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Белгилп жазыўшы, Бердақ атыидағы республикалық сыйлықтыч
лауреаты, Қарақалпақстан АССР халық
жазыўышысы
Жолмурза
Аймурзаевтыц «Муҳаббатым—адамлар» атлы ромаиы усы куилердеги
замапласларымыздыц турмысыпаи алып жазылған совет зацын
қорғап ғамхорлық етиў, халыҳ мүлкиы қорғаў ҳаққындағы патриотлық
сезнмлерди тәриплейди. Көтерилген мәселелердиц бәри де совет
прокурорыныц айналасында болып көркем сүўретленедн.
Роман жай тил мснен жазылған, оқыўға қызық, тәрбиялық әҳмнйети
оғада күшли.

3703040100
М -357 (06)—78

«Карақалпақстан» басрасы,
Нөкис, 1978
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АСҚАР
Асқар адырақ көз, семизшик, сулыў жигит. Алма цабағыныц астындагы жайнап турғаи көз жапарында жүрекке
жағымлы мунайымлылық бар. Жумыры келген жотасына
қақбақтай жаўырын жарасып қалған. Ақ жүзинде адамгершиликтин нурлы сыпаты жайнап турғандай көринеди.
Сын-сымбаты келискен сулыў жигиттин салтанаты күн
сайын артты. Базыбиреўлер: «киси жатырқамайтуғын, кец
кеўилли, әпиўайы, ашық минезли екеи! көрген көзди өзине
ериксиз тартады. Ойнақшыған көзинен от шығып турғаныя
қарашы...» деп баҳалады,—қыз-жаўанлар. Берген баҳалар
бийкар кетпеди. Асқардын адамгершилик, әдеп-икрамлылығы халық аўзында әнгимеге айланып кетти.
Адамлар арасында қырандай
көзге түскен Асқарға
ашық болған «арзыўлылар» көбейип, Асқардыц ҳасылзатын, өмир баянын, билиўге қуштар болғанлардыц биреўи—Талмасова Тамара
Тацсықбаевна
болды. Тамара
төрт айдан берли Асқардын әдебин тутып қыялында шабандоз, жолында паяндоз болып жүр. Буны Асқар сезсе
де серлемеген кисидей, сыртқары сезим менен қарайды.
Асқар САГУ дыц юридик факультетин тамам еткен
еди. Оннан бериде екн жылдай ўақыт өтти. Онын киши
юрист дегеп атағы бар. Усы еки жылдан берли Асқар ҳешкимнин «есигин» ашқан емес. Есик ашып көриўге қумар
болсада, қыз излеўге Асқардыц жумыс жағдайыда мүмкиншилик бермеди. Ол институтты тамам етнп келгеннен
кейин прокуратурада ислеўге кетти. Әўеле усы районға
тергеўши, оннан кейин прокурорга жәрдемши, ен ақырында ҳәзир районлық прокурордыц ўазыйпасы жүкленди.
Сүцгир қайықтай сулыў жигиттин кеўил сүйип, көз
таслап жүргеп қызлары да аз емес.
«Кеўил—кеўилден суўы ишеди,
киш-кишлеген нәмәрттин иси» дегендей, Асқардыц болжап жүрген қызларына сөз айтса, қыянет қылыўшылар да
жоқ. Әттец жумыстыц жағдайы Асқардыц ўақтын байлан
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қойыпты. Асқардыц тергеўшн
төрт ға1-а күн болған еди.

болып

буйрық

алғаныиа

ҚУТЛЫ ҚӘДЕМ
1.
Түнниц татлы уйқысында жатқан Асқар шоршып оянып
кегти. Опыц ярым ақшамда телефонныц сыцғырлаған даўысы оятты. Орныиан ушып турган Асқар телефонныц
трубкаеын көтерип тыцлады:
— Асқар!
— Аўа, мен.
— Тезлик пенен жетип кел!
— Қайда, ким бул өзи?!
— Милиция бөлимине, Мен начальник милнция Бақый
Таўмуратовпан.
— Қайда барамыз?!
— Аэропорттыц шығыс қубласына!...
— Болады, ҳәзир шығаман.
Асқар асыгыслық пенен кийинди де майдаига шықты.
ГАЗ—69 машпнасы жаца ғана есигиниц алдына келип
тоқтағап екен. Машина қалалық милиция бөлммине келип
жетти. Милиция началыгиги подполковник Бақый Таўмуратов болған ҳәдийсени қысқаша баян етти. Еки милицнонер, Асқар, Бақый ГАЗ—69 машинасына минип жолға
шыққан ўақытта, тез жәрдем машинасы да булардыц изинен кеттн.
Прокуратурадағы басқа тергеўшилер ис бенеи бәнт
болғапы ушын прокурордыц буйрыгы бойыпша бул әжайыи
ҳәдийсеге қатнасып ис баслаўды Асқарға тапсырған еди.
Асқардыц бундай иске бурында араласқаны бар еди.
Асқарға бул ҳәдийсе неден басланды, қандай себеп бенен
қумныц арасына қыз бенен жигит келип қалды, қызды
қалай зорлаған, қыздыц ессиз қалғаны неси? Урғаны
қалай? Қыз мени әшкара қылады, өлтирип ақ кетейин
дедиме екеп?—деген толқынланып атырған, түйини шешилмеген саўаллар Асқардыц басын қатырып киятыр.
Ҳә демей ақ қуўгыншылар ҳәдийсениц болған жериис
келди. Шалтлық бенен барлығы бирден машинадан түсти.
Зорлыққа ушыраған бар екен. Бақый алды менен шоферларға машинаны еки тәрептен лампочкаларын жақтырды.
Қумныц иши қызыл лапламадай жақты сәўле жамылды.
Жақты жайнаған ўақта көзлер қамасып, әллен ўақта
жақтыға үйрепди. Бақый қыздыц бас ушында, Асқар аяқ
ушында қыздыц аўҳалын көзден өткерди.
Қыз шалқ ортасына еки қолын жая жатыр. Қыздыц
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денесине, қол аяғына, бетине, қулласы ҳеш жерине ҳеш
қандай- дағ түспеген сыяқлы. Қыздық еки бетиниц алмасы
қызғыш дөнип жатыр... Аппақ жүзине жарасқан қасы
қыйылып, қыз уйықлап атырғандай кейипте жатыр.
Қыздын еки аяғы көтерилгенде қумды сызып барып,
төмен түскен. Бул ериксизликтен
болмағанлығы белгнли
болып тур. Өйткени қыз аяғын өзи төмен түсирмеген.
Асығыслық ақыбетинде
басқа
биреўлердин
түсиргенн
мәлим болып тур. Қыздын өкшеси қумды сызып кетипги.
Қыздын гиршиктей ақ денесинен ҳеш қандай зорлық-зомбылыққа ушыраған белги табылмады.
Бақый менен Асқар, доктор қыз Сапаргүл барлығы
бнрге отырып қыздын зорлыққа
ушырағанда денесинде
қалатуғын қолдын, бармақтын ямаса
тырнақтын яки
урылған танба таба алмады. Санында, балтыр, билегиде,
қабыртқа, көкирегиде сап сау. Айдай жүзи аппақ, болып,
көзи жумылыўлы жатыр. Ҳеш қандай танба таппағаннан
кейин Бақый менен Асқар қыздыц әтирапыи анлап көзден
тагыда бир мәртебе өткерди.
Қыздып, сол жатысында ҳәр тәреплеме сүўретин алды.
Әтирапты метрлеп, сантиметрлеп өлшеп шықты. Бақыйлар
келместен бурынғы
келген милиционерлер менен
дружиналардын изинен
басқасынын
барлығыи
көрип,
барлығыныц сүўретин алып шьгқты. Бас ушында турған
Бақый Асқарды өзине шақырды. Қыздыц шашыныц арасынан аққан қап менен қумныц ыласланып қалғанын көрсетти.
Бастағы жараны көргеннен кейин барлығыныц пикири
басқаша өзгерип кетти. Көп ғана шешилмей атырған
мәселе енди аян болды. Қыздын төбесинин енсесинен жоқарғы жағында темирдиц тийгеп белгиси анықланды. Шалқасына жатқаннан кейин қан төбесине емес, ецсеси арқалы
жаўырнына аққапы белгили болды. Барлығын бастан’ аяқ
тексерип шығып акт жазды. Қызды—«скороя
помешь»
машипасына салды. Қызды машиггаға
жатқарған
ўақта
суўық демин бир алып, аўыр гүрсинди.
Қыздыц бас ушында отырғап қойыў қара шашлы,
еемизшик сулыў доктор қыз Сапаргүлдиц меҳрибанлық
жүреги елжиреп кетип:
— Баўырым, қызым! дегенпп билмей ақ қалды.
— А. Н. А. Жан...! деди қыз сөзнн бөлип сөйлеп.
— Ой нәресте ай!!!, деди Сапаргүл қызга болган муҳаббат күшинен.
— Суў, суў, суў...! деди сөзип тәкирарлаи қыз.
— Л\ә қарағым! Сапаргүл меҳрибанлық қолыпап бир
уртлам суў жуттырды.
Палапандай аўзын аша суўға умытылған қыздыц бети
5
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қызғыш дөнип кеткенге усады. Сапаргүлдиц қыздыц обшерине көзи түскенде бир түрли аянышлы пишин тула бойын
қаплап кеткендей денесипе ыссылық пайда болды. «Огада
жас екенсец аў...!» дегендей, ықласы қыздыц басын сүйеўге
мәжбүрледи. Сапаргүл қыздыц басын сүйеген де оныц
ецсесине жыйналып қалғап қан уйыган балшықтай болын
Сапаргүлдиц алақанын толтырды.
Қыз билип қысыныи
қалама деп Сапаргүл билдирместеп қолын тартып алып,
сийле мене11 қапды сыйырып таслады.
Қыздыц бурыинап басында тургап милиционсрлер менен дружиналардыц агзаларына Бақый менен Асқар «тац
атқанша усымаида боласызлар. Жасырынып жол ацльт,лар. Бәлки бизлер кетксннен кейин түиде я азанда адам
келер, из кесесизлер.
Бизлер қаладан ҳәрекет қыламыз деди де Скорая
помещь машинасыныц изинен кетежақлығын айтты. Қалғанлар қыз жатқан жердиц этирапына көзлерин таслады.
Машнналар қалаға кетти.

2.
Түнгн саат төрт. Қала тыпыш. Аспан ашық. Қубла шыгыетан шолпан шағырайып тур. Жулдызлар жымыцласып,
шолпанды қутлықлап қуўапып, көз қысып турғандай көрннеди. Жипек жел елпип есип тур. Аспапдагы алағат шарбы
майдай ҳәр жерде көринген бултлар көбиктей жылжып бара
тыр. Полат пенен Сапаргүл, Асқар үшеўи узын столға
жатқарған қыздыц қасында қыздан көзип алмай отыр.
Сапаргүл Полатқа барлық ҳәдийсепи айтып берди. Өзлери
онласып отырып, қыздыц дусмаллап жасында белгпледн.
Бул жастағы қызлардыц өз ықтыяры мепен
бундайга
бармайтуғынына көзи жетти.
— Анықлаймыз. Бундай мәселениц талай сырын ашқанбыз деди Полат Бекполатов исенимли түрде.
— Қыздыц зорлыққа ушырағаны анық. *
— Ал сизлердиц айтыўыцыз бойыпша бул пүткиллей
басқа болып тур! деди Полат тағыда ойланып.
— Қыздыц басында иснк бар, Мынаған қарац.
— Түсиникли деди Полат.
— Қалай?
— Қыз бенен жигит әўеле айқасқан.
Оннан кейин?
— Қызды зорлаўға күши жетпегеп.
—Ал соида деди шыдамсызлық пенен Асқар.
— Әўеле қыздыц басына урған. Қыздыц еси аўған.
Оннан кейин зорлаған.
— Не менен урғанын биле аламыз ба?
6
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— Билемиз деп Полат
қыздьщ басындағы исикги
қарады.
•— Не менен екен?
— Темир менен ямаса қатты бир зат пенен урған.
—Темир менен деп тәкирарлап жазып қойды Асқар.
Сапаргүлде, Полатта, Асқарда «қызды әўеле темир менен урған. Еси аўғаннан кейин зорлаған!» деген жуўмақғ\а
келди. Суд
экспиртизминиц
начальниги
Полат, врач
Сапаргүл, Асқар үшеўи қызды тексерип көрип жуўмақлаў
актин жазды. Қыз әллен ўақытта көзин ашты. Сапаргүлдин биринши жәрдеми қызға тәсийр етти. Қыз әллен ўақта
көзин ашты. Қыз көзин ашыў менен әтирапқа ансызлық
бенен қарады. Мениреўдей тумлы-тусын бир түрли көрди.
Еки еркек, бир қыздыц қасында турғанын анық сезди.
Бирден сескенип кетти.
Қөзлерин аўдарып таслап бақырып
жиберди. Ениреп
жылап қоя берди.
— Бақырма қарағым, бизлер доктормыз.
— Қайда жаўыз?
— Ол ким?
— Қоцысым!...
— Қайсы көшеде турасац?
— Қаратал көшеси. Аржағын айта алмай қыз буўлығып
қалды.
— Қайерин аўырады?
— Мыйым аўылжып баратыр...
Қыз ериксиз өкирип жиберди. Сапаргүл қыздын басын
сүйеди. Қыз қайтарып қусып болғаннан кейин тағыда
көзин жумды. Ҳеш қандай үндемеди. Сапаргүл мәселе
анық болғаннан соц «Қыз уйықласын» деди. Асқар менен
Полат больницанын коридоры арқалы шығып кетти. Сапарғүл еки сестраны шақырды. Еки сестра қызды носплкаға салып палатаға апарып жатқарды қыз қатты
уйқыға кетти.
Сапаргүл аяқ ушындағы одеялын дүзеп аяғынын ушынан басып, аянышлы т\рде палатадан шығып кетти...
Қумньгц ишинде қара түнниц пердесин қолы менен серпия
ашқандай, танды тьгрнап
атырған
жигитлер әтирапын
айлана қарады. Қыз
бенен жигиттин
айқасқан жерлери
айўан-жайўан из болып қалғанын көрди. Гә бүгилген дизе,
гә қумды жайпап таслаған жамбас бенен жаўырыннын
тийген жерлери айдан анық болып жатыр.
Сонша айқасыўдан кейин қыздыц қырық адымдай
қашып барып жығылғаны жигитлерди тацландырды. Қыз
бирдеи бүкке түсе жығылған.
Оннан кейин шалқасына түсирилген. Мине түндеги
қызды алып кеткен жер усыман. Тап усыманда зорлық
қылған. Бүкке түскен қызды нёге бас ушында турып шал7
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цасына түсирген. Мине, тарбийғаи еки аяғы. Оннан кейин
қыздыи аяқ ушыпа келген. Издин
жатыўына
қарағанда
асығыслық пенен ямаса күш пеиеп басылған из емес.
Әпиўайы ақырын жүрип келген из.
Барлығып түпдеги қалған жигитлер менен бирге тәкирарлап көрип шыққан Асқар жигитлсрге из кесиўди буйырды.
Еспе қумныц тақырлыққа түсе берген жсринде тағыда таза
бир ҳәдийсе пайда болды. Төрт аяғыи тец басып турған ешектин, әтирапы быған-жыған адамныц изи. Ешектиц әтирапы
түйек айдағандай жап-жаққа таралып ксткеи
жигитлерди
Асқар шақырып алды. Барлыгы айқуш-ўйқыш болып атырған
изди көрди. Тац қалды.
Ешек елиў адым жерге барып тоқтаған. Керзевой
етиклн биреў ешекти тоқтатып, ойпатлаў жерге өскен
торанғылға байлаған. Ешектиц үстине қоян сүйек бенен
жас сексеўил жүкленген, Ешектиц түни менен турғаны
мәлим болды. Ешек жатайын десе суўлыққа тақалып
торацғылға байланған. Қанша ширенип тартсада мықлы
арқан үзилмегеп. Ешекти байлап болғаинаи кейин керзевой етикли адам қыз бенен айқасқаи жерге барған. Оннан
шығып, жол таслап, шецгеллик бенеп көк шөпликтиц арасы
менеп түслик тәрепке жол тартқан.
— Ешекти жаздырыц деди тексерип болған Асқар.
— Болады деп милиционер ешекти жаздырды.
— Ешекти апа жолға салып өз ықтыяры менен жибериц!
— Болады дсп, дружипа агзаларыныц биреўи ешекти
жетелеп жолға салды.
Сизлер ешектиц изи менен бара бериц!
■
— Неге?
— Ешек қалай болғаи мепсн өзи тургап, от-жем жегси
үйин таўып барады.
— Бизлер де отыншы едик, деп барлық сырды билиц.
Ешектиц ийеси ҳәзир келеди дец. Бизлер екеўимиз мына
адамныц изи мепен кетемиз. Жацалық хабар болса начальииктиц өзнне ғана тезлик бенен билдириц!
Асқар жигитлерге
истиц жөн-жосағын
түсиндирип,
өзи Ерназаров Ыаўрызбай менен из кесип түсликке қарай
кетти. Ешек қалаға кирип,
Қаратал көшеснне жүрди.
Қырқыпшы номерли жайға келднде тоқтады. Азанғы татлы
уйқыда жатқан, үйдиц адамларын оятты. Жигиттииде,
қыздыцда үйпндеги адамлар ац-тац болды.
— Бул не?
— Ешек.
— Адамлар қайда?
— Қашып кетти. Ешек бизлерднц жүўеримизге түсипти.
Жепти, заялапты. Бизлер оларға бақырдық.
8
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— Оларше?
— Олар екеўи бирден қашты.
— Қайда кеттн екен...?!
— Келер, қайда барар дейсен...
— Булманды қалай таптыныз?
— Ешекти жолға салып қоя бердпк. Өзи усы үйге
келип тоқтады.
— Сизлерди ешек ертип келген екен ғой...
Қуўғыншылар үндей алмады...
— Қешириниз! Зая болған жүўеринди төлермиз.
— Келисемиз. Тек түндеги ашыў менен шыға берипбиз.
— Түнн менен жуўеринизди жеген болса көп зая еткен
екен ғой...
— Аўа көп. Ешектен отынларды түсире берин!
— Болады. Сизлер отырып чай-пай ишин!
Үй ийелери ешектен
отынды түсирди.
«Қызғанампын
жүреги жарылмаса болар еди. Ол шығынып кегпей үйге
келгейдағы деп қара пәреннен келген қыз апасы Бийжаннын шыр-пыры шықты. Мақаў әдетин қылып, арақ ишип
жатып қалғаи шығар... Болмаса отын жүклеўли
ешек
жүўериде не қылып жүр?!...» деп жигиттин жолдасы буўдай ирен, қой көзли Қызларгүл гүман менен сөйледи.
— Ҳәй, ант урған, келе болмады аў сирә деди, жигиттин анасы тислене жүре сөйленип. Ана бирде де биреў
менен төбелесип зорға дегенде алып қалып едик. Сен оны
айтасан, анаў күни зыяпатта ғой арақ ишип, абырайымызды
түсирип, журтты бийзар етти. Ана тергеўши баланысыйладық болмаса аўзын даладай қан ететуғын едик. '
— Тап әкесине усаған қызба деди апасы күйгенинен.
— Әкеси емес, тап саған усағаи деди еситип турған әкеси.
— 1 1 е (с м?гаи үсағағ мен аоақ ишпесем, кисн менен
төбелеспесем маган қаяғы усайды.
— Мен бир арақ ишип бочкасына кирип жатырман
ба? Төбелесип кимнин жағасына асылдым. Аўзыца қарап
сөйле деп, әкеси кийлигип қалды.
— Қойшы ағасы, оймап атырмыз деп, сөздин сонын жапты анасы.
Қуўғыншылар жигиттин қандай күлки минезине, жүристурсына түсинди. Оиын арақ ишетуғынын, төбелесетуғынын
шансыз жерден шац шығаратуғынын, «қайсыманда даў
бар, пәскелдек молла бар»—дегендей, қайсыманда даўжәнжел болса,
солманда
усы Өтебай
араласып жүретуғынын сезди. Булар олардын сөзине сөз қосып, аўа солай,
жаман бала жаныца тийеди. Ол әдети жаман екен, жас жигит ғой дүзелип кетер деп базда тәўелле, базда жедел берип
отырды келғенлер. Сөйтип базыбир сырлардыц
қулпына
гилт изледи.
9
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* * *

Қашқан из келип путалы бүкке кирди. Әтирапы алты
гектардай бир қалыц тоғайлық шенгел, шигилдик. түйе
сицир, жаптақ бенен сығасып қалған қалыцлықтан из
шықпады. Асқар бир жақтан, Наўрызбай екинши жақган
қалынлыққа қырғаўылдай сицип кетти. Көп узамай—ақ
қалыц буктеп қайрыла бергенде Асқардыц артынан келип
биреў шарпа қушақлады. Шалтлық беиен жықты, шалқасына салып үстине минди. Еки қолы жутқыншаққа тақалған ўакта:
— Өтебай, пе қылмақшысац? дедн Асқар буўлыгып.
— Асқар сенбе едиц?
— Аўа мен.
— Тас болмаса өлип едиц, не қылып жүрсец?
- — Саған киятырман.
— Пеге?
— Барлық қәдийсени билдим. Үстимпен түс айтаман.
Өтебай өрре турып Асқардыц үстинен түсти. Асқар
кийимлерин шешти. Шацын қақты. Қызға зорлық қылганыцды еситип, самолетке
мингизип басқа қалаларға
қашырайын деп киятырман . Тезирек жүр! Азанғы кететуғын самолетке илесейик. Өтебай Асқардыц изннен ерди.
Қалынлықтап жаца шыға бергенде қарсы алдынаи
пистолетнн тақаған Ерназаров. Наўрызбай жалт берди.
Асқар ҳийлелик бепен қолын көтерди.
Наўрызбай Асқардьщ ҳийлесине түсинди.
— Қолларыцды көтериц! деди Наўрызбай.
— Әжеп болады деп Асқар ым қағыў менен қолыи
көтерди.
— Қарсылассацлар атаман. Алдыма түсип жүрицлер!
деди Наўрызбай шорт кесип сөйлеп.
Асқардын қолын
көтергенин көрген Өтебайда қол
көтерди. Екеўи бирден Наўрызбайдыц алдына түсип жүре
берди.
— Қашып қутыла алмайсызлар!
— Қашқанымыз жоқ, жогалған қойымызды
излеп
жүрмиз деди ҳийле менен Асқар.
— Қой емес, қасқыр шығар...? деди Наўрызбай қаттырақ сөйлеп. нығытыцқырап.
— Аўа, қасқыр жеп қояма деп қәўип еткен едик деди
Асқар.
— Аўа, кеше кештен берли излеп киятырмыз деди
Өтебай.
Менде кеше түннен баслап излеп жүрген едим.
Қолынын жоқары
көтерилиўи менен екеўи бирден
қальщлықтан шықты. Еспе қумнан асып түсерликте Өтебай
қолымыз талды қашпаймыз, қолымызды түсирип жүрейик
- I -
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деп жалынды Наўрызбай Ерназаровқа. Наўрызбай қолларын
түсирим жүриўге рухсат етти. Асқар менен Өтебай Наўрызбайдын, көзин алып Асқарға сыбырлап сөйлеп қояды.
— Асқар қашайық! дейди Өтебай.
— Қашсан атады.
— ' Енди не қыламыз?
— , Ҳеш нәрседе қылмайсан.
— Мен қашаман.
— Қашсан атады. Өлесен. Оннанша мәрглик бенен
мойынына ал! Деп, сыбырласып сөйлескенин Наўрызбай
еситип келе берди. Олар қалага келип қалды. Ленин көшесинин басланған жериндеги псстовойға келди. Ерназаров
постта турған милиционерге жолықты. Асқарды
айрып
ишке киргизди. Зуўлап киятырған машинаны ирикти.
Өтебайды машинаға мингизип, Ерназаров милиция бөлимине жол тартты.
Постын
қасына жетип
келген ГАЗ—69
машинасына минип Асқарда милиция бөлимине Ерназаровтын изинен кетти.
Асқар менен Өтебай ағайинли еди. Асқар ағасыныц
баласыда, Өтебай ининин баласы. Өтебай оқый алмады.
Еркелеп ел гезиў менен өмирин өткерди. Асқардын буған
ары келди. Сол ушын Асқар юридик институтынын жоқары
курсында жүргенде, жазғы каникулға
келген- ўағында
Өтебайды строительный техникумына
киргизип
кеткен
еди. Оқыўға арақ араласып кетип, Өтебан буны да питкере
алмай, үшинши курстан айналған еди.
Ҳәзир Өтебай _соннан берли «қол ушы талап» етип жүр.
Өтебай он жылдын ишинде оннан артық мекемениН есигинен кирип, аннасынан шықты. Өмиринде оцдырып хызмзг
қылған адам емес. Басшылар жумыс буйырса, алдынан
биреў шықса соған ереди де кетеди, арақ ишеди, урысады,
төбелеседи, аброй төгеди. Бес алты күнге созылған арақтын ақыбети «баратқанныц балтасын, киятырғанныц кетпенин алғызады. Өтебайдыц өмири усындай болып өге
берди.
Өтебайдыц әкеси Өтемурат мийнет сүйгиш, момын
адам еди. Ол
Өтебайдын усындай
жүргенине арланып,
урысыпта көрди. урыпта көрди хәрқыйлы жоллар' менен
тәлим-тәрбия берип көрди. Ҳеш қайсысыда болмады. Ец
ақыры аяғында «турмыс тусаўын салайын» деп Өтебайды
үйлендирипте көрди. Өтебай үйленгеннен кейин он күн
ғана «мүсәпирсинип» жүрди. Он күннен кейин есилген
жиптиц таўы жаздырылып кетип тағы бурынғы қәддине
барды. Өтебайдыц өркокиреклиги үйиниц ишин, ағайинтуўғанын, жора-жолдасын,
жаца
алған
келиншегинде
жеркендирип жиберди.
П
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Өтебай озалдап ойлап жүргеп бир ойын иске асырмақшы
болды. Өтемураттыц тандырға жапқаи пан жегиси келгенине көп ўақытлар болғап еди. Тандыр бар, оған жағатугыи отын жоқ. Усы отыпды әкелнў ҳаққындй бираздан берли Өтебайға айтқап едн. Өтебай өршелепип әкесинии айтқанын қылмай, ҳәрқыйлы дәлил таўып жүрген еди. Анаў
шофер жорам бар, мыпаў шофер жорам бар, солар алып
келеди, усы заманда ешек бенен отын тасығанға журт
күледи, өзим алдырып берс мен деген сөзлер менен кейинге созыи жүргеи еди. Усы отын алдырып беремеп дси
Өтемураттын он манатын «шоферға беремен» деп, алып
арақ ишкеп еди Өтебай.
Бүгнн Өтебай азан менен қоцысысы Қудайқул Қулымбетовтыц үйиниц отынсыз отырғаныи сезип жүрген себеили
Қудайқулдыц үйине барып сулыў жүзден, жыллы жүректен сэлем берди. Сиз отынсыз отырғанша бизин ғарырныц
ешегин сора. Мен сизге бир ешек жүги отын әкелип берейин деди. Ақ көкирек, кнши пейил Қудайқул Өтемураттан
ешегин сорап алды.
— Сиз отынсыз отырған екенсиз.
— Оцыц дәртин сорама балам.
— Меп сизге ешек жүги отын экелип берейин, көптен
берли ғаррыда айтып ж\'р еди. Оғанда бир ешек жүги отынды Өтебай әкелейип деди.
— Рахмет балам сөйтегөр, қыямет күни қоцысыдан дегеи.
— Мениц қасыма Гүлзарды ертиц. Тек жүклегенде
көмек берсе болды, тезлик бепеп тасып боламыз.
Өтебайдыц өтирик сөйлеп, уў жалап жүрек баўырыиа кире сөйлеген ҳийлекерлигине түсипбеген Қудайқул ғарры Гүлззрды Өтебайдыц касына қосып отыиға жиберди.
Өтебай қаланыц қубла шығыс жағындағы қумлыққа
кирди. Әри бери жас сексеўил менен қоян сүйекти шаўып
жулып, жыйнады. Гүлзарғада былай шап, былай сындыр,
мынадай етип шақасын қайыр деп үйреткен болды. Сол
жүргенде Өтебайдыц ойы, қыянатлик қыялы Гүлзардыц
қәўметин ийелеп алған еди. Апамаипыц сексеўили қалыц
екен, анаманныц қоян сүйеги көп екеи деп жүрип Өтебай
белдемесине тығып қойған еки шийше арағыныц бир
шийшесин қумға көмип қойды.
Қалған биреўин термиздиц суўыи төгип ишине қуйып
алды. Ацқам кеўпп баратыр деп, базда бир уртлап араққада тойып алды. Шаршап өлдим. Азырақ дем алайық
деп уйықлапта қалды.
Гүлзар бир ешекке жүк болады аў дегендей отынды
шаўып алып Өтебайды оятты. Мыйы аўылжып, еки шекеси
зырқылдап орнынан өрре турды, Өтебай.
Гүлзар менен Өтебай отынды ешекке жүклеп болды.
12
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Гулзар балтасын алыўға кеткенде Өтебай жүкленген отынды ешектиц үстинен аўдарып жиберип, өтирикке шырпыры
шығып, неге қаймыгып кетесец! деп, ешекти сабады, өтириккене қыйналды. Жөгишилик етип, жаны ашығанға усады. Күйип пискен киси усап ешекти сөкти. Урды, тепти.
Байланған отыиды екеўи көтерип
қайтадан жүклеўге
күши жетпеди. Байланған отынды жаздырып қайтадан
жүкледи. Тағыда ацқам кеўип кетти деп баяғы көмип
қойған арақты алып, тасалап турып термезге қуйды. Сөйтип, тағыда тойғаиша ишти. Тыпырлап турған ешекти торац■гылға байлады. Азырақ шөлимиз қансын деп отырып алды.
Күн батып, қас қаранды. Ишкен арақ Өтебайдын өцешине, ец баслап аяқ ушына шекем сицдиме деймен. Тула
бойын жыбырлатып, етин қыздырып, түршиктирди. Кәз
алдында турған Гүлзар супсулыў болып көринди. Көптен
берли ойда бар қыянетликги орынлайтуғын ўақты жеткендей болып сезилди Өтебайға. Өтебай орнынан өрре турыўы
менеи Гүлзарға асылды. Айқасты.
Гүлзардын күши Өтебайға төтепки бермеди.
Гүлзар Өтебайдыц қолын жаздырыў менен қашты.
Қашқан Гүлзарды Өтебай қуўмады. Ешектиц арқанынын
ушына байланған темир қазықты шешип алды. Айқасқан,
шаршаған Гүлзар еспе қумнан батпақлап қаша алмады.
Темир қазықты қолына ала қуўған Өтебай адымды кецнен
атты. Темир қазықты көрген Гүлзардыц жаны шығыпкете
, жазлады. Албырйқлап атқан адымы өнбеди.
Ашқасқырдай анталап қуўған Өтебай қыздыц кейнине
әдеўир ўақта жетти. Қыз жақынлатпады. Өтебай қатгы
пәт пенен басқан изин тезлетти. Қолынан жаздырыла тағы
қашқан қыздын изин басып, бара ецсесинен темир қазық
пенен қойып қалды. Қыз айнала барып, абынып жығылды.
Ессиз қалды. Өтебай өр қыялдыц ўазыйпасын орынлады...
Қызға зорлық қылды.
Бүгин тергеўдиц соцғы күни. Ағасы Асқар қызға қыянетлик қылған, өмир өзегине қол салған Өтебайды тексерип, бир жуўмаққа келмекши болып отыр. Өтебай өркөкирегин басып, өмир тағдирине бас ийген. Бурынғы баса
басы жоқ. Асқар ағайин болған менен әшкара қылыўдан
қайтпайтуғынына көзи жеткен. Өтебай барлық исти мойнына алған. Бирақ Асқарды ағайин деп танысада хрзир
Өтебай Асқарды алқымлап таслаўға илаж таба алмай
отыр.
— Ағайин едик, басқаша етип ақ жаз дегенди тыцламады!
— Нызам надурыс жазыўды қоспайды.
— Қыз алмағапсац, сеницде мухаббатын бар ғой.
13
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, — Меннн. муҳаббатым— халыққа хызмет қылыў. Совет
нызамып дурыс алып барыў.
— Тас баўыр екенсен.
— Аўа, сенинд.ен тас баўырларды қуртқан күнде ғана
биз тыныш жасай аламыз. Тағыда басқа айтарын барма?
— Жоқ.
— Ислегеп хайўаншылықларынды тағыда бир мойынлайсан ғой.
— Мойыплайман.
— Апарып қамап тасланлар! Алып кетинлер!
Еки милинионер жигит Өтебайды алып кетти. 'Гергеў питти Жуўмақлаў жазылды.
Асқар Өтебандын исинин тексериў жуўмағын бергенине
бир неше күнлер болған еди. Өтебай Өтемуратов судланды.
Жаман мақсет, қәўиплн қыял менен қызды темир таяқ
бемен урып, есинен тандырып, .ҳайўанларша зорлаганы ушын,
жас иәрестепин абройын төккени ушып Өтебай Өтемуратов
он жылға тюрьме жазасып алды. Асқардын Совет ныза.мынын айдын--жолына адым атыўы уеылай басланды.
Ж ҮРЕГИ

Ж Ы РТЫ ЛҒАН

ЖАЛАХОР

Порхан Салменоз Сары-сынлы сулыў жнгит. Кийғеи кийими өзине жарасып ғана турады Ол үсти басын таза тутыў
менен, пардозлы журеди. Сийрек сары шашыи тарап, сол
шекесинин шашын айрып гана қояды. Жазгы шляпаны
шекесиие
қойғ;анда
сахнадағы
артист,—артистлф көз
алдына келеди.
Ол әпиўайы адамлар менен мисе тутып сөйлеспейди.
Бәрқулла билнмпазлар менен жазыўшылар, журналистлер
менен артислер, сүўретшилер менен жүреди. Тилге шешен,
сөзге шебер жигитлердин биреўи болып
саналады.
Рус
тилин қатарынан кем билмешш. Анаў-мынаў көркем әдебиятты рус тилинде, рус тилннен Қарақалпақ тилине аўдарғанда жерлери бар.
Порханнын жүрисине қарағанда, анаў сын-сымбатқа
көз жибергенде жнгитлердин биреўинен кемде санамайсан.
Қатарга қосатуғын жигитлердин биреўи деп есаплаўға
болады. Онын шашын саат сайын тарап, андазалағанына
қарағанда мәдениятлы адамлардын тәпси бар аў деп
ойлап қаласан.
Сулыў сөзли, салқын қанлы, салтанатқа сэйкес жүретуғын порхан ким болса соған сүйкимли көринеди. Жыллы
жүз бенен қарап, жақсы кийнўдп үрдис етип жора жолдасты өзине тез тартып алады. Абжиллнк бенен адам
баласынын иш баўырына киргенде жаиьшды бергенинди билмейде қаласан. Порханпын билимиде, ақылы да кем емес.
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Ол барлығына пүтин. Әттен, оныц сырты пүтиндағы иши түтинли. «Мал аласы сыртында, адам а.тасы ишинде» дегепнин өзи.
Жасы жигирма бестеги Порхан усы цысқа өмирине
қарамастан көп ғана нәрселерди басынан кеширди. Бираз
хызметлерди атқарған болды. Оныц қәдди-қәўмети менен
мазмуны дурыс келмейтуғын әдети бар. Қәўметине' қараганда қыз*сүйерлик жигит. Ал мазмунына қарағанда жер
менен жексен қылатуғын жаўызлардыц бири. Ол өзиниц
басқа адам өмнрди басқармаса екен. Тек ғана усы Порханныц айтқаны антқан, дегени деген болса екен. Барлық
дүньяны усы ғана мецгерсе. Қолы менен қус алса, аўзы
менен әлемдн бийлесе екен деп ойлайды.
Екинин бирннде ерлик қылған исинди еки ели бақаламастан бир тыйынға алмайды. Жақсылық қылсац жағаца
жармасып жүрегнне жеги қурттай түседи. Бунын барлығыда тек ғана өзим өмирге хожайын болсам, басқалар баўырымныц астында күн көрсе екен деген жаман әдеттинжан
жүрегинен орын алғаны белгили болып турады. Порханға
жақсылық қылып жақсы атақ алғаи жигит болмады деп
зарлайды журтшылық. «Шийрин тилли, сулыў сөзли»
жигит Порхап жигитлик мәхрлинде биймәлел егкермеди.
Анқаўды тапты, алдады. Ақ кеўилди тапты арбады. Туцғыш рет турмыс кеширейин деп бир қызға үйленди. Балашағалы болғаннан кейин, алдап-суўлап
оны жиберди.
Екинши мәртебе халық қатарына кирейин деп тағыүйленди. Алт.ы айдап кейин буниан да басқа шықты. «Үштен кейин
пуш» деп тағы үйленди. Оныц меиен де басы писпей балашағалы болғананнан соц оннан да айырылды. Ҳәзиртөртинши биреў менен турмыс кеширип турғанға усап жүр.
Ол бийшара да етке шықпайды. Порханныц пәтли жудырығы астында жасап жүрген болса керек.
Порханныц Турмыстан тыс минезлери тек жора жолдаслары гана емес, ағайин, туўған-туўысқанларына да
унап жүргеи жоқ. Оларда бирим-бирим Порханнан безип
кетти. Порхан суўы қурыған көлдиц порығындай аққубасы
шығып жүр. Ойлағапы озбырлық, шекелегени шатақлық излеў болды. Бул Порханпыц бурыпнан киятырған, жүрегипе
жабысып алған кесели болды.
Порхаи Салменовтыц хызмет қылмаған мекемеси жоқ.
Районда да, республикада буньгц барған еснги. буныц
кирмеген тесигн жоқ десек лап болмайды. Муғаллимде
болды. Порхан адамлардыц кеўлине тийди. Жуўапкерли
орында отырып, ҳәмелге таласып тас—талқаны да шықты
бул Порханныц. Бир жаптасқан адам екинши жантаспай.
«Жаманнаи қаш, жақсыға жаптас!» дегендн шығарды.
15
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Сөйтип Сәлменовтыц жумысқа орналасыўы қыйьш болса
да, оннан қутылыўы ансатқа айналып кетти.
Асқардыц прокурор болып буйрық алғанына он бес
күн болғанда районлық партия комитетиниц секретары
Асқарды шақырып алып, усы Порханныц үстинен қозғалған исти тапсырып, тексериўге берилгенине төрт жыл
болғанын айтты. Усы исти тез шишилмесе районда арзагөйлердиц көбейин баратъүрғанлығы ҳаққында түсиндирди. «Арзагөйлер
көбейди»
дегенде адам
саны емес, ал
сол арзалардыц саны көбейди. Арзаларды шөлкемлестирип
жүрген, жазып жүрген Порхан Салменов екенин' айтты.
Районлық партия комитетиниц секретары шақырғаннан
кейин Асқар,—Салменов Порханныц үстинен тексерилген
истиц аўҳалып бплиў ушын тергеўшини шақырды. Тергеўши истиц жуўмақлапып Салменов Порханныц гүналы екепи
анықланғанын айтты. Сол терге.ўши Асқарға исти түсиндирип болғаннап ксйин Порханды
алдырыўды буйырды.
Тергеўши Порханды Асқардыц алдына шақыртты.
Асқар Порханныц иси менен танысқаннан сон,—бул
таныс адам еди. Маған бир ўақлары жақсылық қылған
еди деп Порханды шақырғаны еди. Порхан урысып жецилген қораздай Асқардыц бетипе туўры қаран алмай, бир
шекелеп қарады. Туўры қараўға бети шыдамады. Қараған
көзге таныс адамныц надурыс ислерди билқастан ислегепипе ызац келгснде қуйқац түршигип кететуғыны мәлим.
Асқарды Порхан көргенде тула бойы бөртип кеткенге
усады.
— Сын-сымбатыцыз келген жигит едициз...! деп баслады сөзин Асқар.
— Не болыпты деди бети шыдамай отырған Порхан.
•— «Көпти жаманлаған көмиўспз қалар» деген халық.
— Оны неге айттыцыз?
— Жаца жәмийетимизге қарсы болған жаман әдетлерди жер менен жексен етпекшимиз...
— Оныц менен мениц не исим ба.р?—Порханныц көзи
аларып қарады.
— Ҳақыйқатлықтыц дәстаны бәрннде айтып берди...
— Асқар усы сөзин саспай, салмақ пенен айтты. Ол
өзинин сөзлерин исенимли ҳәм батырлық пенен сөйлеўге
үйренип кеткен азаматлардыц бири едн.
— Мынаў сиз ҳаққындағы фельетон деп, оқып берди.
АРЗАГӨ Й

Сын-сымбаты келискен, сулыўшық сары жигигти жумысқа алдым. Қулқы-минези, «қозы баласындай» көрннди
маған, Қийген кийими, жүрис-турысы жаттай сезилмеди.
16
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Жымыя күлип жалбырақлап, тәжим берип, бас ийипсәлемлести—мениқ менен көрген сайын, Жүйрик қыялықды журттан бурын сезип, кеўлиқди ашып, еки езиўи еқсесине жеткепше ишек-силеси қатып күлди.
Еки адамнық басы қосылған жерде жүрек баўырықа
кирип ғана отырады. Айтқанымды қайтармай, төселе тықлайды. Қамырдам қылтартқандай, қуштарлана қумартыи
ғана сөйлейди. Әдеп-икрамлы адамдай елпил қағып ептигил,
ойыма ой, пикириме пикир қосады. Әқгиме-гүрриқлер менеп
жан-тәнин бергиси келеди. Мен «бийшара оған оғада ырза
боламап».
Жолыма паяндоз, жумысыма шабандоз болады, Сыр
сантығымпық
жүрек гилтин қолына алып қойды.
Қәўендерсип Ғамхорлықты күшейткен адамға не қыласақ?
Барлығында
бердим. Жүрек
гилтнм қолына түскеннен
кейин, өмир жолымнық отаўына өзи кирип өзи шығыпты.
Мен мусапир оны да ақламаппан. Ақлығаны аўзым қулақ
қойғаны мениқ сөзим болыпты. Айтқанымды ақыл, сөйлегенимди нақыл қылыпты. Қөзимше көкке шығарып, көзим
"жоқта «ҳарам өлсим!»—Мени мақтап, там басына шығарып,
кейин зәқгимди жерге алып қойыпты. Арымды арлағандай,
жақсымды асырып, жаманымды жасырғандай болып жуўқылдапты.
Ас-аўқатымды ишип, тамағыма тойып, ҳүрметиме бөлепип, өмириме араласып болғаинан кейин түлкидей қуйрық таслап • көпшиликтиқ көзии бояп, ҳамалпаразлық қылып, хызмет орныма таласты. Қурып кеткир. Алдапақша
алыўдын жолын изледи. Жол қоймадым. Биреўин еки етип
алмақшы болды. Оған орын жоқ дедим, Мәмлекегтиқ
мүлкине мыйлығымнан батаман деди, айтқанын қылмадым. Жолдасларымды гүнасыз жуўапқа тарт деди
оғап
• Жол қоймадым. Қулласы екеўимиздиқ пикиримиз ек!1
түрли, ойымыз алшақ түсти.
Ага дегенди ол қойды, ини дегенди биз қойдық. Екеўимизде басшыларымызға жүгинистик. Айды шалғай менен
бастырып
болмағанындай
«жигитнмииқ»
жан
жүреги
жәмийеттиқ журтшылықтық алдына өттн. Садағақ кетейин көпшилик кимниқ ҳақ екешш айырды. «Жигиттн»
жумыстан айдады.
Жаиы күйгсн «жигитим» жалақорлық бенеп
мениқ
үстимнен жоқарыға арза жазыпты. Арза анналып аўылға
келдн. Жетн адам комиссия сайланып арзанық жалақорлық бенен жазылғапы әшкара болып «жигитим» жалт
етип жығылып жамбасы сынды. Бул арзагөйдиқ жалғыз
мен жөнинде ғана арзасы емес екен. Мениқ үстимнен жазған алтыншы арзасы екеи.
Жалақорлық пенен журттық жүрек намысына
тийе2 -1 1 9
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туғын адамгершилик сыпатыман анрылған арзагөнлер жер
менсн жексен болсым! дедим ашыўлы кек пенен. Буган
барлығыцыз қосылсанлар арзагөйлер менен катты аяўсыз
гүреске анығайық! Арзагөйлердиц тамырына балта шабайық! Усылар жақсы дәлиллсп отыр деди оқып болып.
— Сизиц үстицизден арза жазғаиман. Сол ушын Сиз
мепи душпаплық бенем қаралап отырсыз.
— Сизиц бул исициз төрт жылдан берли тексерилнп
анық дәлилленген.
— Сопда не қыламыз?
— 'Сизди
судлаймыз.
Қолыцызга қәлем алып, хақ
инеаиларды қаралай алмаГггугын жергс жиберемиз.
— Солайма?
— Аўа солай. Судланасыз! Апарып иркиўханаға тапсырыц!
Еки милицпоиер Порхан Салмеповты алып кетти. Төрт
жылдан берлп тексирнлип, тергелип жуўмагы шыққан
жумыс тайын болғаны ушын тез күпде Порхан Салменоя
уўыздай уйып, халық ушын хызмет етип атырнан коллектин агзаларыныц арасына ыгыўа таратқаны ушын. биреўдн
биреўге жамаплап - ортаға ог таслаганы ушын, басқа
бпреўлердпц атыпан ҳәм өзи басшы жолдаслардыц үстппен жаманлап,
наҳақтап
арзалар жазганы ушын, ҳақ
инсапларды
жала жаўып
абыройын
төккени
ушын,
озипиц ҳарам мақсетин орыплаў ушын ҳаял-қызларды
масқаралаганы ушын пызам бойынша Порхан Салменов
жуўапқа тартылды. Судланып жыл алып баратырған
Порхаи Салмеповқа қарай иәзерин бир таслады, сары
жүзн қаралай өшти. Сол ўақта айпалары решеткалы қарамашннаныц қапысы ашылыи еди. Порхаи Салменов машинага мипгеинн билмей-ақ
қалды. Машипа жүрип кетти.
Ҳақ кеўилли адамлардыц жадыраған жүрегипе отсалыўшы өмир душпанлары усындай таўсылса,
тынышлық бенен күн көриўге болар еди деген қыялға бөленген Асқар
үйине қарай алга адым атты. Жалахор Порхан Салменов
тыц жыртылган жүреги жыртылды. Ал Порхап Салменозжыртылган жүрегин—өмирдиц мийиети менен есилген
сабақ бенен тигип дүзеп алама ямаса қурбақапы мыц сапар
алтып таққа огыргызсац да балшық көрсе сскирип түскснипдей тагы да турмыстыц туманы жағыпа талўас стеме
оны өзи биледи.

А Л Д А У Ш Ы Л Ы Қ ТЫ Н , АҚЫ БЕТИ
Жумырбай Дәпияров деген «жүлик» шығыпты деген
хабар халық шпине таралып кетти. Биреў бес манаттап
18
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айрылса, екинши биреўи елиў манаттан айрылды. Тағы
бнреў төрт манаттан айрылдыц, десе, жэне биреўи жүз
манаттан айрылдық. Кисенди кеспейди, қалтанды теспейди. Ақшанды алдап алғанын билмейде қаласаи деген
сөзлер елден елге жар урғандай жайылды.
Милиция менен суд орынларында, мипистрлик бенен
прокуротура органларына усылар
ҳаққындағы арзалар
қардай жаўды. Барлығы да көрип билгенин, ақшасынан
айрылып алдаўлыққа түскенин анықлап жазған. Жумырбай Дәнияров
деген бизди жандырды. Күйип-писип арза
жазғап адамлар көбейип кетти. Жумырбай Дәпияровтыц
үстииен болған тексериў ҳәм тергеў иси Асқарға тапсырылды.
Асқар алты күн бойынша
Жумырбай Дәнняровты
районлар менен республикадан изледи. Жумырбай жылмацлап жүрип, жолдасты тапқыш екен. Бүгин биреўшшц
кнйимин кийип, бир күп сақаллы жүрсе, тағы бирдесақалсыз жүрип, жүзин жасырып, журтты алдаўшы өзи болып
шықты.
Оныц ислеп жүрген ҳнйлелигин ислеў барлық адамнын
қолыиап келмейди.
Мииут сайын
мыц қубылып, секунд
сайын сансыз адамды алдап арбаўға қолынан келеди. Кө.з
бояўшыдай көргенди өзине тартқанда тац қаласац. Биреўге
жийеп, биреўге дайы, тағы
биреўге жора болын баўырып
бгалип' береди. Қушағыиа киргенин, ақшаны алдап алғанын
билмейде қаласац.
Жумырбай Дәпияров анаў
қызылқумдағы
шарўалар
арасында дегендн еситкен Асқар анықлаў ушын шарўалар
арасына, қарай кетти.Қызылқумныц қушағына қасқырдай
кпрген Жумырбайдыц дәреги дурыс болса да, Асқардын
көзине илинбеди. Бүгпн бул үйде болса, ертец ана бригадта, ана үйде болып қыларын қылып, аларын алып өге
берди. Бүгннги қонған қонағымыз ~ аўқатымызды, арағымызды ишип, ақшамызды алып кетти дегеп арзалар шарўдлар ишинен де жазылды.
Бундай ҳэдийселер Асқардыц иске интасып арттырды, көп
күнлер түк уйқысып төрт белип Жумырбайдыц жулын тамырын жулып таслаўға күш таярландырды. Гөр тышқандан
лепсиқаў Жумырбайдыц Асқар изипе түсип жүргенинен ҳеш
қандай хабары жоқ—Жумырбайдыц түри-түсип Асқарда
көрген жоқ. Тек ғана қолындағы сүўрет бойыпша излеп жүр.
Асқар шарўашылық совхозындағы басшы жолдаслар меиен келисип Жумырбайдыц жан сүйер жолдаслары меиен
агайинлерин изледи. Совхоз басшылары ҳайран қалғанда,
совхоздағы мерген Муратбай Атамурат ағаныц жийенимеи
деп келип жүрген жалатай жигит не деп түсипдирди. Оида
Атамураттап сораў керек. Оннан 'басқа қайда барады? деген
сораўға Асқар келген күни Атамураттыц үйинде болып, ба19
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зардан соцғы күни әкелип беремен, қаракөл сатып алып едим
.зқшам жетпей тур деп онианда елмў манат алып кетипти.
Оныц түсиник хаты менде бар. Ал соннан кейии Атамураттыц үйиие жақынламаған деди Асқар.
Усы шарўашылық совхозыпыц «'Гац пуры» бөлиминде
Жумырбай Дәнияров бармыш, сонда жатыр. Ертец базар
күни жийеппннц қойын базарда сатысадымыш дсгсн хабарды
сситкен Асқар меиен Муратбай жолды ацлыи жатыўға тура
келди. Вөлимпиц батыс жағыидағы базарга кететуғын гүзар
жолда екеўи тасаланып жатып алды. Күндиз күни менен Муратбай менеи Асқар ац аўлагап кнси қусап усыманлардыц
ойы-шуқыры мепеи танысты. Гүзар жолдыц дорбептлерип
көригт шықты. Жанжақты барлап көзден өткердн.
Қызыл қумныц қушағы қандап жақсы. Бурқыраған жуўсанныц нтшси кеўлимди көтередн.
Асқар менеп Муратбай
қумтөбеннц үстппде, еспе қумды баўырлап жатыи көн ўақытларға шекем дем алды. Өткен-кеткенди, бастап ксширгеп
күплерди айтысты. Қурылғап оцгнме-дүкан узаққа созылып,
крым ақшам ўақыт болды. Жумсақ қум жатқан санып жагымлы сезпледн. Жипек жел жүзицди сыйпап жүрегнцс жакқандан болады. Қөктсги шагырайғап жулдызлар жнлўа наз
стип Асқар мснси Муратбайға жымыцласып қарасып тургапдай көрипеди.
'
„
Көк жасыл жамылгап Қызылқумпыц қулашы қандай рохэт. Жатсац жумсақ, жүрсец жағымлы, қыдырсац бойыца
қуўат ендиретуғындай сезиледи. Қос орденли ,кисидей төбелердиц. бийиклердиц күн шыгар қәм күп батардағы сулыў
сагымы көзнме кестедей көрииеди. Бирп бийик, бири гюс—
скн төбениц ортасы көк майсаға жасыл жамылған. Қумныц
үстнидеги тацда таранган таўыстай жас сексеўилдиц шамал мспен шайқалып тургапы Асқардыц ожайып қыялларгл
шомылыўыпа себспшн болып жүр.
Асқар Муратбай менеи уйықлап қалганын ссзбсйде қалды. Тула бойып сыйпалағап жагымлы жсл жатқан жерицнеп:
қозғалма, деп әлпешлегендей Асқар шын уйқыныц қушағыида рәхэтке бәлепип атыр. Муратбай бурын алға шығып сергекликтп машқул еткендсй қанша уйықласада бир-еки мәртебе басып көтерип, жан-жағына қарады. Асқардыц қатты
уйықлап атырғапын көрнп булда үндемсстеп тағыда уйқыга
кетти.
Тац нуры оятқандай Асқар ақырын көзин ашты. Басын
көтернп алды мспсп алдына, оииап кейин жан-жагыпа қарады. Артына айналып қараса Муратбай қагты унықлап атыргаи екен. Опы оятқысы келмедп. Нәзерин алдына аўдарға.ч
ўақытта қурыттап қара бала апыл-тапыл жүрип княтырға20
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нын көрди. Асқардыц аиы қашып кетти. Не қыларын билмейг
г.ал болып қалды.
— Тоқта бала!—деди орнынан өрре тура.
— Аға!—деп жылап қоя берди, бала.
— Қайдан княтырсац?!
— Үн жоқ. Бала төмен қарады...
— Баламысац, шайтанбысац...?!—деди Асқар албыран.
— Үн жоқ. Бала сол турысында қатып қалды.
— Муратбан түргел!
— Неўе...!
Муратбай сескеннп, шоршынып оянды. Аяқ уш бетннде
қақайып турғап Асқарды, оипаи кейип қурттай қара балаға
көзи түсти.
— Бул пе?!
— Бала...!
— Қайдан келген?
— Билмеймен... өзинеи сора!
— Сен сора! Сағап үйреннскен шыг-ар...!
— Кел қарағым! Қорықпа!
Асқар жыллы шырай менен мыйық. гарта барып баланы
қушақлады. Бала әўели жатырқасада соцынан Асқардыц баўырына киргеинен соц көзин жумды. Асқар менен Муратбай
баланыц уйықлайжағын билип, биреўи костюмын шешип үстине жапты. Биреўи костюмын шешип астына төседи. Бала
тоцгандай азырақ дирилдеди де тым-тырыс болып көзнн
жумды, қатты уйықлады.
— Бул не қылып жүргеп бала екен, тезлик пенец әтирап-*
ты қарайықшы! деп Асқар мемен Муратбай баланыц келген изин кесип кетти. Булар жатқан жерге алпыс-жетинс
метрдей жерде көп қасқырлардыц нзи жатқан екен. Қасқырлар баланы ортаға алған, ийискеген, бәлким жалаған шыгар... ал пеге тиймеген. Булардан сезиклемген қасқырлар
баланы заяламай жиберген шығар. Ал изге қараганда қашқап қасқырлардыц изине усамайды. Ақырын ғана жайшылық
бенен адым атқан қасқырлардыц изи. '
Асқар менен Муратбай дүмпешикке шығып, әтирапына
қарады. Көз ушында шыққан күнниц шуғласына шуўласқандай қырмызы түслн қасқырлар қум алацынан жаца асып түсип баратырған екен. Екннши бир жаққа тезлик пенен адым
атқан еки адам еспе қумда ескекшилердей еки қолы тынбай
жүрип киятыр. Булар путалардыц түбин, дүмпешик бенен
бийиклердиц басын, сексеўиллердиц арасын, қалыц буклердиц ишии аралап киятырғаны көрипди.
Булар ким? ЛЎанағы қасқырлар талаған жолаўшылар
шығар. Үлкенлерин жеп, тонғаннан кейин жас баланы изине
ертип келген екен деп ҳәрқыйлы қыялларға толып Асқар ме21
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пен Муратбан дүмпешиктиц бойында бири-бирине қарап қойды. Мз қуўыўшылар Асқар менеи Муратбайды көрии қайрылды. Ҳә демей ақ келип қалды. Ассалаўма-әлейкум!—деди албырап адым атлап басып киятырған еки адамға Асқар
менен Муратбай.
— Уәлийкум . ассалам!— дегенде Асқар мепен Муратбай
төмеп 1'үсип олар' менеп көристи.
— 'Жол болсын!
— Әлей болсьш!
— Қайдаи киятырсыз?
— Жолаўшы едик. Ьала жоғалттық...!
— Қалай?
— Шарўашылық совхозыныц шопаны едик. Қой сшкилсрди кеше ойға қарай ағыздық. Қсше түпде өзимизде отырған
жайлаўдан басқа жайлаўға көштик. Жаца жайлаўға барсақ
түйепиц үстине жатқарып қойған баламыз жоқ. Бизлер түйе
хаўтыныц үстиндеги жүкке жайгастырылғап жерде бала жатыр деп кете бериппиз. Ал бала жолда еспе қумнан өткепде
түйе абынғанда үстинен түсип қалыпты. Оны жапа изипеп
ацғардық. Оған қасқырлар айналып усы жаққа қарай ертпп
кеткеп екен. Мына бнзиц қуўып киятырған изимиз усы ходпйселерди дәлиллеп тур.
— Сүйиншн бересиз! деп ойнады у\сқар.
•— Сүйинши молдан баўырым!
— Түри-түсн қандай бала?!
— Мыиаў әкеси, Ленин орденли шопан Шамурат Өтемуратов, баласы да тап дәл өзи деди, Шамураттыц қасындағы
шопан бир жағыи дәлкеклеп.
— Тап дәл өзн, Шамурат ағайдан айнымаған...!
— Мийнет пенеи дөреген бала, басқаға усайма деди, тагыда жолдасы.
— Балацьтз бизде.
— Ҳеш жери сынбаппа?!
— Саў.
Төртеўи баланыц жатқан жерине бардьт. Барса бала жа1та турып көзин уўқалап отырған екен. «Айнанайын қарағым!»—деген ўақта, бала әкесиниц даўысын еситип, өрре турып қушағын жая «ағаЬ> деп умтылды. Ж ас нәресте әкениц
қушағына кирип кетти.
Мыцда бир алғыс айтқан шопанлар Асқар ҳәм Муратбай
менен хошласып баласын алып кетип қалды. Асқар менен
Муратбай—Жумырбат'1 Дәнияровты таба алмай совхоздыц
орайына қайтты. Совхоз орайына келсе, Жумырбай жаца ғаиа тосаттан келген машинаға минип қалаға кетип қалғатг
екен. Оны Асқар менен Муратбайға сыйыр саўған бир ҳаял!
айтып берди. Асқарда тынышлық болмады. Ол совхоз рабоч22
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комынын председателиниц машинасына
Дәнияровтыц изинен қуўып кетти.

минип, Жумырбай

* * *
Қуйрық таслағап түлкидей бултара қашқан Жумырбай
Дәнияров 'Гашкенттен бир ақ шықты. Асқар Жумырбайдыц
журтларды алдап ақша алып жүргепди қоймағанын, арнаўлы түрдекүнде қолғатүсип отырған арзалардан билип отыр.
Ҳәзир Ташкентке барғаида да усы алдаўды даўам етип жүргеп жерлерди тексерди. Барлық исти анықлады. Ал Жумырбайдын қанда жатып, қайда жүргенин бирде адам анық билмеди.
Асқар Ташкентте алты күн болды. Жумырбай жөниндеги
арза берген адамлар менен басма бас сөйлести. Барлығын
анықлады. Барлығьшан да түсиник хат алды. Өзи ойлаған
барлық исти орынлады. Бирақ Жумырбайды таба алмағапына Асқар оғада қапа болды. Макансыз, турақ жайсыз, адре;:
сиз жүрген адамды Ташкепттен табыў Асқарға қыйыиға түсти. Ол неше түнлер бойына көшелерди, аэровокзал менен темнр жол вокзалларын, ресторанларды, жатақ жайларды қарап шықты. Ташкент әтирапындағы дем алыс жайларын, книотеатрларды, концерт залларын изледи. Жумырбайға жолықпады.
Асқардыц Жумырбайды бурын көрмегенлигн оғада зыян
берди. Қолындағы сүўретине қарап талай адамды тутыл
олар басқа адам болып шығып сөгис еситкен жерлери де
болды. Қүйип-писип жүрген Асқарға Жумырбай Нөкиске
кетиптимиш... деген хабарды еситип Асқар талып қала жазлады. Жумырбай Нөкиске кетти деген суўық хабар Асқарға
тақылдаған мылтықтьщ даўысындай еситилди.
Асқар Ташкенттеги қалалық аэрокассадап Жумырбай
Дәнияровтын Нөкнске бүгинги рейске билет алғанын анықлады. Шота Руставели көшесинен зуўлап княтырған таксиди
тоқтатыўға м.әжбүр болды. Машинаға минии алды. Машнна
аэропортқа қарай зктқыды. Ташкент аэропортына жана гана келгеи ўақта, қара пәрен сулыўшық, сынсымбаты келискеи, семизшик келиншек бенен жаца ушырасқанын Асқар
көрип қалып қуўаныи кетти.
— Мырзаға саў жүрсец бе, Ташкентке келипбеднц деп
келнншек Жумырбайдыц баўырына кире сөйледн.
— Саламат барсыз ба? деп Жумырбай да жылмацлады
келиншекке.
*
— Мырзаға усы самолетте барасызба?
— Аўа. Сиз қайсыманнан киятырс.ыз?!
— Жақсы болды мырзағз, бирге кетемнз. Маған жәрдем
берегөр!
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•— Болады.
— Мыка чсмодапды сен алмасац мырзаға, мепиц қолым
жаман аўырьпт тур дсди. «Тузшыныц пиязшыдап хабары бар»
дегепдей, келиншек «мырзага» деп емиреиип турғаниаи кеймн, Жумырбай кимсец, қайдасац кимпиц ҳаялы екенин сорамады. Буныц ойы өз мақсетине сай болып, көктеи тилегепимди жсрдеп берди. Қалай болгапы менен Нөкиске барғанда усы келпншектен бир еки мапат жырмаспа екенмеи деген
ойда болды. Келнпшектнц үлкеп аўыр қара чемоданыи Ж>мырбай, ал оныц қол чемодапын келипшек алды.
Самолст Нөкпс қаласыпыц Түслнк шыгыс жагынап сыргып, өз орнына қомды. Жолаўшылар түсе баслады. Келиншек шаққаплық бенен бириншилер қатарыида самолеттен
түсти. Лэровокзалдыц биринши есигинеп өте бергеиде ски
милнционер келиишекти шетке шығарып чемоданын қарады. Чсмоданда жартыўлы зат жоқ болған себеплн «кешнрерспз!» деп екп ммлицноиср басқа жаққа қарай кетти.
Қаратастай аўыр чемоданды көтерип зорга княтыр
ган Жумырбай, семиргеп галлағалақтай талтанлап жүрип зор
ға жетип, келиншектиц тутқан такспне мннди. Такси машина
толғаннан зырғып кеттн. Бағаиағы еки мплициоиерди ерпт■кен Асқарда ГАЗ—69 машинасы меиеи
таксидиц соцыпа:1
зытқыды. Такси машипасы Садовая көшеспниц жарым ортасына келип тоқтады. ГАЗ—69 соған жақын бир жерде тоқтады да, ишиндегнлер өзлерин мүйешке тасалады.
Таксидсн түскен келпншек беиеп Жумырбай шаққанлық
бенен ншке кирди. «Қарағым бахытлы болгайсац! Мепи
өлпмнен алып қалдыц, мениц усыидай кәсибим бар! Милицпя оргаилары услайтугын болғапнан соц чемоданды алып
жүр дегенпм едп. Болмаса аўырыў түўе бәлемде жоқ. Мэ^
мынаны келииге сыйлық етерсец. Сағап рахмет!» деп қара
чемодаинан қара гежн орамалды алып Жумырбайға бернп
атырғанда Асқар менен екн милиционер кирип келип, қәўнп-'
ленип пистолетшг тақап қолларыцды көтериц! деди.
Қелипшек бенен Жумырбай қолым көтерди. Чемодандағы
гежи орамаллар саналды, акт дүзилдн. ҲәЗир милиция бөлимнне жүресиз деп буйырды Асқар қолындағы тийисли болган документти көрсетип.
— Барыц, қарсылық көрсетбец! деди ҳийледик бенен Ж>мырбай, келиншекке.
— Сизде жүресиз мени услап берген сиз деди келиншек.
— Жоқ, мен*г услап берген сиз боласыз дедн Жумырбай.
— «Пш аўырыў иштанды ала кетеди» деген!
— 'Гезлик бенен жүрицлер! Сизлер менен саўдаласып турыўга болмайды деп, Асқар Жумырбай менец келиншекке
буйрық қылды. Қара чемодаиды ийиле көтерген Жумырбай
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менен келиншек ГЛЗ—69 машинасына мннди. Асқар мнлициоиер жигитлер менен машинаға миипп мллниия бөлимнне
жол алды.
Арадан бпр қапша куп өткениен кеппн Жумырбай Дәнияров бенен саўдагер келиншектиц тексериў иси тамам болды. «Аўырдыц үсти, жецилдиц асты менен күп көрип, адамларды алдап ақша алып жүрген Жумырбап Дәнняров бенеп
саўдагер қатын мизам бопынша жуўапқа тартылды.
ТАМ АРАНЫ Қ ТИЛЕГИ

Төртинши түн. 'Гүн тымық. Тып-тыныш. Жарқыраган ай,
жымыцлағам жулдызлар. Таўлар тупжырап, тог-айлар мүлгпп тургапдап көрипеди. Жер бетпндегп малынғаи майсаларга қарап маўқынды басасац. Бөлек-бөлек төбелер, буўдапбуўдан бнйиклер Қызылқумныц қушағында бүлнк етпейди.
Апда-сапда үргеи ийтлерднц даўысы шацқ-шацқ еситиледи. Қала халқы уйқы қушағыпда. Тек ғана бир айнадан жарқыраған жақты шығады. Олда болса, Асқардыц кабинетиниц
жақтысы. Асқар алпыс алтыншы санлы исти көрип, тексерип, тергеўшиниц жуўмағына қосылды. Гүнакардыц бүгип
тутқынға алыныўыпыц зәрүр екенин анықлады. Ферма малыныц ирисин майдаландырган. саў-семизин сатқан, ақшасып
өзлестиргени гүнакардыц ашылғапын тексериўши толық нызам тпйкарына сәнкеслестирип әшкара еткени ушын Асқар
бул гүнакарды қамамаса болмайтуғынына көзи жетти.
Көзи тынып, басы аўырып, шекеси зырқылдаған Асқар
қылмыслы ислерди темир аршаға салды. Кийинди. Шыраны
өшпрдн. Еснкти илди. Кабинетпнен жаца шыға бергенде 'Гамара тосаттан келгендей Асқардыц қарсы алдымда тура
қалды. Асқар түнги саат төртте тосаттан келген Тамараны
көрип тац қалды. Тура қалып жалт қарады. Сескеинп кеткенлигииен, бир нәрселерден қәўнп еткеп адамдай иисголетин алыўға қолайласты.
— Тамарамысыз..А!
— Аўа. Меп, Асқаржан...!
— Тац алдында пе қылып жүрсиз...?!
— Сизнн менен тацды тырнап атырыў^а қуштарман...!
— Бул қалай? деди, анқаўсырап Асқар.
— Тыцлаўға ўақыт табыц! Сизге ашықтан-ашық ашықлығымды аГпбақшыман...!
— Ол қалай?
— Муҳаббат булағь: қанпап турған ўақтыцыз ғон...!
— Сонда...?!
— Сиз мени тыцлац Асқаржан’
— Ал тыцладық.
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— Мынамаида отыраиьщ, деп прокурордыц кенсеснниц
алдыидағы гүжим талдын әтирапыиа қойылған скамейкаға
қаран жүрди.
— Булманда емес.
• — Енди қайда?! деп жалт қарады Тамара.
— Кенсеге кирейик...! деди, биреў көрип қояма деген пикир менен Асқар. Асқар «кенсеге кирейик» дегенде, Тамара
басқа бир нәрселер ойлап муҳаббаттыц жалыиына шоласты
да кетти.
— Оғада жақсы...! деп, жүзи жалт еге қалды.
Асқар кабипетиие қайта кпрди. Тағыда шырапы жақтн.
Тамара динанда, Асқар өз орнында отырды. Көптен берлн
кеўили болын, көз қумарын тарқата алмай жүрген Тамара
сөзин баслады.
— Ашық айтқаным ушып кешприм сорайман, мен Сизге
ашықпан! деп қас қабағын ойнатып көз жанарын жарқыратып, жымыцлап қойды Тамара. Меп сизге ашықлығым ҳаққыпда әцгиме аГпыўға қуштар сдпм. Сиз усы кабинетпцизде
түнги саат төртке шекем отырсацыз, меп де түн уйқымды
төрт бөлип, екп көзим қәм опларым сизде болады. Талай
мортебе айтыўға умтылсамда баталмадым. Мыц айтқан мсненде нашар атымыз бар, әдеп нчрамлылықты сақлағымыз
келеди. Сүйгеннмиз бенен оўеле сөз бенеи емес, көзнмнз арқалы сөйлесемпз...
Сизнц сулыў саўлатыцыз әлле қашан менн өзине тартқан.
Көзицизге көзнм түссе сол күпи маған уйқы жоқ. Дийдарласып қалсам Сизден дәрман алғандай боламан. Ушырасып
қалсам қызыл шоқлы ушқыи атқандай бетиме қызғыш түс
пайда болады. Қарама қарсы келип қалағойсам күштарлығым қызғынлай баслайды.
Асқаржан Сиз десем бүлбилгоядай сайраған тилимди тоқтата алмайман. Сизге ашықлығымды қурдасларыма айтсам,
оларда қуўанады. Сиз деп саўдайы болатуғыи болдым. Сизиц кецсеге айнасы қараған жайды жақында ғана кирейге
алдым. Мақсетим Сизди сыртыцыздан көрсемде, киргенде,
шыққанда дийдарлассамда, көзимниц қыйығь; илип кетседо
жанған жүрегимниц жалынын өширер деймен.
Басқа неснп айтайын, сөйлер сырым, айтар аўҳалым усы.
Мениц мақсетим муҳаббатымпын тәғдийри усы. Мепиц өртенген жүрегиме от салсацда, жанған шоғымды өширсецде
ықтыяр өзицде. Қызды жигит, жигитти қыз сүйиў өмир ғ;ызамы ғой... Артық сөз айтсам кешир! Жаўабы Снзин жүрегицизде тур... Мен бир гүлмен солдырсацыз да өзициз, қулпы дөндирсенизде өзициз. Қәпесте турған кеўил бөденесин
сайратсацызда өзициз, бузсацызда өзициз... Сенлик болсам
саўлатымызда саяғғыз боламан. Жақ десециз жанған өрттиц
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жалыны боламан-. Қол берсециз пендециз, кеўилициз сүйсе
шабандозыцыз боламап! деп Тамара иши баўырыпа кирип
сөйлеген сөзин мыцда бир жилўа наз бенен зорға таўысты.
Асқар Тамарапыц ашықлық ҳаққындағы әцгимеснн асықпай унқыл-шуцқылына шекем қалдырмай тыцлады. Тамара
өзи баслап, ези тоқтамағанша сөзине тосқынлық қылмады.
Тамара сөзин таўысқаннап соц «Түсиндим... Көрермиз...»
деп Тамараныц сол билегинен услап орнынан турғызды. Асқардыц қолы Тамарапыц билегине типген ўақытта «Мени
суйеди аў...»—деген Тамара көзин жумғандай болды. Әлле
нәрселерден қәўип еткендей тағы көзин ашты.
Асқар Тамараныц билегин услаўы менеи есикти ашып
сыртқа шығарды. Кабинетиниц есигин илди. «Хош болыцыз...
Соцырақ сөйлесермиз...» деп, Асқар үйине кетти. Тамара
тац алдында таранғаи таўыстай қала берди. Тамара Асқарцыц сөзине толық түсинбей, тацланыўы менен қалды. Асқар
көз ушына кеткеише сыртынан тигиле қаран турды.
Артына айланып бирде қарамаған Асқар үйине барып
жатып қалды. Сол күннен баслап Тамара Асқарцыц мзине
түсип алды. Асқар, қайда барса, Тамара солманда болды. Гә
Асқарға ушырасты, гә сыртынан сығалады. Қулласы қолы
тийсе Асқарға куннне алты мәртебе қатнаған ўақытлары
болды. Бнрақ Асқар Тамараға бирде баўыр басатуғын сөз
. айтпады. Кеўил аўдармады.
Қанша күнлер, қанша түнлер Асқардыц кейнине түскен
'Гамара ҳеш табысқа ерисе алмады. Тамара талай мартебе
Асқардыц алдында көз жасын төкти. Талай мәртебе талабанлығы толып тасқандай, ҳийлелер менен мыцда бир наоларға бөленди.
Бирақ Асқар
булардыц биреўинеде бас
иймеди.
«Прокурор деген муҳаббаттан аўлақ болама? Асқар алғыр қырандай жигит ғой, буныц муҳаббаты қайда кеттн
екен? Ямаса адамгершилигинде бир кемшилик бар ма екен?
«Тас баўыр прокурор екенсец...» дегеи ўақытлары да болды,
Тамараныц.
Асқардыц буған баўыры еримеди.
Бир күни азанда Асқарға қашқынларды нзлеў қағазы келип қалды. Қағазда Тамараныц ҳәрқыйлы сүўреги бар. Сол
қағазда «сизиц территорияцызда усы келиишек болса тезлик пенен- тутқынға алып бизге айдатып жибернцнз! Опыц
ҳәзирги фамилиясы Талмасова Тамара Тацсықбаевна, ал
рас фамилиясы Тацбаева Толғанай Танғышбаевпа»—делинген.
Асқар келген хатты қайта-қайта оқыды. Сүўретлерге
қайта-қайта қарады. Тамараныц толып атырған сыры бар
екенин билип, «кеўил сүймегенге көз гас.гама?» дегеи дурыс
■Л
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екен. Ақыллы сөз антқап ата бабалар ай... Рухыцызға алғыслар болсып!» дегендей, ой өзегние тоқтады. Асқар келген
хаттыц Тамараға тийисли е.кенин, яғг.ый Тамараныц қашқын
екенин анықлады. Мплпння белиминеи екн милиционер шақырды. Аптекада Талмасова
Тамара Тацсықбаевна дегеп
ҳаял бар. Ҳен1 адам мепен сөйлестирместен, басқа жаққа
жиберместен, жолда ямаса аптекада көздеп тасалатпастан
алып келициз! деп милиционерлерге тапсырма берли.
Еки мнлиционсрде Тамарапы жақсы таныйтуғын едн.
Снзди прокурор шақырып атыр дегени сол екеи. Тамара тоқтамастап күле шырай берип, аптекадаи шықты. Қараса еки
милиционер кейиииен избе-из киятырған екен. Тамара тоқтамастан артына бурылып бир қаряды. Мнлнционерлерге бирнм-бнрим көз гаслады. «Мен жақсылық па екен десем, бпр
бәле бац ғой...
деп, Тамара қәўипсинди.
Қәўип еткен Тамарапыц ойы тециздей толқыды. Дәрьядай бурқыған қыял көз алдына өткен өмирлерип дүбелейдей
дүбетти. Өмир өткеллерп үцгирде уўылжыған геўректей сүйеги сарғайып, туқымы шашылған болып кетти. Не қыллрып билмей, мыйы аўылжыды. Кеўил тнлеклери аққан суўдай сылдырлап саҳраныц қойнына сүцгигепден болып кеттн. Тамара тыным таппағаи ойдыц ақырына жетип, бир жуўмаққа келмей-ақ прокурордыц есигине киргепин билмей-ақ
қалды.
— Сәлем Асқаржан! деди есиктен кпре сала, мыйық тартып наз бенен.
— Сәлем! деп, суўық салқыи жуўаптан кейнн 'Гамараға
тайсалмастан қарап қалды Асқар.
— Мени шақырған екенсиз!
— Шақырдым...
— Неге?!
— Сизди нркиўге аламан.
— Көзициз қалай қыяды?!
— Сиз усағанларға мийрим шапаат жоқ.
— Мөлдир муҳаббатым ылайланып кеткен жоқ па?
— Ыланланбақ түўе, әллеқашан қаработқасы шыққан
екеп.
— Прокурордыц муҳаббаты қайда?! деди, албырап Гамара.
— Прокурордыц муҳаббаты халықтыц хызметинде деп,
шорг кесип жуўап қайтарды Асқар.
— Қамаўыцызға қайылман. Бирақ бир ғана қол қабым
бар еди. соны алып келейин.
— Жоқ!
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— Қәдирли қол қап еди. Сүйгенимнпц бсрген естелиги
еди.
— Жоқ болмаиды.
— Мынаў еки мыц манат, ал жаным Асқар! Мени азат
қыл. Меи отыз еки тисимди қопарып тасласада тисимпен
шығарманман,
деп, Тамара
бир тода ақшапы Асқарғл
усынды.
—■Тарт қолынды, ақшаны ал қайтып деп, усынған ақшапы Асқар өзине қайтарды.
— Ал жаным Асқар! Мени ая!
— Сизди аяўга болмайды. Милиционер жолдаслар тезлик пепеп келиц деп сыртқа даўыслады. Еки милиционер
еснкти ашыў менен таяр болды.
— Мына ҳаялды иркиўханаға апарып, мына еки мыц манатқа акт дүзнц, началы-шк милицияға түсиндпрнп ҳәзир айтаман. Алып барып қамац! деди Асқар. Тамараиы екп ми-'
лиционер алыи кеттн.
Тамара жолда жылады. Асқарды жақсы көретуғыпын
актты.
— Еки милнциоиср Тамараны алып барып тапсырды. Асқарға параға берилген еки мыц манат ҳақҚында акт дүзилди. Асқар қайтып келген еки милиционер менен аптекаға барып Тамараныц қол қабын алды. Қол қаптыц бармағыныц
биреўиниц ишинде кишкентай гана жалпақ шийшениц барлығы апықланды. Сол шийшеде уўдыц сақланғаныи врачлар
менен жуўмақ шығарды. Тамара сол күни түнде ақ айдалып
кетти.
Тамараныц қашып кеткен жериндеги суд орынлары судлады. Тамара (Толғанай) Тоцирберген Талмасов дегенге
турмысқа шыққан еди. Ол Тамараны медучилищени тамам
етип шыққанда медсестра болып кслемейсец. Үлкен бир екдирис орнында кассир болып ислейсец, сен арқалы меиде
соған завхоз болып иске орналасаман, деп жаман қыял менен жумысқа орпатқан еди.
Тамара төрт бес ай өткеннен кейин Тәцирбергенниц айтыуы бойынша ақшаны күн сайын көбирек алып үйде сақлаўды үрдис етти. Жылмацлап жүрнп Тамараныц исенимппе кнргеи Тәцирберген, ҳеш жерде ислемегени ушын Тамарае ы ц ақша салған сумкасына, тыйын салған қалтасына қумарлаиа үрднс болды.
Тамара бир күнн өндирис рабочийлары менен техник-ииженерлеринс айлық алды. Тамара алпыс мыц манат ақшаны
алып,
шөллегени
ушын сусынымды
қандырайын деп
үйине келди. Келсе Тәцнрберген өтирик ғаиа уйықлаған киси
усап жатқан едн. Тамара Тәцирбергенниц уйқысын бузбас•ган,—оятбайын деди. Өзи чай қайнатыўға кухнясьща кеттн.
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Лзанда алпыс мыц манатты алатугыпын билген Тәнпрберген
Тамара кухняга кеткеипеп-ақ ориыиаи өрре турды. Сумкадап
он мын манатты урлап алды. Төсегиини астына таслады да
уйықлаган киси қусап жатып қалды. Тамара чайын ншпп
болыл кецсегс кетти.
Тамара кетиүдеп он мыц манатты қалтаға басып Тэцирбергеп зып берди. Дсмпиц арасында көзден гайып болды.
Ақшапы адамларға айлыққа бергенде ои мыц мапат жетпен
калып, Тамара толғапыў меиеи зар жылады. Бнресе банкше,
бнресе ақша санап бергеи кассир алды деп жала жаўып
бақты. Ақырыпда күйеўи Тоцпрбергенпен қоўнп стип, таба
алмай өзи де зып берпп қашып жургени еди: Он мыц манат
ақшаиы ала қашқан Тәцирбергендн де тийисли органлар
тапты. Екеўинде судлады.
Арадан бир нешше жыл өткеипен кейпн Асқар Тамарадан хат алды. Ж олдас деп айтыўға ҳақым жоқ. Сизге мыц
мәртебе алғыс айтаман, мнинетдарлық билдиремен. Спз мени өлнмнен алып қалдыцыз. Баяғыда мени қолқап алыўға
жибергенде, қол қаптагы өзнцнз көргсп уўды пшиа өлср
едим. Сизиц адам ө.мирипе болған мухаббатыцызға меп бугин нсендим. Снзгс тағыда ден саўлық, уллы бахыт, узақ
өмир тилеймеп. Меғ:де жақында азат болып халық хызметчн
етип, гүнамды ақлаўга аит етемеп, хош бол қәдирли прокурор! Халық ушын болғап муҳаббатыцыз арта берсип! Тл.ма|)а ягный Толғапай деп хат жазыпты.
Асқар хатты алып оқыды. Халық хызмети ушын болған
.муҳаббатыцыз арта берснн! деген сөзди тәкираолағапдай,
Асқар өз-өзинс исепим менен күиделикли прокурорлық хызметин даўам етти, қылмысқа сазаўар болғанлардыц өмнрлерипиц айнасы ҳәмме ўақытлардада оныц көзшшц алдында
көринип елеслеп турды.
СҮЙГЕНИЛ1 САРА
— Сара! деп бақырамап. Таў, тоғайлар жацлайды.
— Саражан!—деп шырлағапымда, тецизлер толқығандап
сезиледи. Пүткил адам инсапияты маган қарап турғандан
сеземем... Ҳәмме қулақ салады. Гүллән ада.м тыцланды. Бирақ сопдада өкинишлимеп, Сара маған қарамапды.
— Неге қарамайсац Саражан?!
— Нәзерицди бир ғана тасласац әрмаисыз болар едим.
— Сеииц қара көзлерициеи ышқы ушқыны жүрегиме түсти. Ҳеш болмаса бир ғана нәзер салсац болмай ма Саражан!
деп палынамап. Лйтқанымды қылмайды. Меннц меҳрим, муҳаббатымпын не бэлеси бар?—Неге маған бир қараманды?!
Негс мепиц жаи жүрегимди,—жара шыққан жальшлы сөз30

www.ziyouz.com kutubxonasi

лерге қулақ аспайды. Саранын алдында не гүнәм бар?!—Әй
тоба!...
Раўшан көзлер жайнасын!—Деймен ишимнен...
Сара деген ат сана-сезим менен бирге қосыла қаныма
сннди ме денмен...?! Жатсам да, турсам да, Сара сози супсулыў болып тәкирарлана береди. Еки сөздиц биринде Сара деп сөйлеймен. Сара десем, оттай ыссыденеме шийрин жа^
ныма жағымлы салқын самал киргендей рәхәтленемен. Сара
десем, қулпы дөнген бағлар ншмнде сейил етип жүргенден
боламан. Сара десем, сансыз бүлбнллер .сулыў бағларда
сайрап турғандай болады .
Лзанғы ашаўымда Сара. Түндеги татлы уйқым да сара.
Тан шолпаным, жайнаған қуяшым да Сара! Ө.миримде басқа ҳешпәрсе өз көзиме көринбегендей. Сара деп сөйлесем
саҳра мандаплар суўға қанғандай .меннц де мипрн.м қанады.
Ой Сара! Сенин қандай
кәраматыц бар? Сыр сандығыцды аш! Гилтти қолыма бер! Мен сеииц ишки сарайыцды аралайын. Бери келши баўырыма басып, қушағыма
қысып сүйейнн! Мениц Сараға болған муҳаббатым жаца
ғана қызыл шоқтай қызарып жанып киятыр. Бул қызыл
шоқта күнниц қуяшы, айдыц нуры бар ма деймен. Жердиц
жайиаған жалыны, суўдын бурқыраған тасқыны бар ма
деймен?! Жулдыздыц жалт-жулты бар ма деймеи. Өйткени
жүрегимде жалын, кеўлимде күн, көкирегимде тасқын,
нәзеримде шыц. Күни де, түни де Сара деп жанады да
турады.
Сарасыз турғым келмейди. Сол Сараныц кейнинен
сергиздан болғандай, ериксиз көшеге шықтым. Шьтмбай
мийманханасыныц шығыс жағына шарық урып жүрнп
қайтарман. Базда ақырып, базда жас нәрестедей
апылтапыл басып ғана жүремен. Кеўлим көкти гөзлейди. Көзим
төрт тәрепти шарлайды. Әлўан көшениц қушақлы, сулыў
кецлигии басып Кегейлиниц көпирине шыққанымды билмей
де қалдым.
— Достым тоқта! Сараны көрдиц бе?—дедим өзпме
усаған орта бойлы жигитке.
— Лўоқ! деп жуўап қайтарып, жүрип кетти ол.
— Қарындасым Сараны көрдициз бе? дедим қаракөзли,
қыйғаш қаслы қызға.
— Жоқ!—деп, ол оцатайсызлаў қарап кетти мағаи.
— Шымбайлы дослар! Сараны көрдицизбе дедим.
— Жоқ...! деген даўыслар Кегейлиниц еки бойын жацлатып жибергендеп болды.
Көзимди жумдым. Қатты тислендим. Сараны таба алмағаныма, адамлардыц Сараны билмеймиз, көрмедим, жоқ
дегенине арым келди. Қатты жумған көзимнеп ашшы,
ыссы, жас шықты. Қуйқам түршнгип, тула бойым қал31
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тырап кеттн. Не қыларымды билмедим. Аўыр ойландым.
Көз алдымнан Сара менен бирге өскеним, билим алғаным,
тәрбияланғаным гезекпе-гезск өтти.
Әллсн ўақытта көзимди аштым. Қарсы алдыма қарадым. Қөзлеримс жас орныпа нур орнады. Туман орнына
қуяш жарқырады. Қумарта қарадым. Сын-сымбаты келискен-ақ сийнеси аспаи гөзлегеи, көзлери жаўдыраган жүзи
гүлдей ашылған суп-сулыў Сара көзнме отгай басылды.
Қөз жасымды сүрттим. Тагы да қарадым. Дпықлап қарасам қарсы алдымда саллапып жилўа тартқан Саражаиым
скен...
— Саражапым!—дедпм қуўана қушақ ашып. *
— Мақсетим!—деди Саражан жуўыра адым басып.
Қушақласып сүйистик.
Көз қумартқанпан қызарыцқырағаи Саражанныцсулыў
сымбатына бир қарадым. Қарадым да Кегейлиниц ыгыиа
барып шомылдым. Қыз екеўимиз Қалақ, ойнадық... Аралдыц аққуўындай жүзген Саражан суў ишинде сулыўлардан да суп-сулыў болып көзиме көрипдп.
— Шымбай гөззалы...!—дедим.
— Не дейсиз,—деди Сара суўдыц шалпылдысынаи
еситицкиремей.
— Сара сен Шымбай гөззалысац!—дсдим, тәкирарлап.
— Аса, мақтама!
— Солай Сара!
— Олай қарама!
— Неге!
— Уяламан...! Деген Сараны суўдыц шетине апардым.
Сонша жыллар бойынша, излеген Сарам. Сонша күнлер,
түнлер бойынша шаўқым салып шақырған Сарам бүгин
мениц менен бирге,
жаца өмирдиц
жанпаган қушағынл
кирди. Сара менен мениц тарийхымда туцгыш ирет ушырасқаным еди. Ол:
— Мақсетжан,—десе, мен:
*— Саражан! дейтуғын болдым.'
Бизлер бүгнннен баслап жүрсек жолымыз бир, өлсек
ғөримиз бир!—деп мәцги баўырманлыққа серт қылдық.
* * *
Институтта бир неше
мыц гошшақ
жигитлер мепеч,
бир неше жүз гөззал қызлар оқыйды. Олардыц ақыл-ҳуўшы, ғайрат күши сана сезимн толы. Сын-сымбаты келискен.
Сулыўлықта бир бирипеп
өтеди. Әдеп-икрамлылық ҳүрмет, ләззет адатигершилпктнц жоқары сыпаты оларға
дәстүр болып сицискен.
Олар бир бнрине қамырдап қыл тартқандай етип, Сиз,
Бпз деп ғана сөйлейди. Сөйлегенде сөз бириниц жүрегине
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бириниц сөзи майдай жағады. Барлығы бир адамнын.
баласындай баўырман. Олар бес жыл ишинде бир есиктен кирип шығады. Бир қазаннан ас-аўқат, ишеди. Бир
жатақханада
болады.
Булманда
билим докторлары,
билим кандидатлары, тәжирийбели муғаллимлер ул-қыздыд
ата-анасындай тәрбиялайтуғын,
оқытатуғын билим булағына қандыратуғын азаматлар ақсақаллар бар.
Қызыл жүзли хоширей жигитлер менен гүлдей ашылған
қызларды көргенннде ғарры болсан, жасағын .келеди. Ж ас
болсац солардьщ қасына барып қосылғын келеди. Жайнаган жаслықтын маканы болған булман адам инсаниягыпын келешек өмирипе күн қуяшындай нур жагады.
Ж ас
әўладлар ушын ғамхорлар таярлайды.
Шоқ жүрекли, жалынлы жаслар қаламыздын, билим
сарайынын ғана мақтанышы емес, соғам қоса мийнет
майданынында мақтанышы. Олар барлық жәмийет жумысынын жан күйер активлери. Олар бағлар ушын нәлшелер
егеди. Олар жана өмирдин тазалығын сақлайды. Олар бағды қулпыртқан гүллер менен бөлейди. Олар^ бәри гүмис
салы менен ақ алтын пахталарып тәрбиялайды. Оларды
қырманларға тасыйды. Билимге
ақыл, мийнетке палўан
азаматлар, буидай қызлар менен улларға'ел-халқымыз мақтанады.
Мынлар қата-рында Сара менен Мақсеттте усы институтқа келди. Сара экзамен берди. Институтқа кирди.Мақсет Институтқа кире алмады. Бул ҳәдийсеге Сарада мақсетинин өзиде қаиа. Мақсет бенен қосылып Сара Шымбайға
қайтып кетпекши болды. Бирақ Мақсет буған көибеди.
— Сен оқы, мен басқа ўақта келип институтқа киремен.
Сенин кеўилин менде, менин жүрегим сенде. Мен сеник
институтқа
киргенинди қоллап қуўатлап, қутлықлайман.
Сен оқыўдан қалма! деп, Сараға ақыл берди. СараМақсеттин ақылына алғыс айтты. Сара менен сүйисип хошласып Мақсет Шымбайға кетти. Қапа болған МақсетШымбайда үйинде бир қонды. Азанда ерте турған атасы менен
анасына Бухарадан-Уралға газ апарыў ушын қурылған
қурылысқа хызметке кетемен деди. Ата-анасы қарсылық
көрсеткен жоқ. Мақсет Сараны көрнп кетсем иренжир,
барғаннаи кейин хат жазайын деп, Шымбайдан шыққан
Мақсет Нөкиске иркилмеди. Мақсет сол күннен баслап
Үстиртке кетти. Бухара-Урал газин қурыў магистралыпа
иске кирип алды.
Шымба_йдаи келген Сара қэ демей ақ бул қалаға үйреннсип кетти. Сара сулыў екеи! Сын-сымбатына қарай
ақыл-ҳушты да бергеп екеи!Күни-түни ' демей сабағын
таярлапды, китап оқыйды. Барар жери: асхапа, китапхака
клуб, почта. Басқа ҳеш жерге бармайды. Анда-санда кино,
3-Ц 9
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театрға
коллектив
пенеи
гапа барып қаитады,—дбгеп
сөзлер студситлер, мугаллимлер арасында таралып кетти.
Сара күндеги әдетипдей ерте турып, кеш жатады. Азанда журттан бурын, турады. Бүгннгн болатуғын лекция
бойынша китапларды
тәкирарлап
қарайды. Жазган тетрадларды көзден өткереди.
Жазып алгаи конспекцнясын
көреди.. Қулласы
оқыў, студсмтлнк ис бепеи
күн сайын
машқул болады.
Қурдаслары мепен азангы аўқаттаи кейии аўдиторияға
келип отырады. Қслгенпиц көзи Сарага түседи. Айдап ашылып, күндей күлимсиреп отыргап Сараиыц сулыўлыгы ҳәммепи өзине тартады. Қап қара нилден көзн, өйпақшыганда
көргеп көзге пюқ басады. Барлық студентлер, ҳәттеки лекция оқыгап базыбир мугаллимлер де Сарага қарап сөйлеўге
сылтаў табады. Қайта-қайта қарагысы келеди. Сөнлегеи сайыи Сарапыц отырғап жағыпа қарай бурылғысы келе беред н...
Кишкене ғана аўызды қаплап тургап срннди қызылга
бояп қойғандай көринсди. Сыцғырлаган # сес бенен сәйлегенде Сараиыц тислери маржапдай жарқырап кетедгғ. Мәйектиц пышыпдай ийегипеп бир тислеп алғыс келеди.
Ақ
бугагы бүлкнлдегенде барлық әрмаиыц сонда тургандай
ссзиледи.
Қөпшиликтпц көзпне түскен Сараныц күп сайын сулыў. лыгы артты. Ақылына ақыл қосылды. Сана-сезимп толықты. Қодди қәўметн беккемлепди. Арадаи алты ай өткендс
Сарага сүйсинип қараўшылар қапталласыўға қарады.«Бнр
киргеп билис, еки көрген таныс» деп жигнтлер жымыя
күлпп, көзи гана емес кеўлинде аўдарды. Бара-бара асхапаиыц, кптаихананыц жолын ацлыўшылар көбейди.
Сара Қалпшш көшесиндсги
жатақханапыц жнгирма
алтыпшы компатасыпда Арыўхаи, Гүлистан дегеи қызлар
мепеп үшеўи
турды. Үшеўи де сулыўлықтап да ақылдан
да бпр—биринен кем емес едн. Арыўхан бпйдай ирецнен
келгеп ақ бозлақ, ашық мипезли, кишипейил кеўли ашық
қыз. Гүлистан болса кец қушақлы, ири жоталы, қәлем
қас, қара көз, қолац шашлы қарапәрец қыз еди. Солай
да барлығы да Сарага тец келмейди. Тек гана Сараны
емес, қасыпдагы
қурдаслары Арыўханда, Гүлпстан да
жигитлердиц көзипе булттаи шыққаи жулдыздай көрннер
еди. Сара, Арыўхан, Гүлистан кнмге де болса унарлық
мпиезлер мснеп жыллы жүзлп, жагымталлыққа бай қызлар.
Бпр сыпыра ашықлар жатақ жайдыц жағдайын тексериўде, биреўлери жайлардыц тазалыгын көриўге, биреўлери жыйналыс шақырып, биреўлери кнтаплар сораўға,
ҳәттекп биреўлер ҳеш нәрсениц илажын таппай, сәдебимли
тағып бер, ямаса ийнс-сабақ таўып бер деўшилерде болды.
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Қулласы қолынан келгенлерн еплн, келмегенлери күлкнли
нәрселерди ойлап келер еди. Базы биреўлери Сараны қорқытыпта жүрди. Қапада қылды. Хатымызға жуўап бермейсец, сөзнмиздн қулағыца илмейсец деп, қайғыландырды.
Кеўлине тийди... Сараға сабақ таярлаўға тосқынлық қылғанлар да болды. Қапа болғаи Сара өзи менен бирге оқыўга киргеиде Зийбагүлднц апасыныц оқытпай алып кеткепи, Үлмекеп оқыўга хожалығы көтермейди деп, шығып
кетнўлери көз алдына келди. Солардай етип, меиде кетип
қалғапымда бундай «бәлелерге» жолықпаған болар едим,
депте ойланды.
Бирақ та Зийбагүл
менен Үлмекеншш
оқыўды таслап кетип,
жаслай турмысқа шыгып бала-шагалы болып, ошақтыц басында ошарылып отырып қалғаиын ядыиа түсирди.
Оқыўда қалып билим алып атырғанына ырза болды. «Қызга мыц адам сөз салады, сүйгсни алады! дегеидей—деп, өз-өзине тәселле берди. Оқыўып
даўам етти.
Сараны сүйиўшилердиц саны да артты. Жигитлер жүрекке жүрек қосып, топар-топарға бөлинди. Апа топардыц
жигити Сара менен бизлер бурын сөйлескенбиз, десе мына
топардыц жигитлери Сара менен тек бизлер ғана бурыи
сөйлесе аламыз деп аттай шабысты, жорғадай жарысты.
Тонарласқан жигитлердиц арас-зында бир биреўинен қызғаныўшылықта пайда болды. Бирақ ақыбети аманлық
болып тарқасты.
Сол көп сүйнўшнлердиц биреўи Атабай, биреўп Төлеген, тағы биреўн Узақбай еди. Атабай медшколда оқыйды.
Атабай менен бирге медшколда Сараныц бөлеси Нарымбстте оқыйды. Атабай орта бойлы, кец жаўырынлы, қой
көзлилеў сулыўшық жигит. Ол өзиниц ақылы менен ойлаган исине өзи жетеалмай кисиниц жәрдеми, ақылы менен
күи көриўге жасыпап бейимленген жигит.
Бир күшт Атабайды Нарымбет институтқа ертип келди.
Бундағы мәқсети бәпесн Сарапы көрсетиў еди. Атабайдыц сүйикли етси одети бар. Бириншиси сүўрет түсириў
екиншиси мотоцикл айдаў. Егерде сүўрет түсириўге барлық
пәрсесн болса күни-түни, әсиресе қызлардыц сүўретин
алыўға еринбес еди. Егерде мотоцикл сынбай, бензинсиз
андалатугын болса күни-түни үстинен түспей, мотоциклдиц үстииде уйықлаўға да қайыл. Ол спорттыц бокисинде
жамап көрмейдш Базда тумсығы уўылып, ямаса биреўдиц
тумсыгын уўыпта жибереди.
Атабай қызлар менен қоса Сараныц сүўретин алды.
Сүўретке түсириўге ҳәркимниц де қумар екенин Атабай
жақсы биледи. Бир алғанда еки, еки алғанда үш мәртебе
алды. Сүўретке тусириўшилер әўеле Сара, Нарымбет,
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Арыўхан, Гулистан болса, соцынан көбейип кетип, сүўрет
алыў иси бир еки саатқа созылды.
Атабапдыц Сараиы биринши көриўден ақ аўзы ашы
лып, барлық кеўлн Сараға магниттен жабысты. Сүўретке
аларда барлық адамға әсиресе Сараға былай отыр, олай
емес, былай болсып, азырақ күлицкиреп мағап туўры қара.
Ал, аламан дегси сөзлери мспен жөнлеп отырғызғанда тийген қоллардыц ҳорекетиииц өзи Сараға бир түрли қызыктай көрииди.
Атабай сүўрст алғанда, Сараныц өзин бөлип отыргызып
алыўдыц есабын таппай, ҳийлекерлик пенен қызлардыц
қасыпда ақ отырғызып, оныц өзин айырықша бөлнп алған
сди. Сол ушыпда Сараныц сүўрети таяр болғапда биреўин
баўырына басқандай төс қалтасына, паспортыныц ишинс
салып жүрди. Сол күмиен баслап Сараға сылтаў таўып,
келиўшилердиц биреўи усы Атабай болды.
Атабай Сараға бир неше сылтаў таўып барса да, ол
сылтаўы орынлы болса да, кеўилин ашық айта алмадьг.
Қумарлығы болса да мәртлиги жетпеди. Сараға келерде
тап усы сапары сени сүйемен! Сен мениц жанымсац!
Мениц тәгдирим
сениц қолыцда!— деп айтаман деп қуштарланады. Ал
Сараныц
сулыў дийдарын көргенде снз
таба алмай, үндей алмай қалады. Сарага сағыныш бенен
кслгеп Атабай сөз айтыў түўс, сулыў жүзинеде қарай алмай,
нәзерин төмем таслайды. Урлапып гана көзиниц қыясып
салады.
Ж ас жүректиц әрманын, кеўилдиц арзы ҳалын айта
алмаган Атабай Нарымбет бенен дос болды. Нарымбет
пе деседе Атабай кеўилип жықпады. Атабай ақшаға бай,
қәрежетке мол студепт еди. Опыц сырын ақ кеўил Нарымбет еле билмейдн. Ақшапы Атабай қайдаи алады, қайдан
табады, пе ушып Атабайдыц бәрқулла қалтасы ақшага
толы, оныц магапасына Нарымбст оиша әҳмийет берген
жоқ. Атабандыц сақыйлыгы гана Парымбетке унап қалган.
Сарага аШық болған Атабай Нарымбеттиц жолыида
иаяндоз, жумысыида
жәрдемШи, өмиринде өрнеги болды.
Парымбет не қәлесе Атабай арпаўлы түрде таярлады.
Сара ҳаққындагы сүйгенлик сырын Атабай Нарымбетке
ашық айтты. Пе қәлесец сеннкн, тек маган сол қызды
жақсы таныстыр! деди
Атабай— Нарымбеткс. Нарымбет
бул исти
мойпыиа алды. Сол күннен баслаи Парымбет
Атабайдыц ат қоннпысы болды. Ашкөзлик, бийпарўалық
дегеп бәле Саранын сагағынан илиндирнўге қақбанын
қолайлады. Сөйтнп Атабайдыц нәўбәҳәрде еккен муҳаббат
гүлипиц ғумшалары усыинан басланды.
Төлеген тыпыршылап, Узақбай үзнле қарап Сараныц
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сандуғашындай сәске де, түс бенен кеш ицирде де сайраўға бир келип кетиўди үрдис етти. Солар келген ўақта да
Атабай қалган заматы да Сара сецдей сурланар еди. Атабайда, Узақбайда, басқасы да Сараныц көзине «шыбын»
шелли көринбейди. Сараныц сүйгени тек Мақсет. Олар
келген ўағында
Мақсет қас,ында турғандай көринеди.
Мақсеттиц қасында буларды жининен бетер жаман көреди.
Олар сөйлесе торанғылдыц өэегин тоқылдатқан тоқылдақтай көреднГ
Адамныц айнасы кеўлинде болады. Сара Төлегенди де,
Узақбайды да Атабайды да
кеўил
айнасынан өткерин,
олардыц ншки, сыртқы дүньясын жүрек тәрезисине салып
қанша салмағыныц барлығын өлшеп көрген. Тәрезиниц
бир жағына Мақсетти, бир жағына барлығын қойып
өлшегенде де Мақсет барлығынан басым шығады. Қайсысы болса да Мақсеттиц
қуўақы минезинен
басқашалаў
көринип турады. Сара Мақсетти меҳрибаным деп сыйлайды.
Сараныц Мақсетти сонша жақсы көргенлнги Атабайға
да, Узақбайға да, Төлегенге де расын
айтып турды Сара.
Мен Сизлер менен маўаса бола алмайман. Мениц мақсетим оқыў. Мен билим булағына қаныўға келдим. Муҳаббат булағыныц нәўшеси еле асықпасын. Сизлердей меҳрибан адамым бар. Ол да институтты тамам еткеинен кейин
болады. Маған тосқынлық қылмацлар. Мениц ҳақ кеўлиме
шубҳа келтирмецлер. «Мен оқыўым керек» деп Сара булардыц барлығын да талай ирет айтқан еди
Бир күни түнде Нарымбет бети аўзы даладай^қап
болып, Сараныц қасына келди. Жигит болса да кеўлин
иркип тура алмай,
Сараны қушақлап өксип-өксип жылап
жиберди. Сара Нарымбетке ғамхорлық етти.
— Не болды,—деди Сара албырақлап.
— Урып кетти.
— Кимлер.
— Кимлер екенин билмеймен.
— Не деп урды?
— Неге жигирма алтыншы комнатаға келе бересек
деди.
— Онда бөлем Сара бар, соған бараман дедим.
— Бөлец емес, басқа бәлец бар деди.
— Ҳеш қандай...
— Енди қандай...
— Енди қайтып бармайсац.
— Бараман. Туўысқаннан айырасан ба? дегеним сол
екен. Көзимнин
алды тынып
кетти, қайта-қайта урды.
Қайта-қайта тепти. Көйлегим менен кииймлеримди жыртты. Астым жер, үстим тепки болды. Силикпемди шығарды.
— Түри-түсин билесец бе?
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— Сары-сынлы, ири геўдели, қыпкаш көзли, қарыўлы
шаққан жигит. Даўысы ирилеў.
— Төлеген екен ғой деп, Сара айта жазлап қалды.
— Енди қайтып шықпа майданға.
— Қалай шықпаймап, кино-театрға бармайман ба, армаи-берман жүрмеймен бе?
— Мендей болып жолдасларыц менеи топарласып, барып қайт.
— Ж ас жигитпеп.
Сүйетугып
қызымада жигитлерди
топарластырып алып барып жүремен бе, деп қамықты
Нарымбет.
— Өз жағдайықа қарап жүр. Сақ бол.
Арыўхан, Гүлистан, Сара Нарымбеттиц
кийим-кеншсгип. көйлегин тигип жуўып берди. Утюг басып қайтадан
кийиндирди. Сөйтип үшеўи
медшколға
апарып салды.
Нарымбет енди қайтып, бир өзи жүрместей болып, ант
ишкендей жайына кирип кетти.
Сараны сығалап қарап жүрген Узақбай менен Төлеген
жолында турган еди. Биреўи жолдыц оц жағынан, биреўп
сол жағынап жетип келди. Сара сескенди. Гүлистан гүдикленди. Арыўхаи албырап қалды. Узақбай урда-тут
шаққанлық пенен Сараны подурчка алғаиы сол еди.
— Кет деймен қасынан,—деди Төлеген тоқтап қалып.
« — Кимге айтасац?
— Саған айтаман.
— Сара меники...
— Сеники емес, меники...
— Мен аламан Сараны...
— Жоқ мен аламан.
Екеўи бир-бирине ентиге умтылды Төбелесе қоятуғын
түри болды. Қызлар ақыллылық пенен жигитлерге жалына
жабысты. Төлеген менен Узақбайды урыстырмады. Төлеге.!
менен Узақбай қораздай, түйе таўықтай бир-бири оқысын
бир-бири тебиспекши еди. Қызлар оларға ықтыяр бермеди:
— Ақылсыз адам урысады...
— Биреўиц мени...
— Биреўициз мени...
— Қаны қатып жүрген биреўи Сараны неге алмайсызлар! деп, қызлар жигитлерди қызартты. Әри бериге алды.
Ойнады, ойландырды. Егерде бир ис қылсацлар ректорға,
парткомға, комсомол комитетине айтамыз деп қызлар
қызған жигитлерге сиясат пенен даўырық салды. Төлеген
менеи Узақбай тым-тырыс болды. Ҳәзир екеўициз де үйлерицизге қайтыц, азанда экзамен болады,—деди Арыўхан.
Арашаға түскен қызлар Төлеген менен Узақбайлар көз
ушына кеткенше қарап турды. Жигитлердиц жолда урыс38
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пай-кейиспен екеўи еки жаққа кеткенин көрген қызлар
жатақ жайына келип жатып қалды.
*
*
Бухара-Урал газ қурылысына кирген Мақсет шофер
болыўға қурылыстағы үш айлық шоферлық курсына
кирген еди. Үш айдыц ишинде Мақсст жақсы оқыды.. Ол
мектепте оқып жургенде машина ҳәм трактор айдайтуғын
едн. Бул манда тезлик пенен үлгерип алды. Үш айлық
курсты питкерип, экзамен берип үшинши класс шоферы
деген право алды. Ҳәзир Мақсет жүк машинасы менен
жүк тасып жүр.
Бухара-Урал газ
магистралыныц
қурылысында қызгынлы хызмет етип
жүрген Мақсет
қурылыс материалларын тасыйды. Азақ-аўқат тасыйды. Машиналардьщ
бөлеклерин алып келеди. Бухара менен газлы, газлы менен Шахпақлы, Шахпақлы менен Гуриев, Уралға шекем
қатнаған Мақсет көп ғана жерлерди көзден өткерген еди.
Шадлы шофер, шаққан шофер, Бухара менен шахпақлыньщ арасыида мпйнет шабандозы болып масайрайды.
Газ қурылысындағы
барлық рабочийлар, қурылысшылар, шоферлар, инженер-техниклер, изертлеўщилер Мақсеттн жанындай жақсы көрди. Барлығы бирден ҳүрметледи.
Мақсет бнр адамнын да айтқанын қайтармастан, саўдаласпастан орынлады, Қурылыс исн арасында жора-жолдасларыныц түнде болса да жүгин бир жерден ркинши
жерге көшкендей, мүликлерин тасып бериўге еринбеди.
Қол-аяғы женил жәмийет иси ушын жалынлы жүрекли
жаслардын бири болып газлы қурылысында
абыройға
пйе болып кетти.
• Максет арақ ишиў, папирос тартыў, деген жаман әдетлер менен шуғылланбады. Онын жүрген жери, барған
зияпаты қосық пенен танец болды. Музыка менен' мийри
қанғанша ойын-күлки,
тамаша болды. Танецтиц қандайы
болса Мақсет шаққьнлық, уқыплылық пенен ойиаўды
үйренип алды. Жәмийет жумысын жан-тәни менен иследи.
Қөшпелн клублардыц барлық жумысларын тун бойы
ислеп берип азанда жумысқа кеткен ўақлары да болды.
Газ қурылысындағы жолдаслары
Мақсетжан
ямаса
Мития
деп шақырар
еди. Қыстыц
қәҳәрли күни еди.
Үстирттиц үстинен
машинада зуўлап киятырған Мақсет
танқалғандай ҳәдийсеге жолықты. Оныц бир шофер жолдасыныц машинасы өртенип жанайын деп атырғаныпыц үстинен
шықты. Ол машина
жолда жатқан изертлеўшилерге суў тасыйтуғын водовоз машинасы еди. Шофер азырақ ишкен, папирос
тартқан, машина,
тоқтаған. Папирос кабииада көз
илинген шофердиц бензин
жуққап
жецине тийген. Жанған өрт пайда болған. Сол ўақытта
*
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Мақсет жетпп барған еди. Мақсет тезлик пенеи кабииадаи
түтин атып
өртении киятырган өртти өширди. Өрт өшин
кабинада отырған шофер жуўырып шықты. Майданға
шығыў менен жецдеги шалғайдағы өрт самал менен лаўлап кеттп. Шофер қорыққанынан қашты. Самал менен
гүўледн. Өрт көтерилди. Мақсет қашқан шоферға жетип
барып қумға
басты. Қумға көмди. Өрт өшти. Шофердын
сыртқы кийимлерн ғана күйди. Машинадағы шофер да
аман қалды. Газ қурылысыидағы басшылар Мақсетти ақша
менен сыйлықлады. Приказ бенен алгыслар айтты. Усындан шаққанлық, уқыплылық Мақсетте бар еди.
Мақсет бир күни үстирттиц үстпндс зымырап киятыр.
Айнадай т.ақырлық кец
майдапшылықтагы
бурқыраган
жуўсанлардыц ийиси кеўлинди көтереди. Көркем көрингеп
кец дала Мақсеттиц көзине суп-сулыў болып көриндн. Кец
даладан киятырған Мақсеттиц ата-бабасыныц Шымбайдап
Төртүлге де жете алмағаны, жол қатнасыныц жаманлығынан узақтағы ағайинлериниц дийдарын көре алман
өлип кеткени, өткен өмирлери елеследи.
Мақсет майданда турғанда да, қызыл қумларда жүргенде де, шөлнстанларды басып өткенде де сүйген Сарасын
умытқан жоқ. Қайда барса да сулыў болып, қара көзи
ойнақшып Сара деп көз алдында турды. Қосық айтса
да Сара қулағына сыбырлап тургандан болар едн. Бир
қыз бенен танец ойнасада ҳештене жоқ, Сара менен танец
ойнап жүргендей болар еди. Бир жылдап берли Мақсеттен
Сараныц кеўили қалды. «Өзим ҳәржайдаман, кеўлии
сенде дур». деп, айтатуғын қосығында умытты.
Мақсет Сараға бирнеше хат жазды. Дәслеп жалынлы
жүректен сәлем жоллады. Қуўанышын билдирди. Соцыиан
сагынып сарғайып
«сүйиклим» деген сөзлерин айтты. Ец
ақырында жалынып жазды. Ец соцында сары ўайымды
Сараға қарай айдады да хат жазғанды қойды.
Мақсеттиц жазған хатыныц қолға түспеўинин себеби
мынадай еди. Атабай менен Нарымбет ҳәр қыйлы себеп пенен институт қасындағы студентлер ушын болған ящиктси
Сарага келген хатлардыц ишинен Мақсеттиц хатын алып
оқыр еди. Сол ушын Мақсет пенен Сараныц арасын .айырыў
ушын Атабай менен Нарымбет Мақсетке мынандай хат
жазды.
МАҚСЕТ!»
Жицишке аўырыўдай кейинимнен қалмадыц ғой. Қайта-қайта хат жазып мазамды алдыц. «Қара ешкиге жан
қайғы,
қассапшыға ет қайғы» дегендей, саған муҳаббат,
маған билим керек. Билим булағына қанбағанша муҳаббат дәрьясына шомылманман.
«Баяғылар бозда қалды» дейтуғын еди бир женгелеримиз. Сондай, сенде баяғыны күсеме. Қеўил, өсти. Сана40
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сезим күшейди. Сен қусап оқыўға кире алмаған шофер
сымаққа алтыннан да қымбат ўақтымды бөлип хат жазып
жүре алмаймап. Сенсиз ақ, булманда жүзлеген жигитлер
жүзиме перде, бетиме сүрме, қасыма осма болып жүр.
Буннан былай хат жазып менин, абыройымды төкпе?
«Билимлиге гүл,
билимсизге
шенгел.» деген.—Тикениц
тийер аўлақ жүр.
САРА!»
Усы хаттын х.әрбир сөзи Мақсеттин жүрегине оқ
болып қадалды. Хаттын ҳәрбир ҳәриби тикенек болып кирди.
Ийне болып шаншылды. Соннан берли Сара Мақсетке
солып қалған гүлдей көринди. Мақсет мын-мын ойлардан
кейин гүдер үзди. Сара
Мақсеттен хат келмегепине қайгырды. Жылады. Зарлады, Мақсет сол хаттыц дәргинен бес
жыл бойы аўылына мийнет дем алысына да келмеди. Атаанасына ақша жибериў менен дем алыс ўағында курортларга барып жүрди. Сарадан бас пүткил безип оған көринбеўдиц мыц бир ҳийлесин ислеп өз аўылына қарап жүрди.
Атабай менен Нарымбет өмирдиц олқылығынан пайдаланын,
Сара менен Мақсеттиц.ортасына от болып түсти. Екеўин айралыққа салды.
* * *
Жыл сайын Сараға хат қардай жаўды. Сүйгеним Сара,
Мине, менде Сизге шын жүрегимнен шыққан муҳаббатымды усынаман. Бул пикирди айтыўға ҳәм жеткериўге көн
жыллардан берли ойда болса да мүмкиншилги болған
жоқ едн. Енди Сизден жан жүрегнм менен жуўап күтемен,
дептн. Бир хатта:
— Кеўилим менен зейин салар деп сезим,
Хат жазаман қабыл қылсац өзице,
Ашықлықтан Сизге сәлем жоллайман,
Қуштар болып нилдей қаракөзице.
Тағы биреў:
— Сыртыцыздан бир пай болып.
Бүлбил емес, торған болып,
Бүгин сайрап гүлге қонып,
Шийрин жанды бердим сизге.
десе, тағы биреўи «изицдемен» деп былай жазыпты.
Қәлем кибн қыйғаш қасын,
Қандай сулыў сүмбил шашын,
Сизге ашықпан заманласым.
Тап өлгенше изиндемен.
деп, түнги саат төртте түн уйқысынан төрт болған биреў
солай десе, тағыда бир тәўекелши былай деген: Мен Сизди
биринши көргеннен баслап Сизге болған муҳаббатым күп
сайын, арта баслады. Сизин жүрегицизге де муҳаббат
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ушкыны түскендей ўақыт болды, ғой. Сонлықгам муҳаббат
жөпинде Сизге «лекция» оқыўды пайдасыз көрдим. Муҳаббаттыц өмнр күшине жап қосқан мепиц жас жүрегим меии
Сизге ернксиз сүйреп отыр деп телмирсе, тағы биреўи:
— Муҳаббаттыц қуўанышы ҳәм қайғысына қармақ
салғанлардыц биреўи болып, хатты жазып отырман. Ҳүрметли Сара бириншн
аманатым— мағап буппаи да былай
хат жазыўға рухсат ет. «Қыз иатша, жигит ўәзир» деген
соранбаўға илажым жоқ.
Мениц ышқы муҳаббатым саган дегендс тасып толады.
Оныц толқынына Әмиўдс, Аралда төтепкн бере алмайды.
Тек сен ғана ирке аласац,—деп жазыпты, Сара барлық
хатты да салқын қанлылық пспен сүйгени Мақсетти умытса да Сара ҳеш қайсысына да жуўап қайтармады.
Курстаи ҳәўескерлер кружоги шөлкемлестирилдн. Сарага ашық болған жигнтлердин жолы болып қалды. Усы
кружокке өзлери де кирди, Сараны да тартты. «Сүймегепге сүйкепбе» атлы музыкалы комедпяпы қойыўға таярлапды. Айсәнемниц ролпн Сараға, Әўездиц ролии өзи алды.
Төлегенгс әўездиц образыи жасаўға қоса Сарага сыр
сандықтыц гилтпп бермекши еди. «Еки бәне, бир сылтаў»
дегендей, Төлеген буннап да папда етпеди. Бирақ такружоқ агзалары пьесаны жақсы қойды. Алғыслар алды.
Күни-түпи Сараныц кейнине түскен Нарымбет Сараға
Атабайды мақтар еди. Атабайдыц ар-намысына шерик
болған Нарымбет екеўнн сөйлестириў ушын мынадан
ҳпйле тапты. Сараны Нарымбет киноға шақырды. Сара
Нарымбет пенен киноға барса, кино басланарда Атабап
тап болды. Сараныц қасында отырды. «>Кол» деген киноны
көрген Атабай Сараға өз жолын түсиндирди. Қинотарқады.
Атабай кетнп қалды.
Бир пешше күинен кейин Нарымбет,
театрда «Айгүл
Абат» постаповкасы бар екен соғап барайық дегеннбЛ!
кейин Сара «Айгүл—Абат» пьесасын көриўге барды.
Ойын басланарда тағы да Атабай пайда болды. Айгүл
мепеи Абаттай ашық болыў керек дағы, мәртлик қандай
жақсьт. Олардыц жаслық жүрегнниц пәк екенине қарашы
деп, Атабай сөйлесе, Сараныц кеўлине Мақсет, Абат, Айгүл
мсп деп оплап отырды. Пьеса тамам болғаинан ксйии
тарқасты. Сараныц көзиие Арыўхан менен Гүлистан көринди. Барлығы бнрге қосылып қайтып киятырғанда «Жецис» бағыныц ншине кире тоқтады.
Мен сизлерге аўқат таярлап қойып еднм деди, Нарымбст Сара ҳәм Арыўхан, Гүлистанға, үшеўи үйде таярлаиған
аўқатты көптен жемегени ушыи барыўга келисим бердн.
Үпгс кирип келсе Атабай отырган екен. Сараныц кеўлине
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селтёцлик кирди. Үйге киргеннен кейин қайтып кетнў
колайсыз болды.
— Палаўды кнм жацсы писиреди?
— Сара.
— Тағы ким?
— Сара
— Ондай болса Сара таяр турған қазанға тек гүриш
са.Тып палаў писирсин деп көпшилик усыныс етти. Сара қолайласып қазан-табақ бетке барды. Гөшти, майы, күйдирилип., барлығы таяр болған қазанға гүришти жуўып салды.
Жақсылап палаў писирди. Палаў табаққа салынды. Дәстурханныц үстине палаў толған табақ келди. Жигитлер
арақ қуйды. Биринши рюмканы ишкен қызлардын тили
үйприлип сала берди. Екинши рюмканы ҳәм оннан кейинде
қызлар арақ ишеди. Жититлер
ҳәр қыйлы жоллар менен
тәўирақ арақ иштирди.
Қызларды жигитлер нсатақ жайына узатып салыўушын
Зеленная көшесинен Чкалов көшеси арқалы Орджоникидзе
көшесине шықты. Орджоникидзе көшесинен институттыц
жайына тирелген ушына барып Атабай менен Сара тоқтады. Атабай Сараны қатты қушақлап сүйип алды. Сара—
сары сазандай туўлады.
Бәҳәр келди. Бәҳәр гүллери менен қоса Сарада қулпырды. Жайнаған көз жалтылдап, Сара үшинши бәҳәрди
Нөкисте қабыл алды. «Женис бағы»
барлық стуДентлерди
қушағына қысты. Ғумша гүллер шоқ майса жасыллықлар,
салқын саялар сабақ таярлаўға жақсы мәкан болды.
Сара өз группасы менен
сабақ таярлаўға шыққан еди.
Түслик жағында Төлеген, Шығыс жағында Узақбай гезек
турған мергенлердей орда жатып алды. Көзлери китапта
болса да, кеўиллери Сарада болды
Саранын әдеттегддей
сезгирлиги олардыц ҳийлесиие толық түсинди. Сөйтип
өз
қурдаслары, жолдаслары менен ҳеш жаққа
қарамастан
ақыл ҳуўшы көзи китапта болып сабақ таярлады.
Сара баслаған группа оқыўдан жыл жуўмағында бес
пеиен гөрт алып төртинши курсқа өтти. Сараныц сезгирлиги, зейинлилиги шебер уқыбы; ақыллылығы, институт
бойынвда өрнек болды.
Усы жылы жазда институттағы ҳәўескерлер кружогиниц
сацланды
ағзаларынап
республика
мийнеткешлериниц
жазғы пахта тәрбиялаў ўағында мәдений хызмет көрсетиў
ушын қыз жигитлерден еки группа шөлкемлестирилди.
Төрткүл, Бируний, Әмиўдәрья, Хожели, Шоманай, Қоцырат
районларына бир группасы, Кегейли, Шымбай, Тахтакөпир,
Нөкис, Мойнақ
районларына бир группасы кетти. Шымбай группасында Сарада бар еди.
43

www.ziyouz.com kutubxonasi

Студептлерден дүзилген
бул агит-машина республшгз
халықларыныц алгысып
алып қайтып
келди. Сараныц
даўысы Әмиўдәрьяиыц, Кегейлиниц, Есимниц бойларында,
Арал тецизинде жаилады.
Мийнеткешлер, пахтакешлер,
рабочийлар, шарўалар, балықшылар Сараныц сыцғырлаи
шыққаи сесипен
жүрекке жағатугын қосықларын еситип
рәҳәтленди. Сараға арнаўлы алгыслар, айтты.
Сол жазы жигирмаланшы августта агит-машина Нөкиске табыслар менен қайтты.
Оқыў басланыўға он күн қалғанлықтаи Сара дем
алайын деп аўылына қайтты. Жазгы
дем алыс ўагында
пәрдийўал салып берип жәрдем көрсетнп атырған Атабайды
Нарымбеттиц ата-анаеы оғада жақсы көрип қалды.
Атабай Нарымбеттиц анасына иймамныц өгей баласы
екенин айтты. Сарага ашық
болып усы бетте көрисе аламанба, 'усы жақта өмир жолымды бир соқпақтан айдын
жолға сала
аламан ба, соған адам табылар ма екен деп
келгенинде айтты. Сара ушын неден болса да қайтпайтугынын қапдай ҳәрекет болсада қашпайтугынын айтты.
Атабайдын сэзине 'зейин
оалған Нарқгмбеттин
анасы
Зәмийра
сол күни ақ Сараныц анасы
Зийўарга барды.
Атабайдыц Сара ҳаққындағы арызын
айтты.
Атабайды
ақыллы жигнт, гамхор адам болады, Атабай жан жүреги
менен Сараны жақсы көреди екен. Атабай оныц өзи менен дос
доктор жигит, өзи илгир жигит, өзи дүньялы адамныц
баласы екен. Ҳәзнрети ийшанымыздыц төли екен деп
мақтады. Атабайды қанша мақтаса да Зийўар «қызым
ақылсыз емес, оқыўын тамам еткеннен кейин өзи ақ биреўди гөзлеи турмысқа
шығар
дегеннен
басқа ҳеш нәрсе
айтпады. Зәмира Зийўардыц жуўабып қолайсыз көрип
үйине қайтты.
Бир күни Сара суўға барған еди. Люлкили мотоциклди
зырғытып Атабай менен Нарымбет келди. Еки шелек
бенен суў алып киятырған Саранын қарсы алдында тоқтады.
— Қайда барасыз? деди кеўлинде ҳеш нәрсе жоқСара.
— Арыўханныц үйине деди Атабай.
— Меннцде барыўым керек еди деди кептен берли
Арыўханды көрмеген Сара.
— Тезден кел биз күтип турамыз! деди, Нарымбет.
Сара шаққанлық пенен жүрди. Шелегин суўы менен үйине алып барды. Қийинди. Жуўырып жүргенден тезлнк пенен
келди. Нарымбет люлкиден түсти. Сара онын орнына минди.
Атабай аўылдын сыртындағы жол менен айналшыққа зымырап кетти. Ж олда Нарымбет гүсип, Гүлистанды ертип келемен деп қалып қойды.
Атабай тағы да зымырап кетти.
— Қайда барасац деди Сара,—Атабайға.
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— Арыўханнын. үйине.
— Ж ол мынаяқта қалды-ғой.
( — Туўры жолды суў алып кетиптн. Айлапып барамыз.
Зымыраған мотоцикль айланып жол менеп аўылдыц артындағы ақбас-жантақ аралас торацғыллыққа келип тоқтады.
— Неге тоқтадыц?
— Мотоцикль шикас тапты. Атабай түсип ары-бери шуқылады. Бир дөцгелегин алып таслады. Тағы салды.
ЛЎазғы күн адам жүзине сары нур шашып батып
кеткеп еди. Қара түнде Сара цурдап сәўле қалғапдай, Сараныц
жүзи суп-сулыў болып түн пердесин жамылғандай йошыц
тур. Атабай бирден Сараға асылды. Атабайдыц аймалағап
қушағы Сараныц сулыў сымбатып сүйреўн менен бийлеп алды. Қатты қушақлап сүйди Атабай. Зорлыққа ушыраған
Сара шай
қус қапқан
шөжедей шырлады. Тыпырлады,
туўлады. Қөз жасы мөлдиреп жүзин жуўды.
*

*

*

Сараиыц сестп сәхәрдиц бүлбилиндей санрады. Сараныц
сулыўлығы сансыз сүйиўшилердиц салтанаты болды. Ойиақшыған қара көзи, зийрек зейнин аса кеткен ақыллы адам
баласын тац қалдырды. Бир нешше онлап дүркин-дүркмн
жигитлер жан бериўге қайыл болды. Тек ғана студентлер
смес, тыстанда толып атырғал ышқыпазлар келди. Сараныц
салдырап түсип—сырттан саўда салыўшылары көбейди.
Сара Атабай, Төлеген, Узақбайларда аз болғандай, Атабаев деген муғаллим де ашық болды. Атабаев адамзат
тарийхында сиздей сулыўды көргенимде, еситкенимде
жоқ.
Дәстандагы сулыўлар, ертеклердегн перийлер дс сизден артық емес деп сулыўлық қаққында сөйлеген Сарага сыр сан-'
дығыныц гилтнн таслаи қойды. Аса кеткен арыў екенсиз деп
жүрек жаны менен сөзин айтып, Сараныц өмир серигиндей
болатуғыпын айтты.
Атабаев өмирден ада болып асып келген адам екен. Институтқа кейнипен қаралаў қағаз келди.
Әшкара болып кетти.
Сараныц сулыў-сымбаты Атабаевқа алыста қалды. Төлегеи хәм Узақбай1 узақ жыллардан
бери Сараныц соқпагында жүрсе де шаршағап жоқ.
Сарага болғаи сансыз интасыныц еле оты өшкен
жоқ.
Төлеген менен Узақбай узап кетсе, Атабай Сарапы апық
анлыўга қарады. Сара түиде сабақ таярласа көшепиц екнпшн жағынан қашан шығар екен деп күтпп турды. Базда қоцсы жайлардыц қапысынан қарап турды. Базда баяғы әдет
бойынша жолып ацлыды. Қулласы қақпан қурғаи Атабан
Сараныц изинеп қалмады.
Атабай жанын пидә ететуғын кисидей Сараныц иши-ба45
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ўырыиа кирди. Жолында төсек болды, атса кесск болды.
Қалага келсс қаршығадай илди, түнде жүрсе түлкидей тимискилеиди. Сарасыз Атабай, Атабайсыз Сара отырыспаға
бармағаидай изиисп атлы жаяў түскен Атабан Сараныц
суцқарыпдай қолыпа қоиды. Таўыпа парўапа етти. Қеўлине
қуштар болды.
Бир күни түнде Атабай атасы Жалалатдийин менен өгей
анасы Ҳурлықаға Сараны алып келетугынлыгы хаққыида
айтты. Ҳүрлиха қатгы қарсылық көрсеттн.
Ҳақыйқатыпда
Атабай Жалалатдийиппиц баласы емсс едп. Оныц нинсн
Салаўатдийниипц баласы едн. Салаўатднйин мақсым еди- дагы, Жалаладдийин ийшап едн. Булар дниин жоллар мепеи
шуғыллапып, жаца жәмийетимнзге қарсы шыққаны ушып
судлапған адамлар сди. Жер аўдарылып қайтып
келгеа
еди. Салаўатдийин ж-ер аўдарылганнан келгеннен соц да,
жаца өмирге қарсы болып жармасқанын қоймады. Бурыпғы елтиси өлгеннен кейин усы Ҳимайды жас ўағында алды,
Ҳғшай Салаўатдийиннен отыз жас кишкеитай еди.
Салаўатднйин Шымбайдыц батыс торениидегн Қенегес
Мацғытта еди. Сол Кенегеслердиц елаты Аршан кебир аўы
лы тәрепинен есапланады. Аршанлардыц жас қызды алғанына ашыўы келгсни ушын Салаўатдийинди оғада жаман
көрер еди. Халықтыц қарғысына ушырагап Салаўатднйнп
Аршан кебиршшц батыс жағындағы Шүйит аўылында қаза
тапты. Салаўатдийин узақ аўрыўдан өлгепнен соц,
Жалалатдийинниц қыялы Ҳимайға аўды. Ҳнмайды Ҳүрлнханыц
үстине алыўға бел байлады. Салаўатдпйип 1952—жылы
қайтыс болыўдан ақ, гамхорлық қылгап кнсп усан Жалалатдийии Нөкнстен Шымбайга тез-тез қатпады. Барлық бәлеге Ҳүрлиханы көидпрдн.Ҳурлиха көиседе Ҳпмай көнбедн.
' Бир алдаидым, епди алданбаймап, деп сөздп шорт кести.
Арадан
алты ай
өткеннен
кейип Ҳимай,
Әбдпсайыт
дегеиге бас қосты. Бир күни перзептицди алып кет деп Ҳпмайды шақырып алып, буўып өлтпрди. Ҳимайдыи изнпен
излеп келген Әбдисайытты да өлтнрип, сол күни түн де
екеўин қосағыпа көмип Нөкиске кетип қалган еди.
Атабайдыц түрн-түсннен қорыққаи Жалалатдийин мепеп
Ҳүрлнха Сарага үйлепиўге Атабайга рухсат етти. Рухсаттап
кейип, айтқанын қылмай жүргеп Сараны Атабан алдап-арбап оцайына шықты. «КшГоныц алдыпда қурдасларыц күтип
тур, сенн алып кел деп мени жиберди, деген ўақта бпр такси машинасы келе қалды.
Дуў-сыйыпа қарамаган Атабай Сараны таксиге миндире ала ушты.—Мына турысым менеп сизлердей қызлардыц
қасыпда жүриў маган уят. Апамныц үйинен костюм киннп
шыгайып деп таксиди Атабай апасыныц үйипе қарай бурды.
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Купа-күндиз жаманлық ойламаған Сара ҳеш нәрседе гүманланбады. Атабай апасынық үйиниц алдында таксиди тоқтатты да үйге зымып етип кирип кетти. «Қелиншек әкелдим!» деди де, үйден тезлик бенен шықты.
Апам наннан аўыз тийип кетсин, уят болады! деп айтты
деп Сараны машинадан түсирди. Үйге киргизди. Таксиске ақшасын төлеп қайтарып жиберди. Демниц арасында қонсықоба жыйналып қалып «келиншек келди!» деп, Сараны төрги үйге киргизди. Алдаўлықтыц қақбанына илинген Сара
«Келиншек» болып қала берди. «Қыздыц қырық мыц назы
болады...» жылап, иазланып атырғап шығар деп, туўлап толқыпға түскен Сараны жубатып атыр. Келиншек деген ат
көпкс жайылып кетти. Сөйтип Сара келпншек болып қалды.
Сара бир еки күннен кейин Атабайдыц апасыиыц үйинен өз
үйине әкелинди.
Сара Атабайдыц, өз үйипе келерде алдынан келиншеклер шығып бармағын, билегин қарады. Бармақтағы жүзигим
қалтасындағы жақында алғап степендиясын «қәде-қәўмет»
деп сыйырып алды. Сараны мацлайын сыртқы ҳәзиретимнздиц есигине келдиц деп Сараныц мацлайын есикке биртийгизди. Жалалатдийинге сәлем берғизди. Тағы да шымылдыққа киргизди. Түни менен Сарапы жүлған таўықтай етипшешиндирип, жаца кийимлериаиц орғгыпа бурынгы ески
дәстүрдегн кийимлер кийгнзди.
Азанда Сараныц ескишнлеп дпн жолы менен некесин
қыйды. Бети ашылды. Сары-сынлы, сулыўшық Сара басыма
жаўлық, үстине узын кийим кнйпп, сол күпнен баслап жаца
жәмийеттиц, жаца дәстүрдиц көзинен аўлақ болды. Сараныц
соқпағы тарылды. Жас келипшек жайнамады,
жабықты.
Жас келиншек қуўанбады,
қамықты. Отырса опақ, туреа
сопақ болды. Ҳүрлиха Сараны отын менен киргизип, күлн
менен шығарды. Талай мәртебе оқыўдап да қалдырды.
Сара қандай қыйыпшылық болса да, оқыўдан қалса да
сабағына пуқта таярланды. Төртпнши жылдыц экзаменнн
жақсы тапсырып бесинши курсқа өтти. Сара бир жыл өткеинен кейип ул туўды. Он күн туўыў үйинде болғанда Атабайда, Жалалатдийин менен Ҳүрлиха да бармады. Өзи барып өзи келиўге уят болар деп Сараны туўыў үйинен шығар
күии кпйим кеншегин алып барып ертип қайтты. Сүйнп көрген, жап-тәнип берген Атабай туцғыш баласын агампан уяламап, бул атамныц баласы деп көрмеди де, Сараны қутлықламады да. Ҳийлекср Ҳүрлиха Сараны бездирмек-ушын
үйдеп қуўмақ ушып ҳор қыйлы ҳнйлеликлер иследн. ЖуўатҲтып кирди көбейтти. Ислейтуғын исти молайтты, дигирман кели-келсап әкелип қойды. Сараға күни-түни дигирман
тартқызды. Келиге ийжап түйдирип жеди.
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Нарымбст пенеи Лтабай медшколды тамам етии шықты.
Атабай санаториялардыц бнреўннде ориаласты. Санатория
узақ болған себеплн ол мотоцнкл менен қатнайтуғын болды.
Бесиншн курстыц практнкасынан қайтқан Сара суўық демип алып, жаца ғама баласып емизип отырғаны
сол еди.
Ҳурлиха жуўырып келдн. Сараныц баласын қолынан жулып
алды. Бупы емизгенше атаца неге ун тартып таярламайсац.
Бүгин оныц бөрек жсйтугын күни дсп Сараны жерден алып
жерге салды.
Қара көзи қараўытып, жүзи қаралай өшкен Сара ашық
болып әлем жүзннде даўырық салгап жап-тәни меиен жалынып алган Атабайды анда-санда бир көретуғын болды
Сара мепеп сыр алысыўды Атабай қойды. Сараны көрсе
сескепгендей суўырылып шыгып мотоциклге мшшп шабатугын кеселге ушырады. Ҳурлиха өз мақсетнне жетти. Күнитүпи Атабайдын мийине қурт болып түскен Ҳурлнха жасырын түрде Атабайга Заҳираны алып берип, жасырын бир
үйде сақлап қояберди.
Атабайдыц Сараға болган муҳаббатты күп сайын суўысты. Атабай Сарапы алдап-суўлап, сапаторпяда жумыс көп,
нрачлар аз, көпшилик жумысын өзим алып бармасам бол'майды деп сылтаў таўып Заҳира менен ашық-машықлық
нслерин даўам еткен едн. Жалалатдийин «қудай тала пайгамбарлық буйрыгы бойынша қбс келин болса да болады»—
деген, кеўлин, Ҳүрлиха га айтты. Сара екинши жылдан берли кипо-театрларды көрмеди. Ҳәўескерлер кружогине қатнаспады. Сыцгырлаган даўыслар тоқтады. Шәўкилдеп урыи
турган жүреклер басқа жерден жай тапты. Келискен келбет өзгердн. Сулыўлық сымбаты бузылды. Ошақтыц басьн;дағы ошарылган өмир Сарапыц саў денесин
уўлағандай
стти.
Жигирмаланшы әсирдин «аталығы» Атабай әрмапсыз
болыи ат шаўып, шадлық өмирде қос қатыпныц қызыгында
жүре берди. Анда-санда Сараныц кеўлин алып кетип турган Атабай, базДа дым көринбеўге қарады. Сара жылайды,
Зарлайды. Кисиге айтайын десе уялады. Анасы да анаў кү'ни есиктен есикке кирип жүргемше шыдасып оцыссыи, ақыры дүзелип кетер дегеп екен. Опы да тыилайды. Сара оппап-күлнп арқалайтугын Атабайы «атаўда» жүргенпен соц
Сара Мақсеттн ойлайды. Опыц қайда екеипн, қалай екеппн
бплмейди. Барыўға мүмкиншнлик таба алмайды.
Сараиыц сары уўайымы аз болгандай, санаторняда Неля
деген қызга да көз қысып жүрип, шатасып қалган еди. Заҳнра менен Сара аз болғандай, Неляныц да жүрегине от
салын қондьг. Жаца капалдыц бойы, таза ҳаўа қулпы дөигеп
жасыл жер , баглар Атабай менен Неляпыц қыдыратуғын,
сбйпл етстугын мокаиы болыпты.
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Бурынғы қайғы—цайғыма, бурынғы зорлық—зорлық па'
Жығылғанға жудырық жана болды. Бир күни Атабай Сараға қол орамалымды жуўып бер деп атып урды. Орамалды
жуўып атырған Сара орамалда
қыздыц ернин бояйтуғын
қызыл бояўдыц (губная помоданыц)
жуғын көрди. Онын
үстине Неляныц, Атабайдын Неляға бас қосыўға қайыл екенин айтқан. Атабай Сараны таслап аламан демеген, бирақ
еле үйленгеним жоқ сени сүйемен депги. Онын үстине Атабай бир күни Неляны мотоциклге миндирип әкелди.
Неля
мотоциклден түскен жоқ.
— Анаў қыз ким деди Сара.
— Медсестра деди Атабай.
— Не қылып жүрсизлер тиркеснп.
— Бас врачымыздын туўылған күни еди, сыйлықлар
алып жүрмиз деди.
Неля да Сараны көрип қалып;
— Анаў кишкене қыз ким деди Атабайға.
— Квартирант қызымыз деди Атабай.
Қас пенен көздиц арасында еки қоянды бирден
атып,
Сараны да, Неляны да усылаи алдады Атабай. Атабайдыц
арыўы үшеў болды. Бириншиси Сара, екиншиси Зәҳира, үшиншиси Неля. Қолынан келеди, қонышынан басады Жалалатдийин турмыстан артта қалған наданларды алдайды. Дин
ниц ҳийлекер жолы менен ақша жасырып, ақша жыйнайды.
Аўызы ашық адамлардыц
қолынан түскен ақша
менен
дүньяны Атабай өрден-ыққа
шашады. Сақый жигит атағын алып жүре береди.
Сара бесинши курсты питкерип шығар жылы тағы да
туўды. Бул сапары да Сараныц өзи барып өзи қайтты.Ҳәттеки балаларынын атын Сараныц өзи қойып шықты. Биринши баласы Азамат еди. Екинши баласыныц атын Азат
қойды. Атабайдыц Азаттан да, Азаматтан да хабары болмады. Сара институтты жақсы баҳа менен тамам етти. Сараныц
ары келди. Үш жыл Атабайдыц азабына, Жалалатдийинниц
жүрек жарыўына, Ҳүрляханыц қорлығына
кө«ген
Сара
әбден тойынды. Динниц шириген әдетлери Сараны сары
уўайымға салды. Мен усы ўаққа шекем көидим. Енди көнбеймен. Ҳәммесине де барлық күшим менен қарсы шығаман
деп Сара бел байлап турып алды.
Ашыўланып жүрген Сараныц жа«ан ашыўыныц үстине
Атабай 7—8—9-март күнлери үйинде жатпады. Сараны 8март байрамы менен қутлықламады. Басқа жақта жатып
келди. 9— март күни күндизги саат он еки де Атабай үйге
келди. Атабайдын көзи қызарған, қабағы искен. Аўзынан
арақтыц ийиси мүцкип тур.
— Тоқта! деди алдынан кес-кеслеп шығып Сара ашыўлы.
4-119
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— Хожалық боламыз ба— я жоқ па?
— Жок! деди, Атабай адыранып царап.
— Неге?
— Кетесен!
— Судқа бараман. Шнригеп днн меисн езнлгеиимди, алдапғанымды совет судыпа айтамаи! деди, Сара қызарып кетпп сөйлеп.
■
— Мә саган, барсац
бирогала бар!—деп, салып кетти
Атабай.
Сара тептиреклсп барып жыгылды. Сол
көзшшц асты
ыенен қабағы көгерип исппти. Кроватьқа бойыи таслагап
Сара солқ-солқ жылады. Өксип жылаған Сара өзип ирке
алмады. «Саражаным деп жалынған, арыў-алақаныма көтерип журемен арыўым дсген, жэн-тэпи менсн суйемеп» деген ўәделериц қайда? деп, зарлады Сара.
Сол күниеп баслаи Сара меиен Атабай ийт бепеп пышықтай болды. Бул аўҳалдан пайдалапған Ҳурлиха мепен
Жалалатдийин Сарага бснзпн, Атабайға кукпрт бердн. Оргасыпа от таслады. Сарапы уйден қуўып шығыўга қызғыилы ҳәрекст жасады. Сара барлығын да қойыи тан атыўы
мепсн қалалық комсомол комитетпне барыўға, барлық сырды, ширнгеп динпиц, оны қолланып отырган жаўызлардыц
залымлыгы ҳаққында ашық айтыўға бел байлаған еди.
Тап сол күпи түнде Атабайды Жалалатдийин менеп Ҳурлиқа ортага алды. Сеп Сарадан қутылалмай жүргенде
қаяқтагы Неля дегеи биреўдн таўыцсац. Бул не дегсн масқарашылық. Сицлим Заҳирада
зар жылап отыр гой. Барлығыпанда ашығырақ айтқанда, Сараны, Неляпы тезликпенен уйдеп қуўасац. Болмаса болмайды. Днний ҳәзиретлерпмиздпц уйғарыўы бойынша бий некс ҳаял Не-ля тургаи
жерде бизлер туппа-туўры дозаққа баргымыз келмсйди деп
даў шыгарды.
Атабай ац-тац болыўы менеп бирге өгей оке Жалалатдпйпндн, өгей ана Ҳурлиханы жулқып таслады. Айқасты,
урысты, төбелссти. Жағасына асылган Ҳүрлихаиы Атабай
ийтерип жнбергени сол еди, ол аўдарылып түсип, дус. төмепнпе қулады. Оинан кейип Жалалатдийии асылды. Жалалатднйин Атабай мепеп айқасып атырғанда Ҳурлиха ақырып
турып қолына ай балтаны алды. Атабайдыц арқасыиан керилип-келип қулашлап шүйдесине берип кетти. Атабай аўдарылып түсти.
Атабайдыц аўзынап, қулақ-мурнынап қан кетти. Атабай
жатқан жеринен тура алмай сеспей қатты—өлди.
Қайғылы ҳәднйсениц үстине Сара келди. Созылып өлии
жатқан Атабайды көрди. Өлтирген қанхорға көз таслады.
Мыц айтқан мепен
еки-үш жыл қостар болган «жолдас»гой деп баўыры ериген Сара Атабайдыц үстине бойын тас50
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лады.. Қушақлап қысып өксип-өкснп жылады. Көзинен парлап аққан жасы менеи жуўырған пәтте майданға
шықты
Сара.
Аяқ-аяғына тпймей, жуўырған Сара милиция бөлимине
келди. Бақый Тилеўмуратов бир топар милицняларды кейнине ертти. Жалалатдийии жаўыздыц үйине барды. Әлле
қашан өлип қалған Атабайды көрди. Тез жәрдемди шақырды,
Атабайдыц өлигии тез жәрдем алып кетти. Бақый Тилеўмуратов жаца өмирдин жаўы болған Жалалатдийин жаўыз,
бенен Ҳурлиха қанхорды айдап апарып қамап
таслады.
Арадан бир күн өткенпен кейин Атабайды жерледи.
Арадан бир неше күн өткеннеп кейин Сара еки баласы„а—еки дәсте өзн бир дәсте гүл алып Атабайдыц басына
барды. Атабайдыц басына гүл шецберин қойды, жылады.
Қайғырды. Еки баласын алып
жолға шықты Сара. Сара
жаца ғана жолға жақынлағанда бир гру-зовой машнна зымырап келип қалып гоқтады.
— Сара! деп бақырды бир даўыс кабинадан.
— Сара үндемеди.
— Саражан дедп ол.
— Сара ацламады.
— Шьшбай ғөззалы Саражан деди ол.
— Мақсетжан деп бақырды Сара.
Мақсет кабинадан түсти, Сара бирден екеўиде қушақларын жая умтылды. Апақ-шапақ көристи. Бир-бирине мийри қанғаиша кеўли тойгапша қайта-қайта қарасты. Сараныц көзден аққан тынық тамшыдай көз жасын сүртти. Сара
тагы да қушақлады. Бир-биринен айырылажақ түри болмаган Мақсет пенен Сара са.ҳра далаға көтерген қосшынардай
жарасып, жайнап күлип қумарлана қарап турды.
Сара Мақсеттен сыр жасырмады. Барлық аўҳалды бес
бармақтай айтып берди. Мине, меи өзим жесир, еки перзентим жетим қалды деп, қамсықты Сара Мақсетке жүреги елжиреп кетпп жылады.
— Жылама Сара!—деп тағыда Сараныц көз жасын сүртти Мақсет.
— Сен еле баяғы турысыцдасац ғой деди күлимсирен
берген Сара.
— Аўа, мениц баяғы турысым. Уәде— ықрарда өзнмде.
— Бирақта сениц маған жазған хатыц, мени сеннен айралыққа салды. Ол хат жүрегимди жулып кетти деп, турғаида Нөкистен Шымбай районына баратырған Нарымбет булардыц баўыры бурып, қайғылы ҳалда турғанын көрип, келип турған еди. Хат ҳаққындағы қайғылы ҳалды еситкен еди.
Сол хат ғана буларды айралыққа салған екен деп Нары.мбет дизе бүгип бас ийип екеўиниц алдында турып алды.
— Кешир дослар, ол хатты жазған бизлер Атабай екеў-
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миз еди. Атабай өлди. Мен тиримен. Сизлердин шын. муҳаббатыцызға бийпарўа қараған екенмен. Буннан былай
адам баласына душпанлыҳ етпеўге аит ишемен, мени кешириц, деп жалынды Нарымбет.
Сара Нарымбеттиц айтҳанын еситип, гүнасыз екенине
көзи жетнп күлип қоя берди.
—• Балалардыц аты ким?
— Азамат, Азат деди Сара!
— Азамат пенен Азат меииц азаматым болады.
•— Солан ма?
— Солай Саражан.
— Максетиме жеттим Мақсетжан!
— Шымбай гөззалын ҳеш ким қорлай алмайды. Шымбай гөззалы өмирдиц қулпырған гүли! Жүр Саражан машнпаға минейик, аўылға барайық,—деи екеўи
еки баланы
алып кабннаға минди. Машина Шымбайға қарап зымырыи
кетти.
Халқабадтан өте бергенде Мақсеттиц қыялына бир пәрсе
келгендей болып
Сараға көз астынан қарады. Сара оны
сезди де жымыйыи күлип қойды. Сарада күлди, бул күлкиниц себебин сорағанда; Ол өзипиц ықласлы екенин тағыда
дәлиллемекши болды.
Үстиртке бир шайыр жигит келди. Ол маған, мен оған
унап қалдық. Ол мен ҳаққында қосық ҳәм газетаға тәрнйиплеме жазаман деди. Әбден таныс болғаннан кейин мен оған
сағаи қосық, жазып бериўди өтиндим. Оныц жазған қосығы кеўлиме унады, ядлап алдым.
— Қалай еди? деди, Сара тағыда жалт қарап күле шырай берип.
— Ол былай, деп яддан айта баслады:
— Көп ксле бердпцнз деднц аў жаным!
Тық етип тас тийип уйыды қаным,
Тилим таўланбады. болып қалдым лал,
Өзимди жоғалттым қурып ылажым...
Бул кеўил қоймайды келмейин десе«,
Қөзлерим қыймайды көрмейин десем,
Ҳадал нафес, ҳақ тилектиц толқыиы
Наз, жилўац күлдирер, күлмейин десем...
Күн батар, тац атар—оятар бул тан,
Тацныц нурын қушқан өзицсец жанаи,
Гүл ишинде турған райқаныца,
Қалай келгенимдн билмей қаламан.
Мейли муҳаббагтыц огына күйдир,
Көзицниц атылған шоғына күйдир,
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Көреримди көрии болған шығармаи,
Өрте—электордыц тогына күйдир...
Яр сүйсемде сендей сүйген жоқ едим,
Басқаға басымды ийген жоқ едим,
Ышқы қазанында қайнасамдағы,
Тап саған күйгендей күйген жоқ едим.
Бәлеси қурсын бахыт деп өзим,
Мийримди қандырар ҳәр аўыз сөзиц,
Жәнжақтан анталап турсада жаўлар,
Магниттей тартады қап-қара көзиц..
Деймен турсам бағларьшда гүл болып,
Бахытыма жарасқан сен бүлбил болып,
Жүрегимди жақты көзиц ушқыны,
Ырзаман кетсемде жанып күл болып.
Жасасамда тис ишинде тил болып,
Дийдарын көрмесем басар зил болып,
Тақ турайын барлық фарманларыца,
Аўыр жүгиц көтерейин пил болып.
Үй ишинде паяндозыц болайын,
Майданыцда шабандозыц болайын,
Өмир өрисинде қошқар болсамда,
Изице ергеи, мен бир қозыц болайын
Сүйдим, келдим аяғыца бас ийип,
Бүккеним жоқ сеннен сырым жасырып,
Та, өлгенше еки көзим жолыцда,
Тасласанда таў тоғайдан асырып.
Мейлиц өсир,
Мейлиц өшир—
Өзин бил,
Басқа сөз айтыўға гүрмелмейдн тил,
Өмир бағманымсац, ақылы зийрек,
Әрман арзыўыцда қулпы дөнсин гүл.
— Бул қосығынды алғаным жоқ деди, қысылыцқырап
Сара.
— Улыўма меннен хат алдыц ба?
— Жоқ.
Сара менен Мақсетте әлле қандай тынышлық сезимлер
басланды. Бир аздан кейин
екеўиде, бир-бирине қарады.
Күле шырай берген көзлер менен жыллы шырайлар бир
бирине жарасып турғандай, алма бетлер
қызғыш дөнип,
қыяллар сағына қосылғандай болды.
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Зырғыған машина Шымбайға жеттп. Мақсет үпшшц алдына келип тоқтады. Үйлеринен бнрим-бпрпм шыққан Мақсеттнц ағайын-туўысқанлары, қоцсы-қоба, қурдас, жоралары Мақсет пепен Сарапы қуўаныш бенен күтип алды.
ШЕШИЛГЕН ТҮИИН
Шымбайдыц батыс арқасыпда Аршан Кебир деген жер
бар. Аршан ксбирдиц атағы ел менеп елгс тараған. Мәўдиг
Шайыр өз замаиында.
Кенегес-мацғыттыц еккенн салы,
Қызлары псрийзат жүзинде қалы,
Аўзынаи төгилер сөйлесе палы,
Сүмбил-шашлы қызлары бар Шымбандыц.
Аршан менен Кенегестиц арасы,
Ат шаппаға қайым екен даласы,
/Корға минип шығар колхоз баласы,
Ылақ ойнар жигптлери Шымб-айдыц.
деп, аты әлемге таралыи, қосық қатарлары халық ишинде жацлаган Аршанныц даласы усы болады. Усы Аршапмыц
қыр арқасына айыра созылғап жол Шақаман арқалы, Қазах дорьяпыц үсти менен Арал тецизине тутасады.
Тап усы жол менен зуўлап киятырған ГАЗ—69 бснен
ГАЗ-^53 машиналары Гүлзийра көпирге тирелип тоқтады.
ГАЗ—69 машинасынаи оўели Асқар, оннан кенип
Бақын
түсти. Бақый түсиў бойынша
ГАЗ—53 машипасындагы
отырған Наўрызбай Ериазаровқа түсицизГдеди.
Наўрызбай Ерназаров Жалалатдийин менен Ҳүрлихаға
машинадан түсиўди буйрық етти. Жалалатдийнп әдеттегише асықпай, албырамай машинадан зорға түсти. «Қолыцызды бериц тақсыр!»
дегени
бойыпша Жалалатдийип
Ҳүрлихаға қолыи созып машинадан түсирип алды.
—Мине сизиц айтқап Гүлзийра көпиринизге келдик. Сиз
қайсыманда отырып едицицз? Ҳимайды қайсыманда өлтирип, қайсыманға көмген едициз? деди Асқар.
Жалалатдийин Гүлзийра көпириниц қасындағы бнйик
рашына минип жаи-жағына узақ қарады. Оц қолын мацлайыиа тутып узақларға көз жиберип шарлады. Оныц қасына барған Ҳүрлихада узақ
ойланды, аўыр
гүрсинди.
Булда стпрапты гөзлсди. Турмыс тарийхларыныц
талай
түйинлери көз алдына думанласты. Ҳүрлиха тап усы аўылдыц туўры батысыпдағы таў үстинеп шығып
киятырған
күндей доланып өзиниц турған Қусхана таўыныц
түслик
жағына орналасқан Шақаманныц иниси Исаматдийин деген Ийшанныц қызы еди.
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Сол ушында Ҳүрлиха Қусхана тәрепинен көзии алмай
қарағанда көп нәрселер есине түсип еқкилдеп жылағанда
моншақтай көз жасы аяқ ушына төгилип турды.
Ҳүрлиханыц
қасы-қабағынық
қатып, қайғы уўайым
менен қара басып турғанын сезген Жалалатдийин де қамығып көз жасын тыяалмай турған еди. Екеўиниқ еқиреўге ериксиз турғанып сезген Асқар менен Бақый, Наўрызбайлар бнлдирмей өз-ара сөйлесип тур.
—Өлтнрген жеримиз анаў гөне таллық.Анаў бизиқ мешитимиздиқ -орны. Дийўалдық кесегиде қалмаған. Мешиттиқ орнына анаў қалық бүкке малынып жатырған шеқгел
менен жантақ, түйе сиқир менен шырмаўық өскен деди. Уяқ
сөйлеп Жалалатдийин.
—Усыманда буўып өлтирдиқнз бе?
—Жоқ.
— Қайсымакда?
—Шүйит аўылында.
— Қайда кө.мдиқиз?
—Көмген жернмиз булмам емес.
— Қайсыманда?
—Ана бетте.
—Таўып бересиз!
—Барлық жер өзгерип кеткен.
— Қалай?
---Бурынғы тақырлық, бүгинги егислик. Кешеги егислик
бүгинги пахташылық. Барлық жер солай өзгерген...
— Қалай болған менен табасыз! деди Асқар ашыўлы.
--Таппасақыз болмайды деп, тастыйықлагандай болды
(қағьггып) Бақый.
Жалалатдййинниц басына әжеп саўдалар
түсти. Еқ
әўели өлсем мэрт өлейин деп барлық сырды ашып салып,
мине енди, өз дузағынан өзи шыға алмай шырлап отыр. Жалалатдийин пәкиниқ жүзиндей қайтты.
Егерде Ҳимайдын
өлигин тапсам Әбдисайыттық өлиги «асыла» шығады. Екеўин қоса көмген Жалаладийипннқ жүрегинде шешилмес түйиндей тур. Қан қызбалық бенен Ҳимайды буўып өлтирип
көмдик дегеи. Ал Әбдисайытты қоса көмгенин айтпаған, мние жиктиц жырылатуғын жери усы болып тур.
Узақ ойланып отырған Жалалатдийии бир
нәрседен
сезикленгендей, селк ете қалып Асқарға жалт қарады. Асқар жеккөргенликтен жүзин далаға бурды. «Май жап» совхозына б.аратугын асфальт жолда-аўылдан киятырған Волга машинасына көзи түсти. Волга машинасы ҳә демей-ақ
Гүлзийра көпнрине келип тоқтады. Асқарлар менен аманласты. Саў саламатлық сорасты.
—Сапаргүл бул жақта не қылып жүрсиз?
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—Шацаманда туўылганман, туўылған аўылыма барыи
цангтым.
— Қыз болган жерлеримдн көрип қайгдам де...
—Аўа... Кеше «Май жап» совхозындағы туратуғын дайыларыма барған едим. Ж ана қайтып киятырсам, жолда
бзр экскаваторшы ирикти.
— Не болыпты?
— «Май жапты» қазып атырсам, жер астынан еки өлнк
шықты деди, барып көрднм.
— Қалай екен?
— Бмреўи ҳаял, Биреўн еркек... дегенде Жалалатдийин
менен Ҳүрлиханыц көзи уясынаи шығып кете жазлады.
Буны сезген Асқар менен Бақый Сапаргүлге де жүриўге өтиниш етти. Сапаргүл сулыў-сымбатын бурыцқырап,
қара көзнниц қыйығы менен бир нәзер таслады. Бирге барыўға келисим берди. Асқар менен Бақый .Сапаргүл минип келген «Волга»ға минди. Наўрызбай Ерназаров Жалалатдийнн менен Ҳүрлиха «Караматты да» салып, үш машипа асфальт жол менен зыцғып кеттп.
Экскаваторшы Айтмурат Бердышев жер астынан шыққан өликлерге үцилип раштыц басында турған екен. Асқар,
Бақый, Сапаргүл,
Наўрызбай, төртеўи де барып өликтн
көрди. Айтмурат :
— Экскаватор менен жерди қазып атыр едим.
Экскаватордыц
ковшына бир
нәрсе илинип шықты.
Ескн кийиз шығар деп онша әҳмийет бермей тағыда қаздым. Тагыда... илинип шықты. Тагыда кийиз илинип шықты Биреў дүньясын лшйизге орап көмген екен, қарайыншы, қандай ҳасыл зат бар екен деп барып көрсем, дүньяга усамайды. Кийиздиц бир шетинен байқасам адам
екеп,
деп оликтиц жер астынан қалай шыққанын түсиндирди.
Асқар Наўрызбай менен «Қарамашинаға кетти. Жалаладийин менен Ҳүрлиханы машинадан түсирди». Оларды машинаныц тасасына қойып Асқар саўаллар сорады.
—Ҳимайдыц өлигин не менен орап көмип едиц?
— Кийиз бенен.
— Қасындағыны не?
— Кпниз бенен дегенде, Ҳүрлиха Жалалатдийинди түртип жиберди.
— Қасындагысы не? басқа адам жоқ еди.
—Неге, олар еки адам ғой.
— Биреўлер әкелип қосқан шығар...
— Қаяқтан?
— Ҳимайдыц жүргенлери көп еди
ғой... деп гүцк ете
қалды Ҳүрлиха.
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—Ҳимайдын. Салаўатдийин өлгеинен кейипгн күйеўи
Әбдисайыт Қаражанов деген сөзиқиз бар ғой Сизиц.
—Аўа бар еди деди, уянлаў сөйлеп Жалалатдийнн.
—Онын қайда кеткенин айтбаған единиз ғой?1
—Өлген шығар.
— Қим өлтирген?
—Билмедим.
—Егерде сол болып шықса не қыласыз?
— Қудадан көремиз .
— Қуда сизден көрсе не?
—Қуданвд иси.
—Сдлаўатдийиннен кейинги Ҳимайдын ери Әбдисайыт
Қаражапов екенин тағыда мойынлайсыз ба?
—Аўа, деди Жалалатдийин менен Ҳүрлиха.
—Ол қайда?
—Өлген шығар.
—Қим өлтирген?
—Қудай тала... деп салды Жалалатдийин ашыў кернеп.
Асқар, Бақый менен Сапаргүлдин жанына барды хәм Бақыйдан Жалалатдийин менен Ҳүрлихалар
өликти ашқан
ўақытта барлық жағдайларды фотоаппарат бенен сү.ўретке
алыўды өтинди, Наўрызбай Ерназаров Жалалатдийин менен
Ҳүрлиханы экскаватордын қасына ертип келдн. Ж алалатдийин менен Ҳүрлиханы экскаватордьщ қасына ертип келген
де өликлерге көзи түскенде үрейи ушьш кетти.
—Анаў ораған кийизлерицизди ашыныз!
—Қорқамыз! деп, даўыслары қалтырап, түслери өзгерип кеттн.
—Өлтиргенде қорықпайсыз, өлинин несинен қорқасыз!
—Ол ўақта тири еди..
—Тприни өлтирген сизлер, тез ашьщ!
— Буинам гөри бизлерди атып жибергениниз
мақул
еди.
--у\тыўға ерте. Ис тексерилип болсын! Тезирек қыймылдан.
— Қандай илажы бар... деди албырап Жалалатдийин
— Қандай илажы болсыи, Снзлердин өл-йнргенинизди
дзлиллеў керек.
—Айттырмай-ақ қойын, өлтнрген бизлер...
—Әбдисайытты-да ма?
—Аўа Әбдисайытты да.
--М ен емес, сен деди Ҳүрлиха Жалалатдийинге.
—Сен қолын усладын, мен балта менен урдым.
—Ал Ҳимайды ше? .
—Ҳимайдын да қолын беккем услаған Ҳүрлиха, буўып
өлтирген мен.
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— Қәпе, тез ашыцлар! деп ҳүким етти Ерназаров.
Жалалатдийип менеп Ҳүрлиха жеркенишли жүз бепен
тула боны тебирепии, қоллары қалтырап, қолына берилген пышақ бенен кийизге байлангап арқапларды
кести.
Қийизлерди түрнп таслады. Ҳпмайдыц да, Әбднсайыттыц
да цалталарындагы бузылмай тургап кагазларды алдырды.
Ҳнмай менеп Әбдисайыттыц ашылган жүзлерпнс қарагын Жалалатдпйип мепен Ҳүрлпхапыц өз қолларыиап жаўызлыц беиен өлтиргенликлерин, жүзбе-жүз тағыда мойыплатты. Асқар, Айтмурат Бердишевқа бул өликлердиц
қалай табылғанлығы ҳәм өзипиц кысқа өмир баянын жазып
түспник хат жазыўды өтннди Асқар.
Асқар, Бақый, Сапаргүл, Наўрызбай,
Айтмурат ҳәм
солмандағы көзи менен көргеи шоферлардыц қолын қойдырып, Жалалатдийин
менен Ҳүрлиханыц Ҳимай менеп
Әбдисайыттыц, билқастан жаўызлық бенен өлтиргении толық мойнына алгаплығы ҳаққында акт дүзии, қол қойысты.
Өлилер жөниидеги барлық сүўретлерди жумыс напкасына
қосатуғыи болды. Акттен кейин «Май жап» тыц бойындағы
оўлнйеге Ҳимай мснен Әбдисайыттыц өлисин көмип, екеўипиц басына еки ақ шүберекти еки таяққа илдирип қыстырды.
Мен Айтмурат Бердишев
1925-жылы
туўылғанман.
Әкем уллы Уатандарлық урысында халық ушын
қурбан
болды. Анам Д әм е мениц менен бирге жасайды.
Гүлсим
дегсн ҳаялым және Ығлымхан, Бағдагүл, Тиллахан, Базаргүл деген қызларым менен Базарбай деген улым бар.
Өзим әўели ағаш устасы едим. Ҳәзир экскаваторшы болдым. «Май жап» тыц ултанын қазып атырсам экскаватордыц ковшына илинип
кийизге оралған еки өлик шықты.
Оларды өлтирген Жалалатдийин ийшан менен оныц елтиси
Ҳүрлиха екен. Олар усы өликлерди көргеннен кейин мойынларына алды, дурыслығына қол қойып тастыйықлайман деп
Айтмурат Бердишев
қол қойып түсиник хатты Асқарға
берди.
Асқар Ҳимай менен Әбдисайыттыц қалтасынан шыққан
документлерди тексерип, қасындагы жолдасларына оқып
берди. Әбдисайыт Қаражанов 1918-жылы туўылған «Бахытлы колхозыныц ағзасы деп. колхоз книжкасына
жазылған. Усы колхоз кннжкасынан басқа ҳеш қандай документи жоқ. Ал Ҳимай 1928-жылы туўылған, Ленин комсомолыныц ағзасы екен. Қалтасынан комсомол билети шықты.
Барлық документти, актти, Айтмураттыц түсиник хатын делоға қылмыслы истиц папкасына салды.
Асқар
менен Бақый-Сапаргүлднц Волгасына минди.
«Қара машинаға» Жалалатдийин менен Ҳурлиханы мингиз-
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ип Наўрызбай Ерпазаров ортада ец соцында ГАЗ—69 машинасы меиен жолға түсти, Нөкиске қарай раўан болды.
«Волга» да бссиктеги баладай тербелгеи жнгитлер буйығып отырсада Асқардыц көзи Сапаргүлдиц сулыў жүзинен
кетиеди. Көктеп атылгап күнниц шафағы жер бетнпе жайыл
гандай, Асқардыц көз жанарынан атылғаи шоқтыц ушқынлары Сапаргүлдиц жүрегине атылғандай болды. «Асқар бәрқулла маған неге усылай» деген саўалдыц жумбағын шеше
алмады Сапарғүл.
Асқар менен Сапаргүлдиц узақ ойы ақырына жетпей-ақ
«Волга»машинасы қаланыц қушағына кирди.
*

*

*

Узаққа созылған тергеў иси көп айдан кейин жуўмақланды. Жаладатдийин менен Ҳүрлиханыц жаўызлығы ҳаққында бир неше оилаған адамнан тексериў алынып, бир неше жүз адам гүўалыққа өтти. Барлығыда аяқтан тик турып,
ҳақыйқын дәлиллер менен Жалалатднйин менен Ҳүрлихапыц Жаўызлығын мойнына қойды.
Сара менен Мақсеттиц, Нарымбет пенен Атабайдыц, Гүлис
тан менеи Арыўханпыц, Төлеген менен Узақбайлардыц күнделик дәптерлери меиен тексериў ўақтыидағы түсиник хатлары
Жалалатдийин менен Ҳурлиханыц жаўызлықларын
Атабайдыц не қақ жолға түсип, өз өмирине бийпарўа жуўапкерсизлик бенен қарағаилықларын ашып берди.
Адам өмирине жаўызлық қылғаны ушын гүнасыз адам
ларды
өлтиргени ушын Жалалатдийин менен Ҳурлиха ец
жоқарғы жаза атыўға ҳүким етилди. Ҳүкимди өз қулағы
менен еситип, суд процессин өз көзи менен керген Сара ақ
жүзине түскен қара булттыц сағымы көшкендей, қайғынын
қара тасы үстинен аўдарылып тасланғандай өз бойын женил
еркин сезди. Суд ҳүкимин еситип рийза болып шыққан халықлар менен қуўана шырай берген Сара Азаттыц, қолынан,
Мақсет Азаматтыц қолынан услап, жулдыздай жайиаған
жүзлери ашылысып үйлерине қарай қәдем қойды.

ӨМИР өкинишинин. ӨЗЕГИ
Ана жүрегн қандай ашық. Ана жүрегинсн жыллы жүрек
барма екен сирә...?
Анасыныц ақ төсин аймалап жатқан
Жумабай уўыздай-ақ сүтке тойған еди. Ол Гүлзардыц қушағында
жас ананын жайнап жаснаған жүрегинде жатыр.
Гәрип ана баласын сүйип-сүйип қушақлайды, аймалайды
қуўанды. Оныц айдай ашық мацлапына, тилла
түймедей
басына, былбыраған беденине, ананыц ақ алақаны майдай
жағады.
«Жумабайым, жан жолдасым!» болады, деп ыцыранады
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ҳадал тилекли ҳақ нийетли Гүлзар. Күндиз күндей, ақшам
ашылған
айлай ақ жүзли, аппақ порықтай Жумабайдыц
жүзииен көзин алғысы келмейди. Көбирек уйықласа «әлле
қәйтти...? деи оятады. Азырақ уйықласа жөргегин
тазалап
қундақлайды. Үйге кирерде де манданға шығарда да
еки
көзн, ақыл ҳушы Ж умабайда болады Гүлзардыц.
1951-жылдыц ноябрь айыныц жума ақшамы еди. Амет
Шамуратов көшесинин жигнрма бесннши жайында жасаўшы Қулымбетова Гүлзар Қудайқуловна түнде толғатты. Гүни менен толгатып тац атқанда ул туўды. Жума ақшамы туў
ылғанлықтан
перзенттнц атын Жумабай қойды. Жумбай
Гүлзардыц туцгыш улы—туўған ананыц қуўанышы қсйнына
сияр емес. Ксўли дәрьялай тасып қыялы қайғы қорғанларын
қопарғандай сезиледи.
Гүлзардыц қоцсы-қоба, қурдаслары сондай ҳүрмет етти.
Бупдай ҳүрметти Гүлзардыц өзи де ойлаған жоқ едн. Барлыгы бирге баўыр басқан ағайындай Гүлзарды жыллы жүректен қутлықлады. Л әззет ҳүрмет пенен қолдан келген жәрдемин берип ғамхорлық етти. Гүлзар туўғанда биреўи май
күйдирип берсе, биреўи жөргек, биреўи көйлек, тағы биреўи
ыштан әкелип берди. Азық-аўқатты мол-молақай етнп төкти.
Гүлзардыц басына қыйынлық түспегендей болды.
Амет атасыныц көшесинде туўылғап азаматым!
Әлле қәйтип атасындай шайыр болама!—деп өз-өзинен
гүбирленеди Гүлзар. Гүлзар көз жарып орнынан турғалы тынар емес. Еси-дәрти перзентинде. Жумабайдыц аяғында арқа
сында
сыйпайлы.Жақында ғана доктор Сапаргүл келип
гуўыў үйинде туўмағаиыиа ирепжип. көп ғана мәсләҳатлердн берип кеткеи еди. Гүлзар сол бойынша перзентин сылап
сыйпайды. Айналшықлап әтирапынап узақ кеткиси келмейдн. Ж ас нәрестениц дийдарыиа тояр емес.
Жумабай жақты дүньяға келди. Бир күн өтти, еки. үш.
төрт күн өтти. Он күн өтти, жигирма күн, ҳәттекц бир ай
әттп. Жумабайдын көзи жаўдырап бир ашылмады. Жалтжүлт етип ашылған жас ананыц жүреги қара булт пенен қапланғандай болды. Қайғыныц қалыц қара думаны айдай
жүзип басты. Тула бойы тебиренди. Қуўаныш қайғыға дөнди. Шадлыгына шикас тийди. Мийи мец-зец болып. көз алды гүцгиртленди.
«О жақсы нийетим-жолдасым болар!» деп едим. Не болды.
Жанған отым өшти. Жарқырап шыққан жулдызларым' батты, күндей күлген кеўлим күл болды. Қөрген көзим гүцгиртленди. Қыялымды
қайғыныц таўы
қаплағандай болды
деп,-зарлады
жас келиншек Гүлзар. Қара дәрттиц топан
суўына
батқандай Гүлзар белинен балшыққа батқандай
бойыи көтере алмай омырлып отырып қалды.
60

www.ziyouz.com kutubxonasi

Жумабай жан!—деп жылады Гүлзар. Баўырым деп көз
жасын булады Гүлзар! Жумабай иштен соқыр болып туўылған екен. Жумабайдыц соқырлығын сезген Гүлзар алды меен атасы Қулымбетов Қудайқулға, анасы Бийжанға көрсетти. Қудайқул қызын туцғыш ул туўды деп қандай қуўанған
еди. Бийжанныц баўырманлық
аналық жүреги елжиреген
еди. Мине ҳәзир сум әжелден суўық хабарды еситип, өзлери
кәзлери менен көрип, ақыл ҳушынан айцрылып, әлле қандай болып
лалы шығып қалды. Булардыц қайғы ўайымын
көрген Гүлзар, бурынғыдан да бетер ботасынан айырылғап
боз ингендей бозлады.
Кеўли
қайғыға, етеги жасқа толған Гүлзар белшесинен
баткан
адамдай козғала алмайды. Жүреги қайғы-ўайым
'менен қаплапды. Қөз жасы көл болып, жалғыз басып жан
жаққа урды. Жигерин жалын қаплап, мийи мец-зец болған
Гүлзардыц дәртине кеўил жибергеп қоцсы-қоба, жарыў-жора, ағайын-туўған, дос-жолдаслардыц, барлығы бирден жас
келиншектнц ,көз жасын көрнп, қайғы матамына малынды.
Үлбиреген ул бердиц, алып ана деп ат тағып, азамат бердиц, лийкин он еки мүшесин мүсиндей етип, толық бермей, он
бир мүше етип бергениц не қылғаныц?! Нәрестемнен жылтыраған көзди, жарқыраған нурды аяғаныц не болғаныц?!
деп келин өкирип-өкирип, өксип-өксип жылайды, қамығады,
қан жутады, Күнди көз жасын төгиў менен өткерсе, қара
түнди қамығыў менен өткереди. Өткиншиден өрнек,
киятырғаннан кецес сорайды. Ҳеш ким, ҳеш нәрседе айта алмайды.
Гү-лзар Жумабайды орады, қупдақлады, баўырына басты. Қушағына қысты. Болышцаға қарай раўан болды. Больницаға барып аналық баўыры ерип кетти. Сапаргүлди көриўден бозлап қоя берди. Сапаргүл ирепжпў менен, Гүлзардыц қайғысын бөлисиў менен болды. Анасындай ғамқорлық көрсетти, ҳүрмет-иззет пенен- отырғызды. Гүлзардыц
көз жасын тыйғызды. Солығын басыў ушын әцгиме, үгит,
нәсийҳат айтты. Кецес берди, Жубатты. Бнр стакан чай
берди. Жумабайды ақырын алып бала қарайтуғын столдыц
үстине жатқарды. Уйықлап атырған екен тиймейик, уйқысынан оянғаинап соц-ақ қараймыз деп Сапаргү^л Гүлзардын
қасына келип сөйлести.
—Жақсы көресец ғой...
—Сорама апажан...
—Дурыс, жақсы көриўин керек. Бул
перзент. Бул
өмиримиздиц жалғасы!
—Жақсы көремен, бирақ...
— Бнлемен.
—Сондай аўҳалын...
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—Жоқ, кеўнлицпзди бузба.
— Шыдамайман.
— Шыда. Анасац. Тоқсан тогыз тамырыц босасын турғанда шыдағансац.
—Арым келеди...
— Егерде сеп кеўлицдп беккем тутсац бир еки аўыз сәзим
бар.
—Тыцлайын айтыц апажан!
■
—Бизлер барлық врачлар болып балацыздыц көзснз
болғанып бурынғы көргенлсрде-ақ билгсп едик, менин барлық врачларды жыйнап көрсетип жүрғенимниц себебиде
баланыц көзиниц барын-жогыи
тсксериў
едн.
Барлық
илажлар бойыпша тексердик. Ренгенге де салдық.
Иштен
көзснз болып туўылғанын апықладық.
Сизди бнрдеи қапа қылмайық. Бара-бара өзи көрер, сезер деп үндегенимиз жоқ. Сездирер деп сағап апығын айтыўдан бас тарттық,
дегенде Гүлзар тағы да
бозлады.
Гүлзарды жубатып, күйгеп кеўлшге көмек көрсеткен Сапаргүл болышцадан узатын салды. Гүлзар қалаиыц көшесинен Гоголь бульбарына шекем» кеткенше Сапаргүл сыртынан, теректиц тасаларынан сыгалап турды. Сапаргүл Гүлзардыц қайғысына қатты қыйналды. 'Қыз ўағыпдагы Өтебай Өтемуратовтыц қылғаи қыянети, өлимпеп зорга амап
саў алып қалғанлығы, оныц үстине туцғыш перзеитнинн
мыпадай соқыр аўҳал да қалыўып тағы да бир мәртебе к«з
алдынан өткерип.қатты өкинди.
Гүлзардыц жүргеии жер болды, гезгени ел болды, Доктордыцда нешше түрине, тэўнптицдг нешше түринс тынбастан, қалыўсыз көрсстнп шықты .Жумабайдыц көзине дәрман беретуғын ем табылмады. Барлыгы бнр сяз «балацыз
соқьтр болып туўылған, енди оиалмайды!» өзицизгс бекксм
болыц, қайғыда зарлаў, жылаўда жәрдсм қылмайды. Басыцыз жас, тағы да туўарсыз’- Бул балаиы жек көрмеи жалғызыиыздай көриц, тәрбиялац!» дегенннен басқа пайдалы
бир аўызда сөз еситпеди. Буннап кейип Гүлзар күни-түни
теитиреп шара излегенди қойып, үмит пенен гүдер үзип.
үпине келип, ошарылып отырып қалды.
Қайғы дәрти қаплаған Гүлзар қазанныц күйесиидей қараўытып кетти. Айдай жүзп өзгерди. Аппақ бетине сепкил
түстн. Еки урты ншине кирип, еки жағыныц ети сылына
баслады. Кеўлинде дәрт, жүрегииде жара,
Гүлзар азын
кетти. «Ат шабысына қарайды, адам намысыиа қарайды»
деп, ерини қыбырласа кемсенлеп кеўли бузылып ары келетуғын болды. Адамгершилик намысы қайнағанша тацды
тырнап атырған күнлери болды. Көзи жасқа. кеўли ғамға
толды.
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Қайғысына қайғы, қуўанышына қуўаныш қосатуғын
қостары Порхан Салменовтын ишйне суў кетти. Салысын
суўға алдырғандай қызыл жүзи сарғайды. Ерли-зайыплы
екеўи емиренип келип, үн қосысып жылайды. Қосыла ^бозлайды.
Порхан өмир өзегинен бирден өкинишке өтти. Жақын
ўақытларда ғана тюрмеден келген едим. Өмир өзегим-өз
бахтыма қаратайын, адам болайын, хожалық болайын, халық қатарына қосылайын тюрме дегелди енсемнин шуқыры
көрсин, адам инсаниятына жаманлық қылып не қыламан,
опнан маған түсетуғын тийин барма, биреўдин үстинен арз;
берсем, оньщ ҳәмелин маған береме, журтқа жаман көриниўден басқа пайда жоқ, адам болып туўылғансон адамлардай жасаўым керек деп, келген едим.
Еки жылда зорға елге келдим. Елди сағындым. Жоражолдасларымнын жүзин көриўди арзыў еттим. Мен досларымнын арасында исенимди жоғалтқанда да, олардын үстинен мени қаралап арза жазғанымнын пүткил адам тиришиликке, азаматлыққа жатпайтуғынына түсиндим.
Усылардын барлығына көзим жеткеннен сон, ант-суў
ишип, жаман әдетлердин .жанына' жақынламайман ден
Гүлзарды алған едим. Гүлзар арқалы ақырын ғана турмысқа орналасыўыма жәрдем еткен Асқар меиен
Сапаргүл
еди. Мына баланын мынадай болып .көзсиз туўылыўы
төбемнен түскен тастай болды,—деп Порхан түрли қыялдын
қоршаўына түсти.
Порхан өмир гүресине әзизлик етти. Өмир өзегин өзине
қарата алмады. Ол өз ырқын араққа бнйлеттн, қайғымды
билдирмеймен, қапалыцымды қуўаман деп ақ жорғаға минип алып, көз алды қарабарақ шабыўды үрдис етти. Қайғыныц қара пәнжесинен шыға алмады, Порхан ж үз граммлап жутты. Оннанда көбирек ишип баратыр. Әўели, азлап
бара-бара сазлап ишти. Ағыда кетти, қызылы да кетти. Шам
панский, пивода кетти. Әйтеўир кегирдектеп өтетуғын, мәс
қылатуғын ашшы атаўлыныц барлығы да жутқыншақтан
жылысты. Папироста шегилди, насыбайда атылды.
Әўеле азлап ишнп, соцынаи суўдай симирген Порхан
жолдан адасты. Уәде, сөзде қалды .Ат басындай әрман еткен адамгершиликтен, айдыныпан айрылған аққуўдай Порхан да айырылып қалды. «Өзи қорқақ қоян, қыйт дегеи соц
зытып кетти» дегенден, бурын босасып жүрген Порхандағы
қыял, пышақтын жүзиндей қайтты.
Порхан араққорлық дәрбентинде жүрип, дәртине дәрт
қосып алды. Түни менен арақ ишип, азан менен
қабағы
исип, көшеде де, дүзде де, жер баўырлап жатып қалатуғын
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кеселгс ушырады. Таза кнйим топыраққа, ҳасыл кийим бат»
паққа батып қала беретуғыи болды.
Талай күнлер, талай айлар бойынша Гүлзар Порханға
жалынды. Арақ иш иўда қой деп өтиннш етти .Арақтыц
қайғы менен қуўанышқа ҳеш қандай пайдасыныц жоқ екепин айтты. Гүлзардыц анасы Бийбижанда, атасы Қудайқул да,
бир нешше мәртебе Сапаргүлде Порханға ақыл берип айтқан еди. «Батырдыц иси қос болады, жаманныц ырқы бос
болады»—дегендей Порханпыц ырқы бос болып, өмир өзегинен өкинди.
Порхан арақ ушып абройыиан айрылды. Бала-шағадан
безди. Ж ас нәресте қызы Мадина жалынып-жалпайғанда
жүреги езилер еди. Мадина Порханныц бурынгы иекесинен
қалған қыз болса да, Гүлзар өзи туўғапдай етип тәрбнялайды. Жанындай жақсы көреди. Мадина Порханга жалынып жылағанда, Гүлзар да Мадинаға қосыла бозлайды.
Порханныц бул аўҳалы Гүлзарға тагы да қапалық қосты. Көзсиз баланыц күйиги бир жағынан өртесе, Порханныц мынаў иси Гүлзардыц мийине қурт болып түсти. Арақ
ишнп арысландай ыцыранып күшке минген Порхан Гүлзарға талай мәртебе азап-ақырет көрсетти, базда сөксе, базда
масқаралады. Базда намысына тийсе, базда урып та алды.
Бетине көк, етине дағ салды. Үстн тепки, асты жер болған
Гүлзар зар жылап туўысына шыдамай жүрди.
—Усы жазығым не?-деди бир күни Порханға.
—Жазыгыц бар.. дегенде, Порханпыц- аўзынан арақтыц
ийиси, бурқ ете қалды.
—Қамдай?
— Соқыр бала туўып...
—Мен бе...?
— Сен емей, мен бе?
—Тек сол ма?
— Буннан артық не керек. Соныц дәртинен мен арақхор
болдым .
— Кийимицди жаман пишкен уста да, жаман тнккеи тигнўшиде бирдей емес пе?
—Сениц ишицнен шықты .
—Менин ишимнен шықса, сениц қаныцнан шықты...
деп, Гүлзар басқа сөз таба алмай күйип писти.
—Ой жанларым! Не айтайын буған? деп дийўалға басын
урып, тамағынан буўып, мойнына шашын салып жылаған
Гүлзардыц үстине мектептен қайтқан Мадина кирип келди.
—Апа, апажаиым деп қушағын аша умтылады. Мадина.
—Қызым, баўырым деп жылады Гүлзар Мадинаны қушақлап.
—Апа, мен жетим қаламан ба?
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— Басқа илаж жоқ .
— Не болды?
—Мынаў аған өлнўгс мәжбүрлеп тур,-дегенде Порханға адырайып бир қарады. Порханнын. қалыц қабағы исип,
көзи бақырайып, өскен сақаллары кирпитнкендей жыйырлып турғаны көринди. Порханныц 'жүзи партланған қарындай қуўарып көринди Мадинаныц көзнне. Порханныц
усы турысы Мадинаға оғада жаман жеркенишли кврннди.
— Неге жаман жеркенншлн көзиц мснен қарайсац деди
Порхан Мадинаға.
—Апама азап берме'—Апац аўылыцда.
—Апам усы.
—Кет апана'
—Жоқ апажаным усы. Апамды таслап кетпеймен деп
Мадина Гүлзарды қушақлап жығылды.
— Қызғанам, баўырым,—деп қушақлап жылады Гүлзар.
«Биреў еди дәцгилим, екеў болды шәцгилим»-деген усы
екен деп, зарлады Гүлзар. Қыстыц күни қар басып, жаздыц
күнп аптапта талай сапар дүзде қалды Гүлзар. Қыстыц
қыраўлы күнлеринде мәс болып келғен Порхан Гүлзарды
үйден талай ирет қуўған еди. Жумабайды баўырына басып,
Мадппаны қушағына қысып,’ қардыц үстннде талай нрет
қалшылдап қатып турған күнлери ҳәзир Гүлзардыц ядына түсти.
—Бул азап не?
—Балаға ата-ана бирдей шерик емес пе?
Қудайдан сорағаным соқыр улма еди? деп, зарлаған Гүлзардыц көз жасын бирден сүртпеди Порхан. Көз жасын сүртиў түўе «жығылғанға жудырық» деп жаўырны.на
шицгирик шапты Порхан. Қайғылы күнлердиц азаплы өтиўи қыйын болар екен. Бир күни бир айдай, бир айы бир жылдай
болды Гүлзардыц. Зар-зар қосылып қайгыға қайғы уласып,
өмир өзегине өкиниш етпеўге тырысты.
Қабагы қатып қалған. Порхан үш манат пулды Гүлзардыц
қалтасынан зорлық пенен алды да көшеге көз таслап кетип
қалды. Көкирегинде кек, көзинде жас, кеўлинде жек көриўшиликтин газеби толган Гүлзар менен Мадина Порханныц
изннеп жаман көзи менен қарап қала берди.
Тек
ғана бир күн емес, бир неше күнге -бир неше айға,
ҳәтте бир неше жылға созылған Порханныц залымлық ҳәрекети турмысган тыс, өмирден өзгеше болып өте береди. Жақсы көрип қосылған жүрекке. күтилмеген жерден пайда болған жәмийетке жат әдет Гүлзардыц да, Мәдинаныц да әбден
жанына тийип кетти. Порханныц безгек аўырыўындай тынымсыз тутқалақлы бийзарлығы Гүлзарды түтип жеген таў5

119

е.5

www.ziyouz.com kutubxonasi

ыцтай жеркенишли етип ғана 1\ойған жоц, турмыстан бездириўге шекем апарды.
* * *
Порханныц ызалы азабына шыдамаған Гүлзар Асцардын,
алдына барғанып билмейде қалды. Асқар Гүлзардыц Порханға турмысқа шыққанын билетуғын еди. Асқарға Порханиын өзи ақ әлле қашан айтқан еди. Порхан бир күни Асқар
мепен Қызкеткенни!!. бойыидағы стадионда ушырасқан, сыр
алысқан еди. Порхан Асқарға алғыслар айтты. Асқардыц
тексергенлерин
оўелги ўақытлары Порхан жаман керген
лигип тюрьмеге қамап жибергенип, жаман көрседе, тюрьмада
мийпетке шыныгып, жаман жақсыиы көргеннн, қыйыншылықларды басыпан кеширгенликлерин, жаман жолдан жүрмеўге ант еткеплигин Асқарга айтқан еди.
Мынаў Гүлзардыц азып, үскини қуйылып келгенин көрип Асқар ац-тац болса да сыр билдиргиси келмеди. Гүлзар
аманлық-есенлик сорасты да арзы аўҳалын айта алмай ециреп жылап жиберди. Асқар әдетиндегишс өзин бекксм услап, ҳеш қандай сыр бнлдирмсди.
— Солығыцызды басыцыз! Жыламацыз!—ден
салқын
қанлы сөйледи.
— Меии жасымнан билесиз!...
— Вилемен.
— Ғамхорлық қылған өзициз еди.
— Аўа.
— Жәбиримдн алып бергеп өзициз.
— Аўа.
— Мен Сизге ағам... деп келдим деўге аўзы бармай сөзиниц изин айта алмай тағы жылады.
— Сиз жыламай айтыцыз! Мағап түсиндирициз! Жыламацыз!
Асқардыц «жыламацыз»! деген сөзннен кейин Гүлзар кәз
жасын сүртнп солығын басып сөзнн баслады.
— Меи Порхан Салменовқа турмысқа шықтым.
— Билемен.
— Ониан бала туўдым.
— Билемен.
— -Ол баланы...
— Аўа ол балацыз?!
— Ол балацды соқыр туўдыц деп күни-түни арақ ишин.
маган азап-ақырет береди. Меп ие қыларымды ыгдмей, сизден маслаҳат сорап келдим.
Мениц кеўлимниц ғамлы екенин билесиз. Онык үетипе тағы да таўдай қгйгы ғам қосылды. Сизиц тағы да жәрдемициз керек.
— Урып азап береме?
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— Аўа.
— Жуўапқа тарттырайынба?
— Бир қыз, бир бала жетим қалама деп ойланаман.
— Ол қыз не?
— Ен. биринши ҳаялыныц
қызында бағып, тәрбиялап,
отырман.
— Меннен қандай жәрдем керек болса, 'беремен.
— Тюрмага қамамай жолға салыўдық илажы бармекеи.
— Штраф салса болады.
— Онын ақшасып бәрибир өзим төлеймен.
— Енди не қылыў мүмкин.
— Занды-законды, тәртипти
өзиниз билесиз, арбағада,
арысқада зиян болмаўдын илажы болса жақсы болар еди.
Тусиндим, деп Асқар ойлапып отырды.
Асқар сөйлеснп болып Гүлзарды үйине қайтарып жиберди. Гүлзар үйине келсе Порхан қатты уйықлап атырған екен
Мадина оқыўда, есик қулыплы сди. Бул қаяқтан кирди екен
деп Гүлзар жандын ишнн қарады. Қараса айнадан кирген
екен. Сол жатыстан Порхан кунбатқанша жатты. Күн батып
геўгим жабылганда еки мнлинионер келип, Порханды оятып
злып кетти.
Еки милиционерди көрген Гүлзарда, Мәдинада қорқысыл
қалды. Порхан урлық қылған ямаса биреў менен төбелескен
шығар деп ойладцл Гүлзар-Мәдина да, Гүлзарда Порханды
милиционерлер алып кеткеннен сон көп ўақытқа шекем сөйлепестеп отырды. Көп ўақыттан
кейин Мадина сурланып
үпдемей отырған Гүлзарға жалт қарап.—Ағам
бақырмай
ғана кетта милнционерлерден қорқады екен.
— Қызым, агац бизлерге батыр.
— Саған мушын алып жуўыратуғыи еди.
— Милиция көпшиликтин қырагы күши.
— Оны неге алып кетти апа?!
,
— Сен жыламадыц ғой?
* — Милиционерлерден қорықтым.
Сенде қорықтыц ба!
— Жоқ, Гүпам жоқ болғаннан кейин қорықпадым.
Агамныц гүнасы барма?
— Билмедим, қорықпа қызым.
Сорар, тексерер гүнасы
болмаса жи<Ь рер, болмаса жуўапқа тартар, жйбермес...?!
— Жибермесе, жибермесин, арақ ише береди.
Порхапды ертиўи мепеп еки милиционер Асқардыц алдына алып барды. Асқар есиктен кирип келген Пор.ханға жаман көзи менеи • қарады. Порхан Асқардыц жүзине қарай
алмай төмен қарап, көзи қыпылықлап турды. «Өлимнен уят
күшлиЬ> дегендей, Порханныц еки бет алмасы бурыштай
қызарып кетти. Көзи аларып, от жанары ойнап кеткендей,
^қас-қабагы төнкериле түсти.
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ГГорханды алып келгеп еки мгглиционерге «керек ўагында
шақыраман, орынларыцыздап кетпей турыцлар!»—деп рухсат етти. Еки милиционер Лсқардыц рухсаты мснен шығып,
кеттп. Порхан келиў пәти мепеп тик турып, қалшыйып қатып қалды. Асқар Порхан мепеп иси болмаған кисидей, үндеместен бурыигы жазыўын даўам етти. Көзи маўжырап,
гезекме-гезек, биресе оц аягына, бнресе сол аяғына,' аўырлығын таслап Порхан тик аягыпан еле тур. Буған келдицбе,
кеттицбе, неге турсац деген үн еле жоқ.
Асқар әллеи ўақытта басып көтерип, Порханныц төбесинен көз жуўыртты. Асқар кәз жпберген ўақытта магаи қарап
отырған екен деп мыпығын тартып, көзи күлицкиредн.
Асқардыц ашыўлы түси Порханға т.ас атқандай сезилди.
Порхаи екн езиўин жыиып, көзн әлле-пәлле болды. Асқар
жазған қағазын бирим-бирим жыйнап,
ақырын
делоға
(папкаға) салды. Делоны темир қутыға салды. Қулып урды. Ақырын келпп орныпа отырды. Порханға жамап көзи
менен қарағанда, Порхан не қыларып бнлмедн.
--Н е қылып жүрсен?
—Жайша...?
—Негс тыныш жүрменсец?
—Тымышпан.
—Тағы да қамалгыц келеме?!
— Қамай гөрмец!
— Саған не жетпейди?
— Барлығы жетеди.
— Ҳаялын бар, қызыц бар, улыц бар, жумыс ислеп жүр>
сец, еиди не керек.
—Ҳеш нәрсе керек емес.
— Қерек болмаса неге нше бересец, бизиц жәмийеттиц
агзасы бола отырып, неге бизиц жүзимизге дақ түсиресец.
— Қапалығым бар...
— Ол не қапалық.
— Баламныц көзи соқыр.
— Еки-үш жылдан берли иштид, соқыр балаца көз пайда болды ма?—Жоқ
— Сонда неге нше бересец. Арақ қуўаныш бенен қайғыға
пайда береме?
—Жоқ
— Маған анығьпг айт! Енди не қылмақшысац?—Асқардыц
бул саўалына Порхап қатты ойланды. Неде болса кеўлимдегп ойлағанымнын- барлығын айтайын, болмаса бул прокурор мени қутқармайды деп, Порхан рухсат сорады. Асқар отырыўға рухсат етти. Порхан отырып болғаннан соц
көп ойланбастан сөзин баслады.
— Ж олдас прокурор мени кешириўинизди сорайман. Мен

68
www.ziyouz.com kutubxonasi

сизиц алдыцызда талай сапа.р қәте-кемшилик пенен
'бас
ийдим. Мен өзимниц қандай адам екенимди билмеймен.
Бир күн қуўансам, он күн қайғыдаман. Қояндай қақпанға
түскенимди билмейде
қаламан. Өзицизге белгили бурын
тап сизиц уйғарыўыцыз бенен еки жыл алып кеттим. Оны
атқарып келдим. Ҳақ адамларға. жала жаўып, қәммесине
таласып жаманлық ойлап, ақы.рында көпшиликтиц алдында жаман атақ алдым. Ҳаял-қызлардыц намысына тийдим.
«Бес күним хош күним»,—деп, жүрип жамбасымнан жалп
етип жығылғанымды билмей-ақ қалдым Бундай бузық истиц
басына бармаўға ант ишип қайттым. Үйлендим. Гүлзар жақсы қыз екен. Ата-анасы мениц қәте кемшилигимди бетиме баспай, мени ез улындай қабыл етти. Қызын берди. Жамыларға көрпе, төсенерге төсек басыма дастық ,жеўге нан,
ишиўге чай берди. Барлығы маған жан жүреги менен жәрдем етти. Ишкенимиз алдымызда, ишпегенимиз артымызда
болды. Ликин Гүлзар ул туўды. Әттец оныц да көзи соқыр
болды. Сол ядыма түскенде не боларымды
билмеймен.
Арақ ишемен бе, зәҳәр ишемен бе оны өзимде түсинбеймен.
Үйге келемен, сол балаға нәзерим түседи, Ямаса есиме келеди, ишкенимди билмейде қаламан. Мениц айтар сөзим,
қылған қәте-кемшилигим усы. Енди не қыларымды билменмен. Сиз маған жәрдем етсециз адам боларман. Қамасацыз
қан жылап кетеберермен .Меншг айтып болғаным усы, Асқар Порханиыц сөзлерин қатты дыққат пенен тыцлады. Порхан сөйлегенде оған ҳеш қандай тосқынлық қылмастан,
ақыл-ҳуўшын қойый тыцлады.
—Егерде ол баланыц дийдарын көрмесециз, ишкенди
қоярма едициз?
—Қалай, дийдарын көрмегенде жазалап жибересиз бе?
—Жоқ.
—Енди қалай көрмеймен?
—Басқа жерде тәрбиялаймыз.
— Басқа қай жерде?
—Интернатта.
—Интернатта?
— Аўа, интернатта.
—Гүлзар қарсылық көрсетпесе?
— Гүлзар менен өзнц сөйлес.
—Мени тыцламайды.
— Гүлзардыц алдында қәдцрли болсад сөзицди тыцламақ түўе жанын береди .
— Калай қәдирли боламан?
—Арақты қой!
— Билмедим .

www.ziyouz.com kutubxonasi

— Қой, арақ иш,—деп мацлайына дуз-несибецди жазылран емес.—Қойыў керек.
Қоймасац болмайды. Сениц алдыцда, я арақ, я балашаға тур .Анығырақ айтқанда, я арақ ишпў менен өлнм
тур, ямаса балашаға менен өмнр тур. Усы скеўиннц биреўин қәлейсец. Өлимге де мәртлик керск ,өмнрге де мәртлик
керек. Қайсы цәлеғеницди сайлап ал. Онлап, ойласып маған тезирек жуўабыи бер!
Асқардыц айтцан сөзин бергеп кечесии тыцлаган Порхан әўелде Асқардан тартынсада, соцыиан туўысқанлық
кецес бердн деп уғыиды. Асқардыц рухсаты менен Порхан
Прокуратураныц кецссинен шыққанда аўыр жатар болған
екен. Порханды кабинетинен шыгарын жиберғен Асқар тағы да тийкарғы жумысын
ислеўди даўам етти. Порхан
үйине сонша ўақтап берли бириншп нрет арақ ишпей түпде
келгенц усы. Ол бурынгыдай бақырыс таппай, шаўқым шығармай келгенине өзи де тац ‘қалғандай болды. Үйге келип
өз төсегин өзи салды. Буғаида
одетленбеди. Порхаи өзин ^
бир түрли сезди. Асқардыц «қәднрлп бод»-дегеп бир аўыз
сөзи Порханныц қулагынан кетпей жацлап турды да қонды.
Гүлзар қатты уйықлап жатса да. қапдай да бир себеп
пенеп ояпып кеттн. Қөзин ашып қараса шыра жанып тур
екен. Порхан төсегип өзи салып жатыпты. Мәдийпа .Жумабайда өз орынларыпда қатты уйқыда. Гүлзар ояпса да,Порханға оянғаньпг билдирмеди. Көз астынан көрпениц тасасынаи. Порхан не қылар екен деп қарап жатыр.
Порхан көп ўақыттан кейин шыраиы сөндирди .Ақырын
ғана аяғын ғаз-ғаз басып орнына келпп жатты. Шыра өшкеннен кейин бираздан соц жайдыц нши жақтылаў болып
кетти. Айдыц жақтысы айнадан Порханпыц жүзинс түсип
турғандай болды. Айнадаи үнилип турғандай айға қарап
жатқан Порханныц уйқысы келмеди.
Бастан өткен қысқа өмирдии барлығыныц да қызықсыз
өткении ,қатар қурбыларыныц халық қатарына қосылып,
бурын артта қалып, ескилик дүньяныц батпағына белшеринен батып, шыға алмай жүргенликлери, тагыда Гүлзарды
зарлатып, намысына тийип, ата-аиалардыц гаргысына ушырағанлықлары көз алдыпап кинодай қыял экраи.т&рында көринип уйқы бермеди. Өз өзине жеркенип, аўдарылып түсиў
менен жатты.
Гүлзар азанда турса Порхан уйықлап атырған екен.
Азангы аўқатын берип, Мәдийианы оқыўға мектебине
узатып салған Гүлзар Жумабайды кийиндирди. Аўқатын
иштирди. Қарны тойған Жумабай әдеттегидей жайдыц айналасында дийўалды жағалап жүриўге кетти. Ҳәр күни
азанда аўқат ишип. болған Жумабай соцғы күплери иши
7ГС.

www.ziyouz.com kutubxonasi

пискеиликтен бе, динўалды асылып, жавды айланып шығыўды үрдис етти. Бүгинде тап сол әдетин ислеп, дийўалды
жагалаўға шығып кетти.
Порхан ояпыўдан бир түрли уялған кисидей, Гүлзардыц
жүзипе дуўры қарай алмай, көз астынан урлап қарап, бети
қолын жуўып чай ншиўге отырды. Порханнын көп жылдан
берлн азанда бундай жағдайда болғанына Гүлзар танланбасада, түндеги келген милинионердин бийкарға келмегенин билип отыр. Бирақта сол милиционерлер менен Порханды Асқардыц шақыртқанын Гүлзар билген жоқ.
—•Гүлзар кешир! деди еки кеса чай ишип болған Порхан.
— Не болды, кеширгендей .
—Мен көп жылдап берли арақ ишнп азап бердим.
— Арақ ишип азап берип, талай мәртебе кеширим сорағаныцныц булда биреўи болады-дағы. .
—Жоқ. Бул сапар тек бир аўыз соцғы сөз.
—«Ер жигиттиц айнымағы қыйынба» деген.
—А йныма нма н сөзи м-сөз.
—Ал кешнрдик.
— Ксширсен, биз арақ пшкенди қойдық. Ендигн өтинишим мыпаў Жумабайжанды нитернатқа берейик. Ҳүкиметтиц ө.-Тн бала қылып өзи тәрбияласын!
—Буған ким жәрдем етеди.
—Асқар!
—Егерде Асқар ага усы ақылды айтқан болса, мен жан
жүрегим менен қайылман.
Гүлзар менен Порхан Асқарға Жумабайды ертип апарды. Асқар халық билимлендириў министрлигиниц жәрдеми
менен Жумабайды интернатқа тапсырды .Жумабай жаца
емирдиц жайнаған жолына түскендей интернаттыц қушағына кирди. Асқар йнтсрнаттан шыққан Қәлнй мепен Гүлзарды, Порханды ГАЗ—69 машннасына
мингизип
үйнне
әкелди. «Елге сүйен, ерге исен» деген, усы сөздиц мағанасына түсинбесен, Уәдецди орынламасац сен адам емессец
хош бол деди Асқар.
—Исеннмициз жолымызға жулдыз болсын!—деди Порхан.
—Сизге миннетдармыз! Хош болыцыз! дедн Гулзар1 Асқар көз ушынан узаққа кеткенше Гулзар менен Порхан
оныц артынап қарап қалды.

СА П А РГҮЛ Д И Н , С Ы Р Ы ,

,

Ашықлық отына өртенгенлердиц өмири менен танысқан
Асқардыц ацсары үйлениўге аўды. Қашан, кимге, қалай үйлениў керек екени хаққында да еки ай бойына, өмир саласы- '
на сансыз саўаллар қойып көрди. Жақын-жуўық, жора-жол71
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дасларына ойласты.
Сездет тамнан
постьгн таслағандает
емес, астыртын, камырдан кыл суўыргапдай етип, әлле нәрселерди дәлил етип ,сырлы сөзлер менен, лейкинли гүррицлер менен айтып түсиндирди .Ец ацырында анығын айтҳан
Асқарға жора-жолдасларьп
—Аспирантураға бар, ямаса үйлен!
— Үйлениўим керек! Аспирантурага да барыўым керек.
— Камалыца келдиц, бнр яр сүйпп хожалық болып рәҳәттп қашан көресец .
— Үйлениўге уқыбыц болса, үнленсеишп!
—Жигитликтнц жалыпып қашан жагасац...
—Жигит болсац шоқ бол, шоқ болмасац жоқ бол! деген
— Қумса болмасац үйленсецши!
— Қатынсызда прокурор болама екен!
— Өзиц бир қыз сүйерлик жигитсец...!
—Қыз десе, қызыл шоқ болмайсац ба.
—Тап сен гоп, қызлардыц «Маршалысац!» Қансы қыз
сениц жүрек буйрығыцды орынламайды.
— Я өртен, я отына жылып...!. дегепде, Асқардыц жуўап
сөз айтыўына орын табылмап қалды. Жаслық өмирии жағдайсыз өткерип атыр, «ийт түииекте мәҳәлинде бир гшседи...!» деген бизиц Асқардыц үйлениў мәҳәли келди гфқ не
болды өзи...?! дегт жүрген ағасы Өгемурат ҳайрап еди.
Асқардыц бостап-бос жүргепип әўеле еситкеп, соцыпап сезген, Кызларгүлде Гүлзарда, Бипжапда, Сарада тац қалар еди.
— Үйлен!

— Асқар үйлеп!
— Жалғыз баслылық гош жигитке жараспас! деген
— Жалғыз бас, жалтыр тас! деген.
— Үйлен!
— Үйлен Асқаржан! дегеп досларыныц сөзи күндиз-түни
қулагыпда шамалдан шала қуўраған, қамыстыц шыйқылдаўығындай ысқырар еди. Күндиз кимге үйлепиў керек десе,
түнде Сапаргүл ядға түсер еди. Сапаргүлдиц нилдей қара
көзи Асқардыц көз алдынан кетбес еди. Кимге үйлениў
керек?! Деген дыбыстыц өзинде де көз алдына күле шырай
бергеп Сапаргүл турар еди. «Дурыс, үйлениўим керек!...» жигит мәҳәлииде үйленбесе, қыз мәҳәлинде турмысқа шықпаса
екеўипе де ҳәрқыйлы пасық сөзлер ереди»—деп усы сөзди
қайга-қайта тастыйықлады. Оныц үстине жора-жолдаслары
да талай мәртебе усы сөзди тәкирарлап айтқан еди.
Асқар көп ақыллы сөзлерден кейин
Сапаргүлге қалай
болған менен жүрек сөзин айтыўға бел байлады. Саат беслер шамасында телефон арқалы сөйлесип Сапаргүл менен
кешки саат сегизде ушырасатуғыи болып ўәде етти. Сапаргүл
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менен сөйлесип телефониық трубкасыи қойғаныда сол еди
Телофоп сыцғырлады. Асқар трубканы алыў менен тықлады.
Шымбай менен Халқабадттық ортасындағы гүзар жолда
авария болып, адамлар заяланғап. Тезлик бенен кетемиз
деди. Асқар трубканы қойды да Сапаргүлден кеширим сорап
кетип қалды.
* * *
Бүгин демалыс күни. Асқар үйинен Сапаргүлге барыў
ушын шығайын деп атырғанда телефон шықғырлады. Телефонды тықлаған Асқарға мымадай хабар еситилди. «Бир
тракторшы мәс болып тракторды аўдарған. Өзи өлген, тезлик пенен бармасақ болмайды. Асқар жол бойынша, Сапаргүлге ўәде берген жеринен кеширим сорап кетип қалды. Сапаргүлге екиннш ўәдесинен де сөзде уятқа қалып, исте
орынланбады.
Бүгии театрға барыўға Асқар Сапаргүлге екеўипе билет
алып келген еди. Сапаргүл жумыстан келгепнен берли аў.
қатын жеп болып, қасына сүрме, жүзине қал қойып, пардозланып кийинип болғанынық үстине асығыслық пенен Асқар
келди. Еки жигит мәслик пенен бир-бирине пышақ урған,
соған тезлик пенен бармасақ болмас.
Сиз Гүлзар
менен
бирге барағойын!—деп, кеширим сорап, тағы кетип қалды
Асқар. Асқар кетиўден Сапаргүл
Гүлзарды алып театрға
кетти.
Асқар Сапаргүлге сөз айтыўға, ўәделесип бир жерге барамыз деўге жүрексинбейтуғын болды. Енди тағы да алдағандай болар деп, Асқардық келиўин асығып күтип парўаз
етседе, жүрек бәнтин беккем тутты. Пайты келген ўақтында
ушыраспасам, ўәдемнен шыға алатугын түрим жоқ деп Асқар ўәдепазлықты тоқтатты.
Асқар алты сааттық ишинде барғап исип баржай етип
киятырған еди. Қалаға кирип Ленин көшесине жақа киргенде Сапаргүлге көзи түсти. Шоферға рухсат етти.
Өзи
машинадап түсти. Сапаргүлдиқ изинен жетти.
Көристи,
аманлық сорасты.
Ленин көшесиниқ шығыс жағындағы
бульварға барып скамейкаға отырды.
Ленин бульвары әлҳасыл қызыл гүллер, лаплама гүллер, сары гүллер, жупар гүллер менеи бөленген.
Гүл иши
зейиниқди ашады. Онық үстине жаздық жағымлы жели гүллер ийисин инам еткендей болады. Жупар ийис бенен муҳаббат ышқында отырғанлардық кеўли көтериқки көринеди.
Гүллер ортасына орнатылған фонтанлар ышқы шәшмесинен
тамшы атып турғанға усайды. Қөкти пәзерлеп алтын түймедей жум*алай түскен тынық тамшылар шуўдырлаған өқир
моншаққа усайды.
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Гүллср қумарыпдағы еки жастыц қуштарлығы барғам
сайын артып баратырғапға усайды. Асқар апа гүлди, мына
гүлди сылтаўлап қолы менен көрсетемеи деп Сапаргүлдиц
сийпеси үстинси бир неше мәртебе қол өткерди. Билегине,
қолыпа бармағы тийгиси келгендей, гүллер көрсетиўди сылтаўлаү сыйпап қояды. Оғаи түсинген Сапаргүлдиц Асқардыц қолы тийгепдс ети түршигицкиреп бир түрли болып кетеди...!
Қас қарайып, ымырг жабыламан дегепше Асқар меиеи
Сапаргүл гүллер хаққыида, олардыц жунар
ийислернниц
жақсы скенликлсри, гүллердиц қызыл дөпип көз қумарыиыц мийрин қаидыратуғынлықларыи айтысты. Бири айтып,
бири мақуллады. Барлық айтылғап сөзлердиц мысалы еркин мух.аббатқа байланыслы. Бул гүллер қанша ышқы муҳаббатты байланыстырмады дейсиз? Қанша миллион жаслардыц, жүрек қосылыўларына себеп болмады, бул гүл,—(
шайырлардыц қанша қосық жолларыпа арқаў болмады? деп,
Асқар менен Сапаргүл гүллер ацызын узақ оцгиме етти.
Көк аспап жасыл нердесин жамылды. Перде арасынан
сыгалап, жулдызлар жымыцлады. Қөк гүмбезинен ай ысырылып киятыргандай көрипди. Адамлар азайды. Қала Ильич
иурына бөлеиди. Қалаиыц қызыл сары лампочкалары көктеп көз қысқап жулдызларды тажим қылдыргандай жаўдырап жаиып кстти. Асқар менеп Сапаргүл ўәде бойынша Санаргүлдиц үнинс барыўга ориыпаи турды. Асқар шыдама.
гандай өзи алды меиен орпыпаи турып, Сапаргүлди сүйеп
тургызды. Қатты қушақлап Сапаргүлди сүйди.
Сапаргүл
айға бир қарады да, пеликтен көзии жумды.
— «Сапаргүл!» деп сансыз түнлер уйқыдан қалғаи Асқар
ақырын да Сапаргүлгс үйленип алган еди. Асқар
Сапаргүлге, Гүлнараға келген Өтебайдыц өрескил исиниц бирипши күнлеринде-ақ жақсы көрип қалған еди. Қыздыц көз
қарасьтыц қызыл шогы Асқардыц жүрегиидеги жалынға қосылғандай болды. Бирипши көриўден Асқардыц ыцғайы Сапаргүлге аўды. Солай болсада Асқардыц парасатлығы, ышқы-муҳаббатыпыц пәтин қайтарып таслағаидай бола берди.
Сол ушында арадан бир иешше ўақыттыц өткенип билмейдс
қалды.
Әне бирде Шымбайдаи қайтқаи күнниц ертенине, Асқар
менен Сапаргүл еркин
сөйлескен еди. Сол күни Сапаргүл
больницада Нэўбетли исииде еди. Бүгин больпица айрықша
тыныш. Өлим ҳалатында жатқан бийтаплар жоқ. Барлық
аўрыўлардыц кеўли хош. өзлери ссргектей сезиледи. Аяғы
сынған, қолы шыққан. ислым алып азығып кеткен,
операциядан кейинги емлеўлерде жатқан адамлардыц барлығы
бирден аўырыўдыц қыйын босағасынан атлап өткен сыяқлы
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сезимлери саз. Аппақ көрпе-төсекке бөленип жатқан адам.
лар сырттан қарағаида суп-сулыў болып көринсди.
Былқылдақ тапочка кийген сестра қызлар менен келиншеклердин коридорлар мепен палаталарда
жүрғенлериде
сезилмейди. Олардын қойған қәдемлери қамырдан қыл сыўырғандай тырыс етбейди. Ҳәрбир сестра, өзлеринин врачларынын кеселлерге буйырған дәрилерин берип
шаншатуғынларын шаншып тур. Сапаргүлде бүгин азанда барлық
кеселлердин аўхалын көрип, ҳалларын сорап.обходтан келиў
менен қолын жуўып өз кабинетине жана келди.
Сапаргүлдин бүгин кеўили көтеринки, жүреги шәўкилдеи
урып тургандай сезиледи. Кабинетине келиў менен дийўалдагы шар айнаға қараған Сапаргүлдин көзи жайнап кете
жазлады. Жипектей жылтыраган қалын қойыў шашы гүлтеленип кен жаўырпына түсип тур. Алмадай қасы-қабағы.
ныц үстинен туўылған айдай, қасы қыйылып, қыйқашланып
түсип, жамалына жарасады. Қыйқаш қастыц үстинги жағында, ақ манлайдын ортасында турған точкадай қарақал
жүнзикке қас қондырғандай орнаған.
Шар айнаға қарап шадлы кеўилин көтерген Сапаргүл
сол жағына бурылыи, жана ғапа есикке қарағаны сол еди,
Асқардын есик қаққаныиан-ақ өзин көрмесе де таныды. Талай түнлер, талай күнлер бойынша, бәрқулла
Сапаргүл
нәўбетте турғанда бармақтын ушы менен ғана
тарсылдап,
бир қәлипте қағылған қапынын сести Сапаргүлдин қулағына
ашықлық қосығыныц музыкасындай еситилип, таныс болыи
қалған еди. Сол ушын Сапаргүл «Қелиниз, кириниз!» дегенин билмей-ақ қалды. Асқар қапыны ашып кирди де, Сапаргүлди сүйип алды.
Әнгиме узаққа созылған жоқ. Бурыннан бир биреўге баўыр басып қалған кеўил сөздин тоқ етерине келди. Айдын
төртинши күни той бериўге келисти Турмысқа қалай шығыў, ЗАГС тен қалай өтиў, өмирди қалай өткериў ҳаққында
узақ ойланылмасада, тойды қалай өткеоиў ҳаққында ойласты.
—Тойды қалай өткеремиз,!—деди Асқар.
— Ат шаптырып, ылақ ойнатпайсан, қошқар урыстырып,
палўан гүрестирмейсен...!
— Ал сонда?!
—Жора-жолдас, тамыр-таныс, ағайын-туўғанларды шақықырып алғысын аласан.
— Мендс солай ойлайман.
— Еки ой бир жсрде болғанда ғана елдиц кеўлин табыўға болады.
‘ ’
— Лурыс Сапаргүл! Мен оида
Аманат кассаға барып
ақша алып қайтайын.
75

www.ziyouz.com kutubxonasi

■
— Мен кеше Аманат кассадаи әкелип қойған едим. Мына
еки мыц маиатты да тойға қосып жумсарсац.
■
— Қалыц малды сен маған бережақпысац, жоқ, ақшам
жетеди.
— Ж етседе ала берсе, бас қосылганнан соц ақша менен
дүнья аўлақ турса болама?!
— Тойыцда қайтсын!
— Тойды қайсы үйде беремиз?
— Қәлеўиц, бизиц үйде-ақ ислейик.
— Усы ўаққа шекем қызлар жигиттиц үйине келиншек
болып түсип еди, енди жигитлер қызлардыц үйине түссин
деп күлди Сапаргүл.
— Ҳақыйқатында, меп сени емес, сен мени алажақ болып
турсац.
— Неге?
— Қалыц малға еки мыц манат бердин, оныц үстине
мени өз үйине түсирежақсац.
— Сениц үйиц бир компаталы, мепиц үйим үш компаталы сол ушын, бизиц үйде бола берейик!
— Дурыс Сапаргүл, екеўимиз еки үй сақлап не қыламыз,
бизиц үйди горсоветкс тапсырайық, мүтәж адамларға берер.
— Табылған ақыл! даналық сөз!
—Үйдеги барлық көрпе-төсеклер менен мебельлерди сизиц үйге тасып алармыз.
— Аўа.
—Жақсы, тойдан кейин.
— Болады.
— Сапаргүлди мен емес, мени Сапаргүл алды!
деймен
жораларымызға.
— «Не десец де турыпбыз, бир жудырық урыпбыз!» деген,
деди Сапаргүл күле шырай берип.
— Мейли мен кеттим! Асқар ис питкерген киси усап, мардамсып адым басып жайдап шығып, жумысына кетти.
Арадан көп күн өтпей-ақ Сапаргүл менен Асқар
бао
қосты. Той берди. Тойға барлық жора-жолдас, дос-туўыс.
қанлар келди. Өтемурат тойды басқарды. Той оғада тамаша болып тарқасты. Тойға келиўшилердиц барлығында баўырмаилық бенен Сапаргүл менен Асқарға беккем бирлик,
бахытлы өмир тиледи. Ҳалық хызметинде қайтпайтуғын қосылған қос бидек шадлы турмыс кеширсин! десе, ғаррылар
менен кемгшрлер «қосылғаныц менен қоса көгер! деп алғыслар айтып тарқасты.
Тойды туўысқанлық бенен өткерген Асқар менен Сапаргүл қалалық атқарыў комитетине барып, жай алыўға нәўбети жетип турған Гүлзарға Асқардыц жайын алып берди. Гүлзар алғыслар айтыў менен тап сол күни Асқардыц жайына
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көшип келди. Сапаргүл менен Асқар жана өмирдиц
қойныпда қуўаныш пенен жасай баслады.
Арадан аттай жыл өтти. Саиаргүл қыз туўды. Сапаргүл.
диц қуўанышы қойнына сыйар емес. Ал Асқар болса
жанындай жақсы көреди. Биз енди ата болдық.
Бизди енди
жора-жолдасларымыз, улыўма журтшылық «қыз
атасы!»
деп атайтуғын болды. Бул маған мәртебе.
Базы биреўлер
баланы жақсы көреди. Базы биреўлер қызды жақсы көреди.
Ал мен болсам екеўин де жақсы көремен, дегенде Сапаргүл
— Абайлап сөйле! Булманда универсальный магазин жоқ...
деп күледи Сапаргүл.
Биреўин ул, биреўин қыз етип егизлеп туўсац қәне еди,
деп, күлкисине жуўап бергендей, мыйығып тартты Асқар.
— Қанағат керек, қанағат!...
— Жақсы биримлеп-ақ бола берсин!
— Солай де!
— Қәйдем билейин, мына турысыцнан бес алтаўын бирдеп туўып бер дейтуғын түриц бар.
Машина майсыз жүрмейди,
Жолаўшы айсыз жүрмейди.
майыда, айыда бар болса, бир нәрсе болар.
Қөргиштиц көзи тәрези,
Ақыллыньщ сөзи тәрези.
деп, барлық айтқаныцда болар дейди ойнап Саиаргүл. Са-.
паргүлдиц жағымлы сөзи Асқардыц ацын оятқандай, жүрегине қозғаў салады. Сапаргүл не сөйлесе ақыл ҳуўыш пенен
тыцлайды. Сапаргүлдиц сөзлерине сулыўлап ғана
жуўап
қайтарады.
Бүркиттин, нәзери таўда,
Батырдыц нәзери жаўда.
дегепдей, нәзерим, бәлентте дейди. Сол нәзериц төмеп түспесин деп тилек етеди Сапаргүл.
Сапаргүл менен Асқар айрықша турады. Бириниц аўзыидағысын бири жеўге, бирии-бири ҳүрмет бенен ләззетти ортақ ислеўге тырысады. Бириниц айтқанынан бири шықпай.
ды. Биреўи ошақта, биреўи оттай жанып өмирге өрнек қосады. Екеўиниц сөйлескенлеринс, бир-бирине болған улпетликке қарасац, булар тап бүгин қосылғанға усайды.
Асқар менен Сапаргүлдиц еле ышқы муҳббаты суўыған
жоқ. Қызға ец биринши жастан үйленсец, болмаса жүрипжүрип үйленсецде бауырманлық болады дейтуғыны дурыс
екен. Елеге шекем Асқар Сапаргүлге, Сапаргүл Асқарға қарап тоймайды. Булардыц жүреги жазық, кеўли кец, ойнаған
сайын ойнағысы келеди. Сапаргүлдиц қыз. минези еле қала
қойған жоқ. Асқардыц да жигитлик жигери қайтпаған, қәўипсиз көл болсада, суўсыз балық болмайды» дегеидей, Ас77
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қарсыз Сапаргүл, Сапаргүлсиз Асқар үйинде аўқатта жей
алмапды. Жегеи менен де ишкеп аўқаты дәмсиздей болады
да турады.
Туўылған қыздыц тәрбиясы молдан болып атыр. Биресе
Асқар, биресе Сапаргүл қызды қолыпап түсирмейди. Оныц
үстипе Гүлзар меиеп Мәдийнаныц қызға болгап меқрибанлығы болар смес, Асқар, Сапаргүл, Гүлзар, Модийна ойласып отырып; туўыў үйипде-ақ қызга Гүлайым деп ат қойгап
едн. Сапаргүл жумысыиан қайтқан да биринши көриўдеп-ақ,
Гүлайым Асқаровпа! Қуўана қушагын жая қушақлап аймалайды. Сүйеди, емизеди.
Гүлайым қызылшақасы шыққан пәрссте. Буған қарамастан Сапаргүл Гүлайымпыц бетипс-бетин типгизип, шорпшоргт сүйеди. Қундақлаўлы қызды баўырыпа қысып
шар
айнаға қарайды. Қушақлап қысып армап-берман жүреди.
Асқардыц бетине Гүлайымныц бетип тийгизип, сүйдиреди.
Сапаргүлдиц қолыпаи Асқар алады. Асқарда аймалап, мийри қангапша сүйии, уйқысы келгсп Гүлайымды аткөншеккс
салады, шайқайды.
Қыз пыр-иыр уйқыға кетеди. Уйқыга
кеткен де тыпыш жатсып дсп шайқалып турғап аткөпшекти
ақырын тоқтатып, Гүлайымпыц
ояқ-буягып қымтастырып
Асқар қасыидағы кроватта китап оқыўға кириседи.
Сапаргүл мепен Асқар екеўи қосылғаннап берли жумыстап келгенпеп кейин, ас-аўқат ишнп болғапнан соц бир еки
саат кнтап оқыйды. Онпан кейин тслевизор көреди. Демалыс
күнлери кинога, театрға чмаса концертке барыўды
үрдис
еткеп еди. Усындай етип ойласылгаи күп тәртибиниц режесин еле бузбай киятыр. Асқарда майда-шүйде иске мардыйыў дегеп жоқ. Бул шалбарына, көйлегипе ҳәттеки Саиаргүлдиц де бирди ярым кийиминс утюгти де өзи баса береди.
Сәдеилерди де өзи тигип алады. Үйдеги майда-шүйде жумыс
ата\'лысыпаи алыс емес.
Асқардыц таза жүриўи, таза кийиниў күпделикли әдетипе
сииип кеткен. Ол ен алды менен кеўил аўдаратуғын жаганыц кир болмаўы, Педжак болсын, көйлек болсын жагасы
кирлесе тазалайды, көйлек кирлесе жуўады. Шалбардын,
балағыныц қырық қат болып жүриўи Асқардын, жиии. Ол
командировкаға барганда— чемоданына бир метр
марлы
салып жүреди. Барған жеринде де гостиница да (өзи үтюг
басады. Қирлеген кийимин кир жуўғышларға береди. Аяқ
кийимлсри жылтырап) жалт-жулт етип жүриўи шәрт.
Асқар китаиты үзликсиз сатып алады. Ҳәзирдиц өзинде
ол үйин китанхана етип таярлады. Оныц үстине Сапаргүл де
китап оқыўдыц досты екен. Еки ойдыц, еки минездиц бирбирине дуе келгепине өзлери де ҳайрап қалады. «Ҳаялы менен байыныц топырағып бир жерден алады» дегендей екеўи73
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ниц қулқы-мииези, кейипкери, китапқа қуштарлығы әдеоият
пенен искусствоға қумарлығы бирдей болып келиўи тапқаларлықтай ис болды.
«Тамшыдан—тениз» дегендей, еки— айдай сулыў адам бир
қосылғапнан кейии Асқар менеп Сапаргүлдиц хожалығы бский баслады. Онын үстине Асқар Совет пызамына
тииисли ҳәрқыйлы. темалар бойынша, ал Сапаргүл болса ҳәрқыйлы кеселликлерге қарсы гүресиў ҳаққында газета журналларға, радио, телевизорға ылайықлы мақалалар, жазып
турды. Асқар базда очерк, кишигирим әцгимелерде жазады.
Булардан тийисли гонорарлар жыйналып, хожалықтыц қурғыиласыўы ушын жумсалады.
Сапаргүлдиц көп жыллардан берли тилеги пионина алыў
еди. Жақында пионина алды. Сапаргүл шертеди, Асқар қосық айтыўды жақсы көрер еди. Әўелги күнлери
Сапаргүл
пионина шерткенде Асқар қосық айтыўға уялар еди. Ҳәзир
Сапаргүл пионипа шертсе Асқар оғап қосып қосық антады.
Базда үйине қыдырып
келген Мадиннага танец еттиреди.
Егерде Сапаргүл «хийўа ләзгисине» шсртсе Асқар тура алмайды. Мэдийнаға қосылып булда ойпайды.
Асқар менен
Сапаргүлдиц үйи пионииа алғаннан берли базда шаўқымлы,
ойын күлки, қосық айтыў. танец ойнаў менен өмир өте берди.
Хош әдепли, хош ҳаўазлы, ерли-зайыптыц өмири
күн
саиын кеўилли өтти. Күн сайын кеўил-кеўилге терецнен тамыр басты. Кеўлине, кеўли, сөзине-сөзи жупкер келген еки
жастыц талабы тутаса берди. Асқар менен
Сапаргүлдиц
салтанатлы өмир сүргенине барлық дослары бирдей сүйсинди. Ләззетке салынғам'өмир халықтаи алғыстап
басқаны
еситпеди. Елдиц ишинде ерекше көзгс түскен
Сапаргүл
менен Асқар адамлардыц аўзында, көпшиликтиц
көзинде
болды. Жақсылардыц марапаты, жолдасларыныц ҳүрмети
Сапаргүл менеи Асқарға мәртебе болды.
Бир күни Сапаргүл менен Асқар, жумыстан кейин Гүлнараға Гүлайымды қалдырып өзлери дүканларға
барыўға
кетти. Қала бурынғыдай кишкептай емес, үлкейди.
Бурын
жигирмалаған көше болса ҳәзир арғы басы менен берги басы узайды. Қала қанатын жайды.
Бир неше гектар жер
қосылды. Көшеме-көше әлўан дарақлар егилди. Тротуарлар,
плошадлар, мәдепий баглар көбейди. Кипотеатр, китапхапалар көбейди, жүз мынға жақып халық жасайтуғын болды.
Сапаргүл мепен Асқар орайлық саўда деп аталған қаланыц секторына келип машинадан түсти. Шофер Алпысбайга
«ана машиналар туратуғын жерге апарып машинанды қой!»
деп айтып болғаны да сол еди. Еки дружина ағзалары менен Ериазаров қатты мос болған келипшехтиц әитек-тәнге-
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гип шығарыи, алып ксле берди. Мәс келиишектиц
шашы
удар-дудар болғаи, үсти-басы кир, қаец керилген, ксц мацлай, қара қойыў шашлы келиишек бир ўақытлары сулыўсымбатлы болғаныпап, қапша өзгерссде дерек берип тур. |
Мәс келиишектиц тили гүрмелиўге келмейди. Қабагыныц
асты ақ мацлайындагы эжим сызықлары жол-жол
болып
кеткен. Үстицги ерпи ушық шыққандан жараланған. Лстыцгы ерпи ашшы арақгыц зардабынан қанталап кеткен Мәскслипшек айқасыўдап тарқатылған шашып жыйнаў
ушын
базда дружипиктиц қолыпап қолып жаздырып мацлайына
түскси шашын бир сыйпап абынып кетедн. Шашы тагы да
қуўарган қамыстай төмен агылып, шашылып кетеди.
Гүбирленин бир иэрселерди айтбақшы болады.
Толық
түсиндириўге тили гүрмелменди.
Мәс келиншектиц бул келисине қатты кеўил қойып қараған Сапаргүл оиы аяганлықтап Асқар менен шоферды иркип
турған еди. Мәс келиншек Сапаргүл мснен Асқардыц тусына
келгенде «Балам, қызым!» деген сөздн қандай бир себеп пенеи толық айтқапда даўысы қаттырақ шығып кетти.
— Қызым! МепицДе қызым бар еди...! дсди токирарлап ол.
— Асқар! деди «қызым» деген мәс келиншектиц
сөзин
еситип, бир түрли қуйқасы түршигицкиреп кетти Сапаргүл.
— Не дейсец Сапаргүл! деди Асқар.
— Ой бийшара гарип ана...!—деди аўыр гүрсинген Са.
паргүл.
— Не дейсец Саиаргүл!—деди Асқар.
— Айыбы арақ ишеди екен, болмаса деди Сапаргүл,—'
жалт қарады Асқар.
— Асқар сепи Ерпазаров тыцлайды гой.
— Тыцлайды.
— Усы келипшекти алып қалсац қәйтеди.
— Болады.
— Сорап алып қал!
—Жолдас Ерпазаров! деди тусма-тус келгенде Асқар.
— Ассалаўма әлейкум!—деп қол алысып қасыпа келди
Ерпазаров.
—Арақ ишкен бе?
—Аўа.
— Басқа гүнасы жоқ па?
— Жоқ.
— Маған берссиз бе?!
— Бериўге болады. Бирақ!
— Неси бар?
— Сиз бул сапар алып қаларсыз, ал тағы да ишеди ғой.
— Меп үйгс алып кетемён.
— Абыройыцызды төгип жүрмесин!
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—Үйдс сақлааман. Көшеге жиберместеи гәрбия қыламан.
— Мейлиниз!
— Сапаргүл ссп дүкапларды аралай бер, меп бул ҳаялды
Гүлзардыц қасына апарып келейин.
Сапаргүл дүканларды аралап кеттн. Асқардын гамхорлыгына қайыл болғаннам, мәс келиншекти үйге апарылатуғыпына көзи жетти. Сапаргүл анда-санда «анац тири, арақ
ишин пияншик болыи кетти!» дегенди бнреўлердеи ызыц-сызыц еситер еди. Асқар мәс ҳаялды машинасына миндирип
алып кетти, Ерназаров дружиналарды ертип, өз постына кетти. Асқар мәс ҳаял меиен
анда-санда бир аўыз сөйлесип
үйине келди.
Үсти басы кир, мәслик бенен түри-түси әжептәўир болған,
шашы жыйылмаған, бир түрли ерси көринген ҳаялды қолтықлап алып келгенде Гүлзар ац-тац болды. Асқарға бир
қарады, мәс ҳаялға.бир қарады Гүлзар. Мынаў апайға чай
аўқат-ас бер, биз келмегеише жиберме! Бизлер ҳәзир келе.
миз! деп Асқар шығып кетти. Гүлзар ҳайран қалыўы менен
келиншекке көз астынан қарап қала берди.
Асқарда жаца ғана машина менен зырғып кеткепи сол
еди, екинши жақтан Мәдийна келип үйге кирди.
Столда
отырған мәс ҳаялдыц «албаслыдай» түри-түсиниц жаман
екенин көрген Мәдийнаныц түри қашып кетти. Апа! Ж умабан ажағамныц директоры телефонға шақырып атыр. Сизди
келип сөйлесип кетсин ден трубканы қоймай күтип тур. Сиз
отыра турьщ! ҳәзнр келемен! деп Гүлзар есикти сыртынан
илип Мадийна менен екеўи жуўырып кетти.
Мәс ҳаялдыц иши өртенйп баратырғандай суўық суўға
бир тойып алды. Бираздан кейин қатты кекирди. Жан жағыпа қарады. Ац-тац болды. Шар айнаға қарап, удар-дуўдар
болған шашын жыйпады. Басы қатты аўырды. Еки шекеси
зырқылдап шыгып баратырғанға усады. Буфет шкафты ашты. Анаў күни қонақлардан қалған ярымлық
ақ арақтан
бир жүз елиў грамдай қалған еди. Кесеге қуйып симирип
салды. Тарелкада турғап нискен гөшги нан менеи жеп алды.
Жатақ жайдыц қанысып ашты. Тағыда мәс болды.
«Еки
дүнья бир қәдем» болыи көзине көринген ҳаял
Сапаргүл
мспсн Асқардыц кроватыпа бойын таслады. Қатты \'йқыга кетти. Гүлзар ншке кнрсе мәс келиншек отырған орнында жоқ. Тацланыў менен тумлы тусты қарады. Ишки жайды
ашып көрсе былқылдақ таза төсеклн кроватта мәс ҳаялдыч
жатқанып көрди. Не қыларын билмегеи Гүлзар мәс ҳаялды
жаца оятыўға баратырғанда, Сапаргүл мепеп Асқаркирип
қалды.
’
— Апай қайда дегени сол еди Сапаргүлдиц былқылдақ
кровать пәр төсекте силсси қатып жатқанын көрди.
6
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Оғада жақсы! Жатсып, уйықласып, тиймсцлср
бер
ман шығыцлар, деди Асқар.
’
1’
— Тап-таза төсекти айтса дсп қынланды Гүлзар.
— Адам саў болса төсек табылар деди Асқар.
— Кир болып қалды-аў дсди тагы Гүлзар.
— Жуўып алармыз деди Сапаргүл.
Үшеўи бирден жатақ жайдаи шығып, ас-аўқат ишетуғын
жайға шықты. Мийманхапада Гүлзардыц жатқарыўы бойынша Гүлайым сле уйықлан атыр. Әўеле Санаргүл опыц изипеп Асқар кирип, Гүлайымныц айдай жамалыпа бир қарап
екеўи де аягыи газ-ғаз басып изипе қайтгы. Сапаргүл менси Асқар кслгенпеп соц аўқатқа қарамастаа Гүлзар үпипе
қайтып кстти. Өзлери айтпағанпап ксйин бул алып келинген
ҳаялдыц ким екеиин, пс ушын алып кслгеплигин Гүлзар сорамады.
Сапаргүл менен Асқар кешки аўқапы писирип жеди. Мас
ҳаял оянбастап еле жатыр. Сапаргүлде, Асқарда оны
оятыўга көзи қыймады. Нс болса, ол болсыи уйқысы қансын,
әбден дем алсын, опиан кейип сөйлесермнз дсп екеўиниц де
ол ҳаял мспеи иси болғап жоқ. Күпдсги әдет бойынша Сапаргүл мепеп Асқар аўқаттаи кейип китап оқыды. Ол ҳаял
слс ояпбады.
Күндеги мсзгили бойыпша оянган Гүлайымды Сапаргүл
смизин, астын тазалап, жөргеклсрин алмастырып тагы да
откөпшскке салды. Асқар әткөпшекти тербстин сди нәресте
уйықлап қалды Уйықлаған ҳаял сле оянбады.
Гүлайым
упықлагапнан кейип Сапаргүл меиен Асқар, ски сааттай тс.
лсвизор көрди.
Телевизордан ксйип Сапаргүл менеи Асқар тагы да еки
саат китаи оқыды. Саат түнги биргс қарап кетти. Ол ҳаял
сле ояпатуғын түри жоқ.
— Оятсақпа екен?—деди Асқар Сапаргүлге жалт қарап.
— Оятиайық,—деди Сапаргүл. .
— Енди не қыламыз?!
— Бундай азада жерди көрмегсн шығар бийшара.
— Уйықлайық!
— Гүлаиымжаппыц қасына жсрге төсек саламыз да жатамыз.
— Огада дурыс.
Асқар бир гилемди әкелип жайып жнберди.
Сапаргүл
төсек салды. Ояпғаи Гүлайымды тағы да емизип, асгып-үстип тазалап, жөргеклерин алмастырып, тағы
жатқарды.
Гүлайым тагы да унықлап қалды.
Ол ҳаял еле ояибады.
Сапаргүл мепен
Асқар да түиги саат
бирден өткенде уйқыға кетти. Гүлайым сондай уйқышыл қыз. Саат он екилсрде уйықлағаннан, азанда бир турады. Көп жыламайды. Еме82
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ди де, уйықлайды да жатады. Базда
Сапаргүл бир пәрселерден қәўип етип, узақлаў жатқан Гүлайымды оятып смизер еди.
Азанғы саат алты.
Мәс ҳаял уйқыдап ояпды. Дийўалларды сыйпаластырып
жүрип электролампапы жақты. Азада жайда жатқанына таи
қалды. Ақ төсектин. —аппақ простыняныц үстинде, ақ товар
мепен қаиланғап пәр төсекте, былқылдақ кроватта жатқанына ҳайрап қалып тан қалды. Бул кимпиц үйи екен? Урлап
келип жаттымба екен?! Үй ийелерй жоқпа екен? деп мәс ҳаял аяқ ушынан ақырын жүрип барлықкомнаталарды көрип
шықты. Сапаргүл менен Асқардыц жатқапын көрди. Айна»
дан кирдим бе екеп?—деп барлық айналарды көрпи шықты.
Барлық айналар жабық. Есиклерден қалай кирдим
екеи?
дёп, есиклерди көрип еди, сыртқы есик илик тур. Гилт жоқ.
Ац-тац болған мос ҳаял, есшслерди ашс:п кирип көрип
болғаннан соц соцғы бир есикти ашып еди, ол ваина екен.
Өзи ишине кирип шырасып, жақты. Есикти ишинен
илди.
Шешинди. Ваннаға түеип шомылды. Үстиндеги кир кийимлерии жуўды. Кептирш!, утюг пенен утюглепте алды. Ваннадағы шар айнаға қарап, шашларыи тарап өрипте алды. Ж уўылғаи таза кийимлерин кийипте алды .Уйқысы қанғаннан соц
басы аўырмаған мәс ҳаял ваннаға шомылып алғаннан кейин
бойы жеп-жецил тартып, өзгеше сана-сезимли түске енди. •
Түр-түси қызғыш дөнип ваннадан шығып киятырған ҳаялды көрген Сапаргүл сәлем берди. «Көп жаса балам!»—деп
ишарат етти, ол ҳаял. Аўқат ишетуғып жайға кирициз апа!
дегеннен соц, ол ҳаял аўқат ишетуғыи жайға кирсе. Асқар
азанғы аўқаттыц алқасына май, сыр, колбаса, пискен м->
йеклерди әкелип жүрген екен. Ол ҳаялды көрнўден сзлем
берген Асқар, столда отырыўды өтипиш етти. Ол ҳаял тартыныцқырап барып,
мусапирсинип, ақырыи столға барып
отырды.
Гиршиктей аппақ болып жуўыпған, сатбақ-сатбақ болып
ипласлаиған кийимлериниц кирин жуўып, утюг басып
кийинген ҳаялдыц келбети басқаша болды. Асқар ол ҳаялдыц
пси.хологиясын түсинип алыў ушын көз астыиан урлап қа.
рап отыр. Буғап түсимпазлыҚ қылғандай, жанжаққа гә төмеп, гә жоқары қарап, көзи қыпылықлап отырған ҳаялдыц
қысылып-қымырылғаи жағдайға түскеп мәҳәлинде бети қолын жуўып болып Сапаргүл кирип келди. Сапаргүл келиўдеп ол ҳаял орнынан өрре турды. Отырыцыз апай! Отырыцыз деп ийнинен услады Сапаргүл.
Ол ҳаял кем кеўилли түри менен тула бойы қалтырап,
даўысы дирилдеп, қамсығыцқырап сөйлемекши болды. Асқар менеп Сапаргүл буған түсинди. Сапаргүл келипшектиц
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нйпипде турған қолын түсирди. Күндеги азанда чай ишетугып орпыпа Асқардыц он. жағьшда отырмақшы болып еди,
түргелип турған ҳаялды кәрип ийбе сақлады.
I
— Мен деди ерпи кемсеиленкиреп кеўили бузылгаи келиншек—әдепсизлик етиппеи. Паспандасы шыққаи кинимлерим
менен таза төсегицизде жатыпбап. Бул әдеи-икрамсызлық
екеп, билмесликтеп усылай иследим. Екеўиниздепде кеширим
сорайман. Кирленгеи кийимлеримиеп жуққан
ыласларды
жуўамап!—деди мөлтилдегеп көз жасып төгип сөйлеген кемксўил ҳаил.
Кнйимпиц кири кетер,
Ксўил кири кетбес...
зияны жоқ апа! Өзим ақ жуўаман.
— Чай ишип болганиаи соц маған рухсат етициз. Қон.
дырдыцыз, еркелигимди көтердициз. Жуўыидым, кирлерим
кетти. Меп өз жолыма кете берейин.
Жигирма жыл бойы жыллы тәсекте бирипши ирет жатқаиым ушын өлидей қатып қалган екенмен деп, ециреи қоя
бёрди ол ҳаял.
— Анажаи ай, баўырымызды еритип жибердициз ғой деп
көзнне жас алды Сапаргүл.
— Апа, расып айтқанпыц айыбш жоқ, буидай аўҳалға қалай түстициз?!
— Айтыўға арланаман...
— Үшсўимиздеп басқа адам жок. Айта берициз деди АсҚар.
"
, ;
— Өмлр тутқасыиап айрылсац болмас екен... деди ойлапып отырған Сапаргүл.
Турмыс толқынына батсац туцқуйыққа ксткениц. Өмир
келбетиниц сабагып үздиц бе,
опы қайтадан .жалгап алыў
қыйынга түседи ден мақуллады Асқар.
— Сүйенгецде таўдай болып туратуғын туўысқан ксрск.
— Сол туўысқанпыц... ден аржағын айта алмады.
— Айтыцыз, сөйлециз! деди иши баўырына кире сойле.
ген Сапаргүл.
— Айта бсриннз апай, онда сизгс бнзлер сүйениш боламыз.
— Айгайьш, «иштеги ҳәўир шықса ғана таўир!» дегеп, айтайын қайғы-дәрттнц де демии шығарайын деп сөзге кнристи ол муцлы ҳаял.
Мениц атым, Айпара. Жаслай турмысқа шықтым. Алты
ай өткеинсн кейии жүклн болдым. Сегиз айлық жүкли ўақтымда жолдасым менен айра түстим. Қосылмастан бурын,
қосылганнан соцда бир пеше ай татыў турдық. Бир-бирнмизди жақсь; көрдик. Ҳүрмет, ләззет дегенлер бизлсрдеп өтбейтуғын шығар деп ойлзр едик. Биримиздиц аўзымыздағыны
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бири.чиз жер едик. Ойын-күлки менен тацды тамаша менея
атырған ўақларымыз да болды.
Бизнц баўыр басқапымызға көз тийдиме, билмеймен бир
күнлери араға арсыз шамал кирди. Ол шамал кеўилге де
жа-пады, жүрекке де жақпады. Бир-биреўди қызғаныўшы.
лық басланды. Ол мепи көрген адамнан қызғанды. «Гүман
ийманнан айырады!» деп, ол мени бурын сүйетуғын болса,
енди сабайтуғын болды. Бурын қушақлап баўырына қысатуғын болса, енди қапа қылатуғын болды, етиме дағ, бетиме
белги салды. Огырсам опақ, турсам сопақ болдым.
Күнде сөгис, күнде урыс, күпде төбелес, таяқ екеўимиздин.
де аўыз биршилигимизди қашырды. Ол сондай қызғаншаҚ
еди. Ҳәтте бир адамға жыллы сөйлеп турғапымды көрсе,
тан
атқанша өзиде уйықламас еди, мени де уйықлатпас
еди. Жүкли қалымды аяўшылық онда болмады. Пир атдўлыныц барлығына, қудайға, ишимдеги нәрестеге сыйыпып
келип жалынаман, аяғына бас ураман, хеш инанбас
еди.
Ҳеш жерде ҳеш гәп жоқ. Ҳәр күни жаман аўҳал турмыстан
тойындырып жиберди. Бир биреўте жеркеиишли көз беғген
қарайтуғын болдық.
Ен ақырында қайнаған кек писти. Т\'рмыста тыныш турыўға болмады. Айрылыстық. Екеўимизде еркимизди «Гү.
ман» деген жаўдын еркине берип, өрнекли Өмирдин өзегине
жеги қурт таслағандай еттик. Айрылыстық, артымызға қарамастан кеттик.
Айрылысқаннан кейип ата-анамнЫц үйине айналып бардым. Ата-анамда «қайтқан малда қайыр бар!» демеген шығар. Қатты ашыўландым. Қапа болдым, «урысып айырлыстық» дегенге оларда инанбады. Өйткени олар бизиц, татыўлы турмысимыздыц гүўасы еди. Барсам ата-анам
қатты
аўырыў екен.
Арадан әллен ўақыт өтпей-ақ азапғы саат алтыда анам,
кешки саат сегизде атам өлди. Күйеўден, ата-анадан айрыл.
ған адамда қандай сын-сымбат болсын... Өзимди-өзим қатты туттым. Турмыс дәккисине шыдам берейии дедим. Өмир
гилтип қолдан жаздырмайын деп тырыстым.
«Қысқа жип
гүрмеўге келмеди» дегендей, қандай қыйиалсамда, қайғы.
бәлеси менен қайтбай гүрессемде өмир тасы күн сайын баса
берди. Еки қабат ҳалымда сүйенип шөцкерилип отырғанымда не қылыўым мүмкип. Қолымиан келгенше қунтымды қайғыға бермеўге бел байладым. Хожалығым қүдиретли болмаса да, өмиримизге ылайықлы қәрежетимиз бенен малдүньямыз бар еди. Ата-анамныц жулдызы батқан күни диний адамлар әтирапыма жыйналып алды: «Ата-анац жақсы
адамлар еди. Кеўили аспандай ашық, гиршиксиз ақ пейил
ҳадал инсанлар еди! Қырандай қанат қаққанда езицде мы85
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надай болды.ц. Атац менеи анациыц дузы таўсылды. Ырысқы питти. Жүриси тоқтады. Ата-анац ырза болсын
десец
барынды аяма» деп, баўырыма кирип алды.
Кец дүнья тарылып өмир өзеги үзилейиидеп тургапдай
қоцсымыз «Қуўмолла» деген бар еди.
Сол мииутта жетиц
келди. Ата-анамныц жаны шыгайып деп турғанда иймаиыи
үйирди. Бетиие ақ жапты. Ишдәрет алдырып жайдыц ои жағыиа қонды. Ийманып үйирдим, гүнасын кешириўге
себен
болдым деп әўели ақшамды бир алды. Даўыс шыгардық.
Қоцсы-қобалар жыиналды. Барлық мацсым, молла, нйша(1
дегеплерди Қуўмолла қулағынап сүйрегспдсй алдырды. Өлген ата-апампыц жаныпан шыцбай, бойыпыц
узыплығып
өлшеп, кегшни тЗярлапды. Ағаш устасыпа табытында таярлатты. Буныц барлығына өзи менен табақ жаласып жүрген жалмаўызларды жыйнады. Шомылдырыў ушып, анаў
кирсип, мынаў кирсип! деп, тагы да өзи қасына барып маҳрем суўға ендирди.
Онбес адам ортақласып, ишипе алып
адам басына онбес маиаттан ақша алды.
Суўға ендирип кепипии кийгизип болгаппап соц табытқа
салды. Үпледи-сүпледи, гүнасып кеширттим,—жип-шайтапды!
қашырттым, дсп, тағы да Қуўмолла қалтама қол салып, қәрежеттен қур қалмады. «Берсем қолымпап, бермесем жолымпап алды. «Атыпа миигизип таярлап қойғаипап
соц
«дәўран» оқыдық дсп оп маиаттан өпдирип тағы алды.
Намаз жайға шыгарылғап атам мсисн апамныц жанында
жулдыздай адам жыииалып қалғап екеп. Намаз оқыды «Ысхат» оқыдым дсп ортап қолдай қошқапымды алды. Теберик
оқыдым деп оп мапаттан ойып алды. Намазжайға жыйналған адамларға үш мапаттаи ақша бересен ден бир
ярым1
мыц мапатымды да үлестирни берди. Әўлийеге койып болғаннап соц қырық адым кейии шығыи, қүрап шықтыга бересец деп. бир қойымды қурап оқытамац деп тағы алды.
Жетиси,қырқы, жүзи. жылы—деп, желкеме балта
шапқандай етип тағы да ақшаларым мепеи дүпья
малымдьг
талап алды. Тапқапым таўсылды, ақшаларым алдаўлықпепен «адам хорл^р»дыц алқымыпнан өтти. Барымды бөлисип алды, малымды жеди, дүпьямды үлести. Ҳәрким өз иси
менеп кете берди. Күйеўим, ата-анам өлгенде жәрдем етин,
қол-қабыс қылды, үш күп үйде болды да, тағы кетип қалды.
Сониан берли оныц мепеп дийдар несип болғап жоқ қешбирде көриспедик.
Ата-апам жер астыиа түскеинеп кейип, төрт дийўалдыц
ишинде жалғыз басым. Дийўалға қағылған гилем,
жерге
төселген палас пенен кийиз, көрпешелерден ҳеш нәрсе қалмады. Қаршып қағылды. Ҳәмиян қалта босқа қалды. Қапта
ғәллс, шанашта уп қалм.ады, Барлыгын сатып
қарызыма
86
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берднм. Қуўмол^анын. қақпанына түсип, қәрежеткеде ақшаны қарыз аДа берген екеимен. Алыўдын бериўи бар деп, барлығын қайтып берип, сөйтип, қақанлап қуў басым қалды.
«Еки қолға жалғыз бас!» деп, биз сүйеғи сөтилген торғайдай таслақтьщ тасасында қала бердик
Диншиллердин
барлығыда баўырмаи болып аталар еди. Ишип, жеп, алыд'
мыйлығынан батқаннан сон, Турымтайы таўға,
қасқыры,
қырға» қарап зып берди. Хабар алыў түўе ол сәлемимди де
алмайтуғын болды, жармасы суйық жарлы. болып қалдым.
Ишерге үнем, жерге нан таба алмадым. Сөйтип жүрип туўдым. Қызымныц атын Сапаргүл қойдым. Өйткени бахытсызлыққа ушыраған жеримнен екипши бир жаққа көшейип деп
атырғанда толғатып туўып едим. «Жақсы нийет жарым ырысқы» деғендей Сапарым он болсын!—деп атын Сапаргүл қойғаи едим.
Айпаранын әцгимесин ақыл ҳушын қойып тынлап отырған Сапаргүл тула бойы титиркенип, қуйқасы
түршигип
кетти. Парасатлы бол!—деп өзине-өзи тәселле бернп зорға
отырды. Айпара анда-санда тоқтап қалып кеўили бузылып,
базда қамығып сөзин даўам етти.
«Жесир қатыи, жетим қыз!» дегендей, күи көрисим күн
сайын қыйын болды. Қызым менен хызмет ислеўдиц
өзи
ийпеменен кудық казған менен бара бар болды. Онын тий.
карғы себеби Сапаргүлим аўырыўлы болды. Аттын басындай арманым—дәўсебеидей дәрт болып жолықты.
Жоражолдас, көз-көрген дегенлер қашанға шекем қарасыўы мүмкин. Оларға өмир бойынша өнменимди таслаўға арсындым.
Бир күни қалалық атқарыў комитетине арза аўҳалымды айтыўға бардым. Сапаргүлжанымды «Қәўендерсиз балаларды тәрбиялайтугын» иәрестелер үйине» алғызыныз! деднм. Олар ғамхорлық етип Сапаргүлди нәрестелер
үйине
таисырдым. Мәртлик бенен апарып өз қолым менен бердим.
Манлайынан бир сүйдим. Аймаладым.
Қызғанам сестраға
берии атырғанда маған бойын таслап шырлап
жЫлады,
менде ециреп қоя- бердим. Қапа болып, қамсығыў менен кетип қалдым. Қөп жерге келгенше Сапапгүлимниц. шырлаған
даўысы қулағымда шынлады да турды.
\ 11ғе келдим. Қен дүньяға сыймадым. Қүнде батты. Жатар ўақыт болды. Төрт дийўалдыц ортасыпда
өркешинен
айрылған нардай бозладым. Әри аўдарылып түстим,
берн
аўдарылып түстим, уйқым келмеди. Қөзим жумылсада уйқы
жоқ. Қулағымнан Санаргүлжанныц жылаған сести
кетер
емес. Қулағымды тықтым. Онпан сайын шынлады. Қушағыма қысып, баўырыма басып ғана жататуғын едим.
Өмир ойыншығым, еркелететуғын ермегим Сапаргүлжаным қушағымда жоқ. Қасымда көринбейди. Әтирапыма қа87
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раймаи. Отырғап жерлерине, ецбеклеи жүрген орынларына
апыл-тапыл асылғаи дийўалларына
қараймаи. Сапаргүлим көринбейди. Бирақ көз алдымда елеслеп тур.
Үйде
қалдырып, отып әкелиўге шығып қайтып келсем мағап қарап жымыйыи күлип келер еди.
Ем.изгенимде емшегимди
тислеп ойнар еди. Менде емшегимди аўыртқаннан соц «қой»
деп алақанымды басына тийгизип қойып абай етсем бетиме
қарап жымыйып турғанларына шекем есиме түскенде
Сапаргүлим деп бозлайтуғын болдым.
Еки күн болмай еркимпен айырылып, сансыз жыллар
көрмегендей, сағынғаным неси деи өзнме ҳайран қаламан.
Қапа боламан, қайғырамап. Көзиме жас келеди. Туцғыш
көрген қызым еди—сүйенишим—туўысқаным еди ўайымлайман. Қара қундызым!» деп сүйер едим. Күндиз көз алдымда,
түнде Тусиме енип шығады. Төсимди мыжғып жатып, емип
агырғандай балқып терге шомылар еди. Көзиме-көзи түскенде емгенин қойып, көзин алмай қарар еди, Мыйығын тартып
күлер еди.
Нәрестениц жүзинен, нәрестениц еркииен артық ернк
болар ма екен. Өмирдиц шийрнп, жүрегнмииц жулдызы, белнмниц мадары усы нәресте емес пе. Қыз баланыц қызығына батқан кеўил көп күнге шекем көлбеп жата алмадым.
Көз ашып көргеп күнимдей жарқырар еди. Сапаргүлдиц
жүзи күн сайын қәдири өтти. Мине, ҳэзир болса еди. Баўырыма басып, қушағыма қысып, мийирим қанғанша емизер едим.
Айдай жарқыраған манлайынан, алмадай қызыл бетпнен
шорп-шорп сүйер едим. Аймалар едим. Баўырыма басар
едим. Қумарым тарқағаиша нешше түнлер, неше кунлер қолымнан түсирмес едим. Салтанатлы сымбатыма сулыўлық
қосқан Сапаргүлим! деп зарлайман. Тапсырмайын десем,
турмыс толқыныныц соққысы жанымды шығарып баратыр.
Қанша қыйлапаман, қанша қайғыраман, Сонша төккен көз
жасларым бир атыз, бир қыйтақты суўғарар еди ден, зарлансамда, бир псеним мениц кеўлимди тандай атырады,
күндей жақтылапдырады.
Ол исеним—сүйиклн ҳүкиметим мендей жетимжесирге,
Сапаргүлдей жетимлерге көп жағдай туўғызып қойыпты. Сол
ушын Сапаргүл жаным адам болып шығады. Ҳадал қоллардан— ақ пейил адамлардаи тәрбия алады, камалға келеди. Ертец бир күни саў болса мени «ана». Мен оны «қызым!» деймен деп, тек усы.исенимге қуўанаман, умитимди
үзбеймеп.—Усы исенимдеги қуўанышым менен қайғымды
басып, орнымнан ушып
турдым. Айымжан
деген қоцсы
апайдыц үйине барғанымды билмейде қалды.м. Барсам өзимдей келиншеклер-қызлар жайда толып отырған екен. Бар\
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лыгы менен көрпстнм-. Аман-есенлик сорастым. Айымжан
апай менн олар менен таныстырды. Ксўлим ғамлы болгапғама Айымжан апай бир мизамкеш ҳаял еди, мени төрге
отырғызды.
кыз келиншеклердпц кеўли көтерицки екен. Мен отырып
болғаннан кейип Айымжан апай отырыспаны басқарып отырған керме кас, қара торыдан келген, жотасы ири, палўан
билекли келиншекке барлығымызға бирдей арақ қуйғызды.
Маған қарағаида «кешигип келгенге иштараф!» деп рюмкаға
емес. стаканға әдеўир ақ етип арақты лықылдатып қуйды.
Менде ушқалақ болмапын, парасатлы болайын деп үндемедим.
— Ал, сөз менин; қәдирли қонысым Айпараға! деди Айымжан апай, мен қасқырдан қашқан қояндай, жүрегим дүрснлдеп, тилим аўзыма тығылды. Недеримди билмеднм. Буннан бнр неше жыл бурын қыз ўағымда, мени алайын деп
жүргенде марқум жолдасым алдастырып арақ иштирер еди.
Сонда мәс болганым соншеллн азанға шекем жолдасымныц
қасынан кетбеппеп. Тап сол күпим ҳәзир көз алдыма елеслеп кетти.
Аным қашып, ақылымнан адасыцқырағандай, оғада албырап қалдым. Тамсанып турып не айтарымды
билмей,
«жигитлердиц саўлығы ушын ишейик! дегенимде, қыз-келиншеклер күлнп жиберди. Ол надурыс шығар деп, «Еркеклердиц саўлығына!» дедим, тағыда күлисти. Айтқан сөзим
қыз-келиншеклерге унаса керек, күлкиден кейин барлығы
бирден 1шип жиберди. Менде сылқ еттирип салдым.
Ишкен бир стакан араққа тағы арақ қосылып, мен қапа
болып жүрген Айпараға еки дүпья бир қәдем болып көринди. Анпараныц бара-бара күлкиси келип,
шадлық пенеи
ҳәркимлерге қас қағып сөйлейтуғын әдетти шығарды. Көзи
сүзилип, ҳәмме пәрсе суп сулыў, ҳәмме адам сақыпдан болып көринди. Жылқысы сабатқа, малы жайлаў, қой-ешкиси
қырға жайылып кетти, кеўнл карўапы әлем жүзин шолып
,шыкты.
Еки қолы бнрден ҳәрекетте, қушақ керип сөйлегенде
бармақлары жайылып, алақаны менен асқар таўдай алтын
сүздн. Үнде отырган қыз-келиншеклердпц барлығына үйге
жүрнн. қой сопып беремен, шампанский, ақ арақ, коньяк,
виноға шомылдыраман, ҳәр қайсынызға бир-бир парша
көйлек кийгизиўим керек деп, бадабат салды Айпара. Ҳақыйқатында Айпараныц үйипде қойы түўе таўығы да, ақша түўе
тийини де, пашшайы түўе, товары да жоқ еди.
Ақ, арақтыц күши мепен кеўил көтерпп, мырза болып
отырған Айпараиыц абыройы төгилмеснн деп, Айымжап
майданнан шақырды. Кеширициз қурдаслар, ҳәзнр келемен
деп басы қалтырап аяқ қолы дирилдеп зорға орнынан турды
8!>
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Айпара. Өзнн қатты услап, намыстыц күшпн сүнениш қылган Айиара қапыга шскем мәслнгни билдирмей зорга барды. Қапыны барып тутқасыпан услап алайып деп атырып
абыныцқырап, зоми етип есиктен шықты.
— Сен мепи кешпр! Оғада мәсйец, үйице қайтнасац абыройыц төгилип қалар! деген Айымжанпыц созин еситкеп Айпара тептиреклеўи мепен үйиие қарай басы аўды. Қоз алды
қарабарақ бирден ҳалласлана жүргеп Айпара үйиииц тусыпан өтип кетти. Мәслигимди билдирмейин деп базда днйўалларға асылып, ақырып адым атқан Айпара оллен ўақытта
артыиа айлапамап деп мойпын бургапда сылық стим қулады.
Ьиреў көрип қонмасып деп шаққаплық пепен төрт аяқлап
орпыиап турып, жығылған жағына қарай, артыиа айпалып
жүрди.
I
Айпараныц артыпа айлаиып жүргенн жақсы болды. Тап
үйннпц алдына барып тоқтады. К«п қыйыплық бенсп әтпрапына айлапып қарады. Еспгнн аша алмады. Қолыпдағы
гнлитти қулыптыц тесигипе киргизе алмады. Дийўалларып
сыйпалаган киспдсй асылып, жайыпыц арт бетиие айлаиды.
Аннасын ашып ишипс кирди. Жан-жаққа сер саламап дегепде сылық етпп қулап жатып қалды.
Ақшамгы уўдай мослнктеп азапда тургаи Айпарапыц
аиы қашып кеттн. Екп қолыи жерге таяп, мпйп аўылжын
зорға орнынаи турды. Қақ төсинен баслап дизсспне шеке.м
уйысып қалыпты. Дүстөмениие жатқап Айпарапыц сол бетппиц алмасы менсн сол жагына өркешленип жүнлери жабысып қалыпты. Уйьгп қалғап қолы мснсп қабыртқаларын
сыйпастырғанда тула бойы жымбырлап кстти. Екн српи
кегерип, тацлайы кеўип қалған екеи. Суўдап шыққан балықтай сагагыпа суў киргснди жақсы көрди. Апыл-тапыл
орнынан турыў менеп бнр шәўкнм муздай суўды дәс соқты.
Айпара суўды симиргеп сайын кеўип кеткен ишеги ҳөлленгепдей, ҳәз ете баслады. Симиргеи суўы—саҳраға сингеидей жымбыр-жымбыр етнп, өртенген өкпеспндеги ҳоўпрн
өшнргенге мегзейдп. Қурттай тынады да тағы урытлайды.
Суў шнип болгапиан соц, бираздап кейип таилайы кеўип
еки срни көпшпгепдей қурғай бердн. Тагы суў ишейпи десг
карпы нспп баратыр. Қайта-қайта аўзын шайды. Сүлгини
суўық суўға салып мацлайына тнйгнзип едн, ыссылық непеп суўықлық айқасып жарылайыи деп шытнап тургап қақ,
маилайы жазылайын деди.
Арадан әллеп ўақыт өткенпен кейин ишкен суўын қайта
рып таслады. Аўзып шайды. Бет-қолын жуўды. Тағы да суў
пшеипн десе мейли алмады. Қешениц алдьпьгы күнн әкелнп
қонған кепнрн бар еди, кесбас ислеп қатық қатып ишейин
десе, я капта, я сыпырада ун қалган жоқ екен. Екн уўысқа
жетер-жетпес гүриш қалған екен. Соны қайнатып ашып
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кеткен кепирди қатып ишти. Ашқылтым гүртик азырақ зейин ашты. Барлығын таўысып ишти. Шып-шып терледп. Азырақ уйықлап турды. Басы бурынғыға қарағанда әдеўир ақ
женилленди. Солайда болса көз алды гүнгпртленип, шекесиниц зырқылдаўы тоқтаған жоқ. Мийи зецип, көмир жағылған печьтиц түтини менен басы аўырған кисидей, бас тамырлары зырқылдап тур. Қолға түскен қояндай тыным тапбаған Айпара, гөне чемоданды қарады. Ишинен бир сүўрггти алып айнапын алдына келди.
Сапаргүлдин туўылғанына жети ай болғанда, Сапаргүлднц әкеси, Айпара үшеўиниц түскен сүўрети бар еди.
Айпараны алып, айианыц алдында қарап турған сүўрети
усы сүўрет еди. Сүўреттиц артыпа туцғыш туўылған қызымыздыц жетп айга толган күни сол жағында, Айпара оц
жағында әкесиныц қолы менен жазылған жазыў бар.
Сүўретти қолыпа алған қәлби мепе.н көз жасы көл болған
Айпара Анымжанпыц үйине қарай қәдем қойды. Айымжаннын үйине алты адым қалғанда көз жасын сүртти. Сүўретти комзолыныц ишки жағынан қолтығына қысып Айымжанныц жайына кирди. Айымжан көшеден жаца келип түслик
чайға отырып атырған екеи.
Сәлем берип аман есенлик сорасқян Айпараны
қасына
отырғызды Айымжан.
— Қеширерсиз!
— Нени!
— Ксше мийманларға хызмет етиўдиц орнына төрге шыгып алыпбыз.
— Ҳеш зняны жоқ. Өзим отырғыздым.
— Арақты да көп ишипбиз.
— Базда ишкепниц зыяны жоқ.
— Арақ деген жақсы болар екен.
— Арақтыц жақсы жерн бар ма сирә?
— Барлық пәрсени умыттырар екен...
— Ишегөрме!
— Еки дүпья бпр қәдем болып, бейншке барыппан.
— Оннан қалай келдии?! Дегенде, екеўнде күлнп жибердп.
— ,Не қылып, не қойғаиымды билменмен.
— Қарнын тойса араққа
Жолыгарсац дараққа.
Деген, арақты қой, оныц менен «ағайын» бола гөрме!
— Болады. Тек кеше ыза болғаным ушын кешнрим сораўдыц есабып таба алмай атырғаным ғой...
— Ондай болса жақсы!
— Сизиц үйде бир альбом көрип едим.
— Анаў шкафтыц тартбасында.
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— Ишиндеги жақсы сүўретлерднц қасында бизлердиқ де
суўретимнз турсып деп едим.
— Қәне!
— Мнне!
— Мынаў ким? деди, ер адамды көрсетип.
— Күйеўим!
— Ҳәзир қайда?
— Бир жыллық оқыўға кетти, деп сырын ашпады, Айпара.
—Мынаў қыз бала кцм?
— Қызым!
— Бул қайда?
— Аўырыў еди, Ташкенттегн балалар кеселин емлейтуғын больницаға бир жасында апарып тасладым.
— Ҳәзир бир өзиц бе?
— Аўа.
— Неге мәс болды, десем қапа екенсец ғой!
— Аўа қурдас. Қызымды қайғыраман. Сапаргүл жаным
жақсы еди. Сағынып жүрмен.
— Қызыцныц аты Сапаргүлмс?
— Аўа.
— Қапа болма, жазылып кетер.
— Қурдас, меп альбомыца усы сүўретти желимлеп қонжақ едим.
— Қояғой!
Айпара шкафтыц тартбасында турған альбомды алды.
Альбомныц бос жерине сүўреттиц екн жеринен желимлеи
жабыстырды да, шкафтыц тартбасына альбомды
апарып
қойды. Чайға қапган Айпара алғыс айтыў менен шығып кетти. Өз өмирпндеги өкинишлери ҳаққында бнр де аўыз сөз
айтпады.
Келин үйипе сыймаған Айпара, дүканға барып бир шийше арақты алып үйине келди. Қайғынын! қара туманларына
оралған Айпара усы арақты ишсе, қайғьгўайым бәлесинен
қутылғапдай көрнпди. Ашылған шийшеден азырақ алып ишти, азырақ тоқтады. Тәсир етпеди. Тағы ишти, азырақ алды,
тағы тәсир етбеди. Тағы ишти, ярым шийшеден көбирегпн
ишкенде ғана тәсир еттп. Айпарапыц жабылған қабағы
ашылғандай болды. Кеўилп көтерицки көриндн. Көшеге шығып өтә кетти.
Көтернлген Айпараныц көшемекөше гезип жүргени ядында бар. Азанда қараса үйинде
жатқан екен.
Түндегн
ярым шийшеде қалғап арақты азанда тағы ишип қойды.
Илгери-кейинлп, кеўилн кек дүньяға не болып, көшемекөше үйме-үй, аўылма аўыл қыдырып жүрип ишетуғын кеселге жолықты.
Айнара—арақ ишсе ғана өмириниц қызығына бататуғын
шығар?! деп түсинди. Арақ ишпесе айрылған күйеўин, өз қо92
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лынан қайыл болып тапсырған қызы Сапаргүлин сағынып,
кен дүнья көзипе тар болып көринди де турды, ен ақырында
бул қаланы да таслап қалама-қала гезип аўырдьщ асты,
женилдиц үсти менен жүрип, анық араққорлыққа берилип
кете берди.
'

*

*

*

Көз жаолары «көл» болған Айпара өзин аўлаққа таслағысы келди. Арақ ишсе әрман қушағында ушқандай көринди, ал арақ ишпесе қыйын, ўайым-қайғы менен зәҳер жутқандай болады. Арақ ишсе көзлери күлип, кеўили көтериледи. Шаққанласып адым атады. Тула бойы женилленип жақты дүньянын дарқаншылығынан нәрлик алғандай болады,
жумыста ислей береди. Әйтеўир анаў-мынаў дәлили менен
хызмет қылып, қол ушы талап бенен онын алақанына ақша түседи. «Күн көргеннин күни артық» дегендей екп асап
бир шайнам табыс табады.
Тапқаны—тамағы, ишкени арағы болып өмиринин өзегишщ жинишкерип баратырғанынан хабары болмады. АГг
пара үш ай бәҳәр, үш ай жаз,
үш ай қыс, үш ай
гүздин
не болып өтип атырғанына бах.а бермеди. Айпаранын алты
жыл болмай— ақ айдай жүзи өзгерди. Алты жылдьщ аржағында көрген адамлары Айпараны танымас едн. Өзгерген
өмири өзин пүткиллей басқа жолға салды.
Еки ерни көгерип, бармақлары менен қолларынын сыртын кир басты. Қабағыпьщ астын^а қайгы тумапы турғаидай
қараўытып кеттн.
Кийим-кеншектен наўа қамаған Айпара ҳәркимнен сорап
көрди. Айпараны көрген кеўили жуўық жолдаслар кийимкеншек берди. Ондада тозған жыртылыўыиа жетип турған
кийимлерин ғана берер еди. Айпара алты айда бир мәртебе
шашын тарамады. Өрилген қалпындағы қолан шаш кийиз
болып қалғанда опы жаздырыў ушын жаны төзбес еди.
Кшшм-кеншегип жөнлеп, жыртылғанын жамаўға кирлегенин
жуўыўға дәти шыдамаслықты үрдис етип кетти. Жанадан
кийилген кийим тозып, ийнинен түскенше бирде сабын бир
қарыста сабақ көрместен қыйылып кетип тозар ,еди.
Бүгин тан атбады. Тозыўы жақынлап, кир менен жылтыраған, жени менен пешинен айырылған қара куртке я
жамылыўға,. ямаса төсеўге жетбес еди. Таныс емес үйдин
сабанханасында Айпара жатыр. Булманға қалай
келди?
Кимлер алып келди? Қалай таўып келди өзи де билмейди.
Салы сабанға оранып дирилдеп атырған Айпарапын арақтын
ысыўы кеткениен сон тонып, тан алдыида ояпсада, күп шықбай отыз еки тиси сақылдап атырған едн.
Айпаранын асты меиен үстиндеги сабан ғана азырақ
жыллы, ал қалған сабанлар суўық те.мир менен барабар.
Күшендей еки бугилип атырган Айпара аўнап түснўге де
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қорқар. Көзи қараўытып, түри қашқан Айпаранын; әбден үс*
күни қурып кетти.
Тоцған адамда уйқы болама? Тан усы ўақытта бир стакаи
арақ болса еди, өлип кетсе де бир симирер едим деп тиледи.
Арақтыц ашыўы менен тула бойындағы тоцғанлық тарқамас па екен депте ойланды Айпара. Айпараныц барлық
ақыл-ҳушы тоцыўды тек арақ бенен ғана ысытыў болды.
Ыссы аўқат ишнп ямаса ыссы жайға кнрип отқа ысыныў
ҳаққында ҳеш қандай ойламас еди.
«Жығылғапға жудырық» дегендей, түпи менен тоцғапы
азлық қылғандай жаўында жаўды. Сабапхапаныц қайбир
төбеси жаўын өтбегендей болатуғыны бар. Самтық бенен
синрек бастырғаннан жантақ бепсп қацбақтан өтип жаўып
сел болып қуйылды. Сабанға жаўғаи жаўын тастан асырла
аққап суўдай түбине қуяды. Айпара курткепи ары қымтайды,
бери қымтайды. Басына жетсе аяғына жетпейди, аяғына
жетсе басына жетбейди. Айпара демпиц арасында суўға батқан мәкийендей малпақ-салпағы шығып қалды.
Күн гүркиреп жылдырым-жылтылдады. Қара бултты қақ
айырғандай қатты шамал естп. Булт көктен көшип баратырғандай жылжыды. Арқадан ескен шамал қара бултты
тусликке қарай айдады. бурқасыплап қаннаўға айланган
булт демниц арасыпда жылжып кетти. Жаўын тынды. Таў
үстине қарай аспа!1 әлеминеп тасланғаи күп шуғласы жер
бетпне өрмеледн.
Таўықлар кетегинеи, қсяйлар қорасынан, жылқылар менеи маллар сейисханасыиаи шығып өре баслады. Тула бойы
тоцын бүрискен Айпара ақсабанныц ишинен шыға жуўырды.
Аяғы аяғыпа тнймей, шашы желбиреп жуўырып баратырған
албаслыдай Айпараныц пзинен ийтлер қуўды. Ийтлерден
қорыққан Айпара, кора менен қораға, үй мепен үйге, жай
менен жайға тығылды.
Шабаланған ийтлердиц даўысы менен далаға шыққан
адамлар Айпараны көрип тац қалды. Узақтан үцилди. Жақыинан сығалады. Түри-түсине, әбшерипе қарады. Айпараны
көрген адамлардыц бирден ацы қзшып қалды. Бундай түрдеги адамды көптен көрмеген халықларға бул көрннмс ҳәрқыйлы қыяллар салды.
— Жиллиме өзи?
— Саў емес.
— Албаслыдай...
— .Шашы уўдар-дуўдар...
— Дени саў емес ғой өзиниц.
Барлық адамлар жыйналғаннан кейин ийтлер өз аўаныиа
кетти. Айпара ац-тац болған адамлардыц арасынан ҳайт
қойды. Көз ушына кеткенше адамлар буныц сырына түсмғг
бей— ақ, үйли-үйине кетти.
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Тентиреп телмирген Айпара азық-аўқат дүканынын. алдынан атлап өте алмады. Тоғайда қалынлықтан втип баратырып сескенген ябыдай бирден турып қалды. Дүкандағы
азанда сатылып турғап шөреклердиц ийпси, оннан қала берди ҳәрқыйлы виполар менен арақ, копьяк, шампанскийлердни нйислери мурнын жарып баратырғандай сезнлди. Дүканнын тусынан арман кете алмай айлапды да дүканға қарай қайрылды.
Дүканнын алдында ықта екп қолын жая тура қалды. Тула бойы түршигип, қуйқасы жуўлап, беденлери қалтырап
әбшери қурып турған келиншекти аяған адамлар, қол жапып «қудай жолы» сорап турған соц ҳәрким кеўлпнен шыққанып берди. Азанғы иан алыўға, чай-қант, тагыда басқа
азық-аўқат алыўға келген қызлар, балалар, гаррылар, кемппрлер, келиншеклер Айпараиы аяп берерин аяған жоқ.
Қолыи жайып қайгы-ўайымға малыпғаинан батыл түрдс
турған Айпараныц қара тийинпен баслап бир пеше манатқа
шекем жыйнаганнап сон «қудайы» берип қалды. Қаралат
өшип, қайгы ўайымныц батпағына батқан Айпара; дүканнын алдына қалтырап қақсап келип турған болса, ҳәзир
онын тула бойы бәҳәрдеги муздай жибисип сала берди.
Айпаранын тонған тула бойыья суўық тийгендей, тыпыршып турған еди. Ҳозир қалшылдысы тоқталып, жыллылық
жүрегин жибиткеиден болды. Ашылған алақанға тийин түскен сайын аспанпан алтын жаўып турғандай көринди. Ҳяр
тпйинге бпр қарап, Айпараныц көзи жайнап-жаўдырап кетеди. Көзинин кирпиги оқтайқ қадалып турса да, адамлардан
уялғанлықтан ба көздин еки жийеги жабыла ашылады.
Қара тийннпиц алақанға ҳәр түскени Айпараныц беденпне күинин қуяшы сыяқлы ыссылық бергенге мегзейдн.
Демниц арасында алақаиы толған тийиндн адамлардын
спйрекспген ўағында ғабыр-ғубыр қалтасына салады. Қайтадаи қара тийиндн түспеснн деп сол қалтасына салған
тийинниц салмағына қуўанып, сол қолы менен қалтасылыц
сыртыпан басып турды. Ендн еки қоллы емес, оц қолыныц
ялақанын жайып, әллеп ўақытқа шекем тағыда тпйин жыйлады.
Бир еки саат дүкапныц кирер алдында дийўалашылық
бенен тийинлер жыйнады. Адамлар сийрексигенпен соц дүканныц артыпа барып тийинлерди санады. Демннн арасыпла төрт малат сексен сегиз тыйын ақша болған екен. Айпара жолдап жетн қоян тапқандай, қуўанышы қойнына сыймай дүканға жуўырып киргенин билмейде қалды.
Дүканга кирерпнде қуўжыцлап күле шырай бернп өзииеп
өзн гүбирленип «айлапайын халқым анЬ> деп қалтадагы
тийннлерин қосыўыслал прилавканыц тахтасыныц үстине
үйпп қопды. Бнр шинше ақ арақ, бир балық консервиси ме-
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исн ярым буканка нан алды. Қалған тпйиплериде қарамастан, шпйшени қолтыгыпа қысып, нан менсн ко.юерви қутысыи қолына алып, жаца болған жиллидей, екесленнп дүканнап шығып ҳайт қопды.
Дүка.нпы алба-далба болған Айпараныц бул исине ацтац болып қалды. Төрт мапат сексен сегиз тпйипди қоя сала аш қасқырдап анталап, тула бойы қалтырап, ашкөзлик
бепен қалғаи ақшасына да қараман жалбырақлап шыққан
Айиарадыц сүлдернп көргеп дүкапшы тац қалғаннан көзпн
тпгип қарап турды. Дийўапа болып тийин жыйнады. Оған
арақ ишедн. Бундай—да қатын болады екеп аў...? деп тацлапгап дүканшы лал болыи қатып қалғанға усады.
Айпара жалт берпп дүканныц артына айдалды. Дийўал
ды тасалап турып алды. Қоллары қалтырап шиншениц аўызын ашты. Қунтуғын нәрсе таба аЛмай, шппшеник аўзынан
симирип тартты.
Айпара көптеп берли балық консервисип жемегенлнктедбе, бурын арақ ишсе аўқат жей алмайтугын адам, наиға қосып консерви қутыдағы балықтыц барлығын таўысты.
ярым шийше арақтыц көбисин ишип болыўдан, «еки дүнья
бир қәдем» болып, Айпара тағы мэс болды. Бурынғы әдетиншс еки көзин сүзпп, ернип тнлипнц ушы менеп жалап күле
шырай бернн, тумлы-тусқа қарады. Төрт тәрепиндеги көриние көзине квркемлп көриддн. Ашшы көлдиц қутанындай
арық жогалы Айпара араққа тойып болып, басыпыц аўғаи
жагына қарай адым атты. «Уяг!» дегеп
қодирли
сөздиц
қыялдай есинде қалғаны ушын ба, Айпара арақ ишсе өзин
адамлардап аўлақ
услаўга тырысатугын еди. Сол әдети
ядына түстн ме, бул сапщэы да халықтыц қалык отырға;:
жериден аўлаққа қарай кетти. Жол жөнекей шийшеде қалганды да қагып салды.
Күн багып, қас қарайғапда елднц сыртыпдағы қойшыныц
қой қорасына кирпп сылық ете қалды. Қораға қамалған
қойлар үркип тыпырлады. Тығылыс болғанлықтак Айпараға
орын бергендей азырақ серпилди де, кейнн тагы тығылысып
жатты. Әўеле үрнккеп қойлар, Айпара тыпыр етпегеднеи
соц, қулағып бир түрнп, жапырылды дл. тар қораға тығылып гүўеилеген қозылардай турды. Ақырында Айпараныц
әтмрапына тығылысыи барды. Барлық қойларда Айпараныц
жаи жагына тыгылысып жатып қалды. Қойлардьш ыссылығы мепен Айпара қатты уйқыиыц қушағыпа кирдн.
Азан мепен апталап турған қойлар есикти ашыў менен
дүркиресип майданға жуўырды. Барлық қоп шығып болды.
Шопаи қон қорада еки бүкленип жатырғап ҳаялды көрди.
«Жинбе-шайтанба, периме, бул не өзи!» деп шопан тан
қалды. Әпшерине көз таслады да, шопан
ақырын қораға
кирди. Жатқан ҳаялдыц әтирапын айланды. Жақынлап ба95
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рып жан жағына сер салды. Айпара оянып кеткенде шопан
шаққанлық пенен қашып барып қоранын есигинен шыға
жазлап қалды.
Айпаранық түри-түсинен сескенген шопан онын жап-жаман әпшерине қарай алмады, Айпара турыўы менен қоранын есигине қарай жүрди. Айпара киятырғанда қорыққан
шопан шетирек шықты. Шопан оған қарсы алдында турып:
— Кимсен езин?
— Адамман...
— Ҳаял емесписен?
— Ҳаял адам емеспе?
— Не қылып жүрсен?
— Тентиреп.
— Тентирегени неси?
■— Тентиреўге хақым жоқ па, жибер мени!
— Милицияға апараман.
— Байым милиционер...
— Мен сени жибермеймен.
— Аўзынды урып бузамад.
— Тоқта!
— Басқа айтатуғын сөзин жоқ па?
— Жаздырмайман.
— Жер менен жексен етип жиберемен.
— Тоқта деғдиен.
— Жақынлама!
Айбарақ урған Айпара шопанға күш бермей, жулқыўы
менен жөнелди. Даўырық салған, әри-бери бақырғаи, ҳәрқыйлы сиясат қылған шопан Айпараға ҳеш қандай илаж
қыла алмады. «Қуданыц ҳәмири, бундай да
ҳаял болама
екен?» деп тонқылдаўы менен көз ушына кеткенше Айпаранын изинен қарап қалды шопан.
Кешеги арақ алған дүканнын алдына барып қол жаяйын
дийўанашылық қылайып десе, таныс биреўлер шығып қалама деп бети шыдамаған Айпара басқа жаққа бас бурды.
Ж зяўдан-жаяў жазиралардан асып өтип, басқа жаққа кетти.
Айпарапын сонғы ўақыттағы әдети аўылда, бир қалада көп
турмайды. Ен көбинде бир ай ғапа турып, аўылма-аўыл,
қалама-қала гезеди.
Жазирадан асқаи жалғыз ингендей жалғыз баслы Айпара
узақ жүргеннен кейин таныс емес бир аўылға келди. Аўылдын шетине киргеннен ақ жас балалар Айпараныц әтирапына жыйналды. Айпараны қоршап 'алған жас балалар тацланыў менен қарады. Ол балалар: кийими алба-далба, шашы
уўдар-дуўдар болған, бети аўзына шекем кирлеген әбигер
адамларды бурын көрмеген еди. Айпараныц аянышлы ҳалы
балалардыц есине бир түрли танланыў салды.
Айпара балалардыц қоршап алғанына ары келсе де басқа
7 -1 1 9
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илажы жоқ еди. Ашыўдыц зардабыпаи мыйы айланыи зерзебир болғап Айпараныц көзн тыпып кетти. Соиша балалар
кейнипе ерседе бирде бала масқаралап күлгеи л<оқ. Балалар
да аяўшылық пикнр пайда болды. Аўыл балаларыныц арасына түскен Айпара, аўылдыц шетипдеги бир үйге жымп етип
кирип кетти.
Сәлем берип кирип келгеп мүсәпир Келиишекке үй ишипдеги отырған адамлардыц барлығы кеўил аўдарды. Барлық
адамиыц көз қарасы әбигердпц үстиие түскенде сонша тацланғанлықтан эжеп тәўир болып көрипди. Тацланғанлықтыц
тәснрнпен үйдегилердиц түр-гүси қәр қыйлы муқамда еди.
Биреўлер аўзын ашып қалса, бпреўлер тигилнп қарап қалды. Әкеспниц қасыпда отыргап кншкеитай қызалақ Айпараныц түри-түсниен қорқып биреўи әкесиник, биреўи шешесиниц қолтығыпа тығылды.
—Жол болсып деди үй ийеси.
—Олей болсын'. Деп әдеп-икрамлылық бенен жуўаи
бердн Айиара .
— Қайдан киятырсыз?
— Тюрьмеге түсип едим.
— Қүйеўициз қайда?
— Күйеўнм еле тюрьмеде. Опыц мэўлетн пнткен жоқ.
— Ие ушып түстнциз?
— Қойларды қасқыр жеп еди, жаласы бизге қалды.
—Анық қасқырма?! деп тацланды үй ийеси.
—Адамлардыц ишинде жүрген қасқыр.
—Жебпр қуртқа жолықтым десецпш, түсиникли.
—Огада албырап киятырмап.
—Отыр, чай пш, дем ал!
Анпара бети-қолын жуўды. Үйдиц
адамлары
ыенен
апақ-шапақ болып кеткепдей, чай ишти, аўқат жеди. Айпараныц кесени услағанда қолы қалтырағанына ҳайран қалган үй ийеси сораўдан тартынбады.
— Неге қолыцыз қалтырайды?
— Сен де минмансац, ана табаққа бар!
—Жоқ-ә, уят болады.
—Хеш қапдай уяты жоқ.
— Қолайсызлаў болар...
— Келиц отырыц, бирге женмиз, «Бирге болған мыцға
болады.» Деп, барлық адам жабырласа сөйлеген соц, Айпара оц жақтагы отырган шийманлардын есик жағына барып шетгс отырды. Арақлардыц аўзы ашылды. Аўқат желине баслады. Кесеге қуйылған арақлар гезекме-гезек ишиле
баслады. Халық қатары Айпарагада арақ қуйылды, Аппара
иба егип-әўели ишпей, лепсине бөгет қойсада, кеширмеси
жығылайын-жығылайын деп атырғандай:
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—Пай уят болды гой. Ишип көрген жоқ едим-деди.
—Ҳәзнр барлық қатынлар ишеди.
—Зыяны жоқ, ише гой.
—Жалындыра бермесе!
Лйнара капшнликтиц сөзин сыпдырмағанга усап қағып
салды. Барлығы бирден, ал енди аўқат жеп жибер деп жабырласа сөнледм. Айпара анда-санда ишседе, тәўир-ақ ишти. Бирақ мәс болғанын билдиргиси келмей, ылашыққа барып, сориада ишти. Ен ақырында мәс болды. Ылашықтағы
төселген төсектиц үстинде уйықлап қалды.
Айпара тоцын қалмасын деп үй нйелери үстине көрпе
жапгы. Үй ийелерипиц бала шағасыда Айпара менен бирге
жатты.
Қатгы уйықлаған Айпара орныиан шоршып оянды. Тан
атайып деп турған екен. Басы мец-зец болып турғаи Айпара аўзы ашылғап арақ шхйшеде қалған бир кесе арақты қағып салды. Басы азырақ дузелнп кеўилленейии деди. Түндеги пнскеп гөштен қағазға орап, бир еки шөректи қойнына
салып, еки шийше арақты қалтасына салып ҳант қойды.
Азапда турған адамлар менен үй ийеси Айпараны излеп
зер-зебил болды. Жапты да қарады, суўды да қарады, қудықларға да үнилди,
төлениде қарады.
Айпараны таба
алмады. Айпаранын көзден ғайып болыўы мийманлар менен үй ийесин қапалаидырды, үлкен ой менен, күтилмеген
жерден кеўилсизликке ушыратты.
Мәииси қашқан мийманлар азанғы чайын зорга ишип,
аўылына қайтыўдыЦ’ есабын таппады. Қайтайын десе, үй
ийесиниц қапашылығы бар, қайтпайын десе аўылда да ис
қалып қояды. Қонаққа қоиақ жерде қапа болғапнан соц
не қылыўдыц есабын таппай, түске шекем ойланып бнр жуўмаққа келдп .Айпараныц зым-зия болып кетиўи тек өзинен
деп, миймаплар күн аўғаннап соц аўылына қайтып кетти.
* * *
Арадан жигирма үш жыл өтти. Айпара усы ўақытлардыц ншинде не болып, не қойғапын өзи де билмейди. Бир
күн аўрыў, бир күн саў дегендей, бир күн дүзиў болса, он
күн ишиўден қолы босамады. Айпаранын бармаған қаласы,
гезбеген аўылы, жүрмеген жери болмады. Айпара қыста қыраўдай агарды, қардай шөкти. Ж азда жасылдай дөнди,
гүзде жапырақтай сарғайды. Турмыс толқынында порықтай
қалқып жүре берди./
Айпараныц айдай жүзи, жүзимниц жарпағындай сарғайды. Айпараныц алма қабақлары сөнди. Еки урты ойылып
қып-қызыл дөнген бет алмасы даўылдан кейинги ТИоқаттай
болып қалды. Еки бетиниц сүйеги шығып, қулағынан күн
көрингендей жуқарды, әжим салмалары салтанатын өзгерт-

£9
www.ziyouz.com kutubxonasi

ти. Өзи арық денеге ҳәркимпеи сорап алынып кийилген киннм олпыл-солпыл болып әжеп тәўир болып көрииди.
Айпара келеп ағаштыц жибнниц ушын жоғалтты. Арақ
ишсе жылайтугын, бир нәрсе айтса өкнрип қоя беретуғын
кеселге ушырады. Билгенлер: жин урды, естен аГфылды дедм, бир көргенлер «бир бахытсызлық бэлесипе ушыраған»
деп түсинди.
Айпараныц соцгы ўақытлары ойлайтуғыны цызы болды.
Азынаўлақ күп баягы Сапарғүлди тапсырған жерине барды.
Айиарапыц ацы, сезими Санаргүлдиц жолына түсти.
Сапаргүлди тапсырган шөлкемниц атын умытцан Айпара алты ай жазы менен жүрип ец акырында билип алды.
Барды, сорастырды. Бул интернаттыц жайы қулап, оныц
үстине архивине от тийипти, бурынғы тапсырылған балалардыц дизимн өртелип кеткен.
Айпараныц айтыўы бойынша оныц қызы Сапаргүл он
жылдыц аржағында интернатқа кеткен. Ол интернатқа барса, Сапаргүл оныншы классты тамам еткен. Кейин Ташкенттеги ТАШМИ ге оқыўға жиберилген. Бул ҳаққында Сапаргүл Ерназарова дегеп қыздыц ТАШМИ ге кеткени ҳаққында толық қагаз бар.
ТАШМИте оқыўга кеткен Сапаргүлдиц аўҳалын қалай
билпўдиц есабын таппағаи Айпара, алты жылдан кейин ТАШМИ ди шамалаи келген; Санаргүл деген жетим қыздыц
доктор болғаным биреўлерден еситип усы қалаға Айпараныц келгенине еки күн болған еди. Сапаргүлди сорайын десе, ол доктор болса, мениц мынаў жүрисим, ол қыз мени тапыйма, жоқпа, мепип оған апа екенимли мойынлайма жоқпа ҳсш нәрсениц есабын таппаған ■гәрип Айпара арақ ишип
жүргениниц үстине милициоиер менен дружина ағзалары
тап болып услап алған еди.
Сапаргүл менен Асқар-бул араққор ҳаялдыц усындай
жағдайыпа ушырасқан еди. Айпараныц ўзақ
әцгимесинен
кейин Сапаргүл бул ҳаялдыц өзиниц анасы екении анық
билди. Сапаргүл ол ҳаялға «сен мениц анамсац, мен сениц
сол сүйикли Саиаргүлицмеп» дейин десе, ец биринши танысқанда ҳәм ҳәзирде де,«меи интериатта оқығанман, ата-анам
жоқ» деген еди, Асқарға .
Анасы Айпараны таныған, Сапарғул Асқар аўқат жеп
болғаннан соц, «сеп кете бер мен жаяў-ақ өзим бараман»
деп, Асқарды жумысына узатты. Сапаргүл есикти гилт пенен илди. Айпараныц бундай аўҳалға түскенине қорлығы
келген Сапаргүл еснкти илип киятырғанда ақ кеўили бузылып, қамығып жылап киятыр еди. Үйге кирсе, анасы Айпа-•
• ТАШМИ—Ташкепт медишша инсгитуты.
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ра дийўалға қыстырылған шарайнаға қарап турған екен,
есикти ашыўдан шар айнадағы анасын көрип Сапаргүл:
—Ана! аиажан! деп умтылды.
— Қызым, Сапаргүл сенбисец’—Аўа мен, апажан!—-деди даўысы қалтыраған Сапаргүл.
—Баўырым! қызғанам!-анасыда бойын таслады.
Анасы менен қызы-қоса өскен қос шынардай шар айна'
дан қарағанда бир биреўин қатты қушақлап қатып қалғандай көринер еди. Екеўинин енкилдеп жылағаны жайды гү*
нирентип жибергендей болды. Бир биреўин баўырына басып, аймалап, қушақласып сүйискенде көзден аққан жаслар
бет-жүзин суўдай жуўды. Маўқын басқанша
қушақласьш,
жылаған ана менен қыз көп ўақта солығын зорға басты.
—Ана, сен күйеў балана өзинди менин анам екенинди
билдирмей тур, Онын лейкини бар, өзин сонынан түсинерсен, егер түсинбесен түсиндиремен. Усы үйде тура бер! Би*
рақ, бүгиннен баслап арақ ишпе.
—Жигирма үш жылдан бери арақтын азабы мени нелер
қылдырмады, ишпеймен баўырым. Бахытқа бойсындым деп
есаплайман өзнмди, деп Айпара тағыда бойын таслап Сапаргүлди қушақлады, Сапаргүл солығын жана басқапда
тағыда өкирип жылап қоя берди.
Сапаргүлдин сыры тек ғана анасы ҳаққында едн. Анасы
өзи менен ушырасты. Ендиги сырды Асқардьщ алдында ашпаўға болмай қалды. Сыр сандығыньщ гилти енди табылды.
ӨШПЕГЕН ОТ
Айпаранын жүзи күн сайын айдай ашыла берди. Бет алмасы қызғыш дөнип, көзлери жаўдырап, жүзине қан тарады. Кеўили көтеринки, зейини өткир болып,
шаққанласып
кетти. Лўилигине май байлаған ғаздай ғоддаслап
жүоеди
Ақлығы алдында, қызы қасында, күйеў баласы оны өз анасындай ҳүрметлейди «ишкени алдында, ишпегени артында»
дегендей, масайрап маўқын басқан Айпара аўыр күплердй
басынан өткерип, жаслық ўақтына қайта айланып келгендей болып жүр.
Сапаргүл, менен Асқар үйде болса Айпара .әнгиме-гүррин, үй ишинин машқаласы менен бәнт. Ас-аўқат писиреди,
чай қайнатады. Тандырға майлы шөрек жабады. Кир жуўады. Ал демалыс күнлери Сапаргүл полларды өзи жуўады да Асқар үй ишинин майда-шүйде исн менен бәнт болады.
Еки күн дем алыста Айпара тек ақлық қызы менен болады.
Таза ҳаўаға қыдыртады. Бағларға апарады.
Аллеяларға,
бульбарларға, майданшалардағы егилген гүллерди аралайды. Көкке атылып турған фонтанларды көрсетеди.
Күн сайын кеўли көтерицки, кийим-кеншекке, ас-аўқатқа
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зәрүрлик жоқ .Айпара арақ ишиўди пүгкиллей тоқтатты.
Арақ ишиў деген төрт уйыцласа түсине кирмейди. Айпараныц жигирма жыл арақ ишип бир күи де пышақ кескендей
цойғаны ҳайран қаларлық ўақыя болды. Арақ пенен тыйтығы қурып қалған Айпараға арақты тоқтатқаннан сон, бир
неше айдан кемин ишкени мепен жегснн бойыпа тарай баслады. Үй ишинин машқаласындағы майла жумыслар Айпараны тындыртпай мийнетке үйретти.
ЛДиннет заўқы менен өмир сүрген адаммын ишкен аўқаты
бойына тез тарар ексн, тез сицср екен .Ас-аўқат бойға сицгеннеп кейип, қан тазарып уў зәҳәрдеп азат болғап деие қурылысы қап тамырлары арқалы қуўат алар екеп. Тап сондай ақ Айпара қыз ўағындағы қәддине келип болмаған менен аппақ порықтай ақ келиншек болып кезге түсип киятыр.
Айпараны соцғы ўақытлары көрген Асқардыц жоражолдас, тецлеслери «Қәйин епец көз қумарын қандыратугын келиншекке мегзеп киятыр! деп ойпайтуғын болды. Асқар менен Сапаргүл усындай ойын сөзлерден кейин, Айпараға нәзер таслайтуғын болды .Сапаргүлдиц ен үлкен қуўанышы Айпараныц арақты үзил-кесил қойганы болды.
Егерде Айпара ишкенин қоймай, «мен бир шайтанманба?
базда ншкепниц пе зияпы бар» деп, пшнп жүргенде пе қылар еднм, ямаса «бес күним-қош күним, байым жоқ, сол
ушын еки дүньям бир қәдем1» деп, бурынғы қәлпипе түсип
ишип кеткенде халық алдыпда ,жақсы көрер жолдасым Асқардыц алдында абыройымды төксе не қылар едим деп, Сапаргүл Айпараныц арақты қойғаныиа қатты қуўанды.
Айпараныц қолынан келмейтуғын иси жоқ. Қийим тигиўге шебер, ас-аўқат писириўге
уқыплы, қара
мпйнеттен
қайтпайтуғын минез бурыннан бойына сицген еди.
Әттец
турмыс толқынынын дүмпиўине шыдамай жигирма жыл бойынша жаслық өмирин өкиниш пенен өткерип алды. Жаслықтағы жигерли журектиц тап усы ўақытқа шекем оты өшпегендей, Айпара адамгершнлик қәсийетин қайтадан қолға
алғандай көриндн. Қайтпаған қарыў, киши пейил кеўил ҳадал нийетли Айпара өзип қайта жасарып халық қатарына
бүгин қосылғандай сезеди.
Бнр күни кү'тилмеген жердеп Асқар мепеи Сапаргүл дем
алыс күнп, еки таўық пенен қоса қаражет алып келдн. Өзлери асты, өзлерн барлығын бәржай еттн. Кешки саат алтыға аўқат таяр болды. Айпарапы күндеги әдегиндей ҳүрметлеп, бүгип стол қасындағы ҳүрметли орынға отырғызды.
Стол үстиндеги аўқат бүгип айрықша ҳәм арнаўлы түрдегидей көринди. Айпара басқа бир жақтан мийман келе ме
екен деп те ойланды.
Таўық сорпасына салынған унасы жымбырлап қайнап тур.
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Екинши қазанда мол гешир салынған, таўық төселген сары
палаў бүлкнлдеп цайнаўы менен гүришин салыўды гана күтип тур. Ал столда кып-'қызыл памидор, огурцы, алма, жүзим, көк пияз, ерик, әйтеўир жазғы жемистиц бәри бар. Барлыгыда тазаланып гнршиктей етилип жуўылған. Биринеи
соц бирин жеген сайын жегин келеди .Оныц үстине ҳәрқыйлы
исленген салатлар, қатық қуйылып, пияз бенен огурцылар
туўралып таярланган алқаслар көздиц қумарын өзнне тартады.
Айпара, онын қасында ақлық қызы, оныц оц
жағында
Сапаргүл, қасында Асқар барлығы бирдей тайын болды. Асқар стол үстииде турган шампанскийди ашпады-да, пелнктеи де столнчиая арағын ашты.
Үш рюмкаға қуйды. Арақты қуйған ўақытта, әсиресе оны
үш рюмкаға қуйған ўақта бир түрли болып кетти-де шнмиркенинкиреп қойды, көз астынан Асқар менен Сапаргүлге бир
қарады. Олардыц жүзинде жаман ой көринбеди.
— Бизиц Сапаргүл менен бас қосып өмир сүргенимизге бирнеше ўақытлар болды. Мине, қызлы болдық. Көрген күнимиз
күн сайын қызық болып киятыр.' Оныц үстине апа сиз келдиниз. Сиз мениц менен Сапаргүлге ғамхорлық кеўлицизди
орынладыцыз .Кешениц алдыцғы күни келсем мениц қызымды «айманайын, ақлыгым! деп сүйип атырған екенсиз. Қуўанганымнан көзимнен жас шығып кетти. Сиз, бизлер Сапаргүл
екеўыизге ана, мынаў нәрестемизге мийирман мама болын
қалдыныз!
—Ҳақыйқатында да мен Сапаргүлдиц ақ сүт берген анасыман!
—Солайма! деп, қуўана қарады, бурын ҳеш нәрсе билмеген Асқар.
—Аўа Асқар, мениц туўған анам!
—Оғада жақсы. Өмир өткеллери усындай бола береди.
—Мен ғәрип бийшара... аржағын айта алмады.
—Ана, анажан!
—Баўырым дегенде екеўи бирден ециреп қоя берди, қушақласты. Ана менеп қызынын табысқанын бприпши мәртебе
еситип, көзи менен көрген Асқар, гә танланды, гә қуўанды.
Екеўпп жубатып орынларына отырғызды. Сапаргүл менен
Айпара жылап солыгын басқанша Асқар аны қашқан адамдай отырып қалды. Бираздан кейнн Асқардын аны кирген
адамдай өмир өткеллери ҳаққында аўыр ойға шомылды.
Сапаргүл Айпараныц өз анасы екенлигип билгеннен баслап ақ, Айпараға мениц аиам екенлигицди билдирмей тур.
Оны соц айтарман деген еди. Солайда Асқар азаматлық бенен Айпараға болган жүрек муҳаббатын айтқапы ушын Айпарада ашық кеўлиниц дәрўазасын жаўып тура алмады. Сыр
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сандықты ҳақыйқатлықтык гилти менен ашқаньгн билмейде
қалды. Асқарға Сапаргүлдиц «Айпара анам еди» деп, айтпаўыныц себеби, Асқар менен танысқанда ата-аиам жоқ, интернатта тәрбияланғанман деп .айтқаны ушып өтиригим шығып
қалама деп қалай билдириўдиц есабын таппай жүрген еди.
Ҳ-эзир көз жасын төгип жалт-жалт қараған Сапаргүлдиц
жүрек сырып түсинген Асқар, Сапаргүлдиц бурын анадай
сөйлеп, енди анасыныц барлығы анық екенлиғинеп сөзим еки
шықты ма деп, қызарғапыиап түсипди, Асқар ушын бул әғада упамлы болды... Айпараныц адамгершилигн, ўедескне берик, кисиге қылап қылмайтуғынын түсинген Асқар Анпарадай Қәйин ене табылғанына қуўанды.
—Аман болыц ул-қызым!-деди Айпара мейримли түрде.
—Ишициз апа!
—Жоқ. Ишиўди қойдым, жасым қырыққа келди. «Қырыққа келип нырыққа келмесем» халық күледи.
—Ец соцғы ишкенициз болсын апа! Бир алып жиберициз!
—Жбқ. Ақлықлы болдық. Әрманым жоқ. Ишпеймен.
Айпараныц саўлығына Сапаргүл менен Асқар рюмкаларына қуйылған арақты ишип жиберди. Барлығы бирдей әўеле
аўқатгы жей баслады. Айпара алдындағы ақ тарелкадан қолындағы вилка менеи жеп өндире алмай
отырғанын Асқар
менен Сапаргүл сезип отыр. Сол ушын Асқар Айпараға тарелкада турған гөшти өзи алып кесии берди. Айпара алғыс
айтыў менен алқасты жеўге қарады. Асқарда, Сапаргүлде
Айиараныц арақ ишиегенине қуўаныш үстине қуўаныш қосты.
’ Арақтан жүз грамм ишип болып, алқасын жеп болған Сапаргүл менен Асқар биринши аўқатты жеўге қарағанда Ерназаров кирип келдн. Үйдегилер есик қағып кирип келген Ерназаровқа тигиле жалт қарады. Айпара ан-тац болып қарасада,
неликтенде Ерназаровты танып төмен қарады. Барлығы бирден қол алысты, Ериазаров Айпара менен көрискенде бир-бирин дәрриў таныды.
—Айпара! деди тацланған даўыс. пенен.
— Наўрызбай! деди қуўана қарағач Айпара.
— Сен тприме един?
— Өлдн деп еситип пе едиц?
— Сондай суўық хабар бурынырақта еситкен едик.
— Сум әжелге уйғарып, суўық хабарды тарқатқанлар жойылсын!
—Апа таныйсызларма деди танланған Сапаргүл.
—Ол узақ, себебнн айтып берейин деди Ерназаров.
—Жоқ, мен айтып берейин деди, араққорлығын
айтыч
қоя ма деп ойлаган Айпара.
—Ал, сен ақ айта гой, деп Ерпазаров шийнелин шешти.
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Наўрызбай Ерназаров папкасынан оралған бир қағазды ала
отырды.
—Бул не деди сөзге кирисер алдында.
—Бул суўрет.
— Көрсет.
—Болады.
Ерназаров сүўреттн Сапаргүл менен Асқарға көрсеттн.
Булар көрнп болды да, Айпараға берди. Айпара сүўретке қарап отырып мынаў мен, мынаў сен деди Сапаргүлге, ал мынаў болса сениц әкец, мынаў отырған Ерназаров.
— Қалай, қалай?
— Недейсиз?
—Аўа солай.
—Сапаргүлим сеи билсец, баўырым, жалгызым, қызым
дедн Айпара.
— Растанба анажан?
—Аўа рас.
—Мениц ағам екенсец ғой, Ерназар ағажан, деп, қушақлады Сапаргү^л.
—Бурын отағасы ериц, енди қәйин ата болдын.ыз!
—Солай.Асқаржан! Түбимиз терецнен салынған туўысқанбыз .
—Ал айтар сөзицизди енди анта берициз Ерназаров! деди
Айпара.
—Ҳәм.меси былай болды. Ғыршылдаған қара жигит еднм.
Оныншы классты тамам етсемде, институтқа кире алмадым,
Армияға кеттим. Еки жыл мнннетли Армия исин питкерип
келдим. Районлық милиция бөлиминде милиционер болып
жумысқа орналастым. Ҳә демей ақ бул жумыстыц жақсы нс
екеиине түсиндим. Ҳадал хызмет етсец қандай болсада халықтыц алғыс айтатуғыны мәлим.
Бир күни районлық, милиция бөлиминиц начальнигине
М. қаласында қашып жүрген қәўипли ҳәм
қураллы қашқынды излеў қағазы келиптн. Оныц ҳәр қыйлы сүўретин ҳәм
ҳәр қыйлы фамилия менеи бир неше паспортыныц барлығын
айтыпты. Началышк бизлер бес жигитке усыны елтирмей услаўды, ол ушын барлық қәўипли жерлерди излеўди тапсырды. Бизлер бесеўмизге де базда милиция формасында, базда
гражданлар кнйимин кийнп жүриўди буйырды.
Райондагы қәўип еткен, гүманланған барлық жерлерди
бирим-бирим барып, ҳәрқыйлы сылтаўлар менеи көзден өткердик. Ҳешкнм ҳеш қапдай дерек тапбады. Мен районлық
мийманханада Айпараныц гоетиницада дежуриый болып ислейтуғынын жақсы билетуғын еднм. Айп-араға болған мениц,
муҳаббатым айрықша еди.
Бир күни түнде Айпара дежурныйлық нәўбетннде турған-
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да мен мийманхапаға бардым. Қийимим милициопер кийими
емес едн. Айпара менен көрисип болғаным сол еди, меннц излеп жүрген жнгитим есиктен кирип кслди. Қуйкам түршигнп
кетти. Тула бойым қалтырасада өзимди өзим зорға усладым.
Бирдсн тәп бернп усланын десем, «қуралы бар» деп, қатты
ескерткен еди.
Қашқыпшы күле шырай берди де АГшарадаи
помердин
дизими.11 сорады. Айпара гилтти берин атырғанда мен
бир
порсени сылтаўлап терис қарадым. Мақсетим-епдиги ушырасқапда «бул жигит неге қайта-қайта ушыраса береди» деп қоўип туўғызбаў сди. Қөз астыпан бир нсше сапар урланып тагы қарадым. Гилтти алып баратырғанда сыртыпан көзди алмастан қарадым. Бизлерге көрсеткен сүўреттиц дәл өзи. Куўаидым. Бирақ қалай услаўдын жолы, ҳнплеси қаққында ойлапды.м.
Айпараныц бул «миймап» меиен қандай байланысыныц
барлыгып билиў ушын, узақтап айлаидырып сөз басладым.
Айпарада мени ҳүрметлейтугып ойлардыц анық скепине көзим жетти. Әцгимепиц аяғым «қашқып» жигитке әкелип тақадым .Оныц қайдап кслии, қайда нслейтугыны, мийманханаға
тез-тез келип туратуғыны Солманда жасайтуғын, Айпара менен бирге оқыгаи Маруса Михайлова дегеп қыз бенен таиыс
екенин аптты.
— Ол қыз қайда? дедпм, Айпараға .
—Ол қызды бүгии ол туўылған күнине шақырды.
■
— Ол қыз сспиц айтқаныцды қылама?
— Кылады .
— Ша қырсац келсме?
— Қеледи.
—Түнде болсада келеме?
— Қайўақ, шақырсамда келеди.
— Сен оған исенесецбе?
—Исенемен, ол да маған исенеди.
—Сен барып бул жигиттен кеширим сора, туўылған күнимди белгилеймен, Марусаны шақырып келемен. Кешир, сениц қапа болғапыцды сезип аяп келдим де. Соғаи қоса менин
ағам оқыўда еди, капикулга кслди деп, таныстыр.
—Ол жигитке ашық қыздай болып қалдыц ғой?
—Айпара, азаматлық қыл. Саған түхпндприп айтаман.
— Не өзи.?
—Аўзыциаи шыгарма. Бул қашқым, пистолети менеи пышағы бар. Атыспастаи услаў керек. Түсиниклиме.
—Түсшшкли. Бирақ көбирек милиционер шақырыў керек
еди.
—Онда атыспа болады .Өзлернмиз ақ ацсат услаймыз.
—Мен онда баранын .
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—Тез бар.
Айпара қашқыпнып қасына кетти. Барлық жағдайды айтыў менен бирге барған мен бир өзим еди. Сизин, туўылган
күпинди белгилеўиқе қатнаса алмайтуғынымнын себеби ноўбетте турған бир өзим еди. Ҳәзир ағам келеди. Мен Маруса
менен екеўиниздин қасынызда боламап. Сонынан Маруса
усыманда қалар! дегенде, жигит қуўанып қоя берди. Бес шийшё ақ арақ, үш шийше шампанский бар, жетерме екен, дегепин қашқын билмейде қалды.
—Жетер, жетпесе Маруса менде ишетуғынлар алып еднм
деп еди. Соннан алып келермиздағы. Мен Марусага барып
келейин дегенде, алды менен мени гана тацыстырып кет! деп
бирге шықты. Қашқыиды мепин менен таныстырды Ол қан:қыннын ҳәзиргн пасгюртындағы фамилиясы менен аты отчествасыи әлле қашан ақ ядлап алғаиман.
Жумырбай деген адам жумырдан келген орта бойлы, қалын қабақлы, ыйығына май байлай баслаған жнгит. Адамға
қарсы қарағанда көз жанарында қызарған шоқ турғапдай сезиледн. Муртыпын астындағы қалын қалы, мурты бассада
сезилип тур. Сол жақ қулағыпын ушы тилингени билинип тур.
Сол қолыпын бас бармағы жоқ екенин анықладым. Албырақлап, гуманланып сөйлесе азырақ тутлығатуғынын аиықладым,‘былайынша айтқанда излеў хатындағы адамнын көзи
көрип, сезетуғын белгилеринин барлығын сездим, ийегин қағып сөйлейтуғын әдетинде белгиледим.
Жумырбай менин менен сөз баслаганда опын бирге ислейтуғын жолдасынан почтальон телеграмма әкелип берди. Ол
телеграмманы алып келген қағазға қол қойды да, оны почталионға қайтып бердн. Почталионға рахмет айтыў менен бнрге
бир нәрсеии сылтаўлағандай, мени телеграмманын текстин
оқыи қояр дегек гүман мепеи телеграмманы терис қарап турып ашты да, номерпне қарай жүрип кеттн. «ҲәзирЬ> деди де,
комнатасына кирип кетти. Мен Айпараға Марусаны шақырып
алып келгеннен соц ен алды менен мепин менен ушырасыўды
өтиидим. Ҳәм мени «ағам» деп ганыстырды. Арақ бенен алқас алыў ушын Марусаға ақша бердим. Ақшаны алып, барлық иеке түсинген Айпара мийманханаға қоцсылас жайда
турғап Марусанып үйине кетти. Мен Айпаранын орнында қалып, нәўбетши болып отыра бердим. Кешки ўақыт болғанлықтанба Ҳәзирге шекем бул мийманханаға жолаўшылар келмеди. Бул маған оғада ансат түсти, жақсы болды. Егерде жаиадан келген мийманды қалай, қайсы номерге орналастырыўды, қайсы номердин бос екенин Айпарадан сорап қалмапбан.
Комнатасына кнрген қашқын қайтып шықбады. Менин
көзим сонын есигннде болып, қантып шықбағай деген тилекте
едим. Тилегимнин болып, онын шықбаўы, мешщ қасыма кел107
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меўи маған огада қолай түсти. Күле шырай берген, күйгелек
көзли сулыўшық сары қызды Айпара ертип келди. Айпара келиўдем мениц менен таныстырды. Айпара өз орнында отырды да, мен Марусаны ишке дежурпый комнатаға алып келдим. Маруса қолындағы корзинкаға салған арағы менен алқасын ала кирди .
Ойланып отыратуғын ўақыт жоқ еди. Марусаға
расын
айттым. Бул истиц оғада қорқынышлы әлле қандай ис болса,
адам өмир менен хошласатуғынын айттым. Қашқынныц қуралы бар дегенимде, Маруса, «Аўа бар» деп, салды.
— Қайдан билеснз?
—Маган ол органда ислеймен деди.
—Алдағап, ҳақыйқатында ол қашқын .
—Мен не қылыўым керек.
—Сиз арақ ишесиз.
—Ал иштим . —Бирге боласыз.
—Ал болдым.
—Айпара бирге болады. Анық мәс болғаннан кейин, Айпара шыгып. кетеди.
—Менше?
—Сиз жалғаннан қаласыз?
— Не қыламан?
—Әўеле, оны шешиндиресиз.
—Опнан кейин?
—Ыссылап кеттим дейсиз. Айнаны ашасыз,
«жигитим»
деп алдайсыз, өз еркицизди бермейсиз. Намысыцызға тийгизбейсиз, Шын жүректен сүйесиз, турмысқа шығатуғын боласыз. Не десе, барлығын сөзде орынлайсыз, Арақты көп иштирип мәс етиўдин барлық жолын ислейсиз.
— Оннан соц?
—Ашылған аннадан әўеле пистолетин, оинаы кейин пышақты таслайсыз. Бнзлер айнаныц еки жағында анлып турамыз. Пистолет бенен пышақты алып болғаннан кейин, ишке
басып киремиз. Тек даўыс шығармац. Бизге беретуғын белги
комнатадағы шыраны өширесиз. Оныц қол аяғын байлаймыз,
сизди басқа комнатаға алып барамыз. Бизлер оны алып кеткеннен кейин Айпара меиен екеўициз қала бересиз. Айтылатуғын алғыслар, көрсететуғын ҳүфмстлер сизге соцынан исленеди.
—Түсиндим .
—Барыцыз, кеширим сорап кирин Айпара мег;ен барасыз.
—Жақсы.
—Арақ бенен алқасты қалдырмац .
Маруса менен Айпара Жумырбай жатқан комнатаға кирди. «қашқын» деген аттаы бийхабар адамдай, өзин еркин ус118
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лаған, арты ашық, алдын айдын жолдай сезген Жумырбай
төрт жүз грамм арақты қағып салып тағы ншиў ямаса Марусаныц үйине тағы барыўды ойлап отырғаныныц үстине Айпара менен Маруса кнрип келди. Жумырбай туўысына шыдамағандай булар барғанда орнынан ерре ушып турды .
«Мениц қуўанышым, жүрек жулдызым»-деп, Марусаны
қушақлап алды, Сүйисти. Айпараға мыцда бир алғыслар айтып, ырза болды. Айнара менен Марусаны огырғызыўдан Жумырбай шкафтан қәрқыйлы түрдеги ишимликлер, ҳәрқыйлы
-түрде алқасты столдыц үстине толтырып таслады.
—Айпаражан, бағана мийманханада отырыспа қүрыўға
болмайды деп едшшз. Сол бойынша мен алған нәрселеримди
бузбастан қойып, өзим жаца ғана тағыда төрт жүз граммды
ишиме таслаған еднм. Рухсат етсециз үшеўмиз мениц туўылған күнимди белгилейиЖдеген сөзге Айпарада,
Марусада
қуўаныш бенен қосылғанлық билдирди.
Мийманхананыц тәртиби бойынша арақ ишип бийбастақлық. етиўге болмайтуғын оннанда бетер, бул отырыспаға Айпара сениц қатнаса алмайтуғынынды айтқан еди. Ен ақырында сиз азаматсыз, өз елинизде, өз үйикизде туўылған күницизде ҳәр жылы өткерип үрдиске айналып кеткен шығарсыз,
мен сизлер менен бираз ўақыт отырыў мүмкипшилигине ийемен. «Ағам барда, арқам тамда»-дегенден, сизиц туўылған
күнинизди тап қутлықлағандай ағамныцда келгенине қарашы. Қәне «мыц сиз-бизден, бир шыж-быж» деген. Қуйып жибер, Жумырбайдыц саўлығына ишип жибериц! деп Айпара
Жумырбайдыц тоқсан тоғыз тамырына сицген . адамындай
жүрекке жаққан сөзлер айтты.
Жумырбай тура сала өзине стаканға, Айпара менен Марусаға рюмкаға қуйып берди.
«Аталастыц аты озғанша,
аўылластыц тайы озсын!» деген. Сиз усы мнйманханаға келгеннен бери, бизлер сениц жаманлығыцды сезгенимиз жоқ.
Өмириц узақ, мәртебец бәлент болсын.
Сениц
саўлығыц
ушын! деген ўақта Жумырбайдыц стаканы еки ериндн бөлип,
лықылдаған арақ кегирдектен кетип турған екен. Марусада
қалдырмай ишти. «Ал маған арақ ишиўге болмайды» деп Айпара дымда ишпеди.
Бираз тынышлықтан кейин Айпара, өленди өзим ақ айта
қояйын. Сизлер жыллы жүрек пенен сө^лесип отыра бериц
деп, стаканға Жумырбай, рюмкаға Марусага қуйды. Сен Жумырбай менен танысқаннан берли түймедей тәртипсизлнктиц
нышанын көрмедик, бир аўыз тилегицди айт деди
Айпара
Марусаға.
Азамат саў болсын! Азаматтыц саўлығы ушын деди Мар\гса. Жумырбай қалдырмастаи ишти арақтан. Столда турған
Азамат саў болсыц! Азаматтыц саўлығы ушын деди Мару109
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са. Жумырбай қалдырмастан ишти. Арақтан столда турған
алқастан, өзи қанттыға. Азаннаи берли ишин жүрген Жумырбай бурынғы төрт ж үз граммнын үстине тағы да төрт жүз
кеўли көтерицки, өзи жецил көшиўине қарағанда, кейип бардағы, бирақта, сана-сезнмн еле'өзннде.
—Мепиц ушын жен отырганларыцызга рахмет. Ал бизлер
бир нәрсени умытын отырмыз. Айпараныц ағасыпа мирдт
етпеўимиз айып болады. Мен шақырып келейнн дедн Жумырбан.
— Жайды босқа қалдырыўга болмайды, меи барып жи-.
берейин.
— Тагы өзннде кел Айпара деди.
— Жақсы! деп Айнара шығып кетти.
— Айпара айлаиып келмегенде қорқасацба?
— Қорқып сени биринши сапар көрип атырмапба, неге
қорқайын...
— Маруса!
— Неўе?
— Сопдай ырзаман.
— Не ушып?
— Бүгин келмегеницде тац, атқанша унықламас едим.
— Меп ўәдемде тураман, сеп турмасац?...
— Неге?
— Қөп нәрселерди ўәде етип, биреўинде орынламадыц.
— Барлығын орынлайман. Мә саған ақша керек болса.
— Ақша өзимде де бар, мағап ақшапы айтпа!
— Епди пе?
— ЗАГС-ке барамаи деп едим! деди, Жумырбайдыц исенимин арттырыў ушып хийле менен.
— Жүр, ҳәзнр барамыз.
— Жети түнде ЗАГС ке болама?
— Жақсы азанда.
— Распа?
— Рас!
— Онда ишейик.
— Давай деп, ишейин деп атырғанда Наўрызбай есикти қақты.
— Кирициз.
— Қутлы мәрек болсын.
— Қел достым!
— Жумырбай ағайдыц саўлығыпа ишип отырмыз.
— Ише бериц, азаматлар саў болсын!
. Жтмырбай бос турған стаканға арақты қуяйын деп атыр
еци. Наўрызбай рюмкамы тутты. Стаканпан ише алмайман
деген Наўрызбайдыц өтинищин қабыл етип Жумырбай рюмкаға қуйды. Рюмкапы қолға алған Наўрызбай «Екеўиц
110
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ерлик бепен өмир сүриниз!» деди, үшеўи урыстырыгг йшии
жиберди. Кеширерсиз,. мен Айпараны жиберейин деп Наўрызбай шығыи кетти. Наўрызбай шығыўдап Жумырбай Марусаны сүйейин деп еди. Маруса қашқалақлап жүргенде арқасы есикке тийип есик ашылып кетти. Сыпыққа сылтаў излеген Маруса Айпараиы шақырды.
Айпара менен Маруса ЛЎумырбайға бурынғыдай көз қараста болмады. Буйрық, белгили болғаннан соц қалай болғап
менен де, қаидай ҳийлелик болса да, Жумырбайды мәс етип
пистолетин, пышақты алып ап-ацсат услап бернў болды. Сол
ушын
Айпара менеи Марусаныц сондай шеберлиги, сондай
уқыплылығы керек. Екеўи де жан тәни мепеп Жумырбайды
жақсы көргенге усап отыр.
Наўрызбай жаца келгенде компатапыц барлыгын апық
көрип шықты. Қай нәрсе, қай жерде туп. Айнадан қалай кириўге болады? Айқасқанда, жығылғапда қапдай ҳийле ислеўге болатугын шараятларды көрип кетти.
Айпара келиўден мениц айтатуғын қәдирли
сөзим бар
екен, жаца айта алмай кетипбен деп, арақты ,стаканға,
рюмкаға қуйып, Маруса ҳәм Жумырбай турмысларыцыз,
келешек' өмирлерициз ушын, мениц де пайымды ишнп
жибериц! Жумырбай менен Маруса буны да дәс соқты.
Қанша ишилди, қанша алқас желинди. Шийшениц ишинде
зорға турған арақ Жумырбайды
алып
қашайын
деди.
Буны сезген Айпара менен Маруса бир-бирине ым қағып
тағы иштирмекши болды.
— Айпара қүрдас! Сеи мениц Жумырбайды жаным
менен жақсы көретуғынымныц гуўасы боласац, мине булманда үшеўнмизден басқа адам жоқ. Мен сизлерден сыр
жасырмайман. Жумырбай мепи йламан деди. Мен ЗАГС
тен өтбегенше саған инанбайман дедим. Қәне, мениц менен қашан ЗАГС тен өтеди екен. Ҳәзир ертец азанда өтемен деди. Сол рас болатуғын болса суўдыц орнына арақ
ишейин. Сен буған гүўа бол.
Нәмәрттиц үйи жансын, кел! Айпара арақты стаканға
лықылдатып
қуйды. Жумырбай
мепен
Маруса ишти.
Бай-бай комната жанып кетти! деп, Айпара комнатаныц
айнасын ашты. Меи айтыўга уялып отыр едим. Жумырбай тили таўланып зорға сөйледн. Сизлер бийжай отыра
берии, мен есикти илнп кетейин, әне бир арақ қор, суғанақ
жүрипти. Кирсе шыгара алмай бүлемиз! деген Айпараиыи сөзи Жумырбаига мақул тусип «илип кете бер, тек Маруса хетип қалмасын!» деди Жумырбай.
Маруса кетбеймен.
Есикти илип
кете бер! дегениен
кейин, Айпара есикти
илип
кетти.
Айпара шығыўДап
Жумырбай
Марусаны
қушақлайман дегенде, Маруса
қаймығып кетти.
Жумырбай абыпып кетин, кроваттыц
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үстине жығылды. Енди ' турмай ақ қойсын деп, Маруса
Жумырбайдыц көкирегнне тақала кроватқа отырды. Жақсы
көргенликтен ҳеш нәрсе айта алмайман ден зорға түсиндирди Жумырбай.
—Жақсы көриўден уялып жүриўиде болады. Менде
саган бир сөз айтыўға уяламан. Туўылған кун ҳәр күни
белгиленбенди. Жылында бир белгиленеди. Азырақ ишейик
те, дем алайық. Тан атып кетеди деди Маруса ҳийле менен. Тагы пшти. Ҳеш бнр нәрсени әсиресе Айпара менен
Маруса
жамаплық
қылады деп
ойламаған Жумырбак
соцгы ишкен стакапнап кейин әбдсн шаршап ессиз
қалды.
Маруса қасында отырып әри-бери сынап көрди. Ессиз
қалғаны рас екен. Сол қолтыгыныц астынан арнаўлы
қалта тигип пистолетин салып қойған екен. Белдемесиндеги
пышақты қойынға салып қойған екен, барлығын билди.
Кроватта отырған жеринен ақырын ғана түргелип,, ўәде
бойынша шыраны өширди. Ақырын адым басып тағыда
кроватқа келип отыр. Жумырбайды тагы да сыпаўдан өткерди .Қандай сыпаў? шалып кетсец де билмейдн бул Жумыр-бай.
Уәде бойынша Маруса пистолеттн айнадаи ақырын
ылақтырды. Онпан кейин пышақты ылақтырды. Айнадан
келип туркан Наўрызбай қасындағы милнционерлери мепеп бирге пнстолетти, пышақты алды. Бул өлтирип кетседе
билмейди. Есиктн ашыц мен шыгайын деди. Айпара
келип
есикти ашты. Наўрызбай келсе Жумырбай растапда сеснен
қатып уйықлап атырған екеп.
Мийман.хананыц шыраларын өширдн. Жатқан адамлар
сезбесин деп, сеслей қатып жатырғап Жумырбайды төрт
милиционер айнадан көтерип алып машинаға салды. Милиция бөлимине келгеннен кейин, Жумырбай оянды. Бирден
жатқан орнынан ушып турып, милиционерлерге
умтылды.
Төрт тәрепи қопарылмас қорғандай қудиретли қуўатты
көрген Жумырбай өз қолын өзи бир тислеп, отырып қалды.
Қамаққа алынды.
Жумырбай Дәнияровтыц кәри қумарпаз. Бул барлық
. балашагадан безип, мал-мүлкин дүнья малын қумарға
уттырған. Жора-жолдаслары қанша мәсләҳәт берсе де,
«қурбақаны ’ алтыи таққа отырғызсац да, балшық көрсе
секирип түседи», дегендей, қаиша қолласацда қумарпазлық бенен шуғылланды. Барлық елге «қумарпаз» деген
аты шықты. Қумарпазлықтан кейин қайтадап гәззаплыққа
айланды. Қалта кесер урлықшы болды. Усы себепли талай
сапар тюрмегеде түсти.
Соннан брри Жумырбайды
турмыс
толқыны, көбиктей қалтыратқан
еди.
Жәмийетшиликти
жеркендирип,
халықтыц қарғысына ушыраған, пир
қаққан Жумырбай112
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дыц ел ишинде абыройы айрандай төгилген еди. Ҳеш бир
есикке басы
батпаған, ҳеш жерге
исенимли сөз берип,
ўәдесине опалық қыла алмаған жеркенишли жотаны көрген адам жаман көрди. Ҳәтте бир салым дуз, бир тислем
нан, бир уртлам суў бериўге де көзи
қыймайтуғын болып
қалды. «Баратқаннын балтасын, киятырғаннын кетбенин;>
алып жүрген жаўызды ким жақсы көрсин?.
Егер жан-тәнн менен жәмийетти жақсы көрсе, жас
жигит Жумырбайдын бундай жолға түсиўи мүмкинбе еди?
деп қыйналады базы биреўлер. Тәртипке шақырмасада,
тюрмеге түсседе бул Жумырбай жөнленбеди. Талай сапар
қылмыс қылып, бир жерлерден пистолет таўып, бир жерлерден пышақ сатып алып, колхоздын кассасынан он мынлап
ақша
урлап
жүрген
Жумырбайды
Наўрызбай
шеберлик пенен, оғада уқыплылық бенен қолға түсирди
Азамат қызлар халықтын алғысына сазыўар болғанын
елшилик арасында ертектей айтып жүрди. Районлық милиния бөлими, жәмийетлик шөлкемлери Айпара
менен
Марусаны женислер жолдасындай жақсы көрди. Мийнетлерин халықтын жүреги менен жоқары ҳәм жыллы баҳалады.
— Тап
сол
Жумырбай
Дәнияровты
менде қолға
түсирген адамман деди Асқар.
— Ол қайда екен?
— Сонғы сапар тюрмеден босанып келгеннен кейин
араққа жарылып өлген.
— Ал Маруса қайда?
— Анаў суд бөлиминдеги машинистка секретары болып
ислеп отырған Маруса сол болады.
Жўмырбайдын қолға түскенинен кейингисин айт!—дедн
Айпара!
Бундай турмыста ақыллылық, мәртлик ислегекн көзи
менен көргеннен сон Айпараға болған менин муҳаббатым
бурынғыдан бетер артты. Мен Айпараға жолдас бола
алсам, ол маған зайып бола алады» деп исендим. Ақырында Айпара менин айтқаныма көнди. Айпара менин менен
бас қосты.
— Оннан сон?
— Оннан сон...! деп, Наўрызбай төмен қарап иркнлип
қалды. Оннан сон, көз тийдн ме, айыра түстнк...
— Не ушын?
—~ Қызғанып урысты, тэбелести.
Төбелестин кейни
екеўимиздин соқбағымызды айырып қойды.
— Қызғаныўдын қалай болғанын анық айт. Өз балаларын неспне уяласак деди, Айпара. сырдын гилтнн таўлап жибердк.
— Дурыс, Иштеги дәрт, сыртқа өрт болып шамалға
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ушып, жоқ болсын дейсец гой, жақсы айтайын деп, Наўрызбай Саларгүл менен Аскарға көз астынан бир-бир
билднрмей царап қойды.
Сизлердиц алдыцызда айтыўға уят болады,
мен
Айларанын тилегин канаатландырмацшыман. 1-1штеги дебдиў
менен кайнап жатқан, курып өшпеген оттыц ыссылығы
менен еримесе ерлн-зайып
болыў
қыйын
болар.
Мен
Айпараны, Айпара мени жақсы
көрди. Мепиц Айпараға
болған адаматлық жүрегнм фәк еди, Айпара
тап мендей,
меп истел кешиксем мопснз аўқат ишпей күтип отырар еди.
Егерде ис бойыпша кешигип, түн бойыпша келмесем аўқатын ишпестем жатнап отырар еди.
Меннц кеўлнм күни-түпи Айпарада сди. Кенседе отырсамда ойым усыпда, майданға шықсамда. жүрсемде еки
көзи.м үн бетте
болар еди. Қыйын-қыстаў ислерде Айиарапын аты аўзымда, ол туўралы муҳаббатым жүрегимде
сақланар еди. Айпараныц қолына кирген тнкен жүрегиме киргет мепен барабар болды. Айпараныц аяғын жоцқа
қақса,
жа.мбас жнлпгнме темнр түпгепдей болар едн.
Мплицпя бөлнминде иәўбетте едик. «Бир адам ҳаяльша
пышақ салып қашыпты, сопы услаў керек.» деген буйрық
болды. Бнзлер уқыплылық бенеи ҳорекет стнп, ол адамды
тогайға кнрер 'жерде туттық. Тсксериўде ол адам ҳаялына
басқалардан қызғанып пышақ урған ексн. Мен сол ўақта
өмирлик жолдасынада қызганыи пышақ урар ексн дагы,
бул злле қандай адам—ҳайўан деи тацланған едим.
Тап усы нс мениц басыма келди. Айпараны жақсы
көргеилнктеп, басқалардап
қызғапамап.
Биреў
мепеп
жыллы жүзбен солем бсрип сөйлессе де, бнреўге жол
силтсседе, биреўге жуўап-нақыл айтсада, бпреўге күлип
қарасада қызганар едпм. Анпара көп
адамлардыц
хызметнне сазаўар болған екен.
Мийман.ханага иси 'түспеген, мийман.ханаға мийманлар
келгенде оларды жайластырыў ушын Айпараға өтшипн
етпеген
адамныц өзн аз екен. Усылардыц барлығыда Дппара ыенен ҳүрметли сөйлесер еди. МнпистрлеРде, паргия,
совет жәмийетлик шелкемлерншт басшылары.да Айпарашд
көрсе, жан жүреги менен әдеп-нкрамлылық көрсетип, 'қол
қуўсырып: бас ийип сәлемлесип
сөйлеседи.
Бир-биреўге
иси түскен ада.м жалынышлы жағдайды гезлейди. әлпешлейди. ҳүрметлейди, жақсы
гаиа еөзлер
менсн жумыс
жагдайы менен жалғастырады. Тап усындай ўақта меп
солардыи сөйлесип турғапын көрсем, Айпарапы азғырын
турғандап, ашық-машықлық,
ҳаққында бир сыр алысый
отырған шығар деп гүманланатуғын едим.
Райкомныц секрөтарларына, райсполкомныц председателлеринс, мипистрлер мепен ким болса
дз,
ол
болсыи
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барлығынан қызғанар едим. Булардыц барлығы не ушын
минман.уанадағы әлле неткен дежурный қызға өзлери нәмнаған болып бас ийип ҳүрмет пенен
сөйлеседи. Булардыц
бир «бәлеси» бар деп ойлап сыныққа сылтаў таўып төбелес шьТғаратуғын едим. Ҳақыйқатында олар ҳаял-қызларға
ҳүрмет бенен қарайды екен. Ҳүрметтиц үлкен менен кишиге бирдей екенинен, басшы менен қосшыға тец екенинен мениц хабарым болмапты.
«Гүман ийманнан айырады.» дегендей, бизин гүманымыз өмирлик жолдасымыз Айпарадан айырды. Бизиц бирбиреўге болған муҳаббатымыз сондай күшли екен, мен
басқаға үйленбедим. Бул басқаға бас қоспады. «Сүйексиз
балық болмайды» дегендей, кемшиликсиз адам болмайды
дегендей кемшиликсиз адам болмайды екен. Екеўимизден
анаў-мынаў болған
кемшиликти,
яғный
қызғаншақлығымды қойсам ешпеген өмир отын тутастырыўға болады.
Өмир деген зуўлап атыр, мине арадан аттай жигйрма
жылдан артық ўақыт өтти «ҳәрким ҳәр жаққа шапгы,
бул
не тапты,
мен не таптым? «Ат айналып қазығыиа
келеди,
сөз айналып
шынлығына келеди...» дегендей,
.жаслайынан жетим қалдырған Санаргүлимиз бизлер сизақ өсип камалға
келипти, билим алып «доктор қыз»
деген ҳүрметли сөзге ийе болыпты.. Айдай ақлығымыз
дүньяға келипти. Ендиги өмир бизлер ушын оғада қызық
болады.
— Той бернпте үлгеРмедик.
— Тойды енди бериуте болманма деди Асқар күлип.
— Болады деди исеиимли сөйлеп Наўырызбай.
— Арадан аттай жигирма үш жыл ўақыт өтти.
— Өмнр оты өшкен жоқ. Мен үйлеибедим. Сен турмысқа шықбадын. Бир-бқреўге болған таза жүректпц пердесин
кир басқан жоқ. Сен мени кешир Айпара, Сапаргүлжанды
тирнлей жетим қалдырғанымыз ушын
кешнрсин. Кеше
Асқар инимиз едп, Бүгип күйеў баламыз болыпты. Өткен
истиц өкинишп өзи мененкетсни! деп,
ЫаўРызбай кеўли
бузылынқырап сөзин бөлип сөйледи.
Наўрызбай
сөйлегенде Айпара төмен қарап, өткен
өмпр ядына түсип, қорлығы келип, көзинен жас төгип
отырған еди. Оны аяған Сапаргүлдиц де нәзери төмен
болып недерин бил.мей
отыр.АсқаРдын көз алдынагғ
жетим-жесирликтин, айралықтыц шәлкем-шалыс жоллары
туманланып елеслегендей болып тур.
«Өшпеген от»—өмирге жақты берер. Турмыс толқынында
талай табан-тартыс жолларынаи өткен өкинишлер өмир ушын
сабақ болар.
«Бир күн кемликтиц камалы барды» дегендей, мацлайьшызды қыршып қойған жоқ шығар. Ҳақ жүрек ҳадал
11>

www.ziyouz.com kutubxonasi

хшйет, таза тилек бенен туўысқандай турмыс кеширемиз
десенлер, бирициз қанин ана, биРициз қәйин ата, ямаса
бириннз апа, бирициз аға боласызлар. Көкиректеги өшпеген отларыцызды -бизлер
ушластырып жағыўшылары
болайық. Барлық гүналаРды кеширип, Гүлайым жаиға
әке, ана болыцлар.
Асқардыц айтқан ақыл кецесине орынлы сөзине жетимликтен жүреги езилип қалған Сапаргүл қуўанғанынан
жыл;:л ециреп қоя бердн.
— Апа-апажан.—Аға-ағажан.—Мен бүгин жетим емеспеп!—деди Сапаргүл.
— Жетим емессец бауырым! деп қушақлады Айпара.
— Ақлық қызым— аппақ қызым! деп, Наўрызбай аткөншекте күле шырай берип жатқан Гүлайымды қушақлап
көтерип, баўъфына басып сүйди. Гүлайым менен Сапаргүлдн қоса қапсыра қушақлап, баўырына басты, аталық
мийрнми өсти.
— Өшпеген отлар турмыс талабы ушын
жана
берсич!
деген даўыс еситилгендей, АйпаРа менен Наўрызбай бирбирике қарай қәдем қойды, жүреклер жыллы болып кетти.
— Крдемлериц қутлы болсын ата-аналар! дедн Асқар—
оиыцда жүреги қуўаныш қушагында жайнады. .

ПРОКУРОРДЫҚ ҚЫЗЫ ГҮЛАЙЫМ
. Мәмлекетлнк филармоиияныц гөззал жайы.
Жайдыц
төрт тәрепи га1фы нағыш кестелер, иағыслар менен безелген. Олар алыстан мерўерт тастай жарқыраған. Көрген
адамныц. кеўлин өзине тартады. Фнлармонияныц алдыцғы
жағы Гүлпстан атлы майданшаға қараған. Бул майданша
гүллер менен бөлепген. Бәхррдиц басындагы өскен өсимликлер гүздиц ақырғы айларына шекем жайнаған ҳәрқыйлы
гүллер қулпы дөнип, қулпырып турады. Сары гүллер, жасыл
гүллер, ақ гүллер райқанлар. Қызыл гүллер, қулласы
қырық түрлы гүлдиц аты бар. Жупар ийисли гүллердиц
жаўдыраған
сулыў көриниси көзиниц қумарын өзине
тартып, оган мух.аббатымды арттырады.
Ф;1лармония жайыныц усы Гүлистан көшесн бетияе
қараған днйўалына
Қарақалпақстан картасы орнаған.
Картаға қарағанда көз алдыца анаў Әмиўдәрья, Қаратаў,
Тахиатас ГРЭС Қызкеткенниц қасынан өткен Әмиўдәрья
көпирн, Нөкис, Хожели Ақсақаллы
Арал.
Жаўдырасып
ашылғап ақ алтын қула дүздиц қушағын
толтырып пискен сары гүмис салы. Тецкейип атырған 'қаўыц-ғарбыз,
кец даланыц көксинде көснле өскен алма, анар, әнжир, жүзим, қыр қойнында жүрген қой, ешки түйелер, сабаттағы қара
мал менен жылқылар, бирим-бирим елеслеп көринип,
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барлық жер байлығы сүўретинин шеберлиги
менен
елесглеттирилгени көз алдыкда көринеди.
Гүлистан майдапшасынын ортасына, филормония жайынық алдына узынлығы он метрге орнатылған Бердақ
шайырдын естелиги
Қарақалпақстаннын барлық жерин
көрип турғандай, тас төбеден қарап тур. Сулыў жайға
сын-сымбат, сулыўлық берип турған бул естелик шығыс
қалаларындағы көп ескерткишлерден жақсы.
Ескерткиштеги мраморға жазылған Бердақтыц қосықлары Қулпытас бенен жазылған. Алтын бояў менен пуў берилген.
Жайдыц шығыс жағы менен батыс жағы Қарақалпақ:
халқынын сулыўлық нағыслары менен
безелген. Жайдыц
артқы дийўалы тәбияттыц сулыў көриниси мейен әшекейленген. Жайдыц ғырра дөгереги мрамор плиталары менеп
төселген. Ақ, қара плиталар шахмат доскасындай исленген.
Қүндиз күнниц қуяшы. түнде электролампочканыц жақтысы менен жайнап турады.
Филармония жайынын иши сондай безелген. концерт
басланғанға шекем жан жағыца қарап тоймайсан. Отыргышлар жумсақ тахта полдыц үстине төселген. Қонцерт
залына мыц адам сыяды. Әсиресе бүгин филармонияныц
'концертине халық толы, ийин-ийинге тиреседи.
Бүгинги концерт айрықша, арнаўлы концерт. Республиканыц искусство ғайраткерлериниц еЦ жақсы
шебер’
уқыплылары қатнасады. Бнрннен-бири
өтетуғын
қоша
дәсли сазлар, бирииен бири өтетуғын хош ҳаўазлы қосықшылар, буўынлары мыц қубылысқа дөнетуғын аяқ ойыншылар. Халық ишинен шыққан, искусствоныц ески нусқаларынан қалған бақсы жыраўлар, қызықшы, күлдиргили
қыз-жигитлер өзлериниц өнерии ортаға салмақшы. Сол
ушын бүгин талант ийелери тамашагөйлерге топлаўльг
үлкен концерт бермекши.
Бүгинги күнги концертке мынлардын ишннде мийрин
каидырып, дем алып, концерт тыцлаўға Асқар менен
СапаРгүл, айпара менен Наўрызбай, Гүлзар менек Мәдийиада келген. Булар концерт залыныц бесинши қатарыидағы орынларына келип отырды. Тамашагөйлер ақыл ҳуш
интасы менен сахнаныц ашылыўын күтти. Саат сегиз
болды. Концерт сахнасыныц алтын жалатып
кесте менен
әшекейлеп таслаған гү'мис пердеси ыцыранған музыка намысына қосыла сирпиле баслады.
Перде ашылды. Сахна иши.ниц сулыўлығына сәйкес
турған талант инелери жаўқылдаған көзди өзине тартты.
Қуштарлық бенен қуўанған тамашагөйлер талантлардыц
ҳәрқайсысынын өзине ылайық, кийген кййимлери менен
жыллы жүзден жымыя күле шьтрай берип
турған артист1 \7
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лерди көргеннен ац нусер жаўыидай гуўнлдеген қол шаппатлаўлар залды жанлатып жиберди.
Биринши қатарда турған хор солистлери Гүлайым
айрықша көзге көринеди. Ол тынық тениздин ишинде
турған аққуўдай, ақ дийдары адамлардыц ықлас, қумарын
магниттей тартып алды. Қыйылған қас астындағы алма
қабақ аўдарылып кеткенде, жаўдыраған қара
көз жалтжулт ете қалады. Ақ тамагы бүлкилдеп турғандай көринеди. Ақ дснеге ақ лииас, сулыў дспеге жүзнкке қас қондырғандай жарасып тур. Ҳәмме адам пах... танымайтугынлар қыз болганына десе, танынтугынларга прокурордын
қызы. Ямаса бизиц Асқардыц қызы-якн
доктор Сапаргүл
апайдын қызы, деп түсиндирип атыр.
Концерт баслапды. Хор солисти Гүлайымныц даеысы
■еимпония оркестирине қосыла жацлағанда тамашагөйлердиц
жыллы жүрегпн өзине қосып алғандай болды. Қырық мын
қыял. жилўа паз, аса
кеткен шеберлик
усталық бенен
шыққан Гүлапымньщ ҳаўазы тамашагөйлер қуштарлығын
көкке пәрўаз еткизди.
Қеўил
қумары
халық, алғысы
тамашагөнлердин тасқып, таза
тилегн Гүлайымды қол
шаппатлаўлар менеп қуўапышқа бөледн. Ҳалықлар дослығы ҳаққыпдагы айтылған хор ушын талант инелерине тамашагөйлер, шыи жүректсн алгыслар айтты.
Қосық пенеп ойып, ойып менеи оплаган өнер алмасын
концерттин ақырына жақыплап қалгапын халық
сезбейде
қалды. Жекке қосық айтыўшылар,
ойын
ойнаўшыла*р,
©нерпазлардын
көРсеткен өнерлери өмир
қызығынын
жальшлы отыидай
тамашагөйлердиц
жүрегине жақты.
Қеўилин көтерди. Хошадәс жигитлер менен хош ҳаўаз қызлар тамашагөплердиц қулақларынын қурышын қандырды.
Роялда нама шерткен Жумабай, қосық айтқап Гүлайым
тамашагөйлерди айрықша тац қалдырды. Жалынлы жүрек
бенен Роялды сөйлеткен, залдыц ишин тебиренткен музыканыц шебери Жумабай айрықша өнер
көрсетти.
Музыканьщ мын қубылған сестине сыцғырлаған сестин қосқан
Гүлайымды роял шерт.кен Жумабайды халық қуўаныш
бенен қабыл алды.
Жумабайдыц көзийнн көрмейгугынын сездирмес ушын
Гүлайымныц өзи скрепкеси менен Жумабайды сахнаға
ертип келди. Жумабай скрипкапы шын ықлас, барлық
ақыл ҳуш бенен шерттн. Скрипканын нәзик
сести барғап
сайын сүйиспеншиликти өзине тарттьщ Туцғыйық түнекти
айырып келиЛ туманды
қақ жарып, муҳаббат—қурбан .
болыўға қайыл болып киятырған жаслық жүрек скрипканын ыцыранған сести арасында пәрўаз етип киятырған
көринеди.
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Уллы үмит кеўил йошы, қыял қусын көкке ушырғандай сезиледи. Залдын иши силтидей тынды. Сыбырлағам
сес, ғаўырласқан сөз жоқ. Жумабайдық қәўметине,
көз
ти.ккен тамашагөйлер тыныш тамашанын қойнында буйыққандай болды. Гә шадланып, гә қайғырып,
гә қыйналып,
гә аяп отырған тамашагөйлер бирден қол шаппат урып:
ориынан тик турды. Қызлар менен жигитлер Гүлайым менен Жумабайды гүлдәстелер менен орағандай
болды.
Сахна сүйикли музыкант бенен хош ҳаўаз қызды тунғыш
сапар сүйкимли салтанат бенен күтип алды.
Сахнаға шығып гүл берген қыз
жаўанлардын ишинде
Сапаргүд менен Асқар, Мәдийна менен Гүлзарда барып,
Гүлайымжан менен ЛЎумабайды гезекпе-гезек қушақлай ала
аймалап сүйип атыр. Тамашагөйлердин арасында турған Айпара менен Наўрызбай ғарры кеўиллерин ирке алмай «айнанайын ақлығым» деп қуўаныштан толып-тасып, көз жасын
тшя алмай тур. Шадлы халық талант ийелерин қуўанышқа,
жақсы көрки—жүрек жыллылығына бөлеп, мын мәртебе
алғыс айтыўлар менен тарқасты.
Қонцерт тамам болды. Халықлар үйли-үйине қайтты.
Гүлайым менен Жумабайдьгн алғыслары менен алып ушқап
қыялы, коннерттен кейин, дем алыс бағын сайранлаўға
бейимлеидн. Бул бағ Бердақ майданшасынын шығысжағы
ыенен шек аралас еди. Майданшадан айлана шыққан
Гүлайым Жумабайдыц сол жағынан қолтықлап, бағдыц
бир шетиндеги
скамейкаға отырғызды. 'Гүлайым өзи
шадлы қыз, концерттен кейин бурынғыданда зор шадлы
қоррам болып кетти. Көзи көрмеген Жумабайдьг халық интасьш, тамашагөйлердиц
буларға
болғап
скйласықлы
муҳаббатын қуўаныш пенен қабыллады. Жаздын жипек
желн Жумабай менен Гүлайымда гүл ала гүллеР ншиндеги
бүлбиллердей сайратқан еди. Жыллы
жүзлилик
бе-нен
мыйық тартқан Гүлайымнын жүзин көрип турғакдай. Жумабай сүйип алды. Еки жастыц қуўанышы қосылып,
жүреклери шәўкилдеп кетти.
Гүлайым оныншы класста жүргенде ақ Ж умабай менен
танысқан еди. Бир күни мектеп оқыўшыларынан шөлкемлескен ҳәўескерлер кружогикин ағзалары таярлықты қатты
қолға алды. Концерт көрсететуғын байрам
жақынлан
қалды. Жумабан концертқе таярланғаннан
кейинде Гүлайым менеи бирге ҳәркүни өз үйинде таярланар еди.
Жумабай музь;канын барлық атаўлысында шеРте алады.
Пианино менен роял, гармон менен акардион, скрипка
лгенен шән дуўтар менен тамбур, ал дәп қағып барабан
урғанда тенн тайы жоқ. Өзи шерте алатуғын барлық сазлардын сььрын қалыўсыз билер еди.
Ҳәр күии Жумабай Гулайымды үйине
әкелиўди
әдет
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ётип ас-аўқат берип,
чай ншип
болғаннан кенин
ҳор
ҳыйлы музыкаларды, ҳәр ҳыйлы намаларға
шертер
еди.
Музыка — жүрек тарларын козғаўда. Өзииин жағымлы сеети, сүйкнмли ырғағы менеи ҳыялыцды қозғайды, нәзик сеслер менен саисыз ойлардыц көшкисинс миндирди.
Жумабай саз шерткенде оныц ҳошадәс намаларыпа
ырғалып отырып қумарланады. Базда срнксиз қосып қосык
аптыпта жибередн. Базда ыныранып ыцылданды. Музыкада өмирднн өркешлепген сыры жатыр. Өмпр өткеллеринпц
көшпели кәрўанлары жүр. Турмыс таласларыныц тарийхып
танбаларыныц не түрн бар. Төгилген қапныц, посқаи
елдин, зарлаган атапыц бозлагап ананыц шырлаған балапын қайғы зары бар. Бул халық байлыгы болған музыкада екп езнўи жағына жете күлгеп гошақ жипплер
мене:>
гәззал қызлардыц күлки сырлары бар.
• Жумабайдын шерткеп сазларыпда
усы өммрднц ҳэрқыплы ссстпн тыцлаган Гүлайымныц көз Д!лдына көп
нәрселер елеслеп, қулағына нешше әлўап сеслерднцтэсийрн
тийер едп. Жумабайдыц жан жүрсги менен Оериле шерткен мамаларын еситкен Гүлайым бир нешше сапар жылаған,
бир нешше сапар шадлапын күлген, бир пешше сапар қайгы
ўайымныц белшеринен батқан. Тек музыка емес, Жумабайдыи жан жүрегин романдай оқыған Гүлайым, барлық
қулқы .минезин барлық одетин әдлс қашап үйренип алган
еди.
Жумабандыц тасқып таланты. уқып, шеберлиги, мунайым мнкезп, адамгершилиги
Гүлайымды өзнне жипсиз
байлап қойды. Ец биринши көргспде Жумабай әйтеўир
ақ бчр бала көринип атыр еди, кем-кемпен кеўлпне қуўаныш
берпп. кчзнне ысық көрипе баслады. Онын шын кеўилден
бернлпл. шерткеп
намалары.
музыканыц
ыргақларына
қосыла отырған
қыялы. халықтыц рухый байлыгынын
гәзпйнеси болғ.ан музыканы, жүрегиниц жыллы жерипде
сақлағандай жаўқылдап, жаныратып шертпўлери жүрекке
жағы.млы тийер еди. «Қояннын өзине емес, быйық еткенине.
ашықпан» дегеидей, алды менен Жумабайдыц музыка шерткенде тацлана түсиннп қараған Гүлайым бара-бара онын
адамгершнлнгпне ашық болды. «Жетимнин мпнезиндей
екен». «ақ кеўил, ашық пейил екен». адамгершилнги алып
анадан туўған нагыз азаматтпкпне усар екен». деген баҳалар күн сайын Гүлайымды Жумабанға баўыр бастырды,
қуўанышларына қуўанышлар қостыра берди.
Жумабай музыка шерткеиде, сөйлесип отырғанда Гүлайым ткнымсыз
жалт-жалт қарар едм. Жумабайдын
қыйылған қасы, кен манлайы буйра шашы, Гулайымгэ
сонгы ўақытлары сүйкимли көринди. Қойға үйренген қозыдай қасынан кетпейтугын болды. Гүлзар б’'лардыц бип-бн12)
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рине бундай баўыр басқанын еле ацлаган жоқ. Тек саз шертип, қосық айтып таярлық көрип жур, деп ғана пәм етеди.
«Прокурордыи қызы мениц көзсиз баламды не қылсын»
деп қараса, екинши жағынан «қыз бенен жигит ғой,ә*лле
қәйтип не қылып иетип... бәле
£олып . қалмасын...?» дея
қараўыллап қорғап көз-қулақ болып жүргенде жағдайы
бар.
Муҳаббаттыц мын қорғаны болса да, жолында жүзлеп
бөгет жатсада онын өзи қолға услатар зат емес екен. Ол
ертели-кеш есии жыйнаған күни күндей жарқылдайды екен.
Ол қорғалатуғын
-Қаратаў, Қараўыллайтуғын
қалыц
тоғай, бөгейтуғын бөгет, қысымлайтугын қус емес екен.
Қай иәрсегеде күш берместеп дейдилсген мақсетине жетср
екен. Усы муҳаббатқа жолдас болған Гүлайым менен
Жумабай жүрек тарларыныц шынына шыққан еди. Жумабай менен .Гүлайымныц жаслық жүреги
бир-бирине
жалғаса ен жайғанына әллеп ўақлар болған еди.
Жумабайды жақсы көрген Гүлайымныц жүрегн басқағаУбуРылмады. Қуштары, қумары Ж умабай
болған
Гүлайым Ташкенттеги консерваторняда оқып ж ургендеде
Жўмабай оныц жанында жүргендей, оныц ҳадал келбетин,
қақ кеўилин таза сақлаи жүрди. «Билемен ол көзсиз.
Билемен ол сенин тениц емес!» дейди адамлар. Билемеч
ата-анамда турмысқа шығыўға пүткиллей қарсы шығар...
Бәлки маған урсар. Ғ ә р и п анам не қылар екен? Қелешек
өмирим қалай болар екен? Баўыр бассамда, бирге тоймерекеге жайнап-жаснап,
жаўқылдап
бара
алмасам.
жетеклесе, тиртеклесип жүрсем, халық күлсе қалай болады,
деи Гүланым талай түпде толғанып, тацды атырған. Адам
менеп адам дос. Маған адам гой кеРегн. Оныц адамгер-,
шилиги мениц жүрегимниц—өмирнмннц нәзик тары менец
тутасқан. Жыллар өтер: үмитимиз, нийетимнз ҳақ еди,
қәнигелер көбейер. Врачлардыц билгнрлиги илимди алға
илгерилетер, көзгеде керекли ем табылар, деген тилеклердиц толқыны туўлағанда Гүлайым Жумабайды жанындай
жақсы көреди.
Жумабайға жан тәни менен берил?ен Гүлайым, күн
сайын иззет-ҳүрмет бенен сыйласықты
күшентти. Жумабайдыц
жаслығыныц жүрек дүрсилдисии дослық пенен
тыцлады Гүлайым. Жумабайға болған Гүлайымныц адамгершилиги әдеп-икрамлылықтыц сүйнкли секундлары менен саналды. Жумабайдағы сезнм оянды. Гүлайымныц
жүрек торынан шыққан сес ырғақларын ацлаған Жумабай, еки қолы менен Гүлайымныц қолын, мацлайын сыйпап
бетин бетине тийгизип еркелер еди.
Гүлайымныц жан кеўилин, жан. жүреги менен сезген
Жумабай бир күни қатты қушақлап сүйди. Гүлайымда
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сүйнсксн кеўилди цайтармады. Арадан әлле нешше күнлер
өткеннен кейин Гүлайым менен Жумабай 'оғада кеш, саз
шертнп сәўбетлеснп қосык айтысып отырды. Үйине апарын
таслайын деп аинадан қараса, Гүланым менен ЖумабаГс
дын қатты қушақласып сүйискеннн көрген Гүлзардып
з^уўаныштан жүреги жарылып
кете жазлады. Өзин-өзн
услап тура алмай, қуўаныштыц қызгыны менен жылап
жнберди. Сол күпи Ж умабай менен Гүлайым тацныц
атқанын билмей де қалды...
— Өмирди өртеў керек.
— Меге?
— Бупнан өмир болдыма?
— Өмирден өкинншицниц себебин түсинбеднм.
— Неге түсииейин деп един?...
— Не ушын түсинбес екенмен.
— Тек сөзди ғана билесец көзин менен кец дүньяиы
көрсец еди.
— Меп ушын сиз көрмейсизбе?
— Мениц көргеним, саган тәсийир қылама?
— Аталық ғамхорлық бенен бала ушын, ғәрип перзеит
ушын дүньяны анық көзиц менен көргениц мен ушын же
терлпк болар еди.
— А\нне, тагыда маған зәхррли сөз айтасац....
— Жнгнрмя бес жылдан берп мении соқыр көзнме
ништср салғапыцды қоймайсац ага...
Порхан менен Жумабайдыц, ашшыласып кеўил қалыс
антып атырғаныныц үстпне Гүлзар кирип келди. Гүлзардыц бундай ҳәдийселерге. бундай одағайшылыққа бурыннан.қулағы үпренип қалғанга бул сапарда басы айланбады. Порхапда балам деп аямады, Жумабайда әкем ғой
деп тартынбады, урайын деп бир нешше мәртебе умтылсада, көзсиз болған ғәрипти аяды ма, жуўырып барғанда,
кейин қарап қайтып кеткеннн билмей қалады.
Жумабайдыц’ әбден ашыўы келетуғын, «сен кец дүньяны
көрмейсец, бул дүньяда не бар, не жоқ билмейсен» деп
айтқап Порханныц сөзине арланып, өзин буўып өлтиргиси
иеледи. Туўған әкем төбелеп отырғаннан соц басқалар
нсдемейди. Адам-инсаннятына жарасықлы болсын, болмасын қандай бир сөгис атаўлыны айтып сөкседе ыразы
болар едим, тек «көзсиз—соқыр» дегенди айтбаса екен
деп қорланады, ызалапады.
— Сен соқыр болмағанда...?
— Ал, соқыр болмағанда?
— Өз тенице қол салар едии.
— Ҳәзир не?
, — «Ғазға, ерип, ғарғанын шаты айрылады!—дегеи.
122
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— Не деп отырсыз снзлер?—ДёДИ, сөзге ықтыярсыз
араласқан Гүлзар.
ч
— Мынаўын прокурорДык қызына ашық болыпты.
:— Ҳе, кесн бар...? Қыз сүйсе не болыпты...
— Анан* ақмақ, өзик ақылсыз...
— Ал, сиз?—деди, шыдамсызлық пенен Ж умэбай.
— Мен не?—мен, адамман.
— Адамнын жаманысан. Анама азап бересен, өзиме
ақырет бересен, талай мәртебе тюрьмеге түскенсен, өлтирсен өлтир, бундай етип жүргенимнен өлгеним жақсы!—деп,
Жумабайдын жүреги алып ушып, тула бойы қалтырап, не
боларын билмедн. Аўзына не келсе, соны айтты. Порхан
Жумабайдын жаман сөзинен кейин шекесине бир урды да,
қолын пышақ кескендей, шалтлық пенен артына айналып,
туўысына шыдан алмай отыра қалды.
Жумабайдын тула бойы дирилдеп, өкпеси өшкен адамдай қамсығьш қатып қалды. Жумабайдын жүрегн жылап
тур. Порханнын—Жумабайдын шекесине урғанын
көрген
Гүлзардын аналық меҳрнбаилығы қозып кетип, балтаны
алып, қулашын керип урат’|ын деп атырғанда Гүлайым
кирип келди. «бул не?» деўи менен Гүлзардын балтасын
қолынан тартып алды.
— Гүлдйым! деди Жумабай.
— Лўумабай бул не? деди Гүлайым.
— Мылтық тапта мени атып тасла!
— Неге?
— Мек ез атама тил тийгиздим.
— Көзин көргенде, арнамысты билер
еднн!—деди,
тислепип сөйлеп Порхан.
— Усы сөзлер мени адамгершиликтен шығардьг.
— Жумабай?
— Жпп бериниз маған Гүлайым. Ас менн, Асыламан,
өзимди өзпм буўаман! Хош Гулайым! деп, бонын таслаған
Жумабайды Гүлайым қушақлап алды. Ж умабай Гүлайымнын қушағьгнда нәрестедей ениренди, ботадай бозлады.
Буны көрген Гүлзар егилтегил зарлап қоя берди.
— Ғәрип ана жылама, я өлтиремен я өлемен!
Гүлзар бурынғыдан бетер зарлады.
Гүлайым Гүлзардыц қасына барып жубатгы. Гүлайым не айтса Гүлзар
тыцлады. «Турмыс нызамы—ким қиянат қылса, өз ўағында
жазасын аямайды! «деди бир сөзинде Гүлайым . Мен Жу*
майды алып кетемен. Кен дүнья Жумабайдын қайғы ўайымын жуўады. апа. Сиз қапа болман, мен Жумабайды
қапа етбеймен! деп Жумабайды Гүлайым қолтықлап
сүйегендей жайдан майданға шығарды.
Гүлзар айкадан қараса, «Волга» машинасын өзи айда1_>!

www.ziyouz.com kutubxonasi

ган Гүлайым Ж умабайды қасына отырғызып алып кетти.
Аналық кеўил қуўаныштан:
— Пор.хан! дегенин билмейде қалды.
— Порхан анаған қара. Порхан бир нәрсе болып қалған
шығар? деп, мелшийип отырып
қалған орнынан ушып
турды.
— Неўе? деди айнадан булда қарап.
— Амаған қара?
— Кимлер олар?
— Гүлайым менен Жумабай.
— Шоферы жоқпа?
— Жоқ, машинаны Гүлайымнын өзн айдап баратыр.
— Мына қыз жетпскен! деди де, Порхан бир нәрсслердн
ойлап, майдапға шыгын кетти. Бул пе, мсн ғабырыстым ба,
ямаса қәте сөйлеп алдымба. Сен прокурордын қызына
ашықсан, * қолынды айға созыпсан! деп, жүрсем, Нурлы
ай үйнме келди ғой. Бул не өзи? Мени талай сапар тюрьмеге қамаған адам, маган қызын береме? Буны Пнлсе,
Жумабайды емес, алды менсн мепн жер менен жексен
қылмайма? «Қыздын ксүитн
қызылды» деген, қызымды
адастырған шыгар. Талай мэртебе қолыма түсип еди, неде
болса. қызын балама алып, үсгипе бир шығайындеп жүргет
екен деп, мепнн тамырыма балта шабар, қалай болгтт
менен қыздан баланы айырыў керек. деген ой менен Порхан үйден майдаига шыққапын елеетнрмейде қалғаи едп.
Порханиын көз а л д ы н а ой т у м а н ы п а р о Е о з д а н а т ы л г а н
түтиндей бурқасынлады. «Аўзы күйген үрлеп ншеди», дегепдей, хәр қыйлы ой азабы менен артына қайрылмастап көше-'
бетке кетнп қалды. Жол бойынша бир нешше таныс а д а м л а р менен не сейлесседе Асқар прокурор қасында тургандай ямзса тексерип атырғандай яки хүжим жасап қорқытып тургаидай сезилди де турды.
«Қалтанда бир тыйынын жоқ. қой гөшинен дәме етесен»,
дегендей, бул баланын не қылғаны? Жаҳанда қыз қапылып,
прокурордын қызы Гүлайымға бой таслағаны неси. Өзи соқыр болсада прокурордыц суп-сулыў қызына қол салғаны
песи? Ал, анаў анасы Гүлзардын буған бүлнк етпей отырғанына күйемен, ойласатуғын ортақ жүрек сырын үлесетугын
жолдас табылмады деп, ой тенизиннн орсақы сөзн менен өзөзине гүбирленген болған Порхан орақ сатылатуғын дуканға кирнп кегпь..
Волга машинасы қаланын шығыс жағынан өтнп турған
асфальтлы гүзар жолдан зымырап княтыр. Жол танабьш
қуўырып зырғып киятырған машина бирден тоқтады. Қосық
айтып киятырған Гүланым менен Жумабайдын даўысы бирден тынды.
Машина асфалытан онға айланды. Қаланын күн бата154
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рындагы калын. тоғайға синди. Гулайым Жумабайды машинадан туснрди. Тумлы-тусын қарады. Қарсы алдында Лардын екинши жағасындағы қалын көйленкели тереклерге көзи
тусти. Жумабайды қолтықлап Лардан өтбекши болды.
Бир заманларда толып тасып аққан жап, ҳәзир суўы қурып, ески Лар болып қалған. Лардын Гүлайымлар түскеқ
жери тик жарлаў қумлық еди. Гүлайым менен Ж умабай түн
сейин деп атырғанда тик жар унатылып кетип, екеўи бйрдеп'
қушақласа сырғанап Лардын ултанына түсти. Бир-бирине
қушақласа сырғанаған Гүлайым менен Ж умабай ишек силсси қатып күлип, бир-бирине асылысып орынларынан турдь:.
Гүлайым өзинин ҳәм Жумабайдын үстин қақты. Ж умабайда
қызға хызмет қылдырмайын дегендей етип, шалғапы менен
жаўырынына қолын силтеп, өз үстин өзи қаққанға усады.
Жумабайды Лардын екннши жағасындағь: терекликтнн
саясына отырғызған Гүлайым азық-аўқаты менен жерге төееў ушын гнлемшени көтерип екинши мәртебе лардан етти.'
х'1ашинаны өз орнында қалдырып, есиклерин илип. тормозын
басып, екинши мәртебе текссрип келип, гилемди төседи. Ж умабайды отырғызды. Азық-аўқатты таярлады. Шампанскийди пацқ еттирип ашты,—«Еки жүректин мөлдир муҳаббаты
ушын!» деп, екеўи еки кесе шампанскийди иштн. Алқастьг
жей баслады.
Жаздын жағымталлы жели, жүзицди жипек бенен сыйпа-1
ғандай болады, ал аспанды гөзлеп, көкке қарай көсиле өскен(
дарақлардыц ушабасындағы шақалары бесиктеги баладай
шайқалып, жапырақлары салдырласып қосық айтқандай бо.лады. Қалын тоғайдық ишиндеги сансыз бүлбиллер сайраған
сайын Гүлайым менен Жумабайдыц кеўили көтерилип, рәҳотине рәҳәт қосқандай болады.
Таза ҳаўа, татлы минутлар рәҳәтлерге бөлеп, сулыў кәринислер көзге қуўнақ береди. Жасыл жанырақ жамылған жер,
жатсац жумсақтай көринедн. Қулпы дөнген гүллер ийиси
зейниндн ашады. Желинген шийрин таам, ишилген шампан-1
ский Гүлайымнын өткен өмирлерин есиие салды. Базда-баз-!
да «Жумабай әцгиме айтты. Жумабайдыц жыллы жүрегинен
шыққан жағымлы гүррицлер Гүлайымды мүлгитти. Гүлайым
буйығып уйқыға кетти. Гүлайымньщ уйықлағанын сезген
Жумабайда Гүлайымныц шашын сыйпап отырып, қалғып кетти. Қалын тоғайдыц ишинде, қула дүзде еки жас, салқын;
саяда кәзи илинди.
Гүлайым Жумабайдыц гуррннпне қоса, өз өмиринин эпизодларын да еслер еди. Демниц арасында өмнр етти. Жигирма жыл өтип кеттп. Жигирма сапар қылышын суйреген қыс
етти. Аяз баба ақ тонын, ақ мәллесин кийнп күлдирип келиулери менен жаца жылда шын жүректен қутлықлады. Жана.
125
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өмир, жаца турмыс тиледи. Жыл артынан жыл етти. Өмир
өзгерди.
Жигирма бәҳор гүл шешек атып, шадлық қуўанышқа бөледи. Жер Оетни жасылға малыидырып, әлўан-әлўан жасьит
лииас кпиимдирди. Қақаман сүўықлы қалыц қарлы, митипдей музлы қыс қамалын қопара шыққан бэ.үәр—жерднц жетм
қабат қыртысыи 'ж ибипн . Бағы бостаи бөршп, жүзлеринс
шырай, түрлерине сулыўлық сыпат еидирдн. Қар ериди, мсзжибидн. Тоцныц топы жыртылды. Дэрьялар тасты. Тецизлер
толқыпласты. Жап-салма менеи капаллардан суў сыцқылдап, жер жүрегнпе сицдп. Жер сүрнлдн. Егислик егнлди. Гүмис шнпп жер қушагына мәкаи басты.
Жппгрыа сапар жаз жайиап, жақсылық үмитлердиц үлгисин көрсетти. Көп саилы, апдын ашық жер қушағында «ақ
алтын» тынық тецпздей толқынламады. Жигирма еапар дннүан баба талап тацды «ақ алтын» атызында атырды. Жигнрма сапар ашылгап «ақ алтын» ел байлығыи үалық ырысқын
көтердп. Жигирма жыл ишинде қамша жанлар, герой болыл.
көксине жарқырағап ордеп, медаллар тақты.
Ж ппфма мэртебе «ақ алтын» мспеп гүмис сальшы кәрўянлап тасыған табыслар туўысқап халықтын—бахыт тоньш
өткердп. Гүммс гүз. глл ақ па.хтапыц ҳасыл қырманы. Бу.т
қызыллағап сары салыны сапасы менен саныпыц артыўы. Салы ел ырыскы, халық баплығы. Жигнрма жыл нешше мынг'
лап тониа салы Әмиў жагасынан орапға шеке.м дослық болып
тартылды.
Жнгир.ма қые, жпгнрма бәҳәр, жнгирма гүз бенен жигирма жаздын өткенин ойлаган Гулайымныц көз алдына усылар
кинодай көринис берип өтип турды. Мине, бүпш қамалға
келднм деп, қуўанғаи Гүлайымныц көз алдына насақ сөзлер
менеп бинпарўа адамлардыц жаман әдетлерн елеслейди.
Олардыц денени титиренткен сөзлери, жақбас шамалдай қулағында шуўлайды.
Күн батты, қас қарайДы. Аспан асгын батқан күншш'
шуғласы сары гүмис бенен бояп булт аетьша бастырылды.
Жулдызлар жымыцлап, жер бетпне жымыя қарады. Түн шамалы қалыц ағЗшлықты тербетип, шақалар шуүылдасқаидай, шаўқымлы сеслер панда болды. Гүн пердеси көк түилигин жаўып таслады. Көркем тобияттыц тыпыш түии, төрт тәрепке ҳүкиыдарлық сүрдм.
Қатты уйықлағаи Гүлайым кезнн ашса, Жумабай еки қолын Гүланымныц. көкси үстине салып уйықлап атырған екен
Рәҳәт қушағында жатқлн Жумабайдьщ еки қолын ақырьш
гана көкирегинен көтерпп қойды да, Гүланы.м әстен орнынан
турды. Машинаға барып ;кун орамалын ткелнп Жумабайдыц
үстине жапты. Ж умабай уйқысырадым-а, неликтен де оянған
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кисиге усап капталына кирип жатып атырған Гүлайымды.
қушақлап баўырына тартты. Гүлайым азырақ уйықласын,
асығып жеримиз таптан шығып баратырма» деғен қыял менен Жумабайды оятыўға көзи қыймай, айланып жатып өзш
де уйықлап қалды.
Таза ҳаўа, тыныш түн, он еки мушешщ маўқын бастырғандай, денендн аўырлатыи, татлы уйқыпыц төсегине бөледи. «Уйқы менен өли тец» дегендей түиде қайгамыз дегенГүлайым менен Жумабай жыллы қушақтын қумарында, бнринбири қушақлап, қатты уйықлап қалыиты.
Бүгин айдыц он үши еди. Азапғы саат алты. Тасқын суў*
буйра толқып атып, жер бетин жалмап жылдырымдай ағыш
киятыр. Сап салалар, ой менен өзеклер, жап бенен ларлар,:
көз жумып ашқанша толып-тасып, жер бетнн жапырып суўбасып княтыр. Үй жайлар қулады. Дарақлар, ағашлар, зат-'
лар ағып киятыр.
Суў алды. Топан суўындай тоқтамастам инримлеиип ақ-қан суў бурқып басып киятыр. Бурқасынлағап толқын тумлы тусты әндархадай жадмап киятыр.Дереклер ларсылдап
қулапды, жайлар ыдырап түседи. Адам инсаняяты тан қаларлықтай Әмудәрьяныц жыққыны жер мёнеп жылғаларды
жуўып жалмады. Толқындай туўлап, айғырдай кисинеп княтырған суў тасқыны—жер бетнн жутып киятырғандай кәринеди.
Алацлардап асып түскен суўдиц пәтм шар тәрептен шарлап, шаўқым салып кпятыр. Ылайдап салымғаи жайлардыц
дөгерегин айпалып аққан суў еки пақшага жеткенде жай—
ишине қарай гүрс етин қулайды, ямаеа еки бүкленип ақырын ғана, қуйыкдай шац бурқ ете қалыл отырысады. Ал қам'
гербнштен салынған жайлар ярым метрдей түбипе суў кетсе
болды, ериген қалыц қардай жымырыла жамбаслан қулайды. Төбеси түбине ларыс ете қалады.
«Суў бәлесипен, от бәлесинен сақла» деп халықтыц айтқапындан ақ, бурқасынлап ағып киятырған суў ҳеш нэрсецди тыцлайтуғын емес. Апналар менен есиклер, жайдыц ағашлары, төле меиен қораныц бақанлары, кели менен келсап,
қазан менен шөмиш, арша менен сандық, ший менен шыпта,
есик бепен қапы қуўғыиға түскендей суў пәти менен ағып
киятыр.
Мөцирегеи мал, маныраған қой, ешки, киснегеи жылқы,
мыяўлаған пышық, қацсылаган инт, бозлағап түйе, қорқылдаған шошқа, қақылдағаи таўықлардыц есап-саны жоқ. Айдалғаны қашып, апдалмағаны батып қалып атыр. Ойына
иеснбей, бопына исеиген түйе усаған анқаў ҳайўанлар, суўға
мантығып өлип, местей ығып баратыр. Мал менен жанлы
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мақлуцтыц хәр қыйлы сеслери, қуйқацды түршиктирип, төбе,
шашыцды тик турғызады.
Адамлардыц аўҳалы хэммеден жаман. Халықтыц көпшилиги тацдағы татлы уйқыдан оянып болмаған мәҳәл. Ерте
турған мийнет ерлери менен ғаррылар, кемпирлер «суў бәлссиниц». Киятырғанын көрин, балаларын, қызларын, ақлықларын оягты. Оянғанлары жалма жан кийинип қаша баслады.
Албырағап адамлар, биресе малға, биреседүньяға, биресе бала-шағаға умтылып суўда қалды. Мантыққаны өлди.
Мантықбағаны терекке өрмеледи. Бийиктен-бийнкке секирди. Тамнын басына мингенлер дийўал қулағанда жайдыц асз
тында қалды. Бнразы бас ғамын ете алмай ғарық болды.
Ғарры менен кемпирлердин, жас бенен нәрестелердиц аянышлы даўыслары жер бетин гүцирендирип жиберди:
— Анажан қайдасац?
— Анажан мен қалдым.
— Жан перзентим.
— Ғәрип анам кеттиц ғой.
— Өлдиц ғой баўырым.
— Қолыцды бер!
— Қайдасац атажан?
— Д\иьясы қурсын, нетесец!
— Өзиц қаш!
— Жуўыр!
— Өлмеўдиц гамын изле!
— Хош баўырым!
„ Жалғыз ғана жулдызым! деген даўьтслардык гүцирег)
ни\ и— адам нпсаниятыныц жан жүрегине тәсийир етип, тула
боныцды тебирендирип жибереди. Шырлаған пәрестелер, жамыраған маллар, жылаган қатын-қызлар жер бетин жацлатып жибердн. Дүркнп-дүркнн маллар менен топарласқан
адамлар тодасын көр1'епнцде жүрегиц суўлайды.
Жеме-жемеге келгенде«ҳәркимге өз жаны татлы» дегендей, қырғыйдан қашқан шымшықтай, шыр-пыры шығып, шыпшып терге шомылып қашып киятырған халықты коргенинде
мийримин келеди. Қашқанлардыц алды қаланыц арқасындағы таўға шақты. Қаша алмағанлар қырылды, суўға мантықты, өлди.
Қулпы дөнгеп бағы бостанлар жасыл липас бенен бөлечген ҳасыЛ жерлер көл больпт, көз жастан тамшы ағызды.
Ғ1а\га атызлары менен қаўын-ғарбыз атызлары суў менен
маптығып, егинлер, дүньялар, маллар ғарық болды.
Қатты уйқыныц қушағында шоршып оянғап Г\лаиым,
жан-жагына қараса суў апатыныц қәўпин көрди. Әлле қашан
Лар толып «Волга» машинасы суўда қалғанлығын көрди,
Қәўипли қорқыиыштан Жумэбайды силкип-силкип оятқан
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Гүлайым жан айбаты менен машинасына қарай жу5}ырды.
Толып тасқанлардан қалай өгкўдик есабын таппай өрденыққа жуўырды.
— Суў алды!—Жумабай жуўыр мында!—дегени сол екен,
Жумабай жзн айбаты менеи ж.уўырғанда Ларға қулап кетти.
Пәтли аққан суў Жумабайды қанбақтай домалатты. «Суўға
кеткен еки-қолын сермелер», дегепдей, Ж умабай жанын сақлап еки қолыи сермелеклеп жүргенде, қолы ағып киятырған1
кегей ағашқа тийип қатты .қушақлады.
— Жаздырма сол ағашты! деди, жаны шығып аяған Гү*
лайым.
— Болады. Тезирек кел! Дегён ашшы, аянышлы даўысты
еситкен Гүлайым, трусиктен басқа кийилглерин шешия тас-'
лап суўға бойын таслады.
Суў ағысынын пәти Жумабайды демнин арасында әллеқандай узақ жерге ығызып әкеткен еди. Гүлайым бойын таслаўы менен жүзди. Жумабайға жете алмай көп ўақыт ынтықты. Лардын ишиндеги толған суўда жүзип жүрген, өлип қалып қалқып жүрген, ериксиз ағып киятырған жанлы мақлуқларда Гүлайымға қорқынышлы көринбеди. Өйткени онын
ақыл-ҳуўшы ЛЎумабайды өлтирмей, аман-есен суўдан алын
шығыў болды. '
Жумабайға өлдим-талдым дегенде зорға жақынлағанда,
Жумабайдын асылып киятырған ағашынын ушы, ағып киятырған бнр топ торанғылға тирелип иркилип қалды. Суўдык
ҳәм өзинин пәти менен зырғып киятырған Гүлайым өзин-өзи
ирке алмай зуўлап өгип кетти. Торанғылдьщ путағынан ағаш
айырыламан дегенше, Гүлайымды ағын суў көп жерте ағызып
алып кетти. «Жаздырма Жумабай.» Д еў менен Гүлайым қанша өрге жүземен деседе, суў ағысы төтепки бермеди. Өрге
жүзип мандымады.
Әллен ўақытларда ағаш торанғылдыц шақасынан айрылды. Жумабай ағашқа асылыў менен қалқып, қатты ағыстын
пәти менен зырғып киятыр. Гүлайым өрге жүзген сайын денеси шымыртықланып ашығанға усай берди. Бир нәрее шақтыма деп қараса, өрге жүзгенде пәтли ағыс пенен ығып киятырғанда шецгел, жигилдиклердин тикени жырып, пышық тырнағандай қансыратып таслаған екен.
Лардын аяғы еки бөлинди. Алдында киятьтрғ.ан Гүлайым
он жақтағы ағысқа кеттидағы, Жумабай сол жақтағы ағысқа
ағып кетти. Гүлайым не болғанын билмеди, Лардан зорға
шықты. Белбуўардан келген суў менен га жуўырып: га жүзип
зорға дегенде Жумабай ығып баратырған Лардын аяғына
түсти. Ж үзиў менен Жумабайдын кейнинен қуўды. Ж ана Ж умабайға жеттим дегенде, Жумабайдын қолы талғанлықтанба,
9—119
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еки колы бирден ағаштан жаздырылып кеттн.
Ағаш солык
етип әдеўир жерге ығып кеттп.
Қолы ағаштан жаздырылған Жумабай суўта сүцгип кетти. Жан айбаты мепеи солық етип шыққан Жумабайдыц шашынап қалай услағанын бнлмей қалды, Гүлайым.
—-Екм қолыц менеп ийпиммеи усла, жаздырма деди Гүлайым:
— Болады! Суў жуттым, деп, Жумабай Гүлайымнын екн
ийинине баладай жабысты. Суўлцщ пәти мепен кнз ушына
океўи зымырап кетти. Жумбайдыц асылып киятырған ағашына асылайын десе, ол ағашлардыц скиншм жағы қайппўытлап ағып атырғап нйримде қалыи қонды.
Имнмне Жумабайды асылдырган Гүлайым, азаматлық бенен жүзип киятыр. Гүлайымда албыраў, қорқыў, қайғы-уўайым дегеннеп бпй хабар адамдай, мортлик бенен жүзип киятыр. Ж умабайға қалай ҳәрекет етпўдиц жолларып үйретмп.
исенимлн жүзип княтырғаи Гүлайым Жумабайга
кәўипли
коркынышты билдирмеўге тырысып киятыр. Гә калқып, го
. жүзнп киятырған Ж умабай б} ндай аўҳалдыц ие болғанына
толық түсипбей кпятыр.
— Не болып княтыр?
— Қалапы суў алды.
— Қайдан?
—Әмпўдорьянын. қайшысы жығып кеткен.
— Коп жүзип кеттик ғой.
— Шыгатугын жериц аз қалды.
—Машина қайда қалды?
— Суўдыц ишинде.
—Ағац урсады ғой деп. қынланды Жумабай.
—Тәбийгып апат, ие қыламыз.
—Мениц бупдай бахытсызлыгым сағанда зиян беретуғьт
болды ғой...
— Жумабай опдай деме!
— Не қылайын, сен не ушын усындай зыянда қалдыц? •
— Не зиян?
—Маипшац суўда қалды.
—Адамман артық не нәрсе бар. Адам аман болса бәри табылады.
— Қанша қыйнап қойдым.
Өлсекте. өмир сүрсекте бирге боламыз.-деген ўақта қатты
ығып киятырған Гүдайым өз пәти мснен Ларға қ\'лап түсчп,
тамыры үз'илмей турғаи торанғылға урды. Өзнинцде. Жумабайдында бетп. аўзы даладай қан болды. Екеўи бирден «ўақ»
дегенде ,Жумабайдыц қолы Гүлайымнын иннннен жаздырь:лып кетти. Жумабай ығып барып, суўға батып шықты. Узын
шақаға асылган Гүлайым Жумабайдын он қолыпан услзп
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езш;е таргты. Торамғылға асылып, маптыгып Жумаоайды
юра»ғылдын усише сүйеп шығарды.
Екеўи бирден үстпне шыққанда, өзи зорга турған торангылдын, та.мыры үзилип кетип доранғыл ығын кетти.
Торанғылдын шақасына жабысқан Гүланым, Жумабайды
жаздырмастан Лардын ернеғине шықты. Лардыц ернеги де
адамньщ киндиғине келетуғын'суў. Жумабайды сүйеди. Ҳалықлан қалған Гүлапым мепен Жумабай тикке турып. азырақ дем алды. Жумабайдыц ботинкасын шештирип суўға
таслады, шалбарын шештнрип Гүлайым өз билеғине байлады. Кәнлегпн шештирип, өзшшц белипе байлады. Егерде енди жүзетуғын болсақ уеы шалбар меиеи көйлектеп услағайлы болсын. Болмаса сен менпц тамағымнан усласац екеўмиз
бнрден өлемпз деп .Жумабайга түсинднрдн. Ж умабай қансымаппан қалай услаўды қолы менсп сермелеклеп услап көрди.
Жумабай Пгла болып жапқа түсип
июмылган емес. Ол
жүзиўдн дьпг билмейди. Қалай жүзнў керек, аяқ қол қалай
сермеленеди. рлардап хешбир хабары жоқ. Жүзипте, жапсалмада шомылыпта көрмеген, шомылғанларды базбаяғы
көрмегеп. Моншадан басқа жерге шомылмағап Жумабайдын аянышлы аўхалы Гулайымды шаршатайын деди.
Бираз дем алған Гүлайым Жумабайды жетеклеп, көкирекке келип турған суўдан ыққа қарай-жүрди. Аққан суўдыц
пәтн аяқты жерге тийгизбей, Ийтерип киятыр. Гә сайыз, гә
тепец жерге ая~ы тийип тентиреклеп, абыиып киятырғагг Гүлайым мепен Жумабай жуўырып 'княтырғандай хаплығып
қалды. Тереи жерде жүзеди, сайыз жерде жүреди, ой шуқырга абынады, дөнге адғы дүгиседн. Өлднм-талдым менен жан
таласып кпятырған Гүлайым таў етегипдеги жырадан зорға
дегепде шықты. Жумабайды отырғызып шалбар менен көйлекти күнге жайды: шаршаған Жумабай менеп Гүлайым
еки дизесинен ҳәлдәрманы кеткендей жыраны жамбаслап жатып дем алды.
Қала қырғын типгендей болғағғ еди. Екн жағы жасыл жапырлқлы тепеклер менен жабылган элўай көшелерге суў толып ақты. Суп сулыў жайлар опырайылып ортасына түсти.
т ек пискрн гербиштеи салыпғап жайлар ғана қуламады.
Басқа жайлардын барлық днйўаллары жер менен тегисленди.
Суўдын. астында көрипбей қалды.
—Қаланы суў алды.
— Қала халқы қырылыў қэўпипде . •
—Өмирге «лим қәўпи келди! деп. суў кеткен секунтинде
ақ район, республнка, оннан соц Ташкентке сым темир арқалы хабар зымырап кеткен едн. Суўық хабар
секунд сайын
турама Ташкент-Москваға олле қашан-ақ суў апатын жегкергеп еди. Суўық хабарды еситкен
Нөкис-Тап?кент-Д\осква
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жылдырымдай ҳәрекстке кирнстн. Өрттен баклаўшылар, денсаўлықты сақлаўшылар, саўда орыплары барлығы бирден суў
астында цалған қалаға атланды.
Пүткил халыц тәбийғый апатца ушыраған суў
астында
қалған халықты, бахытсызлықтан алып қалыў ушын атланды. Көктен самолетлер менен вертолетлер, жердеи машнналар, автобуслар, таксийлер, тракторлар, жүк тасыў машиналары, азық-аўқат кийим-кеншек брезент палатка, шатыр тасыған холхидалар менен басқа да машиналар тумлы-тустан
толып қалды .
Алды меиен суў алған қалаға жақын райоплардыц халқы
ғалаба қушақ жая туўысқанлық жәрдемге,умтылды. Суў апатынан бүлинип көшип киятырғанларды қушақ жая қарсы күтип алып, үйли-үйлерине апарып жайластырды. Балаларды
бақшаларға, интернаттыц жайларына, ғаррыларды мийманханаларға, мектеплерге, клубларға орналастырды. Астына
төсек. кийерине кийим, жерине ас-аўқат берди. Лчылағанын
жубатты. Ғамлыныц кеўилин алды.
Көз алды Қарабарақ деп, суў апатынан қашқан халықлар
демшщ арасында қалапыц арқа жағындаты таўға келип
жетти. Аш қасқырдыц алдына түскен қозыдан, көз алдына
қаран, таў етегине шожыды.
Дүнья паразлар-дүнья-мүлик
ушын қашып кете алмай, суўға багып, мантыгып өлдн. «Жер
тесиги мыц тиллә» дегепдей кими қутылды ким жығылды,
суў апаты бул жерлерде жер бетии жалмап жутқандай
қылды.
Қанша дүнья, қанша мал-мүлик, қанша азық-аўқат қарг
жердиц қушагында қалды. Пахта тазалаў заводындағы қанша мыц тан пахталар таўдыц тасыпдай жумалап, жер шуқырына жайласты. Адам баласыныц ҳадал мийнети, мацлайтери менен камалға келтирилген ақ пахталар ақ көбиктей
ағып кетти.
Аспаи әлемип қақ айырып ушып келген самолетлар менен Еертолетлар қызғынлы иске киристи. Самолетлер парашютлар менен солдатларды, дәри-дармақларды,
азық-аўқат шатырларды таслады. Вертолетлер, тереклердиц басын*
да, дөиниц үстинде тамныц төбесинде жүрген адамлар менен суўда қалқып жүрген ағаш шөпке асылысып, өлмей аман
саў ығып жүрген адамларды шөпшеп алып жүр.
Ж ән жақтан көплеп келген қайықлар ығып жүрген малды, дүньяны алып, тезлик бепен тумлы тустағы қырға тасыл
жүр. Барлық халық ҳәрекетте, барлық адам қызғын хызметте. Таў етегнне демниц арасында шатырлар қурылып қалды.
Солдатлар сапта турып, қалыс хызметин атқармақта. Қурылған шатырларға, жәбир көрип, суў апатынан қашқан адам*
лар машиналарға жүкленип әкелип жайғастырылып атыр.
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Шатырларға жайғастырылған
адамларға кийим-кеншеклер кийгизнлнп, биринши болып медицина илажлары исленилип атыр. Азық-аўқатлар менен тәмийин етилип атыр.
Қорыққан, албыраған, мәнзил мәканныц биримлеп жыйналған мал-мүликтиц суўға кетип өлген туўғап-туўысқан, жоражолдастыц қайғысында қалған халықтыц кеўилин табыў
ацсатпа?
Ел азаматлары, халықтыц сүйиклп ул-қызлары мәртлик
бенен халық хызметине таяр болды. Олар жығылғанды сүйеди, Жылағанды жубатты. Қамыққанга ғамхор болды. Апаттыц жобиринде жапа шеккен адамлардын кеўнлин табыў
илажларыныц барлығында тақ турып, өз ўазыйпаларын атқарыўга қызғын хәрекет етти.
Күиге.шалама шекки кепкен шалбарды, көйлекти Гүлайым кийди. Жумабайды қолтықлап Гүлайым таў жырасынан шықты .Таўға өрмелеп төбесинен асырылып тусип
атырғанда тез жәрдем машинасынан түсип атырған Сапаргүлдп көрген Гүлайымныц жүреги қуўанышларға толып тасқынлап кетти.
—Апа!—Апажан деген даўысы таў ишии гүнирендирип
жиберди.
—Жаным!
— Баўырым! — Гүлайымжан! — Тиримисец.? деп, белин-бөлип айтқан сөзи менем бирден қушағын жая
Гүлайымға қарай жуўырды. Гүлайымда қушағын жая Сапаргүлди қушақлады. Қатты қушақлап сүйди. Мнйрн қапғанша баўырына басть;.
— Аманбысац баўырым?
Аўа апажан.
— Кеше усы тоғайга қарап сени кетти дегенди еситтим.
— Аўа, ксшир апа!
— Суўға батып өлдиме деп, тынышым кеттн.
Азанда
суў апатын еситип Гүлзар келди.
— Апа өлимнен аман-саў қалдық.
— Жумабай қалай шықты.
—- Мен алып шықтым.
— Машипа қайда?
— Суўда қалды.
11 — Кийимлериниз?
— Суўда қалды. — Ағам қайда?
— Усымапда.
■— Урсады ғой.
— Кешнрим сорарсан. —Жүрид! деп тез жәрдем машннасына Гүлайым . менен Жумабайды Сапаргүл өз үйине
тезлик бенен апзрып қайтты. Сапаргүл Гүлайымға рухсатсыз кеткени ушын, бундай
ҳәдийсеге
дуўшакерлесчснп
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ушын, машнпапы дүзде суўдыц астында қалдырганы ушьш
урсаиын деп талай оқламсада, бул аўқалыпда
тиимен ақ
қояйын, өзлери өлимнен өмирге зорга жетискенде, жүрегине
дағ салмап ақ қояйып дегеи Сапаргүл буларды үйде қалдырып, өзи штабқа барып жетти.
Қаратаўдыц стегипс жапласқап штабтыц әтнрапы ызықызық адам толы машииа, үиплип атырған азық-аўқат, кийимкеншек. Лзаипап берли тыибай, суўда қалған адамларды
тасыған вертолст бенеп адам излеген самолет күн батып,
ымырт жабылыи, қасқарангапда тоқтады.
Солдатлар
менен адамлар жыққынды куднрстли күш
бепсн байлан болды. Халықтыц қолыпан дүзетилген қара
буўралар, көтериў кранлары меиен бөгелегугын жерлерде
бир күнниц ишипде бөгеп болды. Қара буўраға қоса салыпган тас бенен оныц үстине таслы шегелн топыраққа араласқан цемент қашыны қатырып таслады. Қашы шаўып, суўды
тоқтатқан
.чалықтыц, солдаттыц барлығы жыққын кеткен
жақтыц төмепгп тәрепнне әкелнндп.
Қаратаў мепен тогапдыц қосылысқан жериндегн ески лэр
суўға толыи кеткеп еди. Суў нпжеперлердиц ўнгарыўы бонынша. Әмиў дәрьядап аққап суў ярым, бәлкн метр жоқары
тур. Сол ушып тезлик бенен Лардыц аяғы Әмиўдэрьягл
қуйылсып!—деген меПеи булдозерлер, экскаваторлар, адам
күшине қосылып, жыққып кетпп аққап суўды Лар арқалы
Әмиўдәрьяга қуйгызды. Әмиўдәрья жыққыиныи суўып симирип жутты. Лардыц бир неше жағасынан жарып әтирапыпдагы суўды Ларга ағызды.
Суў алган жерлердегп суўларды узаққа созылған канэл.ларга. аягы көлге қуйгаи жапларға, дийқапшылыққа пайдасы жоқ ой жылгаларга агызды. Түпи менеи жәпжаққа аққан
суў тан атқанша
тап таслады. Бийик жерлердеги суўлар
пүткиллей ой-шуқырларға ағып болды. Д|ын суўдыц пәть-қос
няқлап шапқаи аттанда тез ҳәрекетте еди.
Екнншн кешке жақын қаладағы суўдыц барлығы қашырылып болды. Қалаға кириўге қадаған етнлди. Алды мепен
момлекетлик банкаға қараўыл қойылды. Дүканлардыц загларын жыйнап алыў
ушын солдатлар менен студентлерге
тапсырылды, Ец ақырында тәртип бенен қала халқына суўда қалған затларын, жайларыпыц орынларын көрнўге рухсат етнлди.
Пүткнл қала әтирапын тоғайларды, ой-шуқырларды қаран шығыў
ушын ,суў ағып турған жапларға кншкене аў
қайықлар салынды. Асқарға өз группасып алып Гүлайым ме■нен Жумабайдыц ағып кеткен ески Лвры бойынша, сол Лардыц ншин, еки жағын
көрип тексерип шығыў тапсырылған
еди.
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Асқардыц минген қайығында төрт милиционер бар. Олын биреўи пенсняға шыққан Иаўырызбай еди. Ларды өрлеп
киятырған Асқар ҳәм жолдаслары әтирапы пута шецгеллер,
қамыслар менен оралған Волга машинасын көрип қалды.
Жалма-жан қайықты ғырра жағаға тоқтатты. Бирим-бирим
барлығы түсти. Батып қалмас ушын жүрер жолына шөплерди төсеп Волганын жанына барды. Суўдыц пәтн менен Волганыц сыртына оралып қалған шөплерди алды. Номерине
қараса Асқардыц
Волгасы екен. Асқар менен Наўырызсай
тадланып бир-бирине қарады. Басқаларға хеш нәрсе сездирмей, айланып келемиз!
«деп, қайыққа минип кетип қалды.
Лардыц аяғыныц басына шыққан Асқардыц топары еки
ешек, сегиз сыныр, төрт түйе, елиўге жақын қой-ешкиниц
өлиги менен Волгадан басқа ҳеш нәрсепи көрмеди. Өлгенжиткен адам ығып жүргеп зат жоқ екен.
Суўалғаннан кейнп арадан үш-төрт күн өткенде ҳүкимет
халықларға
жәбирде қалғаны ушын қәрежет бердн. Суў
апатынан қулаған қаланыц шығыс қубласынан жер участкаларын ҳәркимге бөлип бердк. Жацадан қурылатуғын қаланын генерал планы
дүзилип, қызғын қурылыс басланды.
Суўға батқан Волганы машинаға сүйретип Асқар үйипе
қайтты. Волганын булманға қалай келгени Асқарға жумбақ
болды. Өйткени Асқар басқа бир қалада командировкада
жүргенде ўсы суў алған қалаға самолет бенен ушып келип,
Сапаргүл менен сөйлесседе, машнна ҳаққында сәз қозғаған
жоқ еди. Асқар машинаны қызы Гулайымныц андайтуғынын,
оған қызынын правосы барлығын биледи. Ал қызым айдап
келнп суўға кетип бир нс болмағайдағы деген қайғы менен
уўайымда киятыр Асқар.
* * *
^йге келген Асқар Сапаргүлден барлық аўҳалдь: билди.
Л\ашинаны Гулайымныц минип кетип тоғайда суў алмадч
қалып қойғанын, Гулайымныц Жумабайды суўдан өлдим-талдым дегенде зорға аман алып шыққанында еснтти. Бпрақта
екн жастын арасындағы байланыстан хабарсыз еди.
Өйткени Гулайым Жумабайды жанындай жақсы көреди
гой деп, Асқар ойлағанда жоқ. Тек «Жумабай менеи бәрқулла бирге
жүреди дегенди» Бийшара жигит көзи илмей,
бир жерде болмаса, бир жерде тайып қалар, аўлақ жүрсе болмайма.» деп ғана үстуртин, өзинен-өзи гүбирленди
де қойды.
Ашыўлы Асқардын иши ийт тырнағандай болды. «Волга»
суў алмада қалғаннан кейин ремонттан шықты. Гараж-а
салып гилтик
өзн алған Асқар, ҳеш нәрсе айтбастан тагы
да командировкаға кетип қалды. Сапаргүл Асқар менен
■бас қосқалы бирпнши мәртебе Асқардыц усыкдай ашыўлан-
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ып, ҳсш нәрсе, ҳәттеки коминдировкаға, ҳайда, каяҳҳа баратырғанын, неше күнге барады, қашан келеди, айтбаганы-'
на ҳайран калды.
Сапаргүл менен Гулайым ашық сөйлессйик деген мақеет бенен, Сапаргүл— Асқар кеткеннеқ, кейин,—Үлкен он
артынап сыртқы есиктн илип қалған едн. Қатты сөйлесичте
көзи қыймаған, ақырын с&йлеспўге иши күйнп өртенип баратырған Сапаргүл узақ ойдан кепии, салқынқанлық бенен
бирақта көкцрегииде бнр түрли кеги бар адамдай қалтыраи
сез баслады.
— Аған ашыўлаиып кетти.
— Неге?
— Өз тенин тапбадыма екеи дейди.
— Өзимнин. теним болғанда қалай?
— Қашанға шекем жетелесип жүресен?
— Аламға адам дос апажан.
— Адамнын да адамы бар. Он еки мүшеси толығы мепсн
бар азамат табылмадыма?
—Адамды, онын ҳадал мийнети менен, адамгершиликтии,
байлығы менен сыйлаў керек ғой?
— Жетелесте жүр. Несине қаттында қалдыц?
— Талант ийеси. Оныц фәк жүреги, мунайым минези...
— Сонда бир мүшеси жоқ музыкантпа?
— Тек музыкант смес, ал композитор...
— Кор болган қызым...
— Жоқ апа, Қор болғанларды қорлықтан шығарыў ушын
ҳәрекет етип атырман.
— Не дейсен?
— Ағам прокурор, меч артист сен доктор, сол қара түнекте қалғдн азаматтыц көзинеп қоса алмасақ не болғанымыз

апа?

— Сен солай ойлайсацба, ол ацсат емес қызым.
— Ансат өмир жоқ.
— Басқаны нзле!
— Жоқ, мен оны жанымдай жақсы көремен. Жаслығы.мнан жүрегнме жүрвк қосқаным. Мен сизге бурыннан айтып
киятырман. Ақ сүт берген анам болғаннан сон ашық сырымды сенкен жасырмаған еднм! деп, Гүлайым қатты
қамсықты. Кейнине айналып кетип кроватқа отырғанын
билмейде қалды.
Өқсип-өкснп жылагап Гүлайым бираздан кепин, азырақ
солығын басайын деди. Сапаргүл бий илаж тоқтап, қатты
ойланды. Ой толқыны мыйын мен-зен еткендей, манлайына ақ порықтай бармақларын қойып, булда отырып қалгаи
еди. Аналық жүрек елжиреп булда ,Гүлайым жылағапда
көз жасын тыя алмаган еди.
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Гүлайым анасынын пикирин билгеннен кейин, барлық
мәселени үзил-кесил шешейин деп, сөзди шорта кесип, солығын басқанынан сон ен сонғы сөзин айтты.
— Мен Жумабайды жаслайынан жақсй көретуғынымды
талай сапар тапжылмастан айтқан еди% Оинан берлн
бир нешше жыллар өтти. Институтты питкерип • келдим.
Үйренген кеўил ойнап өскен әдет тағыда Ж умабай деп
қоймады. Дослық даўам етти. Арадан бир жыл, алты ай
өтти. Ойластық, өмир өткеллери ҳаққында пикир алыстық.
Ақырында бас қосатуғын болып бел байладық.
Сизлер тек бир нәрседен қорқасыз. Базы бир женилпселпи адамлардын шуғыллықты өзине «жақсы қәсийет»
билгенлердпн бнр екн-аўыз сөзлерннен қорқасыз. Прокурордыц қызы соқырға турмысқа шығыпты. Ақылсыз екен,
көзи бар қапылыппа, Прокурордын өзи менен ҳаялыда
ақылсыз усайды. Талай сапар тюрьмеге түскен адамға
қызында береме екен? деген пасық сөзлерден қорқасыз.
— Анажан бул сөзлёрден қорықба бул сөзлер адамгершиликке, адам менен адамныц досласыўыпа пүткнллей
қарсы.' Көзди жумып тойға таярланын, ағам менен сөйлес,
сөйлесиўге бата алмасан, өзим сөйлесемен. Басқа илажы
жоқ апажан. Халық арасында абырайымыз түседи. Мен
еки қабатбан. Үйден берсениз кете беремен. Жумабайдан
басқаға атып жнберсенпзде қосыллтайман! деген, Гүлайымныц ашық пикирин еситип. шын тилегине түсинген Сапаргүл орнынан турып Гүлайымнын манлайынан сынпағаны
сол еди, Гүланым, қандай да бир себеп пенен жылапжиберди.
Асқар менен Сапаргул сансыз ойлардын саясьша сыйма-ғапдай, гараждын гилтнн Гүлапымға берди.
Гүлайым
'■аражды ашты. Волга машинасын есиктин алдына әкелдп.
Асқардын қолында ишп ҳәрқыйлы зат толы корзинка, бир
голында бир нешше қармақ. Асқар менен Сапаргүл машн•анын артында отырды. Қармақты көрген Гүлайым булардын дейдине түсиннп, тоғайдагы көлге қарай асфальт
колға түснп зырлап кетти.
Асқар менен Сапаргүл, Гүлайым- қармақларына ҳеш
н.-фсе илмегеннен сон, плседе оны қағып түснре алмағанкан сон қалын саяға төсек төссп отырып алды. Асқар
көз астынап қараса Гүлайымпын бойында өзгешелнктин
барлығын сезди. Гулайымды қармақлардын қасына жибердн. Асқар, қармақларды қарап отырған Гүлайым булардын не ҳаққында сөйлесетуғынып сезип отырды.
>.
Басқа илаждын болмай қалғанын сезген Асқар азаматлық,
адамгершилик өмиринии солдаты болыўға бел байлады.
Күлгёнлер күлисип. ҳақыйқатын тмсингенлер алғыс айтсын!—деген пикирге Асқардин ' қосылғаныпа
Сапарғуд
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тацлапды. 'Галай түнлер бойына толғатқандай, түн -уйқысын
төрт бөлин, таиды тырнап атырған Асқардыц бнрден өзгергенине Сапаргүл тацланды.
Бул неге булай болды екен? деген пикирди билмекши
болған Сапаргүл «Енди болмай қалған екен» деген, Асқардыц сөзинен Гүлайымныц жүклп болғанын Асқардыц
оез1 енин . үсиндп. «Ғ.ьй—жайға қарайды, қатын оайға
қарайды», дегендей, байыныц бстине қараған Санаргүл
Асқардыц анық жолға түскенин түсинип, Гүлайымға басқаша ҳәрекет бенен сөйледи.
Балық тутыў бәне болын басқа нслердин сырына жеткен Асқар менен Сапаргүм, Гүлайым күн батар алдында
үйине қайтты. Үйге кирсе телефоп сыцғырлап турған екен.
Гүлайым тыцлады:
— Болады. Ҳәзир Сорайман.
— Апа, бара берейинбе?
— Бара бер!—деди, Асқар кимниц сөйлегешш билил
Сапаргүлден бурын.
— Рахмет аға! деп Гүглайым үйден шығып кетти.
— Бизлер балаларды тәрбиялап атырмызба балалар
бизлердп тәрбнялап атырма?
— «Бурыпғыныц қойы мацырайтуғын еди, ендигиниц
қойы аўзын ашады»—деген екен, жары жасына жақынлағанда герец болғап бир келиншек.
. ••— Балаларымызга айтқаиымызды қылдыра алмаганымыз
қалай.
— Сқы дедни оқыды. Жоқары бплим ал деднц. Қолында
дипломы бар^ енди недейсец, айтқаныцды қылмағанда, усылай боларма еди?
— Ец ақырында мына тапқанына қара...
— Сапаргүл, сыналатуғын сырыц алдыцда.
* — Тагыда не болып қалды...?
— Қыз камалға келди. Балада еки жылдан университсттиц юридикалық факультетин тамам етип, нызам жумысына хызметке келеди. Барлығыда өмнр тәртиби ме.чен
оте береди. Ал ец қыйын нәрсе мына қызды калай узатыў,
анаў мүсәпирдиц көзине қайдан нур таўып бериў болып
отыр. Күни-түни мснпц 0 1!ы-м усында болып отыр. Сен
кимди— ким тәрбия қылыў ҳаққыпда ойласан мен усы
қыйын мәселе жөнинде ойлап бас қатырып отырман.
Тйрбня мәселеси үлкен-кишнге қарамайды. Кимде ақыл
мюл болса, тәрбияшы сол болады. Ақыл деген адамгершилик, билим, халыққа қа.тыс фидакерлик бенен хызмегтэ
болўы деген.
■ Мениц муҳаббатым прокурор болыўды емес, менин
мўҳабатым ҳадаллық нызамын қорғаў. Ғәрип-ғәсирлердиц
адамгершилигин, ҳақ нийети, ҳадал тилегнн сақлаўдан
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ибарат. Меипн
муҳаббатым—жәбпр-жапа көрпўшнлерге,
каигы-ғам матамында қалыўшыларға ғамхор болыўдан
ибарат. Адамды қаралаўдан гөри—тәрбиялаў артық! деп
ойлайман. Қараны аққа, ақты қараға жақсан бәрн—бир
бояў. Ал х.ақ жүрекке кирген қара—тикенди суўырыпалып,
жара болған жерди емлеў, жазыў бул меник сүйнкли
муҳаббатымныц ҳадаллығы екенинен дәрек береди.
Асқар ақылы менен оплағанын Сапаргүлге усылай
түсиндирди. Сапаргүл бул пикирлерди терек тексерип
билиў ушын Асқардын арғы дүньясында, ашық аптқанда,
қызы жөнинде нелер бар екенин билиў керек еди. Асқардыц ашық пнкирин анық билген Сапаргүл «Аўа Гүлайымды Жумабайға қалай узатыў ҳаққында емес, ал Жумабайдыц көзин жазыўға болама жоқпа, сол ҳаққындағы
Асқардын азаматлық ойынын қалай шешилиўи ҳаққында
бас көтернўге туўра келди.
Асқар менен Сапаргүлднн ойласығыныц үстнне келгендей, Айпара сыртқы еснкти қақты. Сапаргүл Айпараға
есик ашты. Асқар менен Сапаргүлдиц бурынғыдай апақшапақ болып көринбегенинен ақ Айпара бир нәрселерди
ойлап отырьш қалды. Буны сезген Сапаргүл өз ойларын
билдирмес ушын қайнап турған суўдан чай демлеп, нан,
печенье, қант әкелип Айпараныц алдына қойды. Дәстурхан жайып чай қойылғаннан сон Асқарда, Сапаргүлде
столдыц қасына стул қойып Айпараныц қасында отырды.
Чайды үш нрет қайтарған Айпара биринши кесени
Асқарға, екинши кесеге чай қуйып Сапаргүлге, үшннши
кесеге чан қуйып өзи ишти. Асқар менен Сапаргүлдин
бнр түрли болып отырғанын олар билдиргисн келмесе де
Айпара әлле қашан сезди.
— Снзлерде соны еситкекбе единиз?—деди Анпара.
— Нени деп, жалт қарады Сапаргүл.
— Еситбедицизбе?
— Еситкенимиз жоқ! деди танланып Асқар.
— Мен сүйинши сорап келип 'отырман.
— Жоқ, бизлер еле ондай... деп жалтақлады Сапаргүл.
— Сизлер ондай етпесенизде әлле қашан әкелип қойды.
Гүлайым менен Жумабай ҳаққында ойласып отырған
Асқар менен Сапаргүлдин жүреклери туўлап кетти. Тап
жаца ғана кетсе де Гүлайым—Жумабай менен қашып
кеткен екен—дегсм қыялдын қәўипинен қызара бөртксп
Асқар менен Сапаргүл -тацланыў менен бир-бирине қарады.
— Нени әкелди апа! деп шыдамсызлық пенек сорады,
Сапаргүл.
— Мәдийнаны Наўрызбайдын иниси Азат алып қашып
келди.
Сапаргүл менен Асқардын бирдеи шырайына қуўаныш
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енди. Екеўи -бнрден «жақсы бодған екеп, қутлы болсып!
Той қыламыз!» деп, гезекпе-гезек сөйлсп атыр.
— Суйиншп молдан апа! деп, қуўанышты улескен кисн
усап Сапаргул өз сырларын жапты.
Айпара еле Гулайым- менен Жумабай қаққында көп
жкллардан берлп анаў-мынаў сыпсыц сөз еситкен менен
булда, Наўрызбайдап
арнаўлы түрде ҳеш нәрсе еснткен
жоқ. Сол ушында Сапаргул алды мепен мениц менеи
ойласпадыцлар, меппц туцгыш ақлығым еди, бнр ўақытта,
Гүлайымды тур.мысқа шығарыўдыц еркпн маған берип
едицлер,—деп, өкпеленди деп Сапаргүл де, Асқар да
жаиалық хабарып айтқанда жоқ, билдиргенде жоқ.
Сапаргулге, Асқарға Айпараныи кслиўи тек суйиншини
сылтаўлап, бугин кеште кеиес тойына кнмдн шақырыў
керек. Тойды қашап, қалан бернў, Порхан менен Гулзардыц алдыпан өтиўге адам жпберпў, кпмдп жпбернўҳаққынд-а ойласыўға айтып келген еди.
Асқар менен Сапаргул ҳәзир еснтиўден барыўға қуўанышып қоса үлесиўге қуштар болды. Сол ўақта Гулайым
жетип келди. Айпара, Сапаргул, Асқар машннага миндп.
Гүлайым Волганы айдап кеттп. Волга зымырап киятыр.
Қалада журпўге
белгиленген тәртиптен герн Волга
қаттырақ. шаққапырақ
зыргып
киятмрганын
Гүлайым
сезбесе Санаргүл, Асқар, Айпара сезип киятыр. Гүлайымпын шырайы шыққаи, екн бетпнпц алмасы қызгыш дөнип,
қасы қыйылып, көзи жарқырап жанып киятыр.
Азат пенен ец әўелн Мәдийнаиы таныстырған усы
Гүлайым—еди. Бирншинден Гулайымнын ойлагамы Мәдипиа мунайым минезлн жақсы қыз. «Жақсы жатқа кетпесни!»
деген мақсет еди. Ал екпншисн Азат модиннаны алағойса,
Сапаргул. Асқар, Айпара, Наўрызбай Гулайымнын Жумабайга |-:осылыўына улкен дәлил болады. Әепресе Асқар,
қайта-қайта тюрьмеге түскен адамныц баласыиа
неге
басыцды байлап тийесец? десе, қыз бериў жақпаса, қьп
алыў неге жағады. Мәдийна Порханныц қызы болса,
Жумабай Порханныц баласы ғой деп, айтыўға қолан
болсын деп. Гулайым Азат бенен Мәдийнаныц басында
қосты. оларды бугин тезлик бенен қашырып жиберген
Гүлайым болды. Сол ушыи Гулайым бугпн айрықша шадлы
кеннпте еди.
Сапаргуллер барамап дсгенше қонсы-қобаныц қызкелиншеклери жыйналып М;днйнаныц әнтек-тәнтегин шығарыи, қәде-қәўметин алып болыпты. Еки жағына еки қызды
қосып бетине ақты жаўып, шымылдыққа киргизипти. Наўрызбай менен Азат қоцсы-қобалар менеп чай үстинде ойласып отырганныц үстнне Айпара Сапаргүл, Асқар, Гулайым
келди.
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Асқарларды келиншек түскен жерге апармай, қоқсыныц
жайына апарды. Ерке Гүлайым ҳешкимнинде айтқанын
тынламай, өтириктен не келиншекти көремиз деп анасы Сапаргүлди сүйрелеклеп Мәдийнаньщ отырған жайына апарды.
— Сапаргүл келди!— Сәлем бер ҳарағым!
дегеннен кейин Мәдийна ҳасындағы отырған қызлар
менен бирге турып сәлем берди. Шымылдықтык ишине
қарап болып:
— «Рахмет» деди Сапаргүл.
— «Көрщмлик бересиз» деди, қақылдап бир келиншек
күле шырай берип.
— Онысыда барма еле...?, деп күлди Сапаргүл.
— «Ат өлседе қәде өлмес, арық қойдан төслик ал!»
деген,—келмншек күлиўи менен Сапаргүлге қолынузатты.
— Мә! деп, бес манатты узатты Сапаргүл.
— Жоқ буныныз аз болады. Қызьщыз екеўикиз! деди
келиншек.
— Мен бағана көрдим деди Гүлайым. Тағыда бесманат
берши! деп Гүлайым шымылдыққа кирип кетти.
— Япырмай, бермесем көрсетпейтуғын болсан, мә!деп
тағы бес манат берди.
— Тойыкда қайтсын!
— Сәлем көриўге болама?
— Болады.
— Қүнде көрип жүрген Мәдийнаньщ жүзин көриўге
^зорға «он манатқа билет» алдық ғой! деп Сапаргүлде
шымылдыққа кирди. дәстүр бойынша ийилип тағыда
сәлем берди. Мәдийнаға бир қарап, қасындағы еки қызға
бир қарап, азырақ турды да, Сапаргүл шықты, Гүлайым
шымылдықта қалып қойды.
— Гудайым. Мәдийнанык қасында отырған еки қызбенен қосыла әнгимеге киристи. Мәдийна менен Гүлайымнын қасында отырған еки қыз Гүлайым менен Мәдийнаныи
жасырын сырларын билмегеннен кейин,
сөзлерине толық
түсинбей, базда, «Аўа, солан дурыс, тап дәл өзи дал ғана»—
деп гезекпе-гезек мақуллап отырды.
Жумабайға Сапаргүл менен Асқардын пикирин айтып
барған Гүлайым оғада қуўаныш пенен барған еди. Солай
да, ҳеш қандай шийқас таппасын деп, Мәдийна айнымас
деп Гүлайым. Азатты өзи менен ертип барып, қос гүжимнии
қасына қалдырып кеткен еди. Келгеннен кейин Гүлайым
Жумабайға жағдайды түсиндирди. Сен апамды бир саатлық
жумысқа жумса, биз Мәдийна үшеўимиз отырып турайық
деп түсиндирди Жумабайға.
Жумабай Гүлайымньщ сөзин жерде қалдырама, қаланьщ
екинши жағындағы Микрорайоннан Нотной магазин ашылды. Соннан мына жазылған Нотной қағазды әкелип бер,
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бизлер ЛАәдийна үшеўимиз отыра турайық деп Гүлайымга нотной қағаздыц атын жаздырып, Гүлзарға берди. Гүлзар қағазды алыў менеи жолға шықты.
Гүлайым Гүлзар
кетиўден— ақ Азатты алып келди.
Тап қашпасацлар буннап былай ўақыт болмайды. Гүлзарда, Пор.ханда отиускаға шығады. Күни-түнн үйде болады.
Оннан кейнн қашыўларыц қыйын, тезнрек болыц деп,
Гүлайым мепен Азатты қарасгырды, Гүлайым менеи Жумабай: Азат шаққаиласып, булардыц сөзин мақуллап, ушыўға
қанаты болмай тур. Ал Мәдийна қысыныцқырап тартыиып
туп.
Мәдцййа мыц қыйиалғап мепеп кеткиси келеди. Гүлзарды
апам жанындай жақсы көредн. Айтбай кетсек, өгейлипы
етти!—деп айтады деп ойланады. Болмаса Гүлзардыц» өзи
|)ул бпр жақсы жкгит скен басыиды қоса гоп дсп талай
гптқан. Гүлапым Мәдийиага, Гүлзар апама айтаман, анебетте көп күтип қалды деп қыстастырды Модийна, тезлкк
бенен кийнпди.
—' Өзнмиз таксп менен узатып саламыз!—депГүлайым
менем Ж умабайда шықты. Төртеўи көшедеги оетаиопкага
такси туратуғын жерге киятырса, автоб\’стын_ остяп жкаеында Гүлзар еле турған екен. Гүлайым Жумабаиды,
ЛДәдийнаны. Азатты тасага жасырды да өзи Гүлзардыц
қасыиа келди.
— Апа еле кетбедицнз бе?
— Автобус жоқ.
— Айтбашақ бүгин автобус аз болады.
— Неге?
— Студентлер менен қала халқын пахтага апарады.
— Ондз не қылдым?
— Ҳәзнр такси келсди. Соған миндирин жиберемен дегепи
сол екен, такси де зуу етип келип тоқтады.
— Мына апайды микрорайонға апарда, айланып кел,
күтип тупаман деди. Гүлзарды такеиге миндмрип, өзи Млдийна, Жумабай, Азатты күттирип турган жерге келди.
Үшемин ертип таксистке ўәде еткен такси туратуғыи жерге
келип турды.
— Куппа-күнднз қашқанымыз уят емес пе?
— Барлық қызлар түнде қашады, сен күнднз қапггыц
бул жаца дәстүрге айлаиады!...—деди, күлип Гүлайым.
Ҳәмме ерпкснз күлпп жиберди.
— Сен бир қашып баратырсан ба, өз еркиц менен, өзимиз узатып атырмыз! деди Жумабай.
— Аўа, бул қашқанға есапланбайды.
Булар, анаў-мынаў айтысамап дегенше такснсттежетип
келди. Гүлайым таксиге Мәднйна менен Азатты мннгнзди.
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Ҳошласкан киеи усап қолларын былғап қала берди. Таксист
қәде бересец деп көшени қайта-қайта айландырып ақырында қәдени алып келиншекти Азаттыц үйиниц алдына түсирди. Гүлайым Жумабайды үйине апарып, ертенге шекем
хош бол деп қайтып кеткен еди. Мине усыларды тәкирарлап сөйлесип бираз өткеннен кейин чай. нан алып келейин
деп Гүлайым шымылдықтан шықты.
Мәдийна қасындағы отырған еки қыз
беиен оғада
танысыл алды. Биреўи Азаттыц әкеси Ерназардын дайысыныц қызы екен, екиншиси -Ерназардыц үлкен ағасыныц
генже қызы екен. Екеўи де Мәдийнаға бийкеш болып
шықты. Мәдийнанын буларға болған көз қарасы «Сиз,
биз» бенен Қамырдан қыл суўырғандай болып, жыллы
жүз бенен сөйлесиүи оғада унап қалды. Булар үшеўрде
жан жүректен танысты.
Асқар Наўрызбайға қолынап кслгеи барлық мүмкиншиликлерден пайдалана отырып жәрдем қылатуғын болды.
Бнрақ тойды пахта орынлағаннан соп, пахта байрамы тусында берилсип, ҳәзнр қонсы-қоба, татыў ағайын-туўған туўысқанлардап тойды өткериў ҳаққында ойласыққа шақырылып
айтылатуғын болды.
— Той бодмаса келиншектиц бети.ч қалай ашамыз! дедн
бир өткир тилли адам.
— Сол ўақта ашылар! деди Сапаргүл.
— Жоқ болмайды, атымызға ылайық емес.
— Тойды өткере берейик.
— Болмайды, ел дәстүрин бузып, халықты алдаўға
болмайды.
— Онда не қыламыз?
— Сой апа, өгизшени.*
— Ал сойдық...

— Той қыламыз.
— Қалай?
— Ертец кешке, үш-төрт саатқа адамларды жыйпайыц.
— Ағашг.леодн ш -’
•— Ағайинлерди үлкен тойға шақырамыз.
— Үлкен той, кишкене той деп жүремиз бе?
— Не қыламыз?
— Бәри жыйналғанда он хожалық ағайииц бар.
— Оныц да барлығы Шымбай менен Халқабадта.
— Ал сондаше?
— Барлығына бир машина барып алып келеди, апарык
таслайды.
— 'ймдт дугыс! до^. Азат
— Солай қыламыз! деди Нрўрызбай.
Ҳәмме усы ойга қосылып, тойды ертец кеште көпке,
созбай өткериўге келисти.
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. Такси парктен кпрейге автобус сатып алынып, ШымбаДка жиберплди. Қайтысын усы автобус ХалқабаДтағы
ағайинлерди алып қайтыўга келиснлди. Асқар менен Наўрызбай ериксиз Айпараныц айтқапына келисти.
Асқар менен
11аўрызбайдыц өзлерн Порхан меиен
Гүлзардыц үйине барып келиснп қайтты.
Порханда, Гүлзарда келнсим берди. Азат бенеи Мәдийнапыц неке тойы ертец кеште болатуғын болды.
Азат бенен Модийнаныц неке тойыда өтти. Тойды
Асқардыц өзи басқарды. Той огада биймолел, қызықлы
болып өтти. Келнншектин бетн ашылғаннан кейин, ойынкүлки, саз-еәўбет басланды. Тойға жыйналған халықлар
тойдыц тамашасып көрпп, түнги саат төртте үйлерине
тарқады.
Той өткениен соц төртинши күни Жумабайдыц үйинен
жаўшы келди. Жаўшыныц жасы үлкени Бақый Таўмуратов, Асқар менен Сапаргүл буларды биймәлел өкпе-гийке
сиз күгип алды. Бақыйдыц қасында келген жигитлерде
жат адамлар емес, оларда Сапаргүл менен Асқарды
таныйтуғынлар. Бул ҳаққындағы мәселе бурыпнан писнп
қалғаиы ушын, қайтадан қазан қайнатыўдыц қолайы болмай
қалды.
Асқар жаўшы болып келген жнгнтлерге жасырмай
айтты. Мен қызымныц Ж умабай менен жолдас болыўына
қарсы емеспен. Лнйкин сол баланын көзин жазып болып
той ислесек гүлалагүл болар еди. Бул пикирге келиўшилердиц ишинде түсинбей қалғаилары да болды. Ол гәғдийирдиц иси, адам айтып болама деп, гүмилжн сөйлеп,
қыздын әкеси Асқар қыз ' бенен жигиттин қосылыўына
қарсылаў екен деген ойларғада келди гейпаралары. Үйге
кирип шығып тынтыцлап жүрген Гүлайым барлық пнкирди
ой тәрезисине салып өлшеў менеи жүр,—хызмет қылып
жүрген Азат бенен Мәдийна да тезирек келискен тон
болғайдын тилегинде бир бирине қуўжын-қуўжын етедн.
Барлығы бирден Ж умабай менен Гүлайымнын қосылыўыпа
қарсылық көрсетпестен келиседи.
Жаўшылар кешиккен сайын Гүлзар менен Порхан,
Жумабай үшеўи бир-бирине қарасыў менен отыр. Әсиресе
Ж умабай өзинин комнатасы менен ата-анасынын отырған
жерине қаГпл-қайта кирип, тынышсызланып жүр. Пйт жыртқандай иши улы гүбирли. Не қыларын билменди. Гулайым
менен екеўинин ўәдеси бир болған менен «үйдеги нырықты
базардағы саўда бузғанындан» ен биринши «Қызымнын
тени емес десе, екинши жағынан әкеси тюрмеге түскен бизин менен қалай келисер екен деп ойлап, ортаға түсқен от
бизин жүректи өртеп жибереме екен деп ҳәрқыйлы ойлаған
анасы Ж умабайжан отыр. Жумабайжан қатық иш. Жума144
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байдьщ тодғаншп таўланып қыйналып жүргенин
сезгеи
анасы Жумабайжан-Жумабайжан қатық иш. Ж умабайжан
аўқат же деп тыпыршып отыр.
Ал Порхан болса ақылы қайран. Жаўшыны жиберсёде,
«аўыр тас бара келе басады.» дегендей, аўыр ой бара '
келе басып киятыр. Ойланып отырған Порханнын ағарған
жүзине қарап, баласы Жумабайдын ҳәрекетлерин сезип
аяп отырғак Гүлзар екеўинеде ақыл берип атыр. Гүлайым-'
жан Жумабайжанды жақсы көреди. Ал Асқар менен
Сапаргүлдин Гүлайымжапды
жақсы көретуғынын, Гүлайымнын айтқанын жерде қалдырмайтуғынын биледи.
Асқар менен Сапаргүлде адамгершилик күшли. Оныц
муҳаббаты ҳәмелпаразлықта емес мўҳаббаты халықисинде
Адамнын тәғдиринде. . Жумабайды
тәрбиялап шыққан
еди, Жумабайды иптернатқа киргизгеи. билим
алыўына
жәрдемлескенде ези, Жумабайды жасынан . биледи. Ал
соны жаман көргепде, сени адам
деп есапҚа алмағанда
сенин қызыцды өзи анттырып келмес еди, Тойға шақырмас
еди. Асқардыц ўазыйпасы. нийети сен усаған мен усаған
адамды тәрбиялап халық қатарына қосыў.
Гүлзардын сөзин тыцлаған Порхап менен Жумабай
взлерин өзлери тоқтатыи, аҳ, уҳ дегенин қонып, сойылған
гүйе таўықты путарлаўға киристи.
Бақый Таўмуратовта ец әўели милицня бөлнминде
тергеўши болып нслегенде Асқар Назаров прокурорда
тергеўши еди. Арадан бир неше жыл өткенпен Асқар да
Бақыйда бирден көтерилди. Бақый қалалық
милицпч
бөлиминкц началышги болғанда Асқар тергеўши едн.
Сол ўақыттан берлн, қыз ўағынан баслап Гүлзардыц
бахытсызлыққа ушыраған жағдайларын
билгени ушын,
араға түсип жаўшы болып келип отыр.
Келген қонақларды
оғада
ҳүрметлеп, асаўқатын,
арақ-шарабын молдан берип сыйлады Асқар, Бақыйға
бир костюм, қалғаиларыпа бир-бир жақсы көйлек кийгиздм.
Бизин отағасыныц—Сапаргүлдиц әкеси Наўр|)1збай жасы уллыныц баласы Азат бенен
Мәдпйнапыц тойынан кнйғен
сарпайыныз болсып дегенпеп ксмип, Бақыйда басқа жолдасларыда алғыс айтыў менен сарпайларды алды. Гүлайым менен Жумабайдыц қосылыўына қарсылық көрсетпей келисим
берди. Ал тойды қашан
берпп узатыў ҳаққында өзлери
хабар беретуғын болып, ўәделесип тарқасты.
Түйе таўықтын гөши пискен ўақытта Бақыйлар жетип
барды. Азырақ кейип бепен, опыц үстипе сыйлықланып
қайгқаи Бақыйлардыц кеўиллери көтерицки. Булар келнўден, пнскен түйе таўыққа боз жерде өсип пискен жақсы
жүўериден майдалап үн тартыц. жүўсри гүртик салынглн
түйе таўықтын шнйрин сорпасы таяр болды. Гүлзараўқат
1-0 —119
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асыўға шебер еди. Әсиресе мынаў сорпасы мазалы болыпты,
Қуўанышты хабарлап, Бақый сөзге кирисип кетти:
— Жумабайдыц иси оц болатуғып болды. Сөзимизди
жерде қалдырмай барлығын қабыл алды. Айпара апайда,
Наўрызбай ағайда келди. Барлығы бирлигимиз беккем
болғай деп «пәтия» берди. Енди тойға таярлық көребер!
— Мәўлети қашан, оны айтбадыма деген Порханныц аўзын қақбалаған Гүлзар «еле несин көрипсец қылтаққаниан
соц ацқылдайды»
деген — топ
мәўлетин не қыласац.
Уәде берсе, қайда барар дейсец деди. «Өлимнен басқаныц
ертеси жақсы» деген, Гүлзар сенде суғылыспай отырса
деп, қызып қарап отырғаи Порхан Гүлзарды қайтарып
таслады,
— Мэўлети жөнндеи өзлери
хабар беретуғын болды..
Ж умабайда уйқыға жатты.
Бирақ уйқысы келмеди.
Ҳәрқыйлы ойлар. «Ер жигиттиц айнымағы қыйынба?»
дегендей, айнып қалдыма екен? Айпыса, қызды сорап
барған жаўшыларға сарпай берип, сыйламас еди. Ҳәрқыйлы ойды ойлап, Жумабайдыц тацныц алдында ғана
көзи уйқыға кетти.
Мениц—
арзы ҳалларымды,
жеткер ярға
түн самаллары,
жүрегимннц—
аманатын
өткер ярға
Түп самаллары?
деп түн уйқысын төрт бөлип, Жумабай жалғыз өзи ж айына сыяр емес: «Уәде бериў ацсат орынлаў қыйын, деп неге ўәделер орынланбайды. Сопша мушенн аяған
қудай.»
жалғыз ғана көзди аяғаны неси екен? Жүрегим менен сүйген ярымныц хусни жамалын бир көрмедим.
Яр гүл береди, ийисин билемен, түрпн билмеймен, журттыц барлығы пахтаны мақтайды. Қолыма услайман жумсақ оныц қалай өсип, қалай көгергешш қалай
пискенип
билмеймеп «Қаидай сулыў жай... деп тацлайы түседи адамлардыц, мен оиы билмеймен. Самолет бенен вертолет көкке
ушады, машина зырғып жүреди, трактор жер сүреди, насостан суў ағады дейди, қалай ушады, қалай жүреди, не қылып жер сүреди, қалай ағады. Биреўинде көрмедим. Журтшылық футбол қызық болды!-деп, бақырысып атады. Телевизияда қосық айттым. «Саз шерттнм,» мени журт көрседе
мен бийшара солардыц биреўинде көрмедим.
Анам Гүлзар, әкем Порхан-булар мениц баўырманым,
Биреўи ақ сүт берген анам, биреўи аймалап. баўырына бас146
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кан бетимнен шорып-шорып сүйген, ал булардыц биреўиниц де шы^айын көрген емеспен. Гейде күледи, гейде қамсығады, жылайды, тек даўыс толқынларынан ғана билемен. Ас-аўқат қайнаткан қазанымды ырысды үнем салынған
габағымды, таам дасығымды, чай ишкен кесемниц түри-түсин билмеймен.
Жер дегеи не? топырақпа, таспа билмеймен. Өйткени аяғыц базда былқылдақ топыраққа тийеди, базда тоқылдап
тасқа тийеди. Неге мен көреалмайман? Бул дүнья қарама
ақба? Көрмедим ғой бул дүньяны билмедим ғой, бул дүнья
кецбе, тарма? Көп болса қанша екен, тар болса қанша екен?
Қайғы-ўайым қара басыма түседи де турады. Қайдасац
мениц ҳүрметли достым Гүлайым? Сениц
хабарыцды секунд сайып еситбесем сағынғандай боламан. Неге бул қосылыў қыйынға түсип кетти. Барлығын ацсат етип базарымды еритип, кеўил сандығымды гилтиц менен ашып едиц.
Қайда қалдыц Гүлайым.? Бүгин бес күннен берли көрмегениме қапаман. Жылайман, қурғыр көзимнен жас шықбайды. Жаслық жүрегим тек сен деп тебиренеди. Тек сен мениц өмиримсец, сен мениц көрер көзимсец. Тек сениц қолында-сен мениц өмир тәғдирим. Өзиц маған өмир бер.
Барлық билгеним усы, деп ойланып уйқысы келмей тац менен таласып отыр Жумабай.
Қара түнди қайғы-ўайым менен қақ жарып Гүлайым өксип-өксип жылаў менен Сапаргүлге сыр сандығыиыц гилтин
берип отыр. Көз жасы көл болған Гүлайым буўлығып, арнамыс уят ғазабынан, ғамлы дәртке малынып, мыйы мецзец болып еле жылап атыр.
— Ақ сүт берген анамсац. Саған айтар сөзимди ағама
айта алмайман. Сағанда әўелги күнлери айта алмай тартынып, уялып, жүрдим. Бара-бара бетим ашылды. Мениц бетимдн ашқан-жаслық муҳаббатымныц оты. Ол тек жүрегимде жанып тура алмады, жалынланыи сыртқа шықты.
Сол
ушын сыр бериўге болмай қалды. Анажан түсин! Қурсағым
күн сайын көтерилип киятыр. Демниц арасында бес айлық
болып қалды. Үйде туўғаннан өлген жақсы. Менн узатып
тезирек берип жибериқ.
«Өлимнен уят күшли» деген, қашанға шекем қысынып
қымырылып жүремен, қашанға шекем қурбы қурдасларыма
қарай алмай жүремен. Үйде жатып ишқыста болатуғын болдым. Анажан! рейимли едиц ғой? Ағам менен сөйлес. Ертецнен қалмасын. Егерде рухсат етилмесе дуцғыш қызым тунғыйыққа кетти дей бериц! анажан түсин, сениц аналық меҳрибанлығыц керек.
Сапаргул солығын баса алмай жылаў менен ыцыраныў
менен отырған Гүлайымныц көз жасын сүртип баўырына
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бЭсты. Қасына шақырып жыллы баўырына басып, қатты
қушақлады. «Жылама қызым» Жүрек тарларыцнын. не деп
соғып турғанына жақсы түсинемен. Сениц
айтқаныцды
жерде қалдырмаймыз. Нәзерицди төмен қаратбаймыз, уйықла. Азапда тойға таярлық көремиз!» дегенде Гүлаиым Сапаргүлге ырза болып, ана қушағында, тац алдында уйықлап
кетти.
Қалапыц комсомол көшесинде жаслар майданшасы бар.
Майданшаныц ортасына үйлеиии загстен өтейин деп атырган бир жигит бенеи қыздыц ескерткиши бар. Қыз
бенен
жигиттиц алдында ЗАГС тиц председатели отыр. Үйленейин
деп турТан қыз бенен жигиттиц әтирапында* қушақлары гүл •
дәстеге толган қызлар, жигитлер шадлы кеўил, жыллы шырай менен тур.
Бул көше қалаиыц ортасы менен өтетуғын Маркс, Эпгельс, Лепин, А1ир, Дослық, Парахат; Бердақ ;Әжиипяз;
Аббаз, Садық, көшелери менен сыбайлас-қаланын қақ ортасынаи жарып өтеди. Қомсомол көшесиниц қақ белине басы
тирелгеп гөрт көше бар: Пушкин, Наўайы, Шевчеико, Мақгымқулы көшелернниц басы усы комсомол көшесиндегп
көркем бульвардаи басланады. Бульвар жаздыц күни гана
емес, жылдыц үш мәўсимииде гүлалагүл дөнип турады.
Усы комсомол майдаишасыныц шығыс жақтагы тратуары үйленетуғын жаслар үйи «Бахыт.» деп аталады. Бахыттыц жайыиыц салынганыпа быйыл бес жы'л болды. Бул
жайда ен алды менен, ата-анасы жаслайыман өлип қалып,
инернатта торбияланып шыққаи, механизатор жигит бен.ен
Аўыл хожалық институтын тамамлап шыққап агропом қыздыц бир-бирнне қосылыў тойы болгап еди. Комсомол менен
жаслар екеўиниц тойын бирИпши мәртебе «Бахыт» үйиниц
есигип ашқан деп өзиниц тарий.хына жазды.
Бахыт, үйипнц тийкарынан төрт залы бар. Биринши залына еки жүз
адам, екинши залыиа бес жүз адам, үшинши
залыпа үш жүз ямаса екиж үз елиў адам, төртиншизалга
бир ж үзелиў ямаса жүз адам сыяды. Бнринши залда өткен
агроном қыз бенеп мехаиизатор жигпттиц тойына мыц адам
жыйп.алды. Барлық районлардаи, колхоз, совхоз, өндирис,
мәденияг орынларынаи жаслар шақырылды. Шақырылғанлардыц көпшилиги үйлеибегеи жигитлер менен турмысқа
шықпағап қызлар еди. Булар усы тойды көрсип, үйлепиў
тойып усыманда берсин деген мақсет нёнен шөлкемлестирилген еди.
«Бахыт» үйиниц жайы сондай безелген, сондай әшекейленген, көрген көзди ериксиз өзине тартады. Залларда үйлениў тойлары болмаған күнлери: кино көрсетиўге қолайластырылғаи. Отырганлар тойда отырған болады, ал аўдарып
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жиберсе стол болады. Барлығы механизм менен автоматласып қәлиплестирилген. Дем алыс күнлери танец, ойын-күлки калыўсыз болып турады. «Бахыт» үйинде сүўретхана, китапхана, биллиард залы, морожно, киоски, шахмат-шашки
ойнайтуғын арнаўлы комнаталары, бар.
Жай сондай
безелген, сондай әшекей көзди ерикси
езнне тартады. Залларда үйлениў тойлары болып турады.
Мине, бүгин Гүлайым менен Жумабайдыц тойы-бес жүз
адамлық залда өтип атыр. Сапаргүл менен Гүлзар, Асқар
менен Порхан ҳэр үйде бир той берип жүргенине, узатыў
тойында, келиншек алған тойьгнда бир қосып берейик деп,
еки жағы барлық қәрежетин қосып, той берип атыр. Зал
толы. Барлық жаслар мепен қызлар муздай кийииген. Қарасац бир-биринен сылыў, бир-биринеи азада, Қамырдан қыл
суўырғандай сөйлесип ҳүрмет, иззет бенен жарасып отыр.
Залдыи төринде Сапаргүл менен Гүлзар, ортада АсқарСапаргүлдин оц жағында, Порхан Гүлзардын сол жағында
отыр. Гүлайы.м менен Жумабай жақын жолдаслары менен
бирге ЗАГС тен өтип келди. Гүлайым менен Ж умабай залға киргенде залдағылардын барлығы орынларынан турды.
Қол шаппатлап, жана өмирлерин
қоллап-қуўатлап қутлықлады. Гүлайым менен Жүмабайды дәл ортаға әкелип
отырғызды.
Тойды басқарыўшы бурыннан белгилеп қойылғаны ушын,
ен биринши сөзди атасы менен анасына берген еди. Асқар:
сөз бергенлернцизге рахмет, ен алды менен бизин барлығымыздын апамыз отыр. Сол ушын сол сөйлесе оннан кейин
бизлер айтсақ қалай болады?» дегенде барлығы бир аўыз*
дан мақул көрди. Сөйтип сөзди Айпараға берди. Төрде Наўрызбай менен Бақыйдын ортасында отырған Айпара, орнынан ақырын турды да, Уллы-қызлы ақлықлы болдым, әрманым жоқ туиғыш ақлығым, ай қызым, жулдыз қызым, қо*
сылғаны менен қоса ағарғай! деп манлайынан сүйди. Оннан
кейин Жумабайдын мацлайынан сүйди. Барлық жаслар
шаппат қағып, қуўанышқа қуўаныш қосты.
Той басқарыўшы Асқарға сөз берди. Қәдирли қызымыз
Гүлайымды бүгин Жумабайға қосып отырмыз. Бахыт пенен
баўырман болып, халық өмири менен бирге жасасын. Порхан менен Гүлзар қызымызды хожалығына қабыл алсын.
Еки жастын саўлығы ушын ишиўлеринизди сорайман деди
Асқар ҳәмме қуўаныш пенен қол шаппатлаўдан кейин рюмқ^алардағы шампансикийди, арақты коньякты, виноны ишип
жиберди.
Той баслаўшы Жумабайдыц ата-анасына сөз берди. Порхан сөзге шолақ еди, Гүлзар орнынан турып, сөйлейин десе
тамағы толып тамсанып, кеўили бузылып зорға
бир еки
аўыз сөз айтты. Гүлайымдай
ақыллы қызды тәрбиялап
149
www.ziyouz.com kutubxonasi

бергенициз ушын сизлерге өле-өлгепше мийннетдармыз. Жумабайжанды өз өмирине тенгерип, баеын цосып
отырған
Гүлайым бизин бахтымыздын жулдызындай көринип отыр.
Жумабайжандыда тәрбнялап қатарға қосқан
Асқар аға
өзициз. Бизлерди халық қатарыпа қосқан Асқар ағайдыц
Сапаргүлдиц саўлығына ишицлер .
Гә сөз, гә саз бенен той даўам егти. Асқар меяен Порханныц Сапаргүл менен Гүлзардыц Гүлайым менен Жумабайдыц барлық таныс жора-жолдаслары тосты көтердй.
Сазлар шертилди. Қосықлар айтылды. Танецлер ойналды.
Той-тамаша ўақты хошлыққа толы болып.түпгитөрттетар-.
қады. Асқар менен Сапаргүл, Айпара менен Наўрызбай
Гүлайымды қайта-қайта сүйип Жумабайдыц үйине қарай
узатып салды.

БАХЫТ БЕСИГИНДЕГИ БАЛА.
Асқар менен Сапаргүлдиц күни-түни тилеги, Жумабайдыц көзиниц жазылыўы болды. Жумабай жақты дүньяны
көрсе, рәҳәт нурлары үстине жаўатуғындай көринеди. Ас*
қар базда Жумабайдыц сын-сыибатына, қәдди-қәўметине
қарап қояды. Мүшелери суп-сулыў жигит.
Саз шерткенде аспан-әлеминиц қушағы жацлап кеткендей, ал қосық айтқанда оныц даўысы тыцлаған жүрекке
дәрман бергендей болады. Қошадәсли, хош-ҳаўазлы жигитти көргенлер тацланады. Әттец жалғыз ғана көзиниц қарар
нуры жоқ деп қайғырар еди. Бир күни Жумабай Гүлайымнан мени кешир, сйн маған ағацныц апацныц түри-түсин,
қандай екенин айтып бер, олардыц дийдарын көриўге сениц
нурлы жамалыца нәзер салыўға, дүньяныц төрт бурышына
еаяхатлап шарлаўға қумарман. Буларды ойласам иштеги
дәрттен аўзымнан жалын шығады дегенди Гүлайым Сапарғүлге, Сапаргүл-Асқарға айтқан екен. Әсиресе Асқар соннан берли Ж умабай ҳаққында жан жүрегинен ойланады.
Еамқорлық етиўге талўас етеди.
Бахьптыц-бахытсызлық апатлы жаўы. Сол
ушын бахытсызлық бахыттыц ацшы ийтиндей. Озал бастан ақ өмир
менеп өлим жарысып өскенинде, бахыт пенен бахытсызлықта бир-бирине өш. Өмир өсип өниў деген, өлим-өмирди
омырып жер-жексен етиў деген. Ал бахыт бул-уллы өмир,
рәҳәт, қуўаныш дослық, шадлық, той-мереке, туўысқанлық.
Бахытсызлық-бул белшерден батпаққа батыў, жылаў, қайғы-уўайым. Мине, Жумабайдыц бахытлы өмирине жабысқан бахытсызлық жигирма бес жылдан берли жабысып,
жоқ болмай киятыр.
Ж умабай ҳаққында ойласып Асқар ме!нен Сапаргүл
тацды атырған ўақтылары болды. Жумабайдық адамгерши150
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-лик сыпаты, ҳадал жүрек, ҳақ нийет, киши пейил минези,
әдеп-икрамлылық қәсийети оныц үстине тан қаларлық таланты, тек ғана Асқар менен Сапаргүлдин сыйласыў жүрегине қуйып қойғандай көринер еди. Сапаргүлдин де, Асқардын да күни-түни оны тек Жумабайдыц көзин жазыўға
арналды.
— Әўеле сизлер айтын деди қыз,
Қазыўшымызда бар канал қазады.
Жазыўшымызда бар қосық жазады,
Хош-ҳаўаз, хошадәс жигитлерде бар.
Қызларды мақтап қосық жазыцыз,
Қызды-жигитлерге қосып жазыцыз.
Қошадәс, хош-ҳаўаз жигитлер болса,
Оларға ылайық жилўа назымыз.
деген қыздын сөзинен кейин, барлық қызлар күлисип жи€'врди.
— Жазынызға гүл болайық,
Бағыцызға бүлбүл болайык.
Не буйырсанызда.
Бәринде қылайық,
деди жигит-қызлар күлкиси жаққаннан кейин.
— Бағқа гүл жарасар,
Гүлге бүлбил жарасар,
Жүрекке-жүрек унаса,
Қумар көзлер бир-бирине қарасар.
деп қыз-жигитлер қосық айтсын дегенден, сөзди тоқтатыўдыц тәмбисин басты. Илинип турған дүўтар алынды. Жумабайға берилди. Жумабай малдасты бузып жиберип, колына дуўтарды алып қосық айтты. Қызлар-жигитлер Жумабайдыц жүзинен көзин алмастан қарап, тацланыў менен
тьщладьь'
Атқа минсец жорға мин,
Кеўлнц шалқып тасады.
дегендей, хош-ҳаўаз жигиттиц қосығын еситип қуўанып
қалдық. Қеўлине бахыт, қолыца гүл көгерсин, бизиц алғысымыз усы. Қосықтан кейин жигитлер чай ишти. Аўқат жеди. Қызлар менен танысты. Арадан әллен ўақыт өткеннен
соц жнгнтлер бирим-бирим майдаиға шыққан қызлардын
изине^н шыға берди. Ақырында Жумабайдын еки қыз бенен
ози қалды. Бир ўақта Жумабайда майданға шығып баоатырып, дәстурханныц шетинде турған чайникти аяғы менен
қағып кетти. Қызларға көзиниц соқырлығын билдирмес
ушын.
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— Ж ора-жоддас деп өлеримиз аў, чайникти де қағып
кетиппен, деп шыгып кетти.
— Зыяны жоқ, деў меиен Жумабайдыц көзинин, ҳәкисин
қызлар сезбей де қалды.
Жумабайдыц усындай ҳәдийселерин еситкеи Сапаргүл
менеи Асқар Жумабайды шын жүрегинеп аяр еди. Усы баланы жасынан қәўендерлик етнп усы ўаққа шекем тек көзннс қарамапныз. Орайдагы қалаларга, опдағы дөнсаўлықты
сақлаў псинде жүргеп қәнигелерге қаратпағапымыз не қылгапымыз. Эсирссе усы 'көз кеселин емлеў бойынша қанша
плим кандпдаты, қанша докторлар бар. Олар барлығып бпледп деп, қанғырар едн Асқар мепен Сапаргүл.
Сонша күнлер, сонша айлар терец ой, толқынлы қыял
исеиимли тилеклер менен жүрди Асқар. Сапаргүлде, Гүлзарда, Порханда, Гүлайымда сүйсинген қыялын тап усы Жумабайдыц тәнҳа өзине арнаға.ндай болды. Барлығы да Жумабай ҳаққында бир қыялда, бир тилекте болды.
Таўдын. жумаланған тасындай өмирде өтип баратыр. Бир
күнц Сапаргүл үйине қуўаныш пенен кирип келди.. Ацсь;з
отырган Асқар кирип келген Сапаргүлге жалт қарады. Сапаргүлдиц қуўанышлы хабар менен киргенине түсинген Асқар;
— Не болды?
— Қудай берип қалды... деди асығып-албырап қалган
Сапаргүл.
— Не өзм?
— Доктор келди.
— Қандай доктор?
— Қөздм емлейтуғын.
— Аўа, түсиндирип айт! деп, баладай ҳаплығып сөйлеп
тургап Санаргүлдиц ийнинен услап отырғызды.
Мединица илимлериниц кандидаты Қайыпназар Абдуллаев деген қарақалпақ жигитн келипти. Оныц қәнигелиги
көз кеселлерин емлеў, оныц ушын арнаўлы больница ашылды.
Сол больницаныц бас врачы Қайыпназар Сапарович Абдуллаев болады екен деген, қуўанышлы хабар Асқардыц кеўлин шадлыққа бөледи. Ол қуўанғанлығынан телефонға
асылды.
— Жумабайман. Ассалаўмаәлейкум. Ләпбай.
— Ҳәзир Гүлайымды ертип кел. Машина жиберемеш
— Әжеп болады.
Трубканы қойған Асқар Сапаргүлге жақынлай келип
тағыда сол хабарды тәкирар еттирди. Екеўи ойласты, Өзлеринше барлық планды дүзди. Жиберилген машина Гүлайым
менен Жумабайды алып келди.
Сапаргүл менен Асқар есиктен келиўден Гүлайым менен
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Жумабайды қушақлап мацлайларынан сүйди. Аман-есенлик
сорасты. Ата-анасынын денсаўлығын, үй-ишинин аманлыгын
бнлисти. Төртеўи отырып, таяр турған аўқатты жеди. Асқар
менен Сапаргүл
күндегиге қарағанда, бүгин женил көшип
отыр.
Азанда Гүлайымды машина үйине апарып таслады. Машина қайтып келгеннен сон, Асқар, Сапаргүл екеўи Жумабайды миигизип алып Қайыпназар Сапарович Абдуллаевқа көрсетиў ушын алып кетти.
Кешеги ўәде
бойынша Қайыпназар Жумабайды көрди.
Әри тексерди, бери тексерди. Ец ақырында толық изертлеў
ушын ҳәзирден баслап больницаға жатқарыўға уйғарды. Бир
ай, бир ярым айдын ишинде усы жигиттин көзинин бир илажып табаман деп Қайыпназар Асқар мепен Сапаргүлге исенимли сөйледи. Жумабайды больницада қалдырып Сапаргүл
менен Асқар қайтып кетти.
Арадан бир нешше күн өткеннен кейин Жумабайдыц көзин анықлап тексерди. Бүгин бес күннен берли.жацадан алып
келинген аппаратларды тексерип, көрип майлап қайиатып,
сылап-сыйпап көзден өткерип болған күни еди. Тап биринши болып бул аппаратлар, операция қураллары Жумабайдын көзин операция ислеўге жумсалайын деп отыр.
Қайыиназар Абдуллаев Жумабайды арнаўлы
түрде ҳәр>
қыйлы аппаратлар орнатылған көздин аўырлығын, қәсийетин тексеретуғын қарацғы комнатаға киргизди. Барлықшыраларды өширди. Айна есиклери қаранғы болыў ушын бекитилген комната шыралар өшкеннен соц тастай қарацғы болып қалды.
Қомнатадағы стол үстинде турған лампочканы жағып,
Жумабайдыц көзиниц қабағыныц үстинен бир көрсетти, көздиц төменинен, оц шекеси мрнен сол шекесинен лампочканыц жанғанын көрсетти.
Жумабайдан төменине, жоқарыдан, оинан солдан лампочкамы жағып тутқанда Қайыпназар
жақтыныц қай жақта
екеннн сорап турды. Жумабай жақтыиы азырақ сезгени хаққында жуўап берип отырды.
Жумабайдыц көзиниц көриў жанарында жанныц бар екетин
әбден сезген Қайыпназар, буны анықлайын деп автомасков
бенен көздиц сезим қәсийетин, түсинде бир нәрсе барма.
жоқпа, оғада анықлаў ушын көрди. Қөз шикасын анықлады.
Иштен туўылған катаракта екен. Операция менен анық жазыўға болатуғыным анықлап. жуўмақ шығарды.
Жумабайды операцияға таярлаў мезгиллерин өткерипте
болды. Операция столына алып келинген Жумабайдыц жүреги дүсирлеп, шәўкилдеп соққандай. Ж умабайға Қайыпназар, ҳәттеки Сапаргүл, Асқар, Гүлайым; анасы Гүлзар; әке153-
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'си Порханда операция ўағында оннан кейидде, тап жазылып
кеткенге шекем врачлардыц айтқанынан шықпаў кереклигиниц--өмир сүриў ушын оғада әҳмийетли екенин айтқан еди.
Жумабайды операцияға жатцарғанда больницанық залында Айпара, Сапаргүл. Гүлзар, Гүлайым, Асқар, Порхан, Наүрызбай, Азат, Мәдийна, тағы да басқа жолдаслары күтип
отырған еди. Булардыц барлығы да Жумабайдыц тез жазылып кетиўин, көз шырағы ашылып. жақты жаҳанды, рәҳәт
өмирди көзи меден көриўди тилек етип отыр.
Қайыпназар Сапарович Абдуллаев операция ўағында цара
терге шомылды. Қөздиц қарашығын жигирма бес жылдан
бери басып атырғап шандырдай ақ ет, қан тамырлар менен
араласып кеткен. Шүйелдей болып жатқан бәлелерди көз
әтирапынан айырып алыў ацсатқа түскен жоқ. Күнди қаплағат қойыў қара булттай перде жигнрма бес жыл мәкан басып отырып қалғаннан соц оны бирден жулып таслаўға торацғылдыц түбири емес. Үзип алыўға алма, жүзим емес,
тартып алыўға тахтайға кирген шеге емес.Қөз тамырлары
менен қоса жайласқан сицирдей сары түсли сумлықты кесип
таслаў қыйынға түсти.
Қара терге шомылған Қайыпназардыц мацлайыиан ағып
бет аўзына сорғалаған тынық терди сестра қызлар гезекиегезек аппақ жипек орамал менен сүртип тур. Операция узаққа созылды. Иштегилер тез болыўға ҳәрекет етсе. сыртта
күтип отырыўшылар дәти шыдамай, ҳаллас урмақта. Операция тамам болыў ўақтынан онбес мннут кейин, операцияны
тамам қылды. Қөздиц үстиндеги қаплап турған қарацғы пердени жыртып жибергендей болып көздиц көретуғыньи тексерип болып, кесилген жерлерин тигип таслады. Қөз сол ўақытта өз тәртиби менен тацылып тасланды.
Автоматластырылған столдан Жумабайды қозғамай өзине
ылайықлы исленген кроватқа апарып жатқарылды. Бир емес, еки сестраны, дежурлый врачты басына қойып Қайыпназар кабинетине кирди. Шыцғырлаған телефонды алғап Қайыпназар Сапаргүлдиц даўысын еситти.
— Исициз қалай?
— Оғада жақсы.
— Қалай болды.
— Операция көпке созылды. Бирақ оғада жақсы.
— Көреме?
— Қөредн. Қайтадан дүньяға келди.
— Мыцларша алғыслар болсын. Миннетдармыз қәдирли
дослар!
— Рахмет! Телефонныц трубкасын орнына қойды.
— Қайтадан дүняьға келди.
— Қөретуғын болды.
154
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— Қутлықлайман сизлерди, деп Сапаргүл залда отырғаиларды бирим-бирим қушақлап, бирим-бирим қутлықлап сүйип алды. Барлығы баўыр басқан кеўлин қошлап, гасы қуўаныштан күлип, гаси қуўаныштан жылап жиберип үйлерине
қайтты.
, Үйине келгеч Гүлайымды толғақ тутты. Гүлзар тез жәрдемдеги жолдаслары менен телефон арқалы сөйлести. Машина келемен дегенше Сапаргүлде хабарды еситип, тез жәрдем машинасы менен Гүлайымды туўыў үйине алып кетти.
Порхан Гүлайымды алып кеткен Гүлзар менеч Сапаргүлдиқ
соцынан қуўаиыш бенен күле шырай берип қарап қалды.
Сол күни түнде, тан атар ўағында
Гүлайым ул туўды.
Азанғы саат тоғызда туўыў үйинен Сапаргүлдеч, Гүлзардан
қызыцыз ул туўды. Қелинициз ул туўды! дегенсүйинши сорағап сулыў сеслер менен жанға жағатуғын сөзлер Гүлайымиыц туўған-туўысқанларын, жора-жолдас, қурбы-қурдаслЭ'рьы қуўандырды. «Гүлайым ул туўды» дегендн еситкен Жумабай жанына жан қосылғанына қуўанды.
Арадан нешше күнлер өткеннен кейин Жумабайдыц көзиниц көретуғылы», өз қағыйдасы бойынша тексерип көрдн.
Тағыда төрт-бес күн өткеннен кейин көздиц тигисин алды.
Тағыда бир нешше күн өткеннен соц толық тексерпп көрип,
көзднц анық көретуғыныл, ҳақыйқат анықлады. Қөзи аиық
көреди. Операция оғада орынлы болды. Тигилген жерлери,
сабағын алғаннан соц жазылып, күн сайыи жақсы болабаслады. Жумабайдыц кеўли кетерицки, Зейни ашық, ден саўлығы жақсы. Ыссылығы өз жайында.
Бүгин больлицаныц үлкен залы арнаўлы безелген, булманда Айпара, Сапаргүл, Гүлзар, Мәдийна, Наўрызбай, Асқар,
Порхан Азат Гүлайым менен Жумабайдыц жора жолдас
қурбы-қурдаслары* көп ганыслары, барлық врачлар, сестралар жыйналған. Жумабай операциядан бурында соида врачлардыц барлық ақылын, кецесин толық тыцлап қалыўсыз
орынлады.
Залдағы толған адамлар түслик тәрептеги ашылғач қапыға қарады. Автоматический қурылған стол өзли-өзинен
электро-энергияныц күши менен жылысып киятыр. Оныц
алдында доктор Қайыпназар Сапарович Абдуллаев, еки жағында анаў күни операцияға қатнасқан еки сестра. Стол залдыц ортасына келип тоқтады. «Апай бермаған келициз!» деди, Гүлайымныц баласын қушақлап турған Айпараға. Айпара Қайыпназардыц қасына келди.
Қайыпназар келип турған адамларға қарады да: «Бизиц
республикамызда
биринши рет катаракты деген кеселди
операция жолы менен жазып отырмыз. Усы ўаққа шекем
тап усы кеселден гөззал қызлар, шоқ жигитлер, ата-ана, апалар, ағалар соқырмыз деп жақты дүньяны көре алмай, қа155
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ра жердцц
қушағына кирген. Енди
бул кесел менен ҳеш
адамда қыршын жанын қыймайды.
Жумабай достым1 Сен бизлер айтқачдай өзпцди бекке.м
тутыўыц керек! Көзицниц көретуғын болғанын
өзиц билесец. Бүгин булманга Айпара, Сапаргүл, Гүлзар апайлар,
Наўрызбай, Бақый, Асқар, Порхан ағайлар менен Мәдийиа,
Азат тағы да толып атырған досларыц менез туцғыш перзентиц Тацатар келип тур. Ҳәзир көзинди ашамыз. Салқын
қанлы, беккем жүрекли болЬ> Журтшылық жы.м-жырт. Жумабайдыц көзинен көзлерин алмай тигилиўде.
Жумабайдыц тацылған көзин шештн. Жумабай жақты
дүньяпыц жарқыраған бахытыпда жүзгендей болды. Жақтыға. жайнаған өмнрге, жыллы жүзли адамларға қараптоятуғын емес. Мийри қанып қарағанша барлық адамлар, врачлар сестралар тым-тырыс болды. Қуўанышқа
шыдамағац
Қайыпназар, бурын дийдарын көрмегет, кимниц қэндай екении билмегени ушын барлығы менен таныстырып
шықты.
Барлығы бирден Жумабайды гезекпе-гезек сүйдн. Жылады,
күлди. Гүлайымпыц мацлайынан еүйди.
— Баўырым. Мьглаў тац алдында туўылған Тацатарыц! деп
Айпара қушағындағы нәрестени Жумабайдыц қолына бердн.
Жумабай баўырына қысып:
— Сүйейинбе? деп сорады.
■
— Сүй баўырым!
— Көз шырағыц--шийрин жанды сүй.
— Биринши перзентке көзиц түсти сүй.
—Мийрин қанғанша сүй!
Жумабай Тацатарды қушақлап, айялап қайта-қайта сүйди,
сөйтип Айпараға берди. Гүлайым менен екеўи бирден Асқар менел Сапаргүлди тағыда қушақлап баўырына кирди.
Жумабай менен Гүлайымныц қуўанышынан жанғырған бахыт ҳаққындағы қошадәс бенен хош ҳаўаз жанлап кеткендей
болды.

ӨМИР МЕНЕН ӨЛИМ
Үстирттиц шығыс етеги. Елсиз жатқан кен дала. Қарасац
көз ушы арғы басы менен берги басына жетер емес, кец көлемли көлбеп жатқан шөлистан. Сарғайған саҳрадан қапырық ыссы жел еседи. Шацды әл аспанға шығарған
қуйынлар,— арқадан қублаға. шығыстан батысқа қарай тынбай
таўланып, бурқасынлап жөнеледи.
Шацқай түсте шырлағал пошша торғайлар, жерге түссе
ыссылықтан аяғы күйетуғындай, әл аспанда—тас төбеде
турғанын көресец. Гесиртке менен гүм-гүмлер қумлы топырақтыц үстинде тамақлары бүлкилдеп пута менен путала{>
арасына жуўырады. Дуўтар қуйрықлы, жицишке белли, қай-
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қы төсли қумырысқалар өртекедей өр менен ыққа жуўырып
жүр.
Түйе синир менен қапланған қалыц бүктин астындағш
жатқан шақаллар, қара қулақ, қасқырлардын,, қабан менен
мегежинлердиц есап саны жоқ. Булар түнде төрт тәрепке
тентиреп, тамағын тойдырып, тақ алдында усыманларға келип, ертенгн ымырт жабылғанша жатады. Балалайды, өсипөнеди.
Қец далатыц күн шығыс жағы пышық мурны батпас қалын тоғай. Тоғайда: торацғыл, жийде. жигилдик, жантақ,
шецгел қацбақ, сора, жыцғыл, түйе сицир, қарабарақ, қамыс’
қоян сүйек, геўирек, ақбас, ой-шуқырларында, тоғайдыц қалыц жерлеринде ажырық, пышық қуйрық, суў шигин, палатш,
замаррық, боян. сүтилмек, тағы да басқа
толып атырған
көк шөплер бар.
Кец- майдан. Ийесиз жатқан шөлистан. Жайыла кеткен
жазийра. Ҳасыл топырақ. Теп-тегис жер.Базы бир жерлерде
қулап қалған қалыц дийўаллар. Қазылған ура,
қазылғал
ошақ. Жазғы жазлаў, қысқы қыслаў болған ески мәнзил мәканлар. Днйханшылық белгисинен қалған атыз-арық, шел.
салмалардыц орны көринедн. Тары, бийдай, жүўери егилген
жерлер, қаўын. ғарбыз егилген ацызлар жатыр.
Ески ларлар менен унырап батыл болып жатқан жаплар
бир ўақлары нәўпир болып аққанлығынан дәрек береди. Туў
анаў кез ушынан көринбейтуғын.ат жүрсе туяғы, қус ушса,
қанаты күйетуғын саҳра даланы қақ жарып, жап қазып жер
суўғарып, дийханшылық қылған, ата-бабамыз-ай деп, аяйсац.
Қанша аўыр мнй.нет қазыў қыйынлық бепен жазылсада усы
жаплардан алды менен адам қаны аққан шығар деп ойлайсац.
Бул даланыц баўырында нешше жанл-ар, нешше баслар жатқап екен? Анаў әўлийе усылардан дәрек берип турғой. Әтирлпқа қарасацда әўлийеге қарағыц келмейди. Қарайын десен өмир гүресинде қурбан болған ата бабаларыц,
апа-ағаларыц, ана, қарындасларыц түби бир туўысқанларыц ядыца түседи. Суўды ишиўге ннкар болып әжелдин алдь:.нда сарғайып кеткен сол жигитлер «эз алдыца келеди...
Мнллионба мыц жылларма, мүлгип жатқап бул майдапды «шүнгилли шел» деп атаған. Бурынғы заманда, усы мандандағы мәнзил мәканды жаў шапқан. Қазылғап жапты
сағасьш қара буўра менен бөгеп таслаған. Елдиц ақыллы
азаматлары сағасы байланған жаптын ишиндеги суўды елаттыц ортасындагы шүцгил сайға толтырған Суўсызлыққа
қалдырып халқын қырамыз деген жаў қәтелесип. дәкки жеп
кейин қашыпты.
Ел—«шүцгил сай» дан суў таўсылмағанша жаўға алдыр157
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мапты. «Шүцгил сай» дан суў таўсылған күни, оны шүцгилли шөЛ, деп атап халық қула дүзге, жән жаққа көшип қашқан. Қашқан елди ж аў талаған. қырған, өртеген, өлтирген.
Мине соннан берли «Шүнгилли шөл» ге қайта айланып
халық келмеген, ел макан баспаған. Ҳасыл жерлер жаца
мәкан басатуғын елди күткендей көлденец қосылып жага
берген. Мине усы «Шүцгилли шөлге» ҳүжим басланды. Қец
даланыц қақ ортасынан канал қазылды. Салы егиў ушын
«Абадан» атлы совхоз шөлкемлестирилди.
Қазылған каналдыц бойына қурылыс ушын Пик орнастырылды. Шатырлар тигилди. Төлелер қазылды. «Абадан совхозыныц кецсеси келешек совхоздыц мәканы ушын дүзилген
генерал план бойынша каналдыц батысына орнастырылди.
«Абадан» совхозыиыц директоры Сара Айманова,
партия
шөлкеминиц секретары Мәдийна Порханова, рабочийлар комитетиниц председатели Дәлхан Дәнияровлар алды менен өзлери көшип келди. Тап-тақыр жер. сырдай дала, қулазығаи
қырлар... Күндиз тандырдыц ҳәўириндей ыссы жел, түнде шуў
лаған шағалллар, улыған қара қулақлар менен қасқырлар.
Шыжғырғаи шацқай, түсте уйтқып ескеи жел менен көтерилген шациан көзицди аша алмайсан. Нәўбәҳәрден көшип
келген совхоз, бәҳәрден баслап салыда егиў кергк. Рабочийларға жатақ жайлар, моиша, китапхана, клублар салыў керек. Ел көширип алып келинип, «Шүцгилли шөл» шадлы
елатқа айланыўы керек.
Сара Айманова менен Мәдийна Сәлменованыц Суп-сулыў
жүзлери тандырдан жаца шыққан шөректей қызарып кеттп.
Еринлери жарылып, қабағыныц асты қараўытып азып кетти.
Қызғынлы басланған қурылыс тыцнан ашылып атырған жаца жерлерде тынбай ислеп
жүрген Сара менен Мәдийпа
саспастан ҳәр иске
таяртурды.
Күни-түни тынбай екеўи
бирдей. Машинада жүреди. Жамап
жолда, гидир-будырлы
жерлерде бийикбенен дөцлерден
жыра
менен сайларда
жолсыз жаман ойлы, бәлентли жерлерден журген машинаныц солқылдысы Сараны да, Мәдийнаныда езип таслағандай етти. Машина бара алмайтуғын жерлерге атлы барды.
Атлы бара алмайтуғын жерлерге жаяў барды. Қулласы
Сара менен Мәдийна саҳара даланыц қараўылыпдай, тыным таппады. Аз уйықлап көбинше қызғынлы ҳәрекет Оенен иске бел байлады.
Тац шолпаны Сара менен Мәдийнаныц баслаўшы жулдызы
болды. Ҳәр күни тацда турған Сара менен Мәдийна түнниц
жарпы аўғанда жатыўды үрдис етип кетти. Сараныц Азаты
менеи Азаматы ақыллы жигитлер болып шықты. Еке>ўиде инженер, биреўи қурылысшы, биреўи техника инженери. Екеўиниц қолынан келмейтуғын өнери жоқ. Машина, тр.актор
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бульдозер. скрепер,,экскаватор, машина атаўлынын, барлығыныцда тилин биледи. Дүзей алады, Айдай алады. Булар'
екеўи де Сара мепен Мәдийнаға үлкен сүйениш болды.
Қурылыс жайларыныц пақсасын салыў ушын Азат экскаватор менен жер қазып атырса, Азамат скрепер менен тыцнан ашылған жерлерди тегислеп салы атызларын планировка қылып атыр. Салы егилетуғын жерлер айнадай тегис болыў, зүрәәтти мол алыўдыц тийкарғы гиреўлериниц
бири.
Сол ушын Азамат шөлистанныц шацына батсада жерлерди
тегислеўге тапжылмастан киристи.
Совхоздыц өндирйс планы совхоз басқармасыныц, рабочийлар комитетинин, партия шөлкеминиц жыйналысында бекитилгеннен кейин ақ «Шүцгилли шөл» диц қушағы қызғынлы ҳәрекетке ийе болды. Машиналардыц даўысы, радионыц
зацқылдаған сести, устаханалардағы тақылды. Д үт тоғайлар
қалыц бүклер.бийик төбелер менен сай жыралар, ески лар
менен жаплар ой- шуқырлар демниц арасында
мыцлаған
машинаныц күши менен мыйдай дала.тегисегинлик жерге
айланды. Қарта-карта?а бөлинген жерлерге атыз, шел, ишки
салмалар қазылып, топырақтан салмалар тараўлары дүзетилип, көпирлер салынды. Қумбыл болып, қаратерге шомылып ислеген халық «шүнгиллиниц шөл»ин шәҳәрге айналдырып атыр.
_
Шаўып барсам «Шүнгилли»ниц шөлине,
Тынбас екен шац астыныц шаўқымы’.
Бахыт қусы қонған екен елнне,
Онда жердиц анық мийнет заўқыны.
«Шүцгилли»ниц шөли шәҳәр болыпты,
Қуяшы жарқырап бәҳәр болыпты,
Егерде бир жайды азанда қурса.
Бир ай емес, сол күн сәҳәр болыпты.
Инженерлер барлық жерин көрип жүр.
Қөтергиш кранлар гербиш терип жүр,
Таў, тоғайды, ой-шуқырды тегислеп,
Мыц машина зымырасып ислеп жүр.
деп, Бекжан Өтениязов деген булдозерши қосық жазды.
Бекжан Өтениязов Азат бенен Азаматтыц жандай жорасы
еди. Усы «Абадан» совхозы шөлкемлескен күннен
баслап
булдозерист болып, алдыцғы қатарда хызмет қылып атыр.
Бекжан армия хызметине.н келген күннен берли, мацлай терин, ҳадал мийнетин усы «Шүцгиллиниц шөли» нен баслады.
Бекжан оныншы классты тамамлап шофер болып хызмет еткен еди. Әдебиятты оғада жақсы көреди. Қолы бос ўақтында китапты көп оқыйды. Базда қосықта жазады. Бирақ жазған қосықларыр газета, журналларга бермейди.
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Азат, Азамат, Бекжан үшеўи
шатырда бирге жатады.
.Азат бенен Азамат Бекжанды шайыр-булдозерши
дейди.
Бекжан барлық жазғанын жоғалтбастан тетрадьларға жазып сақлап қойыпты. Бекжаннын әкеси Өтенияз Уллы Уатандарлық урысында қаҳарманлық бенен қаза тапқан-халық
ушым қурбан болған. Усы әкеси ҳаққында «Өтенияздыц
өмири» деген поэмасы бар. Оны да бир нешшс сапар тракторшылар,бульдозершилер, шоферлардын сораўы менен оқып
бергеи. Поэманы тынлаганлардыц жүрег-инде душпанға қарсы кек қайнаған, соннан берли Бекжанды жора-жолдаслары
жақсы көреди, аяйды, ҳүрметлейдн.
Бекжап Өтениязоп сары сынлыдан келгсп, кен жаўырынлы
ашық мацлай, қой көзли жигит. Онын жатық минези мынлардын жүрепшен орын тапқан. Әкеси өлгеиде Бекжап оғада
жас еди. Ғәрип апасы тыным тапбай, ырысқыны мацлай тери менен терип, жас нәресте Бекжанды тәрбиялли, халық
қатарына қосты. Бекжан жаслайыпан жарым жетим болып,
қыйынлықтын қалыц булты
ншниде өспп жетилген жпгит.
Бульдозер айдаш жер тсгислеп жүрип шаршадым, мописпм,
болмай тур, бүпш дем алайыи, ертен ислеп таслайман ғой
дегеп әдетлерден аўлақ. Аспамды гөзлеп турган торацғыллар
меиен жийделерди машинаиыц куши менен қопаргапда танланып тура қаласан.
Дүт тоғайдын ағашлары қопарылып болгаппан сон қалган майда-шүйде ағаш шөплерн үш күнге шекем өртслдн
Өртелип болғанпан сон бульдозер, скреперлер тегислеп шықты. Оннан кейин жерлер тақталанып карталаиып сүрилди.
Салы егислпкке таяр болды. Бекжан жер тегислеўди қойып,
салы егиўге киристи. Бүгин бир пешше мын жыллардан кейин «Шүнгиллпнин шөлн» ие салы егнлди. «Абадан» сопхозыныц биринши бәхәри усылай басланды.
Қурылыс даўам етпекте. Күи сайып тамам болған жапларға жер төледеги, шатырдағы жатқан адамларды киргпзпп
болды. «Абадан» сопхозыпын данқын, келешектеги бахытлы өмирин тыннан алынган жерлердин тәрийпин еснткеи.
«Абадан» совхозыиын жеринин, дәл ортасынан жарып ағатуғып каиалдын нәўпир суўын еситкен көзи менеп
көрген
адамлар, уллы исеним, қуўанышлы көтеринкилнк бенен көшип келип атыр.
Кнмде ким «Абадан» совхозына барып мәкан басаман, салы егемен, жаца мокаинан жай аламан, жай саламан деее,
есик ашық болды. Жекке жай салыўшыларга меашик жср,
қурьглыс матерналлары мепен қәрежет ақша қарыз бердн.
Ҳәркүни көшип келгеп адамлардын, хожалықлардыц сапы көбейди. Биреўлер ата-бабамыздын жасаған жерлери едп десе,
тағы биреўлер бизнц .дайы-жийснлеримиздин бабалары усыманларда жайлаған екен десе, тағы бнреулери күштин қу160
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мары тарқап ислейтуғын мол өним алатугын ҳасыл жер екен
деп жабырласып, жүрек сырларын төкти.
Көшип келгенлер менен ҳосыла Айтмурат Бердишовтыц да
хожалығы к&шин келди. Ол келиўден ақ бригадалық жумысты қолға алып, планлы салысын журттан бурын егип болды.
Совхоздыц орайлық жериндеги Ленин көшесиниц бойынан
жайда салып алды. Келиўшилерге араласа Тәцирберген менен
Тамара, Өтебай Өтемуратовта келди. Булар екеўи тюрмада
жүргенде танысып, өзлеринше айрылмас туўысқан
болып
қалғанмыш.
Тәнирберген шофер болып хызмет ислесе, Өтебай жацадан ашылған столовойға қараўыл болып кирди. Тамараболса сол столовойда қазан-табақ жуўғыш болып кирди. Булардыц үшеўиниц де алдына қойған мақсети ец алды менен
көпшиликтиц исенимине кирип алыў. Ол ушын ешкимниц сөзин қайтармай, «ләббай» деп турып алыў болды. Тил алғыш
жумсаса барғыш, ақ көкирек, киши пейил адамлармыз,
дегенди ацлатыў мақсети еди. Әбжиллик, ҳийлекерлер, адамлардыц қулқы минезине қарай ис алып барды.
Басшыларды көрсе, еки бүкленин, сораў белгиснндей қатып турады. Бас ийип, қол қаўсырып. хызметине таяр болады. Ушырып сөз айтыи, кисилерди күлдирип жүреди. Көпшилик булардыц бундай ҳәрекетин көрип турып, булардан жаманлық шығады дс-п ойламаўға шекем барады. Үшеўиде тюрь
мада қатты тәртипте болып, берген жылларын бармақ бүгип
санап берип қайтқан еди. Ҳаслында Өтебай менен Тәцирберген турмыстан түцилген, ҳәзирги тәртипке бир түрли қарайтуғын болып қайтты. Ал, Тамара болса тюрьмени «желкемниц шуқыры көрсин. Енди ҳадал мийнетим, тынық терим менен ғана күн көремен» деп серт етип қайтқан еди.
Тәцирберген менен Өтебай өмир нызамына, жеркенишли
қарайды. Булардын ойлағаны «аўырдыц үсти, жецилдиц асты
менен күн көриў, көпшиликтиц көзин бояп, исенимине кирип
болын ҳәмелге ийе болып, жецил желпилик пенен турмыс
кешириўге план дүзди.
Тәцирберген менен Өтебай тынымсыз ойланады. Булардық
ойы жырып жеў. «Есабын тапқан еки асар» деген
сөзди
қайта-қайта айтады. «Бес күним хош күним», ямаса
«еки
дүнья бир қәдем» деп тек ишиў, жеў, дүньяныц қызығы усы
деп ғана биледи. Анаў күни Тәцирберген бир машина
гербиште сатып келди. Екеўи сол пулға кеште арақ ишти. Апа
бирде Тәцирбергенде пақсаға тас жетпей атырғанда, төрт
машина тасты сатып жиберди.
Төрт машинаныц тасыда түслик аўқат емес. араққа жумсалды. Өтебайдыц өжетлиги өлгенде қалмаса, тирисинде қалатуғын емес. Тюрьмеден келгенде барлық ағайинлерн үгй161
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ине барып,. «Енди абайлан жүр. Жасыц әдеўирге келди. Қырыққа шыгып, нырыққа келмесец болмайды. Ҳадал
жүр.
«Ауқагыц бойына :арайды». Ҳумменинде Өтебайга айтатугын
ақылы усы болды. «Жамап баладан жат жақсы»
деп дурыс айтар екен. Тюрьмеден келгенде. үйде төрт күн болды
да «аға мен сизлерге келнн әкелпи беремеи, танысып, түбипе
жетисип, бир нашар менен келисип келип едим,—деп Өтемураттыц «қыйын-қыйын күплерде керек болар»
деп сақлап
қойган ақшасынан еки жүз маиатын алып кеткеннен берлн,
көздеи ғайып, зым-зыя жоқ болды. Өтсбайдыц сол кетиси.
Күнде келер. ямаса айда келер, яки жылда келер, саў болса
сагыныў ядына түспи, жолыпда сарғайып отырған ләц ана
менен ғәрип атаны келип бир көрер! деп үмнтлеие, үмитлене
ақырында үмитти де үзди.
«Абадан» сов.хозындағы жалғыз столовой. Булманда азанда түсте, кеште. адам быгыи көбейии кетеди. Бир столовондан барлық адам аўқат ишкеннен соц оныц қазан-табақ қасыгын жуўып тазалаўдыц өзпнде Тамара тыпыршыи, күйнпписнн қалады. Оныц үстине Тпцирбергеп ишип келип, араққа тоймай қалғап кисидей, арақ сатып алыўга ақша сорап
келсе, қасыпдагы ҳаяллардыц кнзипшс жети намысы бүгнлип, бүлинип қалады. Усы арақ жэиипде Тәцирбергенне,н Тамараныц көрмеген қорлыгы жоқ. «Үстп тсикн асты жер» дегендей, таяқтан жасталыи, жаталмай түпи мопсн ыцырсын
шыққан күплсрн де болды.
Совхоздыц өндирпс иланы совхоз басқармасыныц
рабочиплар комитетиниц, партия шөлкеминиц жыйналысында
бекнтплгеннен кейин ақ «Шүцгплли шөл» диц қушағы қызғынлы ҳәрекегке ийе болды. Машиналардыц даўысы, радноныц зацқылдағап сестн, устахаиалардағы тақылды- дүрснлдилер, машиналардыц жер қайыстырып жүклер тасыўларығажжа-ғаж ҳәрекетлер шөлистанды шаўқымлы шәўкеткедөндирип жибердн. Қурылыс материаллары тынбай
тасылды.
пискен гербишлер, таслар, цемент, ҳәклер ҳәрқыйлы бояўлар, таў-таў болып үйилип қалды.
Бир нешше онлаған булдозерлер менен скреперлер кец
даланыц көқсинде күни түни демей қызғынлы ҳәрекет етти.
Бир нешше онлап тракторлар планировкадан шыққан жерлерди сүрдп. Азғана ўақыт ишниде «Абадан» совхозыныц
рабочийлары
менен механизаторлары
салы егилетуғыи
жерлерди егпске таярлан болды.
«Шүцгилли шөл» индеги шац астындағы шаўқымныц дағазасы елден елге жетти. Тумлы-тустан келген адамлар, караматлы қурылысты көрген адамлар, шөлистанныц гүлистннға айналып атырғанын көрин хац қалады.
— Япырмай бала.
—Мынаў тац қаларлық екен.
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— Әжайып ис ғой бул.
— Мьщ жылда мық гербиш тасый алмаған бабаларымыз-ай.
— Түбинде турған тасты тасый алмаған.
— Мынаған қарашы, машина кәрўаны тынбай тас тасып
тур.
— Миллион-миллион гербишлер әкелинип өрилип атыр.
— Машинаньщ күши менен жоқарыға шығарылып атырған гербишлер.
Тамара талай мәртебе Тәнирбергеннен айырылысып кетти. Тәнирберген бирде жалынып, бирде алдап, бирде «өлтиремен» деп, қорқытып зорлық бенен әкелип қойыпты. «Егерде мени таслап кетсен, ямаса көзиме шөп салсац» сениқ қуныц бир
күшик,» мынаў қанжар пышақ қой сойылыўға
алынып қойылған жоқ, Сени сойыўға алып қойыппан. Айтқанымнан шықпасац сырымды ашсац, сол күинен
баслап
сен, жақты дүньяныц ағзасы емессец, қәўметиц қанлы кесектиц астында қалады деп талай мәртебе Тамараға тәп берип, жайдыц ишинен тәмби басып қойыпты.
Анаў-мынаў
болса Тамараныц тамағынан қызыл мекиендей қан алынатуғыны моннына қойылған. Тамара торға түсти. Бул темир
тордан Тамараныц тирилей шығыўы гумана. Жылапта, бозлапта, аяғыка бас ийип, жалынып-жалпайыпта көрген Тамара ақырында толқындай тынды. Сары-сынлы сулыў жүзи,
сепкил тартты. Алма қабақ ойылды. Қыйқаш қаслар снйрексиди. Оймақ ауызлар, ат қулақтай жайылды. Сын-сымбат, сулыўлық бузылды. Тәнирбергенниц темнр торына түскен Тамара тәғднрдиц қулы болып жүре берди.
Тастай түнек қарацғы еди. Өтебай қараўыллықта тур.
Ярым ақшамда Тәцирберген мәс болып келди. Машинаны
зорға айдап келген Тәцирберген қараўыллықта турғап Өтебайды шақырып кел деп Тамараны зорлық пеиен жнбереди.
— Сенп Тәцнрберген шақырып атыр! деди, Өтебайға.
— Мәсбе?
— Азырақ пшкен.
— Сени урдыма?
— Жоқ-ә...
— Неге келдиц болмаса?
— Шақырып кел! деп қоймады.
— Қосылып ише бермейсецбе?-«бара
алмаймак!» деп
қуўып жиберди. Қелмейди деп қайтып барған Тамараны
«сен бармап, мени алдап отырсац, барсац келеди, жандай
достым.» деп Тамараны сабап-сабап қайта жиберди.
Тәцирбергеннен таяқ жеп жылап келг^н Тамараны Өтебай тағы урысты. Сеннен арақ сораған, айтқаиын
қылма-
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гансан, соннан соц сени сабаған, сен маған расын айтбай'
отырсац! деп Тамараны Өтебай тағы қайтарып жиберди.
Тамараныц турмысы толқыпдағы өликтей аўдарылып,
төнкерилип өте берди. Адамларға аўҳалымды айтайын, қашып қутылайын десе өлимпен қорқады. Жәбиркеш жапакеш ҳаялдын күни-түнинен, түнн күнинен жамап
болып,
жылап-сықлаў менен өтеберди.
«Шамал есер, кәрўап көшер» дегсндеп жана
мәнзилге
қопгап халық қызгып түрде жумыс пслеўге қарады. «Абадан» еовхозынын ораны демнин арасыпда көзге
көриндп.
Әлўап көшелер бойын тиклеген қыздап халық көзине түсти. С.ара Аймановапыц ен жақсы
ислеген иси қаладағы
багларға. парклердин барлығыпа дерлпк жемис ағаш моллерип
екти. Тротуарлардын
айпаласы, аллеялар мепен
қөшелер майдапшапын барлыгыпа жемис ағашлары мснеп гүл атаўлысынын барлығын екти. Барлық нәлше қалыўсыз квгерди. Кен кешелер көк жасылға бөленди.
«Шүнгнлли шөлдин» аты өзгернп, бурынғы аты андасапда айтылып, енди барлық жерде, барлық елде отырыспа,
зпяпат можнлислердс «Абадап» совхозыныц атына тийкарлап, абадан аўылы, Абадан мокап, Абадаи мәнзилн деи жүргиздп халық.
— Қайда барасац?
— Абаданға бараман! деп, жүргнздп. Абаданға барамыз десе болды, совхоз сөзин қоспасада «Абадан» совхозына бараман ямаса киятырман десе, сол совхоз екени халыққа справкасыз ақ түсиникли болды. Абадан совхозынын жана мәканы бирдеп халық аўзында слден-елге жайылып кетти. Еки үш жылдын ишинде совхоз орайы сулыў қалаға айлапын кететугынына ҳеш гүман болмай қалды.
Абаданға бирипши қоныс басқанда жүкли келиншеклер
қыз туўса атып Абадан қойыўға, ул туўса атын Абат қойыў.
ға қуўанатуғыи ҳәм тилсги жолдасы чретииде атын тилге
алатуғын болды. «Абадан» совхозыныц биринши
солдаты
«Абадап аўылынын биринши гражданы болдық деп өзлерии
есанлайтуғып «Абадан» боҳәринин бир нешше қарлығашлары деп қуўаиыш пенен айтатуғын азаматлары, жақа мәкапнын мақтаиышы б.олып есапланады.
«Абадан» совхозынын ашылған жана тын жергс бир мын
гектар салы егилди. Бир нешше жүз гектарға қаўын-қарбыз,
овощьлар егилди. Бир нешше он гектарға мийўалы бағлардын нәлшеси егилди. Қумбул болып хызмет қылғаи халық
кәрамат ислетип тасладьи Машиналар мын
қубылып өз
кәрўан жолларып тындырған жоқ. Таўдай-таўдай қурылыс
материаллары менен азықаўқатлар,,
кийим-кеншеклерди.
тасыған машиналар күни-түни қурдай қатнады.
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Әўелги күнлери жасы бир қаншаға барып қалған,
жас
директор Сара Айманова албырапта қалды. Ҳәр қыйлы машиналар, ҳәр кыйлы курылыс материалллары толып қалды.
Я егиске ямаса қурылысқа қарай алмай. Сара сасайын деди.
Орайлық салыгершилик басқармасынан ПМК нық начальниги келгеншелли Саранын, секунд тынған ўақты болмады.
ПМҚ начальниги өз аппаратын толықтырып, ислерин қолға
алғаннан сон Сара өзиниқ тиккелей совхоз жумысына қарады.
Алтай жазы менен ат бенен машинадан түспеген Сара
менен Мәдийна саҳра даланын сыи-сынбаты,
салтанаты
ушын, елдиқ абаданлығы, халықтық дослығы менен өмир
сүрди.
Ж аз айынық екинши ярымы еди. Дәлихан Дәниярова менен Мәдийна Сәлменова қурылыс исин көрип шығыў ушын
келди. Сара салы атызы бетке кетти. Сара салы суўғарыўдан қолы босамай, алтыннан қымбат ўақытты пайдаланбасац болмайтуғын ўақытта түнде киятырып шоферы менен
бирге қурдымға түсип кетти. Күндиз суўғарылған жер, демнин арасында суўды тартқан. Шофер тйзлик пенен барыў
ушын машинаньЛдуўрылап айдайман деп үлкен оқпанға түсип кетти.
Шофер мантығыў менен шықты. Машннанық екинши қапысын ашыў ушын қурдымға қайта түссе, жан айбаты менен
еки қолын жая қушагын аша ҳалласлап киятырған Сараныц қолынан тартты. Сараны қушақлай көтерген шофер
қурдымнан қалай шыққанын билмейде қалды. Қурдымнан
шығып жайлаў жерге, қорқып қалтырап қалған Сараны
сүйеп отырғызды.
Сара суў жутып, талықсып қалыпты. Қанша өзин беккем
услайын деседе болмаған Саранық аўҳалын сорап, алдастырған шофырға «өзиқ қалайсақ?» деп сорайды Сара. Сарада, шоферда еалпақ-салпақ суў. Кийим-кеншеклери аўырланған. Бираз отырғаннан кейин Сара үйге қайтайық дегемиен соқ шофер Сараны сүйеп совхоз орайына қарай жаяў
жолға түсти.
Малпақ-салпағы шыққан кийим—жүрген сайын суўыққырап етке тийгенде түршиктирип киятыр. Саранық жағдайсыз аўҳалда киятырғанын сезген шофер бэла, оған шешиинп кийимлерди сығып алайық деп айтыўға уялып, тартынып киятыр. Ботинкалары барған сайын былшылдап барлық суў кийиминиқ етегинен аяққа қарай ағып мәнисти қашырып жеркеиднрип киятыр. Сара сыр билдирмей жүриўди
тоқтатпастан адым урмақта.
Узақларда машнналардын, тракторлардық лампочкасынық жақтылары жалтырап көринеди. Бурынғыдай болма165
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ған мепен базда-базда шағаллардыц шуўлағаи, қасқырлардыц улығаны узақлардан ызым-ызым еситиледн. Аспаи
әлемин айыра ушқан, түн пердесине жулдыз болғандай, түнде ушқан «ИЛ— 16» Самолетиниц артқы жағындағы жалтжулт еткен лампочкасы көринеди. Даўысы еситиледи.
Үрген ийт, мөциреген мал, шақырған таўықтыц даўысы
жоқ. Түнниц ҳаўасы таза. Жымыцлаған жулдызлар уялғандай, базда бетлерин булт бенеп басқанға усайды. Ай аспан
бултыныц артына сицип кеткендей, базда, сүцгип бир шыққанға усады да, жерге жайнап-жаспап қарағандай тағы да
цара булттыц қушағына кеткендей корпнеди.
Түн танабын қуўырып киятырған Сара менен шофер бала
шарсада отырмады. Сара— машипа тағыда жер астына сицип кеттиме екен. Болмаса сол орнында турма екен? Ертецги
иске зиян болатугын болды аў деп ҳәр нәрсени бир ойлап
артынан ой туўып бузбастан бир қәлипте жүрип киятыр. Бир
нәрсе айтама екен деген шофер, базда Сара ға бир нәзср аўдарады да қоя береди.
Сара қатты ойланып кеттнме деймен, бурынғы жүриў
қәлпнн кем-кемнен бузып, қаттырақ адым атты. Апай еле
жол узақ, ақырын жүрициз. Шаршап қаласыз, дегеннен кейин ғана, солайма деп, тағы ақырыи адым атыўға қарады.
Кец даланыц көкснндегн қүдирети деп қула дүзде қарацгыны қақ жарған саҳраныц капитапы болған Сара, шоферы
менеп сары уўайымпыц бепдесиндей болып киятыр. Қатты
ойлы Сараныц кеўлин басқа жаққа бурайын десе қалай сөз
басларын бнлмей шоферда киятыр.
Алды бнГшк, кейинги жагы ойлаў жердеги шыгарлық
Сараға жаца билиппп киятыр. Қапшажүрсе де еле
аўылдыц шырасы көринбегенин Сара ссзди. Еле алдыпда асып
түсетуғыи алац бар екен. Алацныц арты аўылдыц орталыгында еле қатара кеткен түйе мойын, түйе арқа деген жерлер бар екен. Солардан өткенде ғана аўылдыц шырасы көринетуғынын Сара жаца ядына түсирди. Шофердыц шаршап
цаласыз дегепг.пс Сара жетерли әҳмийет берди.
«Жол азасы, гөр азабы» дегендей, күпде машина менен
зымырап жүрген Сараға бул сапар қолай түсти. Егердс қыстыц қыраўлы күнинде усындай
аўҳалға қалғанда Сара
мепен шофер, әлле қашан тоцыў түўе, аяқ бенен қолдан, бет
пенен мурынлардан айрылған болар еди. Жүргеи
сайын
суў өз-өзипеп сығылып киятырған кийимлер ҳәзир азырақ
жециллегенге усайды. Жыллылық бенен, шамал менен кебе
баслаған кнйимлер, денеге жыллылаў тийеди.
Алацнан асып түскенде көз ушынан ГАЗ—56 машииасыныц жақтысы көринди. Сара шоферға жалт қарады. Шоферда ериксизден булар Азат пенен Азамат шығар? деди.
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Ҳа демей-ақ машина Сараныц алдына келип тоқтады. Шофердыц айтқанындай Азат пенен Азамат екен. Олар
Сараныц жаяў киятырғанын көрип шоршып кетип, тезлик пенеи
екеўи бирден машинадан түсти.
— Апа, не болды?
— Машина батып қалды.
— Қалай?
— Қурдымға түсип кетти.
— Машина қайда?
— Солманда қалды.
— Сүйреп шығарайық!
— Жоқ азанда.
Тезлик пенен Сара менен шоферды машинаға мингизий
Азат пенеи Азамат үйине қайтты.
* * *
Салы суў ишинде өсип-өнетуғын қәснйетке ийе.
«Балық суўдан шықса, не болар ҳалы,
тыпырлап-тыпырлап шығады жаны»
дегендей.балықтай суўды пискенше жақсы көрип салы
осимлиги өзинде сақлайды. Салыныц қаныда, жаныда суў,
суўда өскен өмир әлбетте, мийнетти сапалы пидакерликти
талап қылады. «Абадан» совхозыныц салысы, кеқ жердиц
қушағында малынып қалған.
Саҳра жасыл жамылып, айдын атызда да, көккомбек
көк ала салыныц жарасып, суў бетинде желкилдеп турғанын көргеницде көз қумарыц тарқайды. Тынық айдыида гүздиц жипек жели менен шайқалып өскен көк салы саҳра қойиыц сулыў салтанатқа бөленгениндей көринеди. Ашықайдын,
кец көлем сулыў көриниске бөлеген. Ортадан тартылған оқ
салма, салы атызыныц сүйенишиндей көринеди.
Кеше партия жыйналысында Сара менен Асқар салыныц
шығыс участкаларын, ал Мәдийна менен Дәлихан батыс
участкаларып көрип шығыўды планластырған еди.
Мойын
омыртқасы сынған жолбарыстай болған ГАЗ—69 машинасыи сүйреп алып қурдымнан шыққанына бүгин бесинши күн
болқан еди. Бүгин ремонттан шығарған күни тап усы бүгин
азанда партия шөлкеминиц жибериўи бойынша прокурор
Асқар Назаров «Абадан» совхозына келген еди.
Ремонттан шыққан машинаға минген Сара менен Асқар
сай-саланы толтырған көк жасыллы кец даланы малындырған салыларды көрип қуўанышта киятыр. «Абадан» совхозыныц тыннан жер ашып туцғыш еккен салысыныц болымлы көгин көрген Асқардын қуўанышы қойнына сыймай киятыр.
Азанда аўылдан шыққан Асқар менен Сара күн батқанға167

www.ziyouz.com kutubxonasi

шекем салы атызын аралады. Атызда урда-тут жумыс ,Бнреўлер ески суўды қашырып атыр, биреўлер жанадан суў жиберип атур. Биреўлер жанлы мақлуқларға қарсы агрономиялық қағыйдаларға муўапық илажлар қылып отыр. Биреўлер
тарнаў тығып, биреўлер тарнаў ашып суўды
норма менен
жиберип атыр. Асқар барлығында бирим-бирим көзден өткерди. Сараныц
сақра шөлге нслеген мийнети, улгнли ислерн
менен таныса баслады.
Салы атызын бирге аралап қайтқанда Сарага өткен өмир*
лерден
сөз сөйледи. Меп сизди баягы ҳәдийселерден кейин
огада ҳүрмет
пенсн тилге аламан. Сизиц өмирициз бенен
сырттан таиыспан. Сиз мақсетке муўапық турмысқа шыққаннан кейин, муғаллим болдыцыз.
Оннан кейин
мектепке
директор болдыцыз. Бес жыл директор болғаннан соц партия
комитетинде еки жылдай пследициз үшинши жылы партия
мектебине кетип, оны питкернп шықтыцыз.
Райоплық атқарыў комитетиниц орынбасары болып ислсдициз.
Ақырыпда «Абадап» совхозында днректорсыз. Усы
жыллардыц ишинде Азамат бенеп Азаттап кейинги туўылган
бир қызыцыз бенеп улыцыз қайтыс болды. Мипе басыцыздан
өткенлердиц барлығын билемен, деген сөзиниц кейининен
Асқарға Сараныц жүзи—жалт-жалт қарады. Мениц өмириме қызығып жүргенициз ушын рахмет деди, Сара төмен
қарап тунжырацқыраған түс пепен.
Мақсет
Абатович Аймановты да жақсы билемен. Оны
үйге барғаннан соц айтаман!дедн, тагыда таныс бир кисиии
көрип, машинаны тоқтатыўды сорады.
Машипа тоқтады.
Асқар машинадан түсти.
—Ассалаўма әлейкум Айтмурат аға!
— Уаликум ассалам иним! деди Айтмурат толық танымай.
—Мени таныдыцызба?
— Бир жерде көргенгс усайман.
— Қайсыманда, Қәне ойланыц?
— Шымбайда емеспе екен?-деди шекесине қолын апарып
Айтмурат.
—Аўа Шымбайда.
—Жаца ядыма түсти, тергеўши бала екенсец ғой.
—Аўа, дәл өзн.
—Үй-ишиц саўма иним? Арадан әлле нешше жыллар өтти.
— Аўа Булманға қашаи келдициз?
—Усы быйыл бәҳәрден бригадир болып ислеп атырман.
Анаў жатқан тақталық мениц еккен салым.
— Оғада жақсы аға Ғайрат сала берициз.
—Үйбетке барып чай-пай ишип кет!
—Еле мен мунда көп боламан. Қетиўге дейин
барамаи
Хош болыцыз.
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Машинаға минген Асқар менен хошласып қалғап Айтмурат кейнинен көп ўақытқа шекем қарап қалды. Ж ас жигит
еди. Нәмнаған киси болыпты. «Кейиницдегини көрип қартаясац», деген, дурыс екен деп, белин ийине салған Айтмурат
салы атызына қарай кетти. Асқар мепен Сара «У\бадап» совхозыныц шалама-шекки питкен, сонда да адам жатыўға болатуғыи миймакханасына кеяди.
Мақсет, Азат, Азамат үйинен қәрежетлерин әкелип, мийманханада: Асқар менен Сараныц келиўин күтип отырған
екен. Асқар Азат пенен Азаматтыц ақыллы жнгитлер болып
халық қатарына қосылғанына қатты қуўанды. Екеўиде сондай тил алғыш, минезиниц киши пейил, әдеп-икрамлы екепин
ацлығап Асқар, ишинен Сара менен Мақсетке қайта-қайта
алғыс айтады. Асқар Сара менен мақсеттен, Азат пенен Азаматтыц ҳүрметли қолларынан берген ас-аўқатыпа сый-ҳүрметине мийри қанды.
«Абадан»
совхозыпа
районлық
партия комитети
тәрспинен
бекитилген Асқар талай мәртебе совхозға келип
кетти. Асқардыц төбесии көргеи бирли-ярым, уры геззап, жырын жеўшнлер,
қырғый көрген шымшықтай таса жерлерге
тым-тырыс
кирип кетеди, Жасырынады. Асқар кеткеннен
аш көзлилик етип жән жаққа аўыз салады. Қолына түскенин
илип кетеди.
Асқар совхоздыц барлық жумысыпа танысты. Қурылыс
нслерине қанық болды. Асқарды қызықтырған ис, әсиресе
қызғынлы қурылыс иси болды. Қеше ғана қуў тақыр, бүгин
қалалық сән кирип қалғанын көрген Асқардыц кеўили тойымлы болды. солайда
болса, базда тахта, базда ағаш ямаса
гербиш гағы басқалардыц алзап боласада урланып туратуғынын Мәдийна Сәлменова түсиндирген еди. Сол ушьш Асқар
усы иске айрықша кеўил бөлди, қараўыллардыц арасында
гүррицлер өткерди.
Бир күни
Асқардыц столовойға киятырганын айнадан
көрген Тамара көзин алмастан, көп ўаққа шекем қарап турды. Асқарға жигит ўағында ашық болғаны, Асқардыц телеграммаға тийкарлап қамап жибергени, мени өлимнеи аман
алып қалдыныз
деп, алғыс айтып хат жазғаны барлығы
бирим-бирим көз алдынап өтти. Асқар онша
қартаймапты.
Тек бетиндеги өз әжими менен еки шекесиндеги . шашыныц
азырақ ағы болмаса, Асқардыц баяғы жүриси баяғы турысы
деп қайта-қайта қарап, көз қумарын тарқатқандай дийдарын
кефгенине ырза болды. Асқар столовойға кирип, тек екинши
ғана аўқатты жеп шығып кетти.
Столовойдан шығып киятырған Асқарға Өтебай тап бола
жазлап қалды. Асқар столовойдыц қапысын ашып шығыл
киятырғанда Өтебап Асқарды алды менен көрип, тезлик пен169
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сп қаимығып,
тамньш мүйешпн тасалап, кенпн Өтебайдьг
Асқар анламай
қалды. Анаў күнлери Асқардын «Абадаи»
совхозына келгенин, онын ҳәзир прокурор болғанын Өтебай
еспткеп еди. Соннан берли Өтебай сақалын алман өсирип жүр.
Сол күпи Асқардын қайтып кеткенип билгеи Өтебай менеп
Тәцирбергеп бир машина ҳәкти сатып. кеше екеўи арақты «өлгенше» ишип, тан атқанша Тамараны жатқармай, жеседе жемеседе, қайта-қайта аўқат ислетип, бир араққа, бир винога жумсаи жанына
тийди. Арақ пшкен адампын быжық
болатугыны қандай бир әжайып ис. Өтебай менеп Тәнирбергеи екеўи болмаған нәрселерди айтып., Тамараға тыцлатады.
Тамара тынламаса сөгеди, Урады. Сяйтип тан алдында төсекке жатып, дастыққа бас қойган
Тамара татлы. уйқыныц
қушағыпа кирди.
Өзгелерди мисе тутпай, өзлери менен өзлери
болған
Өтебай менен Тәнирбергенде кү}н шығар алдында уйықлады. Түни менен уйықламай, тац алдында жаткан Тамара
азаиғы саат сегизде уйқысынап шоршып ояпды.
Аўзында өшкен папиросы, оц қолымда қатты қысқан күкирти, Тәцирбергеп тыррыйып, «ийманлы өлидей» қатып
қалыиты. Ал, Өтебай болса, қурылдысынан ат үркитип, тацлайы тарыс айрылып қорылдап атыр.
Бүлдпргиге түскен Тамара турыў менен от жағып. чай
қойып болып жүр.
Жүрсе, турсада езиўи ецсесине жеткенше тынбай еснейди.
Уйқысы қанбағаилықтан қабагы нсин, еки шекеси зырқылдап баратырғапдай, мазасы қашып зорға жүр. Тамараныц
түр-түси төрт ан безгек пенем жатып турғандай сарғайып
кеткен.
Чайды қайнатып, он еки мәйекти қуўырып, үш тарелкаға салып, нанды, қадггты дәстүрханға таярлап, Өтебай менен Тәиирбергенди зорға оятты. Олар өгиздей орынларынан
зорға турып, бети-қолын жуўды. Дастурханныц әтирапына
келип отырды.
Түндеги ишиўден шийшелерде қалғанларын сырқып ишип
Мәйеклерди жеп, чай ишпестен ақ жумысларына кетти.
*
Бекжан Өтениязов қурылыс жумысында өзин көрсеткен
азаматлардыц бири болды. Ол өзиниц жас өмирин босқа
өткермегенине ырза, машинаныц қай-қайсысы болсада айдай алады, дүзете алады. Қурылыстағы мойнына алған
исин қызғьшлы атқарып, халық алдында абыройға ийе болды. Мине гүз келди. Жерди жайқалдырып, салланып тур ган «Сары алтын» салыны көрип, комбайншы болып ислеўге қумарланады.
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Сара Айманова менен Мәдийна Сәлменова, Дәлихан Д әнияров, Бекжан Өтениязовтық арзасын қабыл етип «Абадан» совхозына комбайншы етип алыўға
келисти Гүздиц
«гезенде» шамалы менен ырғалып турған салы, Бекжанға
бас ийип, тәжим берип турғандай көринеди.
Атыз аралап қайтқан Бекжан, үйине келди. Ойланды,
отырды. Кен даланын гүзги көриниси тағыда көз алдында
елеследи. Саныраў дала, сансыз жер-бүгин сулыў сымбатқа
бөленген. Кен даланын көксинде көлденен көсилип жатқаи
салы. Палызларда тенкейип атырған палаў қабақ пенен асқабақ, қаўын менен қарбыз. Қыяр менен капуста, помидор
менен пияз, күлтеленип жер қойнында жатқан гешир, жасыл
липасын сары гүмиске бояғандай сылдырап- турған дарақлар.
— Сылдырлап сары гүмистей,
Келип қалды мине гүз,
Бәҳәрден баслап,
жаз бойы,
Кен далада күткенбиз.
Манлайдан тынық тер төгип,
Майданда мийнет еткенбиз,
Тын жерге егип «Сары алтын»
Мол табысқа жеткенбиз,
де.п, блокнотынын бир бетине қосық жазды да,
ойға шүмди.
Жылысып қашып жипек жел,
Сүйреди салқын самалын,
Көк аспан мысал тынық көл,
Булт бенен жапты жамалын.
Аралдын суўы салқынлап,
Ғаз ушты ыссы жағына,
Симирип суўын салма жап,
Мәҳәлин жатыр сағына.
Пошша торғай путалап,
Қара торғай көкке ушты,
Алтынға толып қашар қап,
Жер байлығьш ел қушты.
Тын жердин төсин айырып,
«Сары алтын» ектик жанадан,
Саҳраныц пешин қайырып,
Мәкан басты «Абадан».

тағыда

Бекжан не сезсе де блокнотына, жазып қояр
еди. Тал
усы қосығын көширип жазып атырғанынын үстине Тәнирберген келип қалды. Ол өцменин таслаўы менен Бекжаннын қарсы алдында бежирейип турып қалды. Бекжан шорг
шыйын деди, Жазған қосығыя блокнотына қосып, қалтасы171
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на салайын деп атырғанда тағыда қосыц жаздыц ба?-деди
Тәцирберген тацланғамдай болып.
— Қосығы неси?-деди Бекжанда тацланғандай,
— Сени шайыр деп еситемиз?
— Шайырлығымда бар.
— Барлық бәлсни биледн екегн сец ғой.
— Бәлеси неси?
— Барлығын биледи деп атырмыздағы,-деди тайсалақ*
лап.
— Бәрин билген айыппа?
— Айып емес дағы, базда бүлднриў де мүмкин, бүлиниўн де мүмкин.
— Түсинбедим?
— Түсинбесец мына қосықты ким жазды?
— Қәне, қандай қосық?
— Анаў дийўалы газетадағы ше?
— Ол қайсы қосық еди?
«Тәцирберген, Өтебай,
жүр салмадан өте алман».
— Қосық жазған адамныц кеншшде аты жоқ па?
— Бар.
— Қим екен?
— Бәҳәргүл,—деген.
— Бәҳәргүл—деген қыздыц аты. мен болсам ер адамман.
— Қызларданда шайыр барма?
— Толып атыр.
—Соны таўып берссец. Болмаса ол қызға
айтып қон
енди қосық жазса шашын кесип аламан,—дсп Тәцирберген бирден кейнине айналып шығып кетти. Дийўалы газетаға қосық жазған Бәҳәргүл емес. Бекжанныц өзи еди.
Бир күни Тәцирбергеи менен Өтебай
арақ ишип
салмэдан өте алмай, биресе ишине түсип, биресе биреўи жығылып, екиншиси тү.сип, аўнап, сүрнигип жүргенин қосық
пенен:
Тәцирберген Өтебай.
Салмадан жүр өте алмай
деген ат пенен фельетон
жазып соцына
Бәҳәргүл деп
ат қойған еди. Соны даўласып, урысайын деп келген Тәцирберген бий илаж шыгып кетти. Урыса алмады. Буған
басқаша бир ҳийле, ислеп өзимниц ким екенимди көрсетип
қояйын, енди қайтып, қосық жазбастай етейин деген ой
кеўилине унап кетти, Тәнирбергенниц.
Бекжанда бир нәрселерди ойлап турмастан, Тәцирберген кеткеннен кейин совхоз кецсесине қарай кетти. Қецсеге
келемен дегенше терец ойланған Бекжамныц
көз алдьша
172

www.ziyouz.com kutubxonasi

көп нәрселер елеследи. Жана ғана журтшылыққа танылғанымда усы Тәцирберген бир иәрсе ислен қоярма екен.
Тәнирбергеннин бул ҳүкимин директор Сараға ямаса
Мәдийнеге айтсамба екен? Жоқ: айтпай турайын, суўды
көрмей шешингеним болмас деп, тағыда басқа жаққа
кеткен ойын иркемен дегенше кенсеге кирип барды.
Сара Айманованын қабыллаў қанасында отырған қыпша
бел, қәлем қас, қыйқаш көз, жупқа додақ, ақтамақ, ашық
манлай, қолан шаш, Назлы деген қыз еди. Назлы дегенше
Назлы.
Қынама көйлек кийгенде бели қыйылып кетеме деп
бир қысым белин көрген адамлар, бул қыз аўқат ишпейтуғын шығар.:. депте ойлайды. Қынама көйлек кийгеннен
сон олда дизеден жоқары, жуўан сатаннан сыппар сыйпамас болып турғаннан сон еки бөксе бултыйып кетеди.
Назлынын айнаға қарап, ернин бояп атырғанынын
үстине келген Бекжан
тесирейип қарап турып қалды.
Бекжан дизе бүкпестен,
қәдди қәўметин
бузбастан еле
тур. Назлы бети менен шашын безеп болғаинан сон, бир
ўақытта қақайып, қатып турған Бекжанға көзи түсип:
— Қыз көрмединбе, үкидей үнилип! деди.
— Қыз көрсем де, сиздей қызды көрмедим.
— Ҳе, неси артық, басқа қызлардын?
— Сиз сулыў екенсиз деп атырман.
— Түкирип қара, көзин тийер...
— Түкирсем тырысып қаласыз.
— Тырысып қалып түпиригин қайнап түрма!
— Қайнағанда қандай, тийген жерин онып түседи.
— Ашшы түпиригнн керек емес.
— Душшы, жүрекке жағады.
— Оны жутып, көрнп айтармыз. Неге келдин?
— Сара апай шақыртқан.
— Ол телефон менеи сөйлесип атыр.
— Мен не қылайын, келди деп дйтарсыз.
—Ойнама өйтип.
— «Қалтанда бир тыйынын жоқ, Қой гөшинен дэме
етесен», дегендей, сен қайдағы, мен қайдағы.
— Аўа, сен қайдағы, мен қайдағы,
Сиз бийикте, мен ойдағы,
Қашпаныз—бул келип турған,
Бекжан деген ел бойдағы...
Деген ўақта Сара кабинетинен шықты. Назлы орнынан
ушып турды. Ала көзлерин аўдарып таслап, жымыя күлип,
назлынын түри мын қубылып сазланып қәддин дүзеп
оқапазланып тура қалды.
— Мен сени излетпеген жерим жоқ.
— Кешеги ўәде бойынша келип едим.
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— Сол бонынша шақырттым. Жүр атыз бетке барамыз.
Комбайн сол жақта.
— Назлы!
— Ләпбей!
— Мынаған қара.
— Тыцлайман.
— Биреў еораса атызга кетти де. Ертен ғалаба салы
орыў күни, бәлки бүгин түнде сол жақта болармыз.
— Әжсп болады.
— Агац келсе, аўқатты өзлерин ише берин.
— Әжеп, айтаман.
— Хош! деп Сара шығып кетти.
—Хош болыцыз деп көзиниц қыйығыи Бекжанға таслады, Назлы.
—Хош назлы қыз.
—Хош сазлы жигит.
Дегенде Бекжан мыйығып тартып шығып кетти. Ешкини
шамал ушырса, қацбақты аспанда көр!» дегенден. Бекжан
мыйыгып тартып күле шырай берип кетсе, өзи жецил-желпи
адам Назлы еки езиўи ецсесине жеткенше
күлип
қалды.
Сара кеткеннен соц, Назлыда, қағаз қәлемлерин жыйнастырып, кенсепи илип, үйине қайтты. Бүгнн партия шөлкеминин жынналысында салыны жыйнап алыў ҳаққында Сара
Айманова баянлама иследи. Жыйналыс қарар қабыл алды.
Ертецине «Абадан» совхозында
салы
орағы баслапды.
Бүгин барлық комбайншылар «Сары алтын» саласында
салтанат бенен ис баслады. Барлық бөлим баслықлары,
бригадалар, комбайншылар, шоферлар атыз басына желбиреп жайнаған қызыл байрақ көгерди. Барлық бөлимлерде рабочий, инженер техниклер, барлық халықлар
ғалаба
мийнет майданына атланды деп, радиодан шыққан сөз
толқыны совхоз даласын дүньяға таныстырды.
Жер қайысып малынып турған «Сары алтын» орағы,
күн шығыўдан кец даланыц қушағын қызғын ҳәрекетке
бөледи. Снбирьяк жигит комбайын айдаған Бекжан жарысқан жолдасларынан озаман, көпке үлги боламан деп,
қызғынлы иске киристи. Комбайыннын трубасынан ағылған
салы маржанлары самосвал машнналары менен
тележкаларды толтырып машиналар карўаны қурдай қатынады.
Совхоздағы барлық машиналар менен талапқа тиркелген
тракторлар комбайынныц орып жыйнаған салыларын тасыў
ушын тепериш қатнасты. Ҳәрбир машина, ҳәрбир тракгор,
тонналап, тасқын суўдай ағытылып турған комбайыннан
таярлаған салыны тынбай тасып турғаннан соц он мыц
тонна планын орынлайтуғын «Абадан» совхозыныц жумысы
үлгили түрде өнип атыр.
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Азат пенен- Азаматта екеўи еки комбайынды айдаи,
-екеўи еки бригаданьщ салысында Бекжан менен жарысқа
түсип, комсомол-жаслар коммунистлик мийнет бригадасын
шөлкемлестирген еди. Булар бир-биринен озамыз деп, «бир
айлық исимизди он күнлик
мийнет нормасындд орынлай
мыз!» деген сүрен менен ис алып бармақта. Күн сайын
саўлатлы сестин пәти қызбақта.
Кеқ көлемли көркем
жерге көгертсен, Сары гүмис
жамылғандай жер суп-сулыў болып көринеди. Кирпиктей
қылтықлы қырмызы салы көзиннин отын алады. Дәстеленген сары жипектей малынып, жапырыла бас ийип, келин
дослар, дегендей, тәжим етип турғандай салыларды көргенинде күни-түни шаршамай ислеўди ҳәўес етесен. Сары
гүмистей атызға сән берип турған салы, мийнет ерлерин
өзине шақырып турғандай ырғалады.
Сара, Мәдийна, Дәлихан салы участкаларын бөлисип
алып, белсене иске кирнсти. Биринши күнге салы таярлаў
- планы бес есе артық орынланды. Ҳәр күни планыыц 6
проценттен кем емес орынланыўы ушын гүрес қызды.
Комбайыншылар күн сайын
қүдиретли күш, ақыл-ҳуўыш
бенен өз нормаларын он есе орынлаўға киристи. Ғалабагүрестин қатарында жүрген Тәцирбергенде жаман ислеп
атырған жоқ. Ол өзинин жаман нийетин жәмийетшиликке
билдирмес ушын қумбул болып ислеп жүр.
Тәкирберген төрт күнге шекем тепериш ислеп, журтшылықтық көзине түсти. Бир мәртебе директор СараАймаиовада алғыс айтқан еди. Көпшиликтин кеўилин өзине
тартқан Тәнирберген бир күни ҳарамы нийети ушын бел
байлады. Күн батпастан бурын «басым аўырып тур!» деп
қайтып кетти. Үйинде күн батқанша жатты да, күн батқаннан соц қолына белин алып шығар ўақытында оған
Тамара танланды да:
— Қайда барасац?—деди.
— Директорға.
— Белиц не?
— Директор гешир көметуғын ура қазып бер деп еди,
— Оғада жақсы, барағой деп қуўанды Тамара.
— Директор мени жақсы көреди. Анаў күни алғысайтты.
— Қутлықлайман. Хызметиц қалыўсыз, ислей бер!деп,
— қуўанды Тамара.
— Кеттим.
— Шала қылып келме тағы, пес әдетиц тутып...
— Жоқ, жүз процепт ислеп келемен деп шығып кетти.
■
— Күндиз көрип, белгнлеп қойған жолы арқалы тасамагаса жүрип, арқа беттеги аланнын артындағы гөне әўлийеге
барған Тәнирберген бийнкке шығып төрт тәрепке қарады.
Көринген адам, еситилген даўыс болмады. Дүнья тым175
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тырыстай, Түн иши тыныш. Гүздиц салқын шамалы есип тур.
Ески әўлинедеги күндиз белгилеп қойған, жән-жағына
жықғыл шығып кеткен тындай, бир өлн емес, он өлисыйғандай етип гөр қазды. Тац алдында үйине қайтты. Директордыц гешир урасын қазып, шаршап қайтады деп, палаў
асып, палаўдан соц чайында таярлаған Тамара күте-күте
жаца уйықлаған еди. Енди келген Тәцнрберген аўқат жеместен, чай ишти де шаршадым деп жатып қалды.
Түпдеги палаўды азаида
жылытып, чайды таярлап,
уйқыдан оятқан Тамара,
Тәцирберген, Өтебай менен
азанғы аўқатын жеп болып жумысына кеттц. Тәцирбергенде машинасын ходлап салы атызына қарай зырлап
кетти. Урда-тут, қумбул болып атырған комбайнлардыц
салысын жүклеп Тәцирберген жумысқа қызғын киристи.
Бир машина салыны салы алатуғын жерге, бнр машпнаны түндеги қазып қойған гөрге апарып гөрди аўыр
жатарға шекем салыдан толтырды. Бүгнн саат он екиге
шекем салы тасыған Тәцирбергеи,—С.алы атызынап төрт
бес қушақ сабапды машинаға салып зымырап кетти.
Алацнаи асып түскенпен соц, машинаныц шырасын өширип,
жолдыц қалыц жаитақлы, ақ баслы жеринен бурылып,
әўлийеге қарай жол алды.
.Машинаныц шырасыи жаққаи жоқ. Әўлийеге келиўдеч
машипадағы сабанды гөрдеги салыныц үстнне салып
көм :ли. Опнан соц топырақтыц үстин «ли қойғандай тегислеп, ески әўлийениц үстиндеги гопе табытты әкелип қойдьи
Машинадан түскен сабанлардыц биреўинде қалдырмаи
сыпырып жыйпап алып,
машннага салды. Гүзар
жолғл
келгепше қалыц көк шөплерднп, жантақлардыц үстинен
машинаныц шырасын жақпай айдап келген Тәцирберген
жолга түсти. Машипаныц шырасын жақты.
Ярым ақшамда үйине
келди. «Бунша неге кешнктиц?
дсген Тамараныц саўалына, кеше гешнр ураны қаздым,
бүгин үстине сабан салып көмди.м. Оғада үлкен ура екен
қазганда шаршадым.
Директор
тағы алғыс айтты деп,
аўқатыи ишип, кейнинен шийрин пәшек бир қаўынды дәс
соғып, Тәцирберген уйықлап қалды.
Тамара Тәцирбергеннин бүтинде арақ ишпей, күнитүни демей урда-тут хызмегте жүргеннне сондай қуўанады.
«Адам дүтзелсе, бирден—ақ дүзеледи екен» деп таЕьланады.
Күндиз кеўили хош, түнде уйқысы бурынғыдай бузыла
бермегеиине Тамара «тыныш өмирдиц қойнына кирдим»
деп ойлайды.
Тәцирберген көптин көзин алып, Тамараныц толық
исениминен пайдаланып салыны оғада көп урлап болды.
Бир сапар, анаў күни геширди көмип берип едиц, ендц
пиязға ура қазып, тағы да көмип бер деди деп және
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кетип түнде бир «гөр» қазып, оғанда салыны толтырып
көмип қойды. Салы тасыў жолындағы қалыц тоғайдан ески
орталарды толтырып, үстине қацбақ бенен шеқгеллерди бастырып қойды.
Тәнирбергенниқ талабы «онына» басты. Салы тасып
көпшиликтин кеўилин өзине қаратса, салы урлап, қара
басынын ғамынын тәтәрригин көрди. Қос қоянды бирден атқан Тәнирбергеннин иши майлы. Бул талаптан Тамаранын
да, Өтебайдьщ да хабары жоқ. Тәнирберген «еки кеменин
басын услаған суўға кетеди» деген нақылды да ядға түсиреди. Бирақ менин ақылым менен исленген ҳийлекерликке
ким түсинеди, «ата-баба аўзына түскенде айта салған ғой»,
деп нақылды, бийкарлайды.
Тап усы быйыл «Абадан» совхозын емес, өзимди бир
абаданластырып алайын, Қалтам толса, бахытта менде,
ҳәмелде менде деп, келте қонышлық бенен ой отарын
байытқан Тәнирберген урлықтыц изине атлана түсти. Қим
болса, соған жүрек жанын берип, жуўқылдап сөйлесип»,
жаны фидалық пенен хызмет қылып жүрген Тәнирберген
жақсылар қатарына жақынлап киятыр. Директорда, парткомнын секратарыда, бөлим баслық бенен бригадирде,
бурынғыға қарағанда Тәнирбергенге тәўирлеў көз бенен
қарағысы келеди.
«Малынды қарыйдарьща сат,
Ширинкенен шырўаннан болады».
■
—дегендей, «күндиз көркем,
түнде желқом», болып
жүрип, Тәнирберген көпшиликтиц көзи болды. Ҳийлекерлик
сумлық, алдаў, арбаў атаўлыньщ барлығы да адам инсанияты өмирине қарсы, нәрестелерди ҳәлсирететуғын қызылша кесслиндей екен. Бас ийип, баўырман адам усан,
қушағына кирип алып, жеги қурттан жүрегинди жеп отырғанлық—сырттан келген жаўданда
жаман екен. Ҳәзирги
Тәнирбергенниц түлки қуйрықлығы «Абадан» совхозыныц
коллективи ушын тап усындай болып тур.
— «Тулымы таўланып отырған қыз емессец» әдеўир жасқа
келдиц. Ендиги өмиримизде бурынғыға қарағанда өзгеше
жасайық.
Менде
мыйығымнан батқан «бай емеспен»
Сени талай зары-гиряншылыққа салдым. Шын муҳаббатым
ушын емес, тек қулқынымныц ғамы ушын жақсы көрдим:
Енди мине қырыққа кирип, нырыққа илинип отырман.
Журтшылықта маған жақсы көзи менен қарап киятыр.
Сен барқулла «ҳадал мийнет!» деп қақсар един, айтқанын
дурыс екен»...
Тәнирберген усындай кеўилди жубатыўшы өтирик сөзлериниц туқымын ҳаялыпьщ санасына сеўип атырыпты.
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Бир күни Мәдийна менен Дәлихан, Өтебай менен онашада шын жүректен сөйлести. Ҳәттеки бахытлы өмир
менен өлимниц айырмасына шекем әнгиме қылды. Өтебай
бир күпи Сара Аймаиоваға барып, мени салы орыў атызына жибериц! Бекжан, Азат, Азамат ямаса Айтмурат ағаныц цасында салы жыйнасаман, дегеннен, соц Өтебайды Айгмураттыц бригадасына жиберди. Қараўылға бир ғаррыны
қойды.
Таза хабар, сулыў көринис, ғажжа ғаж хызмет, қызғынлы х.әрекетти көрип, қумарламып, салы жынаў исине урдатут кирискен Өтебай Өтемуратовтыц пикир ойы басқаша
болып өзгерди. Ҳеш жерде х.еш гәп жоқ. бостан бос тюрьмеде қор болып, қатарыцнан кем болып, халыққа қарай
алмай жүргепше неге азаматлық пенеп айдын жолдан жүрмеймен.
Жүрегин маған ашып жаны менен қатарына қабыл
еткен жәмийетимди
неге жаман
көремен. Айтмурат аға
менен Бекжанпан, Азат бенен Азаматтан қай жерим кем,
неге мен көзсиз гәрип
анамды, ләц болып жатқап әкемдн
ийесиз, қараўсыз қалдыраман. Ақ сүт берген анам, мадарым деп меқрийбаи болған әкемди пеге алдайман, жоқ,
бул азаматлық емес. Мен адам болсам адамгершиликли
эдеп-икрам.и,! болып азаматлық атымды адам дегеп затым*ды ақлаўым керек! деп түни менеп ой тецизннип толқыныпда
қалыққап Өтебай Тәцирберген менен Тамарапыц қасынал
шыгып. Айтмурат
бригадапыц қасыпан жай алды. Халық
қатарына ерип қызғынлы хызметке киристи.
Салы таярлаў планыныц миннетлемесинде қоса орынлаған «Абадан» совхозыпыц еледе жыйнап алатуғын салысы болар емес. Булар миннетлемеденде артық тағы үш
мыц тонпа салы таярлаймыз деп қызғынлы исти қумартқанлық пенен тобын жаздырмай ҳәрекет етип ислеп атыр.
«Абадан» совхозыныц
алдыцгы қатардағы комбайыншылар, шоферлар, тракторшылар, рабочийлар, бөлим баслығы мепен бригадирлердиц сүўретлери
ишинде Айтмурат
пенен Бекжанпыц. Азат пенен Азаматтыц да сүўретлерн
газета бетинсп орын алды.
Бир күпи Сара Аймаиова совхоздыц бухгалтерин шақырып алды. Рабочийларға,
комбайншыларга, тракторшыларға, шоферларға, бөлим баслық, бригадир. қдпигелерге
айлық ҳэм нремия бернў ушын есапланып қойылган алпыс
мыц мапат ақшапы банкиден алыўды банктиц басқарыўшысы менен келискепнн айтты.
Бухга.тгер кассирге чек жаздырып, Сара Аймановаға
қол қойдырып мыпа ақшапы банкдеп алғаннан кейнн
звопит ет, мен күтип отыраман. Машнпа жиберемеи. Маши178
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иа бармай бапктеп шықпа деи зин.чар
тапеырып жнсердн.
Кассир чектн қалтасына салып қалағацарай раўан болды.
Қасспрдиц алпыс мыц маиаглық чек пенен қалаға
кеткенин еситкен Тәцирбергенде жаман-қыянетлик қыял
пайда болды. Көмген салыпы еататугын адам таўып келейин. «Сатсақ сатармыз, сатпасақ алып қайтармыз!»
дегсндей, салыпы сатсам сатарман, салы сатпасам касснрди
алып қайтармаи... Қолайын тапсам. ақшасын қалтама
салып қайтарман, деген жаманлық ойды жүрегинде сақлағаи Тәцирберген сыныққа сылтаў излеп қалаға кетти.
Қаланы көптен берли көрмеген кассир, банктиц басқарыўшысы чекке қол қойғаннан соц өзи қаланы көрейинши
деи көшеге кегги. Көшелерди аралап, магазиилерге кирил,
ақырыпда жүз грамм вино, тағы бир айланып келип, жүз
грамм ақ арақ ишип бурынғыға қарағанда жециллеў аяқ
басып банкке айланып барды.
Банкке барса жол күтип, жылмацлаған Тәцирберген
турган екен. Сақый кеўилден күлип қарап сәлем берип
Тәцирбергеи менен көристп. Кассирдиц аўызынан шыққан
арақтыц ийисин сезген
Тәнирберген
«мени бухгалтер
жиберип сди, сени алып қайт деп—деди.
— Жақсы, ақшаны альгп шығайын деп касснр пшке
кирип, ақшаны
алып шықты.
Машинацыз
барма ден
сораған банк қадағалаўшысына бар, изимнен бухгалтер
адам менен машина жиберген, дегеннен соц кассирди
аўыздан шығарды.
!
Кассир алпыс мыц манатты ҳәр қалтасына бөлнп салгак
-еди. Қойиына алма, еки қаптал кисесипе еки шийше салғандай томпайып банктиц ' есигинен шықты. Есиктен шыққап
кассирднц барлық ақша қалтасында
екенлигин билген
Тоцирбергенниц иши қым етс қалды. Кассир машинаға
жақынлағаннап-ақ Тоцирберген машинаныц есигин ашыл,
жақсы хүрмет қылған киеи усап, күле-шырай берип, кассир
миннп болып есикти жапқанын қәлемей, Ғамхорлық еткен
киси усап, жығылып кетерсиз!»
деп қайтадан ашыи тарыс
еттнрип жапты.
Машинаға ход берии айланып атырғапда, районлық
комсомол комитетине шақырылған Азат пенсп у\замат ҳом
Бекжан Тәцирбергенди— кассирдп
кабинесине
мингизип
алып баратырғанын үшеўиде анық көрди. Бирақ Тәцирбергенде, кассирде буларды ацлаған жоқ. Бурылған машида банктиц алдынан көше бойлап кетип қалды.
Банктен шығып бесишин көшеге бурылған жердеги
азықаўқат дүканына машина келнп тоқтады. Кабинаны
ашып шығайыи деп атырғап кассирге тоқта!—озим-ақ алып
шыгайып деп,
Тәцирбергеи тезлик пенеп еки шинше ақ
арақ бенен ярым кило колбаса, бир булкапы алыи шықты.
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Қаланыц шетнндеги агып турган салманыц бонындагы
таллардыц тасасында отырып, екеўи ақ арақты дәс соқтьк
Күни менен азлап ишип жүрген адамға мынаў арақ пәтли
тийди.
Арақты ншнп болғаннан кенин «универмагқа тарт!»
дедн кассир Тәцирберген орайлық универмагтыц алдында
тоқтады. Универмагтыц жоқарысындағы «Гулайым» деген
жазыў кассирдиц көзине ысық көрипгендсй, қумарлана
қарады да, универмагқа зымн етип кирдн. Тәцирберген
үлкен ойлар менен кассирдиц изинен пнлдей үнилип,
кабинадан шықпай ошарылып қалды.
Универмагқа кирген кассир, ананы бир кәрип, мынаны
бир көрнп, ақырында бир носки алды. Носкиге ақша
төлейин деп атырғанда
ақшасы шашылыцқырап кетин
еди. Сатыўшы қыз «абайлац аға! Ишицкирепсиз, ақшанызға беккем болыц!» дегенде, туўылған күиим еди,
азырақ ишкепим дурыс деп ақшасын төлеп, тен тнреклеикнрсп жүрпп кетти.
Кассир
универмагтыц
азық-аўқат бөлимине кнрдн.
Екн шнйше экстра, бир кило колбаса, жүзим араластырылып писирилген мазалы булочка алып шықты. Булардын
ақшасын телейин деп атырғанда носки алгандагы шашылгап қалтаға салыпған ақшалар, бнр тода болып қолына
илине шықты. Шашылып кетти. «Иним абайлы бол!»
мәслеў екенсиз, ақшацызды жогалтып алмац! деп сатыўшы
бир дана елиўликтен керегин алып, қалғанын қайтып берди.
Керегин алып, көргенин көрип қайтқан кассир қурттай
араққа солқурақым болып киятырған Тәцирбергенге унап
қалды. Кассирдиц қойны мепен
қонышына тығылғап
шийшелер менен алқасларды
алып киятырғанын көрген
Тәнирберген
«жолдан жети қоян услағандай» қуўана
қалды. Келип Тәцирберген ашқан машинаныц кабинасына
минип болып «кеттик» деп шофер жүрип кетти.
Қалыц тогайдыц ортасына келгенде машина бирден
тоқтады. Аш қарынға колбаса менен ишкен арақ «сексен
сегиз», тамырға сицип, қалғып киятырған касснр, машинаныц не ушын турганына бнйпарўа қарады. Машина турған
ўагында шайқалып кетип, көзин ашқан кассир, Тәцирбергеиниц түспп атырғанып сезип ақ қалды. Тәцирбергео
машинаныц астына бир үнилди де, өрре турды. Жән-жағына
қарап, машинапы биреўлер көрип қоймасын деген сумлық
псиен, машинага минди де, оц жаққа бурылды. Ана жыраға
апарып, ойга тартып машинаныц астына кирип азырақ
дүзеп алмаса болманды деп тогайдыц қалыц жериндеги
ески салманыц еки рашына еки дөцгелегин дуўрылап қойып
машинаны тоқтатты.
Машинадан гуснп, қәр қыйлы ашқыш, ручка данкратть?
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алып өтиригине оны бир услап, буны бир услап, ол жерии
бир көрип, бул жерин бир көрип, сыныққа сылтаў излеч
ўақытты өткермек пенен болды. Ҳәрқыйлы қызық сөзлер,
анекдотлар айтып, кассирдиц кеўилин көтерди.
Мына еки шийшени базарлыққа алып баратыр едим.
Екеўимизге несип еткен шығар! деп биреўиниқ аўызын
ашты. Ол шийшени ашып атырғанда «ой достым, ол арақ
ушын ғам жеме,
қәлеген ўағында
алып келемен, деч
Тәнирберген сөзге айландырып ол шийшени ишип болды.
Тас болмаса өртенип өлген екенбиз. Мынаған қара
бензинге от тийетуғын болған екен деп, өтириктен машинанын астын
дүзеткен киси усап бир кирип, бир шығып
жүр. Сени апарып таслағаннан кейип зырлап барып арақты
алып келейин, деп тағы тәкирарлады Тәнирберген. Сырлы
кассир тағы қалған шийшени ашты. Бурын түргелип ишсе,
енди отырып ишти. Арақтын турған жерн әнгиме болғаны
ушын булар бир-бирине баўыр басқандай әнгимеге кирнсти.
Күн батты. Қассир машннаға минейин деп атырғанда
Тонирберген кассирдин аяғынан қағып жиберди. Кассир
сылқ етип қулады. Үстине дүрлеп мипген Тә^гирбергеп
ақшаны бересен, болмаса өлесен! деди. Әри-бери туўлаған
кассир, астынан шыға алмайтуғынын билип, «берейин,
бәрин берейин! Орнымнан турғыз, үстимнеи түс, қалтамнан
алып берейин!» деди. Тәнирберген үстинен түсти.
Кассир орнына тентиреклеп барып турды. Қалтасына
қолын салатуғын киси усап бир адым кейин шегинип тура
қашты. Тәнирберген қолына ручканы ала қуўды. Кассир
әдеўир жерге қашып барды. Изинен жетип, өкшелеспп
барған Тәнирберген қатарласа барып, қулашын керип,
шүйде усыман емес пе деп қолындағы ручка менеп кассирдин басына бернп кеткенде, кассир тамнын басынан таслаған тондай жалп ете қалды. Жерге сылқ етип қулағанда
аўзынан, қулағынан қан бурқ етип ақты.
Тәннрберген солығын басып, қолыпа қол қабын кийип.
асықпай албырамай, қуйқасы түршикпей, аямай, ақырын
«отады». Қорылдап, жаны шықпай қыйлапып атырған
кассирднн қалтасын қарап, барлық ақшасын алып болды.
Кассирдиц танаўы қарылдап, еле жаны шықпай қыйпалып
атыр. Тәнирберген тас төбесине отырып қараса, жапы
шығатуғын түри жоқ. Оц
жағынан айланып, алқымынан
буўды. Жан айбаты мепен туўысына шыдамаған кассир,
аяқ қолын жыйнап, еки бүкленип, алқымыпан буўылғаннап
кейнн дем ала алмай әлле ўақта аяғын бир сермеп сылық
ете қалды.
Анық өлгеннн бнлгенпеи соц Тәцирберген қаилы қолын
жаздырды. Кассирдиц жапы
қыйылғанша
Тәцирберген
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қасында турды. Өликтиц әбден қаны тоқтап, ети суўығаннан соц Тәцирберген машинасын айдап келди. Қол қабын
қолына кийип кассирди зорға дегенде көтерип самосвалға
салды.
Кассирди машинаға салған Тәцирберген, келген изп
менен қайтбай, тоғайдыц тегис жерлери, бурынғы жоллар
менен жүрип, қаланыц екинши жағындағы асфальт'жолға
шықты. Самосвалдыц артқы кузебын ашып қойып, кассирдиц геўдесии кузевтиц артқы жағына қойды. Машина
жүргеннен соц отыз метрдей жерге кассир қулап түсти.
Тула бойы күл-талқан болды. Тәцирберген аш қасқырдай
алға қашты.
Асфальттан көк шөпликке асырыла түскен Тәцирберген
кузевты жаўып, басқа бир жол менен «Абадан» совхозыныц
мәнзилине жетип барды. Алпыс мыц манаттыц кассир
қырық манатын
жоғалтқан екен.
Басқасыныц барлығын
бнр жерге топлап, май менен малынып қалған шүбереккс
түнип, Тәцирберген қулап қалған төлеге көмип таслады.
Тамара Тәцирбергенниц. киятырганын узақтап-ақ билди.
«Ийттиц минезин ийеси биледи» дегендей, Тәцирбергенниц
түлкн мтшези Тамараға бес бармақтай белли. Ас-аўқат,
чай-пай ишесец бе? дегеи Тамараға Тәцирберген «Жоқ!»
деп бир аўыз сөз бенен жуўап берди.
— -Тамара! ертец кимде кнм қай ўақта келди десе,
күндпзги саат үште келип аўырып жатып қалды де!
Егерде отыз еки тисицди
суўырып алсада, усыннан басқа
жуўап айтпа. «Басым аўырады дегеннен соц үш ирет
аналгин бердим»—де. Басқа сөз айтба. Айтпашақ «таўық
сойып, ун асы қылып бердим» деп қосып қон.
— «Ак түйепи көрдицбе Тамара?»
— Жоқ.
— Олла де!
— Олла көрмедим.
— Мине, саған ант усы. Егерде усыннан басқа сез
айтсац геллец кетеди.
■— Не болып қалды өзи?
— Еркектий исине ҳаял араласбаўы керек.
— Сонда да билип қойған жақсы.
— Соцынап айтамап. Ҳәзирше сениц мениц пайдам.
— Ол не пайда екен?
— Түбине жетпегенше қоймайды қатынлар. Тезирек
жатайық!
Тамара Тәцирбергенниц сөзлеринен
қәўипленип
ҳәрқыйлы—ойларга шүмип, қалғып уйқысы келмеди.
«Өлимжитим, урлық-пурлықтан аман болғайдағы!» дейди ишинен.
— Уйықласам, бастырнығып бақырсам, кассирди мен
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өлтирдим деп уйқсырап сөйлеп қойсам қалай болар екен?!—
деп ойлана-ойлана зорға көзи илинди Тәцирбергеннин,.
***
Сара Айманова, Мәдийна Сәлменова, Дәлихан Дәнияров
үшеўи де ашыўлы. Тезлик пенен партия шөлкеминин
жыйналысын шақырды. Салы планын артығы менен орынладық. Республикадағы салы егиўши совхозларға өрнек көрсеттик, тойды табыслы өткердик, байрамды баҳалы үлеслер
қоса байрамлздық
Бы.’ ыл _?2 мын тонна салы, берсек,
келер жылы 35 мын тонна салы ушын ерте бастан таярлық
көриўимиз керек. Жерлерди сүриўге, суўғарыўға ҳәм планировка жумысларын раўажландырыў ушын Сара Айманова
машина техникаларын ремонтлаўға Дәлихан Дәнияров бекнтилсин деген ўақта Асқар Назаров рухсат сорап кирип келди.
Совхоздын мүшели ислери бөлисилип болғаннан соц
партия жыйналысы жабылды. Партия шөлкеминин бюро
ағзалары қалды. Асқар Назаров совхоз кассиринин өлтирилиўиндеги базы бир мәселелерди тезлик пенен шешиўди
усыныс етти. Азат бенен Азаматтын ҳәм Бекжаннын түсиник
хаты бойынша Тәнирбергенди тутқынға алыўға келисим
бергенин айтты. Тағы да басқа гүманлы адамлардан сораўлар алыўға, тексерип, партия шөлкеми тезлик пенен
исти шешиўге жәрдем бериўин
сорады. Бюро ағзалары
истин жөнин түсинип, бул ҳаққында ҳеш кимге ҳеш нәрсе
айтпаўды ўәделесип үйлерине тарқады.
Партия
шөлкеминин секретары Мәдийна Сәлменова,
Сара Айманова, Асқар Назаров үшеўи адамлар кеткеннен
сон бирге шықты. Сара Мәдийнаға сиз Асқар Назаровқа
жәрдем қылын. Қалалық партия комитетинде ислединиз,
еки жыллық жоқарғы партия мектебин питкердиниз! Соннам кейинде көп жыллар қалалық комитетте бөлим баслығы болып ислегенде нызам органлары ҳәм онын ислери
менен жақсы таныстыныз деген Саранын сөзине Асқарда
қосылды.
Мәдийна кассирдин өлимин анықлаў бойынша партия
шөлкеминен, совхоздын
басқармасынап
ўәкил болып
қатнасыўға келисим берди.
Асқарды, Сараны, Мақсетти Мәдийна үйине қонаққа
шақырған еди. Ҳәзир үшеўи барса Мақсет бенен Азат
ас-аўқат, алқасларды таярлап қойған екен. Барлығы бирден қолларын жуўып, аўқат ишти, әнгнме-гүррин, қызық
сөзлер айтысып, ойнап-күлисип, көп ўақыт дем алды.
Мақсет үстиртте жер асты байлығын изертлеў экспединиясында изертлеў инженери болып ислейди. Сонғы онлаған жыл ишинде Үстирттеги көрген-билгенлеринин барлығын қысқаша әнгиме етти.
Қоныраттан—Москваға шекем поездин қатнап турғанын,
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Үстирт жеринде—жер асты байлыцларыныц нешше турлери
барлығын әцгиме етти.
Күншщ батары меиен тақньщ атарында Қоцырат қаласынан батыс жаққа
қарасац
өткен тарийх көз алдыцда
елеслейди. Үстирт-Қоцырат жерине тумсығын тиреп шөккен
түйедей көринеди. Маўыты
шапанныц жийегиндей, жерге
жарасып жатқан Үстирттиц етеги бир ўақлары суў менен
жуўылғаны белгили болып тур. Етеги ерсили-қарсы аққан
суўдыц таслап кеткен толқынсақлары тастыц бетинде тацбадай көринеди.
Әмиўдәрья—«жайхун» аты менен
аталмастан бурын,
буинаи миллиоп жыл илгери усы Үстирттиц етегин жағалап,
Каспийге қуйған, Жер
қыртысын жети бөлген, қатты
ағыслы Әмиўдәрья өз бағдарын өзгертип, аш арысландай
ҳәр жаққа аўыз салған. Жер қыртсын жемирип, таўды
тасты кемнрнп. еки жағасын упыратып кец саҳрапы гезип
жүрген.
Буннан миллион жыл бурым Әмиўдәрья, Сырдәрья,
Арал тецизи менен Қарақум, тарийхта бар Қара қум қайдан шықты деген саўалға изертлеўшилер Қара қумда,
Қызыл қумда Памир таўыныц унталған майдасы екении
жыллап тексерген изертлеўлер жуўмағы дәлиллеп отыр
деп жуўап береди. Әмиўдәрья
тасып-толып жылдырымдай
аққанда таўды, тасты бузып,
пыт-шытын шығарыи езипжепшип тасты қумға айландырады екен.
«Таўды, тасты суў бузар,
Адам затты сөз бузар!».
деген нақыл сопнаи қалған екен дейди. Қарақумныц
қумы Памнр тдўыныц тасын езип унталаса, екеўиниц
айырмасы жоқ. Ҳәр жылы Әмиўдәрьяиыц пәтли ағысы
менен Арал тецизине бир нешше жүз кнлограмм Памир
таўыиыц тасы езилип, унталанып шеге болып суўға-аралас
қуйып тур.
Миллион жыллар ата-бабамыз ақырет азап көрди. Узақ
жылларда-қаиша
кәрўанлар қарап
болды. Қанша қап
төгиспе, қанша ашлық, апатлар болды. Үстирт үстиндеги
қызғыш днпген таслар таслақлы жердеги
ески мазарлар
ески дийўаллар, жер асты төлелер, солардан дәрекберип
турғандай. Миллион жыллар буйығып баўырын жазбай
жатқап жерлерди тек бизлер—Советлер Союзыныц халқы
оятты. «Абадап» усаган нешше совхоз, колхоз, өндирнсорынлары менеи мәдеиий сарайлар қурылды. Адам өмири абаданласты.
Мақсеттиц әцгимесине қулақ қойып уйып отырған адамларды Азаттыц подносқа салып алып келген «Абадан» соч184
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хозынын, биринши бәҳәрде еккен «ғарры қыз» беиен «шийрип
пәшек» қаўынынын ийиси бөлип кетти. «Ғарры қыз» бенен
«шийрин пәшектин» жана сортын Шымбайдағы
аўыл
хожалығы илим изертлеў институтынын, илимий хызметкерлери ойлап тапқан. Сара қыста Шымбайға барғанда
молмолақай туқым әкелген .еди.
«Шийрин пәшек» бенен «ғарры қыз» деген қаўынныц
сорты оғада мазалы. Ҳәр тилигин жеген сайын жегин
келеди. Ҳәрбир тислегенинде тилинди үйирип, танлайьща
палдыц суўы ағып турғандай көринедн. Әсиресе шийрин
пәшек пенен ғарры
қызды гүз айларынан баслап қыстын
күнлеринде палаўдан кейин жесен, дәртине даўа тапқандай боласан. Шийрин пәшек пенен ғарры қыздан түнде арақ,
ишип,
иши өртенип
шыққан
адамлар азанғы ашаўға
бир тилик жесе, шеке тамырларыныц зырқылдысы пәсейип,
иштин ҳәўири басылады.
Шийрин пәшектен, ғарры қыздан бир-бир тилип жегенлердин қумары аргып ,үш төрт, бәлки оннанда көп тилик
жегенлер болды. Азат пенен Мақсет Асқарды мийманханаға узатып салды. Сара менен Мәдийна, Азат пенен Мақсет
хошласып, Сара менен Мақсет үйлерине қайтты.
Азанда турған Асқар, Сара ҳәм Мәдийна менен жумыс
жағдайларын сөйлесип, арнаўлы тапсырма менен қалаға
қайтты. Кассирдин өлтирилиўин анықлаў ушын жергиликли
нызам органлары менен келисип, қылмыслы исти тергеўши
Ддмеш Дәрменбаевқа тапсырылған еди. Дәмеш нызам
хызметинде көп жылдан берли тергеўши болып киятыр.
Дәмештин дәслепки
иси начальник
милицияньщ орынбасары районлық- судта судья болған, оннан сон адвокатлар
коллегиясыньщ председатели, буннан да алынып қатардағы адвокат болып ҳәзир
тағыда республикалық органлардын биринде тергеўши болып ислейди. Басқа тергеўшилер ислер менен машқул болып атырған себепли Абадан
совхозынын кассиринин
өлимин тексериў жумысы ДәмешДәрманбаеваға тапсырылды.
Дәрманбаева исти, қамаққа алынып жатырған Тәнирбергенпен баслады. Бир күн . тексерди, еки күн тексерди
он күн тексереди. Бирақта
айта қалғандай ҳеш нәтийже
шығара алмады. Азаг пенен Азаматтын, Бекжанньщ «көрдик» дегенинен басқа ҳеш қандай нәрсениц, басын шата
алмады. Олар «көрдик» деген менен тек
машинаға мингенин көрген, ал өлтиргенин, бирге арақ ишкенин көрмеген.
Кассир жолда түсип қалдыма, я танысларынъщ үйинде
қалдыма? басқа машинаға минип кеттиме, ҳеш қандай
дәрек таба алмайды.
Арадан бир ай өтти. Тергеўден
Тәнирбергеннин айтатуғын бир аўыз сөзи «баиктин алдында
мениц
машинама
185
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мингени дурыс, ал мениц жумысым бар,
машипа керек
болса бухгалтер менен телефон арқалы сөйлесип машина
сорайман, сен кете бер деп айтты. Мен кеттим. Ол универмагқа кирип қалды, дегеннеп басқа ҳеш цандай өзгеше
әнгиме-гүрриц билмейди, айтпайды.
Дәмеш универмагтағы кассир саўда қылган
қызды да
азық-аўқат
дүканындагы арақ сатып турган адамды да,
ақша алған кассирлерди де тапты. Олардыц барлығыда
«мәс едн. Бир өзи келдн, ақшасы көп еди, шашыи зорға
жыйнап алды. Қасында басқа адам жоқ» дегеннен басқа
ҳеш нәрсе табылмады. Универмагқа,
азық-аўқат д^канына
Тәцирберген билқастан бир өзин жибергени ушын
тергеўшнге усы дүкапшылардан сора дегенде Тәцирбергенниц
өзи еди.
Дүкаишылардыц жазып берген
түснпнк хатларыныц
блрлығыда кассирднц өлнмип ашыў ушын емес, ал Тәцирберг-енди ақлаў ушы:п жыйпалғанынан тергеўшиииц хабары болмады. Бул мәселелерге аиық көзп жеткен Тэцирбергеп Дәмештиц тергеўипен қорыққан жоқ.
Қайта батыл болып сөйледи. Дәмеш дәлилли жерлерғе
өзи жүр. Истиц ишкп сырына еле гплт таба алмай атыр.
Арадан екп ай өткенпен кеййн Тәцирбергенди тил хатқа
шығарды. Меннсн рухсатсыз ҳеш жаққа кстбейсец! деп тил
хат алып азаг қылды. Дәмеш бул арқалы, мүмкии
яр-дос
ларына айтар, арақ пшкеп адамныц аўзында сөз турама
биреў болмаса биреў менеп сырласар деп Дәмеш
көп нәрселерден дәме етип босатты. Босаигаи Тәцирберген белди
беккем буўып алды. Бурынгыдан гөри «батыр» болды. Сақ
болды. Сыр ашыў түўе, басқалардаи
сыр ацлады. Дәмештиц, әззи жағына жалын болып түсип алды.
«Абадан» совхозыныц адамларыиыц биразы тацлапды,
биразы ойланды, «жеме-жемеге келгенде, тергеўшиниц нәтийже шығара алмағанына ҳайран қалды. Сара менен Мәдийна Асқар менен телефонда сөйлескенинде» оидайда жағдай болады. Қашып кете алмайды. Бул иске өзим араласпасам болмайды» дегеннен соц, буларда әри-бери деп
ҳеш
нәрсе айта алмады.
Арадан әллен ўақыт өгкеннен кейин Тамара шақмахлыда туўысқан қыз апам бар еди, Қатты аўырыў екен, соған
барыўға үш күи ғана рухсат етициз! деп жылады. Тамарага
самолет пенен барып қайтыўға үш күнге рухсат етти. Аэропортта Асқардыц тапсырыўы бойынша Тамараныц
тумлытусы тексерилди. Ҳешқандай ақша ямаса зат жоқ. Қуры басы екени аиықланды. Тамара сол күни шахмахлыға ушып
кетти,
Арадан еки күн өткеннеи кейнн Асқар «Абадан» совхо186
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зына келди. Мәдийна менен совхоздыц барлық жерии; тоғайын, ойы-шуқырын, көзбе-көз көрип шықты. Асфальттан айнала түскен самосвал
машинасыныц
изин көрип қалды.
Машинапыц изи жаўын жаўып мөреси кетип тигиси билинер
билинбес болып қалған шапаннын шалғайындай машина
балонынын изин жоғалтыўға жацынлап қалған.
Сол машинанын изин қуўалады. Машина көбинесе ьтлғый шөплик пенен, қалын қанбақлықтьщ,
ақбас жантақлықтын үстннен жүргени ушын Асқар усы изди кесе берди.
Бизин ислеримиз оғада қызық. Көленкесин қуўалаған есердей, кен далағада кете беремиз. Усы из қайда барар екен,
көрейик деп бирге княтырған Мәдийнанын кеўлинде алып,
отиниш етипте қойды Асқар.
Машинанын изи туўры ески әўлийеге барды. Усы ески
әўлийеге тап усы машина бир нешше мәртебе қатнағанын
анықлады. Асқардыц екинши ацлағаны бнр пешше гөр қазылған. Барлығыныцда топырағы жана, ал табытлары
гөне. Көп гөрдеги табытлар жоқ. Асқар Мәдийнаға сыр айтпады. Дәрриў машинаныц екинши жаққа қарай бурылып кеткен изин қуўып кетти.
Самосвал машинасы сол ески әўлийеден
шығып, қалыц
тоғайдыц арасы менен дүт тоғайға кирип тоқтады. Қалын.лықтыц да әтирапына тап усы самосвал бир нешше
кслап
қатнағаиын анықлады. Бүктиц астында >бир бәленпц барын
анлады. Асқар булманда да Мәдийнаға ҳеш нәрсе айтпастан кейнине қайтты.
— Снзди шаршадып алдым. Көп жерлер меиен таныстық. Бүгинги қыдырыўдыц жуўмағын ертец азанда әлбетте
айтаман, хош болыцыз'- Аман-есен жатып турыцыз'- деп Мәдийна менен Асқар хошласып мийманханада қалып қойды.
Номерге келиўден
телефон арқалы Бақый Ерназаровтыц
бир нешше милиционерлер менен тергеўшини ҳәм тацбаны
анықлайтуғын аппаратты, фото аппаратты әкелиўди өтиниш
етти. Бақый Ерназаров Асқардыц айтыўы бойынша тез келиўди ўәде етти.
Асқар, аўыл совет, рабочком ҳәм участкалық милиция
арқалы усы совхозда усы быйыл нешше адамныц
өлгенин,
қайсы әўлийеге көмилгенин билди. «Абадан» совхозы шөлкем
лескеннен берли, усы быйыл бир ғана ғарры өлгенин, оны
да бағанағы Асқар менен Мәдийна көрген «қабақлы» әўлийеге көмгенин анықлады. Ал «қабақлы» әўлийедеги бағанағы
көрген бир нешше жацадан қазылған гөрлерде бир бәлениц
барлығын анықлады.
«Абадан» совхозыныц барлық территориясындағы -тоғайлардан қазылған төлелердиц санын алыўды ойлаған Асқарға ҳеш бир тоғайда, ҳеш
қандай төле
қазылмағаны
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апықланды. Демек, бағанағы көрген төле емес екен, бир гүманлы қазылган «ор» болып шығатугынына Асқардын көзи
жетти.
Жылдырымдай жетип келген Бақый Ерназаровтыц топары
мипманхапаныц алдына келип тоқтады. Буларды тосаттан
көрип қалғаи Тәцирберген
бир
бәлениц
болатуғынын
анық сезнп, тезлпк пенен ҳийле ойлады. Бағаиа күнднз Мәдннна мепеп атызларды не ушын Асқар аралап кечти. Бир
иәрсе тапты аў деп, мийманхананыц айнасынан тыц-тыцлағаи Тәиирбергеп әўлийедеги гөрди ҳәм
тоғайдағы төлепи
ашып көриўимнз керекЬ> деген сөзди еситип қалды.
Суўық хабар, сум әжелдей еситилган суўық сөз Тәнирбергеиниц төбесине түскен тастай болды. Мнйманхананыц
айналасыныц алдыпан бултара берйп, таса менен
қашқанТәцирберген үйине жетип барғамын билмейде қалды. Шаққанлық пенен пышағын қалтасына салды. Қойнына нан, үйде турган колбаса менен сырды салды. Көмип қойған ақшаны қапқа салып арқалады. үстиртке қарай қашты.
Бақыйлардыц топарын ерткен Асқар, күндизги күни Мәдий
на мснен көрген «қабақлы» әўлпйесине барды. Гүман еткен
гөрди ашып көрди. Бир нешше гөрдиц ишинен өли емес, то- .
лы салы табылды. Тоғайдағы төле дегенимизде төле емес,
оиыцда ишинен салы шықты. Әўлийе менен тоғайдыц ишине
қараўыл қойып, Бақый менен Асқар өз жолдаслары. менен
мийманханаға келип ертец азан менен ислейтуғын ислерди
белгилеп жатып қалды.
Тацпыц атыўы менен турған Асқар Бақыйлар топарыпыц
жартысын Әўлийе менен тоғайдағы салылардыц
сүўретин
алыў, топографиясын түсириў, машпнаныц излерин тексернў ушын бир топар адамды жибердн. Бақый менен екеўи
«Абадан» совхозыныц Автобазасыныц гаражына кеттш
Автобазада шоферлардыц барлыгы азанғы иске қалмастан
жетип келген. 'Гек 'Гәцирберген жоқ. Буиыц келмеў себебин
сорағанда, «Тәцирберген тергеўде, тергеў питпегенше машинаны берме!—деди. Сол бойынша ол тил хатта жүр, үйинде
шығар деп жуўап берди автобазаныц диспечери.
Әўлийе менен тоғайдағы жүргеп самосвал машинасыныц
дөцгелегиниц изин өлшеп, тексериўге кеткен ГАИдиц
инспекторларыда жетип келди. Сөйтип автобазадағы барлық
машиналарды тексерди, Тәцирбергепниц айдаған самосвалыныц изи екенин анықлады.
Автобазаны, әўлийедеги гнрди, тоғайдағы төлени тексерип акт жазып қол қойысып барлық материалларды жуўмақлап, Асқар
менен Бақый совхоз директорыныц кабинетине
кирип келди. Кабинетте Сара Мәдийна менен екеўи отырған
екен. Әўлийедеги гөрде жатырған өли емес салы, тоғайдағы
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төледе жаткан адам ямаса мал емес. салы екен. Ал, олмағгға
барған
самосвал Тәнирберген
шофердиц айдап жүрген
ыашинасы екенин анықладық. Анықлаў актине қол қойысып,.
жуўмағын сизлерге билдириўге келдик. Әўлийедеги салыны,
тоғайдағы, төледеги салыны бүгиннен баслап алып, өлшеттирип,
айрықша, арнаўлы бир жайға бөлип койдырсацыз
болады.
Тәнирбергенди енди тутқынға аламыз. Егерде кассирди
өлтирмедим десе, совхоздын-мәмлекеттин мүлкин урлағанынын өзи де жетеди. Сара менен Мәдийне Асқар мене!н Бақыйға алғыслар айтты. Асқар, Бақый хошласып, Тәннрбергенди
қамаққа
алдырыў ушын директордын кабинетинен шықты.
Сара менен Мәдийна Автобазадан бир еки самосвал меннен автобазанық директорын алып табылған салыны тапсыр гтырыўға әўлийе менен тоғайға қарай жүрип кетти.
***
Қашып келген Тәнирберген шахмақлыдан Тамарапы таў'
ып алды. Сол күнги поездге минип үстирт үстиндеги толып
атырған майда участкалардын биреўинде шетирек жерге тасаланыў мақсетинде кейин Қонырат бетке қарай қайтты. Тунде
ески әўлийешиликтин тусына келгенде, поездьщ турғанынан
пайдаланып түсип қалды.
Усыманларда Үстирттиц үстине сексеўил ағаш егип жүрген тоғай хожалығынын адамларынын ишинде менин жоғалған ағам бар екен. Соны таўып алыў ушын киятырман. Қетерде сағанда, өзиме де он күн рухсат алдым. Тергеў исииен
нәтийже шықпағаннан сон мени пүткиллей азат етти. Сол
ушында директор он күнге рухсат етти' Ағамды таўып алайық, жақсы адам еди. Екеўимизге алғыс айтады деп Тамараны инандырды.
Поездан түскен Тәнирберген Тамарапы ертип, қула дүзге
қарай кетти. Ярым ақшамға шекем жүргеннен сон Тамарашаршады. Алдынан шыққан ески дийўаллардын ишине кирип екеўи қушақласып жатып қалды. Азанда шоршып оянған Тамара-Тәнирбергенге тығылып атырған екен. Тамара
орнынан ушып турып, ески дийўаллардьщ әтирапын қарады.
Мийдей дала, айнадай тынық үстирттин үсти мәйектей жумалақ көринди, Тамараньщ көзине.
Тәнирбергенде турды. Қолбаса менен сырды нанға араластырып жеп алды. Енди қалай қарап жүриў керек.
Ҳешбиреўи ҳеш нәрсени билмейди. Тәнирберген Тамараға
сыр
билдирмес ушын әри-бери жүреди. Бийик дөнлерге
шығып
қарайды. Қөзине х.еш нәрсе көринбейди. Таў таслақлық та189
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•қырлық ески әўлийе, ески жайлардаи басқа ҳеш нәрсе қөзге
көрипбейди. Түс ке шекем жүрди де, күн тас төбеге қадалғанда бир төбениц басына шығып Тәцирбергеп төменде турған
Тамараны шақырды.
Мине, мыпа төбеде адам отырған, чай қаннатқан, аўқатланған, анағал қара, мына тастан адам ислеген ошағы тур.
деп Тәцирберген барлығын биримлеп көрсетип атыр. Тәцирбергениц дәрья тасса тобығына келетуғын емес. Ал Тамара
болса «қапдай
бәлелерге ушырадым» деп, «сырты пүтин,
ишп түтин» болып отыр. Булмцнларға «аға» ушын емес, бир
•бәле ушын келген шығармыз депте ойланады Тамара. Қулласы Тамараныц иши уллы дүпилди.
Тәцирберген, Тамараиыц түри-түсинсн, бул жүрислердиц
оған жақпай
отырға-нын билнп отыр.Тамараны сынап хәрқыйлы жоллар
менен он еки муқамға дөнген Тәцирберген
қапқа алпыс мынпыц қасына қосып қойған төрт шийше ақ
арақ пенен хәрқыйлы алқасты шығарғанда, Тамараныц түриөзгсрип кетсе, «ой жарықлық булда қалмай киятырғап еке.ч
ғой'»-дегешш бнлмей де қалды.
Мине Тамара-бизиц жүрген жеримиз той. Сеии шаршамасып дедим. Сени сагынгаилығым шықсын деп отырман. Усы
Үстнрттей егеде, агайинде табылар ҳеш нәрседен гам жеме
екеўимиз Әлийдиц майданында отырып бир хошласайық. Ссниц менен қалада да иштик, далада да иштик, суўда да иштик жолда иштик, үйде баз баяғы иштик, ал тюрьмеде де иштик, енди үетирттиц үстннде де ишейик деп бир шийшени ашып кружкаға қуйып Тамарага
иштирди оннан кейин өзи
ишти.
Арақ ишип,
алқас жеп сөйлесип отырған Тамара менеи
Тәцирбергенниц
сөзлери бир-бирине жупласа алмай отыр.
Екеўи бир-бириие билдирмей сыиаўда отыр. Тамарадағы ҳаяллық ҳийлекерликке Тәцирбергенпиц жалатайлық
жолы
тосқынлық қылып отыр. Басым айланды жатып алайым, ана
қапты әперши дастанып қыйсайып алайыи деген Тамараныц
сөзин қайтарғысы келмеген Тәцирберген қаптыц
ишиндегн
кир-кир шүберекке түйилгеп ақшаны аламан деп отырғанда,
кеше Шахмахлыға кегип баратырып, поезда
жолаўшыдан
сатып алған пистолет көринип қалды.
Пистолетке көзи түсип кеткен Тамараныц қуйқасы жуўлады. Арақ ишкен кейпи қашып кетти. Не қыларын
билмей,
ацы ушқаи Тамара, «қаптыц ишиндегисин барлығын
алып
болдыц, мен несин дастанаман» деп күлди. Жатпай ақ қой,
мынаны ишип жибер деп лықылдап қуйған арақтыишкисн
келмеген Тамара зорлық пенен ишкендей ишти.
Тәнирберген тайсалмастан ишип отыр. Бир қанша қызғаннан кейин Тәцирберген . сөйлейин деди. Сөйлей-сөйлей
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ашылысайыи деди. Ашылысып ғана қоймастан сыр сандықты
қопарып
таслап, барлығын бүкпестен айтайын деп отыр.
Азаматтын
қатыны өмирлик жолдасы. Ата-енеге айтпаған
сырынды қатынға айтасан. Табысынды қатынына бересен.
Күлсенде, жыласанда бирге боласан. Ақтөсекте бирге жатасан, бир қазаннан, бир табақтан ас-аўқат ишесен. Сондай
қатыннан не жасырыўға болады?
— Сен не, меннен не жасырып отырсан, бәрқулла барлық
сырынды маған айтасан,
мен оны жүрек қабынан сыртқа
шығармайман. Солай емеспе деп, Тәнирбергенди түнилдирмеди. Тамара. Анаў не өзи, машинанын частыма, кир-кир шүберектеги деген Тамаранын алдына ақша түйилген шүберекти атып таслады. Тамара шүберекти шешип болар емес ақшаны көрип, көзи бақырайып кетти.
— Бул не ақша?
— Ислеп тапқан ақшам.
— Сонша көп?
— Көп иследим. Совхоздын барлық салысын мен тасы.дым...
— Неше мын?
— Усы турысы 59 мын 460 манат шығар...
— 59 мын 460 манат деп,, гәкирарлады тацланған Тамара.
— Аўа.
—Онда совхозға қайтып
барайық. «Абадан» усындай
абаданлық болса, менде шоферлықгы үйренип аламан деди,
Тамара бий илаж...
—Ағамды тапсақ таптық,
Таппасақ усыманнан курортқа кетемиз.
— Ҳеш исене алмайман.
— Мағанба?
— Жоқ аў... Бир ғана гүзде, бир айға жетпеген ўақыт
ишиндеги жумысқа совхоз 59460 манат бергени қалай?
— Инанбасан қой! деп бирден бузылысты Тәнирберген.
— Ишсена мынаўынды, деп бақырайып қараған Тәнирбергеннин көз қарасынан айбынған Тамара қылық еттирип
жутып жиберди. Тәцирберген де ишти.
Пистолетти ақшанын қасына бирге орап қойды, маған бер
деди, Тәцирберген пнстолетти Тамараныц алдына таслаи.
Тамара пистолетти, ақшаны орап атырғанда, сениц маған инанбай отырғаныцда бир парық бар! д.еген Тәцирбергеннин сөзин бөлип:
— Ол не парық екен?
— Сен аяп отырсац.
— Совхоздыма?
— Жок,
— Енди кимди?
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— Кассирди.
— Кассири неси?
—Мен өлтиргеи кассирди.
— Кассирди өлтирген сенбе еднқ?
—Аўа мен! Мен өлтирдим. Мыиаў соныц 60 мыцы
еди.
Пистолет алдым. Жумсадым, соннаи қалғаны 59460 манат!
дегени сол скен, Тамараныц жыгырданы қайнап кетти. Не
болсам боланын, бул менн де өлтиреди. Оннанша тутып бергеним жақсы деп пистолетти ала орнынан ушып турды.
— Көтер қолыцды! —Түс алдыма! — Қалаға айдап барама.н. — Қанхор әшкара болдыц! деген Тамараныц даўысы
Үстирттнц үстиндеги таўлардан саза берди. Тамараныц ҳүкиминен кейпн, Тәцирберген асықпай орнынан турды. Тамараға жақынлады.
— Жақынлама, атаман!
— Ата, алмайсан оғы жоқ! деп, Тәцирбергөн айбаты менен Тамараға умтылды. Тамаранын пистолети атылмады.
Ишинде оғы жоқ еди. Тәцирберген оғын бөлек алып қалтасына салғаи еди. Тамара менеп Тәпирберген көп ўақыт айқасты. Тамараныц қолынан зорға дегенде пистолетти тартып алды. Тамара қашып жүрип Тәнирбергенди
бир
екн
мәртебе тас пенен урды.
Жуўырып пәт пенен барған Тәнирберген Тамараныц
бүйирине урып жнбергенде Тамара ўақ... деп, аўнап түсти.
Жығылган Тамарапыц үстинде алшайып отырып алып, тас
пенен урып, силейтип таслады. Тамара қызыл қанға боялды. Ессиз қалды. Урып-урып «өлди,» деп, Тәцирберген кетип
қалды. Қанға боялган Тамара өли ҳалында ес-түссиз ақырын ғаиа жүреги урып, жатып қалды. «Өмирлик жолдасым»
деп, отырғап Тәцирбсргеп ҳеш болмаса артына бирде қарамастан көз ушына кетти.
Тәцирберген кеткеннен соц бир топар сексеўил егип жүрген рабочийларды ериткен Порхан келди. Тамараныц жатқанын көрип қанға боялғанына тан қалып тумлы-тусқа қарады. Ҳеш адам көрипбеди. Барлығы Тамараны сүйеп,
биреўлери сыртқы кийимин шешип, астына төседи. Биреўлери
үстине жапты.
Сол ўақта еки ГАЗ—69 машинасыныц тусма-тус өтип баратырғанын көрген Порхан бийиктин басына шығып,
бас
кийимин былғап шақырды. Порханныц даўысын еситпегеннен кейин барлығы бирден даўыс қосып бақырды. Бираздан
кейин ГАЗ—69 машиналарыныц бет алды буларға қарағанда,
шоферлары булардыц бақырып турғапын көрди. Тезлик пенен
қайрылды, Д ем де келип жетти.
Порхан, Асқар, Бақый менен сәлемлести. Қөрген-билгенин айтып «өлип» жатқан ҳаялдын бетин ашып көрсстти.
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— Тамара ғой! деп тақланды Асқар.
— Аўа сол! деп, мақуллады Бақый.
^ Екеўи жалмажан Тамараны тексерип көрди. Өлмей
•гири қалғанлығын анықлады. Бақыйға сен машинаға
Тамараны сал. Сөйтте тезлик пенен больницаға апар.
Судмед экспорттан анықлама ал. Буны азаплаған
Тәцирберген. Ол ҳэзир ғана азаплаған, узаққа қашқан жоқ.
Услап аламыз, деп Тамараны Бақыйдыц машинасына
салып қалаға жиберди. Өзи Порханды алып Тәнирбергенди қуўып кетти.
Тамараны азаплаған жерден онша қашық емес таўдыц
етегинен ете бергенде тасада турған Тәцирберген пистолет
ленеп Асқарды атып жпберди. Асқардыц отырған жеринде
■сылық етип қулағанында манлайы ГАЗ—69 машинасыныц
алдыцғы айнасына тирелдн. Шофер машинаны тоқтатты.
Порхан Асқардыц аўыр жарадар екенин анық сезди.
Шофер менен машинаныц ишине Асқарды жайластырып
жатқарды. Асқар естен танды.
Машипаны тоқтатып, тасаға қайрылып
қашып
баратырған
Тәцирбергенди
Порхан—Асқардыц
пнстолетин
алып қуўып кпятыр. Порхан ҳийлелик пенен таўдыц төбеснне шықты. Тәцирберген қайда қашса төбесинен тас
атып ҳәлснретти. Таўдыц ортасында қалған Тәцирберген
ҳеш қайда қаша алмады.
''

Тэнирберген атып-атып пистолеттеги оқты да таўысты.
Пистолетти ашыўы келип ылақтырып, қойнынан пышақ
алды. Бунын барлығын анық көрип турған Порхаи Тәцирбергенге қарсы келе берди. Бойсынбаған Тәцирбергенниц
қолынап атты. Ҳәлсиреген Тәнирбергенди услаған Порхан
көп ўақытқа шекем айқасты. Тәнирбергеннен басым шыққан Порхан, Тәцирбергенди алдына салып айдап машинаға
салды. Қол аяғын байлады. Машинаныц
артында
отырғызды. Асқарды сүйеп, қушақлап отырды. Машнна қалаға
қарай зымырап кетти.
Өмир менен өлим-бирп менен бири атайы душпан.
Биреўи от, бирсўи суў. Биреўи ыссы, биреўи суўық. Булар
екеўииин басы писип, бнрлнкке келген күни жоқ. Бнрин■бири анлығаны ацлыған.
Өлим—бул бахытсызлық. Қайғы—азабы
менен қан
қақсататуғында усы өлнм. Етегицди жасқа, көкирегиндн
тасқа толтыратуғын да өлим. Жигерицди жыртып таслап,
жалғызынлы жулып алып кететуғында өлим. Ата-бабацды
алып кеткен, қызыц менен улыцпыц басыпа жеткенде усы
өлим.
Турмыстын туўын көтерген,
Тиринде сен зср болдын,
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Сум әжел алып жанынды,
Өлдин мамай қор болдын.
Деп, зарлаған бабамыз... Бул
адамларды зарлатып киятыр.

өлим

усы ўаққа шекем*

Аяғы жоқ, қолы жоқ,
Жылан қалай күн көрер?
Қуйрығы жоқ, жалы *оқ,
Қулан қалай күн көрер?
деген Асан қайғыныц қосығына, турмыс жаўларына, өмир
душпанларына көзи жеткен, өмнрди өлимге услап берген
өз басын өзи услап өлимнен аўлақ жүре алмағанларға,
Ар намысы менен өз бахтын қорғай алмағанларға, өмнрге
душпан, өлимге дос болғанларға, күйгенинен:

»

Ақылы жоқ, ары жоқ,
Адам қалай күн көрер?
Намысы жоқ, пәми жоқ,
Надан қалай күн көрер?

деген екен Ормамбет бабамыз. Сол айтқандай ақ өз
өмирин қор етип, өлим базарына басын салған Тәцирберген өмирдиц душпаны. жәмийеттин жаўы екенн дәлилленип, ец жоқарғы ж аза атылыўға хүким
етилди.
Өлим
қумарларыныц бири болып, улсыз, қызсыз, перзентсиз
турмыстыц туцғуйығына тасланды.
Жақты
дүньяға
не
ушын келди. Пе ушын кетти? Буған өзи де жуўап бере
алмай жер менен жексен болды. Үрим путақсыз зымзыя болды. Тецирбергепнен тырнақтайда зат қалған жоқ.
Тек атылсын деп_ ҳүким жазылған бир жапырақ ақ қағаз
қалды.
Өмир—бул бахыт: бирлик, дослық, тынышлық өмир—■
отаўы, абаданлық,
шадлық,
той
тамаша,
рәҳәтлик,
Өмир ушын гүрес-бахыт ушын гүрес.
Адам
инсанияты—
атам заманнан берли өлим ушын емес, өмир ушын гүресип
киятыр. Тарийхлар түнлигин тац нурындай ашқан адам—^
өмир бахтын шийрин жанындай сүйеди. Көзиниц қарашығындай қорғайды.
Өлимге қарсы адам
инсанияты—дүньяға көз ашып
келгеннен берли қарсы гүреспекте—Гүллән адам инсаниятыныц ақыл ҳуўшы, қарыў-күши өлим ушын емес, өмир
ушын жумсалмақта. Өмир— адам баласыныц бирден—бир
бахты. Мақтанышы. Кимде-ким өмир ушын табан тирен,
мәртлик пенен турып алса, бул өмирден
бахтын
табады.
Миллион жыллар мүлгип жатқан «Шүцгилли шөлин»>
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гүлистанға айландырған, «Абадан» совхозыньщ адамлары"
өмир бахтын жайнатқан адамлар болып танылды. «Абадан» аўылында бүгин той. Тойдыц төринде отырған мийнет
ерлери Сара Айманова менен Мақсет Айманов, Мәдийна
Сәлменова менен Азат Ерназаров, Айпара менен Наўрызбай Ерназаров, Гүлзар менен Порхан Сәлменов, Азат
пенен Азамат, Гүлайым менен Дәлихан, Қайыпназар менен Өтебайлар. Олардыц жайнап-жаснаған жас әўладлары
менен ул қызлары.
«Абадан» аўылыныц габыс тойына, туўысқанлық тойына
Асқар Назаров пенен Бақый Таўмуратов келди. Булар
баўыр басқан халқыныц бирлигин қорғайтуғын, өлимнен
қутқарып, өмир
бахтын раўажландырыўға— беккемлеўге
бел байлаған батырлар екени
жүрер
жолынаи,
басқан
изинен, атқан адымынан айқын болып көринип тур. Өлим
менен өмир гүресиниц судьялары, өлимди
өртеп, өмирди
бахыт пенен бөлеўшнлердиц досты дәрманындай сүнениши.
Уллы тәтәррик пенен басланған
«Абадан»
аўылыныц
туўысқанлық пенен табыс тойыныц қызыл байрағы—өмир
сәўлесиндей желбиреп, жоқары көтерилди.
Жумабайдыц
сазы, Гүлайымныц ҳаўазы «Абадан»,
аўылында
жацлап
кетти. Бахытлы өмирдиц хош ҳаўаз жасларыныц жацлаған
даўысы досларына дәрман болды. Мөлдир муҳаббатын—
миллионлардыц өмири ушын арнаған Асқар менен Сапаргүл—жан жүрегин жасларға қосып, олардыц өмирлик
ҳаўазына қосылып шадланып қосық айтып қуўанды.
Нөкнс—1972-жыл.
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