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АНА
1940-жыл. Меп бул ўақлары саррас сегиз жаста
едим. Жаздыц ыссы күнлериниц бири. Еки жағы дин аспанга тирелген тсреклер менен қоршалған үлкен гүзар
жол менен екеўммиз дуўры арқаға қарап жүрип баратырмыз.
Райо }1 орайынан шыққанымызға бираз ўақыт болсл
да жолымыз өпбегендей. Себеби артымызға бурылып
қараған сайын районныц тереги орнында қозғалмастап, қоныў қара булттай думаплапып ецсемизден қарады да турды.
Күи қанша қапырық ыссы болғапы менеи жүрип баратырган жолымыз қою сая. Жолдын он жағыпдағы қалыц тпгнлген узын ақ тереклер күннпн көзин бизлерден тасалайды.
— Ж үретой, балам, жақынладық. Неде болса түске
қалман жстнп қалайық,—дегеп сон мен жүрисимди тсзлетип, изпнсп жетип, қатарласып жүрдим. Бираз жүрген сон:
— Шаршагансацды, арқацдағыны бере-ғой,—деп арқалап киятырған орамалдағы үлкенлигн баланынбасындай еки жамбылшаны өзи алды. Бул жамбылшаларды
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бағана, азанда атам «еки балама апарып бер, жақалық
етсин» деп еле из түспеген атыздан үзип берип жиберген еди. «Шаршағаным жоқ, өзим ақ алып жүре берейин» десем, айтқаньшды қылмады. Бунысыз да аиамнын жүги женил емес еди. Бир қолындағы палаў толтырылған үлкен көк кастрюль, екинши қолыидағы кастрюльде қатық, пәтирлер, писирилген мәйек, қақ ерик,
тағы соған усаған базарлықлар оралған түйнншиклер.
Бул базарльгқларды лагерьде пионер вожатый болып ислейтуғын Жумабай ағама, дем альт атырған Рысназар ағама альш киятырмыз.
Шен жағымызда үлкен орик бағы көринди.
— Мине, келдик,—деди апам жанағы бағды нусқап.
М.ен сол ўақытта әдейи қиятьтрған жеримиэге келген
лигимди билдим.
Сол жақтан
келип гүзар жолга
түйискен аяқ соқпаққа қайрылдық. Жол жонышқа атызыиын иши менен жүреди екен. Көрпе жоцышқаныц кош
ийиси кеўилди көтерип, үлкен ләззетке болейдн. Жолдын
еки шетинде гүллери қәр түрли түске дөнген пәшеклер
оратылып оскен. Пәитек гүллерине қонган гүбелеклер
адамнын аяқ сестинен сетем алып ушып бетлеримизге
келип урады. Жоцышқалық таўсылган соц үлксн
бақшашылық атызыныц ернеги менен жүрдик Қойыў саялы ернк бағьша кирип
келдик. Бағдьщ
ншине арасын бнр бирине
жақын етип оцлаған
шатыр қурған- Бағдыц
дәл ортасында ший мепен қоршалған үлкен шертек тур. Апам шертекке қарап жүрди. Жақынлай бергенде Ж умабай .ағам менен
Рысназар алдымыздан жуўырып шықты. Апам Жумабай ағамды баўырына тартьш, кец !мацлайынан ынтыгып
сүйди, бир қолы менен жас қозынуц әреби гүллертше
мегзейтуғын буйра қойыў шашын аймалап сыйнар едч.
Жумабай ағамды қоя берип, өзин қапсыра қушақлағап
меннен үш жас үлкен Рысназарға айлаиады. Апам еки
баласын бирден көрип жүдә ўақты хош болды. Сөйтип
турғанда апама қарап қушагып ашып екшқыз шапқыласып келди. Булар бизиц аўылдаи келгеи Сарыгүл менен Қалбийке еди. Екеўиниц дс үстинде жуқа ақ көйлек.
Сарыгүлдпц қызыл шырайлы жүзи бурыпгыдапда бетер
ажарланып, қап-қара шашыпа тагылгам қызыл жнпек
' лентасы бир букет роза гүлин слеслетер еди. Қалбийкеинц жылтырагаи сары жнпек шашына тағылгап көк жасыл түсли лентасы өзине жарасықлы көрик берип тур.
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Жумабай ағам ҳәммемизди шертекке ҳарап баслады.
Лагерь балалары узын шертектин. астьшда түски аўҳатқа отырған өкен. Апам үйден әкелген базарлығын Жумабай ағама бердн де, чай ишиўге отырды. Балалар аўцатын жеп болғаннан кейин шатырларына тарқасты.
Рысназар олардан бөлинип цалып, екеўимиз бағдыи
сыртындағы жолды кесип өткен Қара сыйрац жаптыц
көпиринин үстине «елип отырдык. Аяғымызды муздай
суўға малып отырып, көп ўакыт сөйлесип калдық.
Сигнал даўсын еситип, лагерьге цайттық. Келсеклагерь пионерлери орнынан турып сапца дизилген екен.
Апам көриўдеи:
— Салцын түсти, енди қайтайыц, балам,—деди.
Жумабай ағам менен Рысназар бизлерди гүзар жолға дейин шығарыл салды. Бизлер жолға түскеинен кейип
'күн бираз салқып болды. Районнын орайына демде-ақ
келип қалдыц. Қаланыц орайлыц көшесиндеги тарбайып
өскен үлкен а'ц талдьщ астында орналасцан квк будкадан бир стакан морс суўын ишкеннен кейин иркилместен цаладан шыцтыц. Жылўанныц ғырра жағасындағы
жол мецен аўылға царай жал тарттық. Күн тәўир ац
төмен ецкейип, өз уясына кириўге асығыўда. Еки бойы
көк шөпке малынғап Жылўанныц ийрим тартып аққан
ылай суўы айналаға салқынлық төгиўде. Усы кешки
салқынныц қушағыида жүрип киятырған апам еқеўимиз
диц алдымыздан ойда жоқ жерден кишкене бир ўақыя
гезлести.
Жаптын жағасында бес-алты
жасларға келген
қара бала шырлап жылап тур. Жаптыц арғы жағасындағы жасы отызларға жақынлаған узын бойлы, бийдай рецнен келген келишцек суў болған қызыл узын көйлегиниц етегин еығып тур. Жаптыц берги жағасындағы
-баланыц тепсинип апалап жылаўы адамныц қунқасын
жуўлатып, реҳиминди келтирсди. Бала суўға түсейии
деп шешинип көйлегин қолына алғап, аяғын суўға салыпта көреди, тағы суўға кетемен бе деп қорқады- Жап
шүцгил, ол суўға бала туўе үлкен адамларда бойламайды. Қәйтседе бала арғы жүздеги анасынан қалғысы
келмей шырлап тур. Бирақ жацағы ҳаялдынбалаға басы
айланатуғын түри жоқ, кийнмлериниц суўын сығып болганнан кейин кетпеге мейил берди.
— Ана ҳаял сениц нец?—деп сорады.
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— Апам, өзимниқ апам,—деди жанағы бала өксиген
баса алмай.
— Келин, ҳа, келин, тоқтай тур, бир аўыз тиллссип
қалайық,—деп даўыслады апам кетип баратырған ҳаялға. Ҳаял тоқтап жаптыц жағасына қайтып келдн. Бала
жылағанын қойды. Жаптыц еки жүзинде турған бизин
апам меиен жанағы ҳаялдыц арасыпда сөйлеснў басланды:
— Мыпаў өзиннин балан ба?
— Аўа, тап өзимнин балам.
— Онда иеге таслап баратырсан?
— Тасламай неғылайын, шеше бизди әксси таслаған
сон, Аяғыма тусаў болар деп таслап баратырғаным,
тағы сол ширкинниц туқымына жүзим түспесин. Ҳаял
арғы жағада турып, барлық жағдайларды айтып бердм.
Бул ҳаялдыц келиншек болып турмысқа шыққанына онлаған жыл болыпты. Күйеўи саўатсыз жай колхозшы
екен. Әдепки ўақытлары ж үдэ татыў турыпты. Бирақ
сэл жерде күйеўине ҳәмел тийисип, колхоздыц өндирпси
болып сайланып, астына ат минген сон айныпты, бурьшгы татыўлығы бузылыпты. Үйиие анда-санда бир кслетуғын болыпты, жоқ жерден жәнжел шығарып, келнншегнниц басынан таяқ айырмайтуғын «бәлеге» ушыраиты. Булардыц арасына түсип, сөзин тынлайтуғын, кимдики дурыс кимдикн шеп екенлигин айратуғын қәтқуда
адам да табылмапты. Үйиндеги жалғыз кемпир баласыныц гүдибузарлығына «қой» деўднн орнына келнни менен баласынын «қызығына» қарапты. Ақыры ҳаял шыдай алмай күйеўинен кеўлиндеги мүттәҳәц не?—деп сорапты. Күйеўи бақ дәў>летим келген ўақта өзнмнин ҳәмелиме сай қыз аламан, келген жолыца түс»,—деп ашықтан-ашық дүрис еттирип айтыпты. Ҳаялда көп саўдаласнастан «жүзнц қурсын, көрмегеним сен болғай» деп жал
ғыз баласына да қарамай үйинен шыга берипти. Баласы
әкеси менен кемпириннц әрн-бери алдастырғапыи тыцламай, анасыныц изинен шырқырап жылап қалмапты.
Ҳаял Жылўанныц жағасып айлаишықлап көрнн, кнйимлерин шешип, суўға түсип, өзи жаитыц аргы шетинё
шығыпты. Баласы жаптыц бсргн шетинде қалып, анасынын анық таслап кететуғынына көзи жетип шырлаптурғаны екен. Бизиц апам ҳаялға қарап:
6
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— Балацды адасып кетеди деп ойламадьщ ба, шаппаттай бала үйин қалай таўып барады?—деди.
— Барады, шеше, күнде ойнап келип жүрген жери, үй
узақ емес, ҳа анаў . . . —деди қолын арқаға шошайтып.
Ырасында да басына гүдидей қылып от-шөп жыйналған
үлкен сейисхавалы жай ҳәм жайдыц алдында тигилген
қара үйдиц ақ шийи яиық көрипип тур. Апа,м солай қарап
аз-маз нәзернн тигип турды да:
— Ҳә, жаца билдиад, анаў «қырқпа сақал» екен гой,
көрмедик ай, пейлип тасламаса пәрестеге нәзери
түспес.
Қелин балацды өзиц менен бирге алып кет, — дедн
апам.
— Қалай бирге алып кетермен. Мен қашанғы әкемниц үйинде отырарман. Қөп болғанда бир жыл отырармаи. Қайта хожалық болыў нийетим бар. Биреўдицбаласы екинши биреўдиц үйине сыя ма? «Кемпириниқ изине
ернп келген бала» атандырғанша әкесиниц үйине қалдырып кеткеним мақул болар деп ойлаған едим. Буны
алып кетсем аяғыма тусаў болмайма?—деди келиншек
тез-тез сөйлеп.
— Қайтадан хожалық болыў нийетиц дурыс. Себеби
еле жассац, ©мирицниц қызығы алдыцда. Бирақ қай
нәрсеге де сабырлық керек. Қайдан билесец, алдыцда
не нәрселер гезлесетуғынын? «Бекирениц басы тасқа
тиймегенше қайтпайды» дегендей, еле сол күйеўиц басы
тасқа тийип алдыца қуллықлап барып жүреме ...
— Ол мәжгүн, ахмақ адам,—деп ашшы даўыс пенсн
анамныц сөзин бөлди ашыўға буўлыққан келиншек.
— Адамныц ақыллы болыўыда, ахмақ болыўыда ҳәр
түрли. Екеўинеде кишкене себеп болады. Сениц күйеўицде бир ақ көкирек жигит қой. Бурын ҳеш нәрсе көрмеген
байғуд, «ҳәмел қысып», астындағы минип жүрген аты
көтерип, азмаз жолдан шығарған ғой. Бирақ ондай адамныц жел өкпелиги узаққа бармайды, «қустыц келиўи
менеп кетисиндей тез басылады...»
— Пай, шеше, «ширкинди» айта бермей ақ қойса . . .
— Қелнн бала, онша алып уша берме. Жаслық дәўир
ҳәммениц де басынан өткен. Әбзелинде ҳаялдыц еркекке
қарағанда шыдамлырақ болыўы керек. Сениц мәжгүн
деп турған адамыц еле басылып
пәп-пәкизе ақыллы
адам болады. Көп болғанда жылына дейин «жилли7
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шнлик» етер, «жаздым, жанылдым» деп алдына басурып барады . . .
— Өйпбий шеше ай, қоймадын ғой айтып, цулағым
шынлап кеттн. Жары жолға барғанда кеўилге түйген
ойымды ‘бузып, сарсан кесек ететуғын болдын аў.
—Бир бойы-сыныц келген келиншек екеноен. ақылын
да соған сәйкес шығар деп шамалайман.,— Қанша ашыўланып, тикке шапшысан да «қудайлығын» айтып қалажақнан, шырағым. Адам ашыў менен не қылмайды. Қай
бир нәрсенин де изине цараў керек. Ойына алған не
нәрсе болмасын ойланып, ақылға уғрас ислеў керск.
Саған басқа бай табылмайды деп атырғаным емес, табылады. Бирақ биринши қызлай қосылған адамыцдай
болмайды. Сонлықтан қатты ойланыўын керек, 'бала!м.
Усы ашыўланып кетип баратырған күйеўнцнин ақыллы
я ақмақ болыўы саған байланыслы. Мениц саған қалыс
тилегим: усы адамныц дурыс жолға түсип, жақсы адам
болыўыныц гүўасы болсац дер едим. Ол адам сениц
жақсылығынды өле-өлтенше умытпас еди, қәдир-қәўметицди дурыс 1баҳалаў қолынан келер еди. Ол жағын
өзин биле бер, бирақ саған бир пәндиў-нәсиятым: қәйткен жағдайда да баланды қасыннан қалдырма, аяғына
тусаў болмайды, қайта үлкен гүзар жол болады, бахытын болады. Перзентинди шырлатып жары жолда қалдырма, ақыры сен анасан ғой,—деди апам жаптыц арғы жағасында турған келиншекке салмақлы сөйлеп.
Кетип баратырған жолынан ириккен анама ашыўланып,. кетиўге асығып тыпыршылап турған келиншек
қәддинен өзгерилип, сам-саз болып қалды. Қелиншек
туўры мацлай алдындағы ап-анық көринип турған үйжай бетине мөзин тигип, азырақ қарап турды да жүзин
төмен салып, оц қолын аўзына апарып көйлегиниц узын
жецин тислеп, аяғыныц астында пәтли ағып турған жылўаннын ылай суўына көз алмастан бнраз қарап турды.
Кслиншек басын жоқары көтерип, айыплы адамдай
тайсалақлап, апама иәзер таслады.
—Дурыс айтасац, шеше мен дегбиримпеп сасқан екен. мен. Қәнекей енди баламды бери шығарып алсам, мен
жүзнў билмейтуғын едим, езнм зордан өттим, жап болса, шүнгил,—деди ҳаял әсте сылбыр даўыс пенен гүпалы
пишинде берги жағадагы баласына телмирип қарап.
— Ҳәзир деди де, бизиц апам үстипдеги узын гүлли
сатийин көйлегин шешип таслап, баланы мойиына мнн$
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днрип арғы жағаға демде жүзип өтти. Апам жағаға жақынлаўдан ақ ҳаял апамныц мойнындағы баласын көтерип баўырына басты. Ҳаял баласын баўырынан жаздырып жаптыц ишинде ярым белинен суўда турған апама чселип, қос қолынан адып турып:
— Берекет тап шеше, балаларыцнын. рәҳәтин көргейсиз,—деди.
— Сизде балацыздыц рәҳэтин көргенсиз,—деди апам
ҳаялдыц қолынан өзиниц қолын жаздырып. Сөйтти де
апам үйректей бергн жағаға шықты ҳәм жағада турған
койлегин тез кийип шықты.. Бул ўацытлары жацағы
ҳаял баласын изине -ертип, күнниц туўры батысына қарап асығыслык пенен кетип баратырған еди. Апам оларга азыраҳ мыйыҳ тартып қарап турды да, маған бурылын:
— Ҳеш ўақыт ананы баладан, баланы анадан айырмасын, жүр балам бизлер де кете ҳояйық,—деди.
Бизлер жаптыц ырашы менен жылўанныц өрине қарай жүрип кеттик.
# * *
Қаланыц ортасьшдағы китап дүканынан мен жүдә
кеўилли шықтым. Себеби апамныц изине ерип, аўылдан
одейи излеп шыққан екинши классқа тийисли* барлық
китапларды апам алып берди. «Енди сеннен тындым ба?»
—деди апам китаптыц табылғанлығына кеўли питип.
Анамныц булай деўиниц д е жөни бар едн. Апам ҳэр түрли жумыслар менен қалаға барған сайын китап әкелип
беремен деп кетип, қайтарсын умытып бос қайтқаныиа
өзн ж үдә өкинетуғын еди. Мен де оқыў жақынлаған
сайын китап ушын тынышсызланып, апамныц қулағыныц мазасып кетирген едим. Ақыры болмаған соц бүгии
изине ертии шыққан еди, Мен китаптыц табылғанына
шекснз қуўанышлы едим. Себеби оқыўдыц басланыўына
саррас он күн қалған еди. Дүканнан шыға берип, нәр:
ўап тережлер менен бүркелген көше менен жүре бер
генимиз де сол, баяғы жап бойындағы көрген баласын
бизиц апам суўдан арғы жағаға өткизип берген ҳаял
ушырасты. Арадан бир жылдан көбирек ўақыт өтсе де
мен ҳаялды айнытпай таныдым. Бирақ ҳаялда өзгерис
бар: түрине |қан жуўырып, шырайланған. Үстиндежасыл
жипек көйлек, басында сары жипектен бир тартар орамал. Баяғы баласы да қасында, ол да толысып,
қара
9
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домбай бала болыпты. Үстинде ақ көйлск, басы жалац
бас, шым қойыў қара шашы
жылтырап
тур. Ҳаял
анамды көриўден қушақласып көристи. Бала да биз.терди таныды, төмен қарап, әстен мыйық тартып,
маған
қарап күле береди.
Апам жацағы ҳаял менен тэўир-ақ сөйлсснп қалды.
Қалаға базарлап келген екен. Ҳаял әкесиниц үйинде
еле отыр екен, колхоздыц алдыцғы қатардағы ҳақыйқат
билеги болыпты. Таслаған күйеўи бир жылдыц ишйнде
үш ҳаял алып жиберипти. Талабы келиспепти, х.Эмелден де айырылыпты, ҳәзнр жай колхозшы болып ислен
атырған көринедй. Жаздым, жацылдым, бәринде қойдым, енди қосылайық деп еки рет ҳаялдыц үйиие адам
жиберипти, бирақ ҳаял жуўытпапты. Өзи барып 1келиншегинен ҳәм туўысқанларынан «еширим сораўға, сағыиып жүрсе де баласып бир барын көриўге бетнм жоқ,
деп араға адам салыў менен жүр екен. Ҳаял усыларды
биримлеп айтып епди нс қылса.м екен?—деп апамиап
ақыл сорағандай болыпты.
— Өзиниц айыбын сезип, ҳаялдыц, балапыц қәдирин
жүдә билген екен, егер енди өзи кеширнм сорап, ыраси
менен қосылыўға тилек билдирип барса қосыла ғой,
ҳеш айыбы жоқ, бундай адамлар кейнниен жақсы болып
кстеди,—деди бизиц апам ҳаялға.
:
— Қәйдем, мен көрген адам болса, опыц келе болыўы
қыйын, бирақ ақ көкирек-аў, деди ҳаял е.ки ойлы болылСол жерде ҳаял менен айырылыстық. Бизлер жылўанды
жағалап аўылға жүрип кеттик.
Жанағы ҳаялдыц өткен жылғы баласы менен 'ёки
жақта шырлап турған жерине жақынласып қалдық.
Тапсол жерде, жағада үстинде шымшық көз ақ шыттан тнгилген кир басқан көйлеги бар, басында жымырықлапған көк қалпагы, қырма сақал, қара 'мўртла;ш'':шүцирек көз, орта бойлы, еле қырқтап апыҚЛап
өтў қоймаған бир адам туўры алдында, күннпц бЯтар
аў+ыйа зецйрейип қарап турған еди. Сөйтти де төмсн
отт>фа‘қалы'п, аяғындағы көк шүберек етигнн шсще 'б'аслады."Бизлер тап қасына жақынлағапда екиншн ёТигни шешип, шылғаўьш ишине тығып атыр скен. Бизлёрдиц оныц қасынаи өтип баратырғанымызды бплнп,' йуры Қашқан кәзип бир тигип қарады. Бизнц аиамдьгтаиыйтуғ~ын болса керек. «жецгей саў журсиз бе», ден
кеўилсизлеў сәлемлести. Дамбалын шешип таслап, ' ; ет10
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игин қолыиа алып, үстиндеги көйлеги менеи өзин суўға
атып, аргы жағаға өтип, жалма-жан кийинди де баяғы
.үаялдыц кеткен жағына қарай
асығыслық пенен тез
жүрип кеттн.
Бнзлер /Кылўапды жага.щп, бнраз жүргепнен кейип
алдымда баратырған апам: «жацағы адам баганагы қаладагы көргеи ҳаялдыц ери, балаиыц әкеси деди»- Мен
де, еолан шыгар дем шамалап киятыр едим. Пзнме апланып қарасам, жацагы адам ҳеш жерде
көринбедн.
/Кылўанныц бопыпдағы соқпақ пеиен апамнын, изииеч
жүрпп княтыргап менде бул ўақлары эжеп тәўнр оп панда болып, биреў қулагымнан сыбырлап сораў сорап турғандай, мен оган жуўап излеп азапланыўда едим». Бағанағы қара бала үйиниц тәрепинде ойпап отырған ўақта агасы ҳәзир есиктеи кнрип барса, қуўанып ағасына
барарма екен я оннан қашарма скен? — деген ойларым меиен бэит едим,—жолымды апамныц изи мепен
даўам етип жүрип киятырман.

БАЛАЛЫҚ
Бул нлгерп жылларда болған еди. Февральдыц ишп
Узақ даўам еткен қақамаи аяздан кейин күн ырабайыка
қайтқанына ммне үш күн болды
Күн ашық. Арқадан
суўық самал еседи.
Бизиц үй, Жылўан жаптыц жағасыпда, аўылдыц арғы басында еди. Үйдеп сәл қашықлаўда
Жлыўапнан
саға алган. «Опсалма» шыгыстан батысқа қарай колхоздыц пахта жерлернне дейин узыннан узақ созылып
жатады. Опыц бопы тутзарлық. Бнзиц үй менен усы ой
салманыц еки арасында бир гектардай пахта атызлыгы
бар. Ондагы ғаўашалардьщ пақалы ерте бастан шабылып алынып, төгин жайылып болғаннан соц гүзги қызыл
суў .жиберилетуғын едп. Быйыл қыс қатты келгенлнктен
аты.здагы суўлар көк көмбек цементтей болып қатты да
қалды..Бул бизлер ушып жүдэ жақсы болды. Ҳәр
күни оқыўдап келпп, түс аўғаннаи сол кәрага жыйналысамыз да,- музда сырғаиақ тебемиз, шырылдаўық ойиапмыз.
Мипе, .бүгинде тап солай болды. Ҳәр ким қэлеген опынлары менен машқул. Бирен—сарац балаларда конки
де бар.
Ол ўақытлары бнзиц аўылдан тек ғана баслаўыш
мектеп ашылгап едн. Әлле сонлықтан да, қэйтседе ҳәр
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күни бул ж ерде жыйналатуғынлар бир сыбайлас балалар. Классларында өзгешелик болған менен
бойлары
тен деўге де болады. Ишимиздеги көзге түсстуғыны.мыз
тек ғана Оралбай. Ол қаладагы мектепте аўылдан қатнап рқыйтуғын еди. Шамасы я алтыншы, я жетинши
классларда. Өзи де узын. Онын қасында бизлер сол ўақытта қызығып оқыйтуғын Свифттид «Гүллибердин
саяхатығщағы» Гүллибер менен иргежейлилер сыяқлы
един.
Оралбайдыд ҳорекбтине ҳәммемиз тан қаламыз.
Шаққан. Көп ойынларды бизлерге үйреткен сонынөзиАяғындағы қара хром етигине Қоньки байлал алған.
Конькиси басқа балалардағыдай әйтеўир қолдан исленген емес. Дүкандики. Мине ол ҳәзир муздьщ үстинде
шырылдаўық 1айдап жүр. Шырылдаўығы да өзгеше.
Бир ўақытта ол қолындағы аламышланған таяғынын
ушындағы жипке шырылдаўықты қайтадан орап алды
да, музға қойып, пәт пенен тартып-тартып жиберди.
Шырылдаўық шыр гүбелек айланып, алдына түсип зырлаўы менен жөнелди. Бир еки бала изинен жуўырыпеди.
Қаш: Ж ол бер—деп бақырып жиберди. Шынында да .
Орзлбай коньки тебиўде адам сүйсинерликтей ҳәрекет
ететуғын еди. Төмен қарап бүкшийип, қолларын сермеўи
мепен аяқларын екшеп-екшеп умтылғанда
көп жерге
барып қалады. Соннан бойын тнклеп бираз ўақытқа дейин теп-тегис муздын үстинде қолларын артына қайырып
тып-тыныш сырғанап барады. Тезлик пәсейгеннен кейин тағы пәт алып, дүп-дүзиў баратырғанынан бирден
қыйсайып бурылған да, сен енди жығылады деген ойга
берилесен, буған өшегискендей, ол және бойын тиклеп»
оқтай атлығыўы менен балалардын топарын қаға айырып өтеди.
Онық минези дым қызық. Тап қуйындай, Дем де өзгерип кетеди. Ҳәзир де ол тезлигин әсте пәсейтип, тусымызға келгенде тоқтады. Ҳәмме бны қоршадыда алды.
—• Келид деди ол қолындағы таяғын жоқары силтеп,
— Қәне, сизлердин батырлығынызды, шыдамлылығынызды сынап көрейик. Ким етигин шешип, мына муздын
үсти мененжалан, аяқ анаў атыздьщинелине бара аладьӨ
Әнгименин ыр.абайын билдик те, ҳәр ким ҳәр жаққа
тым-тырақай қаштық. Ол бизлерди бүйтеди деп ойламай
қалган еди. Болмаса биреўнмизди мәттал услапта алар
еди. Гә жьтғыльга, гә турып, зорға шелге
келип жет13
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тикте; , артымызға бурылып қарадық. Оралбай еле баяғы турған жерде қолына таяғын услаўы менен қозғалмастан тур екен. Оннан тәўир ақ қашықта
балдағына
сүненген Балташ деген бала тур.
Бул баланын өмири көп аўырмаилықларға толы..Еки
жасар ўақытында лән болып қалған. Енди ҳәзир
еки
аяғы жип-жинишке. Тек таяққа сүйенип ғана жүре алады. Онда да аяқларын солтан-солтан еткизип,
зорға
сүйреп басады. Сонлықтан да балалар оныц кеўлине
тиймеўди ойлайтуғын еди. Өзн бирақ шебер уста. Қоландағы шанашасын соғып алғаида өзи.
— Оралбай азырақ турды да, таяғын муздын үстике
ылақтырып таслап, Балташтын қасына келди. Ҳәмм.е не
болар екен дегендей олардан көз айырмай тур. Балташ
дәрриў Оралбайдын қыялын билип:
— Қойса, Оралбай,— деп жалынды. Бирақ, Оралбай
оған барып асылмақшы болды. Буны сезген Балташ кейи>[ шегинемен дегенде жалп етип қулап түсти. Усынпап
пайдаланған Оралбай Балташ тикейемен дегенше шаққанлық етип аяғынан етвклерин шешип ала сала, өзи
атыздын шелине қарай қашты. Қурғақлыққа шықты - да
силеси қатқанша күлип, М'ардыйып қарап турды.
— Балташ азырақтан сон таяғынасүйении, орнынаи
қозғалды. Бизлер оны аядық. Әттен, қолдан келер шара жоқ. Оралбай күш жағынан қәлегенимизден де басым.
— Көзлеримиз Балташта. Ол өзи жүрип ниятыр. 'Гаяғынын ушындағы шегелер музға шық-шық тийди. «Байғус ай,— деп бизлер жабырластық. Шамасы, жылаи
киятырған шығар...» Бирақ олай болмай шықты. Жақынлағанда ғана байқадық: ол әлле неге қуўанышлы, ара
тура күлимсиреп қояды.
Шелге аяғы тийген ўақытта ҳәммемиз оған қарай
туўырыстық.
"— Тонып қалған шығароан, шанаца отыр, үйице
апарып таслайық, дедик оған:
— Яқ,—деди ол кеўилли.— Қайтады дегеи не өзи?
Шананы музға айда!
Бнзлер жәпе ойынды даўам еттик. Еки бала шананы
сүйреди. Оған минген Балташ:
— Яша, Балташ!—деп үстн-үстине бақырады.
— Онын қуўанышлы даўысы атыз ишин жацгыртып
жибердн.
И
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Сол ўақытта ғана бизлер Балташтыц басқалардай
Ор^албайдан қаша алмай қалғанына
ренжимегенин,
қайта муздан жалац аяқ жүрип өткенине қуўанып қиятырғанын 'байқадық. Аўа, ол ырасында да өзинин қургақта емес, ҳәтте музды бойлап қәдем урғанына шексиз
мақтаиып атырғандай еди.

БИЗИК АЎЫЛДЫН, БАЛАСЫ
Бизиц аўылда тап төбеден түскендей болып Василий
дсген жигит пайда болды. Өзи орта бойлыдан келген,
нық денели, қызыл шырайлы жүзинде мүлтиксиз күлимлеп туратуғын қой көзинен зийрекликтнц ҳәм минәйимлиликтиц нышаны көринеди. Кийген кийимлери де жүдә
әпиўайы, бирақ көзине қойғандай жарасады:
аяғында
көк брезент етик, қара шалбар, үстинде қызғылт түслн
көнлек, кепкасын бирдейине қолына услап жүреди, сары
жипектей шашы күн менен шағылысып турар еди.
Васнлий аўылға жаздын ақырында келди. Әдеп онын не
жайлы келгенлигин ҳеш ким де билмеди. Аўылдын арқа
тәрепинде Жылўан ҳәм Нәўпир деген еки жап бар еди.
Жылўаннын ултаны батыл болып пайдаланыўдан қалып, тек гөне ацғары ғана қалған. Нәўпир Кегейлиден саға алып, бизиц «Бахытлы» колхозыныц үсти менен «Совнарком» ҳәм К. Маркс атындағы колхоздыц егис жерлерине қарап созылған. Ж азда Кегейлиниц суўы тасқан
ўақытлары Нәўпирге суў сыймай еки жағына
жығып
кетеди. . . Василнй қала беггтен гөне жылўанды жағалапсағасына дении барады да, қайтарсын Нәўпирди
жагалап қайтады. Бизлер гилец аўылдыц жас балларьс оныц изнпен көп жерге дейин ерин жүрмиз. Гөне
жылўанныц жағасында турып, ийнине асылған кишкене сумкасындағы қағазын алдына алып үнилип қарайды, тағы қолындағы ун-узын жуўан қара қәлеми менен
оғап туртеди.
Жылўанныц ултанына түсип, қалтасынаи алақандай
темирди алып, зыр еткнзип шубалтып жибереди. жаптыц
ултанына тап бийик рашына дейин өлшеп шығады. Сумқасындағы қағазға қәлеми менен тағы түртеди. Жэне
жүриўин даўам етеди. Бираз жүргеинен кейин . раштыц
басындағы жасыл шөптиц үстинде отырып, кишкене чемоданныц ишинен консерви қутысын алып, шаққысы менен ашып, ишнндеги гөшин жей баслайтуғын еди. Оннан
бизге де мирэт етеди, бирақ алыўға батына алмас едик.
15
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Аўқатьш жеп болғанпал кейин чемоданнан қальщ
муқабалы томпақ китапты алып оқый баслайды. Ярым
сааттай оқып отырып, китаптыц келген жерин белгипеп,
қайтадаи чемоданга салып, жаптьщ рашындағы сокпақ
пенен кете береди. Бнзлер үйлиеип, жаптьщ рашындағы наў қарагай болып өскен қамыслар оны тасалаганша изинен қарап турып, кейин :қайт.атуғын едик. Василий
бир күнлери бир жақларға кетип, көп ўақытқа дейин
аўылда көринбеди.
' — Гүздиц айы болсада күпнин ыссылығы бар. Усын16
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дай күни түсте қара үйдии есигин түрип, үй-ишинин
адамлары 'болып чай ишип отыр едик. Аўылдық ортасы
менен еки ешекли, бир пияда адам туўрылап бизиқ үйге
келю берди. Жақынлағаннан ақ бизлер оларды таныдық:
биреўи аўылдағы Узақберген ата, екиншиси Әўез мурап
қасындағы кәдимги Василий. Булар келиўи менен ешектен түсе .б<ерди. Апам дәрриў үйден жуўырып шығып,
аман түўеллик сорасыи. қонақларды үйге киргизднҚайтадан чай ишиў басланды.
— Бизлер,—деди Уза!қберген ата, чай ишип отырған
кесесйн жерге қоя берип бизиқ ағама қарап ҳәм түслик
чай ишейик деп, ҳәм 'бир жумыс пенен келдик. Бизин
аг,ам айта бер дегендей болып, онық бетине қарады.
Пүткил 11; 12 аўыл советлердин қарамын суў менен
тәмийин ететуғын таза арна қазылатуғын болыпты,
мына бала анжирал (инженер) екен, — деди Василийди
нусцап көрсетип. Таза арнанын қазылатуғын жерлерин
алдын ала өлшеп пишип шықпақшы екен, оған апжиралдық қасына еки адам керек усайды, соған екеўимизди
көрсетипти. Сонлықтан буларды сениқ менен сөйлестирейин деп әкелип отырғаным.
Ағам бас ийзеп мақуллап отыр.
— Үндеместен чай ишип отырған Әўез мурап сөйлеп
қоя берди.
— Колхоздық басқармасы менен бул туўралы келисилген. Қашаи жумыс питкенше әнжирал менен бирге
боласац, болған күнлериқе колхоздық есабынан мийнет
ҳақы төленеди,—деди.
— Ж үдә мақул,—деди ағам.
— Әўез мурап буны Василийге русшалап түсиндирип
айтты. Василий мыйық тартады. Ол бир кеседеи артық
чай ишпеди. Далаға шығып кслиииқ үстинде отырып
папирос шекти. Өзи менен ере шыққа.н бизин Сәрсенбай
ағам менен үйдегилер чай ишип болғанша сөйлесип
отырды. Сәрсенбай ағам колхозда табельщик болып
ислеседе рус тилин тәўир ақ биледи екен, байқамайды
екснмен.
Бизич үйдиқ қақ мақлайында үлкен атызлық бар
еди. Соған жылда атам қаўын егеди. Болык болады.
Ерте писер қаўынлар таўсылып, гүзги қаўынлардьщ
писип атырған ўақты еди. Сәрсенбай ағам қаўыы атызға түсип, көп аралап жүрмей ақ үлкен бир гүлабыны
әкелип, кесе қаўынды ықласланып жеди.
17

2—50

www.ziyouz.com kutubxonasi

Чайды ишип болғаннан кейин ешекли, пияда болып,
келғен үшеўи ҳәм бизиц ағам болаж аҳ, қаналдыц с^ғасы Кегейлиниц бойына кетти.
‘Сол күинен баслап ақ бизиц ағам бир ай бойы Василийдиц қасында хызмет етти. Аламышланған цнфрли
узын ағашты тутып турады. Василий үш аяқлы қуралы*
на үциледи. Рейкаға қарап еки аралықтыц жоспарын
алдындағы қағазға сызады. Узақберген болса, Василийдиц керекли ўәжлерин үлкен ақ ешегнниц алдында! Өцгерип алып жүреди де қояды. Үшеўи Кегейлиниц бойынаи баслап тап «Бес қуйыға» дейинги аралықты бир
айға шамалас ўақыттыц ишинде өлшеп шықты.
Василий күнде кеште ағам менен үйге келетуғын
болды. Ол бирдейине үйге келерде «Сәрсенбай барма?»
деп келеди. Сәрсенбайдыц қешки ойыныиа
қызыгып
қарап турады.
Василий Сәрсенбай ағамнан 3 ж ас үлкен. Сәрсенбай
ағам 13 де. Екиўи егиз баладай. Екеўиде үй жумысына
көмеклесер еди.
—- Усы еки шырағымнан рәҳәтти көрип отырман, үйдиц ишин тындырып таслады,—дей бередн қоцсы-қОбвларға апам.
— Сәрсенбай китап оқыўға жүдә қумар. Оқығаны сол
китапларына еки чемодан толып тур. Васнлий оннац -да
_бетер екен. Екеўиниц көбинесе дустөменине баўырын
берип китап оқыйтуғынын көресец.
Васнлийлер каналдыц жүретугын жерлерин бир ййға бармай ақ нлшеп болды. Мзинше сол бойышиа канНлды қазыўга белдарлар шықты. Қазыўшылар изи үзилмей каналдыц сағасьша Кегейлиниц бойына қарай өтип
турады.
Қазыўшылар каналдыц сағасын Тубек
аўылдыц
тусындағы Қогейлиниц қолтық таслап айланған жеринен
ВасиЛийдиц белгилеўи бойынша алып, бери қараГгқазын; келе берди. Солай етип 3 күн дөгенде бизиц аўылдыц тусыпа жетти.
Бизлер, аўыл балалары қазылым киятырган кайалдыц бийик рашына шығып, қазыўшылардыц ҳәрекетйне
қызықсыиып қарап турамыз. Қазыўшылардыц жарқжурқ еткен полат беллери жер қыртысын айырыи барады, еки жақтан үлкен еки раш өркешленин созылып киятыр. Василийди йудамы ҚазыўШылардыц арасыпда Кнремиз- Ол қазыўшылардыц шаққап ҳәрекетипе кеўили
13
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питяя, шадлы пишимде адымын кецнен атып, раштан
бойлап жүрер еди, каналдыц қалай қазылып атырғанына
дыққатлы нэзерии таслайды, Қазыўшылар еки күпшщ
жүзн толғаида бизиц аўылдыц тусынан ары қарай өтип
кетти.
Гүздиц соцғы аиы, Ызгырған суўық жел бирлн-ярыч
шақаларда илииип турған ағашлардын сарғайған жапырақларын жулып әкетнп, жылаи жалағандай етти. Күнниц рәмәўзииен ҳүресн ушып, келген жақларына асыға
қантқаи қуслар менен бирге жаца жылўанныц қазыўын
инТкерген қазыўшыларда өз үйлерине қантты. Көп ўақыт
қа дейин аўыл адамларыныц, арасында жаца Жылўанпыц қазыўы сөз болды. Әсиресе Василийдиц тапқырльп?ына ҳәмме ҳайран қалды. Ол «Совнарком» колхозыныц- тусын бизиц аўылдыц тусына қарағанда бир тебик
төмен алдырыпты. Ал, К. Мйркс атындағы колхоздыц
шегарасыпан ары қарай өте бергенде тек еки жағынан
қашы шаўып, жердпц ултанын қаздырмапты. Айыр.ым
аўыЛсовет председателлери
бул қалай?
деп шатақ.
шығарыпты. Василий булай етиўинин себебин жер бетиинц тегислнги бирдей емеслигин, қаздырмай қашы шаўдырған жерлериниц қазып қиятырған жаптыц ултанынан-аиағурлым төмен жатырғанлығын айтып дәлийлепти.
Васплий Жылўанныц қазыўы питкен соц районлық
суў хожалығы бөлиминде инженер болып жүрсе де бизнц үйден қол үзбедн. Аўылға әбден үйренди. Ол бираз
ўақыт келмей кетсе, тек бизиц үйдиц адамлары емес,
ал аўыл адамларыныц ҳәммеси өгейсийтуғын еди.
Бәҳәр күнлериниц биринде бизиц аўылда үлкен той
болды. Топға Ещан бақсы келди. Тойхананыц бақсы
апттыратуғын жери Өтептиц үлкен сейисханасы. Сейисхана көп етип бнйдай сабан төсетип, үстине кийизлер
тасланды. Отырған қурдыц ортасында 3 жерде лаўлап
жацып турған шам. Сейсхананыц иши күидизгидей жапжақты. Төрннде аўылдыц жасы үлкенлери отыр. Оннаи
бери де басқа аўылллардан келгеп қонақлар. Олардыц
қарсысында қыз-келнншсклер. Аўылдын өнкей жас жигитлери пүтин бир қапталды алып отыр. Балларда бар.
Мен аўыл жигитлери менен отырған Василий менен
Сәрсенбай ағамныц ортасында отырдым,
Қурдыц төрипде, ғаррылардан беррегирек. ортаға таман отырган бақсы ҳәр түрлн намаға қашырып отыр.
19
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Бақсынын, қарсы алдында малдас қурынып отырған
аўыл совет председатели Қанияздын дуғыжым жуўан
турпаты Ещан бақсыны Көпшиликтен тасала'йды. Бизлер бақсынын намасын қуўалап, ҳеш ким менен сөйлеспей, төмен қарап бугилип гиржегин тартып отырған
ғарры гиржекшини гана көрнп отырмыз. Қанияз чай
кесесин қоя берип, бар күши менен «берекет тап, ал «лдиц!» деп бақырады. Оньщ менен қапталласып алдындағы жайыўлы турған үлкен қызыл орамалға үцилнп,
бизиц колхоздыц баслығы отыр.
Бақсы қызып, жигитлер нама алыўға қарады. Ҳәр
ким қәлөген намаларын алып атыр. Нама алыўды қыздырыў ушын ортаға 4 жнгит шығарылған. Бир ўақытлары Василий жигитлердиц биреўин шақырып «Егер ертец
урыс бола қалса» деген қосықты айтып берсин деп өтинди. Ещан бақсы дуўтарын қушақлап орнынан ырғып
турды. Жөтеле берип:—басқа қәлеген
қосығыцды... деп
күлимсиреди.
Ещан бақсы басындағы қара көл терисинен тигилген малақайын қалыц қасларына төгилдирип баса кийнти, арықлаўдан келген жуқа жүзинен аққан аппақ моншақтай терлер жийрен шоқ сақалына қарай жумалайды.
Үстине қарай ший мақбалдаи тигилген қайырма жага
узын бешпент кнйген, жнцишке белин енли, қызыл әскерий қайыс пенен буўыпты, аяғында шылт жаца шыйқылдаўық қара телетин етик. Лўип-жицишке узын саўсақлары сүйек саптырған ала мойнақ дуўтардыц перделери
үстинде ойнайды. Қурдыц ортасына барып, азмаз тоқтап көкирегин керип «Жети асырымды» бир қайырғанда журт силтидей тынды. Бақсыныц қоныраўдай сылдырлаған ҳаўазы бәҳәр ақшамындағы жыйналған адамлардыц жүреклерин тербетип, тойханада үлкен йош көтерицкилик туўғызды. Бақсы тацныц алдында дәстанға
түсип, тойхана тац мейил бергенде дағыды,
Ж аз. Июнь. Аўыл көк жапыраққа малынған. Аўылдыц сыртындағы теп-тегис кец айдынларды пахталар қарылғаштай қатарласып, суў дарханлығынан ҳәз етнп,
күннен күиге мәўиж урып раўажланыўда.
Бизиц аўылда ериқ бағлары көп еди: Генжениц бағы’*
Гурөкениц багы, Төреииц, Ералыныц бағы, Қайыпназар
ағаныц бағы, Алламжар аға ҳәм Нурым атаныц бағы.
Бул бағлардыц сырыққан мийўелери жаца дүмбил.
Қапырық ыссыны писент етпестен тез жүрип
кеттнк.
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Биэлердин куиделикли талабымыз қойыў бағ астында
жүрип тислеримиз қамасқанша ерик жеў. Бүгин бир
тоиар аўыл балалары болып, Алламжар ағанын бағына бардық. Жеген ериклеримиздин шангалақларыиан
«жуппа-тақпа» ойнаймыз. Күн түсликке шамаласқанда үйлеримизге қайттық.
Жумыстан шаршап, ыссы сорып келген ағам менеи
апам. атам қара үйдин арт жағын ашып жиберип.
түски чайларын ишиўде. Тек Сәрсенбай менен Василнй
гана еки кеседен ашшы айранды ишип алып, шертектиц астындағы ағаш кәттин үстинде қодимги пияда
гүрринге киристи. Ара—тура алдандағы үлкен қара
самарда үйиўли турған ериктиц қызарганларын сайлап алып аўызларына салады. Үстиндеги майкилерин
де шешип таслапты. Сыртынан қарағанда оларды бир
биринен ажыратыў қыйын. Екеўи де палўан денели,
тап екеўи |бпр бири менен жарысқа түсетуғын палўанлардай болып көринди. Әсиресе, олардын кескининдеги бир-бирине усаслықты көрип, ҳайран қаласан.
Сәрсенбай ағамньщ өзине жарасып турған қойыў қара
шашы Василийге усаслығын әдеўир бузған менен онын
буўдай рен ж үзи, қа;б|ағы мурны, жуқа ерни, қой көзи
Василийге әлле қандай усас еди.
Қонысымыздын баласы екеўмиз олардыц қасына
бардық. Екеўинин сол күнги сөйлеспўиниц рәмәўзине
қарағанда Василий Москваныц қасындағы бир кишкене қаладан келген. Ата— анасы бар, екеўи де заводта
рабочий. Василий өзи туўылған қаласындағы жети
жыллық мектепти питкерген сон (бйр жылға шекем сол
жерде мебель фабрикасында устаға жәрдемши болыпты, кейиннен журт көриў мақсетинде бери қарай жолға шыққан. Орта Азияныц бир қаласындағы суў хожалығы техникумында оқып питкергеннен соц Қарақалпақстанға жибериледи. Әдеп Шымбайда 6 ай ислеген, сон бизин районға өткен. Қәдимги Жылўан жапрайондағы қолта алған идиралды канал еди.
Түс аўғанда қапырық ыссы менен бирге аўыл ишине
көзди ашып жумғанша суўық хабар келип тарады. Бнзиц елимизге фашистлер урыс ашып, қарақшыларша басып кнрипти.-. Бул адамныц жаныи түршиктиретуғын хабар Аршан аўылыныц барлық үйлерин тимискилеп ара21
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лап шықты. Саратапнын, ыссысына шыдамай түски
дем алысқа шыққан адамлар үйлеринен ҳаўлығысып
далаға жуўырысып шықты. Олардыц душпанға болған
жек көриўшилик сезими, ыза кек жалыны күнниц. . антабы менен қосылып, аўыл ишин азан—қазан етти.
Бул ғаўасат бизнц Васийлийдиц де қолын истен
суўытып, кеўлине қобалжыў салса керек. Ол қалтасынан папирос алып тутандырып шегип, аўыз мурньшан
түтинин буўдақ-буў'дақ шығарып, үнднц алдында оЛанбылай гезин жүрди.
— Сәрсенбай. яқшы мен кетемен,—деди.
Василий аздан соц Сәрсенбайға жақын келнп ҳәм
қолындағы папиросын 'ылақтырып таслады.
— Қаяққа?
— Үйге, Москваға, енди бпзди фронт күтедн,—
достым.
; .
Василнй үй адамлары менен хошласып, чемоданын
қолына алып жолға шыға берди. Бир заманда болғаи
өзгериске самсаз болдық.
— Қарагым қай жерде жүрсец де саў болғайсац!—■
дедн менин атам.
Василий атамныц узын қолларын қос қоллап қысып
қошласты.
Василнй Сорсенбай менен бирге жолга нщқты.
Оныц чемоданы менен костюмын алып баратырган
Сорсеибайға атам:
— Сорсенбай, сен қайда баратырсац?—деп сүренледи.
Қо, яқшы Васнлийди шығарып саламан дегениц
мақулғой.
Васплий аўылдан көп ўақытта шығып болды. •
Васнлий менен Сәрсенбай Жылўанды ясағалап,
район орайына қарай қапырық ыссыны пнсент етпестеп тез жүрнп кетти.
Василин сол кеткеннен қантып бизиц аўылга айланбады. Кеште қайтып келгепинде Сәрсеибай агампыц айтыўына қаратапда сол барыўдан туўры военкоматқа барып, соранып оексрлнкке алынып. иркил<местен Нөкнске жүрин кетиптн. Нөкистеи параходқа
минип, фроитқа кететугьш болыпты.
22
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Василий кеткен соц көп иркилмен ақ бизиц аўылдыц жигитлерй де бириниц изинеи бири фронтқа кете
берди. Усы жигитлердиц ишииде бизиц Сәрсенбай ағам
да урысқа атланды.

. ■' -

ГҮЗДЕГИ СУУЫҚ САМАЛЛАР

Жаца жылдыц екинши күни. Күн ашық Шымыры
аяз. Автостанцияда машина* күтин турғанымызға тәўир
ақ ўақыт болды. Қасымда Бийсен аға бар. Оныцири.
дәпец турпаты басқалардан бөлек көзге түседи.
Блзлсрдсн үш-төрт қәдем қашықлықта турған орта
жасқа барып қалған ҳаял Бийсенге көз алмастан қарайды. Ҳаялдыц үстинде қара ғыжым мақпалдан тигилген
қалыц пальто, басына қара гүлли орайпек тартқан,
қолында ишн қампайған корзинка. Узын бойлы, толықтаи келген жацағы ҳаялдыц бийдай рец, қаря тбрыға
кёйип берген жүзине әжим ене баслапты. Бийсенге ацсарь; аўып үциледи. Менде ол ҳаялды бир жерде көргевдеймен, бирақ қанша оған тигилип қараған менен
қёйда көргеним ядыма түсе қоймады. Ҳаяддыц қасындЬғы он алты-он жетиге келнп қалған, қызыл пальтолы қыздыц аўзынан түскеидей усап қалыўы, оныц қызы
екен-ин айтпай ақ ацлатар едн- Қыздыц бийдай рец,
сулыўшық жүзиндеги бетиниц алмасы күнниц суўықлыгынан ба, я көпшиликтиц суқлана қараған нәзеринен бе, қып-қызыл болып дөнип тур. Бирақ қыздыц
дыққаты айналадағы ҳәрекеттен аўлақ еди, қыяқтай
қара қасын қақпастан, тынық қара көзин сүзип батыс
тәрепке қарайды, гейде узыи кирпиклерин билинер билинбес етип айқастырып жибереди.
Жацағы ҳаялдыц тигилип қарап турғанынан Бийсен аға хабарсыз еди. Буны Бийсен ағаға меннц билдириўимде оцатайсыз. Тилекке бола
Бпйсен ағаныц
ога([ көзи түсти. Бир қараўдан ақтаныса керек, аўданлап барып, оған қолын созып:«қәне көрисейик»деди.
Ҳаял жалма-жан қолындағы корзинкасын жерге қойып, еки қоллап Бийсен ағаныц қолынан алды. Бийсен
аға ҳаялдыц бетине аз-маз тигилип қарап турды да:
— Сеи Палбийби емессец бе?— деди.
— Тап өзи,—деди ҳаял, сәл мыйық тартып.
Ҳаял обден Бийсен ағаныц бетине тигилип қата қал23
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ДЫ.

Бийсец аға хаялдыи танымай

рып:

•

турғанлыгын

-1

Танымай қалдын ба, мсн Бнпсснмсн

анга-

ғой,—дсдн.

— Ҳаў, қарағым Бийсен, саў жүрсец бе, аўыл сл
аманшылық па? көп ўақытлар өткен екен гой, қартайғанымыз екен ғой, сен ол ўақытлары ойпап жүргеи бала един,—деди өзиниц ҳа дегеннен танымағаплығын
жуўып шайып.
24

www.ziyouz.com kutubxonasi

— Ал қаяқтаеац, аўҳалларын қалай,—деп сорады
Бийсен аға оннан.
—- Шүкирмиз, совхоздамыз. Ғаррымыз бар, мынаў
қызымыз, быйыл оныншы класс,—деди қасындағы турган қызына көз қыйығын таслап,— Гөне қаладағы ағай^
инлердиц үйине қыдырып келип едик, бүгинде жибермей жақ еди, қызым ертецги оқыўына асықты... Ал аўыллар қалай, Үсен аға барма, тәндарма?
— Ғаррыны қашан жөнелттик ғой, Аўыллар мәс.
Қыдырып бармайсац ба?
—■Бир дуз тартпай жүр, барайын деймен, недеболса қызымыз оқыўын питкерген еоц жазда барамыз.
Сөйтип Үсен аға қайтыс болған екен ғой, пай жақсы
адам еди аў. Аўылды мәс дейсец бе, бир ансанман, бала, өзимниц қыз болған жерлеримди.. • Аўылда не бнр
ғошшақлар бар еди а ў .. . Ҳаялдыц соцғы сөздн айтқанда түри бир түрли қубылып кетти.
Жаца басланып киятырған жол үстиндеги әцгиме
Хожелиге қатнап турған автобустыц келиўи менен кесилди. Палбийби бизлер менен хошласты
да, қызы
екеўи- автобустыц ишине кирди. Бул ўақытлары бизлер
минетуғын автобуста қасымызға келип тоқтаған еди.
Бийсен аға екеўмиз Автобустыц былқылдақ орынларына қатарласып отырдық- Пассажирлер толы болғансоц
автобуслар көп иркилмей турған орнынан қозғалды.
Палбийкениц қыз болған ўақытларын ой елегйнсн
өткизе басладым. Ж аца ғана көрген кәйўаны ҳаял
Палбийби кем-кемнен он жети-он сегиз жасар қыз сүлдериие айналып, мсниц көз алдыма «Бахытлы» колхозг
ыныц бир ўақлардағы ударник қызы Палбинби елеслей баслады.
*

*

*

Базарға келгенимизге бираз ўақыт болды. Күн ашық шуўақ болсада ҳүўлеп жағымсыз самал еседи. Гүздиц қысқа күни түсликтен аўып баратыр. Мен еле базар жайдыц кирер аўзында, Үсен ағаныц тур деген
жерннде жылжымастан Гурман.
Ол Дәпе кемпирдиц
шарбағына ат байлаўға кеткен еди. Иркилди. Жүрнстурысы шалт, бирақ маған белгисиз себеплер
мекен
иркилип атырған- Үсен ағаны күтиўнм мени зериктпр25
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ди. Ийнинде арқалаған жүклери бар адамлар базар
жайдын дәрўазасыз кен аўзынан ишке қарап асығыслық пенен кирип атыр. Базар жайдын аўзынын он
тәрепинде дийўалға тақалып отырғап гүнелек
етик
майшыны қаланын балалары орап алыпты. Опын шала өскен қалыц ақ шашы күннин қуяшы менен жалтырап тур. Менин нәзернм адамлардын арасында киятырған қолында көк чемодапы бар әскернй жигитке түсти.
Шамасы фронттан усы киятырғаи бойы болыўы керек,
балалар қоршап алған. Ҳәмме оған қарайды. Гейбиреўлер тоқтатып, оннан бир иэрселсрди сорайды. Әскерий кийимлери өзине қуйып қойғандай жарасып тур,
ийниндеги пагонларында киши сержантлық белгиси бар
сн қолын ақ сийле менен мойнынан асып алыитанып
таслаған, узын бойлыдан келген қайын жигит базар
жайдын ишкерисине қарай меннц тусымнан өтип кетти.
Менде базар жайдын ишипе киргим келеди. бирақ Үсен
аға мени таба алмай жүрер деп жинеиз байланып гурманСейтип, мен жән-жаққа қарап алақлап турғанымда анад?й жерде киятырған Ж умабай ағама көзим түсти.
Бнрден менде
үлкен
қуўаныш пайда болды. Көриўдси оған қарап жуўырдым. Оны көп ўақыттан бери
көрмей жүдә сағынып қалған екенмен. Шын ықласым
менен онын кслбетине көз тигип қарайман. Ақ қуба
сарыға кейип берген гиршиксиз таза жүзинде шаршаганлықтын белгиси көринедн. Бирақ кеўли көтеринки.
Үстинде жецил қара пальто, аяғында қара етик, басындағы сур түсли кепкасы қойыў буйра шашын жасырып тур. Жумабай ағам бул ўақытлары районлық партия комитетинде ислейтуғын еди. Оц қолындағы үлкен
қызыл папкасын шсп қолына алмастырып, он қолын
пальтосынын қойын қалтасына суғып, ишнпен алған
үш мүйсшли хатты маған усынды.
— Сәрсепбайдыц хаты, үйдин ишине оқып берерсен. Мсн бул сапары да үйге бара алмаймап, қалаға
түндс келген едпм. Азаинан бери жыйналыста отырдық. Пахта жыйын-терпмн таўсылгапша бара алмаспаи. Атым Тәжен агацнкниде, сол жсрден қәзир колхозға жүрип кстемен,—деп базарға да қайрылмастан,
асығыслық пенсн базар жайдыц днйўалын жагалап
жүрип көздсн таса болды.
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Меи Ж умабай ағам кетиўден ақ Сәрсенбай ағанын кай жерде жүргенлнгин билиў ушын дәррнў конверттеги адреске үцилдим. Хат дала почтасынан жазылған екен. Конвертти ашып, қәлем меиен жазылған
мьща сөзлерди оқыдым:
«...Ҳәмменизге меннен сәлем. Апа, ўақыт аз қалды,
сабыр ете тур. Урыс онша қорқынышлы емес. Бир түсип шыққаннан кейин ақ үйренип кеттнм. Көп ўақыттан бери хат бармағанына меннен тынышсызланған
шығарсыз. Уақыт болмады. Духовщина деген қаланы
фашистлерден азат еткенимиз ушын бир сутка дём алыс берген еди. Усы хатты дем алыста отырып, саўашқа
түсиў алдыпда жазып- отырман. Ендиги хатты усы саўаштан сон жазарман.
Хош болын Сәрсен. 17-сентябрь 1943.»
Хаттыц жигирма күннен өтинкиреп жеткенине қа-рағанда Сәрсенбай ағамныц саўашта жүрген жери 'оғыры узақ, екен дсп ойладым. Хатты оқып болып/оасымды тнклей бсргенимде Үсен аға қарсы алдыма келип
турған екен.
’ 1
— Жуманазарды излеп Военкомат бетке барып иркнлннкиреп қалдым. Бирге жатырған жолдаслары базэрға шығып кетти дейди. Неде болса иштен табармыз,—деп базар жайдыц ишине қарай жүрди. Мен де
изикеи ерднм. Базар жайдыц аўзынан ары өтнп ишке
кире берген жерде Ж уманазар алдымыздан шықты.
Қол альгсып сәлемлескеннен кейин бир шетке шығып,
төм.ен отырып, Үсен ағ.а менен Жуманазар аға жайжардан сөйлесе баслады.
,
— Ертец азанда жүрип кетемиз, районнан кететуғын барлық жигитлер жәм болды. Аўылдан адам
карермеи деп сорап базарға шыққаным еди,—деди Жуманазар аға оц қолы менен сары еинрек муртынсыйттап.
— Үстн басыц қалай?—деди Үсен аға оныц тула
бойьша көз жуўыртып.
— Көрип турғандай,—деди ол. Жуманазар ағанык
үстинде пахта салып сырыған сары тужурка, қара товардан тигилгеи шалбар, аяғында рабочий ботинка-,
басында өсик қара теридеи тигилген малақан. Қолтығына қысып жүрген қара пальтосы бар.
— Үстиц ғой онша жуқа емес екен дә, дизкийимиц
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насаз екен, баратуғын жағыцыз ж үдә суўыц қусайды,
•—деп Үсен аға отырған орнынан ырғып турып, кийип
жүрген қалық пахталы шалбарын путынан шешипберди. Үсен ағанын басқа дизкийими бары-жоғын аяғына шубатылған үстиндеги узын шапанынан билпп
болма1С еди. Жуманазар ага:
— Қой өзин жалац пут қаламысан, жолдан ақ табарман,—деп алмайжақ болып едн. Үсен аға зорлағандай қылып алғызды ҳәм Ж уманазар аға шалбарды
сол жерде кийип алды. Екеўи отырған орнынан турып
базарды аралаўға шықты. Мен д е излерине ериў менен болдым.
Қәдимги Кегейлишщ базары. Базаршылардыц көпшилмги ҳаял, бала-шаға, кемпир-ғарры.
Базардыц ортасындағы бийикликте турып Ещаи
жаршыныц:
«Екинши аўылдағы»«Ағартыў» колхозыпан Бекипиязов Ниязымбет армиядан кслипти, сонын әменгерннен базарға келген ким бар—р—р» деп қыйғыргаи даўысы базардыц ишин жацғыртып жпбердм.
Ҳәмме
журт ышқырған жаққа жалт қарасты. Ещанныц үстннде узын солдат шинели бар, басы жалац бас, қолындағы үлкен қурашын жән-жаққа былғап бақырып тур.
Жанында бағанағы армиядан қайтқан
жнгнт
тур.
Ещаи жаршы екинши рст қайталап
атырғанда орта
бойлыдан келген, үстинде келте пальтосы бар, қызыл
орайпекли жас келиншек жигиттин туў сыртынан келип, шеп қолынан тартты, жигит артына айлана берии,
шеп қолын барынша жазып, келиншегин
баўырына
басып, көп ўақ қушақлап сүйип турды. Буны көргеч
адамлар бақырып турған Ещанға:
Қояғой, келди, деп бақырысты. Ещаи мойнын
бурып қарап, қасындағы турған келиншек пенен жигитке көзи түсиўден бақырыўын пышақ кеекендей қойып, шадлы түрде күлип, қольшдагы
қурашын шыр
губелек айналдырып турды да, көзине төгилдирип басып кийип алды. Қелиншек қысынып қалса керек, жигиттиц қушағынан жаздырылған сон орамалын бетннс
төмен түсирип бир ушы менен көзинен аққан жасларын сүртип турды. Қелиншек қолын дәрриў кпсссипс тығып, ишинен алған ақшасын қысымлап:
— Мә қайнаға,—деп Ещаиға усынды. Ещан:
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— Қой қарағым, тийиели ҳақымды бада молдаи
бсрди,—деп алмай жақ болып еди, тағы да изиилаққышылыққа еалды:
— Келинник бергенлерин алайық та,—деп ирн даўыс пеиен ўаҳаҳалап күлип базарды басына көтерди.
Бизлердин қасымызда турған басыиа үлкен қара- шөгнрме кийген узын бойлы ғарры:«Ещан зор, Кегейлиниц арқасы ғой» деп өз-өзинен сөйленип күлди, күлген
сайын басыидағы шөгирмеси селк-селк етип турды.
Келиншек жерде турған күйеўиниц чемоданын көтерип, базар жайдыц аўзына қарай жүрдн. Жигиткелнншегине қапталласып, базардан сыртқа шыққанша асығьш баратыр. Жыйналған аламан олардыц изинен қараи турды. Демнин арасында базардын ортасына топланып қалған адамлар фронттан қайтқан жигити менен келиншеги кеткен соц жән жаққа тарқаса баслады.
Бизлер ғәлле базарын айланып, узын шертектиц
астында қатара қаўын сатып отырғанларға келдик.
Үссн аға үлкен бир ғарбызды әкелди. Жарып үшеўимиз ортаға алып жей басладық. ^Бизлер ғарбыз жеп
отырған шертекке топарласып үш-төрт поляк келдн.
Мен суўықлықтан тисинди шағып жибере-|уғын, бирақ
мазалы ғарбызды жеп отырып, оларға алақлап қараў
менен болдым.
Ҳәммесиниц үстинде тозығы жеткен
Польшанық
миллий әскерий кийимлери. Ишиндеги узын бойлы, ербейген биреў қаўын сатып отырған ҳаялдыц қарсы
алдына жақынлап келип, сол ецкейицкиреп шеп қолы
менен үлкен бирақ қәсекн болып қалған шырайсызлаў бир қаўынды услап, оц қолыныц узын бармақларьш жазып, алақанындағы тнйынларды ҳаялға қарап
усынды. Ҳаял бныц кен алақанындағы тыйынларға
үцилип қарап:
— Бес сомнан кемге бермеймен, сениц қолыцдагы
тыйынларыц төрт сомға жетер жетпес,—деди танаўын тартып. Узыннын қасындағы жолдаслары ҳаялға
қызығыўшылық пенен ҳайран қалған пишинде қарап
турды. Ҳаялдыц оц жақ қапталында қаўын сатып отырған дуғыжым, узын сақаллы, адырақ көз ғарры
оған қарап:
— Қелин береғой, бул отырысыцнан кешке дейин
сатып бола алмайсац,—деп ҳаялға жекиринип, поляк29
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ларға басын ийзеп, ала ғой,—дегендёй ишарат бнлдирди. Жақағы қаўынды услап турған поляк ғаррыға мыйық тартып, күле шырай менен бир қарады да,
қаўынды алыў менен болды. Ҳаял илажсыздаи көкип,
қос уўысын полякқа жайды, ол сыцғыр еттирин, -ҳаялдын қолына тыйынларды таслады.
Ғарбызды жеп болып жүрдик. Базардыц қубла шетиндеги пәскелтек жайдағы қассаптын шәцгекте илиўлн
турған гөшинен Үсен аға өзине бир кило маған бир кнло сатын алған сон, дуўры базардан сыртқа
шықтық.’
Азырақ жүрген сон почта жайыньщ алдына келип тоқтадық. Үсен аға Ж умаиазарға оныц ғаррысы
Бердап
ата берип жиберген узын шүберек қалтаға буўылд&қбуўылдық болып салынған сөк, ийжан, жнйде тақапд:!>!
берин болғап сон бетине тигилип қаран:
— Ал иним аман барып саў қайтқайеан,—Деп ,;ой
қолын созды. Үсеп ағаиын созған узын жпцишке саўсақларын Жуманазар аға үлкен пәнжеси менеи қаў!Тқ1 лап уСлап. бнр заман қысып турды да:
— Жақсы ага, аўыл-елде аман ессн көрискснмиз,-деди де қолын жаздырып бетин маған бурды:
— Хош қарағым жақсы оқый бер, быйыл сен екнпши класстасан ба?—деди.
— Жоқ мен үшиншидемен,—дсднм.
Жўманазар аға дәрриў артына бурылды да, адьгмларьш кецнен таслап, сол-заматта ақ топарласып кетип баратырғаи адамлардын арасыиа кирнп, көздеи
ғайып болды. Онын артынаи қарап турған Үсеп аға кеўилсизлеў:
— Енди қаптайық, мсн атты
әкелейнп,—деди '■де
шарбаққа қарай бағыт алды. Үсен аға бул сапары көЛ
иркилмей ала бнйени минип кслнп, онлаў жсргс кесе
тартты. Он аяғымды зәнгиге салып, бнр қолымиап услап тартқап сон, қарғып Үсен ағаныц артыпа мипгеспп
алдым. Изинде ойнақлап киятыргаи ала шубар қулыиьг қапталласа бсрип анасыныц желнпи.Пе қараи ўмтылды. Анасы қулағын жымыйтады. Қулып тағы к'о':
йиплеп қалып, жүрнўгс срингепдсй көп жергс дейнн
аяғын адымлап басып, бирдсн шапқылаўы мснсп кёле
сала апасынын емшегипе тумсығын тықты. Дым үндеместсн аттын жылаўын қағып айдап киятырған Үсен
аға:
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«Ҳай, зақғар семин., күни менен емгениқ аз ба еди»
—деп, қолындағы узын қамшысы менен қулымнын, са-ўырысЫна әстен Н1 ырп еттирип тартып жиберип еди,
қулын бийенин алдына түсип, мойынын сәл бир қапталға қыйсайтып, қуйрығын сабалап үлкен гүзар жол
менен аўылға қарай шапқылаў менен болды. Қулыны
алдына түскен сон, ала бийе жорға жүриспеиен өндирип' Ясүрип отырды. Үсен аға ҳәр ўақлары «шуў» деп
қояды. Бийенин жүриси жайлы, ийниц қынмылдамайды. Бирақ мен қалтырап тоцып баратырман. Маған
бул қалтыратпа бағана базарда ғарбыз жеген сонпайда болды. Әеиресе, аттыц үстинде қойын қонышымнан
самал- ҳүўлеп, гүздиц кешки суўық самаллары денем
дй т*үршиктирип баратыр.
Үсен аға-ныц әллен ўақыттан соц:
Аўа да Жуманазардыц да кеткеии,—деп әстен
өз-'өзйнен сөйлегенде Жуманазар аға көз алдымда елесЛёй баслады.
'Жуманазар аға аўылдағы жекке жигит еди. Әкеси
Бердан ата ж үдә қартайған адам. Сонда да адамнын.
мәрти екен, жалғыз баласы армияға кетип баратырғанда басқа ғаррылардай ҳеш қамыққан жоқ, ақ пәтиясый берип, ҳақ жол тилеп қала берди. Кемпири биреки жыллықта қайтыс болып, ғарры, «жетим» қалған
едй'. Үйи Жылўаннын ғырра жағасындағы нәрўан ақ
талдын астышдағы үлкен жай еди. Ғарры бир өзн бир
жайда ғацғыр-гүнгирсиз қалды да қойды. Нәлетнй урыс!
Бағапағы, азанда бизлер базарға баратырып ғаррыға қайырылып өткенде Бердан ата «мынаны бизицбалаға берерсиз» деп үлкен шекийне қалтаны ердин басыйа илдирген еди. Ғарры қонсы келинлерине айтып,
баласы ушын сөк салдырыиты, ийжан,
жннде тақан
түйдирген екен.
Жуманазар аға жасы отызды қуўсырып барса да,
еле'үйленбеген, бир үйде әкеси екеўи. Бир биймәлел,
мийиет сүйгнш жигнт болды. Жумысты ҳеш ўақ тацламас. Қайсы жумыс тапсырылса да тақ турады. Арбадэ
айдайды Колхоздыц айдын-айдын пахта атызларында
Жумаиазар ағаныц қос өгиз қосқан гүндесинин пазнасы. тиймеген жер жоқ шығар, сирә. Пахта егиси басла31
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гшўдан ат жеккен сеялка
менен онын,
шигит сеўип
жургенин көресен.
Пахта терими басланыўдан белине фартугин байлап, билегин сыбанып пахта атызына түсе беретуғын
еди. Мен мен деген қыз-келиншеклерди пахта териўде
жары жолда қалдырады. Тек Палбийден ғана оза алмады, екеўи шарма-шар болды да жүрди. Пахта териминде қыздан Палбийби, жигиттен бул талай мәртебе байрақланды. Бир күни түсте райониан келген ўәкил менен колхоздын баслығы бригаданын барлықтеримшилерин жыйнап Палбийбини «узын шашақ» орамалы менен Жуманазарды патефон менен сыйлықлағанда ҳәммениц тацлайы тақылдап, аўзыныц суўы қурыды. Усыннан кейин ақ колхозда ударниклердин саны
көбейди, бирақ ҳеш қайсысыда екеўиниқ изине жете
алмады. Палбийбиниц үйи бизин аўылға басқа аўылдаи көшип келген едн. Бой-сыны келген қыз болып жетнлди. Әсиресе.өзиниц мийнет сүйгишлиги менеи «Бахытлыныц ударница қызы» болып, районға данқы жайылды. Айттырыўшыларда көбейди. Бирақ қыз ҳеш
қайсысып жуўытпады. Себеби Палбийби Жумаиазарды унатқан еди. Ж уманазар қызға үйленетуғын болды.
Бирақ ойда ж оқ.ж ерде гүрп ете қалған урысолардын
шырышын бузды. Олардыц белгиленген тойы кейингесозыла берди. Ғаррысы «көзим жумылмастаи бурын сенин жуп болғанынды көрип кетейин деп бир еки жола
антқышлаған екен. Жуманазар: ҳәзир той беретуғын
ўақыт емес» депти. Себеби, Ж уманазар өзинин бүгин,
сртен урысқа кететуғынына көзи жеткен, соилықтан
Палбийбини келиншек етип, үйинде дилгир етип таслап кеткеннен өзинин үйпнде қыз болып отыра берсин
деп ойлағаны екен. Баласыныц усы ойын түсинген ғарры келин жөнинде қайтып «иллә» деп аўзын ашпады,
Жуманазар менен Палбийбинин арасынан қыл өтпесе де олардын бийсәўбет сөйлесип турғанлығын, я
орыисыз бирге турғанын аўыл адамлары сезгсн жоқ.
Бир қаиша басқа жигитлерге
қусап Жуманазардын
биймезгил қыздьщ үйин айланып жүргенлигин де көрдим, билдим деген адам болған жоқ.
Бирақ бизлер, аўыл балалары ғана олар екеўиниц
сөйлесип турғанлығын бир рет көрип қалдық. Ол былай болған еди:
32

www.ziyouz.com kutubxonasi

Жуманазар аға армияға шақырылмастан бурып
бес-алты бала болып арқаламай отынға барған едак.
Аўылдын шетиндеги Алламжар ағанын е р т бағыньщ
қубласындағы жаптьщ бийик ырашывын баўырыидағы
узын боянлардан өткир орақларымыз беиен орып, бир
арқа отынды демде питкерип тасладық. Орылған боянлариын дәстесин жыйнап жүрип еки адамнын сөйлескеи сөзлсрин қулағымыз шалып қалды. Бул күн батыўға мейил берген ўақыт еди. Гүздиц кешки салқын
самалы бизлердиц қулағымызға сыцсып сөйлеген қыздыц мына сөзлерин ап-анық жсткизип турды:
—• Жуманазар, ырасы менен ақ сеннен айырылатуғын болдым ба? Буныц изинен ири еркек даўысы
еситилди.
— Мениц әрманым. ол не дегениц, мен сеннен анрылыўға баратырғаным жоқ, қайта жаўды жецип келип, мәцги турмыс қурыў ушын баратырман.
Бизлер жаптьщ ырашына шығый қарап еднк, жапырақлары сарғайып, самалдыц күшли тербелиўинен
ушып, астына түсип атырған ерик ағашына тақалып
Палбийби менен сөйлесип турған Жуманазар ағағз
көэимиз түстн.
Жуманазар жуқа бешпент кийген қыздын аш белннен узын қоллары менен қушақлап алыпты. Палбийби
жигиттиц баўырына тығылып бир қолын онын оциннине қойып ҳәм анда-санда жоқарьтдан ушып түскен саргайған ерик жапырақларын Жуманазар ағанын үсти
н'ен қағып алып таслайды.. Гүздиц кешки суўықсамаллары тоцдырғанлықтан ба, я айралықтыц дәртинен бе
қыздыц даўысы қалтырап жүдә аяиышлы еситиледи.
Бир ўақлары Жума} 1 азар аға ынтығып турған қыздын
дирилдеген жуп-жуқа қаймақтай ернине аўзын басып,
шорп еттирип сүйип алды, бизлер буннан ары қараўга
батылымыз бармады, отынларымызды буўып арқа.паўымыз бенен аўылға қарай кеттик.
Усы ойлардыц қушағында менин тонғаным да есимнен шығыпты. Аўылға келгенимди де билмей қалыппаи. Аўылдыц берги шетиидеги Қайыпназар ағаныц
үйиниц қасынан өте бергенимнзде оныц сары қаншығы
шабалана умтылды, бирақ үйдпн алдында жүргсн:
ғарры кемпирдин: «зәҳәрә үнин өшкир, өзимиздиц»
жарғақ баланы» (Үсен ағаны усылай атайды) бнлмей
3 -5 0
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не қудай урды?»—деген ашшы даўысын еснтип, қуйрыгын қынпацлатын изине қайтты.
Бул ўацлары күн төмен арцайын енкейип қын-қызыл болып бираз турды да, тағы Алланазар ағанын
қалын ерик бағыныц ишине кирип жоқ болды.
. . . Жуманазар аға сол кеткеннен көп кешикпсй ақ
ғажжа-ғаж саўашқа түсипти. Хабар келип турды. Бир
күнлери аўылға Ж уманазар аға хызмет еткен бөлнммиц командирннсн хат келди. Уатан жаўлары менен
болған саўашта көрсеткен ерлиги ушын «Дацқ» орденп
менен наградланғанлығын айтыпты ҳәм Бердан ғаррыға усындай мәрт улды өсиргенн ушын барлық бөлим
жаўынгерлсри атынан шын кеўилден миннетдарлық
билдирипти. Хаттыц сонғы сөзлерин барлық аўыл
адамларын дацқлы аўылласымыздыц мақтанарлы нслери менен қутлықлаў мснен питеди.
Қөп узамай аўылға екииши хат келди. Хатты тағы
сол командир жазыпты, бирақ сонғы хат аўылға үЛкен
қайғы әкелдн. Қызыл эскер Ж уманазар Бердаиов ўатан азатлығы ушын болған саўашларда
қурбан болыпты.. .
Бердап ата усы суўық хабарды еснтксн сонсапаўлы
сш күннен сон қайтыс болды. Ғарры аўырған жоқ.'Қоцсысы Жақсыбийке кемпнр гүс аўып, песин мәҳэлинде
ғаррыныц үйине барса, өлип атырғаныныц үстинен шығып, бай—байды сала берипти. Аўылдыц ҳәмме адамы
еситип жуўырысып барды.
Ғарры жайдыц төрииде үлкен ақ кийиздиц үстинде
жатыр еғ:ен. Үстинде қат-қат шапан, белин узын белбеў менен буўыпты. Басы бийик көпшигинен сәл қыйсайып, төмен түсицкиреп атыр, басығща жатақ малақай, сары қозыныц терисинен тигилген шөгнрмесип басыныц ушына шалқ ортасьша қаратып қойыпты. Узынша созылган аяғында шылт жаца қара мәси, телетиннен
тигилген қызыл түсли геўиш еспк бетте турыпты. Ғарры
шеп қолын көкирегиннц үстине таман қойып жуўантут
ағашынан нсленген узын ҳасасып оц қолыпа қатты қысып услап атыр екен.
Барлық аўыл халқы гаррыны үлкен ҳүрмет, иззет пекен шығарды. Палбийбн Бердан атаныц кншкене қызыидай болып хызмет иследи.
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.. .Ғаррынын намазынан кейнн ақ
Палбийбинын үйн
дәрьянын аржағына көншп кетти. Соннан қайтып Палбийбини көрдим, билдим дегеп адам болмады.
Палбийби меиеп бүгинги ушырасыўым маған үлкен тәсир өтти.Қегейлиге келип автобустан
түстик, көшеде
адамлар лыққа толы. Ҳәммесинин жүзинде тасқын табысларға апаратуғын жаца жылдын дәслепки күнлеринин қуўаиышлы нышаны сезилди.

ПИЛ ҲӘМ АРЫСЛАН
(Ертек)
Қалын тоған. Тоғайда
жуўак ҳәм узын ағашлар
сығасып тур. Ағашлардыц жуўанлығы сонша, бес-алты
адам қулашып жайып қол усласып турғанда ғана
опын турпатын орап алып. бир-бири менен зордан қол
усласыўы мүмкин. Көк жасыл қағазлардан тап қайшы
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меиен қыйып ислегендей ағашлардьщ узын ҳәм еили
жапырақлары төмен қарап салбырап тур. Ағашлардын
шақаларын жыланларға усайтуғык узын шырмаўықлар орап алып, арасынан узынлығы бнр метрге шамалас ништердей өткир тикенлер жән-жаққа ҳәррийни
тур.
Усындай пышық мурыны батпаптуғын дут тоғайлар
онлаған километргё созылып, оннан кейнн сийрек тоғайлар басланады. Узақта сағымланып турған бийик
таў баўырларына дейин созылып атырған тегис далалық мақпалдай майса шөплерге малынған. Жер, көк,
жасыл, ҳаўа.йы, қызыл ҳәр түрли түсли бояўларға боялгандай. Егер бул жсрдсги өсимликлердн ерицбен
санай бергенде түрнниц сапы төрт мыннан асып кетср
еди.
Күн огыры ыссы. Гейде ҳаўанық ысылыгынан өснп
турған өсимликлердин жапырақлары
кунге қуўрап
қалатуғын ўақытлары да боладьз, блрақ бир неше
күнге дсйин үзилпкснз жаўған жаўынлар ҳаўаны
салқын тарттырын, ыссы аптаптан қуўраган өсимликлерге жан ендирип. бурынғы қәддине келтиреди.
Бийик таўдыц кб|асындағы булақтан фонтандай атлығып шыққан суўлар таў жоталарынық арасы менен
төмен қарай сарқырап ағып. пәтли агыс пенен еки
жағын жалмап жеи, өз кенарын кем-кемпен кецейтип.
бара-бара үлкен дәрья болып, суўы атаўдыц жан-жағынан орап алгаи ушы қыйыры жоқ океанларга
қуйып тур. Дарьяныц ени онша кец болмаса да түби
жүдә терец ағысы наятый күшли. Дәрьяпыц суўы көк
ренде, тымық суўдағы жүзип жүрген балықлар алтындай жарқырап анық көринип турады.
— Бул қай жер?
— Бул жер шарьшыц картасында ҳаў деп белгиленетуғын атаў. Ҳаў атаў жер көлеминнц майданы бир
неше ж үз квадрат километрге шамалас ҳәр түрли жабайы ҳайўанлар, қуслар, жыланлар,
қурт-қумырсқалар мәканлайды. Атаўда арыслан, жолбарыс. леопард.
қасқыр қусаған жыртқыш ацлар көн. Көп санлы пиллердиц падасы қалыц тогайларды жапырып, оларддц
қыйғырған даўыслары пүткил атаўды жанғыртын
жибередн. Цепе деп аталган пешшелердиц күии-түни
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тыщфастан ызылдысы тап үлкен симфониялық оркестрдын, бәлент ҳаўазлы намасына мегзес еди. Күнлердиц
биринде бул әжайып атаўға апатшылыҳ келди.
Бийик таўдыц шыцындағы вулкан атлығып,
әтирапца отлы тасларды ылацтыра баслады, пышық мурны
батиайтуғын жүнли тоғайы лаўлап жанды. Дәрьядағы
суўлар пақырлап қайнады, онлаған күнге созылған
тобийғый апатшылық нәтийжесинде атаўдағы көп
- санлы мақлуқлар қырылып, олардыц күллери де қалмады.
Бирақ тәбият $арлық қәҳэрин тигип. қорқынышлы
ўайраншылық салған менен атаўдағы пүткил тиришиликти жоқ қылып жибере алмады. Атаўлықтыц шет-ше
бнрлеринде. океан жағаларында апатшылықтан зиянланбаған. зиянланса да толық зиянланбаған жерлер
бар еди. Апатшылықтан тири қалған бирли-ярым мақлуқлардыц барлығы ақсақ—майыплары сол жерлерге
қоныс басты.
Бирақ тири қалғанлардыц да аўҳалы жақсы емес
еди, Себеби тар көлемдеги от зонасы от-шөп жейтуғын
қайўанларға азлық
етти, ҳә демей-ақ жылан
жалағандай тап-тақыр жер болдд. Ҳайўанлар ашлықтаи
қырыла $аслады. Пиллердиц ҳәммеси дерлик өлип
болды. Тек изине ерген кишкене
баласы бар үлкен
ана пил жасайды.
Пил жүдә үлкен. Бойыныц бийиклиги еки этгшлы
жайға барабар. Түри гүцгирт
қоцыр,
териси ашық
далада көп жатып, күнге ағара баслаған қалыц қара
резинаға уқсас. Пилдиц баласы еркек еди, бирақ түритүси, минез қулқы жағынан анасынан айнымаған.
Жыртқыш ацлар өлимтиклерди жеп күнелтти. Өлнмтиклер таўсылған соц бири-бири менен қырылысты.
Қүшлилери әззилерин жоқ қылып жиберди. Тек /Әир
еки арыслан, жолбарыс қалды. Олардыц аналы-балалы
еки пилге тиси батпады: қасына жақынлаўға айбыиатуғын еди.
Күнлер өте берди. Атаўға қайтадан тиришилик енди.
Жерлер көк шөплерге малынды. Үлкен дарақлар қайтадан бой көрсетти. Онлаған күнге созылғаи нөсер
жаўынныц суўлары сайлар арқалы сарлап
ақты,
дэрьяныц суўы тасып кәнарына сыймады. Жаўын жер37
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диц кир-қоцын жуўып, апатшылық дақларьш о!<е'йпға Қарай ағызып алып кетти. Тәбият өзимиқ сақыйлығын Ҳаў атаўына қайтадан инамлады. Айнала гөззаллық липасларын кийди- Өсимликлер. дарақлар тез
өсти. Кишкене пил үлкейип анасына тецлести. Бир күнн екеўи жолға раўана болды. Көп жерлерди гезди.
Өзлериниц бурынғы мәканларына келдн. Жолларында
ҳәр түрли ҳайўанлар сийрек гезлесип отырды.
Бирақ
өзлеринен басқа пиллерди ушырата алмаганы бул^рды қатты ренжитти, барлығы қырылып қалға-и екен.ден
муцайысты.
Бир-бирине Уқсас күилер тез өтнп атыр. Үлкен ана
пнлдиц жүрис-турысыныц дым сәти қашты.
Ж үрсе
аяғын зордан санап басады. Пнл жүдо қартайған еди.
Кейингн ўақытлары бир жерден қозғалмастаи тура
беретугын болды.
Азаиғы ўақыт. Аспандагы қалғып ушқан
қуслар
жағымлы намаларға сайранды. Узақта жолбарыс
пенен арысланныц бақырған даўысы еситилди.
Бпйик таўдыц уша басыпан жоқары қарай көтерилген күнниц шашыраған нүрлары көрипдн. Ашық
далада еки пил қатарласып тур. Көкирегн алағадаға
толы. апа пнл қашшан оиў. Кпм билипти. ол түни
мепен уйықламаганда шыгар. Ол сол баласы бетке
нәзернн таслап:
— Уйқыцды ашагой балам,—дедн
ирн даўысы
менен. Күндеги анасыиыц таиыс даўысып еситип, аиасына еркелеп ыцырсып, көп ўақытта барып уйқысьш
ашты.
— Бала.м,—деди амасы мүләйим түрде,—сағд-н
айтатуғын сөзим 1бар, көп ўақыт болды, айта алмай
жүргеииме. Сен жақсылаи тыцла ҳәм айтқапымды
орынла. Мен қартайдым балам ҳа, апа таўдыц жацбауырында ппллердиц қойымшылығы бар. Мени соған
апарып тасла. Жолды өзим. баслаймап. сеп еле оўлийени көрген жоқсац ҳәм себеп пепен көрии қайт.
Бүгиннеп қалсам кешигемен, әўлийеге жеткендей
ғана' ҳалым бар. Өзимниц шамамды өзим билемечн
Сүйегим дүзде қалып, масқара болмайық. Басқа ҳанўанларга қусап пиллердиц сүйеги далада қалмайды.
Бизлердиц
усындай кийели
қәсийстнмнз
бенеи
33
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ба.ска ҳайўандардан парқымыз бар...
Уйқысын шала
ащқан пилдин баласы анасыныц азан менен айтқан
қорқынышлы хабарына қуйқасы жуўлап, көп ўақытқа
дейии недерип бил.мей, анасына қарап - лал больш
қалды.
Ана жаным. бул не дегсинциз, қалан мен снзди
өлимге қыямап, сенсиз мен қалай жасанман... дсп еки
көзинен жасын төкти.
. — Өй деме перзентим, ҳәммесине
көплигиўиц
керек. Мсн көп жасадым, ҳеш әрманым жоқ, бирақ
сеипц жалғыз қалып баратырғамыц өкннишлн. Мүмкин
басқа пиллер бар шығар. Мепи апарып таслаған соц
табарсац. Илайым өрисиц кец, падац кеп болсын,
тентегим.
■
— Пнл баласыпыц ецнреп жылап турғанын көрип
тәселле бере баслады.
— Бүйтип нәмәрт болма, перзентим, Дүньядагы
қурғақта жасайтуғын мақлуқлардыц ец күшлиси мәрт,
бийцәлел, ақыллысы бизлер боламыз. Арыслан болсын,
жолбарыс, басқасы, болсын өзинен басқа күшсизлерди
қолынан келсе жоқ қылғысы келедн. Кешеги болып өткеп апатшылық ўақтында тәбняттыц қырып атырғаны
аздай, қанша мақлуқларды жоқ қылмады дейсец. Н едеген. .ахмақшылық, не дсген жаўызлық.
Еле заманныц раўажлаиыўы мепен барлық ҳайўанлардыц ақыл ҳуўшы жетилисип бир-бири меиен татыў
жасайтуғын болады. Бундай бахытлы
замаиды сен өз
көзиц менен көресец де. Барлық жанлы мақлуқлар көп
жасаўы керек, қартайып, өз эжелипен өлиўи, бир бирИШ1 Н, қолыпан өлмеўп дәркар. Ал жүре ғой балам,
кеттнк,—деп туўры қубла тәрепке қарай жол баслады.
Қай.ғы ҳәснретке толгаи баласы ециреп жылаўы менен
анасыпыц пзпне ерди. Пиллер көп жол жүрди. Тап
күн сәске болғапда таўға жетти. Жоқары қарай өрмеледн. 'Таўдыц қызгып түсли таслары күнниц ыссылығынан
оттай жапып турған еди. Бирақ пиллердиц жуўан ҳәм
қалыц табанлары буны ҳәм кәрине келтирместен, алдыиа қарай биймзлел жүре берди. Таў тик жарлы е.мес,
жайПаўытлар ҳәм булардыц таўға өрмелеп баратырған
ж.ерй үлке.н гөпе жолдыц сүлдери еди. Соилықтан таўға
өрмелеў опша қыйын соқпады. Сонда да жүдә қартайып. өлим ҳалатыпдагы аиа пил аяғын зордан көтерип,
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•еплеп адымлады. Тәўирақ жерге дейин туўры алдына
журип барып. оннан соқ арқа батысқа қарай қайырлып, қыялап жүрди. Изинде киятырған баласы анасыныц қыйланып, зордан аяқ басқанына аянышлы қарап. жығылып кетпегей деп ж үдә сергек болып ксле
бсрди; Булар сол жүриси менен үлкен ойпатлыцтыц
ернегине келип шықты.
— Мине балам киятырған
жеримизгеде
келип
жеттик,—деди анасы азмаз тоқтап. аўыр гүрсннип деман алды ҳам әсте ақырынлық пенен төмен қарай тусе баслады.
Айналасынан бир неше метр төмениректс жатқаи
«йпатлықтыц көлеми онлаған гектар |б/олып, дөцгелек
формада еди. Булар төмсн түскеиде ойпатлықта толып атырғаи пилдиц сүйсклериие үймелеген қара қуслар үркин. қанатын сапатлап жоқары қарай көтсрилди ҳәм сарқып ушып таўдыц бийик шыцына барып.
қондыҲәр жер. ҳор жерде үйилип жатырған пилдиц үлкен сүйеклери. Лраларыида аййем заманлардан бсрн
жатырғаи мамонттыц гиддиман сүйеклери де табылады.
Апа пил сүйеклердиц ж үдә ортасына бара бсрмей.
шетирек жергс /б)арып тоқтады.
— Миие. усы пиллердиц әўлийесн болады, балам,
—деди айланаға нәзерин таслап. Усы жерде бизиц барлық ата-бабаларымыздыц сүйеклери жатыр.
Енди
кете <бер балам, мениц |қалған жеримди анықлап билип кет. Қөп жасағайсац, қартайғанда менин қасыма
келип жан тапсырыўды у.мытпа. екеўимиздиц сүйегимиз бир жерде жататуғын болсын.—деди пил баласына қарап қамығып.— Баласы бийшара анасына
ҳеш
иәрсе дей алмады, тек көзинен жасы ағып,
жылай
берди ҳәм жақын келип, басын анасыиын басына тақап аймалады. Козин аиасыныц көзине басып бнраз
турды.
— Ксте бер балам, анасынан туўылған нәрсе өлиўи шәрт, өлим қорқынышлы нәрсе емес ҳәм буған жүрегинди езип қапа болыўдыц ҳәжети жоқ. Изине айланшықлай бермей тез кете бер. Илайым
бахытлы
болғайсац. Бирақ бахытқа да, /6’ахытсьгзлыққада төзимли бол. Кимге болсада хызмет ислеўге туўра кел40
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се. айтцанын шын ықласын менен орынла- Пиллердиц
қәсийетли дәстүрлери мине усыннан ибарат. Ал. яқшы кете бер, хош еркем, — деди пил баласына ынтыға
қарап.
Пил анасы менен хошласып, анасынын турған жерине дыққат пенен нәзерин тигип, ғырра кейнине айланып, келген жолы менен жолга раўана болды. Анасыныц турған жеринен әўлийениц таўга шығар ернегине дейин неше адым екенлигнн санап билип
алдьг
ҳәм буны ҳеш ўақыт ядынан шыгармаўды ишинен
түннп қойды. Пил әўлийениц ишинен шыгып, жоқары
қарай өрмелеп, изине
қайырылып, ернекте турған
анасына телмирип қарап турды- Анасынын бир орында қозғалмастан тик турган гидиман турпаты нәҳои
тастан қашап ислеген үлкен монументаль скульптуралық ескерткишке мегзес еди. Анасы баласыныц қарап
турганына көзн түсип қатты ыцыранып бақырып жиберди. Баласы да жуўап ретинде бир бақырды да, изине
айланып. көз жасларын сел қылып, туўры алдыка жүрип кете берди. Таў-таслар еки пилдиц қүдиретли
даўысына саза берип, тау иши гүциренип кетти- Пил
елиў қәдемдей узақлаған ўақытта әўлийе беттец аўыр
бир нәрсенин гүрс етип жерге қулаған сестн шықты.
Бийшара иилдин анасы өлген еди.
Пил өзинин анасы менен келген жол
менен адымын керип таслап, пәтли жүрип отырды. Ҳә, дечей
дәрьянын ||б|ойына кслип. шөлн қанғанша суў ишипдәрьяны жағалап жүриўин даўам етти- Дәрькныц ишннде бегомотлар тур. Дәрьяныц жағасьГнда крокодиллер жатыр. Қуйрық жағы суўда жатырған
крокодил
тисин ақшыйтып күнге қыздырыиып агыр, көгершинге қусаған бир қус крокодильдиц тисиниц арасындағы
жеген аўқагынын, қалдықларьш шуқлап жеп' атырыпты. Крокодиль қустын тисин тазалағанына ырза болғандай көзин бақырайтып тырп етпей жатыр- Кеўлн
гам-гуиге толған пил буған ҳеш нәзерин аўдармастап
алға қарай кете^берди. Шеп жағына қайрылды да,
сийрек тоғайлардыц ишн менен жүрди. Ири ағашлар'
сийрек болсада түйе сицирге қусаган шырмаўық шөплер, ҳәр жерде шоқалақ-шоқалақ болып турған бүклер, қамыслар алдыпда не барын көрсетпес еди. Күн41
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ашық. Елп еткеи самал болмағанлықтан күнниц ыссылығы кем-кемнен көтерилип баратыр. Күн тал түс болды. Бир ўақытлары наў қарағай қамыслардыц арасынан шыға келгеп алты арыслан ҳеш нәрседен хабарсыз киятырған гшлге бнрден тәп берди. Бундай топылысты күтпеген инл албырап калды- Сонда да алданан келген арыслаииыц биреўин узын тумсыгы менен жинишке белипен орап алып. пәт
пенен бирден
жокары көтернп. аяқларын селтецлетип, бир
пеше
минут Услап турды да. жерге былш
еттирнп атып
урды. Аяҳлары менен женишти, арысланныц көзи
бақыранып. уясынан шығып кетти. Жыртҳыш сол минутта жан тапсырды. Бирак
арысланныц биреўи пышыктай сылп етип пнлдиц үстине шығып
алып, алдынғы екн аяғы
менен пилдиц еки көзин тырнады.
Буннап ксйин қулағыиа аўыз салды, пилдиц сыпырадай болғап бпр ҳулағын өткир тнси менен ғыршеттирип жулып алды. Арт бетинен асылған биреўи пилдиц
келте ҳуйрығына аўыз салыгь тап шондысы
менен
жулып алып. жал.мап-жалмап ;бшр жутты.
Қагпалдан асылган күшиклеў арыслан аўыз салған жеринен шаппаттай-шаппаттай гөшлерии жулып
ала берди. Пил ҳызыл ҳаига боялды, ҳәлсиреди, ашыўлы түрде катты бир бакырды да, гүрс етнп жерғе ҳулады. Пилдиц жерге қулаганын көрген арысландар
ҳәммеси аўыз салып, жулмалап жеўге ҳарады. Ж ас
арысланпыц «тоҳтац?»—деген ҳәҳәрли ҳаўазы шыҳты. Ҳәммесн тоқтан, оғаи жалт қарасты.
— Пнл бизлерден жецилди. Буны өлтирмейик, тири
қалдырып. хызметимиздн қылдырайық. жүк тасытайық
шаршасақ, 'минип жүрейик,— дедн.
Бул сөз ҳәммесине де мақул түсти, бес арыслан
жерде жатырған пнлдиц турЫўын күтнп, басында үймелесип турды. Турағой,—деп бипеўлсри басын көтерди,
екиншилерн аяқларынан тартты. Есецкиреп қалған пил
элДеи ўақытлардан кейип козин ашты, еилеп орнынап
турды. Турған соц
да 'бысы аўылжып.
тентиреклеп
қулап қала жазлады, б'т ақ арысланлардыц тутқыныиа
түскеп пил әсте адьғмып ятын жүре баслады.
Пплдпц үстине мипчц алган бағанағы цил менен
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болған саўашта өлгеи арысланиын баласы еди. Сол —
сол екеп, күшик арыслан еншисине тийген пилди көлигиндей меишиклеп алды.
Пилдиц аянышлы қүплық дәўири басланды. Тан
атқаппан күп фатқанша чоысланлардыц
хызметинде
тақ турды- Ҳәммесп жы^чалып, тоғайдағы ацларды
аўлайды. Услаған аўлардыц өликлерин пилге артып
узақтагы таў үцгнрлернпе апяоады. Иси ериккен жыртқышлар пилге Узын ҳәм жуудн ағашларды қопарттырып үстипе артып, тоғайдыц
сийрек, ашық жеринен
қора тақылеттс бир нәрсе «следи. Ишин ацлардыц
елнклсрине толтырып, қашаи та^сылғанша жеп жата
берщы
Әдспкн ўақытлары жүдә татыў болып атырған
арысланлардыц бара-бара аўыз биршилиги қаштыӨлимтикке таласып, ски арыслан (бипин—бпри өлтирип
қойды. Тағы биреўи таўдан секиречен деп мертилип
өлдн. Ақырыида еки арыслан қалды- Булардыц биреўи
жүдә қартайған, ал екиншиси пилди минип жүрген
қәдимги жас арыслан. Екеўиниц арасында да бир күни
келиспеўшнлнк келип шықты. Ж әнжел пил жөнйнде
болған едгг. Ғарры арыслан өзиниц өкпесин пил үстинде отырған ж ас арысланға асықпастан айтя баслады.
— Мен болсам қартайдым. Кем-кемнен жүриў аўыр
болып баратыр, сонлықтан пилди маған бериўиц керек,
ал сен болсац қеш нәрсени ойламайсац. Қаршадай
болып пнлдиц үстинен түспейсец,—деди.
Пилднц үстинде шоцқайып отырған арыслан төмендеги сөйлеп турған арысланныц сөзнн шорта бөлди:
— Мениц анамды усы астымдағы пилдиц қалай өлтиргенин өз көзиц менен көрдиц. Сол караматлы анамныц қаны ушын бул нәлетийди өмиримниц
ақырына
дейин қуллық буғаўынап шығармай өлим азабы менен
ойпатып қойыўым керек.
Бул мениц меншигимдеги
мүлнк, буған сен (бинкар
араласып отырсац,—деди
ашыўлы түрде.
Ғарры арыслан тағы сөзин даўам етти:
—Анацды өлтирген усы пилди ҳәммемнз тутқынға
•алдық. Егерде бизлер болмағанда сениц, ҳәтте анац
екеўициздиц усы пилге күшин
жетерме еди? Қалан
сеннц буяы меншигимдеги мүлким
деп атаўға тилиц
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барды. Әй. ақмақ,- пәмсиз күшик,—дегени де сол еди,
пилдиц үстиндеги арыслан ғарры арысланға
бирден
атылып, ашыў менен өсик жалын ет териси менен жулын
алды. Өзинин жас арыслан менен алысыўға күши жетпей турғанлығын сезген ғарры арыслан өлердеги сөзлерин айтып жалына берди.
— Сени қай қудай урды, пилиц өзин,е ардана болсын. Әкенди көрип едик; шешец менен бирге жүрдик,
өзимиздин баламыз деп еркинсинип айта койып едик»
ендигиден былай индемей-ақ қояйық...
Ғарры арысланнын зарланып шыққаи жалынышлы
сөзлери жас өжет арысланнын ашыўын
қайтарды.
Қайтадан булардын қызығына қарап турған пилдин
үстине қарай ырғыды. Ғарры арыслан болса мойыпнын қаны сорғалаўы менен туўры арқаға кете ;б1ерди.
Өткир пәнжслери менен тәрт жерден бурнп,
услап,
пнлдиц кен жаўырынында тикке
түргелип
турған
арыслан ҳаплығыўы басылғанша ғарры арысланиыц
нзинен қалын ҳәм
узын ағашлар арасына
кирип,
көзден гайып болғанша қарап турды.
— Әй, ақмақ неғып турсац, жүрсец-о!..., — деп пнлдин саўырсына пәнжеси менен шарп еттнрип
қатты
урып жиберип еди, пил ша6'а жөнелди. Миие, соннаи
■қайтып ғарры арыслан булардыц көзине түспеди.
Сөйтип екеўи-бир цил, 1бир арыслан дүньянын усы
бөлегинде жасай берди...
Арыслан ҳоддинен асты. Пнлди минип жүрип, азаннан кешке дейин ақ аи аўлайды. Қулқынын тойдырып
болған сон ишкен жегеним тарасып дегеидей өрдекыққа шапқылап қуйрығын жерге сабалап,
ырылдап.
тап қутырған ҳалатына келер едн. Таўдыц биник төбелсрине сып етин шығып, екипши төбеге қарай секиреди. Ол жсрдсн тағы өзин
төменге қарай
атады.
Егер қаран турған адам болғанда төмендеги таўдыц
тасына түсип, мылжа-мылжасы шыгар деп ойлар едмБирақ арыслан қуйрығын жоқары қарай тип-тик шапшып, төрт аяғын бир жерге топлап қосып, жергс жепжеиил томп етип түсип тағы өрдеп-ыққа шапқылайды.
Усы жүрисинде" ол бмраз ўақытқа дейин ойнақлап,
түн ярымынаи кейин үцгирине келип, аяқларын көсилип, дүс-төменине жатып, унқыга кетсди.
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Ал пил болса, арыслан арқасынан түсиўдеи күни
мекен сегбирден шаршап атырғанллқтан кеп жерлерге дейин отлап кете береди. Бийик ағашлардын, шақаларын тумсығы менен ийип алын жейдн. Тойып болғаннан кейин дәрьяға келип, узын тумсығы менен
суўды насостай симирип суў ишеди. Пнл отлап қайтып келгенде арыслан әллеқашан өзиниқ
үцгиринде
уйықлап жатады. Пил оған сәл бурылып нәзерин таслап селт етпестен жүрип былайырақ барын, тикке
турып буйығатуғын еди.
Тақ атып. бийик таў төбелериаиқ арасынан алтын
күнниқ нурлары шашырап көриниўден арыслан жатырған жерииен ықыранып турып, пилдиқ арқасына
секирип минип. күндеги әдетинше (б)асы аўған жағына
раўана болады. Азан менен жақа басланып киятырған тоғайдағы ҳайўанлардық уў-шуўы булардық киятырғанын көрип жым-жырт болады.
Бир-бирине усайтуғын санаўсыз күнлер
биринен
соқ бири дизбеклесип өте береди...
Арыслан соқғы ўақытлары жүдә жаман болып кетти. Ашыўшақ. Пилдиқ үстинде киятырып узақтан бир
жанлы мақлуқ көзине түссе болды. астындағы пилге;
«ал, шап!»—дейди. Пил бийшара қос аяққа салып шабады. Оғанда қанаатлаибастан, пилдиқ үстинеи секирип түсип, қашып баратырған аўынық изине ғырлап
туседи. Изине жете қойса пыт-шытын шығарады... Бирақ кейннги ўақытлары арысланнық пәнжесине
ты- .
нымлы нәрсе түспейтуғын болды. Пәнжесине ҳеш нәрсе илинбеген күни адам айтып жеткизе
алмаслық
ашыўда болып, қутырынатуғын еди. Бундай ўақытта
ол барлық ашыўын пилден алады.
Мине, бүгин, арыслаи тақ азан менен ақға шықса
да қулқыны ушын ҳеш нәрсе тута алмады. Қүн тал
түс болды. Пилдиқ үстинде киятырған
арысланды
тас төбесинде шағырайып турған күнниқ ыссылығы
шыдатпай баратыр. Жер дүиьяиы балқытып.
күйдирип баратырған күнниц, аптап ыссылығынан ҳәм ашлықтан арыслан албырап. бийтақат болды.
Пилдин
арқасын тырнап, қаттырақ жүр»—деп ^бақырды.
Қара терге шомылган пил еки жагы дийўалдай тирескен қалық ағашлардық арасы меаен алддн
кес45
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кеслеген ■майда-шүйде ағашларды писент
етпестен
жапырып басып, бираз ўақытта ашьиушқ даланлыққа
шыға келди.
— Дәрьяға!—деген
үстиндеги арысланпын зиллп
буйрығдп еситиўден ҳә демей-ақ дәрьяныц
бойына
жетип келди- Пәтли ағып турған дәрьянып ғырра
жағасьшда күндеги әдетинше арқасындағы арысланнын секнрип түсиўин күтип турдя. Бирақ
арыслан
тусе қоймады. Онын ориына жоқарыда
жекпринген
даўыс шықты:
— Қәпс. тумсығын меиен дәрьядаи суў алып, маған суў иштир, төмен түсиўге еринип турман, — деди
арыслан.
— Пил тумсығы менен сўўды симирип тартып,
тумсығын жоқары көтерип, үстиндеги арысланға суў
иштирмекши болды. Бирақ суў анқайып ашқаи арысланнын аўызыпа дурыслап қуйылмады, басына төгилди. Опиан сайын әбден арыслаипын ашыўы келди. Пилди жулмалады. тырнады, ашыўы келип сөгиўден снлейтип салды. Пилди жүдә ыза керпеп. шыдамы таўсылды. Бирақ өзпн нлажсыз басып. ойыпа әлле қандай бир қыял келди. Үстипдегн арысланга гүннреиип.
сөйленди:
— Ҳәзнр сагап суў иштнремсн берман жақынланқыра. сөйтип кссс тур. Белпнйен орап алып.
аўзынды
суўга тингиземем. керегицше өзин ишерсен,—дедн.
Ҳеш нәрссдсн гүмапланбаған арыслап пилдпн айтқанын иследи. Пил узын тумсығы менен арыслапныи
аш белинен орап алып, суў шптиретуғындай болып
дәрьянын ншине батырып жибсрди. Орағапын
жаздырмастан арыслапды суўдын астында онлаған минут
услап турды, арыслан жан айбатында қаиша күшли гырбапса да түби терец дәрьяпын ишинде аяқлары ҳеш нәрсени илмеди, суўға маитыгып ҳалдан кеттн. Сол ўақытлары ғана пил арыслаиды жаздырды. Арыслан
пәтлч
ағыс пенен анадай жердсп зонқ етнп шыгын, бнр екн
метр жерге дейин ыгып барып, дәрьяпыц түбине батып
кетти.
Пил арысланнын батқан жерппе бнраз қарап турды
да, қайтып ҳеш норсе көринбегеп соц, суўды қанғапша снмирип ишип. дәрьяиы жагалап кете берди. Күн
'!6
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қанша қапырық ыссы болғаны менен дәрьяпыц жағасы салқынлаў. Әстен ескен самал пилдиц күнге күйип,
шыл пәрше болған арқасып. арысланныц өткир
тырнақлары жаралаған саўрысын
ыссылық
сыйпалағандай болды.
Қорқыиышлы арыслан — жыртқыштыц набыт болғаиын атаўды мәканлағаи барлық мақлуқларға биреў
хабарлағандай ҳәммесн дәрья жағасына жыйналып қалыпты. Жыйналғанлардыц
барлығы қуўанышлы еди.
Таў-тайлақлар уп-узын мойнын сәл төмеи нйип.
пил
қасынан өткенше өзлериниц алғысыи билдирип турды. Қулаплар қуйрықларыи түйип, қуўанышлы т\'рдё
^иснеп шапқыласып ониады. Әлле қаяқлардан
бир
хабарды еситип, қуўанышы қойнына сыймаған кийиклер бир-бири меиеп жарысып-ш^б|ысып жүр.
Шимпанзе маймыллары бәри бир жерге -жыйналып*
қасынан өтип баратырған пилге қарап, ыржыйып күлип қолын былғап, арысланды жецип шыққаны ушын
пилдп шып ықласлары менен қутлықлады.
Ал пмл болса, өзине айрықша питкен ерлик, баҳадырлық тутымын бузбастан мацқыйып, даланы толтырып. ады.мды кецнен .таслап, асықпай дәрьяны жағалап
кетип баратырғап еди.
Жыйланған ҳәр түрли ҳайўанлар
дүньяныц тсы
мүйешине мәцги тынышлық бахыт әиерген кәраматлы
алып тулғаныц изипен шады қуррам болып көи ўақытқа дейнн қарап турды...
— Олар усы күнлерде де жабайы, мен-меп ҳәм
жыртқыш арысланды да, басқада жаўыз жыртқышларды—жыртқышлыгы ушын жеркенншли түрде жаман көреди екеи...
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