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Бийшара гана Бийбисарам-аў!..
Енди пайдасы не, усы романымды сениц естелигице
ябыгарлық етип қалОырсам да, қалдыр.иасам да саган
бәри бир емес пе?! Жац, жақ, буны мен перзентлериқниц кгўли ушын емес, бир күнше болмай зымырап
өтип ка кен он сегиз жыллық ырыл-тырыл өмиримиздин ҳүрметияе де емес, тирилердиц тирилерге тирилигинде оғыры итибарлы, меҳрибан болыўыныц оғада
зәрурлигин тагы бир мәртебе зинҳарлаў ушын айтып
отырман. Бул, бәлким, жыллы сөз тирилерге тирилигинде ғана емес, өлгеннен соц-ҳәм керек екенлигин
кеииеў болса да терец түсингенимнен шығар, буны
маган Дәмегүл уқтырды.
А в т о р.
— Инсанныц өмири жасаган жасы, өткерген күнлери менен есапланбайды, балам. Бир күнге арзымайтуғын жүз жас, жуз ясылға татыйтуғын бир кунлик
өмир бар. Мен буны өз көзим менен көрдим. Бизиц
аўылда Есжан ата деген әри бағман, әри дийхан бнр
шырашы ғарры болды, басында тап елсге шенеа иг-ра
жанады. Ожслге сабыр берсе, мен соны саган айтып
берейин...»
(Анам Айсулуў Бағдияр қызьшын
өзим менен ақырғы тиллссиўинен.)
«...1973- жыл, 17-май. Анамныц қайтыс болшк^ша
бир жыл толыўына байланыслы қоцысы-қобалар, қурбы-қурдаслары, ағайшн-туўысқанлар жыйналып еске
түсирдик. «Бақашиақлыдан Аллаяр ағақ келди. Кипти
көргс-н, жүдэ гурриқшил адам, сөйлете бер, сөйлете
бер, акық өмири жазылмаған бир китап, стбейтуғын
бир шырақ, қасына бар да гэпин тықлап қал,» деди
экем. Аман-есенлик сорасқан соц-ақ: «Айсулуў кишем
нақылсыз сөйлемейтуғын, турған бир шежире ҳәм тақмўа адам еди, не нғсийҳат айтып кетти?» деди Аллаяр аға. Мен анамныц аяқлай алмай изи аўызында кеткен сөзине әкиниш билдирдим. «Тил квмилген менен
сөз көмилмейди, даўамлаў керек, айтылмай сөз қалмасын...» деди де анамныц үзилген жеринен сөзин жалғастырып кете берди ағай...»
(Автордын күнделигинен.)
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Тақырлық тамамланып, алдығы еки атлы менен бир
ешскли майда тал аралас жынғыллыққа сине бергснде олардан көз жазып қалыўдан қорққан Ғарлы бедеуинин жылаўын сәл селки жиберди. Бурыннан сонга алдында қарапын жүргенин, изинен дүбпрдин жст*
кенин жақтырмантуғып жүйрик ат, үйирлеслерине
жылдамырақ жстип алып, жсккеликтен қутылғысы
кслди ме, қадемин жийилетип, шулғынып таслап еди,
ийеси жылаўын тағы тартыцқырады.
Ғарлыныц қарама-қара анлып киятырғанын туўў
апаў қара сүлдерлери көрипер-көрипбес больш баратырған Амап менен Ораз сезип қойса Ғарлыға емес,
екеўи бирден сордарға өкпелеўи мүмкин. Ҳөктем сордар оззинин майда-шүйде өкнс-гийнесипе итнбар да
бермес-аў, сонда да жақсы емес. Сонын ушын Ғарлы
аттын басып тағы да тартынқырады.
Алдынғылар жәпе аланлыққа шықты, және путалыққа араласты. Дәрья қайырьшда бундай алмасыў
көп болып турады.
Оц таманда сиресип қатқаи Әмиўдиц андынлы музы, устиндеги қары еримегенликтен түсликке таялған
мынаў айдын ақ қағаздай аппақ нурларына да жалтырап атқан жоқ. Ссн тығылганда гедир-будыр болыўы
менен тас болып қалған, музлары ҳақыйқат ссндсй
соқлығысып, пәраўан ағатуғын бәқәрип күтер едилағы, дийкии, бәқәрге елс ертелеў, самал болмаса да
Әмиўдиц музы еки жағалаўына еле салқынын салып
тур. Шымыры аяз ашытқан бстпн Ғарлы сслқилдек
қара шөгирменин астынан шалған орамалы мснен
шымқанқырады. Қараса, аллындағылар жср жутқаидай бирден жоқ болып кеттидағы, бупы ҳаўлықтырды.
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Сокын арасынша болған жоқ, алақлаған көзи ырашқа
өрмелеп баратырған ешеклиге түсти.
Ешекли гаррыны ортаға алған Аман менен Ораз
ыраш басыида ҳәўкийиснп узақ жүрди. Ыраш ығы
менен дәрьялық таманнан анлып киятырған Ғарлыға
үш қара сүлдер ай нурынан сондай тасырайысып көрнпер еди, «үшеўин-ом мулт жиберместен ушырыўга
бир қолай, бир қолай!.. Сөйтип, басымнын аўган жагыпа кетсем бе екен?!.» деген бир жинли хыял келдидагы, тағы өзин басты. Кеткенде қайда бара жақ. қолында қызыллардын қаны бар, усланса — атады. Сәрдарлардын қолына түссе де, сатқынлықта айыплап,
қашқаны ушын бәри бнр, «инттен шығарып салады»,..
«Бул дүнья мен ушын алақаннан да тар, қурын қалган
дунья!.. — Сарсылды жигит. — Маган снди тыпыш жасаў жоқ, бийтәреп ж асаў жо-оқ! Әширдин өлими күтсдн мени, Әширди-ннн!.. Сәрдардын ўәдесн қәне, үйлсндиргени қәне! Мынаў ғаррынық қызын ҳәм мен түўе
өзинен де қызғанып, Ағажан ийшаға инам етпскши!..
Бизге яр қушуў жо-оқ, Әширдей гслдемиэ бир жаққа,
өзимиз бир жаққа жумалап, гөр қушыў, жер қушыў
ба-ар!..»
Лнаўларынын ыраштан төмен түсип ғайып болыўы
Ғарлыныц ойын жуўмақлатпады. Изипше ырашқа өрмелейин десе, боленттеги дингектей зенирейгсп атлыны
анаўлар көрип қоя жақ, өрмелмейин десе, қақаман қыстын кешки аязына қунысып, бағанадан берги анлыға11ы бир пул — адасып қала жақ! Оннан сонғы сәрдардан көрстугын хорлығы өз алдына! Нс қылса ексн?...
Алдағы үшеўднн издеги анлыўшыдан түк хабары
жоқ. Аман менен Ораз бир адамнын баласы болғаны
мснен бирине бири түк дым усамайтугын, биринс бирц иикир жагынан да қайшы, жүрис-турыс, түр-сннет
жағыпан да басқа-басқа. Оразы оғыры герқаў, бир табақ асты қас қағымда жалап-жуқлап береди, Аманы
дуўпияз, бир кеса чайды кәмине келтирип ишип боламан дегенше Ораздын ишин пистиреди, Оразы огыры
қарыўлы ҳәм тапалтас, Аманы ақыл-парасатлы болганы менен-шылаўжын. Күнлердин кунинде Аман өзинин қалесин-қалемсснн, нөкер болып кетксшш Ораздын озбырлығынан көреди. Шаржаўдагы шойынжол-

ь
www.ziyouz.com kutubxonasi

шылар менсн болған бир төбелссте Ораз шаўдырлардын бир жигитин өлтирип, обага қашып келип еди,
қанныц нйесн мылтығын оқлап келгенннде Ораз, абыра-ай, Жылаклы жақта жүр едидағы, орынына агасы
Аманды тутты. «Инин тутылганша Ш аржаўда домзақча боласан» деди. Абайлап қараса, булар кек қайтарыўшылар емес, қүкүўмет адамлары екен. Өзи манлайларына жулдыз таққан, жылгыр қара хром бешбент кийип, омыраўларын қайыслар менен аршынлап,
қамарлары беллерин қынаған алты атарлы ски ғапа
жигит еди. Ташаўыздан өте берген ж ерде бнр топар
атлы шыгып, екеўин де туўрап-туўрап таслады. Қолын
шешин қутқарғанлар Аманды обасына қайтармады.
сҚайтқын келсе қайт, — дедн усы күнги сәрдары
БаГфамоли сынар көзин .мысқыллы түрде сыгырайтып.
— Мойнында еки қызыл шәйганнын қаны бар, оларды
қайергс, кимге, не ушып жумсағапын жумсаған адамлары жақсы биледи...» Әне, ол усы сөз бенен қалды
да барды.
Әўелги күнлери балық көз болып қалған жуўсрисшг, қорасында дорбасы альшбай қалған ешегнн қайгырып жүрди. Сөйтип жүргенде бир топар қызыллар
мснеп дусласып қалып, өлмсстнн иложын етип атысты.
адам өлди! Бул адам өлтиргенине қаўлықты! Адам түўс
1аўық сойыўға қорқатуғын адам, адам өлтирди-оәй!..
Ец жаманы бунық атқан адамы шийшеге қусагап бир
нәрсепи буларға зынғытайын дсп атырган қорқынышлы ҳалында буныц көз алдыпда қальш қойды. Соннан
ҳүрейленип жүрген күнлеринде бир аўыл гопалып, «зи
от берген үйден бесиктеги бир баланыц шырқырап жылағаны еситнлип атты! Үйяенгснине бсс жыл болса да
еле аерзент көрмеген бул ғана байғустыц қулағынаи
сол шырқыраған сес кетсе қәнс, түнлерде қулағыиа
пахта тығып кеи көрди, бэри бир, от ишинде қуйқапы
түршиктнре шырқыраған нәрестенин даўысы!.. Сон-соц
бундайлар көбейе келе, бэри бир, адам өлтирип атыр
ма, жыцгыл шаўып атыр ма, бийпарық болып қалди.
Сопда да күнлердин күнинде ойланады, өзи үйде болганында Бухара әмирпнин ғайры елге қашып баратырган бсс некери бирден ҳаялыпа басқыншылық етпеген,
басқыншыльтқ етпегенинде ҳаялы да қыйсық торацғылға асылып өлмеген болар ма еди, әлле қайтер еди!
Гүлден жайнап киятырган хожалиғы қапелнмде өткен9
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кетксн қопаллардық аягынын астында женшилди де
қалды!.. «Усынын бәрине әўел-ҳа қудай, қала бсрди
мыпаў Ораз себепши! Бунин Шаржаўда да жумысы
жоқ еди, журген жери даў, жәнжел, бул шатақ қыдырын барганында таўыгын соймағаны ушып Марыдагы
дайысынық бес ешкисин бирден баўызлап, қашып барған екен-дә! Қаштыд, қаштын, үйге кел, бес ешкиси
төленер еди, төленбесе бир ашыўы дайысынан соралар
еди! Жуўабынан қорқсан, жинаятты ислеме-дә, иследнн, иследин, жуўабын ойланып исле! Жаўыннан қашып, тамшыға жолығып жүргени мынаў, өзи менсн
турмай...»
Хожалығыныц қалай жент болып, ҳаялынын асылып өлген хабарыи да усы таўып келдн. «Бүгин өлемен бе, ертец өлемен бе, кимнин оғынан қалай елетуғыпым намәлим» деп, күндс шыбын жанын жойтып
қоятуғын аманаттай көрип жүрген Амапға бул гәплер
әдебинде онша тәсир ете қойған жоқ еди, өткипшилердиц ҳаялыи әўерслегсн намысынын қумалақ-қумалақ
ызасы сон-сон батайын деди. «Пайдасы пс, жаў ксткен
сон қылышыиды тасқа шап, ким хорлағанын бнлмсген
сон енди бәри бийпайда!» дедидагы, қолын бир силктн.
Басып алғаи аўылынан ким қалегенин сүйреп баратырған мынаў ғулғулалы күнлери тагы үйлене қойыўы оган
дәслебинде қыйын емес қусаған еди, кслс-келе бул
үмити де пушқа айнала жақ! Бул булингсн еллсрдин
де «кенес» деген ийеси табылып, аўыл-аймақ.чарды
қатты қорғағады, ҳаял таппақ түўе тамақ асыраў мүшкил болып баратыр. Бул ойлагандай узын бойлы, ксц
қушақлы қарақалпақ днлбарын табыў ансат болғанда, аты аржақ-бержақтын бабакөкленинс туў сапалған Ағажандай ийшанга мыпаў мүжик гаррынын қызын
минәсип саўға көрип, Байрамәли сәрдар еки бирдей
нөкерин жолламас еди-дә!.. Аман усы ҳаққында бас қатырып, өзинин келешегинен өзи эри түиилип, әри қорқып киятыр еди, ешекке сарт еткен Ораздын қамшысынық сести дыққатын аўдарып жиберди. Ғарры артына оқырайып қарады да: «Гөрике асығасан ба, барасан-ғо!..» деди, тамам. Аманнын:
— Ораз тонып киятыр, — деген сести инисин ақлаўдай көрингени менен, гарры буны жөнлеп еситпеди де,
не дегенин итибарға да алган жоқ. Ол өз ойы менеи
өзи бэнт еди, Есжан гаррынын бурыннан сонга әдети;
10
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қатты ойға бери.чип кеткенде арбасы қайсы жолға тусип, қайығын қайсы агыс алып баратырғапын абайламайтугын едн. Сол сапары да тап усындай болды.
Ымырт тусип баратырғаида бул ишра жағыў ушъш
дэскелерин алып, қайыгына минип атырғанында я жершликли халықа, я орысқа усамайтуғын бир жаралы
адам кслип, арғы жағаға өткерип таслаўды жалынып
етнндн. Ғарры бунын, қызыллардан екепин кнйиминен
абайлады.
— Мепик бир балам бар еди, Досжап деген... —
дсди де гарры гәпинпн қуйрығын жутып қойды. «Набада қызыл болмай шықса, балама зияны тийер», дсп
қорқты. Опыц үстнне «қызыл болып кетти» деген хабарын Аллаярдыц әксси Бағдияр палўаннан еситкени
бо. [маса, баласын елс өз көзи меиен көрген жоқ. Қала
берди, окесинлн «аққа да қосылма, көкке де қосылма.
Озин тиймесен сенин менен ҳеш кимнин. иси жоқ» деп,
сошиа зинхарлаған пондпў-нәсиятын тыцламай «қызыл
болгапда да қып-қызыл болды» деген гәпке, кесгсллем
исснгиси кслмсди. Себсби, Досжаны әкесиник гәпии
.чеш катан да еки етии көрген емес еди-дә!..
— Дәсжан болганда сени тасалап турар едидағы, —
дсп, гарры гәпиниқ бағдарып бурып жиберди. — Ол
қалаға кстти, — деди өтирик айтып.
Өзимин бул жигитти арғы жағаға шығарып келиўге ўақтыпыц жоқ екеплигин, қарацғы түсе берсс дәръяпын оргасыиа жүзип барып, қарацғыда шыра жагыў қыйьгн скеннн, азмаз тасаланып турса, шыраларын
жагып болып, түнлетип-ақ арғы жағаға өткерип таслайтуғыньш айтпақшы еди; бирақ, жалынып өтиниўин
отипсе де ғаррынын урықсатын, жағдай айтыўын күтпестсн-ақ жигит тасыр-тусыр қайыққа жармастыдағы,
дизсрлигинен суў кешип қайықты ортаға омыраўлап
жибсрди. Опыи бул өктемлигине ғаррыныц шартта
ашыўы кслип, жигиттиц жақлаўға артып атырған өнменинсп түйгишлеп жибермекши еди, қапелимде басына: «Менин Досжанымдай биреўдин ата-анасына рсхими келмей қашып кеткен өжети шығар-аў, ақлар
көрсе де, көклер көрсе де өлтиреди-ғо буны!..» деген ой
жылт ете қалды ҳәм усы жылт еткен ой ғаррынып
кеўнлинс рсҳим сәўлесин шашып жибердидағы жигиттин саў қолынып қолтығынан көтерип, ишке тартты...
п

www.ziyouz.com kutubxonasi

Ҳгзнр Есжап ғаррынын көзпкс сол жигит елеслеп
кн>пыр: қуп-қуў болын, өли шырай ешш ксткеи жүзи,
жу.иызлы сопбашынан бир жакына бунраланып, бийтәртип шыгып туркап эреби шашы... Ғаррынын бэринен
дс бетср ссицде қалғаны — жигиттин шеп қолтығына
суга бергеппндс қолына шылпықласып жабысқан қан!..
Ғарры атайы мергсн қәм аўши еди, өмирипин
ишивдс қасқырдан қоянға шекемги анларды ата-ата,
түлки, иорсық қусағанлардын гә териси, гә майы ушын
тернсинен сылырда, я қонақ-қоисы, той-мерекс.тсрге
мал шалып, терисин жалаиашлағанларында оиыц усы
қоллары талай-талай қанға батқан. Лнйкпн, булар.тыи
қеш қайсысы ғаррыга гүк тәспр егпес едидағы, ал мынаў қан — адамнын қаны онын етин түршиктирин жиберди!..
Жигит жандалбасы, зорга жетке.н болса итимал,
қайыққа миниўден еки ийии барыя-келип, мазасы қашып сала берди. Қөзлери өлип баратирган қондыц көзиндей мөлерип, уйқысырап баратырған адамды есле
тер сди.
Гарры не қыларын билмей албырайын деди, бирақ,
бунын кимнен болса да қашьш киятырған адам екснлиги санасына жетксни менсн тезлсў қырғақгап қашықласыўы кереклнги саиасына жетпеди. Онын барлық ойы қолына желимтиклеие шәнпиклесип, қуйқасын
жуўлатып атырған мына қаннан қутылыў менси аўара
еди, ж уўип алыў ушын жақлаўға ецкейип, қолын суўга
малый бергени д е сол, қанаты сынған лашыидай ултаида бийҳал, жантайып жатырган жигит саў қолы
менен шапанынын шалғайын жулқылады ҳәм бирден
сергеленип:
— Ай-да-а бабай! — деди ҳэлсиз болса да нық, әри
ҳектсм даўыс пенен. — «Ксмеге мингенпин. жапы
би-ир!..»
Ғарры өзн көп айта бсретуғын бул нақылдын мэнисин тез уқты. Ҳэзнр қуўғыншылар гүўў ете қалса жигиттн сирэ қутқармайды, «қызы.тды алып қашып баратыр один» десе, ғаррымыи да ақланғандай долили
жоқ. Бпрден таяўға жармаса берип: «Хаўўа-ҳаўўа, —
деди ғарры взин мақуллап: — Сол донызлар дәли.т сорап ҳәлек! Атады да таслайды!..»
Ол қайықгын қуйрьтқ жағынан бар лэрманьг мелен
өнменлеи-өқменлеп таяўын асығыслық пенси сойқады.
12
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Таяўды ҳәр көтерген сайын таяў бонлап жоқарыдан
сорғалаған суў қанлы алаҳаниын ақ таяўдағы алаба*
жақ кзлерин шайып кетип турды. «Суў деген жарцы*
лықтык кстирмес дағы бар ма, қол шайып ҳәлек!..*
дсген ой кешти ғаррыдан...
Есж^н ғарры усы киятырғанда сол кешти ойлап
княтыр, нсгедур, ҳәр мәўритин, ҳәр сүўретин имкәния*
тынша толайым кез алдына келтиргиси келе берсдн.
Ҳауўадагы, ўаҳыт та бир тынымсыз агып турган суў*
дай, ўаҳыттын суўдаи парқы — ўақыт жаксы-жаман ҳәдийселерднн жүрекке салып кетксн дағын, ядқа сызып
кетксн сүўрет*сү'лдсрлернн шайып кететугын қусаған.
[-‘арры мын еслейин десе де Әмнўдин сирескен ссин
жол тартқаннан соцгы қарлыгашлар көплеп келип
атырган боҳәр ойямыпыц сол бир гул-ғулалы күнннии
сүўрстип толық елеслете алмай аўара. Күн дегендей
күн де жоқ еди, ғарры сонда «Куяштык буншеллн
қанқызыл пз қалдырын батыўын қара! Лманы жоқ, ҳэр
күни усылай қанға шомылып шыгып, қанға шомылып
затады!... Ҳәр күпи қанша қыршын жан қыйылып
иыр, солардын копнрип атырған бингуна қапларынын
сағымы бул! Усыпшслли бирине бири өшигип, усы
адамлар неснн алыса алмай атыр ексн, ҳе-е, пәрўэрдигар, гүнакар бсиделеринди өзин ипсапқа шақыра гөр!..т
деп, дуўа қылған еди.
Қайық қырғақтан ҳәдеўир узақласа бергеиде онон бес атлы ҳэзнр гана өзи кеткен жерге саў етнп
қунылды.
— Сен, бала, буғып жат! — дсп буйырды гарры. —
Биреўлери аттан түсип, жерди тимискеленип, из кесип
атыр, изинде қан қалған болса, онда мен қурымдым!
Дэрьядан өткеи сон өз байдалына сен кетсрсен-аў,
мен қай гврге қашаман, үйге қайтаман ғой!.. Ананқара, анаў биреўи қыйғырып, қурашын былған атыр! —
Жигнт, там усындай болатуғынын билип, қарамаса да
кәрип атырғандай, бас көтерип қараўға қызықпалы.
Әлле қашшан сскекке отырған ғарры қырдағь,
даўысқа жуўап иретинде орынынан ғаррыларға тән
жайпарахатлық пенен турдыдағы қолындағы от жағылмаған папысты былғады ҳәм: «Мен дарға емеспе-сн,
шырақшыма-ан, шырақларым!» леп қарлықпа даўыс
пенен лаўыслады...
Ғарры усыллардын ҳәммесин еслегиси келер еди,
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окын озин айдап киятырғап издеги бирсўдин:
/
— Аман, ҳа Аман, — деген даўысы бузып жиберди.
— 'Лаған мына жерлер таныс-ғо!.. Бир, шырашы (ғарры
бс.о сдп...
}
' — Бплкна-ақ,- Ораз, умыттым...
I
— Ҳәзнр есице саламан! Сопда мен айдында^ы шырашыны шөгнрмемди былғап нтақырдым-ғо! Каннын
изин көрсеттим-го сагап?! Сен сонда: «оқ аяқ^ан тийгек, қашқыппыц шеп табаны басқан изде қан бар, он
жақтагы изде жоқ», деп един-ғо?!.
— Билән-ақ, Ораз, биләтта-ақ!..
— Ҳә-ә, билмей өлә-ә! — дегт ашыўлаттды Ораз ағасыпа.
Ғарры, өзи жөнлеп сөйлсй алмайтуғыи бул түркменше гәплерге түсинди. Сопдағы қуўғыншылардык
турин енди бир анықлап көрпп алғысы келип, артына
бупыла жақ еди, тағы гүман туўғызыўдап қорқып, қарамады. Ораз еле өршелеиип киятыр:
— «Қызыл камапдир қайықта кетти» десем, нсеибсдкнлср? Ғаррыпын, силтсген жағына қайт қойдьщызлар, самсамлар!..
— Қой, Ораз, геллени аўыртпа! Ҳа, гарры, оба
яқинмы!..
— Гөрикс асығасан ба, барасан-ғо!..
Аманнын қамшысы ашыў менен ешектиц шоидысын
сабалады. Ептек қуйрығыи қысып зицкилдеген сайын
гаррынын тепкиден саўсап қалған сүйсклсри сырқырап,
шашылып кетежақтай туйылды. Жапы қыйналған
санын: «...сол жигит ўәлий ексн, айтқаны кел ди де
турды...» деди ишинен.
Тац атқалы жорта-жорттап болдырған мацгал
ешск, қамшыпыи зәҳәринен анаўдайға шекем соқалап
бардыдағы, сон: «өлтирсец де болғаным» дегснди
адымба-адым жүрискс өтиўи менен анлатты.
Ешектин бурынғы жүрисине қайтып түсе бергениндей ғаррынын да ойы сол кунге орала берди. «Ораз
тәнирдин өлимии жепти! — деди ол ишинен. — Жигит
шеп аяқтан емсс, шеп ыйықтан жараланған еди...»
Силтсген жағына патырақласып шаўып, атлылар
кеткен сон ғарры асықпады. «Дорьянык дәл ортасыаў» деп шамалядыдағы, ескекти қоя берип, жигиткс
жордемге асықты.
Жигит те питегене сергеклеиип, омыраўын тиклеп
14
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отырған еди. Бирипши гезекте, ғаррыдап дарьядан биршәпгүл суў әпериўди өтииди. «Меиде шалап бар. —
де.р1 ғарры, — тамағыма жабысады демесец, аш өзе1 пндн'.де жалғайды». Жиптт «океле бер» дегенди саўсақ шрын былған анлапы. Ғарры қайықтын бас ушына
шығьЦ кеттидағы тасырлатып бир нәрсстш алды. Бул
аттран ^абақ пеиен шети кетилгсн зерен еди. «Бай-бан,
кемпирқ туспегир, шалап десем, айран қуйыпты-аў!
Бул да; шеп смес,» деп усынды жигнтке. Жнгнт, өсип
кетксп |:ақаллары! 1а сорғалағаныпа қарамастан ашкөзленип <1имирди, соп тағы, тағы...
— Қансырап қалға.ч қусайман...
— Қапсыраса шөллеймекеп?! — деп тацлапды ғарры. — ўсы жасыма келпп, соны билмеймен-аў! Қанынды тыныў керек...
Ымырт еле түсе қойған жоқ еди. Ғарры жалма-жаи
жигиттиц омыраўынын илгеклерин ағыгып, қан шыгып
турған шеп ыйығын бийҳазар ғапа жаланашлап атыр
сдн, жигит «химм, — деп, бир ынырсындыдағы, —
қопыл тур, бабай!» дедн қәм саў он қо.ты менен етегии
басына түрдидағы көйлекти бирден үстинен жулып
таслады. Шеп ыйықтьщ қарына тамаилаў тилдей салбырап турған гөшти, қалай болса солай жосып ағып
барщырган қаиды көрген ғарры: «бир, инт жанлы жигит екен, буған қалан шыдап отыр!» деп танланды ҳәм
басындағы жылт өткен ойды әмелге асырғанша асықты. Қайықтын бас жагыпдағы шыра май қабақ, папыслар тыгылган, үсти отырғышлы қуўысты тагы тасырлатты. Қуўанғаны соншелли, «таптым, таптым бала!»
деп даўыслап жиберди. Жигиг ғаррынын цолындағыны ешектиц паланы шығар деп еди, жақ, ешсйин бир
гөне малақай екен. Ғарры жигитке аяғын жыйнаиқырап отырыўды буйырды ҳәм малақайды ортага таслады да қабақтан уртламдай май қуйып, үстине отты
берин жиберди. Өзине өзи ыразы ксйипте: «Дәрьяпыц
ортасында өртенип өлсек, ол да қудайдан шығар!» деди. Малақайдын гөне терисиндеги қуйқа менеп тысьшдағы шүберек жәп-жамап көцирсиген нйис шыгарып
жапып атты.
— Сени үйге апарғанда, кемпирдин питегсне тоўипшилиги бар еди-аў, қорқаман! Жаиағылар таўып алса,
тамаша ушын-ақ қылыштгн өткереди, тентеклер!
— Тек мсни е.ме-сс, — деди жигит ызгарлылаў
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I
мыйық тартып. — Сизди де қылыштан өткереди! /
— Мсндс әкесинин қаққы жоқ! — деп-пықладь/ мына гәп аўыр тийген ғарры. — Не деп қылышлайды, я
мен қеш кимге тиимесем, я қызыл, я ақ, я көк болмасам!
/
— Ақ деген қашшан кетти, көк деген вопще|л жоқ!
— Жоқ болса жоқ шығар, менин, өзим, усы басбашыларды «көк» деймсн. «БасСишы» деген, бул б^р турпайы сөз. Қалаберди, буларды «басбашы» дсў дурыс
емес. Себеби, мусылман мусылманға басбашылуқ етсе
шәриятқа шар келтиргеп болады, буларды «басбашы»
дегеи-қэм гүнаға бата ма деп қорқаман. Булардын
Агажан ийшаны журт түнеп атырган әўлийе, сол садагац кетейин де булар анық басбашы болғапында жылаўдар бо.тмас еди. Сонын ушын «басбашы» деп, гүнаға батыў дәркар емес, балам, «көк» десец, қеш гәп,
қаслын мусылмаи... дейин дессм тилицдс мүкилнк барлаў, «бабай» дейсец. Орысқа, я бабай орыстын баласына түк усамайсақ. Әй, бир өзбек пенен поган тап
қосымтан бар-аў...
— Мен модиярман...
— Мәдияр болсан, мусылмансан-ғо онда!
— Мусылман емеспен, венгермен...

— «Олҳамдилулла»...» де, ашыў менен айта берме,
балам! Мен таныган «Мәдияр» атлыиық бәри мусылман! Ҳа., бизин дайымнын да аты Мәдияр! Анаў анналарға жийен болатуғын Исимет дәўдин әкесинин аты
да Модияр! Дәўлетмураттын шайырсымақ баласы да
Мәдияр! Модияр атлынын басқа дипдегисин көргеннм
жоқ, сен-мусылмапсақ...
— Жақ, мусылман емеспеи...
— Енди кимсеқ?!

— Кумингер деген большсвикпен...
— Ҳиммм, әбден келискен екепбиз, тағы кимсеқ?!

— Қызыл эскерлердин командиримен, тағы саўал
бар ма?!
— Сонда сен кәпирмисен?
— Кәпир де емеспен!
Ғарры бул жуўапқа қуўанды, егер «кәпирмен»
десе де ашыў менен қайықты туппа-туўра жағаға бурғандай түри жоқ еди. Негедур, усыннан «мусылмапман» дегеп сөзди еситкиси келди де турлы. Үлкен
үмит пенси:
16
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— Ҳаў шырағым, — деди сыбырланып. — Кәпир
болмасан, мусылмансақ-ғо онда!
— 'Айттым-ғо баба, мусылман смеспен, кәпир емеспсп, т^мам! — деди шарта ашыўланып Кумингер. —
Мен бальшевикпен, коммунистпен, адамман, тамам!
Қа;
ен, қырға шығар да басбашыларына бер...
ал, сол, — деп тутлықты ғарры. — Менин басбашыларым ба?! Айттым-ғо саған, ағынды да, көгинди
дс, қыз^лынды да танымайман деп!..
— Таиымасан, өмирдин өзи танытады еле! Ссни бир
жақлы Ьтпей қоймайды! Өмирдеги сен де бир қанық,
баба, гак что, билип қой, сени я оц жағаға, я сол жағаға, я тенизге бир шығарады!..
— АМан болсақ, көрермиз еле, — деди гарры женислик бсрмей. — Мен ана жағаға да, мыиа жағаға
да шықпайман, тенизге де қуймайман, тап, усы аўылда
йлемен, тап... тап, усы аўылда мени бнреўдин шерткепин көрейин, өзин урынбасац, бәле жоқ! Тек... тек, балам себепли дәкки жемесем, бала жаидырып тур, бала-а! — деп гүрсинди гарры. Жигитке: «баласы басбашы» дегсн ой кслди де руўқы түсип кетксн ғаррыга:
— Не ушып баланыз жандырады?! — деди сын пәзсри менсн қарап. Ғарры да гүдикленинкиреп бақтыдағы:
— Жүўерпемек, «қызыл болып кетипти» деп еситкенмеп! — деди.
— Жүдә дурыс ислспти!!!
— Гәрине қуўанасан ба?! Сеп де онған нйттиц геззеги емессен-аў, әтеген-ай-әттегеис-ай| Мендей әкен
бар шығар-аў!
— Бар, бар, баба. Мамаша да ба-ар, ҳаял да
ба-ар...
— Төрткулдедур?!
— Оннап да алыс.
— Мәскеў—Мәкориядадур?!
— Оннан да алыс! Бул мәмлекеттиц ишиндс емес,
гайры елде. — Вснгрияда. Ырас айтаман, Кснес ҳүкиметиниц адамы емеспан!..
Ғарры кетик тисиниц орынын үцирсйтип, күлкиси келмесе де кснкилдеди. Соц бирден езиўин жыйып
түрин суўытты ҳом жигиттин бетине үцилип турып:
— Ҳа-а-а соры ғана қайнаған балам-аў! — деди ори
2—5515
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аянышлы, әри мысқыллы даўыс пенен уяц ғана ньжыртып. — Әкенди таслап, ананды таслап, ўата^щды
таслап, басқа бир елдин жаўлары менен жағайасып
жин урып жүр ме сени?!..
!
— Айттым-ғо, баба-а, — деди Кумингер ғаррынын
түк түсинбегенине күйинишли кейип пенен. I— Мен
большевикпен, коммунистпен! Мен тек бир елдин, бнр
халықтын мәпин ойлап жүргеним жо-оқ!
I
— Үсейтип жүргенде, ғайры елде, мынаў Әмиўдәрья бойындағы бир қамыслықтыц арасында оЦ тийип,
аўызьща қумырысқа үймелеп, атан-анан дийдар қалған
мынаў көзлерине көк шыбынлар қонып, өлип қалсан,
үҳҳ, ким еслейди-и-и!..
— Пүткил дүнья еслейди-и-и, — деп созды Кумннгер ғаррыны ермеклегендей күлип. — Пүткил дүнья
еслейди-и-и-и, баба-а...
— Кашан, қай заманларда-а?
— Бизин мақсетимиз иске асқан заманларда-а...
Кумингер сөзинин изин даўамламақ түўе, қышқырып жибериўден сәл қалды; тысы, териси жанып,
кийизине қарағанда жалынсыз, шоқсыз пысқып атырған, «малақай» деп айтылыўдан да қалған, отқа түскен күйик шөректей жап-жалпақ кийиздиц күйдириўлерине ғаррынын ескек, бел, кетпен, балта қабартып,
өгиздиц мойынындай шемиршекленип қалған алақаны
да төтепки бермей, жигиттин жарасыньщ үстине басып
жиберген еди. Ишинде пытыра қалмаған жағдайда,
базда, қалған жағдайда да ўақытша қанды тыйыў
ушын жергиликли жигитлер көп қолланатуғын бул
әдис. Кумингерге өткен урыслардан мәлим болса да
мынаў өжет ғаррыны ескертпей, дағы етпей буншелли
реҳимсизлик қылады деп түк ойламаған...
Есжан ғарры усы киятырғанда сондағы Кумингердиц көзлеринин қарашықлары бирден кецейип кеткенлигнн өзиниц қалай серлегенлигине ҳәйран, ақыры,
ымырт тәўнр-ақ түсип, әтирап геўгим тартып қалып
едидағы! Әлле қашшан батқан Күн қырмызы «шымылдығы» түўе, шексиз бир кен соқпақ болып, айдынныц
үстин сайқаллап атырған қызыл-жолақ «паяндозынҳәм» жыйнап кетип еди. Ғарры шымшық көз шыт сәллесинен тақыясын алып басына кийдидағы, сәллени
дәл ортасынан уза бойына «паррр» еттирип айырды
ҳәм жигиттин қанша тнсленип туўлағанына қарамас!б
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тан кийиздин сыртынан тырыстырып танып таслады
да «әне, балам, — деди үлкен бир ис питиргендей өзине қанаҳатланыўшылық пенен, — усыннан бир тамшы
қанынды тамызсам, маған кел! Онда кемпиримпин
тәўип болғаны жалған! Мен соннан көргегшмди нслеп
атырман-аў, болмаса, бизде тәўипшилик не жесик-ә,
бирақ..; сүйегин саў екен, оны тәўип болмасам да анлады-ым.,.»
Жигит ғаррыға миннетдаршылық билдирип еди,
«қойсанә бала! — деди ғарры. — Мәдиярмысан, Дәниярмысан, балшоймысан, маған бәри бир, түбпнде
адам қусаған адам болсан болды, түбинде аман бол.
Бирақ, шырағым, усы жаран аман-есен жазылғандай
болса кемгшр-ғаррыннын алдына қайт, пәкизе, келннге
қаўыш, жас адамға жесирлик деген ансат емес, күнде
бес ўақ намазынан кейин тилегинди тилеп, ғаррьщнын
ешегнне боян таслар болса келин байғус тамбастан
түспестен жолына қарап жүргендур, айралық-жаман,
сағыныш-жаман! Мынаў турған Қыпшаққа базарлап
кеткеннин өзинде кемпнримиз елеге шекем жыласып
көрисейин десе, журттан уялады-аў! Елден шыққанына бес-алты ай болғандур?!
— Алты жы-ыл!
— Бай-ба-ай! — деп танланып созды ғарры. — Қурып қалған екенсен-ғо онда! Ас-абатынды да берген
шығар, келинди-әм бир жек-жатына атастырғандур,
отыра ма жас адам!..
— Қелин мынандай болып отыр! — Қумингер бас
бармағын шошайтып көрсетти, булманнын жесир атастырыў дәстүрине қанық венгер, ғаррыны гәпине толық
исендириў ушын «хат, сүўретин алып тураман» дегенди
де қосып қойды. Ғарры бурынғыдан да бетер ыразы
болып: «Қелин онда Бийбипатпанын нағыз өзи екен! —
Алты жылдан бери кемпир-ғаррьщнын таҳрет суўын
жылытып берип, жольща айдай қарап отырған болсаа„. — дейди ҳәўес пенен. — Бир, қудайын күткен теберик нашар екен! Мениц Досжаным сендей болып, келин де жумсатып кетпеди-аў! Бағдыяр палўанньщ ғулгуласына ерди ме, басқа ким болатуғын еди-ә, сол
бузды баламды, кетти де барды! Жақсы ғана шырашы
болып киятыр еди, онын мергенлигин қайтерсец,
меннен ҳәм өткизетуғын еди, жақсы ғана балықшы да
болып киятыр еди, дийханшылықтыц да көзин билету19
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ғыи еди... —- Ғарры бузық түстен шоршыиып оянған
адамдай бирдеи нпалақлады: — Бай-баа-ай, я ,сскек
есиў, я қалашын дүзеў жоқ, тарта бериппен-ғо дәрьянын ығызған жағыиа қарап! — Бара ескекке жабысып,
тасыр-тусыр қайықтын қулақларына қыстырып жүрип
те сөйленип атыр: — Бан-ба-ай, Мәдияр балам-ай, гәпи.мдн .мақулламағанын мақул болған екеи! Гопкмдн
мақуллағапында, мен быжық, бул ағыс қайда апаратуғынын да бир ойланып көрместен, та-ап, қаныгым
тик жарға соқлығысып, пашақ-пашақ болғанша көпирнп кете берер едим-аў мен быжы-ық! Бай-бан-бай, енди қайтемен, мынаў қайтуслар еле? — Әтирапларды
байқап алды. — Та-ап, жайсақ алты шақырым-ә, алты
шақырымдай ықлап қоргизине кетиипен-ә!..
Ғарры қанша жаптасласса да пәтли ағыс алға жылжытар емес. Азапда болып өткен күшлн даўыл түс аўа
питсгене пәссйейин дегени менен самалы еле ечкиили
еди. Өркеш-өрксш толқынларды аўнатьш, әкелип,
қайықты гә он таманынан, гә сол таманынан урып,
ишке шашыраганы менен турмай, қатгы-қатты аўданлатады. «Бул найсап, қайықты аўдарып, ғарқ етпесе
болғаны-ғо! Менин ғой, он еки мүшем саў, саған қыйындагы балам, жүзип шыға алмай қаласа-ақ!..» деп қаўетерлене сөйленди ғарры ескектен ентиккен қырылдақ
даўысы мепеп. «Сен, бабан, меннен ғам жеме, — деди
Кумингер. — Мсн үлкен океаннын ен күшлп штормынан амаи шыққанман!..» Ғарры «шторм» сөзин түсинбссе де онын пәтлн бир былағай екенин абайлады.
Еки ескектм суўға тен таслап, тен жулқынбаса қайықтыц бнр таманға қыялайтуғынын, қыялаған қайықты
толқын ап-анса'1 аўдарыўы мүмкин екенлигин ғарры
билсе де сарқыты сауыла келген өмирдиқ, өмир ийесиндеги күш-ғайраттын жетиспей атырғанын сезген
Кумингер орынынан еплеп турдыдағы қайық қатты бир
аўдаклаганда жыгылып кете жазлап барып, цайықтьщ қуйрығыпдағы дуўашықтай үш мүйешли отырғыш
тахтага отырды қә.м рульди үлкен машақат пенен саў
қолыпа алды.
Ымырт тәўир-ақ түскенн менен жулдызлары жаца
туўа баслағап аспан сағымынан дәрьядағы пәсли-бәлент, есап-сапсыз қәм тынымсыз қәрекеттеги толқынлар
толқын емес, — тап, айдында сан-санақсыз көпеклер
аўнап ойпап атырғандай туйылар еди, усы бир ссзим,
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негедур, ғаррынын жылт етип мийине келдн. Ол тәбиятты неге болса да усата алса өзинен өзп лэззетленип, шаршағаны шыққандай қуупақланатуғын сди.
— Мәдняр балаа-м! — деп даўыслады Есжан ғарры. — Қайығьшыз көп ийттиц үстинеи басып баратыр!..
Бнр дәрьядағы, бир қайықтағы еки жолаўшы бирпне бири қарама-қарсы қарасып отырса да ғайрытәбийғый ҳалда роль ескеклерди басқарып, қайық бир бағдарға — екеўинин де днйдилеген бағдарына қарай
ҳағлар еди.
Жигит алға қарап, ғарры артқа қарап отыр еди,
артқа қарап отырса да, усы отырган ҳалында қайық
оны алға қарай сезилерлик дәрсжеде гә ойға сырғатыл, гә бәлентке өрлетип жылжытар еди, ғаррынын
соған-ақ ўақты шағ:
— Мусылман болмасан болма! — деп бақырды көтерицки кейпп пенен: — Рөлди бағдарласан бола-ар!
Сени де маған қудай жеткергенду-ур!..
...Тап усы пайытта, усы қақаман суўықта, тун ишинде, еки нөкердин алдында, басында ықтыяры жоқ ҳалда өз уйине душпанын өзи баслап баратырған пурсатта
мэдияр жигитке даўыслаған сол бир сестн өзинпн қулағына қайтадан сситилип атырғандай тунылып, бәлент
ыраштын басынан, пәстеги пәскелтек путалықлардын
устинен дәрьялық таманға көз жибердн. Қыстыц ец
сонғы суўықларыньщ қысымында бугаўланып атырған
айдын сенлери сирескен ҳалында жалтырап ҳәм супсуўық болып көринди. Ғарры епдн қай туста қайсы
бәкснин сенниц жығып кеткенин, қай тустағы бәкенипин «алқымынан» сенниқ буўып таслағанына қарамастан қасарысып, бәҳәрин күтип турғанлықларын ядына
туснргиси келди. Тап усы туста биреўи бар, нэўбэҳэр
келип, муздын қабырғасы сөтилип, сеқ жылысыўдан
изннше шырасын жағып қайтпаса болмайды, өрден-ыққа гүўкнлдеп қатынайтуғын катерлер қайырлап қалатуғыны даўсыз!..
Тап, сол сонда Мәдияр менен келип жаққан шырасы едн. Сонда ғарры өзиниқ шырашылығын Мәдиярға
үлкен мақтаныш етип сөйледи:
— Сениа хабарын бар ма, жоқ па, билмедим. Төрткүлде көп жыллардан бери «Кәпказ—Мәркурий» деген
мәкама болды. Усы тусларға сонда мени шырашы етип
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алып еди. Оннан бери көп жыл болды-аў, соинан бери
шырашыман! Кенес келип, ол мәкама жабылып, мокамадағылар, ғайры елдин, адамларымекеи, қашып
кетти. Бизин бир-еки айлықты да төлемсстсн зымгайып болыпты-ә! Сирә, олардық дағығанынан хабарым
жоқ. шырамды жағып жүре бериппен. Бир күни солардын бир параходы усы дөгерекке, қоо аиа-аў манға
көшки таслап жатты. Шырамайым шамаласып сди, сорап барсам, бир депен орыс: «Мен Шәйдакып дегенмен,
командиярман. Сенин ол адамларын байлар еди, қашып кетти» деди. Бир- қыйналдым бала, бир қынналдым дейсец! Бай болса гөр болсын, бир жақсы болып
турып еди: жалҳақым ушын базда тийин-тебен бере
қояды, бермесе, бир гелле қант, қант болғанда қандай,
епапаттай, тап, он қадақ шыға қояр, бир қадақтай
шыйратпа чай береди! Аўыл менен жалшып қаламыз,
бизин аўылда, өзи, жети үй бар еди ғой, жетн үйге
бираз болады, ол үйлер де мени қуры қоймайды, әлбетте, олар да менин керек мүтәжимди питкерип турады,
алыс-бериске не жстсин, адамнын күни адам менен...
— Айына бир гелле қант, бир қадақ чай берсс, көп
бермепты-и, — дсп сөзин бөлип еди сонда Кумингер. —
Бизин кило есабынан он қадақ қантыцыз төрт килограмм, чайыныз төрт жүз грамм!..
— Оны биреў бсре мс?! — деди Есжан тақлақ
даўыс пенен. — Екибастан, шыра жағайын, жақпайын,
кешки салқында аў қарайман, еки жумысым бир питеди...
— Сонда да мийнет баҳаланыўы керек, аз ғой
онысы!..
— Кәнәҳат қарын тойдырады, бийқәнәҳәт бийенди
сойдырады, қәнәҳәтке берекет деген, балам! Жети үйге
жетип тур еди...
— Сонда усы кәрада тек жети үй бар ма?! Болғаны ма?
— Сен енди, бала, менин дәртимди қозғадыц-аў!
Жети үй аз ба, бир келата ел еди!..
— Не қылды, басбашылар шаўып кетти ме?!
— Онда көшсе, өкпем жо-ғаў! Бул, үйин жанғырлар, жаў көрмей серпилип көшти-аў!!
— Не ушын!
— «Көктин көги урады, қызылдын қызылы жуғар,
енди оқғылықлы күн 'болмайды. Былай өткен де түртер,
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[
былай өткен де туртер, берекет болмас» дейди. Ҳаў мек
айтаман, «өзин тиймессн., ҳеш ким тиймейди, тағдийр
жазса жаўдан қашып қутыла алмайсыз, отыра берепик» деймеи. Жа-ақ, қылмайды. Қурбандурдыға ҳәйранман, өзи яўмыт, ол неден қорқып көшеди, я көк
емсс, я қызыл емес, я артық-аспай малы жоқ! Енди
ойланып қарасам, Қурбандурды қызыллардан қорқып
көшкеп екен-аў, яўмыт-ғо ақыры!..
— Яўмыттын бәри басбашы емес-дә:..
— Сонда да, балам, жетер-жетпестиқ сөзи бар, Қурбанбайдын жыл садақасасында Зайырбай ләўзе мепеи
Назарбай симсик «доғанларыц қарьипақты
пәтевхге
келтирип атыр, елден көш!» деп, «қойыц, ҳа қойым» менсн зорға бастым. Буннан бир жыл алдын Әўезмурат
қанхор менен тирйекке таласаман деи, ақыры атылын
өлгсп Қурбанбайдыц қазасын да сониап көрип атты,
түўе! Ҳаў, Курбанбайды атқан адам белгили-ғо, Әўез
емей ким, атпаған болса Әўез неге басбашыларға қосылып кетти! Әўезге хот-хотты бсрин, қолтығына суў
бүркип, Қурбаибайға андап салғап да Зайырбай ләўзе
менен Назарбай симсик, алебесе, мениен гәп сорасан!
Енди тағы Қурбандурдыдан көреди-әй, енсғарлар! Қурбалдурды деген, бир, дым сөйлемейтугын, қызбайтуғын, қызса бир жағына шыгатуғын яўмыт еди, жипежекснз жалаға шыдамай, басбашыларга Әўездей бул
да қосылып кете ме деп, жаным қалмады! Аўылдан
көшкепде еле қосылған жоқ еди, бирақ, кетеринде хошласыўға келди, бир қапшық дәнимди берип, пәндиўнәсийҳатымды айтты: «ашыў менен бир жаққа қосылып кетпе? Қай тәрепке қосылсан да гүрес бар, адам
елтириўин керек. Қолықды қанға батырып алма,
ииим, яўмыт та болсақ тәўир бала един», деп қалдым.
«Билемен қай жаққа қосылатуғынымды, бала-шагапы
ағайинлерге тапсыра жақпан...» деп кетип еди, басбашыларға қосылып кстип, набыт болды ма деп, тап елеге шекем қорқаман-ә? Қай күнде де тек жүрген жақсы, тек жүрген тоқ жүреди...
Жигит сонда не ушын шақалақлап кулип жибердн
екен, күлгени менен де турмай, «ўай, бабай-әй!» деп
басын шайқады-аў! Мынаў күлкиден мысқылдын ызгарын сезген ғарры: «ен болмаса, сақалымды сыйласац-о!» демекши еди-дә, ашыўдан тығылып, айта алмай
қалды, азйтыўы керек екен, айтқанында неге күлгенин
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түсиндирер ме еди? Еки нөкердин алдында ешегин
жорттырып киятырған ғаррынын ядына сол түсе берсди, неге күлди екен? 1.. «Уа-а найсап, — деди бпрден
жумбақтын. жуўабын тапқанына ишинен қуўанып. —
Уәлий екендағы! Тек жүрмей мен кимге урыныппан,
кимнин салысын суўға бериппен?! Қызылы өтсе де «әй,
бәракәлләм!» менен чай-суўым тайын, гүжимимпик астында жазылысып отырып, шылымларын шегиседи, қылышларын қайрайды. Қөгн өтсе де жем толы дорбам
қолында, атларына қыстырып жүргеним, кемпнрнмнин
дуз-наны қолында, «ишин, жен» деп жүргени! Сондағы
жазығым не менин, тек жүрип тоқ жүргеним қайдаа?... Менде сол ғайры елдеи келген баланын мийиндей
мий болмаған, ғанры елдиқ адамы қурлым өз аймағымнын адамларынын иснли-ықпалын билмегенмен-ә!
Уәлий екен найсап, ўәлий скен!.>
Ғарры өкинип киятыр, өкинген менен пайдасы жоқ,
сол бийтәреплиги, биймәлеллиги менен жеделли жигитлик жыллары желпп өтип кетти! Елиўден асқаида
Есжан ғарры атайы бай болмағаны менен бағман атанып, өзинше журтқа қайыр-сақаўат көрсетнп атқан
болдыдағы, бирақ, негедур, басқа ғаррылардай жас
минген сайын шуртминезленбеди, шатаққа айланбады,
кем-кемнен мөҳминленип-мөҳминленип, «еидиги жағында бир қойдын өмириндей өмирим қалғандур, буннан былай да ҳеш кимнин пышығына пыш, таўығына
төт демейин», деген сертинде беккем турғанлығы соншелли, тап усы бүгинлери мөҳминнен-әм мөҳминленип,
пүткиллей ғәрипсимаққа айналған еди. Усынысына енди
өкинип киятыр-аў, өкинген менен пайда жо-оқ «Өмир
өтип кетти-ә! Өмир қайтып келер ме еди, урнығып жасар едим, өртенип жасар едим! Бир аяғым гөрде, ендиги жағында мен кимге керекпен? Шырағым, Досжандики күтә ғана мақул екен! Бағдияр палўаннық еси
бар!..»
— Ғарры-ы! — Есжаннын ойын Ораздын өктем
даўысы бөлип жиберди. — Жететуғын күн бар ма?!.
— Ҳа-ҳа, аўўа, жетемиз, шырағым, жетемиз...
— Ишлер қалтырап баратыр, иштен жыллы өте ме?!
— Ишиннен, ҳа-а, аўўа, өткеремиз жыллыны!.. —
деди ғарры еки ушлылаў етип ҳәм тепсинип-тепсинип
ешегин қыстастырды. Ешек тағы да бираз жеделленди
де аздан сон тағы адымын қойыўлатты. Ғарры оны
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қайтып қыстаған жоқ. Шашыранды ойларын бнр жерге
туйиўи, ҳатты бир қарарға келип алыўы ушын оған
ўақыт зәрүр, ўақыт! Үйине шекем қанша жол қалғаны
ғаррынын өзине мәлим, дым ғана аз қалды, дым гана...
Ким билипти, үйге шекемги аралық бул байғус ғарры*
ньш ақырғы жолы,
талай қайғы-қуўанышларыньщ
гүўасы болған пақыр шатпасы — ақырғы мәнзили шыгар!.. Дойнақлар тонлы жерге дүрсилдеснп тнйгеи
сайын сол ақырғы мәнзилге бир адым жақын-жақын*
ластырыи баратырған шығар. Тез бир ойдын басына
барыўы керек еди, ғарры үйге асыққан жоқ, ойларын
жуўмақлаўға асықты, бирақ, жол өнип баратыр, ой
шуўмақланбай атыр еди... Қапелимде Ораздын «иштен
жыллы өте ме?!» дегени, тамам...
Ғарры бир қарарға, ен сонғы қарарға келген еди.
«...Енди, тек Аллаяр албырамаса, қорқпаса болды!
Бала ғой еле, бала, он алтысына да шыққан жоқ-аў,
сокәрасынан қорқаман! — деп гүдикленди ғарры. —
Доныз атыў бир басқа, адам атыў бир басқа, сояқларынан қорқаман, болмаса, оны ғой, мулт жибереди демеймен, Не болса сол болсын, я-ааа дә-әс!..»
2

«Тек, Аллаяр балам албырамаса болды!» деген ой
кешти тагы да ғаррыдаи. Дурыс, баланын мергенлигине Есжан атасы ҳеш шек келтирс алмайды. Баланын
әкеси — Бағдияр палўан — тойдын хабарын еситсе
«қалтыратпа кесели» тутып, үйде отыра алмайгуғын,
жаз демей, қыс демей, нешше шақырым болса да
атлы я пияда, шақырылсын я шақырылмасын, шапанынын еки пешин қайырып, тойханаға тарта беретугын, журттын тили менен айтқанда «арқасы бар»
жигит еди. Аншылық десе оннан да бетер. Әкеси өлип,
хожалықтын бийлиги өзине қалған дәслепки күнлердеақ әкесинен қалған жалғыз тарғыл сыйырды Төрткүлли биреўдин шақлы, қара мылтығына алмастырып алғанын Есжан ғарры елеге шекем айта береди, Әдебинде
Есжан Бағдиярдын усы исин «бийдәўлетлик» деп бнлип, қатты түнилди. Ғарры, ол заманлары ғарры ма,
дузақ салатуғын еди. Узақ күнге путама-пута шатқа
тырналып қазанын я қайнатады, я қайната алмайды.
Усындайда Бағдиярдын қамарына дизилип киятырған
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қораз қырғаўыллар Есжаннын, ҳәўесин келтиретуғын
болды. Сөйте-сөйте әдебинде түнилгсн Бағдиярынан:
«маған бир аттырып үйретсоно ғошшым!» деп өтиниш
ете беретуғьш болды. Биринши атқаныпда панқылдысы
қулағымды жарып кеткен шығар!» деп еди, жақ, қула?ы аман екен. Екинши, үйипши атыўларында Есжан
көкирегин пүткиллей басып алған сди, басқаны қурысын, мылтық атыўдыд қумары тута беретуғын болды!
Ат-түйе қылып сорап алып, бир күп аўға шыгып
келип еди, Мәҳийда кемпир, ол ўақытта ксмпир ме,
Есжаннын әкелген қырғаўылын түтип отырып: «қайдан шықса оннан шықсын, сен де бир мылтық ал, шабазым,» деди. «Өзи жүйрик қоян таяқ тийген соц ҳынгып кетип» «Төрткүлден бир шығып еди, қайдан тапса
оннан тапсын, бир сыйырдын пулына бул да бир мылтық асынып келди. Мылтық болғанда қанда-ай — жигирмаланшы аў мылтық, бес огы бирден оқланады-ә!
Қулағын шатырлатып шүриппени тартсан болды, гүрп
сте қалады!...
Сол күнлердин өзинде-ақ Есжаппын жүўсрн ацызыпыц әтирапынан «Бабай қаланын» орыслары бир-еки
доцызды гә арбалы, гэ қайықлы тнйсп кетип турды.
«Ешек ешектен қалса — қулагы кеснк». Қара мылтықты қоя берип, Бағдияр да қайдан алса сониан алсын,
сондай бпр мылтық таўып келди. Парқы — тек қундағы жарықлаў еди, палўанныц өзи мыс сым менен
қайта-қайта орап қурсаўлап алды. Солай етип, еки мергеп жарыспаққа аўға шыгып, жарыспаққа мылтық
атысқалы бери де арадан жигирмалаған жыл өтип кетти. Онын бержағында Есжаннан Досжан, Бағдиярдан
Аллаяр туўылды. Аллаяры туўылғалы да Бағдьтяр үш
мәрте қамалып келди, неге қамалғанын биреў биледи,
биреў билмейди. Жигит қатты жәнжелпаз еди. «Бул
қараған түўе Төрткул менен Қыпшақ арасында бунын
бетиие тик қарайтуғын адам жоқ. Не бәле тапса күшғайратынан таўып жүр. Төрткүлге барса да, Қыпшаққа
барса да төбелеспей қайтпайды!..» деседи журт. Бет
олпети де келисиксиз — быдым-быдым, бунық менен
табақлас болған адамлар да аш қала береди. Усы
тамақсаўлығына бола дийханшылық етсе екен-аў, оған
да айналыспайды. Қайда той, ҳәзлик болса, жүргени
жүрген. Гүресте жығып, байраққа алған қой-жанлығын да пәтиясын алып, ғаррыларға берип кете береди.
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Мннези де күтә биймаза. Қыпшақтағы биреўдин қына
тойында Ысмамыт дсген нәшебент жорасы:
«...Бетин быдым-быдым кекирегин таза,
Минезин бар Алшағырдай биймаза,
Төрт-бес жасаўылдан таппасан қаза,
Яратқаннап өлим жоқдур, Бағдияр...»
деп қосық шығарған екен, Бағдиярдын таяқ жесе де
тек полипия менеп жасаўылдан жейтуғынлығы, минези
менен түри-түсинин басқа да оғаш-оғашлықлары қосықтағыға дәл келди ме, жигит-желеқлер аўыздан
аўызға илип алды да кетти.
Үйине, үсти-басына қарамаған сон кийим-кеншегиниц жупынылығындай үйи де дым қорениш еди. Асқабақ, қаўыннан, дән-пәннен мудамы Есжаинан ғарезли. Есжанға жигиттин ақ көкиреклиги қатты унайды.
Сонлықтан да «бул қыдырмайдып бала-шағасында
турған не бар!» деп, Бағдияр барыў-жоғыў Есжаи ата
қараса береди, ҳәтте, артық-аспай гешир-пиязынан дасмал қабағына шекем Мәрзия келини менен Аллаяр дегсн баласына таттырып турғаны. өзиниц кемпири Мәҳийданы: «сен усылардын қулымысан!» дегизип, бажылдатып атырғаны.
Сарыбийде көтерилис болып, болыс өлтирилгснде
Бағдняр аўылда жоқ еди. Адамлар: «ондай жәнжелдсн
Багдияр қала ма, ишинде бар шығар» десип едп.Ырасында да қатынасы болған қусанды, азы-кем күн қамалып қайтты. Соқ бир-еки жылға шекем мылтық услағанды да, ақға шыққанды да қойьтп кетип едн. Сол
жыллары бунық үйи ҳәптелик сорпа жағынаи да Ес.жгнға ғарезлп болып қалды. Өзи де Есжапға көмеклеснп, шыра жағысып, балық аўласып жүрдн. Есжан:
«саяқ жүрсеқ таяқ жерсен деген, қанғыра бермей үсейтип, пахыр-пухарашылығына қара ғошшым», деп ақыл
айтып еди, «усы ақылымды тутты» деген пәм менен
ғарры мардайып жүрген күнлеришщ биринде Багдт^яр
дәрьяда қайырлап атырған бир рус әскерлериниқ пароходын шығарысаман деп жүрип, өзи де солар менен
ҳайт қойыпты.
Алты-жети айға шекем бунын өли-тири хабары боладады. Есжанға ерип, әдебиндс қызық ушып ақға шығатуғын Аллаяры соқ-соқ мергенликке бул да қунығып,
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өзинин қазанын өзи қайнататуғын болып қалып сдп.
Бир күни төбеден түскендей, аўылға Бағдияр «дүрс»
ете қалды. Орысша шәпек кийип, мурт қойып, нағыз
орыс болып алыпты, Есжан сорап көрсе, бул Кавказ
дей ме, Каспий дей ме, бармаған жери, баспаған таўы,
қатынаспаған урысы қалмаптьт. «От ишинде де пахтаны аман сақларман» деген, сонша урысқа қатнасса да
сирә бир жерин-қәм оқ жырмағанына Есжан ғарры
күто ҳәйран қалды, «Енди ылаға берме, келиннин, де
табы бар. Балан да жас. Жайын да тозды. Машғалаца
қара» деди ғарры. Ақылды алғаны шығар, тағы .биреки ай ғаррыға шыра жағысты, жүўерисин орысып,
қырманын атысты. Бир күни тағы зым-зыя жоқ болып
шықты. Биреўлер: «басбашыларға қосылыпты» десе,
биреўлер: «қамалып атыр», тағы биреўлер: «сол түрмеге сыятуғынбеди, қызыл болып кетнпти», дести.
«Халық айтса. қалпал айтпайды», адамлардын усы
соқғы шамалаўы дурыс болып шықты. Аўылға нағыз
қызыллардын әскеркй кийиминде келди, Көп оқ дәри
менеи пытыра да әкелген ексн, қапталында баўырдай
каганы да бар. Бунын шақылдап жупис-турысларына,
орысша араластырып сөйлеўлсрине, бәринсн де бетер
наганыпа аўылдағы жигит-желсцнин аўызыныц суўы
қурыды. Қайсысы болса сонысы бушгтн менен бир майдан қыдырғанын, сөйлескенин мақтаныш етти. Ал, буныц менен анға шығыў бахты тек Есжаннын баласы
Досжанға, өз бгласы Аллаярға ғана буйырды. Есжанныц өзи бул жылы: «енди қайтып жан қыймайман,
қудай усы ўақытқа шекем еткен гүнамды кеширсе де
болар», деп, мылтық услаўдан бас пүткил ўаз кешкен
еди. сол сертине берик болып, ғарры үйде қалды. Ал,
олардын ацға шығыўы үш күн даўам етти. Төртинши
кунп Бағдияр қайтты, «комәндиярыныц урықсатлы күнн питилти» деп, келген ҳаялларға Бағдиярдын ҳаялы
Морзия мақтаныш пенен айтып отырды.
Арадам бир ҳәпте өтер-өтпестен баласы Досжан да
аўылдан зым-ғайып жоқ болып, Есжан ғарры зар
қақты да калды. Буиьтц Бағдиярдан келген «бәле»
екенлигин Есжан билсе де «кемпир шаўлап, Мәрзил
келинди мүжир, сәл жерде елдин бирлигин бузарман»,
деп, тисинен шыгармай жүр еди. Капелимде жети үйлик аўылда онысыз да ала аўызлық пайда болып. ец
әдеп Әўезмурат қанхордыц себебинен Қурбандурды
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көшти. Сон, Әўезмураттық өзи Зайырбай ләўзе менен
Назарбай симсикти, Музаппар кәлди изине ертип, бир
жаққа тартпақшы болды. Ғарры: «терек те бир жерде
келер кемалға, көшпен,» деп, тәқирдин зарын етти,
қылмады. Негедур, көшкенлер: «сизлер де жүре
қойын», деп, я Есжан ғаррыға, я төсек тартып атырмаса да, көшкендей шамасы болса да Мәрзияға мирәт
салмады. Тәўелле салғанында да ғарры кешпес едидағы, тек биреўиниц ен болмаса әкетиўге ынғай билдирмегешше ашыўланды, өкпеледи. Бирақ, неге бүлай
еткенин ақыл тәрезисине салып, сирә бир ойланып көрген емес. Ғарры сол күни де аўылласларынын қумалаққумалақ ызасы бара-бара батып, өзинен өзи шыртылдап шығып еди, Кумингерге тап болып жүргени ғой.
Бул да шеп болған жоқ. Дәртин, аўылласларына өкпегийнесин Аллаярға айтайын десе, — ол еле бала, кемпири Мәҳийдаға айтайын десе — көзинин ағыў-қарасындай жападан-жалғыз
қонысысы — Мәрзияныц
кеўлине де ғулғула салыўдан қорқады, айтпайын дссе
иштеги гийпе түйини кем-кемнен исинип, ғаррыны жара
жақ!
— Ал енди, Мәдияр иним, тағы Мәдияр дегешше
ашыўланып жүрме, — деди саўдырап, — сенин Кәменгер дегенице тилим келе лсақ емес, өзимсинип «Мәдияр» деп атырман. Ҳаўўадығы, Мәдияр, адамныц зәҳәрин адам алады. Артына бәдар айналмастан, жалгыз
бала бунда кетти, Бағдияр болса, бул жоқ. Шошқадай
гурк ететугын жаман бир минези бар демесеқ, Әўезмурат та сөйлесиўге арзыйтуғын жигит еди, бул да баспүкил сөйлескенди қойды. Тап сол күнлери балапын
қызыл болып кеткен хабары ызым-сызымнан анықланынқырап, жәрия болып еди. Өзим жеккеликтен жабағып отырсам, Әўезмураттыц басшылығында анаў
үшсўи де жаў тийгендсй арбаларын қосып, жүклерин
тийеп атыр. Өлер болсац, өл ширкин! Бурынғы жеккелик жеккелик пе, жеккелик енди келди! Ҳәр қайсысынық көшине бир жуўыраман, жа-ақ, мени тықлайтуғын ийтлерим жоқ! Кетти де барды, жүу-ерилери белбуўарга қаўып қалып еди, бәри де әдиран қалды! Үйлернн, жайларын айтпайсац ба! Ец болмаса қулып
урып та кетпеди-аў, сирә қайтып келемиз деген үмити
жоқпекен зақғарлардын! Әўелги күнлери бүгин-ертен
қайтып келетуғындай туйылып, ашық-тесигин бекитиц29
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киреп, қора-қопсыларына қаранқырап жүрдим, Жақ,
келетуғын олар жоқ. Менин, өзим «жекке там» атанып
жаеап көрген жоқ едим, елсиз гөпе журтта жасаў
қатты қыйын бәлады екен. Соц-сон буған да үйрендик.
Сонша бир келата елаттан еки ғана морыдан түтин
шыгып турғанын көрип, бир мунаяман дейсен, иләж
қанша, «буған да шүкир, мыпаў жаўгершиликтсн бир
үй дс аман қалмай серпилип көшип, пүткиллей гоне
тамлыққа айналып атырған бағы-бостанлар аз ба? Маған ғон, анталап турған жаў жоқ, аз да болса бир қонысам бар, гөне журтта жскке қалғаным жоқ-го!» деп,
өзимди өзим жубатаман. Бағы жоқ демесец, ҳәўли-қәремлери әнейдей еди, нсгс кешкенине елеге шекем
ҳәйранмап... Меннен не жаманльтқ көрипти, аты мепики, мийиети меники болғаны менен соншелли иурланған бағым пискен-түскенинде солардын еркинде. Ен
болмаса «ҳаў, көшемисен?» деп бир аўыз сорамады-аў
мынаў Әўезмурат деген доныз! Сонда да көшпсйменғо бәри бир, мәканды таслап қайда барамап!..
— Оларға сизиц көшпегенициз керек...
— Не ушыи?! Көшкеиде алдындағысын жеймен бе?!
— Сизиц баланыз қызыл гвардияшыларға қосылған-ғо ақыры...
— Сен көрдин бе окы?! — Ғаррынын кеўли жадырай түсти. — Түри-түси өзимнен айнымайды, мени көр
де оны көр! Аты Досжан деген...
— Көргепим жо-оқ, бабай, өзициз айтып отырсыз
ғоп «қызыл болып кеттн» деп. — Ғарры Кумипгерднн
көргенлигинен, баласынын хабарынан үмитсизленип,
салпаўсыды. — Демек, олар сизди де, Бағдиярдын
үйин де бпрге алып көшиўден қорққан...
Ғарры сақалын қайырып жалмап, ескегин есиў менен бола берди. Ақыры гәпке түсинди де гүрсипди,
гүрспндн де: соларға да өкпелеп жүрмен-аў, — дсди
өзипе әзи айтып атырғапдай тақлетте сөйлеп. — Намәрт екендағы, үйин жанғырлар, намәрт екеидағы!..
«Қайда барсақ та қызылдын хожалығынын қарасы жуғар,» деп, бизлерди таслап кешкен екендағы!...
— Еле де басбашыларға услап бермегепине қуўаны-ын!...
— Әй, я-ғә, олар ондай ақымақ емес! Мен «намәрт»
дегенге жорттырыи киятырсан-ғо! — деп шаншыўланды
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:-арры. — Демек, оларды бизин жүўернемеклер екендағы ^атанынан бездирген!..
— Жа-ақ, олар ўатаныпан безбейди, тек қара басын
алып қашып жүрген адамлар.
— Уатанынан бсзбесе, жайларына байыўлы үйелеп
дтыр гой!
— Олар қайтып келеди, байыўлыны ушырып жибереди еле.
— Қаша-ан?
— Сизин балақыз мсеқген күни.
Ғарры үндеген жоқ. бәкенниц тусына келип, шырасын жақтыдағы: «Мынадан мына жағында шыра
жоқ, — дсди. — Енди сени қайтемен?! Үйге барамысац?»
Жигит басып шайқады:
— Мепиц Қыпшаққа жетиўим керек.
— Қалай жетесе-ен?! — деп танланды ғарры. Қарақғыдан Кумингердин күлгенлиги тисинин ағарып көрннгенинен билинди.
— Ҳеш қалайы жоқ, ескекти қыстырамыз да ағысқа
- рик бсремиз! Қыпшақ деген не, мынаў турған жер!
— Оныц болмайды!
— Болады-ы бабай, болмайтуғын пәрсе жо-оқ.
— Ҳаў, сен «аржаққа өтемен» деп един-ғо?!
— Тек айттықдағы душпаннан қутылыў ушын!
— Қутылдыц ғой, енди өткерип таслайыншы аржаққа...
— Мынанқаран, бабай! Бириншиден, аржақ еле
душпандики. Екиншиден, мен Төрткүлден Қыпшаққа
жәрдемге жиберилгсн командирмен. Жолда басбашылар менен атысып, атым 'өлди. Соннан қаша-қан 1 пеиен қайыгыца жетип қалдым. Қалғаны өзиие мәлим.
Жеткермеўге иләжын жоқ, балан қызыл болса өзи!1
де қызылсан!..
— Айттыым-ғо мен саған; «Менин ҳеш қандай
иреқким жоқ» деп! Енди маған «қызылсан» деп жала
жаппақшымысан?!
— Сеен ғарры-ы, — деди нықлап Кумингер. — Балана қарсы гүресесен бе, гүреспейсеқ бе, балацнын женилгени керек пе?!
— Басыма сен де бир шықпас бәле болдыц.аў!
Қайықты бур онда!
— Қаяаққа-а?1
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— Қыпшаққа-дә! Өзин, апарып тасла дейсец, жоне...
— Әпе, жана болды! — деди Кумингер қуўапышлы,
бәлснт даўыс пенен.
— Болғаны қурысы-ын, кемпир қорқатуғын болаў!..
— Айдай бе-ер, бабай, бизиц ҳаяллар да отырғо
алты жылдан бери жолға ҳарап!
— Х;ай, сен бир, безбүйрек адамсанғо! Ҳаялын, түўе
ата-ананды аямай жүргенсеқ ақыры! Ролди онға алыцқыра-а!
— Ықлағаннан ансаты бар ма! — деди гарры кери
бурылған қайық ескексиз-дағысыз тәўир-ақ жүргеннен
кейин желпинип отырып. — Ескектен қутылдық, ал
енди, гәп тап, қулағым сенде?
— Гәп көп бабай, мен бир нәрсе сорарман деи едим.
Гәпицизди бөле алмадым. Қурбандурды дегениниз дәлен қара яўмыт па!
— Он алмалығыныц үстинде қара қалы бар. Қалынын үстинде бир түйир қыл мудамы қатлырап турады! — деди ғарры бирден жаиланыл. — Усыиысын
айтсац, көрген адам сорамай танынды!..
— Тап өзи онда!
— Сен соны басбашылардыц арасында көрдин бе?!
— Еси бар адам басбашыларға қосыла мәәә! —
дсди Кумннгер бир нәрседен тискинип атырғандай «ә»
ии созып, — Басбашыларға қосылыў, мынаў байларды
қуўатлаў — бул қулап баратырған дийўалды тиклеймен деп сүйеў менен барабар, астында қалып өледи...
— Ояғы менен исим жоқ. Сен бизиц Курбандурдыдан хабар бер?
— Қурбандурдын жақында қыпшаққа келеди...
— Басбашылар менен бе?!
— Бай-бай-бай, бабай деймен-аў, қызыллар мснсндә!
— Ҳаў, яўмытты да қызыл ала ма екен!..
— Ырас-ақ яўмыттын қызылын көрмединиз бе?!
— Көрсем, көзим шықсын!!!
— Сизге түсиндириў ушын, онда көп гәп керек
екен.
— Айта бердагы, Қыпшаққа жеткенше, дәп қағамысан!..
...Әнгиме дүкан сол ақшам Қыпшақтын жағысынач
шығып, жигит буныц менен хошаллияр айтысып, өз
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жөнине кеткенше жыйкалған жоқ еди. Мынаў еки нөкердин алдындағы ғаррыньщ көз алдына сол хошласыў мәўритлери елеслен берди.
Бабай, бнлии қой, мен де шырашыман. Сен дәрьяға шыра жақсац, мен адамлардын көкирегине шыра жағаман... — деген сеслери ҳозир де қулағына талтал еситилип турғандай. Соида ғарры
шулгынып:
«Ҳаўўадағы, — деп мақуллап еди-аў. — Адампын көкирегине адам шыра жақпағы керек. Көкиреги жақты
адам қаранғыда да жол таўып, адаспай жүре алады.
Жақсы менеп жаманнын парқын көкирегиндеги жақты
менен көре алады,» дегенике жигит жүдә мәс болыд
кетигг еди. «Сонда меи аллаппан байгус балан.ы, —
деди ғарры ишинсн өзине езн. — Гәпине түк түсинбесем де түснпген болып алдаппан! Ол менин көкирегиме сонда «шыра жақтым» деп, алдапып кеткен
екендағы! Урысайдын үнгириндей жетпис жылдан бери
тас-түнек болып атырған мениц бул көкирегим бир
ғана адамнын жаққан жалгыз шырасы менен жақтылана қоя ма?! Не дс болса өмнр етти-и, өмир өтти-ии соры қайнаған ацгөдек Есжан! — деп, ғарры артындағыларға билдирмей өзинин санын өзи
бурады, ондырмай бурады. — Ендиги жағында айтқаныма Аллаяр көнсе болар еди-аў! Өлим өлим —
бнр өлим, алланыц салганын, тағдийрдин жазғанын көрер едим-аў булар менен!.. — деп гижинди. —
— Аппырмай, келиннин жағдайы қ а ,-ай екен, Аллаяры
түспегир, ҳал үстиндеги анасын адамсыз қалдырып,
аў-паўға алағада болып кетпеди ме екен. мын айтсац
да баланын аты бала ғой, оныц устине, өли көрмеген...
Әй, кетип әнтеклик еттим-аў, усыннан Мәрзия келин,
ийманы үйирилмей ҳарам өлип кетсе, гунасы мойыныма қалатуғын болды-аў, баласы түспегир бүгин не қылды екен!..»
3
Есжан ғарры ойланып княтыр, өмиринин соцғы
жылларынын, сонғы айларыныц, сонғы күнлерикиц
бэрин-бәрип еске түсиригиси келе береди. Хо-ощ, еткендеги қыя басқан қадемлеринди не ушын еске тусириўин керек? Басык жас болса екен, онда алдағы ўақытта алжасығынды тәкирарламаўық ушын-ақ ансыз
3 —5515
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басқан қадемлеринди еслеўик зәрүр, сслсмеднн бар
а й , бул дуньяда еснне сирэ енбестеп-ақ кете бересец.
Жасарын жасап, асарын асап болған қарыяларга өтуншти еслсў, — өз қателигипен нздегнлерди сақландырыў мақсетинде айтып кетнў ушын дәркар. Тап, уеы
чиятыргаида Есжан атанын жақын-жуўықта антып кететугын адаыы да жоқ, болған жағдаОда да соған ўақыттын табылмайтугынын ғаррынын ксўли сезип киятыр. «Қоыш, басымды аўыргып қэлек!» дегнси келедидагы, тағы еслегиси ксле бсрсди. Бул еле онын өмирдсн
умнтшшн барлығынаи еди, ғаррынык өзи буны сезген
жоқ. «Ец болмаса, алжас қадемнмди билип өлейииши!» деген жалган сезнм мснсл өзин өзи алдан княтырғаиын да абанламады, ойлай берди, болғаны.
«Усы Досжанымды көргеили қылып тэрбнялан алмадым ба екен, бул неге бирден бундай болып кетти?»
деген ойдыц басына бнр барды. Әри ойланды, берп ойлакды, сирэ бул саўалдыц жуўабы табылмады. Лнаў
жаздын басында Қыпшаққа апарып салған Кумикгер
дегеннпиц айтыўына қарағанда «бала қызылларға қосы шп күтә жақсы ислеген!» Сонда ғарры Кумингерге
усы свзи ушын жаўша қарап еди, булай қараўыныц
да себсбн бар.
СебеСи, Есжан гаррыға, негедур, эскер агаўлыға
оқ тиймей қалмайтугындай, оқ тийгсн сон блстуғындай,
әскер атаўлынын бори бул дүиьядағы аманат жандай
керинетуғын еди. Сонык ушкн да Кумиигерднн анаў
гэпи: «балац жылдам өлиўди қалел, жиқсы ислсген!»
дегеидей болып туйылды.
Кумннгер ксткеннсн ссн еки ҳәпте өтти ме, өтпеди
ме, түн жарпында дүсирлетнп аўыл атанган бул еки
үйге еки атлы келди. «уры-ғар, я қанғымай басбашы
шыгар!» деген пәм бар, дүснрлн еситилнўден-ақ еки
үйдсгилер де бирден демлерин ишлеринсн алысып едн.
Шабаланған ийттии даўысына араласып шыққан:
— Қутла-яяқ! Жат, мен-ғоо! — дегсн баласыныц
даўысып тапып, қуўанраны соншелли, Мәҳнйла кемпир
жылап жиберди, ал ғаррысы болса, дамбалын тернс
кийип сыртқа жуўырды. Онда төсек тартып жатпаған
едн, албырамаған Л1әрзия болды, сол сыртқа пакыс
жағып шығып:
— Қөз айдын, ата-а, бизики де келди-и! — деп
даўыслады уят-ийбели қысылшац толқын менен.
24
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Уақыт күгә тар скен, қадимги алдам-қалдам, едеп
Бағдияр палўан, паныс-сачусы. қатын, баласы мснен,
аттан түспестен Есжан ғаррыныи еснгинин а.тдына келдн де «аманласпасақ болмас» деп, көлигннен қарғыды.
11шксрнлнўин ишксрплегени менен еки жигит диз бүгип
те жалшымады. Бир-бнр кесадан қатық ишти, болғаиы.
Булардын отряды Төрткүлге әтич баратырган екен.
_ Бизлер алдылаў кете берейик, сизлер жеткснше
бала-шағаиы көрип шыгайық деп, Кумиигерден зорға
урықсат алдық, — дегенди айтыи салды Бағдияр. Кумингердии атын еситиўден қулағы ербен ете қалған
Есжан гарры сол командирди Қыпшаққа шекем апарып салғаиын айтып үлгсрди, «жарасы аман-ссен жазылып кетти ме?» деи те сорап, оиша жазыла қоймаса
да иске араласқанын Досжаиыиан сситти. Кврген-билгенинин болғаны сол, балалар атланып, булар тағы
қара журтта цала бсрди. Бирақ, балаларды кврип,
ғаррынын да, кемиирдин де тәўнр-ақ кеўиллери жәмленди. Баласы Досжан демнин арасыида бойға тзртып, б еш қыналып, шырайлаиыи, всип кеткендей к®рипди буларга.
Сол-сол екен, былай-былай еткендс, ҳәптс болмаға*
ны менеп ски ҳоптсде бир еки әскер үйлерикен хабар
алып кетнп турды. Екн үйднн бала-шагасы да эскер
атаўлынык бәри өле бермейтуғыныи, әскерликтин дс
онша жаман талап емеслигин бнлип, үй машғалаларына арқайынлаў, емин-еркннлеў ара.таса бас.тзгап едп.
Пнтегене кеўли баласынан жай тапқан соц алагадасыз
ғаррыныи иси де өнип сала берди. Нәҳән бир қамба
ылай ислеп, Аллаяр екеўи әдеп Бағдиярдын жайыньщ
жыртық-теснгин сыбаўға киристи. Буған ж үдэ ыразы
болып қалған Мэрзия келкни;
— Қашшап-ақ сыбап тзслайтугын нәрсе еди, — деди зайыбына нарыйзалық кейип пснен. — «Дүньянын
жьфгыц-тесигин питеп алайық; сон жайды қайтадан
салыи беремен», деп, мени эжиўалап күледи-әй! Дүньянын жыртық-тесигин питеў усыларға қалып ла?
о— Дүиьяныи жыртық-тсснгин питсўди иргеден бзслаў керек, соны түсинемекец солар! •— деди ггрры да
хМэрзияга мунласқансын. — Усы жайдын да, биэи»
жайдын да тырнагыка шенгел көмип, қайин атак пахыр екеўимиз бослап едик. Бул жайлар ызғарлы болса да, суўық болса да мәҳәлинде баспзиа болды-ы.
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Мийнетимиз көп сингенге ме, келин, қулайын деп турса да, тап, кақсасы үстимизден Оасып қалатуғынын
сезсек те сыбасшоғымыз, питесгиргимиз келе бередиаў буны 1 Соныц ушын да «жай, мәкан» дейди буны,
Буган Багдиярдық да, Досжаннын да мийнети синген
жоқ. Өзлери бир жай салып, машақатын шексин, оплан соц сол жайларыиын жыртық-тесигине айналыспағанын көрермиз! — деп тоцқылданды.
Оннан сон Есжан ғарры өзинин жайларын жылмыйтып сыбап таслады. Дийханлықтан қолы сәл жырылса бнр тыным таппай бағы-ҳәремин, қора-қопсысын
түртиниў менен болып жүрди.
Мийнеттин атасын Есжан ғарры қасындағы бес қонысысы сонша азап пенен кстпенлеп егип-тиккен егинлерин жайқалып турған шағында таслай сала, дәрьядаи жыққын кеткеидей тасыр-тусыр сериилип көшип
ксткеннсн кейин көрди.
— Бул ақымақлар, жөнипе кеткен жоқ, маған арылмас азап таслап кетти! — дсп, өмнрде сөгинбейтуғын
адам, азапқа шыдамай сөгинип те алатуғын әдетти
шығарды. Ьэринен де бетер, Назарбай симсик, қайда
қунарлы, суўы тийил турған жер болса уры ийттей тимискиленип таўып, асқабақ бар ма, қаўын, мәш, лобыя
бар ма, дасмал қабақ, суў қабақ бар ма, — еге берген,
еге берген. Бул жигиттиц дийханшылыққа усындай питипелиги гаррыга бурынлары оғыры унайтуғын, «ҳәммсниз Назарбайдай болғанда биреўициз аш болмас
единиз, түўе! Ала боҳәрдсн жец сыбанып, жер тебнўдиц орынына қайда той бар ма, жиназа бар ма, шақыртсын-шақыртпасын, бир шуқым палаў береди деп,
гөне шобытларыцызды арқалап, лапышларынызды
сүйреп. тентире йсиз түўе! Жазы менен жилиншигинизди ылашықларыныздын баханларына тиреп жатасыз түўе, ж үдәмә кеп күннин ыссысы да жақпайды,
туўс, «куп өтнп кетсдием иш!» Сөйтил, қысы меиеп Назарбайға көз сүзип отыргапыныз! Ол жазы менен типти11ип қыстын әнжамын көрип жүргенинде «жап ссбил, симсик», деп оған күлесиз. Қыста бир кепшик дән
қарыз бергештнде оннан жақсы адам жоқ, оннан мәрт
адам жоқ, симсиклигин де умытасыз, түўе!..» дсп,
адамларға урсип журетиўғын еди. Енди буны жандырып турған нэрсе — бэринсн де бетер, сол Назарбайдыд стин-типш и!
2в
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«Журттыц симсик дегенинше бар-аў! Аштан өлип,
көштен қалып баратырсан ба? Ҳа, журт қатары ек
те қой, өлерменниц көзи жаман деген усы!» деп, Назарбайдын ҳалал жерин қойнай сөге беретуғын болып
қалды. Өнткени, ғарры дәрьяға шыра жағыўға баратугып болса да салманы жағалайды, салма бойындағы
шөллеп, гүлин төгип атырған қаўын атызға қарасакимдики? Назарбайдики! Домбықланбай атырған, жүдәма болық жүўери кимдики? Бул да Назарбайдики!..
Обалын-ай, обалын-ай! Соннан бул ғарры гәспне суў
ашып, гәсин домбықлап жүргени жүрген. Буны жаца
бир жөнкил еттим-аў десе, мына бетте Әўез қанхордын
жерине салма жығып кетип, бир өзи байла,й алмай.
«Аллаяр!» лап, аўылға қарап қыйғырықты салып атырғаны! Аллаярдын да белин алыи, енкилдеп киятырганы! Бир күн емес, еки күн емес, қутлы күни усыпдай!
Баланыц да, өзинин кемпири Мәҳийдаиын да әбден
суўына тийип болды. Соннап Мәҳийда шешей: «Журттын әдиран қалғырларына буншелли қаисорпа болып,
бассыиа көринди ме?» деп бажалақлап атырғаны, Кеткен жыққынды байлап болып, желпинип отырып, ғаррыныц өзи де тонқылданады:
— Бүйтип кетериц бар, егин егип не қыласан! Ийт
болмасац үйди-ўатанды таслап қай гөрге бармақшысан! Ийттей қанғырыи-қанғырып, гүзде бир келерсенаў, сгиницди писирип-түсприп қойғанымды көрип, тәнир жарылқасыпды я айттын, я айтпадын, ләттепәм!
Күн «ызз» етсе, жайына тығылмай гөрге тығыласан
ба, тығылдын-тыгылдыц, қарақапына усы егиннен жемей, кесек жеймисец! Екткн-ектин, ен болмаса, журт
асып кеткен болмасан, ҳа бир хабар алып тур, ийт! —
деп, адамларды сыртынап силейтип салып отырады.
Бәринен де бетер, ғаррынын мынаў қараўсыз мийўа
дарақтык, шөлиркеген егиннин тусынан қарамай өте
алмайтуғын, көзи түссе айланыспай кете алмайтугын
«тутанақлы кесе«ти» басына үлкен бир қара мийнет
болды.
Жийде деген қай жер болса сол жерде булыгтай
болып тур, буны ким болса сол шанша берген, ол қараўды да талап етпейди, талап еткен менен де оған
қарап атырган ийт жоқ, ғарры да қарап жалшытпайды,
басқа мийўа дарақ дегеннен ҳәр үйдин бес-алты гүп
ериги бар еди. Олардыц да нәлнн бул журтқа Есжан37
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нцц взи қартайип ата атанбай турғанла бсрген, гәси
тутцан, гэси тутпаган, тутқаны тутқандай нурлакып
сала бергспдагы, тутнағанлары малы оты ушын Гюяпға қосылып, тигнлген жылы-ақ орылып ксткен. Сол
тутқанларынан ҳар жер-ҳәр жердеги торт-бес түп ерик
ғалаба писип, өтксн-ксткеи жегенин жеди, жемегени
төгилни қалып, былай-былай өткснинде гаррыныц аяғын тайганатып, бул да күйднрди! Әри-бери
ший
жайып, қақлап таслаўға кемпнрин зорлаи корип еди,
баҳәрдс баласьта нийетлеп бир басқур тоқыўка өрмек
қурғаи кемпир, турып кетсе мәеги суўып қалатуғыпыи
сезген ғурық таўықтай сол өрмсгиииц үстинен т\рып
жалшытлйды. Өзтшин ериклерии де ғаррыиыц өзя қақлады. Аллаярға қақлатты. Ҳалынык келгепиптс бийтаплыкына қарамастан Мәрзия келннн тырбанды.
Бир адая қай жагына болады, баяғыдары қызық
ушыи-ақ экесине ерип анға шығатуғын Аллаяр да базда-базда гаррыныц антқаиын қылмай ацга қашып кете
береди. Кслгеииеп соц: «тап ҳәзир ацнын қобы ғ.елип
тур ма! Мыпаў журттын сонша мийнсгн күйг.п баратыр-ғо, бүйтип тура бермсс, өзлери бир жақтан кслип
қалар, соғаи шекем маған қарасып турсац-о! Бупдай
дуўайбеит бола бермесеп! ден, бақырарман, урысарман, кейнрмен дегеи нийетте отырадыдагы, жоп-жағын
аўдыр-саўдыр етин, қоян-қырғаўыл алып киятырапын
көргеядс, тап өзищщ де арқасы қозып, ацға шыгыи
кете бергисн келеди, бирақ, «бнр қойдым дегеннен
кейнн қоймақ керек, жас жәтпистси өткснде қая төккен жақсы емес,» дейди дс өзин «зи аиға шыгыўдан
зорга басып қалады. Таза сорпа менен тэмийин етип
турган сон, еки ҳаял — Мэҳпнда да, Морзия да гаррыпикинсн баланын талабын пайдалылаў көрип, балаға аўлагында: «атацнык кеўлине тиймсй-ақ қой, бирақ
өзиц дс талабыннан қалма», деп сыбырлайды, булардын бундай аўыз бириктирип жүргенинеи түк хабары
жоқ, дийханшылықтан бир өзиие жеккелик келгсн
ўақытта: «бул да әкесиндей бийдәўлет болайын дедиаў! Ек болмаса аз ғапа күи магаи қарасып турганда
ие қыляды!» деп, усы еки ҳаялға баланыи сыршнан
токкылдайлы. бяла аўдан қайтса — тағы баягысы.
Баланын усы жүрисин әкеся де мақул кәрстугын
сыяқ.пы, өйдегени, сонгы келтенннде өзиннн ба 1асы
Досжан да, Багдияр да балаға базарлыққа енапаттай
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иылтық д»рич оқлаўлы гшсеи.тер, пытыра, қәтте жалғыз
оқ та экелил Серип ксгти. «Паи-пай, жалғыз огыл жақеы болды-аў, мынаў қаўын пәлеклерди тумсығына
қыегырып ойнап, доныз бүлдирип турып еди!» ден,
ғаррыныц өзи дс қуўаиғанын билмей қалды. Бирақ, сонда да өз кемпнрн Мәҳийда мснен Д\әрзкянын: «гаррыдан өзине де, екн үйге де түк пайда жоқ,
журттын егинин қорып жүр. Мына бала болмағандз
сорпасырап-ақ өледи екепбиз... иғы түўесилнп, бул др
анға шыққанды қойды,» деп, буннан алдыцгы сапары
келгснннде еки әсксрге ескертип жибергенинсн бул
гаррыныц түк хабары бслған жоқ.
Бала
қанша көмеклсссин-көмеклеспесин, ғарры
қанша тырбансин-тырбанбасын, қыйналсыи-қыйналмасын, бэри бнр, ийссиз қалған бес үндиц егини өзлери
бардағыдай төрелн сгин қусап жалшыған жоқ. Ғаррынын ўах-ўақына жер жаргызып, жүўерилеринс падалы
аўнап кетип атты, жер-жәҳанныц қара ғарғасы усы
аўылдыц балық көз болған жүўерилипжде гақылдасады, шымшықларға гой, күнде той, мәш ацызларынын
қырғаўыллары «Мэрт болсан мында ксл!» леп, тан сэҳэрден Аллаярдыц уйқысып қашырып атады.
Ғарры сақалын жалмап. басып шайқайды, қайда
жүрсе де еки көэи жолда: «бул үйин жакғырлардым
уйден-ўатаннан бэдар бсзгениме-әй! Өйттим-бүйттим,
жаиымды жсп писирдим-ғо, ен болмаса ппекенин жыйнап алыўға бир келмеймекен!» деи, шыйқылдап арба
киятырса, тусына жеткеншо галабын қойып күтеди.
жеткен соп қараса — басқа арба, бул енди езнн «қара
журтқа таслан кеткен» қонысыларыиан бурынғыдан
да бетер түцилип, енги күтпеўгс серт етедидағы, атлыпияда биреўлер коринсе «солар емеспекеи?» деи, тагь:
жолға қарағанып билмей қала береди. Гүдерин үзейин
десе де дым уэс алмайды-аў, дым, дым!..
Сөйтип, жол қарап жүргекпнде жаслығындай жадыраған ж аз ғаррынын тас төбесиндеги дин аспаннан
мунлы бир қосық айтқан қуслар кәрўапы болып өте
баслады. Буны ғарры, сезди, я сезбеди, — буны ҳаслында ҳеш ким билмейдн. Бәлким, сезгенн шығар, қасында ол-булыиа көмеклесип жүргснлерцнде:
— Торткүлден ыссы самал сссе, бзяам, — дейди
Аллаярга, — қәўири бизнц жаққа-ҳәм келсди. Қыпшақтан ессе де сондай. Шымбайдан жыллы жел ессе,
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леби бизге урады- Еки-үш күпнен бери самал салқын
тартайын деди-ғо? — деп, өзиисн өзи қыстаналы.
Ғаррынын гэпинде де жан бар. Бул еки үйдиц шыгысы — Төрткул, батысы — Қыпшақ, арқасы — Шымбай. Ғарры Нөкистин агын опша есите бермегенликтен
аныпда онша уяламаған, билетуғыны, еситкени тек —
«Нөкис дсгсн бир, патша заманынан бсри әсксрлер
ойнайтугын гезермен», ал, Хожелнни, Коныратты көп
еситкени менен елеге шекем дуз-несийп таргпаған, табаны тннмеген, бирақ, Хожелиии бир көрнў, озса бир
сен-сен алып кнйип қайтыў нинетн жоқ смес, былайбылай өгкен катсрдегилердин гәпипе
қараганда
қайықлы ықлап ксте берсе де Хожели деген мынаў
тургап жер қусайды-ғо! Тек, мына ел арасы тыпшып,
баллар уй машғаласына қантса болды, қалған өмиринде хожалықтын ғалмағалынап қол жуўып, жер
көрмекши, Хожели түўе Гвнени ДС көрип қайтпақшы-о,
тек баллар келмеА атыр-дэ, ел тыпшымай атыр, ел тыншымаса, бунын постыцға жыйнап журген пулын жолда
басбашы басьш алса понти бар!.. Қыпшақ деген гаррыға мунитайынан өз аўылындай болып қалган. базарлайгуғын базары да сол. Балалэр Қыпиюқка паян
басып, сол жерде машқы стип атырғалы мына «жаўдай жумыстан» жырылып, еки мәрте барып қайтты.
Дәрьяпык дәл ортасы менен қайықлы тартып отырды,
ортаға оқ жете ме, аржақтып басбапшсы да, бержақтыц басбашысы да жағада көриндн, оқ жетпейтугыныи
билгсн сон олардан бул қорққан жоқ, дәръядагы ықлап
баратырган жалғыз шырашы — балықшы менен олардын да иси бола қоймады. Қыпшақ қәўипсиз, қызыл
қала еди.
Гүздиц басынла аў дын гужигенлиги соншелли, еки
үндпн аёысқан қояп-қыргаўылын қоржыниын басына
тығып, «қызыл балларын» көрнўге барған Есжан ғарры
Кумингсрге апарып берди.
Алдынгы барғанларынла Кумингер бир топ атлы
мепеи Нокнс, Шымбай жақларда жүрген екен, көре
алмай қайтып еди, тап, сонгы барғанында оны бул ғарры кврди. Көрсе, баяғы Кумингер емес! Ғаррыныи ойлағапындай өзи өлимнен қутқарған бул адам алдынан
да жалбырақлап шықпалы! Әскерлерди тартылған
сымдай бир катарға гирестнрнп қойып. кейип атыр ча,
қатты-қатты бир нәрселердн айтып атырған екен, буны
40
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көрнуин көрсе де, дым көрмегендей, алдындагыларға
қысыуметин дауам ете берди. «Ҳаслы мусылман болғанда бүйтнес еди-аў, жақсылығымды билер еди!» деген
бир гийнели ой жылт еттн де сөнди, оны сөнднрген
Багдияр палўаннын командиринин алдында шегедей
шаншылып туруўы. Ғаррынын дыққатын өз баласы
Досжаннан да бетер «аты қарылпақта есин билгели
бегине жан қаратпай, қурық тинмеген айғырдай дуўбақ, жолбарыстай еркин жүрген мынаў жабайы палўаннын сиресиўии қара! Ҳимм, саған сол керек, тәртипке түспеймекенсен! «Тоқпағы күшли болса, кийиз қазық жерге киреди!» деген әрн танлақлы, әри «ҳай-ҳайлы» ойы болды.
Орысшалап сөйлеп турған Кумингер бирден: «Уллы
Есжап бабанын қүрметине маршнровкаға таярлапыыц!» деп, қарақалпақшалап жиберди. Ғарры езинин
атып еситкенде селк ете қалды, себеби, «Есжан баба»
деген сөз әри тосыннан, әри кейистей қатты еситилгеп
еди, ал, «маршировкасына» түк түсинип үлгерместенақ, саптағылар тап бир адамдан лаппа бурылды, бурылдыдағы еки қолларын қапталларына «жабыстырып» таслап, бәри бирден Есжан ғаррыға жүзлерин
жалт бурып, қәр атлаған сайын көтерген аяғынын
ушлары белдемесиниц денгейине шекем келип, «урды
ма де адымды! — деди Қыпшақтан қайтқан сон кемпиринс. — Тап, бәрн тен таслайды-аў, тап, мынлаған
кели бирден түйилнп атырғандай жердин солқындағаны соншелли!.. Ал енди, кемпир, буны айта алмайман,
нешше ж үз әскер! Бәри бир сапқа дизилип, дуппадуўры мени иәзерлеп келе бсрди ме де, қашпайын десем, женшип кете ме деп қорқаман, қашайып десем.еки
диземде димар жоқ, ийнимде қоржыным, жылан дуўалаған шымшықтай бақырайып қатыппаи да қалыппан! Кумпнгердин өзи қатардын қапталыпда он қолын
шекссине апарып, бул да маған қарап, еки аралықты
дүрсилдетип адымына санатып киятыр! Усы, саган
өтирик, маған шын кемпи-ирр, тусымнан өте бергснде
қэммсси тап бир адамнын баласындай-аў, бир адамныц баласындай үн қосып: «Здарава желаем товариш
Есжан баба!» деп бақырды ма де, мына даўыстан қулағым питнм, мийимнин аўылжығаны сошпелли, дүпдүзнў өтип атырған жигитлер бнрден шайқалып сала
бергендей туйылды! Сонын арасында қатар өтип бол41
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ды, Кумингерднн даўысы-аў деймен, биреў: «Шолпайы-ык!» Деп бақырып слн, ҳомме суўдагы мешнндсй
жән-жаққа дагысып-дағысын кетти. Қарасам, Бағдияр
менен Кумингер қолтығымиан сүйеп атырғаи ексн, шамасы, жыгыла жаз.таған қусайман-аў мен ақымақ!
Солкан жыгылгандағо өзпм менсн турмай баламнын
да абырайын айрандай тегеди екенмендағы!..
— Сошслли жүрепш ди жарғанша бақыра берип
сснде ис ешн бар екеп! — дсдн кемпирдиц қасында
тыцлап отырған Мэрзия түк түсинбей. Аллаярға да,
Мэҳнйяа кемпирге де сол кәрасы жумбақ еди, езипше
«тантымга» жорығап Мәҳийда кемпир:
— Буныц барғанын жақтырмай қалған-ғо кәмандияр! — деп атыр. Ғарры жүдәма мардыйып: «Жа-ақ,
кемпир, бай-бан, дым бнлимсизсен-ау, олар маган
орысшалап: «Мәқийдан аман ба, Есжан баба!» деп
атырған скен, «шүкир» деўднк орынына қорқып жүрген, албырап журген мсн ақычақты ант! Кумингер:
«сени әскер балларын салтанат пенсн кутип алып
атыр!» дсгенде слжирсгенимчеп кезиме лық етип жас
келе қойды ма де, е::дн буны ирке алсам қане! Баланыц абырайьш төктим, төктнм-аў! Енди, ксмнир. сен
барсан-қэм сөйтип күтип алады, жацағыдай: «Здрава
желайым, таварнш Мәҳийда мама!» дсп бақырысатуғын қусаған, сен барсан сөйдейтуғынын маган әскерлердин биреўн айтгы. Сен сол гәпти: «Есжан ғаррын
аман ба, Мэҳийда мама!» дсп түсннсец. сени даў ур*
майды, жыламайсац да, баланып да абарайын мекдсй
болып төгип алмайсан!..» дсгскди ойнап та, шынлап
та айта беретуғын болып қалды.
Соштан бери Мәҳийда мама да, Мәрзия да, Аллаяр
да Қыпшақтағы әскерханаға бир бармаға ҳәўсс болып
журнп еди. «Үйдеги саўданы базардағы нырқ бузып»
нтәраят бирден ҳаўа райындай өзгсрип кетти.
— Қыншақтан да, Төркүлден де, Шымбайдан да
лып еткен жыллы леп жоқ, күннсп күнге самал суўытып баратыр. Қыс күтә ерте түсетуғын қусайды. Тсз
жыйпап алмасақ, сонша мийнст пенен питкен жүўсрн
доныз жатакқа айнала жақ! — деп, ғарры бнрден басцы тапты. Күни-түни орагы белинде, кемпири мснсн
Морэиясы. Аллаяры кейпииде, бипе\мери орақ ооса,
бире^лери бас қайыралы. БиреСмери қырман қыршыса, биреўлерн бас тасып атады.
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— Усындайда Қьшшақташ бадлар келип. бар күн
квмсклесе қойғанда! — деп әрман стеди
шаршаған
пайытлары Моҳийда. Усындай гәплерин макуллай қсятуғын каррысы: «Қойсанә кемпмр, ҳара басларын бағын, аман ж үрсе болар! Буйырганын алармыздағы!»
деп, ксйнйтуғынды шыгарды.
Азаинан ҳара кешке шекем юрт адам жабыла
тийнсе берсе, жумыс та қалып жалшымайды екен.
Ҳор үйдин цыр.маны дсмнин арасында-аҳ өз алдыпа
ҳыршылып, баслары да кептирилип, әдеп Морзняныц,
сон Маҳийданын қырмаиы Есжан каррынын жалгыз
ябысы мекен түйекленип марданға қуйылды. Енди анаў
бес үйдин еби-жорыҳ қолга илинген басларын түйеклеп қойыў дәркар сдн, ғарры буған да арқайынлыц
ислемедн. «Қолдан келгснннше түйеклеп, телеклерние
тасып қояйық, қудайдан наүмит болмаса келер, келмесе, өзлеримизге қалады-ғо!» деп, Аллаярдыц адымып
қыя бастырман, шық кебнўден күн батаман дегенше
ябыдан түсирмен, қырманды айландыргаиы «Ура берсен, қудай да өледи!» дегенди ата-баба би-мей аГнпаған. Күнде тыным таппай айнала берсе жалғыз туяқ
та кел нәрсепи жент етеди скен, ийеспз егиннин қырмап деп пе қырманы болсын, бес үйдин барын түйеклеп, ҳәр қайсысынан алынған үш-төрт қап жүўерннн,
телсги барларыныц телсгине, телеги жоқларыныц ураларына жайластырып таслаў жәми үш-төрт күннен асқан жоқ.
Қоцысылары келип: «малына жегизип болыпсанғо,
аўылда сен қалғаиға кү-т* арқайын жүрнп едик,» деп
бопса қылатуғындай, өкнелейтү гындай көрине берген
сон, ғарры: «бнр мийпет қайда қалмайды, қоцысыныц
қабармаганы жақсы. Орған бояиы жоқ, төрт түйир
шицгириклерин тасып таслайықшы түўе!» деп, ҳор
қайсысиникинен шыққан еки-үш арба шицгирикти, ароага жегилген ябы ҳәлек, булар ҳәлек, ҳәр қайсысыиын қораларына тасытты, өз қолынан пәкизелеп суўынлады. Ғаздын пәриндей тамшы тайғанап кете беретуғын етнп суўынлай алғанына усталық нэзер
мепен
машқы стнп қарап турдыдағы: «Енди маған бул елднн
екпеси жоқ шығар!» деп, гарры қораларыныц ергенеклерин тас қылып бекиттн. Соннап соц барып: «алдында азамзты жоқ, Аллаяры бала кәрипе берер,» деп,
Морзияныц баспақлы сыйырына жетерлик бсдедси аг43
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ла мыргам боянды там басына жыйналған гүз қаўынныи үстнне гүлилеч берди. Мәрзии жазы менсн өзи де
жапсақланып, баласынын да боян ормағанына ашынып
жүр еди, ғаррынын бул қалыйс хызыметине не дерин
билмей:
— Өйппей, ата, бнзин шиширнгнмиз-ақ болатуғын
еди-ғо, •— деп атыр. Ғарры болса: «Оскерлнк манлайына өмнринше жазылғандур деймисек! Бир күнде босакып келсе, Бағдняр бояпды, бәри бир, меннсн сорап
алады-ғо, қыста тасытқанша күнниц шуўагы барында
бсрпл қутылайын-шы!» деди де қойды. Өзиннк бояны
менеп ғаўышын оннан сон барыи тамыиын басына
шыгарды. Сонла да гаррынын «ерте түсоди» деген
суўыггы түсе қоймады. Октябрьдиц аяғында да күч
жыллы еди.
Гүзги жыйын-теримнин баса-басынан гаррынык
мшра жагыўга қолы тиймей қалып еди. Жумыс бир
жвнкил болган сон епди айналысыўды ойлап жүргенде, түс мәҳэли еди, бир атлы келди. Ғарры кемпири
менен кендир қағып атыр еди. Атлы олардык түслендириўге талапланып атыргапып ссзин:
— Мен асығыспан, Есжан аға. — дсди ғаррыпы
бурыинан таныйтугындай. — Ж олдас Шайдаковтын
тамсырмасы менен келип турмап. Дәрьяга шыра жағыўды сизге сол киси тапсырган екен. Мэкаманын буйрыгы сол күнлсрн-ақ болыпты. Соннан бери айлық алмапсыз, мынаў айлығыныз, — дсп снапаттай пул услатты. Ғарры баяғы бир катердеги шыра жагып турыўлы тапсырып кеткен дәпец орысты кез а.чдына
елеслетти. Елеслеткени де сол, көптен бери шыра жақнағанына. сонда да пул алып атырғаиына қысыпып,
пулды жигнттин алдына қайтып қойды.
Басына сслкилдек шөгирме, сыртынан шапан кийI енн менен жигиттин мойынында әсксрий кейлектиц
дуўашықлы ҳәм шытақлы қайырма жағасы көринип
турар еди.
— Кенес ҳүкуўмети сизди пәтияға жумсамайды, —
дедн шаншыўланып: — Бунпан еки күп алдыи түнлетип. Шайдаковтын катерн усы тустан өткен екен,
қайырлай жазлап, зорға аман қалыпты. Сол катер усы
ж ерде қайырлап, бир күн жатқанда Төрткүлдин аўҳалы шатақ еди! Жумысыиыздын әҳмийетснз емеслигин
емди түсингенсиздур! Буннан былай шыра жаибаған
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бир түн де болмасын! — деп, өтииип емес, буйырып
ксттн. Анадайга барғаннап соц атын тепсннип, тагы
айналып келдидағы: — Уақтында шыра жанбай, бир
де бир эскерий катср қайырлаи қа.тар болса, оскерий
трибунал алдында жуўап бересиз! Қорқытты демец,
зац-закоп сондай, дәўир қатал, бирсўднн сркелигин
бнреў көтеретуғын заман емес! — дем’ әбден нықлады.
Гарры оиыи «триб)-нал-прибуналына» түк түсинген
жоқ, «ал ебссе, жақпағаным! Мени зорлай жақ-ғо
бул!» деп, анаў кеткен соц алампур.ханы шықти. Пулды
алыл қалганына өкнпди. Тап уеы ўақытта тегине
отырман, кемпири Мэқийда оған иэзне басты: «Жер
қудайдики, қудайымпыц суўы, күш езимизден, оягыпа
қараганда усы бизиц менеи қүқүўметтин не жумысы
бар, Шәйдакиптиц не жумысы бар! Өгнз езимиздики,
қос өзнмиздики, қара тамагымызға ксрек болды, шуқылан ектик, қудай берди, болды. Олардан биз жер
сораған жоқпыз, тамақ сораған жоқпыз, қа, биз, жумыс сораиыз ба! Онысыз да жумысымыз басымыздан
асып атыр! Ксмеси бнр күн емес, бнзге салса негс бир
жыл жагпайды! Шандакип-пайдакиби менен негс сасып өлмсйди, неге!!! Ҳаў, бул журт биздн ез жөнимиге
де қоя жақ смес-го! Кимнсн болса сонысы «азатлық
әперсдн-емиш!» Ҳаў, азат емей биздн бнреў шынжырлап қойыппекен, қудайга шүкир, жағамыз бос, қолымызда кисеи, мойнымызда буғаў жоқ-ко!..» дсди, ғаррысы тыцласын-тъщламасыл, өзине өзи айтып отырғаидай етип. Бул басламасы екен, сон тапдырдын отыиыидай кем-ксмнен гүўлей берди. Кснднр сабаў қалды
бир жақта, ғаррысына сабаўын шошайтып: «сендс
ашыў, намыс дегеп жоқ!» деди. Сонда да бул ғарры
дорпене қоймады, дәрпенбсгсни қурысын, жакагы биреўднн, бнреў болғашта да баласы Досжандай жапжас биреўдин, ск болмаса бул ғаррыныц қуўдын қапатындай аппақ сақалын сыйламай, қамшысын дуп-дуўры
макланына гөзеп турғаплары слес-елес берип, елсслеген сайын исиндирип, тығылдырып, ызадан сөйлетпей
отыр еди, не десе де ғаррысыныц мыцқ етпестен, бақырайып отыра бергенипе әбден жәҳлн шыққап кемпир:
«Әййй. — деди жеркенгендей мурынып жыйыра түкилгсн кейип пенсн қолын бир силкип; — сенде ашыў ғой,
ашыў, срксклик те, ерлик те жоқ! Сенин орыныида
мен болғанда ма, мен болғанда дуўры Қыншаққа тар45
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тар едим! Барар едим Кумннгерге, айтар едим берген
азапларын, Шпйдакип-пәйдакнби менен цосып 'жакағы
ширкинди жср тартгырар едим-ә! Шәйдакиби мынаў
и!ыбық тиймеген палўаииан дуўбақ, сонша әскердеи
аўлийе смес, солардын борин алдында қақшыйтып қойғакы ырас болса, еен алдап жүрген болмасан, тап сол
Кумингерин жанағынын сыныиған Шэйдакнбин деп
тасласын-ә!> — деди кепдирдин қоғын қасан геўишлн
он аяғы менен гепкилсп-гсикллеп. Сон тағы: «Өэинде
жүрек жоқ!» деп нықлады.
Әпе, оған усы гәплер қамшы бола қойды. Кумннгердин: «бироўлер жэбир берсе 1икке өзимс кел!» дегени де еснне түснн кеттн. Енди гаррыда отырын парасат
6 олиады,
кемпнрге д е қыйсайып қарамады, жаў
кийнмип жыйынлық шапаны менсн дс алмастырмады.
Орынынан еплеп турып, қолыныц шанин қақтыдагы
дәрьялық таманга тарта берди, әдеп әсте-әсте жүрди,
сон, тсз кетпеее қыялланып, қалын қоятугындай туйылдыдағы адымын шаққаилатты...

4
... Болонг көктеги жулдызлар, гаррынын ойынша,
күндегиден гөре тас тебеснке жақыилаиқырағандай,
онша алыс сместей, лийкмн, суўық қәўяжгс мкнген
сайын сәўлелсри шатыианқырап-шатыпанқырап, патыранқырап-патыранқырап шығып, аспан әлемнндсги түнектен жарқыраған бул сыйқырлы нур дореклернниц
қайсысы прн. қайсысм майда екенлнклсри де айқынлана баслағандай тунылды.
Ыраштаи түскепнен сок зымыраған зәҳәрли самалдан питегсне ыққа түскснин ғарры да, суўықтан есенкиреп княтырган изиндеги еки нөкер — Аман менен
Ораз да абайлаған едн. Тап, усы пайытта суйық жынгыллықтык арасынан жылтырап, өлимсиреген жақты
көрииди.
— Жеттнк пе?! — деп, алды менен Ораз сергекленди.
— Жеттик, — дедн ғарры, селқослаў. Оған асығыўдын түк кереги жоқ еди. Ядына бирден қуран тектенин он таманында, текшедсн зәрре жоқарылаўда қыстырыўлы турған сүўрет елеследи. Кумиигсрдин: «жолым туссе езим бир согып өтермен» деген гәпчне бола, «келсс, алды мепен сүўретти жоқлар» деген ойға
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кетип, сүўрстти ғаррынъзц өзи цыстырган ели. Енли
соны «ыыиаў ски доныз жыргып-жыртып тасламаспсксн! Оннаи соц Кумингерге пе деймен?» деген ойы
ғаррыны ҳаўлықтырды. Усы ўақытқа шекем куттпкүтти, бул Кумингери келс қоймады. Сөйтип жүргепннде басына түсип атырға» саўдалар ғой бул! «Таи
усы пайытта келе қояр ма еди!» деп ормаи етти. «Касында Досжаным менен Бағдияр да бола қонса мыпа
еки доныздын пирнн арқасына танар еди-аў! Усы, бала,
келяп қала қоймаспекен!» деп үмитленгеи сайын кеўлиие, олле қаяқлардан бир дойнақ дүбнрн еснтилнп
атқандай болын, жағып танған шычшиқ көз шытты
қулағынын тусыпап түриккнрсди.
Негедур, дойнақ
сести пышақ кескендей тыйылын, дойнақтыц емес, жүрегинин дүрсилдиси өзине еситилди.
— Кемпнр слс жатпаған екеи ғой сорлы! Күтип
отырған гой, базарлық орыныка, баласынан жыллы
хабар орынына басына қулпет апаратырғанымды ол
бийшара қайдан билсни, — дсгеп ойы кнп жыллық
қослас болгап зайыбын еп кийелн ҳәм однўлн бир нг,'чседей аятип. журегин бурынгыдан да бетёр дүрсплдетнп жнберди.
Әйнектиц жақтысы кем-кемнен айқынласып, жолы
қурышр, ҳәкнсине, кем-кемқен өинп баратыр.
Ал, бугап болса жолдыц енгепинин тап усы сапары түк
керсги жоқ еди. Бул айнаға сол сапары шоўкилдеп
келген жүрек усы сапары қорқыныштан ҳәўлирип
дүрсилдсйдя! «Ссл күплер де бнр қайтып келер ме
екеп?! Ксмпир тағы «ҳаўўа, ғарры, ссн жин урғандай
мангурланып, кеттин де бардын! Сөзиме шыдамай
дәрьяға бойын таслап, өлип қала ма дсп, жанып қалмады-аў, шабазым! Қорқыт, ққорқыт дегенге с ө й и т
қорқыт дси пе едим, дизсмде димар қалмай, жыгыласүриигс дзрьяға жуўырын барсам, жағада я айдыцда
сен жоқсаи! Қәдирии буншеллн өтпес. алкслнпшск
жылларымда дийдарынды еп болмаса бир көрпўғс буншеллн ынтықнаспан, шабазы-ымм, ынтықпэға-нмац!»
деп жылап жиберер ме е«;сн!..» деген ойы көкирегни
елжирегип, ешейиндс елестирмей жүргсн кечпнрнн
ҳәршеккнден бетер минут сайын, секунл сайып сагыньш баратыргапдай сезилди.
...Дчры-ыс, сол сапары ксмпиринин корқканы лурыс. Жағысқа жығыла-сүрниге келгени де дурыс, жнн41
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жаққа жуўырып, «Ҳә-ә ғарры-ы?» деп, даўысы тр^ғылланып, жылап бақыргапларын сонда ол бул рйррыга
айгпады, «қәдирли екеннн билип, кейиссм /қүрсгнмди
жарыў ушын-ақ дәрьяға жуўыра бсрер, нашар балаға
сабыр сақламақ, салмақлы болмақ керскдур, ср адамға сыр алдырсан, булар шыйыра береди, қорққанынды билсе, аяқ таиылдата береди,» деи, й з и и зорға басып отырлы. Қоян төсеп шәўле писирип еди сонда, бир
өзииин тамағынан өте ме, жабыўлы қақпақ жабыўлы күйинде тура берди. Кемпир болса го сыртқа шықты, гэ ишке кирди, сирә бир жерде қарар
таппады. Мэрзиянын үйине келди. Мәрзия азанлы берли төсек тартып жагып қалғанын, жаман түслер көргеннн айтып атыр. Раррысы менсн алағада
кемпирдин булар да қулағына кирмеди. Өзинниц басышшц қайғысы қара қазандай болып турғанда биреўдиц қайғысы қулағыца кире мс! Ҳаялға тил ушы мепсн:
«ҳе, ҳс, жатып қала қойдын ба?» дедидағы, Аллаярға:
«Дәрьянык бойынан хабар алайық, өлген болса да, тири болса да хабары дәрьялан шығады. Жүрегим бир
түрли болып баратыр!» деп, зәўлим салып, қапылтқап
еди.
Аллаярға ксмпирдин бул ҳалаты әдсбинде күлкнли
көринсе де дәрьяга жетемеи дегеишс «аҳ-үҳ!» леп,
«шабазым!» лап қамсығыўларын көрип, ҳаўлықты.
Дәрья бойы, таи усы бүгииги түмдей, бирақ тасқаранғы еди. Суўаттан шыға шапқан бир дүркин падалы
қорсылдасып тусынан өтип кетти. Қсмпирдн ҳосирстннсн қорқыў питегске сейилткени менен, көкирегине
түпиритшп алғаи сон «шабазым!» лап гүнирениўин
тағы токирарлады.
Кемпнр гүз түскели бүгиннен басқа к у и и ләрьяға
изеп басқан емсс, өрмек ҳолек, бул ҳәлек. Жазы менен
қайығы туратуғын жасқаға келип: «Мине, қайығы жоқ
шабазымпын, оган бир гәп болған!» деди даўысы дирилдеп. Бирақ, гүзден бсри былай-былай қатынап турған, белгили-белгисиз басбашылар, қашқынлар мепен
урылар минип кетиў қаўпи болған сок, көзниик агыўқарасындай жалғыз қайығын
гарры Аллаяр мснен
келип, адам беидеси билмейтуғын бир жерге бурынырақта келип тыгып таслағаи еди. Буны әдейин излегенде де басқалардын табыСы қатты қыйын. Қайықты
бүркеи атырған торацгылдын тамыры тнк жарда ас-
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панға қарап атқаны менек, еки адамнын қушағы жеткисил жуўан өзеги тик жар қәм айдыкды үш мүйеш.щ
қолтық жасап тутастырып атыр, торанғылдыи уша басы суўгн тийсе де берги жағындағы балтырдай-балтырдай ербек шақалары жамбаслап жатқан өзектен анаў
асиандагы емески жулдызларға қыйсық-қыйсық қолларын созып атыр, ғарры усы өзектин үш мүйешли қолтыгына қайығын тығыи еди. Кемпирдин жаздағы орынын көрсетип, «шабазымлап» турғанын, қайық ол жерд е емеслигин билсе де Аллаяр бирдсн айгыўға қорқты.
Егер, жамбаслап жатырған торацғыл қайықты көпшиктей қолтығыиа қысып атырган болса, онда ғаррыдан үмит жоқ; үйнне қулағырдан аш бүйирди таянып.
ўай-ўайлап бара бернўге болады, мәгар. қайық жоқ
болып шықса — онда кемпирдиц бул гарры менеи гагы
да тақан шайысыўына туўра келеди, ақыры, суўға таслап өле жақ адамға қайықтын қаяғы дәркар!
Соныи ушын Аллаяр қайықтын «уясын* көрип
алыўы керск еди. Изине ерген кемпир: «Сеп қаяққа
баратырсан, шырағым, не ой гаптық?!» деп, үрейленин
сораса да үндемеди. Дәрьяны өрлеи кете берда. Жантайған торацғыл суўдыц үстннде гүдидей қараўытып
көрииди. Бурынғғы жасқасында қанықтын жоқлығынаи
«Қыпшаққа кеттигс» жорып, питегене өзин басқан
ксмпир, Аллаяр торацғыллын түбииеи теменгс үциле
бергенде: «Айтсац-ә жүўериемек! Не сум хабар таптыц?!» деп, аўызы муйешлоннп бақырып
жиберди.
Кемпирге «ғаррым усыған асылып өлген!» дегеннен
басқа ой келген жоқ еди. «Бул, ақылсыз адамды қоя
бер, — деп ойлады кемпирғе ашыўлы түрде дым үпдемсстен Аллаяр. — Ҳаў, ойламаймекен, гаррысы асылып
елетугын болса, үйдин дөгереклерннде де, ыраштын аржағында да торанғыл көп едиғо, алабиле усы торангылға салланбаса жаны шықпай ма сол ғаррыныи?!!»
Лийкин, бала да ақылсызлық етип атыр, ақыры, түпдс
түўе күндиз үнилсец де бул жерден қайықтын көриипўи
мүмкин емеслигин өзи де билетуғын едн гой, соида
нсге үниле береди! Демип ишине гартып күткен днлгнр,
бала бнр шақадан салланып, төмен түсе бергенде, ышқынды:
— Тилиц бар ма, жүўернеме-ек, не сум хабар таптын?!
— Қайықты усы жерге тыгып едик...
4 — 5515
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— Бпр ма... қ..қайы-ық...
/
— Ҳаў( Қайыц турьшты-ғоо! — усыны еситиўц' мәт
дал, с^йеғи гөшке айиалып кеткендей, кемпир йирден
сылқ ете қагды. — Шсше-е, қайық деп турғаным{ жанарақта қу.шған жар екен' Шуйншии, қанық жоқ! — деген
қуўанышлы сестип де ксмпир еснтпсдн. Қулап атырған
жардык устнпе саллапып туснн:
— Шеше, көрип турсац бяа, мине, қайық емес, тнк
жар ексн! — дстт, тсўип көрсстнп атыр, сонда да кемпнрден ун жоқ. — Тап. атам усы бупгц миннп кетпегенде қамық қулағаи жарлын астыида қалады екеи! —
десс де ломмннм. Бул тынышлық, бул әтирап балаға
бирдеп қорқыньпплы туйылып кеткскдцги соншелли,
тез қашпаса жайын л қурдым тартып кететуғындай
жанталаса шақаларлы тасыр-тусырлатып сыртқа шықты. — Шеше-с! — Ж ақ, кемпир жоқ! Бул ғулгулалы,
қорқыйышлы жерден тсз житиў нийстииде ентслей
берген ол бир нәрсеге сүрнпгнп, етбечннен жығыляы,
түснп қалғап малақайьш алыў ушын сүрниккен жерин
қар.малаиган баланын қолы бир норсегс «былқ» ете
қалды, бул, кемнирдин ийттик қулағындай жалпылсап қалған смшеги скси! «Мартыў басты, жүреги жарылып өлди!» дегенди көп еситкен бала тура қашарын
да, арцалап қашарын да билмей албырап атырганында
ксмпнрден гүрсиниўге қусаған бнр тиришиликтнн дорегн еситилдн.
ҚаралаЙ өшип, кемпирди ыраштын басына омбалай-омбалай арқалап шығарғаннап соц барып, бундай
тутапақтыц бетине суў бүрксе сергскленетуғыпы ссинс
түсин, ыраштан ентелёдн. Суў қайтып, ираш тзн дәрья
е щ ж үз адымдан қублаға қашып неткеи еди. Қаралай
ет и п келген бала малақайын суўға толтырдыдагы, суў
ағъш пптпестен бурын кемпирге жеткенше асықты. Бэрн бпр, кемпирге жеткенше тысын жазы менеи гиркирснкц қасында тышқан тесип кетксн малақайда «ҳүп!»
деп бүркерлхк бнр уртлам да суу қалған жоқ. бачаны
қыйналдырган бул ёмсс; малпыйған малақайл.ын өзич
ситнккснде де бир ушықларлық ләм бар едидағы, о!!Ы
қыйкалдырган нәрсе — сонша жсрден арқалатып әкелнп, сошна бәлент ыраштан боплям топырақты омбалатып нилғарын, сонша жерден суў әкелдирип болып,
бурынғысынша сулық болып жатпай. кемпирдин басмн
қақанлатып, бөз дәкёнесин орап отырганы болды! Де60
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1'сн Менен, ғар[)ысыныи асылып өлмей, Қыпшацца кеткенлиги тақыйықланған хабары бираз кеўилнн тогайтып сергеклендирсе де кемпирде дннкилдеи басарлық
шама қалмапты, үйине сүйеп әкелип, есигинен сүпел
киргизнп кетти.
Кемпир динкилдесе, ғаррысы келген таннын алдында дицкклдец еди, Ғаррыиын сырттағы ийтинс «күшимкүшимлеген», тукирииген даўысып еситип, екц көзн
кесадаги көк чаидай ашылып кетти, уйқысы ғой базыбәдар!
Әнс, сонда таза келиншек куидегнсиндей аягы шыйрақланып динкилдеди, есикке шырпынып, сондагыдай
гәмбини тайдырмақшы еди, өзинс ҳсш кимпии қызықнаптуғынын, өзин хеш кимник қызгаибиитуғынып қартая келе билгеи соц есикти тәмбилеўди дс қойғаН1а,
ҳозир де жоқ тәмбипи тайдырыў ушын мәзи қаиыны
қармаланып атырғаны санасына
жс!ки, взписн ози
тисиииқ кстигин үқирейтна күлди кемпир. Ғаррысын
көргенннде алкелиншек күпгисиндей ерколсне жазлап,
өзин зорға басгыдагы өз қылығына өзн қеш кнмнек
смес, өзинен уялын сала берди. Бирақ, қайтсе де бүгпн
жарасатуғып еди, себеби, ғаррысына бүгин шексиз сағынышта едидағы!..
Еки нөкердип алдыцда айдалып, үйинс апаг әкиягырган гаррыда тап усы мнпутта, усы секундта сондагы ксмпирнндегндей сағыныш бар. Сонда кемпири буган бир күиниқ ишинде өзине соншелли дидар қалғаиларын айтпаған, ҳәзир дийдар көрисиў несийп еткем
мәўрптлерде де айта « а қ емес, айтыў ойында да жоқ.
Ссбеби, булар ондай нэрсени ҳеш қашан, қеш ўақытта
ла айтысиаған, иштен күнген, иштеп суйген, нштен сағынған, «ўэй, сагычып ҳллек!» дсп, бирин бири алдаган. Болмаса сол күии де Есжап ғарры кемпприн
қуўантқаиша асығып кслип еди, ссбсби, оған кемпириниқ қуўанышын көрнўдиқ өзи қуўакыш еди. Солай
болса да сопша талып қалғанша қаўетерленип күткен
кемлирии бнрден қууандырыўға асықпады. Алды ыепен
қос өгиз беиеи ябыға, ешекке от салынғаиын-сальшбағапын, басбақлы сыйырынын. саўылып жайғастырылғанын-жайрастры.т.иаганы.7, Қуглаяққа жуўынды қуйылған-қуйылмаганын, өзин түк қызиқтырмаса да сорап
билип алыў — ж зна түсксн келиншекти қәржайы етип
жибсрмеў ушыи үйлекген күплеркнде әкеси тәдсппнси
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ўәсият етнлгеи дағды едидағы, сыртта бир меагил жүрип
келсе елеге шекем бузбай киятырған усы дағдысын ғарры бул сапары да орынлап болып ишке кирди.
Нри сырттан келсе, төрге силкип көрпеше салыў —
кемпирдин де енкенип есикке түскели берги дағдасы.
Ксмппр ксўлнне хат пенен қалем болып қалған өз дәстурине ғаррыдан да садық еди. Ғаррыны төрге шығарып, қонацтай шоштыйтқаниан сон мыс думшенин.
жамбасына от басты. Чай қайнайман дегенше гаррысыныи түске шекем ксндир қаққан жаў кийнмлерип алмастырын кнйгизиуди мақул көрди, әдеп, суў' шабырыстырып, шылашиынға бет-қол шайдырды, Сон, жыйынлық болмаганы мснен кирсиз кийимлерин алмастырыўга қарады. Әне, усы ўақытта Есжан гарры шыйырылган бир қағазды қойынынан шығарып, ешек пештин
үстине қойды.
Әцгнме дүканы тырна көз көк чайдын. үстинде
ашылды. Ғарры балаларынық дуўайы-дуўайы солемлерин айтты. Чайды ишкен сайын терлеп-тешпип, ҳарғыны шыққан ғарры дәшиўге қарады: «Кемпир жора, —
деди айтпағаи сөзин бирипши мәрте тилине басып: —
Бул сапары сеп бизгс дослық қылмадыц. Сен бизге
қоз бастыц, — қоз басқанда да натуўры бастыц! Мсн
алдымдағы жолбарысты жарып өтемен деп, тас болмаса азыўымды сындыра жазладым!..»
— Ҳаўўа, жүдәма азыўық ҳәйран қалып турып
сди, — деп бийқазар долкек етти, ғаррысыныц кеўли
шаглыгынан әнгимениц изи қайырлы екенин сезген
кемнмр.
— Мен азыўымныц жоқ екенин билемен-ғо, — деди
гарры да. — Сениц эбдеп түсиниўиц ушын бизиц ж ас
кунимиздеги жалгызақ ҳикаясын есине салмақшы
еднм. Бай-бай, умыгқан екенсеқ-аў, баяғы сен түскен
жылында, әйие қаўын писик еди, есицде бар ма?
Соида өзнн-ғо кемпнр-гаррыдан аўлагырақ қаўын қосқа барып жатайық деп қоймаған! Ҳә-ә, мақаў, күлесецә! Сонда жолбарыстап бәсип, коткеншеклеп келген
бпр жалгызақтын бөксеси қосқа тирелгенин, өзинниц
томардын шогына гыжлап қызып турған әтөшкирди
ишйдин арасынан жалғызақтыц қуйрыгыи тусына
«быжж» еттирии басып алғаныц танда турып, анадай
жерде қақ жарылып өлип атырған жолбарысты көрпп,
қосқа байбайлаи қашып киргениц умытылғаны ма?!
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Күлесен-ә, мақаў, сен қоз басыўга шсбер занғарсан.
Бизге де сөйтип басқансан қозды! Соннан, сешщ басқаи
қозьшнык ашыўына шыдамай, қайықты ортаға шығарып алып, тартып отырдым қос ескекти! Ғаррьщнын ғайратым басқа билмесе де өзии билесец. таяў таяўга,
ескек есиўге Багдияр падўаныццан қалыспаймаи! Багдияр палуанық қарыўлы болғаиы менеи таяўдан қацықтыц ийин қандыра алмайды, оны өзин де билесен...
— Мен қайдан билейнн!
— Билмсгении қәм мақул... Ашыў менен жулқынып
таргаман сскекти! Агыстын поти өзице мәлим, агыс
ықлатып ушын баратырған қайыққа қос есксктпн қысымы қосылган сон қайық ытқымай сен ыгқыймысац!..
— Ҳаў, мени қоймайды екен-ән(
— Сөйтип сергеклендирмесем, уйқылап қаласан..,
— Сен ж үдә қуўжынлап отырсан-ғо!..
— Сен бир тынлап отыра бер, қуўжынлаганнын көкесин еле көресен, сөйтип не қылдын десе? Сөйтии,
саған өтирик, маған шьш, пәтли агысқа ықлаган қайыққа еки ескек нәт берген сон, усы, бир сааттан аспай
жеттим десем, маган исенесен бе?! Кемипде қырық бес
шақырымды алдым деп шамаладым өзнмше, ашыў деген жаман-ғо ақыры! Қыпшаққа жақынлай бергенде
абайладым, дәрьянын арғы жағынын борин басбашы
қаилап алды ма дсймен...
— Қапылтпаш!
— Солардыц Оәри бсрман өтее, Қыпшақ түўе Төрткүлине қәўип, Мәскеўге-го барып жете алады деп ойламайман. Ж олда Шымбай еглемесе кетсе жетнп тс...
— Қапылтпашш!..
— Не қапылтқаны бар, кеминде елли мын атлы шығар!
— «Мьп1 сағал көрдим» дегепдсй болды-аў! Аржақбержақтық» барлық яўмытын жыйнағанда он мын шыға мз?
— Енди сен ежесе бермей, тынлап отыра бер, бағанағы келген шабарманныц гәпинде жан бар скен.
Басбашы күшейип кетипти!..
— Баллар аман болгайдағы!
— «Кумингерге айтып жер тарттыргмап!» дсп барып
жүрмен-аў, бағанағыньщ Шайдакүп дегени Кумингериндей пешше мын сәрдардын кәмәндияры екен гой!
Ол тек Мәскеў менен хабарласатугын кусайды, Леиин
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менен сөнлесетуғын қугсайды. Енди сен билдин бе ғаррына кимлер нс тапсырғанын! Енди сен билдиц бе ғаррыцпын кимлердиц диндарын көриўге минасип болғаньш! Бурьшғылар «хан көрдим» деп мақтанатуғын еди,
мси хан түўе ақ патшаны гөттерип урғанларды көрген
екенмен-аў! Сен әпе, бизге шоқ басып, сол адамды жер
:арттыр деп жнберген екенсец!
— Усыны еси бар адам әйтты ма, я бир «дейдидейдиниц» гәпи ме? Өзин, айгтын-ғо «Бәршшц қудайы
Кумингер екен!» деп.
— Буны маған сол Қумингерицник өзи түсиндирди.
— Биреўдиқ үстинен биреў қарап турған заман, не
билиппиз!
— Қызыллар әси кетип атыр. Мағаи тап өзицниц
гана Досжаныц: «Патшаныц үстинен қарадық, ханныц
үстинен қарадық, алынбаған бир қудан қалды, еле
берин онын-ҳәм үстннен қараймыз, аға!» деп қара-ап
гур. Оны тәўбеге келтнре алмаи атырсам, басқа биреўлери де: «бала дурысын айтып атыр, қудайдын-ҳәм үстинен қараймыз!» деп жабырласады, «булар адамды
диннен шығарар!» деп қорққаным соншеллн, қулағымды басып отыра қалдым. Тап, барғаныма пушайман
жедпм дейсен, барғаныма пушайман жедим! Сонымды
сезди ме, я өкпелеп кстер деди ме, үстиме дөнип, наўаға таласқандай анталап атырған тентек текелсрди
«тарқасы-ын!» деп бир бақьтрғанда патыратып жибердидағы сон Кумикгердиц өзи жайына ертип кеттн.
«Жигитлср айта бередн, бабай, сизге дининизден без
демеймиз, безбе де демеймнз», дейди, «ҳаў, Мәдияпаў, без демессн, безбе демесен, енди не дейсец?» деп
атырман тан қалып.
— Дин мәселец өзнцнин жумысын. Бирақ, дорьяға
шыра жағыўыц керск! Трибунал дегенниц бнлесен бе
пе екешш — әскерий со-от! Катер қайырласа сени де
әскер сыпатында сотлайды, демек, сен де әскерсен, әскер болғанда да қызыл әскерсеқ! — дейди-әй сүйенейин деп барған адамымыз! Даўысында қаталлық бар,
биздн эскерн билгеннен сон буйьгрып атырғаны екен
ойлап қарасам! «Жа-ақ, мен қызыл даа болмайман,
көк те болмайман қартайған шағымда!» десем, ««қашшан қызыл болдьш, оны езин де билмей жүреен!» деп
өжетлесе береди. Қәрип журеец-ғо кемпир, усы менин
қаерим қызыл!
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— Қанын қызыл-ғо, соны актып жүргендидагы!
— Қап ҳәммеде де, көклердс де, ақларда да қызыл.
Олай емес, қызылга усаған бнр жерим бар шыгар. г!й,
мәйлидағы, ким болғапда кнмге қандай панда-знян
тийгизе аламыз, ўа-а-ах дорий-ға-ай, өтти дәўран, кетти дәўра-ан! Бир қойдып өмиринлей емиримиз қалды
ма, жоқ па, оны бир алла биледи. Сол қалгал өмирлин
ишинде қудайдын қоллаған бенделеринин бетииен алсақ, дозақы бола жақпыз! Ленпнди қудай қуўатлап
турғаа шығар, қуўатламаса ол патшаны қалан жепди,
мынаў қызыллар езлерин «Лениннин әўладымыэ» дейди екен, билип қой, кемпи-ир, бирлиги сенин бала-ан!
«Баламыз қызыл болса түбииде бизди қызартпай қоя
ма! Мәйли ғошшым», — дедим Кумингерге. Олар мепи
аўхатландырды, қызыллар менек қызыллардай болып,
гүрсиде отырып, темир қасьгқ пенеи локкиден аўхат
жедим, дәм татыстым, енди қызыл болмаган нем қалды. Балан, Бағдияр, Кумннгер үшеўи қайыцқа мингизип, узотып салып еди. Өрлеў —- бул ықлаў еме-ес,
көп куш, көп ғайрат талап етеди, соннан квкирегим
қарыс айырылып, ескекти ссип киятырғаным!.. Айтпақшы, ксмпир, сеп усы Леиинди көрдин бе?
— Ленин түўс Кумннгеринди көрднн бс десе маған!
— Жа-ақ, мен сүўрстин айтып атырман! — Көрмесец, пештнн басына қолынды соз.
Кемпир сүўреттн жаздырып көрип: «Пешаиасы кере
қарые, қәдди-қәўмети келисмп қалған такнақ бас жигит
екен!» деп танлайын тақылдатып атыр.
— Кушшгер айтты маған: «Ец қәдирли жсрппе қыстырып қой. жолым түснп, босағаннан атлар болсам,
төриқнен алды менси усы сүўретти нзлеймен. Лсшшнин
ориы ҳәмме үйде, ҳәмме дәўкрде мудамы төрде болыўы керек,» деп қалып еди; кемпн-ир. Әскер дегеннин
жүриўиниқ бәнти бола ма, бүгин келе ме, ертеи келе
ме, күндиз бе, түнде ме, ким билипти! — деп еди ғаррысы сынаў ушып. тап ҳәзир-ақ келип қалатуғымдай
кемпкрге, пай, пуртылас тинди-аў.
...Әне, сонда сол суўретти куран текшеник оп таманына, қураннан бәлентлеўге қыстырып еди. Ғаррьшын
уўгйымы ҳәзир сол сүўрет: «Бул ғана доцызлар Лениннпн кадкрин билгепде үсейтнп жүре ме, туўрар да
таслар! Оннан сон Кумингер келсе не деймен!» деп бир
қобалжыды. Демек, ғаррыньщ еле өмирден, Кумингер55
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ди көретугын демлерден үмити бар қусаған. «Аппырмай, бала, балам қызыл бола турып, сүўретнн өзнм
жақында көрдим, усы донызлар Ленинди таныр дейсец
бе, жыртяас-аў!» деп, тагы өзии басқысы келеди. Ғаррынын басында бирине бири қайшы ойлар жылдырымдай қатынар еди, Қапелимдс, мусылманпын үйинде
жанлы мақлуқтын сүўрети болмаўы кереклнги, болған
жағдайда буны дининен безген кәпир сыпатында айыплаўы мүмкип екенлиги ссине тусип, тағы ҳаўлыгып
еди, «Айыпласа айыплайды-дә! Бағанағы соншелли
қамшыны айыпламай-ақ урды-ғо, не айыбым ушын
урды! Өлдим бе сонын менен, нәтинде тағы бир мәрте
өлнмши етер-дә!» деди тагы мәртсинип. «Таяғын жеп
жиним бар ма, өлимши етиўге жетпесин булар! Жеткермейин буларды!.. Тек, бала айтқанды
қылса
болды!..»
— Аман, ҳа Аман! — деген Ораздын даўысы ғаррынық ойын бөлин жиберди. — Билдин бе, биз сол шырашы каррыникине киятырмыз, мынаў сол ғарры! Қызыл кәманднрди әкеткен усы!
— Билен-а-оқ, Ораз, билен-аақ!..
— Хә-әә, билмей өл-әә! Егср усы сол ғарры болса,
үкиге апарып тирилей тытаман!..
Ғарры, үкиге сүцгип шыққандай бирден сергиди:
— Өлместин иләжыл биз де қылармыз, — деди
ишинен гижинип, ғаррынын бул ен сонғы қарары, ен
сокғы ҳукими, бул ҳүким ғаррынын әжолине болса
да, мынаў екеўинин әжелине болса да, тап усы бүгин,
өмирдин усы ғана бир ақшамында оқылыўы шэрт еди...

5
... Ғарры көп нәрсени омирдин усы бир ақшамы!,д;;
еслегиси келер едидағы, бирақ, онын еслеўге енди ўақты жоқ еди. Себеби, сол бир ақшамнын да өзине боларлық маи1ғаласы, азабы мснен ләззети, қуўанышы менен қайғысы бор, бир ақшам, дослспки нәўбетте өэине
тийисли болған нәрсесин тиришилик ийесине ислетнп
алады. Сонын арасынша өтксн күнлеринди еслеўге, ҳәр
бир ислегсн жақсы-жаман ҳәрекетикнен жуўмақ шығарып, алдағы қадемннди анлап басыўға мәўлетин бар ма,
ж оқпа — булеки талай ис. Адамнын адам мененқапелимде дийдарласып қалыўын, ойда жоқта олжанық үсти-
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неп тусиўине мензеген жекке-жарым ҳэдийселерди көзгир етип, ата-баба әлнисақтан бери-ақ: «дийдар-гайып,
песийп-ғайып» десе керек, усынын қасына: «ожелғайыц» дегенди де қосқанда, бул ғарры танкан оянғанынан төсекке киртеншеги қыбыр-сыбырына көз жуўыртып. әзинс өзн ҳәр күни есан берип жасар ма еди, әлле
қайтер едн! Бәлким, сөйтип жасағаныпда жетпис үш
жыллық емирин өмирдин усы бир ғапа ақшамында,
онын да санаўлы мәўритлери менсн санаўлы демлериндс
еслсп атыўдыц қчжети болмас па еди, нс қылар еди!
Ақыры, жегпис үш жыл дегсн аз ба? Сонын он екнсин
ойсыз жасасан да елли бирин ойланып жасаўға болатуғын едц-ғо! Еллн бир ж)>1л-ҳәм аз емес, ақыры! Мыпаў
козир музлап агырғаи Әмиу Аралға бир’ тамбай слли
бпр жыл қырғақна қашар болганында дүиьяныи жарпысын ғарқәллезий етер едн! Ақыры, слли бир жыл-го
бул, аз емес-ко! Енди бунын бәрлн еслеўге ўақыт қайда,
моўлет қайда!..
Бол.маса-болмасын, бунын менсн дүнья жәбир шскпсйдн. өйтксни, бир нәрсенин олқысын то.ттырыў уптыи,
тәбият екнншн ыорсени-ҳәм жаратып қойынты. Бүлбилге мыи муқамға қубылдырып сакраўды бергеи тобият, сайраўын түсиндиретуғын тил-зибан берген жоқ, бул
олқылыгын толтырыў ушын сазенде-гүйенде, бақсы-жыраўларынын танлайларыпа гүмис қопыраўдын ләззетбағыш сынғырларын, тиллерине тилланын қуяшқа қубылыўларьш берди. П абада, лава тасқынында күл болған
Помпсядағыдай бир едаттыи турғынлары сонғы мәрте
зкылаи улгермек түўе, тил тартпастан олип кегсе, олар- ды жоқлап коп замапларға пюкем қан жылап жырлаўды шайырларга жүклеген, Хийўа ханынын сарайындағы
адам соятуғын реҳимсиз жәлладқа жетиспсген реҳимлиликти Муннс пенен Агаҳийднн жүреклеринен табасац,
А ~ еиди. «Есжан ғаррынын еслеўге үлгермегсп жақла»
рьш асырмай, жасырмай еслесип, тәрнп.тесии» ден, бул
тәбият бизди жаратқан ексн, уқшатып болмасадағы
уқсатып тәриплей берсмиз-дә!..
Бирақ, дурысын айтзмыз. Дурысын айтсақ, сол,
Қыяшақтан Ленинпин сүўретнн алып қайтқан түипен
сонгы күкнин азабын өз сөзи менен айтқанда: «бул
азап бинәй өмирде еснмкен шықпас!» деп еди...
Т\-« жариын аўдырып ж а тка п ьша қарамастан гарры да, кемппр де сол күпи күтә ерте турды. Қундеги
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дагдысына бола маллардыц айдаўга жибсретугьшларып жиберди, ешеги мепен торы нбысына дорба жалатты. Усы жумысларык нслеп жүргенде де ойы бзкенкәшкилер;ш көшириў иләжлзры менен бәнт еди. Алды
менсн дәрьянын. сайызын табыў керек, сонғы кунлсри
дәрьяныц қай туслары қалай аўип, қай жерлери қайырлана баслағанын есинс тусиргиси келди, Тагы «барып
көрермиз-до, соған да бас аўыртып отырайын ба?» деп,
ойын тсрецлете қойған жоқ. Ишке кирди дс талақ-ш улақ чай ишти. Кемнири жана саўған сүтнн қазанға
қуйып жнберип от жагып, өзи гүби писнўдиц әнжамына
кирисип атыр еди, бул достурхзш ш н бир шетин қайы!'Ып шыгын кеттидағы Алланрдикине келди.
Күи қашшан шыққан болсадағы бул уйдиц тәмбнси
е.тс тэкдырылмапты. Бойын суйреп сыртқа шыққа.чдай
шамасы болса бундай ўақытта Морзия жатпайтуғын
еди. Елс ашылмаған ергенсктиц аржағыпан суў алычқырап баратырса да мсзгили менен саўылып турган
сыйырыныц көзн, ийесиз қалған малдын көзлериндей
ғаррыга жэп-жаман болын телмиргендей туйылды.
Ғаррыны көрип, бузаўы мөциреп сала берди. Сол
ўақыгта гаррьпши ядына кеше М.әрзиянын жатып
қалғаны түсти қәм «ўақ-ўақ-ўахх, келин қатты қулаған
қусайды-аў!..» деп гүцкилдеди де қапыны ийтергенде
'.'.пылмаған соц эулпын сынғырлатты.
Тәмбини Аллаяр тайдырды, баланын қабағы уйқысыздықтан домбығып кеткен екен. Соны көрген ғарры
;<усы мәҳәлге шекем тири адам жатар ма?» дегсп үйреншикли гәпнк айтпады.
Ырасында да Мәрзия қагты қулаған екен, ғарры
кирип келгенде басын жаўып үлгергени менен орынынан турып үлгере алмай, қанғалап дийўалға суйенди
де отырып қалды.
— Бай-бай, келин-ай, ақшам хабар алайын десем
жаман ырымиан қорқтым, шынтлап аўырған қусайсанааў! — деп атыр. Сонт
— Сеп ергелеў турып, мал-ҳалына, чай-пайына қарасан бой ма? — деп, Аллаярды гергеўге гутып киягыр едн:
— Түни бойы аяқ-қолымды уўқалап, жана көзи
илинип еди, — деди ана баласын ақлап. — Сүйеклериме
бир биз суғылыг,, бир биз суўырылып атыр еди, ҳәзнр
пигегене тәўирмен...
£8
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— Тоўир бола гөр шырагым, — дейдн гарры тап,
бул бир гэуир болғысы келмей атырғандай. - - А\ына
жалгызынныч алдында гаўқыйып аман отыреанынныя
ези ғаниймет, шамаллап қалма, сырттын жумысы гиге
береди...
— Шсшем пошалап бир-еки келип-кетип еди, қалай,
мырзага аманбекен? — Ҳаял мырзағасын сораса Бағдиярдын да хабарын айгатугынъш биледи ғоп, шешесинин қорқып, бийтақатланганын да айтпады. Ғарры
Қыпшақгын хабарыи қысқа айтып, «Бнз1'е берилгсн
тапсыриа соддай, тез шыра жақпасақ, әскерий кемелср
қаиырласа жән-жағымыздан найза шошайтып турып
гана бизди, ондамлы, осксрлердин соты сотланды екен!
Сибергс куисибир етип жиберсе де ҳеш гәп, агыл жнбереди дейди-аў!» деп еди, Л\орзия: «Өйтпсй! Өйтппей!»
лен, тап, ҳәзир атып жиберетуғындай албырады. «Сизге епди көмсклесстуғын да адам жоқ бул аўылдаГ Енбеклсп жстсем де өзиы-ақ шыра жағысар едим, тик
аягымнап тура алмай атыргапым мынаў!..»
— Яқ, кслин, сен шалабкнды шаиқама, бизге жәрдсмии сол — тезирск тәуир бо.шп кет, ыен мына Аллаярды а.тып кегсмел, тал ҳозир...
— Тап ҳәзир кете берип, ата! Мени снро уўайымламан, мсн ҳәзир-ақ тэўирмек... — дегени менен, ҳаял
ғарры ыенен бала шығьпт кегнўдек-ақ, сол тикейии
отырғапын көгере алмай ҳэлсппсп, дастыгына сылқ ете
қалды.
Сырттагы салқын, таза ҳаўа баланык кеўлип сергеклендирил жибсрди. Ғаргкнын нозери ергенектин
аржағынаи мөлинип турган скпырдыи кйзинс тағы
түсти. Балаға да исенбегепдсй қораны ези ашып, әдеп
бузаўдыц ноҳтасын сьшырды, сои қазығынан шешпсстен, шақьшкн тусынап шешпл, сылырды баслағы мекен
сыртқа шыгзрып жиберди: «Өя. акғыпан отласын-дә қазықта турғашпа!..»
Үйнгх гелгегг соц ғарры Моҳлйда кем:;крге ҳ.тзнр
сгленбесге:’. Уюрзияга жетиўди, оған ыссы чай ншкизиўди, ғанғыр-гүнгир сөйлесип, соскелик жәрмапы сол
үйде писириўди тапсырды ҳәм: «Лдам адамнын кеўилинс шыра жағады, адамнын зәҳэрин адам алады. Бир
ези жехке қалған адам аўырыўкн ойлап аза береди,
уўайымлаўына пурсат берме, буған өзикинн тгўипшилигиц жетеди,» деп маранатын бсрди.
59
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Аллаяр ескекте едидағы, «дәрьянык қайери сайыз,
қайерн терецлигин сеи емес, мен билеыен!» деп рульге
Есжан ғаррыныц өзи шыцты «Усыншеллн ен жайып
атырган айдынпыц еаныз жерин билссмдағы өзимннн,
сайыз жеримди өзим билмейди екенмен!» деди былайырақ шыққан соц ғарры. Ескектеги бала танлаиды: <—Ата! Адамнык да сайыз жери бола ма екен?!!»
— Адамныц сайыз жери дым көп болады екен, бэлам! — деди ғарры өкииишли епкииде. — Сол сайыз
жеринди билни жүрмесец, ығбалыцнын кемеси қайырлап қалады, талабын жүрмейди...
— Не ушын?!
— Себебн, талабынды да жүргизетуғын сол ығбал
кемесндур, ол қайырласа, исннниц аты жоқ, талабык
қалай жүреди, исиц қалай өнеди, ис өнбеген сон талап
ж үре ме, бахтын ашыла ма?!!
— Ата-а, — деди бала ескектин ша-шылын егленкиреи. — Бир нлрсе сорайын ба?
— Сорай бе-ер, тартыпба!
— Сиз сайыз жерикиздн қалай билдиқиз^
— Билгеним жоқ, Кумингер көрсетти.
— Қайерицизде скен?! — деди бала көриўге қызыққанлай бақырайып.
— Мыпа жеримде! — Гарры көкнрегнн дүрс еттирди. — Усы қәрам ақты-қараиы танымайдн екен. Тагы
қайеринде дессш?
— Босе-е, тағы қайериннзде?!
— Мына жеримде! — Ғарры суқ бьрмағына взиник
геллесин шоқытты. — Усыным суў қабақтай бос екен,
бунда мнй бар десем, суў екен!
Ғарры бирден тунжырадыдағы басын шайқай бердя.
Бақырайып отырған балага ғарры басындағы суўдын
сыкғырлысын еснтиў ушын бас шайқап атырғандай
туйылды. Туйылғаны да сол, өзи де басын шайқапшайқап көрди де:
— Ата-а! — деди өзииен өзи шоршынып. — Менин
ле басым сылқылдайды-ғоо?! Суў ма?!
— Суў ғ-оой, шырағым, суўў!
— Онда ие кыламан?!! — Бала шынглап қорқты.
— Мийге айналдыр.
— Сиз айналдырып көрсетик?!
— Енди м етш оган вмирим жетленди, сеннн еле
басын ж ас, — деп, гарры тағы үнсиз қалды. — Мсн
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сайызды көрсетейин десем, сен терецге ура бересек! —
дедн кейнснамадай. — Өрге ал!..
Бала қанша өрленин десе де ағыс күш берс жақ
емес. Түни менен шала уйқы болғанлықтан қыймылдаған сайын басы ашыған мәйекгей сы.щылдап, ғаррыныл
жакагы «суўын» еслете береди, еслеткен сайын сорағысы келип баратыр.
— Ата-а, — деди ақыры, тагы да шыдамай. — «Басыц ж ас» дейснз-аў, он бсстемен-ғо, еле басым сылқылдайды, енди қашан мий болады?
Ғарры умытып баратырғап әнгимесннин анғарына
тағы түсти, түспесе, мына баласы түспегир қыла жақ
емес:
— Жасай бергенин менен болмайды, сабақ алыўын
керек!..
— Молла көшип кстги-ғо! — Баланын даўысы әри
қорқынышлы, әри үмитсизленип шықты. Ғарры не дсрин билмей, дағдарды.
— Олай емес шығар, — деди бала, бул ғаррыға
«алдап гурсақ», дегендей туйылды. — Сиз қуракды
қырәқәтке салып оқый аласызго! — «Сонда неғып
мийнннз суў ҳалында қалған!» дегенди усынысы менен анлатты. Ғарры тиклснип қараса, баланык сораўлы назери жуўабын күтип, масаладай жакып тур.
— Молланын сабағын емес-ес, балам, турмыстын
сабағын айтып атырман. шырагы-ымм. — деди ғарры
күйинип. Бала тағы таиланды:
— Оны ким үйретеди?!
— Турмыстыц өзи-и-и...
— Каша-ан?
— Ҳар күни аз-аздап үйрете берсди.
— Сизге неге үйретпегсн екен-әй, ә?!
— Мен бе, мен,.. қалай тусиндирсем екен, мен усы
аўылда қайырлап қалғанмап, мен де бир омнрдкн
дәрьясындағы тегеран донге қанырлап қалған кемедеймен... Меи былай-былай шыға алмаганмап...
— Ыгып кете ал.маганман .чесе-с! — дсп мақуллады
бала. Гарры.
— Ҳаўўа-ҳаўўа, — деп шулгынды. — Меп
усы
қайырда ширип кеткенмсн! Былай-былай шықпаған
сон, ҳеш иэрсени көрмсгепмеп, бир күн ғана жасағанман, ўэссалам!..
— 'Ҳаў-ҳаў! — Аллаярға бул гарры делбелснип сөй-
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леп турғачдай, сандырақлап агырғандай көринди. —
Ҳаў, олай демен, ата! «Жетпис уштемсн» дегенициз
қәне?!
— Жетпис үш жасым қурысы-ын мениц! Сонда тек
бир күя-ақ жасағанмая, басқа күнлсрямнкя бәри тек
сокан усап кете берген. Хрмме күнкмде гек азанда ерте
турғанман, мал-ҳалға қарағанман, сәскелик л<арма ишкснмен, түсленгенмен, кеште тағы мал-ҳал, қора-қоисы,
тағы аўхат, тағы төсек... Ертецнне тагы соидай, арғы
күни гағы! Көргеним бир дәрьн, усы дэрьяныц бзлығы,
ана-аў шат-шабырдын арасынаи ан. аўлағанман, егин
еккенмен, ўәссалам!.. Қурбандурды яўмыт: «бизлерди
бай езип атыр» дейтуғын еди, «бул, езгени қалай, үсиркеўсен, алым-салық, закат-пэкат шәрияттыц иси, буғаи
байдын не қатынасы бар?» деп, буған да тусинбсгенмен. Ақыры, бизин аўылда бай жоқ-ғо, ец байы өзим,
бул сөз, ырасын айтсам, маған батады. Ақыры, мен
ҳеш кимди езип атырған жоқпан-ғо, дуры-ыс, қазыўдык ўағында белдарлыққа өзлеримиз бардық, ақыры,
жеримизге суў керек-ғо, сонда езгени қалай?: Бизин
аўылдан мәрдикарға да адам алынбады-ғо! Сенин
экенди алажақ болып шақыртып еди, ол да қашып
кеткеи бе, бир бәле қылған, болмаса, қамала ма? Бағдияр не де болса былай-былай жүрип, жақсы-жаманды
керип, жақсылық-жаман.:;ықтын не екснин билип, басындағы суўды мийген айналдырып алға-ан!.. Оғаи мен
тап усы, кешеден бери тусинип атырман...
— Еле де былай-былай шыга берсениз болады
екен.
— Айттцм-ғо, мен усы қайырда ултакы ширип
кеткен кемемен, биреў бул қайырдан шкғарып, суўға
салғаны мснеп де мен суўдын астына шөгип кетсмен.
Боларым болған, бояўым тозған менкц! Сенин болса,
келсшегин алдында. Саған айтар пәндиў-нәсийҳатым,
«сондай бир атам бар еди, пүткил дүньядэн бөлинип,
алақандай бир аўылда, гнр-гүмирашылығынын айдынында атаўлап мыц жыл жасган адам-ҳәм «мыц жасадым» демей-ақ қойсын дей беретуғын еди,» деп,
сслеп жүргейсеқ, өзине жақсы болады...
— Ҳаў! — Гәпти бөлди бала. — Өзи мын жыл жасаса о қалай мыц жыл жасадым дсмейди?!.
■— Бай-бай, түскнбедин-аў, балам! — Ғарры басын
шайқады. — Ондай адам мынаў дүньяға қандай садэ
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болып келгеи болса, сондай садалығында кетеди-ғо
ақыры! Көзи ашылмасган, көкиреги нурланбастан, басындағы суў мийге айналмастан биздей болып өтә кетеди-дә! Ондай адам-ҳәм мынаў өмирдин дәрьясында
терекин тапнай қайырлап-цалған бир қайық! Л1ен х<етпис үш жыл жасадым ба! Жасағаным жо-оқ, қурысын
ондай өмири! Мен мацлайы қара, ен болмаса өмирдин
сайызы қайсы, терени, қайсы, соны да билмеппен-аў!
Бирақ сен ойлама, мешген ибрат алатуғын нәрсе жоқ
деп, ондай пэрсе ба-ар!
— Не, мәселемкиден?
— М-эселсн-менин сайызлығым. Усыған келин, ығбалыпын қайығын қайырлатпасык деп саған айтып
отырман буны, балам! Журттыц кемесик қайырлатпаў
ушын, мен өз сайызлығымда өзим шыра болып жанып
жатаман, гөрде жатсам да сөйтемен...
— Мен бул гәплерге түк түсинбедим, ата?!
— Елеберин түсинесен, тек, усь: гәплсримди умытпай жүр, тамам.
— Умытпаў ушын пс қыламан?! — деди Аллаяр
ырасы менен умытыўдан қаўетерлеиип. «Ертелеў түсинсен жақсы болар еди-аў», деди гарры.
— Умытлаў ушын ба? — Бирден ақыл тапты. —
Умытпаўыц ушын «сондей бир атам бар еди, өз атаўыяа өзи қайырлап, ширип кетти» деп айта бер, айта бер.
Менин жацағы гәплеримди көриигенге айта жүр, әне.
•сонда умытпайсак!
— Онда сизди масқаралаган боламан-аў!
— Ж а-ақ, ҳәр адам өзин өзи масқара қылады. Мси
д е сөйттим өзимди. Оны сеннен көрмеймен, дым қысыкбай айта бер, яқшы ма?
Бала ийегин екшеди. «Ҳэ-ә, сайызы да қурысын
буныц! — деп ғарры бирден басқы тапты. — Өз сайызымыздан басқа таиқан еле бир де сайызымыз, көширген бир де бәкснимиз жоқ. Сәскелик жарманын
ўақты болып қалыпты-ғо?П — деди ғарры қуяшқа қарап. — Ссн де гәпке айналдыра бермеш!»
— Анаў өрдеги бәкснди көрдин бе?! — деди сон. —
Сүнгиген үйрекке мецзеп турысын қара занғардын! —
Бала ғаррынын шығысқа созылғагт қолыныц ушына
қарады. — Көрмей турсан ба, арты көтерелип, алды
суўга шаншылып атыр! Қыяметтиц улкени сол манда,
соны нәзерлеп айда! — Даўысында буйрық ,бар. Оры-

www.ziyouz.com kutubxonasi

нынан турды да қайықты қылтыллата жүрнп, рульге
өтти. Қайық тап бир орынында турып қалғандай, ғаррыныи ишнн писнрди. Өрге баратырганнан сои бала
ескен қайықтын жүрисн өпил не жалшысын!
Гарры бнр нетш е марте орынынан түргслип, гүманланган жерлерин таяўлап кчрип баратыр; таяў
бойламаса:
— Бәри усындай терен болса-дә! — дейди бала.
Гаррыда жуўап тайын:
— Онда дорьяға шырашыныц не керсги бар! Шыра
жағыў не дәркар?!. Анаўманнын толқыны майдалаиды,
соннан қәўним бар. Ийтқырланыўын көрмсйсеи бе,
суў да қарадвтнреленди!.. Солай айдаш!..
Бала қайықты силтепген бәкенге бағдарлады да ескекке пәт бердн. Қайықтын үстинде қылпылдаған гарры еки қапталды алмагезек сойқалақлап-сойқалақлап:
— Баяғы эаманлары дәрья кем-кемнен қублаға аўнап, ўа-ан ағатуғын еди-аў занғар! — дейди ҳәўес пснен. — Қублаға барған сайын ырғалган бағлар, таранган таўыслар, муиарланған мешит пенеи мсдирсселеер...
— Мен «таўысқа» түсинбедим...
— ААен де тусинбеймен, шырағым, ески китаплардан
есптнўиме қарағанда бағларға бахыт бағышлап жүретуғын қус қусайды. Сол қус доръяныц аўган жағына
қарап аўа беретуғын қусайды... Илим-ҳикмет те, бәри
де сөйтетуғын қусайды...
— Ата-а, — гәпии бөлди ғаррынык. — Дәрья ҳозир
қалай аўып баратыр?!
— Соны ҳәэир билемиз! — деди ғарры қайықтыц
ҳор қапталына таяўды бойлатып жүрип. — Дәрья ма?!
Дорья, арқага аўыи баратыр екен...
— Сонда, таўыс та арқаға ўшып өтип кете мс?
— Өгип кетеди! — деди ғарры түк ойланбастан,
өзин өзн өтирикнш етпеў ўшын-ақ. Ж үдә исенимли етиў
ушын бәнтин де басып қойды:
— Таўыстын арқаға ўшып өткени қашшан!!!
— Сонда неге снзин бағыцызда жо-оқ?!
— Ҳәзир,.. — ғарры тубалады. — Ҳәзир, балам. айтаман... Таўыс па, таўыс бизин бағды кишисинип, үстниен өтип кеткен...
— Бул ж срде баг барын билмей-ақ өтип кеткен шығар-аў!..
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— Ҳа$Ч'а, ҳаўўа! — Ғлрры баланын взи ойцыт таўып
бсргенпне қуўапды. — Ҳаўўа-дә, аспап дсген бәле-епт!..
— Ата-а, — бала қыйналда. — Таўыс екдп снзиц
бағқа дым келмеймекеп?! Келсе, көрер еднк-до-ә!
— Кьресен ғой, кересец!
— Қаша-ан?! — Бала бирден асықты. Ғарры тағы
тубалан, тапты:
— Ҳэзир таўыс Мәскеў, Петирбор жақ.тарда гурық
басып атыр. Сопыц шығарған шөжелерн бизиц бағларға қарап ўшады скен!
— Нсше куп шанқайды екеи маегин?! — Бала шырпынды. ғарры:
— Исше жыл дссе-еес! — деп, балага көзпнин тирисипде өтирикши болмаўдын иложын излеп атыр. —
Маегин жыллап шайқайды, сон шөжеси шығады, соц
биз беткс келеди, қайда-а еле! Огаи мешш өмирим
жетпейди, бирақ, сен көресец, оғаи даў жоқ!
— Таўыс келсе не қылады, нс бсрслн бизге?
— Таўыс дегек, бул, ертеклердеги жигнттиц басына
қонатуғын бахыт қусы,
әлбетте, бахыт бередидағы,
илнм-ҳикмет бсреди, едге тоқшылық береди, адамларға меҳнр-муҳаббст, инсап-қанаат береди, дәрьяга берекст, елге тынышлық, көлге балық, кеўилге- нур,.. өзи
бахыт қусы болған сон, ие жоқ онда, бәрн бар, бәркн
де берс береди!.. Баа-гп-бай, мыка дэрьяаын арқэга
аўнаўын қара! Қалай болса солай таяўды жутыи баратыр, мынанқара!..
Ғаррынын қублаға шалышқан таяўыиын жарнысынан асламы суўдын үстинде зоррыйып турды. Бала
бупы тук көргсн жоқ, оньщ опы еле таўыс пеисп бәнт
еди, өзииин үйинин дәрьянын арқасьшда болғаныиа
қуўанып киятыр. Балакы бир ой қыйнар еди: «сонда,
дэрьяпын қубласы таўыссыз қалса шатақ-ғо! Дәрьяиыц арқасы таўыс-сыз зачанларда қандай болды експ,
қай заманлар ол?..»
— Ата-а, — ойы тилиниц ўшынан знбан бслни
шықты. — Кублада қайсы ханнын тусында таўыс.тар
болған?!
— Искендер Зулхарнайн деген ғайры елдин патшасы басып алғанға шекем-ҳәм бул кәраларда илкмхнкмет күтә күшли болғаи дейди ески китаплардаи
оқығанлар. Ҳәмир Темирдиц ўағында-ҳәм усы қарағанлардыц айбатынан әлем титирсгец деген гәп бар. Со5 -5 5 1 5
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ған қарағанда сол заманларда болса керек. Ол ўақытлары арқанын адамлары...
— Ҳаўа, ҳаўўа! Не қылады екен?!
— Бизлердей болып, жекке тамларда жасайды екен.
Ал ҳәзир олар ҳәмме жерлерии шәҳәрлерге айналдырған да бизлер жер төлелерде, жекке тамларда қалып
койғанбыз...
■
— Не ушын?!
— Бахыт қусы-таўыс, солай қарап ушып кеткен,
балам. Сен снди, балам Аллаяр, ескекти қуры жулқынып тарта бсрме. Жән-жаҳынныц теренлигин байқап
бармасац, қайығынныц тесиииқ пәт нснен бирден барып, қайырға дицк еткенин бир-ақ билип қаласан!
Сонин ушын, ендиги жағында күштен гөре тапқырлық,
тәсил керек, балам, қайығыц сонда қайырламайды.
Сонлықтап, сайызды шаншып көрсстиў меиин менеп
болсындагы, сен терен таманиан жүз.
Ғарры баланы орыиынап туртызып, әдеп қайырды
көрсетип алды. Қайырлы жердин толқыны майда, суўы
қара лөтре. Майда толқын шегипген сайын кийиздиц
орынындай қайыр жайыннан аркасындай бир зум көринип кетеди де тағы толқын менен жабылады.
— Әне, соннан сақ бол, соган урсан, қайтып шығыў
қыйын!
Ендн олар ширеннп тартьтлып турған ағаш бәкенге
қарай қайықты бурып, нәраўан зцмырады.
Бул бәкен усы турысында қала бергенде де зияны
жоқ, асты терен, катер үстинен пашырлагып өтип кете
бериўи мүммин. гарры бупы билмейди смес, билди, әттен, жацағы қайырға көширетуғын ғаррыныи басқа бәкени жоқ еди-дә!
Жақынлаған сайын бәкенди ийтерип аққан суўдыц
сести таў сарқырамасынын сестиндей ҳарылдап пәтлн
сснтиле баслады. Арқанлы тумсығы суўға сицип кетин,
артқы тәрепи көтерилип қалгаплықтан пәт пенен келил
оган урған суў бәкеннин де үстинен адам бойы жоқары
шапшып түсип әтирапын қайнаўытлапдырар еди; шырашы ғарры быйылгы агыстын ҳәршеики жылдағы
ағыстан да пәтли екеилигик абайлады, гүзднн бундай
күнлсрицде жазы менен туўлаған ағыс шабыла-шабыла сабылған асаўдай жуўасып, баяў ағатуғын еди,
быйылғысы иләҳийда, демек, бәҳәри де иләҳийда бир
бәҳәр бола жақ!

ьь
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Жоқары шапшыған суў арасынан бәкеннин. аламьшш
анла-санда көринип-көринип кетеди де ғаррыпыц кеўилпке шийшец уйге аламыш қулан суйкеннп турғандай
сезнлни кетеди. Ядына буннан бираз жыл бурын бәкеннин, боялыў пурсаты жылт етип түсип, жылп етип
шыгыи кетип атты. Онда ғарры буннан гәўир-ақ жас,
сақал-шашына ақ ёнип те жалшымаған еди. Қайда
боялса сопда боялсын, «Қавказ—Меркурий» компаниясынын матрослары аламыш етип боялған усы кишқене
пнрамиданы қурып берип атты. Сонда ғаррынық олардын көйлеклсрине, дурысырағы, телнячкаларыпа танланғаны есинде қалыпгы: «Өзлери дс жолбарыстай жигитлер екен, көйлеклеринин де жолбарыстай аламышын айт булардын!» деп тадланған. «Әие, бабай, —
деди сонда буныц сақалын керип ғаррыга жорыган,
пишини қоладан қуйылгандай, булшық стлери билембилем бир тышқан қуйрық сары муртлы матрос. — Сеқ
епди, бәкеншик боласац бизге! Бәкендсй бир сайызға
байланып жасаған адамсақ ғой, дәрья ағысын өзгертпегенше сенин бәкенин өзгермейдп, бнзге сайызды көрсетнп турады. Сен-ҳәм бир бәкенсеқ бизге,
биздек соцғы жолаўшыларга да өз сайызынды көрсетип гур!» деп еди. Татарша айтылған бул гәптиц
мәниснне түсинбесе де сөзлерине түсинди, лийкин, «ол
неге мырс етип күлди!» деген саўалына қанша ойлакса
да таба алмады жуўапты. Әне елди, сол бәкенди өзгертиўдиц ирети бүгин келин атыр. «Сонда сол найсап
мени астарлап урып кеткен екеп-аў!» деген хыял да
мийине ҳәзир жылт етти. Бирақ көп ойланыўға ўақыг
жоқ, бәкен жақынлап қалды! Уақыт болғапында, бириншн гезекте, көширмекши болғаи бәкенипин жерге
қалай бекитилгенин еслеп алыўы керек еди-дә! Ол усыны еслеместен Искендср Зулхариайыннын найзапазларындай таяўын он қапталына беккем тутып алды, буныц шаныша жақ жаўын, егер ғарры тез жетип шаншып қалмаса, кәрамат бир күш суў астында турып-ақ
ултанға сицирип жиберип, ғаррыдан тасалаўы, бунын
«душпанын» сақлап қалыўы ушын жапталаса сүйреп
баратыргандай сезилип, сондай асықтырды ғаррыны!..
Балаға алқынғам даўыс пенен қайықты тецкерилген
пирамнданын тип-тикке үстине айдаўды, ҳалыныц барынша ескекти есиўди буйырды да өзи шанышыўға шөкелеген жерин көзинен тайсалдырмай турды! Кеўилине,
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қайықтыц г;ә?и, ғаррыныц пәти, таяўдық пзти — бәри
жам бллып, дийдилеген ноқатқа бнр тийсе тамам —
бэкеиди суў астына сүйреп баратырған сыйқырлы күш1нн қолыиан шынжыр сыпырылып шығып кетип, бдсанган бэкан жибнн үзген қулацдай ағыстын. үстн менсн пэраўам қағлайды да ғарры қанықлы қуўалап жүрпп тугып алатугындай көриндн. Мине, жаслықтағы
жигер гаррыға эйпе усы пурсатта керек еди! Пат пенеп
зымырап кслген бул батыр «жаўыныц» дийделегсп
қолтытыка «найзасын> шаныша алды! «ЫаГпаныц» бар
ушы «шаяишлған» қолтықта, екннши ушы «мергениппц» омыраўыида дирилдеди. Аяғын ултанға беккем
тнреген ғарры «я пириммП!» деп, бир-ақ бақырып үлгерди. Тиссиз қызыл ийеги жэне бнр ашылса ийеги>;сн
жамы шығыл кететуғындай қатты тисленип тасланғаплығы соншеллн, қара шөгнрмсгс қосыла басы да, аяғы
да дирнлдедн. Ғарры мепен бәкенди қабыстырып тасламай апырып турган тал таяў тоғындай ийилип, сериппеся жаздырылса тамам, и бэкенди, я ғаррккы
шертип жиберс жақ. Ғаррыга бала ескекти дым тосац
есип атырғандай, линкин, «қаттырақ ес!» ден қышқырайын десе жигере жасып қалатугындай унсиз зирплдеди де ншкнен қаттырақ есиўим тнледи.
Бетин жуўған тер, бакеннен шашыраган суў алдиидагы бэкен түўе, ғаррыға айдынды да көрсетпей гаслады. Ол терден уўдай ашыған көзин тарса жуыкан
қалында басларыа қал!ыратып, сиресксн үстнпе енресин тскс тнрссти. Әйне усы мәўритте бәксп сэл жыдысқандай болып еди, жақ. гарры таяў-наяўы менен өзянин бурылып баратырганын Сайқа.чы, казин жалп егтирин ашса — қаныққа т2яў бойы қубладан қапгалласыи баратыр екоп. Таяўдьш тнреў ноқатынап тайыи
кетксннн бялгсн ғарры суўға қулаўдан сэл қалып, зорга
қалдпн тнклен үлгерди де балага «өрлеп ксте бер!»
дегенди қолы менсп силтсп аплатты. Өчп қайкқтыц
врлнгпнс огырды да ски нйини барып келнп, шөгирмосн менеп бстин луртти қәя «эрлеп кете бер, тәсилди
өзгертемиз» деди балага ентиккси даўыс пенсп. Бала
қонран: «бәкен артта, қайда барамыз!..»
Воксннсн еки ж үз метрдей еткеиде қайықты толқыпга кесе койыўды буйырлы қәм питегене дем ала
жагын уқтырды. Лийкн'1, дем алып жалшытпады. Бунын өзн бнр қаталы нда көзипе жумыс көринип турса
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тақаг таииайтуғын бийпарасат адам еди. Анау квз
ушындагы суўғағ шаншылғаи бәкен суўға емес, кезинс
шаншылыи агырғандай бәле көрннди. Қайыцты қылтылдатын, балапыц тусынан рульге өтти. Сои қайықты бурыл, мергенлик кэз бенен бәкенннн шашыранды
суўдан қарайын көрннип атырған сулдерии қайыққа
гәзлетти де:
— Муқым тынлап ал, — деп түсиндире баслады еитиге-ентиге, — Таяўды маған қайымлап қой, а.ча умтылатуғын болайын! Ролдиц былай-былай бултарыўыиа
пурсат бсрме!..
Ғаррыныц не қылажагын түсинген бала: «Онда бэкенди қалай ийтерсмнз, қаў!» деп еди: «Ҳаўына шортан! — дедн ғарры. — Исин болмасын, айгқанды қыл!
— Бала ийегин екшсди. Ғарри даўамлады: - - Жақынлаган санын жакыцныа барынша ес' Пэтлн ағысқа
пәтли ескек қосылса рөл бултармайды. Бултарттын бар
ғой, кегтик биле бер! Оиыц жолы армаған, таяўды қолайлап қой да сскегике отыр!
Бала бувысын булжытиай орынлады. Ғарры абайдап барып, қайықтын орлигине өгтидағы, тасыр-тусыр
таяўды алып, баганагысындай етип гезендн қэм қайық
дуппа-туўры зымыраған сайыи биреў өтлеў тамырын
таўып басып атыргандай балаға ыразы кейинте: «ҳой
бәрәкәлли балам!» ын жеткерип турды. Лралық отыз
адымдай қалғанда:
— Жулқы-ын, жулқы-ын, жаныиды аяма-а! — деп
қышқырды қырылдаган пыснақ даўыста; бала жин урғандай жулқынды, шынында пэтли ағысқа пәтли ескек иог берип, қайық көз нлмес дорежеде қурдым таргқандай ыққа ытқыды. Таяў созым қалгапла жардан
бир тсмқып келди де бокеппиц үстин басьгп кеггн; көзи толқыннан басқа түк көрмей Қалған ғарры тәўекел,
таяўды силтсп үлгердн; қатты бнр нәрсеге таиўдын
ушы тийгеплигин ғарры дәстели алақанларыныц қалтыраўыиан-ақ абайлап қалды, болғаны, сопын арасынша қас қағым ўақыг отти ме, етледи ме, оиы ҳеш ким
билмейди. бнлгенн тек — қайықтып өрлнги көтерилип
бара-ырғак екен! Соц аспан астан-кесген, аўдар-теикер болдыдағы, тула-бойы жуўлан, қулагы герек, еки
көз11 квр, бир жутым ҳауа жалгызынан-қом татлы бир
аўҳалда өзннин суў астынла екемлипш ссзнцди. Бул
дүнья, усы дүньядан гүдерди үзнўи керек пе, керек
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емес пе, бундай ой оныц хыялына келип үлгермегениндсй-ақ, «елсмеи» деген ой да оныи санасына жетип үлгерген жоц, санасынан бийгарез, бәлким, биймақсет те
шыкар, бәдкнм, мақсетлндур, еле өлип улгермеген аяқлар, қоллар тирилигинсн дәрек берип, сермене берди,
сермене берди! Бир ўақытта ол суў астында қатты бир
порссни өзинин теўип жибергсиин сезди, ҳәтте аяғы
«диик» егти, бирақ, бум «динк» сткеп сести онын қулағы еситкен жоқ. жүреги еситти, соны еситнўи моттал,
езинин жоқары шыгып баратырғанып-ҳәм абайлаған
тәризли; лийкин, сол жоқарыға жарқ етип тиигаман
дегонше мына өкпесиндеги ҳаўа — ғарры ушын бир
әспргс татьтған ярым гана минут алдын бул дүньядан
сонгы мәрте жугып шүмген ҳаўасы жете ме, жоқ па,
ийектен жан бурып нтыга ма, я жақтыға өзн бурын
шыга ма, — әне, усы кәрасын ол анық билмсйтуғын
сдн; бир ғана ж )-тым ҳаўа ғаррыны да, жанды да шығыўға асықтырар, жанталастырар еди. ЕшсГшидс бсс
кулаш, бар-о, он кулаш арқаи емин-еркии жете беретуғын дорьяиыц ултаны менен айдыннын жузиндеги
аралық бес-он қулаш емсс, бес жүз-мын шақырымға —
адам бир өмнрде пияда жүрип жете алмаЯтугын аралыққа айналып ксткеп тәризлп.
Ғаррынын зонқ етнп сыртқа шыққанын көзинен де
бурын аўызы ссзди; соншелли жан ҳәўлстинде жанталасып ынтыққан мынаў жақты дүньясынан «ҳа-ап»
етип, бир симирнм ҳаўаны ийттсй жулқып алган да
гаррынық кон ашы.чған аўызы едидағы, төбесннен
шаишиғаи толқыч көзлерин еле аштирмай атырьан
сдн. Ыгып кетпеў ушын асылгандай бир зат излен сермсленгеп қолларыиа ағашгай қатты бир нпрсс нлцнди.
Гарры буныц ағаш емес, ултан мепен бакенди тутастыра шсртилип турған шылжыр екснлигип, өзинин усы
шынжырға ешскко мингендей минип турғанып, ҳәтге
аяқларынын санасынан бийғарез ашырым алын таслагаиын-ҳәм селди; өйткени, өлдим
азарда
жутаньгп
жутқан бир жутым- ҳаўасы тек гана жан емес, санасын
дё епдирнп улгерген еди; әне, усы сана айтқан сон, үксн
машақат пенсн болса да көзин аизгы ҳәм шазиырап
атырған, үстннен ентерилип ақтарылып атырған суўлардын арасынан булдырап көринсе де, әжайып бир
жақты дүньяны көрди, бул дүпьянын әжайыплығы соннан ибәрат — бунда Куяш, Қуяштан-ҳом бетер Ҳаўа
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<3ар сли! Ол дүньядак бунык парқы да, аргықмашлыгы
да усында едн-дә! Усы әжайып дүньядағы ожайып
дэрьянын эжайып емес бәкенипе тенкернлген қайықГы11, тап бир сирисинен бақанға қыстырылғап қасан
геўпштей илинип турганын көргендсги әжайып сезимлррин айтпайсац ба! Толқыпнын төккерилген қайыққа,
бэкепге шапшып шалпылдаған шаў-шуўыныц арасынаи
гаррыға:
— Лта, ата-а! — леген сес буўлығып шыққандай
боллы. ғаррыға сол ўақытта ғана өзиннн. жекке емсс
екенлиги ҳаққындағы ой сап ете қалды ҳәм әтираптан
алақлан Аллаярды аз.тсди.
Л.тлаярдык даўысы ықтан шықты:
— Ата-а, мен... қайықтын арқанын услап турман!
— Бск бо-ол! — деп бақырды ғарры ҳәм өзи төцксрнлгеп қайықтык ҳаўада солтанлап бос турған рулине
жармасып шықты; шыга сала сес шыққаи жаққа қараса, бала қайықтыц бас жағынан бес қулаштай арыда.
Ғарры асығып-албырап даўыслады: — Әсте-әсте саўмалал келе бе-ер... Қойып турр, саўмалама, мынанык
шығып кстстуғын түри бар! Мен үстинс салмақ салып
алэйын, оинан соц саўмалайсан) — Динке-димары қурып қалған ғарры қайықтын рулннин үстинс кесе тасланғап сец-сени тондай омыраўын арттыдағы: — Ал
енди, саўмала, саўмала-а! — деп бақырды. Ғаррыда
ық етерлик шама қалмагап еди; ол баланыц саўмалапсаўмалап кслип, қайықтын жалпақ ултанына жармасып атырғанын көрип атты, созайын дссе, я динке, я
созатугын зат жоқ.
«Шықпас жанға бнр себеп табылады* деп, ата-баба
усыны антқан шығар; әйпе усы мәўритте, қайдан келсе
соннан келсин, ықтан еки қайық бирден зымырап келе бердн. Д ос па, душпаи ба, — қызыл ма, көк пе, усы
мәҳолде ғаррыға бунын түк парқы жоқ, тек, мыпа
апаттан қутқарса болғаны еди. Олардык ким екении
еки қайықтағылар жапа-тармақай келип, кими ғзррьтға, кимн балаға жармасқаннан кейни де абайлағап жоқ,
дурысырағы, абайлаўга талапланған жоқ. Келгснлср
буларды суўдан алып, өз қайықларына мингизди; сок
ҳәммсси жабылып, бүккесине түсип атырган қайықты
қайтадан шиккесине қойды, я ескск, я таяў қалмаган
бул кайықты бнр қайықққа тиркелилағы,' жнгитлер
жағага тартты. Ийегн ийегине тиймей сақылдап
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отырған гарры да, я жыларып, я қуўаныштан күлсрин
билмсй отырған Лллаяр да тек мына нәрссни ғала
абайлады: скк қаныққа бөлинип мпнгеп оп жнгиттин
тури-түсн усамағаны менен барлыгыныц да кийими бир
таўықтық маегиндей бири
биринен
айнымантуғын,
гилен мақлайыида жулдызлары жарқырасқап соннашлы, шинелли ҳәм мылтықлы, шетинен Кумингсрди еслете бсретугып ғошшақлар еди.
Бир та.маша жери — булардық бирсўи бирсўяие
жағага жеткснше де түк үпдескен жоқ, пе қылнўы керсклигин ҳәмме билнп баратырғандай, ескекши мснен
сскекши үисиз алмасады, ескекке дем берместен дөндирип еседи де онысы шаршан үлгерместен скиишиси
тайын.
Сыртқа шыққап
сон, да апатқа ушырағанлардан
снрә: «нс қылғаи адамларсыз, не қыла жақ едикнз?»
деп сораған ийт болмады. Ж амбаслап атырған торақғылға қайықты да үнсиз әкелип байласты.
Ғарри менен баланы знрдеклстип қырға шығарды
да: «Идите по домам!» дсди биреўи. Ғарры йз и н дегереклсп турғанлардан: «Не деп атыр?» — деп сорады,
лийкин, ҳеш ким: «пәлеп деп атыр» деп түсиндирмеди.
Тасыр-тусыр қайықларына мииип, кетти де қалды.
Ғарры менен бала да маектен шыққап шөжедей тнк
ж арда зенирейисип излсринен узақ қараўға шыдай а Г|мады, күн батар алдыпын кс.м-ксмиен күшейип баратырған суўығы, кийимлерин сығып кийиўине де пурсат бермей, малпақ-салпағы мснсн зирдеклетнп, а\'ы:та
қарай жуўыртты.
Буларды көрип қорқып кеткенинен әдсбипде байбзйы жер жарған Мәҳкйда ксмиир, бийшаралардық бул
қурақым амап қалганына кем-кемнеп қуўанып, ски сйдеги үш бийтанқа мәкидей жылпылдап, табақ қатыпатыу меиеп, ошақларыно томар қалап, еки үкди моншаға айналдырыў менен аўара болып жүрди.
Ж ас тулға жаслығыпа барып, Аллаяр ергекинс-ақ
түк көрмегепдей тпк аяғынан басып, ғаррыпнкине келди. Жайдыц ыссылығы сырттан киргеннин дсмин қайтчрарлық дәреж еде тандырдай ҳәуирли сди, соған қәрамастан басыпа Досжаинын гөне әскерий соппашып
басып кийил, сеқ-сен постынға оранып, торақ суў ишип
атырған ғарры: « Б ү л курлым тәўир екенсен. түпәләм!»
деди ҳәм келипинин ҳал-жағдайын сорап билип, сон
П
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езянин аўҳалыныц еле аўыр екенлигин айтты, қара
курашын дәрьянын ыгызыи кстип, жаланбас қалғань:на, наайлаждан Досжаннын, аскерий гөне соппашын
кийии, «гүнаға батыи отырғанына» қыйиалды.
— 'Гүни менен аяқ-қолым, сүйекпе-сүйегим от болып
вртенип, киргшгим айқаспады! Түндс бир кәтир өттнғо, үш нрет бақырды, еситпеднн. бе? — деп сорады баладан. Бала еситпегенин айтты, ғарры: — Онда денсаўлығыц шүкир екен, уйқылай алыпсан,! — деди қуўанып. — Сол кәтир ксгс үш ирет бақырды, бурьти бир
ирет бақырса бақырып, болмаса тым-тырыс өте беретуғын еди; сен дәрьядан барып бир хабар ал, сол
кәгир кешеги бизлер көрген қайырға тийнп қалды
ма деген гүманым бар! Үсти-үстине үш бақырды-ә, пеге
бақырады қайырламаса! Бар, балам, бар, кешсгилердин
кәтири болып жүрмесин, — деп, қыстастирды,
Дәрьялыққа кеткси Аллаяр түс болмай-ақ қызық
хабар таўып келди:
— Қайырлап атырған кәтир жоқ, бирақ, кешеги
бзкепди толқыи қырға шығарып таслалты!
— 0 қалай?! — деп танланды ғарры. Бала еки ининин қысып, алақанларын «қайдам?» деген пишинде
жайды. — Бизлер сонша күш салып, қырылып қала
жазлаиек-ғо, «тамыры» беккем еди.
— Катер өткеп болса, сол еүрип ксткен онда!
— Әис, әне! Ссн жаиа таптық! — Ғарры қуунақланды. — «Тамыры» солқылдап турып еди, — дсди әдепкисинсн тайып. — Сонда да бизге күш бере жақ емес
еди, орыслардын кәтири тамыр-памыры менен жудгп:
екск-дә! Шынжыры бар ма?!
— Бклмедим.
Аллаяр кеткеннен соц ғарры шөгирмесин де сорап
көрмегенине өкипип жатты, Ақыры, сонша лабыр бокенди қырга шыгарып таслаған толқын онық қара шөгирмесиғт-қәм серпип таслаўы мүмкии еди-дә!
Күн батардын алдында Аллаярды кемпириие шақыртып:
— Сен сол бәкенди бир жерге байлап кеттиц бе, я
өз аўанына қалды ма? — деп сопады. Бала ез аўапына
қалганын айтты.
— Суўда ма, қырда ма?!
— Суўда д қ ы р д а да.
— Тусипсем, буйырмасын, жөнлеп айт!
73

www.ziyouz.com kutubxonasi

— Бир жағы суўда, бир жагы қырда жатыр.
— Ыгыи ксткендей итнмаллыгы жоқиеди?!
— Ж з-ақ. Биреў ийтерип сала қоймаса, суўға өзи
түсс ме? Дорья болса, кешегиден де тәўир- щ тап таслапты.
— Ҳимм, онда ҳеш гәп болмас. Ол бәкен еле керек.
Ал енди, қырға өлип атырған қара ғарғадай бир нәрсени шығарып тасламап па? — деп күлди. — Атац жаланбас қалды-ғо!
— Басыныздағы да жарасады екен, — деп кетти
бала.
— Түтш менен гаррынын идынан баланыц «дәрья
бурыпгыдан да тап таслапты» дегсни шықпады. «Қайыр
кебейеди, шыра жағыў керек, шыра-а!..»
Бирақ, оньщ шыра жаққапдай шамасы жоқ еди,
көзн сол илипсе күнн кешеги ғана өзип, баланы, қайығын, тап ертеклердегидей, дәстанлардағы Қыдыр аталардай ғайыптан тайып апаттап кутқарып кеткенлермтц катерлериниқ қайырлап атырғаилары елес-елес
.'срип, уйқысы чайдай ашылын кете берди.
Үшипшн күни кештеги балаиыц әкелип берген қыркаўылынаи ғарры сорпа таярлатып, өзи еккен қызыл
бурыштан үшеўин дизбектен сыттыртып алдырды да
ағаш қасықтыц арқасы мепен өзи бир табақ сорпаға
уқшатып езди. Бурыштыи ашыўынан қасында отырыўға шыдамаған кемйир «уўығып өлер бул!» деп қорқып
еди. Жақ, ғарры арақ-арақ терге түсип, ксптнрип бериўи ушын көйлек-дамбалын шешип бердн де үш-төрт
көрпени үстине қабатлатып жаптырды. Сол сол екен,
иырылдап уйқылады, уйқылады, тац алагеўгимде кемпир оянып: «Демигип өлип қалған жоқпекен!» деп, көрпелердин қабатларын ашып қараса, орынында ғарры
жоқ! Қийимлери де, постыны да жоқ! Сонып арасьшша
тамбас дүсирлеп, «ҳалын билменди, тагы аязлап қалатуғын болды-аў!» деген гүдик неиен ксмпир гсўишин
салпылдатып, бешбентин жамылип сыртқа шықса —
қыстық бир күни! Шымыры аяз зорре ашық жерди
шымшып алып атырғаи! Қарасын көрмесе де тамныц
басындағы ғарры таман ийегин көтерип: «Ҳа, түссен
бой ма? Жапықа реҳимин жоқ па сенин?» деп даўыслады. Аржағынан келген гарры, жуўап орынына:
— Қаша былай, басына түсип кетпесин! — деп бақырдыдағы, бир-еки гөне ескск ҳәм таяўды излп-изи74
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неи таслады. Қемгвдрге ишкерилеп, тез чай таярлаўды
буйырды, өзи зәцгиден еплеп басып төмен түстидағы:
«келиннен хабар а.таман,» деп кетти.
Тап бир-еки кунликтеги кәринис қайта тәкирарланды: сыйыр сондағысындай көзин мөлийтип қарады,
гарры бул сапары есикгин тәмбисин тайдырытпастан
бурын-ақ сыйырды да, басбақты да босатып жиберди.
Бирақ, бул сапары үйдин есиги ашық екен, демек,
адачлар ояў, жанарақта ким де болса сыртқа шыққан.
Ғарры өз болжаўынык дурыс екенлигиие ишке кирип,
төрдеги терлеп-тепшип чай ишип отырған аналы-балалыны көргснпен кейин исенди. Хаял ғаррыпы төрге
шығарып болып:
— Өйппей, атй, — деп қысыныспасын айтып атты.
— Сизден хабар да ала алмадым, бүгии питегепе қалқыйып отырман, қәзир кирип шығыў нийетимдс бар
сди, өзиқизди көрип қойдым-аў!..
— Сеп өйтип, бизди қысындырма, келин. Мен де
жетейин десем, жете алмай, кемпирден аўзы-жағым
тынбай сенин аўҳалыкды сорап аттым. Сөйтип, дәтим
шыдамай келгеним еди, қалай епди, шүкирлеўмисек?..
Ҳә, борәкәллэ, усы отырғанынды көргеннин өзи бизге
ғакиймет, шырағым. Биз бир тозғаи адамбыз, жатамыз
да, турамыз да. Сен ис қылып, өзинди күт, балам,
әйне қара жерди қайра-қайра басып жүретуғын ўақытларык, басып жас, қаран, күтип! Бизин кемпирдин
тәўипшилигине онша исене бермей-ақ қой, оннаи өзнм
зор болып шықтым, — деп, үш бурыш езип ишкепин,
сөйтип тэўир болғанларын мақтакыш пенсн айтып:
— Буннан да питегене дүзелинкире, даянынқыра, —
деди. — Ешектин үстинде отыра алғандай
болсак,
орап-шымқап, Қыпшақтағы түркмен қыз тәўипке өзим
көрсетип қайтаман, — деди жеделленлп.
Булар чай ипшспени усы жсрде тамамлады. Ғарры
чай ишнў ушып өзиниқ үйине киргеи жоқ. Бала екеўи
ешекти ертлсп, белинс Назарбайдын журтыцда қалғап
еки гиркирени тенлеп, артып, ескек, таяўыларын алып,
дәрьялық таманға келдн.
Гиркиренин ҳәр жағы батпандай бар еди, ғарры
тенди көтерип түсире алғанына мардыйып, қайықты
шешип атырған балаға:
— Атан еле өле ж ақ емес қусаға-ан! — деди. <усы
кеселден қайтыс боларман» деген ойы қорқытып тас75
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лаган гаррынын взи ушын айтыл турғаны улкен бир
жаналық ашқандай туйылар еди. Бала ғаррыкыц бул
гәплсрине онша итнбар берген жоқ, жуўап та қайтармады. Ж уўан қыл арқанды жаздырып, гиркирениц бир
жағын қайыққа қарай двнгелетип кетти. Ғарры ешегин
тусап жүр.
Олар бокеннин тусына қайықлы келдн. «Дәрья кешегндсн де тап таслапты-го! Кеше бәкеннин жартысы
суўда жатыр еди, бүгин тасыракып сыртта қалыпты!»
деди бала. Ғарры гүзде суўдын усындай болып қайтатугынын, бәҳорде және тасыйтугыиын айтып атыр.
Ғарры бәкенди аўдар-тецкер егип көрди. Тогада
шығапақ бойлы ғана шынжыр қалыпты, суў тасыыастан алдын көп заманлар жерге тнйип жатқап шыижырдын ширигенлиги соншелли, бир тоғасып ғарры
қолы менен ысқылап көрип сди, қара ширик иримтикнримтик болып, қалан болса солай тақандай езилип
баратыр. Ғарры буныц қалай бокендн услап турғаиы*
на, усы ширик шынжырды да үзиўгс шамзсы и;етпегенинс тацланды. Ғарры шынжыр өтксрнлгеп нәҳан
тогаға жуўан қыл арқанды байлады да бир ушын қайықтағы балага зыкгытты. Сон өзи: «атанда күш ба-ар
еле, қартайса да қарскец шапшсын дсгеп!» деп кақтаныи жүрип бокенди тарбаяқлап өцмснлей берди, өнмснлей берди, қашшаннаи суў синип қалған лабыр бәкен ҳәр қыймылдаған сайын гәлн жанағы: «атан өле
жақ смес еле, түполәм!.. Күш ба-ар еле, түпәләм!..»
Еки-үш күиликтеги сонша машақт ттснеи тапқан
қайыры анғардын арқаға тез аўнаўынын кссапатынаи
үйдиц орыныидай дөнеслсннп қалыпты.
— Ақ-қарасы айырылған норсенин зняны жоқ. Буған сога берип, кемедегилсрдиц көзи жоқ па! Ҳәр боле
үстике суў жайылып атырған, сайызлығын жасырып
атыргап сайыздан келеди, ксмени жилжытпайтуғын да
солар, апат келтиретугын да солар! Ж әнс, теренге қусап алдап кеси.тнўин қара булардми! — деап гзрпы
көрипгсп атаўшықтын шыгысындағы бнр жайылымды
таяўлап көрип атырып: — Бул кәралар да блр-екн күннен тасырайып қалады, соиын ушын елс дс арқзраққа
ал!
Бала қайықты көрсетплгеи жгққа багдарлады.
сәл жүргекнен сок:
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— Тоқта! — деп бақырды ғарры. — Тап усы жерге
таслаймыз.
— Бул жсрлер терсн-ғо, таяўдыц жартысынан көби
С1ЩИП тур!
— Бүгин тсрен кусап турғаиы менен, ҳәпте өтпсй
санызланады! — Ғарры жуўан ҳыл арҳаннин бвр ушы
өгкерилип байланған гиркиренин үстинги тасын ширснин көтерди де: «ецкейсем алып кетсди-аў!» деген пом
мснен енкейместеи с\ў га таслап жибердн. Аспанға
серпилген муздай суў тамшылары ескектеги балаиын
мойынынан жаўып, етлерин қус етиндей бөрттнрин,
түршлктирди. 1\айық аўдақлап-аўданлап, бәккспнеи
алысласа берди.
Бул — ғаррыныц қарамағындагы үш бәкеннин дәл
ортанғысы, енди усыннан үш шақырым өрде, үш шақырым ықта бнр-бирдсн бокени бар едидағы, ғаррынык
шырашылыққа зәрүрли бир қабақ майы, бир-еки шырасы өрдеги улксн бэксиде. Ҳеш қандай стандартстаидарт дсгеиди есапқа алмастан, Төрткүлдиц бергн
жағыидағы «Бабай қалаиык» усталары адам бойы
етип соққан бул көшки-бәкен ғаррынын шыра май,
күкирт кусаган қыт нәрсслерин тнлсишилсрден тыққышлап қоятуғын оорыиы, бунын гилтц қысы-жазы
ғаррыныц ышқыр баўына салмагыи салып жүретугын
еди. Ғарры ец әдеп, соны барып жагыўды мақул көрдидагы қайықтын басын өрге қаратты.
Олар бул бәкен-көшкиден жакагы орнатқан бәксниннц сынған фамсынын орынына бнр фанс та алды.
«Ляқтағыныц да майы түўеснлип едн-аў, тарса ядьтмиан шығып баратыр скеи!» деп, қулыпты қайтадан
ашып, тагыбир фансты майға толтырып шықты. Гилт
тағы ышқырбаўдан, ғарры қайықтан орыиын тапты.
Күн батўға мейилленгеии меиеи еле әтиреп жақты
болганлықтан бәкеидсги жаиган шыраныи жақтысы
сыртқа анық билине бермсс едн. Олар еи соцгы бокенкнн шырасын ымрыт жабылып қалған мәҳәлде жагып, жулдызлар патырай баслаганда қайықты жамбаслап атырған торанғылдыц қолтыгыиа тықты.
Екеўи бир ешекке мннип, ырашқа өрчелегенде таза
бәкендеги шыра узақтан шоқтай ғыжлап көринер едп.
Ғарры балага:
— Ол шыра емес, мсн! — деди мақтапып. — «Моннен аўлақ жүрнн, мен тсрен емсспен, сайызбак! Мснии
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сайызыма сүрнигип өлмеқ!» деп, айтып турыппан.
Жақсы ма, жаман ба, бәри бир, адамныц өмири адамларға шыра болыўы керек, қала-ай, атац айта алмай
ма, ойнама атан менен, ҳимм! — деп күлди мингссиктеги балаға ойынлы-шынлы. Аллаярға ғаррыныа бул
кеўил хошлығы қатты унап киятыр. — Алеке-е, қала-ай,
— дейди өзикек өзи йошланкп. — Атацнын кэйпи бзлект
бугин! Өмир дегеннин бәрп кешегидей қапыла бермейди, усындай йошландыратугын да күнлери болады!
Бирақ, ғаррыны да, баланы да йошлаидыратуғын
бундай күнлер санаўлы ғана қалған екен сонда.
Екеўи гә ябыға, гә ешекке миигесип, ҳәр күпи ксште
шыра жаққан дәрьялығынан әжик-гүжик сөйлесип
қайтып жүрди! Ол бир, бахытлы күклер ексн, ғарры
сол күнлерин еслегиси келеди, әттен, ўақыг жоқ!..
Ийесинин изиндеги бийсәўбет, бийтаныс еки жолаўшынын ийисин узақтан сезиўден-ақ жатсыраған Қутлаяқгьщ мурынынын ушы жьтбырлап еди, олар дүрсилдеп гүдисине жақынлағанда шабаланып үрип жибсрди!...
Енди, ғаррынық еслеўге ўақты жоқ еди, лийккн,
тийисли гоп айтылыўы керек...

6
«Қылышын сүйрсп қыс келди» дейтуғын еди хальгқта. Ғаррыиық кеўлине усы быйыл бул аўылға —
дурысырағы. аўыл аты қалмаган ски үйге қыс қылышын сүйреп емес, қылышын жалацлатып келгендей
туйылды. Ызғырық самал етекли елдиц қатарында қолтықтагы еки үйдиқ тамларынын басындағы от гүдилерин жулқып, ашық-тесигинен ишкериге ҳүўленди.
Ғаррынын Аллаярға айта беретуғын ыссы самалы
Қыпшақтан да, Шымбайдан да, Ш аббаздан да, Төрткүлден де бас пүкил ескенди қойған тәризли. Қайтама
төрт таманнан ысқырған ысырапыл купнен күнге
ҳәўиж алып, күннеп кунге гүжийди.
Енди, қыстық аты қысдағы. ыссы күтип бола ма,
күннен күнге күн суўытады, бүгиннен ертен, ертеинен
арғы күни суўық бола жақ, бул ҳеш гәп, бул — пасылдын нызамы, нызамлы нәрсеге пәлен дел болмойды.
Бирақ, дәрья қатпай атыр, қара суўықты қақ жарьтп,
кешки қақаманларда суў кешип, шыра жағып қантыў
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күннен күнге машақаг болып баратыр. Еки күнликте
гүздин. басындағы келген, ғаррыны алампурхан егип,
Қыпшаққа жоллаған адам тағы келип, қандайдур да
бир мәкеменин мөри басылғаи буйрығына қоса ғаррынып бнр-еки айлығыц да берил кетти. Мери басылған
соц, бул да нызамлы ис. буғаи да пәлен деп бола ма,
ғарры ҳ-элек, бала ҳәлек, қайық ҳәлек! Ғарры меиен
бала тула бойы ақ қыраў болып, қара қуптанда есеқкирсп келип, сүре ж-ығылады. Онын менен, өтип атырган катер жоқ, ғаррыныц қулағы күнп-туни дәрьялықта; коптен бери гүўкилдеген сес шыққан емес. «Катерин жүргизбейтуғын болса, шыраны жақтырып не қылады екен, муз қатса қутыла қояр едик бул машақаттан!» деп тоцқылдайды Моҳийда кемпир. Буны тоцқылдатьш журген де қыстағы керексиз машақат, куннин суўыгы, Ертец буннан да суўық бола жақ, ақыры!..
Суўытса суўытсын, күн жаманы кетер, бәҳәр жылт
етсе бәри де умыт болар, саратанда елп еткен самал
таппай желпингенлеринде, бул журт қыстын салқынын
сағыпады, суўытсын, мәйли!
Бирақ, буларды тондырып жүргеп күинин суўығы
емес, күнпип суўыгы кийими, отыны, басында мнйи,
үстинде үйи бар адамға не болыпты, тондырады —
жылынасац — қояды. Буларды тондырып жүргси нәрсе — хабарлардын куннен күнге суўытыўы. Қыстын
суўығы не, тоиди қалтыратады, жанды қалтырататуғын
хабардық суўығына қалтырасақ, иши-баўырын, ақылҳуўшық, сағыныишарын қосылып қалтырайды, буларды жылытыў дым қыйын, буларды от жақпақ түўе
қумбызға өртеп-ҳәм жылыта алмайсан, буларды тек
ғана сөз бенеп жылытыў мүмкин, еритиў мүмкин, онын
ушын сол сөзлерден қуралған хабардық өзи жыллы
болыўы керек. Ал, келип турған хабарлар, бирипен
бкри қорқыпышлы, биринен бири суўық еди, бир аўылдагы төрт ғәрипти усындай суўық хабарлар қалтыратады, тондырады, аҳлатады-үҳлетеди,
Жән-жақтын самалы соқпай өтпейтуғынындай, күн
қатты суўытқалы жән-жақтын өткиншилсри де усы
үйлердин биринде бнр жылынбай өтпейтуғын болып
қалды. Өзлери жылынады, ал, буларды түрли-түрли
суўық хабарлар меиен музлатып кетеди.
Шыпшан бир ай болды, Бағдияр да, Досжан да
изеп басқан емес, өли-тирисин билдирген емес, үйде79
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гилер толғанғанда да, тоиғаида да усклардын >тайы'ммиан қаустсрленнп тоцады, сопы олар билмсймекен,
жбир хабарыи билднрсе болады-го!>
— Әсксрлнк деген бул қазыў емес, қазыўшылық
емес, па-ай, ссн-ҳом сөйлейсеи-эә! — деп жекирииедн
сондайда ғарры кемпирине.
Мәрзия болса, ярым айлаи бери тысқа шыққанды
қойды. сынық қабаққа дәрет сыпдырып, есикке телмиргени телмирген! Лийкин. Бағднярдан хабар жоқ.
— Усы, қәр кнмнен бир гәп еситип, сары уўайымға
батып жүргенше көзнм менен көрип, кеўилимди әнжамлап қайтайып-шы! — деп пәтленди ғарры. Бала да
бармақшы еди, «апана ким қарайды, аўыл-елге ким
квз-қулақ болып турады!» деп, кейип тасладыдағы,
қайыққа минип, ғаррыкын өзи атланып кеттн.
Бул ғарры басқалардай емес, бир жаққа барарман
болса жеткенше, барғаннан сон қайтқанша асығатуғын
бийпарасат адам. Бундай адамға «•Қыишақ дегсн не,
мымаў турған жср! Қайықтыц басын бир бурса болды,
агысгын ези-ақ қә дегеншс Қыпшақтап шығарады!..»
Күн менен яйдымға бпрге ишққан ғарры, ырасында
да сол күни күм бата аўылынын жасқасына келии,
жамбаслап атқан торакгылдын қолгығына қайығыи
тықты.
«Қьшшақ дсген не, мыпаў турган жер!» деп, мын
яйтқаны мснен, бул аўызға а!'сат, қыс түскели толысы
оргайкп, баяўлэн қалған агыс барганша да, қайтқанша да гаррынып. қолын ссксктсн бир сли босатпгды. Ырге жүзгендс гой. эр сирә өрлигин көрсетедн.
Солай да қыстын кир кеппсс қглсқа күпкнде отыз шақырымға жуўық аралыққа ари бг.пып, прц г,оГ|-ыў ғарр!а түўе еки ийииин жу.тып жалмағаи жас жигиг ушын
да үлкен ғайрат болғаплықтан шығар, ғарры: «барыўымиап қайтыўым тез болды!» ден келдм.
Күн а \а күниииг суўығы катты кәҳэрге мингении
тнртеўи де түўел биледн. Гарраныц өзи сситип. көкирсгнн басқанлықтам буиии қэлтыратпасы қойса да
Қыпшақтан келген суўық хабар қалган үшеўпнин қалтыратпасыи еки еселепдирдн. Бәленин бори усы гаррыдан кслии атыргакдай, қайда суўық хабар болса усы
таўып келетуплгдай көрингеи Мәҳийда кгмпир: «барыўымнан қайтыўым тсз болды дсп мақтанады-аў жүдә кеп!» деп, ишинсн Спр тоцқыдданды, әлбсттс, иши«0
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ксн тоцқылдапғаннан сон буны ҳеш ким еснткеп жоқ.
«Басбашы а.пы мыц ләшкер менен муз қатпастан бурын берп «пип алады деген ғаўасат бар!» дегепинде.
«бкйдоў.:ет базарға барса сум хабар табады!» деп,
пемпир шаларақ сситгирип тоцқылдады. Шаларақтык
агы шаларақ-дә, шаларақ токқылдаиған сон, гаррысы
да шаларақ еситш де, гопии даўам ете бсрдч:
— ...«Ҳиц» деўге пуршасы жоқ, сонша жер.чеп қарплай өшип барғаным бир иул, мениқ менен де жуўырыи-жортьш журип, зорға тиллесин өтти, түўе! Баллар
қырта-қырт шабыспаға, тарса-тарс атыспаға таярланып агыр! Лқыры, урыс дегенин ылақ окын емес, не
бир гүмбирлсскеп-гүрсилдескеи топ атыспаларда нааалаған жаныкиын дийўаллары топырақ болыи бурқылдап, әйпек-қапылары аспанға шыцгытылып, өзиннин,
тас төбецнен тарс ете қалатуғын қусайды! — дегсп
сайын кеяпирдин ҳүрейи ушып, даўысы шықпаға қарады:
— Өйпией, қудаяым-ой, қудайым-ой! Өзиқ амап
сақлангәр, жалгыздыц. жаны қудай менен! Басыпа қарамап қапы түспек муштай кесек тийсс де адам
амзн қалар ма? Бэри мына, атына шсшск түскир, палўаннан болды! Балам әнсйдей, ҳаўаланбай-ақ жүргеи
бала еди!..
Кемпирге бул суўақ хабарды айтыи қочғап жеиилтеклиги ушын гарры егжнип тислеп үлгермей-ақ үлкен
ҳойўанныи сыртқы қапысы «сықсып» аишлып, аяқ сести ежирегс қарай келе бсрди. Ғарры күтә асығыс еыбырлады:
— Келиндн өлтирип аласац! — де/ш әри ҳурейли.
әрн өтииишли үн менеп. — Ҳәргнз таталан гөрме, пс
хабар болса, ©зим айтаман!
Бул үйдчн адамларына Аллаярдын аяқ сести қзшшаниаи-ақ таныс болып қалган, ғаррынын күтксннндей-ақ есиктен Лллаяр кирип келдн. Бала Есжанды
емес, әкесии кергендсй қуўаиып, бу.т қуўанышы тсрис
кнрииклсў көзлериндс, ҳеш қаидай сумлықтыи ны таии
жоқ бнйгүна ҳом бпйғубар жүзлерпнле ойнадыдағы.
чп-нри тислерин жярқыратып көрсетти. Бул бпйгүман
ҳәм шадымап жүздин күлкисип тыпўға көзи қыймяп
қалгзплығы сонишллк, ғарры апасшта айтпаўын естгертии, бдрлық ҳақыйқатлықты айтарман деген ойыпа:!
бнр зумда-ақ ўаз кешти; кслшшнин аўҳалын сорады.
Ь —5615
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«тупәләм, шүкир екен!» Лийкин, бала Қыпшақтық, ондағы әкесинин хабарын күтип, анасыныц дилгир болып атырганып айтпақшы еди, айтпады. Бупы, көп жасаған адам гой, Есжан ғарры да айтпай-ақ түсинди.
Бала Қыпшақтан алып келген жақсы
хабарын
ушып-ушып қуўанып айтты апасына: «Жақында Қыпшақлы қызыл әскерлер Төргкүлге өтеди екен! Сонда
ағамлар бир күн алдын шығып, үйде түнеп кететугын
қусайды!»
— Қашан екен?! — Аўырыў ананық басы қақәцлап
кеткеидей, сергекленгендей көринди балага. Анасына
әкесипнц қашан келетугыиы қай дәреж еде әқмийетли
екештн, жанынан гүдерин үзген байгустын сонша жыл
қослас, отлас болған, турмыстыц ашшы-душшысын бирге татысқан қостары менен сн болмаса сонгы мәрте
ырзаласып қалыўды күтип атырганын, жаиы да тек
сол ырзаласыў болып өткенше аманаттай
сезилип
атырғанын бала түк билмейди ғой.
— Жақында! — деди де ошаққа отып тыға берди.
Ен болмаса қашан келетуғын шамасын ғаррыдап сорамаганына өкинди. Сорағаны менсн ғарры байгус не
десин, «Төрткүлге шығамыз» деген хабарды да хеш
ким буған айтпаған, айтпайды да, егср отряд 'Гөрткүлге өтетуғын болганда да бул оскерий сыр, буны бул
ғаррыға ҳеш кимнин айтпайтугынынан да ғаррынын
хабары жоқ. Тек болғаны дәрьяда киятырып: «Қыпшақта қийын болып атырса Төрткүлге өтсе болады-ғо,
әскерсиз қалаға басбашы топылып не қылады!» дсген
ойдын басына барып еди, сол ойы санасына снцип қалған екен. Балаға не дерин билмей, не деп қуўандырарын билмей албырған пурсатта тилинин ушыиан суўырылып шықты да кетти, тамам.
Олар ертснине күни менен дәрьядан хабар алмады.
Ақыры, жол — ж азда ыраштын үсти болса, қыс тусип,
дәрья тап таслағалы — ыраштын дәрья таманғы ығы
— дәрьянын ғырра жағасындағы қайырлық жол болыи
тур. Усы күилери өткинши де көп, туўрысынан урисы
көп, ғары көп, басбашысы көптей көрине бергенликтен
ғарры шыра жағыўға шықса да я күн батар алдында,
я күнди батырып болып шығатуғын еди.
Сол күни Аллаярды ертип, тап бул да жағысқа келди, кун де уясына батты. Ғаррынын өзи жамбаслап
атырған торанғылға ж үре бердидағы, әдетине гөре
82
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Аллаяр еки ескеги менен таяўын астындағы қамыслыгына гығып кеткен пышық мурыны батпайтуғын жигилдиклиги таман кетти.
Таяўмл менен ескеклерин аўдыр-саўдыр етип алып
келсе, ғарры жантайып атырған торацғылдып қолтығына үцилип, сығаланып жүр! Қайық турған жерден
суўык, самал ҳүўлейди! Баланыи жүреги суў ете қалды.
Бундай ҳәднйсе бурын ж үдә көп болғанлықтап ғарры
күтә албырамады, өзип жоғантпады. Ескскти, таўыды
орыпына апарып тығыўды буйырды, сэц: «ссн өрге
шап, мен ыққа шабайын, қудайын күткен биреў әкелин байлап кеткен шығар, тап, усы жерде табысқайлы,» дедидагы, Қы тиақ таманға бст алды.
Олар бул жерде бир саатлардан соц упсиз табысгы,
қаранғы түсип кеткенликтен бири бириниц тунжырасқан жузлерин көрген жоқ...
Түии менен аиасы қатал болды. Түни менен
бала кирпик айқастырмады, тацныц алдында анасы да
уйқылады, өзи де уйқылап қалыпты. Қөзин бир ашса,
анасы сүйретилип барып, сөпип бараш рған шоқтыц
үстине жалпылдақ салып, алыстыра алмай бүлип атырған екен; ецкейип, отты үплеп атырған ананын әгештснге тирелген жип-жицишке қоллары ап-арық геўде-син кетере алмай қамыстзй қалтырайды. Бала көрпе«
син серпип таслап: «Өзим жағаман гой, апа!» деп умтылды ҳәм анасын сүйеп, тесегине әкелип жатқарды.
Соған-ақ шаршаи қалган анасы, ски ийипи барыпкелип, өзиииц шыдамсызлық сгкенине, баласьшын уйқысын бузып алғанына өкинип, үнсиз телмирди оған.
Бала отынды алыстырды да тсмарды қалап, сыртқа
шығып кетти.
Ҳәйўаннан дигирманныц гүрилдиси келип атты.
Бүгин Мәҳийда
шешесинин. нан жаўатугын күни
еди.
Ана айнадан қыя түскен нур достесинсн қуяштын
қай игамаларға келгенин, сәскенип, пәраўан болып қалғанлығын абайлады, Д алада тереклер сықырласып, самалдын пәтли болып турғаныннан дәрек берер ели.
Дийирманнық гүрилдиси еле даўам етип атыр, ана
биресе баласын аяды, биресе пақырлап төгилип, отты
өшире баслаған қара қуманға алақлап, баласын шақырған болды; онысыз да өлпеқ, зорға шығып атырған
бийтаптын даўысын дийирманныц гүрилдиси балага
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еситтнре қоя ма! Кеше шала писип қалған қазан толы
гешир де қақиақты көтере бырқылдап қайнап, анаға
«динке-димар» деген нэрсешш обдси қәднрнн өтирип
атты. «Түби қарлығып қалатуғын болды-аў, суўы да
қурып қалды-аў, питегене суў қашырганда болар еди!»
ден, кеииреги бәрин сайрап атыр, билнп атыр, барып
қақпақты алайын десе де дизде димар жоқ.
Усы ўақытта сырттан кемпир келип:
«— Бай-буў, байғус балам-ай, еле тартып болмапсан-ғо' — ден өкиниш билдирди де: — Келип қалан? —
деди ҳәм жуўабып күтпестен ишке кирди де алды менен қазаиныц қақпағын, сон дүмшени алды. Оннан сон
барын Мэрзнядан: — Калайсан, питсгепе бетин бсрман
қарайьш деди ме? — дсп соралы. Морзия не десин, шүкирлпк билдирнп атыр. Кемпир: «шүкир ете бер, шырагым, шүкнр ете бер, қырғаўылдай дүрлеп бнр турин
гетссц, бәри де бир күншелли болмас», деп, тзсслле
бсрин жүрип, мыс қумандагы суўды шабырыстырды,
биптаптын бети-қолын шайдырды, сон сынық қабақтағь: эттсй сарғайып кеткен женил дэретти твгип келип,
қабақтын кеўип турыўы ушын жыллырақ жерге қойды.
«Оранынан турыўдан серпип таслай қойса болады-ке!»
ден атыр баланы да гиналап.
Зағараларын қыздырып, алдына қойды. Чайнектсги
чайды қайтарып: «ыссылай ғана шым-шым уртла. терлесен, питегене сергсксийсен, аздан соқ, ыссы жарма
жечкеремен,» деп, асығып кеттн. Таннаи турып, ғаррынық қайыгын излсп кеткенин, түни менен: «қайықсыз
күи қалай кешер ексн!» деп, уўайымлап шыққалын
усыннан еситти булар.
Ксмиир пуўы бнрқыраған ыссы жарма алып келгенде Аллаяр қашшан чайнек-кесаларды жыйнап, бир
самар геширди ағаш қасьқтын арқасы менен сзнп,
тек, қамырга қарып, ийлеп жнбере беретуғын стип қонған ехен.
Ксмпнр сыпараларын жайып, унды елеп, қамыр
ийлеўгс киристи.
Ана байғустын не иштсйн қалыи жалшып едк, сырты
желимленген сынық кеса мемен торақ қатылған жүўерп
жармадан кйэи мснсн жалынып отырган жалгыг.ын
аяғаиынаи-ақ бир кеса өлдим азарда ж ут;и , болгаиы.
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«Токып қаласан,, балам, дэрьялықтан атаннын қандай
мүшым ис таўып келетуғынын кайдан билессн», деп,
апгсы баласына қалған жарманы зорлап ншкиздн.
— Тапдырға от қоя бер, бизин қамырды жзўғапи/а
бул да бойын алады, мен керсенди ыссы жерге жаўып,.
изиннен жстемен, — деп жумсады кемпяр баланы.
Марзия менен Мәқийданыц буннан уш жыл буркн
кесектен өрген наҳан тапдыры Есжан гаррынык мал
қорасы гамандағы думяекте едя. Тандырга огты берл:;,
лаўлап атырғаи жалыннын устине ири томардан таслап
атырғанда аўызы-аўызына жуўыспай, тоиып қалған
ғарры үйцнин емес, туўры тандырдык қасына келнп
ешсктсп тусти де гуректеЛ улксн алақанларын ғалақгулзқлатып жалынға шаўлады; сақалын шарпып кетпеўи ушын шалқыған жалыннап шалқая қаймығып
атырип:
«— Шүнит:ши-и! — дедн. Бала «ағам княтырмскен?»
деп ойлап үлгерместен-ақ гәптин изи еситилдн. —
Қайықты тапты-ым!..
Асығыс үйине келген кемпир сыртқы есигинпн гнқгйып ащылып атырғанын көрди. Танлыр тамакға
қараса Аллаяр жоқ, тапдырдын ҳәўпри
сағымдзй
буўаллырланып шығып тур. «Ҳе-с, майданлап жургсн
шыгар,» деди де ишке кнрпп, қамырын зуўалалаўға
кнристи; кемпирди еки ундин наны асықтырар е.:и,
сояда да: «аллатала бендесин жаратқанда ыляй ;ы
үсейтии зуўалалаган шыгар-аў, эдеп, сркекти жарачқан
шыгар, буларды «аштан өлмссин, буларга тап өзимлей
зуўала жасап, наи жаўып, жан еидирип турсын» деп,
биз, бнйшара ҳаялларды жаратқан-аў!..» леген ой келе
бсрди, уеипы биреўлсп еситти ме, я өзи тоқып откп
ма, буны кемпирдик «зн де билмес едн, пегедур, ски
үйдик еркегин квптен бери асырап отырғаны ушынақ өзнн ылай зуўалалап атырган тәнирине усатқыси
ксле берда. Усындай он-ҳыяллар менен бәнт болыл,
қамыоды тез ийлсп болды. Епди «тандырдып басына
кетерип апар* дейип десе, «мынаў баласы түспегердиц
есиктен басын бир суқпаўын қара!>
— Аллая-аар, ҳа Дллаярр! Аллаяр-үўўў!!!..
Сес-семнр жоқ. Геўишин сялпылдятмп, асьггы'? ишкс кирдн де п-зҳән самарды мықшыйып котернп шықты. Тандырга үннлсе еле оты шашланбапты, букы
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шашлап атырып та жән-жаққа қарайды, еле Аллаярдан дәрек жоқ! «Ҳаў, бул балаға не болды?!’»
Нанды жаўып атырып та сол сөзди губнрлене берди, жаца зуўаланы жалпацлап, суқ бармағы менен
кинднк ойып атырьш та жән-жағына қарады, — жоқ,
Аллаяр — жоқ, Аллаяр жоқ! Тандырға суў' берип атырып та қарайды, — я ғарры, я Аллаяр жоқ! «Баланы,
саралаўға шыққанында мартыў басқан жоқпексн!»
деген ойы бирден шоршытып жиберди.
Пискен-писпегенине, аққан-тускенине қараған жоқ,
тандырдан зағараны үзип атырып та мартыў киятырғапдай артына бурылып қарайды! Я мартыў, я Аллаяр
жоқ!..
Өзи ғаўасатшыл, ырымшыл кемпирдиц ядына ақи!амғы түси сап ете қалды. Тусипде Бақаншақлыдағы
әлле қашшан өлген Кудайберген дайысы арбасына
мингизип баратыр еди. Кемпир енди баланыц да, ғаррьшыц да, анаў бийтап ҳаялдыц да, ҳәтте, «тарса-тарс
атыспада жүргсн» жалғызыныц да аманлығынан қорққан жоқ, тап, өзинии қара басынын аманлығынан
қорққаны сопшелли, жабылған нанды қалай керсенге
салғанын, устин жаўған-жаўмағанын билмейди. Турипе
өли шырай енип, Мәрзияпын үстине кирип келдя.
Узынына туспп, есикке қарап атырғаи ҳаялдыц бақырайған көзи оған бир турли көринди. Кемпир дәрриў
есине енди де қаялды шоршытып алмаўы кереклиги
санасына жетти ҳәм: «тез-тез зуўалалап бода қояйып,*
деп, жулқыньщ, зуўала жасаўға киристи.
Айнадан ағылған нурдын агымы кем-кемиен қойыўланып, төрден есиктин күн шығар таманына жылысқанына қарал, Мәрзия куннин тәўир-зқ батысқа қыйсайғанын ҳәм аспанныц оғада ашық експин сезингеп
сайын: «усы ашық аспаннын астында тағы да нан
жаўатуғын, Аллаяржанымнан палўанға «ыссылай жеп
алсын» деп, тандыр басыннан нан жиберетуғын күплерим бармекен,» деген әрманы елжиретйп атыр еди,
кемпир топа-торыстан:
— Мен өле жақ қусайман, кели-ин, — деди муцлы
даўыс пенен ҳәм ақшамғы бузық түсип айтып берди. —
Баламды бир көрип өлсем болар еди-аў! — Еки нашардын гудиги, әрманы усы ж ерде ушласты, бирақ,
Мәрзия «менин де әрманым сол, — палўан менен ырзаласыў,» дегенди айтпады,
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— Қойш, шеше, сен түўе өлим ҳалатында жатып,
мен де өмирден гүдерамди үзгеним жоқ! Денин сапсаў, түс дегсн бола берсди, «түс тулкиияд теззеги деген,» — доп тәселле берип атыр.
Қемпир ҳарсы есикке қарайды, жақ, кирип киятырган Аллаяр жоҳ, буиы айтанын десе, байғус ананы
шоршытыўдан қорқады.
Ушан теқиздеги атаўдай үлкен өмирден бөлинип
қалған бул аўылдын халқы .серпилип, азаў-ғазақ, азамаглардық ғаўқылдылары, азанлы-кешлн маллардын
шаўқыы-шуўлары, балалардын гәкеклесиўлери,
қойжанлықлардын жамырасыўлары, ҳаял-бала-шағалардық урысып болса да бажалақласып атыўлары, мал
шақырысыў, ийт шақырысыўларға шекем қулаққа урған танадай пышақ кести тынып, жым-жырт болып
қалыўлары қулазыған жургтағы бул еки ҳаялды әдепки кунлери-ақ жинли қыла жазлаған еди; онын берги
жағындағы жолбарыстын ақырыўлары, қарақулақлардын безилдеп улуўлары, боринсн де бетер, сонғы гезлери көбейген уры-ғар, өткеп-кеткеннин гаўасатлы ҳәм
ғулғулалы хабарлары уйқыларык обдсн қашырып, уйқы қашқан сайын изи ертец түнде де көрнле беретуғун
әжеп тәўир қорқынышлы түслер күнде-күнде жүреклерин суўылдатып, сол дәреж еде қорқақ, сәтемшил ҳэм
елжнрегиш, гүманшыл ҳәм ашыўшақ етип таслаган
еди, сәл нәрсегс қайсысы болса да шырт етеди, сол
нәрсеге шийрии жанларынан үмитин үзип атады, сәл
нәрсеге «қызыл болыл кеткенлсрннил» тагдийиринеи
тәшўишленип, гә пинҳамы, гә екеўи қосылып жыласып,
қамсығысып алар еди.
Бирақ бул сапары олардын муқласқандай ўақты
болғаи жоқ. Сонда да: «келк-ин, мегг өле жақ қусанман» деген сөзлери кемпирдин даўысын дирилдстти,
көзине «лық» етип, ж ас та келип үлгерди. Деген менен,
тиришикликтин ғалмағалы күшли, ол саған бпрдсйипе
өлимди ойлатып қоя бермейди.
Кемпир қалай асығыс кирген болса, зуўалалы самарды ыйықлап, солай асығыс шығып кегти. Онын елс
самардағыяы жаўыўы, бяйтапқа әкелип,
себетине
жайып берип кетиўи лазым, ақыры, адамға адам усыпдайда зәрүр емес пе, тик аяғынан жүргенде ғой, ҳеш
кимнин ҳеш кимге слрә жынтығы жоқ. Оннан сон барып, сыйыр саўыўы, малларды жайғастырыўы, кейчн
Ь7
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сүIи иисемен, сууь:йман дегеншс гүби писип, азанғы уйтқан қатыгыннан гүзеснн босатыўы, нанын жаўып бола
салын, бәринен де бурып ксшкц улықпан ушын жыц*
ғы.т и> штар.таўы, томар айырыўы, моржа сыпырын,
шыра жагыўы, аўхагқа айналысыўы керек еди! Ҳгр
кү':и бнр қолына қарап турған усы жу.мыслар бирден
ялына түсип, Мэҳкйда 1семиирдп асықтырды, албыра
ты. Усьшшелли ғалмағал, галмағал болғанда да
байыўыи ушын емес, данқ шығарыўьш ушын емес, тнришилнгин, ушын мыиа ҳаўадай оғада зәрүрли галмиға.: миннндн ғыр қылып турса, сол мнйдиц өлим ҳаққ'-.ы |.а ойланыўға да, нс норссни, не мүсиўбетти болга
узақ уўайымлап сарсылыўға да я пурсаты, я имкәпилты болса-аў! «Қара мийнст адамлары нық болады,
соплықтан-ҳом узақ жасайды,» деседи. Нық болмай
не қьглады, күни-түни тпрншнлик ушын қулшына бсрсе,
елнмдн уўайымлаўга, «елемен» деп ойлаўга смрә бнр
ўсҳты болмаса ол уэақ жасамай, ким узақ жасайды!
Адамды қартайтатуғын — қайғы, уўаным, — буннан
қутқаратуғын бирден бир норсс - - бир мақсетти бэржай етин, келесн — оинап бийиклсў мақсеткс қулшына
Оерпў, усы мақсетлернк жолыпда шеккем азап-ақыретлерпц, қайғы-уўайымыцнын-ҳом бир шийрин ләззсти,
жаныкды қайтадап жасартып жиберетуғын өмирбағкш
қуўинышлы ыеур!1тлсри бардур. Усы мәўрнтлерге қчтшынып жасамақтын ези — ж асаў ушын гүресиў, гүрескў ушын ж асаў болса керскдур. Иақсетке қулшыпш
жасяған емирди «бнймақсет өмнр» деп ҳеш ким ангпайды, лийкии, сол мақсет қандай, әнгимс усыида?!
л\«\нГиа ксмпирдин бир мақсстн-он жаққа отаў
типш, келин түсириў, ақлыкын алдына алып отырып,
бир «Тулкишск» айты1! бсрнў, ҳоййиў айтыў. Оныц бержағында сол отаўдыц баўшуўларын таярлаўы керек
еди, сол мақсстте баслаған басқуры тоқылып болынбастан-ақ қыс түсии, ермек жыйналып қалды. Бәҳорге
аман шықса, сол басқур тоқиўды қайтадан баслап,
иси:т даўам етиў мақсети бар. Ал, онын берги жагындағы. тап усы күнк, усы пурсаттағы геўншнн салпьтл*
датын л;ортыўы — сол қутлы бәҳәрге азбай-тозбай,
ашырқамай,
жүдемей,
қорықбай-зарықбай жстиў
ушынгк көп жорш ўларды к бнри еди. Кемпир буны
«мақсет* деп бнлмеГин, онын ушын бул тиришиликтиа
мыц да бир ғалмағалыиын. бири, тамам.
в*
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Үсейтип, асыгып-үсигип таилыр басына жсгксн к?мнпр, өаипин усыинап алдыпғы ғалма-галынын ҳарамга
шығын атырғаныныи үсткнси түсти.
Ҳарамға шыққаны сол — «астында сүнек бар» дедн
мс, н «астынғы зағара ыссы болады» деди ме,
үстинс жапқап гөне бөз жаўлықты былай жулқыи таслнптыдағы, Қутлаяғы түспегир, көмнк сүйегин ашанпқтай самардык түбнне шексм геў.тей бср»'е кср.к.
зағаралардын гәси күлднн үстине, гәси
самтықтыц
арасына жумалаптыдағы, арқасы көринип, гэсп бүккесине, кипдиги квринип, госи ишккеснне жатырыпты!
Мыиа ийтттш өзи сирә айбынайып да демсйди, бир зағараиы еки аяқтып ортасына қысып алып, «нәнчннойин» иамасына ийегин екшеп, басларын ырғаи келнстирип атыр!
— Ҳа жи-ит! — деп, күйик көсеўге умтылган кемппр қолыидағы самарды да тас болмаса таслап жиберпп ҳарамга шығара жззлады . Барп бир, ннт тегин
кстпеди, бир загараны тислеп алып қашгы. Кемштрдин
не деп қаргап-сиденгеллерин айтып отырыўдын хажетн жоқ, бунын бир жағы тек иитке емес, ғаррыға да,
ө.ши усыншелли азапқа қойып, ек болмаса журт катпрлы бнр шүйке бас келинди де жумсатпаганы ушып
баласы Досжанга да. усы азап-ақырстлерди көрсетип
жасйга бсргсни, дым көрмегсни ушын «соқыр қудайга»
да тийетуғын едн.
Кемпир екнншн тгидырды жаўым, ски үмгс бөлгсттде де бул оки үндпн еркеклсриннн өлн-тприсннеп дәсск
болмалы. Бирақ. кеыпир олардын қайдалыгын ой.;.чкып-онлаиып взинше шамалады. Бзғана. суўып қалгзн
окинпш тандыркна бсян шокнр алыў ушын аттын акыпыиа кслмсди ме! Қараса-ат жоқ, үстиндеги кийнз
;чабыўы ақырында жатыр. Ғаррысыныц өзи кел1ш,
;!Т!-:ц "ертлеп млнип кеткеиин кемпир со!1да-ақ түснпдп.
Ғлпегпн Дллаярға мингизген. Баланы тандырына ла
ратпаған, бүйтип тосыннан зобзлақ салыў- — гаррысыпын әдети. Не де болса Аллаярды мартыў боснага!:ын анық билген кемпир алағадасыз иследи. Бнрақ,
ат пепен ешектин, бирден не кереги болъш қалды?! Панысынын моржасын сыпырып отырып та ойланады,
жу?ап тзппайды. Сөйтип отырғанда сырттан: «Еле
сыйырды байламадын ба?!» дсген ашыўлы айбарзғы
есити.|ди. Гарры кемгирнн көрместек-ақ үсейтедн, «үй8»
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де емей гөрде мс!» дсгендей еситерлик етип айбарақ
салады, бул да бурыннан пешеси.
Әдетине гөре кемпир сыртқа жуўырип шыгып, биринши гезекте: «өйпбей, жаўрап қалыпсаи-го!» ден,
ғаррысын аттан тусирди. Соц атына ғаррыныц взн айналысты: жабыўлады, от салды. Қасында қара малларына қарап жүрип те: сқайда жүгрсиз?» деп сорамады
кемпнр. Зәрре шыданқыраса ези-ақ айтатуғынын бидедн. Ғарры ашыўлы екен, тонқылдап:
— Уа-ай ўэлэтизинәэй! — деди. — Табытты ғана
мингир! Аргы жагага шыгыуын ксрек екен, ҳа бнр аўыз
сорасак да беремен-ғо! — ден, бермейтугын қанығын
да беретугын болып атыр.
Кемпир: <бул нс гэп?» деп те тук сорамады. Ғаррынын пейилин билсди: «Ә-ә, сении менен қай лйттнк
иси бар-э, езимнен өзим сөгинип-сөгинип қолман-ғо?
Маған көзинди мәшшийткенше исинди қылсац-ә!» ден,
бақырып жнбереди, онда да дынгырласан өзик де қосылып сөгилип кстсссн.
Ырасында да ғарры сегииип-сөгинип қойды, бнрақ
дөп сөгиндн, ондырмай сөктн! Кемпнр бул сөгислерди
қурастырып, мәни шығарыўга қурақ қурап көрпсше
тнгиўден де шебср еди, бул сапары да қурап-қурап
қараса:...
Зәриў бир «ўәлэтизина» ғаррыныц қайығынын үстинен шыгыптыдағы арғы жагаға өтип кетинтн, Ғарры
зыр-жуғырып, дәрьяны жагалап жүрип, арғы жагада
қараўытқаниын өзинин қайгыгы екенин танығап. Таныған да «снди берман қарап биреў минип өткейдә!» деп,
ж үре бергсн. Сол «наүмиттин» Есжан ескегин жасырып
қойса да қаныратпа жонеўиттен ала сала қайыққа
мингении абайлады. Сонда да:
— Қаша-ан? — деди шыдамай шырпыньт кемпир.
Ғарры күйиннп:
— Кудайдын мәрки саган! — дсди. — Қашан екенин билсем, көзим мснен көрсем, қырық жыл ирәҳэтнн
көргсн қайығымды өлмей беремен бе?! Я алдындағы
кунн түнде бизлер кеткен сон, я кеше күнднз кеткен
боладыдағы! Кнм де болса, сол ўәлатизина онған нйттин тсззеги емес. жәнсўит қада қан-қан...
— Өйтппей-әәй!
— Басына зор түсиесе, ескексиз қайық пснеп-ҳәм
90
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аржақь,а тоуекел сте мс?П Ортага шыцқаннаи
соқ
қайық ыққа ықлаи етэ-а кетксш..
Ғарры гәпин тыйып таслады, кемпир изин сораўға
тэуексл с 1£ алмады. Мал-ҳал жайғасгиры.;ын, ишкерилеп, чанға бөккеннеи сон ғаррынық взи сорапырмай-ақ
гэпия даўам етс жақ болды ма: «Бағана кай жерге
дейип аитып едим?* деди қазан толы сүтти көтерип,
түбилднригин излеп турған ксмпнр^е. Кемпир қазанын
қонып болып, ссине салды:
— Қайық ыққа ықлап, өтэ кетксн...
— Өгә кетпей не қылады, ескеги болмаса!.. Менпн,
де түк хабарым жоқ, Қыпшақон сшекли қайтқан бир
ғарры насыбай сораи еди, менде насыбай не жссин,
мен Қышнақтын хаоарын сорадым...
— Аманлық па екен?!
— Ҳимм... — Гарры «атыснақ болып турғанын» айта
жақ едн, «айтсам, келипди қорқь:гасак-аў, иайсапЬ
дегендсй гудиклене қарап: — А1уз қатпай бэле жоқ! —
деди.
Лийкин, бул ғарры «айгпапман» деп слырып-ақ айтыи қоя беретуғын адам:
— Қамық пенен урланып-нурлапып, бирен-саран берн өткенпп өткендеп баллар ушырын турған қусайды.
Оннан урыс болып жалшымапды, нагыз урыс болыўы
ушып Оермаған кеяинде мыц атлы өтиўи керск! Сол
мын атлыны бинэй өмирш це адам қа 1ц.!қлы өткерип
бола ма?!
— Илөйым, онда муз қатпагай!
— Ҳиим, оннанша соны гнле. «Қыншақтын гусыядағы дэрьяныц аргы тамапы дүбирлескен атлы, сонын
бэри атср болса, жер-жәҳаиға сыяр емес!» дейдн жацагы кисн. «бнр қызылға мык атлыдаи қарайды!» дсп
ҳапылтады өлемпенғара кеп!
— Аўызына жылан жумыргқаласып-э ширкипнин!
— Әй, онысы лап шығар...
— Солай шығар-аў, «жамап аўыз» дсген болады-ғо...
— Әне, маған сол кнси айтты: «Дугша-дуўры ксте
бер, кете бер, бир-ски шақырым ыгырақта, арғы таманда бир айланба бар. Сол айланбада қаранлаған
бир қайық көринеди. Әй, айтып едим-аў. елсиз жсрде негып [ур ға н қапық!» дел. Сеники екеи-дл! Қөзинди аргы таманнан айырма, кете бер, кете бср,»
дейди.
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Соннан кетип отырдым. «Ннйети қайыр* деп, екн ескекти ешекке өнгсрип алғанмян. Әй, терт шақырымдай
жүрднм-аў деймсн!
Ырасында да аргы жақта, қу.та
дүзде бкр қайық тур! Өзимнпк мүлким екепип жүрегим таныйды... Такып турмаи, қайтейин арман ушып
етсем, алын гаг.а қайта қояр едим, қанат қайда окан!
Қайықтык тусынан биреў өтнп баратырса «қайыққа
мкнгей» дсп тилеп турғаным. Силсм қатты, қатты, күн
де бүгингидей суўытпас. от жаганын десем шырпы
қайда! Болмаса асықпай от жағыи, кылынып сдыра
бериўге болатуғыи еди...
— Ендигиде шырпы алып кет.
— Өлим саган, сонда тағы қайық урлансын ба?
— Урланбай-ақ қойсын-аў, шырпысыз жүрмс деп
атырман...
— Сейтиўим керек екен, базда мийик ислсп кете
қояды. Меиии ойыма сол келменти. Сонпап токган
апқты тепснпип күт-ә! Соипан тал түске шекем жап
жуўымалы. Шакқай түстен аўыипеди, ўақыгты шамаламаппап. Биреў келнп қайыққа миндп дс берман қаран таяпа баслады. Апкқ өзимник қайығым екепин
сскек еспсгеиипеп билдим. Ортаға шығып, агысқа түсип еди, бупы да агыс алып өтә кетти ме де! Ийтиц
Есжан болмасын, еки ескекти қолтықлап жуўыр-ә!
— Ҳе, ешегин ие?1
— Байлап кеттим.
— Неге?!
— Базда үсейтип, мийик ислемс!) қалады сеник!
Бери қайтысып қайыққа қалай саламан опы, суўды
көрсе-ғо бул сшек сенпен де қырсық!
— Ҳаўўа-дә епди, мал нйссине усайды...
— Айнымайды десе «усайды» дегснше!... Соннан
сақальш тоғанақтай айырылып, жуўырып отырдым.
Қайықты ағыс ушырып баратыр, оған мен жете аламан
ба, меник ағысым бар ма?!... Қарасы кәрннбей кстти дс
барды. Изге қайтып, мине қояйып дссем, ешектик карасы бунда көринбей қалды!..
— Сонла, әдептен минни кетиўик керек еди...
— Әнс, геллек тагы ислеп ксттн. Митшп кеткўкм
керек скен!.. «Бул үйнк жанғыр, Қыпшақтан да шықпай кеге берсе, ешектн гагы биреў минип, былай қай-
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қайса!» деп қорқаман... Алдымнан атлы бирсў көрииди, ол да жете қоймады, мсн де...
Бул-жаўжарақ асынған бир қызыл әскер скеи. «Усы
қараганиық дозорыман» деди. Бул, «барлаўшысымаи»
дегеии екен. «Ол жақларда бийсоўбет жүрген атлыпатлы көрмедин бе?» деп сорады. Кврмегенимди айтамандағы! Ол — атлы, меп — пияда журип отырлым..
— Мингестирмеди ме ?1
— «Мингестирер едим, ээкүн көтермейди,» деди.
Көтермесе, көтермесин, яўмыт та болса, дурыслы жигит ексн, әне, сол айтты: ксшегиниц алдындағы куни
түнде Төрткүлдеп киятырған үш қызылдым бирсўи
сатқын шығып, бизиц уйдин тусларында айтыў шамаси, қасындагы екеўин атып, қайыққа минип, арман
қашып кетнпти!
— Сол бизнн қайық екен-ғо онда?
— Бизпки емей, екесипики деп пе сдин! Гәпти бөлмей тыцла. Лтылғанлардыц биреўи анғынан, биреўи
қолыпаи жараланып, сатқынға жете алмай қалыпты,
бирақ, бир-екн оқ көширген қўсайды, тийгся-тнймегенин билмейди... Атылғая еки оскерди Султанбабадан
зияратлап қайтқан биреўлер арбаларына мингизип,
тан алдында Қышиаққа жеткорипти. Әне, сол айтты...
— Ие деп?!
— «Қапығиннан қатиржам бола бер! Бизнн ояқтагы жансыз бсрман минип өтти, селнсн гуднкленип,
ықлай берлпти! Үш шақырымдай ж ерде қайығьщ байлаўлы тур. Сеннеп хабар алыў, ж зў болсац тутын
қангыў ушын мсни жибериц еди, өзимиздиц шырашы
екенссц-ғо!?» — дейди жанағы. «Қайығыпа буйгнп
жансыз тасытып қоя берме, тоғайға тығып тасла, екди
бәҳәрге шекем катер өтпейди, шыра жағыўдын кереги
жоқ» дегоидн дс сол айтгы. Биз сонгы бир-еки күиде
мәзи тырбанып жүр екенбиз...
— Жигит не қылды?
— Атын патырақлатып, шаўып кетти!
— Досжанды сорасан, болады-ғо ?1
— Сол ядыма келмепти, сон өкиндим!
— Әттеген-ай, бир ирети келген екен, — деп кемпир
ўақ-аўқын жеткерип атыр, өкнперин өкннип болғэн
ғаррынын буныи ўақ-аўқы менен иси жоқ, чайынан
шым-шым уртлап гәпин даўам ете берди:
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— Қайыққа кслип қарасам, ыррас қаиыратпа ақ
жәнеўкг екеи, таяўы қап-қан! Услаған алақаны шарппа-шарппа жабысып қала берипти! Усы, маған жаманлық ойлаған адам, онбайды, кемпир. Мен бул қаннын,
қайықты бизнн жасқадан алып қашқан сатқынпын қаиы екеиин билнп алдым.
— Айтып бола ма, бери өткен жигиттин қаны шығар
бәлким.
— Бери өткен жлгиттин, қаны болғанда билесен.
гой, таза қан менен гөне қанды айыра алмай көзим
көр шығар жүдә! Қойш, кимнин қаны болса, сонын
қаны болсын, урыс деген бул, урыс қапсыз бола ма,
ҳәр тамған қанды уўайымлай берсеи жигсрип жасыпақ өлесеқ! Соннан не қылдын, десе! — дерин десе де,
кемнириниц: «ҳе, не қылдынып?» күтпей-ақ гарры
сайрай берди:
— Сопнан ссип отырдым ескекти, менин гайратым
басқадан да бетер өзине мәлим... Кемди-ир, бул дүпьяда врге жүзгеинен яманы, соннан қыямет-қайымы жоқ
бунын! Солай-ҳэм болса, қайығымпын қаўышқан
қуўанышы жигер берди маған! Қуўанбай не қыланын,
ксмли-нр, бир жағында өзиц-ҳәм барсан. бармақ бүгип
санасам, быйыл қырық жыл болыпты бул қайықты
сатып алғанымызга-а, окемнин көзин көрди бул қайық,
атамнын көзнн көрди. Ссннн мснеп бизнн жаслық
күнлеримкзди көрди бул қайық, — деп, кемпирине кыяланқырап қараса, кемпири де қылымсынқырап отырғандай болды, гарры опнан бетср йошты: — Сенип
есинде бар ма, онда жигирмаларына шықсан жана
шыгып жүргеи, алкелиншск күнлерин еди. «Анаў атаўда пишен дсгем тынын тур екен, мынаў менеп барып,
ынырандырыи қайтаман» деп, ағамды алдап кетип,
жалгыз атаўда жабайыларша екеўимиздин тыр-жаланаш куўырысып жүргенлеримиз...
— Өйннпей соры-ым! — Кемпнр уядғанынан өррс
турып кетип, қапыны нықланқырап жаўып қайтты,
ғаррьт өз гәпине өзи елжиреп:
— Па-аҳ, сонда сенин әпдазаннын әндамлылыгы
соншедли, тап сүтке шомылдырғапдай аппақ-аппақ, —
деп атыр ҳәўеси қурып. Кемпирге де жаға ма, ол да
оқабасланынқырап отырды. Бул оқабазланган санын
ғарры да жағаларын дүзенкиреп журынтазлана шулғынды. — Сен есикти жаўып келип атырсан., кемпи-нр,
95
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ҳәзпр сол атаўдағыдай бул тамда екеўимиздсн өзге
қуданын бсндеси жоқ. Сеп шоршынбай-ақ қой, мен тек
қнйық гоп болғаннан сон антып еты /мзн. Жаслыгымкын ядыгарлығы жоғалғанға жаслыл өмиримниц елеси
де зым-зын болғандай қыйналып едим, ол қолыма
қайтып тнйген сон. мен дәшпей, ким дәшскн! Қуўатыма
К' 'ат епип, ескекти ссе-ссе ешектин тусына кслсем,
Суннан отызлағап жыл алдын ыен урысып, үйден
қууып шыққаиымда, тампыц ығыпда бир қупысын
турдыц-аў, есинде ме, қуўарымда қуўсам да «тонын
қалар» деп аяп, өзим уйгс жетсклеп кирднм-го, кеўилипдн алып, күлдириў ушын мықшыйтыл қушақлгп,
уўылжытып-уўылжытып
жүзлерицпеи, л?илсринпсн
сүйдп м-аў...
— Ҳаў, сшсгинди айтса!..
— Өзпм билемеп, сөйгип қушағыма Сассам, қакс.а
газепления турсац да мумдгй ерин, талықсып сала 5еретугын един. Сопда да сен сойгтин, сөйтип буўынсызлака баслағаныида еснктен ағам кирин қалып, екеўимиздпц еки жаққа қашқанымыз есииде ме?!
— Усы гопти пе ушын айгып атырсан, шабазым-аў?!
— ынлмеймен, кемлир, билмсймен. Соцгы күнлсри:
«усы мен бул дүпьяда жасадым ба, жасамадым Оа?»
ден, көи о11лана берегуғын болып қалдым. Сонда мсн
ойланеам ядыма жаиагыдай ҳәдпйселерим түсе бередн,
«уси мен бнреўге ашық-машық болд.ымбскен» деп ойлаш ам да ссн түскен күплсрги күпннц батпай зериктьргсплери...
— Қой, қой, бузайып дел киятырсац, ешегипди айт!
— Ешек тап, сол күкги тамнық ығындагы сендей
болып, суўыққа токып, қунысый-ыпп турған екен...
— Ҳ зўўз, әптеўир, мени ешегине теней бер!
— Ҳә-әй, шабазым-ай, буны мсн жаслығымызды сслеў ушын айтып отырман, жаслығымыз мыкаў дэрьидан, сшектен, қайықтан баск.а пепи көрипти! Бирн биримизди кәрпскенимиэдин өзи қапдай жақсы болган...
— Ешек пенек бе?
— Бассықа бәле-е! Сенпц менен-дә!..
— Ҳимм, сөйтип?
— Сейтип, путадан шешип, жнбин ерине түрип
еднм, қайыққа мөйлийип қарап, тура береди, «ҳах!»,
9а
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«ҳыҳа бер!» десем, қулағын салпылдатып, басын шайқап-шайқап қояды...
— Ҳаўўа, — деди кемпири күлип. — Мендей ақыллы-ғо, айга бер?
— Ғәйй, сендеги ақыл болғанда ешек бола ма ол,
адам болады-ғо!.. Сөйтип, бала, қайықты жылыстырып, ескекти есии едим, қайық пснен қапталласып, бир
жоргып берди ме де! Тумсығып жоқары көтерип кеп
жортэды-ә!.. Тап, бағана, ссниқ айтқанындай, минип
бара бермегенимс өкимдим, суў синип, тонлап қалған
еки ескекги көтерип сонша жерге пайыў-пияда солқыллап, бүлип жүрсем, бул ешек буншелли ақыллы
шығар ма, ҳаў, бүлкилдеп өзи-ақ жорта береди екен-ғо,
қайыққа миибейди деп жүрмен-аў!..
— Бай-буўў, сүтим суўып қалды-аў! — деп, кемпир
турып кетти.
— Сойтип, соннан келип, ябыны ертлеп, Аллаярды
сртип кегкеним-ғо. Кайықгы ырашқа шскем суйреп
әкелдик, ыраштан шығарғандай көликлерде де, өзлеримизде де шама болмады. Қуда қалесе, таннан турып,
тын күш пенен «ҳап!» деп бир көремиз...
Ырасында да Аллаяр екеўи күн шықпастан бурын
табысып, «ҳап!» деп көриў ушын күтә ерте кетип еди.
Түс аўа қайықты Алланрдыц есигиниц аўызына жеткерип, желпинисти. Ғаррыиын есигиииц аўызыиа жстиўи
ушын тағы еки ж үз адымдай жер қалып еди. «Усы
ж ерде қалғанда ийт жей ме? Бүйтип, өлип-өшс берип
ҳэлексиэ!» деди Моҳийда кемпир. Ғарры ойланыи қараса, бул да дурыс. «Әнс, басыц ислеп кетти, — деп
марапатлады еркелеткендей даўыс пенен. — Бирипшиден, Аллаяр не, өзимиз не?! Екиншиден, бул үй бизикине қарағанда дәрьяға еки ж үз адымнан аслам жақын. Н әўбоҳәрде бунын еле дәрьяга тағы жетиўи бар!»
Бала кешеден бери болдырғанлықтан «енди үйге
қайтаман ғой,» деп еди, ол үмити нуш пшқты. Ғарры
кемпириле жақында шапырашлаған жарғысын алдырды. Есигинин алдында көп айлардан бери қанырап
атырған, узынлығы еки қулаштай, жуўанлығы балтырдай торанғылды тсўип-теўип көрип: «сен мында кел,
балам,» деди ҳәм жарғынын бир қулағын оган услаттыдағы, қарыслап-қарыслап: «он алты қарысты төрт
бөлемиз-ғо, төрт қарыстан кесемиз бе?» деп, баладан
сорарын сораса да я мақуллаўын, я жуўабын күтпес97
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тен, қарысын төрт атдатып: «сал мына жсрден,» деди.
Ғаррынын усталық ықласынан қыл жалаған жарғы
боп-бос торацгыл туўе жийдени шыдатар ма, төрт гола
излн-изинсн жумалап, екеўикин қолтығьшак қайықтиқ
қасына торс-торс таслаиды.
Қайықтц әдеп төнкерип қойды, ксмпирди сон шақырды.
— Бнзлер, Аллаяр жан менен бас бетни көтеремиз,
сен мына жерипен бир гола, мына жеринен бир ғола
қоясан, тусиндиц бе? — деп нықлады. Кемиир жақсы
түсинген ексн, ғарры жыр танқаи жоц. Сон, тап усындай етилип, артына да екн ғола қойылды.
Узақтан қарағанға қайық төрт аяғында тик турган
.збешнй бир ҳәйўанға усар еди. Ғарры қайықтын түбине үйге келемен дегснше жуққан ксбиртец ылаи.ты қалақ пснсн ари!ып-аршып таслады ҳәм: «бояўы бояғап
қәлпимде заўыттан шыққаидай болып тур-о? Өзим де
қайық бояўга бекде емсспс-ен!» деп мақтанды. Шыиында да Есжан гарры екн нәрсеге өзин күтә шебср сезер
еди, бириншиси — қанық манлаў, екшгшиси от гудилеп,
шннгирик суўынлаў, бул екеўинс де тамған тамшы снрә
егленбсстен тамғап ўақтыпда-ақ тарыдай шашырап
кете береди, соған мақтанады.
— Әне. енди. — деди ксмпирине, — мын жыл турса
да мынқ етнендн! Устин қуяш қағып, баўырынан самал
ҳаўлап турады. Аўылда баланын. жоғын айт, бар болғанда «тақа-тақ» ойнап, жолы болып қалар еди!..
Балалығы тутты ма, нсгедур, Аллаярдын. бнрдеи
«тақатақ» ойиағысы көлип кетти де жораларыиыц
көшкенлигине нальшды, бар болгапда да он беске шықты ғой, ойнай қояр ыа екен, әй, қайдам? — Усы ойы
балалық пенен хошаллиир айтысқанын еснпе салып
еди, лнйкин, «тақатақ» ойыннын үлкени еле алдыида
екснин сирә онлап көрмептидағы!..

7
...Ғарлы бәлент ырашгын түслик [аманынан өрлен
берип, атын лаппа иркти қәм өзиннц пәмсизлпк, я ет
қызыў менен ырашқа өрмелеп қоймағанына қуўанды.
Ыраштын төменине түсип, қайларғадур кетип баратырған еки атлы менен бир сшекли, қайсысы болғаида не,
ҳеш қайсысынын да көэи соқыр емес, артына қараса,
болды, буны ырашқа өрмелеўден-ақ көретуғыны даў-
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сыз. Бержақта турса да ыраштын аржағындашлардын
онша узақласа қоймағаиын ғанғыр-гүцғнринеи сезип
турган Гарлыға Ораздыи ҳөктем шыққан:
— >'аррры-ы!.. — леген қыйғырығы «Ғарлы-ы-ы!»
дегенде!! еситилип, жигиттиц жүреги өзиие тоқтап қалгандай, дүрсилдемс-й қалғандай, эри ансат, әри қорқыиышсызтуйылып еди. «Қудага шүки-ир!» — Ораздын
сонгы сегис сөзлеринин кимге бағышланып атырғанын
билгсянеп кейин «Ғарлы» смес, «ғарры» деп атырғанын
болды.
Енднгн жағыида көп турыўға болмайды, тез өрмелемссе, цзди жойтады, өрмелесе, көрнп қояжақ!.. Сөйтип турғанда олардып ыраштын арғы ыгы менеи жағалак баратырғаиын дыбысларынан абайладыдағы,
бул да гүслик жақтан эсте-әсте шығысқа бағдар алды.
Шсп ж а ш жарланкан ыраш, ыраштын ойындағы өли
суўдын геўдирек музы, ок жағыида бәҳәрин күтип сиресип атырған Әмиўдэрьяныц ойдынлы музы, усы еки
жақтын музы да екн ортада киятырган мына Ғарлыныц ишнн қалтыратар еди.
Усындайда адам бир нәрсени қатты ойланса аштьщ ашлығы, тоығаинын тонғанлығы питегсне пәсейгсидей болатуғыпы Гарлыға бурыннан мэлим. Сонлықтан, ыраштын арғы жағындағы сшектин ҳәр ўақтағы
бир писқырныўына, ўақта-ўақты я Ораздын, я Аманнын бир сөз қашырыўына қулагын түрип қойып, енди
ағасы Әшир қараиын жулыиған геллесин елеслете
баслағапы, әдеп ешектин, сон еки атлыныц ырашқа
қойтадан өрмелеп шыгыўы елеслеп киятырган қорқынышли слести зым-гайып етип жиберди.
Ғарлы аракы ашынқыраў ушын тағы атын егленккреп, сон өскинлеў жыпғыл, шат, путанын арасына
сипди. Енди ыраштыц басындағы боздык қаўынындай
тасырайысқан үш қараны узақтан бақлап бара берди.
Үш сүлдер сол жүристен ырашта зинирсйнсип узақ
жүрди. Бир мәҳяли, Гарлы ойламағаи жерден анлынғанлар лаппа қублага бурылып кетти. Ғарлы сол кәрэда кншкене өзектин сағасы барын өләмата жақынлап үлгерместен-ақ ссине түснрди. «Усы салма бир
гөне гамлықтын үстинен өтетуғын еди, солай жүрср
болса, салманын ырашын жағалайды» дсп шамалады
ҳэм усы болжаўынып. дурыслығып, егленинкнреп, өзи
ырашқа өрмелсген сон билди.
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Артьшан қараканда бир атлыдай көринип, үш көликли салманы жагалар еди. Ыраштан сырғыдыдағы,
Ғарлы агын қашшаи, гүз ортасында-ақ танқыйып қалган салманын ултаныпа салды. Енди арқайын. Екн таманнан салмаға жапырылған қамыс аралас боянлық
буны тири жанға сирә көрсетпейди, ал, анаўлар болса,
коз ушынан көринин барагыр. «Ҳо, нышанаға алармедин?» дсп, тағы кези қызды нөксрдиц:
Ырасында да есситтирмей жақынлйўға имкәнняг
бар, олла қашшан шақғытып қалған сылдыр шегели
ултан, ай нурынан алдында ақ паяндоздай ағаранлап
созылып атады да, базда-базда қоян қолтық болып,
жарқабақтағы қамыслардыц үрнек басларынын саяларынын саялары базда-базда ақ паяндоз үстинен тарғыл пышық жуўырып өткенге мензеп қалады, бул қумды сспелеп баратырған ат туяғынын дыбысы сирэ еситилмсс едидағы, анаў жарды жағалаған атлардын тағалы туяқларынын токға тнйиўннен пүткил сай ләрзем
алып атырғандай дүнкилдеп еснтилер еди.
Сай қырғағынык бояны тықырланған күн шығар
жағасынан Ғарлыға қарабаханалық көринди, баяғы
бир күндизннде өткенинде дым дыққат аўдармаганындай, Ғарлы бул сапары да дыққат аўдармайтуғын еди,
оны қызықтырған берги тамнын айнасынан жылтыраған шыра! Қараса, салма бойындағы қатара өскен үш
гүп гүжимнен зэрре арырақтағы жайдан да жақты
шығып атыр. Әдетте, қысына қараганда усындан ийесиз қалған жайларға лолылар кирип алатуғын, пақсаларынын жарықларыпан иште жаққан отларынын
жақтылары да көрннип туратуғып, соған қарамастан
бәқәрге шекем и<ан сақлап, алабақәрдсн ешеклерине
шатырларын тецлеп алып ҳайт қойысатугын еди.
Үш сүлдердиц солай бурылғанын көрип, Ғарлы «бул
аўылга тагы ел қопган қусайды-аў,» деп ойлады ҳэм
усы ўақытқа шекем бир соғып өтпсгенине өкинди.
Үш сүлдер берги шыққан жақтыныц тусынан аргы
жақтыға қарап бетледн. Сәл жүринкирсгеннен кейин
гикжардан ийининик жоқарысы гана керинип баратырған Еарлыга берги шыра жылтыраган жайдын басыкдагы от гүди, батыс тамандағы қададан ергенеклеген
мал қора, ссигиниц аўызына оқ шалым жерге төнкерилип, қолалардын үстнкде сүзежақ буғадай төрт
аяқлаи турған қайық ап-анық көриндн. Қайыктық ас;Л 1
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панға царағзн ултаны, Ғарлы беттеги қапталы ай ну*
рыпан аппақ болып агқаны мснен, астынғы саясы қап*
қара, қап-қаранғы, қорқынышлы бир үнгир ғул-ғула
геўгиснн ишине симнрип атқандай, «пуф!» десе, мыгга
янкердн көзди ашып-жумғанша ағасы Әшир қарадан
да яшлдам жоқ етип жибере жақтай ҳаўлықтырганы
соншелли, жигнт тусынан өткенше асықты.
Ол пәсли-бәлентли уш туи гужимнин тусынан өтс
берип, артына ҳүрейленип қарап сди, қайықты там таеалағаи екеп.
Екинши жақты шыққан тамнын аржагынан я ерик,
я алма екенин бул кәрадан айырып болмайтуғын бағ
кәриинп турды. Ғарлы сол бағдын арасыиа өгип кетнекпш еди, ғарры да, Аман менен Ораз да жайдыи
салма таманындагы бийик жынғылдан қыпсаланғап,
иинше бәлент шертек қурылған мал қоранын қасына
келии, көлнклерннен түсти. Үриудин изин шақалыуға
айпалдырып, ийт тс жым болды. Жым болганы қурысын. гудинин үстине барып жатты. Гүди болса, салмага таяў, салманын иши менен атлы өтер болса, тағы
шаўлап жуўиратуғыиы турған гәп, сонын ушын нөкср
еыпырылып атынаи түсти. Бсс атары болса, аттын
сринин басында қыстырыўлы қала бердидаг-ы, жақыплацқыраў ушын Ғарлы алға буққышлап жылысты.
Үнге елиў адымдай қалғанда ғаррынын үйинин
қапталындағы жүўери анызға қарап, салма шықты
Бир ўақлары қула'қҳа басылған, ҳазир қуўрап қалғаи
бнр қолтықтай ширннди шөпти баўырымын астына
пышырлатып тарттыдағы, жигит қулақтын үстине өнменин таслады.
— Ал, шырақларым, — деген ғаррынын алағадалаў
шыққан даўысы буған ап-анық сситилип турды. — Алдыныздан шығып, атынызды жылаўлайтуғын бул үйдс
жасы киши жоқ. Мсн ишкерилсп, тосек-пөсек саддыра
берейин, көликлеринизди өзлериннз жайғастырып ки*
рерснзлер...
Қараман қапы шыйқылдады. Ғарлы гаррынын ишкс киргенин көрмесе де абайлады. Ишке киргеннен
ксмии не қылғанын қайдан биледи!
Ғаррынын ишкерилеп болганнан соцгы бираниги жумысы __сыртта туяқ дүрсилдеўден-ақ «я бала, я ғарры
кслди, болким, бәрк де бирге келген шығар?» дегси
10<
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қуўаныш пенсн апалақта-жумалақ ҳәйўапныи панысын
жағын, сыртқа шыгыўға үлгере алмай атырған кемпнрние ымлап-ымлап, ишкн өжиреге кириўди буйырды;
Сон бнйжағдай бир қонақларды ертип келгении, төОеспнде шапғалақ шақса да жынқ етип сес шығармаўды, жақсылап күте бериўдн, тап усы бүгин ғаррынын дым аўызын жаеқамаўды, қолын қақпаўды сыбырлапшп-сыбырланя, зинҳарлап-зннҳарлап тапсырдьг.
Әйнне усы пайытта ҳойўаиныц есиги тағы шыйқылдады, ишке кирип киятырған аяқ дүрсилн ҳәм Ораздын,:
— Таўық көп екен, Ама-ан) — Аманныц:
— Тиймесе-әйд! — деген ссслсри, нзин ала қанаглардын патырлылары, таўықлардыц қыйгырықлары
еснтилип, кемпирдин қуйқасып жуўлатып жиберди.
Ғарры: «Үндсме!» дегенди өзнннн аўызын ези басып
ымлады ҳәм төрге дурснлдеп етип, төрдеги Лениипин
суўретии ықтыятлылық пенен алдыдағы бүклеместен
көйлсгннин ишине салып жиберди ҳәм түсип қалмаслығы ушын иштеги бешбснггиц сыртындагы без белбеўин қаттырақ буўды.
Қанша шыдайын десе де ҳәйўандағы бассыныўға
тақат ете алмаған ксмпир: «Бул не қылған көргенсиз
донызлар!» деп гүркилдеўн менеи есикке пэтлснип еди,
ғарры алдына кесе шығып:
— Көрпешенди сал! Ж ана не дедим саған?! — дедн
әсте нықыртып.
Кемпнр ашыў менен сплкинин, төрге көрлешелерди
де ашыў менен снлкин-снлкип сала баслады.
Ешек пеш күии мененги үзклмей жанған томардан
ланлап тур еди, ғарры ошақтык ал;илна дизерлеп отырдыдагы:
— Қоиақлар қатты тоньш келди кемпир-ир, — деди
астарлылаў стип. — Усы бүгин булардын қамаў терин
аламан. Ендиги өмирдин маған керегн жо-оқ!.. — Тағы
не демекши екенин ким билипти, есиктсп «Асссалааумэәлейкүүмм!» деп созыи, Аман кирдн де сөз болннип
қалды, Ғарры оған қарамастан: «Уа-алейким... төрлей
бер Аман ғошшым,» деди ҳәм ошаққа қацыратба жэнеўиттен тыға берди.
Аманнын үстиндеги кийимииен. қолындағы сүмбеси жалтыраған бес атарынан Мәҳийда кемпир бул
қонақтыц тегин адам емеслигин абайлады ҳәм ғарры102
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сынын келгели бсрли неге безилдеп зинҳарлай берге»
нино бир иәўне пәми жетнскендей болдыдағы, түрине
я;ыл.тылық сидириўге ҳәрекет етип: «Тврлей бер, шы*
рағым,» деп, жаймашуўақланды. Аман гүпалыдай:
— Ораз тентеклик етип, таўықларды шалып таслады, мама, — деди ҳәм өзн шоқайы менеи көрпешениц
үсткне терлеп кетти, мылтығып да ала өтги. — Оен
опиў ет, оныц ези сондай!
— Сонысы мақу.т, бәри бир, өзлеринизге шалдырйтуғын едим, — деди ғарры кемпирдн «бузыи қоя ма»
доген пәм менсп жорғалап, — Бәри бир, өзлерннпзге
шалдыратуғын еднм, менин. жылым — таўық...
— Онда таўгынды қыйғыртты...
— Қыйғырта қойсын, шырағым, — деп епелеклеи
атыр кемпир де. — Таўық сирә есимизде жоқ. майда
малдын жоқлығына қысынып атыр едим, тэўнр бслдыаў қонагымыздып өзи еснме таўықты салғапы! — деп
атырғанында уш таўықтыц бирден қанын сорғалатып,
есиктен Ораз кирдндағы, әташтаннын бир қапталыпа
«дүрс» еттирни таслады. Кемпирдиц жүрегине қоз басылгандай «жызз» ете қойды. Ол өзиндеги бул ҳалаттыд дүиьяхорлықтаи емеслигип түсинип жалшымады,
«но ушын» деп те ой жуўыртып атпады.
Аманныц «бәри» дегени де, Ораздын «таўық кеп
счсен!» деп, шалып таслағанн да еки қораз, бир мэйкск.
(ю лгзны .

Олардыц да биреўи мәҳолннде тас кекил болса да
ата қораз атанған, қартая келе кем-кемнеп киширейип,
ножмүрделснип қалган, сонда да жалғыз мокийенге
шамасын билмсГг қакатын гарақлап пагырлата берсгугын тирише қом күтә ғарры, Есжапныц бабасынан
әкесине өткец қоразлардын туқымынан; ал, ғарры мәкиец болса, жат үйирден қосылған, ғарры қоразга қарағанда бираз жаслаў; мынаў жапы еле толық шығьгп
улгермегск әри жас, ори жалындай қызыл қораэ бағдиярлардын таўықларыныц үйиринен.
Гарры мэкиен мәйекти жарып, жалғыз шыққаны менсн усындай
қақшақлап жалғыз өскен емес, оныц талай-талай қанагласлары бодып, солар менсн шоже гсзинде поллени
биргс шоқысқаи, ази де көп шөже шығаргач, олардыц
кимиснн аламан тышқан. кимисин шағал алып қуртты,
кимисн омыраўын кетерин. қапатлап жууыра алмай-ақ
кнми иш бурыўдан, кнми белгисиз кеселликлерден ке-
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тип атты; солардаи бир шөже қоразы гаиа бул үйирдсн
адасыи еле ғарры мэкиенди сағындырып жүр еди, ким
биледи, бәлким, бай-байлатып қос канатыпан нөкер
тутқан иайытта да сол шөжесин дарагашта буйыгын,
көрип атырғандур! Деген менен, бул мәкиен өмириниц
еи қызықлы күнлерин мына қаиталыида өлип атырган
ғарры қораз бенен бирге өткерген, өмирдиц самтықларын тиришилик ушын, шөжелерин қуўандырыў ушын
бирге иешелескен, анаў қораз сонша самтықтан бир
дән тапса жулдыз тапқандай қуўаиып, өзи жемсстен
усы мэкийенди «гоқ-ғоқлап» шақыратуғын, ол болса,
ез гезегинде шөжелеринс шоқып көрсетстуғын еди.
Кемпир усы үшеўинен орыиы жоғалған таўықларын
қайта өршитсрмен деп жүрген еди ғой, сол мақсетинин
иске аспай қалганына қыйналды.
Таўық түтиўге булардын екеўи де бенде емес скен,
үйтиўге отшан бетер! Екеўи бирден ийттей тутип, майларын шыжғыртып, өзлери үйтти ҳәм өзлеринин үйтиўге шебер екенликлеринс мардыйысып пуштарласты.
Жийде, қақ, нуқылы ерик, қант, ламиасый, лисилгсн
сары май қурақлы дәстүрхапнын шырайын шығарып,
гешир қарылғап киндикли зағаралар жутап қалған ски
байғустыц өкешинсн изли изинен кетип атты; қуманнын,
иэинен қумаилар оттан суўырылып, алабүйрск чайнеклерге демдепнп, бул да қумға сингендей зым-зыя болып атыр. А^.аўыздай ошақ отын геўгисин жалмап жутыи, қаныратпа жопеўиттин томарлары «қараитан қарап жанып кеткенше сизлерди ғана атып кетейин, өртеи кетейин!» дегендей, изли изинен партылдасып,
тиоқларын шоршытып мазаны алғанын айтпасан отырыспа жүдә-ҳэм кәмине келии атыр еди.
Отырған қонақлар әдеп желпинисти, сон белбеўлсрии шешисти, дым болмағаннан сон бсшбентлерин де
сынырып таслап, шөгирмелеринин ишинен тақыяларын
суўырысып алысып кийисти түўе. Жайдьгн иши де сол
дәреж еде ысып кеткен едидагы ақыры!
Ҳәр гелледе бир ҳыял; Аман «қарақалпақ та болса
бир тәўир адам екен, бизлерге де усындай кисиниц
қызы дус болғанда ма, ўа-ҳей, әнейдей қатыпасыўға
болады ексн! Бунын Мәҳийда деген жалғыз қызына
да «Ағажан ийшаннын нәзирине жиберемен,» дсп, байрамәли сәрдардыц қыл қаўып турганын қара!..» дейди
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еле к&рмеген қызын ншине қызғанып. Ораз болса: «жанағы қызын әкелсе... Сәрдар ацлып тур ма, былай әкстш1 турып... ҳимм... қушып-қушыи, өзи сондай шығар
дсймиз-дә!... Таўығы иисти ме екен?!» деп қылғынып
отыр. Ксмпир: «ғарры ж удә ацқылдап отыр ғой, не
ойлағапы бар екен?> деп, өзинше қәр норсеге жорыйды. «Келиннин аўҳалы қалай екен?, — дейди ғарры
өзине өзи ишинен. — Азанда көре алмай кетип сдим,
Алладры түспегир де басын бир суға қоймады-го!» деп,
қарсы есикке қарайды, сыртқа тык-тыцлайды, аяқ сести еситилмейди, қуман пақыр-пақыр... Отырғанлардын
байрамәли
сәрдардық алдындағы азабын арқасын
осыған қамшыныц орыны тер менен ашыған сайын ссзгеп ғаррынын ғазеби пақыр-пақыр...
Кумандағы пақырлы тасып-төгилип отты өширс
баслады.
Ғаррыдағы ғазептин пақырлысы тасып төгилип, мынаў алдында отырған екеўине деген меқир отын кемкемнен сепдирип баратыр еди, шегине жетти ме, ғарры
ишинен «болды енди!» деди де орынынан түргелип, қалып кийине баслады. Отырганлардын қеш нэрседен
гүманлаибаўы ушын: «Иләж қанша, терлеп тур едим,
сизлерге Мәқийданы көрсетпесек те таярламасақ бола
ма?» дедн. Өз атып еситкенде бир сергип түскен ксмпирипе мәнили қарады. Түк түсинбеген Ораз: «Жақ
жақ, — дедн басын шайқап-шайқап. — Моқийда қарындасты әдеп бизге көрсетесеқ! Ийшанымыздын туқымына ылайық па, жоқ па, көремиз.» Ғарры сақалын
қайырып жалмап, турып қалды, сон;
— Ылайық па, ылайық емес пс, бора бир, — дсди
қарлықпа даўыс пенен. — Усы сл бойынша бир гана
Мэҳнйда бар...
— Онда өзлеримиз барып көремиз!
— Ж ақ Ораз, — ғарры басын шайқады, — олай
етсеи, исти насырға шаптырасан! Сен қызды зорлал
әкеткеп боласан, сон қуда-қудағайдын қатынасы бузылады. Бағана сәрдарын да «мәмиле менен алып шық,
кейин қатынасатуғынларда өкпе-гийне, кек-ыза қалып
жүрмесин,» дсди-ғо!
— Айта бсрсин, сол сәрдар биз жамаи қыз апарсақ.
«ийшан туқымын масқараладыц» деп атып таслайди!
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Сәрдар түўе баяғыда менин өзим де сөйткенмен. Билемеи бул қарақалпақларды...
— Қойса, Ораз!
— Тек отыр, Аман, мен буларды билемен! Баяғыда
деймен-аў, өткен боҳәрде он жигитим менен усындай
бир аўылға барғанмаи. «Керегинди ал, бизди шашта»
деди тап усындай бир ғарры. «Яқшы, онда маған қатқан бир қыз мингестир!» дедим. Олар обден, басларын
жегделер менен бүркеп, мингестирди. Жолга шыққаннан сон қарасам, тап мына мамалардан бир кемпир!...
— Изи не болды, шырағым? — деди кемпир шыны
менен қызығып.
— Ые болсын, сендей кемпир-аў, мен оны мама қыламан ба?! Аттан аўдардым да мойыныпа шылбыр сялып, аўылына қарай атларды қамшылап, қылышларды
жалакашлап шабыстық!..
— Ксмнир өлди ме?..
— Адамнык мойны үзилмейди екен-эй! — деп гопин
даўам етти кемпирдиц саўалына дым итибар бермей
Ораз. — Ғаррыпыц есигиниц аўызыиа аргымақты тикке шаншылдырып болып, — артыма қарасам— кемпирдин бөкседсн төменги жағы жо-оқ!..
— Қудайым, есигкен жерден аўлақ! — Кемппр турьш, шығып кетти, ғарры гәптиц түўесллиўип күтти,
Ораздын сөзи аўызында:
— Бағанағы алдап жибсрген ғарры қапға мальшғаныиа қарамастан, кемпириниц омыраўьш қушақлап,
«қостарымлап» енкилдеп атыр едн, ыррас шүй төбснин
тусынан тарттым қылышты, қақ бөлини-ип түсти-ә, тап
мына бабайлар балықты бөледи-аў!..
— Ж үдә ерлепсен, Ораз балам, «жуйрикке томар,
менмепге заўал» деген, заўалын тартпасац, ҳеш гәп
болмас! — леди ғарры. — Ал епди, мепи еглеме, гзптиц
ақыйрын апта ғой?..
— Ақыйры сол, үйлерине от қойып, қызларын алып
кеттик...
— Ерлепсен, балам! Биз ол дсрежеге апармаспыз,
мсн кеттим.
— Океи керсетпесен, болжықдәл! — деген Ораздын
қыйгырыгын есиктен шыгьтп баратырып қулағы шалды
ғаррыниц. Ҳәйўанда: «жүрсгим бир түрли болып баратыр!» деген кемпнрппе: «атқа сүйретилгин келмесе, жүрегикди бас, мен бир пс етё жақпан, қолыма асылсац
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өлдим бнлебер!» дси әсте-эсте нықыртты да ҳәйўаннан
шыгып кетти.
Қыстық узақ түпи еле жап-жарық. Ғарры сатып
алажақ адамдай өзиник тамын өзи узақлаўдан айланып көрди. Соқ айнанық аўызына үлкен ағаш ийтжалақты әкелип, төнкерин қойды да әсте үстине минип,
өзиннн айнасынан өзи сығалап қарады...
Салманын қулақ аўызында бағанадан бери усы
айнаны ақлып отырған Ғарлы ғаррынық бул ҳәрекетлсринсп дсмип ишипе жутып, қаўетерлене бақлады.
«Жинли ме, өзинин айнасыпан ози урланып қарап, қызын анлығаны неси!.. Астына ийтжалақты қойып қорайды-ә! Усы қарақалпақта сс жо-оқ!..» — Ойы тек
усы...
8

...«Тац атты, күи батты! Питкен ҳеш нәрсе жо-оқ!»
деп коп датлаган Есжан ғарры, бир күн емес, ссин билгели, осиресе, қырықтан өткели даглап киятыр. Бул
гәпте я өзине, я үйинин ишиндегилсрге мудамы нарыйзалығы жатар еди. Егер гарры усы бүгинги тацнан
амая шыға қойса, өмирпишс бул ақшамды ядлап жүре
жақ, бул күнди есинсн шығара жақ емес...
«Күн шықты, күн батты!» — Айтсан еки аўыз ғапа
гәп. Лийкип, өмирдин ҳәр күни, ҳәр ақшамы такныц
атқаны, күннин батқан есабынан смес, сол күни, сол
түни болған ҳәдийселердиц саны ҳәм сапасы меиен баҳалапады. Ғарры усыны тап, усы бүгин түсипген янлы,
тап усы бүгин күн де, тан да жетпис үш жыллық өмириндей узақ ҳәм шабандай ссзилди, бул күн өтпедн,
бул тан да атпады...
Ҳәзир ғарры усы күнди «күто көп ҳәдийсеге ушыраған күн» деп есаплады. Бундай кун бурын болды
ма, жоқ па, есинде жоқ, бирақ, снди усы күнди есле■.гекши...
Усы күни, ырасында да қыбыр-сыбыр, азап-ақырет
' 9 П болды.
Буған да себепши-муздын еки күнниц ишпндс сиресип қатыўы. муз қатыўдан атларын тағалатып алып,
«арғы жағада бир де басбашы қалмай отыз мыц нөкери менен Ж«нейит ханныц берги жағаға, оида да
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Қыпшақ пенсн Төрткүлгс өтнп алыўы...» ҳаккыидагы
ғул-гулалы, бириисн бири қорқынышлы хабарлар.
Жақсы хабардан соц керген түсиц де жақсы болады.
жаман хабардын түси дс бузық. Ғарры сол күни өткиншк биреуден дым жаман хабарлар есигип едн. Капке шекем кирпнги илнпбсди. Қашан нлингепин де бнлмейди... Әмнўдәрьядан тып-тынық суў агып тур... Бул
ескексиз қайықта қап-қаранғы бир қурдымға снмирилип баратыр екен, баласы жарды жагалап, қолын созып ағалайды!.. Балаға бул, буған бала жете алмай
қыян-ксстн болып атырганда баланын арғы жагында1Ы бәлепт аспан бирден көгала көк тецизге айналғандай бир былағай болып еди, қәпелимде от тийди ме,
нс қылды, тениз дегени «лап» етип, қызыл жалынға
айпалды да кетти!..
Ғарры бақырып жибсргенн соншелли, бөксесинен
шыми1ығанда оянбайтугыи кемпири өрре түргелди ҳом
ғаррысын жулқылады. Сол түстиц даўамын көриудсн
қорқып, ғарры енди жатиады. Шыраны жақтырып, азмаз тиксйип отырды. Сон, жаўдан қаша жақтай, апыртапыр кийикиўге қарады. Кемпир үйдеги қақ срик,
жпйде, сөк-пөк, қаўын қақ, зағара менсн-ақ қоржынныи
ски басын толтырып, гүржиледн. Ғаррысын жумбақтағы пияздай қат-қабат етип кийиндирип:
— Енди басыка не кнйесен? Манлайыцнап өтип кстсди-го! — деп, өрден ыққа, ықтан өрге жуўырды. Пайдасы жоқ. үйде есапсыз кийим бар ма? Шөгирме суўға
кеткели ғаррыға базарға түсиўдин сәти түспеди. Үй
ишиндс, сырттыц жумысына шыққанында басына гаўқыйтып сәлле орайды. Бир жақсы жери, шөгирме кеткели уялғандай сыйлы жер тойға да шақырған жоқ,
ағайиқ-туўған да аман шыгар, аман болғаны гой, жиназаға айтып ҳеш ким келмеди.
Қаршында ақтарып отырған кемпирдиц қолына баласы Досжаннын шошаймасы илннли. Бунын да бүнен
желин ешкинин емшегиндей сүйир ушын оқ тесип кеткен. Бир келгенинде баласы:
— Мыиан қаран ғой, апа, бир өлимнен қалдым! —
деп, қос бармагып тығып көрсеттн де: «усы малақанды
жойтпай алып қой, қартайғанда ғаррыларға көрсетип
жүремен, маған жакасын берди,» деген. Соннан бери
анасы сақлаи жүр сди, ғарры биринши мортс шогирмесин ығызған сон бир кнйди. Бул дөгсректе бупы кө-
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рнп атырған, күлип атырған ҳеш ким жоқ, «бул Снр.
ж\'мысқа киймеге қайым нәрсе екеп, жеп-женил, әри
жыннақлы, әри жыллысын қайтерсен! Жағынпан орамал алып жүрмейсен, нйегиннин астынан былайтип.
илдирссец де қоясан!..» Ҳимм, байқап қараса, ғаррысы
отын-шөпке кийип ж үре бере ж ақ екеп, баласыпын
жақсыга иийетлеген кнйнмин бул ғаррыга жау кийнм
етнп бернп жини бар ма? — «Бери әкел!» — Алып қойды. Әдебинде бул шошайма жынғыл қазықта турды,
сон-сон, басбашынын хабары дүмпий келе «бул жолдан
жақсы да, жаман да өтеди! Жақсысы болмаса жаманы
корер, «қызылдын үйи!» деп, от берип кетер!» деген
пэм менеи қаршынға тыққаны да жақында ғана.
— Бул бнр даўайы болды! — Ғарры көзине қуйылдыра кийип, алқымынып астынан қулагын айналдырды
да илдирип таслады.
— Ендн дәў урганын көрейин сени! — дерин десе
де кемпир ғаррысыпын ожимлериник сызатында жылтыраған терден қаўстерлендн. Бир ен шәтленки бөзден
нийетлип тоқыған шалмасын пухталап қабатлады. —
Бүгинги күн менен ойнама, ғарры, тыслап келсмен дегенше жеги жүйремнен өтип кстти! Өзим бир муқыятлап орап берейин, сөнтпесем, манлайыннан оқтай теснп
кете жақ! — деп, шошаЙмаиын сыртынан, мойымларынан, алқымларыпан алып орай бсрди, орай берди. Гөнстоз сец-сенин кийген ғарры: «тез шықпасам, терлеп
кетс жақпаи!» деп қапылтып, қоржын-қоланын қолгықлай ссиктсн шықты.
Ябысын мингенинде де алып қашып баратырган
жоқ, сонда да ғарры вэннин манғал ешсгипе үйрепген,
миниске соны тәўир көрс береди.
Кемпир баласына «дуўай-дуўай солем айтып», гаррысынын зәнгиснн басып қалганында тац еле ала геўгим, кешеўиллеген жулдызлар қаранғылық пенен қасарысқандай шақнасып турар сди.
Әмиўден саға алып, аўылдын үстинен өтип кетстугын аяқ салманыц ырашына өрмелеўден басы дәрьялыққа бағдарланган мацгал ешекке үлкен қашыға
шыққажла я оцға, я солға түсетуғын жайпаўыт та,
соқпақ та жоқлығы мәлнм болғанлықтан шығар, ийесин
ҳәлеклеместен жолды созим билсмсн ғой» дегсндей ентслеп тартты.
109
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Күн ырасында да қатты суўық екен. Қанша ораныпшымқанганыпа қарамастан, ғаррынын булай басқан
козлеринен ж ас парлатып, үлкеп ырашқа шықпай-ақ
аўыаынан шыққан деми шыққандай бетин бүркегеи
шалмаға қыраўланып қатып атты.
Так бир атыўға қараса әтирап қэ дегснше-ақ| рәўшанласады екен, ғарры үлкен ыраштын басы уенен
ешегин Қыпшаққа қаратып қыстаганда шеп жағында
сирескен дәрья музы гүнгирет аспаннын түсин симпрнп
тартып атқандай көгис-гүрен тартып көринип турдыдағы, ыраштын оц таманындағы таўға шексмги майда
жынғыллықлы, қарабарақлы даланлық күн шыгыўдан
гаидет көрпссин серпип таслаўға талабы бардан, согап
шекем асықпантуғындай қол-аяғын к й с и л и п атты.
Ғарры дәрьялыққа машқы етип қарады, айдынныц
көлемине, түсине қарап, өэиншс: «быйыл тасқын күшли
болажақ, ыына ырашты пыт-шыт етип, аўылдын үштинеи ақпаса, гөне тамлардын кессгнне шекем жуўып
кетпесе болар едн!» деп жорымаллады. «Қайткенде де
дорья сабасына түскен соц, қанырлар сүттнн қаймағыпдай сарғайып атады-аў! Оннан сон қайырға бир
қаўын егип берейнн, жарып жиберсен ишннен шопақ
омес, ешек ақырып шықсын!» — Кеўилин усы ой пәлпәллеттн ҳәм пәллеси менен қайсы қаўыннап қандай
туқым алғанын, оларды тышқан жеп кетпсўи ушын
қайсы қабаққа салып, аўызын беккемлегсн-беккемлеген.черин есине түснре алман алағадаланды.
Ешек жолдын дәрьялық таманын алы:1, қыйт еткен
түсерлик табылса түсип кете жақтай аланлап княтыр
едн, «ешек қурлым ақылым жо-ғаў! Ы раш шн басында
туйе таўықтай өрлей бергснше, ҳа, ыққа неге түспеймен!» деп ойлады ғарры ҳәм мал сүрлеў егкен
биринши түсерликтеи-ақ қайырдағы туяқ қазған бир
ен аяқ соқпаққа түсти. Сонда да, негедур, ешектин
Қыншаққа табаны тартпай атырғандай журиси қоныўланып, ғаррыны тепсиндире берди.
Күн там бойы көтерилгенде гарры «бес-алты шақырым астым-аў» деп шамалады, сон ол жолды ешек
гмсс. қуяш өндиретугындай қарсы қуяшқа қарай берди,
қарай бсрдн.
Қуяш Қаратаўдын суп-суўық қара шоққыларын
сайқаллай баслаганда ғаррыны азанғы чайдын қумары
тутпаға қарады. Ғарры иәшебент болмаса да өл деген
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чайқумар, «жыққыи кеттн!» десе де азан ш чаГшн бузОай яшетуғын, бкр терлемегенше қурысы тарқамайту-

ғын. ишн жылымайтукыи, чайы бир қонса кушнне күш
қосылгандай ғурышланып сала беретуғын, соннан сон
кенднр ккпти белнне бууып алып бнр шықса «Қаратаўды қопар!» десен, қопара алмайтугынын билсе де
бара|ш айқай бсретуғын қыйлыиаи еди.
Чайдын мезгили өткен сайын геллеси шыртылдан,
қунысып, иши қалтырап баратырғандай урқапаты уша
бердн. Жақыи жерде үн болса, чай алқас еткендей де
ынғайы бар, бирақ. бул әтирапта елдин жоғын ези
жақсы би.тгенлнктен жургтан сорамайды. Деген мгнен,
мәшаба болғанда да жен едн, оны да писирмен ақшамғы кемпнринин қуры чз/Уга танып, өт қаўдырып жатқарганы бүгин есиие тусип киятыр.
Соскелик жарманыц ўақтында ғарры артыпа пүткнл
тулғасы менен бурылыи, тагы қуяшқа қарады. Тәўнрақ көтерилген қуяш әтмрапына шуғла шашыратпай
тур ма. мисли бир айдай, қаспагына шскем ап-анықаў, ап-апық! Оғаи шуғ.такын борин купнпн нына суўыгынын зарны жутын атырғандай сезилдидагы, «Бай«
ба-ай,, елс Қыпшақ қайда, биреў қайда-а! Иште дәилстне жағында күншщ қутырыныўын айтсақ-п!..» деди
ешегине айтып атыргандай еситтирпп, Бирақ, қос қулагк бнрден мықлап шалма менен шандылганлықтан
өзипнн даўысы өзпне геллесниигс пшинен гунгирлен
еснтилди ме, узақтан еситнлди ме, еситилди әйтеўир.
«Қкпшаққа кнриўден бнрикши талабым — чайхана
болар-аў!» деген ой кешти хыялынан. Ойына чайхаиа
кслнўден ядыпа кәбап түстн, сол баяғы сапара жегсн
кәбабы!.. Сонда базарда ақ патшанык пулы, ўақытша
қүкиметтин, керсккасы, большойлардыц гтулы, уснеўи
бнрден сапырлысып, найзадай бир қапшық жүўерисин
паш аны к пулкна сатыл қойып, сон қуўырдақхаиада
откере алмай булни қалғаны, бнр баў ашшы темекнни
большойдын пулыиа сагып, қуўардақханаға бупысын
жеткере алмай чайханаға түскени, бир шөрек, бир
чайпск чай, үш собық жигер кәбап алып жегсггн есиге
түсксн сайын квбаптык сондагы доми тилинин ушыпа
қәзир-ҳэм тийип атырғапдай аўызынын суўын шубырытты, ақыры, квбапшы. шөгирмеси селкилдегенше шоғаи жсляип, сирке сеўнп берпн сди-дә оған!.. Амаиесен Қыпшаққа бир жетскн, кооаптан өлгепше тойын.
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чан дегенди изли-изинен алдыра бермекши, оған. бул
сапары гаррыныц пулы ба-ар, оны анаў сапары шырақшылығы ушын ҳүкуўметтиц өзк берген, бул пул
өтпей де бүлдирмейди ғаррыны, тек, Қыпшаққа жстсе..
Кобапты ойлай бсргепге ме, ғаррынын мурынына
снрке ссбилген кәбаптын ийиси келгендей
сезйлди.
«Кула дүзде кобап не жесин-ә! М енижин урған шцгар!»
деи, өзннен өзи қорқты ғарры. Соц кәбапты дым онламаўга тырысып, ешегинс қынакы басты, қына тийген
сайып мацгал ешек анадайға шексм қуйрығын шыбжынлатып жортадыдагы, тағы өзи1тин баяў-бос, сылбыр
журисинс өте береди. Лийкин, кобапты умыгайын дегеи сайын мурынык кәбаптыц ийиси жыбырлатып, танаўын тартып-тартып көрсе, кәбап түўе күйген қуйқапык да ийиси шығады!
«Ийтти байласа улытатуғын мына дүзде, мына
суўықта не қылған кәбап! Мсни жин урды, Қыпшаққа
жегкермей урды!..» — Ғарры бурынгыдан да ҳаўлықты. Қәбаптын ийиси алдына бстлеген сайын өткирлеснп. ақыры ешегин еглетти де ғаррыға тын тынлатты.
Ҳсш дыбыс еситилмеди, гүмбирлсп топ атылып атырмаса, басыпыц мына шандылыўынаи еситиўи де мүмкин
емсс еди. Ырасытгда да арқадаи урып турған суўық
самалға араласып, ыраштыц арғы жағыиан — ғаррынык оц таманыиаи кобаптыи да, қуйқапыц да ийнси
келгендей болады.
Кэбаптын бары-жоғын билиў ушын емес, өзин жинниц анықлап урган-урмағанын билиў ушын ғаррынын
ыраштыц үстинс шығып, арғы таманларға бир көз
жуўыртқысы келди; «Егер ҳеш кнм кәбап қақлап отырған болмаса онда жипниц мени тас төбемиен урғаны!» деген ойы оны ырашқа өрмелегенше асықтырды. Шынжыр қамшыгшн сартылдысынан пэт алған
ешек тап бир суўдан зокқ еткен қасқалтақтай шонтан
етип шықты да ыраштык басында адам-падамы мснен
жүўерин дингектсй зсиирейип турды.
Әдебинде ғарры өзип жин урмаганына қуўанды,
қуўанғаны сол — ол ишнында да отты пысқытып, қой
ма, ешки ме, қулласы, бир нәрсеии үйтип атырғап
шоғырды, ҳәр жер-ҳәр ж срде байлаўлы турған атлар.чы
карип еди-дә! Қәргсни қурысын, кобапқа иштейи шаппай қаллы, дурысырағы, кәбап ҳаққында, оныц тилдин
ушын суўластырып турған түршекилеў дәмлсри ҳақ-
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қыыдағы ой-сезнмлер үрнккен қус киби басынап қас
қакымда «ҳушт> етип ушты да кетти. Енди қурсақты
емес, басты саўғалаў ксреклнгин бастын өзн дурыс
туснндидағы, пәрманды қолларға, қоллар темнр қамшыға, темир қамшы ешекке бернп үлгерди. «Пәрманға
1 үспигенде ол ешек бола ма, сшектин аты-ешек!» деген
менен, ешекке жәбнр бола жақ, темир қамшы ешекке
жүриў кереклигин, асыгыс қашыў кереклигин түсипдирдн, бирақ, гаррынык албыраўдан қалтыраған қоллары жылаўды бура алмағанлықтан ешек ғаррынын
дийднндегидей ырашган төмен емес, ырашты бойлап
күн шыгарга қуйрығын қысып қос аяқлады. Нзинен
шыққан ат туяғынын дүбирлилерин, «Дуррр, доганыннын!..» деген кейиснама сөзлерди ешек еситсе де кулақлары тас қылып танылған ғарры еситкен жоқ, оган
еситилип княтырған дүрсилди де өз жүрсгикин дурсилдиси еди...
9

Бул ўақыглары аўылдагы Аллаярдын үйинде аўқал
басқашалаў еди. Бул да ғарқ емес, деген менен, буларда еркинлик бар. Ҳеш ким буйырған жоқ, Аллаяр таннан турып, белин буўынып, женин суғынып, бирниши
гезекте, сырттағы басбақлы сыйырын жайғастырды.
Басбашынын хабары күшейген сайын дүзде жүрген жерннсн жем болыў қәўпи туўғанлықтан еки үйдин де
малы байлаўда, бурынгыға қарағанда қыпсаланынқыраған едн.
Оннан соцғы жумысы — сөннп баратырған шоқты
үрлеп от жағыў, анасына чай-пай бсрип, танлайын
жибитиў еди. Қабақтағы суў түўесилип қалганлықтан,
ен сонғысын дүмшеге сарқыл қуйып, ошаққа қойды да
от жақты, томар қалады, Сон қабағын арқалап, жаптын ултанындағы қудықтан кун шыгаман дегечше-ақ
суў алып қайтты. Пақырлап атырған дүмшени оттан
суўырып алып демлсдн, дәстурхап жайды. Сонда да
анасыныц еле сол жатысы — сылт етпейди, шайқап
көрснин десе, уйқылап атырган болса уйқысыи бузып
аламан ба деп қорқады.
Бир чайнек чайды өзи ишти, бир чайнек яайдыц үстине сүлги бастырып, ошақтыи қуўысыидағы жыллырақ жерге қойды.
8 -5 5 1 6
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Бир жумыс таўып нслеп отырыўы керек еди, суў
жылытып, қгзаи-табағын жуўуўға киристи. Ақшамғы
писирген шәўлесннин қаспагы қазанға бир ели қатып
қалғаи екен, балықтын сағағынан жасалған қыргыш
пепен қырды, дасмаллады, сон кешки аўхатқа ат,'1андыра беретугыи стип, талдын қайьпынан есип өзи соққап түбилдирикке қондырды. Қасық-табақларын гсбежеге салып, соц сипсепиц ушынан суў бүркип, үйди сыпырды. Сокда да анасыньщ еле сол жатысы.
Балаға бирден бул үй қорқыиышлыдай туйыла баслаган еди, анасы сситилер-еснтнлмес: «әкен келмеди
ме?» деди, анасынын тирилигинеи бергсн бул хабары
баланы қуўандырды. Сон анасы «оны түсимде көрген
екенмеи-аў!» деи, созы-ып, гүрсииди. Кейин тағы қанзыған еринлсрии жалап:
— Ағац келин кетти ме? — деп сорады. Бала кел*
мегснин айтты. Күнде азаи мепен хабар алатуғын
ғаррыиыц келмсгенине қәйранлыгын билдиргендей де
шама бийтапта жоқ сди. Усы пайытта бпр тостагаи
ыссы сәскелик жарма менен Мзҳийда ксмпир ккрип
келаи де: «Ишип ала ғой, келин. Атац тацнан турып,
бзлларға кетти, аманлық болса, күн батқанша бир хабарыи жеткерер» деп қуўандырып қайтты.
«Бир уртласа, апа, бир уртла!» деп, қыйылып, жалыпып отырған баласын аяганлықтан гана анасы жармадаи бир-еки қасық уртлады, сон тағы баласын қыймай бир кеса көк чай да ишти. Сон жастығын есикке
қарап жатыўға қолайластырып қойдырып алдыдағы
қулағын сыртқа түрип, босаға жаққа телпирди де
жатты.
Анасыныц аяғын уўқалап отырған Аллаярға мүйешлсриниц бәрин қара қурым басқан, ағашларыиа шексм 1үтипнси ысланған усы жай да, күннен күиге шобыгы шкғия баратырган мыпаў көрпе-төсеклер де,
азаннан кешке шекем «гегирдегин» толтырып қойыўды
талап ететугын мынаў маўыздай ошақ та, усы үйде
өтнп атырған бири бирине усас, биринен бири қуўанышсыз, бирипен бири балага белгисиз бир үмитлерди
күттире беретугын күилер де дым ғана кеўилснздей
туйылып ксткени сонптелли, орыпынан ушып турып,
мылтығын ала сала окесине қосылып кете беройип десс, әттс-ц, мынаў анасы — ҳал үстинде жатырған ғә1)4
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рип ғана анасы бар-аў! «Апам бир тик аягынан турып
кетсин, кетемеи!» деп ойлады бала.
— Агамнын қорасына қарап кс.чеГиш, апа. Ешеги
көринсе — келгени.
Ьү[нн ксткен адампыц усы ўақытлары айналып
келе алмайтуғынын баланын өзи де, анасы да биледн,
билсе де ийегин үнсиз екшеди.
Даладагы да күндеги көринис: сары көпек боян гүдпнин үстинде қәдимгиснншс топ болып,
тумсығын
баўырыиа тығып атыр, еки-үш таўық дэрис пешелсп
жур. Әтирапта елн тынышлық. Усындай ўақытта Есжан
ата ен болмаса тиқ(.1лдатып, қыйсық мыйықларды онлап отыратугын едн, усы тықылдыны сагынганы соишелли, балаға Есжан гаррыдан басқа адам усыпдай
етнп бул әлемде тықылдата алмайтуғындай, сол тықылдатып турмаса мынаў дүнья уйқылап қалатуғыпдай туйылын кетти. Гузли-бэҳәр усындай
кемпир
шуўақларда астына пөстегин төсеп алып, Мәҳийда шсшей жаыбасыпа уршығын шыйырып, пилтели қолын
аснанға созып отыратуғын еди, қыс түсип, күн бугингидей оғыры суўытып ксткели бул көриинс те гүз бенсг/
бирге кетип қалгап сыяқлы.
Баланыи жүгдсў ксўлин қорадан шошайып көриигсн
ошектиц еки қулағы көтерип жиберди. Есжаидикине
қарай [үустай қаиатлапып ушқанлиғы соншелли, «бул
ўақытта қалай анналып келе қояды, жолдан қантқан
шығар!» дегенди де ойлаўға пурсаты жоқ. Қораныц
тусннан өтип баратырып та, сол ма, басқа ма, ешекке
қарамақ та ойына келмсди. Бирақ, уйге жуўырып кириў жаў я қутырған ийт қуўып киятырмаса — уят. Сол
дәстүрге садық бала тамды айналыўдан-ақ адымына
сабыр берип, босагадан жай-парахат атлады. Сонша
ушыи кслгеиин қайтерсеи, узын сийрск сақаллы бнреў!
Бала қол алысты, сон не дерин билмсй қалды. Қемпир я «неге келднц?», я «былай шық», дсмеди, бирын
буйтпсйтутын кемпирднн бул қылығын бала да болса
абайлады. Сонда да диз бүкпей тик келип, тик кетиў
уят, днз бүкти. Ғарры балаға кийим пишежақ машиншыдай бастан-аягыпа жана көз жуўыртып еди, биреўге шырамытқандай, енди тесирейип қарады да:
— Қай баласан? — деди. Бала үкдсп улгерместеи
кемпир тискинген кейип пепеи:
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— Сонын баласи-ғо!.. — дсдн силкине сөйлеп.
Бала өзннин әкесн ҳаққында әнгимс кеткенин, жақсы
онгнме емсс екеннн соннан абайлады. Линкин, бнрлен
ашыўлана қоятуғын минез Лллаярда жоқ, ашыўланганда не деп ашыўланады, буған ееиттирии ҳеш ким ҳеш
норсе деген жоқ. Солай да болса, ксмпирдиц хо!и көрмсгеи сылайын абайлаган сон турып кете жақ еди,
мийман:
— Бааракәлләә-ә, балам, — деп, хошмүлайым ҳал
сорасты. — Мен көргендс кишкентай ғана дүгилдик
еднн, түнәләм, нардай жигит болын қалыпсац!.. Сөйтнп, Мәҳийда кише, Қыишақ тас қамал! — дсп, қызықтыратуғын хабарды баслап жибердидағы, балаиы
кетнў ойыиап биротала аласлады. — Қамал болганда-ҳәм күтә шатақ болып атыр! — деди бурышқа ашшылаған текедсй басын силкип. — Кирген шыға алмайды, шыққан кире алмайды! Қызымнын үйине көптсп бери барған жоқ едим, барсам күйсў баламыз қашшан қыл-қызыл әскер болып кстипти, басында шошаймасы, бөксесинде баўырга усаган лағаны да бар! Әўелн
жаслықтын ҳәксери, тақса таққан шығар лағаиды, қызыл әскер болғанда да снмнлтнри емес, қоразы қусаған, енди сол қоразлығы басына бәле, тышқап тесиги
мыц тенге болып атыр. «Жуўа берсен, қызыл шүбсрск
те оиады, сен соннан қалайсан! Ҳэ бурын қызыл болсан, енди аққа дөнип, онған-ақ бол, басына қызылл1.1ғын жетнесинен бурын қой усы талапты,» дссем, меин
қолынан келсе, атып таслай қоя жақ! Өлемнеиғара кеп
квзин алартады-ә! «Ә, гөр бол-ә!» деймен ишимнен.
Отырайын десем, тақатым жоқ, шығайын десем, сырт
тарса-тарс атыспа! Сонын арасьшша бир қатын, шашлары уўдар-дуўдар болын жуўырып келди, бизнн қыз
таиыйды екен, бул да өзиндей бнр қызыл қурдасынын
келнншсги! Гәпин еситсен, тап қуйқан жуўлайды, «қызылдын үйи» деп силтегендидағы, бул журттын садығынап сатқыпы, көи, басбашы келиптидаги үйиие от берип, қолындағы баласынын сыйрағынан былғап, жанып атырған гүдиниц ортасына басбашылар атыгт
урыпти!..,
— Өйтпей, еситкен жерден аўла-ғәәй! Нәрсстсди не
гүна...
— Гүиә экесннде-ғо, оған «қызыл бол» дсп пе биреў!.. Еле қызығы бар нзннде! Он-он беси бирден ҳаПб
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ялға ийтшилик етип, салмаиын ншине бүккеснне жат*
қарып, май бөксесинен теўнп-теўип кеткен екен — Өйппей, уяттага-ай, оннап сон басбашыны ким
женлесин!
— Тек жүрсен боле жо-оқ, кише-е! Изин тынласа.,.
— Изин айтпа, изи қурысыи, қуйқам жуўлап баратыр...
— Таба емес, тоба! Антыи отырғаным ғыйбат емес,
кезим меиен көрдим. Жанағы қатында уят дсгениен дым
қалмаған, етегин көтерип жиберин еди, тап бизнн
кунеўдчн. белиндегндсй уш «баўыр» ды салпылдатып,
асынып алынты. Бизнц қызға: «Жүр, өш аламыз!» денди,
«жөнинс жүр!» деп, қуўып жнберип едим, изинше бнзиц
есерсоқ күйеў келип, жанағы ҳаялдын өзлериис барып
қосылғанын айтты ҳәм маған: «бизге бола жәбир тартыл ҳаларсаи, ғарры, бас саўғалан шыга алғаидай болсан, шығып кете бср», дсп тағы шығып кетти.
Епди мсн қалай шығаман, отырайын дессм, жанагы
есерсоқтын кесапаты тнйе мс ден қорқаман, шыгайын
десем. сыртта буршақ емес, пытыра жаўып тур! Ақыры
өлднм азарда тамларды паналап, таса-таса мснен
тартып отырдым. Мени мына, — ден, қойнынан кнтап
алып керсстти балаға; — Қураи сақлады! Берм шыққан ж ерде бир пөкери тутып, әитек-тонтегимди шыгарып, қурбасысынын алдыиа апарып сди. «Намазға кслип едим, молламан. Қәпелимде, бул ислер
болын
қалды, өлтирссниз ҳақ қаным мойнынызда кетеди. Менин бурынгы заманым артық, дини ислэмға қуўат сди,
мен қудайсызлардын тәрепдары емеспен», дсп, ырасында да солай-аў, сайдеп, нан теўип, қуран услап,.
зорга қуты.пып, усы жерлерге жетип отырғаным, женге! Есжан ага тап усы бүгнн кетип, әнтеклик сте қойған екен! Та-ап, Қыпшақтан шыққаннан онлаған шақырымга шекем жолдын бари жаўдай нөкер! Сығасып
тур-аў, сығасып ғапа тур, буны бул қызыллар қалай
женемиз деп жүр, ҳәйранман! — дейди ғарры әбден
үмитсиэленип. — Биреўди биреў жолдан шыгарып
атырған зама-ан, женге, куйеў балам бир гсўдиреген
бала еди, қайта-қайта үйге түсип жүргсн бир бузық
орысгын геў-кеўнне ере қойыпты, оны сол орыс қуртты!
— Сеникин орыс қуртса. бипикип тап мына баланык ғана әкеси — өзимиздин қарылпақ қуртты! —
и?
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Ксмпир мушы менен әташтанды мушлап, бирдеи гүўлеп а.чып, өтә кетти: — Балам бала болғанда қандай
едн, сеникннен де геўдирек. «Ҳаў, қой шырағым, өзин
тиймссец, саған бәле жоқ. Урыс деген қашарман топ
емес, тийген жерин аўыртпай қоймайды, өзиқ жеккесец, урыста өлип атырғанлар да аз емес,» деп тәнирдин зарын айттым. Питегсне ырық бергендей де болып
еди. Бори мына, — дсп, Аллаярдын пешанасына суқ
бармағын паган етип гөзеди, — шанарағы ортасына
тускирдин әкесинсн болды! Өзин-ҳәм, баланы да, бизлерди де қуртты, үҳҳҳ!.
— Өзиме нс десек де әке-шешеме тил тийгизбе, шеше
жан!..
— Жақ! — Қемпир басын шайқады. — Сенде де,
ананда да гәп жоқ. Барлық бәле әкенде! Неге бежирейесен маған!.. — Ксмнир баланыц жуўабын күтпестен қонаққа қолларын салмақлап мәнилетти: — Ҳаў,
мырза-ғаў, мен куймей ким күйеди! Балам ҳаўаланбай-ақ дәрьянын шыра-пырасын жағысып, атыз-шелине қарап, аўызымызға ас салып киятырғанда айтг
берейин-ши, еки туўып бири қалғаным ба, мынанын
атынға от түскир, Бағдияр деген экеси оттай қьгзыл
болып кели-иип тур! Беллсрйне қамар байлап, омыраўларын аршынлап таслаган эбден, жаман! Шошайма сенин нс тснин, лағаи дсген бир орыс пенен яўмыгқа жарасатуғын нәрсе, ҳалына гөр смес, шаш қойыптыаў, жаман, кенсиригнк жеп баратырғандай, ирикти
аялап, шылым шегеди...
— Арақ ишпейтугьшбеди?!
— Мен сол нәрсенин өзин де көргеним жоқ, ийисип
де билмеймсн. Бир күни бир ақ шийшеден балаға
«иштейин ашылады» деп қуйып берип атыр екен... Иштейди ашады екен бирақ...
— Окы қайдан билесен? — деп танлана қызықты
мийман.
— Адамнын өнешик қырып өтип, ишсгтшнин
қай
жерлерине барып жеткенин билип отырады екенсен.
Сөйтип, ишсгиннин бэрии қайырлап қалған салмадай
қайырын қыршып кете берсе, ишгейип ашылмай не
қылады! Сол ўақыттын өзинде-ақ пияз бар ма, қабығЬг
бар ма, жалмап сала бериппен...
— Ҳаў, ҳаў кише, сен де ишии жүрмисец?!
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.— Дәри деди-ғо бизге!.. — Мына сөзге мннман
ийинлерин селкилдетип күлди, үнсиз күлди. Ксмпир
шоршындьг. — Еле сөйтип жүр ме ол ширкип?!! Жа-ақ,
ол арақ еяес, арақ дегенди «бурыштай ашшы болады»
дейтуғын еди. Оныц пыршыған қамырдын ийясикдсй
бәд бир икиси бар, болғаны... — Ғарры жамбасын
та ппатл а л күлди. Сон көзинин жасларып сүртин:
— Ем ушын адам қурбақаны, жыланнын. етин де
жейди, емге ишсен, мәкириў смес, — деп еди, кемпир
өзинен езн тискинип, тап қәзир-ақ қайтарып қоя жақтай аўызын басты. Мийман ғарры: — Бағдиярды бклемен-го, жаман жигит емес, — деди балага жылтжылт қаоап. — Бирақ, усы заманда түрменин бәрин
орыс а.чшт кетти деп еситемиз, онда ол да түрмеге
түсти дегс еситип едим, жаман орыслардан үйренгендур— Үйрстпсй қоя ма, мырзаға-аў, бир түўе үш түсти-го! Ссн бала, неге маған бежирейесен?!! Өтирпк пе
екскнин үш түскени?! Биринши мәрте, анаў қатынап
гурагуғын орысы кемепин атын сен тап, мырзага?
— «Кәпказ—Мәркерий» ме?
— Ҳимм, тилицнен айналайын. Әне, сол кемеде
буныц жаман әкеси жөнине жүрмей патшаға, патша
болғанда қай патша десе, ақ иатшага қарсы шыгыи,
бир қамачып келдк. Сол ксткенипен жоян болгакында
аўылга буншелли апат дарымайтуғын еди, уйысьш
отырған ел де шалаптай шийқалмайтуғын, ғайры
мәкан излеп, тентенс болмайтугын еди, бир жаманиыц
кеснри жеги журтқа тийди-ә!..
— Айтып отырғапыц әтиршс, шешс!..
— Ҳиим, өтирнк-емиш! Сеп еле әкецнпқ беридегисин еснтип отырсйқ, онын алдында кен жыл бурын
Шорахандағы оязды влтиргенлерге шатасы бар деп бир
қамалды ма, — ксмпир әташтанды атөшкир менен бир
сызды, — қамалды-ы!... Ийй, — деди соқ тискинил. —
Қөзии ашқалы қамақтан басқаны көрмей жүр-аў! Усы
ширкинге ермегенде балама бәле жоқ едн!..
— Еле де ҳеш гәп болмас, кише-е. — Мийман тәселле бердк.
— Ҳаў, мырза-ғаў, өзин айтып отырсан-ғо «аспаннан буршақ емес, оқ жаўып тур» деп! Соншелли буршақтын биреўи тиймес пе сирә! — Баланық тақаты
шыдаман тасыр-тусыр шығып кетти. Мыйман:
119
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— «От ишинде пахтаны амаи сақларман» деген
яратқан яббар ийем, ҳеш гәп болма-ас! — деп тәссеедлесин даўам етип атыр еди, бала қалай кеткен болса
солай тасыр-тусыр кирип келди де:
— Мына кисиге, — деди мийманныц манлайына
бармағын гөзеп: — Гәпиие түк исенбе, бул жаман
адам! Бул өз қызын жаўға таслап қашқан душпан,
бул олла-биллә душпа-ан!..
— Ҳәй--ҳәй бэдбақ! — деп-ақ үлгерди мийман, бала:
— Буны қукүўметке услап берип, аттырыў керек! —
деди де тасыр-тусыр шыгып кетти. Ол кеткен сон:
— Бөридсн туўған бөлтири-гәәй! — деп басын шайқады мийман. — Өзин-ҳэм қуры, ҳүкүўметин-қам қурысын, жүўернемек!..
— Өйтнп қарғама, мырзаға! — деп шоршынды кемнир, — Тилиқ бизиқ балаға да тийип жүрер. Ол «әскери қурымай ҳүкимет қурымайды» деп жүр ғой...
— Ж ақ, сениц балақнан аўлақ, кише. Мен қайтайын,..
Конақ бул уйдиқ жыллы жайына муз қуйып кетти.
Бала бул үйден сситкен гәпин төменлеп атырган
анасына айтқан жоқ. Бирақ, бир ж ерде отыра алмай
қайта-қайта кирди, шықты, қайта-қайта өзине өзи
«өтирик, қонактики өтирик!» дей береди, тағы «не ушын
өтирик?» деп, шоршынады. Жуўабын сорарлық адам
жоқ, Есжан ата да келмей атыр, бала жолға қараў
менен-ақ кешти түсирди. Ол бағанагы пәти менен кемпирдин үйине келмегенине, анасына бармағын шошайтып: «мениц баламды
қыззртын жиберген
сенин
байын!» дсп, азар бермегснние қуўанды, буны кемпирден күтиў мүмкнн еди.
Күн батып, қас қарайып баратырганда жыпғыл
майдалап отырыи, Есжан атанын үй бетине қулақ
түрди, ғаррытшқ балтасы тоқылдамады, улуўма, бүгиг
букын баққаны усы үй, бул үйден ҳеш ким шығып
отын айырмады. «Лтам келсе, от жағып, жылыныўы
ксрек ғой!» дсгеп бир ой мийине жылт етти. Өзинип
отыш.ш таслай берип, биреўди бара салып, гирш еттиретуғындай балтасып қысымлаўы менен Есжан гарры
никинс қарай кеттп.
Гүдиниқ үстинде сары көпек тумсығын бүйнрине
гығып, еле дөқгеленип жатыр. «Тап усы кунлери ийт120
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тен утқан адам жо-оқ, бунда уўайым жоқ, сонын ушын
да тап усы күплсрп ийтлердин ығбалы женип тур» дегеп бир жинли ҳыял келди басына.
Үйге қараса, еле шыра жанбапты. Таўықлар басып
былай бир-былай бир қыйсатып қарап, ҳәйўаннып. шала жабылған есигинеп еплеп ишке кирип атыр. Қорада ябы оқыранады, демек, жем қыстырыў, от са .ыў
керек. Бала усы жумысларынын бәрин ислеп болып,
дүрсилдетип томар айыра баслады. Иштеги бүккесипе
тусип атырған кемпир, бунын Аллаяр екеннп билип,
елжиреди. Баганағы өзинин ойланбай айтып, кеўилин
хабартқан сөзлерине енди өкинип, орынынан турды
да моржасын сыпырып, шырасын жақты.
Балтанын тоқылдысы тек кемпирдин емес, кимниц
болса да ссиктен кириўин кутип, қарангы жайда жатырган қастеник де қулағьш ербецлетип атты. Оныц
кеўилиндс: «атам келген екен, томар айырып атыр-ғо!»
дегеннен басқа ой, күйсўинен сол ғарры экелетугын
хабардан басқа сагыныш жоқ. «Атац келген қусайды,
барып хабар алөссоно — отын айырып атыр-ғо,» дейин
десе, баласы есиктен кирмей атыр.
Бала Есжаниын ошағыиыц қолтыгына бнр қушақ
томар әкелип таслап, кемпирдин жүзине қараса, кемпир
ашыўлыдан да бетср қайғылыға, қапаға усар сди. Домбығып кегкен еки көзи онын бүккесине түсип, көп жылағанын паш стин турар еди.
Бала үйден шығып, гүдиниц тусынан өте бергенде,
топ гүрсилдеди. Сары май салынған бир кесаны ала
шыққан кемпир: «Топ атылды-ғо?!!» деди бир орында
қулақ түрип, тағы дыбыс күткен балаға. Бала ҳеш ойланбастан:
— Шеше, бизлер жецемиз! — дсди. — Мынаў бизин
ағамлардын тобы, көрдин бе, басбашыларды қырып
атыр!..
— Тилицнеи айналайын, шырағым, мә,
мынаны
апаца жегиз!..
Бала кесаны ала бергенде, топ тағы гүрсилдеди.
Асты ләрзем алды ма, сары көпек бүйиринсн тумсығын
жулып алды да Қыпшаққа қарата мурыпынын ушын
жыбырлатып турды...
Бала өзиник үйине келгенде айнаны зықылдатын,
топ бурынғыдан да бетер солқылды менен гүрсилдеди.
Бала топтыц емес, әкссинин, сестин еситип атырғандай,
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топтын гүрсилин емес, окесишш жүрегшшц дүрсилин
еситип атыргандай қууанып.
— Апа, еситип атырсан ба, бизнн ағамнын тобы! —•
дедк. Байғус ана:
— Урыстын басланғакы-ғо онда, — деди қаўетерлеигсн үн менеп. — Атан усы топтыц сссти сситилип
турган жерден еле келмей атыр ма?!..
Топ гүрсилдисиниқ түнгн тынышлықта неше шақырым жерден еситилетуғынынан булардын ҳеш қайсысы да бинхабар еди...

(0
Әлле қашшан сшсктен аўдарылып, еки некердин
жулқыўында баратырған Есжан ғаррыға шэп те-шар
да басбашыга айналып кеткендей туйылды. Олардын
гәси қылышын қайраса, гәси сүмбелерин тазалап, гәси
лаўлап жанған отқа шулғаўларын кегггирип, гәси
бнйтлсрип қағып, жалақаш етлерине постынларын,
шекпенлерин жамылып, гаррыға онша түснпиксизлсў
шаўдыршалап лалаўласар еди.
Аламаинын тағызлаў жеринде қазақлардын көшкенде чай қайнататуғын үш аяқлы мосысындай үш
жаққа кернлип, үсти қыйлы-қыйлы гөис-жана текийментлер менен жабылған, үш ағаштын ғана басы байлаиып соғылған қос тур. Қостан терт-бес қадем былайлаўда, қосқа оттын дүти урмастай жердеги жер
ошақта пақырлап тай қазан қайнап атырдағы, онын
алдында биреў саққа жүгинип, гелле үйтпп отыр. Ал,
қазаннын күн батар таманында қарабарақтыц шогын
шөгирме менен желпип, қус мурыи бир жигит кәбаи
қақлап атыр. Бирсў менен биреўдин окша иси жоқ,
күпде көре-көре қызықтырмайтугын болып қалғап ба,
түйгишленип киятырған ғаррыга ҳсш ким дыққатты
аўдарып жалшымады. Тек, кимдур, биреў: «Әсте-ре-ск,
Ора-аз! Сордарға жеткермей елтирип қоярса-ан!» деди.
болганы. Тағы биреўи: «Ж үдо батырды тутыпсац-ғо,
Ора-аз!» деп, ғарқылдап күлди. Усыныц сезин гарры
емески еситти ҳәм өзин тутқан нәксрдин биреўи Ораз
деген окснин билдн.
Ғаррыны қостын алдыиа әкслип, зорлық пенен дизерлетти. Қостын түрнлген ссиги қуяшқа қарағандықтан ғарры төрде найлы шылым шегип отырғап, жасы
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елиўлерге жетип қалған, шеп көзинин орыпын алақандай қара былғары менен таиып қонған, тақыяшан
адамлы керди ҳәм соны «сәрдар шығар-аў» деп шамалады. Сол адам жанағы Ораз дегенге: «тутқынды берилиў жақынлат,» дегенди алақаны менен бетин жслпшепдей етип уқтырды.
Ғарры ортадағы гыжлаған сексеўилдин шокыпын
қасына таман әкелинип, аўырыў атандай шөктирилди.
Ғарры сәлемлесиўдин орынына тисинин кстигин уцирейтии, нзрестсге усап күлди, сордардыд да сыцар көзинде күлктшин ушқыны жылтырады. Ғарры буны:
«мзккар түлки екен, абайлы болмақ керек!» деп сынадыдағы, сордар: «бир гәп бар, бул суўықта усы жастағы гарры тегинликте жолға шықпайды, күлкиси келмесе де кулиўине қара, ҳәзир сайратаман сени!» деди
ишинен ҳәм бәлент даўыс пенен:
— Хош келипси-из, мийман, обалар, шағалар есенаман ба? — деди көпшикти омыраўына тартыққырап.
Ғарры «қудага шүкир, дәўлетициэдиқ саясында бәри
амап-есен,» деп атыр.. Сәрдар күлимсирсп: — Мен
қарақалпацша бплемен, биз түркмеп менен қарақалпақлар бурьпшан... — деп атыр еди, ғарры ғәпнн 6өлнп, жорғнлады:
— Дапылы-жийеп боламыз, ғошшым, — деди ҳэм
еситпўге таярман дегендей қулағынын тусын түрннкиреи отирды. — 15ул дайылы-жийенлик соцғы ўақытта
жудома кушейип, көбейип баратыр...
— Мен қарақалпақшаны дайыларымнан уйрендим.
Салтын да билемен, жнйеплериннздиц дайыларын спбап ойнайгугын жаман әдети бар...
— Ҳаўўа, ғошшым, сондай адети бар екен...
— Әлбетте, сизге жийенлсрициздин бул еркелиги
унайды?
— Унағанда қаида-ай!
— Қаттырақ тийген болса, әпиў етин. қызбалылары
да бгр.
— Қсллоры да мықлы ексн!
— Әззи жигитлер менен жолдас болмаймыз. Саўаш
деген мәртлердин майданы, яшуллы! — деди нықыртып
қурбасы. Бул нықыртыўдан «ойнап болдық» дегенди
анлаган ғарры тисинин кетигин көрсетиўи менен
күлип, үнсиз мақуллап турды. Сәрдардыц гәпи аўы123
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зында: — Ал ендн, яшуллы, ҳәзир урыс пайыты, усланғанлардан жол болсынды тежеп сораў бизге парыз.
— Әже-еп, тақсыйыр.
— Ж ақа дүзлестиниз, мен сизин гошшыныз емеспен! Мынаў тас төбениздеги Ораз баҳадур дайыларын
пушқақтай уўқалап, қыгықлап ойнаўга наятый шебер.
— Рәмәуизин бир кәргеннен-ақ билдим, тақсыйыр.
— Меи бунын қасийетлерин айтып атырман, «тақсыйыр» дегениниз шын жүректеп айтылып тургам улуғлаўыныз болса...
— Олла шыиым!
— Онда тақсыйырдын гәпи бөлинбес болар...
— Аўызыма қум!
— Биз де май тығайын деп атырған жоқпыз...
— Майы қурысын, ушьшып қаламан!
— Яқшы, яқшы, май бермеймиз. Ораздын озине тэн
хусусыяты — бунын мудамы қапжары қансырап жүреди. Екиншиден ҳәзил--дәлкекти, өтирик сөйлегенди
жақтырмайды...
— Тап, мендей екен! Дайысынын дәл ғана өзи!
— Ж үдә пәкизе! Енди өтирикти жақшрмайтуғын
болсаныз, ырасынан келиц, барыс қайдан, кслис қайдан, мәнзил қайда, мәкан қайда?— Мәкан Төрткүл таманда, Ш аҳаббаздын тусларында, тақсыйыр. Мәнзилимиз — Қыпшақ.
— Усындай қыйын-қыстаўда не сүргин айдады
снзди?
— Қыпшақта Мәрзия деген қызым бар еди, соны
ҳал үстинде жатыр деп еситтим, перзент дағы жаман,
тақсыйыр...
— Қөзинизге ж ас айналып кетти, исенбесек болмас
сиди. Тағы бнр саўал: үйден қай шамала шыҳтыныз?
— Сонғы жулдызлар бар еди.
— Ҳәзир қай мәҳәл?
— Сәскелик жарманыц ўақты өтип баратыр. Демек,
сәске...
— Демек, сизин аўылыныз айтқанынызга қарағанда бсрилеўде. Үйинизден шыққанынызға еки ярым сааттай ўақыт болған, еки ярым сааттын ишинде Шаҳаббаздын тусынан бул кәраға жете алмайсыз...
— Ешек жүргиш, тақсийыр!
— Ешегиниз пырақ болса да саатыца алты 1.пақырым жол алар. Ықтыярыныз Ораз жвйенинизге өтин
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кстпестен бурын ырасынан сөйлеп алын да бизге мынаны айтин: сақалықыздық ағы менен ийманынызды
суўдай симирип, исламиық күшиклерин алдаўға сизди
не можбүр етти?
— Бир шыбын жанымньщ аманлығы, тақсыйыр!
Уй берилсўде.
— Ж аца дурысладыныз. Неше үйли аўылсын?
— Көп еди, тек еки үй қалдық,
— Басқалары қайда?
— Көшип кетти. Қызыллардан қорқты ма, сизлердси қорқгы ма, билмсймен.
— Сиз неге кешпедиқиз?
— Мсн бир ғарры адамман, менин менен қызылдын
лси бар ма, сизлердин исиниз бар ма! Көшкенде снди
қайтип жай саламан, төримнен гөрим жақыи, ата мәкан деген-дә, тақсыйыр...
— Балақыз жоқ па?
— Бала бар, бөлек шығып кетти.
— Кайда?
— Сарайкөлде.
— Ояқта түркменлер турады.
— Карақалпақлар — қәм ба-ар.
— Менде сарайкөлли жигитлер көп, шақырып сорасам, қэзир өгиригицизди шығараман.
— Шақырын, мен де себеп иенен баламныц амандығын билейин.
— Яқшы, сон шақырарман, — деди сордар, ғаррылын тайсалақламай, албырамай сөйлегенине исенип,
оныц үстнне, бунда Сарайкөлден нөкер де жоқ еди. —
Сон жүзлестирермиз, сен балацпыц қызыллардыц қайсы отрядында бизлсрге оқ атып жүргенин айта қой?
— Уай-бай-бай-бай, тақсыйыр, — деп, басын шайқап
күлди ғарры. — Сол жаман мылтық ата алатуғын
болғанда! Атпақ түўе, даўысы шыққан жерде тура
алмайды. Бирақ, дийханшылықтан еби бар, шийшилик
тс ете алады. Мал бағады, оягын жасырмайман...
— Кимниц малыи багады?
— Өзиниздей беглсрдин-дәэ!
— Аўыдыцыз бай ма?
— Байды қойды ма бальшойлар!
— Оныдыз дурыс. Меи сизге ҳағынзн келеиин, бир
яқшы яшудлы екенсиз, бирақ, гэпти белмец. Ҳаслыцыз
мусылман, бальшойлардыц қудайсыз екеии өзицизге
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М9.1ИМ. Б из исламнын ац жэлаўын тиклеў жолында
жанымызды шүберекке байлап жүрмиз. Бизлерди
азық-аухат пснен тэмин етиў мөҳмини мусылманнык
бэрние парыз. Лошксрдиц алды үш күннен бери Қыишақты қамап атыр, изиндегиси бизлер. Алдықғи жүзликлер аўыл арасында, халық ишинде жасан атыр.
Биз уш күннен бери усы ж ерде $т қаўып атырмыз, батырлзрьш аш. БылаЛ шығыгт, бсрсе қолынан, бермесе
жолынаи мал ай.тап қайтыў, қарқыратып шалыў бөрннин де қолынан келеди...
— Ой-ой, оған теперишсиз ғо-ой!
— «Бори азығы жолда» деген, ақыры!
— Сонда айдап қайта бермей ме?
— Бизге Қыпшақ жақтқан шабарман хан ҳозиретинии буйрығыи алыл жетсе, мен мал қыдыртып жиберген нөкерлсримдн қайдан табаман?!
— Оягы да бар екен-аў!
— Бнзин, усы жерден табжылыўға
қымыз жоқ.
Мен кзикизге бес нөкер ерте аламан, ...анша турады?
Нырқын айтын?
— Нениц иырқы, тақсыйыр, түсинбей тураман?!
— Геллециздиц нырҳын айтаман, неше малға баҳалайсыз?
— Бир ябыга, тақсыйыр, басқа малым болса, буйырмасып!
— Мсн бнр ябы ушын бес нөкер жибере алмайман.
— Нөкердин кереги жоқ, өзим акелип беремен.
— Яқшы-ы, яшуллы. Ҳәзнллесип болдык онда.
Ора-әз!!!
— Л әббай тақсыр!
— Қәрине кири-ис!
— Тап усы ж ердс ме?
.— Тап усы жерде! Қаншелли ырасгөй екен, өзим
көремен.
Басбашынын ордасын бирнпшн көрген ғаррыга пдебинде буныц бәри ҳәзил гәлтей туйылыл, «әкееиндей
адамман ғой, қыйнаўға уялар,» деген пәм менен бурынғысынша тисинин кетигин үцирейтиў менен жымыйып отыр еди. Ораз қынынан қанжарын шыгарып,
алқымына тақағапда шалына жақ ешкидей «бә-әэ!..»
деп-ақ үлгердц, Ораз алқымын емес, алқымынык астынан алған шалмасынан пәнжесин өткерип алып жулды да а.чқым менен шалманын аралығына пшлақты
12)
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жарқ егтирип сүнгиткени де сол, гыйық тиймесе де
гаррынын гегирдеги музлап, дем келмей қалды. Лнйкнн, пышақ шалманы бир дегеннсн қыйып түсти де
цынына тығылды, ғаррынын да жүреги қанасына түсти. Қурбасы муртынан күлип, мысцыллады:
— Бизлерди басбашы деп өтирнк айтады! Басбашы
болғанда мына тап-таза шалманызды бүлдирмей алып,
щулғаў етер едик, сситнп турсан ба, дайы?..
— Еситтим, тақсыйыр, сизлер төрели адамларсыз...
Ораз шалманы жаздырып-жаздырып жиберип еди,
ғаррынын сақалы қопыраған шошанмалы геллеси сомпайды да қалды. Бул енди, бағанағы молласымақ
пәжмүрде ғаррыға емес...
— Бан-бо-ой, бул қызыл пайғамберге усап кетти-ғо,
тақсыйыр! — деи тацлалды Ораз. Сыиар көзи шарасынан шыгып кеткен Байрамэли:
— Бул пайғамбар емес, пайғамбардан кетсин садага! Бул өзлерпнин Бөненинине усап кетги, ҳә, мен
сүўретин көргенмен онын! Ол да қартайса усы албаслыға усайды, муртынын ҳәррийиўин қара-а! — деди
муртына ушында шаласы бар көсеўди тийгизип. Шоқ
тийгон мурттан шыққан көннрсиген бод ийис ғаррынын
тапаўьша урын, көзинен «нырт» еттирип, жас шығарды.
Ораз гаррынын шошаймасын да жулып алып еди,
Байрамәлн:
— Соппашып басыпа кингиз, сонда қызылға қәҳәр
етип атырғандай боласан, баҳадур, сопы да билмеймисе-еп! — деди ҳәм қасыида көленксдсй болып турган
Лмапға қойын-қонышьш тпнгиўди буйырды.
Соппаш кийгизилди. Аман Байрамолинин алдына
гөрт-бсс қагаз пул шығарыи қойды. «Ендигисин менпен
■'ораман» дегсни ме, я «баслай берин» дегени ме, оган
тарры түсинген жоқ, сәрдар қолын бир силкти
4 маймыл онынын жақсылап бир көрии аланыншы» деп
қумартқан адамша сец-сенин пйчнннен жылыстырып,
члға ентерилинкирсп отырды.
Ғаррынын көйлск-дамбалынан басқасынын
бәрин
сырттан шақырылған бир пөкер мспен Аман зорлап
шешиндирди. Өзинен өзи хорланып, сақальш сыйламағаны ушын ашыўыныц келгенлигн соншелли, «түбинде бир өлим бар ғой, сол өлим қай ўақытта да жақсы
болын келмейди, усы донызларга мой бер>:естен өлнпақ кетекнн!» деген беккем бир қарарға келген ғарры
12/
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ҳеш кимгс жалтақламады да, бир аўыэ жалынбады да.
Қайта жинин тырыстырын: «Шеринизди бир тарқатып
ала гонын, шырақларым.» деп, тисинин кетигин унирейтип, тнлиннн ушын шыгарып күлдн. Әне усы кулки
Байрама.тинин сынар көзинен ғәзеп отын шашыратып:
— Қырық дүрре-е! — дегизип қышқыртты.
Ат арқанлайтугын төрт қазықты балталан, Аман
қақты.
— Қзне, дайы, — деди Байрамәли, мысқыллы. —
Жата ғой, жийенлериц бойынды шенеп көре жақ...
— Тәжирийбениз жоқ екен, кепинди қамыс пснсн
пишер еди...
— Ж ата бе-ер, өзлернмиз билемиз! — Ораз еисесипеи нуқып атырганда, ғарры еднрсйип қараи: — Мендей ақ шашлы әкен бар шығар-аў, қол урыл гүнаға
батпа, өэим жатанын, — деди ҳәм еки қолып ски қазыққа, еки аяғын еки қазыққа керии жатқаны, ызғар
алды меиен жуўў етип, қурсагынан өтти. Қолын байлап атырғанда ғарры тағы сөйледи: — Тырыстыра
бермей-ақ қойын, жулқынар шама болганда
қайда
журеримди билетугын едим...
Қанша шыдайын деген менен қайыстан есилген дүрренин зарпы жаман еди, үш дүрреге шекем гарры
қоллары менеп жер пәнжелен, тисленип
шыдады.
Төртиншиден баслап ҳәр дүрре тийген сайын, «апа!»
деп бақырайын десе, уялды, «Алла!» деп бақырайын
десе, усы азапларға гириптар етип атырган алланыц
өзи болғанлықтан өкпелегенлнги соншелли, сонык да
атын қасарысып тилге алмастан дүрре «шарп» етсе:
«Моҳийда-а-а!.. Мэҳийда-а!.. Мәҳийда-аа!»
деп, бнр
бап пенен қышқырар едиаағы, шарпылды жигирмадан
аса бергенде даўысы ксмкемиен ҳәлсиреп, өлпенлесип,
пүткиллей шықпай қалды.
Нәмноҳан адамнын ж ас баладай «Мәҳийдалай!»
бергеииие әдеп Байрамоли кулди, сол заматы геллесине «жылт» еткен бнр жылдырымдай ой жайлаўына
кетксн езиўин лаппа жыйгыздыдагы:
— Тоқтаты-ық! — дегизип қышқыртты. Ораздын
дүррс кнтерген қолы бул сес мәрк болып жабысқандай салқ стнп қапталыпа түсти ҳэм дүррс он аягы менен параллель турды.
Байрамәлинии өзи орынынан ушып турып, мәсишен
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аяғы менен «зинк-зинқ» басып ғаррыныц бас ушына
келип ийилди де, басын жулқып:
— Мэҳийдан ки-им?1 — деп, қайта-цайта қышқырса да гаррыдан сес-семнр болмады. Усы ўақытта Аман
ғаррылыц қоржын-қоланын әкслип, оттын қасына қойды. Аштырып қарап, ншинен азық-аўхаттан бөтен ҳеш
нәрсе шықпағаи сон қоржын-поржыны менен ғаррыны
ж азалаўга мийнет синиргснлерғе инам етти де, тағы
оларға:
— Мына жерге олпешлеп жатқарындағы, үстипе
ешегиниц жабыўын әкелил жаўын, — деп буйырды ҳэм
өзи нөкерлерин аралап көрнў нийсти менен постынын
желбегсй сальш шығып кетти.
Буиын изпнше қоржын-қоланға сүнекке таласқан
ийттеи бас салысқан үш нокер тийисли-тийислилсрин
теннен бөлисип алып, орынлы-орынына барып, биразын
жалманып та үлгерип едн.
Түс аўа ғарры есине түсип, «өлип қалган шығар»
деп кслген Байрамәлииин тацланыўында шек болмады.
Ғарры қэшшан тургелип, бешбе нтлерин кийип,
урықсат болса қайта беретуғын адамдай, пәкизе, Байрамәлинн күтип, қолларын сөнип баратырған сексеўилдин шогына жылытын отыр!
«Я-аа тоба-а! Бул адам смес, жии-шәйтан шығар!я
деген ой кешти сәрдардан ҳэм танланыўын билдирмеў
ушып ожептэўир етип күлди, гарры да тисинин кетигикин орыньгнан тилиннц ушы кврингенше жымыйды.
«Уялған тек турмас» болды ма:
— Жақсылап дем алганынызға нсенимим кәмил,
дайы, — деди төрлей берип сәрдар. Ғарры да буидайда
кисиден гәп сорамайды:
— Енди, тақсыйыр, жийеннин дэргайында дем алмасақ, қайда жақсылап дсм аламыз, — деп, сақалларын тарағышлады. — Бир кемисиниз бар екен, айтсам млйли ме? — Орынына отырып алған сон бетине
бурынғы айбаты шыға баслаған сәрдар, «тынлаўға
қуштарман» дегенди ийегин көтерип анлатты. — Айыбыцыз соннан ибәрат, мпйманды дуз бермей күтеди
екенсиз!
Сәрдар ғарқылдап кулдн, сынар көзинен аққан жасты сүртип:
— Сиз бир кеўилли адам екенсиз, сизден айырылыў
қыйын енди! — Ғарры «ол жери шатақ екен!» дегеи0 -5 5 1 5
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дсй төмен буқты. Сордар: — Бизде қабыл стилип кеткен дэстур бар, дайы, — деди жымыйып. — Дәстур
соинан ибәрат: әдеп микманға таяқ жегиземиз , соқ
аўхат жегиземиз!..
Ғарры гәпти бөлип, тағы илип қалды:
— Екеўин-ҳом жегизбеўге болмайтуғынбсди?
Сордар бул сапары күлмеди, шамалы үнсизликтсн
СОЦ:

— ^рыстан сон өйтиўге болады, — деди салдамлы
түс алып. — Ҳәзир биринши нәўбетте дяннсп шығын
барагырғанларды динине қайта ендирип, исламимн
жыгылып баратырған ақ жалаўын қайта тиклеў зорүр
болып атыр, дайы. Сонын, ушын қаталлық керек, Муқаммед пайғамбар-қом исламнын жолында усы қаталлықты қолланған. Биз қанды төгейин деп тегип атырғапымыз жоқ, ипсапсызлар тәўбеге келиўи ушын, кимницдур, қаны төгилиўи зәрүр. Сопдайда
«қуўраққа
араласып ж ас та жанады», өзициздей бирли-ярым
бийгүна да жәбнр көрип қалады, буны дини ислам
ушын әпиў ст, әлбегте!..
— Дым ғана ксўилиме алып отырған жоқпан, —
деди ғарры сыцар көзгс сыгырая қарап, ол усы сынар
көзден бунын не дузақ қура жағын билин алмақшы,
«шықпағаи жанпан бир үмит,» сақланбақшы. Сыцар
көз болса, буннан еле ацқылдаған адаыныц кслбстин
көре ал.май атыр, ғарры жалатайланып отырғандай
сезиле берсди. «Өзим ацқылдасам ацқылдар» дегсн
үмит пенен багана бираз нәрсениц ҳагыпан да келди.
Шыиыпда да нөкерлеринин үш күннсн бери аш екени
аш. Нөксрлер буған калынып та жүрген жоқ. Буларға
тек алдьщғы саптан шеги түспесе болды, аштан өлмейди. Алдынгы сапты қызыллардын тобы, оғы күтип тур,
сол алдынғы сап, оннан сонғысы, оннан сонғылары қырыльтп питкен сон, қызыллар әбден тыйтығына таялған
сон булар ен сайланды атлары, жигитлери менен қалаға «аллалап!» лап қояды! Алдынғы, соннан сонғы жүзликлсрдец өлгенлер өлин кете береди, қамалды бузған
да усылар, қалаиы алган да усылар, байрақланған да
усылар болып қала берели! Лийкин, сол күн келмей
атыр, қызыллар үш күннен бери теке тиресип атыр.
Сол күн келгекше шыдаў керек, қорықпай.-тарықпай
шыдаў керек, шыдаў ушын аўхат зәрүр, узаққа онлық
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жолла 1!ЫН десе, сордар буйрық күтип тур, жақында
елдин бары-жоғын да бнлип жалшымайды, дэрьядан
бери өткени де жақында ғой, еле бул кәранын оклышуқырып анықлап билип үлгермей атыр. Лийкин, жағдан солак» деп, нөкерлерди аш цойыўға қақысы жоқ,
ясагдайды түсиндириўге де болмайды, ишинде қай
жақтын жапсызлары жүргенин кнм биледи! Түсиндирмеинн десе сәрдар «нөкерлерим дағысып кете ме?!»деп
қорқады, топалан шығара ма деп қорқады. Топалақ
шығарса да, дағысып кетсе де Жөнейит ханнын алдывда желкесин усынып жуўап береди! Қапылған кун
болды бул! Үш-төрт нөкерин «тәўекел!» деп ски күнликте жақын-жуўыққа жоллап жиберип еди, мурынларына бармақларын суғысып келди, аз болғаннан сон
теренпрек синсиўге қорқты ма: «ел жоқ!» деп келди.
Сопыц арасынша, күии кеше-аў, дәрьяиын қайыры менсге Қылшақ таманга өтни баратырғзн бнр арбакеш
булардыц аўына түсе қоймаганда, аўҳалы күта аўырласатугын еди. Арбанык көкирегиндеги бес қой, еки
ешки, арыстагы атандай өгиз жүзден аслам нөкерди
булғурлым сақлап турыпды! Арбакешке болса, жан
саўға, сопша таяқты жегенине қарамастан алғысып
айтып, пәтиясып бсро-бере, артына қарай-қарай қарасын батырды-ә! Соннан дәмиккен булар, қарсы жолға
қарайды, қудайдын мына тарсылдаган суўығында ким
етедп бул ҳүўлсген даладан! Өтпей атыр. Ғаррыпы
кергеиде: ««бундай кексе адам узақ жолға шықпайды
ғой, жақыннап шыққан шығар, бес-алты жигитимди
аўылыпа баслан барса журттыц ец жарлысында еки
1шки, тәўирлеўипдс бес-алты жанлық пенен бир-еки
сыйыр, гирдикарлыларында ксм дегенде жүзлеген қсй
менен онлаган сыйыр, бес-алты жылқы бар! Ж эр ак,сыз аўылдын төрт жагынап төрт адам мьптық көшчрсе бир суриў малды ө.члери алдыларыла айдал салып,
пәтиясын бсрип қалады!» дегеи ой менен бунын жас
емес, ғарры болғанынэ қуўанып еди. Бул да дым қайсар шықты, «дым болмагапда еки нөкср жоллап. жалғыз ябысыи-ақ алады-дә,» «бул жалғыз дегепи ыске-п
жалғыз бола бере ме! Бунда болмаса, қонысы-қобадарында бар шығар, жалыкып аламыз ба биз, сорап
аламыз ба!» Айдайды да қайтады, тек аўылын кзрсе
болчы!.. Усы хыял менен ғаррыпы «қасып» көрип атыртанда бу.ч «Моҳийда-аа!» деп зарлады ғоп, қызы смес
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пе екеи, егер қызы болса, қол тийгнзилмей усы жерге
жеткезилсе, аржаққа өтксннен сон өркешн анаў таў*
ды!1 жотасындай неше нар болатуғынын сәрдардык
өзи биледн, ези! Тек, бул ғаррыпы жуўасытыў ксрек,
жуўаситыў!..
— Сөйтип, дайы, кеўилинизге алсацыз да тәртип
солай, тснтск жийенлерицизди әпиў етнн?..
— Айттым-ғо, «дым кеўилимде мәлсл жоқ» деп.
— Ж үдә жақсы, аға, мәлслли жерди, қаи төккенди
мен де жек көремен. Ж ек көрмегеиимдс бул ўақытта
Қыпшаққа қырғын берген болар еднм! Тек сыныққа
сылтаў таўып, усы ж ерде жатырман. Ҳәй бала, — дедн
ашық есиктин алдынан өтип баратырган атқосшыга.
— Мына дайып таяқ пайын жеп болды, енди аўхат
пайин келтир! — Жнгит көкирегине қолыи басып,
ғайып болды Сәрдар гәпии даўам етти: — Мәқнйда
деген қызыцыз болса керск?
— Ҳаўўа, қызым! — деп шонтац ете қойды ғарры.
— Доцызларын өлтирип қойса, сол ж ас қалып қоя ма
деп, жаным қалмадыГАлыпсымда көрген аппағым еди...
— Ҳозир жасыныз нешеде?
— Әйй, жасым қурысын менин, жетпис бестемен!..
— «Он бесте отаў ийеси» деген...
— Ж ақ, — дсди ғарры гәптин қалай бурылып ба*
ратырғанынан ҳаўлығып. — Жа-ақ, жетпис үштемсн!
— Опыц әҳмийети жо-оқ, қыз бала он екиде бәләотке жетеди.
Атқосшы шылапшын менен мы. қуман алып кирип,
гәп кеснлди.
— Яшуллыдан болсын, — сордар алдына қойылып
атырган шылапшынды ғаррыға нусқады.
«Пай-пай, жып-жыллы екен,» деп отырып, ғарры
бетн-қолыи гүп болып искен арқасынын аўырыўын
сездирмеў ушын-ақ уқшатып жуўды, сон нөкер-қосшыпын ийининдеги сүлгини алып, сәрдар жуўыиып бола*
маи дегенше дуўпыязлық пенен сүртиннп отырды.
Атқосшы нөкер дәстүрханлардын жыйрықларын
жазып кетип, онлаған собық кәбап, қойдыц тонлап
қалған екн жилигин ләкки менен экелин ортаға қойып
еди, ғаррынык аўызынан тағы суў шубырып сала бер*
ди. Қосшы нөкер тағы шығып кетип, бес-алты зағара,
қаўын-қақ, жийде-ериклерди де дәстүрханныц ҳәр жер132
www.ziyouz.com kutubxonasi

ҳәр жеринс қойды. Ғарры өз үнинен шыққан нэрсе*
лсрге қызығып қарады. Усыны сезген сэрдар:
— Қашшап дайықнын, қоржыиын тинтипсиз ғой —
деди ҳәм жөги күлип: — дайын жийенлеринин бул сркелигии кеширди қашшан, жазылысып отыра бернн,
нэ\'қырацларым, — деп, гәпинин изин жуўып шайды,
Сок «алын, алынын» жеткерип, ғаррыны дәстүрхаига
қыстастырды.
Лтқосшы нөкер тағы кирип, еки чайнек ыссы чай
қойып ксткен сон:
— Нөкерлсрнм эдепли, — деди тағы да күле шырайланып — «Ас ийеси менен татлы» деген ўәсиятқа
жүдә-ҳэм садық. «Сәрдарымыз бирге татыса қойсын»
деп. скеўимизге пай алып қойғаиы да...
— Вул да әдеплилик, тақсыйыр!
— Әлбстте! Булардан бийәдсплиликти де күтсе болады. Дқыры, ҳэр қайсысы бир үйднн еркеси-дэ! Аяқ
тапылдатты демейсиз, яшуллы, мәкан жайынызды ийттей тинттирип, таўып ала қойыў мепин қолымгга
кс.педи, онда өкпелсй жақсыз, солай ма?
— Енди, тақсыйыр, инсап өзинизде, сиз бир жақсы
адамсыз.
— Дуньяда жақсыдан қорқпақ керек, жақсы адамнык сабыр кесасы толса зулымға айналады да пүткил
дүиьяны қарап эйлейди.
— Мен билемен, сиздсн ондай жаманлық шықпайды, тақсыйыр...
— Қателесесиз.
— Қатслссссм, аўызыма қум. Бирақ мен жаман
адамнан қорқаман.
— •/Ж аман адамнан қорқпац, огтыц жамаплыгын
билгеннен кейин қорғанып үлгересиз, лнйкнн, жақсы
адамиан қорқпақ керек. Соиын сабыр кесасыи толтырмай алдын алыў керек.
— Айтқаныкызға түетиднм, тақсыйыр. Бнрақ мен,
қам сүт смген бендемен, сиздей бир хсақсы адам, бнздей бнр гәрип пухарасына жаманлық ойламайды дсп
умит етемен.
— Әне, сиэ жача днйдимнен шықтаныз, кәбаптан
алыи?
Ғарры сәрдар созған бир собық кэбапты аларын
алса да, бир түйирнн сытып, аўзына саларын салса да
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я шойнзй алмай, я жута алмай аўызын сампылдата
берди. Сәрдар күтә өлпен сөйледи:
— Жақсылығымды сиз билмессниз, қудай билер,
сүйегиниздн бир ағарта жақиан, — дегендс, гарры
тусикицкнремей, аўызы дв самнылдамастан бир ашылгаи қәддин сақлап қалып еди, сордар сезди ме:
— Қәте түсинбсн, — деп, күтә әлпайым өтиниш етти. — Қарақалпақ тнли түркменшеы емес, гүсиндпре
а.чмай агырман, Мен сизди ақ сүйек етпекши нпйетимнин барлыгын айта жақпан...
— Сөйден-дә тақсыйр!
— Аты Бабакөклепииқ атасы Ағажан ийшанды
өзиқиз билесиз.
— Ол садаган кетсйинди билмептуғын адам бар ыа,
мусылмап түўе орыс та бнледи!
— Оныныз дурыс, оған биз қусагандар түўе, ханыныздын өзи жүгинеди. Сол әўлийемнз ханымызға қулақ қағыс етипти: «еки халықты бир жақыиластырайық, байдан болмасын, пухарадан болсын, қарақалнақлардыц байынан пухарасы көп. Бизин доғанныц
улына жасы он беске жеш егеп бир нашар табын, бирақ, жақсы нийстке зорлық жараспайды, келисим менел, ырзашылық пснсн болсын,» депти. Соны ханымыз
мағап тапсырып еди, Мәҳпйда қызымыз зор бир ботакөз болса, ақ сүйек болып турсыз, ипшалла!
— Айтқаныныз келсип. Ийшанымыз сораган болса, қыз ғой, қыз, күнде арқамызды тыр-тыр қасытып
жүрген кемпнримизди-ҳәм беремиз.
— Кемпириниз өзипизге ардана болсын!
— ГТай-пай, тақсийыр деймен-аў, сирәдағысык айтып
атырман. «Арысланнық арқасын сыйпасан да жақпайсац» деген усы ексн-до, сөйлемей-ақ қоянық опда! Сиз
«нарыйза етпей аламыз» деп, усы бастан аўызымды
қақпа.чаи атырсыз-ғо, қыз әкеси мен болсам...
— Әпиў ети-ин, дайы, усындай алып қашпай минезим бар. Аўызымнан шығып кетипти, нөкерлерге өктем
сөйлеи, жамап үйрспиппиз.
Ғарры ҳзр аўхатқа қолын бир жуўыртып, ийсгин
екшеи мақуллады да, сон:
— Тәдир жарылқасын, тақсыйыр, — деди салдамлы
түске енип. — Сизлер мынаў Қыпшағынызды бир жөнкил ете бериц, қайтарсын үйге бир соғып өтерсиз...
— Үйииизди қайдан табамыз?
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— Керек десениз, бир нөкеринизди қосып жибериц,
взим аўхатландырып, үйди дс көрсетип жиберемен.
Сизлср қайтып соғаман дегенше мен қызды кемпиринс
көидиртиЕ, мурынға суққандай стип таярлап қояман
қуда қалесе, соғап келнстик ис?
Сәрдар ғаррынын жузинен сын нәзерин айырмастан
үнснз басып шайқады. «Онда қайтсмиз?» дсген саўалды гарры еки ийинин қысып анлатты. Сәрдардын сынар
көзи шагынап, сондай қорқынышлы түс алды дсйсек,
тек: «жалла-ад!» деўи-ақ қалып турған, енди қайтып
ҳеш қашап, ҳеш кнмге реҳим етпейтуғын газеп пснен
жылтырагапы соншелли, елеге шекем дым албырамаған ғарры:
— Қудай салды — мсн көндим! — дегенди айтып
қалганша асықты.
Соннан қайтып сордар жибимеди. Шәртин сартасурт айтты:
— Қасыцызға Аман мепен Оразды қосамап. Нөкерлеримнин. бир тал шашы түссс тамам, мық қарақалпақгыц гсллесин қағаман! «Сабыр кесасы толды» дегеп. усы!..
— Жақ-жақ, сиз газеплепбей турын, тақсыйыр!..
— Тьгқланбайды, тынлалбайды-ы! Ора-аз!..
— Капжарымыз қансырағап, тақсыйыр! — Есиктен
кнрип келип, Ораз қаижарын сатырлатқанда-ақ ғаррыиын а.щымы шымлап, жанынап ғүдерди узип еди,
сәрдар он қолын жоқары көтерип:
— Қойып тур, тентек! Өйтип дайыннын журсгии
жара бермс! Моселе еле қаижарға жеткен жоқ! — деди ҳом Аманды даўыслап қасыиа шақырды. — Енди
гопиме мақул қулақ салыц: Ҳо-ззир дайыныз бексн
атланасыз. Дайыныз Мәҳийда атлы перзснтин ябысына мингизип, сизлерди жолға салып жибереди...
— Тек скеўимиз бе?П
— Қорқпан, батырларым, бир тал шашыныз жулынса мыц қарақалпақтын геллссин алмасам. Бабакөклсп урсын! Дайын менен соғап ант ишистик! Туўры
ма ғарры-ы?
__Ҳэҳҳ, ҳо-ә, туўры, туўры! Қәтиржам бола берин!..
— Ораз, Аман?!
— Ләббой! Ләббәй'
— Егер қызға қол тийгизер болсаныз, скеўициздии
13Д
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д е туқым-теберигиниз бенен жоқ етпесем, Бабакөклен
урсын!
— Әжеп тақсыйр, әже-еп!
— Билип қойыц, баҳадурлар, ол қыз пийримиз Ағажан ийшанга келинликке жөнетиледи.
— Қуллық, қуллық!
— Сизге ўәдем, ғарры, Қыпшақты алғаннан кейин
қыздын, малын есигинизге айдап барып, ж үз нөкерим
менен мәйшат қурып кетемен, көндик пе соған?
— Тақсыйыр, сиз қуда түтетуғын жаўшынын шәртин,
дәстурин бузып атырсыз, — деди ғарры бирден тулланып
— Сиз маған еле сәрдарлығыныз бенен ҳәким етип
атырсыз. Мен жетлис уш жасаған адамман, жаманлығы, ендиги жағын жасамай-ақ қояман, сизлер мени
жарылқаған күнде де бир-еки жыл я жасадым, я жасамадым. Мениц биринши шәртим, менин менен Ағажан
ийшан тапсырғандай қуда болатуғын болсацыз, егер
алдап турған болмасаныз, даўысынызды азмаз жумсартынқыран. Егер өйтпесениз бар ғой, тап ҳәзир тик
аяғымнан өлил кете беремен, снзлерди аўылға баслап
барып, қызын қара басынын аманлығы ушын яўмытқа
мингестирип жиберди деген насаққа қалмайман, шерменде болмайман. Сонда, өз абрайым менен өлип кеткен боламан, онда сизлерге қыз түўе бир салым дуз
да жоқ! Бул, бир, екиншиден, мынаў еки донызыныздын аўылды барып шетинен дүге бермейтуғынына ким
кепил болады?!
— Мен, — дедн сәрдар кутә әлпайым ғана ҳәм он
қолын көкигерине қойды. — Мен кепил боламан, дайы,
мен. Исласы болса өзинизден басқа тири жанға билдирмей атландырын қызды?
— Әне„ мен усыған келисемен. Ертен азанда биреў
сораса: «Қызым қашып кетипти!» деп, жср тоқпақлап,
айбарақты саламан да отыраман. Сизлер де жек көринишли болмайсыз, мен де!
— Мен ойлағанға қарағанда ақыллылаў екенсиз,
дайы!
— Ақыллы болмай, ғошшым, — ғарры күтә еркинсиди, — ҳаў, ақыры, ғошшым, жетпис үш жылды мәзи
жасағаным жоқ. Қыз алысқанды, қыз берискенди көрип журмиз, бир мәрт жигит екенсен, қызымиын қалыны қырық нар, Қыпшақтан амая қайтсан, сол күни
демеймен, журтты жылатып алған малыннын маған
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кереги жоқ, нйшанымыздьгл ҳалал малынан сол қырқ
нарды бир ай мәўлетғин. ишинде қуўыстыр!
— Сиз меннен-ҳом мәрт екенсиз, турдым адамгершилигии.изге! — деди сәрдар гопке ийнедей де шубҳа
туўдырмай ҳом ғаррыға: — Әкел ҳолды! — деп, қолын
созды. — Қактҳаи ҳаты-ын! Бизики бир сөз!
Қол қолға шарпылдасқан соқ ғарры еки ийининде
тикейип турған Аман менен Оразға жаман көзи менен
қарады да сәрдарға:
— Ен сокғы шортим, — деди нықыртып. — Мынаў
ски доныз келгели маған көп азап бсрди, саў қабырғам қалмаған ш ыгар! Усы скн доныз ҳәзнр жсрге жыгылып, аяғымды сүйсин де кеширнм сорасын!
— Булар мепин ҳәмирим мснен иследи. Жығыл десениз, аяғыдызға мен жығыламан да кеши... — Сәрдарға артын айттырмай Ораз ет бетинен таслап, ғаррынын аяғын қушақлап жалынды:
— Қешнр ата, кешир, сәрдар ағам буйырған жоқ,
қуданьщ ҳәмири менсн өзим иследим, өзим!
Садық некеринин, бул ҳәрекетине сүйсинген сәрдар,
Аманға:
— А-ма-ан! — деп оқыйыўы мотдал, уйқыдан сергигендсй шоршып түсигт, Аман да Оразды гокирарлады.
Ғарры екеўинин бирден арқаларынан қағып:
— Турықлар, турынлар, шерлсрим, сизлсрге ырзама-ан! Сизлер яшуллыныздыц, ящулльщыз сизлердин
абырайынызды көкке көтерди, бәрәкәллә, бәрәкәллә! —
деп түргелтти.
Демнин арасында ғаррынын ешеги, анаўлардын, арғымақлары ертленип, жолға тайын турды.
Сәрдар шошайманы қолына услап турып:
— Буныдыз уят-ты! — дсди қайырхомсып. — Буны
киймей-ақ қойын. Нөксрлеримнин басына қаран да
қалеген шогирмекизди тилек, бермесс, өзимднкин беремен, — деди.
Ғарры не дерин билмей, сам-саз
болып
қалды,
оған епди көриў-көрмеси нагүман болғап, дурысырагы,
көриүдсн үмити үзилип баратырған жалғыз баласынын
ийиси синген шошайма бәрииен абзал еди, сопы қәие
ендн буларға айта алса!
Усы пайытта өскин қамарыдан тигплген сары-қоныр
селкилдек шөгирмесин басынан алып созды сәрдар:
— Батырдан саўға деген, жигитлеримди жаланбас
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қалдырғанша өзлм жалацбас қалғаным абзал, бизге
шөгнрме көп. Сиз мынаны кийип қайта қойық, басқа
сарпайыкызды сок кийе бересиз.
— Жақ, жақ, — гарры басын шайқады. — Мен
олай ислей алмайман, батырдан қылыш, ханнан таж
саўга етилсе ырымға жаман! Сиз де өз топарыныздын
ханысыз, жаланбас еркекте де айбат болмайды, батырларыныз да жаланбас қалмай-ақ қойсын, меиин гөне
сонпатпымды бере қойыц, д,зрьяда ығып баратырған
жеринен таўып алып сдим. Қызыллар усласа, «қызылдыц гаррысыман» деп алдастырыўыма да қайым. Сизлер сирә усламайсыз, ақыры, снди қоўими-қарындас
болған жоқпыз ба, жаманлығы «Ағажан ийшанпыи
қудасыман» дермен, — деп еди, «сөз жуйесип тапса,
мал ийесин табады» деген усы-дә, сэрдар:
— Қәўими-қарындас болғанда қандай! Ийшанымызды айтсаныз дәрьянын еки жағасында сизге тиыбын
қонбайды, — деп, соппашты созыў менен бола берди.
Ғарры соикашын басып кийип, сыртинап қақ бөлинген шалмасынын жартысы менсн танды да:
— Жақсыдан шарапат дегенә ақыры, иншалла,
ийшапымыздық арқасында шьтбын қонбаса, бизге-ҳәм
рәўәж! — деди ҳәм өзинин жолга тайын екеплигин
анлатты.
Зәцгисип сәрдардық өзн басты, ғарры суйеклериниц
сырқырағанын сездирмеў ушын тислепе-тислене ерге
отырды да зиқкилдеп ыраш тамап шыға берди.
Еки нөкериниқ ортасында ырашқа шыққанша узятып келген сәрдарға ыраштын басында турып:
— Мен де бир қартайғап адамман, сиз де от ишинде
жүрген баҳадурсыз, жағдайға
бола көрисе алмасақ,
бьреў биреўге ырза .болғайлы болсын, тақсыйыр, —
ден, кеўилин елжиретип кетти.
Олардыц қарасы сембей-ақ қосына киргсн сәрдар:
— Ғарлы-ы! —■ деп даўыслады. Сырттаи багаиағы
кебап, чай келтиргеп атқосшы нөкер кирип келин, алдына жугинди. — Усылардыц ишинде өзициеи исенимли адамым қалган жоқ. Әшир баҳадурға сенпен-ҳәм
бетер исенер едим, оны қудай бизге көп көрди. Ҳәзнр
атыцды ертле де жақагылардыц изине түс, көзлерине
көрнибе. Ағажан ийшанныц апасыныи улыпа қыз әкелиўге кетти. Қызға ҳеш кимниц қол қатыўга ҳақысы
жоқ. өзин билесси, анаўлардын скеўи бир туўьгсқан.
13*
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Аманы тәўирдағы, Оразы озбыр ҳәм жалатай. Қызға
сол қо.т урып жүрмесин. Қол урса да «урдым» деп айта
ма, ийшаннык алдында қол тийген болып шықса, ханнык шермендесин шығарады, сон хан бизик геллемизди алады! Бул, бир, екиншидеп, Аман да, Ораз да тек
бир саҳыпжамал табылғанша жүргсн адамлар болып
шықса-ше, онда қызға көзи қызып, алып қашыўға тәўекел етиў Ораздын қолынан келеди.
— Оидай ҳалда це қыламан?!
— Екеўин-ҳом байлап атасацдағы, көликлерипе цоса цызды бсрман алып қайта бересен.
— Әпиў етиқ, тақсыйыр, жаман айтпай жақсы жоқ,
мен бәрин билип алайыи. Егер қызды жолда зорласа
нс қыламан?
— Сонын ушын да сени ацлытып жиберип атырман.
Сонык ушып да күтә узақтан анлы. Егер ондай еткенин
билсен, дым сездирмей кел де өзиме сыбырла. Екеўинин де геллесип қағаман да қызды езице бсремен. Тағы қызды алыў ушын зорламаса да «зорлады» дсп алдасац, онда сени Аман менен Ораздын қолына беремен!
— Қудай сақласыи, тақсыйыр, өйтип өтирик сөйлемеймен!
— Егер қызға қол салғанын сеннд кёргениндн олар
билип қойса сени табанда жоқ етип келеди. Сонын
ушын-ҳзм узақтан анлы.
— Оны билемен ғой. Ал снди, «жаман айтпай жақсы жоқ», урыс болып кетсе-ше?!
— Уа-ҳа-ҳа-ҳааа! — Сәрдар ғарғадай ғарқылдал
күлди. — Қайсы қарақалнақтыц аўылында аўыл адамларынық мылтық алып анлып отырғанын көрдин! Қызыллардын бори ҳәзир Қыпшақта басы мснен ғай!
— Сонда да тақсыйыр, билип алайын, болмас ис болса не қыламан?
— Онда адамлардын саиыиа қарап көр. Бнр-еки
адам болса, әлбетте, өзлери еплейди. Төрт-бесеўи болса, онда Оразларға көмекке барасан, егер онпап да
«өп болса, дорҳал бсри шап, атысып жүрме, онда қырық-отыз жигит пепен өзим жетип бараман. Билип қой,
ондай жағдайда ол аўылға бизди сеннен басқа баслап
баратуғын адам жоқ, ҳеш ким билмейди де. Егер сен
де атыепада өлип кетсен, онда олардыц бэри қутылып
кетеди, сен соныц ушын өзине бек бол, сақлан. Бирақ,
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еки-үш адам болса, несине аянасан! Ал, яқшы, жолын
болсын! Тез атланбасан, қарасын жойтып аласан!
Көп өттей Ғарлынық да арғымағы ыраштан асырылып
түсип, д&рья қайырыидағы майда жьшыллықтыя арасы
менсн тартып отырды...

11
...Ғарлыға путкил әтирап, пүткил тәбият «тил тартапастан» өлип қалғандай туйылды. Әтирап сол дәреж еде жым-жырт! Я бир ешеқтиқ анқырғапы, я аспаннап ушқан қус қанатынын сыпсыны еситилсеш! Анаў
гүдинин үстинде ай нурынаи ақ дөнгелектей дөнгеленип
атырған ийт те я урмейди, я басын көтермейди. Тиришиликтин қулаққа келип турған жалғыз ғана нышапы—
Ғарлыпын он таманында-салманыц жигирма адымдай
сагалаўындағы атыныд шөпти сытырлатып жулғаны,
гүрт-гүрт шәйнаган сести, тамам.
Тәўир-ақ ўақыт болды, Ғарры ийтжалақты аягынык
астына қойып, өз айнасынап өзи үқилген сон, көп гидирмеди. Сага беттеги дәслепки шыра жанғап жайға
қарап жүўери аныздыц иши менена оцтай узык, арбанын. арысындай кеқ шел шығады екен. Екн үйди тутсатырыи атырған шел аппақ болап көринип атты. Ғаррынын жүзи айга қарағанлықтан Ғарлы оныц көленкелиликтен қараўытқан жаўырынан ғана көрип турды,
негедур, оған ғаррынын ецсеси көтеринкидей, жаўырыны кендей, ғарры бағана жортаға ғана ғарры болып
көрипип, енди ҳаслы нусқасына қайтып, аягып шыйрақ
басып баратырғандай танландырып кетип едн, ол еле
кирген қапысыпан шыққан жоқ.
Күии менен де шала қурсақ жигит, кешки аўхаттын
ўақты өтип кеткен сон ишн сырнайдай болып, әбдсн
онқылдаса да усы мәҳәлғи шекемги барлық дыққатын
анлыў алғанлықтан ашлыгын да, ҳәттс тоцганьтн да
умытып отырған екен. Еки қапынын бир де биреўи шыйқылдап ашылмағалы, «тысыр» сткек сес болмагалы
әдебпнде дүньяныц бәри усыпдай селтеқсиздей көринип бираз отырды, сонда да дыққатты алаклатып бөлгендей ҳеш нәрсе болған жоқ, өзинде кем-кемнен арқайынлық ҳуким сүрип баратырғанын да абайламады,
нашар балаға қусаған талдырмаш денели, ғаррыдақ да
келтелеў, биреў оқ қолыпа таяқ па, тандыр көсеў ме,
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сөйте-сөпте ж алы ш ўға да қарап еди, дәслеп шым-шыма аяз өзин тапытты, бара бара иши қалтырап, ийепщдс маБда дирнлди, соқ-соц қасқыр ийекленип сақылдады, сфнда да буны ашлықтан емес, жупыпылықтан
көрди. Бетинен де қалын, суўық суўға жуўа бергенликтен
қақ-қақ айырылып, сезимталлығын жоғалтып баратыргап қоллары, суўықтан ийкемге келмей әтирапындағы
ажырықларды «парт-партг жулып, омыраўыиыц астына
басты, көкиректен өтип турган тон шелдин суўыгы питегене пәсейгендей сезилди. Қолларын жеқлерииин ушларына қарама-қарсы тыгып, жайласынқырап жатып
атырьш, «ердин басындағы мылтықты әкелгенде болар
еди-аў,> деген ой жылт еттн де аты таманга қарады,
аты отлап, бурыпғы жеринен алыслағандай көринди,
барайын десе ерипшеклик баса бергени, ғарры кирген
қапыныц шыйқылдаўьт барлық дыққатын балип, мылтықты да, тоцғанын да, аш болганын да умыттырып
жиберди.
Ескктен дэслеики шыққанныц бетин ай жақтыртқаннап онын бағанағы гарры експип таныды. Изинде ;*абир нзрсени услап, шел мснел келе берди, «Усынисы
қыз болса керек,» деп ойлады ҳәм усы қызды пегедур,
жат қушақтан қызгапа баслады, қызганган сайын гэ
сынар көзли сәрдарыныц, го өзине бийтаныс ийшан
туқымынын аппақ жалакащ ори жып-жыллы сийнени
аймалап атырганы, смирепип атырғаны елеслеп сондай
бир ҳәўесин келтирди дейсец, өзинен өзи елжиреп атырғанда... гарры шыйқ еттирип, есикке ғайып болдыдағы
қасындагысы ун-түнсиз мүйештен айналып, айнаға қарай жүрди. Олын аяғынын ушынан басыўлары д а, қолындағы тапдыр көсеўдей узыи нәрссси де Ғарлыны тук
гуманландырмады, дурысыргы, ол еле қыялыида елести
аймалап атыр едидағы, татлы ләззеттиц сезиминен
қутыла алмай- атыр еди. Соныц ушын-ҳәм келгешшц
ийтаяққа минип, аяқларын керип, мәрдана турып атырғанына да итибар бермеди.
Ғарлыны ҳуўшына ендирген нәрсе — ийтаяқ устиндегинин қолындагы көсеўдин қыймылы ҳэм көтерилип
атырған көсеўден улкенлиги гүмис манаттай ай сәўлесиниқ жоқарыдан поскс сырғапап жуўырыўы болды!
«Ҳаў, көсеўде де ай шағылысады екеп-аў, мылтықтыц
сүмбесинде шағылысатуғын еди, дол өзи!..» деген ойдыц
санасына жылт етиўи мәтдал, аяғынын ушынан жуўыр141
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ған муздан бир суўық сезим тас төбесинен «зыциУетип
шықты да жигитти бақадай бақырайтыгт, буўын-б^ўынларын бийқал етти де таслады. Әйне усы ўақыУта пашырлап айна сынды ҳәм сырттағы адам ишке/«гурпгүрп» еттирип, еки мәрте оқ апы .
Бул айна сыныў менен мылтық көшириўднн екеўиниқ бирден жалғыз ҳәрекетке айналып, қас қагым ўа^ қыттын ишинда болып өткенлиги соншелли, .айпапын
сынған шөлмеги еле ийтаяқтын. устипе сыцғырлап төгилип атыр еди.
Бақырайып қалған Ғарлы мылтық сеслершшц жацғырмастан «тарс-тарс» етиўине қарап, ишинеп: «тийдиН!»
деди ҳәм сол мәўритте кимге тийгепип ақлан үлгсрди,
үлгергепи де сол, бойын салманык ултаныпа ата сала
«оқ тийеди-аў» деп гүмацланған көк желкесипин шуқанагыныц туслары «шым-шымм» туршигип буққышлаўы
менен атына қарап жуўырды. Оқтан сетем алып, қайшықулақланып турғаи қаназат адам деп адам емес,
ҳәйўан деп, ҳәйўак емес, өзи кермсген әбеший бир мақлуқтын төрт аяқлап тапырақлап киятырғанынан зәрреси қалмастан салманын ишнн қуўалап, сағаға қарай
пысқырынып ала жөнелди! Енди буққышлаўдын бийпайдалығык сезинип улгерген Ғарлы жаца тик аяқтан
тура бергени, изинен бир қатын даўысы «барқ» ете
қалды. Жигит тикейген күиинде еки қолын бирден көтерип сүўреттей қатты, бирақ бул күткен оқ буныц ағзаларыныц оқтыц тийиўин жыбырлап күтип турған иоқатларына тез арада жетип тийе қоймады. Көзден аққан
бир тамшы жерге «тырс» етип тамаман дегепшеги усы
бир микромэўрит — өлимнид қорқынышы силейткен мынаў қара сүлдерге бир әсирден узақ көринди! «Қылт»
етсе шүриппе басылатуғыпдай артына жалт қараўға
жүреги даўамай турған усы бир микромәўритте оқ емес;
«Бай-ба-ай! Бай ба-а-айй!» деп, айбарақлап жылаға!!
қатып даўысы қулағына жетип үлгерди. Экрандағы қатып қалғаи лентапын бурынғы тезлиги менен жүрип
кетксниндей Ғарлы да жығнла-сүринс атыныц изинен
жанталасгы...
Там жақтагы албыраўшылық, қорқыныш опнан да
бегер еди.
Ойда жоқтағы гурпилдиден зәрреси қалмай, ец бирипши ийт гүдисинен шаўлап үриўи менен түсип кетти.
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Бупыц «санқ-сащ » урген сести саға жақтан атын излсп
жүрген Ғарлыга да көпке шекем еситилип турды.
Оннан соқғы есин жоғалтып, есиктен шаўлап шығып
кеткен Мәҳийда кемпир болды. Бундай ҳәдийсе болады,
ҳой аўызынап шөп алмайтуғын ғаррысын усындай жексурыплцкқа барады деп сирә ойламағап байғус, жүресине отьюған Ораздыц қалай шапшығаны, күшти қайдан тапқаны белгисиз, ғайрытәбийғий ҳалда қарымнан
қаргымақ|лы қасқырдай тикке шапшып болып, ет бетинен тасла^аиын, малдас қурынып, чай ишип отырғзн
Аманпын көкирегинеп қудай тепкендей шалқасыпан
таслап, бзсы дийўалға сақ ете қалғанып кемпирдик
бадырайган көзлери шолып үлгергени-ақ сол, бай-байлаўы менен ссиктен шыға жуўырды. Бас ораўын пэскелтек қапыиын манлайшасы қағып түсиртш, шашлары
уўдар-дуўдар болыўы менен шелди бойлап зыцгыды,
кемпир ©зиник буншелли жуўырғышлығын бурын да
билмейтугын еди, ҳәзир де билии баратырган жоқ. Бир
геўишиниц жолда түсип қалғанын да Аллаярдын үйине
қутырғац ийт қуўғандай жан ушыра жуўырып келиси
мексн терде кесесчне көсилип жатырған Мәрзиянық
үстииен қарғып барып, төрдеги мүйешке тығылғанында
шеи ацгынан дым өтпей, оқ аяғыиап жуўў ете қалган
ызғар;шн әламатынан анлады, онда да бираз ўақыт
өтксн сон-аў! Сол бираз ўақытты: «атты, атты! Сырттаи
атты!..» деў менен өткерди. Бунық ҳеш қайсысы Мәрзи.чны тацландырғап жоқ! Себеби, жақарақта гарры келип,
ийнесинек сабағыка шекем, усы танда үйден шыққаны-нан тап ҳэзирге шексмгн көрген азап-ақыретлерин, изине еки басбашынын қыз алып кетиў ушын келипотырғаиын сабыр-тақатлылық панен дымын-дымын қалдырмастан айтып берген. Өзипиц пишнп қойғаи жол-жобалары менен де мықлап таныстырған: тек Аллаяр мулг
жибермесе болды, тан атқанша екн нөкердин лашын
салманын ултанына көмип таслайдыдағы тымпыйып
отыра береди. Бир жақсы жери-изинде ацлыўшынық жоғыпа гаррынық көзи жеткен. Ал, бул жерде, бул тасланды гөне тамлықлардыц арасында еки шырапын жылтырап турғапын нөкерлердиқ сәрдары да, басқалары да
түк билмейтуғынын исендирпп айтқанлықтан, епди
хЧәрзия тек мылтықтын сестине қулақ түрип, онын дәл
тийиўин, душианнын тил тартпай муқ қабыўын-ақ алладак тялеп, жүреги уллы лупилди б о .т п атыр едн.
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Есн-тусипен айырылғанша ҳаўлыққан кенпнр: «Өлди!
Қарап болдық!.. Еки нөкер тил тартпай тарса қаУты!..»
дей бергенде, «Шукир.шүкир,..» деп сыбырлан/ы да
қаязыган лоплеринде питегене мыйық тартыўдьт нышанын көрсетти.
/
Ҳэдийсениц ендиги жагынан қәтиржам ҳаял Мәҳийда кемпир жер тепсинип қанша қарғанса да.Апаўласа
да шыдап атыр еди.
/
— Ошагыма қан қуйылды! Ким атса да тайнан аман
шықнағай алла! — деп барқылдағапында /кеыпирди
к»зи менен атып атты. — Қарақанларын ншип, жоқларым Оолатуғын еди, өзим тиймесем кимниц иси бар!
Қай қутырған ийт екенин билмеймеп, бир ийт айнапы
пашырлатып, атты да жиберди! Қудайым, ким дсбо.тса
онбағай, оқбағай!— деп, әташтанды тоқмақлап атырғаи кемпирдиц шалгайынан ҳәлсиз қоллары менен тартып өзине қаратты да:
— Шеше, балацды қарғай керме! — дедн ҳэм буинан
артық сөйлеўге шамасы келмей жым қалды. Кемпирднц
санасына: «ҳе-е, балам Досжан келип, сырттан атқан
екеп- аў!» деген ой жылт етиўи мәтдал: «Лўызыма қум,
аўызыма қум! Қарғысым қара бассыма болсын!» деп,
қаргысы тап ҳәзир келе қалатугындай ҳаўлмғып бақыра берди, бақыра берди. Усы ўақытта бийтаптыц тағы
ләплери қыбырлап:
— Манлайымдағы жалғыз ғана жулдызым едн, қарғай көрме, шешс жан!.. — деди, кемпир лықлыққа туйилгендей бирден тилекли сестип тыйыи, бийтаптын
бетинс бақырайып қарады. Ҳаялдын қуп-қуў шекесинен
бстинс бақырайып қарады. Ҳаялдын қуп-қуў шекесинен
жумбай-жумбай жумалаған ж ас қурақлы жастыққа
тырс-тырс тамып атырғанын көрди де: «Ҳнмм, әцгнме
сенин жүўернемегицнен екен-ғо!» деп, шынғырып бақырып жнберди ҳәм Аллаярды жула жақ нийети мепеи
есиктен жуўырып шыгып кетти. Артын да жаппады,
анқайып қалған есиктен суўық ҳаўа селдей жэпырыльш
келдидағы бийтапты тондырып жиберди...
Кемпиринин нөкерлер ғылжыйыўдан-ақ есиккежуўырғаиынан ғаррынық түк хабары жоқ еди, сонлықтаи
да даўысы қарлыққанша қорқынышлы сес пеиен:
«Кемпи-ир кемпир-ирр!..» деп даўыслады. Лийкин, кемпири емес, дубирлеп Аллаяр кирип келди. Бала тутлы14*
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ғып, бираз сөйлей алмай турдыдағы: «Бизикипе кетти,>
деди-, сыиық сөйлеп, онда негедур, қорқыныштан да
бете^ мун бар едн. Қараса өлди деген нөкеринин биреўи ж&лкесин дийўалға тиреген қалпинде еки көзин бирден қахәр менен буған бақырайтып жатырған експ, бала тас\болмаса мылтығын гөзлей жазлап өзин басты.
Ғараы ошақ басына қызыл жыландай нйрецлеп киятырған канды басып алмаў ушын аяғын шөкелеп басыи бар^п, екеўиник тусындағы еки англичаны мылтықты жый^ап алды да анырайып турған баланы түртип,
қолына услатты ҳәм: «Есинди жый, еркексеқ ғой, не
болары болды енди!» деп сскертти.
Э ж е усы ўақытта иншаинан қаш қаи жннлнден шашлары ўудар-дуўдар кемпнр есиктеп кире: «Журтты қуртқан ясалмаўыз!» деп бақырыўы менен баланын жуп
жағасына жулқылай берди.
— Кемпи-ир! — деп бақырды нарры қәҳәрли даўыс
пенен. Ешейннде көзин ақыйтса да жым бола қоятугыи
кемпнр жулпыстаўықланғанын қоя қоймады. Тағы бир
бақырды, жақ, қояжақ емес. Бала не дерин, не деп ақланарын билмей, тап бир бийгүна нәрестедей ләплерн
мүйешленип-мүйешлсшш турды да ениреп жылап жиберди. Баланын даўысы төўнр-ақ ириленип қалғаи екен.
— Айналайын-ай, бунын не жазы ғи бар еди, мынаў
қоя ма жоқ па?!. — Қатты қәҳәрге мингеи ғарры бала
жулқылапған сайын сумбсси шаша шошацлап турған
англичаны мылтықты жулып алды да:
— Сеник де душпаннан артықмашлығык мсоқҳәзнр!
Атып ғана таслайын! — деп, мылтықты шатырлатыўы
мәтдал, кемпир жалт қарады, сол жалт қарағакда-ақ
ғаррысынын қанталап кеткек көзлеринск усынша бирге
жасап елеге шекем сезбеген бийреҳимликтин, қайсарлықтыц үзил-кесилликтнн нышанын анық көргени соншслли, таўелле салып та, жалынъш та үлгере алмасын
билгеннен сон пешанасына гөзелген мылтықтын астыпаи
ғаррыныц дизелсри қалтырап турған аяғыпа бой таслады ҳәя: «Әпиў ет, бегим, әпиў ет!..» деп, бирден барқы-тдап жылап жиберди.
Ғарры кемпирин желкесинен көтерип тургелтти ҳом:
«дуппа-дуўры есиктен шық та келинниц алдына бар!
Ҳәзир изицнен жетемен! Бажалақлап, жылап зоррссин
алсан, өлднн биле бер!!! Уқтын ба, ақымақ! Биз өлтпрмесек. бизлерди өлтиретуғын еди, бунын бәри әўел-ҳа
П5
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қуданын, ҳала бердн, мениқ ҳәмирим менен болган/әндийшелер, балапын жазығы — менин айтқанымды Дылганы, сенин менен мени өлимнен алып қалгаиьь/ ма,
соған неге түсинбейсен, ләттепәм!» деп нықыртып-нықыртын, есиктен шыгарып жиберди.
/
Паныстын майы түўесилген бе, өлимсирейин деген
шыраныц пилигин шығарыщырап қойды ғарры/ Аманныц қәҳәрли көзи еле буларға бақыраяр едиде, төменине таслаған Ораздын қақ жаўырынындағы «есаныи
аўызындай ойықты көрип, қарағысы келмей, баланык
жүреги ҳәўлире берди, деген менеи, қарамаўға илаж
жоқ, бул ҳалат ғаррыда да бар. Өзи қорққаньша қарамастан:
— Қорқпа, балам, қорқпасан бәле жоқ, — деп сергеклепдириўге тырысты Аллаярды. — Сен анаў қолынан
усла, мен мынаў қолынан...
Ораздын еле сиресип үлгермеген аягыпын ушлары
Әўезмураттын гөне қудығына шекем бири бири меиен
қыйылысиайтуғын еки из сызып барыўы итимал едидағы, жер тон болды.
Ғарры өликтиц бир жери аўырып қалатуғындай аяп,
қудыққа күтә еп пенен түсирди. Қанныц изин тимискилепип ийскеп жүрген ийтти әдеп урып қашырды.сон,
өликке тийиўинеи қаўипсиннп, күшкелеи сртип әкетти.
Аллаяр екинши өликтиц он қольшан шимиркенип
услады. Шеп қолдан алып атырған гарры Амаиныц шыра сәўлеси жылтыраган көзлерипе реҳимшиллик пеиен
телмирип:
— Ә-ә, көзи ашық кеткен ессиз жигит-ә! деди елжиреп. — Бир тәўир адамныц ийиси шығып еди сеннеп,
өзицнен кер!..
Сон балаиыц жигерин жасытпаў ушын:
— Усы, душпаннын несии аяп отырмыз?! — деп
силкинди. — Тарт қолынан пэдәрине нәлеттин!...
Ай тусликке анық көтерилип, аспан әлеминин асты
сүтке малынғандай агарып, жарқыраўық жулдызлардын-ҳәм жарқылдыларын емески тарттырып турған бир
пайытта олар қудық этирапындағы мын жыл қақамап
болса да тоцламайтуғын кебиртсц воплам топырақты
гуреп, гелледей-гелледей тон кесеклерди гөне қудыққа
домалатып атты. Жыл сайын жар таслап көмилип, шөпшар шығып кеткен «Қудық анық бетлеме болды-аў!»
дегенде Есжан тарры Аллаярға: «Анаў гүдндеги боянП6
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оам үстине әкелип таслай бер, таза топырақ билинбей
қалсып,» деп буйырды.
Гуди менен қудықтык арасы жигирмалаған адым
еди, қэр қатынағанда төрт баўдан таслап турғак бала
гүдини жарылай келгенде шыриы әкелиў ушып үйине
кеткен ғарры қайтып келди ҳәм:
— Бунша үйе берип не қылайын деп едиа! Олардын сүйеги дозақта өртенгей еди! — деди өкинишбилдирип. Бирақ, үстинен алып таслай қоймады, «пызз»
еттирип, шырпыиы тийгизип жиберди.
Ҳәггзамагта жалынпын. қызыл тнли асланда жаланлап, бул жақты айдын от әтирапына түскен жақтысын
да пүткиллей көрсетпей таслады.
«Болды, болды» қылып кетип баратырған Есжан ғарры
оплаған адым өтпей-ақ боян шэкирлериниц арасындағы қатты бир пәрсеге сүрнигип кетип, палапанға бой
таслаган баладай ет бстинен жыгылды. Қараса, бул
қашшакиан усы кәрада қақсалы шығып қалған, иши
әлле қашшанлары қашалып ислеиген нәҳән ағаш наўә
екен. Дизесинин, шығанагынын қыршылып, бетин боян
түбир шлип кеткени ушын ғаррынын ашыўы келгеплиги соншелли:
— Көтер аржағын, пайдасын эгам берсин!! — деп
буйырда балаға. Бала усынша үлкен наўаны буншелли
жецил деп ойламаған еди. Екеўи еки жағыпан услап,
сәлленлетип-сәлленлетип, лаўлап жанып атырған оттын
ортасына «торс!» еттирди, ҳәм ғарры күтә әҳмийетли
ис питиргендей «Бэле-қада усыпын менен кетсиғг!» деп
гүбирленди де Аллаярға: «Мен үйдеги қанды қыршын
таслайын, сен бармай-ақ қой, қорқып жүрерсек. Анаў
атларыи босат та қамшылап-қамшылап қуўып жибер!»
деп буйырды...

12
...Сглмапын ишн менен жуўы ры п, дәрьяныц ырашы на шыққан Ғарлыға түн қатты ысып кеткендей көринди.
Демин еки ийинииен алып ыраштын басында тасырайып
қалғап сорлы тез. түспесе биреўдин нншанға алыўынап
қорқып, ыраштан ентеледи.
Қайырлықтағы .қалын шабыраўыт жыцғылдыц шырпылары бст демей, көз демей сабалап атыр, тап бунда
шөптиц де-шардын да ала алмай жүрген вши бардай!
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Лнйкин, буныц оны ойлағандай пурсаты да, парасаты
да жоқ, ол биринши нәўбетте атын таўып алып, буЛ қаралы орыннан қайда болса да житиримге житиўи тийис
еди. Бирақ, адам деген тас емес гой, темир емес, ўсынша содқылдыға қашанғы шыдаўы мүмкин, дизёсикен
дәрман кстип, қаиғалап жығылып баратырғаныйда ол
өзин пәрден д е женил, самалдан да салмақсыз ссэди.
Әттец, ол самал болып ушып кете алмайтуғын еди, оған
ушыўы ушын ат керек, ат!..
Көкиреги уўдай ашып, жер қушацлаўы мепеицапша
жатканын билмейди, онын жерге төселген қудағы ж ақын жерден шыққап дүрсилдинид сестин еситти. Бул,
өэи жасыиаи из қуўғыш изшил, жер тынлағыш жигит
бодып жетискен. сонын ушын-ҳом мыиаў дурсилдинин
шапқан аттыц дойнагы емес, турган аттын дүрсилдиси
екеиин абайлады ҳәм қуўапғапынан жүреги қатты-қатты дурсилдсди де анаў дурсилдини еситтирмей таслады.
Жигит тагы сәл жатынқырап, есин жыйғаи сан орыныиан турып, жанағы «дурсилди шықты-аў» депш амалғаи жағына осте-осте жылысты. Қараўытқан қара болса, серлеп қарайды, атын даўыслап шақырса оқыранар
сди-дә, бирақ, өйтиўге қорқады.
Оиы сезими алдамады. Анаў жигилдик жнйденин
түбнндегнпин кимнин аты екснин билмесе де тубимде
ат екенин билди. Бирақ, муздай қурал қурсанған бир
қызыл саралаў ушын болса да аттаи түссе тоожүп
емес, сонлықтан шөптик басын сылт еттирмсстен, пы
шық журис пенен жақынлап барса, өзштин аты!
Онын қуўанышы өз шегарасын серпип таслаганк
соншелли, барлық қаўнп-қатерди, қорқыныш легенди
қас қағымнын ишинде бас пукил есинен шыгэрып
жнберди де атына қарай жуўырды. Ат бул тосыннап
топылыстан қаймығып қашпақшы еди, ноҳән жынгыл
томарга дузақланып қалған қыл шылбыр оны жаздырмады.
Жигит шылбырды жаздырып атырып есине туснрди,
усындай бир ж ерде анлыў доркар болса, билегинен откерип ж атиў ушын аттып шылбырын жаздырьгп, ушын
дузақлаў иөкер атаўлынын жасына болмаса да усындай қақсалларына дәстур, Ғарлы дузақлаўын дузақлап
еди-лә, билектен өткериўге пурсаты болмады ма, зәрурл ы и болмады ма, анық есине түсире алмады, тек, дузақлағанын еслеп, сөйткенине-ақ қуўанды.
ИБ
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Атыяа қарғып минип, қараса... ердин басында мылтық жоқ! Мылтықсыз барсац, аўҳал шатақ, сордардыц
ашыўы жаман, «мылтығынды таслап қашқанша, басын*
ды неге таслап қашпадық?!» деп, Ҳийўа таманда бир
нөкерин атып таслағанын көзи менен көрди. Солесине
түсип, аттан тағы қарғып түсти де атын жетеклеўи менен отираптан мылтық болса да, аттын келгек изи болса
да қарастырды, бирақ мынаў тонғалақтан усы тоғайда,
қапша жақты болғаны менен түн иши гой, аттын изин
көриўднц дым итималлыгы болмады. Сонда да ырашқа
шексм нзлеп барып, ақыры үмитик үзгеп сон, «ҳаққа
тәўекел, жазмыштын исинен қашып қутылмақ жоқ»
деди; атына қаргып мннди де Қыпшаққа қарай қамшыны басты...
Тын ат әдебинде шулғынып тасланды. Соц-сон жортаққа айналдырып, кем-кемпен адымып қойыўластыра
бердн.
Батысқа қанша беглеген сайын топлардыц гурснлдилеря жийиленип, қулаққа анықланыцқырап еситилиўге қарады. Булардын нәкери түнде урыспайтуғын еди,
соны бнлгеиликтен бул сеслер қызыллардын топларына дәрек екенлигин абайлады. «Я-а, алла-а, мен бараман дегенше сәрдарлар урысқа түсин кеткен болғай*
дә!» деп тиледн ҳәм атын да бурынғыдай өләмата тежестире бермеди, асықпады да.
...Суўыт жүрип киятырған еки атлыныц биреўи:
— Багдияр а ғ а ,— деди қаўетерлилеў даўыс пенен.
— Биэин аўылдын үстинен бир сагым шыға ма?!
Екиншк атлы ззнгпгс аягын тпреп тнкейди де
аўылы багдарға қарады. Ырасыпда да аўылдын тусы
басқа жаққа қарағанда жақтылаў ма, қалай-қалай?!
Түк тусинбеген Бағдияр, қуйрығын тағы ерге басып:
— Тан бизиц аўылдын үстинен атып киятырған шцғар, — дей салды.
— ЎКақ, еле тан узақ-ғо! Қышақтан шыққанымызга
бир сааттай ўақыт болды, — деп есапқа қашты Досжан.
— Паповтан жуўап алғапымызға да ярым саат дейпк...
Биз шыққанда сааттыц неше екенинен хабарын
бар ма?
— Панов менн ж уэ адимдайоза бергенимизде ша^ыртып алды ғой, не тапсырғанын айтбаппан-аў!
— Не тапсырды?! — деди Бағдияр тацланып.
— Ноҳән екн қазан жүўери жарма!
14»
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— Арақ тапсырған жоқ па?! — Бағдияр ўақаҳалап
күлди. — Қызық адам екен-аў өзи!
— Кешнрерсеқ, Бағдияр аға, «ҳаялы аўырыў болса
айтпай-ақ қой, кемпир-ғаррын менен өзин. епле,» деп
еди. Бай-буў, айтып қойдым-аў!
— Зәлели жо-оқ! — Жайпаўсыды Бағдияр. — Айтлағанын менен, бәри бир, билср едим-до! Сол жарма
маған да керек болып киятыр-аў, азаннан бери дуз
татпадық. Жигитлср бизлерден де бетер, Мен машақатын айтып киятырман...
— Ҳеш машақаты жоқ. Бизиц ҳайўандағы тандыр
ошзққа асамыз да жиберемиз. Жарма болыўы шорт
емес, жүўерини өзим демде түйип беремен, ярым саат
бытбылдаса, тамам! Торақ қагып урамыз ыррас!..
— Бул айтқанық женге келедн екен, атынды теже!
— Тан усы жүрис пснен де жетемнз, — дегени менен
атын тепсинди Д осж зн . — Олар «саат төртте жетемиз»
деди.
— \ә зи р сааттыц нсше болғанын шортым билсин!
— Саат бнрден сәл өтти, шуў!
— Оиы қайдан билесеқ, тап саатыц қолында 'ч.фтылдап тур ма?
— Биз шыққанда он еки еди-ғо, шүў!
— Оны қайдан билесец деймен?!
— Панов мени шақырып, фоиаригин саатыка тутып
турып айтты: «Та-ак, ҳәзир саат рровно он еки, рровно
төртге жетип барамыз, сизлер екнде жетесиз. Екисаат
та писеди» деп, есаплап таслады-ғо ол, Кумингер де
хошлалы соны...
— Опда еле ерте екен-аў'!.. Ҳаў, ҳаў, мынаў бир атлар...
— Қайдан киятыр булар?! Басбашыиики-ғо! — деп
ҳаўлықты Досжан. Жолдасы оннан: «Оны қайдан билесен?!» дегенди сорай жақ еди, сорамады. Айдын мынаў
жақтысында қызыллардын аты болғанда телетин ери
жалтыран, гүзелген қуйрықлары шонтыйып турар едидагы! Ал, булар жал-қуйрығы декилген, қанжығасшда шыйырылған бвктергиси бар, ери ақ баслы атлар еди.
Атлар жақыпласқан сайын еки жолаўшы бирден
мылтықларыч шатырлатып сергекленди. Атлар, бирақ,
булардын тусынаи таяқ таслам ыраш таманырақтан
қаймыгып өтти. Багдияр изииеи бақырып та улгермеди,
Досжаи атлардық нзинен лак қойды.
150
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Салгац ат үстннде масылдай адамы бар атқа жеткере ме, ексўи бирден қустай ушып қашыға шықы да төмсндеги тақырлық пенен қулдырады.
Неииц нс екенин анғараман дегенше арасы тәўир-ақ
ашылған Бағдиярға ат емес, жолдасын тоқтатыў оғыры
зәрүрли еди.
— Тоқта-а, ҳа тоқта-а! — деп, даўысыныц барынша
қыйғырыўы менен бул ла дәрья қырғағындағы тақырлықты дүбирлетти...
Төрг арғымақ изли-изинен тағаланған дойнақлар
менен таслап баратырған сон, жым-жырт әтирап,жалтыраған музлы айдын, он тамацдағы қалғыган майда
жынғыллы тоғайлық қас қағымда ләрзеге кслип, қорқынышлы бир дабыл қағылғаидай сезилди...

14

... Ҳаўўа, Ғарлынын сэрдарлар таманға дым табаны
тартпай киятыр. Артыпа қайырылатуғыи жол жоқ, алды
гунгирлеўик, тумғыйық. Жалгыз агасы Әшир қараны
да сол тумгыйық жутып қойды, негедур,
өзин де әжайып тағдийр, қуўанышы көл-көсир күнлер
кутип турмагандай! улуўма, сәрдар взине ерген жигитлердин қайсысыи жалшытты. Бир-бирден арыў ўәде
етти, қәне сол арыў? Сондай үмит пенеи ергсн жнгитлериннн, бәрн жын-жыллы арыў емес, муздай қара жер
қушып атыр) Сонда қалай тэбаны тартсын?!..
Атын адымба-адым жиберип, ой толқынында княтырган жигиттиқ көзипе бирден агасы Әшир елеслеп кетти.
Әўеле жүўери қорып, усы сәрдардыц сәрдар емес ўағын
дағы қойын бағып жүрген балалық дәўирлери елеследи.
Әлбетте, жетим-жесирлик буларды да қысты, деген мсмен, ол дәўирлер ғул-ғуласыз, әжайыи бир дәўирлер
екен' «Енди сизлерди шанарақ егемен, яўмыггык қьгзларынын неше нар екенин өзлериниз билесиз. Ығбалыцызға семсеринизди сынайтуғын, жигитлигиниздн керсететуғын таптырмайтуғын аласат келди. Еиди сизлерге қараша ғой, қараша, тап ханиын қызын қуштыраман!..» дегенде жан-тәни менен исенген ессиз кокиреклернн айт!..
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Әшир қара сол исениуи менен өлнп кеттн. Әнейи
болып кеткен жоқ. Оқбастан кетти, қорқынышлы өлим
менеи...
Жигит еслемейин десе де яд, елес деген сенин ықтыярына көне ме?! Ғайрытәбийий ҳалда есинде қалған жақ*
сы, жаман ҳәдийселер яд сандығычнан суўырылып шырэды да көз алдында одағайлайды.
Одағайлағанда да ағасы Әшир онлы болып одагайламады. Сөйтип гәптен гәп шыға береди, бул айтылмаса бола жақ емес.
Булар Ийшапқаланыц түслик батысындағы Қазаяқлы деген аўылды оплаған нөкер менен шабыўға барып
еди. Сонда да тап бүгингисиндей усы сәрдар буларды
жумсап, өзи Шағал тоғайыида жер қайысқан топары
менен күтнп қалды.
Некерлердиц онлығы Әшир қара еди. Аўылға жақыилай бергендс майда жнгилдик тоғайы басланды.
Түйе сицир мепен бүркелген не бир доныэ жатақлардан
өтип, арба жолдыц қыснағынан өте бергенде елеспесиэ
бир буктиц астынан пулемет тырылдап, алдағы сегиз
некердн шыбындан қырды да таслады. Булар сонда
ағайыили екеўиниц бнрден қуўықлары қыстап, изнрскте
саралап қалып еди. Ышқырларын байлар-байламастан
дәретинин шаласын ламбалларына жнберип, атларына
жармасты.
Алдыцғылардыц гәсиниц атлары омақазан атып, гәсиник атлары ийелерин зәкгисине сүйретиўи менен пысқырысып тым-тырақай болмақта еди. Солардан сәтем
алып, зорреси қалмэғап булардыц атлары да ийелери
ерлерине асылыўдан келген изи менен қулдырасты.
Сонда да Ғарлыиыц усы төбел торысы, Әширдик аты
буннан да патлы еди. Бирақ, Ғарлы агасын жнгнрмаотыз адымдай алдарырақ жнбернп саралап атырғанда
усы ҳодийселер болды. Демек, изине кулдырасқан екн
аттын аралыгы да жигирма-отыз адым. Әйне усы ўақытта издеги Әшир қараныц «Аллалап!> бақырған қорқынышлы даўысы Ғарлыны артына жалт қаратты.
Қараса, қылышын жалацашлап, шошаймалы бир жнгит
Әшир қараны өкшелесип қуўын княтыр! Оныц изииеи
жәпе бнреўи көринди, усыныц бөрип бир қарағанда
көре алгаиына Ғарлы елеге шоксм ҳәйран қалады. Ол
пурсатта ҳәйран қалыўга ўақты болмаған, қамшы сүй152
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мейтугын арғыыағын қамшылап, жан ушыра алға шап*
қан. Әширдиқ «Аллалаған!» сестине илесе:
— Қа-айт, Бағдияр! Кереги жо-оқ! — деген ҳөқтем
даўыс, оған жуўап иретинде:
— Жа-ақ! Өлтиреме-ен! Өлтирмесем, ертен мениөлтиреди! — деген ири ҳәм айбарақлы даўыс еситилди.
Бул Бағдияр дегеяинин даўысы екенлигине Ғарлы ол
иурсатларда пәм жуўыртқан жоҳ. Ол ўақытта «байтал
түўе бас қайғы» еди, оған сон пәм жуўыртты. Сол айбатлы, қэҳәрли даўыстын «елтиременинен» ағасы Әширднн тағднйри тәшўишлендирди ме, я өзнниц қара басын
жалаклаған қылыштан қаймықтырғысы келди ме, тагы
бнр мэртебс жалт қарады. Қараса... қоллары ербенлсген агасынын бассыз геўдеси изинен ат шаўып киятыр!.. Сонна-ан «ўай-ўайлап!» бақырыўы менен урды
қамшыкы, басты қамшыны! Бул, шатқа тырналғаны
қайсы, қурашы түсип қалғаны қайсы, тула-бойы түршигип, қуйқасы жуўлап жанталасты, тек алға жаиталасты! Лртыпда қуўғыншы бар ма, жоқ па, қайда баратыр, негс баратыр, буны ойларлық шама жоқ!.. Сол пәт
пеиен ат арнага урды! Кегейли онша енли емес, оқ ж етнўи мүмкин еди, берги жаққа өтип болып артыиа қараса жармыстыц аржағында тикке шаиылған аргымаққа,
аспанда қалтырап турган ақ сәмсерге көзн түстн! Үстиндеги муртлы адан әтирапты лэрзеге келтирерлнктей
ири даўысы менен ўаҳаҳалап кулди, масқаралап кулди! Дтыиан бойын таслаған Ғарлы жата цалып нышан*
ға асығыс алып шүриппени тартып-тартып жиберди.
Аржақтагы: «АқымаҚсац!» деп бир бақырды да атын
лаппа кейин бурып, шаўып кетти.
Ғарлы омыраўын ызгар жерге таслап селкилдеп
жылады, ениреп жылады, бул көзинин ағыў- қарасындай жалғыз агасын жоқлағаны, сэрдарға жаўдьгрган
нәлети едн...
Пэт пенен берги ж ағаға втип кеткен Ғарлы арғы
таманға түнлетип өтти де еәрдарға жылап-енирсп болған ҳәдийсени айтты. Сэрдар, әлбетте, қыйналды, қыраҳэтке салып ҳаят оқыды. Сон еле солқылдап жылап
отырған Ғарлыға:
— Коте-ер басынды! — деп бақырды. — Қатынбы*
сан. несен өзин?! Аған мәрт жигит едп, сен өлгепде ол
сеннн қанынды алмай қашып келмес еди, намәрт! Ж әне
пырқылдап жылайдымыш! Әширдин ҳақ қаны қызыл153
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лардын мойнында кетти, соны ала алмасан, өнбегейсец,
вспегейсеқ! Әширден бетер болғайсац, әўмийин! — деп
еди, ҳәмме бирден сәрдардыц гәпин қайталап, бетлерин
сыйпасты.
Соннан бери дәрьяиыц аржақ-бержағында талай
урысқа қатынасты, батырлығы менси көзге түсип, сәрдордыц исепимине ерискени ғой, өзине атқосшы етип
алды, сәрдардық бурынғы атқосшысыныц неге қашып
кеткенине Ғарлы елеге шекем ой жуўыртқан жоқ. Оныц
қызылларға қосылын кеткенин-ақ билди, болғаны. Не
ушын сзрдар: «тутсам тирилей терисин сылыйман!»
деп қәқәрленеди, сатқыилығы ушып ба? — Буны да
анық билмейди. Бирақ, сол атқосшыдан кейин сәрдардан тагы төрт жигит бир түнде зым-зыя болып, олардыц
да қызылларға қосылған хабары бир-ақ жетти, олар
жөнине кеткен жоқ, изиндегилерди ҳаўаландырып кетти.
Сордарды бийжағдай қылған да усы ҳаўаланыўлар еди,
болмаса, кеткенлердиц орынын жанадан садалар келип,
толықтырып атыр гой,
«Бул да қашып кетер» деген гүман менеи сәрдар
Ғарлыиы өзине атқосшы қылды, буны Ғарлынын өзи
билмейди. Сәрдар: «қашын кетер» деи те натуўры гүманлаады, себеби, қашыў Ғарлынын ҳеш қашан хыялына келген емес, келсе, тап усы киятырғанда келди. Бирақ, қалай қосылады, бурынғылар қалай қосылган,
қызыллар буған исене ме, жоқ па?! — Соны билместен
барып, көзкөреке мойнын жалацашланган қылышқа
жалацашлап усынбаспекен?! Он.да еки бирдей улынан
бир де биреўи шырақ жақпай, әкесиииц шанарағы бас
чүкил оиат болғаны!...
— Ә-эәй, жазмышта жазылган болса қашып қутылачыз ба? — Бул онын қызылларға қосылыў қарары.
Лийкин, ҳәр қандай қарар иске асырылыўы менен ғана
қунлы, нске аспаған қарарлар пәтиўасыз бир гәп. Хоош, бул енди қалай иске асырады, қызыллар болса Қыпшақта табан жер ушын тиресип атыр, оларды қоршаган нөкерлердин ҳалқасынан сақлақ таўып, бул қалай
Қыпшаққа өтеди? А-ал, өтти дейик, сонда қызыллар тап
усы сапары жеқиске ерисе ме, тап усы бүгин-ақ сәрдардын қолына қайта түсип, баяғы атқосшыныц орынына бунын «териси типнлей сылынбай ма?!..» усы кәраларын билмей жигит дағдарды, дағдарған сайын аты
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салпаўсып, ез байдалыиа киятырған ийесиз көликтей
адымын қойыўластырды.
А-ал, тиккелей сәрдарға барса-ше!.. Жа-ақ, булар
күннен күнге азайын, күннен күнге женилнп баратыр.
Түркмен аралары да ҳәзир ғалаба Кецестин қарамына
өтнп, ханға тнлеклеслерднц де көбисн ҳүкнметтиц белсендисине айналып кетти. «Буларға женис жоқ, сордарға барсам, мени Әширднн тағдийри күтип туррр!..» дегенди ишннен айтыўы мәтдал, артыпан дүбир еснтнлнп,
үйренген ат бирден сәтем алды да турған жерннен алға кийиктей ырғыды.
Ж ан иймаиы қалмаган Ғарлы артына да айналып қарамастан атқа қамшы шырпылдатты. Әйне усы пайытта:
— Тоқта-а — а, Досжа-ан! Кетси-инн! — деген қый
ғырық қулағына бир емес, бир нешше мертебе қырапнын шанқылдысыидай ап-анық, нақма-нақ еснтилип
Ғарлыныц қылыш шабыў, оқ тийиў итималлығц бар
жерлериниц бәрии жыбырлатып, төбе шашы тик турғанлығы соншелли, шөгирмеси көтерилип баратырғандай сезилди. Ақыры, бул сес баяғы! «Өлтиреме-ен!..»
деп, Әширди шапқан Бағдияр деген адамиын сестине
дым ғана усас еди-дә! Онын сондағы қорқынышлы даўысы, Бағдняр деген аты сонда-ақ Ғарлынын бир өмнрде есинен шыққысыз болып қалған!..
Бул атын қанша қамшыласа да шабаидозсыз еки
арғымақ бунын қасынан озып кетти. Тусынан өтип
баратырғанда булардын Аман менен Ораздын атлары
екснин Ғарлы таныды. Лийкин, арттан- еле қэўип болғанлықтан атын жан ушыра қамшылаўда еди. Сонык
арасынша алдағы салтац атлар ыраштан асырылып түсип кеттн. Бир ўақытта қараса, бунын аты да ырашқа
омбалап баратыр екен, арттан дүбир еситнлмеди.
Ыраштын ығында лаўлаган отлар, сәрдардын шатыры,
жақағы атлардын барып, турған атларға тоиалан турғызып атырғаны көринди. Жигит ҳаплығыи баса алмастан-ақ шатырдын алдына келип, аттан қарғыды.
Ойда жоқта тосыннан болған аласаттан «жаў
шапты ма?!» деп жаны қалмаған сордар, алдына келип
Ғарлы бой таслағанда түклери тебендей шаншылып,
сыцар көзн дөнгелеп сала берди.
Ғарлы жылап-ециреп болган ҳодийсенн айтты. Сэрдар сазырайып узақ отырыўға шыдамады. Қәҳәри қалтыратып, еки онлыгынын атын айтып шақырдц. Есик153
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тен жуўырып кирип қуллық еткен оларға дәрҳал атларға миниўди буйырды ҳәм әтирапты ләрзеге саларлыҳ
бир қорҳынышлы айбарақ пенен: «Өзим бараман, өзиим! — деп бақырды. — Сол ғаррынын қанын симирмесем, қалтыратпам басылмайды-ы!..*
Арадан бир кесе чай ишим ўақыт өтпей-ақ еки онлықтағы жигирма нөкер, сәрдар ҳәм Ғарлы минген атлар дорьянын бобын дүбирлетти.
Атлар әдеп қосаяқ, соц жортақ шабыс, сон тағы
қосаяқлап жер танабын келепледи...
Жигирма еки ат бирден ыраштын басына шығып зенирейисти. узақтаи өлимсиреп жанып атырған оттын
сағымы қызарып көринди. Ендн адаспайтуғынын билген сәрдар:
— Мылтығынды таслап басынды алып қашыпсандә, намәрт! Мылтықсыз кимге керекпен деп киятырсан!
— деди де наганы меиен Ғарлынық өкпе тусына атып
жиберди.
Нөкерлер ыраштан түсип, аўылга лап қойғанда сеспестен қатып ердиқ бир жагына аўса да зәнгиден аяғы
шықпай қалган ннесшшц жансыз дапесин сүйреп, Ғарлынын аты ыраштын. басы мепен Қыпшаққа қарай
әсте-әсте адымлап баратыр еди...
15

... Аллаярды уйине жиберген сон Есжап ғарры белии
тасламастан өзипин ҳойўанына кирди. Өзи шырашы
болғаи сон, аўылдыц басқа үйлеринде шүтик жылтыраған тунлерде де бул үйде ҳәтте айтыўлы байлардын
ҳайўанына буйыра бермейтуғын паныс жапып турады,
сол паныс апаў таўықлардын бос қалған дараағашын,
анаў патикке қыстырылған бой жүўеринин қармақтай
иймек басларын, қай жер болса сол жерге шалынып
қалған таўықлардық қанларын, нэҳэн тандыр ошақта
ушына шекем өзи жанып, өзи өшип қалғап боян шөкирлердин қалдықларын, қулласы, түйе ж уўаз, ат қараз
қурса да еминеркин аннала бертуғын терис ҳәйўанныц
ишинде не нәрсе болса соныц бэрин алакөленке етнп,
гунгирт тарттырып көрсетип турды. Бунын иши огыры
кеўилсиз болғанлықтан төрдеги жайга ғарры «кеўнлимди көтеремен-аў, ол жай кеўилли» деп кирген жоқ, жумыс ислеў ушын кирди. Қалаберди, бул жайдыц ҳәзир
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гана қан қуйылын қалған жай екенлнгин барынша еслемеўге тырысты. Деген менен, аппақ шыитанын, таза бойра.пардыц үстинен нГфенлел-ийрен.пен айна қапталындагы қара жер еденге шекем келнп, демнин арасыпда
қатыўашланыўга қараған қан буны еслетпей де қоймады. Ғарры еслеген сайын езинен өзи ҳаўлыгып, тез
болып, бул ғулғулалы жайдан тез шығып кеткенше
асыгып иследи. Текиментлерди, шыпта, бойраларды
нйт жатырған гүдинин үстине аиарып зынгытты ҳәм
адамнын қанын ийт жалап патасламаўы ушын үстинс
ағаш айыр менен боян шөкир себелеп таслады. Сон
тагы ишке сунгиди, гәне жайыўды жайып таслап, белинин шыра жақтысында жылтыраған жузине усталық
нозер менен бир қарады да балалықтан берги әдетиие
гөре бас бармағын бел жузине жанап-жанап көрди.
Нешше жыл өткени кимниц есинде тур дейсен, океси
Есжанға арнап соқтырып әкелгеиинде бул он зықғытылса бир арбаны толтыратуғын нэҳән намбар бел еди,
енди мине, кишкене бир кепшс бел болған да қалкан.
«Өмпр деген-ғо бул, ақыры, буған темир шы.памгй
атыр, адам қалай шыдасын!» деген бир ой жылт еттн
ғаррынын басынаи. Усы жылт еткеп ой ғаррыньгн сапасыма, көкирегине ғул-ғула атлы саясын салыи тургаи
қорқьшыштын қаранғы әламатыи пнтегене жақтыртайыи дедн ҳәм гарры өзин бурынғыдан марданалаў сезинди. Әкеси сол намбар белди соқтырып әкелген пурсатта
да Есжан ғарры (гарры смес-аў, онда еле үйленген де
ж оқ) тан усындай стип бас бармагына жанап көрип:
«лолаты өткнр екен!» деп еди. «Полаты сле де беккем
ексн, — деди бул сапары. — Сонша жыллардан берн
бул бармаған қазыў, бул баЙламаған жыққын, бул аршымаған салма, бул геўлемеген гөне шөцге қалды ма,
бул кепше болмай не болсып, еле де полаты полат-ақ
екен! Бир тиймегенин адамнын қаны еди... Ә-әәй, адам
ба булар!..»
Соннан тийисип кетти ғарры, тийисип кетти. Демнин
арасыида еки жайыўды толгырып апарып, аяқ баслайтугын шенғелликтик үстине шашып қайтты. тан атыўдан от берип жибериўи кереклигин де усы бастан кеўлине түйип қойды.
Үйине соқғы сапары бетлерснде негедур, көкнреги
дүрсилдеп, өзинен ҳаўлығыў әламатып гезди. «Қорқдайын, қорпасам бәле жоқ!» дел, өзин ҳүрейден сер155
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геклеткиси келген сайын ҳурейлене берди. Көзине
Дманныц гә ақшыйып атырган қорқынышлы көзи, гә
қудыққа таслап атырғанында «ҳыыықҳ..» деп дем шығарғандай болған Ораз елес-елес...
Қанша қорқса да, асықса да айнанын сынық көзине
гапекөрпешени жумбаршақлап тығыўды умытпады.
Шыраны ешек пештиц устине, пилигин қайтарыцқырап
қойды. Еки мылтықты қолтықлап, есикке бетлей бергеиинде өлгенлер мылтықларыпа жабысатугындай ҳаўлығыи, аягын шаққан-шаққап басып шығып кетти. Усы
жерден узақласқа/гша асыққапы сопшелли, ншки есиктиц ацқайып ашық қалып баратырғапын сезсе де қайтып барыи жабыўға тоўекели жоқлықтан, сезбегенсиди. Сыртқы қапыиын зулпын да илдирместен қайқайды.
Келсе, анасыиыц аяқ ушында дым сирә ҳеш иорсе
кермегендей, ҳеш ж ерде ҳеш нәрсе болмағапдай, тск
ғапа әри машақатлы, зри қызықлы аннап абден болдырып келген бир самарындағыдай Аллаяр шешинбестеп,
бетв-қолын да жуўмастан қурылдысына ешек пештин
астын ләрзеге келтирии атыр. «Мынаў сирә жүрек жутқан шыға-ар! Я шоқ боларсац, я жоқ боларсан, ортадәрмиян болмгссан шырағым, түпәлем!..» деди ғарры
ишинен өзине өзн ҳәм Мәрзиянын бас ушына сүйеп қойды да: «Баладнын ерлиги-и! — деди ыразы кейипте
сөйлеп. — Әкесиниц еки душпапын муққаптырдыә! Аллаяржаи болмаганда, сол сырттан байлап атпағанында:
— Қәне, ўәде қылкан Мэҳийда деген қызыпды жеткер! — деп, зобаланлы салайын деп атыр еди...»
— Сонда, — Мәҳнйдага жан кирди, — ҳаў сонда
мени көрссте қойсац болатуғып еди-ғо! Мени жарасына ем ете ме?!
— Ем етнсйди, бнрақ тирсегиқнен шылбыр менен
беккем байлайды да...
— Сени қалдырар жүдә!..
— Мени де қалдырмайды. Екеўимизди еки атқа байлайды, сон гүдиме-гүди қоймай от береди. Оннач кейиг;
сәрдарына жетемен дегенше бизлерди сүйретип ат шабысады... Дығын сөйтип алады...
— Сонда алдап боле бар ма?! «Қыз жоқ» де де қой!..
— Онда менин сүйегимди сен дүзден де табалмас
еднц! «Өлим өлим бир өлим, жатып қалғанша атып қалайық,» дедикдә! Бунымыз шеп болған жоқ, ақырын
берсе, — деп, гарры жака мақтаиа баслағанда үй жа15У
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ғында урген ийт бөлии таслады. Кемпир ғаррысына,
ғаррысы кемпирине ҳүрейленип ҳарады.
— Есикти жаўып па един?!
— Умыттым, хабар алып ҳайта ғой, — деп нлип сөйледи ғарры.
Сонық арасынша болған жоқ, булар отырған тамиын
айнасынын тусында да ат дүсирлеп, гарры дәрҳал мылтыҳқа жармасты. Кемпир жан-төнн менен Аллаярды
жулқылады. Бийтап ҳаял елецлеп есик бетке телмире
берди. Апалақлап оянған Аллаяр, ғаррыныц ҳолындағы есикке гөзелген мылтықты көрип, бул да екинши
мылтықты шатырлатты ҳәм айнанын аўызынан буққышлаи өтип: «Апа, қорқпай жата бер,» деп ескерттн де
қорққанынан жипли болайын деп отырған кемпирге
апасын арманлаў ысырып жатқарыўды, өзннин де айнадан бир қапталлаў, дийўалға арқасын берип отырыўы
кереклигин ескертти. Әне, усы ўақытта сырттан:
— Алла-ярр! — деген даўыс шықты. Әкесиннн сестин таныган бала: «ҳаў, ағам-ғо!» деп, есикке қустай
ушты, мылтық орынында қалды. Ғарры Бағдиярдын дыбыс бергениис қуўапып, какирегине түпирди. «Үнсиз келс бергепде гүрп еттире жақ едим! Қудай сақлап қалды!» деди есиктен кирип келген Бағдиярға. Бағдияр
ғаррынын қолындагы мылтықты кернп ан-тан болды.
Салмақлап-салмақлап,
анжер-мыпжерге гөзеп-гөзеп
карди. «Шошайтсац болды, өзи гезелип кете береди!
Англичанлар жаў-жарақ соғыўга бецде емсс!» деп мақтан атырғаида есиктен Д осж ан да кирип келип, үйдегилердик қуўанышлары мынаў тар жайга сыймай қалды.
Кемпир: «сени көрср күилер де бар екен-го! Усы бугин
сенн көре алмай өлермен деп едим!» деп. болган ҳәдийселерди узип-жулып, умытқанын: «ғарры, сен айтөссе?»
деп айтып атты.
Бағдияр бундайда от жақпаў кереклигин, мәгар,
адамларыи излеп шықса түндеги оттан нөкерлерлиц
тез таўып келетуғынын айтып өкиниш билдирип атыр.
Ғарры булардык шегииип баратырғапын, Қыпшақты басбашынық алып қойғанын
еситкенде
түре
бирден сурланып: «Исенген таўымыз сизлер единиз.
Снзлер де алған қалацызда паянламай, басбашыға таслап қаша берсениз, бизлердин кү!1имиз қыйын скен,»
деп, сақалын қайырып жалмады, «йй, боляаған екен
онда,» дедн умитсизлик пепен басын шайқап.
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Бағдияр буныи уақытша шегиниў екенип түсиндирип
атыр еди, «жа рма қайда, биреў қайда! Отряд келип
қалатуғын болды!» деп, Снрден алапасырлыны салып
кемпирн мепен гаррысын үйнпе қарай еүрмелеклестнрди.

16
... Қыпшақтағы тсмир қурсаўдыц бир буўынын үзнп
шыққан отмзлагап гварднншы жаў менсп арыслацдай
айқасыг елген сонша эскердик сарқыты ғана еди. Багдиярларды оздырып жиберген сон да олар жол өидирлп жалшытпады. Қылшақты беккемлеў ушын эйче
ўактында 'Гөрткүлден жиберилгсн жаца командир
Панов, атымьщ влнги Қышпақта қалыўына байланслы
оқ-жарақлар салыпган арбанын ортан белипде аяқларыи оа жзқтауы ж виағаипа н салбыратыл отыр еди.
Есап-китап қылайын дсгеии шығар, бармақ бүгин, шығын.чарып саианды: «Ец биринши Ғақабай, сон Палымбет. Эргаш, Әўезбай шүрқулақ, Ж олдас, Титаренко,
'Гутқышбай, Орынбай қыри>гз, Ляиис, Қарасаев... «Бармақлар жетпейдн, бул тск «шойын шыпжырды» үзер
гезгиси. Қалғанларыи дизим бонынша анықлаў керек,
былай да көбисин анықлаўы мүмкин сди, бнрақ үзгенге шекемги квшеме-кеше. дығырықпа-дығырық лашы
қалғанларын есанлай бериўге командир жнгерин жасытын алыўдан қорқты. Әскерий адам емес гой, ақыры.
«пнакнст боларман» деп журген кеўили бослаў адам
рди, елжнрегишликти қоя алмай жүр, үнсиз киятыр,
үмснз. Жаўынгерлср де унсиз, үнсиз, үпсиз!.. Шаршагаи
аяқлардын сүйрелип басылгандағы сылпылдысы, туяқлардыц дункилдиги, арбалардыц сатыр-сутырлары...
усылардан басқа бир аўыз кеўилли сөз, «жырқ» еткен
күлкк еситилсеш! Бири бнрине әрманлары азы-кем болса да таныс, не бары буннан еки ғана саат алдып тиллескек, ҳәтте, базнларыныц мәлеллескен жолдаслары
енди жо-оқ! Сонда күлкилер қайдан болсын, жырқылды
қайдан шықсын!
Үш күннен берги уйқысызлық, инге таласқап айыўлардай ғайбарланысып айқасыўлар ҳәммесинин де
сылқымын шығарып, тыйтығына обдеп таяған. «Усыларға бир ғана сутка дем берсе, бир ғана сутка, — деп
ойлайлы Панов, — тек бир ғана сутка дым оятпастан
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уйкылатсан! Соц жумса, Қаратаўды шайқап береди!..»
Қ ;йда сол ўақыт, усы пурсатларды уттырса да ҳәммеси
набыг болажақ! Жақтыдан бурын бчр адым да болса
Қыпшақтан алысламаса шатақ, әндиргениц ғаниймет!
Тац атты, тамам, Қыпшақты қамаған уш мық басбашыпыц бес жузи қунтыйып изице тусиц алмасынан бурын
журиў керек, жүриў керек, ендирип жүриў керек. Сонша әскердеп тири қалгап усы бнр уўыс ғана гвардияшиларды да шыбындай қырғызып алмай Төрткулге
аман жсткериудиц бирдеп бир жолы тек усы ғана еди.
Паноз жақсы ғана биледи, еле Төрткулге шекем де
усылардыц өзин туўели менен аман жеткпзиў қыйын,
жолда қанша-қанша қыснақлар, қанша-қанща аўыллар
бар, оларда қандай тагдкйир кутин тур, бул жағы еле
намәлим. Солардын бәрипен буларды «қутқарыўшыларым!» деп, бир себет накьш қолына адып, аўыл адамлары ғана куте бсрмейдп. «Қашқан ж зўга қатып зор»,
шсгипгеннин жаўы көп, аз гана эскердиц шегннип баратырғапын сезип қалса басбашылардыц да «аллалап»
ат салысатуғынын мынаў Кумингер де, апаў аўған жигити Пурахымет те жақсы биледи, олар н<ас болганы
менен «жаман баллар», бундайлардыц талан-талайын
көрген, базыларып женшип өтсе, базыларынан сытылып
қашып қутылғанлар да көп булардьщ ишкнде.
Ҳаўўа-да, жарлы бар ж срде бай бар, байы болмаса
жарлынық жарлылығық қалай йилссеқ, бу.ч дүньяда
хоммс өз кеўилипс бай, шер. Аўыл бар, ел бар жерде
тамбасларындағы гудилердиц араларынан сумбелерип
үцирейтип, қыснақ өткелди ацлыйтуғын не бир сумтуяқлар ба-ар! Жол-жөнекей, гейда-гейде сондайлардый
огынап да пе бир жигитлер биймезгил, бийжағдай сулаи қалып атады.
Бирақ, бул сапары командирдиц умити де, шәраяты
да басқашалаў. Төрткул менеи Нөкис арасында ҳәзяр
ылыққан ийттей ылыгып жүргеп басбашы көп. Олардыц
бәри де тегинә жургсн жоқ, азық-аўхаты, ат жеми, хәтте қатынына шекем елдсн болган соц ездери бермап өткп
алгаи уш куннен бери ҳәммени потеқге келтирип улгерди. Кимниқ қызын, кимниц жес.фик, кимниц анасын,
кимнин әкесин қорлады. Усикдайда кеклилердиц бәри
қол былгап шақырмай-ақ қызылларға қосыла береди,
оларга тек қыс.қа ўақыттын ншинде жаў-жарақ таўып
берии, атыўды уйретсец болды, олардьщ басбашыларға
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ғәзеби ез алдыпа! Сол есаптан шықкан «шығыниыц»
орпыи тэлгырыў үмкти басым! Тек слге аралсса болды!
Окык ушып енди «шығын» шыгармай Қыпшацтан
алыслаў зәрүр, тацды қала отирапында атырса апат
күтеди! Бул ҳәммеге бирдсй мәлнм болғаплықтан ҳещ
«дсм алыў» дегепди тилнке баспай киятыр. Арбапық
артыпа ерип киятырғап еки жигкт арбадан қолларык
жаздырмастан кезлери уйқыда, көкиреклери ояў, жүриўин даўам етср еди. Паков келгсли пулемеги мексп аўара бо;:ип қалғап Кумингерднц:
— Команди-ир! — дегсн даўысы оларды да оятып
жнбердн. Пулеметин изге қаратып қойып, арбаны айдап
киятырған д а Кумиигер едн, артында отырған командир
дым ундемсгенге еситпеднге жорыды ма:
— Ж олдас Пано-ов! — деди артына бурылып. — Мен
«Интернаиыональ» ды Париж кошунарларынын өз
тилкнде айтып берейин бе, мынанқаран!
Кумингердиц даўысы ирн ҳом тыкық, тынық ҳәм
шопыкдай зынлағыш еди. Памасын көбиси ядтан билсе
де, мазмунын уқса да сөзлерин билмейтугынлар ғой
булар. Арқа Кавдаз фронтында аўганстаннан өткен
Нурахмгд деген жигпт әдебиндс Кумипгерге қосылып,
мурииынап ынылдзп сдн, соц ксқырьш қосылмаға қарады.
Ккягырганлардык уйқылары сергекленип,
арбалардыи, туяқлардын, тои дегершигиниц сеслери усы бир
сеске ;:аўыс қосқапдай, кэкиреклеринс жол өнип сала
бергепдей туйылды. Бир ўақытта нама тынды, үнсиз
жүрисг.ек тагы даўам стти. Нурахмед, бул тынышлыққа кенгнси келмегендей пытырлап:
— Ж олдас Пано-ов, — деди арбадап қслын жаздыра
берип. — Бир нәрсе сорасам мүмкин бе? — Жуўабын
күпгесген сорады: — Мен бнлемеи, бпз.чк аўғапстаи да
револнцияға ақыры өтеди. Сопда усыпдай басбашлық
бола ма, жоқ па?
— Оқ тийген қасқыр көрс тура бир умтыла ма?
Түскндкм, жолдас Панов, — деди Нурахмсд. —
Өзим де солай ойлзп едим-аў. Бизиц гүресимиздин. тарийхы жазылмай атыр...
— Бинкар айтасак! — деди Кумингер. — Сен бүгин
ж аза салып, ертен аўғанга өткизбекшисен ғой, тарыйх
олай жазылмайды...
— Калай жазылады?
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— Тап усылай жазылады. Усы жүрислер умытлады
деймиссц!..
— Атты тсже, Кумингер! Досжаннық жармасына
аеы-ық!..
Гоие жап-салма, жаўгсршилик көп бол*-аи, үстниеп
ели ссрпилип, сгплмей әдираи қалған атыз-шслликке
шы1дан саиып жүриў кем-кемнеп қыйынласты. Абайсьюда дегершиклер «салт» етип қарыққа тўседн, я шелге тиреледи де онысыз да жүйкеси қурып княтырган
атлардин соқғы терии сығып алады.
Гөпе жол — қара жол душпанда қалған. Уақытты
утыў ушы>! да, дийдине тез жетиў ушын да булар тыннан жол табыўта можбүр едн. Ж ака жол ыашақатсыз
бола ма?! «Бул әтнраплардан пе де болса бнзлер жүрнп
оттик-аў...» деген ой жана кслгеин, из беттен шыққан
шақғыр-шуцғыр сес, атлардыц ьчдқыич шыцғырғаны
Паионты арбадаи ыргытты:
— Не болып қалды-ы?!
— Пушка аўдарылды! Көпир сынып ксгти, жолдас
комаиднрП..
— Внр кемисимиз сол едн! Тфу!..
Ҳонзамагга қоммс үлкен шонын топгын қасында
ҳалласласты. Топқа жегилген аттыи биреўи шоцқайым
отырын қалыптыдагы, екнншиси қайысты дуўтардық
тарындай шертилдирип, еле жер тислетшп тартпақта
еди. Бнреўлер шоққайган атты турғизып, былай шыгарды. Соиша жылқыдан қалғаи төрт аттыц да биреўин
«мертнлдиге» жорыи, қатты қыйналган оейис ақбозыныц саўырысыи, аяқларын сыйпап көрин, қуўанганыцаи: «Нийшаўа, сынықтан ама-ан!» деп бақырып жиберди. Салмаға еплеп тусип атырган тотиы гарры:
* — Пнншаўанды қойып тур, сон қуўанарсан, — деди, сон' — Топты омыраўла-ас! — ден бақырып жибсрди. — Көрдиц б е ҳәр к и м й з и н й н мүлкике жуўырыўын!..
Хор кимге өзиннки уўайым!..
— Сен былзй ш и қ .— деи буйырды командир. —
Аттаў агаш та сынып кетсе тобын үстице қулайды!Бул
жерге күштен де бетср интеллигеиттин басы керек!..
— А-ал. интеллигетттлер! — деп устин қагынып шыгып кетти «интеллигепт» сөзин «патшанын адамы» деп
түсингснликтеи дым жамап көретугын топшы гарры.
Знлдей топтын скн дсгершигинин екеўи бирден еки
шетки ағаштын қосылган жүйине дус келиптидағы, топ164
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тын салмағы менен екц шетки ағаш еки жаққа жылысыи, ски дегершик бнрден гүпшекке шекем сикгеп едидагц, топ квшери арқалы ортадағы үлкен еки арғытқа
масиглын салып турган еди. Кумнигср: «Мьшапқарац,
десек аннала береди, табаны жер илмей тур! — дедн
дегсршиклердн қолы менен-ақ зыр-зыр айна.тдырып
көрсетии. — Демек, шыгарыў мумкин емес. Запалып
аламыз да кетемиз!..»
— Айта береди, — деди топшы ғарры. — Апгилегентке бәрн қыямет! Сонша адам, ат бир топты шығара
алмай оли мс?!.
Ғаррыныц кеўили ушьгн ба, я үмит барлгедн, сынар
аг қайта жсгилип, ҳәмме бнрден шойын топқа жармасты.
Сонша «ал ха ал, бос-.\а-бас!», бәри бнр пул, топ
сиро дәриеиер емес! Панов топ иузлатқаи қолын уцлеи
турип:
— Бир гапа жолы — қазып шығарыў керек! — деди
умигсизленип. — ӨГпнўге жер тои, бул бир, екиншнлен.
бел жоқ. Үшипшиден, ўақыт жоқ, тац атып кетеди.
Заналын алынлар!..
— Ол ие дегеипқиз, жолдас Пэпо-ов! Топсыз қандэй
урыс ол!..
Топшы гаррынын гдпи тыц.папбады. Запалы алыпды.
— Буиысыз гвардияга .менин нс керегим ба-ар, Паиоов!..
— Вас аман болса, топ табылады! Болыц, болыч!...
Гарры сатылып, дснгенеге баратырган арғымағы
мепен хошласқапдай муздай топты қолгапсыз қоллары
веиеи сыйпалып сөнлсндн: «Жаўдыц жатқан жерин аламайы менсн аспанга шыцгытып, п а-а\, ҳэз беретуғын
един-аў! Хош снди, болмады...»
Пот пенен киятырган қуўғымшы абайсызда үстинен
шыгып қала қойса зәррссин ушырарлық бир қорқынышлы айбат пепен уцғысы Қышиаққа қарап үнирейген тон.
салмапыц ақ ырашыиа мойынын төсегеи үлектин қара
тайлағыидай қарауытып қала бсрдн.
— Саат неше, Кумингер? — деди нздем биреў.Онык
орыпына Панов:
— Қышақтан шыққалы еки саат өтти, — деди фочаригин билегине тутып. — Топ көп егледн. Өмирлин
тағы бир ацшамы өтиўге аз қалды.
Гвардияшылар жүрисип суўыт даўам етти...
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Отрядтагыларға жарма писиритиўгс асыққан Досжан кемиир-гаррысын сүрмелеклетип кеткен сок. Бағдпяр ез Г’ала-шағасы менен жай-жайўат ҳал-аўҳал сорасты. Жигнттиц көкнрегинде әпдийшесн кеп снди.
«Енди узакка бармай урыс тамаы болады. Басбашы
санластырк гады. Сои я Терткүлге, я Қыншақка кешсмпз. Ал.таяр оқыўы ксрек, бул кәрада мсктсп жоқ.
Бурынгыдай аўыл тсгис отыргапында мектеп тс ашыўға
болар едидә. олар кешип кетти гой! Есжан ата бағықаремин қыймайды, бизнн бағымыз ҳәйрак қалып баратыр ма?! Еидиги жағында
Оалачызды
оқытып
алайық. '\сн де бир заўыгта ислормсн, сағап да жумыс
кеп, шабазым. Бупиан былай иартизанлық журмейди,
саўат цснен аласац истиц көзин, сонын ушын баламызга бола-ақ мсктеили мокапды жағалаймыз,» деп,
айтып аўызьш да жыйғап жоқ сди, бирден сы]л дусирлеп, есиктен секнрген Мә.ҳинда ксмпир тврге
дүрс
етти:
— Ж аў шапты, қурып қалдыц! Шаў ишиты-ы!..
— Қише, взннди бас! — деп бақырды норхандай ырғып тусип атырган кемпнрге Багдияр. — Асықнац, албырамак! Ҳәзнр бизлер Аллаяр ексўимиз шығып кетемпз! Томбини беккем бастырып отыоын!
Бардияр өзин күтә салқынқаялылық пенсп тутты,
ж аў шаппақ түўе, адам жыққын кеткендс де взин бундай арқайыи тутпас.
Баласына бир қатар оқ пепен Ораздын мылтыгын
тутқызды ҳәм: «мулт жибсрмеўге ҳорскет ет, оқ гоҳәт! Англичаны мылтық тийгши болады, бплип қой.
Өз мылтнғынди да алып ты қ> деди де баласьш ал.чы*
на салып, сыртқа бетледи. Сол ыоҳәлц-ақ тнтсн Мэҳийда кемпнрдин жылапып тиленгеп тилекли даўысы,
қапыға тнрелген тэмбиниц тақырлысы сситнлнп атты.
Бағлияр изинс айналыл келип қапыны мушлады ла:
«Шыраны өширик: Айиадан бир каптал болы-ыц!» деп
даўыслап кетти. Алдыпан одагайлап Есжан гарры
шықты ҳэм бир мылтық пекен бир қатар оқ алым нштс
тагы оқтып қалган, қалмағаиын сорады. Бэғдияр Есжак гаррыиы усыитпелли сабир-парасатлы ҳалында
ҳеш кврмсген ҳом усынзай жаи алқымға таятгакда
буншслли салқыиқаилы болады деп ойламаған еди.
168
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Ғарры басиидагы сәллеии жаздырып жибердт! де та^ыядаЯ жымпыйып қалган Досжапныц гөис шоп:ай•;асын қакып-силкип, қомлацқырап кийди қом: «Епди
чызыл болмағаи нем қалды, қәне, бир қарап жнбе-ер!»
деди Багдиярға, «Ж ауға айбатлы болип кэриииў ушып
уссигил агырмая,» дегенли де ескертил қойдм. Ғаррынык мыпаў асықпаўларынан Багдняр душпакнын еле
саўчлап келс қоймаганын, питегсне таярлыққа ўақыт
барып абайлады. Усы пайытта булардын қасына Досжаи жуўырьш келди ҳәм душпапныц ҳознр ларға жеткешсн, сәлдсгг сок гаррынын ү т н п к тусыпа келотуғынын айтып атыр еди. Бағдияр кркип;
— Кэзин менен көрдин бе өзик, я ғаўасат па? —
деди.
— Апам, ағам үшеўимиз үйге ж&гкен ўақытта дорьялық таманнап наган атьглды, спзлсргс еснтилмсди
ме?
— Жақ-жақ!..
— Әллс ки^шнц шыцгыргаа ашшы даўысы ескгилди. Сониан атты мшшп, дорьялық тамапга салманын
нши менен шаўып отырдым, тарнауга жақцн келип сыгалапсам, атылған атлы атыпа сүирстилнўи менсн
ырашгы бойлап ары кеттидэғы, қалгаплары ыраштыи
басыида ғаўырласып, «мәрт болын, бәқуўат болып,
ғаррыны, Мэҳийда деген қызын тирн тутын! Тнрилей
герисии сылып, Ораз упгын, Лман ушып сабан тыгаман,
антқаным келсин, әўмийин! десип, бизин ғаррынын ҳүкггмня бекнштирип атыр...
— Мспи алып, жаў қайтатуғын болса, алдына өзим
барайын!..
— Сонна-ап, — деди Досжан әкесиннц сәзипе итибар бермей. — Сонпа-ан, салмапьш иши менен атты
қамншлап қашып отырдым...
— Уәй, қашыўға бенде емессиз-ғо сизлер! — Илди
гарры.
— Неше атлы?!
— Еки онлық па дедим...
— Санаўға да шамасы қалмаған, қаша берген!
— Қашқан емес, урыста тактнка деген болады, ғар;ы! — Багдияр даўысына қаталлық ендирнп, нықыртгы. — Большевик сыпатында комгпдаиы өз қолыма
тламап. Айтцаным — буйрық, орынланыўи — шәрт.
Ю/
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Есжап аға, ссн қайыцтын астына кир, қаша алмай қаласан!
— Усы буГфығынлы орынламанман. — дедн ғарры.
— Қашмў цийгнмде жоқ. Жац. буны қырсықтыга жорыма, командияр. Қайықтыи астына Аллаяржан кнгсцц,
мсп жасарымды жасап болгап адамиан...
— Кир деймен, ғарры-ы!..
Еки мылтығшн, қагардарын аўдыр-саўдыр, сагырсугыр егтирнў менеп Есжан ғарры Алланрдыц қолтыгынан қолын откерчп, қаныққа снте.теттиде:
--• Кнр балам, ьир, — дедн в.тпец, дирилдек даўыс
пенеи. — Булар оскер болғаны менен бнлнн турған
жоқ. Андш-знып еснк болсын. ананды қоры, шырағым,
апакды қоры! Биреў жайына от бсрин кегсс, анан бнйшара шыга алмай да қалады! Жайына от дарытпа,
от дарытпа шырагым, ог дарыта гөрме?Н
Бяла не қыларып билмей окесине жалтанлағапынша болган жоц, «Бол деймен, бала!» дсп бақырды
Бағдияр. Бала буққышлан қайықтын астына кнрип
баратырганында:
— Басбашы жай өртсмей урыспайды, — кузииди
жақтыдап алма! — деп зинҳарлады ҳом қа.чған екеўин
ертнп бағанағы Ғарлы жатқан салмаға түсти. Бул —
алда, гарры — ортада, Досжан — ен изинде сди.
— Булар сизин үйдии шырасыиа қайырылмай не
ушын былан өтип кеткен! — деп сорады тацлапган
пишнндс Бағдиярдан.
— Оларды Есжан агаларлын сүйек «ртсген гүдиси
қызықпдрган.
— Не ушын?!
— Ийт биле ме, көрмейсен бе, отты айналысын шо»
ғырланыўын!
Атлылар өртенген гүдинин еле жел үрлеп а.памайы
менен қып-қызыл болыл турған шогын таяқ таслам
жерден бнр айналып көрдидағы Есжан ғаррынын үйине қарап тобын жалбастан келе берди.
Арқа батыстан ескен суўық самал тонаэыған таллардын сайсүйегин сақырлатады. Әтирап әлле қандай
қорқыпышлы әламат күткендей, сол әламаттын кулгулалы, бэдайбад даўысып ҳозир-ақ қулагырдан жер
жастанып тынлап атырғандай демин ишинс тяртып,
бир пас жым-жырт, тым-тырыс болып қалды. Күшигннен
асыраған Есжанынын он қапталыиа шонқыйып отырган сары непек тумсығын самалға тосыл, мурынынын
Гйй
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уыыи жыбырлатыи тур.1Ы да \йгс жақыклап келген
атлыларка қарай шаўлаўы менен шауып әтә кеттн.
— Еиди басланады, үйнне шогырланды, Есжан ага,
— дсп сыбырланды Вагдкяр. — Та-ак, Есжап аға, жасы улкенлигин ҳозир жүрмейди, шошайманды басынқыра да тв\!еи буғып отыр. Қомалдасыз атлайсыз!..
- • Мақул, мақул...
Айдыц жақтысында ат сүлдерлсри, үстиндеги адамларднн қыйкыл-ҳорекетлсри, сары кенектин гә анаўына. гә мынаўына былганлаи барып гнаўлап үрии жүргенлсрчпе шексм ап-апық Кйрипнп турды. Вир адам
аттаи жумаланып тусип, қораныц түбине қарай кеттн.
Есжан гарры Вагдиярдын шыганағына түртнн:
— Анаў биреўи саралай жақ иа, я қораға кире
жақ па? — дсп сорады дым тусинбей. Багдняр мурынынан мырс стип күлди де:
— Ҳозир кересен не қылғакын! — дсдн. Соиын. арасыпша болғаи жоқ, қорапыч жанагы адам барган жеринен қызыл-ала жалыи лап ете қалды да тутылган
жыкғыллардын ушына шашиыды, «Ҳаў, ишнндо мал
бар-ғо!!! — деп дорпендн Есжан ғарры». Лл, жанагы
адам бо.пса асықпай-а.пбырамай қолындағы парлаған
шомды қораныц қэр жернне -бпр тпйгнзнп баратыр
еди, изине шабалана ерип жүрген ийтти аттып устинен
бнрсўи «гүрп!» еттирди, ийт қулақларды шыкланды'рарлық дәрсжсде қатты-қатты қансылады да жым болды. «Өлэдизна! — дсди Есжан гарры қәттс сситтириккирсп. — Ийгте не жазық бар! — Өпгзлсрдн айтсач-а!
Обалын-ай! Қоне, кэмандняр, басласан басла, болмаса мсв шыдай жақ емеспен!..» дегснше болмады, гырдогерсгин қалқадай қоршап жанған жалынан жан иймаиы қалмаган Есжаннык ябысы қылыпдагы даўысыла салып шынгырыўы мәтдал, шом басып жүрген нөкерди ғазеп иепеи нышанага алып атырған гарры жагы қарысқанша тисленнп турып, шурпипенн басып жибсрди!
Оқ тийген нөкердип қолынан шомы түсип кетти де
жерде жаныўын даўам стип атты, пякер болса қолынан
гүскек шо.мға тентнреклсўл .меиен қарал турыл-турып,
ақыры дүс төмешше еимсшш таслап жибердп, шом
*лып» етип бнрден өшип, нөкср де отты омыраўлаўы менсн сылт етпестен қалды.
«Садаған, кетейин женис!» — Бирннши огынык сес169
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псстен к.атырыўы ғаррынын ксўилин қатты йошландырып жнберип едн, Багдняр— Ма-ала-дс-ес, Есжан аға! — дегенде, «маладссн*
нс» түсинбссс де мақтаў гәи екенин анлаган ғар^ы
салмадан шыға жуўыра жазлап қалды. Усы ўақытта
к»з;ш ашып-жумғанша Бахдияр, Досжан үсти-үстипе
оқ'!Ы жаўдырды. Үш-төрт олигин қалдырган атлылар
патцрақлаўы менен жайдьщ арғы таманына өтип кеттн.
— Атпац! Лтпаи! — дсп буйырды Бағдияр. — Оқтын қайдак шыққанын билмесин!..
Әйне усы ўақытта жанып атырғаи қораны жарып
шыққан Ёсжанныц ябысы, үстиидеги жабыуын лаўлатып, шыпгырыўы менен Бағдиярлар жатқан салмаға
таман жан ушыра шаўып киятыр еди, реҳими кслди
ме, душпапнын. арасынан биреў атып жибсрдидагы
ябыиы омақазан аттырды. Жығылғаи ат өз жабыўына
ози өртенип атқанда издеги өртенген қорапын ишинси сыйыр менеи баспақтыц, қос огиздин өкирген сеслерн еситилпп, Есжанныц қуйцасын жуўлатып жнберди.
Есжаннын шалгайын күш пенен басып
отырған
Бағдняр:
— Сабыр сақла, сабыр сақла! Ҳәзир олар бермаи,
жақтыга шығады, соған шекем атпа! — ден жалынып
атты.
Үнснзлик, анлыспақ тәўир-ақ даўам еттн. Басбашылар жанағы бир оқлар жайдын ишинсн үзилдн ме,
сыртынаи үзилди ме, соны билмей жайды узақтан айналар еди. Шәпик қоллы бнреўи зыцғытқан шом дин
аспаннан жалын-палыиы менен былғацлап келди де
Есжанныц тамынын Йасындағы боян гүдиге түсип,
жаидыи үстин демннн арасында тегис жалын қаплады.
Ғарры: «алты ай жазлай егип-тнгип, жыйиаған қаўынларымдь айтсанә!» деди ишинен ҳэм «соқыр қудай, не
жазығым бар, бунша неге мибнетимди күйднре берсссн!» деп налынды. Әйне усы пайытта тап ғарры менсн
тусма-тус, оттын аржағынан қапыға таман бир атлы
кслди. Берги жағындағы жалынпыц жақтысынан оған
көзи түскен гарры атлыпын шеп көзипин үстинен танған қара былғарикы көриўи-ақ мун екен, өмирде сөгинбейтуғыи адым: «Ҳаў, ҳаў, мынаў окекнин аўызын...
сэрдардык чзи-ғо!» деўн менен дуўы-сыйыиа, командапомандасына қарамастаи «ғарс» еттирдн» Лийкни,
1 0
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сәрдарльщ арш чагы арғымақ-ақ екеи, алдынгы еки
аягыи жоцары квгерип қазықтай тнкке шапшыды да
ғырра апналы1!, Аллаяр жаткан қайықца қарай қулдырады. Тап усы пурсатта қайықтын астыиан мылтық
гурнилдеп, ат үстиндсги шабандоэ қайықтын қарамақарС1)1 таманына аўды, лийкин, биротала аттап қулап
та қалмады, ийиеснн мылтық-сылтығы менен жерге
сүйреткен ат қайықтын тусынан зуў стии, өтип кстти.
— Мала-де-ее, Лллаяр! — деп түрттн Досжаиды
Багдияр. Ғарры пытырлап:
— Сол өлоднзна өлдимекен! — дейдп қызыққан ум
меиен. Ол сөйдегенше болган жоқ, жаЦағы мылтықсылтығи менен ийесин сүйретип вткеи ат анадайдан
тап биреў бурғандай лаппа артыпа қайырылды ҳом
сүйретняип киятырғап ийеси де «қудаиын қәмири менен» дегендей, қас қаққаиша атыныц үстинде тағы қа*
зықтай қақайды қом мылтығық жоқари көтериўи менен атлыларына қарай қайықгык тусынап тагы зуўў
йгип кеттп! Мына ҳәднйсени көрнп турған Есжан ғаррынын да, Аллаярдыц да таиланыўдан агыўды ойлаў
да санасынан шыгып кетти. Ш абандоз рз атлыларыпа
жақынлай берип, атты тағы тикке шаншылдырды да
артқы қос аягыида шыргүбелск айналдырип:
— Аттан түснц, ақымақла-ар! Душпап лаўзаннын
тийинде! — деп бақырды енгикксн қарлықиа даўысы
менен. Буйрық еситксклср турган-турған жеринде атларыиан жумалапысып, салмага қарай буққышладыдагы, сәрдар атынын алдынғы аяғы динк стнп жергс
тийиўден күн шығар таманга, оқ жетпестей жсрге шскем шаўыи барып, атын өрден-ыққа, ықтан-өрге қорсылдатып шаўып жүрип: «аты-ыц! Аты-ыц!..» дсп буй
рық берип жүрди, салмадағы аилыган ушеун бнрдсп
соны шөкелеп бир-бирдсн оқ көширди де аранын алыслығып, оқ жетпеслигин шамалағаи сон барлық дыққатып алдындагы топқанласып кпятыргаиларға бурды
Жақтыдағылардын қаранғыдағыларды көрнўи қыйып.
тек дус.мал меиен атып ғиятыр, ал, қарангы тамандағы
бағдиярларға жақтыдан кпятырган жаўдыц ҳәтте шегирмссинин ағы-қарасьша шексм айқып болғанлықтаи
оқ зая кетип жалшытпады. ӘГше усы пайытта да шегинбеўппе танланған Бағдияр: «Ҳаў, бул қалай, Досжа-ан! — дсдн ҳойранлық үяде. — Булар, бнр-екеўи
оқтан ушса қаша қоятуғыи еди-ғо!..»
17!
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— Қашырып не цыласац! — дсди гарры. — Өзлсринии отларыиа өзлери үйтилин млснн! Бирақ, еиди
менин мыиаў өртеиген жайды келеге келтирнўим
қыныи... — дегеннише болған жоқ, төбесинен «шүйк*
стксн оқ ғаррынын басьшдагы шошаймасым жулып
кетти. ғарры шошаймапын иишнде басы кетип бара1ырғандай үстнне бойын тасдады. Әбден кеўлин басқан
гаррынык сиро урыс бодып атыр ма, төбсдес болып
атыр ма, корине келмос.
— Басым терлеп тур едц, аязлап қалар демейди
булар! — деп тоцқылданып, Бағлиярды күлдирди. Соц
Досжапға: — Шошаймацнын емшегин т а ш жулып кетиптя, балам, — дсди суқ, бармағын сугып керсстип
атырып, комапднрдсн сөз еснтти:
— Алак қыла бермс, ғарры дейме-сп! Буқ төмс-ен!...
— Яқшы-аў, — деп буқты ғарры ҳом шошапмасын
басын кинип: — Ж аланбас адамныц анбаты бола
ма! —■ леди де мылтыгып қолына алды.
Усы пурсатта анаў жақтап сордар оқ көширди ҳам
жкгнглернне қәҳорли даўыс пенен қайық таманға қайтыўды буйырды. Бағдияр солай қарап аўысқанларды
көрип, не қыларып билмей дагдарын атырган бир
найытта:
— Бағдияр аға-а! — деди Досжац түртип. — Ссн
еки кемпир бетке бар, бул жақты өзлсримиэ енлеймиз!..
Бағдняр бир жерде жатып қалмаўды, енднги жағында салманыц ншч мснен жуўырып жүрип урысыўдын доркарлыгын уқтырын, тик жарды паналан, буққышлаўы мепен уйи тамаиға асыкты.
Бнрақ, о.т таманга душпан жақыилап қалған еди.
Соны сезген Досжан «бнз мындамыз!» дсгепдсй еки
нрет оқ көширди, узақтам сордардыц тағы да ксйин
қангыўды буйырғаи даўысы еситилди. Олзр тағы ксрн
қарап буққыш.тасты. Усы нурсатган
пайдалангаи
Бағдияр ез жайынын күи батар арқа тамаиыпан жылыслап жеттн де жаплын ай сәўлесинен келецкели
жағына иГтек сүйеген ақ теректеи соғылған зәнгиге
зиннк-зицк өрмс.тсп тамбасына шықты, соц итптеги еки
ҳаялдын жүреклерп жарылганша қорққаидай дорсжеде
дийўалды тақырлатып, тамнын басына зонгцни шығарып алды.
т
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Енди күштн еьигс бвлмесс Досжан менен Есжанды
басналатыүы мүмкип еди, Гжрақ, оқ жеткендсй жердс
қара көрцнбсдн, оқты бийкарга заялагысы да келмеди.
Тамнын басында өррс турды да лри даўысы мснен этнрапты гүигирлстии:
— Ҳо-^о-ҳә-ҳоодәоП||! Мсн мындама-ан! — деи бақырды ҳох қайық таманға қарап: — Мәрт бо-ол, балам
Аллаяр! Қапыга адам дарытпа! — ден даўыслады, осге-әсте. «Меннен қорқпа, ага, қәтнржам бо-ол!» дсген
баласыиын даўысы Багдиярдц да жигсрлендирип жибсрди. Усы ўақытга қайыққа бир оқ тарс стнп тииди.
Оқ шалымда адам барын абайлаған Багдияр бойын
төмем таслады да жыйналғаи гүдииин арасы меиен
днйўалдыи жаланаш жернн таўып, аяқларын еки жаққа керип таслады.
Жайдын төбссикдеги дүсирлидеи иштегн еки ҳаялдыи әдсбиндс жүреклери өэлеринс тыиып қалғандай
сезнлнп еди, Багдиярдын да\ысын танып, там басындағынык душпан емес, өзлернниц омснгери екенлигин
сон қарсы ссикке жуўырып барып қайтып турган ксмкнр де питегсне парасат таўанын деди.
.Чийкпн, Бағдиярдыи даўысына душиан кери қайта
қоймады.Досжанлар таманда атысиақ күшейген үстинс күшейди. Еки көзи өз жайынын отнрапьш ацлыған Адлаярға да қыбыр еткен қара қайықтын зтираиынап керане қоймады. Сопда, жацағы бир оқ қайыққа
қайдан келнл тийгсн, соган ақылы ҳәйран. Балапыи
кеўнли не дс болса атыспаққа гурышлапын атыр, бирақ, тилегенде ж аў дарын ма!..
Буққышлаган душпанларынык жанын атырған өз
жанына тәўир-ақ жақьгнлан қалғакын көргегг Досжан:
«Орынды өзгертпесек, тнккс киятыр!» деди ҳәм ж уўабын да күтпестен окесинин билегинен тартыгт, салмапыи иши мснен зоррс Лллаяр таманлаўга бөденедей
жорғалады. Ексўи бирдеи тнк жарға
омыраўларын
берип, ду шпаннын он б\нирчиен нышинага ала баслады. Ғарры сақалын қанырып жалмады, бул «ендигисин, өзим билсмен» дегсни екен, үсти-үстинс оқты двнднрип-дөндирип жибсрди. Лаўлаган жалынныц жақтысынац ғарры оғы тийген еки адамныц бирден аспанға сскирс.нп-секирсип қулағанларын өз көзи меиеп
көрди. Сонын араеынша биреў салмяиы жағалап ентелеп келе берди. «Мынаў сорлыиы эж сл айдан княтыр)7а
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аў!» дсп үлгермеди ғарры, баласы «гарс!» сттирди ҳәм
«усы бесиншим!» деди маҳтанышлы даўыс пснен.
— Меннен бкреўиқ ғана аргыҳ екен, — деп, ғарры
да өз мәртлигин айтыи қалды, — Абайла,
кслип
қалды!..
Мылтық тағы үсти-үстипе ғарсылдады. Душпанлар
тобын жазбастан бнр бүйирлеп артына шегинди де Аллаярдық жай бетине қарай қайтадан аўысты.
Нсжан ғаррынық жанған жаныныц, гүдисиниц жалыпы Аллаяр жатырған қанықгыц арқасындагы қара
аспанды қара ала қызыл шайыға усатып жиберди. Андын сәўлеси де оттып жарығынан гуқгирт тартып кетти, жулдызлар болса, бас пүкид көринбей қалды.
Оттыц берги жанынан өзине
қарай одагайласып
киятырғаплар қарацғыда жолсыз қорсылдасып жор|Ып
киятырған бир падалыға ыензер еди. Буннан сәл бурын
ҳаўлан самал тартып турғаи қайықтын астында топып
отырған бала, урда-тут ҳорскет онша болмаса да қыйын
пурсаттыц қысылшақлығынан болса керек, Аллаярға
қайықтық асты қапғлрықланып, ысып кеткепдей көриндн.
Оө жеқинен қолып шыгармақшы еди, жақынлап қалгап
қара оған пурсат бермсди, үсти-үстине «шынғытыўга»
туўра келди.
Екинши, үшннши ушырғанлары есинде, бала аржагында есаптан алжасты. Есап гой, есап, сл өзине өзн
есап бсриўи даркар ма, даркар емес пе, бурынпан сүйсгинде жоқ батырлық пенеп баты.1лық демнпц арасында, айда, жылда емес, өмирдин усы бир гана ақшамында қайдан. қалай, не ушын пайда болды, усыларды
ойлаўы керек пе, керек смес пе, ол ҳотгс усыпы да
хыялына келтирген жоқ. Оныц ядында еки ғака норсе:
«душпан» ҳәм «оппан қорғаиыў> деген уғым бар. Усы
күклер басқа түсип, усы уғым көкиреккс беккем уялап
алған пурсатта реҳимшиддин жаўызға, жаўыздыц оннан-ҳәм қаталырақ бир мақлуққа айналыўы ушын бир
ай, бир жыл, бир ҳопте, ҳотте, бир күн-ҳом емес, өмирдиқ усындай әри қаўегерли. ори қорқынышлы бнр гана
саатыныц өзи жеткиликли қусагаи.. Әцгименин түпдорсгин, снодсрегин айтқанда жаўы злы қта, аш-әнгадг.лық
та, лсетимлик те, жесирлик те, қайғыдаи тегнлетуғын
көз жаслары да, жүреклерди тарса айыратуғын қуўпышлар да басқа бир жақтап келмейди, инсаният
жаўызлықгы дэ, жыртқышлықты да ҳәйўакнан үйрец-
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ген емес, сумлықты, тәсилди шәйтаннан үйренген емсс.
цнсаннык жыртқышлығы, сумлығы алдында ен жыртқыш ҳәл>ан да, шәйтан да мозк бир қуўыршақ! Ипсан
өзине қарсы жыртқышлықты өз қарсыласына өзи уйретедн, топылыўды өзи үйретеди, елтириўди ези үйретеди, сейтпн, өзи үйреткен өлтириў усылларынын, қурбаны да езп больш кетип атады. Бундайда сен қурбан
болыуга т)1Й.чсди мақсет сеннин қуяыча арзый ма, жоқ
ла, сепик өлиўнннен өзгегс, әсиресе, өзиқчен сонғыларга қаьыр-сақаўат, жақсылық, айта жүргепдей ибрат
бар ма, жоқ па, әнгиме усында! Тири жүрип-ақ елнден
парқы жоқ, бул дүньяга мусаллаг болып журген тярилер, олгеп пурсатынаи баслап өмирин монгибақый
даўам етнп кетстугын, өлгенлер қатарына ҳсш дәўирде де қосылмайтуғын, тирилер қатарында Ерназар алакездей аты шығьгп жүре берсгуғьш өлгенлер бар. Усы
атысып атырғанлар езлерип солардын қай топарларыжатқарады екен, ҳәзкр буны да ойлап журген адзм
жоқ. Оқ излеп жүрген адам бар! Тығылгандай пана
кзлеп жүрген адам бар. Мине, ол адам қайыққа жақынлап княтыр. Бирақ. қайықтьщ астын Лллаяр өлмсй
бсре ме?! Инге еки арыслан усылай таласпай ма?! Бирақ, бул доўирдиц айқаслары аса қүдиретли күшли
емес, тапқырлықты, мергепликти талаи етеди. Одағайлаган қара снди ол атласа қайьжты төнкеретуғыидай
сезилди де бала шүрнппени тартти. Лийкин, шуриппец
«шырт» стти де қалды. Сонда барып ол коробкадағы
бсс оқтын бесеўии дс атып болғанын түсиндн ҳәм мамент Аманнан олжа түскен мы.чпыққа жармасты, бирипши оғыныц тийгсннн ол анық көрдп, тинмесс киятырған адам жалн етип қулай ма! Затворлы тартып
қалғаны, бос писен аспанга шыплап ҳаўлады д? қэйьжтын ултанына «шық» етип тийип, жерге «шық» етнп
түсти, бала бунын борин өз қулагы мспеп сситти ҳэм
мылтықтын қулағын екннши мэрте шатырлатып қайтарды да екинши қараны жалпайтты. Усы пурсатта
онын ядыпа: «англичаиы мылтық тийгиш кследн!» дегсн ағасынык гәпи түсти ҳом зәрре ертсрек усы мылтықтаи пайдалапбағаныпа екиндн.
Азмаздан сон атыспа тагы тынып қалгандай көринди. Досжанлар беттен де атылгап оқтын сести сичрсксидн. Қанықтан ои-он бсс адым арыда жүрскти
1?5
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/
зырцыллатарлық мун менен биреўдиц жыланып шыққан-. «Шақам-ааў!.. Ш ақам-ааўў!..» дсгсн ори әрманлы,
әри қайгылы сести бир тынып, бир шыгып атты. Бул
сөзге тусииген Лллаяр, усы бир бийшараны агқанына
нсгодур, жылагысы кслип кегти, сөйтии, қараса, ол сле
мылтыгын тасламастан қор ўақытта бпр дәриснип,
қайыққа жақынлап киятыр!..
Ойнс усы ўақытта анасы қасте жауыргап, устинде
океси атисып атмрған жайдыц қараман қапысы бирден тақырлап, баланыц дыққатын бурыи жнбердидағы,
бирдеп ацқайып ашылған қаныныц арғы таманындағы
укнрейген қараигыдан сс-ақылдан айырылгап, шашлары ўудар-дуўдар Мәҳийда шешсй атлығып шықты қом:
«Ҳа-а ғарры-ы, жалгызын амап ба, қо ғарры-ы!» дсп,
қорқыпышлы бир айбарақ пенен «шақамаў!» лап атырган қараньщ устине қарай жуўырд»л. Терт бес адым
аттты ма, атпады ма, жаралыныц мылтығы «гурп» етти
дс кемпнр қулашын жайыўы мснен жалп стти. Усынын
бәрин қас қагымда кизи шалып, санасына жеткерип
үлгерген бала қачты тисленнп, қәзир гапа өзи аяп отырған жаралыныц қыбырлап киятырғап қарасын пышапаға алды да бпр оқ пенсн ссспестен қатырды ҳәм пеге
екенн белгиснз, бададарға тәп жыдаў мснен скнреп
жылан жиберди, Тампын басынан Бағдиярдыц: «Не
болды-ы, балам, оқ тийгенпен амаибыса-ак?!» деген
қаўетерленген даўысы еситнлди. Бала балаға тән садалық пенен: «Шешемди атып таслады-ы!» деди жыланғап даўыс ненен. «Жецген ссикти ашып кеткен болса, апан шамаллаи қалатугын болды-аў! Бирақ сеп
орыпы.ннан қозғалма!» деп даўыслады тамнын басыиан. Усы ўақыгта қайықтын кун шыгар қубласынап
патырақлаган дойнақ сести еситилип, бағапагы атлы
қаныққа устн-үстине оқ жаудырды, тамнын басы да
тасыр-тусыр болып, Бағдияр да сордарды оққа тутып
атты, бирақ, бәри пайдасыз еди, жылмацлаган жүйрик
ат, шәпик жигит го аттын баўырыпа тусип, гә сринс
қонып атысыўы метген орден-ыққа, ықтан өргс жүйткпди де оқ шалымға дарымастан:
— Даўыс шыққан тамды өрте-сп. даўыс шыққан
тамды-ы! — ден, қайта-қайга қыйғырыўы менен ояқтан
бир, буяқтап бир көрипис берип турлы. Нсжэп гаррынып тамы таманнаи Досжаннын:
— Абайлы бо-ол, Багдияр аға а, душпан сен таман'.76
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ға аўыагы ы! — деген сести шықты. Бағдияр да өз гезегинде оны сергеклендирмскши болгаиы ш ыга-ар:
— Қөрин турма-ан, Досжа-ан! Шыда-ас, отряд жақынласцандур! — ден қышқырды. Бул сеске қаиық
астындағы Аллаяр түўе, иште жатырган қастопик де
қулағы елсн ете қалды:
— Гез келе қойса, ж аў тым-тыракай қаша қояр
еди-аў!..
Ждйдыц арқа күн батар таманындагы ай нурынаи
санланған торепииен ентелеп келип қалған еки қарапи
я Аллаяр, я Бағдияр абайласеш! Олар қолларындағы
майқабақтан таяқтын ушына байланган шобытқа лақылдатып май цуйды, соц тутандырды да гүдиге созды.
18

Гвардияшыларга Досжандикине жетиў
мун. Сол
караға аман-есен жетсе қаўип-қатерснз, бир майдан
от лаўлатып жағып, ец болмаса жыйырылып қалған
шулгаўларып кептирил, озса бир-бир шайым жармадан
қалтырасып киятыргап ишлсрине жыллы жеткизбекши. Бирим-бирим сақта турса да екеў-ара, үшеў-ара,
жыллылаў жерде бири бирине арқаларын берип, бири
бирине басларын сүйесип, ж срде бири бирине арқаларын берип, бири бирине басларын сүйеснп, кннимшснақ н/а.малы-шамалы мызғып алмақшы.
Қыпшақ қамалындағы өлим менсп омирдиц арпалысыпда ет қызыў менен ҳеш
ким де шаршағаиып,
болдырғанын, аш болғаныи, үстшшц жупыны.тыгын
билмеген бе, я шынында да сабыл.чаган ба, одсбинде,
— Қыншақтан шыққапында ҳэмменин де аяқ басыўлары
шыйрақ сди. Енди мынаў ат жетпес, оқ шалмас узаққа
жырақлаеқан сайыи енселеринеи тас йасқандай, аяқлары да аўырласып, ҳоммсни уйқы қысқанлығы соншелли, қыстын ызғырық аязы да, жолдыц жуўапксршилиги
де жабылып баратырған кирпиклергс тиреў бола жақ
емес сыяқлы. Уйқы жаўдан жаман...
...Шашлары сарыдан ақшыллаў, мурыныиын үстипдс
бпенектин. маегиндсгидей сспкили бар, он-он бпрлердеги баспақ мурын баласы менен жап-жасыл көкорай
көк шалғында гүбелск қуўыи жүр еди ме... «Жолдас
Пано-ов!» деген сестен селк ете қалғап командир өзинин зорре қалғып ксткенин абайлады.
17/
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«Досжандикине өзим туўры апарамаи,» дсп, арбапы
пулемстши, бурынгы командир Кумингер айдап киятыр еди. Жацагы соныц даўысы екен, қамшксын шошайтып:
— Анаў қызыл сағымды неге жорыйсыз? — деди
Пановқа.
— Қайдам? — Панов көзлсрин уўқалап. солай қарап сойлсди. — Бул, тацныц сагымы емес ғой, таи еле
узақ! — Ол арбадан тикейип винокль мснен қарады. —
Өрт гой мыиаў, бир жайлар лаўлап жанып атыр!..
— Мынаў ссс жаўынгерлердиц көзлерииеи эйнек
пердесин жулын таслады да ҳәмме бирден ссргекленип, күн шығысқа алақласты. Кумингер ойшыл нозер
жяберип:
— Душиан алдымызды қалай орап үлгере қойды
екен! — деди каўетерли даўыс толқынны мепен. Панов
қәтиржам жуўап бсрди:
— Мүмнин смес. Олар түнде урыса алмайды. Бирақ,
қайдан шығып тур сол жальтн?! Бағдиярдын аўылынан
емес пе?!
— Сол туслардан шығады.
— Сол туста басқа аўыл бар ма?!
— Ж оқ ғой! — деди Кумннгер, исенимли. — Мынаў,
тап сол үйлер!
— Бағдияр барып үлгерди ме ексн?! — Бул, жаца
ғана арбага мацлайын сүйеп уйқылап киятырған аўған
жигити Нурахмст; өзин Бағдиярдын «өл деген жорасыман» деп ссаплайды, шынында да екеўииин арасынан қыл өтиейтугын дос еди, командирди бирдсн асықтырды:
— Тез жстиў ксрек, ж олдас Панов! Ҳаялы аўырыў.
Балгсы бар!
— Қойып, тур, Нурахмет, мен ойланып алайын!
Егеп олар кеп болса, мскиц қалған отрядты қырғынға
бериўгс ҳақым жоқ...
— Ант қайда «биреў ҳәмме ушын, ҳэмме биреў
ушын» деген?! — Қумингер командирден жуўап күтпестсн атларды шыриылдатты. Из беттен биреў: «Айналып өткенде болмаспеди?!» дсп даўыыслады.
— Па-ай, усындайда кавалсрияныи қэдири жогаў!..
178
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—
Г й л - с ө з тоқтатылсын! — деп буйырды Панов. —
Ж үрис Дледеленсин! «Ҳәмме биреў ушып, бирсў ҳомме
ушын!*...
— Ҳэмме биреў ушьш, биреў ҳэмме унши!»...
— Барсў ҳәмме ушып, ҳәмме биреў ушын!...
— Бкреў ҳомме ушы-ып!..
Усы сеслерге дөцгелеклердиц тақырлылары, туяклардын дүқкилдилери, аяқлардыц дүрсилдилери қосылып, қазир ғана мүлгип атырғап ғыр-әтирапты дүрдүр силкиндирип жиберди, жаўынгерлик дабыл деген,
мине, усы едн...
Аглар басларын шайқап алға тасланды,..
Жигнглер шулгаўлар қабартқан аяқларып ҳаргыилықтан сүйреп алга тасланды. Жоллар
қуўырылып
бар а! ыр...

... Ссл сол екен, аспаи шатынап, мәстан кемпир пөстегии қаққандай тарса-тарс, сатыр-сутыр бола қалды.
Енди булыц изи тыйылмады. Қайыққа қарап буққышлэўшылар көбейгеи сайын Аллаяр жән-жаққа қараўға
пурсат таппайды. Бос писенлер шық.таи ушып, затвордын шатырлаўы жийилснген үстшге жпннленди. Бир
ўақытта қайықтын асгындағы қаранглылық әллс ким
шом тугып үнилип атырғандай жақтыланып кетти.
Он таманыка жалт қарағак бала өз жайынын арқа батыс дийўалына ғыррықлапған боян гүдипин лаўлап
жапып атырғанып, мыиаў сопыц жақтысы екснин абайлады ҳом тамныи басында тарсылдагып мылтық атып
атырғак әкесинин тағдийри тәшўишленднре берди. Еки
қулағы сол жақта, там басынан мылтық тарсылдаса,
окесинин тирилигипеи дәрек таўып, кеўили пнтегене
жәмлепгеидей болады. Бирақ, зәқги қай тамаида еди,
әкеси түсип кете ала ма, жоқ па?! Өртсие баслағаи
жайдан анасы қалай аман шыға алады, ўай-ўай!..
Жай менен қайықтын арасы пәраўан жигирма бес
ады.м! Бала жайдын Мәҳийда шсшей ашып, үцпрейтип
кеткен сыртқы қапысыи нәзерлеп турды да, сонша
күшти қайдан тапқаны белгиснз, қайықтыц астынан
суўырылып шыға сала, барлық қорқыпыш-үркиниш,
қардай борап турған оқ дегепиц бир цул, снбеклеўди
де қся берип, еки мылтығын бирден сүйреўи
менен
1/9
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жан ушыра цапыка жуўырды. Еснкке бнр-екл адым
қалганла бир оқ онмн. басынап малақанын ушырып
кетти, екинши оқ онын жаўып улгерген қараман қапысыиа тарс епш улгсрди.
Тасыр-тусыр нттсгн қапы ашылганда боиын суўық
самал жайлағанлай болып, аўырыў ананын жумуў.чы
көзлерн «жалт* етип ашылды. Лиа байгус, кирип келгснди: «басбашы шыгар!» деп еди, «ага! Ака-а! Ағам
кслмеди ме?!!!» деген баласынын цорқыныппы сесги
қарацғылық шөккен гулгуллалы өжирени гунгнрлетип
жнбердп.
— Даўысыннан айналайын, ақудай! — деп жыламсырағэн даўысы сситилди. — Тиримедиц қулыным!..
— Тнримен гой, акам қайла! Дгам?!..
— Еснктк тамбнлс! Агац тамиын. басында дурсилдсп жүр кой! Көрмейсен бе, атысып атыр! Оне, тағы
бир атты!.. Тәмбшш...
— Сыртқы тәмбннн бэсгым!
— Ишкинн де бас!..
Қоллары қалтырап, бала мүнештеги бслди қаиынык
жоқарыгы беллигине тнреп: «Лгам еле атып атыр!»
дегспше болгап жоқ, сырттан бир оқ айнаныц бир көзнн
шылпаршс етип өттп де днйўалга тийип,
сытьтрлап
шыптага түсти.
Бул уйдин терезеся усы қаратандагы жайлардыц
боркникннсн дс бәлентлеў сди. Баласынын тырбанып,
бойын жеткере ал.ман атырғанын абайлаган ананын
тобарсығап ернии жуиласын, кеўии баратырган тили:
«Сабанқ... сабаяқ!» деген сөзгс гүрмслди. Бала сабаяқты емес, гэнс-көкси, «бэҳарғс ө.чмей иидқсам қапдап
аларман» деп, анасынык көрпелик пахта тыгып қойгаи қармшнын окелип, тсрезеинц астына торс еткизди.
Апаныц қулагына баласы айнаға урған қундақтыц
баршылдысы, сынған шөлмектин сынғырлан жерге төгилгсн сссти меиси мылтықтын гурпилдиси биргс келди.
Мылтық дәринин ашқылгым қышқыл ийнсние қосыла
тапаўға киргсн оллс қапдай бнр кецирсиген күйиктнн
пйиси кенсирипш қымыршытып түшкирди дс, тамныц
басындағы өрдсн-ыққа жуўырып жүрген дүрсилднге
қулақ түрди. Кеўлинс, жүрегин сол тамнын басындағы
дүрсилди соқтырып тургандай, сол тынса буиын жүрегинии дс дүрсплдпси тыпып қалатугындай туйылып
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жатты. Бахтына, там басындағы аяк дурсилдиси жийиленсе жнйнлендн-дә, сле тынған жоқ.
Баласыныи да екн қулағы әкесинин сол дүрснлдисииде, ени кели айнада. Коробкадағы соиғы оқтаи
ксйнн айнанын түбино журеснне отырды да қаранғыда
оқты биримлеп салын атырып:
«Ҳаэ-әззир, апа, урыс ҳозир тамам болады... Лзырақ
шыдас... Өзпм таза ҳаўаға алып шығаман... Шөллеген
де шыгарсац. чай қайнатып берсмс-е-еп,» деп, алдарҳатып сайлейди...
Көзди ашып жумганыиша ҳа11ыҳтағы торсыо1дынын
жайдын ишине көшкенинен там басыидагы әкеси балаеынып мәкан жайы өзгергеннн ссэдн, сездн де ҳулағын
тероэс таманга тосыў меиен бола берди. Әдеикн жаўғаи
оҳтан соцғы зәрре тьшыспадан лксси: «балага бир нс
болды ма?! ден тынышсызлангап еди, усы пайытта айнадаи 1ағы үстн-үстинс еки оқ ҳатарынан зуў-зуў етип
шыҳть да оиын бнреўи азамлы бери өрдеи-ыққа ат
шаўып, агтын го баўырына түснп, го'ерцне қопып, 6 >йрық берип жүрген атлыны ердеп аўлырды, атлы буд
сапары аўған жерине аўнап жыгылып қалдыдагы. ийеснз аты вз байдалына ы.тағын кстти. Нсжаниын жинып
атырган жайынып қаиталыиан буны аиық коргсн Багдияр, бар даўысы мснен:
— Ма-ла-дс-ес Аллаяррр! — деп бақырып жиберди
ҳом қыраўдан сүмелекленип қалган қарлығаштын қанатыидай муртларын еки жаққа қанаатланыўшылық
ненсн айырып сыйпалады. ӘОне усы найытта атган жыгылган сордар орыиынан тептнреклеп турды, жай таманпан оған қарап жуўырган шошаймалы сақаллыпыи
Есжан ғарры екенпн Бағдняр оныц у.<ын шапапычап
таныды. Әсген-әсте сордарды нышанаға ала баслаган
опын қыеылгал козлери еки қаранын бирдеп қушақласыи кврисе жақтай биринс бири қушақларып ашып
қынгыра жуўырысқанын кйрии қалды. Екн тарепген
жуўырысқанлардыц бирин бнрн узақ аГфа.тықтан сон
корип атырған сагынышлылардай бар-ҳо қушақлаеып
қалганын корип үлгерген жигнт, шурнппеден қолын да
жаздырыц үлгерди ҳом ишинсн: «Кудай сақлады-ғо,
тас болмася Есжан аганы атып ала жэзладым-аү 1»
дсп-ақ айтым қалды, аяқ ушынап лаўлаған жалын
қарсы алдын күндиздиц күнигидсй жақтырып жнбсрди.
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Еп:;ип! жағында ол өзиниц еркииен бийғарез ҳалда
шапшып 1урь:л, наганын суўырып алды да қынабь; мепен қаиысты шыцгыта сала устиндеги узыи шипсльди
шешиг., альыьш баратырған боян гүдгиш сабалай берди. сабалан бердн! Ол кштегилерди тирн сақлап қалыўдан басқа ҳәмме, ҳәмме норсени умытқан. Жерден
5ас көтермеўи кереклиги до, бас көтерсе мынаў жақтыда душнаныныц мылтықтьщ қараўыльша
баклап
атыўы мүмкин екенлигин дс, қаиталында жатырған
зәцгини де, сол зокгини қоя сала, ямаса днйўалдац
сықпаиап-ақ түсип, иштеги ҳал үстипдегп ҳаялып сыртқа көтере жуўырыў птнмалльгғы барлыгын да есинен
шығарған ол шинель мснен сабалап, өртти апық ошире
алмасын билгеинен соц гүдиге қақпақтай кец жаўырынын берип бар порманы мепеп гурышланып гүдипи арман ийтерди. Шошапмасьгпыц устинен асырылып өтип
шалқыған жалыннып қызыл тили, мыса.ты бир ертеклсрдеги кораматлы қызыл қораз тастөбесине қонып
алып, қулаш жегкисиз қырмызы қапатлары мепен
баҳадурдыц төбесип желиип турғапғға мензер еди...
(!ырттағы ҳәдийселсрден бийхабар анаиыц бийтап
журеги әллс бир сумлықшг сезкигсндсй ҳэўлирди. Төбедеги дүрсилди тск мүйсште, опда да гүди турған
муйеште — бпр орынында жср тепсинпп турып қалғапдай сезилди. Самал арқадан болгаплықтац жалын
қублаға шалқып, сынық айпадан еле сыртқы тутишшц
оламаты келе қойган жоқ еди. Аннадаи буғып қарап,
уғрьш-уғрын бағып тургаи Лллаяр атысиапыц пышақ
кести тоқтап қалганьпга жана танлапа баслағапда айнанып алдыпыц бирде.ч жап-жақты болып кеткснинен
гамбасындагы енди болмаса умыта жазлаған өргипиц
айнаға қарай өрис алғанын биле қойды!...
Ғурышлаиып қакша жаиталаса ийтерген сайыа гүдиге соншелли сицип баратырғапын билген Бағдияр
бирден есип жыйды да гудиден алыслады.
Жайдаи түсе сала ҳал үстипдеги ҳаялы мспен атысып атырған жалгызын еле де былайлаў алып қашыў
итималлығыныц барлығы жаца гаца есине туетн ҳәм
бирдсп сөйте қоймай бир өмпрге татырлық қымбатлы
моўритлерди мәзи тырбаныў у.снеп «тксрин алғанына
екинди. Қа1!ткенде де жнбсрилгск қателикти тез жэн182
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лел алы5' дзркар еди. Зәқгинн қойып атыўға пурсат
жоқ, сыпырылып түсиў нийети мснен асығып-албырап
жана дийўа.тга жақынлай бергени, қуднретли бнр куш
гелледен тас пснеп қақ жаўырынынан қойып қалғандай, қыр арқадаи қатты иле турғызды да өзипиц демине өзин туйилдирип таслады.
Усыпшелли саўашларга қатынасып журип, бир де
оқ тийли, бир де тыйық өзян жаралап көрмегсп ол өзинин қақ жаўырынынан оқтыи тийгеннн қәм қулащ
жайып қулап барачырғапын сакасына жылт еттнрип
жсткерди, жеткерди де қайгкен кунде де там басынан
жерге қулал түспеўдин иләжын ислен бақты, бнрзқ
аяқлары я шегиниўге, я бойып тиклеп туруўға себкн
тийгизсе-ше! Ол өзинде буўынсызлық, салмақсызлық
ҳалатть сезди, «усы ен сонғы ссзимлерим шығар,» деп
ойлағап онын тосаттан ядына отряды түсгн, «мумкпн,
аўылга араласып жүрген шыға-арр... бәлким, түсприа
алар, өлимнсн қутыларман, әй, жа-ғә, өле беремен бе!%
деген хыял менен бар жнгернн салып, қырынла.мэқ.шы
еди, дийўалдан салбырап атырған қолыпан наганы
жерге «салқ» етпп түсип кетти, ал, өзи болса шалқасына тусип қалды, енди оган қыймылдаў да, дьгбыс
шығарыў да қыйынласып, танаўы жслбиреп, тынысы
тарыла берди. Ол аяқ ушында лаўлап атырған жалыннын арқадан ескен самал менен шалқып жулқыпыўларып көрди, ядына, баягыда бир Ийшанқала таманлард з эқ арғымақтыд устинде, қып-қызыл жалаўга оранып, өзиниц ат шаўып баратырғаны түсти. Қызыл жалыпныа ақ-сары соўлссиў оныц сонша саратаипып сары қуяшы тагықтырған қаралш м жузин лгыс кр.ггге
дөқдирип, тсгинликте отқа да күнмейтугык қсладан
қуйылған кәраматлы бир мүсинге мсизстил жиберди.
Аяғын күйдире баслаған от бетлсрин жыбырлатып,
шыйырылган муртларындағы сүмелекленген музларды
еритии, ип-ири қылларын дирилдеткени мепен, зилқара
тасқа айиалған ноҳән нилтабапларын жыйпан алғапдай шама жоқ еди онда, «Жаныи... атырғаи... усайман...» А иаў асландэғы алэқандай-алақандай шзғырайысқан жулдызларга улкен бир ашықлық, дийдар
қалдырған шексиз ҳәм сыйқырлы сағьжыш пенен,
аҳыўзарлық пснеи «усыны маиги кврнп жатайын» дегендей көзлерин адырайтып ашқаны да сол, қарашықлары
кенейип барып, телмирди дс... әтирац бирдеп тас түнек.
1$3
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тас қамал бола қалды. Баданадай-бадаиалай аптылып
қа.пған кездерян жадты раш п атыртап жалын да опын
вшксн шамшырағын қайтып жапдыра а.тмады. Ол ен
сонгы мэрте аўизларин арандай ашып-ашып, қақы
калып баратырған мына дүт>ндан ен соигы ҳаўаны
жудын-жулқын алды да... Нпдп оган бәри бнр едн!..'Ьтнкнн, щрилер1е еле бори бнр емес. Тнри қулақлар тамнын басындагы дүрснлдшшн тынын қалғанын
шп1е билнп атыр. Тамнын төбеси дурсилде.мен қалды!
Бар.тық қаўнп-қатсрн, түдиги қорқыпыш болып, анапы
усы ўақтлтта есснкиретти, Бирақ, еле де баласына сыр
берс жақ еме-ес, дәстанларындагы қарақалнақ қалл*
лары қақарманлықлары менен мози мақталмаса керек,
қалл атын қарақалпақлар бннкарга уран еглесс керск!
Бупын тәрнйпин жырлағанлар жырлай берсин, бнзин
ез жумысымыз бар...
Артына бнр қайьтры.тып қараган баласы айнадан
тускен жақтыдан анасынын козлерииен жылтыраган
ж ас көрнп налды.
— Жылама, апа... Ҳознр, ҳззир урыс питеди’..
Урыс әлле қаш тап питксн сдп, буннан, әлбетте,
балаиын да, анасынын да хабары жоқ.
Айнадан жумбаршақланып кирген ашшы түшн тамнын ::штIн кийин кетги де апаныц пэпесин тарылтып
таслады. Соныц арасышна болған жоқ, тамнын басынан тарса-тарс оқ кяширнлс бсрди. «А қуда-ан! Аман
еке-сн!..» дсп ецирсп жнбсрди апасы.
• - Лгам тирн! Тнри! Кнди не деп едиц! — деди
қуўанмштан өзнн қоярга жай таппаған баласы. —
Еснттнн бе, апз-а?!! Атып атыр, ағам атып атыр!
Сыртқа жуўыраиын ба-а?!!,,
- - Ж а-жақ! Атыспа күшеЙди-и!..
Лнасынын қыйылып жалымыўып қыймаган псрзеити
ушз жақ кепгердсн талпыиып барып, ушпай қалды да
мылттлғын қоланлап, тағы айнаға үпилди. Түтингс тун.
шыт-ып. қақалып-шақалып, ҳеш иәрсе коре алмады.
Усы мәҳолде излн-изинен тағт>« там басынан тарса-тарс
оқтын сести еситилип, анасы бар ганратын салып бзласына:
— Буғып оты-нр. оқ тнйип кете-ерр! — деп даўыслады жалынышлы ырғақта. Бала бугып отырды. Вуқпай қойтсин, тамиыц басындағы тарсылды өртепип
атырған әкесиниц омыраўып аршынлаған оқ қатарла-
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рыпдакы оқлардын от тнйгендеги изли-изинеп гүрпилд с ү и
екенин билыейди ғой, ақшры! Соиын ушын оқ
ҳор гүрпилдегеп сакын булар қуўапбан кпм қууанеын!
Бирақ. алдамшыныц аты алдамшы, алдачшы бахыт
та, алдамшы қуўаныш та узаққа бармайды, ҳақыйқлтлығы анықланганша ғана алдайлы да сон сол қуўаны.ныныц орыпын ҳасирсткс таслай қашады. Булардыц
д з қуўанмшы узаққа бармады. Жайдыц арқа жагындггы гүднпнн астыпыц тусыиыц агашы сыпып, жалын
1Ш!ке шарныдыдагы, шинлснбеггн қара қурым патик
тучана баЛ ады . Сонын арасьшша тамиыц басындагы
гүрпилди пышақ кескендей 1ынылын, қайтып еситилмей
қалды. Бунып бәринен қорқынытлысы усынысы еди...
Куйеўггнен бирогала гүдсрдн узгек анасы ж«гсл
аралас, буулығып жылады:
— Қаш! Қаш деймен, қа-аш! Лқ сүтиме ыразы
емсспен, қашш!..
Бала буиы тынлаган жоқ. Қапынык бсллигпне тпмби
ушын тирелген белдн тандырып таслап, қапыны анқайтып ашып жибсрдп. Ишкс салқын, таза ҳаўа селдей
жанырылып қуйылды. Жайдыц пшип ҳеш норсеии керин болмаслық дорежеде қаплаган түтии айпадап да
суўырыдын ш ы п а п атты. Лла.мпурдан түгинге буўлығып журнм, жөге.т аралас: «Қаш-аш, қа-аш!..» деп қайта-қайта такирарлапып атырғап анасынык әри жалынышлы. арн аяицшлы сеслернн қуўалай отырып,
та\-ып алды да бабғус ананын қуўарған шөптей семип
қуу суйеги қалған жеп-женнл ленеснн төсск орыны
менен қоса көтере сала еснкке қарай бетледи.
Сыртқы қапыдан шығыўдан екеўпннц бирден ләплсринс ори салқын, әрн дәмсиз болыўына қарамастан
ядамнып ҳсш қашан шөлин қандырмастай бнр ҳаятбағыш ҳаўа лып-лып ура қонды. Таза ҳаўа жутып, нитегене сергекленгсн ана «ртенип атырган ез жайыпын
жақтысымак шықпай атырып-ақ:
— Таслаи қашпасац, ақ сутиме ырза емесиен! —
лсп, ҳәлсиз қоллары мснен баласынын басына жыланыи мушлады. — Бирсў атып салады то-оо, таслап қаш
дейме-ен! Бағдиярдыц шанарагын қурыта жақсан дейме-еи, ҳа қашш!.. — Лийкип, буны тыцлайтуғыи бала
жоқ, солҳылдап жуўырыўы менсн Пазарбайдык гвне
тамын назсрлсп баратыр сди, қапелнмде қатты бир
пэрсеге сурникти де омақазан атык жығылды. Анасы
186
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бир қзпта.чга ушып түсти. Бала артыпа бурыла сала
жатқан денанн орыпынан қушақтап көтерс бсргеии,
қараса, МоҳиЛда ксмнир кбслерин ақшыптын, тнслеп
а.та жақтай ауыаын арандай апгып атыр балагз! Бала
қорққанынан шалқасыпан таслай жизлап, өлдим
азарда есин жыйды да кемпирди қолынан сықпанатын
түеирип жибсрди қом анадайда: «Қаш дсймен, қаш!»
дсп тырбанып атырған анасын жөргеги менен алып
қашқан қундақлаўлы баладай көтер-ә қашты! Ол сол
жуўырыстан Ыазарбайдын қапысына бир тынбастан
жегти ҳәм бнр қолы менен Есжан ғарры қыстырып,
шйп гыгыи ққойган зулыпты ашты да ссикти тсўип
жибердк.
Бул жай от та тиймеген, оқ та типмсген, ҳеш жсрдс
ҳеш нәрсе болмағандай пәи-пэкизе ғана болып турган
екен. Кесектен узын етилин салынған ешек
пештнн
қууысындагы марданнық қасына анасын сүйеп отырғызды да жуўырыўы менси еснктен шыгып кеттп. Анасы шыға қашзтуғындан еснкти сыр1ыпаи зулыплан.
шөбин қыстырып атырғаныида иштен: «Кел берн-и!
Енди қайда баратырса-ац!» деген жалынышлы, өлпец
сссти тагы сситилди. Бала еситпегенсиди де ҳәзир ғана
пәтиги ортасына түсксн жайына қарай қусгай ушты.
Қорасынын қасында бала әкесипин тенкенип өлип
атырған телетин ерли атыц, жибин үзип, қоранын
ишинде айналып шаўып жүрген сыйырып, жалынға
үркек нэзер таслап тыныршылап турған баспағын керIенн болмаса, бала булардык ҳеш қайсысына дыққат
аўдармады. Тек көз ғана коргенлерин фотоаппараттай
?Яд» деген нсгагивиис түсирип баратыр.
Жалын еле лаўлап жапып, жайдыц пақсаларына
шекем тәбе мснен жсрдиц иралыгында қызыл баўырланган қара ала булыттай түш н жумбаршақланып
31Ы р.

— А-ға-ға-а-а-гаа-ҳа-ҳа-ҳааааа!...
Әтнраптағы гөне
тамлар — жаўгершиликлсрдеп
журты серпилип, адиран қалған гөне тамлар жацғырықлап, баланыи бәдҳайбат, қорқыкышлы ҳәм жалынышлы даўысын гацғы тымықта такирарлаЯдн— А-ға-ға-ға-ға-ғааа-ҳа-ҳа-ҳа-аааа!...
— Ағҳа-ҳа-ҳа-ҳа-ааааааа!..
Геие трмтпптан
үриккен байыўлылар жулқынып
ушады.
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— А-а-ға-ға-ға-ҳа-ҳа-ҳа-ҳааааа!...
Бүлбнл ушып, заҳ қалган Есжан гаррынын бағларынан ғаргалар қарқылдасыўы менси
қаймығысып
ушады!..
Оала жан ҳоўлетннде алакөлснкеленген дийўалдан
жанталаса зәнгини излейдп. Жо-оҳ! Турган жеринде
жо-оқ!.. Ол елес ҳуўып жүр, көзине елес-елсс, аннанмыинан карингси зонгиниқ елесин қуўып жүр. Бул
жансарда емес, зәнги анаў жаисарда пйегин сүйеп
тур^андан слеслен, солай ҳалласлайды, жо-оқ!.. «Снрә,
мына жақта шығар!».. «Жо-оқ!» Әтнрап жанғырады:
«Бәнтн қа!1да. аға-а?! Зоцгин қайда қойдыц, ага-ааа?!.»
Жоқ, там басынаи ш .тт етксн сес жо-оқ!..
Жайдыц басынан еле жалып шаншыйды. Дийўаллар қара ала, сары ала түтин шулғанады. Бала тамды
айналып жуўырадш, «аға-ааалап!» жуўырады...
Аяғы бнр иорссге, ■— сынпақлаў нәрсеге тайын
кстти. Қараса-наган!.. Қойынына тығылган окесинин
нагаиы баланын Ж1дллы стнне муздай болын басы.тды.
Ол буны ссзин1енн болмаса, парықлаған жоқ. Онын
мнйннс синнп кепчен бир ғанаа ой: тс-тоз зоцгннн гөрдеп болса да таўып, окссин түспрмесе, бул дүньядағы
бирдсн бир арқа сүйер таўы — океси жапып, күл болып
кете жақ! Ол сонык ушын ҳа.тлас урып жүр, тек жайды айнала береди... Аягыиа илинип бнр норсе салпылдап жүр ме! Бул не?! Қараса-қайыс, қәдимгн, белннде
наганы са.тпылдап жүрстугын зкссиннк қайысы! Наган
қабы қыстырылған қайыс!.. Бе.тнне буўтан жоқ, қолына
услаўы мепен анасын жатқарған Назарбайдын гөис
тамына жуўырды!..
Самал ҳүўлегеи еснк жайдан атлай сала:
— Лпа-а-а-а! — дсп «цирси жиберди. — Ла-ғам
жо-оқ! Енди не қыламан, апа-аа?!.
Ийесиз қалган гөпе там: «а-а-а-ҳааа!..» деп жацгырды.
Анасы иақсаға арқасын берген күнн сазырайын
отырды да баласына тәссллс берг баслады. көзинде жас
та, даўысыкда дирилди де жоқ...
Тағы тәкирарлаи айгаман: қарақалпақлар аианын
атын мәзи уран сткен еме-ес!
Тагы тәкирар.тап айтамаи: қай достанда мортлнги
жырланган ҳаял болса сол қарақаллақ ҳаялы!
Тагы тәкирарлап алт ишемен: Қәйхысраўдын гслле183
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син қанли мескс салған Томарис — қарақалпақтын
эрғы анасы!
Тағы тэкирарлап айтамаи: Наднршақчы пыт-шыт
етксн Гулайым қарақалпақтын қарапайым гапа бир
қызы!
Тагы гәкирарлап айтаман: Ерназар алакуздии гсллссин алтын ләккнден алып, бнр сүйип қайтарып бсргсн Қумар аналық — мыпау сазырайыл отырған аианыц қал.1ас хапаласы! Д акқ сағаи қарақалпақ ҳаяллары, ҳосиретке жер қайысса да сен ҳасла манысиағаисан, данқ саган, дакқ саган! Балак еснктеи тағы жууыры 11 шыгып кстти ме, кете Огрснн! Жолда жалгызын,
душнапнын окына уша ма, уша берсин, бәри бнр, сен
қайыспайсан! Сепиц жүрегин бундай сумлықлардыц
талайларыи көргеи, сле де көре беретуғынына нсенпимиц кәыил! Лийкин, ссн қамықпа, аналарыцныц қаҳарманлық ҳәм қайсарлық дәстүрин сақла!..
Адамзаттыц көзи буидан су.млықты көрмесии! СеИП1Г көз.тернц буидай сумлықты көрмесин!.. Аныранын
дийўалдыц басына қарагап жалгызыц Лллаир ие көрип тур?! Пақсаныи үстинсн зоррыйып өсип шыққан
окссинин жудырығын — тастай жумылғаи жудырығын
көрди де барлық сес-семирди жугып жибергеидей, лал
болын қалды. Қызы-ық, бул кнеи усы дүньядагы кнмлергсдур, нэлст айтып, сле муш көрсстип, еле айбат
шегип, қэқэр жыйнап атырғандай, зәрре мылгып алып
өрре түратуғындай ҳәм арыслапларша жопе жаиа айқасқа түсстуғындай!.. Тек мызгып атырған шығар, мызғып... «Оны оятыў кере-ек!..» — Уеы бир күлкнли, эрн
қайгылы ой жылт етти де: «Ага-а, ҳа аға-аа!!! ТурррП
Тур деймен, тур!..> деп бақыра бердп, бақыра берди.
Дийўалға шапшып бақырды. Қолы жетсе, мушыиап
тартып гүсиретугыидай дийўалга шаншый бердн, шапшый берди. Айға шапшыган ярысдан усындай болатүгыи еди!..
20
...Соиша асығып-ақ сди, илэж қанша! сӨспейтугын
бала өнбсйтугын даўды даўлайды!
«Шықпайтугын
топтын отирапында бир саатқа шамалас ўақытты обигерлик лепен өткергени де ҳәммесине енди аяздай батып
169
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атыр. Тсг.шы бабай ғарры усы апатқаушырағанларлық
:<ақ қаны өз мойынында қа.чғандай, корингекге айыплыдай гкалтақлайды, илож қапша! «Ж аў кеткеп сод қылыи;ын,1Ы тасқа шаи!* Енди ғурышлакғаннып пайдасы
с.! Усы иорссии гвардиишы.тар бирннс бирн унсиз антыеады, бирнннн кязлеринсн бирн үнсиз түсиниседи.
Гвардняшылар аўылга араласқанда қыстыц узақ
ту'И түгесилип, тац атып, отнраи, дөгерек-даш ағарып
қальш еди. Қып-қызыл болып жаиып ииткен жайлардын. шоқларып самаллар үрлеп қызартады, ғыжлатады.
Енди оларды сөпдириўте ҳеш ким де қәлеклеибсди, ҳәлсклс1шў;шк ҳәжсти де, пайдасы да жоқ едп. Булар
жаў шабарын шаўып, өртерин өртеп кеткен аўыллардыи устинсн талай-талай шыққаи, талай-талай «жаў
кеткен соц қылышларын тасқа шапқан!
Өкинген,
күнинген, бпринен бири көрген. Өмир дегекннн өзи мудамы жеиис пенен салтанат, той менен мерске емес,
күтиўлер мепсн кешигиўлердеи, кешигиўлер менеи өкиниўлердсн. сагыныш пснен көз жасларынан, анаў самал
үрлегеп пюқтай қын-қызыл қан мснен танғы шықтай
шзпақ қызартқан мөп-мөлдир манлай теринен. гэзеп
пенен бпйпэрўалыктан, рэҳимпшллик пенен жаүызлықтаи, инсатгыйлық иенсп ҳойўаныйлықтан, ҳадалыйлық
пенеи ҳарамылықтан, от пеиен суўдан, қулласы, әдалатлылық попеп әдалатсызлықттлн ҳомийшс арпалысыўынан. жасаў утнын гүрестен, гүресиў ушын жасаўдан кана ибэрат екенлигпн бу.тардын бэрп күтә ерте
түсппген. Сонлықтан-ҳэм өмнрдшт есындан заклы қубылысларына тегинликте тапланбайтуғын. тепшликте
ҳаргык.тық шрккен кәзлерин жастамайтуғын нәўқыранлардан сди. Олар. әдсттегискнше, бул сапары — ҳәм
жыламады да. жырламады да. Олар ушын бунын бәри
жылполығы та, жырларлығы да жоқ. куп сайын көрип
жүргсн сшсйин биркөп қубылыслаодын бири, тамам.
Паноп мннген арба төнкерилген қайықтын қаптальпта туўарылды. Анадайда Багдиярдын әлле кашшан
жанып болып, сндн күйиктии. күйген шүберектин лйиси кецирсип атырған жайы турды, бнрақ. елс буған
ҳетч кич мэни бере қойған жоқ. Ҳеш кнмге буныц тамашасы л а ж о қ . Ақнры. олар бундай тарийхый дэўио дин апатына ушыраган ўас-ўайран, өртелген, шабыл190
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ган, қызлары ақ қуўдай сычсытылып алынып кетилгеи,
азаматлары елтирилген елатларды ҳеш қашан да та.машалаў ушын емес, бирииши нәўбетте жексурын.тарыиант азат етиўге асығатугын еди-дә! Дуишаи-.арынын қыян-кести апат дары.ы!! атырғаныиын үстннен
дәл түскен иурсатларында тиридерге ен кер.*ги, еи
қымбаты жап-го, бирақ, буларда сол жаниаы-ҳом қымбат бнр порсе — идея дсгсн бар едидағы, усы нарсе
олардык барлық өмириниц, ҳүжданыныи мазмупын
қурайтуғын, бул мазмун «азатлыц» дсгсн түсчкпкги
анлатканлықтан да тоналып атырган, шабылып ап>трған аўыллардыи дәрегин есигиўдсп қылышларып жалацлатысып «аз-зат!» дескп ат салысатуғын сди. Булар
келемен дегенше «болары болып, бояўы сияип кетксн»
екйнишли пайытларда-ҳәм кгўидлернне хат нспен қалсм, анг пепеи нызам болып қалган кнйеди ўазыйпалалары бнр: бундай аўылда енди оларға ксреги жараланғанлар, күйген, таяқтап әбдеп силеси қатқан, ямаса бир қундақ тиймей-ақ қорққатшпан жан-ийманы
бир қысым болыи оқианларга, ураларга кирип отырғанлар. Олар озлери келемен дсгспшс усы кәрада шайқасыи елген қызыл гвардияшылар болса еликлернн
жмйнайды. Қалталарын қарап, қүжжстлсринен атызатын биледи, мэкаи-жайларып анықлайды. Өлмеслеринеп бурын жазып қойса да жибернўдин ыиғайы болмай жүрген хатлары болса оларды алады. Қасыиа бул
поўқыранньш қашан, қай жсрдс, қалай, не ушын опат
болған суўық хабарларын айгып, аиаў хатларынын қасына қосады да узақта жалғызыиын жолларына телмирип отырған ғәрип ата-анасы. туўған-туўысқатты бар
ма, зия-зулыплары салынып, сзғыныштан күнлер айға,
айлар жылларға артып, түндеги көргси бузық туслерин
әлле кимлерге жорытып журген аҳыў-зарлары бар ма,
соларға жоллайды. Ҳүжжетлергш, жаў-жарақларыи
булардын жаўыпгер досларына, командирлсриис ксўил
билдириў хатлары менен бирге жоллаў ушын жыйиап
алып, бир арбаға тап-туйнақтай етип тақластырады.
Соц магам салтанаты меиен жерлейди. Буларды ө.ттттрген душпапларынын өликлерпн болса соинан сон санап
көреди. Ҳәр нәўқыраппыц пешше душпаиын «жастық»
қылып жастаиғаны ҳаққында ж ы л л ы - ж ы у Т .ч ы сөзлср
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антылип атады. Ал, душнанларыныц өликлеринен
қалдырмай жыйнальш алынган қанжарлар, наганлар,
қылышлар, мылтықлар, топлар болса буларга аиаў
жсрленгенлгрднн қандзрларыиан қанын алыў пайытларыпда қарсы жумсап, шерлсрнм тарқатыўы ушын
1:н!...-|Ц қайыр.
лчаўингерлср аўыл атанган жети тамиын араларын,
қорал.ардыи, пугалардыц тунлернп үн-түнсиз, буйрықсурйнсиз тинтнинн сондайларды жыйнап жүрди. Улуўма. солай ислеў кереклигц буларға буйрық-сүренсизақ яд болып қалған, Анда-санда тенксйисип өлип атырган атлардыц муэлап соррийнп қалған донелеринеи бул
аттын оки-үш саат бурынырақта влгеплигин, сомпан
берги тарсылдама еуўықта акаштай қатып үлгергеплерин абайланды, ал, анаў бир еле жамы шықпай аягын
серпип атырған ат жақынырақта оққа ушқан. Соган
қарагаида бул корадагы урыстыц тоқтағанына көп
ўақыт болмаса керек деп шамаласады. Бундай ўақытта
тек бири бнрине қарасып ғана алады, бири бирине «түсиникли» дегснди кез бенен анлатады да алға кстсди.
Бул үнсизлик шәрти тск қайықтыц әтирапында ғана бузылды.
— Қурбаидурды-ы! — деп даўыслады Панов анадайда бир басбашыныц көкирсгпне қулағын тосып атырган
гвардияшыға. — Оны не қыласан?!
— Тири болса, атып кетсме-ен! — деди ол жнгит
басын котсрместен. — Аржақтагы бизин дайымнын
аўылынап!...
— Тирн болса алып кел бери-и! — деп буйырды
командир, жнгитти атып сала ма леген гүднк пенен.
Қурбандурды басын шонтан еттирнп:
- - Ҳа-аў, буны не қыласан?! — деди тацлақ даўыста.
— Емлеймиз.
— Оннан соц?!!
Қалесе,
әскерликке
аламыз, қзлемссе
үйине
кетсди...
— Үйине жстпесин бул! Дайымнык қызын эорлаган усы-ы!!..
— Магаиды орынына ты-ық! — Буйырды командир.
Сон өзи барды да аўызына айна тутып көрди. — Секин атыўынды күтпепти, өлип қалған! Ба-ар жумысына! — деп бақырып жиберди. — Жаралы болса жаўды
да зкелия!
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Ҳаў, 0!!ы не қыласыз деймен?!
— Емлеймиз. Қоне, қодемлен жөнс-е?!
Қурбандурды кеткен сон. аўғанлы Нурахымет:
— Усы снз, Папов, ойнап айтып турсыэ ба?! — деди танланып. — Емленип үйнне барған соц, қурал
алып қайта шабады-ғо!..
— Басыида мийн болса, кимнин ким екенин сонда
таныйды. Бизин сиясатымызды өле өлгенинше анта жүреди, билдин бе, Нурахымет? Булардын бәри түк түсинбестен алапаға шаўып жүрген гөдеклер; биз сөйте
берсек, көзи бирден ашылып кетеди. Онын устине, гөр
аўызынап тнрилтип жиберген адамына адам болса тағы қурал жумсамас.
— Әй, қайдам...
— Ҳеш қайдамы жоц, Нурахымет...
— Егер аўғанда аўдарыслац болып, елге қайта
қойсам, әкемдн урып өлтирген хожайынды туқым-тебсригиц қыраман...
— Онда ақымақ боласан, — Кумингер ежести. —
Майда балалары...
— Айыпсыз дей жақсан ғой, қыраман бәри бир!..
— Елс аўғанына аўдарыспақ барып алсын-да! —
деди Халмурат доктор. — «Қой ноғайда, сипсе тоғайда,» негс керилдесе бересиз?! Мен анаў жерде бир
кеммир көрдим. Бетлери мыржым-тыржым, шашлары
уўуДар-дуўдар, өзинин шашын өзи жула берсе керек...
— Тирн мс өзи?!
Кезлери ақшыйып, аўызы қатептей ашылып қалыпты. Еки қолын бирден жерге попжелеп, топырақты
қысымлаўы менен сиресим атыр. Өзи де бийжагдай
жығылған екен, стегин мен жаўып кеттим...
— Кимник ксмпнри екен? — деди Панов.
— Мен бир, кели-келсап алысып отырған шығарман! — Доктор күлди. — Досжаннын анасы шығар,
басқа ким болсын!
— Өзи қайда?! Өли-тириси жоқ па?
Табш ш ай атыр.
— Қутылып үлгерди ме екен?! Бағдиярдан да дәрек
жоқ иа?!
— Анаў тенкейип атырған кимнин аты?! — Бул —
Нурахымет. — Сонын аты-ғо! — Ҳәмме аттын қасына
келиц басларын шайқасты. Панов лобин тислеп қойды
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да: — Демек, қутыла алмаптыдағы, ессиз жигит! —
деп, айтыи аўызын жыймастан-ақ, Кумингер
гәпнн
бөлди:
— Мени мынаў тамнық басынан шсшайып шығып
атырған тары қалақ қызықтырып тур? — деди.
Олар дийўалға таман келди. Нурахымет билгишсинди:
— Бул тары қалақ еме-ес, ыррас, бир урғанда төбени оятуғын шоқмар деген! Биз бетте бундай шоқмарлар еле урыста пайдаланылады. Басьща бир тийди бар,ғо, өлдим билебер, сондай шоқмар бул! Мийинди солқ
еттиреди!..
— Бәрициздики де бийкар! — деди Паиов ийегин
тамбасқа созып. — Бул муш.
— Қандай му-уш?!
— Түйилгеп муш-дәә! Қөрмей турмыса-ан?!
— Усамайды-ғо мушқа?! — деди Нурахымет сығалана серленкиреп.
— Ети жапып кеткен, скслети биригип, түйилиўи
менен қалған....
— Ҳимм, Пано-ов! — Нурахыметтин түри бирден
өзгерди. — Бул кимниц мушы болды сонда-а?! — Гәпти жынғыл қора таманнан көтеринки шыққан Халмурат доктордын даўысы бөлип жиберди:
— Команди-ирр! Тири адам табылды-ыы! — Усы
даўысты еситиўи мәтдал, Панов, Кумингер, Нурахымет
үшеўи бирдеи қармаққа шаншар ети жоқ, арық жүзлерине бақырайған көзлери түк жарасып турмаған
шөпкештей қуў сүйек сүлдердин үстине келип анталасқалы да сол, там басындағы езлерине қарап еле
туйилип атырған мушты бирден ядларынан шығарысып жиберди.
Елс ентигии баса алмэй турған доктор арық аяқлары қалай болса солай орай салынған шобыт көрпеден зоррыкып шығып атыўына қарамастан, қуў сүйек
қоллары менен жән-жағыпан әлле қашшан, қайлардалур тускен шалғышып қармапып излснип атырған
ҳаялды ийеги ийеги мепен нусқады да:
— Сеп апар-шы, — деди Нурахыметке. — Мен шаршап қалдым...
— Сен демнин арасында қаяғымыздан кетип қалдын., журттын сени «желаяқ» дегенинше бар-аў, доктор! — деп атыр Нурахымет жөргегиндеги баладай
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тырбанып атырған ҳаялды орастырып атырып. — Ҳэзкр
ғана қдсымызда едиқ-ғо!..
— Бизики басқа талап. Мен тек тирилерди табыўға
асығыўым керск, сизлер ҳор жерге бир үннлип тура
бсресиз! Тез шап, аўған, бийтапты аязлатып алсац, бизиц исти ҳыйынлатасац...
— Қайда шаўаман, әдеп соны айт?..
— Астыи жақсылан төсестирип, мениц орыныма
апарып жатҳар, — деди доктор ушын Панов жуўаи
берип. Олар буныц Бағдиярға дәрек ҳаял екенин сораман-ақ угынысып, я күйеўин сорарын, я кеўил айтарын
билмсй атырғанда ол ҳәлсиз қоллары менен Нураҳыметтиц көкирегинен ийтерди де еситилер-еситилмес дәрежеде уян даўыс пенсн:
— Мени қоя турын, — деди ыцқылды аралас. —
Балам, үҳҳ,... бар еди...
— Ҳаҳ?! — Панов бетине үнилди. — Қойып тур,
Нурахымст. Қайда бала?!.
— Б-б-ар еди, үҳҳ!..
— Излснсин бала-а!..
Пз1'овтын усы буйрыгынан соц ҳомме мешиндей
пытырасыи кетти.
Ҳанлды бөпедей көтерип баратырғак Нурахымет
жудырықлы жайдын тусынан өте бергенде ҳаяал тағы
бир нәрсе деп еди; аўған еситпеди, ме, итибар бермедн
ые, үксиз өтип кетти.
«Бнзге де жумыс табылды,* деп, ере киятырған
Халмурат доктор ҳаялдын, төсек орыиық кезди ашыпжумғанша тақластирды, төсеклериниц жыйрықларына
шекем жазды. Сон өз қолынан жатқызып: «Бағдиярдық
кандай. жоралары бар екенин тап усы бугин уғасац!
Сени езим оқтай етип бир қазыўға жиберейин. Жақжа-ақ, маган исене бер, биз деген Ҳоким улықпанды
үш ирст көрген тәўипбиз... Шамаллап қалма... — деп
үзип-узип сөйлениўи менен ҳаялдын жән-жағын жылдам-жылдам қымтастырып атыр еди, ҳаял онын ыйығынан түртип бетиие қаратты да: — Не демскшисен,
кише?» — деген сораўына сам-саз болып, сазырайды
да қалды.
Ҳаялдын қуп-қуў, қан-сөлсиз бстинен шскснз қайғы-ҳәсиреттин, азап-уқуўбеттик хатын оқыган жкгнт
енди оиық үндемесин билди ме, тостағандай ҳаргын
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көзлери бийүмитлик пснен телмирген таманға қарады,
қарасз қубла таманында тенкейип өлип атырған ат —
Бағдиярдын аты, арқа тамаиы жанып-жанып, ортасына түсип, енди сби-жорық суйық түтинии пысқытып
атырған там, тамнын қубла таманындағы дийўалдан
шығанағына шекем өсип шығып, дәрьялық таманға
түйилиўи менен қалган қорқынышлы жудырық-..
Бул аўҳалды үнсиз көрип турған Нурахымет: «түсиникли, түсиникли-и апа-ай,» деп даўысын созды да
анаў жақта шоғырланып атырған Пановлар бетке
жуўырды.
Ол ҳәзир ғана панасынан өзи бийтан ҳаялды көтерип әкеткен жынғыл қоранып тусына келгенде көзлери анаў ҳаялдын қорқынышлы көзлеринен де үп-үлкен
баспақ пенен сыйырға, тап бурын мал көрмегендей,
негедур, тақланып қарады. Баспақ пенен сыйырдык
хөзлери де өзлери бурын ҳеш көрмеген усы бир ғана
ақшамнын, жаўызлыққа толы ҳәднйселерике такланатанлана үлкейип енди ҳеш жумылмайтуғын да, киширеймейтуғын да болып қалғандай туйылды Нурахыметтиқ кеўилнне. Онық дыққатын тағы муш — түйилген муш бөлди. «Ә-әй, адамнық өмири деген, бағана
бар еди, енди жоқ, урысамыз, қырылысамыз усы бир
өмир ушын...» деп, елжиреп киятырған кеўилин, үйреншикли әдетине гөре: «Әй, ерунда! — деди өзин жигерлендирип. — Та-ап, усындай болып, жанын туўылыў
керек, жанып өлкў кере-ек! Дурыс айтады Панов!»
деди де арман қарай кетти.
• Ол қасына келгенде булар он бес, он адты жаслар
шамасындғы бир баланы айналшықлап атыр екен. Баланын қаралай өшип, өрттиқ гирти, түтини
шалған
жүзиниқ буншелли қара емеслигин көзинен жылғалаиып аққан жас табынын қарагүренлене ағарыққырап
турыўлары паш етер еди. Алмалықтық жоқарысынан
шыга баслаған бир-еки безеўге қарап Нурахымет буньщ даўысы ирилениқкиреп, рэсийдаласқан бала екенлигин шамалады. Онық қабақлары исип кеткен көзлери, «дүньянын усы жексурынлықларын көрерге көзим
жоқ!» дегенди ақлатқандай, тарса жумыўлы едн.
Бала ҳазир ғака өткен жыллардак қалғак шкгин
урадаи шығарылыпты. Шамасы, жылап жуўырып бататырганда жығылып түссе керек. Бул шыққан ура
?ле ымырт тартып қаранғылықты жутып атыр.
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Вулардық ишинде тамыр услаўды билетуғынлары
жоқ екен. Баланық тирилигин бул сапары да Панов
аўызына айна тутып билди де тез ансынық қасына —
докторга жеткериўди буйырды. Биреў алып
кетти.
Адамлар дағысып
баратыр еди, ураға үнилип-үнилип, Кумингер:
— Қойып туры-ық, — дедн бир өзи қалса қорқатугындай ҳэм өзи ураиын ишине динк етип секирип түсти. — Урада бнр зат аягыма тийип еди.
— Тағы не таптыы?!
— Жылан болмасы-ыи, сабаниын арасында қыста
да жатаа береди!..
— Ҳәзир керемиз, — Кумингер еқксйди. — Мына
жерде қусаған еди... — Кумингер тикейгенде онын емшеклигинен жоқарысы жерднқ ж үзинде турды: — Маузср, жолдас командир! — деп созды оған қайыс-пайысы менеи.
Командирдиц қолынан наган қабы, нагапы, бэри сай
турған зилдей шуўмақлаўлы қайыстыы алган Нурахыметтиқ көзиче «лық* етип ж ас келди. Ол қайыстағы
«Б» деген ҳәрипти таныған еди, өткен жылы саратанда
Бағдияр менен Шағал тогайыиық тусында Кегейлиге
нгомылғаны ядына түсти, сонда қумга қызд,ырынып
атырып усы «Б» ны лупа менен өзи қайысқа күйдирип
жазып берип еди.
Сам-сазлық узаққа созылмады. Тоқлы жерге өкшелерин дүнкилдетисип, тунжырсыўы менен кеткеи олар
тобын жазбастан отрядқа ж азда барып қосылған, бурын усы аўылда жасаған Қурбандурдыиын қол былғап
шақирған жағына кетисти.
Қурбапдурды: «Атақнық аўызын, Байрамәли! Қолын шеқгеллеп алыпты ә, Есжан ғаррыда ҳақысы бардай!» деп, хатқа жазыўға қолайсыз сөгислердиқ дымын
қалдырмай жыйнап сөгип, ғаррынық алқымынаи қатты
қысымлаған басбашыпын пәнжелерин жаздьгра алмай
күшмийтек болып атыр екен, булар: «бул ким, бул
ким, таныймысан?!* десисип ҳалқа жасап анталасты.
Қурбандурды усылларды танығаныма мақтанған түрде:
— Мынаўысы — Есжан аға деген, танымай не! —
деди, сон даўысын уянлатты: — Ҳеш ким менен иси
де, дәрти де жоқ, «мени урғанды қудай урсын» деген
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бир мәҳшпг, иқшы адам еди, бул ҳәм Байрамели менен

әшаднйлесипти-дэ! Булар эшэддийлсстирмей қоя ма
ақыры?!! Буны дайымнын баласы излеп жүрип еди...
— Есжапды ма?!
— Есжалда не иси бар-э?!! Мына доиыздыдағыП —
дедн Қурбандурды ашыўлы. — Дайымыздыц қаны
бар едн бунык мойыиында, ҳа буны Есжан аға өлтирип қойынты!! — дейдн өкиниш пеиеп бас шайқап. —
Өзич өлтиргенде де бир гәп еди...
— Гаррыныц гегирдегинен сен ол қолды ала алмайса-ан! — Гопти Панов бөлди. — Тацгы суўық пенен
муз болып қатып қалған.
— Шом жагып жнбитейпк не?!
— Онда бнр гәп ! Екеўин биргс кемгенде не қылады?
— Болмайды! — деди Кумингер. — Сонда басбашыны да салтанат пенен көмемиз бе?!
— Онда шом мснен жибнтсйин, — дедн Қурбандурды. Нурахымет:
— Болмайды, — деди бас шанқап. — Рарры адампыц сақалы күйгепи жамап!
Екеўи бирден биринин алқымын бири қос қоллап
қысыўы менсн өлип, сиреснп қатып қалған бул еки
өшнсцлини елеслетиў ушын «Пэ қэрибнн еслсў зәрүр.
Екеўшшн қолы да бири бирпне барынша созылғаилықтан гана бирин бири шәйиап таслай алмай қалган
шығар. Екеўинин д е бир қырыинэн пэраллсль жзтысы
ексўнниц де бир ўақытта қулаганыпан, екеўпнин де я
анқ серпер, я дәрпекер қали қалмаған қалда сылқыйысқанынан дәрек бсрер еди. Екеўн де тнллернн айқара
тислепти, екеўпниц де аўызынан жаталарына аққан
қан қызылқарақоқшыл шөлмектей муз болып сүмелекленнпти. Еки өшпенлипиц де көзлери уясыпак атылып шықса бирине бири жолда дүгисежақтай бир қәҳәр-ғәзеп пеисн бири бирине шақшыйысып-натлыйысып қалыпты. Линкин, басбашынын көзи сынар екен;
бнр көзинин тусын танған қара былғарысы поки тықырлаған басынан бирге тайса ксрек, шөгирмесиииц
нишнде жатырдағы, қазықтыц унгксындай ойық көзинин үсти меиен манлайынан кесе тартылғап былгарытаспанын. көп жыллярдан берн күн тинмсгек орыпы
ағарып, усы бнр ақ жолақ сәрдарды қасқаманлай198
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ландырып атыр еди. Ғарры болса «смшегии* оқ жулған шошанманын қулагын уйпаланған сақалынын астынан шалып, илдирип алыпты. Әлле қашшаи сенип
қалса да еки көзин бирден түн түнеги серпилген аспанньгк Қуяш и/ығаман дегеншеги арн суўық, әри
ҳаўайы ақшыл түси жылгыратар еди. Оқ бунын шеп
жамбасынан ойып бир қыялаў тийитидагы жуўан санынын алдынғы жағын дамбал-памбалы менен жалбыратып етипти. Шеп аяқтын мэссисиынк қонышынан
қуйылғаи қан қасак геўишин толтырып, тарсылдама
суўиқтац геўиш печси мәсси бнр пигкендсй болып
жымласып музлаған, Ғаррынын шылқылдата басып
келген шеп аяғынык изи жүзи қыраўланғаи тон жерде
қаиға малынын басылган мөрдсй-мөрлей қызылгүреиленип атыр. Қара муртлы, шсшск дағы бар, жасы қы*
рықларды алқымлаган Байрамәлииик ок ксбэесинен
оқ тийсе де гаррынын алқымынан бунше.тли жаздырылмас дорсжеде цонжелей алғанына тан қалысып
атгы жнгиглер.
— Бул екеўи бирине бнри бурыннан ғыжақды адам*
лар, — деп билгишсинди Кумипгер. — Бирин бирн кө*
риўден тура умтылысқан'
— Е к с ў т м н д р ж а я ы бир мәҳәлдс шыққан, — деди
тағы бкреў. тап,
«қасыпда болып, иймаиып үйнрип
қалғандай. Тағы бир билгиш шықты:
— Бнриие бнри тисин кайрап, бирин бири узақ жыл
излескеи!..
— Мусылман екеўи дс! Бирин биринс* бувшеллн не
өшмктирген-ә! — дсди Нурахымст бас шайқап. — Мен
бир нәрсени түскнбеймсн, Паноп, бизин Аўғанстаида
аўдарыспақ болса, усыкдай басбашылық гүжий ме?
— Оган лаў жоқ.
— Тоэжүя смес, бирақ меп мусылманды мусылман
үссйтип буўады дсгенге исенбсймен!
— Қызы-ық' — Кумингер танлапды. — Көзинди
ашыкқырап қара кимлер, алдында буўысып атырғаан?!
— Мусылманла-ар. Бирақ, бунын себеби бар...
— Козқарасларын қате-е, жолдас...
— Айтсын-дә себебин? — деди бир галыпилимге
усаған ашөлеи жигит. — Ески китапларда солай деп
айтады. Себеби нс, Нурахымет?
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— Себеби... Айта берейиншн. Себеби аўдарыспақ
буларға басца диндегнлерден — Ресейден келди.
— Сенин Аўганстанына да Россиядан барады, бнлип қо-ой!
— Сен даўысынды көтере берме, жолдас комиссар!
Мсн түсипбегенликтен сорап атырман..
— Мен сиэлерге бир болған исти айтып берейин
бе? — дедн жанағы ашөлен талипилнм. — Сен маган
жаман көз бенен қарамай-ақ қой, жолдас Кумингер.
Мен медиреседен қуўылғанымды жасырып жүргеним
жоқ ғой. Оқыганыма исенсем, Нурахыметтики дурыс,
мусылман меиен мусылман жаўласпаўы керек...
— Сеннки қате!
— Яқшы, мен жанагымды айтып алайын. Ец әдеп,
басбашылық басланғаи жыллары. Ийшанқаланы басбашылар шаўатуғын болды. Сонда ояқтыц ийшанлары
жаўшы жиберип: «иймамынды жиберик, сизлер шориятқа ғылап қыла жақсыз,» деп хат жоллаған екен.
Сол бойынша екп жақтын уламалары ойласық төбеде
гегнрдеклесип, китап қарасып, ақыры басбашылардын
уламалары бизин уламаларды утып кетти ҳәм өзлеринин басбашылығын шәрият жолы менен ҳалаллап
алды...
— О қалай?!
Егер патшасыз қалса жана патша тикленсмен
дегенше мусылман мусылманды да шабыўға шәрият
қосадыемиш. Соныц ушын-ҳәм бурыннан сонға мусылман патшалар тахтынын. мийрасхорын өзи тирисинде
таярлайды екендагы, патша өлггн моўрнттс таза патща таҳтқа мшшп, одепки патшаиын өлгенин дагазалайды екен. Николай аўдарылған соц журт Керенскийди патша деп мойынламапты. Әне, басбашылар усыны
тнлге тийек етиптидагы, бизин уламаларды мат қылып,
Ийшанқаланы шаўып кетипти. Бизиц бир мақсым ағамыз сол сөнлесиктиц ишинде болып айтып келнп еди,
мен соннан еситтим.
— Чепуха! — деди Кумингер. — Енди ҳеш қашаи
да Россияда патша тикленбейди. Сонда мусылман мусылманды мудамы шаўып ж үре бере ме. бәри чепуха!
— Сениқ чепухана тусинбедик-ғо?
— Түсинбек шәрт емес чепуханы. бнрақ, мынаны
түсиниўиқ шәрт, Нурахымет, сен көзкнли ашынқы200
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раўыц керек. Мына санац менен еле бернн елине аўдарыспақ апара алмайсақ.
— Оны ўақтында көре берермиз...
— Көрсек көрермиз.
— Кумингердикн дурыс, Нурахымет, — Панов ара.1асты. — Ҳәммемиз де көзимизди ашынқыраўимыз
керек. Ал, ҳознр ерегисти қоныц да мына еки өшпенлипи бирин биринен айырын, буйырама-а-ан!..
«Пәнжелер салмақ пенен жаздырылар» деп ойлаған Қурбандурды Есжан гаррыны емшеклигинин тусыиан қапсыра қушақлап алып, жедел менен тикейтип
оди, анаў өлик те жан питкендей, бир көзи үнирейиўи,
бир көзнн патлынтыўы менен тнкленип киятыр!
«Тасла! Тасла-а!» — Ҳәыме ғаўырласып атырса да
гаслаўга қонысысынын бир жсри мсртилетуғындай
!\урба(шурды еки онлылық пенен албырап турганда
зки өли бирден кескен геллектей бир жаққа аўып, салмағы мсиен өзин де ала кетти.
Усы ўақытта «зиан» етип, Нурахыметтин қынабытаи қылыш суўырылды, ашыўлы аўған жарқ еттиргеи
қылыш Байрамәлинин билезиклигинеи шаўып өтти.
Лийкин, онын мснен билек-билек жайында, пәнже —
гутқан алқымында, өшпенлилер буўысып айқасқан ҳатында қала берди. Буларды жаздырыў ушын гаррыныц да қолын шабыўы кереклигин бул жигнт түснидн,
бирақ, ж асад «о дүньяга» мүшесн голық ҳалында барыўы лазымлығы да саиасына жылт етип үлгерип, жигиттиц жоқары көтерилген қылышы төмен түспестен
ғаррыиыц билезиклигнниц тусында дирилдеп турдыгурды, соц, қол шапса да қан жуқпаган сун-суўық
қылыш ақ жыландай қынына суагиди. Сонын арасынша әлле қайда жоғалып кеткен Кумингср: «Пошио-ош, бул жерде интеллигенттин басы керек!» деп
келди. Қайдан тапса, соннан тапсын, қолында ғаз
мойын мыс қуманы бар. Ол адамларды кейин шегиндирнп, тапқырлығын көрсете баслады.
Сәрдар мурыныпыц үстинен шөке.тенген шүндикке
қаҳәр менен қарап атты, оныц сыцар көзиниқ қарашығы бурқырған ыссы суўдыц күйдиргенине шыдамай
кем-кемнен кенейип баратырғанға меизср еди. Қайнаған суў айқара тисленген ти.тиннк үстн мечен ағып,
сатпақланып муз болған қанды жнбитти де гүрец ҳалынан қызцл түске көндирип, Есжан ғаррынын биле20!
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зиклигине, пэнжслерине аға баслады. Қумаидағы суўды ярымлап болды да:
— Ал ендн, ғаррынын қолын жаздыра берик, — деди ҳәм ези ғаррынын алқымында шонтық ешектин зигиригиндей шонтыпып турған сзрдардык қолыиык үстине лық-лық суў қуйыўын даўамлады. Билезикликтик
шабылган жериндеги қан жибип, суўға қосыла Есжан
ғаррыпын тклин айқара тислеп, қыя ашылып қалған
аўызына қуйылар едидағы, ғарры елсе де душпанынык
қанын ишип атырған бир нағыз қарақалпаққа мецзер
еди.
- Кумингер айтқан «интеллигенттиц басы> ырасында
да өз ойын-ын нәтийжесин көрсетти. Қурбандурды, көзине бэле көринип турған сәрдардыц бири бирине өтлесип шенгекленгеи бармақларын ғаррынын алқымынан үлкен машақат пенен болса да жаздырып алды,
алды да ийтке зыкғытқап сасық гөштей былай қарап
томп-томп еттнрип зыкғытып таслады. Ғаррыныц қолын болса:
— Не қыласак усы ийтти, жибер, Есжан баба, жибср, — деп тирилер менен сөйлескепдей гүбирлсннп
жүрип анаўдын алқымынан Нурахымст босатты. Усы
пайытта биреўлер палўан сүйеги пыт-шыт болып аўыр
жараланған Досжанды булардын тусынан алып өтти,
ол ес-түссиз.
Әтнраптан англичаны мылтықлар мақталған
ғаў
қылдылар еситиледи.
Биреўлер Бағдиярдын өрт шалған сүйегип жабыўға
орап түсирдн.
Онлагап
жаўнгер, қадимги, үстинде сары көпек
жата беретугын өртенген гудинин шоқ аралас қоламтасын ысырып таслап:
— Усынын астынын тоны жибиген. Басқа жерге
бел өткериў мүмкип смес! — десип, өлгенлер ушын
гаўқылдасып гөр қазысып атты.
«Өлгешшц изинсн өлмек жоқ.» Гегирдек пенен асқазаи жутым талапе етип, тирилердиц тирилигин қалеген
ўақтыпда еске сала береди. Жақын ўақытлардык
кишпде усыкпан басқа тыныспа болмайтуғынын билген Панов. бес жнгитке мыиаў үйлерден үлкен қазан
таўып. суў қайнатыўды, өлгенлерди жерлеп болган сон,
«сухоп паектан» гвардияшылардын ыссы суў менен
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жеп алагрынык ескертти де қалған жумыслардық барлыкан (гатыр-шутыр тсзлетиўди буйырды.
5 ес Ж.ИГИТТИЦ үшсўи қараман қапысы жанып, төбесн ортаоына түскен Ёсжан ғаррыныи нәҳән ҳәйўаныныц мүйегиинде — үлкен төрт аяқлы темкр ошақтыц
үстинде сле пуўы шығып атырған он екн қарыслық шүлен қазанды көрди. Бул усы нсаўынгерлерге жарма таярлаў ушып Мәҳийда кемпир, Досж ан, Есжан ғаррылардан ж аў келместен сәл ғана алдын атландырып,
еле астылдағы отынын да тутандырып улгермеген казаны еди. Отынды душианлардын өзлери тутандырды.
Қолларына кийиздин жуллықларын услап, үш жи!ит қоламатаиы бурқылдатып барды да қазанды ошақношағы менен сыртқа алып шықты. Ийт өлген жерден
былайлаў, Досжанпык өлгеи аты тенкейип атырган төбеликтиц күн шыгарлаўына темир ошақты талтайтып
қурды, қазандағы шөп-шар, күл, тоиырақ түсин қалған
патас суўды төгип таслады. Биреўи ишке кирип кетип,
жанағы қазаннын қаснндағыы от та тиймегеп, сынбаган нэҳан суў қабақты арқалап шықты. Исгии қалған
■кағы жөнлесип кете берди.
Мурклыныц тусыида бир елидей цара мурты бар,
рйыц қапталдан келген адырақ көзли қарақалпақ жигитин ҳәмме «Халмурат доктор» ямаса, тек «доктор»
дсп шақырысыи жүрди. Ҳеш қандай есин жоғалтпаған
'Ләрзия, өзи усы аўыр жапсаққа жолыққалы «Бизин
оскерлердин Халмурат дегеп докторы бар, соиы бир
-•келип көрсетемеп. Қолы тийди, болды, аттай болыл
кетесск!» деп, күйсўи Бағдияр көн айта
беретуғып
•Халмурат доктор» дегеннин усы бала жигит екенин
‘шлтш жатты. «Ҳәр нәрсеник ўақты-сааты бар. Сол көриўдин арети бүгин келген екен-дә! Енди мени кериўднц не кереги бар, азаматым менен жалғызкмнан қалып мен не боламан ол дуньяда бслса да усы ғака еки
гайбанам менен бирге болайын», деп, қатты қарарғь
,:елип атырған ҳаялдын қасына жакагы ақ кийимлг
Халмурат деген келип:
— Қолынды бер, жекге, тамырынды услап көрейии,
- дегенде қолларын соза қоймады, лийкин, көзинег
бийықтыяр ж ас шығып кетти.
— Багдияр аға «женгенди бир барып көр» деГенде, «жеқгейдин өзи, бир көрерлиги бар ма?» деп басқылай беретуғын едим, суп-сулуўа-ақ екенсен-аў ки-
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ше! — дсп қолын созды бала ҳәм: — Ҳэзир бир дегеннен аттай етип жиберемен! — деп мақтанды. Мәрзия
доктордан қолын тартып алды ҳьм ҳапталында сулық
болып атырған Аллаярға ийегнн нусқап: — Кәраматын
болса, балама көрсете ғой, шырағым, мен сап болып
туркан адамман, — деди ләплерин жаланып.
— Сен ҳеш қашан сап болмайсақ! Сени Төрткулдсги госпитальға апарын, өзнм емлейиен! Ҳәзир баланды бир дегеннен аттай етип жиберемен, оннан соқ,
менин кәраматыма исенесен!..
Бунын өзи адамларды исендирип сөйлеўи арқалы да
сыйқырлағандай етип емлейтуғын, дүньяны от алып
атырса да: «кәрамат халатта! Аўырыў мениц тсгип
адам емеслигнмди халаттан-ақ билнп сергекленедн!»
деп, ақ халатын кинмей жаралыны да, аўырыўды да
көрмейтугын әри тақыўа, әри қуўақы
ҳәм
әбжил
жигит.
Сол уқыбын ҳәзир Мәрзияға көрсетип атыр. Көрсетксни сол, шаппаттай сийлени жыртып алды да ақ
шиншеден суў тамызып, төрт бүклеп баланын мурынынын тусыиа басып қойды ҳәм:
— Сеп бнлесен бе, жецге? — деди қолыидағы шийшени шайқан-шайқап. — Мынаў әбизәмзам суўы! Ж аны биротала шыгып кетпсген болса, сен ж үзге шекем
сана, «тоқсан тоғыз* дегеиде балан тнрилмесе, онда
маған кел! Сен ишиннен сана да, маған қарап тура
бер, ҳәзнр Досжанды да тирнлтемен!..
Ана бар дыққаты, бар ықыласы менен өзинин бул
дүньяда бары-жоғын умытып, қапталычдагы баласынын бетине бир, жумыс ислсп атырган Халмурат докторға бир қарап қойып, ишпиен: «я-а алла, жалғызыма
өзии яр бола гөр! Би-ир, еки-ии, үуү-шшш...» деп, еринин қыбырлатып, сыбырлана баслады.
Сонын арасыпша Халмурат доктор: «мынаны танысып жибер-ер!» деп қасына бнр жигитти шақырды.
Досжанды жнгит тикейтицкиреп отырғызғаннан сок
көкирегин айырып жибсрип жаранын орынын жацаланашлады ҳәм жигитке қазанкан жылдам жыллы суў
келтириўди буйырып, иши сырланған кишкене ақ кострюль берип жиберди.
— Барыўыннан қайтыўыц теэ болсын! — деп изинеи
бақырып қалды ҳәм өзи ақ гүмнс қысқыш пенен жи201
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гилдрктнн қарамындан қыпқызыл бир нәрсени үнирсйгсн жарадан қысып алып:
— А\ына оқты көрдик бе, ж енге 1 Бизлер дегеи иштен т гўған хирургпиз! — ден, мақтанышлы түрде көрсетти сөйтти де былай зынғыгып таслады.
С( аья арасынша кострюлли жигит пуўын бурқыратьп суү әкелип берди. Ишнне бир нәрсени сеўип еди,
суў лапламадай қызғыш дөкип кетти. Доктор: «суўынқырасын,» деп шайқап-шайқап,
онын ишине бир
қамтам пахтапы басты да жараны жуўа баслады. Қалған ж ағы ҳанллы қызықшрған жоқ, ол ккрпнгнн қага
баслаған баласынын жүзине үнсиз телмирип, үнсиз
жылар еди. Докторға деген шексиз миннетдаршылығыи тамшыларында тан шапағын жылтыратыўы менен
төмен жумалап атырған моншақ-моншақ көз жаслары
анлатар едидағы, бирақ дектордын бул көз жасларга
қарарлық ўақты жоқ еди. Досжаннын жарасын муқыятлап таныи, қөлленген, қан қатыўашланған кийимлерин ж а па кибнм менен аўмасгырды, соц улкен скн
постынға бирден орап-шымқап, геўдесин тикленкиреп
отырғызды да арқасына душпанлардык ат ерлерннец
алдырған көпшиклеринен бәлснт етип суйеп қойды.
Кейин пахтаға «әбизамзамнан» номай-номай тамызьщ,
жнгиттнц мурынына қайта-қайта басып ала берди, басып ала берди:
— Досжан-ан. ҳа Досжан-ан! : деген сеске ҳаял
әсте М01ШНЫН бурып қараса, доктор жнгигтнн еле пах та менен мурынын уўқалап атыр екен: — Көзицди аш,
Досжа-ан! Мсн Халмурат доктормаи, таиып турмысаак? — Жигиттин кирпиклери еле жаны бар қара гүбелектнк қанатындай әсте ҳам өлпен елп етксниндс. ҳаял
әлле не деп өэинен өзи гүбирленди де қайта-қайта ез
көкирегиие өзи түпире бердн, түпире берди. Доктор
дәсмиясын жыйнап атырып:
— Әне, женге-е, — дедн мақтанышлы кейнп ленен.
— Кәрдии-ғо бизин кораматты! Биз дегеи, Ҳәкимулықпанпык китабынан тәлнм алған доктормыз! Ал, сен болсан, маган тамырынды услатпай жақсан!
Еле сени саўалтып, қазыўға жиберемен өзим! Буньщ
ушын бир нәрсени ислеўин керек соник, бириншиден,
Бағдиярды көп уўайымлама, оннан түсер пайда жоқ!
Оныц ези артенип туўылған жигит еди, өртенип өлдн!
Өргенгенде не ушын десе, халық ушын! Қәнекей, мон
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де сөйтип өртенип өлсем! Қолымнан келмейди, бйлип
қой, бирақ, халық ушыи өртенип өлгенлер бизлебден
гөре ж үз жыл көбнрек өмир сүреди! Бул, бир, екимшидеп, меннк гәпиме исен, мен Ҳәкимулықпан түсииа бсс
мәрте, билесек бе, бес мәртс аям бергеи доктовман!
Соныц ушын бар ғой, менин гәпиме исенбей, ченик
айтқанымды қылмай өлип кетксн адамлар-ҳәм дф ақы
болады, менин айтқанымды қылмаган адамлар — ҳәм
сондай, сонын ушығт менИН айтқапымды қыл, Бағдиярды кәп уўайымлама, онда өзин түўе мыиа Аллаярынды
да өлтирнп аласан. Келистик пе соған?
Ҳаял жуўак орынына созып гүрсинди, онын көзлеринен өмирдеи үмитгин ушқынларыи көрген доктор:
— Сағаи да айтарым сол, Аллаяр ғошшым, әкен
жылайманды жаман көретуғын еди. Әкенниқ улы болсан, оиы гөринде тыпыш жатсын десен, бирнншидсн,
бул дуиьнда жалғап сөйлеўши болма, екиншнден,
душпаиыннан албырап қорқыўшы болма, үшпншиден,
еле-елгетшцтие уўайымпаи сарсылып, жылаўшы болма,
«окем ырза болсын* десен, жылама, келистик пе?
Бала унсиз ийегин екшедн,
— Әпе, азамат! — деди Халмурат онык арқасынан
қагып. — Ҳәзир Бағдняр аға менсн хошласамыз, ол
өлгеи жоқ, ол тнрн, билип қой, сртец де, опнан соц да
тири болып тура береди, сонда көэинде ж ас көрсе, шата-ақ! — деп, бурышқа ашшылзгапдай басын шайқады. — Онда дым шатақ болады!
Еки адам ападанда Маҳийда шешейдин биреўи бас
бетинен, биреўи аяқ бетинен кетсрип, шашы уўдардуўдар болған ҳалында ағаштай серрийгси денесин таза топырақтан үйилген тебешкк бетке алыи кетнп баратырды.
Тагы екн гвардияшы келип, жабыўга оралгаи Есжан атаны көтерип кетги. Бағдиярдын шала жанған
сүйеклерн оралгаи кнйнз қашитан-ақ гөр таманға жөнетилген еди. Панов ке.ити, Мәрзия, Досж ан, Аллаяр
отырған арбаны қосыўды буйырды, булар гөрднн жийегине бармаса да арбада о.ырып-ақ узақлаўдап марҳумлар меиен хошласып қалыўы керек екен. Ҳәп-замагта Кумингер солай қарап арбаға қосылған атларды
жетеп кетти.
Марҳумларга езнптш кере:и жоғын доктор жақсы
:ана билетугын, езиштк мына арбадагы ^ш бнйгаиқа
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ҳәзйрги аўыр ҳом қайғылы пурсатларда көз қулақ болыпл сергеклендирип турыўды кереклигип де жақсы
түсннетуғыи еди. Үш бийтапқа бирим-бирим, қайтақаит жалтақлап: «Морт боли-ын, мәрт болы-ын, жылама ға гкана келистик-ғо!» деп, сергеклендириў менен
ҳәлек
Марҳумларды өзим қушақлап аламан! — деди
д е о» бирннши болып гөрдин ишине Кумингер сскирнп
тусти Булардык ишиндеги мусылманшылыгы басым
Нура:ымет деген аўған жигитн Қурбандурдыға:
—7 Меп тусейнн-ши! — деди. Ғайры диндеги адамға
мусьЬманныц жасадын қушақлап алыўда шәрнят қоспайд,ы!
— Ҳаўўа, ҳаўўа, сен шық, Кумингер! — деп тиришеленди Қурбандурды. — Дўдарыспақ өз жолы менен, мусылманшылықтык мерасими өз алдына.
— Мен воопше, мусылман да емеспен, кәпир де
емеспск, гәпинди қой, Қурбандурды! — деп бақырып
жиберди Кумингер. — Мен тек ннтернационалист большевикпем! Сөйтип жүрип, партияға өтпекшисец-аў!
— Тыны-ыш, жигитлер! — деди Паиов. — Д аўди
қойыц, менли, Нурахымет-ақ түссин!
— Мен усы отрядтын комиссарыман, жслдас Пано-ов! — дсп қызды Кумингер. — Мен партиялық тәртиптин бузылыўына жол қоймайман! Досжаннын якеси
Есжап гарры да большевик болып өлди деп есанлайман, бнлип қойык, жолдаслар! Бағдняр сирэ да большевик. Тз-ақ, менин тағы бир етинишим бар: мен мыпаў Еежан ғаррыға тирисинде бир хызымет қарыздар
едим, соны сц болмаса, өлгешшде етсйин-ши? Әкелин.
ғаррыиы!
— Беркц, береқкз-дә! Уақыт өтил баратыр!
П ппор.тын усы буйрығынан сок, Қурбаидурды менегг
Нурахымет Есжан ғаррынық жасады оралган кийиздин
екн басылан услап Кумингерднн паралель созылған
қолларына кссс салды.
Кумингер оны гөрдин ултанына әсте жанғастырды
да ен эдеп үш адам еркнн сыйгандай етип, кийиздиц
орамын еки жаққа жайып жыберди. Сон гаррыкыц
басындағы шошаймасын шешип алып сырттағыларга
узатты.
- Мурынын қублаға қарат' — деп ескергти Нурахымет. — Белбеўин де шешип тасла!
207
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Кумипгер Еежаан ғаррынын арқаға қарап атш>ган
жүзин қублаға бурыўға таланланбады. Бирақ, балбеўим шсшнп, суўырып атыр едн, ғаррынын шзпаяынын
шалғамы белбеўднн тартылыўы менен астына қарап
жыйрылды да көйлегиник етегн қурсагынын тусынан ашылынқырап қалды.
Белбеўди сыртқа зыцғытып болыл, етегин Д' зестире бергенинде Кумингерднн қолы көйлектиқ иш ндеги
қандайдур да бир қағазға тийди. Танланыў мен н қызығыў деген тири адамды ҳеш қашан да, қуўа [ышта
да, қайғыда да, арқайын-бийгамлықта да, қорқыкышта
д а таслап кетпейтуғын қасийет. «Бул не екен 1 өзи!*
деген қызығыў Кумингсрге өлген гаррынын йгегин
омыраўына шекем аштырды.
Күн шығыўға таялып, әтирапты роўшан еткен жақты гөрдин ултанын да жақтыртып үлгерген еди. Гөрге
анталасып турғанлардық: «Ҳаў, ҳаў! Бул пе өзи!!!» деген таадақлы ғаўыр-ғаўыры күшсйс бсргеп сон шыдамай арбаныц қасынан келген Халмурат доктор да:
— Не көрип турсыз?! Не, пе өзи?! — деп уцилди.
— Көрмей турсац ба не екепин?! Лениннид суўрети-ғо!!!
— Былай ал, Кумингер?
— Алынбайды, қан менен қатыўашлаиып қатып қатыпты!
— Алсеш еплеп!!!
— Алынбайды деймен!!! — Кумингер оннан да бетер жекнринди.
— Бул сүўрет бизиц конторда туратуғын еди-ғо,
ким берген?!
— Меа бердим, — деди бойын тиклсп Кумингер.
— «Басбашы жыртып таслар» деп, қойынына салса
керек...
I Солай болғаны, — деди Кумингер. — Айттым-ғо,
ғаррыны большевик деп! Сеи оны мусылмац етпекшисец, Ыурахымст!..
— Бизнн аўған ғаррылары да усындай болзрмеди?!!
— Болады-ы, асықпа еле! Ал, сүўреттн не қыламыз,
қосып көмнп жпбере беремиз бе?! — деди Кумингер.
— Онда саясый қате болмаспекен?!
— Суўрет алынсын!
— Көмиле берсин-дә!
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т~ Лениннин, суўретнн қалай көмесец?!
-у' Ал енди, ссн бул ғаррыны Лециннен қалай айьгра Цласац, жыртылады-ғо!
- I Комилсин! Бул дүньядан бир сүўрет буйырмай
ма! 1
— К&мнле қойсын...
— Оида Бағдиярдыц жасадын әперин.1
Н фахы мет пенен Қурбандурды әперген жасадты
ғарр, шын он. жағына қойды да: «Бул усы турысында
қала| берсин, буныц партбилети де, кийимлери де жанып кстксн,» деди Қумингер.
ғкррынын шеп жағына кемнирин қойды да Куминтер гөрден шығып, устинин шақын қагынды.
Ендиги жағында усы аўылдық адамы сыпатында
Қурбандурды бийлнк стти. Ол еки жигитке өзинен әдиран қалған гөне тамнын екн қараман қапысын топсадан қопартып алдырды, Бағдиярдыц д а еки қапысын
қонарып келиўди буйырды. Өзы қарымныц гырдөгерегин бел менен аршытып, қапылардын жерге тнрелген
жийеклеринен ызғар өтпеслиги ушын баўлы қамыслардан жастық берип төсеп шықты да әдеп өзиннн еки
қапысын, соц жигитлер ҳәзир ғана әкелген Бағдиярдын
еки қапысын кесссине жапты, олардық үстине баў-баўы
менен тағы қамысларды қалын етип қаластырып
шықты.
— Ж олдас Панов, биринши гезекте марҳумиын балалары топырақ салыўы керек, — деди Нурахымет. —
Буныц ҳеш диний тәрспи жоқ!
— Бпз ол жағынан қорқпаймыз, бнрақ, Д осж ан арбадан түсс алмайды ғой?
— Мени түсиринле-ер! — деген сеске ж алг қараса
Аллаяр орынынан дәрпенин атырған екен. Халмурат
пенен Кумингер оны арбадан сүйемеллеп түсирип еди.
баланын өзи-ақ салмақсыздай қанғалап, гәрднн басына қарай жүрди. Усы ўақытта ғаррынын шошаймасып
шегелен ызгар топыраққа толтырған Нурахыметте арбаға қарап жүрди. Шобайманын еки ирет оқ жулып
кеткен «емшегипен» ләм топырақ сытыр-сытыр жергс
төгилип баратыр.
Нурахымет топырақлы шошайманы
Досжаннын
саў қолы таманға қойды да шинелннин бир шалғайын
жоқары жая кетерип:
— Досеке, — дедн өлпец ғана. — Буденоокадан то209
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пырақ алып, шалғайыма таслап жибер, өзим апа^рым
саламаи!
I
Жигит ҳәлсиз қоллары менсн еки-үш қысым гопырақ алып таслады. Биреў шошайманы МэрзиямАц да
алдыиа қонды, ол да сөйтти. Топырақ Нурахыметтин
етегипен гөрди қаплағач баўлы қамыстын үстиис сытырлап шашылды.
1
Бир билгени бар шығар, анаў жақтағы төнкернлгсн
қанықтын көкке қарағап ултаныл басбашылардА< түскен қыл жаланған сүнек саплы қанжар менеф Кумингер қунығып шуқластыркп атты, онын не нылып
атырғаны менем ҳсш кимнин иси бола қойған жоқ.
Шалғайып қағып таслағаи Нурахымет:
;
— Мынаў биреў озине ғана қолай жеп-женил кепше
екен, усыныц мсиен сала ғой, ииим, деп, Аллаярдыц
қолыиа белдин жәнеўит достеснн услатты. Аллаяр топырақ таслаи атырып абайлады: бул қодимги, Есжан
атаныц әкесмнем мийрас болып, соинаи бери желинежслине кепшеси шыгып қалған намбар бели! Нс бары
буннан бсс-алты саат илгсри Әўезмураттын гоие қудығындағы Амаи менен Ораздык үстине Есжан ата екеўи
алма-гсзек топырақ таслаған да усы бел еди. Сонда
гарры ояқ-буяғы бес-алты саат-ақ сон усы бел өзинин
де үстине топырақ таслзйтуғыиын ойлады ма скен! Бирақ, жеркеиилип көмилнў меиен иззстленип жсрлсннўдик парқын бала ойлай алган жоқ. Тсз шаршан қалды
да белдн Қурбандурдыга бернп, кө.пери тынып, отырып қалды. Халмурат оны суйеиеллсп, арбаға алып
кетти.
Усы мәҳэлде қайық таманнан қулақларды шынлатарлық дорежедс хулиганшылық пенен Кумннгер ысқырды ҳом онлағам жигиттик тез қайықты алып кетиўи
кереклигин айтып даўыслады.
Атылган топырақты атылганындай жаўыигерлер
қоллары меиен аймалап гөрдл қаплаган қамыстын үстине жайып атты, Қалыцлыгы еки қарыстай болған
ўақытта онлзган гвардняшыға қайықты көтсртип. Кумимгср жетип келди: «Болды, болды, енди топырақсалм?.ц» дсп тоқтатты да, қайықты гөрдиц үстине сүлдер
жасатып твцксрттн. Сонда жигнтлердиц саўаты барларк қайықтын көкке қасағач ултапынан: «Бул жерге
революпчя қур'онларн — қгтзыл гвардияпты иптернацномалкст болзшевяклср — Еснган ата менен Бағдияр
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палўан ««рленди. Бул шамшырақ адамлардын ҳеш қа*
шан Ьты өшпейдн, мәқги даққ оларға!» дегеи рус тилиндеги Ьөзлерди оқыды.
Қ 1ра майы ағашына шекем ойылып жазылгаа бул
ҳәриплср қара мәрмар тасқа қашалып ақ ненсн сырланған танбалардай патлыйып-патлыйып турды. Әлепше хат таныса да оқын алмайтуғынлары оқый алғаиларынаи, русша «гвардняшы, интернационалист, большеанк» дсген, кекирекке яд больш қалғанынан басқа
сөалерине түсиибейтугынлары
түсинетуғынларынап:
«Не депти, пе дспти?! деп сораса, тағы биреўлери:
«өзиксн сорассш, мени бир орыс туўып па!» дессди, я
бирине бири ежелеп оқып, түсиндирип атырды.
Ғаррыпыц жазда қаўын шертек соғыўга нийетлеп,
иияздай аршып, үйден жырақлаў жерге тақлап қойган
төрг бақапы бар еди. Курбаидурды менсн Нурахымег
сонын бирин қобирдиц басына көмип, түбин «знқкнлдеп» нықлаў менен аўара еди. Панов оныц бир айырына
гаррынык басыиан шешилген жулық шошайманы кийгнзди де узақлап турып сыргтан қарады. Шошаймадағы оқ жулған «смшек» усы бақанық ушы шыгып турарлықтай етип шақланып, әдейи атылғанга мензер
сди. Усыиық менен «питти, питти» болып еди, ҳомме
ақ-тан, ҳеш ким сөз де сөйлемеди, бундай салтанат
болмасын билгенде «басбашы салтанат пенен көмнлип
кетеди!» дсп, Есжан гарры менен Байрамоли сэрдардыц жасадын бирин биринен ажыратыў ушын сонша
машақат, сонша ўақыттын ҳәжети не еди?! Ец болмаса
сапқа дизгеиде болар еди, өйтпеди де, саатына қарап
турып, Панов:
— Жэми он бес минут ўақыт беремеп! Аўхатланыўға он минут, арбаларды қосып, жолға таярлаўға бес
чинут! Дағысыи! — деп буйырыўы мәтдал, ҳәмме турған турған жеринен тым-тырақай болып, кими котелегин, кими сарқумларын ала Есжап ғаррынық төрт аяқлы темир ошағында бурқылдап атырган қара суўлы
шүлен қазанға қарай жуўырысты.
Үш-терт күнлик қамалда азық-аўхатын әбдеп түўескен аспаз жаи басына бес тилимиен қатқан қара нанды
бурын таярлап қойса керек, барғаннық барғандай қолына услатыи атырғанын анадайдағы арбанык үстинен
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*
көрнп отырган Мәрзияныц есине бағана Бағдияр,/Досжан келген паГшттағы «жарма, жарма» деген сеслер
жацгырын түсин атты.
Еки-үш тилим дәндан сындыратуғын қатты н ф , темир чайнек толы қаннаған суў Халмурат доктор тәрепинен арбадағыларға да жсткерилдн. Доктор жигит
ҳор қайсысына тийисли наны мснец бир-бнр сарқумсуўын берип атыр еди, гезек езинс келгенде доктордыц
нанлы қолын ысырып, Мәрзия:
— Доктор қәйиним, — деди өлпец даўыс пене. — Өзлерициз же-ец...
Бағана келистик-ғо! — деп бақырды Халмурат. —
Мине, суў, мине на-ан! Бир усағын түсирмей жейсеи!
Мынаў бәдайбад даўыстан ҳаўлыққан ҳаял созылғанларды ҳалай услағапын өзн де билмей қалды. Бэри
бир, тиси өтпейтуғын едн, доктор:
— Суўга бас даймен! Я аўызықа шайнгп салайын
ба?! — дсп, тагы бақырды.
Ҳаял қақалыи-шақалып, ғаўзана баслады. Ал. Аллаяр болса, докторды түк ҳыйпаған жоқ. Досжанға
доктордыц өзи ишкизип атты.
Ҳаялдыц ядына әдеп себетте желиибей қалған, бәлкнм күйип кеткендур, зағаралары, соц марданлар түсти.
Бийшара ғарры «кеткенлер қайтып келсе не жейды!»
деп, жазы менен сол мэрданлардағы дәнлерди қаралай
өшип жетнстирип сди-аў, ксткенлердин қане келгени!
Бир ғана Қурбандурды жүр! Усини ол докторға үлкеи
бир жақсылық ислей жақтай ескертип, «ҳәр ундиц марданында дэн қалын баратыр. Ец болмаса ат жемицизге
жарар...еди» деп еди, «кстксплер келеди, — деди о л д а .—
Бундай адамсыз аўылды басбашы да титпсйдн. Дәнлер,
ннйети қайыр, ийелерин куте берснн...» Буны паныстыц
моржасын сыпырып отырғаи Кумингер де мақуллады.
Шыраны докторға нусқап: «Мынаў сөнбейтуғын шыра!»
деп, негедур, күлдн.
Андайда:
— Сен аспаз емессен, бнр бәлесен! — деп атыр биреў, қазанга тийген сарқумлардын шақылдыларыпын
арасынаи даўысы ап-апық: — Тек суўын есапсыз сенин!
Сенин орыныцда мен аспаз болғаиымда анаў шала жансар атлардан биреўин шалып таслап, бир қазан геш
қаннатзр елим!
— Оган ўақыт жоқ...
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— Пуштарлап алып жүргенде ишин.е тебетуғыибедисол атлар!..
Оған эакон жоқ. Сен не, басбашымысак?!
— Бори бир, пуштарлап алып жүргенде бола^угын
еди, — деди гагы биреўи налыиып. Аспаз ацсат ж уўапқа көштн:
— Оны Қумингер менен Панов шешеди.
Ерегис узаққа созылыўы мүмкин еди, ҳәмменик жаўжарақларын қолыпа алып, сапқа турыўына буйрық болды, кери.тескен сеслерднн оры нии сатыр-сутыр, шақыр-шуқыр, дүсир-дүсир лнлер аўмастырды да көзди
ашып-жумганша жаўынгерлер сымға тарткандай бир
қатарға дизилди. Кумннгердик қолында жанған бир
паные, Панов Аллаярды жетеклеген, үшеўи саптагылардын алдына келдн де:
Нәўқыран гвардияшылар, — дедн өлпен болса да
нықлап сөйлеп Панов. — Ж олдас Кумингер жолдас
Аллаяр Бағдияровичти гвардияшылар қатарына алыўды усыныс етип атыр, аламыз ба?!
Отызлаған жаўынгердил бирден үн қосып:
— Аламыз!
— АламызУ
— Аламыз!!! — деген сеслери әтирапты жакгыртып
жнбердн,
— Бугин биз ен жақсы, ек ақ көкирек, ен баҳадур
бир жаўынгер жолдасымызды большевик Бағдияр Қудаяровты жоғалтып алдық. Бунын өзи революния ышқында өртенип туўылған коммунист еди, револнциялық
гүресте өртенип өлди! Мәнги данқ оған!
— Д анқ оған! — деп төкирарлады гвардияшылар.
— Данқ-қ оға-ан!!! — деп жацғырды Есжаннын
жана бағлары.
— Данқ оға-ааанн! — Гане тамлар гүнгирледи. Па
нов даўамлады:
— Бирақ онын жаўынгерлик жарағы ийесиз қалғаи
жоқ. Орынына пәўқыран жас палапаны — Лллаяры
келди. Сизлердин атыныэдан буйыраман: гвардияшы
Багдияр Қудаяровтын жаўынгерлик жаў-жарағы жас
жаўынгер гвардиямыздын ен ж ас ағзасы Аллаяр Бағдияровичке салтанатлы жағдайда тапсырылсын! Музыыка!!|!
Кыпшақтағы еки ж үздей әскерлердин маршларын
жанлатып жүрген бес ғана духовойшы еди. Үш күнлнк
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ҳырта-қырт қзмалда оркестрге зэрурлик болмай қалды.
Оркестршнлердик кими граната, кими мылтықлараа
алыя топылысқа шықты. Солардан аман қалкаиы — шүлен қазанға бастырса емин-еркин қақпзқ бола беретуғын улкен барабанды алдына кесесине қыстырып,
ўақты-ўақты
таў гүцтирлегендсй «дүнк-дукк-дүяк»
ғумбирлисип жеткерип журетугын, жузи сепкил украня
жигнт еди, ол ақшамғы қалқаны бузып өтип баратырған ж ерде оққа уштыдағы, барабаны ырашшк басыкан
тап муз айдыпынын жар-ы ортасына шекем жои-жақты
гүлдирмамдай «данғыр-дунғырлатыўы» менен дөцгслсп
кетип отырды, кетнп отнрды. Оныц қай жерлергс барыи
қулағаны менен қизиқсынған адам болган жоқ, «байтал
түуе бас қайғы!» Аман қалгаиы — цыганга усаған молдаван. Қалған твртеўи кабыт болды. Сол молдаванөзиннн суўегизге усаган айланбзлы үлкеи ыыс гсрнайын
гөр қазыла баслаўдан-ақ қанталынаи қалдырмай жүр
еди, Паноз «музыка!» деге» буйрықты да о;.ын гернайы менен барып саптын басыида турғанын керин берсе
:ерек.
Қурбандурдьг Бағдиярдын иагасш салкылдағач камарын әкелин, Пановқа услатыўдан-ақ молдаван қәднмгн таныс марш намасына уртын томпайтып, көзлери'
натлынғанша иэтлснип урледн. Үлкен мыс гернайдыц
бир бап пенеи, бпр и р .ы . пенея шыққан: «Қа-ҳа-ҳа,
ҳа-ҳа-ҳа! Ҳа-ҳа-ҳа!..» деген сестинен, тап дәрьялықтан
усы кәраға шекемги гопе сайлар, буинап анаў таўға
шекем созылгаи далақлықлар ләрзеге келгепдей, Есжан
атанын бағыиаи үрккен бир топар қара ғаркарлар,
дәрьялық таманға уўдашуў ғақылдасып, қаймығысып
нсалпылдаса баслады.
Балапын қылша белнпе байланған палўап әкесиннн
дамары кенлнк етнп, паганынын салмагы қайыстынбнр
жагын ббксссине шекем қыйсайтып, оиша жарасылқырамай турды. Жалгызынын дыққатгы усыншелли тартып
атырғанына анасынын кеўили кем-кемиен елжирен, кемкемпен табаға түскен муздай ернп, ийегн кемсеилей
баслағанда «Өзинди бас, кнше. өзниди бас!» деп
буйырды доктор. Соныц арасынша Қурбандурды қундагы жанып, темирлери ғана қалғаи Бағдиярдып Сесата^ын балага усыпьпт атыр еди.
— Оны қәбирднц басына шаиш! — ден буйырды
1анов: — Ж ас гвардияшыға езн олжаға гүспрген анг-
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личаиы мылтығы бернлсин! Душпаиыныц өз мылтығык
өзнне қарап атсын!..
Мыс гернай этирапты титнркендирип, тағы да ацқыл*
дады.
Таза мылтықты алып, он жағында муштай болып
турған Лллаярға бурылып қарамастан, туўры сапқа
қараи турып, Панов:
— Гвардияшы Бағдняр-ов! — деп қзҳәрли ыргақ
пенен
екшеди. — Сапқа турыў ушын қадемле-сп
жене-е!..
Буйрықтын бәри өзбек тилинде сди. Бала барып,
дизбектиц ен кейиниие дизилди. Жалғызын халық қзтарында көрген ана
енди парасат болмады, қуўа*
ныштап еннрсп ж ы лап жиберди.
«Митинг усы менен тамам шығар* деп еди ишнпен
Нурахымет, митннг еле ашылмағап екен. .Митингти
Панов ҳәзир ғана ашық деп жәриялап, сөзди Қурбан*
дурдыға берди. Булардык ишинде Қурбандурдынын
усы аўылдан екенип Қумингер де баяғыда Есжан ғарры
айтпағанда бнлмейтуғын еди, Панов та билип атыр.
— Бирадарларым, доғанларым, — Қурбандурдыныц
дауысы дирилдеп кетти. — Маған Есжан атаиын баскк*
да сөнлеў оғада аўыр. Бнрақ, қыямет куни қокысыдан.
айтласам болмайды. Мен Есжап атаны козпмди ашқалы
бнлемен. Усы Бағдиярлар менен ж алан пут бала кунмизде-ақ опын анаў әдиран қалып баратырғап ерик
багына галай урлыққа барғанбыз. Сонда ол: «уры бо*
лыд кетеснзғо, урламай-ақ жей берин, балларым. Ёся:ан
ағ2ц саў турса, дульяньтп бәрин бағқа ойналдырып бе*
реди елс»... дегенлери есимде. Оннан бағ қалды, бнрақ,
орманыпа ж ете алмай кетти. Бир, қой аўызыпан щчп
глмайтугын биймәлел, «Өзпц тиймесен саган ҳеш кнмтлймейди» деп журген ғәрип ада.м еди. Оныц бала, бу. гинги сардар менен буўысып елген қәҳэрин керин жа*
[ғамды усладым, әстаўпыралла-а, сэрдар болғанда да
!Ханжөнс'|Ттац он қоли, атақлы сәрдар едн...
— Сеи қайдан билесеч оггы-ы?'
— Мсчви анам сол аўылдын қызы. Бул сол аўылдын хапы Байрамәли еди, түсиндиц бе! Әне, кнмди жас*
тық стип кстти, Есжан ата! усы бала, бул ғаррыны буншелли өшиктерген қдҳәр-ғазепти айт! «Меп көк те бол*
майман, қызыл да болмайман, ақ та болмайман, сонда
маған ҳсш кнм тиймейди» деп кошпей қалған екен...
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— Өйтип табаламац енди!..
— Таба емес, тоба-а! Паҳ, тиймепти — аў, ҳанетий,мегени! Қызыл болмағаны қәне! Гәптиқ тоқ етери: заманы бирдиқ ҳамалы бир, жәмийеттен узаҳта жасағанын менен жәмийетлик өмирден тысқары, заманнық ағымынан бийтәреп жасай алмайды екеисен.. Мен бүгкнги
Есжан ағаны көрип, соған исендим, доғаналар! Мен
жана жыл қайтарып, есаплап қарасам, бул мениқ әкем
менен.туйдей жаслас еди, жылын сонлықтан билемен,
сөйтип... есаплап қарасам, быйыл жетпис үшин толтырыпты бул кнси. Жетпис үш жылда ислей алмаған
мәртлкгин, көрсете алмаған батырлығын өмириниқ тап
усыбүгинге ец сонғы ақшамында көрсетипти-аў! Мен
золдым...
— Жолдаслар! — Бул Лановын даўысы. — Қурбандурды қызық факт айтты. Буны бәримиз де ойлансақ арзыйды, мынанқаран.: жетпис үш жасқа бергисиз
бир ақшам, бир ақшамга арзымайтуғын жетпис үшжыллық өмнр бар екен-дә! Демек, өмир өзинин мазмунлылығы менен баҳаланады, өткен күнлери менен еме-ес.
Сөз комиссарға.
— Мен дым аз сөйлеймен, — деп ескертти Қумингер. — Мен Есжан ата мепен тек бир ақшам ғана болдым. Бунық өзи, дәрьянын шырашысы екен. Мен — жаралыман, бул — саў, ысн Төртқулден Қыишаққа қашып
баратырман, бул шыра жағыи жүр екен, Бир ақшам
дәрьяда жүзип, бакенлерге мынадай паныс жақтық,—
деп панысты жоқары көтерип көрсетти. — Сол кисинин
сондағы мына гәпн есимнен шықпайды: «адам адамға
шырақшы, адам адамныц кеўилине шыра жағады. Мен
жаман болсам бола қояйып, бәри бир, мен де шырамаи,
себеби, мен өзимнин қателигимди өзим көрсетип тураман, өзимниц қайырымды өзим көрсетип тураман. Сонда мениқ қайырыма келип, өмирде жүзип жүрғен басқа
адамлар қайырламайды. Олардын жолында бул да мениц шырақ болып жанғаным, демек, оларға жақсылық
ислегеним,» деп еди, бийшара. Ойлайман соннан бери,
ойланып қарасам, бул бир өз алдына пәйласуф адам
екен. Бул жаман болып өлген жоқ, буяын мәртилигинин
өзи әўладларға мәцги өшпей көринип туратуғын шамшырақ. Усындай шамшырақ адамларымыз көбейе берсин, биримизге биримиз шырл болайық, биримиздиц
жолымызды биримиз өлсек те үсейтип жақтыртып тура-
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й щ ! Мен буны табаным тийген күни туўылған ВепгриЯ'
ма барып, сада дийханларға айтпай турмайман. Кәбириннин басында ант етемен, қәс.ийетли Есжан ата, сени мен Венгрияма шырақ етпей қоймайман! Сен сөнбейтуғын шырақсан, сен мәнги өлмейтуғын шырашысан!
Сенпн. өмцрицниц тымсалы сыпатынла қәбиринпин ба-

сына мына шыранды жағып кетпекшимен. Ҳәзир бунын
майы туўесилсе издеги әўладлар май қуйып жаға береди!
— Сөйттн де бақаннын екинши ашасына панысты
апарып қыстырды. Ҳәзир әтирап жақтыланып кеткенликтен ғана шыранын жақтысы онша билинбес еди. Ҳеш
жерде хещ нәрсе жоқ, Нурахымет ҳеш кимнен урықсат
та сорамады. Турған жеринен бақырды:
■— Интернационалистлермиз-ғо ақыры! Мен де сөйлейин-ши! Араныздағы жалғыз аўғанлыман-ғо ақыры!
Мен шынымды айтайын ба, менин тап усы ғаррыдай
болып, аўғаныстанымда өлгим келип тур!
Кумингер
таўып айтты, зангар, қанекей, мен де аўғаныстанлыларымнын көкиреклерин жақтыртып, шырақ болып өлсем!
Мени қарғанлар, «аўғаныстанына барып, басбашылары
ыепен атысып өлгей» деп қарғанлар!..
— М ы лгы қлар аспанға бағдарлансы-ын! — Пааов
бул- Барлық мылтықтын сүмберлери тап бир мылтықтайболып көкке шошайысты. — 1910-жылдан ВҚП (б) ағзасы, дущпанлар менси айқаста революция иси ушын
қаҳарманларша қазаланган Бағдияр Қудаяровтық моцгилигине салют!
■
— Отызлаған мылтықтан «зуў-зуў» оқлар аспанды
гүмбирлетнп жиберди. Папов түсирген қолын тағыкөкке көтерди:— Тап, усы өткен ақшамнан баслап ВКП (б) ағзасы, өткен түннен баслап қызыл гвардияшы, он тоғыз
душпанды қыйратқан үш қаҳармаинын ец кексе. ен
ири жулдызы Есжан ғаррынын мөцгилик өмириниц басланыўына, салют! — деп сермеп қалканы да сол, оқлар
гөне тамларға жанғырықлап кетти.
— Он тоғыз душпанды қыйратқан үш қаҳарманныц
екеўин тлрбиялап шығарған Мәҳийда аиамыздық ҳүрветине, салют! — Гүмбнрли тағы да тәкнрланды.
— Ен қаҳарман Аллаяр Бағдияровтын револнциялық атланысқа қойған әри тунғыш, ори сотли қадемине,
са-лютт!!!...
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Усы — салтанаттыц еқ соқғы гүмбирлиси екен. Буйрықтан сон арбалар тақырласып Терткүлге қарай жақа
атланысқа жолсыз бағдар алды. Гвардпяшылар Есжан
ғаррыныц басбақлы сыйыры, қос огизи үйтпе болып,
қолақса сасып атырган қорасыкын қоламтасынық қасыпап жылысты.
Ҳаял адамнын артына қараўы қала ма: «Дуғдыр қэйним, — деди Мэрзия көзлериниц жасларын ғолабадай
жецлери менен сыпырып. — Баспақ пеиен сыйырда не
жазық бар еди, қорада қала берди-ғо!.. Аштан өледи-аў
енди!..»
— Хаў, солай ма ?1 — Халмурат доктор бирдеи ҳаўлықты да Курбапдурыны шақырып: — Жуўырр, — деди.
— Женгемник басбақлы сыйыры қорасыпда қалып қойыпты! Ҳаў, Төрткүлге барған соц да кишеме ағарған
кере-ек! — деп бақырып қалды онын изинен.
Лй-ҳай дәрийқа-ай! Келипшек болып, ецкейип түекен есик, ашына да, жалацашыиа да қайыл, Бағдияр
менен шайылжып-шалқып жүрге;] жаслық кунлер,
ашшы-душшысын сонша жыл бирге татысқап өмир,тойларында күлип, азаларында азынасып ҳаяллар мепеп
жоқлаўлар айтысқаи қәдирдан елат, булбиллер ушып,
зақ қонып, қара күйе күлге көмилип, кем-ксмнен изде
қалып баратыр-аў! Қыз күнлеринде кеп айтатуғын, келиншск күнлеринде көп шертетугын «Бозатаў» қосыгын,
негедур, ениреп отырып айтқысы кследи, дорти бар-дә
дәрмакы жоқ, ҳәр муқамында нопес алғаи сайын «ҳыпҳып» дегизип, ецкилдетип, шыцқобызық гә ғаздыц хошласыўларына, гә аққуўдыц сыцсыўларына салып шерткиси кеўилнкиц шерин тарқатқысы, ишин өртеген
дебдиўди шығарғысы келсдн, өйтсйин десе шыцқобызы
жоқ, ол анаў еле устинен пысқып түтини шығып атырған жайдағы сабаяқта қалып қойған. Ҳаял жаслы көзлери менен гә Есжан атасыныц сонша арзыў-әрман менен Хийўадан соқтырып алдырғак Қоқаны арбасына,
го оныц қәбириниц басында жылтырап қалып баратырган жскке панысқа телмиреди, буўалдыр жастыц арасынан жскке паныс көзине го екеў, гә үшеўге жикленгендей булдырайды. Мипе, баспағы менен сыйырын
қорсылдатып қуўып, Қурбандурды да жетип қалды.
«Бул яўмытты басбашыларына кетти деп те жүрдик-аў,
адамиыц көкиреги — доныздын гүркеси...» деген хыял
кешти ҳаялдан.
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Патырақласып шаўып жеткен сыйыр мепен басбақты
ҳеш ким арбаға да тиркемеди, ҳеш ким усламады да,
ҳеш ким қайткп қыстамады да, уўыз емген аўылы қсрқынышли көринди ме, олле нешше жыллар желинин
уўҳалаған қайырқоы қоллардан қалгысы келмедн ме,
екеўи бирден арбаиын қапталында туяқларын шықылдг- ып киятыр.
Шаршап қалған Қурбандурды Досжанға қапталлась:л кслди де: «Қалып қойынты, сыйырға барғанда ал*
дым. Әкецпиц кези. Қерек болады,» деп, Досжан менеп
ўкг.нағаштық арасына қэдимги намбардан кепшеленген
Есжан гаррыпыц ата мийрас белнн тығып қойды. Үйинсч ен болмаса усы гурлым нәрсенин естеликке ергешые Досжап баладай қуўапып, езиў тартты.
— Ялырмай, бала, — Қурбандурды танлайын тиқылдзтыи, басын шайқады: — Арбан қала бсрди-аў! Айтайып да демейсен!
— Гөне арба гой Қоқаипыц үлгисиндеги, — деди
Досж ан, өлпсқ.
Керегн жо-оқ, — деп сезге аралзсты Кумикгер. —
Ҳср дәўпрдин. өзиниқ арбасы бар, ҳәр дәўир өзинии арбасын зкдайды. Ал енди жолдаслар, мениқ ишим пытырлап бгратыр! Мен сизлергс венгсрлердин «Елди көрер күнлер бармекен!» дегеп қосыгын айтып бере
йин бе?!
— Ол қосық Ҳажыпияз шайырдики!
— Кимдики болса, сопики болсын. Вепгерлерде де
бар сопдэй қосық!
— Бар болса, бар шыгар, — деди Нурахымет. —■
Елин сағынган бирҲажынинз дейсен бе! Ондай қосық
тал бизиц аўғанларда да бар! Айтын берейин бе?
— Айт, айт!..
Қайғылы қоцыр даўыс кен даланы гүцирендирип
жкберди.
— Ал енди, сен айт, Қумннгер? Сеники қандай? —.
деди Нурахымет. Ҳозир ғана шулгыпып киятырган Кумипгер басын шайқады:
— Мен айныдым, айтпаймап! — деди орыныиан бир
қозгалып.
— Ҳа-а, о неге?!
Хәр ким сағынышын айта берсе. дүньяны қаплап
,қезе жақ, жигеримизди жасытып жибер жақ екен.
‘
— Онда нени айтасақ?!
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— «Интернациональ» дын орысшасын айтаман.
— Ал, айт?!
Қаҳәрли ҳәм жнгерлн даўыс толқыньжа алдықкы
•арбалардан да даўыс қосыўшылар табылды. Буған үлкен мыс гернайдыц нри даўысы қосылып бурынгыдан да
бәдайбат қудиретке мегзетии жиберди. Ақ терек бойы
көтерилген ҳуяш кок жийектеги қап-ҳара булытларды
кем-кемнен пәсте цалдыра баслады.
Тырналардын Қуяшқа қарап ушҳанындай, бул тырна қатар да Қуяшқа қарап умтылар еди.
Ҳәйран қаларлық болды-аў бул! — деди қосықты
тамамлан, тағы ойшац қәлпине түскен Кумингер. —
Есжан ғарры тири қалганында алдынкы жетпис үш жасын еслемей, өмирииин усы бир ақшамып айта журер
еди-дә!
— Зәлели жо-оқ, Кумингер, — деди Панов. — Есжан ғарры айта жүре алмаса, Аллаяр айта жүрер.О нын жетпис үш жасындағы мәртлигин бул он бес жасында-ақ иследн-го, ақыры!
— Буныц алдында еле мәртлик көп, — деп ежести
Хуминегер. — Көп мөртликтиқ арасында бунысы умытылып қалады.
— Олай болыўы да мүмкин. Қайткен күнде де өмирдик бир ақшамы питти...
— Ендиги ақшамында не күтер екен бизди?!
— Әнгиме сонда-а!..
Қыпшақтан шегинген кишкене отряд Төрткулдег!.
әри үлкен, әри шешиўшн ҳужимге асығыс сапарын даўамлады...
— Сөйтип, емирдин бир ақшамы питти ден!
— Ҳаўўа-дә, Кумингер, оны енди тарийхтан ғана табыўыц мүмкнн...
Азаматым Аллаяр!
Еле бояўы кеппеген соцғы китабым менен қоса саған усы хатты да жазыўга туўра келди. Бул ой мениц
басыма бурын келмептн, болмаса, өзбек қалемлеслеримдей «Хатима» деп, ямаса «Қатым» деп қарақалпақшалап-ақ китапқа қосып жиберетуғын нәрсе екен!
«Ҳештен кеш» артық деген, не де болса жаздым, шыракым.
Буны жазыўға себепши болған да сенин өзин. Саған
дсген мениқ шексиз сағынышым. Екн жыл шамаласып
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цалды, иен сениц днйдарынды көрмедии, даўысынды
«ситпедим. Бәлким, естиярлы жигит болып қалгансацдур. Бирақ, мениц к а з алдымда вагоннан «Хош, Қарақалпақстаным, аман болсам, бир келемен!» деп, қыйгырыўын кснен кетин баратырған, мурты жаца тап бергсн тықыр бас баласан. Сени еслесем, сол даўысыц
келе береди: «япырмай, бала,» аман болсам бир келемен! «дегени неси екен?» деп ойланыи жүрдим әдепки
куилери. Сон Аўғаистаннан келген хатынды көрнп,
тоўир-ақ қаўетерленгенимди, жанағы бир сөзлериндн
сслей бергеннмдн жасырмайман, мын айтсац да окемен
рой , ақыры!
Қеше жорамыздын баласын аэровокзалдан кутип
алдық. Ж орам оган: «помнаҳан жигит болып қалыпсан
гой, тықыр басым-ай!» деп күлди ҳәм улынын көкирегиндеги «Сопетлер Союзынық Қаҳармаиы» алтын жулдызын сыйпалап, «бес жыллық урыста мсн ала алмап
еднм, «Әке баладан батпан кем туўады» деген бийкар!»
додн. Соинан берн мси д е сенн сол бала қәлпннде елеслсте беремен, олбетте, ҳәмме қаҳармап бола бермес,
бирақ, ҳәмме ушын қаҳарманлық шәрт, ақыры, буғып
жасайтуғыи болсақ, не ушын шықтық дүньяға?! Әпиў
етерсек, қатс тусинбе, бирақ меи ҳомме қаҳарманлық
тек урыста деп есанламайман.
Бүгид ақшам, ссми сагынып, көз алдыма елеслетип
жатырсам, сегизинши класстағы бир ашыўланғанын
еснме түсип кетти. Сенин есинде ме, умытқап болсан,
ҳозир есине түсиресен. Бул күн сеинн ядында узэқ сэқланыўы керек Себеби, се» сол куни Ленин комсомолы
қатарына киргенлигин ҳаққындағы билетинди алып келгсн екснсен. Енди ядына түскеп шыгар. Сен, негедур
ашыўлы едыц маган: «Папа-а, нс ушыи сиз мепин атымды Аллаяр қойдыныз, ақыры?! Басқа ат қапылып па
еди?!!» дедин де есиктен шығып кеттин, меннен саўалына жуўап кутпедин де, мепнн де ол ўақытта сағап
жуўап бериў нийетимде жоқ еди. Енди усы китапты
оқысац, не ушын «Аллаяр» қойғанымды өзиқ тусннесен.
Мен саған «Аллаяр болагөрсин!» деп қойғаным жоқ,
ииицниц атын да мәзи «Бағдияр» деп қоймағанман,
түсин соған!
Онық үстине, сен туўылғап 1966-жылдық 5-апрели
күни үнге Бақаншақлыдан Аллаяр аға келип еди. Сениц атац, яғный менин әкем Қазақбайдан жети жас
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кишн болса да екеўишщ ж ас жагынап пэрқын айырыў
қыйын еди. Себеби, дүпья жузилик еки урысқа қатынасыўы онық тек бетлерине әжим ғана емес, жүрегине
аз дақ салды деймисен! Сонда да жигерли, гуўлеп сөйлейди екен! Агама кутә қызық ацгиме айтып берди:
«... — Аппырмай, бала, бул дуз-дом, тағлийр дегенди
қоя бер! Венгрияны пемец гитлершилеринен азат етип
жүр едик. Штабтан жупыны кийииднрии, меии бир аўылды барлап келиў ушын жиберди. Орысшасын ғой, еки
бастан билемен, баяғы Кумингер менеи атланыста жургендс изинен қалдырмай венгерше де уйрете беретугын
еди, оған да питегене тилим сынып қалған... Несине
күлесен сен, Қазақбай аға?! — деп ашыўланды ол агама. — Исенбестек неси бар, сен ж ас бала дсгенницаны
мепеп ойнама! Ол күнлери еситкен, билгенлеримиз,
оқыған, көргенлеримиздич бәри санамызға қатықтай
жуғып қала берстуғын еди. Тап, венгерше ҳәзир де тусине аламап, болмаса, елиў беске қарадық гой. Менин
қандай қатықулақ екенимди билип турып күлесец-аўГ
Яқшы, гәпти тынла!..
Сөйтип, гитлершилер жайласқан аўылды өлдимазарда барлап, штабқа келсем, орыкында самаллар
ҳүўлейди! Қашшан жоқарыдап буйрық болып, мен кстксн еки кунпиц ишинде Будапештке етип кетипти! Будапешт қайда, биреў қайда! Бизге оған баратугын документ қайда! Гопиме ким исенди?!!... Сейтип, қаш ақаш, гитлершилердси де қашаман, вснгерлерден де
қашаман, езимиздин адамларды таба алмай тоғайда
бир күн, бир тун саидалдым. Тамагыцнан бпр нәрсе
өтип турса аштан өлесен бе, жемис тогайдаи еплс-п табылады. Сөйтип жүргенимде мени вецгерлер тутып
алды, солар екеник кийимнен, тилинеи ацламай ақмақпан ба? Мсни бир жер төлеге апарды, қолым байлапған,
көзим танылған, изимде еки адам, тутқынныц не онған
куни бар!
Көзимди ашты. Қарасам, қарсы алдымдағы столда
ким десе? Кумингер отыр!!! Арадан көп жыллар втип
кеткен, онық
устине, ол тап
сизлер
қатар-лы,
меннен онлаған жастай үлкенлиги бар. Мен қуўанғаяымнан жағым жайлаўына кетип күле берсем керек.
— Сизлер қайдағы бир жинлини тутып келипсиз! —
деп бақырьтп жиберди айдап келген ексўге — Мениц ҳәзир усыкы тсргсп отыратуғын ўақтым бар ма, әқетиқде
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өзлерицыз сөйлесиқ!— деп, өзи басқа ж ақ пенен сөйлесиў ушык телефокяық куларын бурап атыр. Анаўлар
болса ыени әнтск-тәнтегимди шыгарып, есикке қаран
сүйреп баратыр. Буйрықтық аты буйрық, сөйлетпек
түўе артыма да қарата жақ смес. Телениц қапысына
жеткен ўақтымда қапыға табанымды тиредим де:
«Тоқта-ат меии, Куыинге-ер!» деп бақырдым, қарақалпақшалап, ж аиы ины ц барынша бақырдыы. Свйтпесем,
есиктен бвр шыққан сон маган Кумингерди көриўдин
жоқ екснип көкирегнм сезе қойды, қара-а, бизин гелленин ислеўин, сизлер болғанда албырар едиқиз!
Мепи тоқтатыўға буйрық болды. Артыма қарасам,
еле Кумингср ан-тацы шығып, бетиме бақырайып қарап отыр, танымайды. Аўылды яман-ә сағынып жур
едим, мен Кумингсрди көрнп қызық етиў ушын-ақ
Ҳәжинияздыц «Бармекен» қосығыи ынылдал едим, кемкемнен кеўлим елжиреп, дәўысым тарғылланып, ийегим
кемсецлей баслаганда.П Бармекеи, елди көрер күнлер
бармекен?!.» деп, қосықтын изин Куыингердин өзи
алып кетти.
— Умытпапсац-ғо. Куминге-ерр!
— Уыытылатугын куилер ме еди! Кел, сүйисемиз!..
Сөйтип, жаўды жснип, журтлар елге қайтқанда да
мен манлайы қара Кумингердиц қасында; «Елди көрер
күилер бармекен»... деп, қала бердим-аў|
— Неге?! — деп танланды сопда бизин ағам.
— Өзнмизднц әскерлер келгенше бнз Кумингердин
басшылығындагы партизанлар отрядында қәрекет еттикғо. Командования мени тағы таслап кеткендеги қыйналғаныиды айтпайсац ба?! Ҳэмме газлар жыллы мәкаиына қайтқанда бир галлығалақ қанаты талып, көлатта жалғыз қалып қойып, ғацқылдамай ма?! Мен
тап соған т г з е р еднмдағы, менин гацқылдым Хәжинияз шайырдын «Бармекени» еди. Барлық бәле Кумингерден болған екен, сон билдим, меии Кумингер сорап
алып қалынты. Бирақ, ояқта биздеги басбашылықтай
контрреволюдиялық ҳәрекетлер узаққа созылган жоқ.
Соннан
1946-жылдын
бәҳәринде Әмиўдин
суўын ишял, Абат жаптын бойына пахта ектим-ғо!
Сол Кумипгер еле тири, өткен жылы бизиц әскерлнктсги баламыз Есжан уйинде бир ҳәпте болып, аўнапқуўиап қайтыпты. Ҳаялы жүннен созба көйлек тоқып
берипти. Балам елеге шекем кийп жүрипти. Сол бала22з
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дан берип жиберген хатында жазады-аў Кумннгер,
Нурахымет пенен
Будапеште ушырасып қалыпты.
Сонда бул өжет аўған жигитиннн Москвадан қайтыўы
екен, Москвадағы үлкен бир партиялық кенеске қатынасыпты. «Еле сол гәпи: аўғанстанға реғолюция тасып
жүрмен, басланған ўақытта жетип келемен, саған да,
Аллаярға да хабар беремен, «Интернациональды» снзлер қосылмасаныз уқшатып антыўым қыйын! «деп атыр,
қалмай, барамысақ?» дейди хатында Кумингер. Еле
тым-тырыс...
— Револпция аўғанстанда басланса, Нурахымет
аганыз шақырса барармединиз?! — деймсн, мепин жазыўшылығым тутып.
— Бараман, бармай не қыламан?!! — деи жулқынады Аллаяр аға сонда. Жасы елиў беске қараған адамнын ҳалын билместен жас жигиттей жеделленгенине
күлип едим-аў сонда, әнтеклек етиппен балам, олар
жүреги ҳасла қартаймайтуғын адамлар екен ғой!
Сөйтип, сол күни Аллаяр ағага ағам өз қуўанышынкелинн Бнйбнсаранын «ат басындай ул туўып» бергенин айтып, соған ат қойыўды өтипиш етти. Аллаярага
көп ойланып отырған жоқ:
— Мсн ба.пама Есжан атаныц атын қойдым. Сен
бизиц ғаррыныц атын қоя ғой, — деди ағама. — Жақсылардын шырасы да, аты да ҳеш қашан ешпеўн
керек...
— Сен шыраны қойып тур...
— Сен мениц гэпиме еле түсинбей отырсан, — деп
сөзин бөлди оныц Аллаяр аға. — Бизлер қызыл гвардняшылар менен кеткеннен бнр ай өтпей-ақ Төрткул,
Қыпшақ басбашылардан тазартылды. Бир етип баратырсақ, түннин иши еди, Есжан атанын басында еле
шыра жанып тур! «Ҳаў, бул қалай! — деди Кумингерге
Нурахымет. — Анаў шырақ еле жанып тур-ғо!» Кумингар әбден» менин айтқаным келди ме?! Айттым-ғо,
Есжан атанын басындагы шыра ҳеш қашан өшпейдн,»
деп, әбден, ўәлийсинип атыр. Сонпан, шапқыласып барсақ, қашшан баяғы бнзлерди таслап көшкен бес үйдиқ
төртеўи көшип келипти, Әўезмуратты Төрткүлдеги бир
таланган аўылкеқестин столын арбасына тийеп қашып
баратырган жеринен өзим атып өлтирнп едим! Өй,
жаман-аў, озин болсан басбашысац, стол сеннц не тецин, столды бассына урасац ба! Бунын балашағасы
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да қайтып келепти. Панысқа түўесилген сайып қарсы
май қуйып жүрген Назарбай симсик екен, енди, әбден
кенес ҳүкиметине — жаца ҳүкиметке жаранбақшы болғаны, жаманнын! Әй, жақса жақсын, бизнн. немиз кетипти! Соннан бир күнлери Совет ҳүкиметиниц қырық
жыллық мерекеси мүнәсибети менен қәбирдин үстине
район үлкеи естелик салды, жән-жағын колхоз баг етти. Ал, сол паныс еле жанып тур! Инанбасан, жолыи
түссе бяр барып көре ғой, қайық та сол турысыида тур,
пионерлср келип, жылда майлап турған сон, онын ү^стине төбеси бастырылған сон дымы ширимейдн екен.
Қоне сонда жақсынын шырасы сонгени! Маған өз әкеменнц атына баламныц атын қойыў қолайсыз, сен бизиц ғаррыныц атына қой. Ал, мен кеттим...
— Хаў, қайда-а, аўхатқа қарасано! — деп атыр
ағам.
— Ж ақ, — дейди ол. — Аўхатты Қаҳарман ағамныц уйинен жсрмен...
— Өйдегенин ким?!
— Халмурат доктор-дә! Апамды гөр аўызынан қайтарып, жетпис беске шекем жасатқан адамнын үйинв
биринши барыўым керек еди, алдымнан шыгып, жолдан сен кайыра қойдыц-дә, ж езде! Еле мен Д осж ан ағанык да үйине барыўым керек, баласы әскернй ҳаўа
академиясын питкерип, Байқоцырга кетти деп еситтим, уят ғой еситип отырып, қутлы болсынға бармағаным, — деди де тәўеллеге турмай кетип қалды.
Ол кеткен соц атан:
— Гап усынын тсгин адам емес, — деди мени шақырып. — Гуўалыққа усынын атын жаздыра ғой. Ендигн
ақлығычнык атын-ақ Бағдняр қойдырарыан, — дсп
еди. Сол бойынша атын «Аллаяр» болды да кетти, балам. Сен маған мози өкпелеп жүрсен, бул «маған өкпелсме, атана өкпеле» дегеним емес. Бул ат өзиме де
жақын болып қалған, себебнн усы кнтабымды оқып көрип, бир тусинерсен. Сонда сен «Аллаяр» деген атынды «қызлер күледи» деп, комсомол билетине «Әлишер»
дсп жаздырғанын ушын да қысынарсан.
Өзнн билесен, сен туўылғандағыдай емес, Аллаяр
атан ҳәзир тәўнр-ақ қартайып отыр, жетпис бес деген
аз жыл емес, ақыры. Сонда да тақат таўып, үйипде отыра алмайды, районы түўе Нөкистеги пионерлердин де
үлкен салтанатлары онын қатынасығысыз өтип отырга22з
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ны шамалы. Әсиресе, оныи менен усыкдай ушырасыўлар уллы Октябрь револрциясы жецисинин жетпис жыллыгы алдынан гужип кетти. Ҳәр .көрген сайын: «Қалай,
Нурахымет жорақыз шақырды ма? Аўғанстанда революция женип кетти ғой,» деймен. Ол меииц бунымды
мысқылға жорымайды: «Өзим кутә қартайып қалғанлықтан аўған револнциясынық душпанып қыйратыў
ушын сенин Аллаярынды жибернп қойыппан той, қайсы Аллаяр болғанда не?» дейдн.
Сол атан буинан он жети кун илгери телевидениедеги «Мэртлик — мәнгилик» деген ушырасыўға қатынасты. Сон үйге келип қопды. Дуйым журт қызыл туў
санап сыйлайтуғын бул кисиниц аманатын сагап жеткериў маған ҳәм қарыз, ҳом парыз, шырагым. Мақул
тыцлап ал, усағына шекем туснрсем, ол кисинин аманатын саған туўел жсткермеген бола жақпан.
— Аллаяр балама айтып ж аз, — деди ол бир бармағын бүгип. — Бириншидон, өмирдик адамға тек бир
ирет ғана борилетуғынын мектептен жақсы биледи.
Енди сол бнр ирет берилгеи өмир тек өзнне ғзна емес,
хелешекке тийисли, онда келешек әуладтык. да қақы
бар, солардын ҳақын төлсп кетсии. Қарыз деген баэда
лөк төленеди, базда, көрпсие қарай аяқ узатып, тапқан ўағында бере берсеқ, Кешсги урыста өлген Матросов, Қосмелемянскаялар лөк төлеп кетии еди, ҳоммеге
ондай тагдийр дус бола бермейди. Келешектин . қарызын тек урыстан излей бериў де шәрт емес. Бирақ. қай
ўақытта да мойынындагы қарызын төлеп кетнўи лазымлығын билип жасаўы шәрт. Дуры-ыс, өмир адамға бир
ирет бериледи, бирац, өлим де адамға бир ирет бериледи, сопы тусинип жасаса, батыр болып жасайды.
Лийкик, взиниин инсаныйлық парызынды, келешек алдицдағы қарызынды өтеп кетнў болмаған ҳәр қаидай
батырлық та, өлип кетиўлер де саналы өлим емес. Булбир ғана нрет берилғен емирди қопаллық набыт етиў,
майда-шуйде мақсетлер ушьтн жонлмк өлимняде өлип
кетиўдур, соны түсииип жасасын, соны ж аз Аллаяр
балама.
Еккншидек, — деп гарры ортаи бармағын бүкти, —
менин аўғанлы Нурахымет деген яшуллым қайдағы бир
әрменлерге, әзербайжан менен грузиилерге, бизин мынаў
қарақалпақ пенен өзбеклрге аз хызыметип қарызга берген жоқ, ол тек адамгершилик парызын ғана өтеди.
226

www.ziyouz.com kutubxonasi

Себеби.оныц ушын инсаннын бәри иисан.инсан —инсан
ушын ғапа жасаўы, оныц тағдийри менен толғаныўы,
ҳәмме бирдей «әдалатлыц, жақсылық, ба.хыт-сәәдат»
деген иийели нәрсе ушып гүресиек лазым едн, ол усы
түсинигн бойынша ис алын барды. Ж аз Аллаяр балама,
мен Нурахы.чет ағама Аллаяр деген баламды аўған
халқыпыц душпанларына қарсы гүреске атлакдырғанымызды айтып жаздым. Мени ялғаншы қылмасын, мениц
аты.чды жерге кеыбесии, аўған революциясынын жециси ушын ҳалал ҳәм қалыйс хызымет етсин, бизиц женисимнзди беккемлеў ушын Нурахымет аға сөйтип
хызымет етксп еди. Еле мен саған онык усы бизин
Пахтаабад райкомпартиясыкын бнринши секретары
ўағындағы пышақланғанларын, талай жыққьгнлардык
басында қарабуўраны арқасы менен тиреп турғанларын
айтпай отырман. Онда меп Бердақ райкомпартиясыныц
биринши секретары едим, талай бюроларда әдалатлықты қорғаў ушыи естен танып қзлғанша айтысқанларыи
билемеи. О-о, қандай еди бизин Нурекец! Сен де жазыўшыман дейсек, усылардик бнреўин билмейсен. Неге
күлесеқ?! Бизлер ушын большевиктин түп нусқасы —
тек Ленин ғана еди, бизлер бәримиз соған еликлеп жасағаибыз. Ҳозирги ҳәр бнр коммунист биэлердей болып,
тек Ленинге. ғана еликлеи жасағанда юристлерин қашшан талап тампай қалатуғын еди! Күлесек-аў, гәрице
күлссец бе, сенде де гәп бар!.. Сен мынанқара, менусы
ҳалыма еле де бас судқа кенесшимсп. Өткен ҳәптеде
пахта пупкттин исин қарадық. Сонда, айлыгы ж үз елиў
маиатқа жетпейтуғын бухальтерлердыц, пиремшиклердин бәринин аўызы толы алтыи тис! Тап әбден тойға
келгендсй норки малақай кийип келеди-ә судқаЦСорастырып қарасақ, солардыц бәри д е партия қатарында
Оолғаи! Ен болмаса бизлерге елнклеп жасағанда да
сол бәдбақлар буншелли тсззек қонызға айналмас
едн. Әбден елннде
уры-ғар,
бузықлық
қалмай,
гүл-лала гүл болып кеткендей НГУ дын, юрфагин жа^ыпты деп есиггим-аў! Әне самсамлық! Маған
салса СССРдын орайлық юридиклиқ инсититутын Н акнстен ғана салдырар едим. Себеби, юрнстлер тек бизде
ғана жақсылап шыныға алады, оларға бнзде талап
ж удэ ғ.өп!..
Әне, үсейтемен, мийим қурысын, гаррылық-дә, бирин айтып отырып, екиншисине өтип кете беремеп. Ай227
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тайын дегеним бул емес еди. Айтайын дегеним басқа
еди. Балама қайтарына тамап жазып жибер, Мурғап
дорьясынын бойында Баламурғап деген аўыл бар. Мурахымет ағанын өзн сонда турады. Усы биэиц қыпшақта
тууылған Есжан деген улкен баласы Герируд 'доръясынын бойындағы Дәўлетияр аўылында, оннан кишн Бағдняры Гендиқуш таўы тамандағы Фаран аўылында,
ушинши Коныратта ислеп турғандағы туўылған Қоныратжан атлы баласы Туркменстанға жақын жердеги
Сарыпул аўылында жасайды. «Усы аўыллардык қайқайсысына барып Нурахыметтин баласынын үни қайсы?» десе, билмейтуғын адам жоқ, Ал.таярынды жибер,
барып балаларым менен таиыссын, сон қарым-қатна асқа жақсы болады, бизлер өлип кетсек те олар қатына«а беретуғын болсын, қыйланбаса, Аллаярыцды биз де
бир көрейик, — өзиннен қалай екен?» деп жазыпты
сонғы хатында Нурахымет аға. Ал енди, ғошшым, меннен батпан кем туўған болса, онда бармай-ақ қойсын,
ал енди, бизин абырайды төкпейтуғын болса балақ
Нурахымет ағанын қолынан алып қайтсып. М еиицсөз
бенен айтып жеткере алмайтуғын сағынышларымды
айтсын,* деп кетип еди Аллаяр аға.
Балам Аллаяр, мен саған Аллаяр аганиын усы аманатын тапсырып отырман. Өзинди тек менин емес, пүткил адамзаттыц перзеитимен, онда да нйгиликли мақсетлери жақсыларынын перзентимен, жаманларынын
душпаныман деп санасак
аўған
мийнетксшлери
ушын жаман хызмет етпеген болыуын керек. Сонын
.ушын мен сеннеп әкен иретинде талап етемен: Аллаяр
атаннын айтқанларынын бәрин булжытпай орынлағайсан, азаматым. Нурахымет атамызға, бизин менеп қатаршығар злбетте, онын балаларына меннен дуўа,-дуўай сэлем догейсен, мениц атымнан да, өзиннин атыннан да Қарақалпақстанға шақырыўды умытпа. Дослыққа. инсаннын инсанға умитылған жыллы журегинс ҳеш
қандай шегера тосқынлык ете алмайды. Усынын менен
хатымды тамамлайман. Нөкисте дийдар көрискенше
хош, язаматым! 7- апрель, 1986- жыл. Нөкнс.
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Т Р И ГЛ А В Н Ы Х ВРА ГА

ПЕРВЫ И ВРАГ —
К О М М У И И С Т И Ч Е С К О Е ЧВА Н С ТВ О .
Коммунистическое чванство — значит то, что человек, состоя в Қоммунистической партии и не будучи
оттуда вычищен, воображает, что все задачи свои он
может решить коммунистическим декретированием.
ВТО РО И В Р А Г —
Б Е ЗГР А М О Т Н О С Т Ь .
...пока у нас есть в стране такое явление, как без~
грамотность, о политическом просвещении трудно говорить. Это не есть политическая задача, это есть условие, без которого о аолитике говорить нельзя.
ТРЕТИИ ВРАГ —
ВЗЯ ТК А ,
наконец, если есть такое явление, как взятки, если это
возможно, то нет речи о политике, Тут еще нет даже
подступа к политике, тут нельзя делать политики, потому что все меры останутся висеть в воздухе и не приведут ровно ни к каким результатам. Хуж е будет от
закока, если практически он будет применяться в условиях допустимости и распространенкости взятки.

В. Н. ЛЕНИН.
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Меп ырасын айтайын ба, ырасын айтсам, бизиқзайып жақсы емес, бирэдарлар. Бала-шағасын жамаилаған адамнан жаманы жоқ, сонда да бизиқ ҳаял, бзри
бир, жақсы емес! Бай-бай, онық бажылдысып снзлер
билмейсиз-аў! «Қызымныц қызына айтып кетермек-аў,
еснц болса, ж азы ўш ы
менен илимпазга тийме!
Дүньяда еркцниқ итибарынак бийнесип қалғын келсе—
соларка тий! Той-мерекелерге еринниқ изиие мөлтилдеп
ерип бара алмай, жесир ҳаялдай қақшақлап, мудамы
жекке барғық келсе, тап жазыўшыға ғана тий! Тамытасық жесир қатыннық мүлкиндей ақсақ-сацсақ болып
турсыи десеқ, жазыўшыға тий шырағым дермен-аў!»
Әпе, усейтнп бажылдайды ол! Сонда да меи: «әй, ҳаялдық гәпидә!» деймен де машинкамнан ҳэрии шөплсй
беремен. Сезинии бәри қулагымиыи тусынан өткп кете
бергенин сезген ол бурынғыдан да жулқынып, жер тепсинеди: «Адамнык ец сорлысьг — ж азы ўиш !»
Сонғы романым ҳаялымнық усы гопине мени бир
иоўйе исеидирип те таслады. Шынында да әбден тыйтығыма таялып шабылып қалғанман. «Журтлар отпускасында ҳаялын қуўыршақтай жасапдырып ертеди де
курортқа кетеди, бунын түрине қара, үш ҳәптеден бери
сақалып да қырған жоқ!..» Айтса айта берсин, сол күни романныц соцғы .ноқатын қойып, па-а-аҳ, йоштым-аў!
Бирақ, ўйқым қашып кетти, кезкмди жумсам болд ы — өлип атырган, кулип атырғаи, бетн қыйсық, бети
дүзиў биреўлер! Базда үстиме иефтобазаныи нәҳәк цистерналары жумалап княшрады да қашанын десем аяққолым ләқлеиип кәтимде бақырып оянаман!.. «Жинли
болыўына бес минут қалыпты!» деп күлди иевропотолог Қ5ЙИНИМ. Енди дем алыўым кереклигин өзим де би231
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лип едим. «Ромапныц да, повести!^ д е, гуррин.нШ1 де
атына бурыш-пияз! Бир-еки жылга шексм түк ж азбайын!..» Сөйттим де мацшнкамды ттодвалдагы кладовканыц қуўысына тықтым, көзим көрмеўи ушын ҳаялдық
көрпешелнк пахталарын үстине басьш тасладым.
Арадан ҳәпте өтер-өтпестен Москвадағы солдат баламныц изинен барыў планы туўылып ҳалды. Әлбетте,
бул сапары ла бизин үйде әдеттегише иул кемис еди.
Үйдин қарсы манлайындағы ҳацылтыр менеп бастырылған он бир қабат жайы, қасҳыр ийти, «ВАЗ— 24 » и бар
складшыдан үш ж үз манет ҳарыз алды да ушты дәкеқ!
Лўолға шықсам әдетим: «кутип ал, орыи бронла» деп,
журттын мийип айналдырып атпайман, туўра тартаман!
Туўра гартқаным қурысын, күним усындай, мийманхананын бәрин аралап шығаман да темир жол вокзалында түнеймен! Түнниц усыншелли узаҳлығын,
адамнын соншелли кәп уйқылайтуғынын меннен көп
билетуғын адам жоқ. Бир жақсы жери — бул қәрада
телефон — автоматлар «безотказно!» Тийип салсак
«ғылқ» еттирип, таўықтай жутып қояды да гүўкилдеп
достынды шақырады. Ол, әлбетте, «хабарлаганында
орын бронлар едим, орынеиз қалғаныц қыйын болған
екен. Орналасып алған сон, жолығарсан, қурдасын менен бараман,» дейди де жаўып қояды. Ертецине мәканынды хабарласан, әлбете, қурдасыц менен жақсы кийимлерин кийинип келеди, «коне — ечно, за столом сөйлескен дым жақсы ғой..» — ресторанға барасац, бунық
аўхаты жаққан меяен жақпайтуғын таманлары бар.
Сол таманларын билген сон «ден саўлығыма бола» бул
.■зпары жораларыма звонламадым.
Темир жол вокзалындағы қатты диванда тунегенниқ
бир жақсы жери — ҳеш ким оятып ҳәлекке қалмайды,
астьща батып, төсек орыныннық өзи оятады. Сол ушын
да Жазыўшылар союзындағы орын иретлсстиретуғын
адамымнан еки саат ерте келдим.
Ол ҳүжжетлеримди көрип. «Зеленый домга» бар
Ол кәрада «Келгинди жазыўшылардын үйн» ашық,»
деди де соған рухсаткама берди. «Жасыл там-Добролюбов 9/ 11» — мениқ стдуентлик жылларғы жатақ жайым. Бунда мен кэсиплеслернм менен ғана емес, жаслығым менен де ушырасып, жасарып қалдым.
Уақыт ол айтқандай кеш емес еди. Сопда да Голицнноға барганнаи соц тағы жатақ жай излеў дәрдесери
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жүрегиме түсип, кетпедим. Қеште қасымдагы бос кэтяе меннен онлаған жастай киши, кәриснамай бир жигитти жиберди. Қабағы үйиқкилигиие қарап, кем сөзли
шыгар десем, туқымы азайып баратырған сөйлемшеклерден екен. «Мурынтаўдын мурыны» деген туқгыштопламы шыгыўдан профессиональ болып кете қойыпты.
Он алты китабым шықса да баспада ҳәр күни сегиз саат он еки минутты санап берип жүргенимди еситкенде
ҳәйрап ҳалғакы ҳеш гәп, туринен өзимди ақымаққа санап отырғанын сезип иренжип қалдым. Иренжидим дә
тап усы бүгин Голыцыпоға кете қоймағаныма өкиндим.
Шыра өширилген сон да қандайдур да бир судланган қарақалпақ инспекторынын өз қолында жалпы дәптери барын, оқыйын десе түсинбей жүргенин, керекдесем маған бере жағын айтып атыр еди. Свйлемшектин:
«классикалық дидактиканын устине Наўайысынан басляп кресть қояр едим!.. Қосық деген ребустай шешиўи
қыйын болыўы керек,» дегеи гәпи дым унамағанлықтан,
дурысырағы, сөзлери жалықтырып жибергенликтен
жалпы доптер ҳаққыпдағы гәпи де тук қызықтырган
жоқ. Тацнан турдым да Голициопға кетип қалдым.
Ерегенйне кеште солдат улым менен келдим. Столдыц үстинде үш-үштен тиркелип тигилген үш жалпы
дәптер, оныц устине хаты, хатында: «Дәптерди саған
қалдырып кеттим, дәртине жараса Наўайы қаласына
бир бар, ийеси менен ушырастыраман, толықтырыўын
мүмкин. Мынаў визиткам, мени усы адрестен табасан...» депти де ушыраса алмағанына көп-көп өкиниш
билдирипти.
Ҳәптеиин дүйсембисинде улым менен Қазан вокзалында хошластым. Алдым бәҳәр болганлықтан атабабам жайлаған Едил-Жайық бойларын шарлап ықласым кегти. Вогоным былқылдақ, дым жайлы еди. Қаранғы түскенше Ормамбет бий, Қотан ханлар жайлагап әтирапларға алақлаў мепен болдым. Ҳәр қарағай
бабамнын шаншып кеткен бир найзасындай туйыла бередн. Қаранғы тусти, аўхатланып алдым. Китап оқып
көз талдырмай уйқыламайтуғын әдетим жаман, оқыйын
десем, китап жоқ. Ақыры жалпы дәптердин бириншисин алдым да шалқама таслап оқый басладым. Дыққатымды кем-кемнен суўдай симирип баратыр. Тан да
атты, мен де биринши дәптердиқ соцгы бетин жаптым,
сон екинши, үшиншиси... Образ, характер, проблема —
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бәри бар, меп ушын инспектордын. өзи бәрин «ойып»
таслапты! Еиди тек оған машинкалап беремен. Адамлардыц, мәканлардыц атларын өзгертпесем, базы бир
тасада қалғанлары қашып қутыла жақ!
Сыйқыршы шыбығы менен, дәрўазшы ләнгери менен
сппайды ғой, маған «жин шақыратуғын» — өз кабииетим, өз машипкам. Мен соған жеткенше асығып, шыбынлагаи қулыпдай шырпындым-аў' Бундайын билгенде
самолет ненен неге Нөкиске «диқк» ете қоймадым!
Едил — Жайық та артымда қалды, көрдим бе, көрмедим бе, билмеймен, ойларым бәнт, инспектор менен бэнт...
Тац қаранғысында поездан түсип, үйге келгенимде
еле күн шыққан жоқ еди. Бир портфельдсн басқа жүгим
жоқ, салтақман.
Илгиши сыпық болғанлықтан веранданыц есиги ашық қалыпты. Ишки қапы — тасқамал. Бала-шаға оянса да сыртқа шықпапты.
Бизин веранданық подвалын өзлерициз билесиз гой,
кладовкамыз да сол подвал, подвалдын үсти бастырма,
оған өрмелеген жүзим шақаларьшан жазы менен қолынды созсақ болды, солқым ала бересеқ. Есикти тартын
көрип, иштен иликлигин билиўден ядыма машынка түсиўи мәтдал, өзимди подвалға урдым. Портфельдн
есик алдында қалдыргаида да таныр еди-дә, сол да
есте жоқ! '
Соқ еситтим-аў, азанда сүтке баратугын кишкене
қызым биринши болып есикти ашыпты да қайтадан
беккем жаўыл: «подвалды бнреў тасырлатып жүр!..»
деп, «саўаш дабылын» қагыпты. Сонпан дым хабарым
жоқ, түпкирге тығылып тасланған магаинкамды алыўым ушын көрпешелик көп пахталарды, турли-турли
дузланған жемис баикларын былай көширип атырсам «Кимсе-еқ?!» деп шацқ етти бир даўыс. Жалт
қарасам анаў есиктиқ алдында үрпейисип бэри тур„
ҳаялдык қолында жалпақ гөш балта, қызымда оқлаў,
балдызымда пол таяқ, тыржалацаш киши ақылғымда
ойыпшық наган!
Амаи-есенликти жол үсти сорасып, машинкалы ишке кирдим. Бир саатлардан өжиреге кирген жубайым:
«жазыўшыдан сорлы адам жоқ,..» деп атыр, қулағыма
дым кирмейди, дәптерди көшире бердим...
2 34
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БИРИНШ И

ДӘПТЕР

Биринши мәрте судлаиғанымды есапқа алды ма, я
ақ көкиреклигим пайда берди ме, ямаса зан орынында
ислегенликтен тэртипке беккем билди ме, қулласы мени
банчик, бизик тил менен айтқанда моншашы етип
қойды.
Бизинше мийнет пенеп дүзетиў колониясын бул
жердегилер қысқартып «ИТК» дейди екен. Бунын
ишинде езин қалына қарамай бек санайтуғын, бурынлапы талай корка малақайларды дүканшылардан алты
ж үз манатқа шамалас «қалпақ» берип алып тоздырған, «аттан түссе де срдсн түспсгснлер» баршылық. Сошыққанда танымаған биреўлер «қайдансыз?» деп сорай қойса, «Ийтлерденмен» дсп жуўап беремеп. Шыныпда да мен өзимди ийттен артық санап жүргеним
жоқ. Ийт болмасам, «Комсомол» совхозынын агрономшылкғына неге барма.тым, әпейдей өз кәсибим еди.
Бул дүньядағы сн жаман көретугыным, — гүрим
қазып болса да бир бийдайлап тапқаныи нниие тартатуғын гөртышқан менеп теззек жумалатып жүрстуғын
қара қоныз. Қазақлар буны «дүниеқоныз» дсп күтә дурыс айгқан-дә! Бупдагылардын кебиси соядай ийтлер.
Өзим соншелли ж ех көрип журнп, усындай дүннйсқоцызлардыц арасына қалай келип қалдым? Бунық да
сөбеби бар, мақулы, бастан баслап соны айтанын.

1
Әкем Маҳмуд 1944- жылы урыстан ыайырылып келгенпен бир жылдан соц мен туўылғанман. Елиў екинши
жылы усы күнгк қарындасым Бийбайша туўылды. Пытырасы ойкап кетнп әкем қайтыс болғанда карындасым
еле қырқыпан шыққан жоқ еди. Еки аралықта Нурқасым деген инимиз болған ексн, журттыц маған бақырғанда айтыўларына қарағанда оны мен «жалмап* қойғанман, бул да аздай жети жасымда әкемди «жалмағаиман».
Жети ж ас деген әнейи жас емес, ҳәзиргилер бул
жастағы әширепнлерин нәресте билгени менен бизлердики өз алдына бир күн болып өтти-дә! Бир шайыр
боталаққа жазған қосығында:
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«Сен ец болыаса жөилеп
/
Емиўди уйрен,
Бнзлер богалықты
Бозлап еткердик...» дейди-аў әрўана тилинен.
Мен де балаларыма усыны айтқым келер едидағы,
лийкин, сопы айтатуғын күнге бир жетермен деп жүргенде ИТКдап усы дәптерди жазып отырғаным ғой!
Менид сол жети жас түўе онын арғы жағында өт*
керген кунлернм де ядымда тасқа к.ашалған такбадай
сайрам-сайрам болып қалган. Ядыма үнилип царасам,
биринши гезекте шашы-сақаллары
к,ап-қара, қап-қалыц, ашөлен, ақ қубадан келген байғус әкемди көремеп. Онын жийрен сақалларыпын бетлеримди қытықлағанларын, шадыман болып күлгеплеримди бир өмнрде умытаман ба? Ол жумысқа жарамаса да бәримиэ
бирден жақсы көретугын едик. Лўылдын болдық балалэры сонын әтирапыпда. Ол бир төбешиктин үстине
шығып алып, урыста көргенлерин, фашисти қалай өлтиргенлерин тамаша қылып айтады. Китзплардан ертеклерди, бахытлы балалықлар ҳаққындағы қосықларды оқып береди, бундай балалық тск қосықларда бардай көрииетугын еди сонда маған. Себеби, ана.м Бнйбажар күни менсн колхоздыц жумысында бслса туни
менен я баслықтын, я бухгальтерднн днГшрмапын тартып, келисин түйип, үйдин жетпесин жетнрип турады.
Сондағы колхозшылардын күнннеи бизин мына ҳәзнрги ИТКдағы күнимиз мын есе абзал деп опланман
күнлсрдиц күнинде. Әкем өлмегенде бнз сол күнимизге
де қайыл едик.
Әкемнин, жылы берплген күнн ағайннлер жесирдин
басын байлаўға жыйналысып еди, анам «еримнин төсегин ҳеш кимге патаслатпайман» дсп шыққаны менен
де көнднрнўн мүмкин еди, урысқа кегкенлердин бестен бирн де аман келмеген, ж ас қызлар ғаррыға да,
майыиқа да өз ықтыяры менен-ақ кетип атырған, еркек киндиктнн басы аспан болып турған күнлсри бнзик
еки жетимли, минези ҳәўликпслеў, онша шырайлы да
смес анамызға кнм қыйсайып қарасын, кимнин қапы
қатып тур! Анам да жыйиалғанлардын дәстүрди бузбаў ушын-ақ жорта мират салып отырғанын билгеи сон
өзин қәдирлеў ушын-ақ безекледи-аў спрэ! Соныц
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менен өмириншс жесир болды да цалды, ойлап қарасам, сол онын ек сонғы жаўшылары екен.
Ол күнлери поселка ҳаққында гәп те жоқ, ҳәр жерде^ бир там. Бир елгезер ушын-ақ қоцысыникине барып
қайтаман дессн кемииде бир шақырым жол жүрееен,
баЬқа районларды ғой билмеймен, бизнн «П ахтаабад»
районы усындай еди, бир жағы түркменлер менсн шегаралас болған сон олардын қойды квбейтиў пешеси
қарақалпақларға да дәстүр болып цалған.
Бизлерде қой жоқ едидағы, қой Жомартхан атанык
үйннде көп еди, алыс-берис етип отырған да, ек жақын
қокысымыз да усы. Арқа жағымызда ярым шақырымдай шамалас ж ерде колхоздын кенсеси, баслаўыш,
мектен, бағлы-ҳәремли баслық пенен бухгальтердик,
өндиристин жайлары бар, бул
қарағандағы ек шоқ.
аўыл сол. Сол аўылға барьгп отырыўға Жомартхап
ағанын да кудирети келеди, бирақ, мал-ҳалыныц көп
болыўына банланыслы елден ереклеў отырған өзн.
Болмаса ислейтуғын мектеби де сол шоқ аўылда ғой.
Өзи да ағамнаи үш-төрт ж ас ғана кншилеў, урыстыц
ек сонғы жылына-ақ илесип, сап-саў болын келгеп ақ
бозлақ, ботакөз, сулуў жигит еди.
Мени мектепке усы Жомартхан ағанык өзи апарды..
Ссбеби, қойларын оз балаларынан да жақсы баққаным
ушын мени жақсы көрер еди. Усы мсктептин директеры
да, завучы да, муғаллими де өзи екен. Бир
мезгил
қоГшн бағып, бир мезгил оқыўымды оқып баслаўыпт
м ек тетн пнтирген жылым еди. Анам байғус бир күнниц ишинде сулыў-соқыр болыи қалды да жетсклен
апармаған тәўнбим қалмады. Жомартхан ағадан ешск
сорап алып, ҳәтте көрмеген Хожелимдеги докторды да
таўып әкелип көрсеттим. Олар әри-берн көрип: «бул
глоукома деген, жаэылмайды. Кудайдыц қылганыиа
қайыл боласан. 0 дүиьяда «көзлилер» бейишке барады
деседи-ғо мақсымлар,» дсп, апама кеўил айтып қайтарды.
Бир есаптан, Ж омартхан аганын бизиц үйгс ислоген
жақсылықларын умытыўға да болмайды. Өйдегеиим,
сол адам болмағанда бизпц аўҳалмыздын оннан да
аўырласатуғыны турған гәп. Апам колхоздық жумысынан бас пукил қалды. Ол жыллары қалсан қала бересен, пенсия дегенди де сон шығартып алдық, согаи
шекем сырттан кирген соқыр тийнн болған жоқ. Бу-
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рынғыдай апамды дийирман, келиге де ҳеш ким т 1 қырмайтуғын болды. Дийханшылыцқа мениқ шамам
келмейди, мал-ҳалдан әкем өлген жылы-ақ қол жуугаибыз. Әне, сонда бизге Жомартхан аға жордем ет^и.
Үйден төрт шақырым жерден бир-еки жылдан бе!ри
кенсе, дукан, клуб, мектсп салынып, жаздын ортадарында солардыц қурылысы «питти, питтн» болды да
бәри көщип кетти. Азаўғазаў азаматы бар қоқтасынлылар болса қашшан-ақ көше-көше болып, жайларыниқ ирғе тасларын алабәҳәрден қаласқан екен. Кими
шөкпср, кими атпадан ж аз ортасыпда олар да жайларын ғаўқыйтып, пахта теримнен алдын-ақ бнразы
шала-шарбы питкерип кирип алысты. Гөне журтта бизиқ үй, Жомартханнық әкеси Нийетбай ата мал-ҳалы
менен қалыл қойды, өзлери де поселкаға көшти. Ал,
ж үзден аслаы ҳойы, төрт-бес түйеси, еки-үш сыйыры
менен булардыц ояққа сыйўы қыныи, буларға усы дүз
жақсы еди. Оқьтў басланаман дегспше
усылардық
қойын бақтым.
Апам мснен Бкйбайша болса азан мекен жетеклесип солардикипе кетеди. Апама қолайлап, отырма
дийирман қурып берип қойыпты. Сонық басына дәнпәгш менен әкелип бнр отырғызса болды, еле отызға
да шыгып жалшымаган апам кутә қарыўлы, азаннан
кешке шекем бир тынбай айналдырады да отырады.
Үкемди де жатырқаган жоқ, балалары не ишсе оган
да соннаи береди. Балаларыпа таза кийкм алса сәл
гонетозлары да бизлсрдики. Сентябрьде китапты балалары қатарлы маған да әкелди. Еле бир мезгнл қой
бағьт, бир мезгил оқыўга қатынайман. Сабақ таярлаўға шопанда ўақыт аз болмакды, ешектин үстипде
жүрип те Аббаздыц қосығын ядлай бересегқ. қой деген
сыйыр емес ғой, ийирлери де көп, сондайда жазыўымды да уқшатып таслайман. Ақыры таза мскгеп ж үдә
кеўилимди көтерип жиберип еди-дә, онын үстине бул —
жетн жыллық!
Ноябрьде мектептиқ қаладак келген директоры,
қандайдур да бир арзагөйлердиц себебинен шығьгп
қалып, қаласына кетти. Мен буны Жомартхан ағанық
үйииде болған соц, журттан бурыи еситтим. РайонОНОпын гөҳонлерин де Жомартхаи аға экесишш
үйииде тай сойып күтти, өзи де Жомартхан дегсшшше
2?8
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комарт хан-дә, қой сойғанда да болатуғын еди ғой,
нелгени өзи төрт адам. Соларға меяин ен жақсы көре*
тУғын қасқа тайымды сойып,
геллесин алдыларына
қойды. Хызыметтин ҳеш кемиси болған жоқ, тек поселкадағы дацғырлаған жақа жайында күтпей, зкесинин
г^не тамында журттан урлап күткени маған ерси туйылды. Тай берген сон данғаранды журт билсе-дә! Ҳеш кнм
тенселискен, қосық айтысқан пияньларын көрмеген сон
сонша берген арақ-шарабы д а куйип кетти-аў деймен.
Болмаса арақ көп ишилип атты. Буны мен тап сол
бөлмеде болғаным ушын жақсы бнлемен. Себеби, олардық суўыған чайьш төгип келиў ушын-ҳам, қол шайдыртыўға да, сүмгиртиўге де, «ўәҳ!» дегендейи болса
логеиди алып жуўырыў ушын да мен керекпен, менисн
басқалары бундайды келистире алмайды, сөйдейди
яшуллымыз, мен буным ушын ишимнен мақтакып,
өлгенимди билмей хызымет етс беремен. Олар Жомартхан ағанын узақ жыллар директор болыўы ушын
узақ ўақытқа шексм кеса қагыеып ише берди, ише
берди, ише бсрди. . «Усьшдай онашада стырғанымыз
жақсы болды, поселкаидағы жайықда болғанда бундай
шағал мәслик қайда, қасқырдай улысып қосық айтпақ
қайда?..» деп ишисти. «Бурынғы директордын үстинен
арзаны ким ж азса да берекет тапсын, уқшатыпти! Тас
кести-ә!» деп күлип еди биреўи, шала мәс Жомартхан
аға маған мәнили қарап қойды. Мен де яман баламан,
дәрриў түсине қойдым, себеби, бул арзаны Жомартхан
ағаиыц иресек-тирсек жамап почеркасынан өзимиин
калиграфиялық почеркам менеи тасқа басқандяй етин
өзим көширтип, конвсртке де өзим салып желимлсгекмен. Түнде Жомартхан ағанық ези колхоздын почтақутысына ертип апарды да «анаган сал,» деди. Меп
салдым. Өзн де менин менен бирге қайтты. Ые ушьш
бир конвертке еки адам керек болды, ҳәйран қалды.\г.
Бирақ, «өле өлгенақше тисиннен шығарма» деген сон,
директор жуўысқанлар арзагөйдн соншелли мақтаса
да «жазған ме-ен!» деп бақырып жибермей, өзимди
өзим зорға басып отырдым.
Азанғы похмелден сон түске шекем бир қой жеи,
тустен кейин бир-бирден қамар боярқа, бир-бирден
костюм кийисип, машинасынын артына бир тайдан шыққан қазыпы тығып, кешки салқын менен жөпеп кетти.
239
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Олар кетксн соа апам да, қарындасыи да түрли-турл^
аўхат жеп, шырайымыз шығып қалды.
/
Сол-сол екен, онлаған күн-ақ оқыдым, қайтып м^ктептиц қарасын көрген емеспен. Жомартхан ағамнйк
ези урыҳсат берип қойыпты, «оҳығанын, сол, мал-ҳалық
тыиыш болсын, бул жағын өзим туўрылап қояман,» деди. Ырасында да туўрылағаны ғон, бнзди сорап ф лгсн бир муғаллнм, бнр ийт болмадыШ Анам да тыныш,
үкем де тоҳ, бнэики болса, үйренген талап. Қой бағаман қозы баўызлайман, онда да тек қамары туўылса
ғана сөйтемсн. Үсти-басым әксли балаларднкипен де
хот, кийип баратуғын жер болмаған сон еки жыллықта
-әперген костюмы еле шылт жана болып тур еди, мен
жетиншинн питкерген жылы да қағазы менен турган
екен, кийип қарасам, жени шығанағымнан келип қалыпты. Жомартхан аға ири сүйекли, дэў тулғалы бола
жағымды мақтап-мақтаи, көз тийимеўи ушын түпирип,
алып кетип еди, ертенине дуканнан үлкени менен алмастырып окелип берди, усы жақсылыгын сирә умытарман ба, окем болгапда да буйтпес?!!
«Адам деген жақсылықты умытпаўы ксрек.» дсйди
дпам зинҳарлап. Ал енди, жети жыллықты питнрген
гуўалыққа қоса мақтаў грамотасын әкелип бергенннде
апам туўе, усы жақсилықларға елжиреп, өзим де жылап жнбернппен. «Жылама қой, шырағым, — дсдн Жомартхан аға. — Саған ислейтуғын жақсылығымнын
бул еле үштен бири.»
Сөйтип жүргенде, жети жыллық мектебимиз он
жыллыққа айналып, буған да Жомартхан аға дирсктор болып қара-ан тур!
«Ҳәр қашан арақхор менен гиябенттин қаргысы да,
алғысы да қате кетпейди, қатықтай жуғады,» дсгсн
апамнын гәилерине буншелли исеибеспен, ақыры, ойлап қаран, баяғы директор жуўыспадағы арақхорлардын «узақ жыл директор болгайсан» деп кеса дүгистярип тилеген тилеклеринин қате кетпеўин қара! Айтыўына қарағанда буннан бир жыл алдын институтты сырттан питкерип алган дипломы күтэ пайда берсе керек.
«Сени де үссйтип сырттан питкертиўге болады, тск
айтқанымнан шықпасац, тамам.» деп дипломын кьрсетип еди сол сапары. Соны көрнп турып, айтқанынан
шығып жинлимен бе. көп адам, әсиресе, колхозымыз
совхозға айналған сон комсомол комитетнииц сскрс240
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Цры Хожабай шақыртып: «сени мектеп директоры
езип атыр, көзиқди аш!» деп еди, «көзим ашық, езии
жанииди тап, мен сенин комсомолын емеспен,» дедим
д е ;(кетш! қалдым.
|р.»1яи мении колымда жетишнини питкерди деген
грамотам да бар, төрт жағым
* қалеген техкнкумыма кириўнмс болатуғын еди. Бирақ, соқыр анам менсп сле үшини т л е оқын атырған қарындасым
Бийбианшам бар,
оларды нс қыламан, бийтаныс жерлерде кимпин үйинде қалай жатып оқыйман, сол жақларын қатты ойланаман. Ақыры, ғарежстти қалтаннан шығарып, иштен,
жатып оқыў түўе, сырттан оқығаннын өзинде Жомартхан ага ҳәр сессияда бир тайды қазы қылып, қыры
сынбаган пуллардап алып кететуғын еди, сол азыгына
кетип турғаны болса, бизин уш жылға қанша тай, қанша пул керек, соларды ойланаман, болмаса, апам бул
үйдин хызыметин сыйпаланып жүрип ислесе де күнин
көреди. Бул кәрадағылар соқырға да ылайық жумыс
таба алады, мэселен, бул үйдин қойы көп болғанлықтан ҳеш қашан түтетуғын жүни түўесилмейдн, бизин
апам болса ғой, жун түтиўдсн жарыстырғанда жэҳан
чсыпноны болыўы да ыүмкин, ғерек шығарыў, тары
түйиўге опнан да бетср, бирақ, дүканларда ун көбенип,
тартып ишиў қойылғалы днйирманшылық талабы жатып қалды. Сонда да ис баршылық.
Қатты еки ойлы болып жүр сдим, Жомартқан аганын Нөкистеги Қалий деген әмекиси еки баспақ әкелип қосты. Өзи Нөкистеги бир жем складта екен, жемнен мудамы усы қарасатуғын болғанлықтан: «Өй, Қалеке, басбақты өзим-ақ беретуғын едим ғой, сониш
жерден мешин жаллап ҳәлексен,» деп, Жомекен де,
Нийетбай ата да асты-үстине шығып, қойларын сойып,
бүлип қалды.
Әне сол киси: «усы Әбилқасымыца бек бол, дипдом
болса өзим әперемен,» деп кетти. Днплом болса анаўмынаў ис қолымнан келе беретуғынын өзим билемен,
дипломлыларды да көрип жүрмиз ғой, малдын, дийханшылықтын жағдайын мен қурлым билмейтугынлары да бар екен, көрип жүрмиз.
Сентябрьде: «алан болмай тзлабыиды ислей бер,
оқыўга онды питкерип барасан,» деди Жомартхан аға,
өтим де шулғынып турған жоқ едим. Сегизинши класс16- 6515
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та бир ҳопте бой көрсеттим, түк сызбайман, түк! «Қьйсық сызық, үш мүйешлак, тангенс, когангснс» дегенлердиц дс анықламасы бар екен. Бирақ, малдыц и&ипен жуўрып үйренип қалғанмап ғой, физкультурада
жуўырыў, сскиркўден алдыма адам салмадым. Лд 1енди, әдебиятта буныц Бердағы ма, Жийени ме, ме^шц
оқымаған шайырым, жазыўшым қалмаған скен, мазмунын айт десе қосықты қатарын түсирместен ядтан
айтып бере бердим. Тарийхы да қызық екеч, мени қуртқан математика, биология, химия!!! Уҳҳ!.. Қырық бес
минут емес, қоцыраў менен қоцыраўдыц арасы қырық
бес күп, мынаў класс емес, бир тар қапес болып, геўдем қысылып сала береди. Ақыры: «бурынғы күнимди
көре берейин, мынаў қысыўметицнен қутқар,» дсп, Жомартхан аганын кабинетине өзим бардым да буннан
соқгы үш жыллық мийнетти жалынып тилеп алдым.
Бул дүньяда норсс түсинбеген норсенди тыцлап отыра
бериўден қыйыны жоқ екен, неде болса жайлаўыма қайтып, малдын изинен жалақ аяқланыи жуўырып, онып
қалдым! Жомартхан ағанын сол жақсылығын ҳсш қашан умытпастан деи едим...
Өтип баратырған өмир дегсн-дә, бир күнн қарасам,
оныншы классты да питкериппен. Оны Жомартхан аға.
аттестат әкелип бергенинде билдим. Бул жақсылығын
еси бар адам умытар ма?!
Әйне сол күнлери «Пахтаабад» районынаи бир патырат шығыи, мал санаўдыц ызым-сызым хабары келди де биэлер еки ж үзден аслам қойды айдап, Нийетбай ата менен Үстирт жақтағы бир омекисинин үйине
бардық, қула дуз, сирә бул жақларды еле ҳүкўмет
сорамагандай. Қой, түйе дсгенлери мықғырып жүр.
Ғарры бир ҳәптеден соц қайтып кеттидағы мен усы кәрада еки ай болдым. Қалийдиц бул үйге де қосып қойған маллары бар екен соған Бейнеўден киятырып соғыпты, Сол яшуллы мени түндс аўлағына шығаръш:
«көзинди аш, Жомарттын қолында өлип кетесен! Үйиц
менен көш те бизикине бар, өзим Аўылхожалық техникумына оқытаман, үйлендиремсн, кемиирин мепен
қарыпдасыннық онысығы да меннен болсып,» дегенди
айтты. Меи, олбетте, әкемдей болып қалған Жомартханныц айтқанынан шыға аламан ба, сол урықсат берсе, баратугынымды айтып ҳалдым.
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■ Арадан бир ҳәпте өткен сон.: «Қойды қалдырсын да
өэи ксле берсин,» деп, изимнен яшуллым «ВАЗ- 69>
машинасы мснен баласын жиберипти.
Қелсем, яшуллыныц сылайы төмен. Қашшан пар*
тяядан шығармағаны менен директорлығын алын
қойыпты. Айтыўына қарағанда: «Өмиринше
жумсап
ккятырган Әбнлқасьтм Махмудов деген қулы бар» деи,
биреў арза жазыпты, бул журт тынышына журе ме,
соған күймеген жерим қалмады! Вртецине бир машинаға гөие-көкси
көрпе-тессгимизди, ол-булымызды
тийеп, Нөкиске кетермен болғанымызда апамнын Жомартханныц анасы менсн қушақласып турып жыласқаи
даўысы еле ғана есимпен шықпайды-аў! Баяғы комсомол комитетинин Хожабай деген секретары: «Еле де
абайлы бол, енди адам болатуғын жағына шықтык.
Бир ақ, сеи бу лардын өзинли езгенлиги, өмириидн ҳор
қылғанлығы ҳаққында түсиник хат ж аз,» деп қағазын
созып еди, жыртып-жыртып ақ таўықтын пәриндей шашып жибердим де: «жөнине жүр, меи сеиин партиялық
есабьщда турғаиым жоқ,» дедим. Өй жамап, жақында
совхоздын партком секретәры болып еди, бәри усынык
таўып жүргени екен, бул журт қотыр ешкиден де жаман, сүйкенбай жүре алмайды! Ақыры менин туўылған жеримнея көнгирнгт тыггды! Аўылдан баяғы ақ уйли
болған байларға мекзеп алысладцқ, қарыкдасымдк
«оқыўын питкертип жиберсмси» дсп, алып қалды, буннан артық ағайиншялик бар ма?!
Әмиўдин көпирине жете бергенде апам менен Жомартхан аға минген «ВАЗ- 69» бизлерден озып, ерип
отырыўды ишаратлап өтти.

2
Барлық ҳүжжетимде мен Аўыл хожалық техпикумынын агрономия бөлиминде студеит едим. Бупым
ырас, бир мезгил тәлли-пәлли менен бой көрсетип қайтаман. Қалий ағаиын жайы үлкен шарбақгық дәрўазасынын алдындағы жаман там, жаман болғапда да дым
жамаи, төбесинде жөнли ший пәтик те жоқ, ыс басқан
ийт арқа. Ғалы-гилем де көрмейсен, Усынык бир қабат
жайында апам екеўимиз турамыз. Отын, суў, аўҳат,
бәри мут. Қалий аға қонақ келмссе де ҳәптееине бир
қой, еки айда бир тай сойып алады. Тайы-қазы, қойы-
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таза сорпа! Бетимизднн сарысы бес ели болып, қ
қашан да шенгекте нәўбет күткен емеспиз.
Күни менен ҳәм совхоздан машин менен қыйлы-қцйлы жем тогилип атады да ионд-понд болып, брезинттин астында жатады. Қалий аға «Москвичи» менен
бир жақларға кетип жүреди, талабын өзинен басқа
адам билип жалшытпайды.
Бизнн талап-малга қараў, әкелипген жсмлерди
оқыўдан келген сон дүбелейге, шымшық, кептерге сепситпей брезентлер менен жаўаман. Тенге деген ҳаялы
Не ислсў кереклигимди көрсетип жүреди. «Қапда» дсгенин қаплаймак, «сыпыр» дегенин сылыраман. Бул корада кран не жесин, қудық, та жоқ, оўелги күнлери
суўды екн фляганы тенлеп, дәрьядан ешекли тасып
журдим. Төрт қалта гүнжараға бир шофср үлкен ннстерпа түсирнп кетти. Тағы бир суў маши» соиы еки
күнде бир қалта жем бсрсек, толтырып кетеди дс турады. Биз оны еки күнге шекем т а ш тақырлап қоямыз:
шанғытпаўы ушын складтык ишипе Тенге
жснгей
екеўимиз шелеклеп суў ссўеыиз. Ушып кетпеўи ушын
жемлердик үстине де шашакыз. Буннан да тысқары
жасы жигирма жигирма бирлсрдеги Ақша деген жесир
ҳаялдык үйи бар, Тенге женгсйдик айтыўыпа қарағанда өзи жетим қыз екен, күйеўи де авариядан өлип
ағайинлери Қалий ағаға зорлап басын шатыпты, «бул
үйге қол көп керек, тағы ҳаял аламан десе де мейли,»
денди Тенге жекгей. Ақша жснгендокинде Қалий аға
тек шамалы арақ ишкен түштеринде ғана қонып келеди. Бирақ, бупдай ишиспек күтә сийрек болганлықтаи
Ацша жецгейдин үйине барсам, еки көзи мени жеп сала береди, орынсыз-ақ сынсып сөйлеп, сынқылдап күледи. Бурынғы куйеўинсн үш ж асар баласы бар, өзи
Тақтакөпир районыныц қыйырындағы бир совхоздан
екен, ж амбас муғаллимнен төртинши классты-ақ пнтксрипти. Мал күтиўгс, ер күтиўге пул санаўға, аўхат
писириўге бенде емсс! Баққыға қойылатуғын қақсал
өгизлер, арық сыйырлардын көбиси усы үйдин қорасында бағылады.
Мал базары түблмизде. Семиргенин семиргендей
базар күнлсри Ақша екеўимиз таниаи турып алып кетемиз. Нөкнстин мал баззры тек он бнрге шекем ғана
қызады, соған шекем өткени өтип, өтпегенлери я кетип
атады, я хәр жер-ҳәр ж ерде қанқыйысып турады. Бу-
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ған шскем Ақша женгейдин сумкасында семиз маллардын пулы болады. Әйне усы ўақытта қалин ағанын
өзи баласы Шербекке «Москвичин» айдатып, жетип
келедн, втпей қалған қақсаллардын да оғыры арықларын бизлерге саўдалатын, Шербек екеўи дәлдалшылық
етеди.
— Бир жетнм бала екен, үйлеиип еди, ене сүтнне
қадеге апара жақ. Басқа дәртке аспанды мынаўын. Не
қылды, тамнын басыида бақтыц ба, баўыр қурттан да
хабары бар-аў! Ала гой бала, апарып таслағанынша
жаны шығып кетпесе болар, — деп, әдеп мени үкитленди. Соц: «Бере ғой,» деп, мал инеснне тәўелле салады. Саўда келиссе оннан бес манат, меннен бес манат, шнрннкене алады, келиспесе «озин бил, саған аиаў
өликсе-ақ болады» деп, келеси көтеремге өтеди.
Қулласы, ҳәр базарда үш-төрт семиз малды пуллап,
төрт-бсс кетеремди алып қайтамыз. Бул көтеремлердин үйге келгеннен сон бахты ашылып қалады. Арғы
басы скн ҳәнтенин иижнде топтыц оғындай жуп-жумалақ болып, я базар ортасы Қалнй ағаға еки-жүз,
үш ж үз манат «ишкен-жегенин» төлсйди де алшацлап
басып децгенеге кетеди, ямаса тацнан базарға барып,
семизлиғинс қассаплардын тақлайларын тақылдатып,
мурынын жалап мацқыйып турады. Саат он бнр-он
екилерде көгерем саўдалаў гағы даўам етедн, тагы
тнрсеги қағысыц, қораларға көтеремлср кнрип атады
да бнр-еки ҳәптеден сок ойнақлап шығып кетеди.
Бул үйдегилердиц улкенипсн кишиси, баласынаншағасы, бәри мал ушын аллаталацын арнап жаратқан
мақлуқлары ма дейсен! Малдыц тилнн билмсйтугыны
жоқ, өмнримше мал нзинде жүргенлнктен мен де әненн
емес едим, бирақ, булардын ерке өсти дсген баласы
Шербекке шекем малға меннен туснлшаз кс.чди. Ҳәммеси де не қылса да уқшатып ислейдн, шаўқым, кейис
дегенди бир де еситпейсеқ. Ҳәмме өз ўазыйпасын үнсиз
угынып, үнсиз ислсп баратырған, бир де бир быжықгы, палаланды көрмейсен.
Шербек екеўимнз саўатқа да биримизди бирнмиз
қойыспайды екенбиз, ол да бизиц техникумнын бухгальтерляк бөлиминде, биринши курста оқыйды. Ол да
мен қусан киталтын бетин ашпасган мектеп питкерип,
«танкисшшн» күшн менсн техникумныц «шегарасын
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бузыя» киргсн, меи де сотгдай. Екеўимиз де туйдей
жасласпыз. Ол да китаптын бетин бир ашиайды, мен
де бнр ашиайман (бурынлары оқыйтуғын еднм). Солай
болса-ҳәм ол да стипендия алады, мен де аламан. Байқап қарасам, бизнн Қалий аға бул шәҳардин ец уллы
адамынын бири екен. Не бир милиипонерлер, не бир
доцент, профессорлар, бизлерге аўырмасақ та бюллетснь беретуғын не бир врачлар таўыцларына кепек сорал келгеплеринде байқайман, сирә буннан ғарезснзи
жоқ шығар? Булардын таўық, мал сақламайтуғыны
жоқ шығар? Бизнн техникумнын айырым муғаллимлери Шсрбек екеўимнз бенен «снз> деп сөйлеседи, пахта,
отақ кунлеринде не ксселимиз барын өзлеримиз билмесек те тек врачтын өзи биледи, биледи де: «бөтекенде тас бар,» дейдч, тамам.
Сейтип, ол да биринши курсты тамамлады, мен де
пнтирдим. Ж аздын басында ояқтағы малларынан хабар алыўға кетксн Қалий аға сол жылы жабандағы
Жомартхан аганын қолында сегизиншини пнткерген
Бийбайшаиы алып келди де онлаған күн жумсағаннан
сон: «бул қызым магап унады, малга да, уйге де жақсы қарайды екен, устап-тутқаны да минтаздай. Ендиги
жағында өзим бнр адам қылайын,» деп, бизнн технккумынык бухгальтсрлик бөлимнне қүжжетлерин тапсыртты да екеўнмизди бурынғыдан — ҳәм бетер миннстдар етип тасладц. «Усы жақсылығыи өле өлгекяцнэше умытсаныз, ақ сүтимс ырза емеспен,» дсп жылап
жнберди бир күнн Бийбайшанын мандаттап отип, студент болған хабарын еситкепде апам. Бизлер де қамсығысып алдық ҳом Қалий аға менен Жомаргхаи ағага
олгенимизше садық боламыз!» деп исеидирдик апамды
ҳәммениц көзинше.
Бул жақсылықлардан бурынғыдан да бетер жпгерленип кеткен апам сынпаланып барып. суў толы цистернанын үстине отырып алады да Бийбайшаға суў
әперип турады. Бийбайша болса усы бүгип түнде сатылады-аў» деген үйиўли жемлердин үстнне себелеп
келе береди. Бнр машип жем қапылғанда бир бочка
суўлы көрдим демейди. Аларманға билдирмеў ушын
Шербек екеўимиз араластырып таслаймыз. Бунымызды тек журт көрмесе болды. Күни меиеи женкл машиналар келип-кетип аталы, Тсцге женгейднн бир жуўабы: «қаракгы түскен сон келе ғой, зәриў екенсен, пи246
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тирмесек болмас. Бул, ақыры, жсм дүканы емес-ғо,
совхозлардын ўақытша сақланып турған жеми, саған
тек бир-екн қапшықты қыймаслықтал беремен...»
Қарацғы түскен сон усындай қыймаслар күтә көбейип кетеди. Екн жүзлик лампочкалы өренин түбинде
былай қарап турган үйрекке мензес нәқән шойын тэрези бар. Келген адам шырўанын шытырлатын сонык
басында турады да Шербек, Бийбайша үшеўимиз кеисбин толтырып тасын турамыз. Оган қол суғип к&рнп
атырған ийтнм жоқ, ҳөл ме, қуўрац па, қолына тийгеннне қуўанып, килосына жигирма тийиннен шыртып
төлеп, легковойларыныц жүкжайына жайлайды да қайт
қояды, сон екиншн клиент, қулласы, түнги он екисиз
аўхат ишиўге пурсат жоқ, ҳәр куни со.тан батған сок
жем сатпаған күнлсрде де он екиден бурын уйқымыз
келмейтуғын болып қолган. Сонда да азанғы алтыда
бнр адам «тур!» демесе де ҳәммемиз бирден өрре-өрре
турысып, жапа-тармақай мал күтиўге айналыса беремиз.
Әне, сондай жем сатыспақтын қызып атырған бир
күнннде шәпеги қыйсайған биреў келнп: «ОБХСС танман!» деп, маған ҳүжжетин көрссттн. Мен Қалий ағанын устине кирип кеттим. Ол Лқшанын уйнндс еди,
келсси пижамышак арқасын жаланашлап Ақшаға «ҳйҳай...» лаи уўқалатып атыр екен. Суўық хабарды айтсам басын да көтерместен «бсри ертип ксл!» деп жнберди.
Мед ертнл келссм, еле сол жатысы. Түргелил отырдыдағы былай шиғыўды ымлады. Ол төрлемеди, гүрсиге отырды да хүжжетин созды. Ҳүжжетти Қалий аға
алды, бирақ оқымады, түргелип барды да буфеттин
шкафына салып, қулыплап таслап: «Сен қайта бер, —
дедн зкацағы кисиге. — Ҳүжжегинди ертен түсген сон
полковингиннек аласан! Ол киси арғы күни курортқа
кетеди, менсоған пул таярлап атырман, еситтиц бе?!»
бақырып жиберди. Ол жигит те қыза жақ едн: «егер
айтқанымды қылмасан., ҳәзир акт дүземеи де төбслес
шығарғанын ушын мынаў жем өширтте турғанлардыц
бәрине қол қойдыраман. Арғы күни ийнице аўырлық
етип жүрген пагоныннан сыптай болып, журттыя гербишин қуясан! Тез шықпасан, топылғанын ушын ҳәзир байлэтыл тасланман!..» деп еди, жигнт қатты албырап қалды.
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Ол кеткен сон, мен жигитти ж үдэ аядым, өзим де
қорқтым. Сол күни Теқге женге баласы Шербекке
«Москвичин» айдатып, Жомартхан аганын ҳаялыынын
туўылған күпиие қатынасыў ушын «Пахтаабад» қа кетип еди-дә, жемди мен сатып тур едим. Тәрезиний
басыкда сонша клиентти шуўлатып, «сатпайман,» дедим де Қалий ағанын үстине кирип кеттим. Ол қашшан
турып, кийинип, бир лаўабы кеса геширдиц суўын симирип атыр екен. «Жуўабын өзим беремен, инанбасан.
ертеқ көзин менен көресен, менин ссннен жасырын
әнгимем жоқ, бар, сата бер!» деп жиберди. Мен келип
Бийбайшаға: «сен өлшеп берип, пулын ала бер, өзим
қаплап жеткиземен,» дедим, клиентлерим қуўапысын
қоя берди.
Қолына тутқызған қалтаға апам қолы менен гүреп
салып-ақ жарыдан аўдырады, сон бир ләгеиди үйип
толтырып қояды, сонын менен найзадай бир қап тикленеди, мен тәрезиге сүйрсймен.
Саат кешки оклардын. ўақтыида Қалий аға бир
клиенттин. машинасына минди де кетип қалды. Енди
мени бөри жейтугыидай қатты қорқтым. Жанағы
ОБХСС бес-алти милицопер менен қайтып келсе не қыламан?! Маған Қалий ағай қашып кеткендей көринди.
Бирақ, ол қашпаған екен. Саррас бир ярым сааттан
■сон кеткен машинасы мснен айналып келди де маған
машинанын артына бир қап гүнжара салыўды буйырды. Салдым. Жигит:
— Хызыметиниз болса айтып тура берин, яшуллы,
— деп, қайта-қайта жалбырақлаўы менен кетти.
Азанғы саат он бирден өте бергенде «милиция» деген жазыўы бар «ВАЗ- 69» машинасы келген ўақытта
мен, билла, дамбалымды ҳөллеп ала жазладым! Қалий
ағай дым қорқпайды, милиционер-шофердын қапталына мардыйып минди де артқы отырғышты мағап нусқады.
Айтып қойса керек, аўыздагы милициокер де бизди
онша иркпеди. Мен узын коридорда Қалий ағанын
изине ерип баратырып, кешеги ОБХССтын жигитин көрдим,
түрине
өли
шырай
урып
кетипти.
Биз*
ин яшуллыға қол созып еди, суўық-селки қолынын
ушын берди де арман жүриўин даўам етти. Мен бул
шақырыспақтын изи жайшылық екенин соннан билип,
аяғыма диқке ене баслады.
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Бурып кинафильмлерден көрип жүргеним болмаса
тири министрди биринши көрнўим. Биз кирип, аманесенлик сорасып болыўдан кимдидур, микрофоннан шақыртты. Кешеги жигит кирип келди де полковниктид
алдында шаншылып турды. Полковниктиц болса жигит киремен дегеншеги жүзиидеги жадыранқылықтан
түк қалмастан бирден түнерди де алдындағы қаққан
қазықтай капитанға ҳеш итибар берместен микрефоннан тағы кадрлар бөлимин шақырыўы мәтдал, допеқ
бир сары подполковник кирип келип, министрдин, қарсы алдыдағы столда жүзин жигитке қаратып турды.
Министр бурынғыдан да сурланып:
— Назар Рейнмов! — деди көзин айырмастан. —
Удостворониенизди столға қойын! — Жигит ләм-мийнм, көзи бақырайып тур. — Мен сизге айтаман, капитан столға қойын!..
— Мына кисиде, — деди ийеги менен Қалийди.
нусқап.
— Өзициз бердициз бе, басып алды ма?
— Өзим бердим.
— Не ушын бересиз?! Не ҳуқуқыцыз бар биреўгеуслатыўга таслап кетиўге?!
— Алып қойды.
— Алып қойса жарағыцызды да бере бересиз бе?!—
Жигит тагы тилин жутып қойғандай. — Не ушын сиз
сатылмағап жсмди «сатылды» дсп, жала жаўып қорқытпақшы боласыз?!
— Сатылып атыр еди, Балтамурат Ж амалатдинович!..
.—Мен сизиц ушын полковникпсн! Министрмен!
— Әпиў етин ж олдас полковник! Сатылып атыр еди...
.— Не менен дэлиллейсиз, акт, гүўацыз бар ма?!
—

Ж о -О Қ ...

— Ал, буныц гүўасы ба-ар, — деди Қалий ағаныийеги менен нусқап. — Мын мапат пара сорап, қорқытқагиныз..
— Бул жала-а, ж олдас минин...
__Гәпти бөлме-е! — Стол шарп етти. — Мыц ма-'
нат пара сорап, қорқытқаныз. Және: «Министр соратып
жиберди» дегенсиз, мен қашан сораттым, неге менин.
абыройымды төгесен?!!
— Олай дегеним жоқ, жолдас минис!..
— Тур, бала-а! — Министрдиц қәҳәрли көзи маған
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жалт етти. Қалий де көзиме мәнили қарап үлгерип
едч. — Айтты ма ?1
— Лйтты-ы! — Адамға жала жабыў, умытпасам,
усыннаи басланды.
— Сени «адамларды шақыр> деп жнберди ме?!
— Жчберди-и.
— Мынаў Тецге, Ақша, Шербек, Ертай, Нуртай,
Нурым дегенлерди, — деди Министр азанда мен оқымастан қол қойған актти оқып отырып, — Ертип келсец, қапы иштен ырас-ақ илик пе екен?
— Илик екен.
— Қалийди түйип жиберип, капитаннын шыга қашқаны да ырас ғой!
— Алды-артыпа қарамастан зытты! — дедим енди
шыпға усатпасам болмаслығыи уғып. — Изинен қуўа
ж ақ едик, қуўмадық...
— Оннан сон мына актти жазып, қол қойыстықыз,
солай ма?!
— Варлығы ырас, — дедим капитаняын кем-кемиен кенейип баратырган көз қаршығына қолайсызлана
қарап турып. Ол маган уяц даўыс пенен:
— Ссни де комссмолға алған шығар-аў! — дсди
нықыртып.
— Мен не деримди билмей қалдым. Мипистрдиц
қарсы алдындағы подполковник уўыслап отырған басын
көтерип:
— Хызыметкеримизди арзагөйдин квзинше бүйтпеўимиз керск еди,.. — деп атырганда оған жеп қоятуғындай адырайған полковник
— Бул сизиқ хызметкерициз, жолдас подполковник!—•
дсди ашыўлы. — усындайларыныз тағы да бар болса
жыйнай берин! Не ушын түсингициз келмейди сизин,
әқгиме мешщ атымды патаслап, пара сорағанында
болып тур. Сопын ушын мен тап усы адамлардын көзинше, булар сопдай пикирде кетпеслиги ушын ҳақлыгымды көрсетип жибериўим керек. Болмаса сиз қурақым мен де билеме-ен этикапы. Не ушын мсн сораўжуўапты магнитафонғопға жазып отырман?!.
— Жазып па едиқиз?!.
— Подпол-ков-пн-ик! Кадрлар мәселесинде мен онша, сиздсй демей-ақ қояйын-до, сада емеспен. Мынаў—
хызыметкерин.издиқ таслан қашқан удостоврениясы!
АкТ, магнитофон пленкасы, ҳәзирше, бизин сейфте ту250
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рады. Ҳәзир истен босатасыз да үстинен жинаятлы ис
қозкайсыз, А-ал, отағасы-ы, — деди бизин отағасыға
жүзик жылытып. — Бизиқ ишимиздеги нықапланып
жүрген парахорды тутып бергениниз ушын, раҳымет,
Алдағы ўақытта да усындай жэрдем етип турық. Жолдас подполковник, бул киси менен мынаў балаға именной саат болса да бир слорприз мәселесин қарас...
— Ж олдас министр! — Капитан ышқынып гопти бөлди. — Мени бир тынлақ, ақыры, көп жыллық хызыметкериниз бен-ғо!..
— Сизди тергеўде тықлайды. Көп жылдан бери тута алмағанымыз өкннишли, сен ақымақ, — бирден сексиреди. — Үсейтип, нешше министрди сыртыиан параға саттын екен?! Сизин көп жыл тутылмай ислегениниз
биз ушын жинаят, енди хызыметкеримиз емессиз, босандықы-ыз, түсиникли ме, босандыны-ызз?!!
— Түсинди-имм, жолдас мипист! — Назар Рейимов бирден танланып кетти. — Түсиндим Бирақ, сиз
де түсинип қойын, сизин де босанатуғын ўақтыныз узақ
емес! Партня бүйтип сизди де қоймайды, «иарахор»
десем, мепи тағы «жалахор» дей жақсыз...
— Тынлай билнў де искусство! Айта бсрип, — деп
күлдн министр басқа ҳеш нәрсе айтпады, капитан қолын бир снликти де кеткп қалды.
— Онда сөитемиз бе?
— Еиди қайте жақсыз, подполковник, я басқа законыныз бар ма?
— Яқшы онда, — қағазларын жыйнастырип, подполковпик те шықты.
Қалий аға: «аман барып, саў қайт, иним, усындайларыннан өзиц қорғамасап, басқа арқа сүйеримиз
жоқ», деп атыр. Ол да:
— Жети адамын шаймаламасын, «әўлийенин көрингени көринген,» қалай басласақ солай тамамлаймыз, — деп қалды, қәтиржам, өктем.
— Дийдимнен бир оиықтыц, балам! — деди яшуллы
таксиге минип атырып. Оннан да, меннен де басқа саза шықпады.
Булардан бастын аманында қутылыў кереклиги усы
сапары биринши ыәрте хыялыма келди. «Жаўыз, жаўыз екен булар! Тез кетиў керек, тез!...* деймен, лийкин,
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қалай, қайла кетиў керек, алдым ылдый, артым жар.
Ж ер сыйпалаиып отырған апамды, жетимлнк пешанасына жазылып тууылған, көзнммнн ағыў-қарасындан
қарындасымды қалан асыранман, қайларга жетеклел
бараман?! Бийбиайша екеўнмиздин қырық манет стипендиямыз, апамнын отыз маиат пенсиясы жай кирейге жете ме, үш гегирдекке, мынаў кепннимиз болғыр
киним-кеншекке жете ме?! Бнйбайша да қыз болып
киятыр, енди оиын да журтлар қатарлы жылтырақ кийынгиси келеди, қапылған күн болды бул, қапылған
кү-үнн!..
Көп узамай бир-еки мәрте тергеўге шақырды. Бнр
мәрте жүзлестирди. Капитан кслген күни үйде болмаўына қарамастан Тенге женге де, Шербек те бетл^рн
жызз етпей «бапладық» десип шықты. Сок меннқ менеи
жүзлестирди. Ж ардай капитан, көзлерине қарғынлық
шөгип, демнин арасында қорыгын қалыпты. Мен де
қәдимги, үйретилген тоты едим, тутлығып-тутлығыи
болса да үйретилгенди сайрап шықтым. Капитан жүзнме түпирил жиберди, мен питегене жсцил тарттым,
урғанында оинан да жеқилленетугын түрим бар едк,
ургызбастап, еки милиционер қолларына кисен салып,
прокуратурадан алып кетти.
Министр Балтамурат Жамалатдинопич курорттан келгенде капитан Рейимовтық көп жыл арқалап ксткенине
еки күн толып еди, судтыц алдында майда-шүйде бес
бала-шагасынын уў-шуў болып жыласқаны еле қулағымнан кеткен жоқ еди. ИТКда усы жүргеиимде
үрпе-шүрпелсрдин қаргысына ушыргандай, көз жасы
тутқандай сеземен өзимди, мениқ жетими қарындасым,
анам не қылып атыр екен, қайсы муцлы муқамлардын
ырғағыпа салып, екшеп-екшеп жылап атыр екен. Усы
өмиримпин ишинде анамнын айтыпып жылағанларын
да, қарғанып жылағанларын да көп еситкенмен, қосық
айтқанын көрмегеним менен қосық айта қойса даўысынын да ж үдә хош ҳаўаз, саз екеплигин ж үдә ғана жақсы билемен, бул даўыслар менин өзимди де талай-талай
елжиретип жылатқан, бул даўыслар сопындай муцлы,
соиыцдай тэснршен, көкнректиц түпкиринен шыгатуғын. қеш жасалмалылықтан қосымтасыз даўыслар еди.
Солардын қайсысы менен жилап атыр екен көзи де,
кеў«Тли де соқыр байғүс. биншара анам?! Кулағымда
тал-тал даўыс, анамнық жылаған даўыслары, төрт
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жағым түксийген дийўал, ИТКаиыц ИТК моншасынык дийўалы, мен енди усы дийўаллардык ишинде
жуўынып шыға жақпан.

3
...Менин. ушын бул тек ғана «дәптер» емес, дәртлсрим, ҳэсиретлерим, ж асаў ушын гүреслерим, өкинишим
менен қуўанышларым. Лқыры, жигирма үш ж ас деген
аз ба, усы жастын ишинде мен де жердин астында
смес, үстииде жасадым. Соиыц ушын-ҳәм жердиқ устипдеги нәрселердин биразынан хабардарман, биразы
күлдирген, биразы өкситкен мени, аз машақатты басымнан кеширгеним жоқ, солардыц бәри «дәптерино киремсн» деп атыр, кирсе кирсин, мен не қылайын, дәртлериме айналған өмир дәитериме кирмей тура ма?! Сонын ушын, ўақты-ўақты усындай алып қашпайы.м болғаны менен таба тутып, ҳодийсениц изин қуўалай беремсн, өмиримниц өзи сөйтип өтсе мсн не қылайын, ядтан қосагуғып мен я бир жазыўшы емеспен...
Әнгиме жазыўшылан шығады-аў! Техникумды тамамлап, енди, госқа таярлапып жүрген күнлеримиз еди.
Техникумныц қәдимги, күн түспейтугын срик бағынын
асты қашан көрсек ж үз пайыз. Кислород дегени тениздиц ҳаўасындай қоп-қойыў, жутсан лабице суўдай бнлинип симириледи. Қараптан қарап отырып:
— Усы сен жазыўшы боласан! — дсди бирден
Шербек.
— Ҳе, түсине аям бердн ме?! — деп күлип атырман.
— Ж а-ақ, жетим бала жазыўшы болады. Әдебиятган жазыўшылардын «мнрбаянын оқысан, бәри жетим
болған. Горький жетим бе, жетим! Аймурзаев жетим бе,
жети-им! А ббаз, Садық...
— Дурыс емес, — дедим мен ишимнеп «иләйым»
десем де оныц сөзин бөлип. — Әдебиятқа исенсек, байдыц баллары ақымақ болыўы керек,
Жарлынын баллары ақылдәне...
— Сен ақыллысан-ғо! Ырас айтаман!
— Менпен ақымақ адам, бул дүньяда жоқ!
— Қалай дәлиллейсец?
— Капнтанды қаматқан-мен! Полковниктик алдында «акттегн — өтирик» дегенимде балып турып еди,..
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— Н е, не?! — Шербек шоршынды. — Не болып турып еди?!
— Пай, билмейтуғындай....
Капитан қутылып
еди-дә!
— Онда бизлер тутыламыз-ғо? Сеники ақыллылық
болган.
— Ақымақлық?!
— «Ақыллылық етемен» деп, жарманды төгиў де
ақыллылық емес. Оны сен «жалахарлық» деме, бизиқ
ағамшалап түсин, ол буны «жасаў ушын гүрес» деп түсиндиреди. Гүреспесен, күиин жоқ.
Гәп сонын менеи кесилип қалды.
Көп өтпей техникумды да питкердик. Маған язнм
туўылған «П ахтаабад» райоиыныц «Комсомол» совхозындағы бир бөлимнин
агрономлығы тнйисетуғын
болдыдағы «өзим жумыс таўаман» деп, Шербск ҳеш
жерге жоллама алмады.
Кеп өтпей ол бухгальтер емес, шобыт, тери-терсек
жыйнайтуғын мәкемеге әкесииин қатереси менсн ширкет болып кирди. Аты ширкет болғаны менен қалтасы
қопыраған пул, астында «Москвич» бир айдыц ишинде
отыз еки тисиниц бәрин алтыннан қаплатып алди. Усы
бир айдыц ишинде мен «Комсомолэ совхозына еки мәрте барып келдим. Баягы бизди «езилдиге» жорый Оеретукғлт Хожабай деген парткомлықтан директор болған
екен.
— Бул қурлым оқыў питкерген болсан, адам болыпсан, сеппен гүдерди үзип едим, — деп, қатты қуўанып
қалды. — Жомартхан ағанда мал еле де квп, Үстирттеги адреслери де анықланып атыр .Келиўден соныц
жаргысын
жаратуғын
болсан,
бизге
дарыма.
Биз ол яшуллыцды «жыртық кемеге» таярлап атырмыз, — деп те ескертип қойды.
Солай да көп дузын ишкен жерим ғой, усылар болмағанда бизге Қалий қайда, Қалыйсыз техникум питкермек қайда?! Аманлық болса, еки жылдан Бийбиайша да «мине!» деген бухгальтер болып тур. Бир де
жақсылықты, бир де жәқсылықы, бир де жаманлықты
умытпағап жөи, Жомартхан ағапын үйиие гөне қоныстағы кемпир-ғаррысыныц қолынан алып болип айналып соқтым.
Жомартхан ағанын бурынгы жайтанлаған қолип,
қапалықтыд, уўайымнын изи де сезилмейди, мәрт«
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мәрдана. Ҳаялын да пенсияға шығарып алыптк, өзи
де айлығына қоса пенеия алады екен. Муғаллим емес,
совхоздын шәрўасын басқарады. Маған: «бул совхоз
ыдырайын деп тур, есиқ болса Қалийдин етегинсн жаздырылма, сени сол адам қылады!» деди. Өз гезегнмде
саҳланыўы кереклигин уқтырыўды мен де парыз билдим бе, директордыц айтқанып тийип-қашты уқтырып
едим, бир ғарқылдап кулип берди ме де?! «Айта береди, — деди кулкисин тыйып. — Есиболса, маған тийсин, өкшесине сабынды жағып турып, жылпылдатып
жиберемен! Партком ўағынак күни бүгинге шекем фермадан өзи жеген, тирепберди — «танкларына» бергизген ирили-усақлы маллардын, ағы-қарасы, шыққаи қорасына шекем дизимимде. Бул дизим еме-ес, менин алақанымда Хожабайдын шымшықтай шурқылдап турған
жаны, қысып жиберсем, жанын шығарып жиберемен!..»
Мен буған, элбетте, иссндим. Кетип баратырғанымда: «саған қупыя тапсырмам бар. Мына конвертти
Обкомнық
биринши
секретарына тапсыр үйинин,
дәрўазасынық почта ящигипе сал да кет,» деп берди.
Онда не барын оқымай жағып жибергениме елеге
шекем өкинемеп!
Бул айтқанын қылмағаным менен «Калийдин шалғайын жаздырма» деген ақылыи алдым. Басқа иләжым
да жоқ еди, аўылға сокғы 'барып келгенимде,. өзим
менен ойласпастан мәселемди полковник екеўи сыртымнан шешип таслапты. «Көзин жақсылықтан басқаны кермесин! Бар да полковникке жолық, пул деғенге
мынлығыцнан бататуғын болдыц!» деди. Мен совхоз
директоры Хожабайға ўәде берип қойғанымды айттым.
Оныц түри бирден қуўарып кетти:
— Сени ақыллы шыгар десем, ақымақ бала екенсен! — деди силтене сөнлеп. — Бул маған мутқа түсип
отырған жоқ, шығынды қайтарасац!..
— Уәде бар ғой, а-ғаўў!
— Сол директорынньщ взи пайдалы жер болса талай ўәдесипен таяды, ўэде жутпастай сен ким болыпсан өйтип?! Айтқанды қыл да полковннкке бар! Сондай директордын талайын жумсайтуғын жерге жибереди... Не қандайы бар, бара бер, өзи айтады...
Ертецйне аззнда баласынын костгомын киигизип,
тақпайтуғын галстук пенен мойнымды қарғылап, суўретке түсетуғындай жасандырып, машина менен өзи әкел25!
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ди де М ВД нык кенсесинин алдына түсирип кетти.
Негедур, бул сапары полковннкке айыплыдай аягым
қалтырап кирднм. Жүрегиник тусын басып, уўқалап
огыр екен.
— Сен бизин арамыздагы нықаплаиган парахорды
тугыўға үлкен жәрдем етип еднқ. Саган исеним билдирмекшимиз, — деди қайдадур, кетиўге қолайласып. — Сен кадрлар бөлимине бар-шы, бәри келиселгеп.
Есиктен миннстрге ере шықтым. Қапыны өзи нусқап кетти.
Кирсем, баягы подполковник, төрт-бес телефонныц
гэ анаўсына, гә мынаўысына қол жуўыртып отыр екен.
Есиктин алдыиа таман, бир гүрсиде аманат ғана отырдым. Ол сей.песип атырып, қолы менен қарсы алдындағы гүрсими ишарат қылды. Отырдым. Аман-есеиликтен сон бирден иске өтип кеттн:
— Сизди полковннктиц өзи усынған соц, билетуғын шығар-дә жолдас Маҳмудов, ол-булынызды сорастырып отырмаймыз. Басы бос қылмыслыларды мэжбүрий ислететуғын мәкеме ашылды, — деди ҳүжжетлеримди көрип отырып. — Капитан Назар Рейимовтын парахорлығып ошкаралаўдағы
хызыметлериқиз
ушын...
— Ол хызыметимиз ушын саат алдық гой...
— Әне-е, усы әдетиниз жама-ан. Гәптн бөлмеў керек, биреўди тынлай билиў де искусство!
— Кеширесиз.
— Зәлели жоқ, қызыў қанлылық та бизин, жумыста керек больш қалады базда. Қысқасы, сол мэкамаға
снзди напальмик етип таярламақшымыз. Алты айдан
кейин лейтеиантлық пагоныныз келеди.
— Исенимициз ушын раҳымет, бирақ мен ен болмаса звеновод болып та көрмедим-аў, адавы көп шығар?
— Үш жүздей болады. Шынын айтыўым керек, бәри де судланған адамлар. Ишинен не бир дуўбақлары
да- үлкен-үлкен мәкемелерде директор, ҳәтте министр
болын ислегсн, анаў-мынаўды еле де менсинбейтурын
тәкаббырлары да шығып қалар. «Жаслық етер» десем, миннстр сизге қыл қаўып қалыпты, қылмай атыр...
Гәпшшн рэмәўизине қарағанда бул кисинин де мени
сокшелли лаўазымға жйбергиси келмей отырған сыяқЙЭ
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лы. Мен усы ықғайынан пайдаланып, майдалап жалына басладым. Өзимннн жаслығым ды, үйленбегеним ди,
борннен де бетер, жекке жигит екенлнгнм, бир «шақы
сынбағаннын» қолында өлип кетсем окемниц жаққан
шырасынын сөнип, шанарғы жоғалатугыны да жалыныў-жалпайыўларымнын ишинде айтыла берди, антыла бердн.
— Микистрди де иренжитпейик, бизди де жарылқан! усы жумысыныздан басқа қалеген жумысықызды
ислейин, — деп жалындым. — Поста тур десециз, поста турайын, қол бура десениз, қол бурайын...
— Айтпақшы, неше шақырымға жуўыра аласыз?
Санап жуўырып көргеним жоқ. Жасымнан мал
бақтвгм, куниге жнгирма шакырымдай журип өскен
шығарман-аў, сонын ишинде, шопапныц жуўырмаган
күни бар ма?!.
— Тас көтерип көрдицнз бе?
— Ол жағы мени қысындырмайды. Сексен бестоқсан килоны қолымиык ушыпа көтере аламан.
Елиў қилолық уннан ҳәр қолтығыма бир қалтасын қолтықлап үйге әкелгеним бар, бирақ дүкан жақын еди.
Еки пудлық тасты бир қолым менен қырық ирет...
— Онда циркашпан десениз-да?! Бизге усымдай карыўлы жигитлер керек! Присмды өзлеримиз үйретемиз.
Яқшы, ендн, полковник кейисе ксйнйди-дә, сизди «Тасқалаға» участкалық милиция қылып жиберемен. Бир
жагы ункомбинат, бир жағы темир жол вокзалы, бир
жагы товар складлары, нағыз урыпын ордасы! Ҳеш
ким шыдамады. Қуие, күшинди бир көрсет?..
— Көрсетемен! — дедим шын кеўилимнен өзиме
нсеним менен.
Кешқе шекем мени қайтарған жоқ. Докторлардан
өткерди, өзлеринде поликлиника бар екен. Кеште буйрығымды қолыма берип:
— Азанғы ноль-ноль тоғызда «Тасқала» милиция
иачальнигинин қабыллаўында боласан, — деп, үйгс
қайтарды.
Қуяш артында әжептәўир жаман сағым қалдырып
батып баратыр еди, Назар Рейимовтай сөлекет емео,
шақмақтын тасындай шақылдаған милиционер болыў,
ҳарамылыққа қарсы жан-тәним менен гүресиў әрманым
бар, усы нийетим мени ҳалласлатып баратыр сди, изимнен биреў жетип, женил машинасын «ғыйқылдатты».
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Жемхумар клиентлеримиздин бири екен, мен аты-жөнин билмесем де:
— Ми-ин, апарып таслайма-ан, — деди. Жол-жөнекей абайлап қарап, таныдым. Баяғы ОБХСС инспекто*
ры келген кунги Қалий ағаны мингнзип кетин, бир
ярым саатын, ишинде Назар Рейимовтын тағдийрин
шешнсип келген, актте қолы болмақ түўе, соны өз
қолынан жазып та берген сәтеқ жигит екен, бирден
қызықтым:
— Кеширерсиз, ағай, не болып ислейсиз?
— Әй, тек өзим-ақ. Таўығыныз көп пе?
— Қырық бес. Қалада гөш дәфицит, шеқгекке жуўырмаймыз. Балашағаға маеги де айтып кетеди. Жас
елиўге шамаласты, өзимизге де маек зәрүр...
— Не ушын?
— Жецгеқ жас. Сен еле түсинбейсеқ, — деп күлдн
ол. Мен тилимпин ушына келип қалған саўалды нрке
алмадым:
— Сиз жүректи даўалай аласыз ба?
— Даўалаймаи.
— Кеширерскз, сиз жүректи жаралай аласыз баг
— Ол мениц функцияма кирмейди! Бирақ, жүректи
емлеў ҳәммениқ қолынан келмесе де жаралаў ҳәммениц қолынан келе береди. Ондай адамларды жексурын
дейди.
— Баягы үстинен акт дүзилип, қамалып кеткен капитанныи жүреги жараланбады ма екен?!
— Жаман бала екепсец, — ол бийҳазар күлди. —
Сен не, Қалекеқнин өзбаласымысақ, өгей баласымысан?
— Былай десе де, былай десе де бола береди. Бир
иәрсени билемен, врачқа өтирик сөйлеўге болмайды.
— Уқтым гопицди. Бирақ, бийтапты гөр аўызынан
алып қалғандай күши болса, өтирикти де сулқыйтамыз.
Врачка өтирик сөйлеўге болады, алжасыўға болмайды...
— Нсден?
— Есаптан. Маған шыррыйған мыц қораздан, туўып турған бир мәкиен пайдалы. Түсиндин бе?
— Түсиндим.
— Түсинсин тыныш отыр. Жол жаман, ойлы-шуқыры дым көп!
— Жақсы жолды тацлап жүриў керек.
— Соны билмеспен жүдә? — Мырс етти. — Тақлайын деймсн-аў, қасымдағылар алак қылып, жолдан
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шығара 'береди. Еле әзин де машина айдап көрерсея.
— Меннен жақсы шофер шығады.
— Оны машнналы болғанықда көрермиз. Таксишилер де жаман шофер емес, ойлы-шуқырына қарамай
машинаиы аямай қуўады-ә!
— Машииа ҳүкуўметтия есабынандағы, ақыры!
— Ҳаўўа-дә, биреўдин есебынан жанылысыў ансат.
Әнс, кслдин, ғошшым, ирети болса, бир қапты зынасац.
пәтиясын таўық береди.
Бир қапты, мен емес, өлшеместен, дағы етпестен
Теқге женгей менен Бийбайша машинасынын жүкжайына таслады. Үстим азада болғанлықтан, мен урынбадым. Врач пенен Қалийдық оцаша гәпи бар қусаған— Сен Ақшаға чай таярлат, өзиц де сонда бол, ҳәзир бараман, — деп, врачты Теқгениц жайына ертнп
кетти.
Дийўал шерик болғаны менен Ақшаникине күтә
сийрек киремен. Шынымды айтсав, бул жап-жас, булдиршидей суп-сулуў ғана нашардыц өзиме ышқы тола
көзлери менен жутанып қарай бериўлеринен қатты қорқамаи. «Жигитшилик-ийтшилик» деген. Ийтшилик етип,
әкемдей қол жаўып отырған адамымнан шермендешилик пенен қол үзисип қалсам, бул журттыц бәри бетиме түпиреди! Болмаса, Ақшанын өзи-ақ өз ықғайын
көзи менен билдирип жүр, мен де өзимди өзим жалағысы келген ийтаяғына шыпжыры жнбермей турған
қасқыр ийттей сеземен, мен нәпсимди, нәпсим мени
шынжырлап қойыпты. Сонда да усыны көрсем, дицкедимарым курып сала береди. Өзи де қызға бергисиз,
қылығы басым жер жутқыр-дә үйиц жанғыр!
Бүгин жуқа шифен көйлегин кийип, өзи жуқа жүзли сулыў оннан да үлпилдеп отырған екен, жутып жибергин келеди! Алпысты алқымласа да нәпсиси жаман
бизиқ ғаррыныц, қара қаны болсын! Чай қуйып отырып,
бир қыйылып қарайды дейсац, мыйық тартқанынын.
жаўдыр ала көзлериниц, жүзиниц ақлығын паш етип
турған қап-қара бурымларыиын бири жаўырынынан,
бири оц жақтағы әнарынын үстинен сулап, зия-зулпы
салынып отырыўларын айтсац-ә!
— Мен бир «Шанғалақ» деген китап оқыдым, мынацқара, — деп маған он еки бетлик дәптердиц қалынлығындай жалпақ, сүўретлн китапты усынды. ЛевТолстодыя балаларға арнап жазған гүрриялери екен.
25:!
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«Ҳаў, сен китап оқымайтуғын един, ғон,> деп атырман.
Ол кнтапты баласынын алып келгенин ҳәм соған оқьш
бергеннн айтты да: сҚншкенс қус> деген гүрринин оқы,
тап, дым қызық, баламнын кезннше жылап жнбернппен!» дедн күлкиси келмесе де күлип.
— Өтирик! Сен жыламайсац.
— Ж а-ақ, шыным. Сен билмейсец кимниц қалай
жылайтуғынын.
— Сен қалай жылайсак, яқшы?
— Үнскз жылайман.
— Онда қыйын екен, — дедим де кнтаншаны керпешеник астына тығып қойдым. — Сени үнсиз жылатпаў ушын «Қншкепе қусты» өзнм алып кетемен.
— Сөйтсе-е, — деп, жнлўа менен күлип атыр еди,
Қалнй аға кирди де үйдиц иши бирден салқын тартып
кеткендей болды. Ақшаныц да күлкиси тыйылып қалды.
Қара чан үшеўге ҳуйыла баслады. Қалий аға өтирнкли-раслы күлип:
— Баяғыда бир жөҳиг баласына бир манат берген
екен, еки манат етип келсе, «неге үш манат етип келмедин?!» деп сабаған екен, — деди. — Сени өйтип сабамайман, ски манат етип келсен де болады, қанаҳәткс
берекет, гэпке тҳтиндин бе?
— Онша еме-ес.
— Онда мынапы билип қой, таўық тумсыгы тоқылдамаса жем жедим демейдн. Соныц ушын бағанағы
врач таўықларына жемди қацылтыр ыдысқа салып берели. Мен сения усы жумысын ушын «ата қоразға»
мынапы бердим, — деди бес бармагын тәррийте қолып
жоқары көтерип. — Сен соны еки айдын ишинде мыпау
етип, деп бир шаппатып бнр шаппатына урды,: —
Қайтарасан!
— Оны ким береди маған?!
— Қим беретуғынын өзим айтаман, тыцлап отыр
он сегиз күннеп «Аяқ көпир» районынын ранПОсында
баслық болып ислеген биреў, тағы бир совхоздын бурынғы
директоры, «Омар Ҳаям» райПОсынын баслығы Ешмат
ага оннан зорре сонлаў қолына келеди, тағы да үш
адам бар, әне, солардан аласан. Бир күнине үш күннеп жаздырасан, оныц менеи сенин белин аўырмайды, — деп атыр еди, мен озимдн «Тасқалага» участковой стни жибергенин айтқаиымда өз гәпине өзи түйилгендей бетнме бақырайды да қалды.
260
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— Бара бср онда, — деди әллен ўақыттан сок. —
Майғалаққа бнр батыра қояйын деп едим, «ата қораз»
актыц бузған екен...
— Өзимнен болды, ол «бар» деп еди...
— Не қылып қойды-ыц?!
— Усыны қолайлаў көрдим.
— Мийнетти езин қуйдирген екенсец о н д а !— дедн
басын шайқап, тақлайын тықылдатып. — Пай, не етесек-ой! Бупдайыцды билгенде Шербекке әперетуғын
едим.
,
— Еле де әперин.
— Болмайды, гәп ски шықты. Бнрақ, билип қой, қыл
арқаи мойынында, шнритпей маған еки арқан етип бересен. Уқтын ба?!
— Уқтым.
— Уқсац онда анацныц қасына бара ғой, бизлердин
сөйлесетуғын шәрўамыз бар.
Мен турып баратырғанымда: «Китабын қалды-ғо,»
деп, Ақша көрпешенин астынан алып, китапты созып
еди; «Бери бер!» деди ашыўлы Қалий; ҳаял маған созган китабын оған бердн. Яшуллымыз: «ншииде пул
кеттн» деди ме, силкип-силкип көрди де: «Екдигн бир
кемнсиц усы шығар!..» деди маған. Мен китапты алдым
да шығып кеттим, бирақ, уйге барыўдан емсс, ертенине азап менен «Нөкис-Тасқала» автобусында кетип баратырып оқыдым. Гурринде бир бала палапаи ба, кишкеме қус па, услап әкеледи екен. Әкелип торға қамайды.
Амасы: «босатып жибер, еркинликте пәрўаз етим уйренген қус қамаққа шыдамай өлип қалады,» дейли. Бала
босатпайды. Бир куни тор ашық қалады да кишкене
қус шығып кетеди. Қараса кец жәқан, азат дүньяпы
көреди. Жүреги шаўкилдем жулқына ушқам қус, терезенин шөлмегине соқлығысып, азатлыққа, кен жәқанға
шыға алмай-ақ өлип кетеди.
Мен, әдебинде, буннаи жыламақ туўе, журек елжнретсрлик те ҳеш иәрсе таппадым. Лнйкин, «неге Ақша
жылай қойды екен?» деген саўал мийпмнен шықмады.
Қапелимде, көзимнин алдыма пэпжерели терезеден
мен жумыс ислеп атырнам таманға Ақшанын уғрынуғрын бағып турған бнр пайыты слеследи.'Омла хеш
итибар бермегенмен. Онман сон да түски иайытларда түрли-түрли буйымлар менен галай-талай Ақ
шанын үстине кирип барғаиларым бар. Сонда ол бе561
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тиие ақ капрон шалғышын жаўып, айнанын ғана тубинде ақ маралдай керилип, уйқылап ататуғыи еди. Мен
солдайда оиын капроннан бүлкилдеп көринип атырған
ақ буғағыиа жутынып, оны кимнендур, қызғанатуғын,
ояныи кегиўинен қорқып, керек затымды аяғымнын ушынан басып барып алып шығып баратырып та сыйқыр*
лы бир қумарлық пенен оған аш нәзеримди таслап кететуғынман. Сонда киргендегиге қарағанда онын дем
алысы жийнленип, биз қусағанға несийп етпегсн андамлы аршын төси шығып баратырганымда бурынгыдан
жийи-жийи көтсрилип-басылғандай туйылатуғын. Ҳәзир сол жатысларын хыялымнаи көрип киятырман.
Пәнжерели
айнаиық
алдында
созылып
зтырған сол бир ақ марал маған айнаға урылып, азатлыққа шыға алмай подоконникте өлип атырған ақ қусты,
шөлмекги сындыра алмай азатлыққа талпыныўы менен
жан тәслим еткен кишкене ғапа қусты еслетер еди...
Кен трассадан «Икарус» зымырайды. Көгилдир аспандагы ақ булытларды бир пәрше сурғыл булыт айдап баратыр — ҳаўайы аспандағы ақ тулпарларды бир
ғапа сур көкжал қуўып баратыр. Бул, мине, кишкене
қус пәрўаз етиўге талпинып, ышқында өлип кеткен
жақсыллыққа да, жамаплыққа да толы кен жоқәннық
бир гана паршасы едидағы, арамызды тек автобустын
айнасы бөлер еди. Тек ғана айнасы, қалықлығы уш ғана миллиметр келетуғын айнасы-ақ бизди сыртқы дуньядан ажыратып, түсемен дегенше-ақ кецисликти сағындырады. Сыртқы шексизлик пенен арамыз тек уш ғана миллиметр, уш миллиметрдин аржагы еркинлик,
бержағы — қапес. Бузып өте алмаймыз, не дегеп әззилик, не дегеи бийшаралық!.. Айнанық бер жағында
биз, аржағында азатлық қапталласып шаўады, те-ек
айна-а!..
Айна болсын, а-ал, не болыпты! Маған бир жинли
хыял келдн дейсен, мынаў мықлы жудырығым менен
айпаны шыл-пәрше етип жибергим келип турады, лийкип. кимлердиндур күлиўинен, кимлердиндур, өзимди
жазалаўларынан қорқаман, қорқаман ба, демек, кете
беремен-дә усейтип!..
Мен «Тасқалаға» келип қалған екенмен...
Аты-жөним кеше-ақ хабарланыпты, начальник курортта екеи, менн «зам. нач. майор милипии Қыят Авгзханов> деген қапыдағы күтип алды да участкам менен өзи таныстырыўга алып кетти...
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Биринши буйрық алып ислеген жумысыма қатты
қунығып кирискеиим соншелли, тацнық қалай атып,
күнниқ қалай батқанын билмеймен. Қай жерде тәртип
бузылып атырганын қулағым шалса болды, менин участкам ба, басқаники ме, маған бәри бир, күндиз бе,
түнде ме, бул да бәри бир! Өтип баратырған машина
ма, мотоцикл ме, гез келғенине бармағым менен жолдын шетин иусқайман, көрсеткен жериме «шүйк» етип,
табанда тормозлайды. Минемен де: «Кеттик!» деймен
Айтқаиын усындай табанда орынланып турғаи сон көкирегин яманә өседи екен! Қырғыи болып атырған жерлерге жасылдай түскенинде не бир қудай бийзар гелле
кесерлрдин тым-тырақай болып қашқанларын көргенлерииде өзиқе сондай исеннм пайда болады екен, кркирегин жана шайқасларды күсеп тура береди.
Самбаиық барлық усылларын он бес күнге бармаи
менгерип алганымды еситкенде Қыят Әўезхановичтиқ
өзи «Сеннен талантлы УРА шығады! Тапқырлық, шаққанлық, қара күш, батырлық — бул, әкеқди тыцламайды, усынык бәри милиционер ушын оғада зәрүрли.
Бунын бәрин сениц қолыца жомлеп берген,» деп көтермелеп, маған жана бир жумыс тапсырды. Бул жумыс,
тийкарынан менин функцинма да, участкама да кирмейтуғып еди. Буған бурынпаи ислеп атырған жынаятты
излеў инспекторларыиын тек «Тасқала» түўе басқа
жақтыц атақлы рецедифистлсрине де аттыц қасқасындай танымалылығы да себепши болды. Мгған формасыз, жарақлы жүриўге урықсат етилди. Қолыма рецидифистиқ түрли таманынан түсирилгеп сүўретлери берилди. Мағлуматларга қарағанда ол «Тасқалаға» көкнар писикте Тәжикистаняан келип, Түркменстанлы биреў Зоя Қосмедемянская көшесипдеги бнр үйде табы
сады да тирииек алып кетеди. Қалған жағы шегарадағы республиканын контрабандашылары менен ушласа
жақ. «Мийман» жарақлы, қатты сақ болыў тапсырылды.
«Операцияға министрдин қатынасы бар», деп есьертти Қыят Әўезмуратович. Қалалық атқарыў комитс
гинен сол көшеден маған жай қарастырып көриў өтиниш етилип еди. Тап сол күпнин өзинде-ақ қуўанышлы
хабар алынды.
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Бундай қолай келер ме?! Биреў бүгин-ертец кеқейтилген жааа квартираға көшиўи керек. Ҳүжжетлерим
бир күнниц ишинде таярланып, атқарыў комитетнне
тапсырылды да ол адам көшип атырған күни телефон
сымы тарттырылды.
Бир ҳәйран қалғаным, бул көшип атыркан адамнын
түри-түсиниц өзимнен айнымаўы емес, адам адамға
усайды, буған танланыўдын кереги жоқ, қызығы сонда,
бунын анасы да еки көзинен бирдей сулуў соқыр! Меннен парқы — ҳаялы мугаллим — математикадан, өзи
«Тасқала> УМОсында капитан болып ислейди, қарындасы Нөкистеги медтехникумда оқыйды. Кецейтилген
квартира бермегенде де болатуғын түри бар екен, буныц топа-торыстан арзасы қанаатландырылыўы тәажүп
емес. Өйткени, «Тасқалада» қурылыс үлкен, өсиўшиклик адам есабынан онша көп емес, техниканыц ҳәзирги қүдирети тутас дийўал түўе, айнақапысына шекем
курылған толық өжиренин өзин көтергиш кран менен
этажба-этаж қондырып баратырғанып күнде кӨзимиз
бенен көрип жүрмиз. Сөйте тура танланныўдыд өзи
ерси. Онын үстине көшкиишиден гүманланатуғып дым
орыным жоқ, «мийман» күтилетуғын жай маған силтелинген, ол бизиқ күн батарымыздағы төтинши жай, онда Бабамурат деген жекке баслы, радиотехник жигит
турады.
Жайдыц ийеси түс аўып баратырканда-ақ көшин
жөнетип, гилтти бсрди де:
— Бнзнкине барамыз ба, я сизикинде жуўамыз
ба? — деди.
— Бизикинде-ақ жуўайық, бирақ мен ишпеймен.
— Онда бири биримизге баланс бередн екенбиз, мен
дс сол нэрседен бийнесиппен. Бирақ, таныспадық, атым
Ярылқасун, фамилиям Яўмутов, Қаршынық өзбегимен,
косибим — гидромилератор, Бас Түркмен каналыныц
қурылысы басланғанда әкемиз келген екен. Ол киси
усы жайда дүньядан
өтти,—деп, саўдырып сала
берди.
Мен аты-жөнимди айттым да қайда нслейтугынымлы айтпадым, ол да қызықпады. «Қонысыцыз жайлы
болсын,* деп тилек тиледи де кетти.
Мен майка, трусиден басқасыныц бәрин шешип таслап, жайларды қурымладым, полларды жуўдым, үйдиц
дөгереклерине шекем аймандай етип сыпырдым. «Жаца
264

www.ziyouz.com kutubxonasi

жайда ваниа бар, бизден ядыгарлық», деп, душын
бузбай кетип еди, муздай суўга жуўынып алып едим.
ақшамғы ацлыспақта көзим илинбегенин де умытып,
сәд;1 ендей болдым да қалдым! Усынын бәрине бир ярым
саат-ақ ўақтым кетти. Күн батаман дегенше, мынаў
турған Нөкиске он барып қайтса болар! «Тасқалаға»
нске келгели апамларды бир-ақ көрип қайттым, болғаны. Онда да жол үсти. Бирақ, сонда да ўақтым бар
еди, кештсги жем сатыў жынаятып көзим менен көрип
отырып, шыдай алмай қаларман деп қорқтым да еглен бестен қайттым. Не көп, сылтаў көп, өтирикти де
үйрсндик ғой! Жынаятшыны нзлеп жүргенимизде гә
токарь, гэ етик маишы, гә финагент, гә шаштәрез болып
шыға келемиз, солардын жаргонында сөйлеп, минезине еликлеймиз. Адамнын косибине усайтуғынын зан
хызыметкерлери ҳоммеден жақсы билсди.
— Қонып кет, сөйлесетуғын гәп бар, — деп, жатып
жабысқан Қалий агаға:
— Буларда сынақ узақ болады екен, изимде, анлыўшым бар, — деп едим, қарасы жуғар «деп қорқар»
десем,!. ацлыса анлыйды-дә. Назаровтан әўлийе ме,
арқан тамда, недеен қорқасан?!» дейди. «Түндс тапсырма бар» деп көнбедим.
Ақыры бир бийтаныс машинапын кабинасына мин1'изип жиберди.
Соннан берн апамды көргеним жоқ.
аўырыў-сырқаўдан аман ба, оцысығы қалай, ол жақларын да билмеймен. Мениц қапелимде бахтым ашылып, жанлы болғанымнан да бийхабар, бунайдан жақын жыллар ишинде ийеги де қышымайды. Мен, бәринен де бетер, сол байғус анамды қуўантқанша асықгым. Биреў менен?! Уштым-аў!
Өткен машинга далбақлап жуўырман да «голосо
ват» етемен, биреўи тоқтасеш! Па-ай, форманын қәднри өтти-аў!
Ақыры бир шылт жана, перегон «ВАЗ — 24» машинасы тусымнан өте берип, табанда тормозлады. Тез
жетпесем, жүрип кететугындай келип жуўыраман-аў!
Бирақ, шофер ол айтқандай тәкаббыр да емес екен.
қайтама күлип:
__ Тусында тоқтаўға да болатуғын еди, пиядалардын солқылдап жуўырғанын көрип бир ҳәз етемендә!—
деди қапталыпан орын нусқап атырғанда. Бир жаман
одетим: кимнин машинасына минсем, соған өзимдк ға265
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резли сеземен де куўжыцлап ығын шала беремеи, сәлемлссип болған сон:
— Инсабыныз бар екен, бир шақырым өтип тоқта*
саныз-ҳом жуўырғандай ынғайым бар еди, — деп атырман әбден. — Тиришиликтин өзи тынбай жуўырыпжортыўдан ибәрат...
— Әдеп геллени ислетип алсан, онша жуўырыўдық
кереги жоқ, — деди машинаға тезликти беринкиреп. —
Физвосты питирген жылларымда чемпионлықтыц ышқында жанып, азаннан
кешке
шекем жуўырған
есабым...
— Чемпион болдьщыз ба?
— Болыўын болдым-аў, не пайдасы бар?! Мақтаўлар, грамотала-ар,.. ҳәзир бәри үйимде тур, биреўине
биреў бир булка нан бермейди! Соныц орынына гешир
еккепимде балларым қырыўға еринсе жамбасына сүртип ураты ғы н еди! Сон онланып қарасам, утырын таўып, пайдалысьш таўып, геллени ислетип, бир жуўырыў
керек еке-ен, қолықа тийгенин таўықтай ала қашасан—
— Кимне-ен?!
— Қуўатуғын адамнаи-дә! Бала екенсиз-аў! Қолында олжа көрсе, қуўатуғынлар кө-өп...
— Түсинбедим.
— Басын жа-ас, еле берин түсинесеқ, ж асаў дегенкин өзи қашыў менен қуўыўдан ибарат. Ж етсен де
утаса-ан, қашып қутылсац да утасац, жетсец — биреўдиц қолыидағыны аласан, қашып қутылса-ак — ол
ж ақ қолыцда кетеди...
— Усы, сиз, ағай милицияда ислемейсиз бе? —
дедим оны сойлетким келип. — Қашыў, қуўыў соларда
көп деседи...
— Оларда қашыў болмайды, қуўыў көп. Бирақ мен
солардан натырақлаи қашып көргеним жоқ.
— Ирети келмей жүргек шығар.
■— Талай келди-аў!.. — Бирден бетиме гүмансырап
қарады. — Кәсибин не?
— Тнс технигимен, — дедим онық қызыл алтыннан
асты-үстин қаплатқан тнслерине козим түсип кетип.—
Мен де талай қаштым.
Қашпай не қыласац қолында тиллә болса?!!
— Уэлий екенсиз? Сол-аў «милииионер ме» деп
гүманланганым.
— Атыпа бурыш-пияз!
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— Тап, меидей екенсиз. Қайда ислейсиз?
— Кәсибимиз усасла-аў, бирақ, бизиқ темирлер
сеникиндей жарқылдамайды, — деди биротала сенсиреп.. — Тат басқан темирлер. Металломдаман. Складшы.
— Тецгеси жалтыраса болды-дә!
— Ояғы уқыбықа байланыслы, нан таппай жүргенлер де ба-ар.
— Сонда да жампыйғаи дуннин, ийленип қалған
қацылтыр кузовлардық кимге кереги бар?1 Ж урт «мутқа алып кет» дегениқде алып кетпейди соны! Мусоросвалкага барсая жайрап атырған темир-терсектен көп
нәрсе жақ, әпиў етерсиз, мен «сол ж ерде ислеймен>
деўге уялар едим....
— Сен солай дейсеқ, қәне, қәмме сөйдесе! Мениц
орынымды иара берип ала алмай жургенлер ба-ар!..
Мен онық еқсесин тырыстырарлық дәреж еде кеқкилдеп кулдим.
— Металлоломды ма?! — тағы күлдим. — Ол айтып
жургениқиз узГУМстын складлары шығар?..
— Я мен жинлимен-дә, я сен жинлисеқ!
— Мениц деннм саў. Мәселеп, не кереги бар маған,
айтайық, «нан» болып қалған «Волганық» кузовынық?!
— Оны түсиииўық ушын мендей көз байлаўыш болыўыц керек, сонда сол жампыйып атырған кузов, —
деди сигпалын «ғанк» еттирип, — тап усындай майы
кетпеген таза «Волга» болады!..
— Көз байлаўшылық өнерицизди үйретсециз-ғо,
ага, мен де «Волга» минейин?
— Онда сен де мениқ орыныма талабан боласақ!
Соныц ушыи да үйретпеймен.
— Билип аламан, бәри бир!
— Усы ақылық мснен билерсец қудайдық мәргумишин! — деди ойын-шыны аралас. — Мине, — Нөкисиқ! Төрт жагын — қубла. Мен былай кетемен, — деди
машинаны тормозлап. Мен алғыс геўгисин жаўдырып,
түсип баратыр едим, «ғаққ» еттирди де жалт қаратты:
— Бери ке-ел!
— Сөйте ғойса, аға. асығыс едим, — деп, қайтабас
суғып атыр едим:
— Тоқап тур, — деди мырсылдап күлип. — Неге
бузаўбаста й басынды тығып киятырсан?! Соз үш маиатты! Сен не, пәтняға миндим деп пс едиц?!.
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— Бир манатым бар, — дедич басымды тартып
алып, ҳәм мыжымырланған бирликти создым. Ол алды
да бетиме бежирейип:
— Сеи тис техникке усамайсан! — Қапысын жапты
да мени асфальт жийегиндеги шанға көмип, айдап кетти- Мен сырберип қойғаныма өкнндим. «Бул да бир
сабақ, — дедим ишимнен.-Кәсибимди антқанда да қалтама қарап айтыўым керек екен?..» Онын менен ат сорасып та үлгермелик-аў!..
5

Өмирниде кран дегеннин не екеинн, краннан суў
ишнп көрмеген көзли апамды кранға үйретиўим қыйын
болды. Сәл ашсам, көзи болмаса да сарылдысын еситиўдеп: «бай-бай, тамды суўға алдырасан!! Жап деймен, дийўалдын астында қалармыз!» деп, бақырып атырғаны. Канализация дегенди түк түсиндире алмай
бүлип қаламан, бир қәпте — билгеиге аз өмир емес,
«көзин» үйреткепим менен өзин үйрете алмай-ақ қойдым. «Мынаўын кран емсс, бәле бул! Қашап көрсек
шалшық суў ағады да турады, мени гана тезирек өлтирип, қутылайын деген скенсен!» деп Оир ҳоўлирип шығады дейсен., «ҳаў, хлор қосады, аиа!» деймен, түсипе
жақ емес. «Мени Қалийдин үйипе апар, дәрьяпын ғана
бойыпла еди. Не ушын Қалнндикние нзеп басқыи келмей қалды?!.. Онда Жомартхандикине апар!..»
Бир ярым шақырым жерде дәрья бар едн. Усы күнлери каникул болыўына байланыслы үйде. болып атырған Бийбайша әдебинде ийии ағаш пенеп еки шелсклеп
соннан суў тасып жүрди. Қарындасымды аяғанлығым
соншелли, есиктиц аўызынан бир күнди «жоқ» деп, қудық қазып сдим, оныц да суўы сор татыган шеребе
шықты.д
Былай өтсем де, олай өтсем де анлығаным Бабамурат Сейтаковтыц үйи, түнде де сонын есиги көринетугын
жергс
тясек
салып,
далада
жатаман.
Айдыи толысқан түнлери едн, кирген-шыққан түўе
ҳәжетханасына баратырғанда Бабамураттыц пижамасынык жолағына шекем көрип атамак. Ал, есигнниц
алдыидағы гдамныц көкрек аўызынан келетуғын нәҳон
қумныц сырына болса күндизлери қуяш, ақшамлары
ай нурлары шағылысып керинип турады. Бүгин де
еондай.
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Жайымпын бурынғы ийеси Ярилқасун, аты қалалы
болғаны менен ж үдә бир пайызшыл жигит екен, үй қапталыпдағы еки сотихтай жердин кебирин аяқ ушына
шығарыя уйипти де ортаны еки тебиктей төмен тусирнп,
түр.чи-түрли гүллер, баклажан, болгар бурышы, помидор, пияз дегенди қыябағышлап егип таслапты, бунысы ушын меннен пул да алған жоқ, «доныз аўнаған
жердс түк қалады» деди де кетти. Мен бул фразаны
бузып айтқанып оныц қарақалпақ емеслигинеи кердим
де қойдым.
Атыздан шыққан сол ыраштай болент топырақтыи
үстнн тегислеп, кәт қурып қойыппан, терт сырығым.керилген пешшехапа кәтнмниц үстинде узын бақай ақ
арғымақ аппақ жалларын төгип, сылт етпестен турған*
ға мецзсйди.
Тунннк қай мәҳоли екенин билмеймен, узақтан еситилген сарылдыдан оянып қарасам, Бабамураттын өзи,
тагы бир адам сол қумга алма-гезек суў әкелип қуйып
атыр екен. Екн қатынагаиша тыныш жаттым, сон жүрегим дурсилдеп кетти. Трусишен жол таманға шықтым. Кабннасыныц үстн жалтырап, геўмис суў машин
турдагы, бул екеўинин суўды соннан тасып атырғаны
мәлим болды.
Мен езимди өзимиздин тамнын тасасына тартып анлып турдым. Ай — батыста, машинаны тумсығы да
батысқа қарағанлықтан артқы номери саяланып, көринбейдн. Бабамурат шоферға қалтасынан пул шығарып созып атыр. Шофер алды да кабинаға отырды. Бабамурат жақын келип: «Тағы он бес күпиен хабар ал,
соған шекем жетеди,» деди машинаныц гүрилдисииен
еситилерликтей өктем даўыс пенен. Иштегинин не дегенин еситкеним жоқ.
Суў машин алдындағы алацнан бурылып, бизин тамнын тусынан өтип кетти. Номерин көрип қалдым. Гүманлантуғын түги жоқ, өзимиздин «Тасқала» көшелерине суў себ етуғын саиочисткапын сары машыны.
Барып орыныма
жатқан сок, биринши гезекте,
анамнык шаўқымынан, Бийбайшанын желкесин аўыр
мийнеттен қутқарыў иложы табылганына қуўандым.
Меи де сопдай бир ыдыс таўаман да суўға толтырып
аламан, аггамнын жалғыз өзине кеминле бнр ай болады, Бийбайша екеўимиз краннық суўын ишсек те доў
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урмайды! Сондай қумды қайдан табар екенмен, кемин*
де ж үз литр!.
Саатым фосфорлы едн, қарасам — үш ярым! Әйне
усы ўақытга суў сатыўға не мәжбүрледн екен буны...
уйқым ашылды да кетти. Тацнан барып: «бизин апамнын аўҳалы усындай, маған қум керек,» десем, анлыўда екенин бнлдирип қоя жақпан.
Ертенике бул аўҳалды ҳеш кнмге айтпадым, ҳеш
ким сорамады да.
Соцғы күни Әўезханов шақырыц алып: «тынышлық
па?» деди. «Тынышлық,» дедим. Арғы жағы түсинмклн
еди. «Көкнар писик, қашшан өтип барагыр, тирйск тилетугын ўақыт та кеттн, — деди умнтсизленип. — Л
сениен сезнкленди, я келип кетип қалды!»
Усы гәптен сон мениқ де руўҳым жудеди. Сүўретине көп үцилгсним соншелли, епди маған бул сү'ўреттин
де керегн жоқ, суўық, шүнирек көзлери, қыйсықлаў ис
мурыны, пешанасындағы еки әжпм, мурыпыпын тссйгмнен шығып туратуғын биреки қыл ядыма бул өмнрде
шықпастай болып, сызылып қалған. Мен оны ашыгымды сагынғандай сағыпдым, себебп, бул маған данқ,
мортебе, атақ, қулласы, милмцонарлнк хызыметтен пеге ериспекши болсам, сонып бори еди.
Тағы бир ҳәпте өтти. Еле тым-тырыс. Ақыры шыдамай кешқурын бир бос шелекти алдым да Бабамураттыц үйине кеттим, жары бртада ойланып, тагы кери
қайттым. Суў сорасам, қумды анлыганымды сездирип
қоя жақ екенмен.
Қапым ашық қалып еди, аиам, ски күн болдн, Қалий ағаньщ үйине қыдырып кетти. Үйге жақынласам,
иштен биреўдян: «Хозяйип!» деп бақырған сести
еситлледи. Көрмесем де кавказлы екенин акцентинен
таныдым. «Мындаман!» деген даўысымды еситип, сыртқа шықты да кеишрим сорады. Ырасында да, азербайжан ба, осетин бе, суўрстшн скен. Бастан-аяғыма шолып бир қарады. Сон: «портрет заказ етнейсиз бс?»
деп сорады. Портретти пе қыламаи, кетти.
Түни менен сонын көзлери маған тынышлық бсрмеди. Нағыз баў кеспе урынын көзине усайды! Қапылган
күн болды бул, ҳүжжет көрсетнп, онын кимлигин сорай
алмайман, үстиме пәлек бастырылган ғой ақыры?!
Әўезханов тағы шақырды. «Тынышлық па?» «Тылышлық.» Бнрақ, мен бул сапары кешеги сүўретшннн
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айттым ҳэм угрозыскадан адам жибертнп, сол суўретшини, егер қаладан кетпеген болса, таўып, тексерги»
кериўди өтшшш еттим. Оған бул қулақ асқан жоқ.
«Не кеп, қанғымай көп, қайсы бириц тексересен», деди
де қойды. Соқ маған бир тамаша хабар айтты:
— Полковник шақырып еди, сени угрозыскаға өткериўди тапсырды. Себеби, өзице тусиникли. «Миймаинан» полковпик еле умитти узген жоқ. Участковой болсақ, форма кийиўин керек, ҳәмме танып қалады екен,
әўелги күнлери форма кийгизип қойганымыз да қатты
әнтеклик болыпты!..
Мен бирден қуўанып кеттим, енди адыяды кернп
таслаўға болады. Лийкин, маған кецсс әтирапында ен
болмаса «қонақ» жайғастырылғанша көп көрине бермеў
тапсырманы түнде, ямаса телефон арқалы алып турыў
талсырылды. «Свйте турмзеақ, қала ды.м кишкене, биреўднқ қазаиында биреў нсше мәш қакнағапын биледи,»
деп қалды.
Үнге қатты ой үстинде қайттым, қате ойлайды замнач!
Усы кишкене қалаша процентли көрсеткишлерге исснсек, СССРдагы қалеген улкен қалақнан жинаятыпын, өртиниқ, түрли-түрли трапспорт катастрофасыныи көплнги жагынан алдынғы орынлардыц биринде турады.
Маглуматтан буиы мен өз көзим менен көрднм, замнач
«мәш қайнағанын» билетуғын болса, жинаитшыларды
тутып ала бермей ме, не ушын булай?!
Қеште үйге «Москвичи» менен Шербек келди. Көрмегсниме бир айдан асып кетип еди. Түри-тусиндеги,
жүрис-турысындағы йзгернс бирден кезиме тасламды.
Шашык битлис етип, мурт қойыпты, бурынгы малтабар кнйи.млерн жоқ, сыпта й змернканы жинси, фнкон
көнлек жарасады-ақ екен, жүзи де ағарып, шырайланып кетипти. Өзинен өзи ырсаланлап күлип:
— Мен саған қыз алып қашып келдим, — деди. —
унатсақ, қалдыраман. унатпасан, экетемен. Бунын ушын маған, әлбстте, мыц манат бересен. Я екеўимиз басқашалаў есапласатуғын боламыз...
Мен бул дэлксгиие дым итибар берместен қулнты
ашып, ишке кирдим де светти жақтым. Буныц үйипен
аўлақ болса арақ ншетуғынын билемен, дүкап жабылмастан бурын бир-екп ншйше алып қойыўым керек еди.
Торқалтамды алып:
— Сен отыра бер, мен ҳәзир... — дей бергенимде, ие
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қыла жагымды түсинди ме: — Мен де бараман, — деп
шапшын тургелди.
Дүкан көшеник басында болса да машинасын
ходлады.
— Керек еме-ес, мынаў турған жер...
— Мнне бер, мен ойнап айтып атырған жоқпан. Ол
да сол дүканньщ қасында тур...
Қыз бенен сөйлесиўге жүда шорқақ ҳәм ғәриппен,
диземнен димар кетип, қорққаныман жүрегим ҳәўлирип сала берди, алдымда қыз емес, бир албаслы күтип
турғандай ҳаўлығаман-әй!
Ол мени машинадан түсксн сон дүкапнын алдындаақ таныстырды. Өзим орта бойлы жигитпен ғой, меннен қыз төрт елидей бойшан, толық гана палўан денели, қаслары керилген, ақ бозлақ, ала көз қыз екен, қабағы қалқыкқылаў. Усынық шамалы жылап алғанын
сезбесем милицияда ислеп не қыламан?! Қыз сездирмеймен дегени менен де сездим, усыны өзимнин сезгенимди сезингеним мәтдал, онша албырамағанымды,
алдымда күтип турғаннын да албаслы емес, пәкизе
ғана жасы өтинкиреп, уўылжыцқырап баратырған цыз
екенин де абайладым,
Бурыннан
таныслардай дүканға ойнап-күлисип
кирдик. Милицияда ислейтуғынымды қайдан билсин,
он манат ақшама еки шийше ақ арақ бердидағы, төрт
манат қайтарды. Ядыма бирден неше тийин жегени
«сап» ете қойды, солай да болса қыз алдында қыйқымшылық еткен уят ғой, қалған төрт манатына шоколад,
еки буханка нан алдық та машинамызға мипип, үйге
келдик.
Әдеп мен, сон Шербек машинадан тустик. Қыздыец
соқынан түсирип, ишкерлегтик. Еле сирә «үйленемен»
деген ойымда жоқ, чай-пайды да тез таярлап, үйдеги
барды алдына қойдым. Бир ўақытта қарасам, бир кеса
чай ише салып, Шербегим: «қосағыныз бенен қоса ағарын, ендиги жагында сизлерге кесент етпеймен, ойнан
күлиқ», деп, турып баратыр. Мен не деримди билмей
албырадым, ҳаўлықтым. Сонын арасынша сырттан ма.пинанық «ғырқылдап» ходланган сести еситилди де
де сыртқа жуўырдым.
— О-кей! — деди машинасын бәстирип атырған
Шербск бир қолын шығарып. — Бәри орынында болады, ҳаўлықпа!
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Машина жүрип баратырғанда да аўызыма сөз түссе болмай ма, тек: «ҳэй, тоқат!» дей бериппен, тоқтай
ма ол?!
Кеўилим бир түрли болып ишке кнрсем, қызыл капрон орамалын бетине бастырып, қыз жылап отырған
екен.
— Қорқпа, Запыран, чайықды иш, өзим апарып таслайман, меннен бинтәртиплик шықпайды, — деп едим,
қыз бурынғыдан да өкирип жиберди. Деген менен, қашанғы жыласын, ақыры солығын басты. Кем-кем саўалларыма жуўап берип, бара-бара мыйық тартып та ашылыса баслады, күлгени гүлдин ашылғанындай дым
гана пәкизе екен, егер «усы бахыт шынтлап маған қонар болса бир бийәрмен боларман!» деймен өзимше.
Еки ғана өжире, онын алдында жабыстырып соғылган қақыра шертек, газханамыз сол. Женимди түрип
таслап, гөш түўраўға кирисип едим, қыздын өзи шықты да цазан-табагыма үнсиз араласа берди.
Аўхатқа күтә шебер екен. Гөш туўралған картошка
қуўырдақты жегим келип өлип баратырсам да сыпайылық сақладым. Шийшени аштырмады. Аўхаттан соц
тағы чай иштик. Жатыў мәселеси мени еле қыйнап тур.
Буған турмыс моселесинен еле «иллә» деп аўыз ашқанпым жоқ. Оны-буны сөйлесемиз.
Әкесинин еки ҳаялы бар екен, бул сүйгилигиндеги
қызы. Бунысынан да ул бала болмаған сон әкеси үлкен
ҳаялы мелен Тосқырман әўлийеге шыйықшы болып
кетипти де Нөкистеги жайы усы қыз бенен анасына қалыпты. Сонда да базар-ошарға келгенинде ғаррынын
өзи де, бәйбише де усылардын үйинде қонатуғын, баспақ-саспақларын жабап жағында сыйыр етип берип,
отын-шөптен де қарасатуғын екен. Қызы беске келгенинде анасы үйинин қасындағы мектепке арқалап барыпты да бир муғаллим синлилерине: «Бизин Заныранды қосып оқытшы, қолы шыныға берсин,» деп таслап кеткен екен, соннан қыз класс қалдырмай үлгернп,
өтә шығыпты! Он бесинде мектепти питкерип, жигирмасыпда пединституттын физматын тамамлап турысьт
екен!
Мен, негедур, бул бахытқа пешанам тарлық ететуғындай көрдим. Үйимде керек десен, пышығым жоқ,
қалтамда он еки манат ғана пулым бар, қалын мал
ҳаққындағы статья кодекстен өшкели қыз түўе қайт18-5515
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панык өзи қымбат! Адам ылағы жойтылғанда да излейды, қызын нзлел келсе, не деймен?!.
— Ал онда, төсегивди сала бер,мынаў төсегимиздиц
жағдайы, — деймен жамыйған жүгимизди көрсетип. —
Ҳасылып сен ал, жаманын сыртқа алып кетемен. Кәтиы
сыртта.
— Уай-ўай, бир өзим қорқаман! — Қыз шоршынды.
Албырадым.
— Дым қорқпа. Менде пистолет бар...
— Писто-ле-еет11 — Бурынғыдан да шоршынды.
— Бандит емеспен, милиционермен. Арқан тамда,
қорқпа...
— Саған иште жатыўға болмай ма?1
— Болады-ы...
Туўылғалы қыз бала менен туцғыш уйпаласыўым
усы! «Дәслепки түн қызға жан берген менен барабар,
жигнт те сабылып өледи!..» деп қапылтатуғын еди жеқгейлер, бизлерге бәле де келген жоқ, азанда уялысып
түргелистик.
Сыртқа шыққан сон да, жуўынып атырып та «қонағым» тап усы ақшам келип кеткендей туйылып, өкипдим-аў, сыртта жатпағаныма өкиндим! Радиотехниктин үй бетинен қандайдур да бир ғайры ел музыкасы
магнитофонда шертилип атты...

6
Закон өз жолы менен, дәстүр өз жолы менен, законды орынлаўдыц дәстүрге айналыўы ушын еле көп жыллар керек шығар. Зан адамыман ғой, сонда да мен дәстүрден шыға алмадым, куўғыншы ол ўақтта жоқ еди,
ана сүти, палтай-шалтайлары мойынымда қалдыдағы,
Қалий аға қалынына балтадай мын манатты он ийининен санап өткерип қайтты да: «арзан, мын манат дегенге түйе бермейди,» деп тынышланбай қайтемен, арзан
екенин өзим де сездим, сол ўақытта да орта қыз еки
мынға шығып еди. Ҳәзирги «подарок» деп, ж ен ушынан
кетип атырғаны сегиз мын, он мыннан аз емес!...
Қанша «арзан-арзан» дегени менен Қалий ағадан
тойтомалағым, қаде-қаўметиме үш мын манат қарыз
алдым. Дурыс, тойға мын манат түсти, оны сол күни
яшуллыга саиап берип, қарызымнын бир «доғалағынан» қутылдым.
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Мынаў ИТКда жүрип те сол күнлеримди еслесем,
елеге шекем ҳәйран ҳаламан: сонда сол уш мын манатты қашан, қалай жыйнап төлеймен деп ойладым екен?
«Той қудайдыц ғазнйпеси, өзин өзн көтереди>,.. дейтуғын едн. Анырым адамлар жарлыланып баратырса
той берип белин тиклеп алады. Әлбетте, бундайда ҳәммеси есаплы: ағайин-туўысқанға да апарғанын қайтады, соқыр анамды жетеп, мен бир қай агайинимннн
мерекесине барыппан?! «Тасқалада» жана адамман, мағап пул әкелип, қол ушын созатуғын досты сле таўып
үлгермегенмен. «Сатырласқан милиционерлер толып
кететуғын шыгар,» деп едим, олай да болмады. Жергиликли комитетимнз қеш кимге белгнсиз машинистка
едн, соннан бир шнфанер жөнетип «аржагына өзи түсинеди», деп жиберипти Әўезханов.
Обалы неге керек, Жомартхан аға сойыслыгымды
көтерди, арақ-шарабыма Қалий окелген еки ж үз манат
жетип қалды. Бақсы айттырыў ойымда да болғап жоқ.
Бабамурат жән-жаққа даўыс күшейткишлерди қурып,
той басланғаннан тарқайман дегенше иленкадан буныц
Кәмилжаны ма, Есжан бақсысы ма, Пугачевасы ма,
жанғыртты да турды.
Сонын менен той солай болып өтти. Үйде көп отырған жоқ, Запыран Нөкнс пенен есап-кнтабын жасап
келип, орайдағы жана мектепке математика муғаллими болып кирди.
Азаниан кешке шскем мектепте болады, оқыў басланыўына еле ўақыт бар болса да мектепте жумыс усыпдай екен, күни менен сол дөгеректен ислейтуғын ис
табылады әйтеўир. Мен, азанда кеткеннен кештс көрискенимше сағынып жүргеним. Ол болса мен келетуғын
ўақытлары кунде кеште жолға шығып, жайымыздын
көше таманына, машина өтнп турған жолларға да «шанғытпайтуғын болады» деп, суў сеўип жүредн. «Қудайым, бул бахытты көп көрмегей!» деп, апамнын қашан
керсец скн қолы жағасыида. Келинииин бетипен сыйпалап: «суп-сулуў екенсен, балам, менин де әрманым
усындай келнн еди. Бизиц Әбил де әкеси не тарқан,
сулуў! Екеўинизден туўылған қыз пери болады!..» деп
атқаны. Апамнын көзлнлиги тап усы күнлери бизлерге
де шеп болып турған жоқ, шорпылдатып сүймеғеним
менен үпсиз еркелетип отыра беремен.
Усындан күнлердин биринде түнлетип Қалкн аға
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келди, отырғызарға жер таппай апам апалақлап атыр,
мен мийманды отырғызып болып, кухпяға шықсам,
Шербек Запыраннын қасында сыбырлапа долкеклесип
атыргап екен. Иштегилерднц еситип қоныўынан қаўетсрленип, сснктн мықлап жаптым да жорам менен
аманластым. Запыранға қолын жуўыртып:
— Мынаў жаманыц дым шырайланып кетипти.бир
суйейин десем, сүйдирмей атыр, — дейди. Оиын шырайлаиғанына мен де мәсирип:
— Сүйдирсеш, бетицнин. мөри шайыла ма! — деймен
шын жүректен. Ол баўырына тартқан сайын: «қойса,
қойса,..» деп, Запыран да тығылып баратыр. Шербек
Запыранды мейирленнп бир суйди, уқшатып сүйгенлнги соншелли, тап өзим сүйгендей ҳәз етип турып шын
жүректен күлдим. Сонын менен ишке кирднк. Ж үзлеримизден күлки онша тыйыла қойған жоқ еди.
— Қарыз-қаўелимди, несийе-қарамды жыйнап киятыраман, нәўбет сеники, бала? — деген сөзи кейпимди ушырып жнберди. — Пул таўатуғын ўақтын болды,
журт не қылса сен де соны қыл.
— Мен де соны қылып атырмап, бирақ, айлықтан
аўыспайды.
— Журттын қылғанын қыл деймси! Айлық деген.бул
бир, насыбай пулы ҳәзнр. Усы күнде ким айлыққа қарап отыр!
— Журтты ғой, билмеймен, бирақ, мениқ өзим «дикиме» беккеммен...
— Онда бизиц пулды биной өмирицде төлей алмайды екенсец. Қанша екенин бнлемиссц? — Жети мыц!—
Мыиаў сөзден апам бирден шоршып түсти. Мен жайпарахат:
— Еки мын, — деднм. — Биреўден қарыз алсам
да... қутыламан...
— Жети мы-ынн!!! — деп бақырды ол. — Әўелги
бес мықды кимнен аламзн?!
— Берген адамықыздан аласыз...
Апамныц соқыр көзи бир нәрсени көре жақтай кемкемнен адырайып баратыр, я ол, я мен «илло» деп аўыз ашпадық.
Қалий өрре турып: «Сеннен пәнт жесем, атамныц
төли емеспен!..» деп, шықты да кетти. Отырған орыным
өзимдики, сазырайыўым менеп мелшийдим де қалдым.
Мгшнна дырылдағанда:
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— Әбил, Әбил! — деп бақырды апам қатты даўыс
пенен. Қасында отырғанымды билмесе керек, «мен қасықдаман», дегенимде:
— Ҳаў! Ийт болмасац, узатып салсан-о! — деп, жекиринип жиберди.
— Запыран кетти-ғо!..
— Сепин. орынық бир басқа, жама-ан! — деп атырғанда Запыран кирил келди, туриие өли шырай урып
кетипти.
— Кетти мс, келин?
— Кетти...
— Әбил, бармыса-ан? Ол не бес мын манат?[
— Өзим билемен... — Бирден телефон шыцғырлап,
түргелип кеттим.
Әўезханов екен, кимдур, әўлийенн өртеп кетипти.
Хабар алыўым керек, «чем-то пахнет!» деди орысшалап.
Милициянын машштасы мени водоканал макемесиниц алдыида күтип алды. Кеттик.. Жары жолға барған
ўақытта рациядан:
— Фараны жақпақ, — деп буйырды Әўезхановтыц
өзи. — Жақынла да машинапы тасаға таслап кет...
— Түсиндим, жолдас майор!..
Жалык әўлийснин. берги шетиндеги, былтырдаи бери қойылабасласа да қарабарақ, сексеўиллер қаплап
кеткен таманынан шығып атыр. Барсам, қашшан өрт
сөидириўшилер келиптн, өрттин арғы тамаиьшак берман қарап, бродоспойдлардап урьга тур.
— Алла, алла, өлилердс кимниқ қасты бар екен!—
деп, дигилдикей жуўырып, жаца болған, бурын колхозда бухгальтер болып ислеген ж ас шыйықшы жүр. Мениц жүрис-турыслары тарта берди, хзрекетлери жалғандай..
Өртшилер өрттин алдын бөлип таслап: патырлап
жанып атырган табытларды, сексеўиллерди зыр жуўырып өширип жүр сдп, кимдур, ашық гөрге ойылып кетип, гөрдеги қуў гелле аяғын тислеп алғандай шыцғырып бақырып жибердй.
Қорққанынан естен танып қалған жигитти ецкейип
омыраўлығына қол соза бергеним, қойын қалтамдағы
пистолетим гөрдиц ишине түсти де кетти! Соныц арасынша қолым қорқақтын жарасына тийди де оны сыртқа суўырып шығардым. Бир жолдасы келип, оны былай
сүйреп кетти. Мен гөрге үцилиўим менен қала бердим,
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өлемен бе, қояман ба, снрэ мениқ менен қеш кимшщ
иси жоқ| Суўшынын естен таныўына байланыслы қорғансыз қалған мен таманға өрт кем-кемнеп өрис алып
киягыр! ТүсеИии десем, қорқаман. Түспейин десем, енди санаўлы минутлардан кейин мен қолымды сойқалап
отырған гөрдиқ үстин өрт қапласа, ишннен пистолет
атылып, ҳәмменнқ жүрегин жара жақ, суўшы шақырайын десем, менин кимлигимди билнп қоя ма деп қорқамаи! Өрт арқамды қыздыра басағанда ақыры гөрдиқ
ишнне секирип түстим. Аяғым сыйпақ бир нэрсеге тайып кстти, мен үқилмесем де онық қуў геллениқ мақлайы екенин сезиндим.. Өликтиқ аяқ ушы таманынан
пистолетимди алдым да сәл буғып, қойыныма тықтым..
Сөйттим де гөрден қарғып жоқары шықтым. .Сонық
арасынша мен таманға да суўшы келип, жүрегимниқ
ҳәўлириўи басылайын деди. Негедур, шыққан гөриме
жалт қарадым, қарғаным да сол, жақағы аяғым тайған
жердеп бир нәрсе жалын менен шағылысты ма, жылтырал көринип еди, тағы қорқып кеттим де узақласқанша
асықтым.
Жацағы гөрдсн шыққан жигиттиқ қасына бардым
Жолдаслары бстипе суў урып, есине ендирсе де жумысқа араласатуғын тури жоқ. Қайта, «На хрена... жумыстан шығаман?» деп, сөгинип отыр: «Бир күн дүкан,
бир кун склад... енди әўлийе!.. Қерек емес, на хрепа...
кетемен!.,»
Өртшилер мени миигизгеп жоқ, «кимсен?» деп те
сорамады. Бирақ, олар кеткен сон шыйқшы сорады.
Мен өрттиқ дәл ортасындағы бир дүмпекти көрсеттим:
— Анаў жатырған экем еди, — дедим. — Мына
аўылдан өтип бараткрсам, өрт шығып атыр, жаным
қалмады! Өртшилерди сиз шақырдыкыз ба?!
— Әўлийеге ж үдэмә бир телефон қурып берип қойған шығарр! — деди де «усы ярымес пепен де сөйлесип турман-аў?» дегенди даўыс ырғағынан ақлатып,
мешити таманға кетти.
Жән-жағым мыйдей даланлық еди, жым-жырт, жымжырт! Жым-жыртлық та адамды қорқытады екен, көзиме жана бир ҳәзирде аяғым тайған гер, жылтыран
қал^ан гелле елеслеп, машинаға қорқа-қорқа жеттим.
Сол зқшамғы дежурный замначтын «күтсин» деген
буйрығын айгты. Лийкин, ол ярым ақшамға шекем кел279
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■ойгди, звоплап та ҳеш жерден таба алмадық. ДежурныЛ
күлди:
— Звонламаған тек бир жеримиз қалды.
— Звонласеш!
— Қорқаман, ертек бақырады ғой. .
— Маған айт, өзим звонлайман...
— Айтпаймак, бәри бир, аттан түсип, телефонға
келмейди...
— Аты не, телефоны не, түк түсиибедим?!
— Иппадромда-дә, ҳәзир жалына жабысып, ақ ғунаншапы мықшыйтып шаўып атырған шығар, ҳәззззетип! — дейди өзинен өзи ҳәўес пенен ғурышлана аўызынын суү'ы қурып. — Ҳнмм, шапасак!..
— Сен силте, барайын. Қай таманда?
— Таба алмайсан, ҳәлек болмай-ақ қай.
— Сонда сен қайдан бнлесен?
— Ақ ғунаниын өзи телефоннан сыцсып шақырды!
Енди түсиндин бе, меп де лейтенент едим, ашнам, ат
шаўып жүргенинде, қайдан билейии, атты аяп едим,
зәнгисине жабысаман деп, яшуллынын аяғы тийип
кетти...
— Оннан сон не қылды?
— Не қылатуғын еди, бизин жулдызды жулып кетти, пәтли аяқ қоя ма сени!..
— Бизик исимизге қуянылық жараспайды! — дедим
де шыгып кеттим.
Кенседен тәўир-ақ алыслап, асфальтқа мине бергенимде узақтан зымырап киятырған бир «Волға» баяғы
металломшы!
— Ассалаўмаәлейкүм, — дедим қасына отыра берип.
— Ҳә, техник, — деди да машинасып өширди. —
Қайдап қайттын?
— Ат шаўып қайттым.
— Бурын минилген бе екен?
— Ал енди, аға, шынымды айтайын, емиримше тайға бас үйретип көргеним жоқ, бир әрмандаман дейсен.
оир әрмандаман!..
— Әрманықа жеткерейин сени, шырўан көп пе?
— Неғыған шырўан-әә! Алтын жоқ, алтын!
— Алтын деген жолда шашылып атыр. Тек оны
жыйнай билиў керек. Усы, сенин атын ким, баягыда сорамаппан? Мениц атым Жуманазар, фамилиям Шәмеков.
‘й О

www.ziyouz.com kutubxonasi

— Менин. атым Нурқасым, фамилиям Мамутов.
Ал енди, аға, паспорт көрсетейин бе? — дедим жортаға қалтамды қарманын. <Көрсет» десе, «Анаў костюмымда қалыпты-аў!» деи өкинемен.
— Ж о-ғә, кереги жоқ, — деди Жумекен қолын силгкп. — Исенбестей жигит емессен ғой!
— Исенсен, аға, маған жацағы алтыннын дәрегин
корсет, мен сорлы бир пулдан жалшымады.ч ғой?!
Кабинанық пларонын жақты да бетиме сын нәзер
салды:
— Түрнне қараганда, ырас айтып турған сыяқлысац. Яқшы, мен саган исенейин, бирақ, буныц ушын биреки сыннан өтиўиқ керек, жаман, жерге, пайдасыз иске
жумсамайман.
— Қайдам, — дедим өзимше ойланған болып. — Ис
дегенник бәри пайдалы бола бермейди, мен майғалақ•гы емес, ен жаманлығына қайыл болып турып, исти
баслайтуғыи қыйлынанман...
— Әне, бул гәпиц маган унады' Енди сенид меиен аг
қашыртысыўға болады. Қалай, шамац бар ма, я тақымыц талып қалды ма?..
— Қайдағыны айтпаса, аға-а?..
— Қеттик онда, Нөкиске-е! Өзим де баратыр едим!..
— Ал енди, менде кәпек жоқ!
Оянынан ғам жеме ғошшым, »:әпеги өткерилген. Се1 иц
ғорипшилигинди бир умыттырмасам, болмайды
гкен, — деди ақ көкирегинен анқылдап, жолдан көзин
алмастал. Көзимяин алдына бағанағы Қалий ағанын
жаман кейипли, ашыўлы түри елеслегени де сол, «усы
адамнан неге узақ мәўлетке қарыз ала турмайман?!
Сөйтип бир, Қалекецнен бийғарез жасамайман ба?!»
дсген хыял келди де:
Биринши гезекте маған еки мын манат ақша керек, — дедим.
— Не ушын?!
_ Он күн мәўлет берип қойыпты, геллемди сатып
аламан!
— Қурып қалыпсан ғой онда! Тынышлық па?!
__ Тынышлық емес. Бир осетиннен еки мық манатлық алтын алып едим. Менин есабымнан, бес-алты мыц
пзйда қалыўы тийис еди, қудайдын айтқаны болды, —
деп, узақ тын алып, гүрсиндим. Ол бетиме жалт қарады
да аяныш пенен:
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— Не қылды, — деди. — «урыны қарақшы басш ма?!»
— Ж а-ақ,
күшке қараса бес милиционеринды
табаида...
— Самбистписец?
— Каратистпен.
— Та-ап, маған керек адам екеисен.1 ыен санбнстпен.
Самбо деген не, ҳәзир оны билмейтуғын ҳәтте,
бала жоқ.
— Каратэни үйрететуғын тренер жоқ.
— Еки мынды соз.
— Сонда не болады?
— Үйретемен. Отыз адамға
шскем қыйратып
саласац!
— Сондай-аҳ күшлимисеқ-әй?1
— Бир ирети келер, сонда көрерсен;
— Сопда неғып еки мыц манатлық алтыныцнан
анырылып жүрсен?!
— Шаржаудыц көпирин билемисец?
— Билмей не?!
— Көпнрдиц еки басыпан мени қамады. Д әл орта
да маймылдай кепирдиц понжересинен жоқары өрмеледим де шүй төбемнен суўға аттым! Мен ақымақ болмасам, шүй төбемнен атып не қыламан-аў, әй, я-ғә, сөйтпегенде қамалатуғын еднм! Ығып баратырған жернмнен қайықлы жетип услады, милиция қутқара ма?1
Қалтамды тинтти, алтын жоқ! Қууанарымды да, қыйналарымды да билмедим!
— Қайда кеткен, жер жутқан ба?1
— Суў жутқан! Жер жутқанда таўып алыўға болады-аў оиы, суўдан қалай табасац?!
— Сопда шүй төбеден таслаўдан еки қолды бирден
шалбардыц қалтасыиа урыў керек еди!
— Ал енди, сол ядыма келмепти! «Жутып қойды ма»
дегеии ғой, аппарат пенен ишнмди тексерип көрди.ақыры, ҳеш порсе таппағаны ушын көпирде жаяў жүрген
лигимди сылтаўлап, он бес сутка бердн де соны өтеген
сои бөксеме бир теўип: «жоғал!» деди. Жоғалмай жатайып деп атырман ба, кеттим.
Әнс, Ж уманазар аға, сол алтын осетнним нзлеп келип, «оп күннии ишинде я алтынды, я пулды таппасан,
гелленди аламан»... деп кетти. Мен ғой, оннаи қорқып
жүргеиим жоқ, биреўин өлтирип қойып, қамақта ширит
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ўден қорқаман! Каратэ деген басыма бәле болып жүр,
бнреў урса да тиймеўге мәжбурмен, уйренбай-ақ
қойыўым екен!
— Өйтии қайыса берме, иним, бнр ҳәптенин ояқбуяғында бир нсласын табармыз. Женгендикнне де
келднк. Бир пайдалы талап бар, оны сон айтаман...
Бнзлер төртиниши этаждағы бнр дерматин менен
қапланған есиктик қоқыраўын бастық, бир еыес,
бнр-еки.
— Әне, оннан соц, ғошшым, — дейди сыбырланып.—
Сол талап бир журип кетсе, ийтаяғыд алтыннан
болады!..
Иштеп шыққан «кимсе-ен?» деген нәзик даўыс гәпти бөлип таслады. Ж уманазарт аға мурты тийгенше
аўызын қапыға тақап, әсте ғана: «Ғарийбинме-е-ен!>
деп сыбырлана созды.
Гилит сытырлап есик шалқайдыдағы менин мурыныма мынаў тун көйлекли сулуўдын жып-жыллы, жағымталлы жаланаш беденинин хош ийисн «лып» еткендей болды. «Қарақанын болсын, Ж уманаэар!» Мықшыйтты-аў, мықшыйтып сүйди-аў! Уялмақ туўе меин
адам есабына алып турған д а ҳеш қайсысы жоқ булараыц! Ол «пернштесин» алақаиына салып көтернўн менен коридордан төрледи. Онысы да еркеленип барагыр.
Жумекен қай жайға апаратугынын өзи биледи екеп.
Мени аўыздағы жайда қалдырды да өзи сол турысында төргиге өтип кетти. Көп егленбеди, демнин арасында трико, тапочка кийип алыпты, тез шықты да: «ҳәззир чай қояман,» деп, қазанханаға өтти. Денесинин
үлкеклигине қарағанда ҳәрекети шаққан, ҳә демей
бети-қолларын, буйра шашларын муздай суўға жуўып,
түкли сүлги менен сүртине шықты.
— Жуўынып, шайынып, арқайын отыра бер. Ванна
да тайын, бундай ваннаны «Тасқалада» пулына таба
алмайсан.
— Маған қолайсыз болып отыр. Қайтсам қайтеди,
үшинши аўысық» дей ме орыслар?
— Ә-әй, орыслар не демейди, ғошшым. Меннен ҳеш
қашан адам аўыспайды. Бар, бар, жуўынып кел, бул
не, гөрден шыққандай үсти-басын шан-шан!..
— Ҳаўўа, ҳаўўа, гөрден шықтым, — дедим ойынлышынлы, бирден «бул билип қойған жоқпекен?» деп
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ҳаўлықтым, лийкин, билдирмедим. — Пул беретуғынын.
ырас болса, гөрден шықҳа!1 ымғо!
— Кес геллсм, жалған сөйлемеймсн, бизики бир гәп!
— Әкел қолды? — Қолын қатты ҳыстым да ваннаға
кирдим
— Бори жып-жыйнақлы, бәри азада. Бизиқ уйдиц
ҳәтте табағы да мына ваннадай гирбинсыз, жалтырап
гурған жоқ. Қалийдиц үйи-ғо, бизин үйден-ҳәм матас,
журт усындай азадалыҳқа қалай үйрснеди екен, ҳайранман? Усындай жыйнақлы жерге кслсем, мени әтираптын азадалығы қысады, ләззет бсрмейди, Қысқаны
сол, өзимди күтә ләттеиәм сезип, бир иәрсесин тасырлатып алыўдан қорҳамая, бундайдан маған, қәне, жабан болса? Лийкин, жабайылықты күсей бермсй, мәденнятқа умтылыўым керек ғой, өзимде ғоқ деликатныйлықты келистире алмай, бүлип жүргепим. Бундай
үйлерден соиша аўхат үйилип турганына бийгарез, аш
қайтаман, сөйтип, үйге барған соқ Запыранды, я Бийбиайшаны оятып, уай қайнаттырып, пөлке напды, ўаай, тийеймен-аў, үсейтип ҳәз көремен. «Өз үйим өлеқ
төсегим» деген усыды-дә, «бир нәрсесин бүлдирин алмай мынаў үйден де тез кете қойсам» деймен.
Ырасында да устим шац-шан екен, гөрдин шақы!
Қолыма щетканы алдым да: «Жабаннан бир жүк машннға минип қайтып едим, — дедим ватшадан шыгып
баратырып. — Шацы көмип таслапты-ға!..»
Басқалтаққа түсер жердеги палавдай алақда уқшатып щеткалаиып алдым. Соц ваннага кирднм, жуўындым, тарандым, енди пистолетим уўайым, бир ели жаздырылыўға қорқаман! Адамлардын не бир түлки қыйлы болады, иши-баўырына кирип отырып шалқақпан
салады!
Ваннадан буны жасыргандай жер табылмады. Пиджагимди шешиестен шықтым «шешип кел» демесинен
алдып:
— Әпиў етерсиз, — дедим, — аязлацқырап жүр едим,
шешинбедим.
— Еситтиқ бе, аппағым, — деди Жумекен столға толы
бар табақ таўықтыц шылғый қуўырылған сатанларын
қойып атырған аппағыпа. — Бул жиғит аязлапты, қыз
булаўға салыў керек, табасан гөрден болса да!
— Сонда ерте келсениз болады-ғо, енди тан атсын...
— Мени қысығгдыра бсрме, аға, — деп өтиннш ет.284
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тим Ж уманазар аганын алдына икраны ысыра берип.—
Келеси иретлсри-ақ болар, Бугин танысып алайық, кишем менен...
— Сепиеп басқалар инсаплы-аў, — дсди аппағы
мыйықтын қуйрығын жымыйтып. — Тек сен ғабыргубыр еттиресеқ д е турасақ.
— Тиси шықсын, дәмиксин, ғабыр-ғубырды усы баладан көр! Бул дегениц, о-о деген тистехник! Ендигэпке түсинген шығарсан, буған тилла тислилерин керек
емес, тисти өзи салып алады. Сен тек тилла суўлыққа
ҳәўес болып жүрген тайыншақ тапсақ болды, тисин
қуйып келип отыр!
— Паҳ, сен де жорттырсан-аў, — деди аппағы маған лийкинлилеў қаран, анаған ғыжақ пенен. — Тиси
өлшенбей протези қуйыла ма екен! уттырдын, Ғарийбим, бирге пол!..
Аппағы орынына отырып болып та, аўхат жеп отырып та сылқылдап күле берди, Ж умекек утылғанды
дым жаман көретуғын адам ексн. Менин бетиме мәккарлана қарады да:
— Қәне, сеи айт, тис техник, — деди. — Қуйыла ма?
— Ол енди, — тубаладым, билмейтуғын едим, — ол
енди, технигинс байланыслы. Қенлеў етип қуйып қойсац
тарайтыўын қыйын емес!..
— Әне, еситтиц-го, сен тайыншагынды таўа бер.
— Жақ! — Қымбат сырғасын жалт еттирип, басын
шайқап
күлимсиреди, сүйкимлисин-аай! — Тайыншақ
көп, әдеп қуйып келген тисиқди көрсет.
— Тап... усы... — Тутлықты Жумекен. — Көрсетейин бе?!
— Қөрсете алмайса-ан, — деди созылып жицишке
даўыс.
Жумекен шыдамай орынынан турып кетти де жанағы кирген жайыпан бир мушыи тас қылып түйип
шығыл :
— Мине! — деди. Аппагы бурынғыдан да гынқыл
дап күлдн:
Алақанында дым да жоқ, а-аш қәпе?
__ Мине! Мине саган тилла тис! — Оныц а.:ақанында ҳәр қыйлы онлаған тис жарқырап турды. —
Қып-қызыл алтын, билесен бе, қып-қызыл алтын! Ж умекек ҳеш қашан бәсекиден утылған емес, билип қой!
Мине.алтын ба?! Көр, техник! Көр де айт мынаған,
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один нолемиш, өзин шығар нол! — деп тонқылданыўы
мекен тислерди менин алақаныма төкти.
Кысқа ўақыттыц ишинде мен ол тислердиц биреўинин желинген, гөне тис екенин абайлап қалдым,
бкрақ, сыр берместен қайтарыгт бердым де: «Даўды
қойыц, аўхатты жейик,» дедим ҳәм өзим кишкене ләккигс таўықтыц жуп сатанын шүвишким менен салыи
алдым.
Еле нерви жайына түспеген Жумекен қалтыраўын
баса алмай, рюмканы да қоя берип, фужерге коньяктан толтырып, үсти-үстине еки мәртебе тартып жибеоди.
Еркелетип айтып отыр десем, Аппақ деген мынаў
қыздын ез аты-ақ екен. Утылганын абайладыма, қыз ҳо;;
буж ердан сон гәўҳар қаслы, тиллә жузикли майыскак
саўсақлары менен ләккидеги икрадан қара таоы шөпле,-ендей бир атымдайын алақапына шөплеп салып, Жүмечеқнип. қальщ еринли, жайық аўынына наз бенен барып
аттырып тур еди.
— Теитек, — деди Ж уманазар оньщ еки езиўинен
еркелете қысып, — Мениц жайын аўызыма төрт түйир
икран не болады, банкасы мснеп бер!
— Түўесилди...
— Тап деймен!
— Яқшы-аў, яқшы-аў, тағы шеп жағына шыгып
қалармыз, — деп, былық-сылық турып кетти де ашар
менен қақылтыр банканы әкелип, меииқ алдыма қойды. — Ағана ашып бер, усынысыз күни жоқ, ҳа-ҳа-ҳа..
Неге күлди, ҳәйранман. Банканы аштым, жоқарыдағы бес ж үз манатлық хрусталь қандилден төгилген
нурға шағылысып, суў маншақтай қап-қара уўылдырық иркилдер еди. Өмирим туўып, усы үйде аўызыма
бир салдым, онда да анаў ләккидегиден-аў! Дым мазасын танпадым,
— Усыпық неси жақсы? — дедим Жумекене созып
атырып.
— Жеўин биз жеймиз, мазасын Аппақ биледи, соннан сора.
Қыз, негедур, бетин басып, сылқылдап күлди, Мен
недепдур, гүмаиланып, икра жөнинде аўыз ашпадым.
Соныц арасынша күн шығып, шыра өширилди. Отырыспа еле даўам етип атыр еди. Ақсақал «Белый айстыя» қашшан биреўин ушырып жиберип, екиншисинин
сақыйнасын алып атты.
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А.акақ, анаў тамнак қандайдур да бир телефон ио*
мерлерин терип, кимлсрдидур, шадырын атыр. Ж үрегим бирден дурсилдеп кетти, өзимди өзим жадсы билемен, .мениц бундай нәрселерге мейлим онша соқпайды,
ешейинде дақацласам да қыздыц алдында қысынғалымнан қыз болып қаламан. Қалай болмасын, сол масдарашылықтан бурын сыптырылыўим керек еди.
Аппақтыц изииен барып, телефеннык трубкасын
қолынап алып, басып тасладым. Бундай турпайылықты
меннен дым күтпегеи қыздын бетине бирден қаны
шапшып:
— Ҳаў! — деди ҳәйранлық пишинде. — Мен сизин
ушын....
— Түсииип турман, мени әпиў ет, Аппақ, ойнаслыққа
дым мейлим шаппайды, мени қысындырып аласад...
— Ояғынан ғам жемек, қысындырмаймыз...
— Тағы бир қолайсыз жағдай бар, анходиспансерде
ж ездем ҳал үстинде жатыр. Ақсақал қашан босар екен?
— Енди... кешке шекем... уйқылайды. Ҳәптениц тек
усы күнинде ғана бизики,- басқа ўақытта анаў хаялыида....
— Мен ишки жумысларыцызға араласпайман. Таак, кешки тоғызда келсем бола ма?
Ол лийкинли етип, еркелене күлди. Соц.' «ҳәптеииц
усы күнинен басқа күнлери... тек өзине есик ашық, әлбетте, кеште...» қеп сыбырланды, ышқы тола көзлери
жети жүйремнен өтип, қалай болса солай жыбырлатып жеп баратыр. Тес қалтама бир қағазды тықты да:
«Бизин телефоннын иомери,» деди.
— Мен келгенше, ақсақалды жаздырма, кешлетип
келемсн, — дедим де аўхатлы жайға шықтым. Яшуллы,
қолыда бир фужери ишилген «Белый айстын» қысымлаўы менен мүлгип отыр екен, бирден сергип: «Ҳа,
қайда?!» деди танлаиды— Кеште хабар аламан, дем ал, аға...
— Аппақ биледи оиы...
— Беккем болмасан, аға, «Белый айст» қолыннан
ушып кетейин деп тур...
— Сыйрағынан қатты услап отырман, гөрге бармайды...
Мен жолшыбай бир «Колхиданын» кабинасына отирып, туўры «тас қалаға» тарттым. Келиўден замначка
кешеги өрттиқ жағдайын хабарлап шықтым.
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Қыят Әўезхановтын: «ким, не ушын звонлады, еқ
болмаса, соны билсеқо?» деген сестн қулағымнан семер емес. Үиге барып жигарма мннут, тек жигирма мииут ғана көз шырмын алсвм еди, ҳэзир геллем жүн
тыққандай...
7
Ьурыпнан дағдым — нешеде тураман десем, сол
ўақытта тураман, мнлицняға иске киргели ўақыт мэселесинде бурынғыдан да сэддендейлестим. Саррас бир
саатты яөлшерлеп жатып еднм, бнрден кезимдн ашсам,
саат саррас он бир болыпты.
Телефои аўыздағы өжнреде едн, айнанын аўызындағы жалғыз столға китапларын жайып таслап, бир
нэрселерди көшнрип отырған Запырап бнреўдин Ярылқасун дегендикин сорап келгении, көзи жәи-жақты жеп
баратырғанын, өзннин ҳаўлыққанын, тек ғана соқыр
анамнын болғанын, болмаса, қорққанынан
бақырып
жибере жазлағанын айтты. Түри-түсин сорасам, мен
күткен мнйманға усайды, бирақ, Бабамураттын үйи
жақтаи келипти! Әне, саған жаналық керек болса! Сорасам, ҳеш кнм звонламапты да.
Бул — күн жака шығып киятырган, меп елс Анпақтмкинде отыргандағы саўда. Сонда да келиў пәттен
еситкенммде бир иләж етиўим мумкип еди. Келгенимде Запыраинын мектебине кеткенин биле тура: «кслиўдеп неге айтпадьщ?!» дсў, әлбетте, иадурыс.
Чайға ўақыт жоқ, сақалымды да асығыс қырдым,
гөрден шыққанман ғой, кийимнм, кирлеп кеткен, сонда
да алмастырмадым, себсби, үйге келип кеткенимди Аппақтын билип қоныўынан цорқтым.
Орыслар: «азанғы гелле кештеги геллсден ақыллырақ» дейди, уйқылап турған соқ ақыллы болмай не
қылады?.' Бабамуратгын үйнне барыўға тез
сылтаў
таўдым.. Дийўалда занқылдап турған радио-сөйлегишти мыйығынан жаздырдым да вилкасын суўырмастан
жулқып тартып жибердим. Вилка орыныида қалдыдагы «ийеклигинен» үзилген сөйлегиш қолымда кетти.
Дэрҳал вилканы суўырып, шнурын шуўмақлаўым мепен Бабамураттикнне түрдим.
Көшемиз де, тротуарымыз да асфальтсиз. Жай менен салма аралыгындағы тротуар орынынаи ҳәр ким
2*8
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өз мейлинше қора-қопсы, гвр-жер қоятуғын орынға ай-

налдырып алғандағы, салманық жанға өтетуғын тусын тоныртқалаған, солай да болса тоныртқа менен
тоныртқанык аралықларына егилген қара таллар шанқай түстин шағырайған қуяшын да айналарға түсирмей түсликтеги өжирелерднн ншлерин әндамлы қоныр
салқын стип туратуғын едй. Бабамураттын көпиринин
үстинен бир аатомашннанын нағышларынын қыры сынбаған излерин көрднм де ҳәзир ғана қандайдур машинанын бәсип ксткенип абайладым. Сирә «девять» болса керек деп шамалайман. Дәрўазасы сирә жоқ, жайдын батыс тәрепиндеги фотографлардикиндей
қара
перде тутылған айнанын тусынан өте бергенде қэдимги үлкен геўмис қумнын көк шырша сырлары соскелик қуяш пенен «мен мындалап» шағылысып турды.
Ойлағанымдай болмады, қапысы аққайып ашылкан; Бабамураттын. өзи де үйде екен. Буйымымды көрип: «Чепуха-а! — деди, — асықпасан, ҳәзнр-ақ жалгап беремен».
Мен сон бир айналып соғатуғынымды айттым. Нан
қойды. «Қерек дссен ж үз граммнан қыйттай-қыйттай
қуйып та жиберемен,» деп атыр, жүзинде сирә ҳаўлы*
ғыўдын нзи жоқ. «Бағана бир машин көргендей болып
едим, Гөне Үргениш таманға ж үрсе мннип кетермен
десем, жылысыптыдә қашшан!» деп өкиниш бнлдирип
атырман. «Кешиктин, — деди Бабамурат. — Тап, ырасында да Гөне Үргепиштнн машинасы еди. Усындай
бир чепухаға келипти, машннасынын радиосы бузық
е.кек, бизин қол тийди, болды-по'..> деп изимиен свйленип княтыр.
— Бизин апам краннын суўына көнликпей бүлднрип
жүр...
— Ол жақында келди ғой, ол түўе өзим көнлнкпей,
усы қумды Ташаўыэдан алдырдым. Өткен әсираики
дсйдн, шортым билсин, елли манатқа алдым...
— Ҳәзир билемиз қай әсирдики екенин! — Мен
қумды айналып көре басладым, кум ырасында да геўмис, пухта соғылган ҳәм күтә сулуў. Опдағы
арап
графикасындағы жазыўларга түсинбедим.
— Нешше бабаларымыз суў ишкен шыгар-аў?! —
дедим танлаиып.
— Таслардын өмири узақ. Сынбаса, елс де нешше
19-5515
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әўладты өлтиреди. Сениқ суў ишкин келип турғо? Сон
«усындай бир қум таўып бер» демекшисеқ...
— Ырас, ырас, — деймен тақланып. — Ырасында
да суўына ақсарым аўып тур. Сен оны қайдан билдиқ?
— Мен нйлдиқ халқынанман, шөллеп турған адамды туринен таныйман. Ишкин келсе, иш. Керек десеқ,
қумды да беремен...
Қумнық үсти фанер менен бастырылған, онын үстинде жасыл сырлы сарқум тур. Мен фанерди аштым
да үлкен сарқумды жарыланып қалған қумга батырдым. Н ш пп турман, ншнп турман, сарқумдағы суў түўесилди-аў, фанерин жаўдым да орынына қойдым.
— Ырасында да муздай екен?
Сен жаиына жәбир қылдын, шөллен турғанық
жоқ еди...
— Уәй, жа-ғә-ә{..
— Сен шөллегек зат ол ж ерде жоқ, кетти қашшан?
— Қирпигиқ неге қыпылықлай береди, мен қателестим бе?! Енди үйинде жата бер, алдық гүз, тоқып қаласан, жолдас инспектор!..
— Сен буны қайдан билесеқ?
— Өзин айттын, қопал қәрекетлериниқ айтты. Сендей талантсызлар не жинаят аша алады?! Ырас айтаман, сен излеген нәрсе қашшан кетти!
— Қашаи? Ким менен?!
— Биз — түркпенбиз. Ҳеш кимди сатнаймыз. Бирақ, бир нэрсени айтып қояйын, сен мени ақлып ўақтынды мәзи өткерме. Мен ислеген жинаятымды өтеп,
ондай жоллан жүргендн баспүкил қойғап адамман.
Саған мени ақлытып жүргенлер де ақымақ! Х.әзир мине,
арамызда гүўа жоқ, мен ашығын айтып турман. Жипаятшы қасында ж үр, оны сон билесеқ. Ал енди, сақ
бол, сен оннан утыласан, жақын күнлерден утады.
Одии-ноль боласац! Буннан артық бнр аўыз да ғәпим
жоқ, сорап та ҳәлек қалма, қай-қай! — деди де ишкери
кирип кеттн, Соқ тағы шығып: — Қумды әкете бер, —
деди ҳәм есикти иштен сынғырлатып илнп таслады.
Мен сонда ғана есиме енип, бул жерден тез кетиў кереклигин сезди.
Әўезхановқа бул ҳаққында ҳеш нэрсе айтпадым.
Ақшамгы өрттиқ жөнин түсиндирдим, оны тек кнмнин
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звонлағаны шамалы қызықтырды: «ийй, сол гөрстанда
не болатуғын еди1» деди де: «онда талабыннан қалма»
деп, қайтарды. Ж ана тапсырма болмағанына қууанып,
түрлн-түрли бланкалардан буклеп қойын қалтама
тықтым да «Тасқала— Ыөкис» трассасына шықтым.
Ж әне өткен машинанын бәрине «голосовать» етип,
микрорайонға жеткенимде күн түстен аўып кетип еди.
Жумекеннин «Волгасы» қойған жеринде қайқайып тур.
Айнасынан, кимниндур, магнитофон лентасынан:
«...Жить то будь то хороша-а,
Оболдей моя душа-а!..
Никогда не унывай-ай,
Песню запе-ва-а-аай!..»
деп қутырынып айтқан қосығыиын қайта-қайта есигиле бергенлиги соншелли, жоқарыдағы қатарлары яд
болып қалды.
Өзим чайханада болғаным менен көзим солардын
айнасында. Кирип барайын десем Апнақтын «мийман
қыз» шақырыўынан, оннан сон пиджагимннн қалтасындағы пистолет пенеп бланкалардын биликип қойыўынан қорқаман. Сол отырыстан саат жети болды, тәўекел, түргелдим.
Қәдимги таныс этаж, таныс қоцыраў, таиыс есик
ашыў.
Ақсақал төрги жайда тас болып уйқылап атыр екен.
Кешеги стол кешеги жеринде, кемирилген сүйек, шала
тисленген жемислер. Хор болган Аппақтын кешеги
жилўа-назлары, үмидиўар көзлери, ҳәтте өз ҳаялыкнан
гүманландырарлық дәрежедеги телмириў...
— Меннен нәтийже шықпайды, — дедим шаншыўланын қырап. — Яшуллынын кеўлин таўа берин. Мев
тек, ўәде еткен сон келип қалдым. Кесент етсем, кетемен...
— Ж а-ақ, яшуллын бизди бүгин зериктнрип жиберди, — деп күлди. — Енди турыўдан коняк сорайды
Дүканға ушаман...
— Мен-ақ ушайын. Бирақ, қалтам женил.
— Әнгиме қалтада емес, кирип шығатуғын жерк\5
бар. Мен ҳәзир бир чайнек чай келтиремен, — деди
стол үстнн тәртиплестирип атырып. — Бинмәлел дем
ала бер, басқа адам кирмесин. «Ташкент» мийманханасында бнреўдин он бес минутлық жумысы бар, пити291
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ремен де қайтаман, ол жолыма қарап, дилгир болып
отыр...
Ол духиларын бурқыратып, салланып шығаман дегенше газханадағы чаннектнн қақпағы сынғырлап менн
шақырды. Өзим демлеп алдым. Сүтке шомылғандай
аппақ, жунқа додақ арыўдын жуқа жүзлерин қымбат
косметика бурынғыдан д а шырайландырып төрге қапыдан қызыл ала шифен көйлскке доланып шыққанында нсгедур, ишимнен бир түрли қызғаныш пайда болғаггын сезиндим. Ол «менн көрдиц бе, енди қалай
екенмеп?» дегендей алдымнан аққуўларша илбип, қыя
бағыш, сыйқырлы тәбәссүм менен өтти д с сыртқы қапыны жаўып кетти. Сәлден сон басқалдаққа тық-тық
тийген дыбыс оны меннен алыслата бсрдн.
Орынымная турып, «Жумеке, Жумеке!» деп, әстеәсте даўысладым. Онын сирә қорылдысы бөлинер емес.
Еплеп басып үстине кирдим.
Ортаға қурылған йәленг қаслы екн адамлық қэттнн
сол таманында, ақ көпшиктик үстинде қара шашлары
қопыраўы менен дүстөменинс түснп, урып атыр қорылдыны. Қулагын кесип әкетсем де оянажақ емес. Ҳәзнр
ғана назәлим кийнннп шыққан шифанер ашық қалыпты, Жумекекнин ақшамғы ақ пиджагинин бир шалғайы шифанердик шала жабылған таманына «өснп»
шығыпты. Көзимди тирн өликтен айырмай турып,
қойын қалгасыка қол урдым да тиллә тнслн ҳәмиянды
алдым ҳәм аўыздағы өжиреге шығып журнал столынык
қасындағы былқылдақ креслоға көмилдим.
Бирим-бирим услап, көзиме тутып кордим, алдыкғы
төрт гүрск тис желинген. Қалған үшеўинде де тыйықтын жырған изи бар. Бир азыў тис, қалай болса солай
омырылыпты, сүйеги менен жүр!
Тилла тислерди қәмияны менен, тап бурынғысынша
орыныкя әкелип қойдым. Тағы аўыздағы өжнреге
шықтым, қол жуўып келдим де чайнекти жарыладым.
Аппақтый гүманланбаўы ушын жегим келмесе де пискен гөштеи, алма-жүзимнен ғаўзанып, муртын гсгақтым.
Аппақ ои бес минугтан емес, саатқа қарап отырдым, бирсаат жигирма
бир минут дегенде есиктен
кнрди. Кирда де:
— Еле оянған жоқ па? — деп такланды, столдык
устине екн шнйше «Белый айсты* шыгарып қойып
атырып. — Қирип оятсац болады-ғо?
592
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— Яшуллынын үстине қалай кнремен, тартындым,
— деп уялшақ болын атырман, ж үдә. Дегеннмдей-ақ
гүманланбағанын сезнндим.
Терги жайға киргени де сел, «Жить то будь то...>
тагы жанғырды. Ол үй кийимлерин кийинип шығып,
аўхаттын әнжамына кнрисе бергенде: «Тағы отырамыз
ба?» дедим жорта ҳаўлығып.
— Меникинде асыҳқан адамды биринши көриўим,—
деп күлди.
— Дәўдин уйқысындай екен, мына шаўқымға да
оянбан ма?!
— Оянбайды, ўаҳаҳа-ҳа! Шаршаған, ғарры жан...
Оны саат он бирлерде, аўхат таяр болған сон өзи
оятты.
Отырыспа тағы даўам етти. «Сиз ише бермен, —
деп жалындым. — Тағы кете алмай қаламыз?..»
— Мен асылыл болса да, рульге отырсам болды,
көзим шайдай ашылады. Сенин өзин еркекписек?! —
Үндемедим. Онын сөзи аўызында. — Бул коньяктин бүгин ислейтуғын иси бар, саған бир пайдалы талапты
көрсетемен...
— Сөйт, аға. Бирақ, ГАИ услайды ғой!
— Оған да бнр нәрсе услата қоямыз.
— Мәселемкиден, не?
— Қызыл онлық. Сен... — жән-жағына қаранып,
Дппақтын газханада екенлигине исенген сок: — Сен
':'лген адамнан қорқасан ба? — деди сыбырланып. Мен
болжаўымнын дурыс шығып киятырғанына қуўандым
ла сыбырландым:
— Тириден қорқаман, өлгеннин не зияны бар?!
— Дурыс айтасан, өлгеннин тек пайдасы бар..,
Аппақ ишпеди. Саат бир ярымға шамаласқанда би1>еўинин түбин сырықты да екиншисин маған услатты.
— М&шкнаға бар бер, ҳазир жетемен.
Биэ түнги еки болмай-ақ «Нөкнс — Тасқала» трассасына шықтық. Машинаны ушырып баратыр. Геэлесиўши транспорт та аз, ГАИ түўе пияда жүрген тири жан
көрместен-ақ көпирден өтип кеттик.
Қакылтыр менен шиферланған үлкен
жайдын
«Хийўа дәрўазасына» тумсығын тиреп, машннасын тоқтатты да: «шыға бер,» деп сыбырланды ҳәм өзи де
түсти.
Дәрўазанын англичаны қулпынын гилтн қалтасын-
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да екен, ашты. Машинаны киргизди, сон багажнигинин
қақпағык көтерип, қолыма бир сакваяж услатты, жапты, илдн, дәрўазасын да жапты, илди, сон: «кеттик,»
дедн. Кеттик.
Елиў адым шығар-шықпастан-ақ: «Бай-буў, коняк
қалып қойыпты-ғо, мен әкелейин!» деп бурыла
жақ
еди, қойын қалтамды услаттым да: «Мында, коняк!»
дедим.
— Бундайда ненин жигерленднретуғынын биледи
екенсен, молодец! — деп қуўанды ол.
Биэлер дуппа-дуў-ры әўлийешиликке тарттық. Әтирапта тирн жан жоқ, мени шынлайын дегени шығар,
сөйлей береди:
— Усындай мәҳәллсри өли түўе тирисин шалып кетсен де билмейди бул журт! Тилла деген шашылып
атыр, өзик тис техпигисен, сөйтип жүрип, аш жасағанына ҳэйранман! Бизлер темир-терсектен-ақ «Волга»
миннп жүрмиз-ғой!
— Лотереяныз утқан шығар?
— Мсн сол бнр лотереяны өзиқ қусаған бир аштан
отыз бес мынга сатып алдым!
— Отыз тийинлық нәрсени, ә?! Оннанша, базардан
алғанда болмай ма, «Волганын» майы менен турғаны
Ташаўызда жигирма бес мын манат!
— Оны билсме-ен! «Сол жигирма бес мынды қайдан таптын?» десе, мен не деймен! Оннанша, кетсин он
мыны, меннц бир, өгизимнин мойыны исип пе?! Темир
планык толтыра алмаған мәкемелер пул берели. Меннсц ким металломды өлшеп алып атыр!
— Өлшейтуғын б олса, шатақ екея.
— Онда да қыямети жоқ, бир автокран, бир
«КамАЗ» бенен шықсам, бир күнде кеиинде үш машина темир-терсекти үйип таслайман, ояғыиан
ғам
жеме...
— Мсни қасыца алсан-о, аға...
— Онда... сениц менен бөлнсиўим керек. сен не қыласан онда?
— Темнрицди жыйнап-ақ жүремен...
— Ж а-ақ, саған алтын жыйнатаман, соны жыйнай
алмасан, темирди де жыйнай алмайсан. Тек сен бек
бол, аўызына бек бол, алтынды пуллаўды бил, тамам,
миллионер болып турсан!
— Әй, қайдам!
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— Ҳеш цайдамы жоқ, алтынды қорытасан да ҳәр
тисти ж үз манаттан жарқырәта бересен, тек, жүрск керек буған, жүрек!
Биз кешеги өрт болған жерге жақынластық. Ол қалын бир майда жынғыллықтык арасын тиктиннп, сабы
шығанақ бойлы бел тапты да! «усынымды таўып ала
ма деп, жаным қалмады? — деди белди маған берип
атырып. — Кешегиниц алдындағы ақшам, геўлеп атыр
еднм, қойымгершиликтиқ орта таманынан бир сынсыған сес шығады! Жаным қалмады, белимди алып, тура
қаштым!
Меник дыққатымды қара сен, усы кәраға
қашып баратырып-ақ зықғытып едим, алжаспай таптым-э!..»
— Мсн қорқып баратырман, аға?
— Елдеи-ақ па?!
— Жанағы сынсыған не екен?!
— Оннан қорқпай-ақ қой, анықладым, жалғыз баласы авариядан өлген бнр жесир ҳаял екен, жинли болып кетиптн, бийшара, кеше Аппақтикннде бир шеригимнен еситтим, оннан дым қорқпа.
— Қорқпаўға қәрекет етемен...
«Дқшамғы өртшилер: «звонлаған ҳаял адам» деп
еди, сол биГпиара екен ғой,» деген ой кешти кеўилимиен.
— «Ҳэрекет етемен» дейсен-аў! Қорқпа. қорқсац
жин уоып кетеди!
— Калай қорқпайсан, жолы бар ма?
— Жолы бар. Қалтандағы коньякти аш! — Ашып,
колына услаттым. — Стакан алмаппыз-аў! — деп өкиниш билдирди. Сон ийсгин аспанға шошайтып, бир-еки
жутты да маған усынды:
— Бнр-еки жутып бер...
— Ишпейтуғынымл.ы билесен-ғо!
— Ишпссек болмайды!..
Тилимди тығын еттим де шнйшени басыма көтерип
турдым-турдым, тағы қолына услатым. Ол'ғылқылаатып және жутты. және усынды, ж эне берлим. Тагы
усыиды да: «Тығынын тығып қок, қалганын гөрдин басыида ишемиз,» деди аўызын сыпырынып.
Айсыз түн тастай түнек. Қойымгершиликке жақынлаған сайын уэақтан еситилиген байыўлыпын налышы
да жақынласэ берди.
Қешеги өртши машина турған жерге келгенде өрт
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тиймеген ақ дүмпеклерге қарағанда &рт шалған жерлер қараўытып көрикди.
— Мынаў жағы неге қараўытып тур? — деймен садасырап.
— Қуданын өзи кеширсин, ертеп кеттнм...
— Қаша-ан?!
— Өткен ақшам. Сөйтпесек, болмады. Ашылған
>өрдин топырағы билинип турады, онда бизин нзимиз
бар, ақыры!
— Өлгенлерге обал болған екен!
— Обалы жоқ, булардын бәри дозақы!
— Ж а-ақ, шыным! — Тағы тастыйықлады ол, менин: «әси кетпе» дегеннме қасарысып. — Дозақы! Булардын ишинде домалақ арзашылар, ОБХССшылар,
жәлеплер көп. Булар бул дүньяда ертенип кеткенлерден еме-ес, өртеп кеткенлерден, шәрнятта бундайлар
дозақы.
— Бизлер өлсек ким болып өлемнз?
— Әлбетте, дозақы! Көп гәп, бос гәп, иске кирисемнз. Өзинди беккем тут, — деди де аягын анлап басын, тап кешеги менин пистолетим түскен гөрдин басына келди: — Усыған жақа түсип, ыржыйған қуў
тслледен алтыиды жана жарқырата бергеним, жанағы бир қақсалдын даўысы шығып, па-ай зыттым-аў,
«Ну погоди!» дегн қоянын табанда қалды-ә, «өзимде
бундай жүйрикликтин бар екенин жасымда билгеиимде
жәҳан чемпионы болады екенмен-аў!» дел, елегс шекем
ишимнеп күле беремен. Коньякти бер! — Ғылқылдатып
жарылады да маған берди. — «Батырлық ушын жүз
грамм», дейди орыслар, көзицди жум да тарт!..
— Иске сәәт! — Ырасында да бир-еки жуттым, бэлким, көп жутқанмандур, ишеклеримнин қай жерлеринде баратырғанын сезгеним де сол, геллем «ғуўў» ете
қалды. Өзимде шамалы батырлық та сезинейин дедим.
Ол саквояжды ашып қолыма еки қарыстай узын фонарик услатты ҳәм: «Мен түсемен, сен гөрди жақтыртып турасан,» деп ескерттн.
Бурыннан көкирегин басып қалған ийт екен, сирэ
етн шимиркенбестен ашық гөрге «динк» егип секирди.
Сскирди де үстиндеги пнджагин шешип берип: «Тазалаў жергс қоярсан,» деп ескертти. Мен шыжланлы
қалтанын тусын басып-басып көрип, ерт шалмай қалған бир бейитгин үстине қондым.
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— Қайда кеттин? — деген гунгирли шықты гөрден.
— Мында кел!
— Ҳәмме жер қара күйе, таза ж ер зорға таптым,
— деп сөйленип келдим. Шонтан етип басын көтердн
де ҳаўлыққан даўыета:
— Қалтасындағы түсип қалмады ма?! — деп сорады.
— Не нәрсе еди?!
— «Шийкабир атадан» алынган-ше?!
Түсннбедии, не алып единиз Шнйкәбнрден?!
— Тис-тә, не болатуғын едн! Барып көр, шыжлан
бар ма?1
Мен барып, шыжланлы қалтаны көрип қайтсам, ол
еле сол турысыида гөрден ийегнн созып тур екен, бирден қорқып кеттнм, кеўилиме, тап, Ж уманазар емес,
онын аяғынық астындағы қуў сүйек тнкенип кеткендей туйылды, жақыннан тағы байыўлы бытпылдады.
«Бар екеп,» дедим даўысым дирилдеп. Гөр гүнгирледи:
— Солай болсын, бизин бир ақшамғы уйқысыз түн,
ақыры! Жақтысы сыртқа түспесин, фонариктн туўры
гөрдин. ишине бағдарла! — деп буйырды да өзи еқкейип, бир нәрселер қыла баслады.
Гөрдин ернегинде жүреме отырмастан алдын шалбарымнын кисесиндеги кисенди шығарып, бир қапталыма қайымлап қойып алдым. Сон фонарикти тас түнек гөрдин ишине туттым. Гөр еле гүкгирлеп атыр:
— Тап мынаў туста еди, — дейди қолы менен қарманып. — Биреў қозғады ма деймен, бизден басқа да
таланкер бармекен?! Қолым қайда жуўырса, сол точкаға нур түсир, сәл былайрақ ал!...
Бармағындағы алтып жүзиктнқ гәўҳар қасы нурға
шағылысып, жуўырған пышықтын көзиндей былайбылай атласып турды да, бирден: «Тапты-ым!» деп
даўыслады:
— Тап, мынаў жерге нур түсир, мынан-қара! Мынаў
мурынынын укғысы, мынаў кеэлеринин уяғысы! Бәрине қум тығылған, бәри де қумға толған, ҳа-ҳа! Тирнсинде көзи дүньяға
тоймаган
складшы
еди, ендн
қумға тойыпты-дә! Бирақ, бнйперзент еди, байғус!
Басына сақана салатуғын да тырнағы
қалмады,
отыз еки тиси алтыннан еди, отыэ еки-и! Менин меиен
өл деген бақталас, ҳәмел талас азыўлы еди бул, ҳәзир
енди мен сол азыўларын суўыраман, таба емес, тоба297
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а! Мени сергизден еткен сулуўыиды да қушып қойды
бул, бунда пул мендегиден көп едидағы, ақыры. бул
меннен де жермен еди, ҳәзир енди сол тисти суўыраман! Сен маған оны тенге қылып бересен, пул қылып
бересен., мине, мине-е!.. — Ж арқ-жарқ ете қалды, қуў
гелле тилла тис емес, алтын бнлезик тнслеп атқанға
меқзер еди. — Алтын болғаида да қып-қызыл алтын!
Сен бунын ушын маған еки мыд манат бересен! Ал,
езин, үш мыц еки ж үз манат қуратасан, әне, саған
пайда деген! Сакваяжда плоРкогубцы бар,.. жа-ақ, онда желинип кетеди, атаўызды аг.ер' Ж а-жа-ақ, сен маған айбалтаны әпере ғой, геллени шаўып алып шығамыз да жақтыға апарып, асықпай-албырамай, бүлдирмей аламыз алтынын! Тез-тез!..
Шуйдеси шөккишли айбалтанын мен тыйығынан, ол
дәстесинен услаған қалда қаттық та қалдық...
Қойымгершиликтин орта таманынан саз даўысқа
салып, жоқлаў айтқан сес «өлилер қалашасынын»
жым-жырт, 8ЛИ тынышлығын бузып жиберди:
«...Жеттим-жеттим дегенде.
Ж сз қанаттан қайрылып,
Жалгызынан айырылып,
Жер таянған, мениидей
Бахты қара бармекен, а-ақ-ҳа-ҳа-ҳа-ҳа-аа...»
Ғыр дөгерек, жансыз әтирап ләрзеге
келгендей
«ааа-ҳҳ-ҳа-ҳа-ҳа-ҳа-ааа...» деп жанғырады, қуяшқа
қақсаған, самалларға, жаўын-селлсрге мужилген саханалар, ашық герлер «о-о-оҳ-ҳо-ҳо-ҳо-ҳооо!..» деп гүциренеди. Бул дүнья маған бирден қорқынышлы туйылып кеткенлиги соншелли, «Кетейик, аға!» дей бериппен балтаны тартып.
— Чепуха-а! — деп герди гүнгирлетти онын даўысы.
— Қатыйра апа-ғо, жибер балтаны!...
Балта қолдан кеткен сон барьтп өзимнин инспскторлығым, умыта жазлаған планларкм жылт етип санамды жақтыртты.
Дүньядагы гүлдап сағыныш, айралықларды, аиалық меҳир-муҳаббетти, қанғы-ҳәсирет пенсн ғам-ғуссаны өзине синирип алган, нешше әсирлерлон әсирлерге, ядлардан ядларға өтип талай-талай қыршынлар298
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дын азасында мық, миллион мәрте еситиле-еситиле түк
жаналығы қалмаған болса да жүреклерди елжиретип,
егитилдирерлик күшин жоғалтпаған мынаў жоқлаў, ақ
ботасынан айрылған әрўананын мынаў бозлаўы әкем
өлгендеги еки жетим менен отызына шықпастан-ақ
жесир қалып баратырған алкелиншик анамнык азнаўына сол дәрежеде усар еди, сол дәрежеде... Көкирегим
кем-кемнен суўға тускен пөлке нандай былбырапбылбырап, мыиаў гөрдеги тонаўшы гөрбарды жек көре
бердим, жек көре бердим. Ақыры, ҳәр н&рсенин де шеги бар... Ақыры, жаўызлықтын да шегн бар... Шыдамнын да шегн бар... Қуў сүйекке тийген балтанын сести
тосан еситиле баслағанда... кисендн қайымладым да,
бақырдым:
Уай-ўай, Ж уманазар аға! — Тарғыланған даўысыма селк ете қалды. Фонарикти лаппа сөндирдим де:
— Қолыиды со-оз! — дедим. — Биреўлер келип қал*
ды-ы!..
Албыраған ол балталы, балтасыз қолын соза бсргепи де сол, еки билегине бирден кксенниқ еки жағын
кийгиздим де «шырт» еттирип, балтаны қолынан жулыў
пәттен бар пәрманым менен ыйығынан арман теўип
жибердим! Басы гөрдин арғы жағына сақ ете қалған
ол отырды ма, жығылды ма, билмедим, аяғынын астындағы шөпшек болып қалған қуў сүйеклердин сықырлысы еситилди. Фонарикти жағып, гөрге қараттым.
Кэҳэрли, әри ҳурейли көзлери апандағы қасқырдын
көзлериндсй шатынап, Жылтырап көринеди, еки ийининен демин алып:
—• Орыныма өзин кетесец, ийит! — деди ентиге. —
Мен үлкен өремен, қуласам-астымда өлесен! Ақ көкирегим сени урмай қоймайды, ийт! Сен бугинги күиди
түсинбейсен, ийт, бүгинги күи меники, сениц күниц еле
шыққан жоқ!..
— Оны орынында сөйлссемиз, өзиқ шықпасан, атып
кстемен!..
Сөйдедим д е дәскелерди асығыс жыйнастыра бердим. Бәрии тақлап, тек фонарикти алып қалдым да
гөрге тутып:
— Өзин шығамысан, я атып таслайын ба?! — дедим
всте ғана нықлап. — Мен угрозыскыдан емеспен, алтынқумар, гирйнекқумар контробавдистпен! Бул алтынды сеник менен бөлиспеймен! Бул аймақлардын
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алтынларыпын бәри меники, гөристанды өзимнсн басқаға геўлетпеймен! Мен сенин тергеў алып отыратуғын
милнционерин емеспен, атаман да таслайман, шық дегенде шық! — деп, қойынымнан писголетти шығарып
едим, ол менде «жарақ жоқ» деген цусайды-аў, шүйелип, орынынан турмақ пенен бола берди.
Бас ушы таманынан адаы сыйғандай етилип ойылған гөрднн кун батар таманғы ернегикен еки шығанагын бнрден шығарып, оыыраўын артты да бир-еки
мәрте дәрпендн, шыға алмады.
— Тез шықпасан, бел бар, шенгел бар, бир оқ жалынсын, атаман, сон үстинди бастыраман, кейин, от
берип кетемен, Маған ҳәзирше, пиджактағы алтын-ақ
болады. Сени бул кәралардан ийтим излемейди, бақталасын менен оир гөрде жатамысан, я шығамысан?!
— Көрип турсан-ғо, қудадан тапқыр-аў, — деди жыланып. — Шыға алмай атырман ғой, тарт, қолымнан!
Алдына жоласам, билемен, бундайлар аяғыкнан
гартып жығып, өзинди буўып өлтиреди, сон кисениннин
гнлтин алып, қолым босатады да ҳайт қояды. Сонын
ушын онын арт жағынан шықтым, гөрдин ойылмағак
жағында талтайып турдым да ярым белине
шекем
шыққанша қолтығынан деместим, арғы жағына тырбанып, өзи шықты.
— Ал, енди, қолына сакваяжынды, пиджагикдн, белинди ал да жоқлаў шыққан таманға жүр! Артына қарасац, қашыўга талаплансак, атып таслайман!
— Нурқасым, деди даўысы дирилдеп. — Сен анық
угрозыскадан болмасан, келисейик. «Алтын үйден жан
татлы», маған абырайымнын сақланғаны жаннан да
артық. Анық алтынқумар болсан, үйге апар, жудырықтай алтын беремен, биллә! Бирақ, жақынлаған жерде
қолымды босатасан, буны адам бендеси билмесин!
Басқа алғанша өзин ал, мәгар, сол алтынды жумсасам, угрозыска болсан да, бәри бнр, мен қутылып кетемен...
Ж үр дегенде жүр! — Май бөксеге теўнп жнбердим. Мен жанағы өтирнктн айтқаныма енди өкиндим,
оны тек гөрдеп ансат шығарыў, атып таслайтуғыныма
исенднрнў ушын айта қонып еднм. Ол сакваяжды, бедди алды, бирақ, ииджагин алмады. «Ал» деп те эорламадым, алтыпды зынғытып жиберсе. оны қай гөрден
табаман, маған қазирше, айғақлы гуўа да сол қалта300
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сындағы тилла тислер. Сонын, ушын пиджакти өзим алдым да тағы бир гөрге тусип кетпеўи ушын қапталынан тайдырынқырап, жолына нур сеўип бара бердим.
Биз даўысын қуўалап барып, қаралы ҳаялды тез
таптық. Ҳаял қабирдин үстиндеги таза соғылған табытын қабирге параллель қойып, сонын үстине гөне кнйнз
төсепти д е бир қырыплап жатысы менен жоқлаўды салтырып атырған скен. Мен фонарикти бир тутқаида-ақ
усылардын бәрин көрнп үлгердим.
Ҳаял бизлердин келгенимизге шоршынбады да, дэрпенбеди де, даўысын да тыймады. Буны тоқтатыўдык
бирден бир илажы ҳаят оқыў екенин билемен, марҳумнын бас ушына дизерледим де әкем өлген жыллары-ақ
анам үйреткен қураннын сүўресин қыраҳәтке салдырып
жибсрдим, даўысымнын ҳүўық қустын налышындай
мунлы шығып атырғанып абайлайман, ўақты-ўақты ҳаялға көз қырын жиберип қарайман, ол тым-тырыс
болды да тикейип отырды ҳәм узақ тымыс алып, созып
гүрсииди. Мен ҳаялға кеўил айттым, «өлмектин келмеги жоқ, өлмектин изинен өлмек жоқ, ендиги жағында белинди беккем буў, апа, перзснт сепдс болмаса,
журтында бар, солардыц бәри сенин перзентин, ҳәзир
баяғы заман емес, қанғалап жүрген жалғыз баслы
жоқ,» деп тәселле бердим де келген буйымымды айттым. Ҳаял бирден шоршынып:
— Меник жалғызымвын да тислери алтыи еди! Бул
ширкинлер тиринн тонағандьг қойып, енди өлгеяди тонаўға қарап па?1 — деп, шаўлапсала бсрди. Жумысымды питкериўим ушын ҳаялдын гәпин желиги басылғанша тынлаўыма туўра келди, ол еле берин қояр
емсс, ерини ерннине тиймейди: — Жалғызымды алабиле жерменлер өлтирди, келин болмаға жетпегир, келииим өлтирди! Ол саллақы еле исполком болып, шалқып
жүр, бул болса, жердин астында ширип атыр...
— Баланыз ким болып нслейтуғын еди, апа?
— Исполкомнын байы энайы болсын ба, пахта
пункттин баслығы едн! Күнде: «атызларда пахта жоқ,
колхозлар пахта емес, пул тапсырып план толтырып
атыр! Алмайын десем, үстимдегилер ҳәчир егеди, пулын аламан да соларға беремен, олар пулларды узақ
қалалардағы комбинатларға апарып. пахтаға айналдырып кследи. Тубинде олар алдамаған, ҳәмнр етпеген,
мен алдаған болып шығатугыным турған гэп. Кимнен
301
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қашан, неше манат алды, неше тонна пахтаға қол қой*
ғанымды жазып жүрмен. Бир жерге билдирейин дееем,
қорқаман, өзимдн қаматып, я өлтирил жибере ме деп
қорқаман-аў апа!..» деп сырнаға беретуғын еди, байғус
балам. Айтқан жеринен шықты да турды! Бунын бир
жерлерге билдириўге талапланып жүргенннен ҳаялы
хабардар едн, «бэри соннан болды-аў!» деймен де тураман. Усы ўақытқа шекем кирмеген тесигим, бармаған есигим қалған жоқ. Қайда барсам да нсин алды*
рып көрип: «ГАИдин қағазы бар, доктордын керек жигит еди, авариядан кетти де барды, машинасына урған
«КрАЗ»дын шоферы сегиз жыл алыпты, енди кимди
жазалаймыз, өкпелейтуғын түк иретиниз жоқ, пепсиясын алын да белинизди беккем буўын,» деп, ылпылдапжылпылдап, арқамнан сыйпап, есиктеп шығарып жибере береди! Сониан тағы жоқары жақлардан келип тексериўин өтинип жазаман арзаны, күтемен жуўабын,
келеди бир куни, бәринин жуў'абы бир қыйлы: «разобрать по существу, приобщить к делу!» Болғаны. Арзам ақыры айналып, влтириўди шөлкемлестиргснлердин қолына түсетуғынына ғана күйемен-аў, солар «по
еуществу» шешетуғынбеди?!
— Апай, не питкергенсиз?
— Уәәй, питкергеним қурысын менин! Алпысыишы
жылы пединституттын русязлитин питкердим. Питкергеним қурысыи менин! Жалғыз баланы «ҳақ сөзли қылаыан, дурыслы қыламан, дурыслы қыламан,» деп, тапқан болем мынаў, журтлардай жырыпдықор, келисимпаз болғаида бәле жоқ еди! «Терели адам* десем, мынаў ширкин дс усындай ма еди еле! — Ҳаял қызып
киятыр еди, «өзинди бас, өзинизди басын, апай,» деп,
жалынып-жалпайыл зорға бастым да мешитке ертип
барыўын өтнниш еттим.
— Бул шыйықшы да бир бухгалътердан аўған жалатай, — деди ҳаял мешитке баслап баратырып. —
Тап мына менин нзнмдеги жалатайдын сортынан! Пнйшембиде сәлле орап отырып, зияратшыдан пул адады,
түпи мене» жаланбасланып отырып, вино ишедн, пиянчу ҳаяллардын әкеледи. Қолынын бәрн татировка!
Бунда не жумысыныз бар еди?!
— Протоколға қол қойдырыўым керек.
— Мениқ қолым өтпей ме?
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— Өтеди, неге өтпесин, сонык ушын ертип киятырман.
— Журт жинлиге шығарып қойыпты ғой, күлгеннин
алдына...

— Жыламан, аўызы бослар не демейди, апа...
Ҳаял-ен алда, ортада — Ж уманазар,
изинде —
терт-бес адымдай кенннлеў мен баратырман. Фонарнк
те жанбай қалды, батареясы өлсе керек. Әтирап тас
түнек, тан алдында усындай бир қаракғылық болатуғын еди, сол шығар. Жолды тек шамалап киятырмыз,
Қатыйра апа болмағанда жол таўып журиўимиз қыйын
бола ж ақ екен. Ол цыйыр-шыйыр, ашық-жабық гөрлердин арасынан емин-еркин жүрип баратыр, жалғызынын қәбири менен бул еки орталық оған яд болып
қалған ғой, шамасы! Уақты-ўақты тоқтап, бизлерди
күтеди, бизлер шамаласыўдан «үҳҳ!» деп созып гүрсинеди де «ҳә-ә, ессиз ғана жалғызым-аў, айтылмайтуғын
ҳақыйқатлықты айтыўға жулқынбағанинда саған да
бәле жоқ едн-аў, ўа-а-ай, жалғызы-ы-ыеемм!„* деп гунирениўи менен тағы узақласа береди.
Мешитке шекемги аралық маған бир әсирлик жолдай сезилсе де, ақыры жеттик-аў! Мешиттнн пақсасы
ағараклап, пәскелтек қапы жай барлық қаранғылықты ишине тартып турғандай ғул-ғулалы түс алып үнирейип көринди. Мен «қапы жоқ шығар,» десем, зилден
қараман қапы бар екен. Ж абық гөр, иләт те буннан.
питегене жақты шығар, тунектин үлкеннн ишкернлегеннен сон көрдик. Мен еки көзи бирдей соқыр анамныц соқырлық аўҳалын бир зум басымнан кеширдим
де есикке кепленип турдым. Әйне усы ўақытта әлле
қандай қус па, жарқанат па, бир емес, бир нешше кишкене нәрсе қанатларынын епкинин елпилдетиў менен
«цып-цып» сес шығарып, қулақларымнын тусларынан
абайсызда ушып шыққанда қорққанымнан қышқырып
жибериўге сәл қалдым. Қатыйра апа қармаланып жүрсе керек, қолыиа тийген шырпы шөптин сытырлысын
қулағыы шалды. Изинше шартасы «шарқ» етип, шырпы
шағылды да ешек пештин тусындағы узын еки көленке
гөрден суўырылып одағайласқан әрўақ
тақаббил
дийўалда қаранласты.
— Бул ийттян баласы пийшембиден басқа кунде де
шыра жағып қойғанда түсирими жетпей баратыр ма?!
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— деп гүбирлениўи менен печьтин. үстиндеги моржасыз
шыранын пилигине от басты.
Өли шырай урып кеткен Жуманазардын онысыз да
қара жүзинен бақырайған көзлери төледеги пышықтық
көзлериндей қорқынышлы жылтырап көринди.
Көзлеримиз үйренисти ме, сәлден сон өлилердин бул
ҳүрейли қараўылханасы питегене жақтыланғандай көринди. Мен Ж уманазарды өзимнен төр таман алыслаттым да қалтамнан «Тутылғаны ҳаққында протоколдын» бланкасын суўырып алып, қуран китаптын
үстине т»седим ҳәм болған ҳәдийсени сытырлатып жазып тасладым. Сон даўысыма бул гөне тамды гүнгирлетип оқып бердим ҳәм усынын дурыслығына олардын
қол қойыўын өтиндим. Қатыйра апа қәҳәр менен жулқынып қол қойды, ал, анаў болса, қол қойыўдан бас
тартты. «Шыйықшыға да қол қойдырарман» деген үмитим пуш болған мен бул жерден шыққанша асықтым.
Қайтадан жыгылып-сүрнигип, гөристандағы қарабарақ, сексеўиллердин аралары менен сызып отырдық.
Көпке шекем жалғьсзынын қабиринин басында
қалған Қатыйра апанын:
..Жетти м-жеттим дегенде,
Ж ез қанаттан қайрылып,
Жалғызынан айырылып,
Жер таянған, мениндей
Бахты қара бармекен...» деген әри таныс, әри мунлы даўысы еситилип турды, басқа қатарларын билмей ме, ол тек усы ғана бес сәтирди қайтақайта айта-айта бизди гөристаннан узақластырды.
Биз милиция бөлимине киргенде еле тан атқан жоқ
еди, иске жақында алынғанлықтап маған еле бийтаныс
дежурный бала гөристанлықтан шыққаннан сонғы көрген биринши адамымыз болды. Мен оннан иште тағы
бир адамнын дәрегин еситкендеги қуўанышымды хатқа
түсирип уқшата алмайман! Ол, ақыры, Қыят Әўезхановтыц өзи сди-дә! Ҳәзир ғана өзи басқарып жүрген
қынын бир операциядан келип, кабинетине кирген
пайыты екен! Бул да бахтым шығар, енди бизге «маладес!» демей ҳәдди бар ма, бундай жексурын жинаятшы
Тасқала милициясынын тарийхында биринши тутылып
атырған болса да тәәжүп емес1
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Дежурный звонлап еди, тиккелей үстине жибериўди
буйырды. Асығыс екен, тергеўханада мениқ усланыўшыға түсиник хат жаздырыўыма да қаратпады. Сопын
менеи, Ж уманазарды алдыма салып, өзим кирдим.
Ырасында да ақсақал шаршап отырғанға усады:
көзлерине пүткиллей ҳарығанлық шөккен. Буған да ансат емес: әри начальник, әри зам, угрозысканы да өзи
басқарады. Начальник алабәҳәрде, усындай тас қаранғы түнде машинасыз бир жақтан қайтқан екен, биреўдиқ суўға бой таслағанын көрип, «қутқараман» дсп,
бул да изинен суўға таслапты. Он жети ғана ж асар
қыз скендағы, бир балаға өкпелеп өзин өзи өлтирмекши болған ол самсам бир ҳәптеден соқ-ақ сол жүўернемеги менен БАМға зым-ғайып болған; начальник
болса өкпесин суўыққа алдырып, елеге шекем келе
болмай ж үр, курорт та пайда етпепти, иске келгели
бери мен ҳәтте онын түрин де көргеним жоқ, усы сапары қатты қуласа керек, «бес-алты ай емлеўханадан шығармай ёмлейди,» деген гәп бар, бунық да жүгин қосып арқалағаннан соқ Әўезханов сабылмай ким сабылсын! Ҳәзир де көзлери ҳарғынлықтак гиртийип:
— Алжасық жоқ па, Тасқаланын ен төрели адамын
тутыпсақ-ғо! — деп күлди. Алдына қойылған усланыў
протоколына көз жуўыртты да: «Не ушын усланыў
протоколына қол қоймағансыз?! Мынадағыларды мойынлайсыз, бәри бир, — деп бирден қатал түс алды. —
Жаўыз екенсиз-ғо өзиниз! Тусиник хат жаздырып ал! —
деди маған. Усланыўшы мырс етип күлди де:
— Буған түсиник хат бсрмеймен, өлтирсеқиз де бермеймен! — деп, кисенли қолларын мушлап-мушлап
силкип сөйледи. — Сиз кимнин жаўыз екенин көрмей
турсыз, мине жаўыз! — деди маған бармағын шошайтыи. — Мине, тепкен жери! — Жағасын айырып жиберди. Омыраўынык оқ жағында менин бэлент өкшели
туфлийимнын өкшесинин изи көгериўи мснен мөрдей
патлыйып көринип турды. — Мен буны бул турысында
қоймай ман, шанғытаман, шанғытаман еле!... .
— Шақғытыныздын астында қалып-ақ қояйық,
мәйли, — Әўезханов маған оқырайып бир қарады, ондырмай қарады. — Кеўилиқизде не болса, соны ж азбайсыз ба, ақыры?!..
— Мен мынаў қанхорды керип отырып, ҳеш қандай
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жаза алмайман, көрерге көзим жоқ буны! — Бнрден
қалтырап кетти. — Ҳәзир көз алдымнак жоғалтпасақыз, жүрсгнм жарылып кете жақ!...
Сылқ етип, гүрсиде бийқал отырды. Не айтса да
тилин жутып қойғандай басын үнсиз шайқай береди.
Әўезханов маған:
— Геўкш өзиники ме?! — дегенге жалт қарасам,
еки аяғында еки геўиш! «Уай, сумырай-ай, туфлийин
қайда зынды екен?!» — деп, бақырып жибериппен өзимнен өзим. Әўсзханов ак-тан, маған ызғарлы күлди:
— Сенин өзин не бағып жүрсен?! Шәмек-оов, туфлий қайда?!
— Мынаў... тонаўшынды қуўў... бәрин сон айтаман,
— деди ентигнп.
Әўезханов маған: «шығып тура бер,» дегенди ишарат етти. Мен тилла тисли пиджагти, саквояжды Қыят
ағанын қасыиа қойдым да шығып
турдым. Иште
гүнк-гунк сөйлесиў, қапы еки қабат еди, сырты да
дермонтин мснен қапланғанлықтан сөзлери анық еситилмеди. «Не деп атырған екен?!» — Ишим питирлап,
дежурныйдык қасына келднм де Әўезхановқа звонладым: «Крейин бе, турайын ба?»
— Кирме де, турма да, өзим шуғылланбасам бола
жақ емес. Тик аяғыннан зорға турсан, — дедн меқирли даўыс пеиен.
Алғысымды қайта-қайта айта-айта есиктен шықтым.
«Бундай мийирман адам болмас, — деймен озиме
өзим. — Зорға шыдап турғанымды абайлаған екен!
Түри-түсиннен-ақ' не ойлап турғанықды, аўҳалынды
биле қояды,, әне саған психолог! Ёнди сен буннан қутылып көр, қудай.. екенсен!» деймен Шәмсковке ишимпеп гижинип. Бундай шортанларға Қыят ағадай акула
керек, бэрн бир, мениен сытылып кетер еди-дә!...
Қай мэҳәл екенин билмеймен, өз үйим екенипен де
бийхабарман, кимниндур, жулқылағанын билемеи, көпшиктин астына қолымды жуўыр.тым, ояныўдан сөйтиў
қашшаннан пешеге анналып кеткен, қолыма пистолетим тийди, бирақ, суўырмадым. Қарсы алдымдағы Бабамуратты көрип қойдым, қол жуўыртқандай болса
теўип жибериўге қолайласып, көпшикти қолтықлаўым
менеи бетине бақырайдым.
— Мақул тынлап ал, — деди асығыс сейлеп. —
Саррас бес сааттан кейин күткен «қонағыц» Шегенин
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тусьшдағы земнасостан қайыққа минип шығады, қайықтын БМКа болыўы да, моторлы болыўы да мүмкин,
жарағы жоқ, бар болса, көпшигиқнин астындағыдай
пистолет...
— Сен қайдан билесен көпшнктиқ астындагы не барын?!
— Мен милициядан жасымда көп қорғанғанман.
Қорғаныў ушын қарсыласыннын бириншц гсзекте қуралын, екинши гезекте жүрис-турысын, дағдылы пешесин билиўиц шәрт, болмаса қармаққа түсесен. Көпшигиннин астына қол тығып, пистолетиқ барын өзин бплдирип қойдыц. Ҳәзир қылт етссм қай жериме қалай
тебетуғыныц да, өзимник қай жерге қалай қулайтуғынымды да билемен. Бул исте сеннен меи илгеримен —
деп күлсдн маган. Демек, мсн олардан ўаз кешкен
екенмен, олардын жецилиўи мени апаттан қутқарады.
Ойланыўына ўақыт жоқ, тез жөнелмесен қаласақ, бир
сааттан сон Шегеге АН-2 самолеты ушады. Неге усы
жайға көширилгениқди земнасосқа барған сон билессн. Мсн сағап ҳеш қашан ҳеш нәрсе билдиргеним
жоқпан, мен сени, сен мсни көрген жоқсан. Гүманлаиып жүр един, тексерип қарай бер, қумды әкелип қойдым. Сәтлн сапар тилеимен, — деп, шықты да кетти.
Инанарымды, инанбасымды билмсй, ойларым сәлпәл гибиртикледн де телсфоннац Әўезханозтын номе
рин тердим. Сондай-Сондай сигнал барлығын хабарлаўдан: «ҳоззир қанат байлап аэропортқа уш, звонлан
самолстты нрке тураман, берман келип ҳәлек болма!»
деп трубканы қойды. Мен қол кисенимнин жоқлығын
айтып, тағы звонладым. «Бийғам бол, кисепин сеннен
бурын аэропортта болады!» деди. Өлгейлндеи аш едим,
чай ишиўге дс ўақыт жоқ, саат саррас бир. Бабамураттыц айтқаны ырас болса саат алтыда «қонақ» атлаиыўы шәрт, оннан сонғы маршруты намолим. Әўезхапов операцияпы планластырыўдыда өзиме салса керск, айтиады. Уақыт тығыз, тығыз!
Холодильниктен бир собық колбаса алып кемириўим
менен есиктен шықтым. Апам тағы бир жаққа атлана
жағымды ссзннген екен, төрги қапыдан мен шығыўданақ: «усы жүрисик болса, қатынын да кетни қалады,
қашан көрсен өмирин қыл үстинде, сен өлнп кетсец
М аҳмудш н шырасы бас пүкил сөигени! Сен мени тыныш отырсын десен, усы талапты қой!,.» деп қақсай
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баелап еди, «яқшы, яқшы,..» деўим менен сыртқы қалыдан шыққан ўағымда бақаннын түбине пухталанып
қойылғак қумға көзим түсти.
Шыгыўдан былайлаўда биреў мекен сөйлеснп турған бир «Москвичтин» шоферын қолындағы гилтннен
ганыдым да удостоверениемди көрсетип, дәррцў аэронортқа жетип қалдым.
Қағазға ораўлы кнсендн
угрозыскадағы шеригнм
трапқа баратырғанда қолыма услатып кетти.
Планды мен самолётта кетип баратырыи дүздим,
әлбетте, бир емес, биренешше вариантым бар. Солардыц қайсысы мақулырағын шәраят керсетеди, бирақ,
бори де бнринен екиншисине өтип кетиўи ансат, жылысқақ планлар, жалғыз өзиме мөлшерленген планлар.
Егер, земнасоста болса, онда халық маған көмеклессди,
улуўма, бизин арқа сүйеримиз халық болыўы тийис, әлбетте, земнасостық насоссшыларсыз болыўы мүмкин
емес. Бнрақ, арақ мәселеси қыйып, бирге ишпесен ишхенлер исенбейди, ишсен, операция орынланбайды. Солыц ушын Шегеге жеткен сон аптекаға кирдим де баслыгын онашаға шақырдым ҳәм адамды мәснртпейтуғын нләжын ойлап көриўдн өтиндим де удостоверениемди көрсеттнм. Ол ыаған кишкепе бнр флакон бердн
ҳам гелле ғуўлай баслағанда еки-үш тамшыдаи ярым
стакан суўға тамызып, жутып жибериўди қайта-қайта
.уқтырып жиберди. Буны ишип көрмегеним менен усындай нәрсс болатуғынын жақсы билемен.
Шегенин участкалық милиционери қурсағын ман басып кеткеи бир ғарры капитан екен. Ж әрдемге алыўды
мақул көргеним жоқ, бирақ земнасосқа жақынлатып
таслаўды өтиниш еттим. Ол басын шайқады да.
— Менин менен данқ шерик болғын келмей тур
ғой, — деп күлди. — Жақьшда пенсняға шығайын деп
турман, сен мснин жаслықтағы қатемдн тәкирарлап
алмасыннан бурын буйымыцнын ушлығын айт?
Мен ҳеш нәрсе деместен қасымдағы сүўреттн көрсеттнм ҳәм не бары еки сааттан сок усы адамнын Шегеден жөнетнлетуғынын уқтырдым. Ол земнасостын
капитаны тасқалалы бнр әбжил өзбек жигнти екенлигин, оған өзинин қатереси жететуғынлығын, егер мен
қалесем, «қопағым» менен екеўимизди суўдан болса
д а , қырдан болса да бир көликке миягизии жибериўге
болатуғыаын айггы.
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Ол фориа кннмедн, бнрақ, жарағын алды. Дүканнан
^ки шийше арақ та алып шықты. Бизди жеткерген жук
машинасы земнасосқа еки шақырымдай жердеги қалын
қамыслықтын арасында капитанды күтнп қалдық. Гуман туўдырмаў ушын аржағына биз пиядалап кеттик.
Биз шағал мәсликтин емес, қырта-қырт жумыстын
устинен шықтық. Онлаған жигит бар екен, ҳәр ким өз
утасткасында бәнт. Қапитанды сорап еднк, олар каюганы снлтедн.
Жолдасым есикти қаққанда, негедур, есик емес, мешщ жүрегим дүрсилдегендей сезилди. Сонша жылдан
йери сонша оператив хызыметкерлерге туттырмай журген «акула* ғой, ҳәр не шәрнятқа қайымласынқырап,
пистолетимнин де сыртынан сыйпап қойдым.
Қапыны бизге ким ашты десениз дә? Ярылқасун,
қәдимги: маған жайын таслап кеткен, менин менен
тағднйрлес — соқыр кемпири, қарындасы, математик
ҳаялы бар Ярулқасун ашты1 Мен он жағыма ел көшип
келгендей, бирдеп өзимди арқайын сездим. Қапитаи
менен де, менин ыенен де ырсалацлэп күлип солемлескен Ярылқасун «Душанбели жийеним, — деп танысгырды «мийманды*. — Елликқаладан өтип, бнзикине
барған екен, сменада екенимди еситип, көрмей кстпесем
йолмас деген ғой, өткен ақшам мени таўып келди...»
деп сайрап атыр. Көп сөйлеўинен-ақ Ярылқасун артынык қуўыс екенин анлатып қойды. Айтыўына қараганда Шегснин самолетына билет ала алмапты, бүгин ушпайтуғын күн екен. Қоныраттын тусына шекем, бир
яләжын таўып, бүгин атландырмақшы...
— Самолеты бар болсын! — деп атыр биэин капиган да ж удә налынып. — Қишкене поселка болған
сон ба, күнде ушыра бермейди. Қишкененин де үлкен
буйымы болатуғынын Нөкистеги авиаотряд есапқа алғанда ҳеш гәп-аў, мениқ де мынаў Бийбажар апамнын
баласы келе қойып еди, азанлы берли усыны жөнелтиў
^әлекшилигинде жүрмен. Сизлерднн УМОныздык бир
-куқа жалатай бухгальтери бар ғой, соны кердим...
— Уаҳ-ўаҳеей, көргенимде мыиаў Дошматты соған
ақ мингизетуғын едим-ғо!..
— Оған мен д е мингизетуғын едим, алмады. Қа
сында, анаў бир Некистеги дүканшы мамақаймағы бар
ғоой, сол бар екен...
— О-оой, онысы болса, қасына анасын да алмайдыП
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— Будкасына ала жақ еди, қалай енди мен сонша
абырайым менен Әбнлқасымды будкаға мингиземен?!
— Бай-ба-аай, бизиц қонаққа сол будка қолай еди,
бир шийшени жартылаған сон, жамбасына темирдиц
де батқанын билмей, уйқыны урып бара бсретуғын еди.
Сенин қонағык, бирақ, ишпейди. Әне, сол бухгальтер
айтты ма, биздеқ БМКа кететуғынып?!
— Тап... үстинен түстин, бала! — деди бизин капитан бирден қуўанып. — Мынаны енди, ншпесек, болмады! — Стол үстиндеги жартыланған шийшенин қасына қойыныидағынын биреўин шығарып қойды. Биреўин маган услатты. — Катершиге бересен...
— Жақ, ол өзимиздин бала, — деди Яўмутов. —
Сен опы маған бер, жигитлерге таттыраман. Бул кәрада
арақ табыў алтын табыўдан қыйын. Шегеге барып кслетугын да көлигимиз жоқ. Пияда барып та гилек қызыл арақтан басқаиы таба алмай келип атыр. Катершиник болса, жолынык бэри дүкан, керск болса, таўып
ишеди...
Бизлер жайғасып отырар-отырмасган аспаз ылақаныц шыжғырған бир лоднос қуўырдағын окелип қойды. Аш сдим, менин иштейим ашылып сала берди. «Кел
енди, болмады!» деп, Яўмутов өзнне де арақ қуйды. бизин капитанға болса «штраф» деп, бес тийинлық қырлы
стаканды шимпилдетти. «Яқ» деп атырған ол жоқ.
Қайта:
— Аўхаттын астында қалсын, Дошмат иннм, — деп,
қонақты қыстастыра баслады. Ол бир тсрлегиш, пэжмүрде адам екен, сүгретннде дәпец көрингени менсн
тулғасы киши, қапландай ҳарекетшил, кем сөзли жигит
шықты. Стаканға созған он қолына өзине сезднрмсй
абайлап қарадым, онда батып баратырған қуяотын
сүўрети болыўы керек еди, жалтыраган тыртық қалыпты, демск, күйдирип жиберген, «өзииип излениўде екенин билсди,» деген сөз.
Ярылқасун Яўмутовтын бурын «ишпейтуғын едим,»
дегснлери де бийкар қусаған, нрге жуўыспақта сөйдеп
еди ғой, ал ҳәзир ишип отыр. Ишкеп сайын көп сөйлеўге ҳәрекет етеди, бәри бизин жумысымызға пайдасы. өэине эияны жоқ қөдирен гәплер. Бупдайлардык
талайын көргенбиз, жортаға женил минез, саўдырақ
болып керинеди де сөздин көбигин үплеп, зил түбин
сыртқа шығармайды. Дегсн менен, Шегенин кексе ка3 (0
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питанынан да, менлен де гүманланып, я қорқып-үркип,
ғарезли сезинип отырмаған тәризлн. «Жигнтлерге таттыраман,* деген шийшени д е үшсўи босатты. Снрә алжылы-булжылы сөйлеп, тили булдуўлаған адам көрмедим. Нашатыр ийискеген бийтаптай Дошматымыз ншкен сайын сергекленсди, шып-шып терлеп: «Кем-кемнен
қуўанып баратырман, улуума, меп ишкен сайын умытқанларымныц бәри ссиме түседи. Ишкен сайыи жнгерим тасып, ғайратлана беремен, маған тек ишнп отырғанда суўық нәрсе тиймесе болды, түк қолсирсмеймән», деп, бир ҳэдийсени мақтаныш пенен айгып берди.
Жигитлтер менен бир сапары шойыи жолдыц ресторанында еки шийшеден арақ ишипти. Сонда да усындай
мақтанған екеп, бнр қырсық шыгып: «жигеринпин. тасқанып көрсмиз, мына кәрадан ийиннне бир қалта цеыент саламан, үйге сурникпей жеткерсек қорадан бир
қой арқалатып жиберемен,» деп қанын қыздырыптымыш. Соннан бул арқалап тартып отырыпты, үйи бнр
шақырымнан да алысемиш, отырыспадағылар топарын
жазбай изинен ере берипти. Бир ўақытта әкелип таслапты, ол да мәрт екеи, бир қойын берип, «ал енди,
арқала да үйиие тарт, қатын көрсе шатақ шығарады,»
депти, жацағы жигитлср қойды арқалатып, тағы изине
ерипти. Жақынлаў биреўиник үйине апарып, сойып
жепти. Азанда өзинин сойткенине журт айтса да өзи.
нсенбепти. «Мен сөйтип дупл болсам да саиасыз-ақ жүре беремен, бирақ, ертенине не ислегенимди билмеймен», дейди. Мен бул тәпине исендим, бундай ишсе
гайратланатуғынлар бар. Бирақ, бунын бул қасийетн
менн қуўандырган жоқ, сақлығымды арттырды.
Бабамурат айтқан ўақыгқа жигирма минут қалғапда узақтаи гүрнлдеген даўыс еситилди де сон БМКанын өзи көриндн.
Биз оннан сон түк отырғанымыз жоқ, «Қонақлар
кете берсин, меи саған бир ылақа берип жиберемен,»
деди Шегенин капитанына Ярылқасун:
— Несийбсси бар скен, — деп гәпин даўам етти. —
Қайдан келгенин билмеймен, бизиц аўымызға бир бекире түсиптк. Соны Әбилқасымға беремен...
— Оны қонаққа берин, биз аўыл-елдин қонағы...
— Оған уш кило банкалы икрам бар. Бул ағайиьимнздиц «телефон аппараты» истен шығып, соған ем
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ушын излеп> келген екен, буған соннан артық базарлық болмайды. Бирақ, бул көп ишти, Қоныратқа шекем
сен услап жүр, — деп, менин қолыма әўели уў қағазға, онын сыртынан цалофанға оралып, шызым менен
шандылған энлдей бир нәрсени услатты. Ийиси шығып
турмаса да мен бунын тирийек екенин, менн гүманландырмаў ушын мәзи ғана услатып атырғанын абайладым. Сонык менсн, ол бизге тийисли бекирени, мен
онын. уўылдырығын услап, БМҚға отырдық та толқынлардын жиклерин қақ айырып, жүзип отырдық.
Алдымыз гүз болғаны менен ыссынык ырайы онша
қайта қоймаған күнлер ғой, жән-жағымыздан салқын
самаллар ҳүўлеп, көкиректи ҳалласлатарлық бир йош
берер еди. Катсршимиз Сағынбай деген, түри қап-қара,
көзлерн шүнгилде жатырғаи, қоқанлап жүретуғын үрпек бас, дым үндсмейтуғын бала екен, шылымды үстиүстине тутандырып, бизди Қоныраттык территориясына
жақынлатқанын хабарлағаннан басқа, бунын даўысын
еситип жалшымадым. Ол екеўи алда, мсн зртта —
екеўинин де желкелеринин шуқырларын көрип отырман. Енди тез ҳәрекет етпесем, шатақ бола жақ.
— Сағыпба-ай! — деп қатты бақырдым гүўилдиниц
арасынан. — Қомсомолда бармыса-ан?! — Ол басын
шайқады да эсте-әсте рульди Қонырат жағасына таман
ала баслады. Қисеннин еки жағын бирден аштим да
еки аяғымнын үстине қойдым. Сөйтип, алдымдағы
Дошматтын қулағына енкейиқкиреп:
— Икранды а-ал! — деп бақырдым. — Ҳэзир енди
түсесен ғой!
— Ҳа-а, ҳаўўа-ҳаўўа! — Көзинде қуўаныш жайнап, орынынан турмастан тулғасын тутасы менсн шала
бурып, еки қолын бирдея артына созды. Усы қас қағым
ўақытта қайымлап турған кнсенди созылған билеклерге
шарта кийгизе салдым ҳәм онын орынынан турып кетпеслиги ушын бар жигерим менсн ийининен нуцып басып, көзлсри адырая баслаған Сағынбайға:
— Туўры Тасқалаға тарт!.. Угрозыска инспекторь»
Маҳмудовпа-ан! — деп бақырдым.
Бул — екеўине
бирден өзнмди таныстырған бәдайбат даўысым еди.
Бирақ, мен ойлағандай «қонақ» туўлаыады. Қайта өзинен өзн мысқыллы бир ҳалда ўаҳаҳалап күлди де:
— Қолынызды тартық, — ақыры-ы. — деди ири
даўысына мотордын дырылдысын жендирий&қ— Қөрип
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турсыз ғой, қарсыласып атырғаным жоқ, — жәи-жағымыз суў, ҳеш жаққа қаша алмайман...
Ойлал қарасам, ырасында да солай. Рульди қайтадан дэрьянын ортасына таман ала баслаған Сағынбайдын ексесинен ентерилдим де көзинин алдына удостоверениемди тутып көрсеттим. Ал, мынаўысына көрсетнудин әҳмнйетин көрмедим, ҳүжжетти қалтаға бастым
да жснимпазлана арқама шалқайып таслап, бир «үҳҳ!»
дедим-аў1
Дошмат артына бурылмастан маған тислене сөйледи:
— Ссн мени уттын, ийттин баласы! Жүримиц бар
екен, үйиқнен табылмай шықтын! Онын үстине... ен
болмаса, бурын сүўретицди көргенимде ме... сени бағана-ақ шалатуғык еднм! Сениц үйине билмей кирип
қойдым... Билип қой, бизде сатқынлар уэақ жасамайды, ҳүкимин шығаратуғынлар ба-ар. Қим силтеди саған, оны мен кешиксем, тамам, ҳәмме биледи, бир саат
кешиксем... тамам.
Мен енди ойлана басладым, не ушын мени басқанык
емес, таи ала-биле Ярылқасуннын, тамына көширгенинин парқына түсиндим. Қыят аға да, министр де қатты
сум адам, бәлким, ырасын айтқанда, ким билипти,
өзимди излеп келетуғын апаттан қорқып-ақ ол жайға
көшип бармаспедим, «алтын үйден жан татлы!» Мен
болмағаным менен апамлар бар, солар ушын да қорқыўым мумкин ғой, ақыры...
Ойларымды «қонақтын» бирден өрре турыўы бөлип
таслады. «Отыррр!...* деп жекирингенимше болмады,
салмағынан шашыраған суў катердин ишине серпнлдн.
Мнйим баспүкил ойлаўдан қалды ма, билмедим,
дәслепки ой: «гөрге бармайды! Басы көринсе тамам,
шашынан сүйреп катерге мингиземен!..»
Катерди зымыратып киятырған Сағынбай: «Ҳаў|
ҲаўўШ» деўи менен теэликти бирден пәсейтип, сон
еширип таслады да бетиме ацырайды. Сонын арасынша катер бираз жсрге озып кеткен екен, биздсн елнўалгшс метрдей артымызда онын шашы, ашылған аўызы бир көринди де ғайып болдн. Сағынбай катерин
лаппа кейнн бураман деп; тнкейип турған мен суўга
қулай жазлап, қаддимди зорға тиклеп үлгердим. Сағынбай катерге ярым шенбер жасатып кейин бурылды
да изге зымырады. Онык бой таслағап жернне келип.
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ж эне бир майдан алақлап турдық, лийкин, ендн қайтып
«қонақтын» басы да көринбеди, бнз сскирген жерин де
жогалтып алдық. Катерди өширди, бнр жақтан сес беретуғыидай қулағцмызды турип, үнснз тынластық. Катердиц жақлаўына соқлығып, бесиктей тербетнп турған
Әмиў толқынларынын сестинен басқа «сылт» еткен дыбыс шықпады. Қуяш толқынлардцц үстин қан қызыл
шуғлалары менен сайқаллап, меннн соцғы үмитлеримдей батып барар еди. Мен я Қоныратқа, я Тасқалаға
тартарымды билмсй тәўир-ақ дағдардым.
Сағыкбай
қунжыйып, үсти-үстине шылым тартады.
— Сағынбай, Қоныраттан пеше шақырым өттик?
— Он алтыншы шақырым басланып еди, — дсди
алдындагы щитке үнилип. Қорққаным былай турсын,
мениц руўҳым түсил кегти:
— Тарт, иним, Тасқалаға, — дедим уяц ғана. —
«Тас туссе талайыннан,* деген, көрермиз-дә!
Не бир жақсыны да, жамапды да баўырына сыйдыра беретугын Әмиў ҳеш нәрседен бийхабар, бийпарўа,
пэраўан ағады. БМКанын артына сыйқырлы бир үш
мүнсшлик ерип киятыр, сүйир тумсыкы катердиц қуйрыгыпда, аржагы барған сайын жайықланып кенейе
береди. Ол гә үш мүйешликке, го кәрамат бир оқ жайдын сүйир мүйейшли исинс усап, сол катердиқ артынан
ийтсрип, алға жылжытар едидағы, катер артыда үш
мүйешли «сүдигар»ды қалдырып, алға зымырайды. Сағынбай тым-тырыс. Үстн-устине «Примасын» тутандырады. Бул дүиьяда жеккедей, бул дүньяда қсш норсе
оны қызықтырмайтуғындай, тек сигарета...
Айдындағы толқынлардық үстинде еле ымырт туспеген аспаннын гумис ирен гүнгирт сәўлеси жылтырап
айдыпнын қызғыш ирецин ҳарам қапдай шайып жиберДИ дс балық қабыршақландырды. Жулдызлардыц патыраўы ертеқги күни аспапнық күтә ашық ҳәм бнйғубар болатуғыиынан дәрек берер еди.
— Сен де жүрмссен болмайды, — дедим саат ои
екилсрден аса бергенде Тасқала жағысына тумсығын
тнрегеи кагердиц айдаўшысына. Ол «яқшы,» деди, тамам. Бөлимге келгенше гәпке араластырғым келип. не
сорасам да дорпенбейди-аў, зацгар! Еситетуғыным бир
ғаиа сөз: «аўа», я болмаса «жақ». Бундай адамлар
меиен сөйлесиў де, ислесиў де қыйын. Бундайлар
ишинен күбеди. ишинен жылайды, өзн ашылыспаган
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сон буларға да ҳеш
ким ашылыспайды, өзлерин
өмнринше жекке ҳәм бийғарез сезедн. гүманшыл
ҳәм жаўыз келеди. Соны ойлап, ҳолымдағы алты балык консерва банкасына салынған үш килолық тирийсктен гүманлапа-гүманлана киятырман. Ақыры, бунын
ҳәр килосы арзан базарында он мын мана-ат, буниан
гүманланбаўға бола ма?1
Бирақ, мен мәзи гүманланыипан. Жағыс пепен бөлим арасындағы төрт шақырым ж олда үш сигарета тутандырып шекти де дежурныйдыц көрсеткен скамейкасына мөмнн ғаиа шөктн.
— Шеф бар ма?!
— Ж орта сорап турмысан?! — деп ганланды дежурный. — Сенин үйбетиннсн ҳәзир ғаиа үйине барып
зооилады-ғо!.. А-а, «Шсгедсн келдим» де. Онда гәп
басқа! Бабамурат дегсн раднотехникти «пыхх* еттирип кетипти, — деди бас бармағы менен өзин шалып
керсетип.
Меп Қыят Әўезханов пенен дорҳал тутастырыўды
өтинип атырғанымда өэи кирип келдн де: «Алып кир!»
дсм, жол жэпекей буйырыўы менсн жоқарғы этаждағы
өзинпц жайыпа өрлеп кетти. Сол мннугта-ақ Сағынбайды алдыма салып, онын кабинетине екшелесе кирднм. Қатты ашыўлы екен, мени тынлап-тынлап болыи:
— «Ғарқ етипсен жүдэ-э! — деди тискингендей терис қаран. Сон сынғырлатып сейфин ашты-да: — Қолындағыны бери экел! — деп буйырды. Санап-санап,
мйнсксп-инискеп көрди. — Бундағы тирийек емес болыўы да мумкин, не деп еди саған?
— Икра! — дедим танланып. — Ашып көрвўге болмай ыа?!
— Азанда ашамыз, — деди сейфиие салып атырып.
— Мынаў ким?
— Моторшы.
— Моторшын усы ж ерде қонады. Сен қайта бер,
азанда он ярымға шекем дем ал. Уйқынды мақул қанлырып, он бирде усы жерде бол. Сүўретти берц бер,
сен де.бер и кел, моторшы? — Екеўи бирден сүўретке
үқилди. — Шынынды айт, моторшы, суўға кетке'и усы
адам ба>
— Ҳзўўа.
— Не ҳаўўа?! Дурыслап айт?!
— Тап, өзи.
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— Болды, сен кете бер, бала.бунын менен өзим шугылланаман. Саған айтамаы, неғып отырсац?!
— Протоколласпаймыз ба?
— Мен саған не дедим жаца?! — Он бирде ке-ел!!.
Қапыны тарс еттирип, шығып кеттим. Ол «моторшықонақ жайына эке-ет!..» деп, телефоннан дежурныйға
бақырып атыр еди.
Уйқысы ашылып кеткен Запыран аўылды милицнонер қаплап алғанын, министрднн өзинин д е келгенин,
тәнинен бөлекленген қорқынышлы геллени Қыяттыц
қолына услап жүргенин журеги суўлап турып айтып
берди ҳәм бул жумысты ада-ж уда қойыўымды талап
етти. Тап бул да аздай: «Ж әне бир жаман хабар, —
деди. — Шербек бийкешти алып қашып кетипти! Әкеси
келип, түк уялмайды-аў, «балан менен қутылыстық,
енди алғышалғым жоқ,» дейди бети былш етпестен! Ол
ширкиннен биз пул сораппыз ба, еөө, ийт сеннн!..»
Негедур, қарындасымнын қашып кеткепи маған дым
тәсир еткен жоқ. «Онын несине қызасан?» деп, мырс
етнп күлдим мен. Ҳаялым бирден от тийген қамыстай
гүўлеп:
— Сен намыссызсан! — Сен намыслы болғанында
ен болмаса «ишиндеги бала кимнин баласы?» деп сорар
едиц, қатынын аздай, ол енди қарындасынды қатын
етти!..
— Не, не, түсинбедим?
— Саған келгенде мен Шербектен еки айлық ҳәмиледар едим, сен жатып жабыспағанында мойынына түсип тур едим?...
— Үнинди шығармай ғана-а, кемпирдин қасына барып жат, болмаса, биллә-ә, атып жиберсмен!..
Қатты жинкөзленссм керек, ол қашқалақлап есиктен шығыў менен бола берди. Мен үстине кирсем, апамнын қасында қарыны шэмпийип жатып атыр екен.
Қайтадан ишке киргизип, билегинен туттым да: «Егер
усы сөзин тнсикнен қайтып шығар болса, өзиц айтқан
Бабамураттыц геллесиндей қолыма услап, сениц гелленди мен бөлимге алып бараман! Бала өзимдики, тамам, тур жоғал!» деп қулағына сыбырладым да май
бөксесине бир теўип қалдым ҳәм дүстөмениме көпшикке
таслап, солқылдап жылай бердим, менин ишимде дәрт
бар еди, ләрт! Бул жерге ҳеш қандай драматизмнин
кереги жоқ, ҳәр ким басына түссе биледи, бирақ, бул
316

www.ziyouz.com kutubxonasi

бахтықаралықты меннен басқанық басына салмагай!
Қайтып Шербектин түрин көрмегеймен...
Уйқы қайда, танныц түнегин қолым менеи тырнад
атырдым.
Әтирапқа жол силемин алгандай жақты түсиўдегғ
тири жанга билдирместен есиктен суўырылып шықтым
да пистолетти қайымлап қойып Тасқала—Нөкис трассасына түстим. Ж ән-жақ жым-жырт, жалғыз өзимннц
табанымнык асфальтқа тийген шарпылдысы-ақ әтирапты шарпылдатып жанғыртады.
Көпирге бнраз қалғанда бир жүк машинасы жетигг
еди, «голосовать» еткениме де қыйсайып қарамастан
өтә кетти.
Пайыў-пияда көпирге жеткенимде шығыс қызарды.
Удоостоверениемди көпирдеги постовой милиционерге
көрсеттим де бир «Колхиданы» соған еглетип, кабинасына мипнп кеттим.
Мен келсем, Қалий, теке сақалы салбырап, шарбақтын ишинде қуман услап жүр екен. «Кел-ҳа, нарым!»деп, марапат пенен күтнп алды. Мен ата-бабасынак
бермаған қайтарып сөктим, сөккен сайын ол ыржыйып,
күлди. Мен куйген сайын буныц рәҳәтленетугынын
абайладым да дәрҳал өзимди бастым.
— Қаэанына қан қуйылғай! — деп, қарғаныўым мснен шығып кеттим. «Қолхнда» қашшан кетип қалған
едн». Сонша жерден сонша аэап пенен усы бир аўыз
қатын қарғысты айтыў ушын келип пе едим?!» деген
сайын өзнмиен өзнм хорланып, ызам ишиме сыймак
баратыр. Бирақ, мыц айтсан да угрозыска инспекторыман ғой, тап усы пурсатта Джержинскийдин сөзи менен
айтқанда маған «жалынлы жүрек, салқын гелле керок»
екенлигин сезиндим де Қалийди атып қойыўдан қорқып, өзнмдн өзим қолға алдым, өзимди өзнм басыўға
урындым, урындым-аў!...
Буны мен сол ўақытта жацғанымда жеткериўим
мүмкин едн, көринген дуўбаққа «мә, жуўынып ала ғой,
кирин көп екен,» деп, изинен лэген алып жуўырып
жүрген банчиклик ўағымда толық жеткере алмай
атырмап, онық үстине қашшан ашыўым басылған, сезимлсрим гөнерген, қала берди, мен жазыўшы да емеспен, ИТКдағы бес тнйинлық қуны жоқ бнр банчикпен,
қулласы, соныц ушын-ҳәм ириғабасын ғаўзап баратыр-
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ғакымды оқығанлар кеширер-дә, кеширмесе де өзлери
билсин!..
Милиционергс форманын қәдирип ҳәр қашан шоферлар, сон гүдибузарлар бнлдиреди, шоферлар тоқгамайды, гүдибузарлар арашаға түскен пайытыцда-ақ
тумсығыиа таслап жибереди, әлбетте, булардыц скеўи
де адамға жағатуғын нәрсе емес.
Кисемде бир тийин пулым жоқ еди, Тврткүл гүзарына шекем жаяў келдпм, автобусыныц кешикпейтугыиын ҳеш қала да мақтаныш ете алмайды. Келеси
автобусқа қалмаў ушын қуйрығымды қапыға шымшытып минип кеттим. Табанын тийген сон қоясац бай ортасы жайлаў ексн, шығып алдым.
Микрорайонға жақынлағанда ядыма Аппақ түсти.
«Бнр согып кеткенде болар еди-аў? деген қыял да жылт
етти. Оған ўақыт қайда, он бирдс Әўезханов кутеди!
Деген менен, угрозыска инспекторынык көзи мудамы
излеўши көз, қулагы тыншы қулақ. Буны мен усы иске
кирместен көп жыллар алдын Ж оорж Сименоннын комнссар Мэргесин оқығалы бери-ақ билемен. Усындай
тыц тыцлап тинтиниў өзимде дс бииә болғанына жәис
бнр мәрте исендим. Бугап исендирген иәрсе — чайханаға қарсы қараған айнапын астында төсин ақ қуўдай
керип, қайқайып турған «Волга»? Буғап бирден итибар
бере қойган жоқпан, қарасам, айпадан бир қапталлаўдағы балконда үстинде қадимги мсн көрген спорт костюмы, аяқларын ски жаққа ксрип таслап, Жуманазар,
қамақта жатқан Ж уманазар-ше, сол жүнлсс көкирегин
сыйпалап тур!!! «Мени жин урды ма?!* деймен, өз көзиме өзнм исенбей, киргшклеримдн қайта-қайта жыпылықлатып қараймаи, кай көзин менсн қарасац қарай
бер, мыиаў — соол!!! Бирден «бул қашып келген!» деген ой келди де өзимди есикке урдым! Есик пенен арамыэ мыиаў тығылыста бнр талай бар едн, журт маған
жол берип атыр ма, машина тоқтай қоя ма?! Бирсўлери «жинлимисен, аяғымызды бастыц-го!», тағы
биреўи тағы бир нәрсе деп атыр. Соныц арасыиша ол
тустан еки шақырымдайдағы ГАИдын постынан да өтип
кеттик. Мен енди басылған дуўбақтай жым турдым.
Кондуктор билет тексерип келдн, мендебилет не жесин,
удостоврсниемдн көрсеттим. Жанағы «жкнлнмисен!»
дегеклер де меннн оншелли житми емсслигимди бнлди
ме, тумсықларын былай таўлап турды.
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Қызғанлығым соншелли, бөлимге қатты қалтыранып
кирдим. Көрсем, Әўезхаповты сөгс қоя жақпан! Ақыры,
бунын жннаяты мойыныпда еди-ғоғ, жаўыз еди-го бул,
өлгенди балталади-ғо!..
Бахтыма, Әўезханов жоқ болып шықты. Кешеги
Сағынбай катершн, тағы Нөкистен шақыртылған еки
адам мепен дәрьядап өликти излеў ушын ба, Шегеге
кстипти. Онын. өзимди ертпей, әри «еки күн дем алыс
бсремен, жақсылап демин алсыи,» деп кеткени менин
ашыўымды басайын деди. Басшы деген өз коллективинип әкеси, оған қайырхомшылық еткенн — демек, Қыят агада үлкен аламгершиликтин болғаны...
8

Үйге келип, қурсағым жайылғанша тойып алдым да
кгтке — дурысырағы — диван кроватьқа бойымды аттым. «Ҳеш ким оятпасын!» деп қатты тапсырдым үйдсгилерге. Соннан, спзлерге өтирик, маған ырас, ертснине
саат тоғызда ояндым..
Апам, Запыран үшеўимиз ҳиндлердин сөк чайынан
демлеп, жаца ортага алғанымыз, үйге Ақша кирнп
келди. Усқыиы қуйылып ксткен. Биринши келиўи еди,
достүрханы да жоқ. Тегин жүрис емеслигин доннап-ақ
бплнп едим-аў! Ойлаған жеримнен шықты: Шербек
Бийбайшаны алып қашап апарған жеринде биреўдн
атып алыпты! Қалий Таскөпир районындағы шорўа
ағайинлерине кеше түстсн сон кеткен екен, оннаи дорек
жоқ, Тенге шешей: «бнзге бала болғаны мснсн онын
да баўыр сти ғой, хабар алсын,» деп жибериптн, Қайта-қайта жан-ийманымыз қалмай: «кимди атты, ҳа
кимди?!» деп сорап атырмыз, Ақша түк билмейди. Мснин де гүманым бар еди, апам: «Ол ғана ширкин, Әйшени ғана атқан!..» деп, барқылдап жылап жиберди.
Чайдан бир-еки кеса уртлап, турдым да атланлым.
Қайда екенин элбетте, билемен, Жомартхан ағаникипде. Бул кисини бир көргенимде: «Журттыц пейили тарылып кетти, малҳалларымды сзтыстырып атырман,
Марыдан жай аллым, женгец ҳәзир сонда. Жумысын
да тапсырдым, бир жүз жнгирма манат пенсия шыгарттым. мен көшкен сон бул журт кимдн түртер екен!
Хожабай деген бәле болды. совхозға директор болатугын турн бар, әзелден-ақ ойынлы-шынлы «сенн қамат-
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пай қоймайман, сен езиўшисен, ҳәзиргннин формасы
езгерген байысан, Плючкинсен!» дегенди айтып жүр.
сол жүўернемек дийдине жетпестен бурын зыта жақпан, бирге көшемен десен, алып кетемен,* деп еди. «Еле
көше алмай атырып-ақ үйинде сондай адам атыспақ
болса, көше алмайтуғын болды-аў!..» деген ой менен
аўылға жақынласам, үйинин әтирапы қарашор адам!
Дәстүр бойынша аш бүйирди таянып, узақтан жибердим ўай-ўайды! Ишнмнен: «журттай төртеў-бесеў
д е емеспен, жалғыз ғана мунлы өскен қарындасым, буяыц да тағдийри бундай болар ма?1» деген сайын ойбаўырым үэилип, егитилип баратырман. «Қарындасым
атылғанда усы үйден шығарыла ма?» деген ой да келмспти. Алдымда да биреўлер бозласыг баратыр екен,
соларға илесип, перделеген жастаи көзим жер көрмей
Ж омартхан ағаныа үлкен залына кирдим.
Бир ўақытта қарасам, қарындасым мойыныма асылкп жылап тур! «Тири ме един, баўырым!» деп, бурын-.
ғыдан да бетер өкирип жибериппен.
Бизлерди «қойын, қойыцлап» сыртқа шығарды да:
«нан аўыз тийин,» деп, кәтқудалар дизим алып отырған столдын басына апарды. Қим елиў сом, ким жүз
сом берип, дизимнен өтип атыр, ҳәмменин көзи менде,
меник қалтамда болса «ийт, үрип тур!» Биреўлер:
хҳаўўа, ғошшым, тағдийр-дә!» деп, сыбырлаўы мотдал,
'дәмме орынларынан турып ғоддасласты да анадайға
яелип тоқтаған жасыл «ГАЗ-69» дын алдына шығып
кетти, қарасам, директор дегени — Хожабай! Ол даўыс
шығармады. «Бәринен де бетер саған қәдирли еди,..»
деп, лийкинли қарады да маған кеўил айтты. Мен енди
кимнин өлгенин билдим.
«Нөкистен келген қол баласы,» деп, мени директор
меиен бир жайға киргизди. Ж айда тағы да бир-еки ҳәмелдар бар екен, солардық өз ара гүррининен балған
ҳәдийсени еситтим.
— Сен аўылдык участковойысан, лейтенант, —» деди Хожабай мен танымайтуғын, бетиттин тыртығы бар
жигитке. — Журттын айтып жүргени ырас па?
— Ырас-өтириган билмеймен, қанхорды услап, түснник хат алдым.
— А-ал, не деди? — деп атыр таза партком секретары. — Гоп сеиде?
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— Буннан бес-алты жыл бурын бес сыйыр, он қой
қосқан екен...
— Ким?
— Жннаятшыныц әкесц — Қалий деген. Айтыўына
қарағанда сыйыр отыз бес, цой ж үзден асса керек. Булардын көшиўге таярланыгт атырғанын Қалийдын. баласы үш-төрт күнликте билиптй, үйине цыз алыи қашып келмсгенинде ол да билмейди-ақ екен. Бала барып
әкесине: «Ал енди, Ж омартхан қаша жақ!» депти. «Қолында өлсек д е қутқарма, Ж омартхан деген өзин өзи
батыр, мәрт, мордана етип көрсетип жургени менен
қыйқым, намәрт, суўатақ адам, дым болмаса, «атаман»
деп қорқыт,» депти. Бала ишип келген екен, «сондайсондай әкемиздиц алыс-бериси бар еди, соны төлейсиз», десе, «қосып қойған түги жоқ, ондай жаланы
қой! Не қылғаи бәлесец өзиц! Қыздыц аяқ-қолын байлап әкелгеницди айтсам-, өзнцди қамақта ширитемен!..»
деп, айбарақ урыпты. Бала шыдамай, ыраслап атып
салыпты. Түсиник хатынық мазмуны усыидай...
— Федор Достоевскийдиц «Ағайинли карамазовлар» романында «Мейли, бир ўәлатизина бир ўәлатизинаны өлтире қойсын, нәтинде бир ўәләтизина дүньяда кем болады,» деген сөз бар...
—■Ж олдас директор, — деди бирдсн шаншыўланып
участковой. — Сиз совхозға басшы бола тура жинаятты ақлап, негативти мақуллап атырсыз, буныныз жа,
рамайды.
— Менин негативти мақуллалаған-мақулламағаным,
басшы болсам да ҳеш нәреени шешпейди. Сиз закон
адамысыз, законынызға сиз беккем болын, сонда бизиц мақуллаған, ҳәтте, мәжбүрлеген негативимизди де
болдырмай таслайсыз, законнын сақланыўы деген, мине, усы. Сснда ел бузылмайды. Ал, сизлер болсақыз,
жақ-жақ, қызбай-ақ қойыц, сиз емес, сизин гейпара
кәсиплеслеринизди айтып отырман, «жыцғыл» десе,
«қырғын» дейсиз, жоқарыдан биреў ым қақса соныи
тасасында өзлерициз де бнраз патыратты ислеп таслайсыз. Жинаяттын ирисин көрмей майдасын көрип,
және күйдиресиз...
— Мәселемкиден?!
— Мәселемкиден, дырдай бир капитан базарда пасыбай сатып отырған кемпирди қуўыў менен ҳәлек, пахта пунктлеринде, салы қабыллаўда, гөш, май тапсырыў321
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да шийкизат тапсырылмай-ақ пул^м^неи алынып атырган процентлерди көрсе де көрлГегендей. Бул, ақыры,
арысланныц тышқан аўлағанылдай ис-ғо?...
Уарра-ўарра узаққа созыЛа жақ еди, «салааты жнназа-а!» дсген даўыс, биреудиц келип намазға шыгыўды хабарлаўы кесип тарЛады да ҳәмме орынлы орынынан асығыс түргелистмс'
Табыт кетип ба^атырғанында Бийбайша, бәлким,
қолынан сонша дуз кшкен адамы болғаны ушын шынтлап жылаған шйғар. Табыт кеткен сон ҳаяллар уўласын-шуўласыр ишке кирип еди, бир ўақытта сыртқа
үш қатын: «Ҳо бахты қара, тур жоғал! Әртистей жөги
жылаўын қара! Қадеми ҳайырсыз қара жол!..» десий
бажалақласыўы меиен Бийбайшаны жулқылап сыртқа
шығарды.
Қарындасымды қалай әкетиўге сылтаў таппай турғаи ыаған әне, усы нәрсе қолай түстн де «Нөкиске кетиўим керек еди,» деп пошалап жүрген Хожабайдан:
«.Мингизнп кет, Тасқалада түсип қаламыз.» деп өтиниш еттим.
Баганағы гәпти
участковой ушын
емес, сенид
ушын айттым. — деди директор аўылдан алысласқаннан соц. — Ж омартхап деген ҳәзирги заманныц байы,
бурынғылар билдирип сзсе, бундайлар билдирмсй езеди, сонын ушын-ҳәм езилгеницди сезбестеи миннетдар
болып ж үре берссеқ, бирлиги — өзиқ. Енди сен-ҳәм
угрозыска инспекторы емишсеқ!...
— Мен нанымды ақлап жеп жүрмен...
— Ақласан неге усылардын бет пердесин ашпадық,
билмедин бс?!
— Басқалары да жетип атыр, жақында еки жинаят
аштым, — деп, өли тонаўшы менен тириек мәселесин
айтып бердим. Ол дыққат пенен тыцлап: «Ғарқ қылыпсан? Сен саўалмайтуғык сада екенсен! — деди мысқыллы. — Усы садалығыц ушын я елтирилесен, я қамаласан! Бириншицди алтынына қоса көп парасык
алып, босатып жнбереди. Босатпайтуғын
болса не
ушын тергеўге араластырмай сени қайтарып жиберди?!..»
— Мен шаршап едимдә, жинаятшы да болмаўымды
талап етти...
— Демек, ол сенин менен келисимге келе алмайтуғкйын билген. Екинщиц оннан да бетерирек. Үш кило
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тирийек отыз мыц ыанат турады! Банкаларыинын қашшан балық консерва,' ямаса уўылдырық банкасыиа алмаспағанына исенемисей?!
— Қыят Әўезхановтық .өзиие өз қолым менен тапсырдым-ғо, ақыры!
— Қыятынныц псриште екецине көзин. жете мс?!
— Жақсы коммунист екенин -билемев...
— Ж омартхан менен Қалийин де коммунистемиш...
— Усы ж ерде тоқтатын, бизлер тусип қаламыз...
— Таласлы өмирин. енди басланажақ, сергеклик тилеймен! — деп кетти ол.
Үйге жақынлағап сайын мени қорқыныш бийлей
берди. Ақыры, мен Хожабайга Жуманазардын қашшан
балконда сәўирлеп турғанын айтпап едим-до, ҳодийсе
онын айтқанына сәйкеслене жақ!
Бийбайша менен апам да, Запыран да уллы-шуў да
қым-қуўыт жыласып көрнсти. Ҳсш қайсысына тәсслле
де бер.чедим, мейли, дебдиўлери шықсып, қашып кеткен қыз, қыз бала болғанына налынып, үйи менен үсейтип керисер болар. Буларға ацсат, жылайды сықлайды
— шерин тарқатады. Бизге қыйын, бизге-с!..
Қыяттан пәпт жесем онда өлгеним! Қүни менен ен
болмаса звонламапты да, демск, керек болмағаным,
Хожабай — ҳақ!...
Күн батыўға бираз бар едн, тикке әнўлийешиликке
тарттым. Мәгар, Жуманазарды босатқандай болса Қыятқа даў урғандай дәлил керек еди. Келиўин келдим,
бирақ анаў күнгн ашық гөрди таба алмай, пай, аўара
болдым-аў! Сонын арасыпша шыйық келе кетти, онын
бул кәрадан жинаятшы тутылғаныиан хабары бар шығардағы, бирақ, қай қәбирден тутылғанын бнлмейди
ғой. Деген менен, мен анаў өрттиц жнйегин шамзлап.
ашық гөрди анық таныдым, онын үстине әллс кимлер
қашшан бетон қуйып, белги салып таслапты, әне керегин сол болса! Ёнди оннан изин таўып көр!.. Ендиги
бирден бир исенишим — Қатийра апа.
— Ақсақал, — дедим шыйыққа. — Қ,атыйра апа
бүгин бар ма?
— Еки күнликте жинлиханага алып кетти, бийшараны,
— Не уигын?! — дедим шоршыиып. — Жинлн емес
еди-ғоо?!
— Жинли болмаса, қойымгершиликти өртей ме, бий*
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шараға аллатағала бир арылмас лврттн берген-дә, маҳәлиндс «кимсен, Қатыйра!» болип еди, хошүрейлиликке де, билимге де! Әўелнн бе$*ме, ақыйрын бер деген
усы екен-дә!...
,
Аржағын тынларлық цйма болмады. Бөлимге жеткенше, Қыят Әўезханоцтын бетине түпиргенше асықтым. Соц, мейли, меня не қылса сол қылсын!..
Мудамы журт кетерде кенсеге келетуғынын билемен. Қаранғы тусип, шам жағар мэҳәлннде кабннетине
урықсатсыз-ақ сүнгип кирднм. Бул бир, сусы қатты басым адам еди, тақлап барған сезимнин, бәрин умытып
кеттим. Сын көзи менен қарап:
— Ҳаўўа, жолдас М аҳмудов,.— деп күлешырайланды. — Қай шәҳәрдн алып келдиниз?...
— Мен шәҳәрди аламан-аў, сиз тағы жаўға бере
бересиз! Менин ҳәзир ойнағым келип турған жоқ...
— Ҳаўўа, менин. ж үдә исим еригип отыр еди...
— Ояғын билмеймен, мениц билгим келегуғын нәрсе бар, Шәмековты неше манат пара алып босаттыныз?!
— Көкирегине суў бүркицкире, ҳәўири қайтсын,
иним. Мен парахор емеспен, онын үстине саған тергеў
бериўге д е тнйисли емеспсн. Барлық ис жайында, сен
үйине барып жат, шаршапсан. Ертенге шекем дем алысын бар, арқайыи уйқыла, бул мәселени ертен сәйлесермиз, — деп арқамнан сыйпап еди, «бори жайында»
дегенге исенип, қайта бердим-аў мен сорлы! Ж ол-жөнекей қуянқылыгы ушын ишимнен Хожабайды қатырып
сөктим, сөге бердим.
Азанда «кел» деген ўагында кабинетине кирсем,
барлық составты жыйнап отырған екен. Ҳәммесинин
түри суўық, көзлери жаўша қарап, шетинен мени жеп
баратыр. Дәрҳал қолға ала қоятуғындай еки кәсиплесим еки жағыма келнп турды. Қыят:
— Жарағыныэды тапсырын, ж олдас Маҳмудов! —
деп буйырды. — Сон қалғанын сөйлесемиз!
Көзиме бирден баяғы мииистрднн алдындағы Назар
Рсйимов елеслеп кетти. Тапсырмаўдын иләжы жоқ еди,
пнстолетти столдын үстине қойдым, қасымдағылардын
бнреўи Әўезхановтын ымы мснен удостоврениемди де
тинтип алды. Қыят шашын өрлеп:
— Отырын, — деди гүрсини нусқап. — Енди сөйлссемиз сизин менен, та-ак, жолдас Маҳмудоь, мәселе
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ыынадай: Сиз «Волгак» ды тексертемен, жайынды тексертемен, жумысында металломнан қанша түсирим
алып турганынды, еки ҳаялын барын билемен. Еки мын
манат бермесениз, қуртаман!» деп Шәмековты қорқытқансыз...
— Жалға-ан, жалға-ан!..
— Яқшы, тыклап отыра берин, Аппақ деген қыз, тағы еки ҳаял буны еситкен, мнне, қол қобған түсиник
хатлары! Сиз бунын менен де шекленбегенсиз, әўлийеге барып өлген биреўдин тислерин қағып алғансыз да
«алтын сатаыан» деп, буған барғансыз. Ж олдас Шәмеков сизин бузық ислеринизди әшкара етиў ушын ҳаяллар болып атырған Аппақтын үйинне сизди ертп барған. Оған раҳымег, сиздей сырғыяны туты п бернп, үлкен жәрдем етти...
— Ж алға-ан, жалган деймен, жалға-ан, жолдаслар!..
— Мине, мынаў зкспертизанык жуўмағы, қағылған
тислерднц бәринде сизин Қолықыздын изи бар, енди мойынлайсыз ғой?
— Барып турған суржылан екенсиз, Қыят Әўезханович!..
— Әлбетте, жалатай, парахорларға оннан да с>"ў-ықпан....
— Гөрдн қашшан бетонлатып тастапсыз-дә, сумырай!..
— Намысқа тийген сайын статьяныз аўырласады,
тағы бир аўыз сондай сөз айтсаныз, акт жасатаман да
ыына отырғанлардын бәрине қол қойдыраман, айтпады
демен. Қала берди, гөрди биз емес, эменгерлери бетонлап белги салды. Бирақ, биз өз иснмизди бежердик,
жабылмасынан бурын гөрге нзертлеў жасадық. Гөрдин пшинен Шәмеховтын емес, снэин тэп ҳээирги зцғыкыздағы кийип турған туфлийиниздиқ изи табылды.
Туфлийиниз 41,5 — размер баҳасы 17 манат қырық
тийин, Коқанда тигилген, оннан бери азған болмасаныз
салмағыныз 76 килограмм 300 грамм. Қолыныздын изи
бас сүйектен д е табылды. Бул бойынша сиз« мородерство» статьясы менен қамаласыз, Бул, бир, екиншиден,
сиз жинаятшыны дурыс тутқансыз, Дошматты айтып
отырман, бирақ, бнзге аман жеткере алмағаисыз. Өлигин таўып тексерип көргенимизде онын Дошмат исиминде жүрген Нейморон деген контрабандист екемлигк
325

www.ziyouz.com kutubxonasi

аиықланды, буныныз ушын раҳымет айтар едик, аттец,
тирийек дел тутқан банкаларыныздағы, ырасыида да
қара икра болып шықты...
— Өзиниз алмастырғансыздағы! Үш кило тнрийек
отыз мын манат турады екен, оны снз қолдан жаздырасыз ба, сур ж... Қыят!
— Сизин сөйтип ж ала жауатуғыныныэды билип
биз, ашпастан тексерттик. Л1нне, телникалық экспертнзанын жуумағы. Банкаларыныз сейфте тур, керек
дссеқиз, керсетсмеп...
— Көрсетилсии, ақыры, бала алжасқан шыгар, —
деди фронтовик капитан. Қыят Әўезханов сенфнн сынғырлатып ашып, бапкаларды столдын үстине қойып
еди...
— Күтә шсбер фокусник екенсиз, Әўезханов! — дсп
бақырып жибериппен. — Мьшаўыцыз қызыл қағазлы
ғой, менин бергсним кә-ө-өк!...
— Сиз утылдыныз, Маҳмудов! Бизин формамызды
кийип, совет адамларын бупдай шалжалаға салғансызә! Жулнкшилнгикиз тамам. Ҳәзир Қ П З га басылсын,
аяқ кийими айғақлы зат иретинде шсшилип алынсын.
Тергеўдн мииистрлнктегнлср жүргнзетуғын болды. Мэжилмс тамам, жинаятшыны алып шығын!-.
Еки жағымнан екн кэсиплсснм беккем тутып алды.
К эз алдыма Пазар Рейимов, женис салтанатындагы
пслковник тағы елеследи. «Болким, бундайлар кеп емес
шығар-аў, азынын өзи бул дүньяға көплик етеди, азыныц өзи де жобир-аў!..»
Усы ой маган енди келип атыр, не ушын баягыда
Назар Рейимов басқаныц емес, тап өзимнин жала гәпимнен жапып баратырғзнында усыны ойламадым
екен?! Обалым жоқ меннн! Бәлким, тағдийр мени Рейимозтын. шуўлап қалып баратырған бес баласыныц көз
жасларып натуўры төккеним ушын жазалап атырган
шығар? Сопда ол полковкикти көзи менен атып: «Сизин дс қуўылатуғын ўақтыныз алыс емес, партия. қүкүўмег бар болса... сизди бүйтнп қойыайды!.. деп, шақшыныўы мснен кетип еди-аў, слс жүр-ғо бул! Соннан
берп де нешшеник басыпа жетти екен, бәлкнм, мен еч
сопғы қурбапыда емес шығарман!.. Усылардын бәрнн
мен өзим талай-талай адам қамаған КПЗ да жападанжалғыз жатып ойландым. Лийкнп, ке-еш!..
Аяқ кийнмпм айғақлы зат иретинде алынып қойыло2<з
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ғанлықтан, басқасын таўып кийиўим керек еди, соған
бола Нөкиске алып кетпесинен алдын, жарылқады ма,
билмедим, \й ге кирип шығыўыма урықсат етти.
Апам менсн Бийбайша ун салысып жылап атыр
едн, «меи ҳақпан, бир алжасық болып атыр,..» деп жубатқан болдым. Ҳаялыма, негедур, ншнм жылымады,
қарап турсам, қыйналған, куйинген қэрекетлерннин
бәри жасанды көринс берди, соилықтан шығар, үнден
сзлқы н сычымлы бузбай шықтым.

Шыға бернстегн жарқ ете қалған нэҳән Дүн Бабамураттын «...жинаятшы қасында жүр...» деген сестпн
қулағымда жанғыртты. Қасымдагы екн милициоиср
асылысып еди: «мын қарғасаныз да күни кешеги кәсиплесикизбен ғой, қоя турық!» деп тоқтаттым да дүцди
төнксрип тасладым.
Жақында ғана таза алибастр меиен сыбалғанлықтан
оннан ҳәтте марҳум Бабамураттыц бармақларынын
нзин д е көриў ыу.мкин еди. «Ишиыде гуптикей кетсин,
ашаман,» дедим жигитлергс. Олар меиин шөккиш услаўыма урықсат етпеди. «Онда бир шәрт, — деп жалындым оларға. — Мен емес, сизлер-ақ ашыц, бирақ,
не болса да биринши мәртс өзим услайман »
Олар көнди. Ләтгепә5глеў биреўге дүннин түбкнин
дэл ортасын «дүнқ» еттирип едя, төккерилген дүн де
«дүнкн!:.» етип өз атын тәкирарлады ҳәм шөккиштин
гаүйдеси синип кетти. Ләттепәмин пәмлилеўи: «қоя тур,
бул искуство деген, ашнам!..» дсп былай ысырды да
шөккиш тескен орынға бармағын тығып, қалған сыбаўын маек аршығандзй қабиршақландырып алып
таслады. Дүннин түбинсн кесенык аўызкндай тесик
ойылды, «морҳамат!» деди пәмлиси орынын мағаи берии. Мен кетектен маек караған баладай қолымды тесккке создым. Қолым отыз сантнметрдей синди-аў дегеидс бармағым қағазга, тырнағым дуннин сыйпақ сырыпа тийдн.
Бул бнр хат екен. Хат шақмақ дәптердин бстине
лапламай сыялы яғиый пасталы зырламай ручка мепен
жазылыпты. «Не, не екен?!» десип атыр еки ийшшмнсн
үнилген екя «периштем». Мен дым үндемей хатты оқый
бердим.
«...Ннди маған бәри бир, жолдас ииспсктор, бул
хатты жазған менен менин утатуғыным да, уттыратуғыным да жоқ! Бүгин-ертеқ изимнен жэлладымнык ке32?
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летуғынын биле тура қорғаныўға да талпынбадым. Себебин мен айтқан менен сен түсинбейсен. ғой, буны да
жазбаўым керек еди, тек анаў-мынаў нс болса ишимде
кетпесин деп атырман... Сенин зийрек жигит екенинди
билемен; сен дүннин жаеын д-».п айтпасан да шамаладын. Бурын буған ҳеш ким итибар да бермеген, бунык менид нешше атамнан қалғаиын қуда биледи! Туўў
арғы бабам Дқсақ Темирдин гелле кесери болған екен.
Әмирдиқ исенимли адамы гүлал оқлаўшы сипетинде келеди екен де әкемизге тийисли тапсырманы — қай шаҳзаданы тонап, қай султанды гелле қылыўы кереклигин
жазған ишәра қағазды усы ойықтан берип, оны орынлаганы ушын тилланы да ©з заманларында ата-бабам
усы ойықтан алып турған. Бул талаи маған әкемнен
кәсип болып, байгус әкем маған «бизиқ туқымымызға
дууа кеткен» дср еди. Мен ата-бабамнан киятырғаи сол
шортти буздым. Олардық руўҳына, кәсиплеслериме
бийопалық етип, өтмишке талай мәрте қол силкип
көрдим, лийкин, маған исенетугын ийт болмады! Қашан көрсем, анлыўдаман! Жинаятым ушын жазамды
өтеп дүзелип келссм д е аклый береди, әдебинде мен
соларға қырсығып талай жинаятты иследим. Бара-бара
бул мағап кәсип болып кетти, изге қайтыўдық итималлығы беклене берди. Кәсиплсслерим мени Ярылқасун
менен жақсылап тапыстырды. Қасынан усы жайды
алып бердн. Комбинат баслығы менен келисип, жумысқа орналастырған да өзлери. Буны органнын сезгенин
сен көшип келген күни-ақ түсиндим, бирақ Ярылқасунға сездирмедим, сездирсем, ол ҳеш қашан тутылмай
жалжақлап ж үре бере жақ’ Оннан ала жақ өшим өз
алдына еди, енди үлгермеймен бе деп қорқаман! Егер
кәсиплеслерим қашып келип тығылған қуўысымнан да
таўып алып, тағдийримди сол жаўызға тапсырмағанында, дүзелеў ушын түскен жолыма сол кес-кеслеп шыға
бермегенинде еле де дүзелип, халық қатарына қосылар
ма едим, әлле қайтер едим?!. Әри-бери сезер десем, сен
де сезе қоймадын, ақыры жаныма тойғанлықтан өзим
силтеў бериўге мәжбүр болдым. Билип қой, бул менин
мәртликке атлаған еқ сонғы қадемим, себеби, бизин
исимизде сатқынлыққа жол қойылмайды, онын жазасы
тек биреў — ол өлим! Сеин жибериўге бел байлардан
алдын бунда биреў келдн, атын айтпайман. Дошмат
кешнксе гелле болатуғынымды сол ескертти. Ол кет328
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кен сон усы хатты жазып, дүнди сеникине әкелдим.
Тағдийр солай екен, көнемен, мен өлген менен қанылмайды. Сонық ушын, өлтирнле қойсам менин жәлладымды излеп ҳәлекленбеўнцизди өтинемен.
Себсби,
әдептен усы жолды танлап, мен өзиме өзим қылған
адамман, «мен өзимди өзим өлтирдим,» деп есаплайыан, сен еле ж ас ҳәм жақсы баласын, иске ж ана араласып атырсан, нәсиятым: ҳарамылық, бузықлық, бэринен де бетер сатқынлық ҳеш қашан кеширилмеўи керек!
Бурын тирийек сақланған «сандыққа» өзим ушын
еқ қаўипли болған хатты таслап кеттим, бунда хат
барын қай эа манларда уғатуғынынды, ҳашан ашып
оқыйтуғынықды билмесем де солай еттим, усы кетисийнен аман қайтсак, түбинде бир оқырсан. Бул дүньяда
ҳеш кимге исенбей тәнҳа жасағаннак жаманы жоқ, ҳеш
ким саған исенбесе оннан-ҳәм жаман! Усыинан өлип
кетсем, ҳеш кимге исенбей, өмиринше ҳеш кимнин исенимине ериспей тәнҳалықта өз ҳүжданын өзи жеп жасаған биймақсет өмиринен ўаз кешипти,..» дсн де
қойыц, жападан-жалғыз тилегим — тек жәлладымды
излей көрмен, өз өмирин өзи хорлап өзине өзи ж әллад
болганлардын ен сонғысы мен болғайман, әўмийин!
Л\ийнетинизди жениллетиў ушын тағы бир нәосени
айтып қояйын: мәгар меп өлип кетсем ҳәзир излениўде
жүрген Елдаш Пирнияз уғлы, Әш нрмаг махсум, Шералн Омар, Чортан Аккуловларды излемей-ақ қойын,
булардын бәри — мен — Баҳадур Қараев, сонда биз
«Бабамурод Атагелдиев» деген лақап пенен өмирди
жуўмақлЭған боламыз. Тағы да көп нэрсе айтар едим,
«жалладым бурын-ақ келип қала ма, хатымды тығып
улгере алмайман ба!» деп асығып атырман. Усы ўақытқа шекем ашылыспағанымызға өкинишли бийшара Ба>
бамурадын».
__ Не екен? — деди анадайда турған помлилеў кәсиплесим.
__ Әй, ҳеш гәп, — дедим де хатты қойын қалтама
салып алдыларына түстим.
Бөлимге кирпп киятырған ж ерде Қьгят Әўезханоа
пенен бетлесип қалдық. Онын маған итибар берместсн
кете жақ түри болды.
— Бир минутқа, гражданин майор!.. — деп егледим.
Артына түксийип қарап: «Тағы не жаналық аштын?!»
№
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деди «жаналық» сөзиие мысқыллы мән бернп. Қалтамдағы хатты бермей жақ болып турдкм, бирақ, буған
екпем болғаны менен улуўма ишки ислер хызыметине,
законға өкпем жоқ ғой! «Жекке ислердин жәмийетлик
мәпке кесент еткени — бул да жинаят!» дегеи ой «сып»
етти д е хатты қалан услащ аны м ды өзнм д е сезбей қаллым. «Оқымас,» деп едим,* басын бир көтерместен оқыды-о! Сон дсжурныйға «ҳөззирдеи кешиктирмей мынанық үйиндеги дүқ алдырылсын!» деп буйырды да, маған:
— Мағлуматық ушын раҳымет, бнзди көп мүшкилден азат еттиқ, — деди жүзин жылытып. — Нағыз
бизге керск, талантлы инспектор едиқдагы, — басын
шайқап, өкингенсип тақлайын тықылдатты. — Әттец,
пызамды бузып қойдық-дәә, ақымақ! Не де болса бир
Бабамурад ушын төрт--бес фамилинны излеў мүшкилинен азат еттиқ...
— Окын үстине, гражданип май-йор! Сизди, полковнигиқизди көп алтын, көп тирийек пенен де ғарқ
еттим-ғо, я?...
— «Ийт үре береди, кәрўан ж үре береди!» «Ҳәзир
қабырғаларынды саўсаттырып таслар едимдағы, аяп
турмап. Апарып басып таслақ! — Майор қаҳәр мекен
ссиктен шықты.
Изинен сөгинип бақыра бергеним, пәмли ҳәм пәмсиз кәсиплесим қолымды артыма қайырып ырасында
да «басып таслады». Аздан сон пәмсиз кәсиплесим мен
танымайтуғын тағы ски жигитти ертип келди д е майорға тил тийгизгеннм ушын булардық аяғына жығылыўымды өтинди. Сол мәўритте-ақ помсиз кәсиплесимнин
басын дийўалға сақ сткиздим...
Түн жарпында көзимди ашсам, ҳеш жеримде қан
жоқ, дақ жоқ, қәддимди тиклерлик шамам да жоқ, басқа бир ҚПЗ да жатыр екенмеи, қасымдағы адам:
— Милиционерлерге күш жумсап не қылайын деп
едиқ? — деди ашынып. — Енди тағы бир статья қосылатуғын болды-аў, милиционерлерди.1 де урамекен!...
— Олар милиционерлер емес, милнционер урмайдығо!
— Олар ким сонда?!
— Бнлмеймен...
Пәмсазинен басқасын, шынында да ҳеш көрмегенмен, танымадым,..

ззо
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...Мекин. жинаятларым сгатьяларыма дым ғаиа ыуўапық ҳәм зәрүрли ҳүжжетлер менен тас қылынып тастыйықланғаи екен. Буны мен усы кәрада — яғный
ИТК «көзи ашыҳлары» санама жеткерип түсиндиргеннен кейин шынтлап түсиндим. Деген мепен,» — я-ғэй,
қалай енди, ҳақпаи-ғо ақыры!..» деп өжетлесемен де
түсинип турып дым түсингим келмей ж аза берсмен,
ж аза беремен! «Ж аза бе-ер, — дейди Назар Ренимов.
— Б пз де талаи қағазды э а я л а ға н б ш 1 Бярақ, дурыслық
ашылмай қоймайды, ж аза бер!..» Тагы ж аза беремен,
та-ап, ақлаяыўдан үмитим биротала үзилгенше жаза
бере жақпан, әттен, үмити бар болгыр, үзилмей атыр,
үзилсе қоя қояр еднм-аў!..
Адам, ақыры шаршайды екен, үмитим үзилсин-үзилмесин, «Исине
қосылып
тнгилсин!..»
деген биргелкили жуўаплардын жалықтырып жибергенлиги соншелли, арза жазыўға қолымда бир силкип, биротала
ўаз кешип сдим. Еки айлықта Назар ағанын тосыннан
ақланып кетиўи үмитимнин арқаўын тағы жалғастыры п жибердн де бурынғы ж азы ў ж а зы ў ма, жылан отырып жазатуғын кесслге уиш радим! Себеби, дурыслықтын төбссин көрип қалдым, көрип турмап ақыры, тск...
сағымдай булдырап туттырмай атыр, жеткермей атыр.
«Исине қосылып тигилсин!..» деген сөзлер жуўап
хатларга еле де серкслик етип келип тур. «Тигилсе
тигиле берсин, тигилип қала бермейтуғын шығар'..»
Н азар ағадаи келген хатлардыц бири екиншисинеп
қуўанышлы:
«...Мени жаидырған сениқ Қалийиц еди,' — деп жазыпты барғаннан сонғы биринши хатында. — Усы ўолотизипа меиен бир ушырасэр.ман деп едим, баҳты бар
екен! Менин ақланғанымды көрмсй өртснип өлип үлгерипти. Жайыиа от тийипти, еденинен пул көмген жеркн
таба алмай жүргенинде өзи де өртенкп. шыпаханада жан
тапсырыпты. Текге деген ҳаялы көшеде көрингешшн
изинен жуўырып «бир сом берши, бир сом бср!..» деп,
жинли болып жүрнпти, буны өз көзим меяен көрдим.
Ал енди, иним, саған суўық хабар айта жақпан: келиишегнн Запыран Шербектен туўған баласын ийинине
қағып салып, қашшан Қырантаўдагы төркинине кеткп
қалыпты. Апан қараўсыз қалмапты, Қалийдин Ақша
33!
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деген ҳаялы: «балан келгенше ҳараса турайын, мен де
өзицдей бахты қараман,..> деп келген екен, соннан қалып қойыпты. Буны маған «ж азба» деп еди, өзин «не
көрсеқ жасырмай ж аз,» деген сон жазып отырман
иним;
Қарындасын Бийбайшаны болса, еситкен шығарсан,
гехникумды питкериўден-ақ Аббаз Дабылов районындағы шәрўашылық совхозына жумысқа жиберген ғой,
булгальтер екен, жақында бир шопан жигитке турмысқа шығыпты. Мен барсам «кемпирди көширип әкетемиз,» деп, күйеў балан меиен келип отыр екен. «Жақ,
бизлерди қозғаман, Әбилқасым келгенше еки ғәрип
оныса беремиз, еки ж ерде снпсекеш болып ислеймен,
менин де өз табысым өзиме жетип атыр, апайдын пенсиясы да бар, жетеклеп кирип-шыгып, көзи жоғыида көз болғаныма дым қыйналмайман,» деп, қарындасыннын машынасын Ақша бос жибердн. Сен оған кейимей-ақ қой, бул дүньяда сенин менен мен ойлаған идеаль да бар қусаған!..»
Арадан көп күн өтпей Ақшагүлдин өзинен де хат алдым. «...Қишкене қус терезениц шөлмегине соқлығысып
элген жоқ. Торы өртенип кетти. Сол қус ҳәзир сенин
ҳәўлиқде уялап атыр. Сен оған өкпслеме, өзик келип
«киш» десен, кетердағы, қайтеди енди! деп астарлапты
да сон тиккелей Назарға өтип кетипти. — Жақында
мени тергеўге шақырып еди, барсам Назар аға жүр;
«Полковникти партиядан өширди, усынын иси бойынша
тергеў берип жүрмсн, мендей паҳақтан кеткенлер баршылық екен, күте бер, Әбилқасым да келип қалар...»
деди мени жигерлендирип. Сон тергеўге кирдим, сорайтуғыны баяғы бәримиз қол қойып берген акт, Назардын үстинен дүзилгеи акт-ше! Сүмирейнп бир врач та
жүр, ол сени «Жигули» менен әкелнп таслапты ғой
үйге!..» деп жазыпты. Мен бул врачты таныдым.
Усы қуўанышларымды ишиме сыйдыра алмай жүргенде Назардан тағы хат алдым. «Ал, иним, бир тамаша нслер болды! — деп үндеў белгисин қойыпты ол. —
Мен келсем, Әўезханов республика бойынша БХССтын
начальниги болып нслеп атыр екен, полковникте ҳеш
тергеўде оған шан жуўытпай тур едк. Өзин айта беретуғын Ж уманазар Шәмеков алтын менен тутылып,
Әўеэхановқа пышыққуйрықтай жабысып атырғанда
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Әўезхановтын. бирден журеги жарылып өлнп кетти.
Үйин тинтиўге қалыс гүўа сыпатында мен де қатынастым. Пулы болар емес! Аманат кассаларында ҳәр баласы, дайы-жийенлеринин атында нешше-нешше мын
манатлар-ар! Тинтиўшилер алтынды таба алмай
кетип барагыр едн, гап, бала, сеннн менен ИТКда дуздамек еткен тағдийрди айта бер! Қарасам, шарбағында
нәҳәи дун тур! Сен айта беретуғын Бабамураттын дуни
есиме түсти де: «Сизлер қурал менен таба алмаған
алтынды мен жай көз бенен-ақ көрип турман, анаў қасқыр ийттиқ қасындагы дукди төнкернқ!» дедим. Ь1расында да алтын сол дуқннн түбинен шықты. Ертенине
мсни жана мннистр — генерал Охотников шақьгрып
алып:
— Сен оны қайдан бнлдин? — деп сорады. Мен сен
ҳаққында айтып бердим. Ол аты-жөнинди, адреслериқди жазып алып қалды Да: «чекист ҳәмме ўақытта,
барлық шәраятта да чекист!. Бизгс сендей адамлар керек, Тасқалаға замнач болып барасыз ба?» деди. Басымды шайқап: «мен қартайдым, Тасқаланық келешектегн замиачы ИТКда банчик!» дедим. «Оны да көрермиз, банчик ҳәзирше жуўына турсын,» деп күлдн. Сон
жасынды сорады. Мен сениқ еле отызға да шықпағанынды айттым. Ол бирдон қуўанып кетти. Әне, иним,
жуўына бер, жуўына бср...»
Мен еле жуўыиып атырман, моншадан гириштей болып гирбиқсиз шыгатуғыныма гүманым жоқ. Тек, сизлер жалықпан, ҳәзирше куте турын. Екинши дәптеримди күтик. Тағы ски дэптерим бар, бул тск бириншиси...
Қой енди, гәпти балалата бермейин, әпиў етин, ўақтынызды көп алдым, көрискеяше саў болын!
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