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КҮҮНҮН 
СЫРЫ 

 
Узак жолдо карыя менен жолдош болдук. Анын сыйда, буурул 

сакалы тараза боюнча атайлап жасап койгондой эле. Анын 
кебетесине караганда элүү, элүү беш жаштарда деп айтууга мүмкүн 
болучу. Ал сүйлөгөндө кандайдыр, бөтөнчө жалындуу күчү бар 
сыяктуу, тыңшаган адамдар магнитке жабышкан темирдей болуп 
сезилер эле. 

Жолоочуларга эмнелер жолукпайт, добулдуу нөшөргө дуушар 
келдик. Анда-санда жарк эткен чагылгандын учушу, көздү ачып 
жумгандай болот. Жүрүүгө мүмкүн эмес. Бир бирибизге сүйлөнүп 
коргологон болдук. 

– Аттиң ай, мындай да коркунучтуу болорбу... Кыян жүрүп 
кетип жүрбөсүн, – деди жолоочунун бири. 

– Таң аман болсун. Кыянды таң жараткан жок. Добулдун аягы 
кыянга жетпейт. Бул арамза добул, – деди бирөө күлүп. 

– Бизди алчу добул жок, эми таңдын кучагына киребиз, – деп 
сөздү чукул кайырдым да, көрүнбөгөн жолдошторума 
карагансыдым. Так ошол учурда табияттын күчтүү оттугу1  жарк 
эте түшкөндө, карыянын көзү күтүп тургансып, көзүмө тигиле 
калды. 

– Карыя, – дедим, – сиздин магниттүү көзүңүз менин көзүмдү 
бийлеп алса керек... Чагылган «жарк!» эткенде, көзүңүз жалт эте 
калды. Али да болсо көзүңүз мени арбап жаткандыр? Бирок сиз 
мага көрүнбөйсүз. Ушундайбы? Эми көрө албасаңыз, сөзүңүз 
менен арбаңыз, – дедим. 

Жолдошторумдун бири: 
– Узун жолду, күчтүү коркунучту саймалуу сөз жеңет, – деди. 
– Силерди сүйлөгүлө дейин десем, чапанды жакасынан киет 

дейсиңер го?... Болуптур. Өз нөөмөтүмдү1 мен өткөрө бе- 
 
 

Оттугу1 – мында чагылган жөнүндө айтылып жатат. 
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рейин. Силер дагы өз кезегиңерди унутпагыла, – деп тамагын 
жасап алды да: 

– Эмесе кулагыңарды салгыла! – деди карыя. 
Добул дуулдап өтүп жатты. Карыя аңгемени мындайча 

баштады: 
– Өмүр чаккан оттук сыяктуу жарк этип дүйнөгө көрүнө 

түшүп, кайта жалп этип өчкөнчө шашат. Мен силерге айта турган 
аңгемемди кечээ эле уккансыйм. Мен анда жыйырмада болсом 
керек. 

...Жайлоонун кызык учуру. Мен жолоочумун. Коюу шибер 
атчан кишинин үзөңгүсүн чалып, баштарын эрксиз чайкап кала 
беришет. Өзүм чарчап да болгон элем, жатып калайын десем 
кардым ач. Эмне болсо да кыраңдан ашайын, айыл жок болсо, 
үмүттү үзүп биротоло жатайын деп, кыраңга чаап чыктым. Кең 
чалкактагы айылдар, куду деңиздин үстүнө орношкондой болуп, 
жаңы конуштагы шиберге бөлүнүп калыптыр. 

Кабарчыдай чапкылабай, кере-кере бастырып дөбөдөгү 
чогулган элге барып салам бердим. Элдин четиндеги олтурган 
кызыл куру бар жигит жүгүрүп келип, атымды алып кетти. 

– Кел, балам! Кел, – деп элдин ортосунда олтурган олчойгон 
сары киши оң жагын жаңсады. 

Ал кишинин кабагына караганда, качандыр атактуу баатыр 
киши болгон сыяктуу кабагы бийик. Көздүн чарасы тереңден 
көрүнгөн кудуктай, көзүнүн кареги араң гана жылтылдайт. Мурду 
берендин2 тумшугундай болуп, тиши жок оозуна карай имерилип 
турат. 

Анын өлчөмсүз чоң жана толук жүзүнө караганда анча кары 
деп айтууга болбойт. Бирок калдайган купкуу этсиз кулагы, 
оңкойгон арык мурду анын карылыгын алда кайдан далилдейт. 

Анын колундагы өрүктөн жасалган комуз карыя менен 
эбактан бери жолдош болгон сыяктуу кара күрөң тартып чы- 

 
 

1Нөөмөт – кезек. 
2Берен – алгыр куш, бүркүт. 
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ныгып бүткөн. Комуздун тепкеси манаттай1   болуп арчадан 
жасалгандыгын жана көп жашагандыгын байкатат. 

– Балам, жол болсун? – деп карыя сурап койду да, 
күңгүрөнгөн муңдуу күүнү акырын гана чертип чыкты. 

Менин сөзүмдү тыңшадыбы, жокпу аны карыядан байкоого 
болбойт. Анткени ал бир калыпта өзүнүн гана алдын карайт, 
эчтемени тыңшабагандай сезилет. «Бул барып турган кесирдүү 
киши го, же алжыган го» деймин. Чынында андай болуп чыккан 
жок. 

– Балам, дурус балам экенсиң. Жолоочу кишини тойгузуп 
туруп сүйлөшүү керек. Кымыз алып келчи! – деп комузунун 
кулагын көтөрүп койду да, баягы муңдуу күүнү дагы созолонтту. 

– Балам, узак жолдон чыккан экенсиң, насыбай 
тартасыңбы? – деди күүсүн токтото коюп. 

– Чекчү элем карыя, – деп тим болдум. Анткени насыбайым 
жок эле. Кур чакчамды берүүгө болбоду. Ал менден чакча күткөн 
жок. Нөкөрлөгөн2  кең өтүктүн кончунан килейген мүйүз чакчаны 
сууруп алып: 

– Чек, балам. Чек – деди. Бирок чакчанын алкактай жез 
чагарагын шаркылдатып, насыбайды өзүнүн алаканына салды да, 
насыбайын чекпей туруп, чакчаны менин алдыма таштады. Мен 
насыбай чеккенче, өзү чалкалай түшүп оозуна кагып жиберип, баягы 
күүнү, дагы сыздатты. 

Кымыз ичип, үйгө киргенче, жалгыз күүсүн карыя он чакты 
кайтарып чертти. 

Олтургандарга күүнүн кызыгы жокпу, же түшүнбөйбү? Ал ту- 
уралуу эч ким эчтеме деген жок. Күүнүн аягына чыкканда гана: 

– Ии, балам! Элиңер эсен жатабы? Ии, балам! Бугу атууга 
даярданып жатасыңарбы? Ии, балам! Эмне өнөрүң бар? 
– деп коёт да, баягы күүнүн башынан түшөт. Карыянын нээти 
ошол гана күүнүн айланасында турган сыяктуу. Каш карарганда 
гана: 

– Ии, балам! Үйгө кирелик? – деди карыя. 
– Кой союлуп казанга түшкөнчө, карыя жалгыз күүсүн алда 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



канча чертип жиберди. 
–  Аксакалдын бул күүсүнүн аты эмне? – дедим, 

жанымдагы кара сакал кишиден сурап. 
– Билбеймин, муну эч ким да билбейт, – деди. 
– Сиз ушул айылдансызбы? Эмне үчүн билбейсиз? – деп ал 

кишиден дагы сурадым. 
–  Ооба, иним, – деди жылмайып, – ушул эле айылданмын. 

Мен бул кишиден элүү жаш кичүүмүн, сураганга жооп бербейт. 
Сурап билгидей курбулары да жок. Ошондуктан, эч ким билбейт, – 
деди. 

Бул кишинин сөзү мени ого бетер кызыктырды. Кандай болсо 
да бул күүнүн сырын чечейин деген ойго түштүм, карыя күтүп 
турган эмедей: 

– Ии, балам! Комуз билесиңби? – деди комуздун кулагын 
бурап туруп: 

– Чертүүнү тагдыр мага берген эмес, карыя. Ошого абдан 
өкүнөм. Бирок угууга мени атайын жараткан, – дедим. 

– Ии, балам! Ошондой, турмуш ошондой болот. Болом десе 
эле болуп калса, анда элдин баары эле олуя болуп албайбы. Анда 
муң болобу, анда кызыктар да туулбайт, – деди карыя, чертүүгө 
даярданып. 

Мен чыдай алганым жок. 
– Карыя, сизден бирдеме сурап алгым келет. Бир элдики 

экинчи элге таберик1   эмеспи. Бербей турган болсоңуз уят 
болбоюн, – дедим. 

– Жок, балам! Конок – кут1 болот. Коноктон аяган, Кудайдан 
аяган менен тең болот. Сураганыңды ал – деп, комузунун 
билегинен кармай калды да, шыбыш байкаган бүркүттөй какая 
калды. 

– Элге эр кымбат. Эрге эли менен жер кымбат. Анын баарына 
туюлбаган өнөр кымбат. Мен үчүн сиздин күүңүз туюлбаган өнөр, 
чечилбеген суроо сыяктуу. Сиз мукактанып чертип жатасыз, 
тарыхы караңгы. Мүмкүн, эчен жылы ушинтип черт- 

 
1Таберик – кызыктуу белек деген мааниде. 
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кендирсиз? Бирок эч ким билбейт. Сизге кыянат болбосо, 
күүнүн сырын чечип берсеңиз? – дедим. 

– Олда, балам-ай, – деди карыя, – эми болбостур. 
Сураганыңды ал, – деп оозумдан да чыгып кетти. Бул сыр 
жетимиш жети жылдан бери чечилген эмес эле. Бул күүнүн 
башталганы жетимиш жети жыл болду. Анда мен он алтыга араң 
чыккан элем. Он мүчөлүмдө2  айтмакчы элем, ушундай антым бар 
эле. Кантейин, антты арбактар кечирсин. Өлгөн арбактан коркуп, 
тирүү адамдын көңүлүн калтырбайын, – деп карыя сөзгө 
даярданды. 

Сүйлөөдөн мурун чагарактуу чакчаны нөкөр өтүктүн 
апкытына шыкылдатып ургулап, шыкылдатып насыбайды 
алаканына салды да: 

– Тос, балам, колуңду, – деп өз колундагы насыбайды мага 
берди да, унчукпай гана жерге үңүлүп, бир далайга чейин дагы 
олтурду. Качан мен насыбайды түкүргөндө, карыя сөзүн 
мындайча баштады. 

– Аңгеме так ушул журттан башталат, анан ушул журттан 
бүтөт, балам, – деп карыя сөзүн созду. 

Жайлоонун толгон кези, так ушул убак эле. Дайыма 
кулундарды агыткан кезде жылкыны булакка чейин өзүм айдап 
барчу элем. Дайым мингеним өзүмдүн жайдак кер кунаным болор 
эле. Бир күнү кулундарды агыткан кезде, жөө туман басып турган 
эле. Мен адатымча жылкыны булакка жеткирдим да, кер кунан 
менен кайта тарттым. Алдымдан кызыл буурул ат минген, 
алачыктай болгон кызыл жигит жолукту да: 

– Айыл кимдики? – деди. Мен жооп бергенче кекилик алган 
бүркүтчө кунанымдан чеңгелдеп ала койду. Мен эчтемеден 
коркконум жок. Атамдын баатыр жолдоштору мени далай  
ошентип  эркелеткен  эле.  Мен  ошолордун  бири  го деп ойлодум. 
Бирок кармаган колу бүркүт апчыгандай болуп, сөөктөрүмдү 
сыздатып жиберди. 

 
 

1Кут – ырыскы, бакыт. 
2Мүчөл – ар бир мүчөлөгөнү он эки жылды түзөт. (эскиче жыл эсеби). 
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–   Байке далым ооруп кетти, – дедим. Ал тааныш немече: 
– Эчтеме болбойт, – деп чапанынын өңүрүн көтөрүп, 

бөктөрүнчөгүнө отургузду да, кайта кумтуланып койду. Анын 
кумтуланганы менин өпкө-боорумду кысып жиберди. Жүрөгүм 
опколжуй түшкөндө: 

– Атаке! – деп тыбырап бакырдым. 
– Унчукпай жүр! – деп чапанынын эки өңүрүн такымына 

бегирээк бүктөдү да: – Сен ыйласаң өлтүрөм, унчукпа! – деди. 
Жаагым жап боло түштү. Өзүмдүн туткун болгондугума ачык 

түшүндүм да: 
– Байке, кайда алып барасың? – дедим, солуктаган бойдон. 
– Менден эчтеке сураба. Оозуңду ачып сүйлөсөң өлөсүң, 

– деди. 
Мен экинчи унчукканым жок. Солуктап гана жүрүп олтурдум. 

Ким алып бара жатканын жана кайсы жакка баратканымды 
көргөнүм да жок. Түн киргенде талаага түшөт. Куржундан тамак 
алып өзү жейт, мага берет. Бирок ооз ачып сүйлөбөйт. 

Бир күнү эл орунга олтурганда1  калдайган калың айылга кез 
келдик. Ошол күнү мени чүмкөгөн эмес эле. Айылдын баш 
жагында жумурткадай аппак чоң үй турат. Жигит анын төмөн 
жагындагы кичирээк боз төбөл үйгө келди да, бирөөнү атынан 
чакырды. Үйдөгү кишинин үнү чыгып, өзү үйдөн чыга электе: 

– Мына баягыңар! Алгыла, – деп мени тапшырып берип, өзү 
кете берди. 

Мен түшкөн үй атактуу байдын коңшусу болуп чыкты. Тизеси 
оозуна тийген кара кемпир, жыртайган суз көзү менен бир далайга 
мени карап олтурду да: 

– Балам, сен дагы бирөөнүн чырагыдырсың? Чочубай олтур. 
Сенин да энең бардыр? Энеге баладан кымбат эчтеме болбойт. 
Эне  бала  үчүн күйөт, балага кубанат. Бирок салт ушул, мен 
жашагандан берки салт ушул! – деп башымдан сылап, 
маңдайымдан өптү да: – Тамак ич, кулунум! Тамак ич, 

 
1Эл орунга отурганда – түн киргенде. 
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– деди кемпир. 
Ошол эле күнү кулдуктун кебетеси башталды. Айылдагылар 

келип көрө башташты. Адегенде бөжөк сындуу корунуп олтурсам 
да, ар кимиси бир суроо берип жатышып, мени тилге киргизишти. 

Эл жата баштады. Мага бөтөнчө шектенүү да болгон жок. 
Анткени менин качпай тургандыгым аларга белгилүү эле. 

– Тетигил төөнүн комун1 салынып, тетигил кементайды2 

жамынып жат, балам, – деди баягы кемпир. Ал үйдө андан артык 
төшөнчү да жок эле. Айла канча, жаттым. Уйкуда ар барбы? 
Кыялдын дарыясына канчалык аксам да, уйку багындырды. 

– Ой, балам! Тур, – деген үн менен кошо көзүмдү ачтым. Таң 
атып калыптыр. Жубардай ак кыз эңкейип мени карап турат. 

– Кайсы жерден келдиң? Кайсы элсиң? – деди кыз жылмайып. 
– Билбеймин. 
– Эчедесиң? 
– Ондомун. 
– Бир тууганың бар беле? 
– Жалгызмын. 
– Жүр, эмесе. Сен өзүмдүн өргөөмдө1 болосуң, – деди кыз. 

Кызды ээрчип келген эки келин бир ооз да унчугушкан жок. 
Кыздын арка чачтарын кармалашып, өздөрүнчө шыбыраша 
беришти. 

Мен кийинип жатканда коңшунун кемпири: 
– Кызым! Жалгыз жаның бар, кор кылбай жумша. Эне сүтү 

оозунан кете элек бирөөнүн жалгызы экен. Баладан бардыгын 
күтүүгө болот. Бала чегилбеген жумуртка менен бирдей. 
Жумурткадан карга да чыгат, шумкар да чыгат. Эр болсо элдин 
ырысы, ини кылып ал, кагылайын, – деди. 

– Энеке – деди кыз жылмайып, – сиздин айтканыңызды 
 
 

1Ком – төөнүн токулгасы. 
2Кементай – жука кийизден жасалган чапан. 
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аткарам, ини кылып алам. Жүдөп баратса, мага айтып туруңуз. 
Атың ким? – деп, ылдый карап турган мени ээгимден көтөрдү. 

– Зарлык. 
– Аа, айланайын... Бирөөнүн зарлап көргөн жалгызы тура. 

Ата-энең Зарлыгынын зарын тартып калгандыр? Өлбө балам, 
өлбө, – деп кемпир маңдайыман сылап, чекемден өптү да: – Бара 
гой, кулунум. Эжең менен бара гой, – деди. 

Карыя сөзүнүн ушул жерине келгенде, самсаалаган буурул 
каштарын оң колу менен сылап-сылап койду. Сүйлөп жаткан 
сөзүн кокусунан унутуп кетти да, адат болуп калган күүсүн 
күңгүрөтүп жиберди. 

– Чал, комузуңду коюп, сөзүңдү бүтүрбөйсүңбү? – деди 
карыянын байбичеси. 

– Макул, макул! Сенин да уккуң келип калган экен, ээ, – 
деп карыя жылмайган болду да, комузун дайым жазбаган тизесине 
жөлөй салды. 

– Бул балам болбосо, ушул сөзүң көрүңө кошо кетет эле, 
сүйлө, – деди алтымыштарга барган кемпир. 

– Ооба, ооба, байбичем! Чын айтасың, – деп койду да: – 
Ошентип баягы кыздын колунда алты жыл жүрдүм. Кыздын атасы 
бир элдин мыктысы жана байы болгондуктан, анын салтанаты да 
бөтөнчө экен. Кызынын өзүнчө өргөөсү бар. Анын кол алдында 
бир үйлүү коңшу малайы бар. Алар оту менен кирип, күлү менен 
чыгышат. Мен кыздын чайчысы болуп калдым. 

Малайдын аялы жаш гана келинчек эле. Ал сөзгө уста, ишке 
чебер, кыймылы куюндай, шамдагай киши болчу. Мен ага жакын 
болуп кеттим. Бирок жатагым малайдыкы эмес, өргөөнүн улагасы. 

Кыздын улагасында кул жатыш, ал кезде бөтөнчө атак болор 
эле. Ал адат азыр калып баратат, балам. 

Мени ким, эмне үчүн алып келгендигин, ошол келинден 
түшүндүм. 

 
 

1Өргөө – жасалгалуу боз үй. 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



...Сен тигил кыздын калыңына келген кулсуң. Сени алып 
келген кыздын күйөөсү, ашкан баатыр. Ал жигиттин Кызыл 
буурул деген аты, Ак чыгыр деген мылтыгы бар. Кыздын атасы: 
«Ошол экөөнү бересиң, аларды бербесең, үч кул бересиң», – деген. 
Жигит ат менен мылтыкты бербестен, үч кул алып келип берди. 
Ошонун үчүнчүсү сенсиң. Экөөнү мурун алып келген эле, ал 
экөөнү олжого эки киши алып кеткен. Сенин бактың бар экен, 
олжого кетсең куруйт элең. Эми сени кыз менен кошо берет, – 
деди келин. 

Кыз кээде эркекче кийинип, жигиттер менен талаага кетер 
эле. Кайта келишкенде: бугу, аркар, карышкыр, кээде жолборс 
атышып келишчү. Эмнени ким атканын ким билсин, эмне сөз 
болсо да чоң үйдө болор эле. Ал үйгө барууга табиятым тартчу 
эмес. Анын үстүнө кулунун тооруктуу1 болушу элге да аңыз2 сөз 
болор эле. «Баланчанын кулу ток маарек3, ач көз эмес» деген сөзгө 
өзүм да кубанып, ошол атактан түшпөөгө тырышчумун. 
Ошондуктан чоң үйдөгү көп сөздөн кур калчумун. Көбүнчө сөздү 
кыздын өзүнөн угар элем. Эрмек үчүнбү, мактануу үчүнбү, же 
мени аягандыктанбы, уйкусу келбесе, төшөгүнө жатып, түрдүү 
сөздөрдү сүйлөр эле. 

Аны мен «Эрке эже» дечүмүн, анткени элинин бардыгы: 
«Эрке кыз» деп айтышчу. 

Эрке кыздын күйөөсү жигиттери менен келип, бир-эки конуп 
кетчү. Күндөрдүн биринде, жайдын толгон кезинде, күйөө дагы 
келди. Ал келишинде жалгыз гана келди. Жалгыз келсе да, 
мурунку тартип боюнча, конок жатагы башка үйдө болду. Каада 
боюнча жеңелери кызды күйөөгө жолуктуруп жатаарда өргөөгө 
кайта алып келишти. 

Ал кездеги балдар азыркыдай чабал болчу эмес, балам. Эмнеге 
болсо да эртерээк жетишчү. Мен уктабай жаттым. Эл уктай электе 
жигит колуктусуна келди. Мен ал жигитти көргүм келбейт. Бирок 
«баатыр» деп элдин баары аны макташат. Анын эмне баатырдыгы 
бардыгын мен эмдигиче билбеймин. Демимди ичиме жыйнап, 
алардын сөздөрүн тыңшадым. Бир оокумда сөздөрү чатакка 
айланды. 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



Кыздын  сөзү  өкүм  чыккан  сайын,  менин  жаным  кирет. 
«Ушул жигит кыздан ылайым айрылып калса экен» деп 
тилеймин. Алардын сөзү да эсимде, – деди карыя. 

Карыя сөөмөйү менен комуздун кылын өйдө, төмөн сейрек 
дилдиретип койду да, күйөөнүн сөзүн баштады: 

– ...Эркем! Эми калың болсо бүттү. Атаң дагы чатак кылып 
жатат. Качпайсыңбы? – деди жигит. 

– Жок, мырзам! Атамдын жалгыз кызы болсом, той тойлотпой 
туруп, босогодон аттабаймын. Атам эмне чатак кылып жатат? – 
деди кыз. 

– Кызыл буурулду, же Ак чагырды бербесе, кызымды 
бербеймин, – дептир. 

– Экөөнүн бирөөнү берип, атамды ыраазы кыл. Атам 
айтканын кылбай койбойт. 

– Жок, мен атым менен куралымдан айрылып, кыз албаймын, – 
деп жигит чорт гана айтты. 

– Экөөнүн бирин атам алмайынча, мен сага барбаймын, – 
деп кыз жигиттин сөзүн кесе сүйлөдү. 

Жигит кыз менен көп сүйлөшүп олтурган жок: 
– Экөөнүн бирин берсем, сени албай эле энемди алып 

калайын, – деди. 
Кыздын кербездиги ого бетер күчөдү. 
– Экөөнүн бирин бермейинче сага тийсем, мен атама тийип 

калайын, – деди. 
Өзүңөр билесиңер, кыргызда мындан чоң каргыш, мындан чоң 

ант жок. Кыз менен күйөө катуу эрегишип кетишти. 
– Сени атаңдын төрүндө карытам: өзүм да албаймын, эрге да 

бергизбеймин. Бирөөгө бере турган болсо, айылыңарды кызыл 
кереге1 кылып чабам. Өзүңдү жайдак атка мингизип барып, күң 
кылам, – деди. 

Кыз тайманган жок: 
– Үч айдын ичинде экөөнүн бирин берип албасаң, мен өзүм 

 
1Тоорук – сатылып келгени. 
2Аңыз – кызыгыраак, кызыктуу. 
3Ток маарек – зыкым эмес. 
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билип кул болсо да күйөөгө чыгам. Эр болсоң кегиңди менден ал. 
Мен үчүн айыл айыптуу эмес, – деди кыз ордунан козголбой. 

– Үч айдын ичинде ыктыярың менен барбасаң, түбөлүк 
күңдүккө кармаймын, эсиң барда акылыңа кел, – деди жигит 
каарданып. 

– Күң кыла албасаң, төшү түктүү жер урсун! 
– Эрге тие албасаң, төбөсү ачык көк урсун! 
Булар экинчи сүйлөшкөн жок. 
Күйөө кеткенден кийин кыз бир топ күнгө тилсиз немедей 

болуп жүрдү. Менин кубанычым койнума батпай, кыз ошого 
тийбесе экен деп жүрдүм. 

Бир күнү кыз жатууга даярданып, жибек жууркандарын 
толкундатып силкип жатып: 

– Бөбөгүм! – деди мага жылмайып, – сен төргө мага жакын 
жат. Мына бул жуурканды салын, – деп кара кашка ыпча 
жуурканды төргө таштады да: – Жаздыктын бирин алып 
жазданып ал, – деди. 

Мен анын төшөгүнө жакын жаттым. Ичим эле кымылдайт. 
Бирок түшүнбөймүн. 

Жатар менен кыз мени суракка ала баштады: 
– Сенин атаң атактуу кишиби? Кайсы жактан келгениңди 

билесиңби? Мындан эче күндүк жол? – деди. Менин жүрөгүм 
сүйүнгөндөн ээлигип түштү. Атамдын кадырын ого бетер 
чоңойтуп жана билбегенимди «билем» дей баштадым. 

– Атаң элден доо алып, же доого жыгылганын билесиңби? 
– деди. 

– Билем. Мен сегиздеги кезимде чоң уруш чатак болуп, 
биздин элге тогуз эрдин куну түшкөн. Менин атам ошол тогуз 
эрдин кунун таптакыр бербей койгон. Биздин эл абдан көп жана 
баатыр болот. Кул доолаганды кайта айыпка жыгып, үч тогуз1, бир 
кыз тартуу алышкан, – деп калп айтып жибердим. 

Кыз менин калпыма түшүндү окшойт, үнүн чыгарып күлүп жи- 
 

1Кызыл кереге – кыйратып талкалаймын деген мааниде. 
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берди да: 
– Мен сени менен качкым келет. Сен мени сүйөсүңбү? 

Кукарып кете аласыңбы? – деди. 
Кул өсүп калгандыктанбы же жаштыгымданбы, төшөгүмдө 

жатып сүрдөдүм. Бирок тез жооп бердим: 
– Эмне үчүн куткарбаймын. Мен да жигитмин, менин да элим 

бар! Мен эми бөрүдөй болуп өстүм. Элге кур кетүүнү ылайык 
көрбөй жүргөн элем, – деди кишисинип. 

Кыз дагы ачыгыраак күлдү. Ал менин кур кайратыма жана 
кетүүгө дилгир экендигиме ачык түшүнгөн болуу керек. 

– Сен жашсың, бирок жүрөгүң эрдикиндей. Сен көркөм, 
сүйкүмдүү жигит болосуң. Сенде акыл да бар. Ошондой болсо да 
сен ойлонбоюраак шашып жатасың, чынбы? – деди кыз. 

– Жок, мен ойлонуп эле чын айтып жатам. Бир кызды 
куткармакка эмне! – дедим. 

– Мейлиң, чын айтканың жок, – деп колун сунуп, менин 
башымдан сылап эркелеткендей болду. 

Мен жыйырмадагы жигиттей болук элем жана жүрөктүү 
элем... 

– Мен эми сеникимин. Бирок элиңе жеткенде, башым 
кутулганда гана сенин эркиңе өтөм. Азыр сенин каалооң 
аткарылбайт. Эртең менен туруп, малга барып, келген жолуңду 
байка. Төөлөрдүн ичинде жез буйлалуу1  боз инген2  бар.Ошону 
кармап минип сууткун, – деди. 

– Кайсы инген, абамдын тушуна байлануучу эмеспи? 
– Ошонун өзү. Ал төөнүн желмаяны3. Атам аны уурудан 

коркуп өзүнүн тушуна байлатат. Дайым анын кепшегенин тыңшап 
жатат. Сен ал төөнү үч күнү жашырып сууткун. Үчөөндө тең түн 
ортосунда туруп атамдын тушунан агытып жибер. Бирок 
буйласын чубалтып жибер, – деди. 

Эмне үчүн деп сураганым жок. Айтканындай иштей 
баштадым. Биринчи агыткан күнү, төө үйдөн аз эле алыстаганда 
кыздын атасы чыга калып, аны кайта алып келип байлады. 
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Экинчи күнү агытканымда төө узап кеткен эле. Кыздын атасы 
чыгып карады да, кайта кирип жатты. Үчүнчү агытканымда 
кыздын атасы чыккан жок. Бирок эртесинде: 

– Желмаянды кандай байласам да, болбой бошонуп кете 
турган болду. Жарыктык Ойсул1 ата колдоп жүрсө керек, – деп 
сүйлөгөнүн уктум да, тим болдум. 

– Атам төө тууралу эмне сүйлөсө, мага айт, – деген болучу кыз. 
Мен бул укканымды дароо кызга сүйлөдүм. 

– Абдан сонун, атам алданды, – деди кыз. – Эми эл жатар менен 
төөнү коктуга алып барып, мына бул килемдер менен комдогун2. 
Мына бул жууркандарды үстүнө кошо комдо, – деп бардыгын 
мага көрсөтө баштады. 

Кыздын  атасыныкында  конок  болгондуктан,  алар  өтө кеч 
жатышты жана меймандар эшикке жайланышты. Бул көрүнүштөр 
биздин качышыбызга жолтоо сыяктуу болуп көрүндү. 

Ай батууга жакындады. Тойгон коноктор тез гана коңурукка 
кирди. Мен төөнү алып коктуга жөнөдүм. Төөнү тиздей3 салып, 
өргөгө кирсем, кыз бирдемелерди жыйнап жаткан экен: 

– Тез, таң атып кетпесин, – деди. Ал эркекче кийинип, белин 
курчанып жаткан эле. Килем-килче менен төөнү комдоп жиберип 
кайта келдим. Кыз эки чоң куржунду араң сүйрөп, босогодон 
өткөрө албай шашып жатат. Мен бирөөнү көтөрө чуркамакчы 
болуп сермегенде, куржун былк эткен жок. Кыз күлүп жиберди. 
Эки колдоп тартканда араң гана сүйрөлдү. Эптеп төөгө жеткенде: 

– О, кокуй, – деди кыз кыжырлангансып, – жаман токупсуң. Тез 
чеч! – деди. 

Мен чечип жибердим. Кыз төөнү кайта комдоп, эки куржунду 
текчейтип артты да: 

– Сен капа болбосоң, мен алдыга минейин. Сен төөнүн 
сырын билбейсиң, – деди да, менин жообумду күтпөй өзү гана 

 
1Буйлалуу – мурдунан тешип байлаган. 
2Инген – беш-алты жаштагы ургаачы төө. 
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мине баштады. Анткени койлордун кайсы бирлери бышкырып, 
буту-колун керип жаткан эле. Мен дароо түшүндүм, койдун 
бышкыра башташы, таңдын атышынын белгиси болот. 

Ал минди да: «Тез мин» деп аркандын чөлмөгүн көрсөттү. Ал 
чөлмөк атайын жасалган үзөңгү эле. 

– Жайландыңбы? – деди кыз. 
– Жайландым. 
Менин жүрөгүм ордунда болгон жок. Айлыдан узабай колго 

түшчүдөй көрүндүк. Бирок «жайландым» дегенден башка бир ооз 
да унчукканым жок. 

– Бек олтур, коркпо, – деди да, төөнү тургузуп, 
камчылангандай болду. Мен ыргып кете жаздадым. Төөнүн буту 
жерге тийип баратабы, же учуп баратабы анысы билинбейт. Жер 
эле айлангансыйт. Жок жерден шамал жаралып, көзүмдөн жашым 
куюла баштады. Түлкү качырган бүркүттүн дуусундай гана добуш 
угулат. Ал добуш кимдики экенин адегенде ажырата албадым. 

– Жакшы келе жатасыңбы? – деп кыздын үнү чыкканда: 
– Ооба! – дедим жана күркүрөгөн дабыш, урган шамал биздин 

илебибиз  экенин биле койдум. 
Таң аппак атты. Айланада айыл түгүл мал да көрүнгөн жок. 

Кайсы жерде баратканыбызды да тааныганым жок. Күн бута атым 
көтөрүлгөн кезде, кыз төөнүн буйласын тарта баштады. Бирок төө 
токтоно албай үрккөн эмедей ээлигип, көбүгүн чача баштады. Күн 
так төбөгө келгенче жай жүрдүк. Андан кийин канаттуудай учуп 
дагы жөнөдүк. Эл орунга олтурган кезде, өзөн суусунун боюна 
келип, төөнү тиздеп коюп, тамактана баштадык. 

– Баатыр жетсе, бизге эртең жетет. Андан башка киши бизди 
кубалабайт. Качсак кутулбайбыз. Бирок анттын аягына 
чыгуу керек. Качып кетүүгө болбойт. Туурабы? – деди кыз. 

Мен тилим менен жооп кайтара алганым жок, башымды 
ийкедим. Кыз жылмайып күлдү да: 

 
1Ойсул – (миф – төөлөрдүн олуясы), төөнү колдоочу ээси. 
2Комдогун – артып, токугун. 
3Тиздеп – төөнү чөгөрүп, алдыңкы буттарын байлап коюу. 
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– Ал деле адам, андагы өнөр бизде да бар. Сен коркпо, өлсөк 
экөөбүз бирге өлөбүз, – деди. 

Мен оюма келбеген ишти кыз өзү баштап, сүйүүнүн отун 
өзү тутантса да, менин сүйгөнүм аныкынан күчтүү сыяктуу эле. 
Мен аны менен өлүүдөн тартынганым жок. Кыса-кыса кучактап 
өпкүлөп жибердим. 

Эртесинде, көлөкө бойдон узунураак болгон кезде, арт жактан 
созулган куюндун чаңы көрүндү. 

– Тетиги чаң – баатырдын чаңы. Эми коркпо, – деп кыз төөнү 
токтотту да, текенин мүйүзүнөн жасаган саадагын алып, даярдана 
баштады. Баатыр көз ачып жумганча жетип келди да, кыйкырып: 

– Абийирсиз! Эми туткун болдуңбу! – деди. 
Кыз төөсүн туура тартып тура калды да: 
– Мен убадама жеттим. Атыңдын башын тарт, өлөсүң! – 

деп төөнүн мойногун тээп саадагын кезеди. 
Бута атымдай жерге келгенде ак чагырды колуна алып, атайы 

токтоп туруп: 
– Өлө элегиңде менин жаныма кел! Келсең дагы күң кылам! 

Качсаң да күң кылам! Ушуну ук! – деди жигит. 
– Тил алсаң кайт, сага менин колум барбайт. Сен менин 

колумдан өлбө. Мен намазымды алдым, – деди кыз экинчи 
эскертип. 

Жигит келүүгө намыс кылды да, катуу буйрук берди. 
– Кел жаныма! Кел, жүгүн! Жаныңды калтырам, түбөлүк күң 

кылам! 
Кыз эрегишке туулган эмедей: 
– Күң кыла албасаң, энеңди экинчи ал! – деп төөнү бура 

тартып, бастырууга киришти. 
Жигит ок тийген арстандай бакырып: 
– Өлдүң! Өз убалың өзүңө! Өлдүң! – деди. Анын 

мылтыгынын оозу бизди тиктеп үңүрөйүп калган эле. Ал ок 
чыгарганча 
кыз бура тартып, мурунку калыбына келе калды да: 

– Чатаксыз кайт, менин колум сага барбайт, – деп үчүнчү 
эскертти. 

– Кел дегенде кел! Сен менин түбөлүк
 күңүмсүң! 
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Багынасыңбы, жокпу? Айт, канчык! – деп мылтыгын 
шыкаалатып кыздан жооп күттү. 

Жигиттин кайтпасына кыздын көзү жетти. Сөз менен жооп 
берүүнүн ордуна, саадагын тартып жиберди. Машаада турган 
жигиттин колу ийнинен чабыла түштү. 

– Кош, тил албадың. Түбөлүк эсиңде болсун, – деп кыз жолго 
түштү. Төө каадасынча учуп жөнөдү. Жигит оң колунун 
сыныгына көп буйдалган жок. Сол колуна кылычын ала коюп, 
оозун ачып карышкырдай качырды. 

Кызыл буурулдун таманы жерге тийсе тиет, тийбесе жок. 
Жигит кылычтын сырты менен камчыланып уруп келе жатты. 
Чабалекей куйруктанган саадактын огун кыз дагы учурду. Учуп 
келе жаткан буурулдун алдыңкы шыйрагы сыртына чабыла түштү. 
Күүлөнгөн буурул токтогон жок, бизге жете бергенде гана 
сүрдүктү. 

Ат омуроосу менен жерге тийгенде, жигит жыгылбастан 
чуркап кетти. Анын оң колу, буту сынып качкан кийиктин 
шыйрагындай салпактап, оң жагын чапкылап жиберди. 

Кыз саадагын кармап тура калды да: 
– Мен антымды орундадым. Сага койгон антымды сенин 

эрдигиң үчүн кечтим. Намыс эркек менен ургаачыга бирдей 
экендигин көргө киргенче унутпа, – деп жолго түшкөн экен! – 
деди бизге сүйлөгөн карыя. 

Карыя так ошол жерге келгенде чагылган жарк этип учуп 
өттү. Карыянын колу менен сыйда сакалын сыйпалап олтурганы 
көрүнө калды. 

– Карыя, сөз казнасынын капкагын эми ачтыңыз окшойт. 
Добул дагы эстен чыкты. Таңга дагы жакын калды. Эми кыз 
менен жигитти элине келтире көрүңүз, – дедим. 

Жолдоштордун бири: 
– Ай, жигит да эр экен! Кыз ченсиз укмуш экен! Эмне болор 

экен? – деди. 
Карыя тамагын жасап алды да: 
– Эмне болсо да укканымды айтып бүткөнүмдө көрөсүңөр. Ал 

кишинин өз оозунан уксаңар өлгөнчө унутпас элеңер, – деди. 
– Сиз андан бетер, куду өзүңүз аралашкандай сүйлөп жа- 
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тасыз, – деди ыктагандардын бири. 
– Жигит сол колу менен аттын башын кучактап, ээн талаада 

унчукпай олтуруп калды. Кыз саадактын бир огун ала коюп, 
унчукпай сындырды да, жолго түштү. Кыздын күчтүү касиетине 
мен ошондо гана түшүндүм. 

Созулган жел аз-аздан күчөп, ээн талааны чаң менен бүркөдү. 
Ким билсин, ал чаң ошол жигиттин күйүтүнүн элесидир?.. 

Биз үч күн жол жүргөндөн кийин: 
– Байкачы, Зарлыкжан! Мына бул тоолор силердин тоого 

окшойбу? – деди кыз. 
– Көзүмө эң эле жылуу учурайт, бирок таамай тааныбай 

жатамын. 
Кыз бир аз жылмайып туруп: 
– Эмесе түштүккө кайчы өтүп кетиппиз. Те, тигил мунарык 

тоо силердин элдин тоосу болуу керек, деп төөнү ошол жакка 
тартты. 

Эртеси түшкө чейин жүрүп белден ашкан кезде: 
– Эркем, сүйүнчү! Бул биздин жайлоо. Мына бул белдин 

бөксөсүндө калың токой, андан төмөн камыш бар. Ошол токойдун 
башында биздин айыл болчу эле. Мен так ошол жерден туткун 
болдум эле. Мүмкүн азыр да ошол жердедир, – дедим. 

– Сүйүнчүңө өзүмдү бердим. Мындан аркы бийлик өлгөнчө 
сенин колуңда, – деди кыз. 

– Биз белге чыга бергенде, жайылган жашыл тукабага 
көмкөрүлгөн чыныдай, аппак үйлөр көрүндү. Мен кубанган 
бойдон: 

– Мына, биздики! – деп бакырып жибердим. 
– Чынбы? 
– Чын! 
Менин бүткөн боюм солкулдап кетти. Ал жаркырап мени 

тиктеди да: 
– Шашпа, жаным. Эми айылга каш карарганда баралы, – 

деди, мен макул болдум. 
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Айылдын бери жагындагы өзүбүздүн суу алгычка токтоп, 
төөнү чөгөрүп, сууга жууна баштадык. Ойногон балдардын 
чыңылдаган үндөрү угулуп турду. Энесинен адашкан козулар 
биринен сала бири маарап, үргүлөгөн кечки тынчтыкты эркине 
койбой жатты. Менин көңүлүм жашып, өпкөм көөдөнүмө батпай, 
жүрөгүм опколжуй берди. 

– Мына, эми мен толук сеникимин, садага! – деп төбөсүндөгү 
чачын жазып, мага даярдаган кийимдерин кийгизди да, өзүнүн 
кымбат кийимдерин кие баштады. Сүттөй айдын жарыгында 
суйкайып көрүнгөн анын сулуу денеси, менин көзүмө укмуштуу 
болуп көрүндү. 

Мен андан мурун кийиндим да, анын туптунук бетинен 
өпкүлөп жибердим. Анын жыпардай1 жыты эми да мурдумдан 
кетпейт... 

Тыңшап олтурган аялы анын сөзүн орой бузган жок, бирок 
тумшугун чүйрүп, эрдин чыгарып: 

– Эми алжабасаңчы, – деди. Карыя анын сөзүн уккан жок. 
Сөзүн созо берди. 

– Биз жасанганча козулардын үндөрү да жайланды, 
чыңылдаган балдар да тынчыды... 

– Эми садага, сен барып аманчылыктарын билгин. Атаэнең 
тирүү болсо, алардын моокун кандыр. Анан кийин мени келип 
ээрчитип кеткиле. Шымаланып сени менен кошо барганымды салт 
көтөрбөйт, – деди кыз. 

Мен чуркап айылга жакындаганымда, иттер чуулдашып үрүп 
алдымдан чыкты. Койчулар кыйкырып, иттердин багытын улап 
келип, мага жолугушту. 

–Сен кимсиң? 
– Жолоочумун. 
– Кайда барасың? 
– Чоронукуна. Ал киши аман-эсен барбы? 
– Чокем бар, көзү көрбөйт, – деди койчу. 
– Кемпири барбы? 
– Бар, төшөктөн турбайт. Жалгыз баласынын кайгысынан 

карып болуп калышты, – деди экинчи койчу. 
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– Эмесе, курдаштар, мени ошондо ээрчитип баргыла, мен 
алардын жоголгон жалгызымын. 

– Сүйүнчү, Чоке! Сүйүнчү! Зарлыгың келди, – деп, койчулар 
кыйкырган бойдон, мени үйгө карай сүйрөштү. Үйдөгү кишилер 
чыга чуркашып, мени тегеректеп кучакташкан бойдон үйгө алып 
киришти. 

Таягын колуна алып калтаңдап күтүп турган атам менен 
кучакташып көрүштүм. Этек-жеңиме асылып чуулдаган кишилер 
боруктуруп жибере жаздашты... 

– О, кулунум... – деген энемдин алсыз кыңылдаган үнү угулду 
жана купкуу болгон жүзү мага карай араң гана бурулду. Мен 
«апаке» деп телмирип чуркаганда, анын арык колу мага карай 
сунулду. Бирок, мен жеткиче колу төшөгүнө түштү... Экинчи анын 
арык колу кыймылдаган жок, үнү да чыккан жок... Жылуусу 
таркай элек апамын көкүрөгүнө ысык жашымды төктүм... Атам 
калтыраган бойдон: 

Энең ыраазы... Энең үнүңдү укту, балам? – деди... Дүрбөлөң
 менен кубаныч мени эсимден тандырды. 

Иңирде чыккан ай асмандын ортосуна келгенде: 
– Кана, балам, кантип келдиң? Кайда жүрдүң? – деди атам. 

Менин эсиме кыз ошондо түштү. 
Атаке, аны мен жайыраак айтайын. Сизге келин алып келдим. 

Суу алгычта күтүп калды, – дедим. Элдин бардыгы мени 
тегеректеп алып, сууга карай чуркашты. Менин башыма суу 
айлантып чачкан кемпир, чөйчөгүнө суу куюп алып, кошо 
жөнөдү. 

Сууга келсек, кыз да жок, төө да жок. 
– Кана? – деди бирөө өзүнчө. 
– Үйгө жакын барып тургандыр, корккон го, деди экинчиси 

менин карап. 
– Тигине! – деди үчүнчү киши колу менен көрсөтүп, анын 

көрсөткөнү булдуруктап кыймылдады. Кары кишилер токтой 
калышты. Биз шашып чуркадык. 

 
 

1Жыпар – аңкыган жакшы жыттуу зат. 
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Бизден мурунураак кеткен бирөө: 
– О, кокуй! Иш болбой калыптыр! – деп тим боло калды да: 

– Кокуй! Жолборс алып таштаптыр! – деп бакырды... 
Кыздын колу өзүнүн башын кучактаган бойдон кыймылсыз 

жатканы көрүнө калды. Төө чала жан болуп, узун мойнун жерге 
ургулап, буттарын тыбыратып жатыптыр. Мен кызды кучактап 
жыгылдым. 

Мына балам, бул муңканган күү өзүм менен бирге эс алат. 
Эми өзүм менен бирге жатат. Күүнүн сыры ушул, балам! – деди. 

Эртесинде карыя мени ээрчитип келип, кыздын мүрзөсүн 
көрсөттү да: 

– Мына, балам! Кыз ушул жерде жатат. Аны куржундарын 
ачтырбай туруп, ошол бойдон көмдүргөм. Куржунда эмне бар 
экенин көрдөн башка эч ким билбейт... Карачы, балам! Муну көр 
деп эч ким тааныбайт. Дүмпөйгөн гана жашыл чым. Жакында 
түптүз жер болот... Мен жүз үчтөмүн. Мен дагы жакындап 
баратам, – деп чала билинген жашыл мүрзөгө сүйөнүп олтуруп 
калды. 

Мен ошол кишини эми да көргөнсүп турам. Кандайдыр, 
комузун күңгүрөтүп тирүү жүргөнсүйт. Бирок ал киши кызы менен 
эчак сүйлөшкөндүр... Баягы баатыр менен эчак кездешкендир? – 
деп карыя сөзүн бүтүрдү. 

Карыя бул аңгемесин бүткөнчө добул токтоп, таң атты. 
Кийимдерди күнгө жайып таштап, карыянын экинчи аңгемесин 
тыңшадык. 

 

1940-жыл. 
 
 

ЖАРАЛАНГАН 
ЖҮРӨК 

 
I 

 

1917-жыл Жер томсоруп гана турат. Жайкалган эгин, буралган 
чөп жок. Ызылдап жүргөн шамалга чыдай албай кайыккан 
жандык сыяктуу титиреп турган сейрек куурайлар. Алардын 
арасында ичке куйруктарын көтөрүп, сереңдеп чур- 
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каган сур чычкандар гана жүрөт. 
Катуу  жел  жүрсө,  жөө  тумандай  калдайган  боз  топурак 

учат. Жол боюндагы зым карагайлар шамалдын күчүнөн 
күңгүрөнүшөт. Кээде үн чыгарып озондошот. Ушундай 
коркунучтуу талаада ким жүрсүн... Бирок турмушта эмнелер 
болбойт. Талааны ээлеген бопбоз мүрзөлөрдүн арасынан арбак 
сыяктуу караан көрүндү да, жок болду. Ал бир аздан кийин 
созулуп кайта кетөрүлүп, экөө болуп көрүндү. Анын бири эң эле 
узун, экинчиси жалпак. Алар бир аз кыймылдап, мүрзөнү 
аралашты да, кайта жерге кирген эмедей жок болушту. 

Буурул  сакал,  таягын  аркасына  каруулаган  Бектурган аны 
алыстан көрдү да: 

–  Ачарчылыктын тырмагына илинген биз сыяктуу 
шордуулар го – деп, жоруган бойдон олтуруп калды. 

Ким билсин, Бектурган бирдемелерди ойлоп олтурдубу, же 
арстандай жүрөгүн ачкачылык талыттыбы? Анысы бизге 
белгисиз. Бирок анын көк ала сакалынан мөлтүрөгөн тамчылар 
куланып жатты. 

Муздак сууга чаңыт кылып талкан чалып олтурган кичинекей 
кара бала, сүйкүмдүү атасынын аккан жашын көрө коюп, 
унчукпаган бойдон ыйлап жиберди. Чал чоочуп ойгонгон эмедей 
болду. Өмүрүнчө өзүнүн көзүнөн биринчи жаш чыкканына өзү да 
таң калды. Тытылган чапандын этеги менен жашын сүртүп: 

– Ыйлаба, кагылайын, мен тим эле...– деп, акырын гана 
дабышын  чыгарды.  Атасынын  мындай  алсыз  жана  акырын 
сүйлөгөнүн баласы биринчи укту, анын төгүлгөн жашын күтпөгөн 
жерден көрдү. Анын жаш көңүлүнө белгисиз коркунучтан башка 
эчтеме сезилген жок. 

– Атаке апамды ойлодуңбу? Тигине, күн көтөрүлүп келе жатат. 
Бул жерден кетебиз, – деди бала. 

Бала мындай эстүү сөздү атасына биринчи айткан эле. 
Бектурган жаш баладан мындай сөздү күткөн эмес. Аны «эчтеме 
билбейт, жаш» деп ойлочу. Карынын жаңы эле сүрткөн 
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жашы кайталангысы келди. Жер көмкөрүл-гөндөй болуп, көзү 
караңгылап, ордунан так тура калды да, шадылуу арык колу 
менен баланы өзүнө тартып, эки бетинен эки өптү. 

–  Ооба, садага, ооба. Күн көтөрүлүп келе жатат. Эми 
кетебиз – деп, баланын сөзүн кайталады да, кайта жер таянып 
олтура калды. Анын оозунан чыккан сөзү, кандайдыр, ичинен 
муңун шилеп чыккандай болуп, көзүнүн жашы токтоло калды. 

Баланын кыялы кандай кызык! 
Көнөчөктөгү чаңытталган муздак сууну атасына бере кой- 

ду.  

 
–   Атаке, апамды мага көрсөтпөй кайсы жерге көмдүңөр? 

Мен чоңойгондо күмбөз салдырат элем, – деди. Бектурган далайга 
чейин унчуккан жок. Анын жүрөгү каршы-терши тилинип, 
жараланып жатты... 

...Адамдан коркпогон арстан жүрөктүү Бектурган! Түбөлүк 
музга  мени  кантип  таштадың!  Сенин  күчүң,  сенин  жалындуу 
кайратың кайда! Эч болбосо Өмүрбегимди көрсөтсөңчү. Өмүрбек! 
Сенин атаң тирүү барбы? – деген аянычтуу дабыш Бектургандын 
кулагына кыйкырып жаткансыды. Бектурган турмушта барбы, бар 
болсо ал кайда олтурат? – анын баарын эсинен чыгарды. Бирок 
колунан кокус ыргыган көнөчөк бактынын кушун башы-нан 
учургандай чочутту. Томолонуп жаткан көнөчөктү баладан мурун 
баса калды. Тасырайган жерге созулуп аккан киргил сууну 
Өмүрбек жата калып шимирди. Бектургандын бардык тулкусу 
муздап, денеси чыйралды. Эмгектеп жерди жалмалап жаткан 
Өмүрбекти ала коюп: 

– Айланайын жылдызым, муну ич. Азыр үркпөгөн1    айыл- 
га барабыз. Талканды көбүрөөк табабыз. Сен ырыңды унута 
элексиңби? – деди Бектурган. 

– Жок, атаке, унутканым жок. Бая күнкү баланын обонун дагы 
үйрөнүп алдым. 

– Сен жакында жигит болосуң. Анда менин сакалым аппак 
куудай болот. Сен анда мага ат токуп, эт туурап бересиң. Антпесең 
мен сага таарынам. Сен март болосуңбу, же сараң 
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болосуңбу? – деди Бектурган. 
Көнөчөгүн шыпкап жаткан Өмүрбек: 
–   Март болом, атаке, бизге окшогон турпанчылар2   болсо, 

мен аларга нан, талканды аябай берем – деп, көнөчөгүн жерге коё 
койду. Бектурган эрксиз жылмай-ды. Анын бырышкан арык 
бетинин эттери ого бетер жыйрылып кургаткан алмадай болуп 
көрүндү. 

Бектурган көнөчөктө эчтеме жоктугун билип турса да, аны ала 
коюп, алаканына тамчылатып, алаканынын отун эки ирет 
жалмалап, көнөчөктүн ичин үңүлө тиктеди да, терең улутунду. 

– Жүр, айланайын, – деп ордунан турду. Өмүрбек атасынын 
колундагы көнөчөгүн алып, анын кырбуларын тили менен 
кыдыртып, мышыкча жалап жүрүп олтурду. Бектурган таягын 
аркасына алып эки каруусуна илди да, жаңырган айдай 
кабырылып баланын алдында баратты. Анда-санда Бектургандын 
үшкүргөнү болбосо, экөөнөн тең үн чыккан жок эле. Бирок: 
«Атаке!» – деп кыйкырган үнүн угуп, Бектурган таягын колуна 
ала койду. Ал кылчайып караган жок. Эмнегедир, бүтүн денеси 
менен жай тегеренип карады. 

– Мен калып баратам, атаке! 
– Жүр, айланайын, жүр. Айыл жакын калды. Сыз-гырган 

майдын жыты келип турат. Мына бул коктуда айыл бар, жүр, 
– деди да баланы күтүп жерди тиктеп олтура калды. Баланын 
көзүнө сары май, жапкан нан, каймакка мыкчыган талкандар 
элестеди. Анын илкиген ичке шыйрагы илмеңдеп тез-тез 
көтөрүлдү. Күйдүргөн майдын жыты ого бетер каңылжаарын 
кытыгылап, оозунан шилекейин агызды. 

Бектурган жаңылган жок. Коктудан төрт үй чыкты. Ал 
үйлөрдүн эң жогоркусу жумурткадай аппак, калган үчөө боз 
төбөл. 

Суюк түтүндүн бургуп тез атырылганына караганда, жагылган 
отун шак куурай го. Ымдуу камыр ысык майга тийгенде ушундай 
болот. Майга жасап жаткан нан так ошол үйдө экендигине 
ишеништи. Алар туура ошол үйгө барышты. 

– Салоом алейкум, – деди Бектурган. 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



Кара бешмантчан, быжыгыр тегерек кара сакал киши карап да 
койгон жок. Ал кайчы сунуп койгон оң бутунун тизесин сол колу 
менен басып, оң колун быкынына таяп, бутунун башын 
карагансып олтура берди. Баланын алагай чоң көзү жез чарага 
жаймаланган боорсокко түшө калды. 

Эки бети анардай кыпкызыл сулуу аялдын жайнаган көзү 
Бектургандын көзүнө чагыла түштү. Аял унчукпай гана жайпак 
табактагы боорсокту чаранын жанына тартты да, казанды 
чыгарды. От жагып олтурган арык бала депкирден түшкөн эки 
боорсокту ала коюп, бирин оозуна салып, экинчисин Өмүрбекке 
бере салды. Өмүрбек тапка келген турумтай сыяктуу илип ала 
койду. 

Айткан саламы ташка айткандай жоопсуз калганына 
Бектурган ыза болду. «Кантейин, жаш кезим болуп, кардым ток 
болсо, күлгө оонатпас белем!» – деп ойлоп койду да: 

– Мырза, Кудаанын тагдыры экен. «Байлык эмне дегизбейт, 
жокчулук эмне жегизбейт», дегендей, башы-бызга түн түшүп, 
кайыр сурап жүрөбүз. Бизге окшогон турпанчылар силерди да 
жүдөткөндүр. Ачкачылык абийирге моюн сунар эмес, 
– деди. Быжыгыр тегерек кара сакал үн деген жок. Көзүнүн 
кыйыгы менен карады да, сол жагындагы жаздыкка кыйшайды. 
Бектурган чыдай албады, туруп аткан аялга карап: 

– Келин балам, мына бул балага бирдеме бериңиз, – дегенче 
болгон жок, чолпусун чөнтөгүнөн чыгарып шарак эттирип таштап 
койду да, эшикке карай жөнөдү. 

Жөнү жок багыныш эр кишиге өлүм менен тең! Бектурган 
мырзанын кылыгы менен аялынын жоругуна чыдаган жок. 
«Көп эле болсо кур кол айдап чыгар» деп ойлоду. 

–  О жараткандын күчү! Бул үй эмес, мүрзө тура! Бул 
олтургандар тирүү адам эмес, арбак турбайбы! Чын арбак болсо, 
тирүү кыйналган, ач арбактарга жардам кылбайбы! Бул 

 
 

1Үркпөгөн – 1916-жылы Кытайга качпаган. 
2Турпанчылар – Кытайдагы Турпан шаарынан кайтышкандар. 
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менин көзүмө көрүнгөн жин, же шайтандын ордосу го, деги силер 
кимсиңер? Деги тилиңер барбы?.. – деди. 

Үй ээси бул сөздү кайырчыдан күткөн эмес. Суу сепкендей 
боло түшүп тура калды да: 

–   Сен кимсиң? – деди. 
–  Менби?  –  деди  Бектурган  сакалын  сылап  акырая 

карап: – Мен «Жети суунун теңиримин» деген Казбайдын 
омурткасын сындырган, казысын жарып, баткактай тебелеген, 
казак-кыргызга атагы чыккан Бектурган деген мен болом! Мына: 
«Тулпар тушунда кымбат», «Атты арыганда көр» дегендей, эми 
сага окшогон чыпка сакалдан кайыр сурап отурам! Заман оңолсо, 
жараланган жүрөк жазылаар. Албаган алигиң үчүн бизге салам 
айтаарсың! «Эрди кабагынан сына дегендей», сен өзүң ким 
болосуң мырзам? – деди Бектурган. 

II 
 

Арадан бир күн өттү. Кайырчы аял үйгө кире бергенде, 
килейген кара дөбөт аны балтырлап токтотту. 

–   Чык дегиле, айланайындар! – деген үн созулуп чыгып, 
тымтырс боло калды. Кара дөбөт арманда калгансып, башын 
булгалап, оозундагы эски байпактын үзүндүсүн силкип таштады 
да, күрсүлдөп үргөн бойдон үйдү айлана берди. 

Босогодогу жыгылып жаткан аял, балтырынан агып жаткан 
мала канга карабастан, эмгектей түшүп, сол колтугунун 
алдындагы баланы үңүлө карап улагага олтура калды да: 

– Айланайын, ырайымдуу келин, эки дүйнөдө доом жок 
болсун, ушул шордуу баланы багып алгыла. Зарланып жүрүп 
көргөн туягыбыз эле. Атасы ачтан өлдү. Мына мени өлүм 
алкымдап турат, – деп калтыраган арык колу менен ороосун 
самтыратып, эки колдоп баласын көкөлөтө көтөрдү. Эч ким үн 
чыгарбады. 

–  Мусулмандар! Өлүп калса жашырып койгула. Өлбөсө 
адам болор... Шордуу кулунчактын ажалына аралжы боло 
көргүлө. Бул силерге түбөлүк кул болсун. 
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Бетинин оту алмадай кызарган сулуу аял чий чырмап жаткан 
эле, ал чийин көтөрүп, чокоюн жамап жаткан купкуу балага 
акырая карап: 

– Ой, өлүгүңдү көрөйүн, береки немени чыгарып жиберчи! 
Албарстыбы, желмогузбу? Түшкө кирчүдөй кылбай жоготчу! Аны 
акыйып тыңшап калган тура, – деп эки шадысынын1 башы менен 
көтөргөн чийин ого бетер жүткүндүрүп койду. Кубарган бала 
мурдун шуу тартып, кайырчы аялга жана анын араң жан баласына 
аянычтуу карады да, сол жеңи менен мурдун сүртүп, эшикке 
карай жөнөдү. 

– Айланайын келин, өзүңө караганда колуңдан да, оозуңан да 
жамандык келчү киши эмессиң, соксойгон жаныңа сообубуз 
тийсин, баланы ал, айланайын, мага бирдеме жалмалат? – деп 
сулуу аялды телмире карады, анын тилдегенине эч кандай сөз 
кайтарбады. 

– Сенин балаң элдикинен артыкпы. Ага окшогон балдар ар 
кайсы куурайдын түбүндө кыңылдашып жатышат. Бир четинен ит, 
куш сүйрөп жеп жатат. Кудай бербеген баланын өлүгүн көрөйүн. 
Чык! Чык, сетердей1 болбой. Кандай балакет баскан эмесиң, – деп 
тура калып бутунун башы менен түрткүлөп тебе баштады. 

– Балам, албасаң арга барбы, бербесең бекитип кой. Жаман 
тилиңди тийгизбе! Мен дагы адам баласымын, теппе. «Айдын 
жарымы караңгы, жарымы жарык». «Буурул атта богоо болсо, аны 
кесер өгөө да болот», – деп көзүнүн жашын төгүп жиберди. Тигил 
аял үнүн баскан жок. 

– Капырай, булар күн өңүмдөн, түн түшүмдөн кетпес болду. 
Кечээки Бектурган каракчысы өлө албай жатып өлөң айтат. 
Жөндөп кайырын сурабай, багып ал деп балдарын таңышат. Бул 
өлүгүңдү көрөйүндөр үшүнтөлү деп сүйлөшүп алышабы. Тез 
чыкчы, саңырсыган өлүгүңдү көрөйүн, – деп оттун жанындагы 
чычаланы ала коюп, аялды далыга түрткүлөдү. Кайырчынын араң 
жан баласы да түшүнүп жаткансып: 

– Кыла, кыла, – деп тим болду. Байкуш аял ит капкан 
балтырын сүйрөп айылдан алыстай баштады. Үйдөн чыгып 
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кеткен арык бала босогодо ыйлап турган экен, үйдү айлана 
берип олтура калды. 

Үркпөгөн элдин чаркы аз болгондуктан, кайырчылардын 
жүрөөр жолдору да белгилүү. Алар бир баскан изинен эчен ирет 
басып өтүшөр эле. Кайырчы аял кашатка чыкканда, баласын 
ээрчиткен Бектурган жаңыдан гана кылтыйып чыгып жаткан 
чөптөрдүн ичинен текей, мандалактарды терип, ичке көк чөптөрдү 
ооздоруна салып «оттоп» жүрүшкөн болчу... 

Кайырчы аял баласын суунун боюна койду да, сыңар тизелеп 
олтура калып: 

– Аке, айланайын аке! бирдемеңиз бар бекен? – деди. 
Бектурган жайдары бурулду да: 

– Бар. Бар, балам. Бери кел, – деди. Эски бөз курдун 
ортосундагы эки түйүнчөктүн бирин чечип, он чакты чий 
боорсоктун тең жарымын бере койду. Аял аны оозуна бир эле 
салды. Бирок тиштенген эмедей кыбыратып чайнап ширесин 
чыгарды да, сөөмөйү менен баласына жедире баштады. 

– Кайсы элсиң, балам? 
– Бугу1 болобуз, аке. Теңир жалгасын. 
Анын дабышы ооруп айыккан кишиникиндей ичке жана 

алсыз эле. 
– Мен сарбагышмын, балам. Колумдан келгени ушул. Текей 

терип жейли да, бир жакка жылалы, балам. Ушул боорсокту кечөө 
Бөкөнчүнүкүнөн алдык эле, – деп чал бир аз кобураган болду. 

– Мен бүгүн ошондо болдум. Ити балтырымды жулуп салды. 
Катыны тепкилеп чыгарды. Адамды Кудай шылдың кылып 
жараткан экен, аке... Ал ит тарткан балтырындагы салбыраган 
этин кармалап, көзүнүн жашын төктү да: – Аке, мен бул жерден 
бүгүн козголо албайт окшоймун. Мага карабаңыз, 
– деди. 

Бектурган унчукпастан текей терип келди. 
 
 
 

1Шады – колдун манжалары 
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– Балам, сен мына муну жегин, биз сендиректейли – деп, 
бир тутамга чыкпаган текейин бүт берди, курдун экинчи 
түйүнчөгүн чечип, анын алаканына талканынын жарымын салды. 
Аялдын кеберсиген эрди өзүнөн өзү тартылып кыбыраса да, түк 
дабыш чыккан жок. Бирок талканды кир жоолугунун учуна түйүп 
жатып үнүн чыгарса да, сөзүнүн дайнына ээ боло албай калды. 
Бектурган аялга мелтирей тиктеп калса да, ага бир ооз унчуккан 
жок. 

– Өмүрбек! Кел айланайын! — деп, булактын башындагы 
термелеп жүргөн баласын чакырды. Көнөчөк менен суу жутуп 
терең үшкүрүп алгандан кийин гана: – Кош келин, чамаң келсе 
илгериле. Аманчылык болсо дагы көрүшөрбүз, – деп алды да, 
анын араң жан баласын мурдунан чымчып алып, кайта өзүнүн 
колунун учун өптү. 

Аял өзүнүн келечегине түшүнгөндөй болду. Эрдинин 
кыбыраганы жок. Жаңы эле жолуккан ырайымдуу кишиден 
айрылгысы келбесе да, аны токтотууга эч кандай арга жоктугун 
ойлоп, эрксиз калтырап кетти. 

–  Жардамыңызга ыракмат, аке. Менин... менин... аты... атым 
Айша. Тирүүлүктөн менин үмүтүм үзүлүп калды! Менин атым 
Айша. Мен жер үстүнөн көрүнбөсөм, куран окуп, менин атыма 
атап коёр бекенсиз? Менин кымбатым мына бул шордуу бала эле. 
Бул менин артымда калып эмне болот? Ким багат? Ким алат? 
Багары болбосо, бул эмне күн көрөт? Бул менин үрөнүм көгөрөр 
бекен? 

Бектурган сөз кайтарып, толук бирдеме айта албады. 
–  Кош, балам, тирүүлүктөн күдөрүңдү үзбө! – дегенге гана 

араң жарады. Өмүрбек колундагы майда текейин оозуна салып 
чайнаган бойдон атасынын аркасына түштү. 

Эмнегедир, Бектурган кылчактап карай берди. Ар караган 
сайын телмирген, шоролуу көзү менен узатып жаткан кайырчы 
аялдын элесин көрө берди... 

Бектурган Каракоңузга бүгүн эле жетебиз го деп ойлогон эле. 
Бирок анын оюн күч багындырды... Ал күч, анын күчсүздүгү 
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болучу. Күчсүздүк аны эрксиз баш ийдирип жеңди. 
Күн өрттөнгөн эмедей кыпкызыл болуп батууга жакындаган 

кезде, алар көп мүрзөнүн арасына келишти. 
«Бая күнкү көрүнгөн элестер ушул арада эле го? Алар эмне 

болду экен?» – деп, Бектурган ичинен ойлонду. Ал ушул оюнун 
учуна жаңы эле чыкканда: 

– Ав! – деп асылган иттин үнү аларды чалкасына түрткөндөй 
болду. Бала бакырып жиберди. Булар кетенчиктей баскан кезде, 
буурул тумшук карган кара дөбөт үстү түшкөн көрдүн оозуна 
барып комдонду. Далайды көргөн Бектурган «Бул ээсин кайтарып 
турган экен», – деп ойлой койду да: 

– Ай, бул жерде ким бар? Бери чык!.. – деп, бир топ 
кыйкырды. Бирок ар жактан үн чыккан жок. Андан жооп күткөн 
эмедей бейитке сүйөнүп, олтура калды. Кабар болгон жок. 
Кичинекей Өмүрбектин оюнда тамактан башка эчтеме жок эле. 
Ага дароо коркунуч түшө калды. Көрдөн дабыш чыккансыды. 
Кепинин сүйрөп сөлбүрөп жүргөн өлүктөр аларды тегеректеп 
жаткансыды. Кулагы чуулдап, бүткөн бою муздагансып, болор-
болбос солкулдоо пайда боло калды. Ал атасынын колунан 
кармап, эки жакты жалт-жалт карады да: 

– Атаке! Атаке! Коркуп кеттим – деп, атасына кынала түштү. 
– Коркпо, эмнеге коркосуң? Бул иттин ээси болсо керек. 

Иттен да киши коркот бекен! 
–Мен иттен коркпойм, бакшы кемпир айткан арбактан 

коркуп жатам. Арбактар бизди тегеректеп албасын? 
– Бакшы кемпир калп айтат. Азыр мен тигил кишини ойготуп 

келейин, уктап калган тура, – деп Бектурган итти таш менен 
ургулады. Бирок ит өжөрлөнүп, арсылдап асылып жатты. 
Бектурган үстү түшкөн көрдүн ичине кире бергенде, ит чала 
бурдап кетти да, таарынган немедей, ар жакка барып, мүрзөнү 
карап дагы жатты. Бир аздан кийин Бектурган чыкты. Ал чыгып 
келе жатып: 

 
1Бугу, Сарбагыш – уруулардын аттары. 
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– Мында бир үйлүү турпанчы бар экен. Мына, бергенин 
көрдүңбү! – деп бир кочуштай чийки арпа менен калай макини 
көрсөттү. «Ачкадан өлгөн эки кишинин жанынан алдым» деп 
баласына айткан жок. Кабагын ачкан болуп: 

– Муну кууруп жейбиз, жүр! – деп ары карай жөнөдү. Алар 
жыйырма кадамча узаган кезде, ит ордунан туруп, мүрзөнүн 
айланасын бир топко чейин шимшиледи да, асманды карап улуп 
жиберди. 

Бектурган улам аркасын карап коюп, алыстай берди. Бир кезде 
иттин үнү да токтолду, карааны да жоголду... 

 
 

III 
 

Кичинекей Өмүрбек шүмшүйгөн кара алачыктан ыйлап 
чыгып, ыйлап кире берди. Ал калтыраган коңур дабышы менен 
солуктап үн тартып дирилдеген кайгылуу үнү менен акырын 
озондой берди. 

–   Атаке, а-ай, мен кантем? – дейт. Кээде басыла калып, 
таманын карап, чөңөр айырган жараларын тырмалап коёт да, 
кайта солуктап үн тартат. – Атаке, а-ай... Атаке, а-ай... мен 
кантем?.. – Ошентип жатып Өмүрбек уктап да кетти. Бирок 
уйкусу тынч болгон жок... Арбактар аны кубалап, жуп кармап 
аларында атасы келип, арбактардан куткарып алып качкандай 
болду... 

Өмүрбек ушундайча болуп жатканда, Токмоктун сыртындагы 
дөбөгө жыйналган топко карай бир кайырчы келе жатты. Ал 
Өмүрбектин атасы – Бектурган эле. Анын оюнан кичинекей 
Өмүрбек чыккан жок. «Бир ууч талканын жеп бүткөндүр. 
Кыңырылып, көзү балбылдап, эмне күндө жатат болду экен?» 
– деген суроолор аны кысып, кажап жаткансыды. Кичинекей 
Өмүрбек үчүн да, Бектурган үчүн да, илгери-илгери, алда качан 
ажырашкандай туюлду. Айла канча. Турмуш алардын убадалуу 
күнүн ордунан чыгарган эмес... Элдин ортосунан: 

– Мына муну көрдүңөрбү!.. Бириңди бириңе өлтүртөм!.. – 
деген чарылдаган өкүм үн чыгып жатты. Бектурган түшүнгөн 
жок... Элдин арасы менен алдыга өттү да: 
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– Салоом алейкум, – деп колун бооруна алды. Чердейген эчки 
сакал ичке кара киши дагырадай селдесин түзөтүп жатып какырып, 
казылган топуракка түкүрдү да: 

– Ой, Бектурган каракчысыңбы? Сен кайдан? Мына сенин 
шериктериң, – деп албууттанып жекире баштады, сөөмөйү менен 
колу аркасына байланган жаш жигитти көрсөттү. 

Жигит, казып жаткан жердин топурагында, башын жерге 
салып үнсүз олтурган эле. Бектурган олуяга түшүнгөн жок: 

–   Менин кандай шеригим? Бул кандай жекирүү! 
– Бул сага окшогон ууру! Кытайга биз качыргансып, элдин 

оокатын уурдап бүлдүргөн кесеп! Андайлар сенин шакиртиң 
болбойбу? Ыя! 

Бектурган андайга чыдап көргөн эмес, көзү чоктой кызарып 
кетти да: 

– Супа, сөзүңө түшүнбөдүм. Сен мени эмнеге матайсың? Бул 
ким? Сен го баягы, өлүмтүк издеген доорончу жорусуң! 
– деп катуу сүйлөдү. Олтурган эл унчуккан жок. Бирок 
Бектурганга бардыгы бурулуп карашты. Кимдир бүрөө 
Бектурганды колтукка түртүп: 

– Кой, сүйлөбөңүз, – деп айтайын деди. Бирок эки жагын 
карап гана тим болду. 

– Карачы! Сенин башыңды дардан таанытам. Ой, кайдасыңар! 
– деп, молдо жигиттерин чакырды. 

– Мени бүгүн дарга ассаң, эртең мени сурай тургандар чыгат. 
Мен дагы элдүү кишимин. Алар да баш кошоор. Баса калып 
мууздагандай мен улак эмесмин. Мен Бектурганмын! Колуңар 
тийсе, бир-экөөңдү азыр эле ала жатам! 

«Мен дагы элдүү кишимин» деген сөз молдону эрксиз 
токтотту. «Көрөбүз! Колдон айлансын» деп, жутунуп келе жаткан 
жигиттерин токтото койду. Бектурганды тааныгандар: 

«Канткен менен баатыр да, кол салууга да мүмкүн. Бул 
карышкыр эмеспи! Өлбөгөн кайсы аянычтуу жаны бар. Аянбайт» 
деп ойлонушту да, тим болушту. 

Колу байлалуу турган жигит Бектурганга жалт карап: 
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–  Карыя! Мына бул казылып жаткан менин көрүм! – деп 
мукактана түштү да, – бул менин көрүм! Казып жаткан экөө менин 
эрксиз курдаштарым, каздырып жаткан Супа молдо. Аны өзүңүз 
да билдиңиз. Бир ууч талкан үчүн тарта турган жазам, мына ушул! 

«Кантсе да коркутмакчы болуп жатат го? Өлтүрсө, тигил 
жасаткан дарга асып, бая күнкүлөрдөй кылып өлтүрбөс беле» 
деген ишеним ар кимдин көңүлүнөн терең орун алган. Ошол 
жөнүнде күбүрөшүп, сүйлөшүп да жатышкан эле. 

Супа молдо ордунан тура калып: 
–  Ой, каргалар! Тээ тетиги жерге барып тургула. Азыр 

үчүлүктүн өкүмү болот. 
Эл жабалактап бута атымдай чегинди. Супа молдонун 

жанында: бир кыргыз, бир орус гана калды. Көрдүн топурагында 
олтурган туткун жигит баягы калыбынан козголгон жок. Бийлер 
анын жанында олтурушуп, аны өлтүрүү жөнүндө өкүм чыгаруу 
маселесин кеңешишти. 

– Булар эмне кишилер? – деди Бектурган, элдин арасынан 
бирөөгө. 

– Буларбы? Булар үчүлүк деп аталган бийлер – бир орус, эки 
кыргыз. Ошолордун айтканы айткан. Өздөрү кырылып жаткан 
качкындарды «уурусуң» деп, ого бетер кырып жатышат. Күнүнө 
жети, сегиз кишини дарга асышат. Бүгүнкү кылып жатканы 
тигине! Тигил жигит молдонун үй жумушчусу болучу! Сурабай 
талкан көйлөп жеген имиш, кайырчыларга да бирдеме берсе керек. 
Ошого кылып жатканы ушул. 

Бектурган тилден калгандай томсорду. Оюна алда кандай 
караңгылыктар пайда болду... Көзү ого бетер кызарып, байлалуу 
турган жигитти тиктеди. 

–  Эй, эми келсе болот, – деп чоң курсак Метрей узун 
шапалагын тарсылдатып элди чакырды, созолонтуп көңүлдүү 
ышкырды да, талтайып тура калды. 

Супа молдо эркин турду: 
–   Мына, калайык, Ысанын жазасы ушул! Өзүңөр 

билесиңер! Көр казгандын бири Эшим. Ал ууру Ысанын жол- 
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дошу деген шек бар. Үчүлүктүн өкүмү боюнча Эшим, өзүн актоо 
үчүн, Ысаны кетмен менен чаап өлтүрөт. Аны аткарбаса өзү 
күнөөлүү болуп, Ыса менен бирге көмүлөт! Өкүм ушул! Муну 
баарыңар уккула, баарыңар көргүлө! Кана Эшим! Кайсынысын 
каалайсың?! Шарыят ушуну талап кылат, – деди. 

Элдин арасы күбүр-шыбыр болуп, оор кыйынчылыкка 
учурагандай болушту. Кээ бирөөлөр элдин арасына олтура калып, 
ыйлап да жиберишти. Кээ бирөөлөрү: 

«Кудая тобо, ушундай да укмуш болобу?» – деп жакаларын 
кармашты. 

–   Мен экөөнү тең каалабаймын, «молдоке». Өкүмүңөр туура 
эмес, – деди Эшим. Метрей менен молдонун колундагы камчылар 
көз ирмегенче Эшимдин төбөсүнө ойноду. 

– Ой, калыстык барбы? Падышанын эзүүсүнөн Керенский1 

куткарды дебедиңер беле! Дүйнөдө чындык барбы! – деп, кимдир 
бирөө бакырып жиберди. 

– Тарт тилиңди! – деген молдонун үнү элдин жүрөгүнө 
канжар ургандай болду. Чыккан үн экинчи кайталанган жок. 

Бектурган таягын кармап, маңдайына такады да, калтыраган 
немедей үнсүз туруп калды. Ал тарт тилиңди деп кыйкырган үндү 
уккан да жок. 

–  Жок, мен бирөөнүн канына забын2  болбоймун. Мени 
өлтүрсөң, өлтүр! Менин жаным Ысаныкынан ар-тык эмес, – деп 
Эшим кетменди таштап жиберди. Бирок анын үнү каргылданып 
чыкты. 

Адамдан ар кандай сонундар чыгат да! Ыса темирдей болуп 
чыңалды. Анын жүзү өзгөрбөдү. Үнү да каргылданган жок. Анын 
арык жүзүндө өкүмдүктөн башка эчтеме сезилген жок. Ыса үчүн 
бул өлүм, бир үйдөн экинчи үйгө киргендей гана сезилди. Ал 
тегеренип элди карады да: 

–   Эл, журт!  Мен  жыйырмага жетпей, эненин сүтүндөй 
таза бойдон өлүп бара жатам. Кызмат кылып, тамак ичпей коюуга 
күчүм келген жок. Менин күнөөм ушул, мен ууру эмесмин! 
Мынча болду, эми мени өз колуң менен өлтүр! Мен үчүн 
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бекер бирөөнү кыйнаба! Сен моокуңду кандыр. Кылганыңдын 
азабын качан да болсо, Кудай алдында тартасың! 

–   Тарт тилиңди калбун (ит)! Кескилетип өлтүрөм! 
–   Канкор! Кааласаң бышырып же! Тез! Тез өлтүр! Өлүмдүн 

өлүмдөн айырмасы жок. Сен кылган кордукту шайтан да кылбайт. 
Сени ата-бабалардын арбагы урсун!.. 

Таманы жерге тийбей, дилдиректей учуп, чыңырган аялдын 
үнү турган элдин жүрөгүн туз куйгандай тызылдатты. 

–   Айланайын молдоке-ай, Ысаны кантип өлүмгө 
кыйдың... Мунун жазыгы эмне? Кагылайын молдоке! Аман жүрсө 
бир чыны талканыңдын мүдөөсүнө1 чыкпайбы? Ысанын жанын 
калтырсаң, молдоке! – деп өксөгөн бойдон молдонун бутуна 
жыгылды... 

Анын ошол кездеги аянычтуу үнүн сүрөттөөгө эч мүмкүн 
эмес эле. Ал үчүлүктүн мүчөлөрүнүн бардыгына жалынып, 
бардыгынын буттарын кучактады. Молдо ага түк унчуккан жок: 

–   Ал, мына бул долуну! – деп, бир гана кыйкырды. 
–  Айланайын жалгызым-ай! Айланайын каралдым-ай! 

Кагылайын боорум, ала жат! – деп, кармагандарга ээ бербей 
жулунуп жатты. Анын арык денелерин самтыраган кийимдери да 
жашыра алган жок. 

Ой, бир тууган! Солк этпеген Ысанын көзүнө жаш толтурду. 
Тагдырга таарынып, унчукпаган сырттанды тилге киргизди. 
Өлүмгө солк этпей олтурган эр жүрөктү өөдө көтөрүп, ордунан 
тургузду. 

–   Ой, эл-журт! Эжемди көрсөткүлө! Айланайын эл, эжемди 
бир көрсөткүлө! Жатындашымды бир кучактап калайын... 

Эч кимден үн чыккан жок. Карап тургандардын ба-шы жерге 
карай ийилди... 

–   Өлтүрөсүңөрбү, жокпу! Муну кошо көмгүлө! – деген 
кыйкырык дагы чыкты. 

–   Жок! Өлтүрбөймүн! Мен өлтүрбөймүн! 
–  Эшим! Айланайын курбум, сен өлбө! Мени өлтүргөн 

сен эмессиң! Кыйналба. Сен акыретте күбө болосуң, сен тирүү 
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кал. Сен элге айт, бир гана чап! – деп Ыса коркунучтуу көрдүн 
озуна олтура калды. 

– Жок, – деди Эшим, – менин жаным сеникинен артык 
эмес! Сенин убалыңа калганча, сени менен кучакташа жатам. 
Тирүүлүктө бир өстүк, бир ойнодук, эми бир жаталы! Бирге 
чирийли! Тилибиз бирге токтолсун! – деди да, алдастаган 
эмедей дирилдеп кетти. Көзүнө эчтеме көрүнгөн жок. 

– Сен мени менен кошо өлсөң, мен акыретте1 да ыраазы 
эмесмин. Акыретте да! 

Сен өлбө! Сен мени унутпа. Мени чын курдашым десең, 
мени кыйнаба. Тез гана бир чап! Мени унутпа. Сурагандарга 
мени айт, мени эсте. Мага куран окут... 

– Балам!.. Айланайын!.. Сени эч ким унутпайт, – деп 
Бектурган кыйкырып жиберди да, таягын өөдө көтөрүп: 

– Сенин жүрөгүңдү жараткан Теңирге кулмун! Сенин 
өмүрүңдү талашкандарга наалат! – деди. 

Эшим жинди немедей теңселди. Өзүнүн өлөрүнө да көзү 
жетти жана «сен мени менен кошо өлсөң акыретте да ыраазы 
эмесмин» деген сөз аны эрксиз багындырды. 

–  Кыйналба! Мени да кыйнаба. Тез. Ысаң сага ыраазы, 
курдашым,— деп Ыса дагы кайталады. 

Эшим кетменди ала коюп: 
–  О, армандуу күн! – деп бакырды. Кетменди кандай 

шилтегенин билбей да калды. Анткени анын акылы кайдадыр, 
түбөлүккө качып жоголгон эле... Бакырган үн менен кошо 
кетмендин жарк этиши элдин көзүн эрксиз жумдура койду. 
Ысанын омуроосу башын жулган чилдин канатындай дирилдеди... 

 
 

IV 
 

Токмок шаарынын башындагы сай ачкадан өлгөн адам- 
 

1Керенский – убактылуу өкмөттүн башында турган кишинин фамилиясы. 
2Забын – жооптуу, күнөөлүү. 
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дар менен атагы чыкты. Карга, кузгундар аларды чукулап, 
чексиз бактыларына мас болгондой болушту. 

Сүуйкүмсүз ырсайган адамдардын баштарына кодоюп конуп 
олтурган сагызган, каргалар өздөрүнүн тилдери менен көңүлдүү 
үндөрүн чыгарышат. 

Сайдын  үстүндөгү  тукабадай  жашыл  талааны  ка-йыштай 
тилген эгинчилер өгүздөрүн сокодон чыгарып, дем алып 
көлөкөлөй башташты. Бектурган ошолорго жакындап барып 
олтурду. Майпаңдаган каздар жаңы чыккан назик чөптөрдү терип, 
кээде кербендин төөлө-рүндөй ээрчишип, арыктан-арыкка барып 
оттоп жүрүшөт. Өрдөктөр жалпак жаргак тамандары менен 
майда сууларды эшкилеп, узун моюндары менен көздөрүн 
ирмебестен, суунун түбүнө чүмкүшөт. Кээде бирин-бири 
кубалашып, тиштеп жүргөн тамактарын талашышат. Качып 
жүргөндөрү тапкан тамактарын сууга чыктап сугунуп жиберүүгө 
аракет кылышат. 

«Кудай адамды өрдөктөй кылып койсочу! – деп ойлоду 
Бектурган, – тамакты кара суудан да таап жээр элек, ачарчылыкты 
билбес элек. Өмүрбегимди ээрчитип, – өсүмдүктөрдүн гүлүн гана 
жээр элем... Башты кесип казанга салганча дүйнөдөн капарсыз 
болот элек. Жыргал ушулардыкы да. Адамзат болсо, бирин-бири 
жоготуп жатат. Күчтүүсү күчсүздөрүн жыландай соруп баратат. 
Же дүйнө ушундай жаралганбы? Жок, мындай эместир. 
Адамчылык эле жакшы. Бирок таалайсыздыктан көрө өлүм 
артыгыраак...» 

Ушинтип капкайдагыларды көзүнөн чубатты да, таягын алып 
жүрүп кетти. Көп өлүктөрдүн сүрү Бектурганга эч кандай таасир 
кылган жок. «Мен дагы бир күнү ушулардын катарына кошулам 
го» деп ойлойт да, аркасында кала турган жаш Өмүрбегине 
токтолот. Аны кыйгысы келбейт. Кээде Чырга малай болгон чоң 
уулу Ысманды ойлоп, кеберсиген эрдин араң гана  кыбыратып:  
«Экөөнүн  кол  кармашып  жүргөн  күндөрүн 

 
 

1Мүдөө – тилек, көздөгөн максат. 
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көрүп өлсөм», – дейт да, ар кайсы жерге токтойт, өлүп 
жаткандардын бардыгына куран багыштап окуган болот. 

Ошентип бараткан Бектурганды «каарк» этип, чочуп учкан 
карганын үнү жалт каратты. Карга каадасынча өлүп жаткан 
адамдарга «конок» болуп келе жаткан эле. Бирок өлүк карганын 
күткөнүндөй болуп чыккан жок. Өлүп жаткан аялдын көкүрөгүн 
тырмалап жаткан бала карганы от менен ургандай чочутту. 

Бектурган өлүп жаткан аялга жетип барып, үңүлүп карап алды 
да, эңкейип колунан тартты. Бирок аялдын солдойгон муздак колу 
Бектургандын денесин эрксиз дүр эттирди. Ал аялдын колун 
таштап жиберип, анын көкүрөгүн тырмалап жаткан баланы ала 
койду жана аялды тааныды... Эси жок бала Бектургандын 
көкүрөгүн оозу менен аймалап, соруп көнгөн эмчегин издегенсиди. 

– Ай, турмуш ай! Бечара жаңылган эмес экен! – деди 
Бектурган, «атым Айша, жер үстүнөн керүнбөсөм мага куран окуп 
коёр бекенсиз?» деген кайырчы аялдын акыркы сөзүн эске 
түшүрдү, олтура калып, түйгөн талканынан суюк чайнады да, 
балага тили менен сордура баштады. Бир аз жалмалагандан кийин 
бала алсыздана баштады. Жоодураган көзү сүзүлүп барып 
тымтырс болду. 

Карыя баланы четке коё салып, төмөн жагындагы суунун 
кемерин чукулады. Бир топ ташты жыйнап келип, кемердин 
жанына койду да, зыңкыйган аялдын жанына барып, 
бирдемелерди күбүрөп окуган болду. 

Бектурган такыр окубаган адам. Ал шарыят боюнча арап 
тилиндеги жаназаны кайдан окусун? Бирок өзүнүн тилегин айтты: 
«Ушул мусапыр Айша бейишке чыкса экен, о, Кудай! О, 
калдайган кара жер! Шордуу катынды көр азабынан куткара 
көр!..» – деп тиледи да, аялды кемерге жашыра баштады. Ошентип 
белгисиз жерге жаралган бейитти чымыркана бир 

 
 

1Акырет – диний түшүнүк боюнча тиги дүйнө (өлгөндөн кийинки). 
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тиктеди да, бир аз буйдаланып туруп жүрүп кетти. Мисирейген 
кара жер, эчтемени сезбегенсип, томсоргон бойдон кала берди... 

Бектурган суудан кечүүгө даярданып, этегин белине 
кыстарып, таягын алып, суунун маңдайына карады. Бир аздан 
кийин томпойгон койнун сол колу менен басып алып сууга карай 
илкип басты. Жаздым баскан сайдын ташы бутунун бармагынан 
суюк канын шорголотту. Коошпогон кашаңдык менен бармагын 
эңкейип карады да, ширидей шыйрагын көңүлсүз шилтеп, суунун 
бир тароосунан кечип чыкты. 

– Эй, токто! Токто! – деген катуу кыйкырыкты угуп, 
Бектурган токтой калды. Жайдак тору бээ менен чаап келе жаткан 
тегирменчи Метрейдин уулун көрүп чочуп кетти. Ал келип 
жеткенче Бектургандын башынан толгон окуялар чубап өтө 
баштады: «Көпкөн байдын уулу далай качкындарды уруп өлтүрдү 
эле! Эми кезек мага келген го! Жок. Кол салса, мен аны жаздана 
жатайын», – деди. 

Метрейдин уулу сайдын ташына жыгыларын да ойлогон жок. 
Камчы үстүнө камчы уруп, бээсинин туягын ташка койгулатып 
жетип келди да, Бектурганды омуроолотуп өттү. 

– Ой, бай! Эмне? Мен байкушка тийбе! Сен Метрей бай- 
дын уулу эмессиңби? – деп Бектурган аны таанымыш болуп 
далбасалай баштады. 

–  Эмне  сага!  Карапчы.  Сен  карапчы!  –  деп  кыйкырган 
бойдон ойкуштаган тору бээнин оозун жыйып алды да, узун 
шапалак менен Бектургандын шыйрагына оролто чапты. 
Шапалакты кайта тартканда Бектурган тушаган эмедей 
мүдүрүлдү. Анын сөөгү сыздап, көзүнөн от чагылды. Бирок анын 
акыркы кайраты көзүнө чогула түштү. 

«Өлдүм... Колумдан келсе өлтүрөйүн» деген кыял анын 
башына келе калды. Жерден көкүрөгүн көтөрө албай жатып, 
эзелки досу болгон ыргай таягын кычкачтай кыса кармады да, 
тиштенген бойдон тура калды... Дөгүрсүгөн жигит тору бээни 
ойдолотуп тиленчини дагы качырды. Бирок такшал- 
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ган карт бүркүт темирдей таягы менен озунуп шилтеди. 
Метрейдин уулу «энеке» деп бакырган үнү менен кошо ыргыды. 
Бектурган өкүттө калган барчындай умтулду. Бирок анын сол колу 
көкүрөгүндө эле. Ал колун томпойгон көкүрөгүнөн бошоткон 
жок. Анысы кол байлоо болду. Бектурган кечигип жетип таягын 
көтөрө бергенде, Метрейдин уулу корккон үкүдөй оозун ачып, 
колун башына булгалап, жамбашы менен кетенчиктеп качып 
бараткан эле. «Чырр» эттирип ышкырган катуу ышкырык 
Бектургандын таягын кармай калгандай болду. Ал жалт карады 
да, жаңы токтоп жаткан дрожка арабаны көрдү. Отуздарга келген 
сулуу орус жигити арабадан түшүп жатканда, аттын узун 
чылбырын кармаган аялынын көзү Бектургандын көзүнө 
чагылыша калды. 

Бектурган унчуккан жок. Бирок: «Өлдүм, колумдан келсе 
экөөнү тең өлтүрөйүн», – деген ой аны ого бетер шаштырды. 
Арабадан түшкөн жигит араң туруп жаткан Метрейдин уулу 
менен сүйлөшө кетти да, чалга карап башын чайкады. 

– Ой, бай? Менин эмне күнөөм бар! Мен байкушту эмне 
үчүн урат? – деди Бектурган. 

– Сен кары киши, эмне үчүн мунун казын уурдайсың? Сураса 
керек! 

– Жок, бай, мен уурдаганым жок. Мен кайырчы-мын, – деп 
жигитке жалбара карады. Метрейдин уулу орусча дагы бирдеме 
деп сүйлөдү да, Бектургандын бет маңдайына келип, сөөмөйү 
менен анын төмпөйгөн койнун көрсөтүп тура калды. Арабадан 
түшкөн жигит: 

–   Эй, кары, – деди колу менен анын койнун түртүп, – сен 
мунун казын койнуңа катып алган турбайсыңбы? Сен уурдаба, 
сура. 

Бектурган унчуккан жок. Таягын таштап жиберди да, жаман 
чапанынын жакасын ачып койнундагыны көрсөттү. Ширенкенин 
талындай болгон баланын арык;салаалары кыбырады жана 
сөөктөй кубарган баланын башы көрүндү. 

– Мына каз! Мен муну уурдап алганым жок! Өлгөн энесинин 
үстүнөн алдым. Кааласаң ал, – деди Бектурган. Жигит 
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чочуп кетти. Арабадагы аял катуу, катуу сүйлөдү да, арабадан 
ыргып түшүп, Бектурганга карай чуркады. Бектурган түшүнгөн 
жок. Бирок анын жамандык кылбасына көзү жетти. Баланы 
колуна алып олтура калды. Метрейдин уулу унчуга алган жок. 
Тору бээге ыргып минди да, кайта чапты. 

Аял Бектургандын колундагы баланы унчукпай ала койду да, 
кайта чуркап арабадагы таарды баланын алдына жая салып, ары-
бери оонатып тыңшады. Анын көзүн карады... Бектурган эчтемеге 
түшүнгөн жок (ал өмүрүндө догдурду көргөн эмес), илмеңдей 
басып аялдын жанына барды. Араң жан баланын кыңылдаган үнү 
сызылды. Аял баланы орой салып, кыргызча таптак сүйлөдү: 

–  Сен жакшы адамсыз. Бала өлбөйт. Бул сенин балаң болот, 
– деп баланы орогон таары менен кошо Бектурганга берип, чоң 
бөлкө нанды да кучактатты. 

Жигит унчуккан жок. Бирок Бектурганды тиктеп турду да: ат 
сүрөттүү кагаз акчаларды тутамдаган бойдон анын колуна берди. 
Бектурган аны тиктегенде, жылмайган бойдон арабага түшүп 
жөнөп кетишти. Бектурган ишенбеген эмедей алардын изинен бир 
аз тиктеди да: 

–   Орустун да орусу бар деген ырас, ырас... о Кудай, бул 
канча миллион сом берди! Булар кыдыр1  болсо керек! Булар, 
Кыдырдын өзү! Биз өлбөйбүз. Биз өлбөйбүз! – деди. Чеңгелиндеги 
кагаз акчаны койнуна сала койду да, бөлкө нанды кучактаган 
бойдон араң жан баласын өпкүлөп жиберди. – Сен бактынын өзү 
болбо, балам! – Бектурган үнүн чыгарганда, кубанычтын жашы 
анын күмүш аралаган сакалын жууп жиберди. 

 
 

V 
 

Эмнегедир Бектурган таң кулан өөк болгондо эле эшикте 
болду. Казандай кара таштын үстүндө, күзөтчүдөй акмалап, 
күндүн чыгышын күттү. Асмандагы ала булуттарга тийген күндүн 
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шооласын тиктегенден тиктеди. 
Букуюп олтурган Бектурган мойнун көтөргөндө, канатынын 

алдынан башын тартып алган бүркүттөй сезилди. Чабытка 
даярданган эмедей эки жагын каранып, этек жеңин күбүнүп 
ордунан турду. Анын кебетеси уйкусу канып ойгонгон барчын 
сыяктуу жеңил жана көңүлдүү өңдөндү. 

– Атаке, аман-эсен жатасыңбы? – деген Ысмандын үнү 
Бектурганды жаш баладай эрээркетти. 

– Садагаң болоюн! Эмне кечиктиң? Он күн, мага он жылдай 
болду. Көпкөн бирөө жыга чаап кеттиби деп да ойлондум... 
Сүйүнчү! Бир уулдуу болдук. Акча көп, саначы, канча миллион 
экен? – деди Бектурган. 

– Я! Кандай уул? Кандай акча? Сизге дагы сүйүнчү. Бишкекке 
Болчайбек1  деген киши келиптир. Ал ач, жылаңачтардын бирин 
койбой жыйнатып жатат: жардам берип, багып жатат. Акыбек 
так ошол жерде экен. Кызык көп, атаке. Эми биз өлбөйбүз. Жүрчү, 
уулуңузду көрөлүк, – деди Ысман. 

Бектургандын көзү жайнап кетти. Өлгөнү тирилгендей, 
өчкөнү күйгөндөй болду. Ал өмүрүндө шашып көргөн эмес. Бирок 
Ысмандын сөзү аны экинчи шаштырды. 

– Балчайбек деген киши кыргыз бекен, же орус бекен? Өзүң 
көрдүңбү? 

– Көрдүм, сүйкүмдүү ак жүздүү киши экен. Булгаары кемсели 
бар. Чачы да бар. Орус экенин эч ким бнлбейт. Болчайбек деген 
элден дейт. Анын сүйлөгөнүн уктум. Анда-санда кыргызчалап: 
«Барба, барба»2 дейт. Калганын орусча сүйлөдү. 

–   Кайда барба дейт? 
Ысман өзүн атасынан көп түшүнгөн кишидей сезди. Бирок 

өзүнүн чала түшүнгөнүн өзү да билген жок. 
–  Кызык көп, ата, – деп алды да, – анда Эсер деген, 

Бейбелчек3  деген эки киши бар экен. Алардын бири падышанын 
кишиси экен, бири азыркы Керенскийдин кишиси дешти. Алар 
элди өздөрүнө талашып жатат дейт. Болчайбек элди ошого 
«барба» деп жатат дешти. Жанакы экөөнүн аты 
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да жаман экен. Укчу! «Бейбелчек», «Эсер» дейт. Шыйрак менен 
жарым эстин колунан эмне келсин!.. Элдин баары Болчайбекти 
көргөндө «ураа» деп кыйкырышты. «Ураа» деген 
— «сени ээрчийбиз» дегени дейт. Мен Акыштын жанында туруп, 
аны менен кошо: «Ураа, ураа!» — деп кыйкырдым. 

Ошентип алар алачыкка жакындап келишкенде: 
– Табыш, Табыш! Күлүп койчу? Канакей, күлчү, – деген 

Өмүрбектин үнү угулду. 
– Ырас эле уулуңар барбы? Эмесе дунканым1  бергени жентек 

болсун – деп, түйүнчөктөгү мөмөсүн чече баштады. Өмүрбек 
агасынын үнүн уга коюп: 

– Байке! Байке, – деп кыйкырды. Алар алачыктын босогосуна 
келгенде, Өмүрбек кичинекей арык баланы жабыштыра кучактап, 
босогону аттап чыга калды. Баланын күлүп турган карагаттай көзү 
Ысмандын көзүнө түшө калды. 

– Мына, – деди Бектурган. Ысман кучакташкан эки бөбөгүн 
көкөлөтө көтөрүп, өпкүлөп жиберди. 

–   Мына, иш оңолот деген ушул. Аты ким? 
–   Аты Табылды. Атам Табылды баатыр деп койду... Ысман 

бөбөктөрүн кучактаган бойдон атасын жалт карай койду. 
– Атаке, көзүң эмнеге жашылданат? Сабырыңыз суз го? 
– Төрт, беш күндөн бери талмоорсуп жүрөм. Башым эле 

салмактанат, – деди. Бирок жанынын кыйналып турганын ачык 
айткан жок. Өзүн жеңил, сергек кылып көрсөттү. 

– Эмне атаке, оорубагай эле. Мен эми кожоюнумдан 
бошоймун. Болчайбекке барам. Ал бизге жардам берет. Андан 
аркысын дагы көрөбүз, – деди да, бөбөгүнө карады: – Табылды, 
Табыш! ие, ие! күлүп жатпайбы, атаке, бул уулду кимден алдың? 

Бектурган колу менен сакалын сылап, Токмок жакты карады. 
— Таап алдым. Менден башка атасы жок, силерден башка 

агалары жок. Бул уул менин эң кенжем болот. Бул уул өзү менен 
бирге ырыскы келтирди. Кудай өмүрүн берсин. Менин 
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чамгарагымды1 ушул ээлейт. Кирип биздин акчаны көрчү. 
Ал алачыкка кирер менен балага жасаган кундактын2   

башынан түйүнчөктү ала койду да: 
– Мына мунун баары акча, – деп Ысманга сунду. Ысман 

түйүнчөктү чечип жатып, жылмайып атасына карады. 
– Сиз бала кааданы салгансыз го, кимден жымкырдыңыз? 
–  Жок,  балам.  Менин  калп  айтканымды  уккансыңбы? Ала 

жипти аттабаганыма далай болду. Жаш кезде жортуулга чыгыш 
атак болучу. Эрдикти түн катып, ууру кылып, ат үстүндө жүрүп 
көрсөтчүбүз. Ал доор өзүнчө кетти. Уурулук эми эң төмөнкү 
намыссыздык болуп калды. Мен андай намыссыз ишке 
жүрбөймүн. Балалыкта эмнелер болбойт, – деди да, акчанын 
кандайча табылга-нын сүйлөдү. 

– Дүйнөдө түркүн адам бар тура. Бирөөлөр «качкын» деп 
бизге окшогондорду өлтүрүп жатса, бирөөлөр акча берип, багып 
жатат. Орустарда да олуядай кишилер көп экен го. Мына, киши деп 
ушуну айтыш керек. Бул акча менен бир бут эгин алууга болот. 
Акчаны белге түйүп алып Бишкекке3   кетелик. Бир бут эгин 
бизге жарым жылга жетет. Жарым жыл деген, азыр оңой эмес. 
Азыр күндө жаңылык, – деди Ысман. 

Бектурган Ысманды толук тыңшай алган жок. Улам көңүлү 
айнып, башы тегеренип жыгыла жаздап турду. Бирок анысын 
балдарына билдирбеске тырышты. Өзү-нүн тамырын өзү кармап, 
акырын башын чайкап койду да, тамырын дагы текшерди. Өзүнүн 
катуу ооруганды-гын сезип, аны эми жашыра алган жок... 

–   Балам менин чачымды алып койчу. Мен жакында сергий 
албай калдым окшоду. Тамырымдын кагышы келтеники сыяктуу 
болуп калды. Келте жугуштуу оору, сак болгула. Мага каралайбыз 
деп жүрүп, келтенин тузагына түшүп калбагыла!.. Кимдерди 
сыздатпады! Ачарчылык менен келте эгиз 

 
 
 

1Кыдыр – олуя, сыйкырдуу киши. 
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неме да, бирге жүрөт, ой чиркин... Жок, чачымды албай коё 
турчу, жаным жер тартып баратат, – деди Бектурган. 

Ысман алачыктагы курумшулардан төшөк салды да, атасын 
жаткырып: 

– Атаке, ооруң суук болуп жүрбөсүн? – деди. 
– Жок, балам, кепер эле ысык. Бизге суук оорудан көрө ысык 

оору жакшы. Ысыктанууга эт, май керек. Ысык оорунун дарысы 
даяр эмеспи! Суу, суу, дагы суу! Суу көпкө иле берет. Колуңдан 
келсе, Шор-Дөбөдөгү малайларга жеткир. Дунканың бошотпосо, 
балдарга кыйын болуп жүрбөсүн. Балдарга караан керек. Мага суу 
берчи... 

 
 

VI 
 

Далай күндөр өттү... Ээн талаада, самсаалаган, ыштык 
кебетеленип серейген, жалгыз алачык турду. Анын айланасында 
жылаажын дабыштанган таандардан башка эчтеке көрүнгөн жок. 

Алачыктын ары жагында шылдырап агып жаткан жүлүндөй 
тунук сууга карай эмгектеген киши, алачыктан бир аз узады да, 
бүк түштү. Ал киши экинчи козголгон жок. Чапанын көтөрүп 
белеске чыга калган жаш жигит, тигил жатып калган кишини көрө 
коюп: 

–  Ой, дүйнө! Көзүн көрбөй калдым, ээ! – деди да, орогон 
чапанын ийнине салып чуркаган бойдон жыгылып жаткан кишиге 
жетти. Чапанын ыргытып жиберип, кулачын жайып тура калды. 
«Мен эмне көрүп турам», – деп катуу үн чыгарып жиберип, 
жаткан кишини кучактап алып жүзүн карады. Аппак 
селкилдеген узун сакал, көтөрүлгөн баштан жерге карай төгүлдү. 
Оозунан чык-кан кан сакалын аралап мончоктоп тамды. Бирок 
Ысман аны тааныган жок, анын өлгөнүн гана 

 
 

1Болчайбек – большевик. 
2Барба – (борьба) күрөш. 
3Бейбелчек – меньшевик 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



билди. Жигит эчтеме түшүнгөн жок. Өлүктү кучактап кырынан 
коё салып, алачыкка карай чуркады. Анын башы алачыкка 
кирээри менен: 

– Ысмансыңбы, кагылайын? – деген Бектургандын алсыз үнү 
чыкты. Анын үнү Ысманды чыргадай сүйрө-дү. Жаткан атасын 
кучактай жыгылганын жана көзүнөн жаш кеткенин сезбей да 
калды. 

–  Балам, балдар кайда чыгып кетти? Тамак ичким келип 
калыптыр, бирдемең барбы? – деди Бектурган. Ысман атасын 
жөөлүп жатат деп ойлоду. Ал оорусунан кутулуп, эсин жыйнап, 
көзүн жаңы ачып турганына түшүнө албады. 

– Атаке унчукпай жатчы. Эсиңди жыйначы. Сага кимдер 
карашып турду? Дункандар малайларын алып кеттиби? Жанакы 
ак сакал киши ким? – деп сурады. Уулунун сөзүнө Бектурган да 
түшүнгөн жок. 

– Балам, сен менден сурайсыңбы? Алардын көчкөнүн мен 
кайдан билейин. Эртең менен эле кеттиң эле, кайда жүрдүң? 

–   Атаке, сен унчукпачы. Сен жөөлүп жатасың, менин 
кеткениме он үч күн болбодубу? Мен балдарды Бишкекке 
орундаштырып келдим. Анда эң эле... – деп койду да, жөөлүгөн 
кишини кыйнабайынчы дегенсип, тим болду. 

Бектурган көзүн улам-улам ирмеп, баласын бир аз тиктеп 
алды да: 

– Он үч... он үч күн дейсиңби?.. Сен балдарды орундаштырып 
келдиңби? Мен ошончолук оорудумбу? Сен үйдөн эртең менен 
кеткен жоксуңбу? 

– Жок, ата, мен мындан он үч күн мурун эртең менен 
жаныңдан кеткемин. Мен азыр келдим. 

– Ой, тобо-ой, мына! Оорунун күчү деген ушул. Менин эртең 
менен дегеним он үч күн илгери турбайбы. Мен сени эртең менен 
эле чыкты деп жүрбөйүмбү. Мен эсимди эми гана жыйган экемин. 
Он үч күн!.. Он үч күнгө чейин мени ким бак- 

 
 

1Дункан – дунган. 
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ты?.. Ооба, ооба! Касиет карыда. Байкуш Жолдубай акем 
карашкан экен го, мына, келтенин келгенинен да кеткени кызык! 
Оору кетери менен эс ордуна келет, көз умачтай ачылат. Арадан 
өткөн күндөр эсте да калбайт... Мына, балам, эми мен айыктым. 
Жолдубай акең кайда кетти? 

Ысман Жолдубайдын өлүп калганын айта алган жок. Чакага 
бышырып койгон жармадан атасына куюп берди да: 

–  Жолдубай  аксакалды  билбейт  экемин.  Ал  эмнеңиз эле? 
Ал качан келди? – деп сурады. Бектурган суюк жарманы ичти да, 
жанаягын жерге коюп: 

–  Балам, бул жарманы ошол акең бышырды. Мен аны 
көзүм менен бүгүн көрдүм. Бир, эки ооз бүгүн сүйлөштүм. Ал 
дагы кабыргасынан кагынып араң жүрөт. Чакыр, Жокемди, чакыр! 
Жарманы сууй электе ууртасын. Жокемдей киши кайда? Сүйлөсө 
тилинен бал тамат. Марттыгы Атантайдай. Башын байлап эл 
баккан эрдин бири. Менден жыйырма, жыйырма беш жаш улуу. 
Али да болсо чыңаган темирдей... Илгеркилердин сөөгү болоттон 
ширелсе керек? Мындай кишилер от кечип жүрүп, өлгөнүн да 
сезбей калат. Чакырчы, балам, – деди Бектурган. 

Ысман ындыны өчкөн эмедей башын жерге салды да, босого 
жакты карап, тилсиз боло калды. 

–  Эмне унчукпайсың? Бар болсо ичет, жок болсо чогуу 
көрөт, эмнеге кабагыңды саласың? Анын да өзүнүн ырыскысы 
бар. Адам насиби түгөнгөндө өлөт. Чакыр! 

–Атаке – деди, акырын гана Ысман, – Жолдубай акемдин 
ырыскысы бүтүптүр. Анын жаны азыр Кудайдын колунда,— деп 
ордунан тура калды. 

– Я! Кудайдын колунда! Кандайча! Ырыскысы бүттү? Эми эле 
чыкпады беле!.. Мени эшикке чыгарчы. Кайда жарыктык, асылым 
кайда? Ал босогону көздөй жутунду. 

Ысман атасын колтугунан жөлөп чыгарып, Жолдубай аке- 
 

1Чамгарагымды – (Мында) үй-жайымды деген мааниде. 
2Кундак – төшөк, төшөнчү. 
3Бишкек – Пишпек шаары (Фрунзе). 
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нин жанына олтургузду. Бектурган жардай кабагын салбыратып, 
Жолдубайды тиктеди да: 

–   Жоке, айланайын Жоке! Оттон жалтанбаган эр жүрөгүң 
өлүмдөн жалтандыбы? О, таш боор Кудай! Бизди мынча эмне 
шылдың кылдың? – деди да, калтыраган колу менен Жолдубай 
акенин башын кучактады. Көзүнүн жашы арык жүзүнөн салаа-
салаа болуп, өзүнүн сакалын аралап, өлүктүн сакалына тама 
баштады. 

 
 

VII 
 

Түн жармынан ооган кез эле. Саздын башындагы 
камыштардын далдасында, желден жалтанган жалындын элеси 
бирдемени от менен желпип жаткандай көрүндү. Кичинекей кара 
чака түбүн отко такап, оозунан суюк буу чыгарып, ылай толкун 
өңдөнгөн жарманы атырылтып кайнатып жатты. 

Колун жаагына таяп, отту карап жаткаң Бектурган акырын 
өөдө болду да; 

– Ысман! Ай, Ысман! Көжөң кайнап кетти. Эми куурай 
тербей эле кой, – деди. 

Ысман колтугундагы камыш аралашкан куурайын атасынын 
сол жагына таштап жиберип, чакасын чы-гарды да, эки жанаякка1 

бөлө куюп: 
– Таң атканча шаарга жетебиз. Алыңыз кандай, атаке? 

Кыйналдыңыз го? – деди. 
– Жок, айланайын. Мен кайдан кыйналайын. Тирүү сөөк 

көтөрүп, сага кыйын болду. Сен кичинекей уктап ал, уйку 
адамдын табы болот,— деди Бектурган. 

– Жок,— деди Ысман,— менин жүрөгүм алып учуп ээлигип 
турат. Жакшылыктын чети мени шаштырып жатат. Шаарга 
жетмейинче уйкум келе турган эмес. Сиздин салмагыңыз мага эки 
путтай эле көрүндү. Мен сизди эки эле күнү көтөрдүм. Сиз мени, 
аз болсо, эки жылы көтөргөн чыгарсыз? Эмгегим менен эне сүтүн 
актай албадым. Эми аталык акыңыздан адал 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



күчүм менен кутулайын. Көп болсо, эми бир күн көтөрөрмүн. 
Андан ары иштин оңолушу жанагы мен айткан Болчайбектин 
колунда. 

Оттун үстү өчө баштады. Анын бозоргон күлүн жел жоруптап 
жатты. Ысман жанаяктын саптарын бир бирине байлап, кеседей 
салбыратып белине кыстарды да: 

– Кел, ата! – деп, атасына далысын тосуп олтура калды. 
– Алда айланайын, ай! Кичинекей сүйөмөлөп көрчү, кулунум! 

Аз да болсо басып көрөйүн. Туздай артылып жүрүп, сенин убалыңа 
калат экенмин го. Мен болбосом, сенин жолуң ачык эле го, – деп 
Бектурган ордунан турууга аракет кылды. Бирок анын муундары 
калтырап, бели бөкчөйүп, ооруга күйгөн тамырлары үзүлүп 
кетчүдөй, майы кеткен муундары танабынан тайыгандай сезилди. 

– Бул келтенин оорусунан да айыккандан кийинкиси оор 
болду. Карачы, терилерим айрылып бараткансыйт. Кантейин, чоң 
эле кордук оору экен, – деп Ысмандын далысын таяна калды. 

– Сиз азыр баса албайсыз, атаке. «Кара кунанга» мине 
бериңиз, – деп Ысман жылмайган бойдон атасынын колун 
мойнуна сала койду жана ыкшап далысына чыгарып, эки колу 
менен эки санынан алып: – Мына, жепжеңилсиз. Мен сизди чапан 
ордуна гана көтөрөм. Андан көрө кашаңдап баратса «кара 
кунанды» теминип коюңуз, – деп дабышын чыгарып, кара күчкө 
каткырган бойдон адымдай баштады. 

Бектурган унчуккан жок. Чөлдүн бүркүтүндөй кабагын салып, 
Ысмандын кежиге чыкыйына башын сүйөдү... 

Эмгекке бышкан Ысмандын денеси уюткан чоюн сыяктуу, 
булчуңдары чулу темир сыяктуу эле. Анын тууралжын бою жалаң 
тарамыштан жаралгандай нык болучу. Бектурган карыянын 
салмагы, өзү айткандай, эки путтай эле учураган. Ошондой болсо 
да темир эмес да, ал чаалыккан! Бирок, аны- 

 
 

1Чырга – бүркүттү таптап үйрөтүүдө колдонулуучу түлкүнүн кеби. 
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сын атасына сездиргиси келбейт. Токтоп эс ала калганда да: 
– Атаке, саал эс алып алыңыз, кыйналган жоксузбу? – деп, 

атасын акырын түшүрөт да, кара күчкө ырдаган болуп, атасына 
көрсөтпөй аккан терлерин шыпырып кургатат. 

– Атаке, эс алсаңыз эми жөнөйлүк, келиңиз, – дейт. Уулунун 
чарчап келе жатканын Бектурган жакшы сезет. Бирок, баласынын 
жашырып келе жаткан сырын ачкысы келбейт, аны тез-тез эс 
алдыруу үчүн: 

–  Балам, мени тез-тез дем алдырчы. Кытайдын улугундай 
болуп киши минип жүргөнүм менен, алым жок эмеспи, – дейт 
Бектурган. Ысман атасынын сунушун илбериңкилик менен 
орундай баштады. 

Ысман бир жерге келип, атасын олтургуза койду да: 
–  Аман болсо бүгүн балдарга жетебиз, жакшылап дем 

алыңыз, – деп атасынын жанына жата калды. 
Анын жата калышы атасынын көңүлүн көтөрүп, 

бейкутчулукка салуу жана жүрөгү үшүгөн коркунучтуу санаадан 
куткаруу эле. 

Бирок Бектурган андай түшүнгөн жок. «Балам аябай чарчаган 
экен го» деп түшүндү да: 

–   Мен үчүн жаш жаныңды кыйнадың го, кулунум! Али бир 
чыны талкан бар, шашпай эле жүрөлүк. Болчайбек деген жигит 
сени тааныбаса, бараар менен эле бирдеме бере коёт дейсиңби? 
Чынын айтсам, ал жигит тууралу айтканыңа мен эмдиге түшүнө 
элекмин, – деди Бектурган. 

Ысман атасын жооткотуп, атайын каткырып күлдү да: 
–   Мага ишенип гана түшүнө бериңиз. Мен дагы түшүнө албай 

Акыштын башын бир топ катырдым. Эми сокурга таяк 
карматкандай ачык түшүндүм. Анын жакшылыгын көз менен 
көргөндө түшүнбөскө арга да калбайт... Мына, арабанын 
шалдыраганы угулгансыйт, ырайымдуу кишилер болгой эле. 

Бектурган арабадан үмүт кылган жок. Бирок баласынын 
көңүлүн улап: 

– Ата канат, ырайымдуу болсо, – деди да, тим болду. 
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Майланбаган арабалар кажашкан бойдон алмак-салмак 
чыйкылдашып жетип да келишти. Атасынын жанында турган 
Ысманды алдыңкы арабакеч көрө коюп: 

– Ой, сен кимсиң? – деди кыргызча. 
– Биз турпанчыбыз, айланайындар! Жардам кыла алар 

бекенсиңер? Карган атам оору эле, көтөрүп келе жатам, – деди 
Ысман. 

Арабалар токтой калганда, орусча сүйлөген дабыштар жабырай 
калды. Арабадагылардын бири ширеңке тартып жиберип, бүрүшкен 
араң жан Бектурганды көрө койду да: 

– Кел, арабага олтургула. Жардам алууга барасыңар го? 
– деди. Ысман атасын арабага сала коюп аркасынан өзү олтура 
калды да: 

– Ооба, байке, Болчайбекке баратабыз. Ал киши кете элекпи? 
– деди. Ширеңке тарткан жигит бырс күлүп жиберип: 

– Жок, ал киши кетпейт. Аны сага ким айтты? 
– Мен ал кишини бая күнү көргөм. Бишкекте Акыш деген 

биздин таанышыбыз бар, ошол киши айтты, – деди. 
Жигит дагы күлдү да, Ысмандын тили менен: 
– Болчайбек деген анын аты эмес. Ал Власов деген киши 

— ошол өзү Болчайбектин кишиси. Болчайбек партиянын аты. Ал 
киши ошол партиянын тапшырганын аткарууга Москва деген 
жерден келди. Биз ошол киши-нин тапшыруу боюнча ачарыктарга 
эгин тартып келе жатабыз, – деп койду да: – Айда, тезирээк айда – 
деп, чылбыр кармаган кишинин үстүнөн караган кожоюну 
экендигин байкатты. Бектурган «партия» деген сөздү түшүнө 
албады. Канчалык сурагысы келсе да, кескин сурай алган жок. 
«Эмне болсо да бара көрөөрбүз» деп гана ичинен күбүрөп тим 
болду. Ысман түшүнгөн эмедей өз кезегин жибербей сөзгө 
аралашып келе жатты. 

– Акыш эмнеңер болот? 
– Ал бизге тууган, турпанчы. 

 
 
 

1Жанаяк – жыгачтан жасалган идиш. 
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– Ал жакшы жигит, ал дагы менин кол алдымда кызмат кылат. 
Аны мен Карабалтага эгинге жибергемин, төрт күн болду 
кеткенине. Ал бүгүн үйүндө болуу керек. 

– Сиз ким деген болосуз, байке? 
– Мен Абдырайым деген болом, ачтарга эгин жыйнай турган 

полномочумун. Ар күндө ишимден Власовго рапорт берип турам – 
деп, өзүнүн кандай чоң киши экендигин билдиргенсиди да: – 
Жакшы болду, иним. Эми силерге ачкачылыктын алы жетпейт. 
Экөө элесиңерби? 

– Жок, байке, эки иним бар. Алар Бишкекте багылып жа- 
тат.  

– Мына, айыгаар оорунун дарымчысы өзү келет деген 
ушул. Биз так ошол балдардын короосуна барабыз. Алар так 
ортон колдой болуп багылып жатат. Мына, заман силер менен 
биздики. Эми «кызыл гвардияга» жазыл. Анан «коммунист» бол, – 
деди. «Кызыл гвардия», «коммунист» деген сөзгө Ысман 
түшүнгөн жок. Ошондой болсо да: 

– Ооба, байке ооба. Аны эчак эле ойлогонмун, – деди. 
Бектурган баласынын мынчалык түшүнүктүү болгонуна ая- 

бай таң калды да, ичинен кымыңдап келе жатты. 
 
 
 
 

Жылдар өтүп жатты. 

VIII 

Ош казармасындагы кызыл аскерлердин ичине келип: 
– Сизге кат бар, жолдош командир, – деди бирөө командирдин 

алдына тура калып. Командир: 
– Кана, кимден экен? Беш жылдан бери биринчи кат алышым. 

Берчи? Кайдан экен? – деди да, катты шашып ача баштады. 
Жанында турган жолдоштору ал катты ачык окуйбу, жокпу, ага 
карашкан жок. Дароо командирди тегеректеп калышты. 

– Ал каттын силерге эмне кереги бар? Анын эмнесине 
таңыркайсыңар? – деди жалпак кара жигит. 

– Эчтеме эмес. Ачык эле окуюн. Бул согуш сырын жазган 
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жашырын эме дейсиңби!.. Кадимки кат да, – деп командир окуй 
баштады. 

«Ардактуу ва1 урматтуу, жандан азиз2 көрүүчү иним, сенден үч 
кат алдым. Үчөөнө тең жооп жаздым. Менин катым тууралу 
эчтеме жазбапсың. Бул кат тийип калса, менин каттарым жөнүндө 
жооп жаз. Абышка өзүң узаткан бойдон Караколдогу жезденин 
колунда. Инилериң интернатта чоңоюп жатышат. Чачылган эл 
жыйналып бүткөн. Өкмөттөн мал, соко, үй алышып, байып 
жатышат. Эжең дүйнөдөн кайтыптыр. Эки жылдан бери сенден 
кабар болбой кеткенине абыдан капа элек, сенин катың өзүңдү 
көргөндөй кубандырды. Тез кат жаз. Сенин дайныңды атаңа азыр 
жазам. Кош, саламат бол. Тилектеш агаң: Акыш Алгазы уулу. 
1923-жыл. Пишпек шаары». 

Бул катты ким окуп жатканы окуучуларга түшүнүк-түү болсо 
керек? Ысман катты окуп чыгып: 

– Бечара жалгыз эжем эле,— деди да, олтуруп кат жазууга 
киришти. 

– Ардактуу Акыш! Жазган катыңды алдым. Каба-рыңа 
кандым. Менден ал-жай сурасаң: соо, саламатмын. Бир жылдан 
бери командир болуп иштеймин. Элдин эркине тынчтык бербеген 
каракчы басмачылардын тамырын кыркып жатабыз. Жакшы 
эмгегим үчүн өкмөттөн эчен жолу грамота, кымбат буюмдар 
менен сыйландым. Сенден бир да кат алганым жок. Биз бүгүн 
мында, эртең анда болдук. Анненковдун ак солдаттарын кыйратып 
бүткөндөн кийин, Россиядагы согуштарда болдук. Андан Букар 
согушунда болдум. Мында келгениме төрт ай гана болду. Ээ, 
Акыш! Турмушту мен эми түшүндүм... Төрт жыл орус 
жолдоштордун ичинде жүрүп, тилди бир топ билдим. Кызык 
толуп жатат. Баарын жазууга убагым жок. Азыр басмачыларга 
аттанабыз. Мына бул менин сүрөтүмдү көрүп жүргүлө. Балдарга 
көрсөт. Атама кат жаз, жеңеме салам айт. Өмүрбек менен 
Табылдыны сүрөткө түшүрүп, мага жиберип жибергин. Мен 
силерди аябай сагындым. Аманчылык болсо, эки айдан кийин дем 
алышка барып кайтамын деген оюм бар. Атамдын адресин 
жибергин, – деп сөзүн аяктап, 
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атка минип түшкөн сүрөтүнөн эки открытканы кат менен кошо 
салды. Катты бирөөдөн берип жиберди да, штабга карай чуркады. 
Ал штабдан тез кайтты да: 

– Каармандар, атка даярдангыла! – деп команда берип, өзүнүн 
жарактарын шайлады. Аңгыча анын аты да даяр болду. 

Каш карарган кезде кайдадыр, терең зоокалуу капчыгайда 
болушту. Ысман аскерлердин алдына токтоп тура калды да: 

–   Аттан түшкүлө, – деп беш кишинин атынан чакы-рып: – 
Ушул тоонун күн батыш жагынан жөө чыккыла. Басмачынын 
шеги билинсе, ок чыгаргыла. Биз силердин сол жагыңарда 
болобуз. Күн чыгыш жагында биздин ротанын кишилери бар. Ай 
чыкканча керектүү жерди ээлеш керек. Жөнөгүлө! – деди. 

Алардын кеткенине аз эле убакыт болгондо, басма-чылардын 
октору Ысмандардын так чокусунан жаады. Туштуштан 
басмачылар кулаткан таштар Ысмандын ротасынын шаштысын 
кетирди. Басмачылардын кыйкырыгы, жаркылдаган октор, 
кулаган таштар капчыгайды тажаал1  ээлегендей дүңгүрөтүштү. 
Аттар жыгылып баратышып окуранып чыңырып жатышты. 

Ысман акылдан адашкан жок. 
— Ок чыгарбагыла! Миррахим! Болотбек! Аттарды тез 

төмөн карай алып жөнөгүлө. Кысыктан тосуп өткөрбөгүлө! 
Калганыңар унчукпай жашына тургула! 

Аттардын дабырты капчыгайдын оозун көздөй жөнөгөндө, 
басмачылар дабыртты кубалап атышты жана анын аркасынан 
түшүштү. 

«Качты, төртүнчүлөр качты»2, – деген үндөр өтөккө жакындай 
баштады. Ысман туш-туштан атака коюп келе жаткан 
басмачылардын санын төрт жүз чамалуу бар го деп ойлоду жана 
кепчүлүк күчү кайсы жагында экенин анык белгиледи. 
«Басмачылардын саны элүү жети гана киши», – деп Файзулланын 
берген кабары кыянат экенин, ырайымсыз душманчылык менен 
берилгенин сезди жана ай көтөрүлгөнчө кол са- 
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лыш керек деп чечти. 
Чуулдаган басмачылар жашынган он тогуз кишинин 

көрүшкөн жок, аттын дабыртын кууп, төмөнкү кысыкка кирип 
атыша башташты. Ысман жигиттерге: 

– Тез тоону ээлеп, басмачылардын бет алдын алыш керек. 
Менин огум чыкмайынча ок чыгарбагыла, – деди. Акырын гана 
басмачылар барган кысыктын кырына карай жөнөштү. Алар тоону 
ээлегенче, бүгүн пайдасы тийбей турган айдын нуру да төгүлө 
баштады. Бирок Ысман ага караган жок, басмачыларды көздөй 
тоонун таштарын көчкүдөй көчүрүштү. Курчап алгандардын 
санын чамалоого басмачылардын күчтөрү жеткен жок. Көздөрүнө 
өлүмдөн башка эчтеме элестей албады. 

– Кармашып өлгүлө! Колго түшсөңөр төртүнчү жаныңарды 
койбойт, – деп бакырды корбашы. Басмачылар атышкан бойдон 
тоого карай тырмалашты. 

– Тез! Алтооң асканын алты жеринен тоскула. Алар жуп 
аскага келгенде, бирден бомбу таштагыла. Дайым менин 
командамды тыңшагыла, – деп жарылган таштын ортосуна 
пулемётун кармап олтура калды. Басмачылар аскага жете 
бергенде, беш бомбу биринен сала бири жарылды. Басмачылар 
күтпөгөн кыйынчылыкка учурашты. Алтынчы бомбу дайынсыз 
болду. Ысман таштын башына чыга калып: 

– Багынгыла! Бекер кырыласыңар! Силер курчоодо калдыңар! 
– деп кыйкырды. Басмачынын бирөө Ысманга карай ок чыгарды. 
Ысман кырынан барып түшүп: 

– Аткыла! – деп бакырды да, пулемётунун акыркы тилин 
сүйлөттү. Катары менен үч гранат дагы ташталды. Жаңы эле 
жыгылган жолдошу: «Мага карабай аткыла!» – деп обдула түшүп, 
көмкөрөсүнөн кетти. Акыркы гранат үнү тоону асманга көтөрдү. 
Басмачылар күтпөгөн жерден акылдан адашты да, бет-бетинен 
качышты. 

– Багынгыла! Качсаңар сөөгүңөрдөн бери талка-лаймын! 
– деп Ысман кыйкырып, дагы ташка чыкты. Басмачылар ок 
чыгарууга жарашкан жок, жерден өсүп чыккансып жабалактап 
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туруп, колдорун көтөрүшүп: 
– Багындык! Окту токтоткула. Багындык! – деди корбашы. 
– Жаныңардан үмүтүңөр болсо, ордуңардан коз-голбогула! 

— деп Ысман таштын башына турду да: — Төрт киши чыгып 
мылтыктарды жыйнагыла! Батальон! Өз ордуңарда даяр болгула! 
— деп кур талаага команда берип, өзү таштан ыргып түшүп, 
чекесинен терин шыпырды. 

– Силер адашкан дыйкансыңар. Силерде эч кандай күнөө жок. 
Куралыңарды бергениңер мындай чыккыла! – деди Ысман. 

Ал толук күчтүү, куралдуу кишиче шашпай туруп тамеки 
ороду. Мунун шашпай тамеки орогону күмөнсүз, аскер тегеректеп 
тургандай, ишенимдүү көрүнүш туугузду. 

– Силер канча адамсыңар? Корбашыңар ким? Алсыз 
чычкандар! Арстан менен кармашууну кимден үйрөндүңөр? От 
менен ойногон кандай экен? – деди Ысман каардуу түрү менен. 

– «Сунган башты суурган кылыч кеспейт» деген. Жан 
үчүн багындым. Жанымды сакта. Корбашы менмин. Өлгөндөн 
калганы үч жүздөн ашык болуу керек... Мындан бир аз илгери 
беш жүз элүү элек. Силерди биз аз экен деп түшүндүк. Насыбай 
чегүүгө болобу? – деди корбашы энтигип. Ал кыжырланууга 
чамасы келген жок. 

– Файзулла силерди алдаган экен да, – деп капылеттен сурай 
салды да: – Насыбайың болсо чеге бер. Эми пулемёттун үнүн 
укпайсың, – деп Ысман ары-бери басты. 

– Алдады. Ал силерди кыркка жетпейт деп билдирген, 
– деди да, агарган таңдын түрүлгөнүн тиктеди. Ал жандын 
кымбаттыгын эсине эми түшүрдү. Обыстан1  өткөндөрү 
корбашынын жанына келип, ындыны өчкөн эмедей тизиле 
башташты... Ошол кезде тоонун сыртындагы аскерлер айланып 
келип, укмуштуу жеңиштин үстүнөн чыгышты... 

 
1Ва – жана. 
2Азиз – кымбат 
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IX 
 

1927-жылдын күзү. Чүйдүн талаасы сапсары алтындай... 
Башы кере карыш ак буудайлар орулуп жатат. Коон, дарбыздар да 
ат кулакка көлөкөлөп жуушаган койлор сыяктуу тыптынч. 

Тоолор жашыл тукаба жамынып, чоң элечек оронгон эмедей 
бейпил жана сүйкүмдүү, тынч жатат. Мына ушундай сулуулуктун 
ортосунда кашаңыраак кара кер бышты минген бир киши келе 
жатты. 

Аркасынан чыккан аттардын дүбүртү кара кер атты 
чочуткандай болду. Ал кулагын көтөрүп, ооздугун чайнап, туягын 
тез-тез көтөрдү. Магдыраган киши тизгинин жыйнап кылчая 
бергенче: 

– Салоом алейкум! – деген кишинин дабышы чыкты. 
– Алейкиме салам, балдарым! Жолуңар болсун! – деп кылчая  

бергенде,  анын  сыйда  көк  ала  сакалынан  куланып жаткан 
буурчактай жаштар көрүнө калды. Жолуккандар таңыркай 
калышты. 

– Карыя, мунуңуз эмне? – деп узун мурут кара тору жигит 
жакындай бастырып, – жарыктык, сиз ким болосуз? Эмнеге 
капасыз? – деп дагы сурады. Карыя көзүнүн жашын аарчыбай 
туруп, жаш балача ачык жылмайды да: 

– Ээ, балдарым! Көздүн жашына кайгы менен кубаныч экөө 
тең эле орток болот. Мен кубанычка ыйлап келе жатам, 
– деп көзүнүн жашын этеги менен шыпырды да: – Ушул жол 
менен далай жүрдүм. Бул жолго далай кайгылуу жашымды 
төктүм. Мына ушул өсүмдүктөрдүн тамыры менин көзүмдүн 
жашы менен көгөргөндүр, – деп көзүнүн жашын дагы кылгыртты 
карыя. 

– Сиз ким деген болосуз? Кайда барасыз, ата? – деди 
жигиттердин бири. 

– Мен – Бектурган деген болом. Мени жаш кезимде Бектурган 
ууру, Бектурган баатыр дешчү. Бишкектеги балдарыма баратам. 
Туура он жыл болду, мен аларды көрө элекмин,— 
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деп эмнегедир эки канжыгасын1 каранып койду. 
– Балдарыңыз кайда эле? 
Карыя эмнегедир ыраазы болгонсуп, атынан козголуп, 

дабышын бийигирээк чыгарып алды да: 
–  Тун балам Жалал-Абадда улук, кант исполком2    дейт 

экенсиңер го, ошондо иштейт. Анын кызыл чени бар, мурун 
командир болгон. Аны Маскөөнүн өзүндө Лениндин өз досу чен 
менен сыйлаптыр. Азыркылардын чени төшүнө тагылат 
турбайбы. Кичинекей, анан кып-кызыл болот экен. Уулумду өзүм 
тааныбай калсам болобу... Анын үстүнө, чунак бала саал аксап 
басып калыптыр. «Урушта эки ирет жарадар болдум», 
– дейт. Берки эки баламды эмдиге көрө элекмин дедим го. 
Бишкекте интернатта. Кичи балам анда бир жашка келе элек эле. 
Эми карачы, мына мындай болуп калышыптыр, – деп койнунан 
эски китептин мукабасын алды да, тизгинин ээрдин кашына илип, 
бапестеп орогон сүрөттү алып, сөөмөйү менен көрсөтүп: 

– Мына бул – улуу балам. Мына бул – чени. Мына бул – 
ортончу уулум. Мына бул – көкүрөк күчүгүм – кенжем. Карачы! 
Өкмөттөн айланса болот. Экөөнү коёндон окшош кылып 
кийиндириптир. Баштан өткөн кыйынчылык менен азыркы 
жыргалды ойлогондо ыйлабай тура албайт экен, балдар. Эми 
буларды кантип табаар экемин? – деди, сүрөттү койнуна катып 
жатып. 

– Табабыз, аксакал. Мына, жакын эле калды. Чай кайнамда 
кирип барабыз, – деди жигиттин бири. Алар бир сөздүн аягына 
чыкканча, шаарды аралап да калышты. 

– Интернат мына бул жерде боло турган эле. Бери тартыңыз, – 
деп узун мурут жигит оңго карай бурулду да:— Мына 
айтпадымбы. Мына бул — интернат,— деди. 

Он беш, он алтылар чамасындагы, буудай жүз улан арык- 
тагы сууга ботинкасын тазалап, эмнегедир шашып жаткан 

 
 

1Тажаал – диндик түшүнүк боюнча: акыр заман болгондо чыга турган ажыдаар. 
2Төртүнчүлөр – кызыл жоокерди ушундай деп аташат. 
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эле. Ал атчан кишилерди байкаган жок. Бектурган анын жанына 
тура калып, тез-тез сүйлөп: 

– Айланайын балам, Бектургандын Өмүрбек, Табылды деген 
балдары ушундабы? – деди. Бала чочугансып, кишилерге жалт-
жалт карады да, тез бирдеме айтууга даярданды. Бирок айтайын 
дегенин татынакай эрди менен жылмайып гана камтып койду 
жана калтаарган эмече колу менен тизесин каккылап: 

– Ушул жерде, түшүңүз. Тааныйсызбы? – деди бала. 
Бектурган сүйүнгөнүнөн сүрдөнгөн эмедей болду. Анын карыган 
тамырлары бошоп, бүткөн бою ымыр-чымыр боло түштү. 

– Балам, чакырчы бирөөнү. Чакыр, карааныңдан 
айланайындарды. – Бала ачык жылмайып, аттын чылбырын 
кармады да: 

– Түшүңүз, Абаке, теги балдарыңызды тааныйсызбы? – 
деди дагы бир жолу. 

Тааныбай анан, кантип тааныбай коёюн, балам. Би-рок он 
жыл болду. Улуу баламдын оң кулагынын ал-дында бармак басым 
калы бар. Муунум бошоп баратат. Чакырчы, кулунум! – деди 
Бектурган шашып. 

Ата-эненин мээрин көрбөй чоочун өскөн бала, ачыгыраак 
күлүп, Бектурганды колдон алды да: 

– Кулагынын түбүндөгү калы так ушундай беле? – деп башын 
сол жакка бура койду. Бектурган аттан кулап түштү. Баланы 
балапандай бооруна кысып жыттагылап жатып, көзүнүн шоросуна 
ээ боло албай калды. Көз ачып жумганча баланы жепжеңил 
көтөрүп ала коюп: 

– Табылдыны алып кел,— деп кайта жерге коё койду. Бала сөз 
сүйлөй албай: 

– Атаке, атаке, – деди, – Табылдыңы Ташкентке алып 
кеткенине бүгүн беш күн болду. Азыр мен дагы жүргөнү жатам. 
Жаңы апам аман-эсен жатабы? 

Карап турган жигиттер: 
– Баракелде, аксакал. Балдарыңыз азамат болуп калган тура. 

Бактылуу киши экенсиз, карыя. Окусун балдарыңыз. Заман 
окуунуку,— дешти. 
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Интернаттын короосунан арабанын жылаажыны 
угулганда: 

– Ээ, Өмүрбек! Өмүрбек, кайдасың? Араба жөнөдү, – деп 
чыңылдаган  жаш  балдардын  үндөрү  угулду.  Арабага  толгон 
майда балдар чабалекейдин балапандарындай чурулдашып, эчен 
жыл бою тарбиялаган кишилер менен коштошуп жатышты. 
Өмүрбек атасынын колун кармап: 

– Кош, атаке! Адресиңди байкемден алгам. Кат жазып турам, 
– деп арабага ыргып минди да, балдар менен кошо колун 
булгалап, интернат менен коштошту. 

Бектурган оозунан жулдургандай болду. Өңү экенин, түшү 
экенин ажырата алган жок. Араба узай бергенде гана атына 
минип, желдирип бараткан арабага жанашты. Ал арабадагы 
баласынан көзүн албай тепеңдеп теминип: 

– Өмүрбек! Кагылайын... Табылдыга жакшы кара. Бирдеме 
тепсеп кетпесин. Өзүңдүн жаныңдан чыгарба! Бетинен өөп кой, – 
деп какылдай баштады. Канжыгасындагы ак таарга орогон майы 
ат желген сайын салпылдап аттын карчытында1 баратты. Арабаны 
токтотуп туруп белегин берүүнү баамдай алган жок. Арабадан өтө 
чаап барып түштү да, эки мөөнгө куйган майды чечип ала коюп: 

– Кагылайын!.. Мына бул – сеники, бул – Табылдыныкы. Жаңы 
апаңар берип жиберди, ме, – деп экөөнү эки колуна кармап, 
калтылдаган карыя жол тосуп тура калды... 

 
 

X 
 

Ысмандын жөтөлгөн үнүн угуп, үч жашар кызы Жылдыз: 
«Папа, папа!» – деп бөйпөңдөп атасынын алдынан жүгүрүп 
чыкты. Ысман оролгон бирдемесин тепкичтин кырына коё коюп, 
татынакай Жылдызды көкөлөтүп көтөрүп: 

– Кана, жылаажыным! Шыңгырачы, – деп бети-башынын 
баарынан өөп чыкты да, сатып келген оюнчуктарын көрсөтө 

 
 
 

1Обыстан – обек – тинтүү. 
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баштады. 
Жылдыз оюнчуктар менен мышыктын баласындай ойноп, 

анын ичиндеги ала тобун атасына ыргыттырып, өзү да ыргытып 
убаралана баштады. Атасынын «үйгө кирели» дегенине тил албай, 
аны оюнчуктун жанына тургузуп коюп, энесин сөөмөйүнөн 
кармап жетелеп келип, ойноого киришти. 

Энеси Зоя көңүлсүз чыкты жана унчуккан жок. Ыс-ман 
кичинекей таңыркай түштү да, кызына карап: 

–   Мына, теңтуштарын эми тапты, – деп каткырып күлүп: 
– Кел, Зоечка! Ойнойлу. Жылдызыңдын кылыгын көрдүңбү, – деп 
Зояны мойнунан кучактап, Жылдыздын жанына олтургузду да, 
аларды тиктеп, колун карчытына таянып тура калды. 

Ал башын өөдө көтөрө бергенде, өзүнө карап шагы ийилип 
турган кызыл алмалар анын көзүн арбап жи-бергенде, тентексип 
турган мүнөзүн ого бетер чаргытты. Ал алманын бирин Зояга үзүп 
бере койду. Зоя жаркырап күлдү. Бирок, оюнда кылчактуу 
бирдеме тургандай болду. 

– Зоечка, – деди Ысман, калың мөмөлүү алманы кармап: 
– Согушсуз жашоо кандай сонун! Мен жарадар болуп лазаретте 
жатканда айткан аңгемелериң эсиңдеби? 

– Эсимде! 
– Эмне дедиң эле? 
– Сен унутуп калдыңбы? Эми эстедиңби? 
– Унутканым жок. Мен сенин өзүңдүн илебиңден1 уккум ке- 

лет.  

 
– Андагы күндөр менин жүрөгүмдө. Ташка тамга баскандай 

жапжаңы 
– Кана, айтчы. 
Зоя кичинекей мукактана калды да: 
– Ал тилектин бардыгы артыгы менен орундалды. Алдагы 

алмадай болуп биз дагы мөмөлөдүк. Адам бактыга тоёбу?.. Менин 
кабагымдын салынганын сен биринчи жана чоочун көрүп жерип 
турасың. Бирок анын бардыгы сен үчүн. 
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– Эмне болду? – деди Ысман. Зоя унчукпай гана боз конвертти 
сунду. Ысман лып эттирип, машинадай илип алып, окуй 
баштады... 

«Байке! Табылдымдан айрылып калдым. Эми жаш төккөндөн 
башка чарам калган жок. Аларды алып келген киши кайтып 
кетиптир. Табылдынын эмне болгонун жолдоштору да билбейт...» 
Ал унчукпай туруп калды. 

Зоянын кабагын жапкан окуя, Өмүрбектин ушул каты болуп 
чыкты. Ысмандын ичинен ысык жалын көтөрүлгөнсүдү. Бирок 
аны Зояга билдирген жок. 

– Эмне болду дейсиң? Телеграмма бериш керек, – деп Ысман 
үйгө карай жөнөдү. Зоя Жылдызын жерден ала коюп, Ысмандын 
артынан басты. Ал үйгө киргенче, капкайдагы оор окуяларды көз 
алдына келтирди. 1918-жылкы белгисиз жоголуп кеткен эки 
бөбөгү эсине түштү. Аларды издеп күндө барып ыйлаганын да 
ойлонду... Ал оозгу үйгө кирип, оор улутунду да, акырын гана: 

– Байкуш апам эринен жаш калганга жараша балдарынын 
убайын көрсөчү. Мына, мен жалгызмын, – деди. Бирок тез гана 
башына бирдеме келе калып, чочуган эмедей: 
– Жок! – деди өзүнө өзү. – Мен жалгыз эмесмин. Кан үстүндө 
жүрүп кол кармашкан Ысманымчы? Өчпөс жаңылыктын аты 
коюлган Жылдызымчы! Анан дагы... – деген кезде, тереңде 
жаткан жылмаюу бетине карай жабалактады. Коркунучтуу 
күңүрттүк кыялдан алыстап тереңге карай сиңди. Көтөрүлгөн 
сахна сыяктуу жарк этип, таттуу кыялдар чулгап жиберди. 

Ысман телеграммасын жазып ордунан тура бергенде, Зоя 
Жылдызына атасынын мойнун кучактата койду да: 

– Менин чалгыным, – деп ичи кайгылуу Ысмандын 
маңдайынан өпкүлөп жиберди... 

Стенадагы сааттын чынжыры токсон катар тартыл-ды. 
 
 
 

1Канжыга – буюмду байлоо үчүн ээрдин эки капталынын арт жагына тагылуучу боо. 
2Исполком – аткаруу комитети. 
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Ысман ал арада Өмүрбектен он беш жолу кат алды. Бирок 
«Табылды жок» дегенден башка жооп ала алган жок. Акырында 
атайын Ташкентке келип сүрүштүрдү. «Правда Востока», «Кызыл 
Өзбекстан» газеталарына кулактандыруу жарыялады. Бирок   эч 
кандай дарек болгон жок. 

Өмүрбек өзү менен бирге өскөн бөбөгүн ойлоп жүдөп да 
кетти. 

Өкүм сүргөн каргаша эмнени багынтпайт? Эрксизден үмүтүн 
да үздү. Ысман бөбөгү жөнүндөгү кайгылуу кабарды атасына 
жазды да, Өмүрбек менен коштошуп, Жалал-Абадга кайтты. 

Күндөр өтө берди. Өмүрбек САГУнун1 тоо инженерлик 
факультетинде окуп кала берди. Ал сабагынан «жакшы» деген 
баадан төмөн түшкөн жок. 

Окуучу жолдошторунун ортосунда да өзүнүн шайыр жана 
сүйкүмдүү мүнөзү менен бөтөнчө бааланды. Айрыкча Гүланда 
аттуу кыз анын жалындай сөзүнө, назик жүрөгүне өзүн-өзү 
багындырып жүрдү. 

Көп убакыт өтпөстөн Өмүрбек экөөнүн жолдошчулугу 
тамчыдан куралган чөлмөктөй чогулуп, жашырын сүйүшүүгө 
барып такалды... 

Өмүрбекке караганда Гүланда кандайдыр, өтүмдүү сыяктуу 
эле. Бирок жүрөгүндөгүнү «Мына!» деп, жумурткадай жарып 
көрсөтө алган жок. Өмүрбек болсо: «Жүрөк сырын алагар көзүнүн 
жалооруган карашы менен гана билдирем», – деп ойлоду. Алар 
бир бирин көргөндө бүткөн бойлоруна электр тийгендей ысып, 
кандайдыр уяттуу сөз чыккан эмедей, бойлору чымырап, 
калтаарып калышаар эле. Кокус көрүшпөй калышса, экөөнүн 
ичтери тызылдап, кунсуз кымбаттуу бирдемесин жоготкондой, 
комулдашып турушаар эле. «Эми жолукканда, мен мындай десем, 
ал андай десе», – деп экөө тең сөз даярдап, түгөнбөс сыр чечүүгө 
даярданышаар эле. Бирок жолуга келишкенде кимдир бирөө 
сөздөрүн уурдап кеткен сыяктуу, ойлорундагыны айта алышчу 
эмес. Бирок бирин-бири 
«сүйлөсө экен» деп күтүшчү жана бир биринин сөзүнө эч качан 
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тоюшчу эмес. 
Гүланда кара күчкө да болсо таарынып, кыжырлана калганда, 

Өмүрбек анын таарынчысын жумшак, сүйкүмдүү күлкүсү менен 
гана таркатчу. Кежирленимиш болгон Гүланда тез эле жайкы 
күндөй жарк дей түшчү. 

«...Кандай эрибеген кара таш болсо да, кандай мээримсиз 
тулкара болсо да Өмүрбектин чебер күлгөн, жылмая сүйлөгөн 
мүнөзү аны коргошундай эритээр», – деп ойлочу Гүланда. 

«...Кандай каардуу кайгы, терең муң болсо да Гүланданын 
балбылдап караганы жана жаш баладай терең сакталган мүнөзү 
магниттей тартып, кайгынын тикенегин сууруп таштаар», – деп 
Өмүрбек ойлочу... 

Алар сабактан чыккан кездеринде, бирин бири сура-бай 
издешип, унчукпай жакындашчу да, озуна калганы; 

–   Бүгүнкү сабак оор болгон жокпу? Кана, бааңды көрсөтчү? 
– деп башташчу. 

Бир күнү адаттары боюнча бир-биринин бааларын 
текшеришип, эчен дептердин беттериндеги сулуу жазмаларга 
балбылдаган көздөрүн бирге түшүрүштү. Жатаканага 
жакындаганда: 

– Кечки сабакты бирге даярдайлык, – деди Гүланда. 
– Сен мени күттүрбө. Туура саат беште күтөм. Андан беш 

минута өтсө, күтпөймүн, – деди Өмүрбек. 
– Күтөсүң, мен билип турам, күтөсүң, – деди Гүланда 

кыткылыктап. 
– Көрөсүң го, кечикпе. 
Экөө бир бирин бажырая карашып, өз жайларына карай 

бөлүнүштү. 
Өмүрбектин бир дептери Гүланданын колунда калды. Аны 

Өмүрбек атайын калтырдыбы, же Гүланда билдирбей алып 
калдыбы, анысы бизге белгисиз. Бирок, Гүланда үйгө келери 
менен анын дептерин барактай баштады. Ачкан эле жерден 
«Г» деген тамганын алдындагы бир куплетти окуду. 

 
1Карчыт – каптал. 
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Мухаббат тили тилсиз тил, 
Жүрөгүм сүйлөйт, сырын бил. 
Жүрөгүм күчтүү, тил күчсүз, 
Болбосун жүрөк сары зил! 

Гүланда бул ырдын кимге арналганын дароо сезди. Анын 
жүрөгү жаш баладай талпынды. Ырды кайта, кайта окуду. 

Аны менен бирге жаткан Сагыйда аттуу кара тору кыз, 
терезеден Гүланданы көрө коюп, эшикти шарт ача калды. Бейкут 
турган Гүланда чочуп жалт карай коюп: 

– Ой, жаным калсачы! Сен белең? 
– Ууру кылып жаттың беле? 
– Ооба, – деди да жүгүрүп барып, курдаш кызын кучактап 

өпкүлөп жиберди. 
– Кантет, сага эмне болгон? 
Гүланда өзүнүн кылганын, ойлобой иштегенин сезе койду 

да:  
–   Сени өбүүгө жарабайбы? – деди. 
–   Экөөбүз өбүшүп эле жүрөбүз. Бирок азыркы өбүшүң алар- 

га түк окшобойт... — Экөө тең каткырып күлүшүп, жетелешкен 
бойдон жуунууга чыгышты. 

Гүланда эшиктен кайта киргенде: 
– Сагыйда, менин тамагымды ала келчи. Менин башым саал 

ооруп турат, – деп аны жөнөтүп жиберип, дептердин ичиндеги: 
«Унутулгус окуялар» деген майда эскермелерди окуй баштады. 
Ал окугандары мына булар эле: 

«...Кичинекей Табылдым интернатта ооруп калганда, 
чүрпөлүү тоок сыяктуу, жанынан карыш узаган жок элем. Эми ал 
жок. Мен жалгыз. Анын капкара көзү эми да мени тиктеп 
тургансыйт. Жөрмөлөп келип эркелегенсийт. Бирок өзү жок. 
Менин сөзүмдү укпайт, өзү да сүйлөбөйт. Маңдайымда турган 
анын элесине көз жашым менен гана жооп берем... 

 

Сентябрь, 27-жыл». 
 
 

1Илебиңден – оозуңдан. 
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...Табылды тууралу атамдын жаздырган каты менин жаш 

сөөктөрүмдү сыздатты. «Ал менин акыркы уулум, ал бактынын 
ачкычы болучу» деген сөзү, атамдын карыган жүрөгүн эзген сөз. 
Табылды!.. Чыны менен чарчадыңбы? Атаң сени чыны менен 
көрбөй калдыбы?.. 

 

Декабрь, 27-жыл». 
 

...Эми ишендим... Табыш жок. Анын көрү – Салардын 
суусунун терең ирими болгондур. Ал жок. Бирок атам өлгөнчө 
аны унутпас. Анын ордуна «Көрбөй калдым» деген атамдын 
арманы гана калды... 

 

Январь, 28-жыл». 
 

«...«Г»ны көргөндө менин жүрөгүм кулундай туйлайт. 
Жатканда элеси жанымдан кетпейт. Мен ага сөздүн гүлдөрүн 
таңдаймын. Бирок аны ага жеткире албаймын. Ал эмне ойлойт 
экен? Билсем да уккум келет... 

 

28-жыл, март... 
Гүландага сөзүнүн бардыгы жакты, бөтөнчө өзү жөнүндөгү 

сөздөр анын көңүлүнө кына сыяктуу жабыша баштады. 
Ал дептердин ичиндеги ырларын көчүрүп алгысы да келди. 

Бирок, чоң күнөө кылып жаткан кишиче, шырп эткен дабыш 
чыкса, дептерин бүктөй коюп олтурду. Аңдыган эмедей шып этип 
Сагыйда кирип келди. Бирок мүнөзүндө эч кандай шектүүлүк 
сезилген жок. 

Гүланда колуна күнөөнүн эң оорун көтөрүп тургандай болду. 
– Мына, Гүлүм! Тамагыңды ич, – деп столго тамагын койду да, 

– эс алып алайынчы, – деп кроватына барып, Гүландага бурулуп: – 
Баса сени «Гүл» деп бир эле киши атайт, мына, мен экинчи 
болдум, чынбы? – деди Сагыйда каткырып... Бул сөз ачылган 
айып жөнүндө болсо да, Гүландага сүйкүмдүү угулду жана дагы 
бир уккусу келди... 
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– Жок, ал ким? 
– Сени сүйгөн жигитчи. 
– Кайсы жигит? 
– Сен чын эле билбейсиңби? «Кайсы жигит» дейт? Так ошол 

жигит, – деп жарты бурулуп көзүнүн кыры менен карады да: – 
Бактылуу кызсың. Бирок укмуштуу аярсың. Айтпасаң да билем... 

– Жакшы билсең мен эмнесин айтайын, – деп күлкү менен 
жооткотту да: – Мен класска кеттим, сен барасыңбы? – деди 
Гүланда. 

– Мен сага таарындым. Барбаймын, – деп Сагыйда кроватына 
жатып тескери карады. 

– Таарына тур, – деди да, Сагыйданын кроватына барып, 
жаздыкка жайылып жаткан кара чачын кармалап: – Мына, мен 
кеттим. 

Ал  китептерин  колтуктап  чыгып  баратканда  Сагыйда тура 
чуркап: 

– Тамаша кылам, менин жүрөгүм сүттөй ак. Мен таарынып 
жүрчү белем, – деп аркасынан кучактап: – Бара кой, мен кийин 
барам, – деди. 

Гүланда эшикке чыкканда өтө жеңил жана көңүлдүү чыкты 
да, көзү менен Өмүрбекти издеп, кылчактай баштады. 

– Гүл, мени эч убакта аркаңдан издебе. Мен дайым илгери 
жүрөм, – деп менсинген чоң чынардын далдасынан чыга калды. 

– Ошондойбу? 
– Так ошондой, – деп Өмүрбек колдон алганда, Гүланда 

эркелеген эмедей Өмүрбектин көкүрөгүнө башын такап: 
– Көп күттүңбү? 
– Академиялык саатка саал жете бербейт. 
– Кечирип кой! 

 
 
 

1САГУ – Орто азиялык мамлекеттик университет. 
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– Кечпедик. 
Гүланда дагы кынала түштү да: 
– Кечирип кой эми. Мен дагы сени күтөөрмүн, – деди күлүп. 

«Мен дагы сени күтөөрмүн» деген сөз Өмүрбектин жүрөгүн 
ойнотуп жиберди. Анын дабышы болоор-болбос каргылданып; 

– Жок, кечилбейт. Мен мынчалык киши күтүп көргөн 
эмесмин. Тим эле ичимден жалын чыгып кетти... 

Өмүрбек мындай сөздү биринчи айткандыктанбы, анын жазы 
маңдайынан сызылган майда тер чыга баштады. 

– Эмне кылсам кечесиң? Акыры кечесиң го, – деди Гүланда 
дагы ыктай түшүп. Өмүрбектин жүрөгү денесин бийлей койду. 

– Мына, минтсең эле кечем, – деп кыналып келе жаткан 
Гүланданын толук чымыр бетинен өөп алды жана «эмне дейт» 
дегенсип, шилтеп бара жаткан кадамын токтото койду. Гүланда 
эмнегедир чочуп кетти. Биринчи өбүш, ошончо жат учурадыбы, 
же шашып кеттиби? Анысын айтуу кыйын! 

– Бул сага уят эмеспи? Мен сени менен барбаймын, – 
деп боюн алыстата койду да, кайта жакындап: – Сенин мунуң 
жарабайт, – Өмүрбектин маңдайына жоодурап тура калды. 

– Жарабайбы? – деди Өмүрбек, – эмесе өпкөнүмдү өзүң 
кайтарып ал, ме, – деп гүл сыяктуу эрдине өзүнүн бетин тосо 
койду. Гүланда эрксизден күлүп жиберди да, жалооруган көзү 
менен Өмүрбектин көзүн тиктеди. Өмүрбек ага такатсыз телмире 
карады. Тиктешкен эки көз бир бирин магниттей тартты. 

 
 

XII 
 

Букаранын мөмөлүү кыштактарын аралап, акактай жүзүм 
менен капталган «ЗИЛ» машинасы сызып келе жатты. Бул келе 
жаткан областтык ОНОдо1 иштеген Өмүрбек эле. 

Эки күндөн берки уктабай иштеген комиссиянын иштери аны
 аябай чарчаткан, анын үстүнө закымдалган ысык 
Өмүрбекти ого бетер талыкшытты. Ал эрксиз ыксырап, кээде 
мүргүп келе жаткан эле. 
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Айлана тынч, жолдогу машина бир гана калыпта көшүлтүп, 
терметип келе жатты. Мөмөсү төгүлгөн талаа керилип артта 
калып жатты. Машина сызгандан: сызды... 

«Булбулум Өмүш, – деди Гүланда маңдайын Өмүрбекке 
сүйөп, – сен менин жылдызымсың, сен менин күнүмсүң. Мен 
сенин бир тутам гана гүлүңмүн. Мен сенин түбөлүк сүйгөн 
жарыңмын. Менин келип калганыма сен таң калба. Мен сенсиз 
тура албадым», – деп башын өйдө көтөрдү да, Өмүрбектин 
чекесинен өптү. 

Өмүрбек эркелеген эмече Гүландага жалт карады да, кайта 
унчукпай гана таарынган эмедей ылдый карап, эмнегедир 
ойлонгонсуп калды. Гүланда андан бетер эркелегиси келип: 

«Сенин кыялың адамда жок: кээде кишини магниттей 
тартасың, кээде бүркөлгөн күндөй кабагыңды салып, жакындаган  
жанды  жаныңдан  түртөсүң.  Сен  баласыңбы?  Болду эми. Эми 
балалуу-чакалуу болобуз. Анда да ушинтип таарынасыңбы? Мен 
сении таарынчыңды жазамбы», – деп Гүланда  тескери  караганда,  
Өмүрбек  каткырып  жиберди. Оозу күлкүдөн жыйнала электе, 
Өмүрбек көзүн ача койду. Анын көргөн түшүн көрүп койгонсуп, 
дароо шофёрго карады. 

Бул түш Өмүрбекти ыза кылды. Бирок анын ызасын 
сүйкүмдүү кыялы жууп жиберди. Таттуу кыялдын кучагынан 
кутулганча Өмүрбек үйүнө да жетти. 

Өмүрбек үйүнө кирери менен столуна бурулду. Гүланданын өз 
колу менен жазылган көк конверт анын көзүнө түшө калды. 
Өмүрбек кыргыйдай умтулуп, кон-верттен бир барак кагазды 
сууруп алды да, күтпөгөн окуяны окуду. 

«...Өмүрбек! Тамчылаган менин көзүмдүн жашы, кыйналган 
жүрөктөн сызылган муң. Мен эми сен үчүн соолгон гүлмүн. Сен 
мен үчүн алыстаган закымсың. Карга жааган жамгырдай ак кагазга 
төгүлгөн жашым, айыпсыз жоголгон сүйүүнүн элеси. Сен 
бактылуу бол, мага таарынба! Мени ойлогондо кирсиз ойлон. Эми 
экинчи кат жазба!.. Сенин мурунку Гүлүң». 

Өмүрбек катка ишенген жок. Улам-улам окуду, бирок кат- 
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тан башкача чыккан эч кандай жаңылык таба албады. 
Эки көзү столго каратып атайылап тоңдурган эмедей 

мелтиреди. Мелтиреген көздөн бытырадай мөлтүлдөгөн жаштар 
томолонду. Гүланда менен бирге жүргөн балалык элестер биринин 
артынан бири келип тизилишип, чубай баштады. 

Үйүнүн  жанындагы  озондогон  заводдун  гудогу  аны  таттуу 
уйкудан тартып ойготкондой, теке маңдайына чочугандай жалт 
каратты. Белгисиз, терең кыялдын деңизине чүмүлгөндүгүн эсине 
салды... 

Өмүрбектин көңүлү канчалык жумшак болсо, ал ошончолук 
көк эле. Гүланданын: «Бактылуу бол, мага таарынба», – деген 
сөздөрү жүрөгүнө кыңырык салгандай учурады. Бардык 
баштарынан өткөн кыйынчылыктар, айрылгыс сүйүүлөр көздүн 
жашы менен кайдадыр агып жоголгондой сезилди... «Алты айга 
туруштук бербей жалын кууган түтүндөй алыстаган Гүланданын 
аркасынан телмирүү, эми жигиттик эмес го, бактылуу болсун, 
мага да таарынбасын», – деп мына бул телеграмманы жазды. 

«Катыңды алдым, сенин тилегиңе макулмун, өмүрүң 
бактылуу болсун. Өмүрбек», – деп гана кол коё салды. 

Мындан мурунку жазган каттарына кол койгондо: «Сенин 
жүрөктөшүң», «Сенин тилектешиң», «Сенин булбулуң», 
«Өзүңдүн Өмүрбегиң» деп жазган эле. Ал эми кайдыгер гана 
кишидей кол койду... 

Кыжырланып колдору калтырап, ээн бөлмөнүн туш тарабын 
жал-жал карай берди. Бирок эч кандай тынчтык таба алган жок. 
Гүландага жазган каттарынын копияларын издеп таап, 
бырыксытып тыта баштады. Эң акыркы каты менен жиберген: 
«Жүрөк ыйлаганда» деген сагынган ырына чечекейи кадала калды 
да, сол бутун столго чыгара коюп, кагазды жогорураак көтөрүп, 
каргылданган үн менен керелене катуу окуп жиберди. 

 
Көзүмдөн акса мончок жаш, 
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Көнүлдүн кирин жуугансыйт. 
Көгүлтүр аккан булакка 
Көкүрөк өртү суугансыйт. 
Көмүскө жаткан жүрөгүм 
Көксөгөн жанга туугансыйт. 
Көк керене көк жоолук 
Көйкөлгөн жашты кургатат. 
Көрүнбөй жүрөк ыйласа, 
Көнүлдүн черин ырбатат, 
Көк шилти болгон колкону 
Көк темир менен чырматат. 

 
Жүрөктү жүрөк сагынса, 
Жолборс да болсо арытат. 
Жанына кылыч тийгендей 
Жаралап денди тартылтат, 
Жашынган жүрөк жаш төгүп, 
Жабыккан жанды карытат... 

 
Ырды  окуп  чыкты  да,  тиштенип  туруп  тытып,  улаганы 

көздөй ыргытты. Делбеленген эмедей ары-бери басып: өзүнөн өзү 
сүйлөй баштады. Өмүрбекти ошол кезде сыртынан байкаган 
кишилер бул мас, же жинди деп эсептээр эле. 

«...Ырас, мен жабыктым. Ким үчүн? Гүлай, сен үчүн... 
Жалгыз гана сен үчүн! Сен мени алдадың. Сен аны сүйүпсүң! 
Ошону... Ошону! 

Анын жыландай арбаган тилине мен ишендим, алдандым. О, 
сен, жазуучулук шыгымдан да алыстаттың.. Сенин сыртың жылма, 
ичиң чалкан! Сага чын жолдоштон көрө минуталык жыргал 
кызык көрүнөт. Сенин ичиңде ийрилген эки баштуу жылан бар. 
Сыртың жылтыраган кабык... Арсыз, намыссыз! Өлбөсөк 
кезигишээрбиз. Сен бактыны алдап сактай албайсың, – деп 
кимдидир сөгүп чыкты да: 

–  О, Гүл! Сен сүйкүмдүү жүзүңдү мага көрсөтпө!» деп, 
кайрылып келип столуна олтуруп, эки колу менен маңдайын баса 
калды. 
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Күтүп турган эмедей шыңгыраган телефонго анын арык 
шадылуу колу көңүлсүз көтөрүлдү... 

– Алло! Аллоо,   Өмүрбек... Ооба,   Бектурганов... 
Жок... мен өзүм... үнүм? Жол жүрүп келгендики болсо керек... 

Сен кимсиң? Я... ким? Ысман?.. Аман-эсенсиңерби?.. Кайдан? Я?.. 
Дүйшөмбүдөн?.. Эмнеге?.. Эмнеге?.. Жакшы... жакшы... менин 
ырымбы?... и... и... и... Чыгып жаткан менин китебим бекен?.. и... 
и... Жок, мага акчанын кереги жок. «Бошотобуз» дейт... 
жазында... и... и... жазып жүрөм. Мен чалды сагындым... 
Баарыңды... жакшы... Бошосом, чыкканымда телеграмма берем... 
макул... Кайта күчөттүм... Аман болсоң окуурсуң... Ооба... 
Макул... Кош, өзүңөр саламат тургула... 

Өмүрбек сүйлөшүп бүткөнчө жылмаюудан токтолгон жок. 
Трубканы илээр менен эле анын жүзүнө кубаныч кире баштады, 
анткени, жакшы чыгарма жароокер сулуудан жол талашат 
эмеспи? Бөтөнчө биринчи китеп, биринчи сүйгөн кыздан кем 
болобу! Өмүрбектин жүрөгү темир канат кыргыйдай талпынды. 
Чынын айтсак, Гүланданын күйүтү чегине баштады. Бүтүн ою 
биринчи китебине барып такалды. Китебин көзүнө элестетип, аны 
эми эле окугусу келди. 

–  Ошентип менин ырым макталыптыр, – деди Өмүрбек 
өзүнө өзү, – китебимдин басылып жатканын элдин баары угуптур... 
Эми бул Өмүрбектин китеби дешет. Эл окуйт... Мындан чоң дагы 
кубануу болобу? Мына, кайгыны шаттык өлтүрдү... 

Ал тура калып кепкесин1  алып, дайым күтүп тура турган 
ордуна койду. Китебинин басылып жатышы анын көңүлүн 
асманга карай чаргытты. Жүрөгү ээликкенден ээлигип, кайда 
болсо да баскысы келди. Жакшы көргөн бирөөгө бул кубанчын 
бөлүшүп айтмакчы да болду. Бирок ылайыктуу сырдаш 
таппагандай болуп, акыры Гүландага барып такалды. 

–   Жок, – деди кайта столуна карап, – сүйбөгөнгө сүйкөнүү 
жигиттик эмес. Бирок кат жазуу менин ыйык милдетим... – 
Гуландага кат жазууга ашыкты. Кайгы менен кубанычтын 
ортосунда туруп толкундун шары менен жазган Өмүрбектин каты 
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мына мындай башталды: 
«Гүл! Эки гүлдүн ортосуна кандай тикенек чыкканы мага 

белгисиз. Экөөбүз бир гана сулуу жаралган сурмалуу эки көздүн 
сыпатындай элек... Мына, бүгүндөн баштап баштын көзү 
жалгыз сыяктуу болду. Ар ким бактылуу болууну каалайт. Ар ким 
өзүнө жуп тандайт. Мен сени жаным менен сүйгөмүн. Сенсиз 
көргөн күн мага суз сыяктуу эле. Бирок менин сүйгөнүм желге 
кетти. Мен сенин мындай кылаарыңды билген эмесмин. Эми сен 
сүйгөнүң менен бактылуу жаша. 

Мына, Букарага келгениме алты ай болду. Мен үчүн алты 
жылдай сезилди. Эгер сен жанымда болсоң, мага алты сааттай 
сезилбес беле? Мен сени кайта сүй деп олтурган жерим жок, 
жүрөк бирөө болсо, анын чын сүйгөнү да бирөө болууга тийиш. 
Сени сүйгөнүңдөн ажыратуу өзүмдүн намысыма кылыч чабуу 
болот. Эми сен жубайың менен бактылуу жаша!.. 

Чын сүйүүгө мен бүгүн түшүндүм, эгер сүйүүнү бүгүн 
түшүнбөсөм, мен намыстын туткуну болуп, дүйнөдө болбогон 
болор элем... 

Ырас, мен сени жүрөгүм менен сүйгөм. Сен мени тилиң менен 
сүйгөн экенсиң. Тил өзүн өзү алдайт. Жүрөк сырын өзүндө 
сактайт. Мен сенин ордуңа берметтей тизилген ырларымды 
сүйдүм. Сен сүйгөнүң менен бактылуу жаша... 

Мен бүгүн агайым менен сүйлөштүм. Менин биринчи ырлар 
жыйнагым басылып жатыптыр, менин газетага жазган ырларымды 
эл мактап жатат дейт. Менин ырымды эл сүйсө мен аларга 
сүйүлгөнүм ошол. Андан артык сүйүүнүн мага кереги жок. Мен 
элге дагы сүйгүн-чүктүүрөөк болуу үчүн, өзүмдүн ырымды ого 
бетер сүйөм. Мен аны сүйгөн кызымдан да артыгыраак эркелетем. 
Ал мени алдабайт. Ал мени көпчүлүк элге эркелеттирет. Окуучулар 
ырымды сүйгөн кызындай ынтызар болуп окуса, сенин өтөлгөң 
болот. 

Сенин эркелеткениң жакшы түш болуп башталып, корку- 
нучтуу түш болуп бүтөт. Менин жүрөгүмдөн чыккан ырым мени 
качан да болсо эркелетет. Бирок сенин чанганыңды өзүм үчүн 

 
1ОНО – (отдел народного образования) элге билим берүү бөлүмү. 
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да, сен үчүн да аяймын. Эми баарын унут. Сен сүйгөнүң менен 
бактылуу жаша! 

 

Адашкан сулууга алданган Өмүрбектен». 
 
 

XII
I 

 

Күндөр мончоктой тизилип, жылдардын кучагына кысылып 
жатты. 

Бектурган карыянын сакалы уя баскан куунун чалгынындай, 
бириндеп аппак болду. Бирок сонун карыды... Мүнөзү жумшак, 
көңүлү куунак болуп кетти. 

– Беке, канчага келдиңиз? – деп сурап калгандарга: 
– Балам, жыйырма экидемин, – деп кыткылыктап гана жооп 

берет. Кээде топусун алып, бийик кабагын көтөрөт да, эки колу 
менен башын сыйпалап: – Башым мөңгүдөй жалтырак, сакалым 
күмүштөй жылтыраганына таң калбагыла. Ал туулганымдан 
жашаганыма чейинки жылдардын белги тамгасы. Менин толук 
өмүр сүргөн жашым жыйырма эки гана жыл болду. Кээ бирөөлөр 
мени сексен беште дешет. Сексен бешке чыгууга менин убактым 
да жок, шашылышым да жок. Бактысыз жашаган кезимди эсепке 
албаймын, ыраспы? – деп, кууланып күлө турган адатка жолукту. 

Адамдын жашаганын көрө албагандыктан эместир, ошондой 
болсо да, кээ бирөөлөр: 

– Укмушуң кургур, Бектурган менен тең арчалар да куура- 
ды. Бекем эмдиге күүдөн кала элек, – деп таңыркаша турган 
болду. 

– Бектурган эмнеге карысын! Бай жебеген тамак жейт, 
өмүрүндө кийбеген кийимди киет. Эки уулу эки жолборс болуп 
чыкты. Бири китеп чыгарат, экинчиси улук... Сарайдай үйгө 
олтуруп, дасторконду жайдырып, чайды куйдуруп коюп: 
«Мен Өмүрбегимдин ырын угам» – деп, радионун алдында 
сакалын сылап гана олтурат. Ошенткен киши да карыйбы, – дешет 
кайсы бирөөлөрү... 

Бектургандын карылыгы уйкусунун жоктугунан гана бай- 
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калат. Жайында болсо кузгундан мурун туруп, малдарды өрүшкө 
чыгарат. Кыш болсо: сагызгандан да сак, арык тайлардын арасына 
барып, кыдырата карап, чыласын тазалап, өзүнөн өзү күбүрөп, 
өзүнөн өзү убараланат. 

– Жарыктык карыя, убараланбай эле олтурсаңызчы, – 
дегендерге: 

– Э, балдарым! Бир сом жарты тыйындан куралат, – деп 
сакалын сылап бир аз тиктеп турат да: – Чоң иш болсо да 
кичинекей эмгекти жерибейт. Силерге караганда менин ишим 
кумурсканыкы сыяктуу. Ошондой болсо да иштегим келет. Аттиң, 
карылык! Силердей жаш болсом, тоону томкоруп, иштин жүрөгүн 
түшүрбөс белем, – дейт... 

Бектургандын мүнөзү, кээде куду бала сыяктуу. Бир күнү 
жалпаңдап намаз окуп калат, кээде туруп, кээде отуруп окуйт. 
Кээде намазы менен иши жок, белин курчанып алып: «Ой, 
турсаңарчы! Силерди эмгек, күтүп турат, уйкунун түбүнө жетет 
белеңер, тургула!» – деп эшик эшикке барып, кыйкырганын 
жакшыраак көрөт. 

Мына, Бектургандын турмушу, кыял-жоругу ушундай. 
Ушундай мүнөзү жаш, көңүлү куунак киши. Сексен бешке чыкты. 

Улуу баласы Ысман МТСтин1  директору болуп, өзүнүн 
районуна жакын  баргандан бери карыя бөтөнчө кубанды. 
«Эми ушинтип үйгө жакындасаңар. Эч болбосо эки айда бир 
көрүнүп койсоңор эле мага чоң тогонок»1, – деп балдарын дайыма 
көрүп олтурууну сүйө турган болду. 

Өмүрбек болсо өмүрүндө үч гана көрүнгөн, биринчи 
жолукканда: 

– Ээ, айланайын! Келинчегиңди эмне ала келбейсиң? 
Келинчегиң доктур дейт, мага бир көз айнек берип жиберсин 
келиниме айта бар, – деген эле. Экинчи жолукканда: 

– А, кулунум! Келинди баласы менен алып келип, жайлоонун 
шиберине бир ойнотсоңчу. Шаардан чыкпай турган эмнең бар? 
Ысмандын балдарын карачы! Чымчыктай болуп 
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тайга минип жүрүшөт. Сенин балдарың малды да тааныбас, – 
деген эле. Ал Өмүрбекти үчүнчү көргөндө: 

– О, балам! Мен карып баратам. Балаңдын бирин сүйүп 
жүрөйүн, жайында келгенде, ала келип таштап кет. Мен аларды 
каймак менен сыйлап, жөжөдөй ээрчитип, карагат тердирип 
ойнотоюнчу! Анан силерди ээрчигенин көрөйүн, – деп тамашалай 
сүйлөсө да, сөзүнүн аягында: 

– Балдарым чоочун болуп кала турган болду, мен сени 
ошентсин деп чоңойттум беле! Балдарың жалаң эле орусча 
сүйлөйт дейт. Мен алар менен кантип сүйлөшөм... Алар мени чоң 
атам деп да айтпас, – деп көзүнүн жашын кылгыртып жиберген 
эле. 

– Таарынба, атаке! Июль айында балдардын баарын алып 
келип берем. «Атамды мен кемпир болгондо көрөмбү», 
– деп келиниңиз дагы урушуп жүрөт, – деп Өмүрбек атасына 
катуу убада берген эле. 

«Мына бул кулундун энеси чалыш, атасы зоот2, ушуну 
кичинекей орусума арнадым», – деп айткан торсойгон тору кулун 
керилген кунан болду. Эки уулунун тун балдарына атайын 
олтургузган алма чырпыктары гүлдөп мөмөлөй баштады. 
Кийинки балдарына арнаган алмалары жашыл жалбырактарын 
жайып, назик желге баштарын чайкап, эркелеген
 эмед
ей болуп көрүндү. 

Аксакал алмаларын аралаганда, балдарын ээрчитип жүргөн 
эмедей өзүнөн өзү жылмайып жөргөмүштүн тор желелерин  
чебердик  менен  алып  таштайт  да,  имерип  карап: 
«Жөжөлөрүм эми келсе экен?» – деп аларды самайт... 

Бир күнү алманын көлөкөсүнө жалгыз олтуруп, төлгө тартты 
да, кемпирин чакырып алып: 

–  Карачы! Төлгөгө караганда, балдарым быйыл да келбейт... 
Бая күнү түш көрсөм, Өмүрбек толгон эле кездеме алып жатат эле. 
Кездеме башка жакка бара турган узак жол болот. Ал Маскөөсүнө 
дагы кетет окшойт. Түшүм төлгөгө туура келди, 
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– деп төлгөнүн бир ташын которуп коюп: – Эгер төлгө мына 
мындай босогого түшсө, анда алар сөзсүз үйгө келет эле!.. Эми 
мейличи, кайда жүрүшсө да эсен жүрүшсүн, – деди Бектурган. 

– Быйыл, келишпесе, анда өзүм барып келем, – деди кемпири. 
– Барсаң бар, – деди Бектурган, – алар чоң кишилер, алардыкына 

чоң кишилер келет. Алар жагалмай моюнданышып столго 
олтурушат. Сен салпайып жерге карай качыраарсың. Анда чоң 
кишилерге уят болосуң. Барып калсаң, сен ошону эсиңден 
чыгарба! Алардын алдында балпылдап да көп сүйлөшпө! Тамак 
жегенде окшоштуруп, айрынын учу менен жегин. Сенин уйкуң 
жаман, ошого сак бол. Балдардан кийин жатып, эрте тур! – деп 
сакалын сылап, төлгөнүн ташын жыйнап, аны өөп туруп 
маңдайына тийгизди. 

Кемпир үчүн бул сөздөр оңой болгон жок. Угуп олтуруп 
өзүнөн өзү жүдөдү да, баргысы келбей: – Быйыл өздөрү деле 
келишер, – деди. 

XIV 
 

Бактын көлөкөсүндө чал менен кемпир «келбейт» дешип 
төлгө тарткан күнү, Өмүрбек атасыныкына барууга даярданып 
жаткан эле. Отпускасын алып, инисине учурашуга келген Ысман 
инисинин даярданып жатканын көрүп, аябай кубанды да: 

– Эми силер үч күндөн кийин чыккыла. Силердин элге 
бараарыңарды билбей келдим, болбосо, келбестен даярдык көрөт 
элем, – деди. 

– Эмне даярдык? – деп Өмүрбек чоочуп кетти да: – Чогуу эле 
кетебиз. Тетигилерди сиздин машинага салабыз, – деп папиросун 
күйгүзүп, терезени көздөй басты. 

– Жок, силер үч күндөн кийин чыккыла. Сен барганда 
райондук кызматчылар учурашууга барышат. Алардын баары 

 
 
 
 

1Кепка – баш кийим. 
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эле бирге ойногон курдаштарым. Ошондой болсо да бир аз 
даярдык көрбөсөм болбойт. Жүгүңөрдү эми эле ала кетем – деп, 
Ысман сөзүнө катуу турду. 

– Мейлиңиз, – деди Ысманга карап, – бирге окуган жолдошуң 
чакырса, ага барбай кеткениң да болбойт, – деп кайта Өмүрбекке 
бурулду. 

– Ким эле? – деди Ысман өзүнө тийиштүү болбосо да. 
– Макул, эмесе. Сиз кете бериңиз. Ал бирге окуган 

жолдошторум азыр учкуч. «Бүгүн келбесең болбойт», – деп 
желимдей жабышып калды эле. Эми анын да көңүлүн алмак 
болдум. Сиз тамактан кийин жолго түшүңүз, – деп агасына жооп 
берип, аялына бурулуп: 

– Сен эмесе, ужин1   даярдагын, Михайловдун асманга кошо 
учушкан аялы бар эле, өлүп калыптыр. Кечинде Михаилди 
ээрчите келем. Ал байкуш конок кылуудан мурун мени сагынса 
керек, – деди Өмүрбек. 

– Папка, тез кел, – деп кичинекей баласы атасына жабыша 
калды. Өмүрбек аны эркелетип: 

– Мен тез келем. Сен апаңа жолто кылбай өөлайыңды 
ойноткун, макулбу? 

–   Лаадна, папка, – деди баласы кылдырап. 
– Лаадна – дейт, мунун тилин көрчү, – деп Өмүрбек күлгөн 

бойдон радиону сүйлөтүп койду да, телефонго барып Михайловго 
баратканын билдирди жана гараждан машина чакырып, кепкасын 
кийип, эшикке карай жүрдү. 

Бир аздан кийин Ысман «ГАЗ»1  машинасына минип, айлына 
карай даярданууга жөнөдү... 

Өмүрбектен башка Михайловдун үйүндөгү төрт, беш 
кишинин бардыгы эле учкучтар эле. Ошондуктан сөздүн 
көпчүлүгү учкучтар жөнүндө болду. Чкаловдун өмүр баянын, 
анын кандайча Америкага баргандыгын, аны кантип күтүп 
алгандарын узун сабак сөз кылып бүткөн кезде: 

– Бул тостту улуу Чкаловдун окуучулары үчүн, улуу элдин 
уландары үчүн ичелик, жолдоштор! – деди коноктордун бири. 
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Бокалдар көңүлдүү көтөрүлдү... 
Жакуттай2   тунук шампанскийди стаканга дагы көбүрөөк 

куюп, өзүнүн бокалын жогорураак кармап тура калды да: 
– Мына бул бокалды күн санап өсүп келе жаткан кыргыздын 

шумкарлары үчүн жана Кыргызстандын топурагына биринчи 
учканы олтурган алты жаш ылаачындар үчүн ичелик, 
–  деди  Михайлов.  Бокалдар  бир  бирине  тийишип,  назик 
үндөрүн чыгарышты... 

– Эмне үчүн биринчи? Кыргыздын топурагында шумкарлар 
алда качан эле ойнободу беле, – деди Өмүрбек. 

–  Жок,  бул  алтоо  жаңы  келишти.  Кыргыз  топурагына бул 
алтоо биринчи учушат, – деп аэроклубдун начальниги түшүндүрө 
баштады. 

Өмүрбек жаш учкучтар жөнүндө бирдеме жазууга ойлондубу, 
же тим эле билгиси келдиби: 

– Алардын аты жөнү ким? – деди. 
Михайлов алтоонун аты-жөнүн айтып чыкты. Өмүрбек 

эмнегедир таңыркаган өңдөнүп бир топко унчукпай калды да, 
кайта шашкан эмедей: 

– Бул шумкарлардын өмүрлөрү да кызык болсо ке-рек, – 
деп Михайловго карады. 

– Жазуучулардын ушунусу кызык, жаш бала сыяктуу 
бирдемени сурай беришет. Билгиңиз келип жатат го? – деп 
шкафына бурулуп бир топ кагаз алды да: – Мына, тааныша 
бериңиз, – деди. 

Өмүрбек эмнеге кызыкты? Эмнеге шашып кетти? Аны эч ким 
байкаган жок. Эмнегедир Өмүрбек да билдирбеске тырышты. 

Учкучтардын өмүр баянын тез-тез барактап жаткан 
Өмүрбек, орто чениндеги бир баракка токтоло калып, мына бул 
жумланы1   кайта-кайта окуду: 

«...Мен анда кичинекей элем. Ташкентке бара жат-канда Арыс 
станциясында адашып калдым да, билетсиз экинчи поездге 
олтурдум, ал поезд мени Ташкентке алып барбастан, азыркы 
Чкалов шаарына жеткирди. Кондукторлор мени Оренбург 
станциясындагы ГПУнун2   полномочусуна тапшы- 
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рышты. Мен эч кандай адрес айтууга жараганым жок. «Эми 
өлдүм» деп түшүндүм. Алар мени эмгек коммунасына 
жиберишти. Андан авиация окуусуна кирдим... Ошентип мен 
атамдан, эки бир тууганымдан тирүүлөй айрылдым. Алар дүйнөдө 
барбы же жокпу? Ушул кезге чейин билбеймин. Азыр мен 
жалгызмын...» 

Кагазды кадала тиктеген Өмүрбектин көзүнө жаш толо калды. 
Ичи тутангандай өзү муунгандай болуп, эмне дээрин же эмне 
кылаарын биле албай кылгырган жашын кирпик менен тез-тез 
ирмеп сиңирди да: 

– Жолдош Михайлов, бул жаш учкучтар кайда турат? 
– Алар кечээ гана келишти. Гостиницада турушат. Авиация 

күнүнө карата колхоздорго чыгып, самолёт тууралу лекция 
сүйлөшөт. Кааласаң алар менен тааныштырамын, – деди 
Михайлов. 

– Ыракмат, тааныштырыңыз? – деп оозунун учу менен айтты 
да: – Улуксат болсо мен кайтайын, элге кетүүгө жыйналып жатат 
элем. Кечинде меникинде болуңуздар, – деп олтурган жолдоштору 
менен коштошуп, гостиницага карай жөнөдү... 

Капкайдагы кыялдар биринен бири озуп, Өмүрбектин көз 
алдына келе баштады. «Мен мас болуп калдымбы, көзүмө эмне 
көрүндү? Окуганым чынбы, жалганбы?! Эгер чын болсо, мен аны 
тааныймынбы? Албетте, тааныймын! Ал өскөндүр, бетинде мең 
бар, орто бойлуу багылдыр1     жигит болгондур», 
– деп ойлоду... 

Гостиницанын кишилеринин айтуу боюнча Өмүрбектин 
издеген кишиси он сегизинчи номерде болуп чыкты. Өмүрбек 
куду бирөөнү кубалап жүргөн эмедей тепкичтен жүгүрүп чыгып, 
он сегизинчи эшикти каккылаганда: «Келиңиз, келиңиз», – деген 
үн чыккансып, ал кулагына алда кандай сонун болуп угулду. Бирок 
каалга жабык болуп чыкты. Эшикти экинчи, үчүнчү уруп 
тыңшаганда эч кандай «келиңиз» деген үн угулган жок. 
«Көңүлүм кулагымды алдаган экен» – деп, энтигип шашкан 

 
 

1МТС – машина–трактор станциясы. 
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бойдон кайта чуркады. 
Мындай шашуу эң катуу коркунуч мезгилде гана болууга 

тийиш. Ууланып калган бирөөгө жардам издегенде же бирөөдөн 
коркуп качкан кезде гана так ошондой болууга мүмкүн эле. 

Өмүрбекти ким көрсө да: «Эмне болду?» – деп айтпаска эч 
кандай чара жок эле. Ал бетинен аккан терин да тазалай алган 
эмес. 

Узун бойлуу кең далы, ак саргыл жигитке шашып келе 
жаткан Өмүрбек урунуп алды да: Кечириңиз!» – деди. Тигил 
жигит: «Эчтеке эмес», – деп жол берип жатып: 

– Эмне шаштыңыз, жолдош? Эмне кокус болду? – деп орусча 
сурай калды. Өмүрбек энтиккен бойдон жалт карады да: 

– Эчтеме эмес. Сиз учкуч экенсиз, ушул жерде жатасызбы? – 
деди. 

– Ооба, ушул жерде жатам. 
– Эмесе, Бектурганов дегенди билесизби? 
–   Мына бул киши эмеспи? – деп колундагы китептин авторун 

жана анын китептеги сүрөтүн көрсөтө койду да: – Бул киши ушул 
жерде беле? – деп кайта сурады. 

Өмүрбек өзүнүн китебин көрүп: «Бул менмин, бул менин 
китебим», – деп айта алган жок. 

– Бул киши ушул шаарда. Мен ушул кишинин учкуч инисин 
издеп жүрөм. Сиз анын жолдошу болуп жүрбөңүз? 

Тигил жигит китептеги сүрөттү бүшүркөп кайта карады, 
бирок тааныган жок. 

– Бул киши жазуучу экен. Мүмкүн... Чын элеби?.. деп ойлоно 
калды: – Ал кишинин иниси экенин билбеймин, сиз издеген 
учкучтун жолдошу да эмесмин, бирок сиз издеген кишинин так 
өзү менмин, – деди. Жигиттин сол бетиндеги меңи Өмүрбектин 
көзүне илине түштү. Бейкут турган жигитти колдон алды да: 

– Мен Өмүрбек эмесминби! – деп бакырып жиберди. Ти- 
 

1Тогонок – ыраазы болорлук, каниет. 
2Зоот – асыл тукум. 
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гил жигиттин колунан китеп ыргып кетти... 
–  Мен Табылдымын! – деген сөз оозунан кандай чыкканын 

ал өзү да сезбей калды. Өмүрбектин колу Табылдынын мойнуна 
ороло түшкөндө, Табылдынын күчтүү колу жашыган Өмүрбекти 
кыса-кыса кучактады. 

Бир күн өттү. 
Күн балбылдап уясынан чыгып келе жаткан кезде, Өмүрбек 

балдарын «ЗИЛ»1   машинага олтургузду да: «Табыш, так беш 
күндөн кийин болосуң. Убада ушул го», – деди. 

Жеңесин кабинкага олтургузуп жаткан Табылды: 
– Так он сегизинде, саат ондо болом, аэродромуңар жакшы 

беле? – деп жылмайды. 
– Жаңы жасалыптыр, мактап жүрүшөт. Сенин кушуң конуучу 

жер жаман болчу беле, – деп жылмайды да: – Сен бармайынча, 
атаңа сени айтпаймын. Атаң менен кызык кылып жолуктурам. 
Кош! – деди Өмүрбек. 

Машинадагы Өмүрбектин тентектери атасын туурап 
кичинекей колдорун булгалашканда, «ЗИЛ» машина коңур 
дабышы менен «коош» дегенсип койду да, чыгышка карай 
зымырылды... 

Табылды тагдырына таң калды: «Атайын суранган эмедей так 
атамдын кыштагына туш келгенимди кара», – деп ойлонду да, 
агасынын машинасы алыстаганча карап калды. Алардын карааны 
үзүлгөндө ата-энесине, бөбөктөрүнө кандай белектер алууну 
ойлоду... 

Ошентип  беш  күндөн  кийин,  так  он  сегизинчи  август 
күнү, бактылуу атасына, шумкар баласы булуттун үстү менен 
жөнөдү... 

Бектурган канчалык бактылуу болсо да, бүгүнкүдөй бактылуу 
болгон эмес. Анын эки уулу бала-чакасы менен толук кашында, 
чапчак түштө конокто олтурушат жана «кут» келгенсип, үйүнүн 
жанына аэроплан да конду. Конмок гана түгүл, учуп келген эки 
жигит чалдын эки жагында олтурушат. 

Столдун үстү эч убакта бүгүнкүдөй көркүнө чыккан эмес, 
карыянын түшүнө кирбеген сонун укмуштардын бардыгы 
жайнады. Столго кыдырата койгон шампанскийлер, карыя үчүн 
чо- 
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очун болсо да, сүйкүмдүү жана укпаган жомок сыяктуу туюлду. 
Коноктор Бектурган карыяны эркелетишип: анын 

өмүрүндөгү кызык окуяларды тыңшашып, кээде күлүшүп, кээде 
кейишип олтурушту. 

Бектургандын жанында олтурган ак саргыл жигит улам 
эшикке чыгып, улам үйгө кирип, эмнегедир, берметтей тиши 
жаркырап жылмаюудан калган жок. 

Карыя кымыздан башка ичкиликке жолобосо да, кубанычка 
балкып, сөөктөрү бошоп, жыргалга көңүлү жибип олтурду. 
Бектургандын толук кубанычына толук түшүнүп олтурган 
райкомдун катчысы: 

– Карыя көп жашапсыз. Далайды көрүпсүз, сизде да арман 
болот бекен? — деди. 

– Карыянын сөзүн угалык, чынын айтыңыз, – карыя, – 
дешти кай бирлери. Бардыгы тымтырс боло калышты. 

– Ээ, балам! Сурооң эң эле сонун, – деди Бектурган сакалын 
сылап,— менин жүрөгүм жараланган. Мен эмнелерди көрбөдүм. 
Арман дагы аквалга карай болот, балдарым. Бир кездерде: 
«Кардыбыз эле ток болсо, арман болбос эле» дегенмин. Карын 
тойгондо: «Атаганат, кийим бүтүн болсо» дедим. Үстүмө үй бүтүп, 
кийим бүтөлгөндө: «Атаганат, сөөккө тамга салган шумдардан кек 
алсак» деп ойлодум. Бул дагы аткарылды. Бирок арман бүткөн 
жок. «Менин балдарым дагы эл сыяктуу болуп, оозго кирсе, 
алардын бала-чакалары болсо, ошону көрүп өлсөм, арман болбос 
эле» дедим. Анын бардыгы ойлогонумдан алда канча артык болуп 
орундалды. Бирок өлгүм да келген жок, арманым дагы бүткөн 
жок. «Эми балдарымдын башы кошулган күнү өлсөм арманым 
болбос эле» деп көксөдүм. Мына бүгүн ал оюм дагы орундалды. 
Баятан бери мөмөдөй тизилип, жыргап олтурасыңар. Мен 
кубанчымдан жашып да олтурам. Өзүмдүн мурунку тилегим 
боюнча азыр өлсөм арманым болбос эле. Бирок өлгүм келбейт, 
арманым бүтпөйт, – деп карыя оор улунутуп жиберди. 

 
 

1Ужин – кечки тамак. 
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– Э, жарыктык! Эми эмне арманыңыз бар? – деди чыдай албай 
коноктордун бири. 

– Э, балам! Адамдын оюнан тентек, андан күлүк эчтеме жок. 
Кыял барды жок кылып, жокту бар кылып ойлойт. Ошондон арман 
туулат, – деп тыңшаган бүркүтчө далысын салып токтоло калды 
да: – Чынын айтканда, адам бактыга тойбойт, армансыз болуп 
адам өлбөйт. Баятан бери башымды бирдеме кажап жатат. Ал 
сиздер үчүн эчтеме эместир. Силер жаш, окуган адамсыңар. Бирок 
мен үчүн ал арман... 

– Ал эмне, карыя? Айтыңызчы. Адамдын колунан келсе, аны 
орундоо оңой эле, – деди коноктун бири. 

– Жок, балам! Ал адамдын колунан келбейт. Кудайдын 
колунан башка эч кимдин колунан келгенин уккан эмесмин... 
Менин эң кенжем... Эң кенжем. Азап тартып баккан кенжем 
болгон. Ал бүгүн үйүмдө жок. Ал дайынсыз жоголгон. Ал азыр 
Кудайдын колунда. Мен анын сүйлөгөн тилин, ойногон ойнун да 
көрбөй калдым. Ал дүйнөдөн түк эчтеме көргөн жок... 

Ал дүйнөгө кыйналып келди, кайгырган бойдон кайта учуп 
кетти. Эгер ал кенжем... кенжем бүгүн тирүү болсо, жыйырма 
үчкө чыгат эле. Атакелеп алдымда олтурат эле. Менин арманым 
ошондо бүтпөйт беле, – деди. 

Бектурган ошончо сүйлөсө да, ал баланы «таап алдым эле» 
деп бир ооз айткан да жок. 

–  Кагылайын чечекейим, кенжем, мага ыраазы болсо 
болду. Ал менин эсиме түшсө, тирүү эле тургандай элестейт, кээде 
жаңы эле өлгөндөй туюлат, – деп чал акырын гана көзүнүн жашын 
шыпырды. 

Ары-бери басып турган Табылды, атасынын жашын көргөндө 
чыдай алган жок. 

– Атаке! Табылдың менмин! – деп атасын кучактап өпкүлөп 
жиберди. 

Бектурган секирген илбирстей ыргып турду да, баланы бир 
канча имерип карап чыккандан кийин, аны мойнунан ку- 

 
1 «ГАЗ» – машинанын маркасы (Горький атындагы автомобиль куруу заводу). 
2Жакут – кымбат баалуу асыл таш. 
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чактап: 
–  Мына, менин жараланган жүрөгүм айыкты! Эми силер 

бактылуу болгула. Табылды! Курманың болоюн, кулунчагым! 
Келчи, сени өбөйүн, сени эркелетейин, – деди. 

Бектурган экинчи сүйлөгөн жок, суу мончоктой жашы 
кубанган жүзүнөн куюла берди... 

 
 

ЭПИЛОГ 
 

Бул окуяны Өмүрбектин сыртынан угуп, бир топ чиелерин 
чече албай жүргөн элем. «Айыгаар оорунун табыбы өзү келет», – 
дегендей, Өмүрбек жакында поездде кездешти. Сыртынан уккан 
окуяны өз оозунан да уктум. 

Жолдоштук сырдашуунун ылайыктуу кыйыгы келгенде: 
– Сенин азыркы аялың Гүланданын өзүбү же башкабы? – деп 

сурай калдым. Өмүрбек ойлуу жылмайып күлгөн болду да, терең 
улутунуп: 

– Жок, ал эмес. Дарактын түбү бир болсо да, бутагы чачырап 
чыгат эмеспи. Ошол сыяктуу Гүланда экөөбүздүн тилегибиз бир 
болсо да, тагдырыбыз ача чечилди, – деп папиросунун күлүн 
түшүрүп, оозунан буралып көтөрүлгөн тамекинин түтүнүн 
тиктеди. 

– Сага оор болбос, Гүланда экөөңдүн тагдырыңар кандайча 
чечилди? Ошону толук сүйлөбөйсүңбү? – дедим. 

– Биздин сүйүүнүн аягы суз. Ошондой болсо да айтайын. Окуя 
мындай, – деп Өмүрбек аңгемесин баштады. 

– Өзүм менен бирге окуган Тарпаңбай деген кытмыр жигит 
бар эле. Биздин ортобузга чыккан кара тикенек ошол болуп 
чыкты. Менин Гүландага жазган каттарымды Тарпаңбай алып, 
Гүландага менин атымдан, ал арсыз, көңүл калтыра турган каттар 
жазат. 
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«Мени күтпө, каалаганың менен баш кош! Сенин 
бактыңды байлап, алдагым келбейт. Сен мени унут», – деп жазат 
биринчи катта. Экинчи жазганда: «Канткен менен сенин бактылуу 
болгонуңду тилеймин, менин тилимди алсаң Тарпаңбайга чыкпа», 
– деп жазат. Үчүнчү жазганда: «Мен Бухарадан үйлөндүм, жаман 
көрбөсөң, биздин сүрөттү көрө жүргүн», – деп кат жазат да, 
өзүндөгү менин сүрөтүмдү кайдагы бир сулуу аялдын сүрөтүнө 
кошо тарттырып, менин атымдан Гүландага эскерме жиберет. 
Гүланда ал сүрөттү тытып таштап, ичи күйүп, арданып өлмөкчү 
да болот. Жан кандай таттуу. Өлүмгө башын кыйбайт да, 
Тарпаңбайдан менин адресимди алып, жогорку сага айткан 
кичинекей катты жазат. Ошону менен менден үмүтүн үзөт. 

Кайгылуу кишиге кайрылган жолдош жакын эмеспи? Гүланда 
жылуу сүйлөмүш болгон алдамчы Тарпаңбайга жакындап кетет. 
Тарпаңбай ыгы менен аракет кылып, кыз менен муңдашкан 
болот. Аны жооткотуп жакындай баштайт. Ал Гүландасыз күн 
көрбөчүдөй темселейт. Акыры Гүланда Тарпаңбайдын торуна 
түшөт. 

Белгилүү максат орундалып, иш бүткөндөн кийин Тарпаңбай 
Гүланда жөнүндөгү иштеген «чеберчилигин» айтып, мактана 
баштайт. 

Гүланда уятсыз кара тикенектин кыянатын угуп, дароо андан 
кутулмакчы болот. Араң жеткен Тарпаңбай аны куткарбайт. А 
түгүл мени сүйгөндүгү үчүн бөтөнчө айыптайт, суук тил, күчтүү 
таяктар жумшайт... 

Бул жана башка кыянаттары үчүн Тарпаңбай акыры кесилип 
жок болот. Эки жылдан кийин Гүланда экинчи күйөөгө чыгат... – 
деп Өмүрбек терең улутунуп койду да, – ошол бойдон көрбөй 
жүрүп, Гүландага отуз төртүнчү жылы кокусунан конок үстүндө 
кездештим. Ал мени көргөндө эмнегедир жансыз эмедей боло 
калды. Араң гана амандашты. Конок болгон жерге 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



олтура албады, эшикке чыккан бойдон кайта кирген жок. 
Мен ага экинчи жолукканда, ушул окуянын бардыгын 

сүйлөдү да, турмуштагы кыянат, каргашаларга наалат айтып, 
тагдырга таарынды. 

Ошондон бери Гүланда менен тез-тез көрүшө турган болдум. 
Азыр да ушул жерде иштейт. Экөөбүз тең бала-чакалуу болдук. 
Сүйүүнүн сүрөттөрү азыр деле жаңы сыяктуу. Бирок ал сүйүүлөр 
жүрөктүн тереңинде калды. Жолдоштук сырдашуу түбөлүккө 
сакталды. Мен аны дайым көргүм келет. Аны менен сүйлөшкөндө 
сонун галереяга1  киргендей дем алам, көңүлүм өсөт.. 

Кыскасын айтканда, Гүланда экөөбүздүн тагдырыбыз 
ушундайча чечилди. Эми өзүңкүн сүйлө? – деди Өмүрбек. 

Гүлдөгөн жашчылык, жалындаган сүйүү кимдин ба-шынан 
өтпөгөн дейсиң. Кыянаттар кимге жолукпаган дейсиң. Менин 
башымдан мындан да машакаттуу окуялар өткөн. Эмки дем 
алышта мага кел. Менин жомогум сенин жүрөгүңдү сыздатат. 
Менин окуяма кээде кубанасың кээде ыйлайсың, – деди. 

 

1940-жыл, ноябрь. 
 

МЕЗГИЛ 

УЧАТ ҮЧӨӨ 
 

Айтике ара талаада олтуруп, муңайып күңгүрөнө берди. 
– Мен таалайдын изине түшүп кубалап баратам, ал көлөкөсүн 

көрсөтпөйт, менден качат, менден коркот!.. Жок, мен күнөкөр 
болдум окшойт. Бул сөзүм Кудайдын кулагына жетпесин, 
Кудайдан кекчил ким бар... Ооба, күнөкөр болдум, кечир, Кудай, 
кечир, мендей кулуңа ырайым кыл. Мени мындан ары 

 
1 «Зил» – машинанын маркасы (Ленин атындагы машина куруу заводу). 
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кордобо, таман акым, маңдай терим менен тапканыма өзүм ээ 
болоюн, ушул жашка келгенче ууру кылганым жок, ушак 
сүйлөгөнүм жок. Бирөөдөн суук тилди көп уксам да, бирөөгө катуу 
айткым келбейт. Балким бул менин кемчилигимдир, – деп токтоло 
калып, катуу улутунду да, өкүнүчтүү дагы бирдемелерди 
айтмакчы болду. Бирок этеги тилик эски мата1  чепкендин үстүндө 
мемиреп жаткан бала уйкусурап чукуранып жиберди. Айтикенин 
оозундагы сөз учуп кетти, баланы жалт карап, тиктей калды. 
Кетирейген, сары баласы эки колун ээгине такап, бүрүшкөн 
бойдон тиштерин кычыратып: «Апаке дейм, бутум, апаке, бутум, 
бутум», – деп кыңылдады да, назик үнүн чыгарып солуктап ыйлап 
жиберди. Көзүнүн жашы кадимкидей тамчылап, эски чапанга 
төгүлө берди. 

Атасы баладан көзүн алган жок, сол колу менен жер таянып, 
эңкее түшүп, алдында жаткан баланы арбап2  жаткандай болду. 
Бала колдорун жазып, бирдемени кучактагандай бирөөнү 
чорбойгон эриндеринен өпкөндөй, чопулдатып койду да, созулуп 
жатып жылуу жылмайып койду. Бала жылмайганда Айтике да 
жылмайды, бирок анын чокчойгон кичинекей көк сакалы, өзүнүн 
ысык жашы менен эчак жуулган болчу, бала жылмайганда 
атасынын башына таалайдын жылдызы түшкөндөй кубанды, 
бүткөн бою эриген коргошундай балкыды. Эмне кыларын 
ойлогон да жок, ымдалышкан сакалын баланын бетине басып 
кучактай жыгылып, өпкүлеп жиберди: 

– Айланайын Жапарым, кагылайын кулунум, менин 
таалайым, менин медерим, жакшымдан калган керээзим – деп, 
ары-бери чайкап эркелетип, бети башынан көйнөк-көнчөгүнө 
чейин өпкүлөдү. Жапар уйку арасында атасынын колун кармаган 
бойдон сол колу менен көзүн ушалап күлүп ойгонду. Айтикенин 
мооку канган жок. Жапарын бооруна кысып кобурай берди. 

– Сенсиз менин күнүм жок, сен киши болоор бекенсиң? – деп 
баланын көзүн тиктеп: – Кетпейбизби? Карачы, түш ооп кетти, 
кардың ачтыбы? Тыт1  терип берейинби? – деп койду 
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да, баласынын күнгө күйгөн, сыйрык бетинин отунан, мурдунун 
учунан өптү. Жапар чочуган эмедей атасын карады: 

– Сакалың суу экен, атаке, мына, – деп кичинекей алаканын 
жазып ымдуу сакалды дагы кармалады. 

– Ооба, суу, – деди Айтике, сакалын сылап. Анын үнү 
каргылданып чыкты, көзү жашка толо түштү. 

Жапар атасынын ыйлаганын биле койду да, бир аз төмөн 
карап ойлонгон эмедей болду. 

– Эмне, айланайын, эмне карайсың, мен сакалымды сууга 
жууп келдим, сенин кардың ачтыбы? 

– Чок, и кайдым ачкан чок, – деди Жапар атасынын сакалын 
сылап. 

Жапар энесинен айрылганын элес-булас боолголойт: 
анын үстүнө атасынан дайым угуп жүргөндүктөн энесинин элеси 
жапжаңы, тирүүдөй болуп сезилет, ал азыр эле келип эркелетип тамак 
берчүдөй көрүп, үмүтүн үзчү эмес. 

Атасынын сакалын кармалап, кирпигин төмөн түшүргөндө, 
анын кичинекей башында аянычтуу сагынуу бар эле. «Апа, апаке» 
деген назик үнү, көрүнбөгөн суу мончоктой көз жашы сыртка 
тырмышып араң эле турган. 

Айтике баласынын жүрөгүндөгү кайгыны сезип, билмексен 
болгусу келсе да, жашырууга күчү келбеди. Ызаланган балача 
кемшеңдеп: 

– Таалайсыз атаңдын таалайы, сен апаңды сагын-дыңбы? 
– дей бергенде, бала шолоктоп ыйлап жиберди. Айтике далайга 
чейин сүйлөгөн жок, жалжылдап гана баласын тиктеди. Бала 
болоктоп ыйлаган бойдон атасынын мойнун кучактап, башын 
анын арык ийнине коюп, жерди тиктеп жалдырай берди. 

Ээрчитип жүргөн кара тайганы тыттын көлөкөсүндө жаткан 
эле, ал ата менен баланын кайгысын сезе койгонсуп, башын 
көтөрүп баланы тиктеди. Көзүнө конгон чымындардан коргонуп, 
башын силкти да, үлбүрөгөн узун тили менен жаланыпжаланып 
тура калды. Бала эркелетип үйрөнгөн итин кергөндө: 
«Учай, Учай, ме!» – деп колун сербеңдетти. Араң турган Учар 
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куйругу менен камчыланды, кыңшылап жүгүрүп келип, баланын 
колу-башын жалмалап эркелей баштады, бала атасынын мойнунан 
жылбышып түшө калып, тайганы менен күрөшө кетти. Тайган 
өзүнүн боордошу менен ойногонсуп чалкасынан түшүп 
ооналактап, кээде жата калып, кээде куйругун булгалап, өйдө-
төмөн чуркап, ойной баштады. 

Айтике өзүнүн сооронгонун байкабай да калды, башындагы 
үймөлөктөгөн кайгылар кайдадыр белгисиз болуп качып жатты. 
Бала менен иттин ойногонун далайга чейин тиктеп, өзүнөн өзү 
жылмайып кубана баштады. Бала менен тайган кубалашып 
оболой1  баштаганда ордунан тура калып, үшкүрүп-үшкүрүп 
жиберди. Анын көкүрөгүн басып жаткан коргошундай муңдар 
үшкүрүк менен кошо алда кайда чачырап кеткендей жеңилдене 
түштү. 

Тайган баланын колунан чыгып, кулагын салпылда-тып ар 
жакты көздөй чуркаганда: 

— Жапар, ай Жапар! Кач бери, кач,— деди атасы. Жапар 
бөйпөңдөп бери чуркаганда, тайган ойноктоп, өзүнүн досун 
жөөлөп өттү да, Айтикеге жетип, тырма-лап эркелей баштады. 
Жапар борсулдап күлгөн бойдон, оозун ачып чаалыга1 жүгүрүп, 
атасына араң эле жетти, ал жетээри менен кулачын жайып турган 
атасы тосуп ала коюп, көкөлөтүп көтөрүп ары-бери жүгүрдү. 
Тайган акактап, баладан көзүн албай, шыйпаңдап кумарданып 
ойноду, аябай чарчаган Жапар атасынын колунан түшкүсү келген 
жок. Ошондой болсо да, колдорун сереңдетип, тайгандын ызасын 
келтирди... 

Айтикенин эрки да, өмүрү да, бактысы да баланын колунда 
сыяктуу эле. Баласы көңүлдүү болсо, таалайдын тактысында 
олтургандай кубанат. Өзүнүн жашыктыгын дайым каргайт, 
«Балам үчүн менин көз жашым оор» деп түшүнөт, бирок аны 
баладан жашырууга күчү келбейт. Бала ыйласа кошо ыйлайт, кээде 
чоң киши менен сүйлөшкөнсүп, баласы менен акылдуу сөз 
сүйлөшөт. Сөзүнүн көпчүлүгү: «Сен эптеп адам болоор 
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бекенсиң, баякынын баласы дедирип чоңоёр бекенсиң, мен сен 
үчүн гана тирүү жүрөм», – деген өңдүү тилектерди айтып, андан 
кийин сонун окуя жомок сүйлөйт. Айтикенин бул сөзү Жапар 
үчүн жаңылык деле эмес, анткени бул сөздөрдү күнүнө беш-алты 
ирет болсо да кайталай берээр эле. 

Баласынын тили «р», «с» тамгасына келген эмес, анын 
ошол кемчилиги баланы өтө жаш, өтө жылуу кылып көрсөтө 
турган. 

– Атаке, мен чуучадым, – деди Жапар, – ии Учай да чуучады, 
каячы, атаке, тилин көйчөтүп туят, – деп Жапар балдыраганда, 
Айтике моокун ого бетер кандыргансып, бир топ сүйлөттү да: 

– Түш эми, тамак жейбиз. Учарыңа да, сага да суу берем, 
– деп баланы жерге түшүрүп, узун моюн жез чайдоостун 
чоргосунан суу жуткурду да: – Учарга кантип беребиз, анын 
идиши жок тура, ал суусабайт, азыр бир байдыкына барабыз, Учар 
сууну ошондон ичет, – деди. 

– Чок, Учайга менин топума куюп бейем, – деп майланышкан 
эски кара топусун тосо койду. 

– Кой, айланайын, топуң булганып калат. 
– Мейли, – деди Жапар чыргайланып, – мейли, эчтеме 

болбойт, – деп топусун жерге коюп: – Ме, Учай ме, – деп топуну 
түрткүлөдү. Учар топуну жыттагылап, баланын көзүнө көзүн 
чагылыштыра койду да, жаланып барып, чочоюп олтура калды. 

– Мына көрдүңбү, ичпейм дейт, жүр эми, кетели – деп, Айтике 
тура калды. Бала ишене калып топусун ала койду. Топуда «суу 
жок» деп айтууга анын баамы жетпей калды. 

Айтике самтыраган боз чапанын кийип, эшек куржундун бир 
көзүндөгү комузун, кеп жыгачын, тактеке менен чот керкисин 
оолаштырып салды да: 

–   Келе кой, күчүгүм, сен аябай чарчадың, – деп баласына 
куржундун көзүн тосо койду. Жапар үйрөнгөн куржунга адатынча 
секирип түшүп олтура калды, 

Ошентип, колу-буту тыртайган тарамыштуу, арык сары 
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киши бутунун салаасынан чаңды буркуратып, кыдыңдап жолго 
түштү. Бала куржундан колун эрбеңдетип, ээрчип келе жаткан 
тайганы менен сүйлөшүп, кыткылыктай берди. Бул үчөө Кокон 
шаарын карай жол тартты. 

 
 

РАВАТ ДАРБАЗА 
 

Батып бараткан күндүн акыркы нуру, асмандагы булуттарды 
өрттөп жаткандай болду. Айтике сызылып аккан терең өстөндүн 
боюна келип, терин шыпырып олтура калды да, куржундагы 
Жапарды жерге түшүрүп, кызарган темирдей балкып бараткан 
күндү далайга тиктеди. Жаш баланын күнгө какталган беттери 
боргулданып албырып, кызыл мрамор1  сыяктуу болуп турду. 
Атасы аны куржундан алып жерге коё койгондо, бала темтеңдеп, 
бүрүшүп барып олтура калды. Анын бүктөлүп келе жаткан 
шыйрактары сыздап, керилип созула албады. Бала озондоп 
жиберип: 

– Атаке, бутум, бутум оюп жатат, – деп тизесин кармалап 
атасына карады. Айтикенин ичи уу сепкендей тызылдап кейисе 
да, баланы жооткотуп: 

– Эчтеме болбойт, айланайын, бутуң ооруса боюң өсөт, чоң 
жигит болосуң, кана, мына бул жериңби? – Ал баласынын 
буттарын ушалап, – ий... мына, бул жериң турбайбы, эми сен 
жигит болосуң, жакшы балдар ыйлабайт. 

Бала: «Боюң өсөт, жигит болосуң, жакшы бала ыйлабайт», 
– деген сөздү укканда көзүн чекирейтип, атасын жал-жал карады 
да, колу менен мурдун сыйпалап: 

–   Качан чоң болом? – деди күлгөнсүп. 
Узун моюн жез чайдоосту сууга чөмөрүп жаткан атасы 

токтоло калып кылчайып күлдү. 
– Сен бүгүн чоңоюп калдың, эртең мындан да чоң болосуң... 
Бала жылуу жылмайып, таманындагы жарылган кара 

тууруктарды чукулап олтуруп: 
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–  Атаке, чуу ичем, – деп мойнун созуп оозун ачты. Атасы 
чайдоостун чоргосун анын оозуна тосо берди да, канжыгадай 
самсаалаган чапанынын бир жерин айрып алып, баласынын 
бутундагы жарылып барып түйрүлүп калган баш бармагына 
байлап, бети-колун жууп, Жапарга кургаган токочун берип, өзү 
күкүмдөрүн оозуна салып улутунуп койду. Акактап келе жаткан 
тайганы шалпылдатып суу ичти да, баланын мандайына келип, 
үмүтү менен жата калды да, көзүнүн кычыгы менен жалт-жалт 
карады. Айтике итти канчалык аяса да: «А байкуш, токоч болсо 
мен карап олтурат белем, сага түгүл мага жок», – деген ойду кылт 
эттирип өткөрүп жиберди. Жапар иттин суктанып турганын 
көрбөй олтурган жок, адатынча анын кыжырына тийип «ме, ме»! 
деп топурак ыргытып бир топ уба- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Галерея – сүрөттөрдүн көргөзмөсү. 
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ра кылды да, «ал-ал»! деп калган бир үзүм токочун алдына 
таштап жиберди. 

–   Менин ырыскым, боорукерим, чечекейим, – деп баланы 
кучактап, Айтике өпкүлөдү да, – жүр эми, Кокондон Рават 
Дарбаза табабыз, – деди. 

Рават Дарбазалар Жапарга чоочун эмес. Андай байлардын 
короосуна барганда атасына иш да, аш да табылат. «Рават Дарбаза 
табабыз», – деп сөздү укканда, бала кубанган бойдон алаканын 
чапкылап: 

– Жүй, атаке,— деп ордунан тура калды... 
Иңир кирген кезде Коконду аралап, төрт-беш үйдүн 

дарбазасын каккылап иш сураштырды. Кээде паранжы1 

 тарт
ынган аялдар чыгат, кээде үч, төрт жоолукту куймулчагынан 
курчанган кишилер чыгат, алар анын самтыраган кебетесин 
көргөндө: «Кете бериң, иш жок», – дегендери да болду. Кайсы 
бирөөлөрү: 

– Кайырчыдан кутулбадык, эчтеме жок, – дешти. Кай бир 
жумшак жүрөктөрү баланын колуна нан кар-матышат да: 
«Мусапыр2, кай жерлик болосуңар?» – дешти: Рават 
Дарбазалардын бир тобуна барышса да иш табылбады. Конуп 
кетүүгө Рават Дарбазанын ээлери уруксат да кылышпады. Түн 
кире баштаган сайын Айтикенин шыйрактары илмеңдеп тездей 
баштады. Үстүндөгү куржунда жүргөн баласы шылкылдап уйкуга 
кирди, атасы дарбазаларды такылдатканда гана: 

– Атаке, ияват дайбаза ээ, – дейт да, эки жагын карап коюп 
кайтадан каалгыйт, уйкуга мас болгон бала кээде атасынын 
жообун укпай да калат. 

– Байларга рават, бакырларга кыянат, – деп ичинен күбүрөп 
коюп, – ооба, жылдызым, азыр барабыз, уктай бер, – дейт Айтике. 

Оймолонгон шаанилүү Рават Дарбазага келгенде, Айтике 
алсырап болгон эле. Ал ушул дарбазанын ээсинен жакшы- 

 
 
 

1Мата – пахтадан колго ийрип, токулган кездеменин бир түрү. 
2Арбап – дубалап жатканда деген мааниде. 
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лык көрчүдөй, эч болбосо конуп, тоюнуп кетчүдөй сезди. Рават 
Дарбазаны көңүлдүү туруп ургулады. 

– Ияват дайбаза ээ, – деп араң үнү чыккан баласын жонунда 
болбой, колунда болсо кучактап өөп жибергиси келди. 

– Ооба, айланайын. Рават Дарбаза, – деп койду да, 
мойнундагы куржунду түшүрүп, дарбазаны шыкаалады, ичкериде, 
балбылдап күйгөн чоң лампанын айланасындагы кишилерди 
көрдү. Шыкаалаган көзүн албай туруп эшикти дагы какты. 

– Ким! Ким? — деди кырылдаган киши. 
– Кудайы конок, мусапыр, чебер дутарчы1... – деп кесиптерин 

санай баштады. Дагдайган кара киши чыгып келди да: 
– Сага эмне керек? – деди жакын келип. 
– Магабы, маа жумуш керек, колумдан бардык иш келет. Эмне 

керек десеңиз менден таба бересиз, эч ким иштебеген нерсени мен 
иштеймин, – деп көңүлдүү жооп кайтарды. 

– Баракелде, колуңуздан бардык иш келээр миш, андай болсо 
таштан өтүк тигип бере аласызбы? – деди кырылдаган кара киши. 

– Өтүккө керектүү бардык жарагын берсеңиз, аны тигиш 
жуда1 кымбат эмес, – деди Айтике. 

– Кош эмесе, ушунуңузда бир кеп бар экен, сизге кандайча 
жарак керек, бардыгын айтыңыз, биз баарын табабыз, – деди. 

– Тапсаңыз, – деди Айтике мукактана түшүп, – мага ташты 
кесе турган бычак бересиз, ташка өтө турган шибеге бересиз, 
кумдан чарык жип бересиз, анан кийин өтүк даяр болот. Аны сиз 
туура жүз жылы киесиз, – деп жылмайып тура калды. 

– Аны сиз атаңызга тигип бериңиз! 
– Жок, байбача, каалаган сизге гана тигем, ал өтүк сизге гана 

ылайык, – деп дагы күлдү. 
Сөзүнө жараша сүйлөгөн Айтикенин тамашасы тиги кишиге 

шылдыңдай туюлду, кырылдаган дабышын ого бетер 
кырылдатып: 

 
 
 

1 Тыт – тыт жыгачтын таттуу майда мөмөсү (жемиш). 
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– Бар, бара бергин, акмак кумдан да шибеге жасайт бекен, – 
деп желкеге түртүп, ичке, караңгы көчөнү көр-сөтүп, – көзгө 
көрүнбөй жогол! – деди. 

Айтике тескери кеткенин сезе койду да: 
– Байбача, жумушуң болбосо, конуп кетейин, жаш балам бар, 

– деп жалбарып жиберди. 
– Бул жай кайырчы жата турган жай эмес. Сенин жайың 

мына! – Ал дубалдын түбүн көрсөттү да, кырылдап күлүп, эшикти 
жаап кирип кетти. 

Жапар сейрек учураган атасынын күлкүсүн угуп куржундан 
чыгып атасынын жанына келе калып: «Ата-ке», – деп эски 
чапандын этегин кармалады. Баласынын унүн укканда Айтикенин 
көңүлү караңгылап, дүйнөнү туман баскандай теңселип, туруп 
калды. Бир топ убакыт өткөндө гана: 

– Менин жаркыраган жылдызым, сен болбосоң анда атаңдын 
күнү бүтөт, сен менин жанымсың, – деп баласын кучактап отура 
калды. 

 
 

ЭМГЕКТҮҮ КУЛДА ЧАРЧОО ЖОК 
 

Таң кашкайып сүргөн кезде, Рават Дарбазанын босогосунда 
аянычтуу бирөөнүн элеси көрүндү. Ал муңайып олтурган Айтике 
эле. Кучактаган тизесине ээгин такап, үшүгөн күйкөдөй түктүйүп 
жер тиктегендей болот. Анын жанында жүнү тайкы кара 
тайгандын ийрилип жатышы, алптын тебетейиндей болуп элес 
берет. Ал бейкут бүрүшүп уктап жаткан балага кынала жаткан эле. 

Бийик мунаранын башынан: «Алло акбар, алло акбар», 
– деген сопунун1 үнү Айтикенин кулагына шак дей түштү. 
Азанчынын жаңырыгы сыяктанып, заңгыраган үн сол жагынан да 
угулду, ал үн: «Ысык нан! Кимге, кимге ысык-наан!» – деген 
наавайчынын2  үнү болучу. Айтике азанды тыңшабастан, 
наавайчынын үнүн улап, телмире карап ордунан тура калды. 
Бийикте турган сопу, селдесин колу менен сүйөп эңкейип, Ай- 
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тикени карады да: 
– Ой кафир3, нанга карабай Кудайдын үнүн кара! – деди. 

Айтике мунаранын башына кылчайып койду да, кыялы менен 
күбүрөй баштады. 

– Кудайдын үйү топурактан жасалган мечит болсо, мага 
берери кайда? Мага андан көрө бир сындырым токоч кымбат... 
Жок, жок! Жаңылдым, күнөөкөр болдум, кечир, Кудай, күнөөмдү 
кечир! – деп үнүн чыгарып жакасын кармап, күн чыгышты карап: 
– О, жараткан, сен мени күнөөлөбө, мен ойлогон пикирди сен езүң 
бердиң. 

Ал ушул сөздү айтканда кинелешип жеңип алгандай жениле 
түштү, оор улутунуп колун жакасынан алган кезде, быжыгыр кара 
сакалын кармалап солдойгон узун чапандуу сопу да керүндү, 
Айтике унчуккан жок. Анын оюнда: «Сопунун селдеси4 канча 
көйнөк чыгар эле?» – деген пикир бар эле. 

– Ой, кафир, салам айтканды билбейсиңби? – деди сопу. 
Айтике күлүп жиберди да: 
– Салам айтышты Кудай мага буюрган жок. Сизге да буюрган 

жокпу? Салам айтыш сиздин да милдет, же Кудай силерди 
күнөөлөбөйбү? – деди. 

Сопу мукактана түшүп: 
– Астагфирулла, сиз шайтан болсоңуз керек, – деди 

кетенчиктей түшүп. 
– Жок, демилла1, – деп билимдүү молдолорчо, – сиз менен 

шарият2  айтышууга болор бекен, балким мен сизден көбүрөк 
билермин, – деди Айтике. 

Сопу өзүнүн чабалдыгын алда качан эле билээр эле. Ошондуктан 
мындан артык каршылык кылууга чыдаган жок. 

–   Бар, бара бериң даңгаса3, – деди да, чапанын сөлбүрөтүп 
мечитти көздөй жөнөдү. Айтике мөрөйү үстүн болгондой, өзүнө 
алымсына түшсө  да: «Бар, бара бериң, даңгаса», – деген сөз анын 
кыжырын келтирди. 

 
 
 
 

1 Чаалыга – чарчап. 
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Тайпак себетке4   ысык нанды толтура салып, чокусуна 
көтөргөн наавайчы эки колун делдеңдетип, буттарын, бийлеген 
эмедей, жеңил шилтеп өтө берди да: «Ысык нан, кимге, ысык 
нан!» – деп Кокондун тар көчөсүн жаңыртып жиберди. Ойгонсо 
да баятан бери ышынып жаткан Жапар башын көтөрүп: 

– Атаке, атаке, нан, нан, – деп чыңылдап коё берди. 
– Ой, наавай, токтоңуз, – деп Айтике ордунан тура келгенде, 

наавайчы сүлкүлдөй басып жетип келип, се-бетти жерге коюп, 
нандарды колу менен салмактап: «Кайсынысын аласыз?»деп 
илбериңки болуп кетти. 

– Биттаны бериңиз, – деп өзбекче айтты да, – углум, пул 
ёк, – деп чапанын чечип, мойнуна илген сабы жок кетменин 
көрсөтүп, – ушуга нечте нан бересиз? – деди. 

Наавайчы жаңы эле кармаган баланын колундагы нанды 
жулуп алып, себетке сала койду, бала колун сунуп телмирген 
бойдон үнүн ачуу чыгарып ыйлап жиберди. 

Айтике калтырай түшүп: 
– Куда үчүн бир нан бериңиз, – деп наавайчыга жалбара карап 

кетменди сунду: – Ахыры бир нандык нархы1    бардур, алың 
углум, алың, – деди   өзбөкчелеп. 

– Мен наавайчы эмесмин, – деди тигил жигит, менин да 
кожоюнум бар, сиз дубал салганды билесизби? – деди. 

– Билем, углум, билем, – деди Айтике, – дандыр2   да 
жасаймын, үй да жасаймын, ээр да чабамын, дутар да жасаймын, 
ашула3   да айтамын, – деп өзбекче, кыргызча, аралаштырып 
кесиптерин санап жиберди. 

– Ал, ала бериң,—дегенде, баланын колу нанга жабыша 
калды, кара тайган: «Беришээрсиң», – дегенсип, баланын алдына 
келип жал-жал карап жата калды. 

– Ыракмат, углум, ыракмат, – деп Айтике кетменди суна 
койгондо: 

– Жок, албаймын, жүрүңүз, кожоюндун жасай турган дубалы 
бар, сиз жуда туура келсеңиз керек, – деп себетти 
башына көтөрүп, тигилерди зэрчите жөнөдү. Тар көченүн экөөнү 
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айлана бергенде, ысык нандын жыты Айтикенин мурдун 
кытыгылап жиберди. «Ушул жерде экен го», – деп ойлой койду 
да, көөдөнүн көтөрүп, боюн түзөтүп, күчтүү кишилерче менсине 
басты. Бирок анын кичинекей боюнда эч кандай өзгөрүш болгон 
жок. 

— Ассалоом алейкум, – деди дандыр жаап жаткан кишиге. Ал 
киши алик алуунун ордуна, үндү көөдөнү-нөн чыгарып: 

– А Ташбай, таптыңызбы? – деди Айтикени тиктеп, – колунан 
бир нерсе келээр бекен, а? Кыргыз байлардан болсоңуз керек, – 
деди көк ала сакал кексе наавайчы, – мейли, балаңыз бар экен да, 
мына ушул жерге жатасыз, мына бул дубалдарды бүтөсүз, 
тамакты бизден жейсиз, үч сом элүү тыйын акча аласыз, – деди. 

– Куп болот, – деди Айтике баласынын маңдайын сылап, 
– бардык аракетим ушул балам үчүн, баламдын карды ток болсо 
болду, мен мээнеттен1 коркпоймун, сиздин да балаңыз бардыр?.. 

Алар макулдаша баштаганда, Ташбайдын көңүлү тынгансып: 
– Ыссык нан, кимге ыссык нан! – деп жорголой басып, көчөнү 

кездөй жөнөдү. 
– Бул нан биздики болсо керек, – деп баланын колундагы 

жарты нанды карап, – пулун төлөгөндүрсүз? – деди наавайчы, 
– төлөбөсөңүз жуда жакшы болуптур, кудага шүкүр, нан жетет, 
унутпасаңыз болду, зсепке шашууга болбойт. Кардыңыз 
ачкандыр? – деп койду да, балпаңдай басып ичкериге кирип кетти. 
Айтике адатынча баласын кучактап, көкөлөтүп көзүнө тиктеп, 
кобурай берди. 

–  Сен менин өмүрүмдүн сабагысың, сен адам болуп, 
баякынын уулу дегендей киши болоор бекенсиң? Бактысыз 
атаңдын кайгысын билесиңби? – деп нан кармаган колунан 

 
 

1 Мрамор – архитектура колдонуучу кристаллдуу таш. 
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өпкүлөп жиберди. 
Бала атасынын колунан түшүп, таңыркап эки жакты карап 

койду да, жанында жаткан тайгандын узун кулагын кармалап: 
–   Ченин куйчагың ачтыбы, чага мен токочумду бейбейм, и 

бейбейм, ыйлайчыңбы? Мегой, мегой, – итинин мойнун кучактап: 
– Атаке, бейейинби? 

Бала атасынын ачкалыгын кайдан билсин «берейинби?» 
деп сурады да, жоопко карабай итине сугунта берип: «Мына», 
– деди. Айтике башын ийкеп тим болду. Айтике иттин 
жанталашып сугунганын карап, кандайдыр терең кыялга түшүп 
кетти. Наавайчы ичкериден чыгып келатып: 

–   Биз суннатты1  унутканбыз, сиздин атыңыз ким болот? 
Мени Ашымахун наавай дешет. Биздин бабабыз Кашкардан 
келген таранчы2 миш. Айтике ага лакап атын айтты. 

– Аббали, Айтике Сарык десе да болор экен да? 
– Болот, кожоюн, болот, – деп Ашымахундун колундагы 

чылгый чаначка суроо бергендей карады. 
– Суу жуда алыс. Ме, – деп чаначты берип, – күсөрдөн өтөсүз, 

сол жагыңызда Рават Дарбазага карай жүрөсүз, анын ар жагында 
казынын3 каузу4 бар, ошондон суу алып келесиз, сиз аны көрүп 
алыңыз. Сиз дубал жасаганда да, сууну ошол кауздан аласыз, – 
деди да, ээрчийин деген балага карап: – Сиз отуруп туруңуз, 
атаңыз азыр келет, нан жейсизби? 

Бала Ашымахунду  тыңшаган да жок. Атасынын 
алдаганына да көнгөн жок: «Куткайбас», – деп тайганын чакырды 
да, атасынын аркасынан жөнөдү. 

Жүнүн албаган чоң серкенин чаначына суу толгондо, анын 
бою Айтикенин омуроосуна жете түштү. Килейген чаначты 
шалактатып көтөрө жөнөдү, орто жолго келгенде сейрек са- 

 

 
 
 

1Паранжы – бетин көрсөтпөө үчүн жамынуучу чүмбөт, парда, кылдан токулат. 
2Мусапыр – эл-жеринен азган; бечара, карып адам. 
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калынан тер тамчылап, көзү караңгылай калды. Темтеңдей түшүп 
тура калды да: «Күчтүн аздыгынан эмес, карындын ачтыгынан», – 
деген ойду, улам-улам ойлоду. «Кардыңыз ачкандыр?» – деген 
кожоюндун сөзүн көңүлгө төтөп кылды да: 
«Эмгектүү кулда чарчоо жок», – деп мекчеңдеп жүрүп кетти. 

 
 

ШЫКТЫН ЖАРАЛЫШЫ 
 

Балким, бир жыл өткөндүр, балким, андан да көптүр... 
Жердин бети жашыл тукаба менен чүмкөнүп керилип жаткансыйт. 
Ырчы торгойлор чулдураган бойдон көкөлөп көккө чыгып, 
ыргыткан таштай зымырап келип жерге түшөт. Иштеп жаткан 
дыйкандардын кетмендери шилтеген сайын жаркылдап күндүн 
нуру менен ойнойт. 

Иштелип бүтпөгөн алты пайза1   коргондун түбүндө топоя 
аралашкан баткак, үй ордундай чуңкурду ээлейт. Эки жагын 
кылдаттык менен имерип койгон күрөң баткак, ачыган камыр 
сыяктанат, кара тайган, узун саптуу чоң кетмендин жанында, эски 
боз чапанды кайтарат. Ал дубалдын түбүндө баткак менен ойноп 
олтурган Жапарды анда-санда бир карап, оозун керип жаланып 
коёт да, тим болот. Бала адатынча: «Ме, куткарбас», – деп 
топурактан жасаган «токочун» эчен ирет иттин алдына таштады. 
Тайган адегенде кубанып барып баса калса да, оозуна эчтеме 
илинген жок. Тамшанып балага карады. Бала күлүп экинчи 
ыргытты, ит шимшип барып жыттап коюп туруп калды, үчүнчү 
ыргытканда мурдун кыймылдатып койду да, үмүтүн үзүп 
таарынган эмедей, көңүлсүз болуп жата калды. 

Тайгандын бул кылыгы баланын моокун кандырган жок, 
ошондуктан иттин көңүлүн улап, өзүнүн марттыгын көрсөтүп, 
аны менен сүйлөшө баштады, мурда оозун чурмуйтуп, бөбөгүн 
эркелеткенсип: «Сен токоч жебесең кой, өзүм жейм», – деп 

 
 

1 Дудар – комуз сыяктуу, эки кылдуу мойну узун музыкалык аспап. 
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«токочун» оозуна тийгизип чайнаган болду. Тайган жалт карай 
салды да: «Сенин баягы алдаганыңдыр»,— дегенсип, анда-санда 
көзүн жылтылдатып тим болот. 

– Мегой, мегой,— деди бала чоподон жасаган эшегин 
көрсөтүп, – и албасаң өзүм минемин, мен минип атама кетсем 
кантесиң, – деди эле, ит карап койгон да жок. 

– Сен төө аласыңбы? – деп төөнүн сүрөтүн көрсөтүп, иттин 
тумшугуна тийгизип, ары-бери сүрө баштады. Үмүтсүз ит, тажаган 
эмедей, ордунан тура калып, бирөөнү сагынган эмедей, көктү 
карап озондоп улуп жиберди. 

Короодон чыгып бараткан Ашымахун чочуп кетти: 
–   Акмак жолбун, башыңды жут, – деп муштумдай чалма1 

менен итти бир койду, ит бир санын сүйрөп алып, каңкылдап кача 
бергенде: 

–   Тийбе,  тийбе,  –  деп Жапар чыңырып жиберди. 
Чылгый чанач менен суу көтөрүп келе жаткан Айтике чаначын 
таштап жиберип, баласына карай жүгүргөндө, алаканын чапкылап 
колунан топурагын тазалаган Ашымахун алдынан чыкты. Ал 
Айтикени көргөн жок, чаңырган балага карап: 

– Ай жувермек2, падарыңа наалат3 – деп, сөөмөйү менен 
таптап койду да, чайпала басып кете берди. Анын сөзүн Айтике 
ажыраткан жок, Айтике үнүн өкүм чыгарса да, ачууланбастан: 

– Ашым аке, эмне болду, эмне? – деди Айтике, анын чокчо 
сары сакалы корккон мышыктын жүнүндөй сербейип кетти. 

– Сиздин итиңиз, – деди Ашымахун, – кыямат кайымды 
чакырып асманга карап улуганын кара! Аны өлтүрүш керек, 
өлтүрүш... чакырып алып өлтүрүңүз, – деди. Бала озондогон 
бойдон тайганын кучактап: 

Байкушум, Куткарбасым, байкушум, бутуң ооруп калдыбы? – 
деп анын узун кулагын сыйпалап, – атаке, карачы тетигил урду, – 
деп атасына даттанса да, Ашымахундан жалтан- 
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ды. Серейтип турган итинин шыйрагын сыйпалап бышактай 
берди. 

– Кыяматты чакырып келтирсе, мен эчак эле чакырат элем, 
сизге кыямат болбойт, кыяматты Куда биздей мусапырларга 
калтырса керек. 

Ашымахун багжаңдап күлгөн болду. 
–   Капа болбой жүрүң, иттин улуганы сизге гана зыян, мейли 

эмесе, кор болсоңуз, сиз болосуз, – деди да, басып кетти. 
Ушул сыяктуу ыгы жок түйшүк, Айтикенин кыжырына бөтөн 

тиер эле. «Кор болсоңуз сиз болосуз», – деген сөз этинен өтүп 
чучугуна жете түштү, чекесинен чымырап тер чыкты. Баласын 
кучактап, адатынча көзүн дагы тиктеди: 

Менин таалайым, сен адам болуп, баякынын уулу дедиртээр 
бекенсиң, же кордукта жүрүп жайрап калаар бекенсиң, а айтчы, 
кулунум, айтчы? 

Бала бул сөздү миң ирет уккан атасынын оозун тиктеп, 
кичинекей бир колу менен анын сейрек сакалын миң ирет 
кармалап томсоргон. 

Жапар чедиреңдеп оюнчугуна келип, топурактан жасаган 
эшегин, тактекесин, ээрин, итин чогултуп, бирөөнү колуна 
кармап: 

–  Мына, менин күчүгүм, – деп чоподон жасаган томпойдой 
күчүктүн сүрөтүн көрсөттү, – токочум да бар, – деп татынакай 
жасалган топурак каламасын да көрсөттү. 

– Тигил эмнең? – деди Айтике жылмайып бирдемени 
көрсөтүп, – киши го? Же сенсиңби? – деп дубалдын түбүндөгү 
жаңы жасаган оюнчуктарын карады. 

Чоңдугу жаңы төрөлгөн баладай, буту кыска, кыйшык баш 
кишинин сүрөтүн көрдү, ал сүрөттүн аркасында дөңгөч өңдөнгөн 

 
 

1Сопу – дин кызматкери. 
2Наавайчы – нан бышырып сатуучу адам. 
3Кафир – капыр (мусулман эмес, дини башка). 
4Селде – башына орогон кездеме чалма. 
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бирдеме жасалган, анын ар кайсы жерине майда чөптөрдү 
жапшырып, төмөн карай сылап койгон оюнчук эле. Айтике аны 
далайга чейин тиктеди, кишинин сүрөтүн ачык тааныса да, анын 
маанисине түшүнгөн жок. 

–   Бул эмнең? 
– Ал чен, – деп колу менен керсөтүп, – чен чанач көтөрүп 

келатасың, сага токоч жасап койдум, – деп топурак токочун 
көрсөтүп, мактана баштады. Кубангандыктанбы же баланы 
аягандыктанбы, Айтикенин бою чымырап кетти, боз топурактын 
алдында түбөлүк жаткан аялы да эсине түштү. «Ушунун 
ыракатын көрбөдүң, ушунун өскөнүн көрбөдүң, ушул сени 
бакпайт беле... Кантейин», – деп күбүрөп койду да, капкайдагы 
жоюлган ойлорду кербендей чубатты да, комузун алып олтура 
калды, атасы комузун алганда, бала чилмеңдеген бойдон 
куржундагы атасынын тактекесин сүйрөп келип, тетиктеги 
илмесин атасынын колуна илди. Айтике көпчүлүккө ырдагансып 
малдаш уруп, комуздун назик үндүү кылдарын дирилдетип, үн 
кошуп черте баштады. Бала атасынын алдында тыбырчылап, 
секирип жаткан тактекени далайга чейин тиктеди да: 

– Атаке, мүйсүн чоң кылчы? – деди, – баякы Атабекке 
бергендей кылып берчи. 

Чынында да тактеке токол1 боло турган, Атабекке берген 
тактеке2  атайылап сонун жасалган эле. Сыртына кулундун 
терисин каптап, мүйүзүн каркайтып даана жасалган болчу. 

– Болот, айланайын, болот, мен аны өрүктөн жасаймын, сен  
Атабекке  берген  тактекени  унуткан  жок  экенсиң,  сен 
акылдуу болосуң, айланайын, мен сага андан сонун кылып 

 

 
 
 

1Демилла – дамбылда, молдоке. 
2Шарият – мусулмандардын жүрүш-турушу жөнүндөгү закондордун, тартиптердин жыйнагы. 
3Даңгаса – селсаяк, жалкоо. 
4Себет – чырпыктан токулган нан сала турган идиш. 
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жасап берем, болобу? 
Бала элпек мойнун кыймылдатып, башын ийкеди. 
Алар дайым дубалдын түбүндө жата турган. Кечинде бойрону 

жая салган кезде, Жапар жасалган куурчактарын жыйнай 
баштады, жакшы көргөндөрүн койнуна алып, калганын 
маңдайына коюп, алар менен өзүнчө сүйлөшүп, кээде атасына 
суроо берип жатып, уктап кетчү. Баласы уктаганда кайта туруп, 
чылгый чанач менен суу алып келчү эле, бүгүн анысын иштеген 
жок. Баласынын жанында олтуруп далайга чейин комуз чертти. 

Ашымахундун нан саткыч жигити Ташбай дайым сырткы 
босогосундагы чоң өрүктүн түбүнө жатаар эле. 

– Ысык нан кимге, кимге ысык нан! – деп жүгүрүп жүрүп 
аябай чарчап келип, жатаары менен эле кыр этип коңурук тартчу. 
Ал кандайдыр, бүгүн уктаган жок, күтүлбөгөн комуздун үнүн 
угуп, далайга чейин таңыркады да, ордунан туруп, Айтикенин 
жанына келди. 

– Бүгүн сизге илхаам1   пайда болду шекилди, сиз бүгүн бир 
нерсеге курсант2 болсоңуз керек, же капасыз? – деп мандаш уруп 
олтурду да, – сиздин колуңуздан бардык нерсе келер экен, үй-
жайыңыз болгондур, сиздин бала-чакаларыңыз кайда? – деди 
Ташбай. 

Айтике комузду жерге коё коюп, Ташбайга жооп бере 
баштады... 

–   Ушундай экен да,— деп анда санда кубаттап коюп 
Айтикенин сөзүн тыңшады. 

Сөзүнүн аягында катуу үшкүрүп: 
– Мына, азыр кайырчыдай болуп калдык. Жалгыз танап1 

жеримди Атабек тартып алды. 
Бул баланын энеси өлгөндөн кийин, өзүм сыяктуу жайсыз 

 
1Нархы – наркы, баасы. 
2Дандыр – нан бышыруучу очок. 
3Ашула – ыр. 
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сандырактаган байкуштардан үч катын алдым, бирөө да жакпады. 
Ооба, бардыгы ушул баланын айынан болду. Баланы өз энеси 
урганда билинбесе керек, өгөй эненин чертип койгону, баланы 
балта менен чапкандай озондотот шекилди. 
Баланын жүрөгүн түшүргөн, мунун апасынан кийинкиси болду. 
Анын колунан аш да, иш да келчү, бирок тили жанда жок эле, 
адамдын сөөгүн жылан чаккандай сыздатчу. Баланы урганда: 
«Таалайсыз, сенин мандайыңда жылдызың жок», – деп кулагын 
чоюп, калак менен чекеге чапкылачу, такымдарын көк ала кылып 
чымчып: «Үнүңдү чыгарба», – деп мокотуп, баланын жүрөгүн 
түшүрчү. Ошондон кийин балага кол көтөрсө, башын калкалап, 
бүрүшүп жата кала турган болду. Андан кийинки катындарым 
урбай эле какыс-кокус кылып колдорун таптачу. Жүрөгү түшүп 
калган бала, мурункуча зле: 

–  Атаке  кой  дечи,  –  деп  бакырып,  бетин  басып  жата кала 
турган болду. Мен алардын урбаганын көрүп турсам да, 
жүрөгүм чыдачу эмес... Менин жалгыз эла тилегим бар, ушул 
ыйлабаса экен, ушул кор болбосо экен дейм. Баякынын уулу адам 
болду деген сөз калса болду. Караңызчы, уста боло турган, – деп 
баласынын жасаган топурак куурчактарын көрсөтүп, – өлбөс 
оокат кылып кетет да, ким билсин, бала чегилбеген жумуртка 
менен бирдей, оймолоп-кыймалап Рават Дарбаза жасай турган 
уста болор, – деп куурчактарды бир бирден көрсөтүп, баласынын 
оюнчугуна корстон боло калды. 

 
 

АПАКЕМДИ ДА ЖАСАП АЛАМ 
 

Фергананын талаасындагы мөмөлүү жыгачтар ырыскысына 
мас болуп, магдырап үргүлөгөндөй сезилет. Бөтөнчө өрүк сейил 
үчүн тизген чөлмөктей болуп, жоон бутактарын тоо текенин 
мүйүзүндей ийилтип, жерге карай салмагын салып тур- 

 
 

1 Мээнет – эмгек. 
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гансыйт, болор-болбос жел жүрсө мөндүрдөй дыбырап, жердин 
бети өрүккө жайнап калат. Ашымахун өрүк бышкан кезде 
жумушсуз кишилерге ырайым кылгансып: 

– Эмесе бизге барыңар, өрүктү канча жесеңиздер да куп 
дейбиз, башка тамак да болор, бизге соодага бир аз жардам 
кылыңыздар,  албетте,  мээнетке  жараша  пул  да  аларсыз, 
– деп базардан киши чакырып, шаасы1   жетпеген өрүктөрүн 
саттырар эле, бир жагынан эзилгендерин жыйнатып как 
кургаттыраар зле, кыш болгондо бөлөк-бөлөк уюткан алтын 
сыяктуу туптунук өрүктүн кагын, жийдесин, анжырын кап-кап 
кылып шаардан шаарга кыдыртып, кайда кымбат болсо, ошол 
жерге жеткирип соода кылаар эле. 

Жемиш бөтөнчө сонун чыкса да, быйыл Ашымахундун 
тилегине каршы, мурункудай жумушчулар табыла койгон жок. 

Кетмен-чотун көтөрүп, көчөдөн көчөгө кыдырып: 
–  Арзан! Арзан! Арзан иштеймин, кимде жумуш бар? – деп 

кыйкырын жүрчү жигиттердин бирин да кармай албай калды. Алар 
кетмен-чоттун ордуна беш атар көтөрүп, бүркүттүн томогосундай 
жылдыздуу шлём кийип, мекен коргоп, Бухара фронтуна 
кетишкен эле. 

Эптеп тапкан үч кемпир, эки чал жана Айтике менен Ташбай 
Ашымахундун кыжырын кайнатпаса, көңүлүн көтөргөн жок. Алар 
канчалык аракет кылып иштесе да, Ашымахун аларды кекете бере 
турган болду. Карылар көлөкөгө олтура калган кезде, Ашымахун 
боргулданып көк чай ичип олтурган эле, тигилердин олтурганын 
көрө коюп, чок баскандай, ыргып туруп, бакырып жиберди. 

–  Э, даңгасалар, биздин нанды жакшылап жейсиздер, 
иштеген убакта жуда тез чарчайсыздар, бу кандай кеп! – 

 

 
1Суннат – мында «таанышуу» деген мааниде. 
2Таранчы – уруунун аты. 
3Казы – шарияттын закону боюнча иш алып баруучу судья. 
4Кауз – суу көлмөсү. 
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деп колун аркасына алып чалкалап туруп, – тур, туруңуз, 
иштеңиз, – деп демитип келип тура калды. 

Баласы менен басып бара жаткан Айтике себетин коё коюп, 
кожоюнду карай бергенде: 

– Атаке, сен мына муну алып берчи? – деген баласына 
бурулду да: 

– Макул, айланайын, кана, кайсыны, тетиги чоң өрүктүбү? 
– деп баланын колундагы узун жыгачты ала коюп, көрсөткөн 
өрүктү көздөй колун созду. Ал бутунун башы менен тура калса да, 
көрсөткөн өрүккө колу жеткен жок, салбырап ыргалып майышып 
турган шакты сол колу менен төмөн тартып, оң колу менен таякты 
сунганда, беш-алты өрүк катары менен кулады. Жинденип турган 
бай, чалдарды таштай салып, кыйкырчу короздой мойнун созо 
калды. 

– Э, даңгаса! Жерге түшкөнүн жесеңиз кардыңыз жарылабы?! 
– деди. 

Айтикенин эң жаман көргөн сөзү «даңгаса» боло турган, 
бүткөн бою дүркүрөй түштү да, мукактана калып, сабырдуулук 
менен: 

– Э, кожоюн, капа болбоңуз, балаңыз, – деди ал баласын 
кожоюнга таандык кылып, урматтагандай болуп, – балаңыз каалап 
калган экен, – деди. 

– Балаңыз дейсиз а, балаңыз... Куда балаңызды таалайсыз 
жараткан болсо, ошого канагат кылыш керек да, албетте сиз 
таалайсыз адам, балаңыз да таалайсыздыр... 

– Кафир болбоңуз, – дедп Айтике, ал өмүрүндө мындай орой 
сөздү көп уккан болсо да: «Балаңыз да таалайсыздыр», – деген 
сөзгө чыдай алган жок, – кожоюн, сиз кафир болбосоңуз,  сиз  
куда  эмессиз,  таалай  сиздин  колуңузда эмес. Менин таалайым 
ушул, ушул балам менин өмүрүм, баламдын таалайы балким 
алдыдадыр, балким таалай сизден 

 
 

1 Пайза – пайса (сокмо дубалдын катмары). 
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кача баштагандыр, – деди. 
Ашымахундун көзү чанагынан чыга калды, чын эле анын 

таалайы качып бараткандай сезилди, шаасы жетпей чачылып 
чирип жаткан өрүктөр: «Сенин таалайың элем, мен жок болдум», 
– деп сүйлөп жаткандай туюлду. 1916–1917-жылдардагы иш 
таппай көчө кыдырган жигиттердин болбогондугу чын эле 
таалайдын кете баштаганындай болду. Белгисиз көрүнбөгөн 
коркунучту көрө койду, бүткөн бою калчылдап, көзү тунара 
түштү да: 

– Кет, акмак, кетиңиз! – деп Айтикени шилиден алып, сыртка 
карай сүйрөдү. Айтике акарат1 кылган жок, мойнун жикийтип бир 
аз барганда, такандай калды да: 

– Эсептешиңиз, кетем, – деди. 
– Эсеп! Эсепти мен шура2 өкмөтүнө берем, ал сенин өкмөтүң, 

бар, бара бериң, – деп уят сөздөрдү катар-катары менен айтты. 
Жапар күнөөкөр өңдөнүп мурдун шуу-шуу тартып тура калды 

да: 
— Атамды жибер, ме өрүгүң,— деп колундагы өрүктү таштап 

жиберип, ыйлап жиберди да, кир колу менен Ашымахунга 
тырмыша кетти. 

–   А, итгин уулу, кийимди булгаба! – деп түртүп жибергенде 
бала чыңырып барып, көмөлөнүп кетти. Айтике баланын 
чыңырганына чыдаган жок: 

– Сакалың өрттөнгөн эшек! – деп жулкунуп кетти да, 
дардайган Ашымахунду дубалга жапшыра түрттү. 

– Ай дат! Ташбай, кайдасың, карма, өлтүр, өлтүрөм, – деп 
бакырып тура калды. Семиз колу менен тез-тез муштап, Айтикени 
жулмалай баштады. Бала эки колун оозуна такап ту- 

 
 
 

1 Чалма – тоголоктолгон топурак. 
2Жувармек – жаш кезинде өлгүр, деген маанидеги каргыш сөз. 
3Падарыңа наалат – ата-тегиңе каргыш тийсин. 
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руп: 
– Куткарбас! Куткарбас! – деп бакырды. Буурул тумшук кара 

тайган тура калып, көз ачып жумганча жетип келди, мушташып 
жаткан Ашымахунду балтырдан алып силкип, силкип алды. 

– Ал, Куткарбас, ал! – деп Жапар тегерене чуркады. Эстүү 
тайган күрөшкөн кишидей Ашымахунга бойлошо түшүп, 
омуроодон алып көтөрүп уруп, талап жиберди. 

– Ал, ал, Куткарбас! – деп баланын бакырып ыйлаган үнү 
тайгандын күчүнө күч кошкондой болду. Айтике эчтемени ойлой 
алган жок. Мурдунан аккан кан көкүрөгүн жууп кетсе да 
токтободу. 

Өрүк жыйнагандар «чала» дегенсип, жай басып арачага 
жеткиче, Ашымахундун эттүү башын тулуп кылып жиберди. Бул 
Айтикенин өмүрүндөгү биринчи мушташ эле. 

Айтике чыга бергенде, тайган да чыга берди, бала атасын 
кучактап: 

– Жүр, атаке, өлтүрөт, кетебиз, – деп атасын жетелеп, 
бышактай берди. Ашымахун зсин жыя албай жатып, кызыл ала 
болгон омуроосун басып, көмкөрөсүнөн түштү. Корккон 
кемпирлер паранжыларын ачпастан: 

– Ой, кандай кылай, ой, кандай кылай, – деп чалдарды 
жаңсап, – көтөрүңүз, тургузуңуз, – деп тегерене беришти. 
Калгандары Ашымахунду тегеректеп бир аз турушту да, ордунан 
тургузуп, бактын көлөкөсүнө жеткирип, бирдемелерди сурагандай 
болушту. Ашымахун онтойт. Анда-санда: «Ой дат, ой дат», – 
дегенден башка эчтеке айткан жок. 

– Суу алып келиң, – деп чалдын бирөө Ташбайды жум- 
шады. Ташбай Айтикеге бир карап койду да, элпек чуркап калың 
өрүктү аралап кетти. Айтике мурдундагы канды сүртүп, чалдарды 
бир аз тиктеп туруп, баласын ээрчитип, балаганын көздөй жөнөдү. 
Эч ким унчуккан жок. Алардын унчукпай калышы Айтикени таң 
калтырды: «Булар мени урат го», – деп кооптонуп, эмне кылаарын 
билбей: «Мейли, туулдум өлдүм, 
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бирөөнү ала жатам», – деп ойлогон эле. Чал, кемпирден узаган 
сайын тез-тез басып, алардын көзүнө көрүнбөй калууга тырышты. 
Баласы менен балаганга жете бергенде, сол колуна чайдоос алып, 
таяк кармап чуркап келе жаткан Ташбайды көрдү да, жүрөгү шуу 
дей түшүп тура калды. 

– Атаке, Ташбай сени урат, – деди баласы. 
– Урбайт, урса мен да урам, – деп оозу айтса да, ичинен 

кооптонуп койду: – Сен ыйлаба, сен жигит болдуң, ал урса мага 
болуш, шыйрактан ал, – деди. Бала унчукпай башын ийкеди. 
Айтике езүнчө даярданып ыңгайсызданып, какырынып барып 
олтура калды, Ташбай жакындай берип, эки жагын жалт-жалт 
карады да: 

– Суу ичесиңби! – деди. Чоң өрүктүн түбүнө олтура калып, 
– ичиңиз, жуда дурус кылдыңыз, эми сизге кетиш керек, сизди 
өлтүрүп коёт. Сиз урушпасаңыз да, акыңызды бербес эле: Анын 
эсеби боюнча сиз андан эч нерсе албайсыз, балким, бересиз, – 
деди. Айтике унчуккан жок, чайдоостун чоргосунан каадаланып, 
суу жутуп жатып, анын оозун тиктеди, кумганды коё коюп: 

– Ыракмат, ардагым, ыракмат, биздин жерди Төлөйкөн деп 
аташат, мен сизге айткан элем. Беш жыл бир жүрдүк, кожоюндан 
беш пулдук пайда тапканыбыз жок. Иштин акыры ушул болду, – 
деди. 

– Мен шуранын батрактарына жазылган элем, балким мен да 
кетермин... Кош болуңуз, балким көрүшөрбүз, – деп кумганын 
кармап жөнөй берди. 

– Кош, Ташбай, аман бол, – деп Айтике көзү менен уза- 
тып, – замана чын эле биздики болуп жүрбөсүн? Мен эмне болсо 
да, айылга кеттим, – деди. 

– Атаке, кайда барабыз? – деди Жапар. 
 
 
 
 

лейт. 

1 Токол – мүйүзү жок. 
2Тактеке – тактайдын бетинде жыгачтан жасалган теке, жиптерди тарткан сайын секирип бий- 
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Айтике өкүнүчтүү жалооруп карады да, салкын гана: 
– Элге кетебиз, уулум, жүр... – деди. Коркуп турган бала 

атасынан мурда жетип, ылайдан жасаган эсепсиз оюнчуктарын 
жыйнап, куржунга сала баштады. 

– Балам, мунун баарын ташта, топуракты эмне кыласың, 
барган жерден дагы жасап аласың, – деди. Бала кыйыктанып 
туруп: 

– Эмесе мына муну алалы, – деди. Эшектин сүрөтүн 
кармалап: – Мен муну айылдагы балдарга көрсөтөм, мен аларга 
үйрөтөм... 

Айтике баласын кучактап өөп-өөп алды. 
– Алалы, көрсөт, – деп эски көйнөккө ороп, куржундун түбүнө 

салды. 
– Мына, эми айлыбызга барабыз, кана басчы! – деди Айтике. 

Топурактан жасаган тактекесин колтуктап: 
– Айыл кайда? – деди Жапар. 
Айтике сербейген сакалын жогору көтөрүп, куржунду ыкшап 

койду да: 
– Биздин айылбы? Биздин айыл тээтиги тоонун арасында, сен 

ошол жерде терөлгөнсүң. 
Айтике куржунду мойнуна салып ылдамдай басты. Кара 

тайган куйругун булгалактатып, балагандын жанындагы 
кемегенин айланасын шимшиледи. Ал балаганда кайтарарлык 
эчтеме жоктугун сезе коюп, кыңшылап алды да, ээсинин 
аркасынан жөнөдү. Жапар атасына жете барып, мойнун созуп, 
анын бетин карап: 

– Апам ошондо өлгөн ээ, атаке! – деп улутунуп койду. 
– Ооба, айланайын, апаң ошол жерде жатат. Эми ошого 

барабыз, жүр. 
Бала  баткактан  жасаган  тактекесин  көтөрүп,  бактылуу 

 
 

1 Илхаам – кубаныч деген мааниде. 
2Курсант – ыраазы. 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



жылмайып койду да: 
– Атаке дейм, атаке, муну карачы, мен ушундай кылып 

апамды да жасап алам, анан апамы үйгө коюп коём, – деди. 
 
 

МЕН ЖОК БОЛСОМ, АТАМ ЫЙЛАЙТ 
 

Көп жашаган жалгыз түп мырза терек тоодон соккон назик 
желге термелип көшүп бараткансыйт. Теректин өмүрүн эч ким 
билбейт. Ал теректин замандаштары, балким, жоктур, ал жүзгө 
чыккан чал сыяктуу жапажалгыз. Бул терек өткөн кишилердин 
көңүлүн качан да болсо өзүнө карай тартып тураар эле. Кай 
бирөөлөр анын жападан жалгыз теңдеши жоктугуна таңыркаса, 
кай бирөөлөр: «Муну ким тикти экен», – деп ойлор эле, бул 
теректи ыйыктап малаам1  байлап, төрөбөгөн аялдар мал союп, 
бала сурай турган. 

Өткөн кишилер бул терекке бүгүн  мурункудан да башкача 
көңүл бурушту. Анткени теректин түбүндө чөптөн жасалган 
кичинекей кепенин босогосунда өзү менен алек болгон 
самтыраган сары бала, анын айланасы толгон топурак куурчактар: 
эшек, күчүк, төө, тактеке, тоок, мышык жана бир канча 
адамдардын сөлөкөтү. Бала куурчактардын ортосунда, өзүнөн өзү 
сүйлөшүп, бапестеп жайган боз кумдун үстүндө бирдемелерди 
чиймелеп олтурат. Жогортон келе жаткан эки киши теректин 
тушуна келип тура калышты. 

– Ой, бала, – деди экөөнүн бирөө, бала анын үнүн уккан жок, 
боортоктоп жата калып, кумду алаканы менен сылап, тооктун 
сүрөтүн тартып жатты. Атчандар бура тартып кепенин жанына 
келгенде, баланын ар жагында жаткан кара тайган үрүп тура 
калды. Бала көңүлсүз кылчайып итти карап: 

– Эмне, коркуп жатасыңбы? Кел, кел! Муну карачы, – деп 
 

 
 
 

1 Танап – бир гектардын алтыдан бир бөлүгүнө жакын. 
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күлүп койду да, кумун  чиймелей баштады. 
Карап турган кишинин бирөө камчысын бүктөп туруп, 

баланын алдына таштап жиберди. Бала жыландай буралган 
камчынын түшкөнүн көрө коюп: 

– Атаке! – деп ордунан ыргып турду. 
– Ай коркпо, – деди сакалын кырдырган кара жигит, – сен 

кимдин баласысың? Кайдан келдиңер? – Бала чоң киши менен 
эмес, балдар менен аз сүйлөшкөн. Ал узун кирпигин үкүчө ирмеп 
мукактанып, унчукпай төмөн карады. Жигит бир топ суроо берсе 
да, жооп ала албады, жер тиктеп сөөмөйүн оозуна салып, көзүнүн 
кырын салып чоочуркай берди. 

– Сен жакшы баласың го, оюнчуктар сеникиби? Мына бул төө 
экен го, мына, сонун оюнчук турбайбы, – деди кара жигит, ал 
аттан түшө калып, куурчактарды кармалап, – мына бул эмне, 
мышыкпы? – деди. 

Бала сөөмөйүн оозунан ала калып: 
– Ооба, мына бул эшегим, бул тактекем, бул апам, – деди. Кара 

жигит баланын жоругуна жараша мамиле кылганына 
мактангансып, атчан турган бүкүр кара жолдошуна ка- 
рап жылмайып коюп, балага бурулду. 

– Сен кимдин баласы элең? Сенин атың Казакбай беле? 
– деди. Бала, эмнегедир таалайлуу жылмайып, сөзүнүн баш 
жагын созуп: 

Жо-ок, – деп эркинирээк сүйлөдү, – менин атым Жапар эмес 
беле! Сен кимсиң, байке? 

Атчан турган киши ээрдин кашына өбөктөп, унчукпай гана 
жылмая берди. 

– Менби? Мени тааныбайсың? Мен Сатар Төрөбаев деген 
сенин агаң болом, сен мени көргөн эмессиң. Анда сен мына 
мындай эле болчусуң, – деп бала сүрөттү, топурактан жасаган 
куурчакты көрсөтүп, – мына бул бала го, ээ? – деди. 

 
 

1 Шаасы – алы, күчү. 
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Жапар жигитке таңыркай карап: «Ии», – деп Сатардын сөзүнө 
кыска гана жооп берди. 

– Же мен сени тааныбай жатамбы, атаңдын аты ким эле? 
– Тааныйсың эле, – деди бала ишеничтүү карап, – сен ойноп 

жатасың. Атам Айтике эмеспи, – деди. 
– Кайсы Айтике, – деди атчан турган бүкүр киши, – Айтике 

Сарык эмеспи? Бала атасынын «Сарык» деген ылакап 
кошумчасын жактырчу эмес. 

– Жок, Айтике эле, – деди. 
– Атаң комуз чертеби? Тактеке ойнотобу? 
– Ооба, – деди бала, – тактекени комуз менен ойнотот, тетигине, 

тетиги атамдын комузу, – деп кепенин ичин көрсөттү. 
– Кана алып келчи, – деп бат-бат айтып, эңкее калганда, 

атчандын чоң көк сакалы шамал тийген бедедей сеңселе түштү. 
Бала чиймелеген кумдан акырын аттап кепеге кирип барып, 
комузду алып чуркап чыкты. 

–   Мына. 
– Кайран замандашым, тирүү экен, дүйнөдө бар экен, бар 

экен, – деп аттан ооп түшүп, комуздун алаканындагы күмүш 
кыялды1 эркелеткенсип, сылап-сылап алды да: – Атаң кайда, 
айланайын, – деп баланы бооруна кысып өпкүлеп жиберди. 

– Бул менин досумдун баласы, 1915-жылы Атабек тентитип 
жиберген, мен анда зергер2 болчумун, анда мени Темирбек 
дебестен, Кедей зергер дешчү. Мына бул күмүш кыялды мен өзүм 
жасагам... Ушул баласын төрөгөндө бул комуз менен өзүм 
жентектеп баргам... Бар бол, айланайын, бар бол, атаң кайда? 

– Атам эртең келем деген, таякемдикине барам деген, 
анан таякемдикине көчүп кетебиз деген. 

Сатар Төрөбаев бала менен чалдын сөзүн тыңшап, баланын 
куурчагына шүйшүнүп, биринен сала бирин кармалап олтура 
берди. 

Жарды зергер балага толгон суроолор берип эзе башта- 
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ды, Жапар Маргалан, Кокондо жүргөндөрүн, атасы менен 
Ашымахундун урушканын, кара тайган атасына кантип 
болушканын, куурчактарынын бардыгы балаганда
 калгандыгын, улам эстеп, улам токтоп: «Анан, анан 
кийин», – деген кошумчаны улам-улам айтып, бир топко чейин 
сүйлөдү. 

– Сиз эрий баштадыңыз, бул тууганым менен өзүм да 
сүйлөшөт элем. Сиз Айтике менен көпөлөк кубалашып, жардан 
жар кыдырып, балапан издешип өскөн окшойсуз. 

– Ооба, айланайын, ээ, Сатарым, бизди сен билбейсиң, биз бир 
буудайды бөлүп жешкен дос элек. Мен андан көп улуумун. 
Байкуштун көрбөгөнү жок. Унутпа, аны кийин жолдон айтам. Ал 
«тууганың» менен өзүң сүйлөш, – деп Кедей зергер кетенчиктеп 
олтуруп, комузду кыңгыратып жанына койду да, шадыларын 
санап: 

– О, бир топ жыл болгон экен. Бул байкуш эмдиге 
оңолбоптур, – деп Сатардын колундагы тактекени карап: 

– Ботом, бул чын эле тактеке го, бери кылчы, – деп олурайып 
карап алды да, Жапардын жасаган оюнчуктарын көрө баштады. 

Сатар Төрөбаев: 
– Кел кичинекей бөбөгүм, кел, кичинекей сүрөтчүм, – деп 

баланы эркелетип, бир топ суроолор берип, сүйлөшө баштады. 
Бала Сатардын сөзүнүн көбүнө түшүнгөн жок. «Интернатка 
барсаң пионер болосуң, кызыл галустук тагынып шыгыр айтасың, 
балдарга  печенье берет, шоколад берет», деген сөздөрү балага 
чоочун угулду. Ошондуктан, бала таптакыр унчуккан да жок. 

Сатар баланын түшүнүгүн биле койду да: «Байкуштун атасы 
эмдиге эзилүүдөн чыга элек экен го», – деп баланын жасаган 
оюнчугу менен маданий түшүнүгү бир-бирине шай 
келбегендигине таңыркаган жок. «Кан тырмак бирөөнүн колунда 

 
 

1 Акарат – каяша. 
2Шура – кеңеш. 
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калган батырактардын бирөө да, мындайлар али да болсо көп», – 
деп мурунку ойлогонун дагы бир ирет ойлоп, ошого токоорутуп 
койду. 

– Жапар, – деди Төрөбаев, – сен кедейдин баласы экенсиң, 
мен сени окууга аламын. Сага жакшы кийим, тамак беребиз! 
Жакшы үйгө жатасың. Бардыгы сага бекер болот. Окуйсуңбу? 
Сендей балдар бизде абдан көп, мен ошол балдарды бага турган 
чоң кишимин, – деди. 

Жапар Төрөбаевдин сөзүнө эми гана түшүндү. Жалооруган 
кичинекей коңур көзү чекирейип, чоңураак ачылды. 

– Айтчы, айланайын, окуйсуңбу? – Төрөбаев баланын башын 
сылап, – карачы, сенин топуң абдан эски турбайбы, мен сага топу 
берем, карандаш, китеп, кагаз – бардыгын берем, барасыңбы? 

Бала бир далайга чейин унчуккан жок, атасынан айрылса 
жоголуп кетчүдөй, ачка болуп талаада калчудай сезди. Ошондой 
болсо да, Сатардын айтканына аябай кызыкты: «Бар, бар», – деп 
ичинен бирөөлөр шыбырап жаткансыды. 

– Атамчы, атамы да аласыңбы? – деди Жапар. 
– Атаң чоң эмеспи, атаң дайым сага барып турат, сен дагы 

келип турасың, алыс эмес да. 
– Атама айтам, анан атам келгенде барам, атам барса сени 

табабы? 
– Атаң деле табат, же мен араба менен киши жиберем, 

сен арабага түшүп келесиң, – деди Сатар. «Арабага түшүп 
келесиң», – деген сөз Жапарды ого бетер кубантты. 

Кыймылсыз турган арабаларга чыгып түшкөнү анда-санда 
гана болбосо, Жапар кыймылдаган арабанын үстүнө чыгып 
көргөн эмес. Ал жасаган куурчактарын аягансып: 

– Мен анда мына буларымды да ала барам, ээ, байке? – 
деди. 

– Ооба, ала барасың, анда мындан да сонун жасайсың, 
– деп жылмайып тура калды. Бала эркелегенсип Сатарга жа- 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



кындай калып: 
– Атам издебесе, мен кете берет элем, мен жок болсом, атам 

ыйлайт, – деп улутунуп койду. 
 
 

МЕН СИЗДЕН 
КАЛБАЙМ 

 
– Ооба, айтам, – деди Кедей зергер, – айтканда да ташка тамга 

баскандай айтам. Баланын атасын Айтике Сарык дешет. Ай чиркин 
дүйнө, жаш кезинде жигиттин гүлү эле. Чоң комузчу болбогон 
менен: «Комуздуу жерде аякчы, кыздуу жерде кыякчы», – 
дегендей эле бар эле. Колунан көөрү төгүлгөн чебер уста эле. 
Бөтөнчө аялычы! Оймо-чийме ошону менен өтсүн, адамдын көзү 
тайгылган сайма саяр эле, таңдайлаштырып чий чырмаар эле. 
Кыялдап жабык баш, тегирич жасаар эле. Пай, пай, пай, анын 
кишилигине не бересиң! 

Сатар кедей зергердин сөзүн бөлүп жиберди. 
– Ал киши азыр жок го, – деди. 
– Жок, жок, ал болсо булар мусапыр болбой калсын, ал өлүп 

калган. Анын өлгөнү менин көзүмө күнү бүгүнкүдөй жапжаңы, ал 
байкуш кургак учуктан өлдү. Мен барганда Айтике башын жөлөп 
олтурган экен. 

– Кедей зергер, кел, – деди Уулбала, анын үнү кыңылдап араң 
гана угулду. – Мындай өт. Ал мен барганда кубанып кетчү эле: 
«Кел, Кедей зергер, кел, көптен бери келбей кеттиң», – деп арнап 
сактаган тамагын даярдап, көңүлдүү олтураар элек. Ошондой 
аяшымдын оору кебетесин көргөндө көзүмө жаш толо калды, 
тилим байлангандай болду. 

– Кош, анан бирдеме дей алдыбы? – деп Сатар карыяга 
карады. Кедей зергер ээринин кашын тиктеп, көңүлсүз сүйлөдү. 

Ооба, тилден калган жок. Мен бир аз олтургандан кийин: 
– Кедей зергер, бери болчу, мени карачы, тамырымды 

кармачы, мен өлөм го, – деп арык билегин араң гана сунду. 
Билегинин муздактыгы мышыктын таманы сыяктуу сезилди. 
Тамыры үзүлө жаздап, анда-санда гана бүлк-бүлк этти. Жанакы 
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кичинекей сары баласы ошондо үчтө болсо керек эле, ал 
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үйүндө жок экен. 
– Кандай экен, кандай, үмүт барбы? Ай, жок го, өлүм ушинтип 

келет экен го. Мен эми силерден бөлүнөм, – деп ыйлаган эмедей 
аянычтуу кыңылдады. – Мен силерден алыстап баратам, баланын 
атасы, Жапарым кайда? Мага керсөтчү, Жапар, айланайын, менин 
жалгызым, жалгыз жылдызым, сенин айлаң эмне болот! – деп 
жанына келген баласынын маңдайын сылады. 

– О, байкуш, баланын атасы! Мен десең, ушул баланы 
ыйлатпа, мен эми силерди көрбөйм... Баланын атасы, мага эшикти 
көрсөтчү, күн барбы? – деп эки колун сербеңдетип эшикке карай 
далбастады. 

– Жок, түн кирди, караңгы, – деди Айтике, – эртең менен 
алып чыгам, Жапарды карачы, Жапарыңды таштап кетесиңби? 
Карачы Жапарыңды? – Айтикенин сейрек сары сакалынан 
мөлтүлдөгөн жаш кулады. Мен баланы кучактап: 

– Уулбала, сен кыйналбачы, жатчы, тамырың жакшы, – 
деп баласын маңдайына жакындаттым. 

– Ооба, жакшымын, – деди салт боюнча, – жакшымын. Эми 
силер жакшы болгула. Сарык курдашыңа көз сала жүр, анын 
шаары бузулуп баратат. Жапардын атасы! Мени акырын 
жаткырчы, – деди. Айтике башын алаканы менен сүйөп жаздыкка 
койду да: «Берчи», – деп баланы менин колуман ала коюп бооруна 
кысып, аялына карап: 

– Бизди кантесиң, биз ушинтип калмак белек? Улгайганда 
мени кууратып кетесиңби? Биздин айлабыз эмне болот? – деди 
башын жерге салып. 

– Жапардын атасы, мен эшикти көрөйүнчү, эшикке чыгарчы, 
– деп жарык дүйнө менен коштошкусу келди. Айтике баланы мага 
бере коюп, ооруну көтөрүп, эшиктин алдына жетти 
да: 

– Эшик караңгы, эчтеме көрүнбөйт, – деди. 
– Ошондойбу, ай, арман ай, мейли... 
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«Мейли» дегенди Айтике тескери түшүндү да, кайта алып 
келип, ордуна жаткыра койду. Уулбала көзүн чоң ачып, эки жакты 
имерип-имерип карады да: «Мага ыраазы бол, Жапарды...», – деп 
балага колун сунду. Колун оозуна салып коркуп олтурган 
Жапарды менин колуман Айтике ала койгондо, Уулбаланын көзү 
жумула түшүп, колу шалк этип жерге түштү. Анын колу баласына 
жетпей калды. Кедей зергердин үнү каргылдана түшүп: 

– Ушинтип Айтикенин шаары бузулду, – деди. Маектешип 
бара жаткандар бир аз жерге чейин унчукпай калышты. Кедей 
зергер сүйлөөнү каалаган да жок. Ал капкайдагы унутулган 
күндөрдү көңүлү менен көрүп, белгиси жок кыялдын дарыясына 
түшүп бараткандай болду. Сатар куду бирөө чакырган эмедей 
аркасына жалт карап койду да: 

– Андан кийинки тагдырын билбейсизби? – деди. 
Карыя, салкын суу сепкендей, селт дей түшүп, Сатарды 

баамдай карап акырын гана: 
– Андан кийинки тагдыры кайгы, – деп көзүн сүртүп жогор 

жакты карап, – тээтиги булуңду карачы, биздин айыл ошол жерде 
эле, биздин айыл дегеним, менин тууганымдын айылы, байбиче 
өлгөндө инимдикине кирип калгам, өзүң билесиң, менде бала 
болгон эмес. Бир күнү таң заардан Ошко барайын деп төмөн карай 
бассам, алдымдан бала көтөргөн бирөө баратты. Жете келсем 
Айтике болуп чыкты. Мени көрө коюп, балача бакырып  
жиберди, мен анын ыйлаганын ойлосом азыр да жүрөгүм 
сыздайт. Мен сурай электе эле сакалынан жаш агызып сүйлөп 
жиберди: 

– Жан курдашым, куурап калдым, Атабек үйүмдү өрттөп 
жиберип, жалгыз уюмду тартып алды. Ага эч ким дааган жок. Эл 
жанымды араң зорго ажыратты, – деди. 

– Эмне кылдың эле? 
 

 
1 Малаам – чүпүрөк. 
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– Мен эмне кылмак элем, жанакы жубан алган аялы, мага жеңе 
сөрөй эмеспи, өзүң билесиң анын колунан иш да, аш да келет, өзү 
ашкан сулуу, канткен менен жесир меники да, мен ошону алайын 
деген элем. Ал менин жардылыгыма кайдан карасын. 

«Жоробайдан бала калган жок, агасынын арбагын сыйлап 
көңүлүмдү калтырбаса болгону, мейли, Сарык кайним мени кор 
кылбас», – деп убада берген экен. Мен кайдан билейин. Атабек 
миң башы кызыкса керек, ага тигил ыразылык бербей: «Сарык 
кайнимден башкага барбайм, үйдүн, чарбанын ээси ошол», – деген 
миш, калганын өзүң билесиң, Атабектин колунан эмне келбейт. 
Кечээ кечинде жигиттери менен келип үйүмдү өрттөп, өзүмдү 
өлтүрмөкчү болгондо араң ажыратышты. «Бүгүн болбосо эртең 
өлтүрөм, – дейт, же болбосо эртеңден калбай өзү өлсүн, же 
таптакыр тентип кетсин», 
– деп буйрук кылды. Мага жардам кылган кишинин башы эртең 
Ак-Буранын1  шары менен кетет деп элдин бардыгына 
жарыялады», – деп мага сүйлөнүп өксөп-өксөп жиберди. Менин 
колумдан эмне келсин. 

Ошко чейин бирге келдик. Күрүч алайын деген эки сомумдун 
бардыгын берип, эски шаарга чейин узатып таштадым, 
– деп карыя Сатарды карап, – ал заманды Кудай түшүндө да 
көрсөтпөсүн. Ал ошол бойдон тентип кеткен. Ошол бойдон 
баласын эми көрбөдүкпү, кагылайын бул байкуштун шору тоодон 
чоң болсо керек. Ал кеткенден кийин, тез эле кең дүйнөгө кеңеш 
өкмөтү келди. Бул байкуш эзилгенден кутула элек болсо керек, – 
деди карыя. 

– Кеңеш өкмөтү азыр эң эле жаш эмеспи, карыя, эзилгендер дагы 
эле бар, байлар малайларын жыйналышка жиберишпейт. Укугуна ээ 
боло элек батрактар аз дейсизби? Сиздин досуңуз ушулардын 
бирөөдүр. Аларды таап куткаруу сиздин жумуш, – деди Сатар. 
Жарды зергер ачык күлүп, Сатарга ыразы болгондой карап алды да: 
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– Ооба, ал биздин жумуш, мен батрактар комитетинин мүчөсү 
болгондон бери далайларды таптым, далайды байлардан 
куткардым, – деп өзүн өкмөттүн чоң кишисиндей сезди. Чынында 
да ошондой. Батрактар комитетинин мүчөлөрү жергиликтүү 
өкмөттүн алтын устуну сыяктуу болучу. – Мен Айтикеге эртең эле 
кайта келем, баятан бери ошону ойлоп келе жатам, Ачуум келсе 
Атабекке продналогду1 дагы салабыз, ал жоголбой кедей оңолбойт, 
– деп Кедей зергер чоң сөздөргө кирди. Сатар карыянын өткүр 
сөздөрүнө өтө ыраазы болду, ал Кедей зергерден мындай сезимдүү 
сөздөрдү күткөн эмес эле. 

– Жакшы, – деди Сатар, – абдан жакшы, Айтике али болсо 
Атабектен коркуп жүрсө керек, сиз аны батракка киргизиңиз, 
Атабектен акысын алып бериңиз, баласы жапан сыяктуу, кишиден 
чочуп турат, байкадыңызбы? Аны интернатка алалык, жасаган 
куурчактарын көрдүңүзбү, өлбөсө уста болот, – деп карыяны 
карады. 

– Ооба, айланайын, ооба, мен эртең менен эле ошондо болом. 
Сенчи? – деди карыя. 

Сатар башын ийкеп, сүйүнгөн эмедей атын моюнга бир 
жаңсап алды да: 

–   Мен сизден калбайм, – деди. 
 
 

БУЛ ТАЛАНТ 
 

Мойнунда кызыл жибек галстугу бар сулуу кара бала 
интернаттын жатаканасынан чыгып, эки жагын карап, бирөөнү 
күткөндөй, жай басып кылчактай берди. Эски дубалдын ар 
жагында жашынып турган аксай баскан жалпак кара бала чыйт 
эттирип ышкырып коюп, олтура калды. Галстукчан бала улактай 
секирип жакындай берди да: 

– Ууруну эми кармайбыз, ойнойлу десем болбой койду, 
 
 

1 Кыял – кооз оюм. 
2Зергер – алтын-күмүштөн, жезден шакек, билерик ж.б. көркөм буюмдарды жасоочу уста. 
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менин көйнөгүмдү ошол эле алды, – деп койду да, дубалдан 
башын чыгарып жатакананы акмалады. 

– Көрүнбөйбү? – деди аксак бала. 
– Жок, ал ушул кезде уурдап жаткандыр. Сатар агайга барып 

айталыбы? – деди сулуу бала. 
– Билбейм, жалган болуп жүрбөсүн. 
– Анын атасы да ууру, көрөсүң го. 
Колуна көнөчөк кармаган арык сары киши балдарды көрүп 

токтой калды. 
– Ай киши, айран сатасыңбы? – деп сулуу кара бала тура 

калды, ал киши жалт карай бергенде, чочугандай жолдошун 
нукуп койду. Ал бала эчтекени байкаган жок. 

– Жок, балам, – деди сары чал, – айран ичесиңерби? Кел, 
кичинекейден жуткула, силер интернаттын балдарысыңарбы? 
Айтикеев деген бала аман-эсен барбы? 

Балдар бири-бирин карап коюшту да, колдору менен дубалды 
чукуп унчукпай калышты. 

–   Ой, айланайындар, силер эмнеге унчукпайсыңар? Же аны 
тааныбайсыңарбы? Чоң курсак, унчукпаган сары бала, мында 
келгенине бир жыл болуп калды, же силер жаңы балдарсыңарбы? 
Кел, айланайын кулундар, бери келип айран жуткулачы. 

Айтикенин жүрөгү тикилдеп кетти. «Балам өлүп калса керек 
же катуу оору болсо керек, балдардын дубал чукуп калышы 
жакшы жөрөлгө эмес», – деген кыял Айтикенин жүрөгүн оюп 
жиберди. Балдар: «Сен айт, сен айт», – дегенсип, бирбирине 
баштарын ийкешти, бирок эч кимиси унчуккан жок. Айтике 
аларды күтпөстөн, ылдамдай басып балдарга келип: 

–  Ме, айланайындар, кичине-кичине жуткулачы, – деп 
көнөчөктү1 бере койду. Сулуу кара бала мурдун чүйрүп. 

– Мен ичпейм, сенин көнөчөгүң эски экен, мен сени таанып 
турам, – деп кайра түрттү. Экинчи бала жолдошун жаман көзү 
менен бир карап, көнөчөктү ала коюп, кылкылдатып беш- 
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алты жутуп жиберди. 
– Сен кимдин баласысың, айланайын, ич, көнөчөк эски болгон 

менен таза, – деди Айтике. 
Аксак бала жолдошуна шыбырап: 
– «Сен» дебе, Сатар агай «сиз» деп сүйлөгүлө дебеди беле? 
Сулуу бала жолдошун түртүп унчукпай туруп, Айтикеге тик 

карады. 
– Мен Атабектин баласымын, Сен Айтике сарык 

эмессиңби. 
– Мм, ошондойбу? – деп саал ойлоно калды да, – ооба, 

Айтике Сарыкмын, сен качан келгенсиң? 
– Бир ай болду. 
– Атаң сени жетим бала деп өткөрсө керек, миң башынын 

балдарын албайт дечү эмес беле? 
– Билбейм, мен эле киргем, – деди сулуу бала, – менин атамын 

жерин алып коюшпадыбы. Азыр миң башы эмес да. Интернатта 
кимдер болоорун бала билчү эмес. Ата тарбиясы боюнча 
Айтикени «сиз» дебей «сен» деп айткан бала үчүн, кадыресе ал 
Айтикеден жалтанууга эч кандай себеп жок болучу. Атамдын 
душманы жалгыз эле ушул киши деп билчү. «Бул кызыл шайтанды 
өлтүрбөй жан тынбайт», – деп Атабектин айтканы баласынын 
эсинен чыга элек эле. Атабектин баласы Айтике менен 
сүйлөшкөндө куду Атабек сыяктуу кемитип шылдыңдай сүйлөдү. 

– Сенин балаң ууру, азыр аны кармайбыз. Мен азыр Сатар 
агайга барып айтам, – деп дубалдан аттай жөнөдү. Бала Айтикени 
бир карап алды да, ийреңдеп жолдошунун аркасынан жүгүрдү. 

– Ай, бала,– деди Айтике, анын муундары калчылдап, 
сакалдары сербейип, көзү тунара түштү, – айтчы, айланайын, 
эмне уурдады? Ал уурдабайт. 

– Мен билбейм, аке, аны мен айткан жокмун, – бала жер- 
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ди тиктеп илкий басып туруп калды. 
Айтике олтурган жеринен козголгон жок, коркунучтуу 

кыялдарга бөлөнө берди. Көнөчөгүн тиктеп, далайга чейин эси 
оогондой олтурса да, «ууру» деген сөздү ойлогондо көзү умачтай 
ачылды. Бирок ордунан тура алган жок. Кулагына баланын 
чыңырган үнү угулгандай: «Ур, ур!» – деген балдардын үндөрү 
күчөп чыккандай, аларды бирөөлөр арачалагандай болду. Терезеге 
келип шыкаалаган кишилерди көргүсү да келген жок. Анын 
башында тилсиз, дабыш чыкпаган түркүн сөздөр сүйлөнө берди: 

–   Сатар деген жигит урдурбас, ал коммуиист эмес беле, 
жок, кеңеш өкмөтү калыс. Ууруну, байды, басмачыны аябайт. 

Сатар үйдөн чыкканда, аны менен бирге эки-үч киши кошо 
чыкты. Атабектин баласы алардын алдына түшүп, интернаттын 
жатаканасындагы Жапарды көздөй жөнөдү. Сатарлар 
жатакананын терезесине жакындаганда, беркилерди «токтогула» 
дегенсип, колун артка жаңсап, акмалай басып терезеден 
шыкаалады. 

Атабектин баласы «токто» деген белгиге караган жок, экинчи 
терезеге өбөктөп жетип, колун терезеге такай коюп, бир тиктеп, 
мышыкча басып Сатарга жете бергенде, шыбыраган дабыш 
менен: «Тигине, матрасты жыйнап жатат», 
– деп оозун басып, кытылдап күлүп жиберди. Сатар терезеден 
көзүн албай туруп, шыбыраган балага колун жаңсап 
«акырын» деген белги берди. Бала эки алаканы менен оозун 
басып, күлкүсүнө чыдабай быкылдаган бойдон кайта чуркап 
беркилерге келди. 

– Не, нерсе, – деди тарбиячы келин, – нерсе ишли анда?1 

—Анын аппак жүзү купкуу болуп, көзү чоңоюп кеткендей болду. 
– Уурдап жатат, жүргүлө, уурдап жатат. Анын атасы да ууру 

болчу... 
Сатар терезенин экинчисине барып бир топко тиктеди да, 

билээр-билмексен кылып терезени черткиледи. Ар жактан белги 
болгон жок. Сатар кайта бурулду. «Келгиле» дегенсип колун 
жаңсады. 
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Интернаттын тарбиячы аялы Сатарга чуркап: 
– Нерсе соң анда, абзий2, нерсе бу? 
–  Нерсе экенин азыр көрөсүз, Наташа ханум, таң каларлык 

иш. 
Наташа ханум колу менен бетин сыйпалап, тез-тез сүйлөдү: 
–  Жөлөр болгон, Жапар жөлөр болгон бит, ничик алай 

болорга ишенмийм... – деди. 
Сатар ачык күлүп, келинди колдон алды да, татарчалап: 
–  Шулай энди, ажап1  нерселерди көрөсиз, – деп тамашалап, 

кайта кыргызча сүйлөдү. – Акырын-акырын басып бир бирден 
карагылачы, ал өзүнчө башка дүйнөдө олтурат... 

Катар турган кроваттын төшөнчүлөрү жерде жатат. Кроваттын 
алдына салган аппак тактайлардын бети карала-торала болуп 
көрүндү. Жапар жаңы ойгонгондой, анын кичинекей пакпак көзү 
үчүнчү кроваттын тактайына кадалып турат. 

Тактайдын бетине тийген күндү шыкаалагандардын 
көлөкөсү баспаса, дүйнөдө кандай чуу болуп жатканын Жапар 
сезбес эле. Шыкаалаган кишилердин көлөкөлөрү, алардын 
кыйымылдарына жараша, Жапардын тактайында болду. Жапар 
адегенде адамдарды байкаган жок. Терезеден түшкөн теректин 
көлөкөсү деп сезди. Кишилер бир бирине баштарын кошуп 
шыбыраша баштаганда, анын тактайын кара калың көлөкө каптап 
калды. Жапар ошондо гана башын көтөрүп, терезеге бурулду, 
адегенде терезенин тушундагыларды мал деп ойлоду. Ордунан 
туруп, талыган мойнун ары-бери козгогондо гана кишилердин 
жабалактаган көздөрүн көрө койду. Эл ага таңыркаса, Жапар элге 
таңыркады... 

Наташа татарча сүйлөгөн орус кызы боло турган, баланын ууру 
эместигин көргөндө чыдай алган жок. Жапардын тил 
билбестигине да карабады, жүгүрүп үйгө кирип келди да: 

– Жапарчик, золотой мой, голубчик мой, что ты делаешь, – 
деп кучактап өпкүлөп жиберди. Анын бетинин оту албырып, ак 
саргыл болуп тамылжый түштү. 
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– Шулай1  должен быть айтам бит, айтам. Айтике кишилердин 
үстүнө кирүүдөн уялды. «Ушул чалдын ууру баласы мына бул», – 
деп кимдир бирөө баласын түртчүдөй сезилди. Ошондуктан үйдү 
имериле басып, тигилер шыкаалаган терезеге келип көзүнүн 
кыйыгы менен карады. 

Сатар Айтикени жазбай тааныды, ал шамдагай тура калып, 
терезени ачып жиберди да: 

–  Аксакал, быягынан келиңиз, – деп колун жайып 
жылмайып, – тез келиңиз, – деди. 

Айтике калтаарып көңүлсүз кайрылды, анын эки кулагына 
эки киши шыбырагандай туюлду. 

– Мына сени шылдың кылып жатат. 
– Жок, эчтеме эмес, баланыкын кечирип койду...— деген 

сыяктуу капкайдагы көрүнбөгөн жана түгөнбөгөн шыбырларды 
угуп жиберди. 

Сатар: 
– Келиңиз, – деп тура калып колун сунду. Айтике аны байкаган 

да жок. Беш-алты кишинин ортосунда турган баласын көрө койду. 
Ал чийкил болгуча боргулданып, кирпигин мышыкча жартылап 
жай ирмеп, жөлөп койгон каалгадай төрт тактайдын бетин тиктейт 
да, калтыраган уяң үнү менен бирдемелерди айткан болот. Бирок 
бирөөнү көрүп баамдоого анда чама жок эле. Атасын да байкаган 
жок. 

Айтике көнөчөгүн коё коюп, дубалга сүйөнүп, баланы карап 
олтура калды. 

– Сиздин балаңыздан бөтөн касиеттер чыгып жатат, 
тыңшаңыз, – деп Сатардын шыбыраганы Айтикенин кулагынын 
кырынан кетти. Өңү бузулуп, сейрек сары муруту каадасынча 
бириндеп кетти. Бетинен куланган мончоктой терлери, узун 
бырышкан ичке мойнун көздөй шорголой берди. 

Наташа кол жоолугун ала коюп, боргулданган баланын бетин 
сүртүп, быйпыйган кичинекей мурдунан чымчып эркелетип, 
олтургандарга бурулду. 

– Вот1  киргизский Репин, жетер энди, – деди. Айтике түш 
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көргөндөй болду, өз көзүнө өзү ишенбеди. Келиндин оозун тиктеп: 
–   Балам, ал эмне дегениң? – деди. 
Олтуруп бараткан Жапар атасын үнүнөн таанып, жалт карап, 

кайта тура калды да, эмне кыларын билбей, акырын жылмайып 
койду. 

Сатар баланы колдон алып өзүнө карай тартып, далыга кагып 
эркелетти. 

–   Атаңа учураш, – деп баланын колун Айтикенин колуна 
тийгизе койду. 

Айтике ар кимди бир карап: 
–   Мен эчтемени билбей калдым, бул эмнеңер? – деп баланы 

бооруна кысты. 
Сатар Наташага карап, тактайдагы сүрөттөрдү көрсөтүп: 
–   Сиз такыр байкабагансыз. Мына бул сүрөттөр кагазга 

түшсө Фрунзеге көргөзмөгө жиберет элек. Балага эмне керек 
болсо бардыгын таап бериш керек. Кагаз, карандашты 
каалаганынча бериңиз, – деп бирөөнө карады да, тактайды 
көрсөтүп, – бул элдин ырыскысы, бул талант, — деп Айтикеге 
карап бирдеме айтмакчы болду. 

 
 

ТҮБӨЛҮК 
ДОСТУК 

 
Июнь айыньш он бештеринде Фрунзе шаары жашыл тукабага 

бөлөнгөндөй болот. Жогору жагында азууланган мөңгүлүү тоо, 
андан соккон сыдырым жел, бөксөдөгү эгиндерди жай толкундуу 
деңиздей кылып көрсөтөт. Муну көрбөгөн кишилер өзүнүн көзүнө 
өзү ишенбейт, анткени Чүйдүн бою жыйырма беш, отуз градус 
ысык, андан сегиз километр тоого карай жүргөндө Кисловоддун1  

абасындай мелүүн, дагы бир аз жогорулаганда күздүн элесин 
берет, бирок жердин бетинен саргарган жапырак көрүүгө болбойт. 
Андан арыраак мөңгүлүү ала тоо, каалаган туристтер 
Кыргызстандын борборунда туруп, бир күндүн ичинде жылдын 
төрт мезгилин көрүүгө болот. 
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Аппак мөңгү мала тартып күндүн акыркы нуру менен 
коштошкон учурда же тоонун башын жаңыдан күн чалганда 
сүрөтчү Абрацов дайым сүрөт станогунун жанында жападан 
жалгыз болоор эле. Күндөрдүн биринде эртең менен Абрацов эки 
киши болуп олтурду. Анын жанындагысы шамдагай, шыңгаа сары 
жигит. Ал дагы сүрөтчү. Ал анда-санда суроо берип коёт, 
станогунан төрт-беш кадам чегинип, таанча мойнун кыйшайтат 
да, ыкшырайтып көзүн кысып тарткан сүрөтүн баамдайт. 

Абрацов төбөсүн басып кийген эски кара шляпасын сол 
чекесине кыйшайтып, уйпаланган кара лента галстугун түзөтүп, 
боёкторун жыйнады. 

– Семен Афанасьевич, – деди жаш сүрөтчүгө, – кийинки кезде 
тез чарчай турган болдум. «Кары келсе ашка, жаш келсе ишке», – 
деген кыргызда макал бар, иштей бер. 

Семен Афанасьевич: 
– Макул, макул – деп күлдү да: – Сиз бир бала жөнүндө айтам 

деген элеңиз, – деди. 
– Ал так эле сиз үчүн, ал сүрөтчү бала, – деди Абрацов, – анын 

тарткандарын техникумдан көрсөңүз болот, – деп кистелерин жууп 
кутусуна салды да, жай сүйлөй баштады. 

– Мен техникумда сүрөттөн сабак бергениме үч жыл болду. 
Таланттуу балдар эң эле көп, күндөрдүн биринде, балдарга 
Венеранын1 башын тартууга тапшырма бердим. Кезектеги сабакта 
тапшырманы текшерип олтуруп, күтпөгөн баладан сонун сүрөт 
чыкканын көрдүм. Ал Венеранын сүрөтүн эң эле сонун тарткан, 
жалаң гана тапшырма эмес, лавр жалбырагынан венок кийгизип, 
өзүнчө вариант жасаган, мындан башка эки кыргоол тартып 
келген: анын мурунку сүрөттөрү эч кандай балага туура келчү 
эмес. Тартууга – шыгы да, эби да жок болучу. Баланын аты Кудуң 
эле. Кудуңдун сүрөтү таптакыр окшошпогондугу менен белгилүү 
болчу, соңку сабакта жомоктогудай 

 
 

1 Ак-Бура – чоң суунун аты. 
Продналог – азык-түлүк салыгы. 
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башкача, – деп жылмайып Семен Афанасьевичке жакындай 
түшүп, – мына сага, бул баланы кантип баалабай калдым деп 
өзүмдөн өзүм уялдым. Сабактын көпчүлүгү Кудуңдун сүрөтү 
жөнүндө болду, класстагы балдардын бардыгы шүйшүнүп 
карашты, бир бала колун сунуп сөз сурап: «Бул сүрөтту Кудуң эче 
күндө тартты экен», – деди. Кудуң мостоюп туруп: «Кечээ эле 
тарттык», – деди. 

– Ии, мына, – деди экинчи бала, – өзү тарткан эмес, тарттык 
деп жатпайбы, – деди. Мен шектенгеним жок, орусча тилди начар 
билгендиктен «тарттым» дегенди айталбай «тарттык» деп жатат го 
деп ойлодум. Кудуң унчуккан жок. 

– Ким экөөң тарттыңар? – деп баягы бала Кудуңга экинчи 
суроо берди. Кудуң балага жаман көзү менен карап: 

– Эмне, сени текшерүүгө койду беле? Кыйын болсоң бирөө 
менен биригип тартып албайсыңбы? –  деди. Балдар чуулдап 
күлүп жиберишти. 

– Демек, сүрөт аныкы эмес экен да, – деди Семен 
Афанасьевич. 

–   Токтоңуз, кызыгы бар, – деди Абрацов. Кудуңдун атагы 
окуучулардын бардыгына таралды. 

Бир жумага чейин Кудуңдун кубандырганы эсимден кетпей 
койду. 

Төмөнкү класска сүрөт болчу эмес, сүрөт сабагы жүрүп жаткан 
кезде, биздин класстын эшиги дайым кичинекей болуп ачылып кала 
турган болду. Бир күнү эшикти эки ирет жапсам, эки ирет баягыдай 
болуп кайра ачылды. Бирөө зөөкүрлүк кылып жатканына 
кыжырландым да, шарт эшикти ача салдым. Шыкаалап турган 
кетирейген сары бала селт дей түштү. Ал төмөнкү класстын баласы 
эле. 

– Эмне керек, кет! – дедим, бала жалооруп карап, унчукпастан 
басып кетти. Келерки сабакта эшик билинбей дагы ачылды, биле 
койдум да: «Кантээр экен», – деп унчукпай жаап койдум, бир 
аздан кийин дагы ачылды. Чекесинин жартысы көрүнүп баягы 
бала шыкаалап жаткандай сезилди. Мен 
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эшикти ачып баратканда: 
– Саламатсызбы! – деген калтыраган баланын каргылданган 

үнү угулду. Бала мага эң эле аянычтуу көрүндү. Үмүт кылгансып 
жал-жал карап, мукактана калды. Баланын кебетеси өтө бош, өтө 
аянычтуу. 

– Сүрөттү жакшы көрөсүңбү? – дедим маңдайын сылап. 
– Ооба. 
– Тарта билесиңби? 
– Билем. 
– Фамилияң ким? 
– Айтикеев. 
– Атың ким? 
– Жапар. 
– Тартканың барбы? 
– Бар. 
Класстагы балдар биздин сөздү тыңшап турган болуу керек, 

бирөө чыга келди. Анын аркасынан келип Кудун. да тура калды. 
Башка балдар да бириндеп туруп келип, босогого чогула 
башташты. 

– Кана, кайда, алып келчи? – дедим, бала чекесин тырмап 
балдардын ичинен бирөөнү издегендей болду. 

– Кудунда деле бар, ошону көрөсүзбү? – деп Кудуңду көрө 
коюп: – Кана, Кудуң баягы менин сүрөтүмдү көрсөтчү, – деди. 
Балдар чурулдап күлүп жиберишти. 

– Кудуң, кана, көрсөтчү. 
– Мен айтпадым беле. 
– Алып келчи. 
Кудуң унчуккан жок, бир бала чуркап барып, Кудуңдун 

сүрөттөрүн көрсөтүп: 
– Ушулардын кайсынысы? – деди. Жапар чоң кишиче шашпай 

гана: 
– Мына бул кыргоол, мына бул аялдын башы... Тетигил 

 
 

1 Көнөчөк – төөнүн терисинен ыштап жасалган кичирээк идиш. 
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дагы меники деп ит ээрчиткен кишинин сүрөтүн көрсөттү, – деп 
Абрацов жылмайды да, – ал бала өлбөсө чоң сүрөтчү болот, анын 
келечеги алдыда турат. Мен сизге аны тааныштырайын, азыркы 
тарткандары кесиптелгендей эле, – деди. 

Семен Афанасьевич баланын машакаттуу окуясын укканда 
чыдай албады. 

–  Сиз мага аны бүгүн эле көрсөтүңүз, мен аны көрө электе 
эле, көңүлүм түшүп калды, – деп сүрөттөрүн жыйнай баштады. 
Алар Дзержин көчөсүнө кире бергенде, субботник1  кылып бак тигип 
жаткан техникумдун балдарына жолугушту. Алар ырдап, күлүп 
бирин-бири түртүп ойноп жаткан балдарга: 

– Жапар Айтикеев кайда? – деди Абрацов. 
– А, тетигине, сүрөт тартып жатат, чакырайынбы? 
–  Чакырыңыз,  –  деди Абрацов,  –  жүр, Семен 

Афанасьевич. 
Алар Жапардын арка жагынан жакындап барып, баш ийкешип 

сүйлөшө түштү. Кармаган үч кистини улам алмаштырып, улам 
кетенчиктей түшүп, шыкаалап коюп, кадаланып тартып жатты. 
Семен Афанасьевич «кантээр экен» дегенсип катуу жөтөлүп, кара 
күчкө чүчкүрүп кобурай баштады. Анын чүчкүргөнү, жөтөлгөнү 
канчалык көңүл бурарлык болсо да, Жапар каранган да, байкаган да 
жок. Ар жагында иштеп жаткан балдар Семен Афанасьевич кара 
күчкө чүчкүргөнүн сезип күлүп жиберишти. Жапар ошолорду тартып 
жаткан эле, ал алардын күлгөнүн байкаган жок, алардын өзгөрүлгөн 
кыймылдарын гана байкады. 

–   Ай, Узак, ай, – деди Жапар колун жаңсап, – сенин позаң 
өзгөрүлүп кетти, мурункудай кырыңды салып тур, сен, – деп 
экинчи баланы жаңсап, – көчөтүңдү көрсөтүп ыраазы болгондой 
күлүп тур, ошондой, ошондой. Аз эле калды. Бали-бали, так 
ошондой. 

Карап турган эки сүрөтчү Жапардын көңүлүн бургусу 
келбеди. Көрүп турган балдарга «билдирбе» дегенсип, колдорун 
жаңсап акырын сүйлөшүп, баштарын ийкешти да, арыктын боюна 
олтуруп байкай беришти... 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



Жапар улам, улам кетенчиктеп сүрөтүн карады да: 
– Узак, сен ишке жарадың, эми болду, – деди. 
– Теперь хватит, – деп Семен Афанасьевич жанына барып тура 

калды. Жапар селт дей түштү, жыйнап жаткан станогун таштай коюп, 
чоочун жигитке таңыркай калды. Жаңыдан туруп жаткан Абрацовду 
көрө койгондо, эрксиз жылмайып: 

– Саламатсызбы? – деди. 
Абрацов окуучусун Семен Афанасьевич менен тааныштырды. 

Эки сүрөтчү келгенде, Жапар алка-шалка тердеп кетти. 
Семен Афанасьевич Жапардын мойнунан кучактап, далыга 

каккылады: 
– Биз эми үчөөбүз, бирок сен кыргыздан чыккан туңгуч 

сүрөтчүсүң. Бүгүнкү танышуу түбөлүк үзүлбөс достуктун башы 
болсун, жүр сүйлөшөбүз. 

 
 

БИРОК ШАШУУ КЕРЕК 
 

Жапар Москваны көргөндө башка дүйнөгө келгендей болду. 
Башынан өткөн оор күндөрү эрксизден көз алдына элестеди. 
Семен Афанасьевич: «Эмне көргүң келет?» – деп Жапардан кеңеш 
сураган жок. 

– Жүр, галлерея көрсөтөм, – деп өзүнүн аялы менен кошо 
Жапарды ээрчитип, бир топ музейлерге алып барды, Жапардын 
башы маң болуп чарчай баштады. Түшкө жакындаганда 
Третьяковский галлереяга  киришти.  Семен  Афанасьевич 
сүрөттөрдүн тарыхын, авторунун өмүр баянын мончоктой тизип 
сайрай берди... 

Жапар канчалык чарчаса да таң атканча уктай алган жок, 
көргөн сүрөттөрү лентадай тизилип, көзүнө көрүнө берди. 
Кыялдан-кыялга өтүп баратып, көнүлүнө коркуу да түштү. Семен 
Афанасьевичтин сүйлөгөн сүрөттөгү агымдары, Жапар үчүн күч 

 
1 Нерсе ишли анда? – ал жакта эмне болуп жатат? 
2Азбий... – Агай ал жакта эмне болуп жатат? 
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жеткис караңгы болуп сезилди. Кайта кеткиси да келди. Кетпей 
башка окууга киргиси да келди. Семен Афанасьевичтин: 
«Турмушта женил эч нерсе жок», – деген сөзүнө такала калып: 

– Ырас, – деди күбүрөп, – жеңил эч нерсе жок, аны күч менен 
жеңилтиш керек. Эмне болсо да эртең көрөм го, – деп далайга 
чейин дайынсыз ой менен жатып, таң агарган кезде үргүлөп кетти. 

Семен Афанасьевич менен Жапар сүрөт училищесине 
киргенде, күн түшкө жакындап калган эле. 

Жапар заңгыраган залга киргенде боёктун күлүмчү жыты бур 
дей түштү. Шейшептей ак кагаздарга, грунттолгон1  холстарга2 

сүрөт тартып жаткан жигит, кыздар биринен сала бири жалт-жалт 
карашып, өздөрүнчө күбүрөшө калышты. Көз айнекчен көк ала 
сакал сүрөтчү профессор аларга карап: 

– Иштегиле, – деп койду да, станоктун үстүндө олтурган 
жылаңач аялга келип: – Сиздин фразаңыз3 өзгөрүлүп калды. Сол 
колуңузду башыңызга жакыныраак кармаңыз, булчуңдарыңыз 
көрүнбөй жатат, – деди. Жапар мурда күнү эле жолуккан сүрөт 
профессорун тааный албай калды. 

–  Сүрөтчү байкагыч, сезгич болуу керек, – деп профессор 
күлүп туруп эскертти да, – эчтеме эмес, бир кезде менин сөзүмдү 
сиз дагы айтасыз, эмесе ишке ки-ришели, – деп далдайган кагазды 
доскага жабыштырып койду. Көрүп турган Жапар уялгандан 
тердеп кетти. Мукактанып жер тиктеп туруп: 
«Кечириңиз, профессор», – деген сөздү араң айтты. 

Профессор саатын карап: 
– Бүгүн сизге кеч болуп калды, ал эчтеме эмес, бүгүн мына 

бул натурщикти4  тартып туруңуз, сиз менен атайын сабакты эртең 
баштайбыз, ушуну туура деп ойлойм. Профессор башка сөз 
айткан жок. 

– Семен Афанасьевич, жүрүңүз, – деди. Семен Афанасьевич 
 
 

1 Ажап – кызык. 
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Жапардын калтаарып уялып турганын сезе койду да: 
–  Жапар, уялба, тарта бер, сен баарын билсең окууга 

келбес элең, – деп натурщикти көрсөтүп, колун жаңсап 
бирдемелерди айтып, – ишиңдин ийгилиги болсун, мен кеттим, 
Жапар, – деди. 

Жапар капаска салгандай көрүндү, ал өмүрүндө жылаңач 
аялды көргөн эмес. Ошондуктан натурщик болгон жылаңач аялды 
тик кароодон уялып, жалтангандай болду. Натурщик катырып 
койгонсуп, бир калыптан козголбой жалдырай берди. 

Жапардын колундагы жоон көмүр графит карандаш эң эле 
кол көтөргүс оор өңдөнүп сезилди, натурщикке карап туруп 
канчалык аракет кылса да: «Кой, тартпа уят», — деген шыбырды 
тили эмес, колу сүйлөп жаткандай болду. Айланасында иштеп 
жаткан студенттер бир бирин карашып, жымыңдаган сайын, 
Жапардын каруусу кеткенсип, денесинин тердегени күчөдү. 
Жапар келгенине аябай өкүндү, сабак берип элде жүргөн күндөрү 
жылуу болуп сезилди. «Менден эчтеме чыкпайт го», – деген 
коркунуч Жапардын кайратын жоготуп, шал кылып 
бараткансыды. Айланасындагылардын сүйлөшпөй 
ымдашкандыктары Жапарды кордоп жаткандай сезилди. 
Натурщикти капталынан тартып жаткан узун чач ак кыз, 
балбылдаган тегерек коңур көзүн саал кысыңкырап кетенчиктей 
түшүп, натурщик менен сүрөтүн салыштырды да, Жапарга карап: 

– Жаңы билиш, кандай дейсиз? Менимче моюндун көлөкөсү 
коюураак го? – деди колу менен көрсөтүп. Мындан ары тааныш 
болобуз, казаксызбы? 

– Жок, мен кыргызмын, – деди Жапар, кыздын сураган 
кеңешине жооп бербестен, – сиз казакстандыксызбы? – деп бир аз 
козголуп койду. 

– Ооба, демек, биз жердеш экенбиз, мен каштектик бо- 
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лом, сиз кай жерденсиз? 
Жапар жерин алыстаткысы келген жок, калп айтпаган неме 

саал жылмая түштү да: 
– Менби, мен токмоктукмун, – деп Каштекке жакын жерди 

айтты. – Мен андан кичине кезимде кетип калгам, аларды 
тааныбай да калдым, – деп алдын ала акчылана баштады. 

Ал кездерде томолок бет кыйык көз кыргыз, казактар 
көрбөгөн Москва жаштары үчүн эң эле кызык байкалчу. Бул 
залдагы жаштар өңү сертирээк жонток Жапарды көргөндө, анын 
көзүн, жүзүн, жаш болсо да, наардуу кабагын көрүшүп, таңыркай 
беришти. Алардын ичинде ишке жалкоо, оюнду жакшы көргөн 
тентек – Сергей деген бирөө бар эле. Ал өзүнүн сулуулугу менен 
мактанып: 

– Мен Байрондон да сулуумун, ал акын болсо, мен 
сүрөтчүмүн, – деп өзүнө өзү корстон болоор эле, ал ошончолук 
сулуу болсо да, кандайдыр белгисиз сыр аны сүйкүмсүз кылып 
көрсөтчү, ага кошумча анын мактанчактыгы менен аксымдыгы 
анын сулуулугун таптакыр жокко чыгарып таштаган эле. Анын 
сулуулугунан эч кандай жылуулук сезилчү эмес, Сергей 
башкаларга караганда Жапарга бөтөнчө таңыркады. 

– Эй, дорогой, – деди Жапарга жакын келип, – силердин элде 
сулуу кишилер болобу? Же баары тоголок бет, кетирекей болобу? 
– деп бөйрөгүн таянып тура калды. Бул сөз Жапардын кыжырына 
тийди, Жапар анын маңдайынан көп нерсени окуп жибергендей 
болду. 

– Ар бир элде сулуу болууга мүмкүн, сулуулук сырткы 
көрүнүш менен чектелбейт да, мен адамдын ички сулуулугуна 
суктанам, – деди Жапар. Ал чыйралып кетти. 

– Туура, туура, – деген үндөр туш-туштан чыкты. Сүрөт 
тартып жаткандар бир бирден келип, сөзгө аралашты. 

– Абдан туура, – деди ак кыз. – Мен жаратылышка түк 
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ыраазы эмесмин. Сырткы кабыгы сулуу болуу менен бирге, анын 
ички табигаты, жүрөгү, маңызы да сулуу болсо кандай сонун 
болоор эле, – деди. 

– Сен мага карата айттың го, Вера, мен билем сени, түшүнөм, 
– деди сулуу жигит. Акырая карап мойнун көтөрүп: – Өзүңөр 
мендей болсоңор кантээр элеңер? 

– Куда сактасын, – деп Вера күлүп жиберди. 
– Сен эмнесиң, жансыз, муздак мрамор ташсың, көргөндө 

көргөн жерде өлүк сыяктуу кала бересиң. Бизге жылуу сулуулук 
керек, муздак сулуулуктан көрө, жылуу эсте каларлык ички сезим, 
жандуу элес керек. Түшүнүктүүбү? – деди. 

Сүйлөгөн сөздөрдүн бардыгы Жапарды оордуктан куткарып 
жаткандай туюлду. Ал боюн токтотуп, тең ата тарта түштү. 

– Мен Москвага биринчи келдим, мындай жаады түшүмдө да 
көргөн эмесмин, – деп жымың этип койду да, – кандай башташ 
керек, балким көрсөтөрсүңөр, – деп колундагы жоон графитти 
кагазга тийгизбей жаңсай баштады. 

– Мына, мында туруңуз, – деди Вера, – албетте биринчи 
кезекте сизге оор. Эртең профессор келгенде, атайын, лекция 
окуйт, графитти таптап, натурщикти карап, – мына бул жерден 
баштаңыз, мындай тартыңыз, сиз уялбаңыз, мына булар да жаңы 
келди деп экөөнү көрсөтүп, графитти жаңсап, кана, – деди. 

Жапар көзүн ирмеп, бирдемени эске түшүрдү. Ак кыздын 
элеси, сүйкүмдүүлүгү интернаттын тарбиячысы Наташага окшош 
боло калды. 

Жапар үргүлөгөнсүп саал чегине түшүп натурщикти карады, 
карандашты эркин шилтей баштады. Ал далайга чейин унчуккан 
жок, анда-санда саал токтоло калып натурщикти баамдап коёт да, 
субагай-субагай тартып фигуранын элесин түзөт. Карап турган 
жаш сүрөтчүлөр бир бирине жөлөнүп шыбыраша калышат, кай 
бирөөлөр Жапарга көрсөтпөй колу ме- 
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нен жаңсап, өздөрүнчө өксүгөнүн көрсөтөт, Жапардын колу ошол 
жерди жанып өткөндө, башын ийкеп кыбасы кангандай жылмая 
түшөт. 

Коңгуроо шаңгырап жатканда сүрөтчү-профессор залга кирип 
келген эле. Вера анын жолун тосо жүгүрүп, ага кынала түшүп, 
бирдемелерди айткандай болду. Коңгуроонун шылдыраганы 
басылганда, натурщик позасын бузуп түшүүгө киришти. Жапар 
анын бутун тартып жаткан эле, колун жаңсап: 

– Токтой туруңуз, токтой туруңуз, азыр азыр, – деди. Натурщик 
ага көңүл бурган жок, тике тура калып талыган 

денесин жазып керилип-керилип койду. Жаңыдан кирип келе 
жаткан профессор тиктеп тура калып: 

–  Ыракмат, балам, ыракмат, жетет, жетет, – деп профессор 
Жапарды далысынан кучактап: – Иш эми эч жакка качпайт, 
сүрөтчү болмоюнча сени эч жакка жибербейм. Сенин элиң бизден 
да, сизден да көп нерсени талап кылат, берүү, берүү биздин 
жумуш, алуу, алуу сиздин жумуш, – деп сакалын сылады, – өмүр 
кыска, иштей билгенге убакыт жетишет, бирок шашуу керек, – 
деди. 

 
 

СОГУШ КАЙГЫ, СОГУШ УЛУУ СЫН 
 

– Жалгыз буттун кадамы соо кишиникинен арыштуу болот, 
карачы, – деп жанындагы жолдошуна карап, жалгыз буттуу, ак 
жүздүү арык жигит күлүп коюп, балдак менен секемандап ары 
бери басып, сүйлөй баштады. 

– Наалат сага, кайсыга күлөсүң, – деди чолоктордун бирөө, 
– эки буттуу арстан болгончо, төрт буттуу мышык болгон жакшы, 
бизге эми ким карайт, ким! Баягы сени менен жүргөн кыздар 
карайбы? Сен мурун кандай элең, балалайканы1 колго алып, 
«кыздар менен үн алышам» деп ойлойсуңбу? 

 
 
 

1 Венера – аялдын скульптурасы. 
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Жок, жок, колуңдагы эки балдакты алып таштаса, бечелдей 
жалдырайсың, түшүндүңбү? Мен туура айтамбы, – деп 
кыжырланып, колун таңган кер мурут жигитке карады. 

Кер мурут жигит көзүн сүзүп көңүлсүз карап, бир аз унчукпай 
турду да, көзү менен күлүп: 

– Кыздар сенин бутуңду сүйбөйт, сенин адамкерчилигиңди, 
эрдигиңди, жүрөгүңдү сүйөт. Албетте ошондой, – деп тим болду. 

– Ал келжирей берет, – деди балдакчан жигиттин бири, – биз 
жамандыгыбыздан чолок болгон жокпуз, же ата-бабадан жугуп 
келе жаткан тубаса эмеспиз, достум, Мекен, Мекен, Мекен үчүн! 
– деди. 

– Мекен, Мекен, сен мекенди менден артык көрөт мишсиң, сен 
эселексиң, жарым жан үч шыйрак болгончо, боордоштордун 
көрүндө менин атым жазылып турса, мен ошого ыраазы болот 
элем. Тьфу, жан кандай бек, – деп наалып балдакты жерге 
чапкылап, – келе, күйгүзүп алайын, – деп бирөөнө бурулду. 
Госпиталда жаткандар унчукпай гана тыңшай беришти. 

Эки буту жок, бир көзү сокур кең көкүрөк ак жигит кроваттын 
үстүндө олтурган эле. 

– Борька, – деди наалыган жигитке, – бери карачы, бери келчи, – 
деди ал жакындай бергенде, жолдошунун балдагын ала коюп, – ме, 
сага, – деп ошону көздөй шилтеп жиберди. Наалыган жигит балдагын 
такылдатып от баскандай секирип кача берди. Оорулар жалпы 
күлдү. 

– Жок, өлгүң келбейт, кана! 
– Тос, тос башыңды! 
Сен өлгөндү жакшы көрөсүң, качпа! 
–   Боордоштордун мүрсөзүндө болосуң, башыңды тос! Ар 
бирөө сүйлөгөн сайын жарадарлар күлө баштады. 
–  Мына дагы күлүшөт, эмне күлөсүңөр, айтчы? – деп 

наалыган жигит кызууланып, бакырып олтура калды. 
Эки буту жок жигит балдакты таштап: 
– Түшүнбөйсүң, боорум, түшүнбөйсүң, «өлгүм келет» дейсиң. 
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Өлүүнүн кереги да жок. Чолок деп сени эч ким кемитпейт, 
тескерисинче... Мына мени көрдүңбү, балким мени акмак дээрсиң, 
тескерисинче. Ырас, эң эле оор, мен Мекениме да, элиме да 
мунжулугум менен мактанам. Мен жашчылыгымды... Өмүрүмдү, 
бардыгын жоготтум. Ким үчүн? Тууган эл үчүн, атаэне үчүн, сен 
айткан сонун кыздар үчүн, улуу Россия үчүн! Мени кордоого эч 
кимдин акысы жок!.. «Мен сен үчүн ушинттим» деп ар бир совет 
кишисине айтууга акым бар. Алар бизге 
«ыракмат» дейт, «силер бизди коргодуңар, силер Россиянын чеби» 
дешет. Ал эки жакты карап, – чын эмеспи, жолдоштор? Ырас бизге 
эң эле оор. Оор болсо да жеңил... «Же өлдүм, же калдым» деп 
согушканбыз, эсиңердеби? Азыр биз душмандын уюгун 
талкаладык. Демек, максат орундалды. Эми биз жашоого 
тийишпиз. Кандай дейсиңер? 

– Туура. 
– Туура абдан. 
– Туурадан да туура. 
– Ал эмне түшүнөт... 
– Баарыдан мурда ал коркконду билет, демек өлүмдөн 

коркот... Жарадарлар наалыган жигитти жат эчкидей кылып 
шылдыңдап корута башташты. Наалыган жигит балдагын 
тарсылдатып, эки буту жокко жетип келди да: 

– Канткен менен сеники туура. Кыздар коён болсо да качып 
кутулбайт, – деп борсулдап күлүп олтура калды да: – Чынын 
айтканда, бирдемебиз кемигенсип турат. Дагы чынын айтканда 
бардыгы, бардыгы болучусу болду, жүргүлө, залга барабыз... 
Жаңы плакаттар келди, – деп полду тарсылдатып өзү жөнөй 
баштады. Эки буту жок мунжулардын айыгып калгандары жото 
жиликтери менен басып, кээ бирөөлөрү колдорун балдак кылып, 
секирип чыга башташты. Баса албагандары тигилерди телмире 
карашып: 

 
 

1 Субботник – ишембилик. 
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– Сестра, ай сестра, бизди алып чыккыла, – деп эшикти карап 
жалдырашты. 

Плакат илип жүргөн арык ак чач кемпир: 
– Келгиле, жолдоштор! Мына бул чабуул силердин 

аракетиңер! – деди. 
Наалыган жигит бирдемелерди балдырап кейкеңдеп залды 

кыдырып бара жаткан эле. 
– Эй, бабушка1, сиз жаңылыштан жолдоштор дебес-тен, 

балдарым деп айтсаңыз жараша калаар эле. Мейли, мейли, 
согуш бардыгын кыйшайтып көрсөтөт окшойт, ошондой болсо да, 
мен сизди кыйшайтпай туура айтам, бабушка деп, эй бабушка, 
дейм, – ал каткырып күлүп, – бабушка, армияда балаң барбы? – 
деди: 

Ак чач аял жылмайып күлдү да; 
– Бар, армияда балдары болбогон аял болобу, баарыңар менин 

балдарымсыңар, – деп жоокерлерден жооп күткөнсүп чегинип 
тура калды. Жоокерлер аялдын сөзүнө ыраазы болгонсуп 
жылмайып: «Туура, мамаша, туура», – деп коюп, каадаланып 
сүрөттү карашты: 

– Эчтеме түшүнбөйм, – деди наалыган жигит аркасын карап: 
– Эй национал2, бери келчи сен сүрөтчүмүн дейсиң, мына бул 
кандай тартылган? Батальный3... деп мунусун айтабы, тигинисин 
айтабы? – деди. Эки буту жок мунжу жигит кыжырлана түштү. 

– Борька, эй Борька, – деди наалыган жигитке, – сен кайдан 
тарбиялангансың, эмне деген адамсың, он беш күндөн бери 
палатада катар жатасыңар, эмне үчүн аты жөнүнөн айтпайсың? 
Сага үйрөтүш керек болсо: жолдош старший лейтенант Жапар 
Айтикеев дейт. Эх тарбиясыз, – деди. Жоокерлерден суроо күтүп 
турган ак чач аял, куду чочуган кишидей, селт дей түшүп, жан 
жагын карады да, колу таңылган кер мурут жигитти кадала карап 
жакындап барып, эки колун сунуп: 

–  Жапар  Айтикеевич  саламатсызбы?  –  деди.  Жапар жалт 
карап: «Саламатсызбы!» – деп колун сунду, бирок таа- 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



ныган жок. 
– Сиз мени тааныган жоксуз, туурабы? – деп аял жылмайды, 

анын дабышы жылаажындай жаш жана тааныштай угулду. Жапар 
тааныштай, бирок алагды жылмайып: 

–  Неге, неге, – деп мукактана калды да, – менин эсим 
ордунда эмес, энеке, кечирип коюңуз, чынын айтсам, үнүңүз эле 
жылуу, эң тааныш, бирок ажыраталбай жатам, кечириңиз, энеке, – 
деп маңдайына тура калды. Аял кыйналган купкуу жүзүн 
тыржыйтып күлдү да: 

– Мени сиз эмес, энем да тааныбай калган. Мен сизге эне 
эмесмин, мен сизге курбалмын, – жоокерлер чогулуп таңыркай 
калышты. – Сиз менен бир класста олтуруп, сүрөт училищесин 
бүтүргөн Вераны унутпасаңыз керек, – деп Жапарды колдон 
алды. Жапар таңылган колунун ооруганына караган жок. 

– Вера, Вера Васильевна, чын эле ушинтип калды-ңызбы, 
кечириңиз? – деп Вераны кучактай калды да, маңдайын анын 
көкүрөгүнө коё койду. 

– Мен эч качан унутпайм, мына ушул жерден баштаңыз деп 
жоон графит карандаш менен биринчи сүрөт тарткызган ак кыз 
сиз болчусуз, мен аны эч качан унутпайм, сиз кантип ушинтип 
калдыңыз, сизге эмне болду? Мен көзүмө ишенбейм, бул туура 
эмес, – деди Жапар. 

Веранын көзүнө жаш толо калды, анын аппак чачтары 
бириндегенсип, тиши жок жаак эттери болоор-болбос бүлкүлдөй 
түштү да: 

–   Ишене бериңиз, – деди. 
Залдагы боецтер чагылган тийгендей жымжырт болуп, жай-

жайында туруп калышты. 
– Мен сага сырын түшүндүрөм, – деди Вера эки жакты карап, 

– кааласаңар Жапар Айтикеевич экөөбүз тарыхтан баштайбыз, – 
деп Вера олтура калды. 

– Айтыңыз. 
– Жоокерлер, олтургула. 
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– Бул кандай шумдук. 
– Мына сага, энекем десем, карындаш болуп чыкты. Эчтемени 

түшүнбөдүм, – деп наалыган жигит илгерилей түштү да, 
– кечириңиз, мадам, кечириңиз, – балдагын тизесине коюп 
олтура калды. 

Аңгеме узара берди. 
Жоокерлер тымтым, учкан чымындын дабышы угул-гандай 

болду. 
– ...Өз көрүбүздү өзүбүзгө каздырды, – деп Вера оор улутунуп 

чачкын сүйлөдү. – Эң мурун еврей менен коммунисттерди бөлүп 
чыкты, алар жүзгө жакын, балким андан да арбын болсо керек. 
Шаардын сыртында, ээн талаада, чырмооктой, мыктуу зым 
коргондун ичинде элек. Ак гвардиядан болсо керек, балким 
немецтир, орусча таптак сүйлөгөн, арбактай узун капитан келди 
да: 

– Ким жашагысы келет, жашайм дегендер колдорун көтөрсүн, 
– деди. Кыркка жакын киши колдорун көтөрдү. Аларды дароо 
бөлүп алып элдин ортосуна чогултту да: 

– Силер, тетигил кызыл жолборстордун жанын аласыңар, 
ыраазысыңарбы? – деп капитан, ары-бери басты, эч кимиси 
унчуккан жок. 

– Кайта айтам, ким жашагысы келет? – деди капитан. – Кана 
колдорун көтөрсүн! 

Бөлүп алгандардын ичинен төртөө кол көтөрдү. 
– Силерге милдет түшүнүктүү го, – деди капитан. 
Кол көтөргөндөрдүн экөө саал шыбыраша түштү да, анын 

бирөө: 
– Господин капитан, эмне менен өлтүрөбүз? – деди. Капитан 

резинка камчысы менен санын   чапкылап: 
–   Жерди  эмне  менен  казасыңар,  ошону  менен  өлтү- 

 
 

1 Грунт – сүрөт тартардын алдында кендир кездемеге биринчи жолу шыбалган боёк. 
2Холст –кендир кездеме. 
3Фраза – турган турушу. 
4Натурщик – художниктерге тулку кебетесин тарттыруу менен кесиптенүүчү киши. 
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рөсүңөр, түшүнүктүүбү, жүргүлө, – деди. Шыбырашкан экөө 
баскан жок. 

–   Силер ошону каалайсыңар го? – деп уурту менен күлүп, 
капитан ал экөөнүн маңдайына келди. 

– Каалабайбыз! 
– Каалабайбыз! 
– Эч ким каалабайт! – деди менин атам. – Советтер Союзунун 

ак нанын жеп, тузун таткан ак жүрөк кишилердин бирөө да 
каалабайт. – Ал элге кайрылып катуу кыйкырды: 

– Биздин адамдар! Намыс менен өлөлүк, менде коммунисттик 
билет жок, бирок мен болыневикмин, мен та-за өлгүм келет, 
силерди ошол таза өлүмгө чакырамын! – деди. 

Капитан атамдын алдына шүмшүңдөп жетип барды да, кардай 
аппак сакалынан кармап, беттен ары салып-салып жиберди. Атам 
саал темтеңдей түшүп, оңоло калды да, капитанды канжалата 
койду. Ал кан жеген ит ооздонуп тура калганда, тумшуктан ары 
дагы бирди жеди. Атам шашкан да жок, кызууланган да жок. 

–  Украиндер ушундай болот, – деди бирөө. Желдет капитан 
ордунан тура албай жатып, жанындагы тапанчасына тырмышты, 
атам дагы кол кайтарууга жараган жок, анткени эки желдет аны 
жулкулдатып калган эле. Капитан тура калганда, атамды кармаган 
эки немец кетенчиктеп тура калышты. Тарс-тарс эткен 
тапанчанын үнү угулду. Атам муштумун түйгөн бойдон оолжуп 
барып кырынан кетти. Атамдын жанында турган энем, менин эки 
сиңдим атамды барып баса жыгылышты. Желдет капитан оозунан 
канын да сүрткөн жок, куду ошолордун канын жеп жаткандай 
сезилди. Курмушудай жээрде чачын саксайтып, чатын керип тура 
калды да, кучактай жыгылгандарды бир бирден чокуга атты. Мен 
бакырганда менин күйөөм оозумду баса коюп, аркасына далдалай 
койду. 

– Ким бакырды, ким? – деп желдет капитан бакырып 
тапанчасын көтөрдү. Эч ким унчуккан жок. Немец 
офицерлеринен үчөө честь беришти да, капитанды лагерден 
алып 
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чыгышты... Он минут өтө электе коммунисттер менен еврейге 
пулемёт коюшту. Ошол эле күнү бизди башка лагерге айдашты, 
басалбаган ачкалар, карыялар, саал чегине түшкөндө кылычтын 
мизинен өтө беришти. Ал лагерь «өлүм лагери» деп аталчу. 
Лагерге кырк сегиз гана киши жеттик. 

Вера ушул жерге келгенде: «Түшкүлүк ичкиле», – деп се- 
стралар жоокерлерди ээрчитип чыга башташты. 

–   Чач ошондо агарган экен да, – деди эки буту жок мун- 
жу.  

– Ошондо, тууганым, ошондо, тишти карасаң алды, чач- 
ты коркунуч боёду, – деп Вера Жапарды колтуктады. 

– Мен жаңылбасам сиз жыйырма жетидесиз, – деп Жапар 
Веранын аппак чачын сылады да, – согуш кайгы, согуш улуу сын! 
– деди. 

 
 

АЛ ЖОКТУ ИЗДЕП БАРАТ 
 

– Эч ким билбейт, эч кимге сырын айтпайт, анын жүрөгүндө 
белгисиз жалын, бууракандаган толкун жаткандай сезилет. 
Жапардын мунусу таң каларлык жорук, кээде кыжырланып 
өкүнүчтүү сүйлөйт. Кээде балыктай тилсиз болуп жалдырайт. 
«Сага эмне болгон?» деген суроого: «Аны сиз билбей эле коюңуз» 
деп кыска гана жооп берет, – деп Узак жолдошуна карады да, – 
экөөбүз аны менен бирге окудук, бирге өстүк, ушундай жүрүшүн 
көрдүк беле? Жок, менимче бирөөнү сүйгөн болуу керек, же анын 
оор кайгысы бар же бирдемеге нааразы. Кээде муну талмабы деп 
ойлойсуң. 

–  Эмне үчүн? – деди жазуучу Абдыбек, – анда кандай 
нааразылык болсун? Сен бирдемени чоңойтуп, фантазиялап көрчү 
элең, негативиц1  кыйшык тартып калып, жаңылыш болуп 
жүрбөсүн? – деди Абдыбек. Узак болор-болбос кыжырланды, 
далайга чейин унчуккан жок, түрүп койгон көйнөктүн жеңин 
кармалап, алаканы менен чачын сылап-сылап койду. 

– Мен билбесем айтпайм го, айланайын, ишенбесең барып 
деле көрөлүчү, анын жүрөгүндө белгисиз оор кайгы бар, 
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дагы айтам, кайгысы бар. 
– Мейли баралы. 
Таарынышкандай сүйлөшпөй калышты. Узак алаканын жазып 

салаасындагы папиросун оозуна алып барганда, анын чыпалагы 
серейип турду, ал алаканын жыттап тургандай сезилди. Узактын 
бул сейрек каадаланып көрүнүшү бирдемеге нааразы болгондо, 
бөтөнче ойлонор алдында сезилээр эле. 

– Очень жаль, – деди Узак орусчалап, – что вы, очень мало 
понимаете о человеке... Хотя ты поэт... 

– Сен бирдемени беш-алты эсе чоңойтуп көрсөтөсүң, ал 
туурабы? Экөөбүз бир-бирибизди сынабай эле коёлук, барсак эле 
биле койбойбузбу? – Абдыбек нааразы болгондой, – сен ыгы жок 
философиялык кыласың, анын үстүнө... ал сөзүн бүтпөй – 
тээтигине, өзү да келатат. 

–   Жакшы. Эми байкасаң, – деди Узак. 
Жапардын жакасы топчуланбаган, өз кадамын өзү 

санагансып, жерди тиктейт. Кыялдын терең, мелүүн ваннасында1 

жаткандай сезилет. Анын башында кандай жүк бар экенин өлчөш 
мүмкүн эмес. 

Жетелеген овчаркасын2  мактап баласы менен сүйлөшүп, 
шыңкылдап таалайлуу күлүп, тершисинен өткөн багылдыр аялды 
да, каршысынан жарышып келе жаткан төрт баланы да Жапар 
байкаган жок. Ал ээн талаада, жапжалгыз бараткандай болуп 
көрүндү. 

–   Чын бекен? – деди Узак жанынан өтө берген Жапарды 
көрсөтүп, – мына, буга эмне дейсиң? 

Абдыбек унчуккан жок. Жапардын изин улай карап, колун 
созду да: 

– Бул чын эле соо эмес, – деди. 
Дзержинский көчөсүнүн күдүрөйген жашыл дарактары, 

бөтөнчө станция жагындагы элпек, жаш кара жыгачтар: «Бизди 
ушулар олтургузган эле, эсиңдеби, Жапарды алагды кылбайлы, ал 
ойлонсун», – дегенсип, былк этпей магдырап турушту. 
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–  Көңүлүн бөлбө ойлонуп баратат, – деди Узак, – азыр 
анын башында поэзия, фантазия, пейзаж, сүйүү... Карачы, эми 
ишендиңби? Абдыбек ордунан тура калып, саал жүткүнө түштү 
да, Жапарды сөөмөйү менен шаша көрсөтүп, – вот тебе на, бул соо 
эмес го. Мунун көзү да ордунда эмес го, бул кайда баратат? Вот 
тебе на, аллейде баратканына ыракмат, ушул кебетеси менен 
көчөгө чыкса сөзсүз машина басат, башын балжа кылат, токтотуш 
керек, – деп ылдамдай басып: – Жапар, ой Жапар, – деди. Аллейде 
бараткандар жалт-жалт карашты. Абдыбек аларга назар салбастан 
дагы кыйкырды. Кай бир кишилер Жапарды чакырганын билип 
«качан кылчаят» дегенсип, ага олоё карап өтө беришти. 
Колтукташып бараткан эки кыз кыйкырганды эрээн көргөнсүп, 
шыбыраша түштү да, жымың этишип, «аллейде бакырганыңыз уят 
эмеспи» дегенсип өтө беришти. Абдыбек угузбай айткан 
кыздардын сөзүнө түшүнө койду, анын өңү тамылжып, 
кирпиктери суюлгансып, көзүнүн алды ымшый түштү. 

Сезгич Узак эриксиз күлдү да: 
– Саал уятыраак болду ээ? – деп эрдин жалап, мекчейип тура 

калды. 
–   Жүр, аркасынан барабыз. 
Алар тура калып, папирос күйгүзүп жатканда, партком 

Болотбек мекемесинен келаткан эле, ал каадасындай жаркырап 
күлүп тамашалап сүйлөдү: 

– Кош, адам жанынын инженерлери, кимдин жүрөгүн 
текшерип жатасыңар? – деп кол алышты да, – силерди көргөндө 
куду аары көргөндөй болом, жок, токто, чагасыңар дейин дегеним 
жок, гүлдөн гүлгө конуп бал тарткан аарыдай, сөздүн чүйгүн, 
таттуусун табасыңар. Көңүлдү эркелетип, жүрөктү жылыта турган 
назик фраза издейсиңер. Кайрат бере турган кылычтан өткүр 
пикир бересиңер. Чын эле силерди көргөндө гүл соруп жаткан 
аарылар эсиме түшөт. Же мунум жалганбы? 

 
 

1 Балалайка – үч кылдуу комуз (музыкалык аспап). 
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– Ашыра мактап жибердиңиз. Мейли, ошол мээнеткеч 
аарылардын бирөө жөнүндө сүйлөп жатабыз. Олтуруңуз, бүгүн 
дем алыш го, жарым саатпы? Мейли! Сөз Жапар Айтикеев 
жөнүндө баратат, – деп болгон, уккан көргөндөрүнүн бардыгын 
айтып бүттү да: 

– Мына, буга сиз эмне дейсиз? Ал бирдемеге нааразы болуу 
керек, биз анын аркасынан бармакпыз. 

– Демек, силер начар инженер экенсиңер, – деп Болотбек 
жылмайып Узакты далыга каккылап, – көп билем деп мактана 
албайм, бирок адабият менен искусствонун өкүлдөрүн дурус 
билем. Менимче, аларды көбүнчө талант кыжырлантат. Алар 
сулуулукка да, турмушка да өтө соргок болот. Чын чеберлердин 
кайгысы өздөрүнө алымсынбагандыктан чыгат. Биздин ахвалда 
Жапар кичинекей киши эмес, моралдык жагы баш бармактай. 
Жүрөгүнүн үстүндө Ленин ордени баштап төртөө турат. Менин 
оюмча, анын нааразылык кайгысы жок, мезгилдүү чыгармачылык 
кыжыр болуу керек. Силер аркасынан барбай эле койгула, 
кечинде үйүнө барып сырдашып, маектешип кайткыла да, эртең 
саат ондо мага кабар бергиле. Кандайдыр жетишпегендиктен 
чыккан кыжырлануу болсо, аны эмдеш эң эле оңой, бирөөнү 
сүйүп калса, – деп токтоло калып күлдү да: 
– Силерде андайлар аз болбойт дейт го. Андай болсо анын керт 
башынын жумушу. 

Ал бир аз ойлонгондой, портсигарын1 алып ойлоно калды 
да:  

– Талантка дем бере турган, туйгуларын ойгото турган 
көрүнүштөр албетте керек, жылдын төрт мезгилиндеги орчун 
таасирлери, адамдын колунан жаралган жомоктолгон курулуштар, 
турмуштун түрдүү майда буроолору, коркунуч, сүйүү... Ооба, 
ооба, сүйүү, күлбөгүлө, сүйүүнү кең мааниде айтып жатам. Чын 
чыгармачылардын азыгы да, сүйө билген, сулуулукка суктанбаган, 
достуктун татыгын билбеген, кастыктын отуна жалынбаган 
кишилер турмуштун тең жартысынан кур калган менен тең деп 
ойлойм. Бул бөтөнчө силер үчүн керек. 
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Кыялдан учкур, кыялдан оор, кыялдан элпек эч нерсе жок болуу 
керек. Балким, Жапар бирдемеге кыялданып жүргөндүр. 
Кыялдануу керек. Кыялдана билүү керек! – деп өчүп калган 
папиросун дагы күйгүзүп алып, – адабият менен искусствонун 
адамдарына аябай шүйшүнөм – завидую1,   сүрөтчүлөрү жасап 
алат, жазгычтары жазып алат, кай бирөөлөрү обонго салат. 

Чынын айтканда, силердин ишиңер да, кылык-жоругуңар да  
элге үлгү  болгондой болсун. Эл силерден үйрөнгөндөй, 
жаштар силерди туурай турган болсун. Эл болсо силер үчүн окуп  
бүтпөгөн  кызык  роман  сыяктуу,  силер  алардан  алып бүтө 
албайсыңар, силерден кийинкилерге да калат, эл чыгарманын 
булагы. Силер агып жаткан булактан чөмөрүп кана аласыңар... 

– Да, сиз туура айтасыз, – деп Узак адатынча чыпалагын 
серейтип секретарга карады. 

– Жолдош Болотбек, Жапар бирөөнү сүйүп калса кантебиз? 
– Мен ага ишене албайм. Бирок анын тунук сүйгөнүн мен 

жакшы билем. 
– Маселен кимди? 
– Маселен? Маселен искусствону. Ошол сүйүүгө бардык 

өмүрүн жумшайт деп ишенем. 
– Балким, – деди Абдыбек, – ырастан да ошондой сүйүүдүр. Ал 

өтө назик сезгич адам. Ал сүйгөнүнө алымсынбаса чөгүп кетүүгө 
тийиш... 

Жапар станцияны көздөй кеткен эле, ал бир далай убактан 
кийин кайта өттү. Анын азыркы көрүнүшү жанакыдай эле, ал 
аллейден чыгып шылдыраган арыктын суусун бойлоп барат. 
Бирдемесин агызып ойногон балдарча, токтоло калып, суунун 
агымын карап, улам жалбырактан үзүп, алаканын чапкылап, өзү 
менен өзү алек болуп өтө берди. Тааныбаган кишилер Жапардын 
бүгүнкү жүрүшүн байкаса, сөзсүз «эс алаң шордуу» деп түшүнөр 
эле. Ал Болотбектерди байкаган да жок, өзүнөн башка дүйнөдө эч 
ким жок сыяктуу көрүндү. Аны көрө коюшканда беркилер 
унчукпай гана акмалап калышты, ал 
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жүз метрдей өтө бергенде гана: 
– Бул өзүнүн ички дүйнөсүн аралап баратат. Эгер андай 

болбосо бул жинди болгон, – деди Узак, ал ордунан тура калып, 
улутунуп койду да, – барып алып келейинби? – деди. 

– Жок, тим кой. Бул таңкаларлык көрүнүш балким оору болуп 
жүрбөсүн? Мындай назик кишилердин өмүрүнө бөлөнүп, бөтөнчө 
аялынын мамилеси да таасир кылат. Анын түшүнгөнүн эң жакын 
кишиси түшүнбөсө, андан оор эч нерсе болбойт... Силер жакын 
жолдошусуңар, бүгүн кандай да болсо үйүнө барып, көңүлүн 
ачып кайткыла. Эртең мен билгендей болоюн... 

Түштөн кийинки элпек жел дарактардын жалбырак-тарын  
болор-болбос  дирилдетти.  Дарактар  тааныш  Жапарды аягандай, 
өздөрүнчө кеңешкендей, «ай-ай-ай, сага эмне болгон?» дегенсип 
оолжуп, Жапар кеткен жакты көзөмөлдөп, баштарын чайкагандай 
болушту. 

Болотбек папиростун көңдөйүн үйлөп туруп, портсигарга 
каккылап, далайга чейин унчукпай турду да, жолдошторуна 
карап: 

– Ал ойдун адамы да, – деди ойлонгондой, – менин оюмча 
анын көңүлүндө чиелешкен драма, поэзия, фантазия, ал аны 
чечүүгө тийиш, ал жокту издеп баратат, – деди. 

 
 

МЕЗГИЛ УЧАТ 
 

Абдыбек менен Узак Жапардыкынан кайтканда саат бирден 
өткөн эле, деңиздин бетиндеги электрдей жылтылдаган сансыз 
жылдыздар кайры жок асманда жерди тиктешет. Жапар жөнүндө 
маектешип келе жаткан тигил экөөнүн сөздөрүнө түшүнгөн 
эмедей жымыңдашып, көздөрүн кыскандай болушат. 

–  Үйгө  конбой  жүргөнү  себепсиз  эмес,  анын  жүрөгүнө 
бирөө жалын таштап койгон окшойт. Ооба, өз башыңдан деле 

 

 
1 Бабушка – чоң эне. 
2Национал – мында, башка улут деген мааниде. 
3Батальный – согушту көрсөткөн сүрөт. 
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өткөндүр? Сүйүүдө акыл болбойт. Сүйүүнү бийлөөгө кээде акыл 
чабалдык кылат, андайды өткөрдүк го, – деди Узак. 

– Туура эмес, фантазёрум, сүйүүнү акыл бийлебесе, адам 
жинди болуп кетпейби? – деди Абдыбек, – акыл адамдын шофёру 
да, машинаны башкара билбесе, ташка согот же жардан кулайт. 
Ырас, Жапардын жүрөгүндө белгисиз сыр, же оор кайгы бар. 
Эмне үчүн? Анысы караңгы. Адамдын жанынын инженери 
болсок, анын сырларын билүүгө тийишпиз. 

– Ал эми жар кайда болмок? 
– Сыр ошондо да, үйгө кээде келип, кээде келбесе, арак 

ичпесе, ачылып сүйлөбөсө, эмне деп түшүнүүгө болот? Сураса: 
«Эмне кылат элең, акыры ойлоого, иштөөгө уруксат болобу, 
жокпу?!» – деп кыска гана жооп берет имиш, – деп асманды 
карап бир топко турду да, – эртең саат ондо жолугалык. 
Болотбекке чынын айталык, кош, – деп Узакка колун берди да, 
сыры чечилбеген досунун тентек кыялынын карамагына төкөрүп, 
көңүлсүз кибиреп үйүн көздөй жол тартты. 

Жапардын мастерскоюна жакындай бергенде электри үйлөп 
жиберген чырактай жалп дей түштү. «Балким сторождур, Жапар 
түндө эмне кылып жүрсүн, – деп коопсуз карап турду да,— эртең 
сторождон да сураш керек экен», – деген ойго келди. 

Мастерскойдогу сторож эмес, делбеленип, кыял менен 
алпурушкан Жапардын өзү. Ал лампаны өчүрүп койду да, 
түндүккө караган чоң терезелердин бардыгын ачып, мас кишиче 
омуроосун рамага такап, мемиреп, үргүлөп жаткан дарактарды, 
жымжырт көчөнү карады. Айдын шооласына бөлөнгөн күмүштөй 
сыйда теректер менен жай гана кеңешип жаткандай туюлду. 

– Ээш... Жапар, Жапар, сен ким элең, ким болдуң! Эми 
милдетиңе түшүнөсүңбү? Талант, шык! Мен же шыгымды 
жоготкомунбу? Ал көрүнүп коюп, качып кеткен түштөй сезилет... 
Кандай оор, кандай коркунучтуу. Эл менден жаркыраган жаңыны 
талап кылат. Мен болсом кыялдын деңизинде уйку- 
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суз түндөр менен алек болом. Тыянакчы! Жок! Баары баякы... 
Ал кетенчиктей түшүп, оор үшкүрдү да, лампаны жагып 

жиберди. Станокто турган далдайган холстун бетиндеги көмүр 
менен тарткан наброскасын1 далайга чейин тиктеп, аны тартып 
жибергиси келди, кыжырланган бойдон эшикке чыгып, көчөнүн 
ортосуна барып кара көк тарткан кирсиз асманды, ай нуруна 
бөлөнүп заңкайган ак чач кербез тоолорду карап, табигаттын 
эбегейсиз сырдуу күчүнө, сулуулугуна таңыркагандай болду. 

– Жок, мен чарчасам керек, капкайдагылар ойго түшөт. 
Көрүнбөгөн бирөөлөр мени кыйнап жаткансыйт, чарчасам керек. 
Ал эки колдоп башын ушалап, мастерскойго кайта бурулганда, 
улуу художниктердин өмүрлөрү эсине түштү. Кимдир бирөө 
жөнүндө окуп жаткысы келди. Мастерскойдо «История 
искусстводон» башка эч кандай китеп жок эле. Ал китепти алып, 
белгилеген жеринен адашкандай болуп барактап жиберди. 
Рафаэлдин канаттуу «Мадонна, купидондоруна»1 токтоло калып, 
телмире тиктеди да, китепти жазган бойдон таштай салды. 
Кышында унутуп калган мыкка илинген кара теплушкасын2   

жазданып чалкасынан түшүп жата калды да, китепти бетине 
алды, анын көзү китепте болсо да, көңүлү башка жакта жүрдү, 
канча тырышса да эсинде эчтеме калбады. Китепти таштап, колун 
башына алып эрксиз көзүн жумду. Жарык күйгөн электр үйдүн 
ичин белгисиз, адам ажыраткысыз боёкко толтуруп жибергендей 
болду. 

Ал тура калып терезени чоңураак ачып, чыракты өчүрүп, 
көзүн ачкан бойдон чалкасынан түштү. Чырак өчөрү менен, 
проявителге3  чайкаган фотопластинкедей болуп көчөдөгү асманга 
карай боюн керген шоодураган мырза теректер көрүнө баштады. 
Четте турган жоон бака теректи көргөндө, эски таанышын 
боолгогондой болуп, көзүн ирмеп-ирмеп алып, туруп теректи 
карады. 

Мындан жыйырма жети, жыйырма сегиз жыл мурда так 
ушундай теректин түбүндө, Жапардын атасы Айтике маркум 
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чөп алачык жасаган эле. Аны Жапар унуткан эмес, унутмак түгүл 
ыйлагысы да келе калса, ошол терек менен алачыкты сөзгө 
кыстарып өтөр эле. Кедей зергер менен интернаттын директору 
Сатарга Жапар так ошол жерден жолуккан, так ошол кепеден 
интернатка алынган. Тигил окшош теректи көргөндө Жапар 
атасын көргөндөй боло калды. Ошондон берки өмүрүнүн 
бардыгын көз алдынан сүрөттөй өткөрүп элестете баштады... 
«Кедей зергер азыр жүз жыйырмага чыкты, өкмөт ага пенсия 
берип, доктур бекитти. Наташа деген сени тарбиялаган аял 
народный учитель1  деген наам алган, сен жөнүндө сөз боло калса: 
«Жапарымды мен өстүргөм», – деп көз айнегинин үстүнөн карап, 
корстон боло калат», – деп жазган Мамастын кечеги катын эсине 
түшүрдү. Эсине дагы кат түштү: 

...«Жапар! Жеңиш мага кымбатка түштү. Жалгыз уулум – 
көзүмдүн курчу Үсөн болсо кан төгүшкөн зор майданда кайтпас 
сапарга кетти. Ага өлгөндөн кийин баатыр деген атак берген, аны 
өзүң да билерсиң. Карылык болсо конок болуп келип калды... Сен 
да менин баламсың, мен силерге бел байлайм. Интернатты унутпа! 
Унутпай агаңа (мага) кат жазып тур, мени баласыздай кылба, 
кагылайын...» деген Сатардын жазганын да ойлоду. Алда качан, 
биринчи ирет маңдайынан сылаган сүйкүмдүү интернаттын 
директорун ойлогондо ичи жылый түшсө да, анын карыганын, 
баласыз жалгыз калганын элестеп каңырыгы түтөдү. Улутунуп, 
башын көтөрүп, уча турган куштай эки-үч ирет канатын керип 
койду да, ар жагында турган стулду терезенин алдына коюп 
олтура калды. 

Түрмөктөлүп кубалашкан толкундай эсине түшкөн бир 
пикирин кезекте турган экинчи, үчүнчү ойлору түрткүлөп, ээ 
бербей жабалактай берди. Бөтөнчө улуу сүрөтчүлөрдүн 
картиналары галлерея сыяктуу болуп Жапардын көз алдына 
келди: Рембрандттын «Жоголгон бала» деген картинасы, 
Беласкастын «Француздар менен испандыктардын согушун» 
тарткан картинасы, Рафаэлдин «Канаттуу кишилери», Репиндин 
«Иван Грозный» аттуу картинасы дагы, дагы эсепсиз карти- 
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налардын ленталары жарк-жарк этип өтүп жатты. Бир кезде 
Суриков эсине түштү, тизесин кучактап көзүн алайтып, бирөөгө 
кезенгенсип олтурган айбаттуу «Демон» Жапарды тиктеп 
олтургандай болду. Жапар эрксиз жылмайды. Анткени өзүнүн 
азыркы олтурушу, куду Демон ролундагы артист сыяктуу эле. Ал 
жылмайган эрди кайта жабылганча ордунан туруп, чыракты дагы 
жакты. Уйку көрбөгөн кызарган көзү электрдин жарыгын көргүсү 
келген жок. 

Майкесин чечип крандагы салкын сууга жуунганда денеси 
чыйралып жеңилдей түшту. Кежигесинен басып турган белгисиз 
салмак, жуунган суу менен кошо бууланып көтөрүлүп кеткендей 
туюлду. 

Уйкусуз булбулдар бир-бирине кезек берип, ачылгап гүлдөрдү 
мактап ырдап жаткандай, же бирин-бири багынып чакырышып 
жаткандай эле. Жапар булбулду туурап үч-төрт ышкырып 
жиберди. Кокус ышкырганына таңыркай калды да, ачык 
жылмайып теплушканын үстүнө барып дагы жатты. Булбулдун 
үнү өзүнүн короосунан да угулду. Эң алыстан да угулду. Алардын 
кайрылууларынын окшоштугун тапмакчы болуп, тыңшап жатып 
уктап кеткенин сезбей калды... 

Жапар ойгонгондо, дабышы жок, канатсыз учкан күндүн нуру 
мастерскойдун чыгыш терезесинсн жаңы эле шыкаалаган эле. 
Жапар көзүн ачканда төшөктө жаткандай сезди да, башын көтөрө 
коюп алданганып сезип, күлүп жиберди. 

– Кандай тез, бардыгы кандай тез өтөт, – деди өзүнчө кобурап, 
– мезгилдин канатындай учкуч канат жоктура. Да, мезгил учат, 
канатсыз учат, – деп ордунан туруп баратып, дароо башын 
көтөрүп, түндөгү тыткысы келген станоктогу эскизине карады. 
Холсттун бетиндеги кыжырланткан сүрөттү түндө бирөө дубалап 
өзгөртүп оңдоп кеткендей сезди. Жапар өңү менен түшүн ажырата 
албай, сүрөттү кармалап ар жак бер жагын карап, өзүнө ишенбей, 
көзүн ирмеп кетенчиктеп кетти. 

 
1 Негатив – жарык сезгич пластинкага түшкөн сүрөт, мында кара жери ак, ак жери кара болуп 

көрүнөт.. 
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Эскиздеги фигуралар бууланган бензиндей аздап жоголуп, 
анын ордуна булдуруктап башка сүрөттөрдүн элеси келди. 
Булчуңдары түйүлгөн түрдүү жоокерлер Жапарды тике 
карагандай болду. Беш-бештен өргөн кара чач жаагынан ылдый 
төгүлгөп кыздын элеси да жаралды. Ал кыз элдин ортосунда, 
мойнун саал буруп, бирөөгө жаракөр сөзүн айткысы келгендей, 
тиштери кашкайып жаңы эле оозун ачып бараткандай... Элдин 
арасынан мойнун созгон кемпир менен чал, илгери жүткүнүп 
жалынып, бирөөнү кучактай тургандай болуп туюлду. Анын 
айланасында котологон сансыз кишилер да бүрөөнү күтүп, же ага 
таңыркап жаткандай көрүндү. Баласын көкөлөтө көтөргөн аял 
жанындагы бирөөдөн жооп алгандай, таңыркап жатканда анын 
баласы сагынган атасын көргөндөй, көзүн бажырайтып кимгедир 
татынакай болтойгон колун созуп, талпынган болот. Эскиздин сол 
жагындагы бир топ караандын ордунан, элге карай кулачын 
жазып басып келе жаткан айбаттуу жаш баатырдын элеси көрүнөт. 
Жапар бул элестерди улам чоңойтуп, улам көбөйтүп көрдү. Калың 
эл баатырды көрүп чуркурап үн чыгаргандай угулду. Жапар өзүн 
ошолордун арасында жүргөндөй туйду. Ойго түшпөгөн сансыз 
элестер, суу сепкен аарылардай уюлгуп асмандан түшүп 
Жапардын мээсине жайланып кирип, чыгып жабалактай берди. 

Жапар башын жулкуп алгандай оштоно түшүп: – Таптым! 
– деди жылмайган бойдон, – таптым! Эми таптым, – деп 
карандашка чуркады... Станокто турган эскизди, тез-тез сүртүп 
өчүрүп жиберди, жаңы эле жаркырап келе калган сонун элестерди 
шымаланып алып жаза баштады. Жапардын мээсиндеги 
көрүнбөгөн жашырын сырлар биринин артынан бири келе жаткан 
кербендей болуп жарала баштады. 

Өмүргө сараң караган Жапар чекесин билеги менен сылап, 
станоктон кетенчиктей бергенде: «Мезгил учат, мезгил канаттуу 
жылкыдай учуп баратат, ал зыпылдап жандай бер- 

 
1 Ванна – сууга түшүүчү чоң идиш. 
2Овчарка – кароолчу чоң иттин бир түрү. 
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генче, жүгөндөп пайдалануу керек», – деген пикир Жапардын 
башынан жылт этип өтө берди. 

 

1947-ж. 
 
 

ДНЕСТР ТЕРЕҢ ДЕҢИЗГЕ 
КУЯТ 

 
I 

 

Белгисиз бир киши, кайдадыр   шашып бара жатат. 
Бет алдынан соккон сыдырым жел анын этектерин желектей 

желбиретет. 
Ал бардык келген күчүн жыйнап, суунун тентек шарын жиреп 

бараткансыйт. Анын ойлуу башы жогору жана ишенимдүү 
көтөрүлүп, бирдемеге умтула караган кишидей байкалат, бирге 
бараткан туристтерче, эргий басып, катуу жана терең дем алат. 
Таягынын учу бир гана калыпта, тырс-тырс этип, мисирейип 
жаткан асфальтты кытыгылайт. 

Анын коңур чачтары тартипсиз уюлгуп, жазы маңдайы 
каршы-терши жыгылат. Кээде селкилдеп көтөрүлөт да, уюлгуган 
бойдон коюу кашына карай төгүлөт. Кээде тыным албастан, 
аркасына карай сапырылат. Ал көп жүрдү. Сыдырым токтогон жок. 
Анын жука галстугу оң ийнин чапкылап, көрүнбөгөн көйрөң жел 
менен кошо созулат жана назик, дирилдеген тыбыш бергенсийт. 

Ал сулуулукту сүйө турган киши. Ал дүйнө боштондугундагы 
сулуулукка суктануудан тойгон эмес. Бирок бүгүнкү түн 
сулуулугун ал көргөн жок. 

Көпкөк деңиз сыяктуу тунук асманды жана андагы каалгып 
сүзүп бараткан алтын табактай айды байкаган да жок. 

Ай шооласына чагылышкан, жибектей аппак булуттардын 
көгүлтүр мрамордой болуп таңдайлашкан сулуу көрүнүштөрүн да 
сезбеди. Аркардын көзүндөй жайнаган өткүр көзү кыялга кул 
болуп, арбалып калган сыяктуу көрүнөт. 

Ал кез-кезде шадылуу колу менен керенелүү жоолугун 
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алып  маңдайынан  сызылган  муздак  терди  сүртүп,  эс  ала 
түшкөн эмедей чоң-чоң адымдайт. 

Көчөнүн ортосу менен шашып баратканын көргөн адамдар: 
– Бул кымбаттуу бирдемесин унуткандыр, – дешет. Кай 

бирөөлөр: 
– Баласын жоготсо керек – деп, жорушат. Бир канчалары, 

бүшүркөгөн эмедей кылчак-кылчак карашып кала беришет. 
– Мас экен ээ, шордуу! Мындай немелер өлгөнүн да билбей 

калышат. Карачы, ичегиси автомобилдин дөңгөлөгүнө илешкенде 
гана көзүн ача турган, – дегендери да жок эмес. 

Алыстан көргөн шоферлер, үстү-үстүнө гудок берип, айласы 
кеткенде аны жандап өтүп сөгө кетишет. 

Коңгуроолор шаңгырап, өрт өчүрчү машиналардын дуулдаган 
катуу добуштары кулакты тундурду. 

Бараткан адамдар, катуу келе жаткан машинанын үнүн угуп, 
тез-тез басып көчөдөн өтүп жатышты. 

Баягы киши тар көчөнүн ортосу менен дагы эле келе жатты. 
Мына, тар көчөнүн бурулушуна да жакындады. Ал озондоп катуу 
келе жаткан өрт өчүрчү машинаны сезип да койгон жок. Дүлөй 
жана эсинен ажыраган немедей, баягы калыбынан ажыраган жок. 
Бир канча секундадан кийин, бырын-чырын болуп асфальтка 
каны жайыларын эсине да келтирбеди... 

Кай бирөөлөрү, этегин басып калчу немедей, кайкалай 
секирип, аркасына кайта качышты. Автомобилдер ызылдаган 
бойдон, бурулушка ыкыстап кирип келишти. Качып чыга 
бергендер: тигил кишиге кылчайып кара-шып, анын былчыраган 
сөөктөрүн, жанчылган башын гана күтүштү. 

Кимдир бирөө, бакырган бойдон ылаачындай учуп келип, 
тигил кишини сүйрөй жыгылды. 

Жолдун четиндеги карап турган аялдын бири: 
–   Апаке, ай! – деп бакырып жиберип, бетин баса калды. 

 
 

1 Портсигар – тамеки салчу куту. 
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Алардын үндөрү чыккан жок... 
Жигиттин таягынын сыныгы дөңгөлөк менен кошо ыргыды. 

Шофер аларга токтой алган жок, гудогун өкүртүп өтүп кетти. 
Кийинки машинанын дөңгөлөктөрү жыгылгандардын буту, 
колдорун ого бетер кырчып, эзе жанчып өтүп жаткансыды... 
Машинага эң жакын жыгылышкандыгы болбосо, аларда таяктан 
башка чыгымы болгон жок. Машина өтөрү менен, кол кармашып 
тура калышты. 

Карап тургандар: 
–   Мастын колдогону болот – дешти да, басып кетишти. 
Жолдун тартиптерин карап турган полиция, чуркап келе 

жатып: 
– Ой, иттин балдары! Көчөгө жүрүштү билбейсиңерби? – 

деп бакырды. 
– Господин, бул киши мас болсо керек. Мен мунун жанын 

сактап калдым – деди, мурутун салбыраткан жумушчу. 
Тигил жигит полициянын сөзүнө кулак салбастан: 
–  Сизге чоң ыракмат – деп, жумушчуга колун берди да, ар 

жакка кадамдай баштады. Полиция жетип келип, жигитти 
жакадан алып, силкип токтотуп, анын документтерин текшерди. 

Анын убактылуу паспортун карап, Данил Донский деген 
киши экенин билди. Ал бирдемени унуткан кишиче, эстөөгө 
аракет кылгандай болду. Бир канча секунттан кийин документке 
үңүлө-үңүлө карап салмак менен башын көтөрүп, анын тулку 
боюн жана жүзүн карады. Жигит айбаттуу көзү менен полицияны 
тиктеди. 

Полиция – Данил Донский деген атты кайталап, акырын гана 
– «Данил Донский» деп койду. Жигит шылдыңдай жылмайып: 

– Так ошондой, господин! Данил Донский – деп, катуу жооп 
берди. 

Полиция анын паспортун сол колуна кармап, эки кадам 
 

 
1 Завидую – суктанам. 
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кийин аттап, бутун бутуна кагып, колун серейтип честь берди. 
Данил башын болоор болбос ийкеди... Полиция уялган 

кишиче жүгүнө түшүп, анын паспортун тапшырды да: 
– Господин жазуучу, мүмкүн керегиңизге жарармын. Менден 

эмне күтөсүз? – деди. 
– Мен сизден түк эчтеме күтпөймүн, господин! – деди да, 

басып кетти. Полиция адатынча бутун бутуна уруп, чекчейип 
честь берген бойдон туруп калды. 

Данил он, он беш кадам узаган кезде, полиция колун таштап 
жиберип куду маймылча, эки ийини менен кылчактап, кайдадыр 
тызылдаган бойдон жөнөп кетти. 

Сааттар өтүп жатты... 
Львов шаарынын күн чыгыш жагындагы кичинекей үйдүн 

аркасынан төрт кишинин карааны көрүндү да, жок болду. 
Үйдүн ичинен кызуу, кызуу сүйлөшкөн, эки-үч кишинин үнү 

чыгат. 
Кез-кезде, үзүлүп-үзүлүп жөтөлгөн бирөөнүн, алсыз гана 

какырганы угулат. 
Окуучулар бул кишини билгиңер келсе, ал киши Данил 

Донскийдин жолдошу – Сокол деген киши. 
Үч жылдык тюрьма кысымчылыгы Соколдун саламаттыгын 

мүлжүп, канын соруп бүтүргөн. Анын жаш жүрөгү араң гана 
согот. Ал жан бере албай жатса да, өзү сүйгөн, өзүнүн эли 
жөнүндөгү сөздөргө аралашкысы келет. Бирок, анын саналуу 
минуттары аны эркине койбой кыйнап, анын жапжаш өмүрүн 
талашып жатат... 

Сокол өзүнүн кандай күндө тургандыгын жакшы билет. Ал 
жакын минуттардын ичинде жарык дүйнөдө болбостугуна көзү 
жетет. Ошондуктан, айта жүрсүн дегенсип: 

– Ийгиликтүү күндөргө чыкканыңарда, ушул иштин башында 
менин дагы болгондугумду унутпассыңар, – дейт. 

Жыйырма бештерге келген укмуштуу сулуу аял: 
– Сен баласыңбы? Сен сүйлөбө. Доктурдун сөзүн тыңша. Сен  

жакшы  болуп  калдың.  Ийгиликти  сени  менен  бирге  
көрөбүз.  Спартагыңды  карачы  –  деп,  бешиктеги  колун 
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эрбеңдетип жаткан баланы алып, Соколдун жанына келди. 
– Жакшы Аксенья, – деди Сокол. – Жакшы! Бирок тагдырым 

өзүмө түшүнүктүү. Менин сүйлөбөгөнүмдөн, эми кылдай да 
пайда жок. Ал тим болду. 

Аял анын колу, башын кармалап, өзүн өзү алдагысы келет. 
Аялдын көңүлүн көтөрүш үчүн, олтургандар ого бетер жум- 

шак, ого бетер сүйкүмдүү мамиле кылышат. 
Анын балбылдап карашы, кимдин болсо да жүрөгүн козгоп, 

өзүнө карай магниттей тартканы турат. Эгер сырттан көргөн 
бирөөлөр болсо; 

–  Олтурган жигиттер, биринен бири чеберсип, сулууга 
өздөрүнүн бөтөнчөлүктөрүн таанытканы жатат – деп ойлоор эле. 

Чынында, булардын тагдыры такыр андай эмес. Булар 
саясаттын ичке жиптерин тытып жана Соколдун акыркы 
минутунун айласын таппай, ар кимиси өзүнчө, бир бирине 
билдирбеске аракет кылышат... 

Данил күңгүрөнүп: 
–  Биздин энчибиз тирүүлүк эле эмес, биз Польшанын 

колониясы боло албайбыз. 29-жылкы театрдын жабылышы – 
Украинанын келечегин кесүү болуучу... 

Мына, сүргүндөн келгениме үч ай болсо да, кең дем ала 
албадым. Изиме сүрө түшүштү... Украинанын интеллигенттери 
кайда? 

Столовойдо тамак ташышат!.. Ар кимдин балдарын окутуп 
нан  табышат.  Кинонун  билетин  текшерип, пандарды 
орундуктарына отургузушат... Жазуучулары болсо, кыял менен 
кайгы аралаш канды жазып тюрьмаларда олтурушат, сүргүндө 
жүрүшөт. Жок! Мен буга чыдай албаймын!.. 

Оорунун  аяк  жагында  олтурган  купкуу,  көз  айнек-чен 
киши: 

–  Байка, Данил! Байка! Башталган иштин келечеги – 
акыры болот. Акыры болсо, анын тыянагы болот. Байка! Сен дагы 
капканга түшүп алып жүрбө. Жан деген таттуу жана кым- 
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бат. Мезгил өтүп кетсе, жанды коргоо кыйын деп, – кыйналып 
жаткан Соколго карады. 

Данил ага жалт карап: 
– Келечеги болсо, эмне болот? Полякташуу болот! Поляк боло 

албасаң Украина жок болот. Эл аны каа» лабайт, доктур 
– деп, өзүнө өзү жооп берди. 

Сокол жаздыктан башын көтөргүсү келди. Бирок ал көтөрө 
алган жок. Жашылданган көзү менен отурган-дарды жал-жал 
карады. 

Аял муңая түшүп, кара күчкө кайта жүзүн жылмайтты да: 
– Көтөрбө башыңды – деп, жанына барып, анын көгөргөн 

эрдин сүрттү. Ал унчукпай бир аз жатты да, калтыраган арык 
колун көтөрүп: 

–   Днестр те-р-е-ң деңизге куят. Украина кайда барып куярын 
билүү керек! – деп, тим болду. 

Данил ыраазы болгондой Соколго карап, кайта айнекченге 
суроо бергендей тиктеди... Айнекчен киши өзүнөн өзү бүжүрөп: 

–  Жок, мага түшүнбөдүңөр. Силер жашсыңар. Мамлекет 
үчүн министрдин ойлогону бардыр. Ойлогону болсо, анын иштери 
бардыр. Силер жашсыңар жана боорумсуңар. Силерди мен 
аяймын. Силер катуу кетпегиле? – деди. 

Керилген сулуу, кабагына түшкөн чачын, куду силкинген 
кыргыйдай, аркасына серпип: 

–  Кайырчынын  нанын  тартып  алгансып,  көзгө  көрүнгөн 
интеллигенттердин баарынын аягына чыгып жатат. Айтыңызчы, 
бул кандай жемиштин дарагы? 

Айнекчен  жылмайып:  «Силерге  мен  түшүнбөйт  экен- 
мин. Менден байыркы тарых менен анатомияны гана 
сурагылачы» деди. 

Данил эрксизден күлүп: 
–   Сиз түшүнбөсөңүз сураңыз. «Министрдин ойлогону 

бардыр, паландын түлөнү бардыр» деген өңдүү дырдырыңыз ме- 
 
 

1Наброска – алгачкы жасалган долбоор. 
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нен нан таап жей албайсыз, – деди. 
Доктор унчукпай гана башын ийкеп кулагын тосту. Аял 

бажырайып жылмайды да, ооруга карады. Данилдин сөзү 
Соколдун кулагына угулду. Сокол чыны менен күлүүгө аракет 
кылса да, анын жүзүндөгү алсыз тамырлары иштей албады... Ал 
күчүнүн келбегенин сезе алган жок. Бирок оюнун аягын унутуп, 
тыңшаган кишидей жалдырап калды... 

Телефон шыңгырады. 
Керилген  сулуу  күчтүү  драманын  жооптуу  ролун  аткарып 

жаткан героинасы1  сыяктуу, муңайып басып, трубканы тыңшады 
да: 

–   Ооба, мында. Саламатсызбы?.. Ким? Азыр... Азыр – 
деди да, эки көзү Данилге карап, шашкан эмедей болду. 

Данил ордунан туруп «Люба го» деди. 
– Ооба, Люба. Люба... Келиңиз – деп, трубканы бере сал- 

ды.  
– Качан? Нече киши? И. И... Любочка, чочуба... И... Баа- 

рын алдыбы?.. Сүйлөй бер? Э... э... э... Аңгыча эшик такылдай 
баштады. Аялдын өңү купкуу боло түштү. 

– Келди... Эмне кылуу керек? – деди да, столдогу Данилдин 
кол жазмасын алып, ботинкасынын таманына сала койду. Доктор 
эчтемени түшүнбөстөн тура калып, эшикти ача баштады. 

Чалкасынан жаткан оору башын буруп карай албай арык 
колдорунун башын кыбыратып, аялын жаңдаган сыяктуу болду... 

Данил шашты. Эшиктен көзүн айырбай: 
– Любочка, сен эми тез гана тигил... – деген кезде, 

жандармдар кирип келишти... 
Данил эмне демек эле? Аны айта алган жок... Макул, 

Любочка, кош, кош алтыным сакта!.. Кеттим! – деди. Данил- 
 
 

1 «Мадонна, купидондор» – сүрөттөрдүн аттары. 
2Телепушка – жылуу бешмант. 
3Проявитель – негативдерди өңүнө чыгаруучу химиялык дары. 
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дин кулагына чыңырган назик үн угулду. Аялынын түшүнгөнүнө 
ишенди. Аялдын чыңырган үнү анын жүрөгүнө канжар соккондой 
болду... 

Жандарманын начальниги кашын серпип, шылдың кылган 
эмедей: 

–   Господин жазуучу! — деп, кайкая калды да, – сени менен 
экинчи жолу кездештик. Эми үчүнчү кездешүү жок – деди. 
Столдогу карандашты алып, тиштенип туруп сындырып ыргытты 
да, «сен эми так ушундай болосуң» деди. 

Данил алыска караган бүркүттөй мойнун өйдө көтөрдү да: 
–  Господин! Эсиңизде болсун, үчүнчү кезигишүүгө да өмүр 

жетишет... Түтүнүңүз, мына минтип, сапыры-лаарын ойлойсузбу? 
– деп кекетти да, тартып турган папиросунун түтүнүн асманга 
карай үйлөдү... 

Господин жутунуп эки жагын жалт-жалт карады да, тамагын 
жасап: 

– Өмүрү жетет имиш – деп ары-бери басып келип: 
– 1938-жыл 5-май күнү. Польшанын өкмөттүк закону атынан 

Данил Донский азыркы минуттан баштап камакка алынат! – деп, 
эки жагын каранды. Полицаялары, үйрөнгөн тайгандай 
шыйпаңдашып, анын буйругун күтүштү... 

Доктур эмне кылар айласын таба албады. Жоолугу менен улам-
улам бетин сүрткүлөй берди. Эң акырында, бордон жасалган 
скульптурадай купкуу болуп катып калды. 

Данил эки жагын карады. Соколдун мандайын сылап, 
бүркөктөгү айдай кубарган аялдын колуна көзү түштү. 

Жүрөк приступу кармап, көгөрүп, тилсиз жаткан Соколду 
көрдү. Жансыз немедей зыңкыйган докторду көзү чалды. Колу, 
башын кыбыратып эчтемеден капарсыз жыргал күндөрдүн элесин 
келтирип жаткан арык балага, анын айнектей көзү токтоло калды. 

Ал чыдай алган жок. Баланы ала коюп, эки колу менен өөдө 
көтөрүп, маңдайынан өптү да: 

 
 

1Народный учитель – эл мугалими. 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



– Сенин элесиң, келечектин элеси – деп, дагы бир өөп, 
бешигине салып койду. Бала сөзгө түшүнгөн эмедей колун 
көтөрүп, белгисиз тили менен: 

– Мам... мам... бу... бу... деди. 
Сокол эчтемени сезген жок. Данил Соколду кучактап улам-

улам өптү. Көзүнөн жашы чыга албай турган сулууга шадылуу 
колун сунду. 

Доктор бечара калтырап, ордунан тура калды да: 
– Господин! Бул кандай тарых? Эмне үчүн? – деп, кыйкырып 

барып Данилди кучактай кетти. 
Сокол көзүн ачты. Ал сүйлөөгө аракет кылды. Бирок эч үн 

чыгара албады. Анын эриндери кегөрүп муунган кишиникиндей 
болду. Узун кирпиктери илээндиленип, анда-санда гана ирмелди. 
Жүзүндөгү алсыз тамырлары анын кабагын чытытканга да 
жарабады. Данил тилсиз курбусун кучактап, дагы бир өптү да; 

–  Кош эркиндиктин жылдызы!.. Кош, кичинекей бактысыз 
үй! Кош тууган элим... деп, эки полициянын алдына түштү. 

Полициянын господини жанындагы полициясына карап: 
– Бул революциянын уясын каз! – деди да, тилсиз жаткан 
кишини сурак кылууга киришти. 

Сокол жооп бере алган жок. Бирок чыйралган эмедей акырая 
карады. 

Полиция мурутун чыйратып сүйлөгөн сайын кашын секиртип: 
– Тур, жооп бер! – деп, бакырды. Сокол бардык күчүн жыйнап: 
– Жогол, канкор! – деп колун көтөрүп баратып эси ооп кетти. 

Тыңшаган, мүлгүгөн немедей сүзүлүп жата берди. 
Полиция жыртаң этип аялга карап: 
–  Эриңди тургуз, азыр полиция башкармасына барып жооп 

берет, — деп чекирее калды. 
Сулуунун  узун  кирпиги  полициянын  чечекейине  кирчүдөй 

кадала калды. Татынакай эриндери калтырагансып, эки муштумун 
түйүп: 
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–   Тынчтык бериңиз! Өлүп жаткан адамга, тынчтык 
бериңиз! Ал тынч өлсүн! Ал силерге түбөлүк жооп бер-бейт! – 
деди да, тура калды. 

Полиция кырынан карап: 
–   Бас жаагыңды – деп кыйкырды. 
Ооруга укол салып жаткан доктур калтыраган үнү менен. 
– Акырын... господин... акырын... Адамдын өмүрүнө мен 

жооп берем. Жүрөгү шал болууга айланды, акырын деди. 
Сүзүлүп жаткан оорудан, кандайдыр белгисиз күңүрт дабыш 

чыкты... Ал ошол күңүрт дабыш менен кошо көзүн ачты да, алсыз 
үшкүргөн эмедей ийнин куушуруп тынч алгансыды. Анын көзү 
экинчи ирмелген жок. 

– Доктор шашкан бойдон аны тыңшады да, оорунун 
көкүрөгүнөн ыргып туруп: 

– Господин! Сокол силерге жооп берүүдөн түбөлүк баш 
тартты... деди... 

 
 

II 
 

Бул окуя күзгө жуук болду. 
Тюрьманын господини купкуу мурутун чыйратып-чыйратып 

алды да, тюрьманын экинчи корпусун көздөй жөнөдү. 
Күнгө далысын салып, үргүлөп олтурган надзира-тель1, 

господиндин келе жатканын сезген жок. Уктай албай капкайдагы 
коркунучтуу түштөрдү көрдү. Андай түш ага адат болучу. 
Мындан эки күн илгери үргүлөп олтуруп, уйкулуу көзү менен 
олтурган жеринен чочуп ыргып кеткен эле. 

Ал жөн эле ыргып турган эмес. Көзүн ача албай жатып колун 
серейткен бойдон; 

–  Господин, сиздин урматыңызга! Корпуста эч кандай 
окуя болгон жок – деп, алда кимге рапорт берип жиберген. 

Ал эсин жыйып көзүн ачканда, господин эмес, өзүнүн столуна 
честь берип калганын көрүп, өзүнөн өзү уялган болучу. Ошол 
байкуш надзиратель эми дагы уктап олтурат. 
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Господин анын уктап олтургандыгын алыстан эле көрдү. 
Бирок, надзиратель ойгонуп, колун серейтип, какайып туруп, 
честь берип күтүп алса дегендей кылды. 

Ошондуктан анын жөтөлү болбосо да, ыкшый жөтөлүп, катуу-
катуу какырды. Бирок, надзиратель муну туйган жок. 

Господин бешинчи корпустан келе жаткан өзүнүн орун 
басарын көрө коюп; 

– Господин, Терно! – деп катуу кыйкырып чакырып алды да, 
бирдемелерди айткан блду. Ал жуукур жүзү менен: 

– Жарайт, Господин, жарайт – деп назик кыймыл менен кайта 
бурулду. 

Господин ага ыраазы болгондой, мурутун буруп-буруп 
чычайтып алып надзирателге карады. Надзиратель козголуп да 
койгон жок. Жөтөлүп, кыйкырып, сүйлөгөн пайдасыз аракеттери 
үчүн господин аябай ыза болду. Ачуусу келди. Надзиратель, атайы 
эле уктамыш болуп, шылдың кылып жаткандай туйду... 

Анын ойгонбосуна анык көзү жеткенден кийин, ок тийген 
аюудай бакырып коё берди. 

Надзиратель анын бакырганын туйса да «түшүм» деп ой- 
лоду. Уйку, соонун арасында «баякыдай болбоюн» дегенсип, жай 
гана каалгып ордунан туруп, кир колу менен көзүн ушалады. Ал 
көзүнөн колун ала электе, чычайган сары мурут, надзирателдин 
бетин сайып алчудай бириндеп, сай-сай болуп серее калды. 
Надзиратель «селт» дей түштү да, дароо эки кадам кийин секирип, 
эки ийнин куушуруп колун чыкыйына көтөрүп: 

– Гос... господин, баары жайында – деди. Ал чеки-рейген 
көзүн тостойтуп, эки кадам илгери аттап: – Иттин баласы, мына 
жайында! – деп, жаактан ары тартып жиберди да: – Бар, Данил 
Донский дегенди тез алып чык! – деди. 

Шордуу надзиратель, көзүн кыбыңдаткан бойдон, ачкычтарын 
шалдыратып камерага карай чуркады... 
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* *  * 
 

Орто бойлуу жупуну кийинген, ак жуумал, арык келин 
тюрьманын алдынан келди. Колундагы көтөргөн белек-
бечкектерин жерге коё коюп, маңдайына түшкөн коңур чачын 
арык жана сүйрү колу менен жыйнап, бетинен ылдый карай 
куланып жаткан терлерин шыпырды. 

Бели догодой ийилген купкуу кемпир, эски кара жоолугун 
улам өөдө көтөрүп коёт да, бөлөк-бөлөк түйүнчөктөрүн 
тынчытпай, биринен алып, бирине салып, тюрьманын кезегинде 
олтурат. Арык келин так ошол кемпирдин жанына олтурду. 
Кемпир далайды көрүп, такшалган көзү менен келиндин баш 
аягына көз жүгүрттү жана имерилип анын жүзүнө карап: 

–  Балам тюрьмада эмнең бар эле? – деди да, оозуна карай 
ийилген ээгин көтөрүп, болор-болбос оозун ачып тура калды. 

Келин энесин көргөн баладай жарк этип, жылмая карап: 
– Энеке, саламатсызбы? Сиз сүрөтчү Сергейдин энеси 

эмессизби? Мен жазуучу Данилдин аялы – Люба эмесминби? 
Сиздин уулуңуз менин портретимди тартканда сиздикинде эчен 
ирет болгонбуз... Данилдин, уулуңузга берген ырларын окуп: 
«Мына жаңы Шевченко!.. «Жетим кыз» дегенин кайталап окучу 
деп, буюрганыңызды унутуп калдыңызбы? 

Кемпир жоолугунун учу менен көзүн сүртүп: 
– О, Кудаяй – деди да; 
–   Мына балам!.. Анда мен кандай элем? Эми көрчү! Өлүп 

көрдө жокмун, тирүү болуп жерде жокмун... Балам тюрьмада эки 
жылдан ашты. Мен... а, мен болсом – деди да, болоктоп ыйлап 
жиберип «нан сураймын... уу... уулумду көрөмбү – деп, күндө  
келем. 

Жок. Көргөзбөйт. Тапкан наным тамагымдан өтпөйт. 
Немецтер  согуш  жарыялагандан  бери  эчтеме  албайт. 

Алар ачка...» 
Люба эненин башын сыйпалап: 
–   Энеке кайрат кылыңыз. Бүгүн прокурор жолугууга кагаз 
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берди, сиздин уулуңузду сураармын. 
Кемпир Любаны өзүнө тартып, кулагына оозун такап: 
– Айтчы, балам! Биздин орустар Польшага каршы урушмак 

болду дейт. Бул жерде камалгандарды атып, же Варшавага жиберип 
жатат — дейт. Ушул чынбы? – деди. 

– Жок энеке! Укканым жок... Мен Данилге жолугам.
 Кемп
ир бырышкан арык бетин сыйпалап, шыбыраган үн менен; 

– Любочка, сенин эриңди эл көп мактайт. Ал арстан сыяктуу 
бет алганынан кайтпайт дейт. Сен айт... Ал жаш. Ал жашоо керек. 
Айласын тапса, менпн уулум экөө качсын. Мен энемин го. Менин 
сөзүмдү айт. 

Менин уулумду өзүң билесиң, көк жал. Өлтүрүп жатса да кың 
этип койбойт – деп, өзүнүн уулун дагы кыстарып өттү. Ал уулун 
айтканда баласына ыраазы болгондой: 

–   Алар эми элдин кишиси да, биз кайсыны билебиз – 
деди. 

Шыкаалашып олтурган аялдардын ичинен бирөө: 
–  Любочка, Любочка! Мага карай уч. Спартак сени баятан 

күтүп олтурат – деп, колундагы баласын көкөлөтүп, ажардуу 
жүзүн жаркыратты. 

Люба кубанып: 
– Азыр, Спар! Азыр барам – деп, колун булгалады. Кемпир 

окурайып карады да: 
– Айтчы балам, тигил өңү жылуу келинди мен кайдан көрдүм 

эле? Ал чын энелик мухабаты менен, көтөрүп турган балага 
кубангандыгын билдирип: 

– Азыр, азыр барат — деп, колун жаңсады. Люба буюмдарын 
жыйнап жатып кемпирге жооп берди. 

– Бул аялды сиз билесиз. Чоң театрдын атактуу артисткасы – 
Аксенья. Ал Варшавага барып кинолорго да ойногон. 

Окутуу министри Украина театрын жапканда, анын күйөөсүн 
коммунист – деп айыптап, сегиз жылга кесип жиберген. Мал 
мүлкүн канпискалап1, аялын иштен бошоткон. Ал киши закон 
илиминин доктору эле. Ал азыр жок. Тюрьманын тозоктой 
кыйноосу аны жашаткан жок – деп, ал үшкүрүп алды 
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да: 
 
 
–   Аялы болсо, тигине! Жалгыз баласын жетелеп, талаа- 

да калды. Ал күнүмдүк оокат үчүн ресторандарды кыдырып, 
жалданып скрипка ойнойт. 

Мен болсом, сынык нан үчүн китеп түптөймүн. Тырмактай 
баласы кир жууган аялдын жанында зарыгат. Бир жылдан берки 
күнүбүз ушул, энеке – деп, бала көтөргөн аялга карай жөнөмөкчү 
болду. 

Олтурган аялдар учкан көгүчкөндөй дүкүлдөп, тура калышат. 
Бизге тааныш тюрьманын господини, адатын-ча, сербейген 
мурутун чыйратып: 

– Белгисиз убакка чейин передачы алуу жана арестанттарга1 

жолугуу иши такыр токтолот... 
Ал өзүн аябаган чоң киши катарында эсептегенсип элге карап: 
–  Согуш жарыяланды. Силер өкмөттүн мүдөөсү менен 

санашпайсыңарбы! Кайткыла! – деди. 
Аялдар чурулдап кетишти: 
– Биздин мүдөөнү укпайсыңарбы? 
– Алар ачкадан өлүп жатат. 
– Согуш болмоктон, өрт алып кетсин! Нанымды 

бердиргиле. 
– Господин, бир эле көрсөтүп коюңуз. 
– Мен тырмактай нанымды бермейинче кетпейм! Баламдын 

жүзүн көрсөт – деп, кыйкырды кемпир. 
Господин тыңшаган да жок. Кайра тартты. Кемпир бөкчөңдөп 

жетип, господиндин бутун кучактап: 
– Балам! Кагылайын балам!.. Эненин дарты бала үчүн. Энеңди 

сыйласаң менин сөзүмдү ук – деди. 
Господин, чуманын микробу жукчудай, чочуду... Ырайымсыз 

жүзүн өзгөртүп: 
– Ой, желмогуз мастан – деди да, чоң буту менен ыргыта 

тепти. Кемпир ыргыткан түйүнчөктөй бүрүшүп, бети менен 
жыгылды... 
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Анын каардуу бетинен мала кан шорголоду... Люба чыңырып 
барып, кемпирди кучактай калды. Кемпир чачын саксайтып: 

– Жакшылык көрбө, канкор! Менчилеп нан сурап кал – 
деди. 

Ал кара жоолугунун учун кармап, жашы менен канын 
аралаштыра сүртүп: 

– Киши жегич. Канкор. Бул кан сени тынчытпас! – деди да, 
эси ооп кетти... 

Данил камерага эң кеч кайтты. Ал адатынча жылмайып: Айга 
умтулган арстандар, жакшысыңарбы? – десе да, 

анын өңү купкуу, эриндери суусаган адамдыкындай кеберсип, 
көзү кыйналган эмедей жашылданып көрүндү. 

Арбактай тартайып, жылаңач олтурган туткундар Данилди 
тиктей кетишти. Ал коргулда1  жүргөн кишидей, аралжы 
калган бош жерди басып эңкейип баратты. Тыгылышкан элди 
аралап, кай бирөөнөн аттап, кай бирөөнө жөлөнүп олтуруп ордуна 
жетти. 

Калкайган узун мурутчан киши бирдемени сезген эмедей: 
– Сени билиш кыйын, кубансаң да жылмаясың. Айтчы, эмне 

кечиктиң? – деди. 
Отургандар жымжырт боло калышты. Данил жарым дабыш 

менен. 
– Иш жакшы жана коркунуч! – Араларындагы ишенимсиз 

бирөөнү акырая карап, үнүн көтөрүп: 
– Советтик айбаттуу кызыл аскерлер чек араны өтүп 

киргенине эки күн болгон... Демек, Украина эли кандуу чеңгелден 
чыкты деген сөз болот... Англия менен Франция эр болсо козголуп 
көрсүнчү! Козголсо, оозу кандалат. Өлбөсөк сонундарды көрөбүз. 

Олтургандардын көбү чыдай албай «Ураа»! дешип, чурулдап 
кетишти. Чочуп калган надзиратель, эшикти ургулап: 

–  Эй акырын!.. Акырын – деди да, темир каалганын тар 
тешигинен шыкаалап коюп, кайта кетти. 
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Данил сөзүн улантып: 
– Бул эң сонун, эми силерден жашырып кереги жок. 

Варшаванын буйругу боюнча коркунучтуу кишилерди, 
кесилгенине карабастан, жоготуп жатат, – дейт. 

Чынында ошондой болуу керек. Уруш убагында ички 
душмандарын жоготпой болбойт. Ансыз да Польшанын дени соо 
эмес. Мундирлери1 жаркыраган менен күчү мыкты эмес. 

Польша төрөлөрүнүн ырайымсыз тырмагы өздөрүнө терең 
көр казгандыгын сезишпейт... Кыскасы, таң жаркырай баштады. 
Бирок, экөөбүз таңды көрөбүзбү? Жокпу? ушунусу саал коркунуч 
– деди да, калкайган муруттуу кишини далыга каккылады... 

Ал мурутун калкайтып, сылап-сылап койду да: 
– Жакшы, дагы кандай жаңылык? 
– Господин мага анкет толтуртту. 
Анда: «Эче жансың? Кандай буюмдарың бар? Жериң канча? 

Канча байлыгың бар? Аларды кимге калтырасың? Жазып калтыр» 
деди. Кыскасы, өмүрдүн балансасын жасады... 

Тигил жактан бирөө ыргып турду да: 
– Түшүнүктүү... деп катуу кыйкырды да, кайта унчукпай 

калды. Муруттуу кишиге эч коркунуч кирген жок. 
– Жетишсе билгенин кылсын! – деди. Данилдин жашыган көзү 

ойноп кетти да: 
– Жетишпей калууга толук мүмкүндүк бар, баарын согуштун 

темпи чечет – деп акырын айтты. 
–   Анкетиңе эмне деп жаздың? – деди бирөө. Данил күлүп, 

кылчайды да: 
–  Айтарым белгилүү да, байлыгым башымда, тирүү болсом, 

элге берем, өлүү болсом жерге берем. 
– Баракелде – деп чуулдашты. 
– Бүгүнкү түн, биз үчүн эң кооптуу. 
Бирок, сизди чакырбаганына таң калам. 
– Эгер андай болсо, мени да чакырат. Мүмкүн калтаарып 

калышкандыр – деп, канжасын колуна алды, мурутчан киши. 
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Аңгыча, ачкычтар шалдырай баштады. Эшикти ачып жатып, 
тешиктен карап; 

– Гаврил Павленко! Даярдан! – деп, кыйкырды. 
Олтургандардын кабагы салынып, тымтырс болду. 

Гаврил  килейген  канжасына  тамекини  толтура  салып, эки 
ширеңкени катары менен чагып соруп жаткан эле. Көпкөк түтүн 
копкоюу болуп үксүйген айбаттуу мурутунун астынан бурк-бурк 
этип атылып жаткан эле. 

Ал надзирателдин үнүн угуп, канжасын кере-кере сорду. 
Мелтиреген көк түтүндү камеранын шыбына карай созултту. 
Эшик ачылары менен оозундагы түтүндү сызылта үйлөп жиберди 
да, чоң арышы менен арбаңдай аттап, эшикке карай жөнөдү. 

Олтургандар анын изин улай карап, темир каалганы тиктеп 
кала беришти... 

Данил камерага зоок баштагысы келип: 
– Э, туугандар! Бул олтуруш корконучтуу түш өңдөнүп гана 

калат. Азамат энеден туулат, эл үчүн өсөт... Жабыкпагыла – деп, 
олтургандардын көңүлүн көтөрө баштады. 

– Данил! Сөз ушул эмеспи, атасынын көрү... 
– Дозок деген эмне? 
– Кыйналганы жаныңдын! 
– Жиндениш деген эмне? 
– Бузулганы каныңдын! 
– Өлүм деген эмне? 
– Өчкөнү болот жалындын! 
Мына өзүң айткандай, корко турган эчтеме жок... Көп болсо 

денебиздеги биздин жалын өчөр. Анын ордуна жалындар өрт 
чыгарат... Андан көрө убадаңыз боюнча, «Эне» ден кийин «Менин 
университеттерим» ди айтмак элеңиз. Ошого кириңиз! 

–  Токто, – деди бирөө,— «Граф Монте Крестин»1  аягын бүтө 
элек. Байкуш жигит жер казган бойдон кала береби... 

 
 

1Героинасы – каарманы. 
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Бараштын жанында жаткан бирөө: 
– Ай токтогулачы. Данил дайым биз менен олтурарын ким 

билет. Бул кишинин атын угуп, китебин окусак да, өзүн 
көргөнүбүз он беш эле күн болду. Данил оор албаса, өмүр баянын 
сүйлөп берсе – деди. 

Олтургандар кубанып кетишти. Данил жылмайып: 
–   «Узун жолду кыскарталы» деген күн чыгыш элинин чебер 

макалы бар. Анын мааниси: «Жакшы сөз сүйлөп, өтпөгөн узун 
күндү алдап узаталы» дегени. Менин өмүрүмдө эсте каларлык 
эчтеме деле жок. Ошондой болсо да, көпчүлүккө багынуу керек. 
Унутпагыла, бул советтер элинин жоругу болот 
– деди да, сөзүн улай берди: 

–1903-жылы, азыркы советтик Украинанын гүлдөгөн шаары 
Харьковдо туулдум: азыр анда улуу жазуучу Тарас Шевченконун 
сонун эстелиги тургузулган. 

Менин атам темир жол жумушчусу экен. Өзүнүн көркөмдүгү 
менен доктордун жалгыз кызына жагып калат да, акыры ошого 
үйлөнөт. 

Алардын сүйүшкөн жыргалдары бир жарым жылдан ашпайт. 
Махаббат жалындарынын илеби кайта электе трагедиянын 
капканына түшүшөт... Мен атамды көрбөй калдым. 

Атам тууралуу энем аялдарга мактанып, мындайча дегенин 
далай уктум: 

«–...Бир жарым жылдык өмүрүбүздө, алдыбыздагы 
өмүрүбүздүн жыргалын жеп, бүтүрсөк керек. Ал эң эле 
сүйкүмдүү, сымбаттуу болучу. Кыз, келиндер аны көргөндө: 
«менин эрим болсочу» дегендей эле. Ал өмүрүндө кишиге жаман 
сүйлөбөсө керек... Майрам күндөрү ээрчишип чыкканыбызда, эки 
тамчы суудай, окшошуп калар элек. Ким гана болбосун: – Ой, 
сонун жуп экен – дешчү. 

Ал жумушка кетеринде, кайта келгенде мени кыса-кыса 
кучактап, балача эркелетип: 

– Галечка! Байлык урмат эмес, жардылык уят эмес. 
Картошкаң болсо алып кел – дечү. Ал кээде мени жардылык- 
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тан жабыгат го – деп ойлочу. Мен махаббаттын кулу элем. 
Анын жардылыгы башканын байлыгынан артык сезилчү. 

Ал курдаштарынын ортосунда эң эле шайыр болучу. Анын 
өткүр сөздөрү, назик мүнөздөрү кимге болсо да жакчу. Мен анын 
жанында жүргөндө көңүлүм көтөрүлүп, пайгамбардын жанында 
жүргөндөй көкөлөчүмүн. 

Курбу келиндер менен тамашалашып туруп, мени менен 
жүрүп кеткенде кол жетпеген мөрөйгө ээ болгонсуп, кыса 
колтуктап, эрксизден эркелээр элем. 

Ошентип жүргөн чакта, бир күнү энем чакыртып жибериптир. 
Анын өз колу менен жазган кагазын окуп кубанып кеттим. 

Жумушчуга чыкканым аларга жаккан эмес. «Өжөр кызым 
өзүң бил» деп, беш айга чейин катышпай коюшкан. Жалгыз 
кызына каттабай коё алабы? Акыры мага жеңилишкен. 

Мен апамды тез сагынчумун. Анын жиберген извоз-чигин 
көрүп күйөөм кубанып кетти да: 

– Галечка! Мага он кадак1 ананас, Шевченкодон «Кобзарды», 
Пушкинден «Евгений Онегинди», Гоголдон «Тарас Бульбаны» ала 
кел. Мага ушул эле жетет. Жаралып жаткан жаңы адамга кандай 
даярдансаң, өзүң билесиң... Кош жаным... тез кайт – деди да, мени 
извозчикке салып жөнөтүп жиберди. Мен Одессадан, тогуз күндөн 
кийин, жекшемби күнү кайттым. Жолдо келе жатып аны көз 
алдыма келтирем: «Бүгүн жакшы кийимдерин кийип, Пётр 
Великийдин портретиндей керилип тургандыр. Ал мен 
жакындаганда жолдоштору менен алдымдан чыгаар. Мени көрө 
коюп: – «Галечка, Гаалька» – деп арабадан көтөрүп алып, күчтүү 
көкүрөгүнө кысаар... анда мен...» деп, кайдагы таттуу кыялдарды 
ойлоном. 

Үйгө  жакындаган  сайын  жүрөгүм  дүпүлдөйт.  Улам-улам 
эңкейип карайм: Эгер үйдө жок болсо, мен таарынайын, деп да 
ойлоном. Өзүм менен өзүм сүйлөшүп, күлүп да коём... 

Үйгө жеттик. Эч ким көрүнбөйт. Эшиктин алдына келсем, 
үйдө кулпу да жок. Уктап калгап экен дедим да, акырын кирип 
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бардым. Ал уктап жатат... Бутумдун башы менен келдим да, 
маңдайынан өөп ойготтум. Качан мойнумдан кучактап алаар экен 
– деп күттүм... Жок ал ыксыраган эмедей акырын гана көзүн 
ачты... Мен таң калдым... Мени тамашалап жатат ко дедим. Жок 
андай эмес. Анын эки көзү канталаган кыпкызыл. Беттеринии оту 
албырыңкы... 

– Ооруп калдыңбы, садага? – деп, олтура калдым. Ал 
унчукпай гана жал-жал карады... Эмнегедир, жууркандан колун да 
чыгарган жок. Анын канталаган көзүнө кылгырган жаш пайда 
болду... 

– Мени коркутпачы, садага – дедим да, маңдайынан өөп, 
башымды анын көкүрөгүнө коймокчу болдум. Ал башын чайкап, 
көзүн ирмегенде мончок-мончок жаш кулады... 

Жаным, сага эмне болду? – деп шашкан бойдон жуурканын 
ачып жибердим... 

Ак чүпүрөк менен оролгон, билектери жок, мултуйган эки 
чыканак көрүнө калды... Мен бакырып жибердим... 

Так ошол жерге келгенде, надзиратель эшикти такылдатып: 
– Данил Донский, буюмуң менен даяр бол! – деп кыйкырды. 

Тырп этпей тыңшап олтурган арестанттар терең үшкүрүштү. 
–   Мына, каргаша! Куду өлүм сыяктуу, жүрөгүңдү мезгилсиз 

мыжыгат – деди бирөө. 
III 

 

Данил стенага тизилген баштыктардын ичинен бир Паштыкты 
чечип алды. Баштык куду куурчактын баштыгы сыяктуу – оозу 
тар, түп жагы кенен, көйнөктүн жеңинен жасалган жана кир. 
Анын ичинде нан турмак, күкүм да жок. Ал кур баштыкты ары, 
бери карап: 

– Думананын баштыгындай болгон бечара, канчага чейин 
жолдош болоор экенсиң? – деп жылмайды да, эски, кыл- 

 
1Надзиритель – күзөтчү, сакчы. 
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торко костюмунун чөнтөгүнө салды. 
Отургандардын бири: 
–   Данил! Ме, бир жакка алып кетсе ачка болоорсуң – 

деп, бир баш пыяз берди. 
Дагы бирөө, козырёгу1 жок кепкени алып, чаңын кагып туруп: 
–  Биз болсок, мында олтурабыз. Темир шаты сууктан 

өлтүрбөйт. Сизге керек болуп калаар – деп, Данилге карай сунду. 
Данил көзүн сүзүп ойлонуп кетти да: 
– Ыракмат! Мен такшалып калган адаммын. Колумдан келсе, 

силерге берсем болот эле, өзүңөргө керек болор – деди. Бирок 
олтургандар туш-туштан жаалап жатып, кепкени алдырышты... 

– Ыракмат боорлорум, ыракмат! Анын шаңдуу толкундуу үнү 
олтургандардын зээндерин кейитти. Бирок эч кимиси унчуга алган 
жок... 

Данилдин көркөм жүзү, куду эскирген чүпүрөктөй купкуу, 
көздөрүнүн айланасы көгүлтүр, чеке тамырлары калем саптай 
болуп, терисин чыңап тургансыйт. 

Анын сүрдүү көзү темир шатынын ар жагында жаткан ач 
арстандын көзү сыяктуу саргыч көрүндү. Мойну келте ооруган 
кишиникиндей илмейип, анын казаналуу башын араң көтөрүп 
тургансыйт. Эки ийни уча турган бүркүттүн мүрүсүндөй 
көтөрүңкү, сүрдүү болуп байкалды. Кокосу эскирген косилканын1  

тишиндей болуп, куураган терисин тешип кетчүдөй байкалат. 
Жаш булбулдун азыркы көрүнүшү олтургандарды оор, кай- 

гылуу кыялдарга салды. 
Данилдин шамдагай кыймылы, анын начардыгын 

билдирчү эмес, бирок коштошуу алдындагы, назик көз караштар 
анын кандайча күндө тургандыгын ачык сездирди... 

Эшик ачылаары менен куралдуу үч полициянын формасы 
көрүнө калды. Олтургандардын бирөө чыдай алган жок: 

– Түн ичинде кайда алып барасыңар господиндер! – деди. 
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– Бас жаагыңды! Акырын! – деди алардын бири. 
– Өлгөнчө сүйлөөгө акыбыз бар, господин! 
– Баш кесилмейинче тил сайрай берет – деп, кызууланды 

экинчи бирөө. 
Данил түйүнчөгүн алып жатып, тигил унчуккан кишиге 

бажырая карап; 
–   Туура! Баш кесилмейинче тил сайрай берет, – деди. 
Полициянын ар жагында турган, тюрьманын господини: 
– Доктор Володарский сага он күн карцер2! Надзиратель, азыр 

алып чык! – деп, дароо буйрук берип, ачылган каалгага келип тура 
калды. 

– Кош, туугандар! Биздин турмуш азырынча ушундай, – 
деди Данил. 

Полициянын бири: 
– Азыр эмес, дайым ушундай – деди да, Данилди жакадан 

алып эшикке карай түртүп жиберди. Алсыз Данил тизеси менен 
жыгылып: 

– Бул эчтеме эмес, силерден баарын күтүүгө болот... Кош, 
кордуктун уясындагылар! – деди... 

Камерадагылар: 
–  Кош! Кош, Данил! Кош! – деп, чуулдашты... Данилдин үнү 

экинчи чыккан жок. 
Карцер алган Володарский эшиктин алдына жакындаганда, 

тюрьманын господини бетине тура калып: 
–   Бар, к арцерден ок уп к елчи, док тор – деди 

мыскылдап. 
Володарский тиктеп турган господинди акырая карап: 
– Карцер мени эч коркута албайт. Столовойго официанттык 

кылгандан бери коркууну такыр унуткамын. Мен коркпогон үчүн 
колуңдамын, – деди. 

Господин шылдыңдап, анын сакалынан тартып: 
–  Мына бул жүндүн ээси Польша өкмөтүнө керек эмес. 

Жүр – деп, силкип койду. 
Доктор сакалына убараланган жок, жүзүнө кайгылуу ызалык 

туулуп башын көтөрдү да: 
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–   Польша өкмөтү үчүн эң көп нерсенин кереги жок... Силерге 
мына бул гана керек! – деп, анын бетине жаба түкүрдү да, сакалын 
булкуп алып, босогодон аттап кетти. 

Господиндин жинденген үнү менен кошо оор темир эшик карс 
этип кайта жабылды... 

– Доктор Володарский күйүп бүткөн экен. Ыраазымын 
докторго, — деди бирөө. 

Каалга жабылары менен ызырынган үн чыкты. Түрсүлдөгөн 
дабыштын аягы сейрек онтоого айланды. Ага 

аралжы болгонсуп, токтобой шыңгыраган коңгуроонун ачуу үнү 
жадатып, кулакты тундура баштады... 

Камерадагылардын бири: «1939-жыл 19-сентябрдын 
түнүндө, Данил Донский деген жазуучуну полициялар алып 
кетти» – деп, тырмагы менен дубалдын бетине жазып, аягына 
катар-катар суроолорду койду. 

Таң шаарга, бөтөнчө тюрмага эң кыйындык менен атты... 
Шаардын ичи кечээкиден да дүрбөлөңдүү... 
Саат бирлер ченде замбиректердин күүлдөгөн үндөрү угулду. 

Көчөлөрдө солдаттардан башка эч жан жок... Бир аз убакыт 
өтпөстөн, катар-катары менен атылган замбирек жана атылган 
пулемёт үндерү жерден жарып чыккансып жатты. 

Шаардагы сансыз солдаттар уйгу-туйгу болушту. 
Офицерлердин өөдө-төмөн чапкылап сөгүнгөн үндөрү, тере- 

зеден карап турган катын-балдардын үрөйлөрүн учурду. 
Эки-үч күндөн берки аң казып, чеп жасаган кечөлөрдүн 

тоомдору, кара курттай кайнаган солдаттар менен толду. 
Согуш инженерлери, көпүрөгө койгон миналарын, үстүн жаап 

таштаган аңдарын кыдырып, аларга кошумча күчтөрдү 
уюштурушту. 

«Бир, эки! Бир, эки!» деген үндөр, кайдадыр, алыстап бара 
жатышты. 

Шаардын туш-тушунан: «Смирна! Смирна!» деген үндөр, 
куду таңга жуук кыйкырган короздордун үндөрүндөй чуулдашты. 
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–   Аэроплан! Аэроплан! – деген солдаттардын тартипсиз 
үндөрү жамыраганда, командир шашып: 

–   А-ат! А-ат! – деп бакырды. 
Аңырайып асманды карап турган замбиректер олчойгон 

окторун асманга карай ыргытышты. Пулемёттор ок менен 
мөндүрлөрүн жерден көккө карай төгүштү. 

Шаардагы иттердин улушу, тооктордун кыйкырышы, 
уйлардын өкүрүшү коркунуч үстүнө коркунуч кошкондой болду. 

Эсепсиз атылган дарылардын жыттары шаар калкынын 
жүрөктөрүн  терметти.  Атылып,  жарылып  жаткан  коркунучтуу 
элестер, кимдин болсо да шаштысын кетиргендей болду. Бөтөнчө, 
шаардагы чоң соодагерлер дүнүйөлөрүн батыра алышпай, 
чычканча ташышып, кайдадыр, көмүүгө киришти... 

Көчөнү дабыратып, алды, кийинин карабай чаап келе жаткан 
офицерлердин бири кырынан кетти. Калгандары кылчайбастан 
чапкылаган бойдон иргелген дивнзиянын генералына келишти... 
Генерал тытылдап жаткан пулемёттор кимдин командасы менен 
болуп жатканын ойлой да алган жок... Дароо телефонго жетип... 

–   Штаб! Штаб! — деп кыйкырса да, жооп ала алган жок. 
Атышып жаткан офицерлердин бири: 

–   Господин генерал! Күч аз. Күч сураңыз – деди да, боору 
ооруган эмедей бүрүшүп, чептин сол жагына карай чуркады. 

Телефончу экинчи трубканы сунду. Генерал мурунку 
трубканы  ыргытып  жиберип,  экинчи  трубканы  ала  койду: 
«...Штаб! Штаб! Сиздин улуу урматыңызга... гарнизондогу 
солдаттар Кызыл Армияга ок атуудан баш тартышты. Ооба 
ушундай!.. Ооба!.. өкүрөңдөгөн танкалардын карааны көрүнө 
баштады... буйругуңузду күтөм... Ооба, ооба – деп, эки ирет айтты 
да, – штаб, штаб» деп туруп, телефондон башын жулуп алды. 
Айланасындагы офицерлер анын оозуна тиктей кетишти... 

 
 

1Конфискация – бирөөнүн мүлкүн мамлекеттин пайдасына алуу. 
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Генерал калтырап телефонду дагы тыңшап алып, ыргып 
туруп: 

– Штаб, штаб талкаланды, – деп кыйкырды. Офицерлер ага 
карап олтурган жок. Аттарына минип, кайдадыр сыздыра 
баштады. Солдаттар, каптап келе жаткан өрткө такат кыла 
алышпай, четинен чегине башташты... 

Толкундаган кызыл желектүү танкалар, тапшырылган 
милдеттери боюнча, шаардын туш-тушуна карай атырылышты. 
Анын аркасынан: «Ураа» лаган үндөр, поляк солдаттарынын 
кирерге жерин койбой, бардыгына бир гана чагылгандын огу 
тийгендей кылды... 

Жөө аскерлердин комиссары, атака коюунун алдында 
танкалардын укмуштуу чабуулун көрүп, эриксиз жылмайды да, 
блокнотуна төмөнкүлөрдү жазды: 

«Иргелген бригаданын ишенимдүү күчтөрүн, айбаттуу 
жалындар аймалап жатты. Чегирткедей аттуу солдаттары, 
Климдин болот дөөлөрүнүн таманына кумурскадай тепселүүгө 
айланды... Демек польшалык пандардын1   түтүнү асманга чыгып, 
күлдөрү сапырылды»... 

Жерди эриксиз титиретип келе жаткан танкист, үстүн жаап 
таштаган орду көргөн жок. Танка бардык күчү менен жеңиштин 
отун бүркүп келе жатты. 

Баласын көтөрүп качып бара жаткан аял, башындагы жоолугун 
ыргытып жиберип, танкага карай чуркады. Танкист аны көрө 
алган жок. Аял боорундагы баласын ала коюп көкөлөтүп көтөрүп, 
танканын алдына каршы тура калды. Канатсыз учуп күүлөнүп 
келе жаткан танка күч менен токтой калды. 

Аял «ор!», «ор!» деп, кыйкырган бойдон танканын далдасына 
карай жашынганда поляктардын октору тан-канын капталына 
мөндүрдөй быдырады... Командир, танканын эшигин ачып, аялды 
жанына тартканча, танканын капталына согулган бомбалар, 
өкүнүч менен өчүп жатышты... 
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Танка эс ала калган эмедей сол жагына бура тартып, пандын 
дарбазасын кыйратып, солдаттарды борбордук штабга карай 
сыкты. 

Штабдын алдына жакындаганда аял танкистке бирдеме 
дегендей болду. Танкист кулак каккан жок. Аял жинденген 
эмедей, танкистти жулкулдатып, рульга тырмышып: «Мина! 
Мина!» – деп чыңырды. 

Танкист түшүндү да, машинаны капталы менен токтото койду. 
Буктурмалап таштаган миналар көзгө көрүнгөн жок. Машина 

токтой калганда душмандардын октору жерди тытып, танканы 
сабап кирди. Командир; 

– Мина кайда! – деди. 
– Миналар менен чектелген. Жол жок! 
– Жолдош командир! Каршылыкты чечүүгө, душмандарды 

толук жоготууга уруксат бериңиз – деп, жаш пулемётчу 
командирдин алдына тура калды. 

Командир аны тиктей калып: 
–  Сактан, уруксат! – деди. Пулеметчу койнун бомбуга 

толтуруп: 
– Кош, жолдош командир – дегенде, командир көз ачып 

жумганча сагынган сулуусун сүйгөндөй, кыса-кыса кучактап, 
оозунан өөп, болот каалганы ача салды. Ал боору менен түштү да, 
көздөн кайым болду... Командир танканы саал кетенчиктете 
түшүп, замбирек менен эки ирет атып, пулемётко тил киргизди... 

Пулемётчу секире турган илбирстей өңүп, штабга жакындады. 
Ал сыйынтка1  жакындай бергенде душмандардын көзүнө чалына 
калды. Пулемётчу аны көрүп тургандай ыгып, сыйынтчага жетти 
да, дубалаган адамча оозун кыбыратып; 

– Элдердин эрки үчүн! Советтик кызыл туу үчүн! Мекен үчүн! 
– деп, бомбу менен куйкалай баштады. 

Штабдын эбегейсиз чептери, эриксизден асманга көтөрүлүп, 
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таң каларлык таш жаадырды... Погон менен мундирлердин 
үзүндүлөрү куюндагы жүндөй сапырылды... 

Он минут өтпөстөн, штабдын үйүнөн, балбылдаган кызыл 
туунун желбиреген элеси көрүндү... 

 
 

* * * 
 

«...Азаттык алдындагы башыңыздан өткөн минуттардын элесин 
жазып берүүңүздү өтүнөбүз...» деген редакциянын кагазына 
жооптор жазыла баштады... Ошол каттардын арасынан төмөнкү 
эки катты көрсөтүүгө милдеттүүмүн: 

«Ардактуу редактор! 
Азаттык алдындагы минуттар жөнүндөгү сурооңузга жооп 

жазыш эң оор. Ал минуттарды толук кагазга түшүрүүгө менин 
кудуретим жетпейт. Ошондой болсо да, төмөнкү кичинекей 
элестерди көрсөтүүгө эриксизмин. 

...Замбиректер күүлдөп атылып жатты. Терезелер чытырап, 
олчойгон үйлөр безгек болгон эмедей калтырады. Мен жазуучу 
Данил Донскийдин аялы Люба менен бирге, кир жуугуч аялдын, 
бууланган капкара кужурасында1   турчу элем. 

Көчөгө чыгуу такыр токтолгон. Күнүмдүк тапкан нандан да 
айрылганбыз. Бирок кызыл аскердин күчү үмүттү үздүргөн жок. 

Кыңырылып олтурган жалгыз баламдын көрүнүшү, менин 
колкомду сууруп ала жаздап турду. 

Кир жуугуч аял: 
– Бизге окшогон байкуштарга тынчтык эле жакшы эле. Кызыл 

аскер дегени кандай экенин ким билсин? – деп кобурады. Менин 
түшүндүргөнүмө ал алымсынган жок. – Көрөбүз, Аксенья, 
көрөбүз – деди да, бирдемени издөөгө киришти. Ал мештин 
үстүнөн, терезенин түбүнөн эчтеме таба албай, бая күнкү балдар 
өлтүрүп кеткен мышыктын ордуна барды да: 

– Мына, Спартагыма нан таптым – деп, кубанып кетти. Ал 
сакадай нандын күйүгүн көрсөтүп, бир чыныга суу даярдап, 
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мага бере койду. 
Балам чырылдап нанга умтулду. Люба акырын гана 

жылмайып, Спартакты көтөрүп ары, бери басты да: 
– Данилди жоюп койду го. Данилди көрүү жок го. Ал аман 

болсо, жүз көрүшсөк... – деп, сөзүнүн аягын бүтпөй терезеге карай 
чуркады. 

Мен Спартакты алып, жумшаткан нандын күйүгүн жедире 
баштадым. 

Люба улам бир терезеге барып шыкаалап, замбиректин үнүнө 
чыдай албай, улам кулагын басып; 

– Эгер Данил аман болсо... жок. Аны жоготту го, – дейт да, 
маңдайын басып, башын чайкайт. Кээде күрсүлдөгөн замбиректин 
үнүн укпаган эмедей жалдырай калып турду. Кир жуугуч аял жаңы 
эле терезеден шыкаалай салып: 

– Офицерлер качып жатат. Карачы, Аксина! Эми эмне болот? 
— деп, коркуп кетти. Мен терезеге жеткенче биздин жаман эшик 
шарак этип ачыла түштү. 

Жездей саргарган үч офицер кирип келип кужураны 
баштарына көтөрүштү. 

– Келе, эркектин кийимин тап! 
– Чеч, алдагы эркектин костюмун! – дешип, үстүндөгү 

мундирлерин чечип, тапанчаларын мешке карай ыргытышты. 
Жыйналып жаткан кирлерди чачып кийим издешти. Алардын 

ооздору тынбай; 
–  Тап! Тап! Тез тап! Канчыктар! – деп, оозуна кирген 

сөздөр менен сөгүп жатышты. 
Кир жуугуч аял: 
– Жок, бербейм. Кирлердин ээлерине эмне жооп айтам – 

деп, тырмыша кетти. 
Любанын каны кызуу эле, чыдаган жок: 
– Господиндер, бул кандай каракчылык! Эчтеме берил- 

 
 

1Граф Монте Кристо – чыгарманын аты. 
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бейт – деп, кир жуугуч аялга болуша кетти. Алардын 
жулкулдашы, менин үрөйүмдү учурду. Бакырып жиберген 
баламды кучактап, дубалга жабыштырган сүрөттөй боло түштүм. 

Кирдин арасынан эчтеме таба алышпай, кир жуугуч аялдын  
эски  костюмун  талаша  кетишти.  Ал  чечкен  жок. Люба 
тырмышып жаткан көйнөкчөн офицердин жакасынан алды. 
Офицер аны бардык күчү менен кайта түрткөндө, анын 
көйнөгүнүн жакасы Любанын колуна кетти. Офицер жинди 
болгон эмедей «канчык» деп бакырды да, ыргытып таштаган 
тапанчаны ала коюп, Любага карай ок чыгарды... 

Мен чыңырып, Любанын үстүнө жыгылдым. Балам кошо 
чыңырды. Эмне кыларымды ойлой алганым жок. Любанын 
көкүрөгүнөн оргуган кочкул канды колум менен бастым. Жинди 
немедей аны жулмалай баштадым. «Люба!» – дедим. Ал тилге 
келген жок. Оозу болор-болбос ачылып баратып, акырын гана 
жабыла калды. Оң колу саал көтөрүлө түшүп, шалак дей түштү. 
Анын узун кирпиги жашылданган көзүнө саал жапырыла калды... 
Тапанчанын үнү экинчи чыкканда, кир жуугуч аял чыңырып 
барып жыгылды. Анын түйгөн муштуму секунд өтпөстөн 
көтөрүлө калды да: 

– Канкор... О, Кудай ай, – деген бойдон эмгектеп тапанчага 
карай жыгылды. Анын көзү жалдырап, тоңуп калган сыяктанып, 
ирмөөгө келбеди. 

Ал жуп тапанчага жеткенде колу шалдая түштү. Кең көкүрөгү 
цемент менен беттеше калды... Ал эрдин тиштеген бойдон 
түбөлүккө уктады... 

Канча мезгил өткөнүн мен сезбей калдым. Баламдын 
тырмалаганы, мени бирөө ойготуп жаткандай сезилди. Мен эсимди 
жыйганда кужурада эч ким калбаган. Түбөлүк уктаган эки 
курбумдан башка эчтеме көрүнгөн жок... 

Көчө дүрүлдөйт. Жер термелгенсийт. Менде коркуу калган 
эмес. 

Баламды кучактап көчөгө карай чуркадым. 
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Билбедим, аялды костюмун талашкандыктанбы, же айласы 
кеткенде, өзүн өзү аттыбы? Офицердин биринин өлүгү 
кужуранын алдында калган. 

Мен кечөнүн бурчуна чыга бергенде, ызылдап келе жаткан 
танкага көзүм түштү. Анын үстүндөгү дирилдеген кызыл желеги 
менин жүрөгүмдү туйлатты. Ал поляк солдаттарынын окторуна 
каршы окту мендүрдөй жаадырып, төшүн жерге койгулап, катуу 
келе жаткан эле. 

Үстү жабылган терең орду, тизилген миналарды ал көргөн 
жок. Бир аз секунттун ичинде, танканын тагдыры трагедияга 
айланмакчы болду. Мага эң оор, эң кыйын болду... Баламды 
аядым. Аны таштап чуркоого кыйбадым. Башымдагы жоолугумду 
ыргыттым. Чимирилтип келе жаткан танкист аны көргөн жок. 
Мына, мына орго жакындады. Мен чыдай албай баламды 
көкөлөтүп: 

– Ор! Ор! Мина! – деп кыйкырып, учуп келе жаткан танканын 
күчтүү көкүрөгүнө карай чуркадым. 

Танка күчтүү көкүрөгүн өөдө, өөдө эргий көтөрдү да, токтой 
калды... Ошентип мен танканы коргодум. Танка бүтүн элимди 
түбөлүккө коргоду... Азаттык алдындагы минуттар менин 
башымдан ушундайча өттү. 

Улуу урмат менен актёр – Аксина» 
 
 

* * * 
 

Чоң бөлмөнүн ичи кызыл-тазыл ураандар менен толгон. 
Ленин, Ворошиловдордун сүрөттөрү кыпкызыл макмал менен 
курчалган. 

Үйдүн ичинде жалгыз стол. Столдо куду түлкү алган бүркүт 
сыяктуу кулачын жайган бирөө олтурган жок, сөөктүү, арык 
көкүрөгүн столго такап, болот калем менен илмеңдетип бир- 

 
 

1Кадак – төрт жүз граммга барабар болгон салмак өлчөмү. 
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демени жазып олтургансыйт. Ал балбанга түшкөн сыяктуу, эки 
билегин жогору көтөрүп, көкүрөгүн ачып таштап, кыялдын ичине 
түшүп жаткансыйт. 

Ким билсин, сүйгөнүнө арнап ыр жазып жатабы, же көптөн 
бери көрбөгөн жолдошуна кат жазып олтурабы? Анысы азыр 
бизге белгисиз. 

Анын ичинде терең, толкундуу деңиз жаткан сыяктуу эң 
сүрдүү жана ойлуу... Ал эки жакты карабайт. Жазат да, жазат. 
Кээде оор үшкүрөт да, кайта жазат. Жазып бүткөн кезде, 
бирдемелерди элестегенсип, акырын жылмайып туруп, кагаздарын 
кайта окуй баштады. Анын жазган окуяларынын үзүндүсү мына 
бул эле: 

«...Тюрьмада номуру жок эки камера бар. Ал номурсуз 
камераны тюрьмадагылардын бардыгы билет. Ал өлүм камерасы 
эле. Бул камерага кирген кишилер, экинчи дүйнө жүзүн көрүшчү 
эмес. Мына ушул камерага белгисиз бирөө киргизилди. Ал күндүз 
эмес, түн ичинде эң кооптуу убакта киргизилди. 

Ал киши өлүм жазасына кесилип, кайта кечирим болуп, 
түбөлүк, тюрьмага жатууга кесилген киши эле. 

Үмүт кандай күчтүү! Жан кандай таттуу. Ал өлүмдү ойлогусу 
келген жок, кайдадыр этапка жиберет деп ойлоду. 

Санаа кандай күлүк! Кырк миң чакырым жердин шарын бир 
секунтта айланат. Анын күлүк кыялы асман, жердин ортосуна 
чагылгандай учту. Бирде караңгы, бирде жарык. Кээде дарыядай 
тереңдикке чүмкүдү. Кээде айдын нурунда асманга сызды. Кээде 
жаш жарын, жалындуу ишин элестеди. 

Түн ортосу ченде анын үстүнө жети киши киргизилди да, 
кайта бардыгын, бир бирден алып чыгып, согуш министринин 
атууга буюрган өкүмдөрүн угузуп, кол коюуга буйрушту. 

Өлүмгө! Бөтөнчө айыпсыз өлүмге, ким ыраазы болсун! Бирок 
каяшадан эчтеме чыккан жок... Ырайымсыз кыйноо, аларды 
эриксиз багындырды. 

Териси сөөгүнө каткан бирөө: 
– Кыйноонун барар жери өлүм, мен кол койбоймун, – деди. 
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Прокурор тиштенип, шылдыңдаган сыпат менен: 
– Сен Украинанын тунук уулу болгуң келет. Бирок ал ишкё 

ашпады. Сен кечигип калдың.... Кол койбосоң, акты жетишет. 
Анын күчү сага жетет, – деди. 

Англичандык кичинекей, аппак кишендерин даярдашты. Тил 
алгыч желдет кишендер чып-чып этип, багынбас балбан 
билектерди кыса баштады. Томолоктогон ак чүпүрөктер, ар 
кимисинин ооздоруна тыгылып, эриксизден тилдери байлана 
калды. 

Түнөргөн коркунучтуу кара машина корпустун каалгасы- 
на келип, үнүн чыгарбай гана күтүп турду... Саат үчтү соккондо, 
кара машина шаардын четине карай чимирилди. Машинаны 
куралдуу атчан полициялар тегеректеп алышты. Кичинекей 
жумшак машина алардын алдына түшүп созулду... 

Тирүүлүк кандай кызык! Жарыктык кандай кымбат! Алар бир 
ооз болсо да сүйлөп калгылары келет. Бирок сүйлөшүүгө тил жок, 
өлүм машинасында термелип бара беришти. 

Алар эриксиз, бир бирине беттерин тийгизишип, бир бирин 
аймалап, өбүшүп коштошкон болушту... 

Үнсүз коркунучтуу кара машина, казылган жардын башына 
келип, тез гана токтой калды. Полициялар ыргып түшүштү да, 
команда боюнча кыркалана калышты. 

Түн мунарык, тырс эткен дабыш жок жана ээн... 
Шаардын сейрек лампалары, бир бирине кошулушуп, кырка 

күйүп бара жаткан өрт сыяктанып көрүндү. 
Тилсиз сегиз кишини акырын түшүрүшүп, жардын башына 

тизе башташты. 
Полициянын баш господини тигилердин ооздорундагы 

чүпүрөктөрдү алууга буйрук берди да, попту карады. Поп узун 
кара чапанын сүйрөңдөтүп, күмүш крестин колуна алып, жай гана 
четтегисине келип: 

 
 
 

1Казырек – баш кийимдин (шапке, кепке) маңдайкы калканчы. 
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– Жаның жаннатта болсун. Өлүм алдында Кудайга кулдук 
кылып, күнөөңөрдү кечирүүнү сурагыла. Кудай чоң, ал күнөөңөрдү 
кечет. Келме келтир. Инжилди өп! – деп крест менен ннжилди 
анын көкүрөгүнө жакындатты. 

Туткун далбасалаган эмедей сендиректей түшүп, инжилди 
өбүүгө жутунду. Анын катарында турган арык жигит: 

– Тарт башыңды, өппө! Иттердин кирлерин өппө – деп 
кыйкырды. Ал өппөстөн мүргүп барып, тизелей түштү. Тигил  
сөзүн узатып: – Ук, мисирейген кең талаа! Жашасын тууган эл! 
Жашасын албырган коммунизмдин туусу! Ленинизм өлбөйт!.. 

Господин команда берүүнүн ордуна: 
– Жогот! – деп бакырды. Мылтыктын машаалары шагырап 

даяр болуп: «Ат» деген үндү гана күтүштү. 
Офицер бакырып команда бергенде, кандайдыр пулемёттун 

тили быдырады. Үндөр жаңырды, алар орго кулашпады. 
Көздөрүнө эчтеме да көрүнбөдү. Тирүүлүктөрүнө ишене да 
алышпады... Бирок кучактап өпкөн киши-лер аларды уйкудан 
ойготкондой болду. 

Ошентип көз ачып, жумганча кызыл чалгынчылардын 
кучактарына бөлөнүштү... 

Ошол кучактарга бөлөнгөндүн бири менмин. Кызыл Армия 
мени гана өлүмдөн куткарган жок, бүтүн туткундагы элимди 
түбөлүккө куткарды. Соолуп бара жаткан көлдү кайта чалкытты. 
Бүтүн мактоо, бүтүн атак кызыл каармандарга!.. 

Эркиндиктин күнү, эзилгендин таңы, көңүлдүн кубаты, 
жүрөктүн оту, чындыктын атасы, көптөн күткөн, боордош совет 
эли бизди кучагына тартканда анын ысык илеби бизге өмүр берди. 

Бул аңгемемди: «Днестр терең деңизге куят, Украина кайда 
барарын билүү керек» деген терең пикирдүү, Украинанын чын 
уулу, менин маркум курбум Соколго арнаймын. 

 
 

1Косилка – чөп чапчу машина. 
2Карцер – жалгыздан камап койчу бөлмө. 
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Таң алдындагы минуттар менин башымдан ушундайча өттү. 
Коммунисттик салам менен: Данил Донский» 

1939-ж. 
 
 

АШЫРБАЙ 
 

(Очерк) 
 

«Н» полктун кыраакы көзү, укмуштуу сергек кулагы сак ушул 
жигит. Биз, гвардеецтер, ушундай бактылуу баатырларыбыз менен 
качан да болсо мактана алабыз. Генерал-майор жолдош Панфилов 
мындай шумкарларды аз даярдаган жок. Жүрөгүндө кара жок, 
көңүлүндө ала жок каарман патриот, атактуу чалгынчы Ашырбай 
Коёнкөзов жолдош менен таанышыңыздар», – деди жолдош 
Атабаев Кумаргазы. 

Ала-Тоонун кыраан бүркүтү далыланган, карапайым кара сур 
жигит такшалган балбан колу менен тез-тез кол кармашты.  
Политрук  жолдош  Кумаргазы  жолдошторунун  эрдик 
мүнөздөрүн сыпаттап бүткөндөн кийин, сүйкүмдүү патриот 

– Ашырбай жолдоштун кубанарлык өмүрү менен тааныштык. 
Патриот тунук суусу туйлаган, атыр жыттуу Ала-Тоонун 

бөксөсүндө туулган. Анын балалык өмүрү жаркырап өткөн эмес. 
Анын балалык чагы өтө кайгылуу суз болуп өттү. 

Урматтуу атасынан, мээримдүү энесинен жана алмадай 
мөмөлөгөн он төрт бир тууганынан эң эле эрте ажыраган. Совет 
өкмөтү чыкканча жана ал чыңалып торолгончо Коёнкөзов 
Ашырбайдын тартпаган азабы, жебеген тамагы, көрбөгөн күнү, 
баспаган жолу калган эмес. 

Колунан иш келе баштагандан тартып, оор эмгектер менен 
чыныгып чоңойду. Нечен жыл малайлыкта жүрдү. Бирөөнүн отун 
жагып, бирөөнүн отунун алды. Малай-лыктан маар таппагандан 
кийин, жаңы уюшкан колхозго кирип, үлгүлүү болуп иштей 
баштады. Ал макталды, белек берүү учурларында дайым тизменин 
биринчисинде болду, бирок анын жалгыз башы 
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бул жерден да орун ала албады. Анын тапкан оокат чарбалары 
кайдадыр өзүнөн өзү жок болуп жатты. Ашырбайдын күлүк 
кыялы жерден жерге көчтү. Ал бир кезде окумакчы да болду, 
бирок караманча сабатсыз. Заводдорго барып кирмекчи да болду, 
бирок ылайыгы келбеди. Акырында Пржевальск шаарына келди 
да, горкомхоздун кароолчусу болуп турду. Ал ишти ак нээттүүлүк 
менен аткарып, мекемесин ыраазы кылса да, Ашырбай өзүн 
ыраазы кыла албады. 

– Мен бозой болсом, – деди өзүнө өзү күбүрөп, – эңкейген 
кары, эмгектенген жаш болбосом, солдоюп түн күзөтүп 
олтурганым уят эмеспи, чынында да бул менин жумушум эмес. 
Бул ишти ким болсо да аткарат, – деп чечти, бирок сырын 
мекемесине айтпады, ошондой болсо да бактыга жараша 
Ашырбайдын кызматы өзгөрдү. «Эң мурун кенже арабакеч – ат 
багар болуп иштедим, андан кийин баш жылкычы болдум» дейт 
Ашырбай. 

Бул жумушу аз да болсо өзүнө жакты. Аттарын бапестеп 
багып, ишти машинадай аткарып, туура жети жыл иштеди. 
Майрам болгон сайын дайым мактоо, дайым белектер ала турган 
болду. Мекеменин башчысы Ашырбайга үй берип, 
турмушун түзөтүп да койду. Тез аранын ичинде Ашырбай 
үйлөндү. Ошол жети жыл ичинде үч балалуу да болду. 

– Ошентип, согушка бара электеги менин турмушум ошондой 
болчу, – деди да, улутунуп эки жагын карады. Ал терезеге карай 
бергенде көкүрөгүндөгү эрдиктин элеси болгон орден, медалдары 
күнгө чагылышып, эрдин зээрин көтөрүп, ого бетер шаңдандырды. 
Сөздүн кыйыгы келе калганда, азыркы даңкын өткөн турмушу 
менен салыштырып эскерип койду да, саал өкүнүч менен 
мындайча кобурады: 

– Аз да болсо менин согуштагы эрдигиме сиздер кубанып 
жатасыздар. Эгер бүгүн менин ата, энем болсо: «ушул чалгынчы 
жигит менин уулум» деп турушса, сонун эле болоор эле, – деп бир 
аз токтоло калды да: – 17-жылы ачкадан өлгөн алты эркек бир 
тууганым тирүү болушса, арстандай жигит бо- 
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лушуп, менин катарымда жүрбөс беле. Мүмкүн алар менден алда 
канча мыкты болор эле... Сегиз эже карындаштарымдын эч 
болбосо бирөө санитарка болуп, эрлердин жандарын коргошпос 
беле... – деп тим боло калды да, – бул анчейин кеп да. Мен болбогон 
ишти айтып жибердим окшойт. Адам ошондой да, кээде 
болбогонго өкүнөт, жок кыялдарга ээрчийт... 

– Андай эмес, ал кыял сиздеги жакшы касиет. 
– Эмесе мен сиздерге согуштун кай бир окуяларын сүйлөп 

берейин. Он эки ай бою дайым чалгында болдум. Андагы көргөн, 
билген, иштеген окуялардын бардыгын айта албасмын... 

Балбылдаган кара көз келин кирип келгенде, эмнегедир алагай 
көзү менен келинди жанытып өттү да, бир аз токтоло калды... Ал 
кезде мелтилдеген Ысык-Көлдү көз алдына келтирип, өзүнүн 
келинчегин, мөмөдөй балдарын кыялы менен көрүп жаткан 
сыяктуу эле. Чынында да ошондой болучу... 

Ал кирген келин менен таанышкандан кийин көңүлдүү 
олтурду да, баштаган аңгемесине кирди. 

– Душмандын танкыларын толук санап билесиңер жана 
күчтөрүнүн кайда бара турган багыттарын аныктайсыңар! 
Түшүнүктүүбү? — деди командир. 

– Есть, түшүнүктүү! Душмандын танкыларын толук саноого 
жана күчтөрүнүн алган багытын толук айкындоого!.. Аткарууга 
уруксат кылыңыз? 

– Аткаргыла! 
Биз тез бурулдук да, терең чалгынга кеттик. 
Кар терең, кардай аппак чүпүрөк менен чүмбөттөлдүк да, 

кайдадыр, батышты көздөй жол тарттык. Токойдон токойго 
жамынып жолду узарта бердик. Душмандардын дайыны чыкпады. 
Таң атты. Жатууга болбойт. Бир кезде токойсуз талаа менен кийик 
аңдыган илбирстей боортоктоп чебер акмалап жүрө бердик. 
Согуш маалында секунд да кымбат! Керектүү учурдан пайдалана 
албаса бардык план бузулат. Кабар мезгилинде штабга жетпесе 
чоң коркунучка же кыргынга учуро- 
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ого мүмкүн. Муну биз жакшы билебиз. Ошондуктан биздин ал 
кездеги жүрүштү эч кандай тездик менен салыштырууга мүмкүн 
болбойт. 

Биз аянттан өтө бергенде, мен жолдошторумдан 60 метрче 
алдыда элем. Мына, душмандын чалгынчылары менен беттеше 
түштүм. Алар 40, биз 17 элек. Алар мени туткундамакчы болушту 
да: 

– Хальт! (токто) – деп, автоматтарын кезешип, боортоктоп, 
тегеректей башташты. 

Ойлонуп турууга эч кандай мүмкүндүк жок, тагдырды тездик 
менен гана чечүү керек... 

– Мына сага хальт! Автомат менен жиберип-жиберип калдым. 
Фашисттердин төртөө тумшуктары менен жер сайды. Ал кезде 
менин жолдошторум элпек автоматтары менен кызуу кызматка 
киришкен эле. 

Кимди ким көрсүн! Ок менен гранаттар каршы-терши жаады. 
Менин жолдошторум али да болсо менден алыс эле. 

Мен огумдун түгөнгөнүн сезе койдум да, омуроом менен кар 
жиреген бойдон, жолдошторума жетип, алардын октору менен 
«хальтчыларды» талкалай баштадым. 

Кандайча кеткенимди өзүм да сезбедим. Жолдошторумдан 
дагы бөлүнүп кеткендей болдум. Фашисттер көпчүлүккө салып 
кысып кирип келишти. Автоматтардын огу да бүттү. Коркунучтуу 
чиркин өлүм жакалап тургандай сезилди. Так ошол учурда бирөө 
айта койгондой автоматымдын боосун мойнумдан чыгарып алдым 
да, ыргып тура калдым. Алар мени колго түшөт десе керек: 

– Хальт! – деп эки солдат маңдайыма жылып келе калды 
да:  

– Эгип дих! (колго түш!) – деп, гранаталарын кармап тура 
калышты. Алар гранатты ойлонбой алса керек... 

Ушул жерге келгенде Ашырбай кабагын түйө калып ордунан 
ыргып тура калды да: 

 

 
1Пандар – дворендар, помещиктер. 
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– Өзүм да сезбей калдым, автомат менен мунусун мындай, 
тигинисин тигиндей кылып экөөн эки жерге серейте чаптым. Көз 
ачып жумганча алардын гранаталарын ала коюп, жакындап келе 
жаткан мыкаачыларды көздөй ыргытып жибердим. Менин 
жолдошторум тигил экөөнү камындырбай баса калып, байлап 
жиберишти. Ошол учурда айланамда атылып жаткан октордун үнү 
менин кулагыма да угулган жок. Кимдин эмне болуп жатканы 
эсиме да келген жок. Аларды тиздеп алып, өздөрүнүн 
автоматтарын фашисттердин өздөрүнө жумшоого туура келип 
калды... 

Арстан менен түлкү кармаша алабы! 
Фашисттерден беш-алтоо гана араң кутулду. Калгандары 

селейип, кар тиштеген бойдон түбөлүк жайларына кетишти. Биз 
чыпчыргабызды коротпой жыйналдык да, өлгөн солдаттардын 
куралдарын алып, тамеки чегип көңүлдүү дем алдык... 

Туткундун бирөө менин оюмча немец болбосо керек: 
– Рус гут, зер гут (орус жакшы, абдан жакшы)! – деп безилдеп 

кайталай берди. Экинчиси өзүнөн өзү кы-жырланып: 
– О, донер веттер! (о, каран түн! каран түн!) – дегенсип гана 

тим болду. 
Кутулгандардын кабары боюнча болсо керек. Бизге каршы 

чоң күчтөр жумшалды (душмандардын аэродрому жакын болуу 
керек). Фашисттердин 40 аэропланы келди да, так биз коргонгон 
токойго пулемет менен бомбаларын аралаштырып төгө башташты. 
Замбиректин октору күрүлдөп жерди токмоктоп сапырып жатты. 

Ал кезде немецтердин көкүрөктөрү жогору эле. Алар бир 
шектенип калса, ошол жерди эртеден кечке бомбалап убара 
болушчу. Чынын айтканда, токойду чамынды кылып жиберишти. 
Биздин шинелдер ит талаган эмедей болду. Аман калганыбызга 
мен эми да таң калам. 

Алыстан зымырап келе жаткан биздин самолёт көрүнгөндө, 
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немецтин жорулары беттешпестен кайра жөнөштү. Алар өз 
милдеттерин бүткөн болуу керек, бирок алар эмнени бүтүрдү? 

Ал күнү немецтин көйрөң учкучтары аябай кубангандыр. 
«Бир канча полкту жок кылып, самолётторубуз эч кандай 
жоготууга учурабастан аэродромго келди» деп рапорт да 
беришкендир, – деди Ашырбай. 

Чын эле токойду бомбалаган лётчиктеринин бир канчасы 
темир кресттер менен сыйланышкандыр, бир канчасынын 
чендери чонойгондур. 

Бирок крест коюлбай, атаксыз кырылган чалгынчыларын 
эсептешти бекен! 

Бомбалаган айыпсыз токойлорду көргөндө желдеттердин 
беттери кызарды бекен? Жок! Фашисттерде бет барбы? Алар 
ойлоруна келгенди оттой берүүгө толук укуктуу, анткени маймыл 
сыяктуу Геббельстен алган таалимдери, баары ошондой. 

– Ушинтип эки «тилди»1   артыбыздагы аттуу чалгынчыларга 
жеткирдик,— деп Ашырбай аңгемесин узартты. 

– Мына угуп олтурасыздар! Азыр биз душмандын танкысын 
эсептей элекпиз жана алардын күчтөрү кайда баратканын да көрө 
элекпиз, ошондой эмеспи? Ошондуктан чалгынды дагы 
тереңдеттик. 

– Эмки жолубуз бөтөнчө оор жана коркунучтуу болду, 
– деп Ашырбай тамекисин күйгүзүп, ошол оор күндөрүн эске 
түшүргөнсүп, кыжырлана түштү да: – Биз бардык өнөрдү 
колдондук. Далдараак шексиз жер болсо, эңкейип чуркайбыз, же 
боортоктоп жылабыз, шектүү жерге келгенде, терең кардын алды 
менен чилдей сойлойбуз. Биздин пикирибизде бир гана тилек: 
душмандын танкыларын саноо жана алардын бара турган багытын 
билүү. 

Биздин көктүк душмандын түшүнө кирбеген болуу керек, 
түн ортосунда душмандардын чок ортосуна бардык, алардын 

 
 

1Кужура – жаман үй, кепе. 
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эсепсиз күчтөрүнүн таамай уюгуна жеттик. Биздин айланабыздын 
бардыгы немецтин уңшуйган солдаттары... ооба солдаттары. 

Эмне кылуу керек! 
Кылайтып чокубузду көрсөтсөк, каныбыз жерге тамбайт. 
Биздин бул чалгыныбыз дивизиянын өмүрү менен бекем 

байланышкан болучу. Ошондуктан, өлсөк да, шек билдирбей 
өлүүгө даяр болдук. Эптеп бирибиз тирүү калсак, чалгындын 
натыйжасы штабга жетүүгө тийиш... 

Немецтер анда-санда жарык кыла турган ракеталарын атып, 
чар тарапты көзөмөлдөп жатышты, бирок терең кардын астында 
жаткан кызыл жолборсторду сезе алышпады. Кыжылдаган үндөрү 
адамдын кыжырына тиет. Бөтөнчө ары-бери баскандары менин 
жанымды күйгүзөт. Эмне болсо да, он чактысын автомат менен 
жайлап жибергим келет, бирок командир уруксат кылбайт. Алар эң 
эле жакын, жыйырма кадамдан алыс болбосо керек, бир кезде 
менин жөтөлгүм келди, андай жердеги жөтөл душманга багынып 
берген менен тең болот. Ошондуктан, терең карга сүңгүп бардым 
да, оозумду басып туруп, жөтөлүмдөн кутулуп, кылайтып 
башымды чыгардым. Душмандын танкылары да, армиялары да 
Москваны көздөй жөнөмөкчү болушту. Биз кардын алды менен 5 
метрче сойлоп бардык да, душмандардын танкыларын эсептей 
баштадык. 

Алар эң мурун ракеталарды жаадырып, тор талааны күндүзгүдөй 
кылып жиберишти да, чегирткедей жайнап жолго түшүштү, – деп 
Ашырбай обдула коюп, пилоткасын1 оңдоп койду. Ашырбайдын 
сөзүн тыңшап отурган жаш жигит чыдай албастан: 

– Ий, анан санай алдыңарбы? – деди көзүн жайнатып. 
– Ооба, садага, санаганда да кой санагандай чубаттык. Ой 

чочколор, ай! Ал кезде көркоолор тумшуктарын талкалата элек кез 
болучу. Солдаттарынын бардыгын грузовой машинага салып 
жөнөтө баштады. Алар жай гана козголду, ар бир он машинанын 
алдында бирден танкылар, биз туура 72 танкыны санадык. Ар 
танкынын аркасында солдаттар отурган ондон машина болсо, ал 
канча машина болот, ар машинада 
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25 ден эле кишилер болсо, канча солдат болот. Аны  өзүңөр 
санай бергиле. 

Биз азырынча буйрукту жарымдай орундаттык, эми аны 
штабга жеткирүү керек... ооба ошондой. 

Техникасы болбосо, немецтер эр болбой жерге кирсин, түн 
ичинде жакшылап согуша албайт, ал сырлары бизге маалым. 
Ошондуктан, кутурган иттерге аз болсок да, дүрбөлөң салууга 
туура келди. Чалгынчылардын бир тобун токойго жибердик да, 
душмандын арткы машиналарын граната, автоматтар менен 
талкалап жиберип, кардын алды менен токойду   көздөй жөнөдүк. 

Өлүмдүн кайдан келгенин, октун кайдан чыкканын фашисттер 
сезе алышпады. Жер-сууну дүңгүрөтүп, куралдарынын бардык 
түрлөрү менен туш-тушка ата башташты. Алар алдастап жатканда, 
закымдай учкан кызыл чалгынчылар штабды көздөй сызып келе 
жаткан элек. 

Ушинтип буйрукту толугу менен аткардык да, өзүбүздүн 
полкубуз менен бирге болуп, көп танкылуу душмандарды 
Москванын алдынан тостук. Мындан аркысы силерге 
түшүнүктүү. Москванын алдындагы таш бакадай тоголонуп 
жаткан калың танкылар жанагы биз санаган 72 танкы экенин 
өзүңүздөр сезип отурасыздар. Ал гана эмөс, ага окшогон 
танкылардын эчендерин талкалап, эриткен темирдей кылдык. 
Генералмайор Панфиловдун дивизиясы немистердин 12 
дивизиясын так ошондо ойрондогон, чалгынчы жакшы болсо, 
душмандын күчүн толук эсептей билсе, жеңиштин башталышы 
ошол болот деди, – жолдош Ашырбай. 

Жолдош Ашырбай, жолдоштору менен биргелешип иштеген 
эрдиктерин, дайым өзүнүн жолдошторуна жоруйт. 

«Советтик чалгынчылар 18 эле, алар 60 фашист менен 
салгылашканда, немистердин 30ун өлтүрүшүп, үчөөнү туткунга 
алышкан болучу. Ошол кырылган фашисттердин көбүн жолдош 
Ашырбай өз колу менен талкалаган» дешет анын жолдоштору. 
Бирок, бул эрдигин жолдош Ашырбай бизге айткан 
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эмес, анткени менен эрдин эбегейсиз эмгектерин жолдоштору 
жашыра албайт. Алар качан да болсо айтып коюшат. 

– Андай иштер дейт, – жолдош Ашырбай, – эч кандай эрдик 
эмес, ал ар бир советтик жоокердин пайдалана турган укугу жана 
ыйык милдети. Мен ошол укугумдан гана пайдаландым, ыйык 
милдетимди гана аткардым, – деп жолдошторуна жооп кайтарат. 
Жолдош Ашырбайдын бул карапайым жупуну мүнөзү, эрдин 
кадырын ого бетер көтөрөт, ого бетер жаркыратат. 

Биз анын сырын билгенден кийин, аны карапайым сөзгө 
салып, өзүнө сездирбей пайдаланууга туура келди. Мен калемди 
таштай салдым да: 

–   Жолдош Ашырбай, душмандар менен бетме-бет 
келип, атышып көрдүңүзбү, андай окуялар аз жолукпаса керек? 

– Андай окуялар болот, – деди жолдош Ашырбай калемди 
кармалап, – бир күнү душмандарга чабуул койдук, алар бизге 
каршы чабуул көтөрүштү. Бирок, найзалашууга келбестен, эки 
жагы тең окопко кайтышты. Биздин бир танкыбызга граната 
тийип, ортодо калды. Танкыны алар да ала албады, биз дагы алып 
кете албадык. Бул танкыны коргоп туруу үчүн командир мага 
буйрук берди. 

Эки жактан тең ок чыккан жок, эки жоо беттешкенде, 
бузулган танкынын пайдасы болбой койбойт. Ошондуктан, аны 
душманга ээлетпөө керек. 

Мен танкынын жанында мыкты бүркөнчүктөнүп алдым да, 
душманды байкап жата бердим. Бир кезде 60 тан артыгыраак 
автоматчы лыжачылардын келе жатканын көрдүм. Алар мени 
байкадыбы, жокпу айта албаймын. Бирок алардын максаты, 
танкыны ээлеп алып, бизге каршы ок жаадырмакчы эле. 

Эмне кылышым керек деген суроо катар-катар болуп кез 
алдыма келе калды. Окоптогуларды кыйкырсам болбойт, анткени 
өзүмдү душманга керсөткөн болом, даяр турган автоматчиктер 
жоюп жиберүүгө мүмкүн. Мен унчукканым жок. 
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Фашисттер автоматтарын даярдашып, жыландай сойлоп, 
жакындап калышты. Мен демимди ичиме жыйнап, алардын 
жакындап келишин күттүм. Мына бул учурда алар мени сезишти. 
Бирок, уктап жатат деп ойлошуп, ок чыгарбай гана кармап 
алышмак болушса керек. Бириндеп курчап алууга даярданышты. 
Андай убакыттарда секунтту да бошко жиберүүгө болбойт. Мен 
советтик автомат менен топтошкон иттерге карай окту мөндүрдөй 
жаадырдым. Беш-алтоонун ыргып кеткени көңүлүмдү 
экиленткендей болду. Автоматты алар дагы жадырышты жана 
тездик менен чабуул коюшту. Менин автоматым бардык күчү 
менен сүйлөп жатты. Менин ураалаган үнүм автоматымдын күчүн 
өлчөмсүз даражага көтөргөндөй болду. Фашисттер чегинди, 
чынын айтканда, каргага тийген ителгидей кубандым, душмандар 
көрүнөөгө чыгып кача баштаганда, биздин окоптогулар чабуул 
коюшту. Биздики мурунураак чабуул коюуга жердин шарты туура 
келген эмес. Мен чабуулга аралашып, оттун үстүнө отту коштум... 
Ашырбай Коёнкөзов ушул жерге келгенде жаркырап күлүп 
жиберди да: – Ушунусу кызык, – деп ордунан тура калды, – мен 
мына минтип атып жатсам, кимдир бирөө менин сол колумду 
булкуп алды. Ага карабастан, алдымда сереңдеп качып бара 
жаткан бирөөнү оңкосунан түшүрдүм да, булкуп жаткан адамга 
бурулдум. Ал киши менин жанымда селейген бойдон туруп 
калыптыр, анын эки чокусунда, колдорунун баштары жел тийген 
куурайдай дирилдейт да «Рус гут! Рус гут!», – дейт. Коркконбу же 
кубанганбы, анысы мага белгисиз. Бирок анын жүзү жылмайып 
эмнегедир күлгөнсүп турат. Мен күүлөнгөн бойдон автомат менен 
уруп баратканда, «гут, гут!» деп олтура калды. Мен аны 
өлтүрбөстөн штабга жеткирдим. 

Биздин чыгым бирөө, эки киши жеңил жарадар болду. 
Жыландай жылып келген желдеттердин он чактысы гана араң 
кутулду. Бир кезде, кырылган немистерди танкы менен барып 
биздин кишилер санап келишти, бул урушта менин өлтүргөнүм 
туура 20 фашист болгон. Командир мага ыракмат 
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айтып болгондон кийин, мен кырган 20 жыландын эсебин менин 
счётума жазып койду. Менин жеке беттешип өлтүргөнүм ушул, 
бирдеп-экилеп өлтүргөндөр толуп жатат. Чынын айтканда 
согуштун кыйынчылыгы менин жетимдигимдин азабынан оор 
эмес. «Үйрөнгөн жоо атышарга жеңил» деген кыргыздын макалы 
туура. Абалкы кездерде коркууга туура келди. Согуштун сырын 
үйрөнгөндөн кийин, коркуу эске да келбейт. Немистин азыркы 
солдаттары согуштун биринчи кезиндегидей эмес. 

Эми силерге кийинки эле жакында болгон бир окуяны айтып 
берейин. Ал кечээ эле жакында болду, – деди жолдош Ашырбай. 

– Кандай окуя? 
– Кандай окуя? 
– Мына мен азыр айтам. Биздин сүйкүмдүү командир Капров 

жана комиссар Мухамедияров жолдоштор бизди чакырып 
алышты да: 

– Кана, Ала-Тоонун бүркүттөрү! Бизге Кыргызстандан 
сыйлык жеткирип делегаттар келе жатат. Биз аларга даярдык белек 
даярдашыбыз керек, кимде кандай сунуш бар! Биздин оюбузча 
«тил» (тирүү фашист) кармап келиш керек, – дешти. 

– Белек алып келе жаткан кыргыздын делегаттары-на 
«тил» белегин даярдоого биз даярбыз дедик. Ушинтип, чак түштө 
фашисттер ээлеген токойго карай 17 жигит жөнөдүк. Коёндон 
жапыс, мышыктан чебер болуп, душмандардын күзөтчүсүнө 
жеттик. Фашисттин кароолчусу эчтемеден кабарсыз, күнгө 
далысын салып уктап жаткандай сезилди. 

– Эң мурун кароолчуну уктата койсок белем, – дедим 
командирге. 

Болбойт деди, анын ар жагы менен өтүп так, столовоюна 
барыш керек, менин оюмча тетигил столовой, алар азыр 
тамактанып жатышат, байкачы? 

Ал дүрбүсүн мойнунан чыгарды да, узунунан жаткан бойдон 
мага узатты. 
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– Ырас, 
– Ким барат? 
– Мен барам дедим. 
– Мен дагы. 
– Мени да кошуңуз. 
Үчөөбүз эбегейсиз чеберлик менен жана чагылгандай тездик 

менен жетип бардык. Изибизден тырс этип куурай да сынган жок. 
Командирдин айтканы абдан туура. Иттер шимшип жаткансыды... 

Биздин чечим даяр болду. 
Чегиртке санданып кыжылдап отурган офицерлердин 

ажалдары келип, демитип отургандай байкалды. Мен ыргыткан 
граната дирилдеп учуп баратканда, эки жолдошумдун гранатасы 
да менин гранатамды кубалап бара жаткандай туюлду. Көз ачып 
жумганча офицерлердин тытылган денелери туш-тушка 
чачырады. Блиндаждын оозунда олтурган солдаттар чочушкан 
бойдон тура калышты, калган гранаталарды аларга карай узаттык 
да, жагалмайдай сызып, дайныбызды билдирбей жок болдук. Бул 
окуя эң эле тез аткарылды. Фашисттердин куралдарынын бардыгы 
аракетке келди, бирок кимди көрүп, кайда атып жатканын 
алардын өздөрү да билген жок. Биз «тил» кармабаганыбызга 
аябай өкүндүк. Желмогуздардан эң аз болгондо отуз чактысын 
жойдук, бирок убадабызга жетпедик, буйрукту аткарбадык. 
Ошондуктан, аркабыздагы аттуу чалгынчыларга кабарды 
толуктап бердик да, өзүбүзгө өзүбүз таарынып, суунун боюнда 
жатып калдык. 
«Тил» кармабай баруу биз үчүн аябай намыссыздык болду. 
«Тилсиз» штабга барууну артык баш эсептедик. 

Биздин ишибизге командирлер жогору баа берип, ыракмат 
жарыялашты да бизди келип тамактанууга буйрук беришти. 

Биз  «тил»  кармабай  штабга  барбайбыз,  тамак  ичсек ушул 
жерден гана ичебиз, биз «тил» үчүн каардуу душманга кайта 
барабыз деп, бир кишидей жооп кайтардык. Ошентип, намыстуу 
көктүк менен, командирди көндүрдүк да, тамактанып 
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алып, чалгынга кайтадан жөнөдүк. 
«Эр жигитке уят өлүмдөн катуу» деген карыялардын макалы 

бекер эмес да, Ашырбай чыны менен аябай уялды. Ошол учурда 
анын көңүлүндө бир гана чоң намыс болду. «Менин тууган 
жеримден белек алып делегаттар келсе, мен аларга белек берүү 
колумдан келбейби...» Бул кыял далайга чейин башынан чыккан 
жок. Ошондой болсо да, Ашырбай каадасынча көңүлдүү баратты. 

Коопсуз жерге келе калганда өзү чыгарган ырларын ырдайт. 
Ал ырында элин, жерин, татынакай үч баласын жана аялын 
эскерет. 

Саймаланган Ала-Тоо 
Жерим эсен болсо экен, 
Баатыр багып өстүргөн 
Элим эсен болсо экен. 

 
Аскерден атам келет деп 
Булбулдар эркин күлөбү, 
Түшүндө көрүп жубайын 
Сакайым эсен жүрөбү. 

 
Автоматты кучактап Айланып 
карайм силерге, Асылган 
душман болбосо, Арбактар 
келбейт бу жерге. 

 
Жанымда жүргөн гранат 
Жарымды коргойт эл менен. 
Душманды жеңсем балдарым 
Жыргашып өсөт мен менен... 

 
– Деги ырга окшойбу, – деди Ашырбай күлгөн бойдон. 
– Албетте бул ыр гана эмес, жүрөктүн жалыны, тилектин 

толкуну, касиеттүү кайраттын учкуну... 
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– Анан бирдеме кармап келдиңерби? – деди бирөө. 
– Кур кол келмек белек, – деп Ашырбай ордунан тура калды 

да: – Эртеси фашисттердин чалгынчылары менен беттешип атыша 
кеттик. Алар менен жеңишпей кайтууга туура келди... Мен 
чыдабадым. Көз боочудай көрүнбөгөн бойдон алардын сол жаккы 
колтугуна жеттим да, «ата албасам мага шерт, кыйратпасаң сага 
шерт» деп, автоматым менен антташтым да, аны тилге киргиздим. 
Өлүмгө ким чыдасын! Ырайымсыз каракчылар албарстыдай 
салбырап кача башташты. Шыйракка чапкан эмедей ар кайсы 
жерден сороктоп тоголоно беришти... 

Бир  кезде  токой  жуткан  эмедей  болуп  фашисттердин 
тирүү калгандары жымжырт болушту. Мен илгери кетип баратып, 
куду бирөө чакырган эмедей сол жагыма карадым да, мени мээлеп 
турган фашистти көрө калдым. Мен жата калганча автомат менен 
жиберип калды да, селейип тиктей кетти. Ал мени сойдум десе 
керек! Мен ага каршы өз кезегимди жибергенде анын автоматы 
киндигине шалак дей түштү. Бирок кылчактап кача баштады. Мен 
аны экинчи атпастан, түлкү алган бүркүттөй атылып барып баса 
калдым... 

–   «Тил» даяр. 
Жутунган желдеттер бытырап аягы менен жоголушту. Өз 

кандарына боёлгон ырайымсыздардын куралдарын алып, узун 
«тилди» эшектей айдап штабга келдик... 

– Эми таарынбайсыңбы? – деди командир. 
– Жок, таарынбаймын. Эми кыргыз делегаттары келсе аларга 

каалаганын берүүгө болот, кааласа тапанча, кааласа автомат, 
кааласа миномёт, эгер «тил» керек болсо мына бул желмогуздун 
өзүн беребиз. 

Командир Капров менен комиссар Мухамедияров жолдоштор 
мени кыса, кыса кучакташып өбүштү да: 

– Эми дем алгын, Ала-Тоонун барчыны, – дешти... Мен дем 
алып уктоого кеттим. 

– Ошентип сиздин счётто канча желдеттин саны бар? – 
деди тыңшап тургандардын бирөө. 
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Ашырбай жаркырап, ачыгыраак күлдү да: 
– Азырынча мактанарлык эмес. Штаб мага мындай деп угузду. 

«Мурункуларын кошпогондо, сиздин счётто 153 фашисттин эсеби 
бар, бөлүп айтканда мунун ичинен 15 фашистти тирүү 
кармагансыз, 138 фашистти автомат менен түбөлүккө 
талкалагансыз» деди. Колго түшүргөн олжолорумдун эсептери 
эсимден чыгып кетиптир, – деди жолдош Ашырбай. 

– Кечээки арабакеч, бүгүн автоматчы, баатыр чалгынчы! 
Эрдик эзелден эле кыргыз элинин канында болсо керек. Мунун 
бабасы Манас эмеспи. Ыракмат жолдош Ашырбай, – деп тыңшап 
отурган манасчы баатырдын колун кысты. 

Ашырбай аскердик салты менен ордунан ыргып турду да ачык 
күлгөн бойдон: 

– Улуу Совет өкмөтү үчүн иштеймин, жеңишке дайым 
даярмын! – деди. 

 

1942-ж. 
 
 

АКАЙ МЕРГЕН 
 

I 
 

Эгинчилик элдин негизги кесиби эмес, шамал менен бирге 
көчүп, мал менен оокат кылышат. 

Малсыздар телмирип бай-манаптарга коңшу. Алардын бекер 
эмгектери менен алда кимдер карындарын чертишет. Аларды мал 
катарында пайдаланышат. Колунда малы жок болсо да, Акай 
мерген өз оокаты менен өзү алек. Анын оокаты, анын малы 
аскаларды ээлеген тоо кийик, кулжа, бугу, маралдар болучу. Кеп 
ошол мерген жөнүндө. 

Бир күнү Акай мерген мөлтүрөгөн кара көз келинчегин 
чакырып: 

– Сен ок куя турган май сурап келчи, – деди да, кара 
мылтыктын майлыктарын чукулады. Өзү эритип алган коргошунун 
ары-бери кармап, тойпоңдогон балдарын ойнотту. 
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– Мен мындай атам. 
– Жок, сен ата албайсың. Мен так мына минтип атамын, 

– деп мергендин мөмөдөй балдары кара мылтыктын сүмбөсү 
менен ойноп жатышты. Акайдын калдайган кара кисеси1 менен 
окчонтоюн алып, эки баласы өздөрүнчө ок, саадактуу киши 
сыяктанышты. Аны ары-бери сүйрөп алек-челек болушту. Акай 
мерген ачкалыгына карабай капарсыз ойноп жаткан балдарга 
карап олтуруп, алда кандай терең окуяларды ойлоп кетти да, 
эмнегедир бырс этип күлүп жиберди. 

– Майың менен мамыран болгур, – деп Акай мергендин 
аялы ачууланып кирди. Май сураймын деп алда кимден тил 
укканын айтып, ыза болгон түр менен Акай мергенге ачууланды. 

Акай мерген акырын гана ийнинен тынып улутунду да: 
– «Жокчулук уят эмес, байлык мурат эмес». Анын эмнесине капа 

болосуң! – деп сүрдүү, өткүр кара кезү менен аялына бир карап, кайта 
аны эркелете баштады. Бирок өзүнүн капа болгонун билдирбей 
жаркылдап күлүп да жиберди. 

Акай  мерген  балдарынын  ойноп  жаткан  окчонтоюн1 

алып, көңүлсүз гана ары-бери кылдыратып чайкады. 
Балдары мергендин ок издегенине, адатынча кубанышты. 
– Кийиктин оң чүкөсүн өзүм алам, – деп улуу баласы жок 

чүкөнү ээлей баштады. 
– Байкем мага берет, – деп кичүүсү жыйырчыктуу 

тулубундагы чүкөсүңө карай жүгүрдү. 
Акай кара баранды2 ийинине салды да, үйдөн чыкты. 

Борсоңдогон чоңураак баласы ары-бери жүгүрүп кубана баштады. 
Беркиси: «Байке, эмне атып келесиң?» — деди. 

 
 

II 
 

Сымбаттуу орто боюна кара бараң кеп куйгандай келише 
калды. Өзүнө маалым узун кырдын кызыл ар-сактарын аралап, 
корумдарды көмүрдөй тебелей баш-тады. Бирок текелер 
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жолуккан жок. 
Кыйды болгон бугулар, күмүш ала бакан сыяктуу каркайган 

мүйүздөрүн көтөрүп, суу боюндагы караган черди аралап да 
кетишти. Алгыр бүркүттөй талпынган Акай, огунун 
жалгыздыгына кейип, бара жаткан бугуларды тиктегенден 
тиктеди. 

– Бул огум сая кетсе кантем? Жаш балдарым ачкалыктарынан 
мурун, жылдыздары түшүп жаман болот го... Ай, кара санатай, 
чүкөдөй май берсе, беш алты ок куюп алат элем го, 
– деп ичинен гана кейигенсиди. Мелтиреген кызыл асканын 
башына барды да, кыраан бүркүтчө өөдө төмөн көз жиберип, 
серепчилеп карай баштады. 

Ийниндеги бараңын эски майлыгы менен дагы бир сүртүп, 
батып бараткан алтын нурдуу күнгө салып шыкаалады. 
Окчонтойду жалгыз огун кармалап, мылтыгынын оозуна сала 
берейин дегенде, таштын жаракасында жаткан кызыл түлкү булак 
дей түштү. Түлкүнүн кокусунан ыргып чыгышы Акай мергенди 
селт каратты. Салынып бара жаткан жалгыз огу колунан түшүп, 
кызыл асканын башынан төмөн карай кулады. 

Акай мерген өмүрүндө мындай кайгырган эмес. Ал аскадан 
ылдый кулаган огунун аркасынан кошо учуп түшкүсү келди. Көзү 
ымыр-чымыр болду. Жаш балдарынын күтүп олтурганын көз 
алдына келтирип, андан бетер ичи жалындай баштады. Күйбөгөн 
жери күл болуп, маңдайынан чыпылдаган кара тер чыкты. 

Бирдемесин жоготкон киши бир жерди кайта-кайта чукуй 
берет эмеспи. Ошонун сыңарындай Акай мерген эки жагын кайта-
кайта карады. Түшүп кеткен огун көрүп турса да, кылчактап 
айланасын карай берди. Кулаган ок кайдан табылсын! 

Айласы кеткен мерген окчонтой, киселерин чукулоодон 
башка эчтеме кыла алган жок. 

Коргошун түспөлдөнгөн калдайган көк асман. Акай мергенге 
сыртын салгансып, мисирейген бойдон гана турду. 

Мергендин балдары сойгон кийиктин ичинен табылган 
окторду жыйнап чүкөлөрүнө кыт куюшчу. Мерген эч болбосо 
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ошондой октор табылсачы... деп ойлоду. 
Талыкпай  изденип  жаткан  мергендин  жүрөгү,  эмнегедир, 

тапка келген аттай жулкунду. Анын көзү жайнады. Бетинин эркин 
эттери чыйралгандай болду. Ал жанындай сүйгөн мөлтүрөгөн, 
дөңгөлөк кара көздүү аялын, же тойпоңдошкон эки бирдей 
балдарын кыса-кыса кучактап өпкүсү келди. Ал өзүнүн 
ойлогонундай, кисесинен кылдыраган коргошун октон бирин 
тапкан эле. Анын кубанычы ошол. Анын жүрөгүнө батпаган каны 
ички кубанычын сыртына карай шиледи. 

Ошентип, киседен тапкан калдыркан огуна эптеп мылтыгын 
дүрмөттөп алды да, ичинен шыбырап: «Жаздым атсам, мага шерт, 
жаңылыш тийсең сага шерт», – деп мылтыгы менен шерттешип, 
түнткө кирип узап кеткен бугуларды көздөп закымдай учту... 

Тоңкуган бугулар удургуган бойдон, түнт токойдун аркы 
четиндеги аянтка барды. Адис болгон мерген алда кайдагы кызыл 
асканы айланып, сонодой учуп бугулардын алдынан чыкты. 
Өңүтүнө самагандай жетүүгө болбоду. Анын үстүнө майышкан окко 
толук ишене албады. Ошондуктан боортоктоп, жыландай сойлоп 
араң бутага келтирди. Жыт алып калган бугулар шоодой болуп, 
туура жакка созолоно баштады. Мерген шашкан бойдон тике тура 
калды, бугулар ага селт карай бергенде, кара бараңдын түтүнү уюлгуй 
түштү. Он эки айры1 бугу чалкасынан жыгылды. 

 
 
 
 

Арадан бир күн өттү. 

III 

Байтиктин чакыртканына Акай мерген таң калган жок. 
«Канкорго  эмнеден  жаздым  экен»  деп,  өзүнүн  жардамсыз 
жардылыгына кейиди да, тим болду. 

Келген жигиттердин бири: 
– Туруштан эч пайда жок, алдыма түшүп баскын! – деди. 
– Мырзалар, баатырдын жардыгына каршылык кылмак 

 

 
1 «Тилди» – эки туткун. 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



белем. Макул,— деп эшиктин алдындагы деңдөн үйгө карай 
бурулду. 

– Мерген! Үйгө кирбе, баатырдын жардыгы андай 
эмес! Сен кандай жерде турсаң, ошол бойдон алып кетүүгө 
милдеттүүбүз,— деди. 

Мерген ачуусуна чыдай албай тиштенип туруп, эмнегедир 
эрксизден күлүп жиберди да: 

– Курдаш, баатырың карап турган жок го... Эрге 
сыпайкерчилик1  жакшы. Жакшылык кылыңыз, үйгө кирип 
чыгайын, 
– деп төмөнчүлүк менен өтүндү. 

– Сен акмак, айтканды укпайсыңбы! Карап турбагандыктан 
казынага2   кол салып, анын бугусун аттыңбы? Хандын буйругу 
эки эмес. Ажалың менен ойногонуңду билесиңби? – деди 
жигиттердин бири. 

Мергендин ачуусу келе түштү. 
– Хан сыяктуу баатырдын казынасы эл. Элге менин кылча 

зыяным жок. Казынага кол салгандарды, менден эмес өзүңөрдөн 
издегиле! 

Куурайды ат кылып минген эки баласы жарышкан бойдон 
келип атасына жабышты. Мерген адатынча эки көкүрөгүнө 
көтөрүп эркелетмекчи болгондо, жигиттин бири: 

– Мен сага элчиге келгеним жок, – деп ойноктогон боз ат 
менен мергенди омуроолотуп, жигиттин башчысы 
жанындагыларга буйрук кылды: 

– Сүйрөткүлө, байлагыла! 
Жанындагы үч жигит «кулдук таксыр» дешип, аттарынан 

түшө калышып, мергендин колун аркасына байлап, мойнуна кыл 
чылбырды сыйыртмак салып, аттарына миништи. Мерген 
жардамсыздыгын билгендиктен, эч кол кайырган жок. Кол 
кайырбасам «күнөөм» жеңилирээк болоор деп түшүндү. 

Балдарынын  чыркыраганын көргөндө, мерген кол 
кайырбаганына өкүндү. «Эч болбосо кармашып өлсөмчү» деп, 

 
 

1 Пилотка – баш кийим. 
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көзүнөн жалын чачыраткандай болду. 
– Желдеттер, силерде да бала бардыр! 
– Биз желдет эмес, хан сыяктуу баатырдын буйругун 

орундайбыз, – дешти жана «желдет андай эмес, мына мындай 
болот» деп, камчыларын чыпылдатып, эңкилдеткен бойдон 
сүйрөтүп жөнөштү. Мергендин аялы чырылдаган балдарга чыга 
калып, эринин сүйрөлүп бара жатканын көрдү да, ыйлап жиберди. 

 
 

IV 
 

Байтик кең тигилген кара кашка ыпча1  кемселчен, казылары 
салаңдаган бийлердин ортосунда, он чакты жаздыктын арасында 
жаткан эле. Үйүндөгү элдин канынан2   жыйналган дүнүйөгө 
адамдын көзү уялат. Башайы, шайы жууркандар он эки канат 
үйдүн эки босогосуна чейин жыйылган. Алардын үстүнө кырка 
тизилген аппак мамык жаздыктар. Жабык бойлогон карышкыр, 
түлкү, сүлөөсүн, суусар ичиктер. Күмүш ала бакандарга керме 
тартылып, тизилген арстан, жолборс, аюунун талпактары турат. 
Шайы төшөк, илбирс терилери чоң үйдүн ичинде каршы-терши 
салынган. Чоң арстандын териси оозундагы тиштери менен 
Байтиктин жаздыктарынын алдынан башын чыгарып жатат. 

Желдеттер Акай мергенди эки жагынан сүйрөп келди да: 
– Алдаяр таксыр, буйругуңуз ордунда, – дешти. Түрдүүсү 

түрдүү калыпта олтурган бийлерге мергендин кызыл ала болуп 
турушу эч кандай таасир кылган жок, ыржайып гана карашты. 
Байтик ыңгыранган бойдон: 

– Акылман бийлерим, касиеттүү байларым, мына бул куу 
шыйракка жаза бериңиздер! – деди. 

– Өкүм өзүңүз тараптан болсун, баатыр! – деп оң жагындагы 
олтурган кыйшык көз семиз киши обдулуп койду. 

Калгандары: 
– Сөз ушул, баатыр, – деп чуулдай түшүштү. Байтик кыт- 
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кыт күлүп буйрук кылды: 
– Ушундайбы? Эмесе, айылымдан бир киши калбай 

чогулсун! 
– Кулдук таксыр! – Жигиттин бири шарт коюп эшикке чык- 

ты.  

 
– Сен, куу шыйрак мерген, күнөөңдү билесиңби? – деди 

Байтик. 
– Баатыр, күнөөмдү билсем, тобосун кылбас белем. 
– Сен Кудайдан коркосуңбу? 
– Баатыр, Кудайдан мурун анын кулунан корком. Байтиктин 

муруту тик турду. «Кулунан» деген сөз 
Байтиктин сөөгүнө өтүп, чучугуна жетти. Анткени Байтикти 

– сындырууга аракет кылган башка элдин чоңдору Байтикти: 
«Кул Байтик, сарт Байтик», – деп мыскылдашчу. Ошондуктан бул 
сөз Байтикти ок менен жүрөкке аткандай болду. 

Ызасынан кызарган Байтик мукактанып, ачуусу келип, 
буулуга калды да: 

– Алып кел! Даярда! – деди. 
Бул сөз жигиттерине жат эмес, тааныш. Эмнени алып келерин, 

эмнени даярдашаарын алар мурунтан билишет. Ошондуктан дароо 
ит аякты алып келип бирдеме куюп, эшиктеги балтегин чакырды. 

Балтек кирип келип ит аягын шалпылдатып кирди. 
– Кана, мерген, иттен энчиңди талашып ичкин! – деди 

Байтик. 
– Жок, баатыр, мен бул ит эмес, адамдын иттери менен 

талашсам экен,— деди. 
– Ээ, башка иттериң биз го, – деди баягы кыйшык көз. 
– Сөзүңүз калыбы менен чын! – деди мерген. 
– Ичиргиле энчисин, – деди Байтик. 
Карап турган жигиттери ит аяк менен оозуна куюшту. Байтиктин 
өз аялы көөкөрдөн1  арак куюп олтурган эле. 

Байтик ошол жакты карап: 
– Мергендин ачуусу келгендир, ачууну ачуу басат. Мунукун 

даярдагыла, – деди. Бирок Байтиктин айтканы арак эмес 
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эле. Заарага чыланган уйдун чыласы ит аякка даяр болду. 
– Мергенге сунгула, – деп дагы буюрду. Желдеттер оозуна 

куюп, буйрукту орундатышты. 
– Тарт!! 
Олтургандар жабалактап эшикке чыгышты. 
– Мерген жеңилденсин, – деди Байтик, шылдыңдай күлүп. 
Мергенди дамбалчан кылып чечинтип, эки колун аркасына 

бек байлашты.  Даярдап койгон чычырканакка алып барып, 
ырайымсыз желдеттер мергенди бөлөй башташты. Чычырканактын 
уу тикендери аз келгенсип, көк тал союл менен каршытерши 
ургулап турушту. Анын чыңырган үнүн жазууга менин калемимдин 
күчү жетпейт... 

Эң мурун суудан чыккан балыктай чабалактап, андан кийин 
ар кайсы булчуңдары солкулдап барып, мерген тымтырс болду. 

Эл баштарын төмөн салып ындындары өчкөн эмедей болушту. 
Аянычтуу шыбыр менен: 

– Акай мергендин күнөөсү эмне экен? – деп бири биринен 
сурашты... 

Байтиктин жөкөрлөрү мергендин туугандарынын малдарын 
бир жагынан кыйратып соё башташты. Үйлөрүн бычак менен 
тилгилеп, чамгарактарын кыйратып түшүрүштү. 

Элге таанылып чыккан атактуу Балык Ооз акын, кокустан бул 
окуянын үстүнөн чыкты да, чычырканакта бөлөнүп жаткан 
мергенди көрүп: 

– Таксыр, мергендин айыбы эмне? – деп сурап, андан кийин 
үнсүз турган элге карады. 

– Ырчым, бул итиң баламдын бугусун атып алыптыр, – 
деди Байтик. 

Он, он бирлерге келген эки баласы: 
– Атаке, бугу меники беле? Ал жапан эмеспи?! – деди. Эл 
ичиндеги эселек бирөө кезүн жүлжүйтүп: 
– Ха-ха-ха! Зордук, бул зордук, – деди. «Байтиктин бул ишине 

жинди да күлдү, ээ» деп, эл катуу жийиркенич менен Балык Оозго 
карашты. 
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Акын өзүнүн оозундагы сөзүнө качан болсо да толук ээ 
эмеспи! Ал тайманбастан өзүнүн оюн айтып калды: 

–   Таксыр, коён1 жылкы чоң жутта жапайы кийиктерге бетеге 
жулуп берип бактыңыз беле? – деди. 

Байтик Балык Оозго акырая карады. Балык Ооз аянычтуу 
сыпат менен элге жалдырай бурулду. Эл тилсиз гана 
чычырканакта жаткан мергенге бурулуп, кайта жаачу булуттай, 
түйүлгөн кабактары менен Байтикке акырая карап калышты... 

 
 

ЖОЛ 
ЖОМОГУ 

 
Балбан кара жорулар, митедей тумшуктары менен, өлгөн 

төөнүн жалпак кабыргаларын сыйрып жатышты. Түндүктүн 
жаагындай ийрилген мойну, жумшак калың таманы, баш 
бармактай соройгон азуулары болбосо, анын төө экенин ким 
билсин... Анын килейген, жиликтерин коргулдан1 коргулга 
сүйрөп, балбан тарамыштарын тытыратып, казыктай кокойгон 
моюндарын бүктөй түшүп, жутуп жаткан сакалдуу карган 
жоруларды көрөсүң. 

Батына албай аскадан-аскага сызып, анда-санда: «Курккурк» 
эткен кузгундардын үндөрүнөн башка түк эчтеме жок эле, – деп 
жол жомокчусу токтоло калды. Ал дароо эңкейип бирдемени 
байкап: – Мүмкүн тетигил солдойгон куу жиликтер так ошол 
төөнүкүдүр? Чынбы, кулундарым? – деди, карыя. 

– Карыя, тилдин майын агыза бериңиз? Чын болбоско чара 
жок, – дедим. Карыя оң колу менен сол алаканына чакчадан кайта, 
кайта силкип, насыбайды түшүрдү да, кежигесин тартып туруп,  
тиштин түбүнө салды. Андан кийин эрдин чормойтуп сөзгө 
даярданды. Ал сүйлөбөстөн мурун сакалын бир сылап, тишинин 
арасынан «чырт» түкүрүп коюп, сөзүн баштады. 

Төөнүн айланасында жумшак терилердин үзүндүсү, майда 
сур жүндөр жаткан эле. Менин жолдошум аны сезе коюп: 

– Бул ботолой элек төө экен, жаныбар. Шордуу тайлак- 
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тын, чырымтал жүнүнөн башка, дареги калбаптыр. Байкуш тайлак 
дүйнөнүн жүзүн көрбөй кеткен экен ээ, чиркин! Ал дүйнөнү 
көргөндө кайсы жыргамак эле. Мурдун тештирип, такымын тарай 
чаптырып жүрүп, энесинин көргөнүн көрөт эле да 
– деп, жолдошум өзүнө өзү жооп берди. Ага далай жылдар болду, 
балдарым. 

Айбанда акыл жок десе, баарыңар ишенесинер. Бирок ботосу 
үчүн ингендин жүрөгү өтө назик, өтө жашык болот. Ботосунан 
ажыраган инген, көзүнүн жашын куду кишидей агызып ыйлайт. 
Армандуу, муңдуу үнү менен жерди терметкенче боздойт. Анын 
сыздаган муңдуу үнү, баласынан айрылган адамдын жашын 
төктүрбөй койбойт. 

Жардын башын кыдыртып, 
Талдын башын сыдыртып, 
Эмчегимди терсейтип, Калы 
килем жамынып, 
Ээрчитпедим ботойду. 
Чолпон көзүн жайнатып, 
Чоң жалбырак чайнатып, 
Тайраңдатып ээрчитип, 
Кызыл жабдык салынып, 
Ойнотподум ботойду. 

 

Мына уктуңарбы? Ботосунан айрылган ингендин муңу 
ушундай болот. Кайгыны айбан сезбейт деп айтууга болбойт, 
чынбы? – деп тасмадай болгон жолду тиктеп азыраак жылмайды 
да, кайта сөзгө кирди. 

– Бул ашуу ошондой кандуу ашуу болучу. Ботолуу төө эмес, 
болбогон сууларды да жуткан. Эми карачы! Кара жер эчтемени 
сезбегендей болуп турат. Эриксиз жүгүнүп, боорун айласыз 
эздиргенин билдиргиси келбейт. Чынбы? – деди, карыя. 

– Алтын шилекейиңизди аябай чачырата бериңиз? Чындын 
чырпыгы бүрдөбөдүбү, – дедим. Карыя ынта менен 
тыңшаганды сезе коюп, ого бетер көркөмдөп сүйлөөгө кириш- 
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ти. 
 
 
– Биз үч киши элек, – деп баштады карыя, – жанакы төөнү 

сөз кылдык: 
– Бул Керимдин төөсү го? 
– Жок, Керимдин ингени ботолоп койгон, – деди экинчи 

киши. Унчукпай келе жаткан жолдошубуз: 
– Бул Айдараалыныкы болсо керек. Кызынын кайынынан, эки 

өркөчү эки баладай, бооз инген алган. Кечээги көч ошолордун 
айылы болучу. 

– Туура, ошонуку экен. Байкуш этин алууга да чамасы келген 
эмес экен. Карабалта каадасынча мөндүрлөп, боройлогон го, – 
деди бирөө. 

Так ошондой. 
Өзүңөр билесиңер, жол жомогу, биринен бири туулат эмеспи. 

Сөз Айдаралынын жалгыз кызына токтолгон. Жолдошумдун 
бири: 

– Айдаралынын кызы, толгон айдай, таңкы чолпондой, куду 
чүрөктүн өзү эле. Кайран чүрөк, кулаалыга жем болду, – деди да, 
оозундагы сөзүн уурдаткан эмедей тим боло калды. 

– Эмне үчүн? Күйөөсү кары беле? 
– Жок, кары эмес. Бирок кайраттуу карынын тырмагынан 

айлансын! Мойнунда башы болгону менен, акылы 
мышыктыкынан төмөн. Чынын айтканда, караманча жинди. 
Байлык эмне кылдырбайт. Айдай сулуу адам сүрөттүү жаргак 
кулактын алаканына түштү да, калды. 

Кокус сүйлөшө калса, колу барып дароо мурдуна жабыша 
калаар эле. Кудай анын мурдун жаратканда: «Колуң мурдуңдан 
кетпесин» деп койсо керек. Эл көкбөрү тартып жатса, ал кара 
жорго менен иттерди эрегиштирип, айылдан айылга чапчу. Бир 
айылдын ити аны экинчи айылга чейин узатчу. Алдыңкы айылдын 
иттери үрүп чыкканда, иттен мурун кыйкырып кайта чапчу. Анын 
эрмеги ушундай болор эле. 

– Сен жорго минбейсиң – деп, торпок минген балдарды 
кубалап жүрүп жыгуу анын адаты болучу. Балдарга: «Очор 
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келе жатат» десең болгону, кулалы тийген жөжөдөй корголошоор 
эле. 

– Айдаралы, атасынын канын жесечи. Жалгыз кызын, жиндиге 
бергиче, колун байлап, сууга салса боло, – дедим. 

– Ал мал киндиктүү арам болучу. Калыңга да жыргаган жок. 
Жанакы өлүп жаткан каймалдан1  башка эки тогузунун саны эле 
бар. Мына, кызын бергенине туура үч ай болду. Барар менен 
талмага жолукту дешет. Мүмкүн, Очордун жини жуккандыр? 
Байкуш кыз, эси менен жүрүп, кор болгондон көрө, жинди болуп, 
тытынып жүргөнү жөн. Эшек менен аргымактын айырмасы жер 
менен көктөй болсо, Очор аялы менен так ошондой деди – деп, 
жол жомокчусу анын сөзүн бүтүрүп, өзүнүн сөзүнө көчүүгө 
даярданды. Оргуштап жаткан суунун шарына таш ыргытты да: 

– Бул суу кичинекей көрүнгөнү менен өтө тентек, өтө шок. Бирок 
суу өзүнүн күнөөсүн өзү жууп турат. Мунун айбы көзгө көрүнбөйт. 
Суудай мытаамды, мен адам баласынан көргөнүм жок. Мунун сыры 
сыртында эмес, ичинде. Эрдиң кургап, суусап келе жатканда жутсаң, 
байтал бээнин кымызынан кымбат. Ошол эле замат өйүзгө чыгайын 
десең, чыргадай сүйрөп, көк бөрүдөй тартат. Күчүң келсе кутуласың, 
аягың тайыса жалындай толгонуп шарданшарга урат. Өкүргөн үн, 
бакырган дабышыңдын дайынын чыгарбайт. Оозуңа кум толтуруп 
иримге чайкайт. Эгер, багынтсаң, сага түбөлүк кул болуп 
кызматыңды кылат. 

Ашуулар болсо андай эмес. Жалындай аймалап далай 
жандыктын түбүнө жетет. Бирок анын сыры сыртында. Додо1 болуп 
кагырап жаткан сөөктөр анын күнөөсүнө күбө боло алат. Казсаң эки 
метр жерден болсо да оркойгон омуртка, каркайган кабыргалар чыга 
келет. Аны өзүңөр да көрдүңөр. Чынбы? – деди, адаты боюнча жол 
жомокчусу. 

– Чын айтасыз. Узун жолду кыскарта бериңиз! 
– Баягы сөзгө кайта түшөйүн. Алдымдагы мингеним 

жыландай сойлогон боз ат. Мен анда өмүрдүн арстандай 
кырдаалында элем. Беш кар бассам кырктын кырына чыга турган 
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убагым эле. Жумушумду бүтүп, беш күндөн кийин чабыттаган 
куштай кайта сыздым. Казакбай деген жигит күн чалкайып, 
көтөрүлгөндө жолукту. Ал кезде, мына бул, тасмадай жол жок. 
Кекиликче таштан-ташка секиртип, кээде, жетелеп. «Кыяматтын 
кыл көпүрөсүнөн» өткөндөй болоор элек. Кээде куюлган кум 
менен тоого чыгабыз, кээде оргуган тентек суудан кечебиз. 
Казакбай ачуу менен тамашаны аралаштырып: 

– Мына бул сууну Кудай шылдың кылып кыйнап жараткан 
болсо керек. Башка чапкан жыландай ийрилип, жалгыз 
жолборстой өкүрөт да турат. Карачы! Белге чыкканча муну кырк 
жети кечебиз, – деди. Анын атынын туягы ташка кырчылып аксап 
калган болучу. Атынын бакайынан1   аккан кан, анын ачуусун 
ого бетер күчөттү. Ал атынан түшө калып, бөз курунан айырып 
бакайдын жогорку жагына бууду да: 

– Атаң көрү, ай! Багынбаган күч, суу менен эле таш экен. Бул 
ашуу далайдын жүрөгүнө тийди го. Күчкө багынса Кожомкулга 
багынар эле. Ал байкуш ашуудан байталын көтөрүп өтүптүр, – 
деп кайта аттанды. 

– Качан? – дедим мен. 
– Жазында эле. Минген байталы жүрбөй калса, козуча жыгып, 

төрт аягын бууп көтөрүп алып, ашуунун белине чыгыптыр, – 
деди. 

– Анда мен Кожомкулду көрө элек элем. 
– Ой жигиттин дөөсү экен, – дедим. Аңгыча кечмеликке кирип 

келдик. Кечүүнүн жогору жагында чырпыктары сууга карай 
майышкан бир түп тал турат. Анын түбүндө суу менен кошо 
мөңкүгөн аппак бирдеме көрүнөт. Кээде шар менен күүгүмдөй 
калат. Кээде созулуп ооналактаган эмедей суунун үстүнө калкыйт. 

Казакбай сардектей неме эле. Акырын гана: 
– Тигил эмне шумдук? – деп ыштаган чаначтай болуп, ого 

бетер кызарды. Менин эсиме ажыдаар түшө калды... 
– Ажыдаар сууну бөгөп жатат дечү эле... Жойлогон жери азык 

болуп казылат дечү эле, – дедим да, аттан түшө калдым. 
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Казакбай унчукпастан тиктеген бойдон туруп калды. 
Экөөбүздүн тең оозубуздан сөз качып кеткендей болду. Ажыдаар 
дегенибиз бир калыптан өзгөргөн жок. Оона- 

лактагансып эле көрүнөт. Тоонун арасында эмнелер жок. Ээн... 
Как эткен карга көрүнбөдү. Аркайган тоолор, ого бетер кабагын 
салгансып, бизди кысып калчуудай болуп көрүндү. Бир топтон 
кийин Казакбай мага карады да: 

– Жүр, эмне болсо да сууну кечелик. Ажыдаардын жытын 
аттар кандай сезбейт? Ат бышкырып, кошкуруп, үркөт дечү эле. 
Ал белгилер жокко. Же чарчаганда сезбей калабы? Бастыр, – деп 
сууга кирди. Чынын айтыш керек. Жүрөгүмдүн соккону, башка 
жактан чыккан үндөй болуп туюлду. Ал сууну кечкенче, атымдын 
басмайылын оңдогон болуп, кылчактай бердим. Казакбай талдын 
үстүндөгү жалгыз аяк жолдун кыйындыгына карабастан камчы 
үстүнө камчы урду. Талдан саал өтө берип, кылчайып бир карады 
да, каткырып күлгөн эмедей, атына чалкалап чирене калды. Мен 
атка мингенде, ал ыргып түшүп талга карай жөрмөлөдү. Мен 
суудан кечип өткөнчө, сүйрөлгөн аппак бирдемени, башынан 
кармап, чубалжытып сүйрөп чыкты. Суудан көрүнгөндө жоондугу 
устундай болуп жаткан эле. Казакбайдын колунан көтөрмөдөй 
сүйрөлгөн ичке болуп көрүндү. Ал мен жеткенче бою менен тең 
кылып көтөрдү. Бирок анын куйругу чубалжып жатты. Мен жетип 
келдим. Ажыдаар түгүл жылан да эмес. Талга илинген элечек 
болуп чыкты. Казакбай сыгып жатат: 

– Кимдики болду экен? 
– Кимдики болсо, ошонуку болсун. Олжону бөл! – деди 

Казакбай... 
Төө ашууга карай бурула бергенибизде, Улар ашуунун 

белинен төрт киши чыкты. Туптунук муздак аба алардын 
кыйкырганын кулакка куйгандай угузду. Биз олжону күнгө жайып 
таштап, сөзгө жаңы эле кириштик эле. 

– Оо, оой, – деген тигилердин үндөрү чыкты. Калдалактап 
 
 

1 Кисе – курга байлануучу булгаары баштыкча. 
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аттарынын бири кулап келе жатат. Биз чуркап алардан мурда 
жеттик, аттын башы таштын жаракасына тыгылып, денеси 
моюндун үстүндө жатат. 

Казакбай көрө коюп: 
– Бул Очор жиндинин кара жоргосу турбайбы, – деди. 

Чынында ошонун ак бакай кара жоргосу болуп чыкты. 
– Жиндинин жиндилик мүнөзү болбосо, аны жинди деп, ким 

айтсын. Чынбы? – деп койду биздин жолдош. 
– Чын айтасыз. Берметиңизди чуурта бериңиз, – дедим. Ал 

жылмайып сөзүн баштап: 
– Жанакы төрт кишинин бири Очор жинди болуп чыкты. Ал 

аз да болсо кайгыруунун ордуна ыржалаңдап күлүп: 
– Ой, көрдүңөрбү? Кара жорго аңкилдеп, аңкилдеп кетти. Ой, 

кызык, ай! Ат мени уруп кетсе кантээр элем, ай! Эми үйгө 
жеткенче качан... Кара жорго өлө албай жүрсө керек, доңуз! 
Башын көтөрүп куласа боло, – деди Очор. 

– Акылы сеникиндей эмес тура, мырза. Сен куласаң башыңды 
кокойтуп кетет элең, – деди Казакбай. Биз күлүп жибердик. 

Очор ого бетер каткырды. 
– Жол болсун, мырзалар? 
– Андай болсун! Куугунчубуз. Очор мырзанын ке-линчеги 

качыптыр — деди, кара жигит. 
– О, шордуу келин. Жиндинин кучагынан көрө, түбөлүк 

уктоону каалаган экен го. Келиндин сөөгүн таап алгыла. Элечеги 
тигине! – деп Казакбай, биз таап алган элечекти көрсөттү. 

Жүрөгүмдүн башына муз коё койгондой болду. Чачы жайылып, 
шардан-шарга сүрүнгөн келиндин назик денеси көзүмө улам-улам 
элестеди. Окуя түшүнүктүү болгондуктан бардыгыбыз тилсиз боло 
калдык. Очор арсылдап күлүп: 

– Ал качпай эле өлүп калган тура, – деди. 
– Сага кор болгончо, түбөлүк сууда калганы артык. Тишиң 

 
 

1 Окчонтой – ок салынуучу булгаары баштыкча. 
2 Кара бараң – эски мылтыктын бир түрү. 
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адамдыкындай болгону менен, акылың айбанча жок тура, – дедим 
чыдай албай. Очор ачууланган да жок: 

– Ооба, баатыр! Чын айтасың... Катын аласың дегенди 
чыгарган дагы атам. Эми кайта кетебизби? – деди. 

– Эми буга сөз жок, – деди кара жигит. 
– Мындай армандуу өлүм эстен кетпейт экен. Очордун 

кылыгы менен келиндин өлүмү түк эсимден кетпейт. Чынбы, 
баатырлар? – деди карыя. 

– Чын айтасыз. Тилдин балын агыза бериңиз! 
– Сөзүмө түшүнсөңер болду. Биз жанакы жерден аттанганча 

«К» деген байдын көчү келип ашуудан анын төөлөрүн өткөрүшүп 
калдык. Силер ага оңойлук менен ишенбейсиңер. Төөнү белинен 
байлап он чакты киши тартып жатабыз. Он чакты киши бакан 
менен түртүп жатышат. Бирок төөнү жүткүнтө албадык. Көчтүн 
аркасынан кара кер ат минген, бүркүт далыланган бир жигит 
келип, түшө калды да: 

– О, кокуй! Келе босого таякты, – деди. Эки босого таякты 
кимдир бирөө бере салды. Ал жигит таманын музга токтотуп алды 
да, жаткан төөнү тартып жаткандарга жеткире түрттү. Керилип 
тартып жаткан элек, баарыбыз чалкабыздан кеттик. Төө жарылган 
муздун ар жагына барып түштү. Биз күлүп тура келдик. Бирок 
жигиттин өтүгүнүн таманы ыдырап кетти. Ал бутун көтөргөндө 
өтүктүн бир таманы музда калды. 

Мындай жигитке ким таң калбасын? Көк жорудай болуп, 
белде олтурган, көк сакал бай: 

– Бали, балам! Сен кимсиң? – деди. 
– Мен Айдар деген болом, аксакал,— деди жигит. 
– Баракелде балам! Атыңды уктум эле. Айры төштүн алдына 

жата элек жаш бала бар дечү эле. Ошол сен экенсиң. Айтканча бар 
экенсиң!.. Тупу, тупу, – деп түкүрүп: – Нечедесиң, балам? – деди. 
Айдар жылмайып «жыйырма үчтөмүн» деди. Чал анын өтүгүн 
көзүнүн кыры менен карады да, тим болду. 

Андан бери далай жылдар жылдыздай учту. Айдар дагы 
кырктын ар жагына барып, булчуңдары темирдей чыңалган эле. 
Каргашалуу ашуулар менен көрүшкөндө, анын бөтөнчө 
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убайын быйыл көрдүк белем. Адам түк барбаган көк муздарды ал 
биринчи бузду. Уйдай таштарды ак чөлмөктөй ыргытты. 
Колхозчулар аарыдай жабалактап Айдардын айланасында турганы 
турган. Ал байдын кызматын кылганда ыракмат деле алган эмес. 
Эми Айдардын аты алтын тарыхка жазылып жатат. Мына, эмгекти 
ушундай бааласын. 

Мына карачы, көк тиреген көк зоокалар умачтаган1 талкандай 
быркырады. Терекке жармашкан чырмооктой болуп, тоонун 
чокусуна чыккан жолду карачы! Бул түшкө кирбеген жорук. Күч 
элде экен го, кулундарым. Элдин күчүн кошуп, ширештирген 
өкмөттөн айланса болот. Атаганат, баягы келин эми качсачы. Чынбы, 
кулундарым? 

– Чын айтасыз, аксакал. Эл күчтүү толкун, түгөнбөс кен. 
Жокту элден гана табууга болот. Адамзат өзү жасайт, өзү таң 
калат. 

 
 

АКЫЛМАНДЫН 
ЖООБУ 

 
(Болумуштан) 

 

Хандын ооруганы жылдан ашып кеткен эле. Эч кан-дай табып 
анын оорусуна дары таба албады. 

Хан башкы вазиринин1   акылы менен, бүтүн элдеги билгич, 
акылман табыптарды2 жыйнап келгиле деп тапшырды. 

Кулак угуп, бут жеткен жердеги билгичтердин бар-дыгын 
жыйнады да, хан бардыгына бир гана суроо берди: 

– Бул оорунун дарысы барбы? Акылман билгичтер бир 
кишидей гана: 

– Бул оорунун дарысы жок, – деп жооп беришти. Хан каарына 
алды да, булардын ичинен кырк бир кишини иргеп алып: 

– Оорунун аягы эмне менен бүтөт? – деди. Буга эч ким жооп 
бере алган жок. 

–  Буга  жооп  таппасаңар,  дарынын  атын  билбесеңер, 
 

 
1 Он эки айры – мүйүзү он эки ача болгон бугу. 
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баарыңардын башыңарды аламын, – деди хан. 
Билгичтер үч күнгө мөөнөт сурашты, өздөрүнчө кеңешип 

жооп бермек болушту. Хан аларды сарайынын  бир жагына 
киргизип бактырды да, сыртынан кароол коюп койду... 

Билгичтердин бири: 
– Кана, билгичтер! Хандын оорусу эмне менен бүтөт, 

дарысынын аты эмне? – деди. Эч ким эчтеме дей албады. Бир 
далайдан кийин жупуну кийинген кара жигит: 

– Хандын оорусунун аягы өлүм менен бүтөт. Дарынын аты жок, 
– деди. Бардыгы бир ооздон анын сөзүн кайталап: 

– Хандын оорусунун аягы өлүм менен бүтөт, дарынын аты 
жок, – деп чуулдашты. 

– Бул жооп менен кутулууга болбойт. Бул жооп менен 
мурункудан көрө бизди тезирээк өлтүрөт. Андан көрө акылдуу 
жооп таап, башты куткаруу керек, – деди бирөө. 

Алар канчалык ойлонушса да, акылдуу жооп таба алышпады. 
Үч күндүк мөөнөт да бүттү. 

– Эми бизди чакырат. Каардуу хандын колу менен айыпсыз 
өмүрдөн айрылдык. Эми өлүм алдында арманыбызды айтышып 
калалык. Кимдин эмне арманы бар? – деди бирөө. 

– Менин жаңы тили чыккан балам бар эле. Ошонун таттуу 
тилине кумарым канбай кетти. Бир күн, бир түн сүйлөтүп 
моокумду кандырсам, арманым болбос эле, – деди биринчи киши. 

– Менин жаңы алган аялым бар эле. Анын сүйлөгөн сөздөрү 
түбөлүк эркелетчүдей керүнчү эле. Анын жалыны түгөнбөс кен 
сыяктуу көз жеткис терең эле. Ошол сүйүүнүн аягына 
чыкпаганыма өкүнөм. Анын ысыктыгы түбөлүк сакталат беле, 
жок беле... Ошого түшүнбөй баратам! – деп экинчи киши үңүлө 
калды. 

– Мен дүйнөдөн бир эле түрдүү адам көрдүм. Анын бардыгы 
жакшы, же бардыгы жаман. Кандай акылсыз киши болсо да, 

 
 

1 Сыпайкерчилик – сыпаалык, сылыктык, адептүүлүк. 
2 Казына – мүлк, байлык. 
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акылы айга жеткен кишиден кемчилик табат. Кандай акылсыз 
киши деп баалаган кишилерден акылдуу жакшылыктар табылат. 
Кемчилиги жок, кемчиликтен башка эчтемеси жок кишини 
көрүүгө ашыкмын. Андай кишилер жаралабы, жокпу? 
– деди 
үчүнчүсү. 

– Мен жандын кай жерде турганын көргүм келет. Аны 
билүүгө болобу, же жокпу? – деп төртүнчү киши унчукпай калды. 

Бешинчи киши башын көтөрүп: 
–  Мен дүйнөдө эмне күлүк, ошону билгим келет. Муну 

билбей өлгөнүм үчүн арманым чоң, – деди. 
Алтынчы киши курсагын сылап тура калды да: 
– Мен ааламда биринчи баймын, бирок дүйнөгө көзүм тоё 

элек. Көзүм кандай дүйнөгө тоёт? Ошону билгим келет. Жетинчи 
киши катуу үшкүрдү да: 

– Мен ойлоодон кыйналдым. Ойлоо мени өлүмгө чейин алып 
келди. Дүйнөдө убайымсыз кишини көргөнүм жок. Менин 
арманым ойлобой турган убайымсыз кишини көрүү эле, ошону 
көрсөм, арманым болбос эле, – деди. 

Булардын сөзүн тыңшап олтурган ойлуу, жупуну кийинген 
кара киши акырын гана: 

– Силер токтогулачы! Бул кырк бир кишинин бардыгы 
өздөрүнүн арманын айтып бүткөнчө башыбыз дарга илинет. 
Андан көрө сүйлөгөн жетөөнө мен жооп берейин, андан калганын 
көрө жатарбыз, – деди. 

– Ырас, – деди бирөө. 
– Эч болбосо ошону түшүнөлүк, кана, сен сүйлөчү. Сыртыңа 

караганда сен бизден акылдуу эмессиң. Бирок өлүм алдында 
сенин көңүлүң калбасын, – деди алтынчы сүйлөгөн киши. 

–  Акыл  байлыкка  багынбайт, күчтүүгө сыйынбайт. Акыл 
ажалдан да куткарат. Убакыт аз калды, мен жооп берейин, 

 

 
 

1 Ыпча – кездеменин түрү (шайы сыяктуу). 
2 Канынан – мында элдин кыйналган эмгегинен, деген мааниде. 
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– деп бир-бирден жооп бере баштады. – Биринчи сүйлөгөн киши 
бир күн, бир түн сүйлөтүп балага моокун кандырмакчы болот, – 
деп койду да, кайта ошол кишиге карап: – баланы бир күн, бир 
түн сүйлөтсөң, ал сени тойдурбайт, ого бетер сенин 
кызыкканыңды күчөтөт, дагы уккуң келет. Улам ар жагы таттуу, 
улам ар жагы тереңдене берет. Баланын кубанычына адамзат 
тойбойт. Сиз ушуну түшүнүңүз! – деди. 

Экинчи киши: «Жакшы жарымдын ысыкчылыгы бүтөт беле, 
жок беле?» – дейт. Аны түшүнүү кыйын эмес. Дүйнөдө күндөн 
ысык эчтеме жок. Күн кээде ысык тиет, кээде салкын. Адамдын 
өмүрү ошону туурайт. Андан калганын өзүң ойлон. Сууйт белең, 
жок белең, – деди. 

Үчүнчү киши, кемчиликсиз кишини көрмөкчү. Андай киши 
оңойлук менен жаралбайт. Жаралса да, тили жаңы чыкканда гана 
өлүп калат. Кокус өлбөй калса, андай кишиге бүтүн дүйнө 
багынат. Өзүнүн койгон атынан башка «өлбөс киши» деген атакка 
ээ болот. 

Төртүнчү киши, жандын кай жерде турганын билгиси келет. 
Бул кыйын иш эмес. Жанды көргүң келсе, этиңди кычкач менен 
чымчы. Кайсы жериң ооруса, так ошол жерде сенин жаның турат! 
Жан дайым ооруган жерде турат. Ошол аркылуу өзү да жоголот. 

Бешинчи киши, дүйнөдөгү күлүктү билмекчи болот. Аны 
билүү кыйын эмес. Адамдын оюнан күлүк эчтеме болбойт. 

Алтынчы киши: «Кандайча дүйнөгө көзүм тоёт?» – дейт. 
Көздү тойдуруу үчүн өзү баткандай гана жер керек. Андан башка 
дүнүйө тойдурбайт. 

Жетинчи киши, убайымсыз, ойлобой турган кишини 
көрмөкчү болот. Андай киши жок эмес, кутурма жиндини көрсөң, 
анда убайым да жок, ой да жок. Андан башка киши ойлобой коё 
албайт. Ойлобоо үчүн кутурма жинди болуу керек. 

Бул кишинин жообу бардыгын ыраазы кылды. Аңгыча хандын 
вазирлери келишип: 

– Хан силерден жооп күтөт. Таптыңарбы, жокпу? – дешти. 
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Олтурган кырк бир кишинин бири да унчуккан жок. Алардын 
көзүнө өздөрүнүн өлүмдөрү гана элестеди. 

–  Кана, ханга эмне деп айтабыз? Жооп бергиле! – деди 
вазирлердин бирөө. 

Эч ким унчуккан жок, бири-бирин карашты. Бири бирин 
кармап жанталашып ыйлай башташты. 

Жупуну кара киши ордунан тура калып, кулдук кылды да: 
– Жооп даяр, ханга айта бериңиз, – деди. Вазирлер кайтты. 

Кырк киши жалгыз кишинин колу-башын өпкүлөшүп: 
– Дарысы табылдыбы? Жаныбыз калабы? – дешип 

чуулдашты. 
– Жаныбыз калат, дарысы табылбайт. 
– Анда биз өлдүк,— деп дагы чуулдашты. 
–  Жок, өздөрүнө өздөрү жооп бергендей кыламын. Аны 

силер менден сурабагыла. Хандын алдында гана уккула. Азыр 
айтсам ага силер ишенбейсиңер... 

Хандын вазирлери кайта келишти да, кырк бир кишини 
хандын алдына алып жөнөштү. Хан тактысында араң олтурду. 

– Кана, акылман табыптар! Таптыңарбы, жокпу? – деди. 
– Алдаяр ханым! – деди жупуну кара киши. – Дары табылды. 

Анын кайда экенин билбейбиз. Аны силер гана табасыңар. 
– Айт! – деди хан. 
– Дарыны өзүңөр таба турган болсоңор жана ушул кишилерди 

бошото турган болсоңор гана айтамын, – деди ханга жакын барып. 
– Айыга турган дарынын атын айтсаңыз, өзүбүз табабыз, 

силерди куткарам,— деди хан. 
– Алдаяр ханым! Сөзүңүз эки болбосун. Бийлигиңиз канчалык 

күчтүү болсо, ошончолук дарыны тез табасыз. Дары мына бул: 
дүйнөдө ким бактылуу болсо, ошол кишинин кир көйнөгү дары. 
Ошол көйнөктү кечинде кийсеңиз, эртең менен кулан- 

 
 

1 Көөкөр – териден жасалган кичинекей идиш. 
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дан соо болосуз! – деди. 
– Ошондо айыкпасам, сураксыз башыңарды алайынбы? 

– деди хан. 
– Сураксыз башыбызды алыңыз, бүтүн мал-мүлкүбүздү 

казанага таратыңыз, – деди жигит. 
Билгичтердин ичиндеги дүйнөгө тойбогон бай буга ыраазы 

болгон жок. Ал ордунан тура келип: 
– Алдаяр ханым! Бул кишинин айтканы туура эмес. Мунун 

калпы бүгүн эле чыгат,— деп өзүнөн көрө дүнүйөсүн аяды. 
– Таксыр, – деди жупуну киши, – бул киши сиздин 

айыгууңузга каршы болуп чыкты. Ошондуктан бул кишинин 
байлыгын казынага алыңыз, өзүн зынданга салыңыз. Эгер 
бактылуу киши табылбаса, айыптуунун бири ушул киши, 
экинчиси өзүңүздүн башкы вазириңиз болот. Бай малын аяса, 
вазир күчүн аяса, бактылуу кишини таппай коюуга мүмкүн, – 
деди. 

– Ырас, – деди вазир, – бактылуу кишини таппасак, биз 
айыптуубуз, ушул кишинин өзүн гана жоопко алыңыз. Бактылуу 
кишини бүгүн эле табамын! – деди. 

Акылман киши туруп кулдук урду да: 
–  Бактылуу  кишинин  көйнөгүнө  айыкпасаңыз:  башымды 

алыңыз, жалгыз баламды кул кылыңыз, аялымды күң кылыңыз, 
өлүгүмдү карга кузгунга таштаңыз, жаман алачыгымды өрттөтүп, 
күлүн сапыртып жибериңиз, – деди. 

Хан акылман кишинин тилегинин баарын орундатмакчы 
болду да, вазирлерин бактылуу кишинин көйнөгүнө жиберди. 

Вазирлер өзүнүн элин бүт кыдырып, бактылуу кишини таба 
алышпады. Эчен төө менен бөтөн шаар, башка падышаларга 
кербен жөнөттү. Бирок бактылуу киши таба албады. 

Эң акыры жагында байлардын байына барып: 
– Сен бактылуусуңбу? – деп сурады. 
– Жок, бактылуу эмесмин. Бактылуу байлар менин бай- 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



лыгыма жакындап келе жатат. Мен аларга жеткирбеймин деп 
азаптанып жатам. Менин кемчилигим толуп жатат, – деди. 

Андан кийин хандардын ханына барып: 
– Сен бактылуусуңбу? – деди. 
– Жок, мен бактылуу эмесмин, элимди чеңгелиме кармаш үчүн 

эчен айла, эчен күч керек. Ошонун айласын таба албай, жоктон 
акыл издеп жатам, – деди. 

Эң акырында чоң соодагерге келди да: 
– Сен бактылуусуңбу? – деди. 
– Жок, мен кайдан бактылуу болом? Биримди эки, жүзүмдү 

миң кыла албай, жаным көзүмө көрүнүп, араң жүрөм, – деди. 
Вазирдин айласы кетти. Өзүнүн жанынан түңүлө баштады. 

Арадан жылдар өттү. Хандын оорусу күн санап күчөгөндөн 
күчөдү. 

Вазир бактыны сурабастан, аңдып жүрүп тапмакчы болду. 
Ашкан байынан тартып, оокат кыла албаган ке-дейлерге чейин 
аңдыды. 

«Мен бактылуумун» деген сөз укса, ошол кишинин көйнөгүн 
алмакчы болду. Бирок аны таба албады. Күн-дөрдүн бир күнүндө, 
жүрөктөй таштын түбүнөн жүлүн-дөй түтүн сызылганын көрдү 
да, вазир ошону аңдый баштады. 

Жардын бооруна жылаңач балдар ойноп чыгып, ойноп 
кирип  жатканын  көрдү.  Кеч  кирээри  менен  ошонун  үңкүрүн 
тыңшады. 

– Кагылайын кулундарым. Силер менин бактымсыңар, силер 
аман болсоңор мөмөлөгөн бакыт ошол. Менден бактылуу ким бар! 
Силер өссөңөр, бакыт силердин колуңарда болот! – деген үндү 
угаары менен, вазир үңкүргө жүгүрүп кирди да: 

– Сен бактылуусуңбу, жанагы сөзүңдү кайта айтчы? – деди. 
– Мен бактылуумун. Менден бактылуу киши жок. Мен 

бактыны күттүм, бакты мени күтүп турат, – деди. 
Вазир кубанып кетти да: 

 

 
 

1 Коргул – корум, таш. 
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– Бактылуу болсоң, кир көйнөгүңдү чечип бер? – деди. Үңкүрдүн 
ээси унчукпай гана тонунун жакасын кымтынды. 

Вазир ачууланып: 
– Мен сага эмне деп жатам? Чеч көйнөгүңдү, сенин кир 

көйнөгүң хандын оорусуна дары, – деп бакырды. 
Үңкүрдүн ээси каткырып күлдү да: 
– Мен эмесе бөтөнчө бактылуумун! Менин эч кандай 

көйнөгүм жок, – деп жаман тонун ыргытып жиберди. Вазир 
чалкасынан кетти. Канчалык ай-ааламды кыдырса да, ал бактылуу 
кишинин көйнөгүн таба албады. Акыры сендиректеп элине кайра 
жөнөдү. Күндөрдүн бир күнүндө акылмандын үйүнө жашынып 
барып, акырын гана: 

– Сен айтчы деги... Бактылуу киши азыр барбы? – деди. 
Акылман катуу каткырып күлүп: 
– Бактылуу киши азыр жок, бирок болот, – деди. 
– Айтчы, бактылуу кишилер качан болот? Акылман киши 

дагы ачыгыраак каткырды да: 
– Бактылуу кишилерби? – Хан өлсө, сен зынданга кирсең, 

байдын казынасы чачылса, бактылуу кишилер ошондо жаралат. 
Бактылуу кишилерди силер көрбөйсүңөр! – деди. 

Ошентип, хандын оорусуна дары табылган жок. Бактылуу 
кишилер алардан кийин жаралды. 

 
 

АШЫК-КАРЫП 
 

(Лермонтовдон) 
 

Алда качан илгери Тбилиси шаарында түрктүн бир байы 
болду. Кудай ага толгон алтын, күмүш берсе да, андан артык, 
андан кымбаттуу Маагүл Мегери аттуу кыз берди. Ошентип, 
Тбилиси шаарында андан артылган эч кандай кыз болгон жок. 

Ошол эле шаарда Ашык-Карып аттуу бир бечара киши 
жашады. Пайгамбар ага укмуштуу жүрөк жана акындык менен 
комуздан башка эч нерсе берген жок. Ал жигит байыркы түрк 
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баатырларын обон менен комузга кошуп ырдап, тойдон тойго 
барып, шайырдык менен жүрөр эле. Бир күнү ошондой той 
үстүндө Маагүл экөө көрүштү да, бирин-бири сүйүп калышты. 
Ашык-Карыптын жардылыгы кендирин кести, үмүтүн үздү. Ал 
бир күнү бактагы жүзүмдүн көлөкөсүндө ойлонуп жатып уктап 
кетти. Так ошол кезде, Маагүл өзүнүн курбу кыздары менен анын 
жанынан өтүп бара жаткан болучу. Кыздардын бирөө уктап жаткан 
комузчуну көрө салып, жолдошторунан бөлүнүп, комузчуга жетип 
келди да: 

– Жүзүмдүн көлөкөсүндө эмне кылып жатасың? Тур, эси жок. 
Сенин жейрениң жаныңдан өтүп баратат, – деди. Комузчу көзүн 
ачканча, чымчыктай учуп ырдаган бойдон кайта жөнөдү. Анын 
үнүн Маагүл уга сальш тыңшай калды. Кыз жетип келип: 

– Мен кимге ырдап жатканымды сен билсең, мага аябай 
алкыш айтар элең. Ал сенин Ашык-Карыбың, – деди. Маагүл 
токтоно алган жок: 

– Мени ага жеткиргиле, – деди. Курбулары Маагүлдүн 
тилегин тез гана орундата салышты. Маагүл Ашык-Карыптын 
жабыккан кайгылуу түрүн көрө коюп, аны жоботуп1 сөзгө алып 
сураштыра баштады. 

– Мен сени сүйөмүн! Ошондой болсо да, сен меники боло 
албайсың, – деди жигит. 

– Мени атамдан сура, ал өзүнүн акчасы менен той кылат жана 
ошончолук мага энчи берет. Ал байлык экөөбүзгө тең жетет. 

– Мунуң болбойт. Мен жүрөгүмө оттун учкунун салдым. Сен 
макул болсоң жети жылы жер кыдырам, жарык дүйнөнү чарк 
айланам, же ошондон ары тентиреп жүрүп, ач бел, куу чөлдө 
өлөм, же ошол минуттун ичинде байлык таап кайтам. Ошондо сен 
меники болосуң! — деди Ашык-Карып. Кыз буга макул болду. 
Бирок убадалуу күнүнөн кечиксе, эбакы куда болуп койгон 
Куршутбекке аял болуп каларын айтты. 

 
 

1 Каймак – беш жаштагы ургаачы төө. 
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Ашык-Карып үйүнө келди да, энесинен жол жүрүүгө батасын 
алды. Кичинекей карындашын кучактап өөп, баштыгын ийнине 
салды да, селейген кургак жыгачты таянып, Тбилиси шаарынан 
чыгып кетти. 

Анын аркасынан атчан бирөө кубалап жөнөдү. Ашык-Карып 
аны тааный койду. Ал Куршутбек болуп чыкты. 

Ал: «Жолуң болсун! – деп кыйкырып жиберди да: – Сен кайда 
барсаң да, мен сенин жолдошуңмун» — деди. 

Ашык-Карып жолдошко кубанган жок. Бирок кан-тет эле, 
далай убактарга чейин бирге жүрө беришти. Бир күнү терең 
тентек сууга дуушар болушту. Сууда кечүү да, көпүрө да жок. 

–   Сен чечинип кулач ур. Сенин аркаңдан мен кире-йин, 
– деди Куршутбек. Ашык-Карып кийимдеринин бардыгын чечип 
таштап, суунун өйүзүнө чыгып, аркасына кылчайып караса, 
Куршутбек анын кийимдерин көтөрүп алып Тбилисиге карай 
жөнөгөн эле. Жука боз талаадагы Куршутбектин изинен 
жыландай ийреңдеген чаң гана созулду. Ал Ашык-Карыптын 
кийимдерин ка-рыган энесине алып келди да: 

– Сенин уулуң терең сууга чөгүп кетти, кийимдери мынакей, – 
деди. Кемпир тил жеткис кайгы менен боздогон бойдон жалгыз 
уулунун кийимине келип жыгылды. Мончоктоп аккан ысык жашы 
сүйкүмдүү уулунун кийимдерин жууду. Ал жашын төккөн бойдон 
уулунун сүйгөн кызы Маагүл Мегериге келип: 

– Менин уулум сууга чөгүп кетиптир. Куршутбек анын 
кийимдерин алып келди. Эми сенин башың ачык, – деди кемпир. 
Маагүл жылмайды да: 

– Ишенбеңиз, мунун баары Куршутбектин ойлоп чыгарганы. 
Убада кылган жети жыл бүтмөйүнчө мен күйөөгө чыкпаймын, – 
деди да, илинип турган өзүнүн комузун алып, АшыкКарыптын 
сүйүп ырдаган ырын обонго салып акырын гана созултуп ырдай 
баштады. 

Ашык-Карып жылаң аяк, жылаң баш сенделип бир кыш- 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



такка жетти. Боорукер кишилер аны кийиндирип, тоюндуруп да 
жиберишти. Ашык-Карып аларга укмуштуу обон салып, сонун 
ырлардан ырдады. Ошентип, кыштактан кыштакка, шаардан 
шаарга кыдырып жүрө берди. Анын атагы сыдырым желдей туш-
туш жакка, жерден жерге таркалды. Ошентип, жер кыдырып 
жүрүп Халафа шаарына барып, бир кофеканага1  бурулуп кирди 
да, асылып турган комузду сурап алып, зыркыратып ырдай 
баштады. Халафа шаарынын падышасы ыр менен обонду бөтөнчө 
баалай турган. Эл алып келген ырчы, комузчулардын бир да 
бирөөнү жактырчу эмес. Анын жарчылары шаардан шаарга ырчы 
издеп жүрүп, кыйналып да бүтүшкөн болучу. Алар кофекананын 
жанынан өтүп бара жатышып, кирип келип көрүштү да: 

– Сен улуу урматтуу падышага биз менен азыр барасың, же 
бизге өзүңдүн башың менен жооп бересиң, – дешип кыйкыра 
башташты. 

– Менин башым жаш. Тбилиси шаарынан чыккан 
жолоочумун. Кааласам барам, каалабасам жок. Силердин 
падышаңар мага кожоюндук кыла албайт. Ырдаар кезде ырдай 
беремин, – деди Ашык-Карып. Жигиттер аны оюна койбостон 
кармап алып, падышага жеткиришти. 

–  Ырда,  –  деди  падыша. Ал ырдай баштады. Ырына 
өзүнүн сүйгөнү – Маагүл Мегерини кошуп, анын айтып бүткүс 
сыпаттарын мактады. Бул ыр менсинген падышага кынадай жакты 
да, Ашык-Карыпты өзүнүн кол алдына калтырды. Так ошол 
күндөн баштап алтын, күмүш Ашык-Карыпка суудай агып кире 
баштады. Үстү-башы жаркырап көз уялта турган асыл, кымбат 
кийимдер менен чулганды. Көнүлү көтөрүлүп, бактыга балкыды. 

Ашык-Карып сүйкүмдүү Маагүлдү унуттубу, жокпу? Анысын 
билбеймин. Бирок болжогон күнү бүтүп баратат. Белгиленген 
жылдын акыркы күнүнө аз эле күн калды. Жигитте эч кандай 

 
 

1 Бакай – туягынан жогорку биринчи мууну. 
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даярдык жок... 
Болжошкон күн чукул калган сайын Маагүл көңүлү чөгүп, 

кайгылана баштаган кези эле. Бир күнү Тбилисинин бир 
соодагери сексен кул, кырк төө менен кире тартып жолго чыгууга 
даярданды. Кыз соодагерди чакыртып келип алтын, күмүштөр 
менен сыйлады: 

– Мына бул алтын табакты алыңыз. Кандай шаарга барсаңыз 
да, ушул табакты дүкөнүңүзгө чыгарып коюп: 

– Кимде ким ушул табакты меники деп ээ болуп, далилдесе, 
табактын үстүнө бардык алтынымды кошуп берем деп 
жарыялаңыз, – деди кыз. 

Соодагер анын тапшырмасын бардык жерлерде орун-дай 
баштады. Бирок алтын табакка ээ чыга койгон жок. Соодагер 
бардык буюмдарын бүтө жаздап, Халафа шаарына келип токтоп, 
Маагүлдүн айтканын жарыялай баштады. Ашык-Карып бул 
кабарды уга салып, кербен сарайга келди. Келди да, Тбилиси 
соодагеринин дүкөнүндөгү алтын табакты көрө коюп: 

– Бул меники, – деп алтын табакты ала койду. Соодагер: 
– Так сенсиңби? – деди да: – Мен сени тааныдым. Сен 

АшыкКарыпсың, сени Маагүлүң айткан эле. Сен Тбилисиге жетүүгө 
шаш, убактың бүтүп баратат. Эгер болжошкон күнгө жетишпесең, 
Маагүл күйөөгө чыгат, – деди. 

Ашык-Карып чочуган бойдон өзүнүн башын мыкчып алды. 
Аянычтуу саат, болжошкон күнгө үч эле күн калган болучу. Ал 
дароо атына минип алтын, күмүштөрүн куржунга салып алды да, 
алды-кийин карабай чаба берди. Арзиниян менен Арзурумдун 
ортосундагы Арзинган тоосуна келгенде, зоруккан күлүк тырп 
этпей жан берди. Анын айласы кетти. Убадалуу күнгө жалгыз гана 
күн калды. Арзиниян менен Тбилисинин ортосу болсо кенен эки 
айчылык жол. 

– О, күчтүү Кудай! Эгер сен жардам кылбасаң, жердин 
жүзүндө жашап мен эмне бүтүрөм, – деди да, өзүн бийик жардан 
таштап жибермекчи болду. Төмөн жагында турган ак боз атчан 
бирөөнүн: 
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– Ой, жигит! Эмне кылганы жатасың? – деген үнүн уга салып: 
– Өлгөнү жатам, – деп жооп кайтарды. 
– Андай болсо бери түшүп кел. Мен сени өлтүрөмүн, – деди ак 

боз атчан... Ашык-Карып эптеп-септеп төмөн түштү. Ак боз атчан 
коркунучтуу үн менен: 

– Жүр, мени ээрчи, – деди. 
– Мен кантип ээрчиймин. Сенин атың шамалдай учат. Менин 

баштыгым салмактанып жатат. 
– Ырас. Сен куржунду менин ээриме салгын да, өзүң 

ээрчигин, – деди ак боз атчан. Ашык-Карып анын айтканын 
орундатса да, өзү тарткынчыктап, коркконунан качкысы келди. 

– Эмне үчүн чегинип калдың? 
– Кантип жетишем, сенин атың санаадан да тез жүрөт экен. 

Мен кыйналып болдум, – деди Ашык. 
– Ырас. Мага учкаш жана кайда бармак элең? Чынын гана 

сүйлө, – деди. 
– Эч болбосо Арзурумга жетсем, – деп жооп берди Ашык. Ак 

боз атчан: «Эмесе көзүңдү жум», – деди. Көзүн жумду. 
«Көзүңдү ач», – деди. Ал көзүн ача салып: агарган дубалдарды, 
жаркыраган Арзурумдун мунараларын көрө салды да: 

– Айыптуумун агатай. Жаңылдым... Мен «Карс» деп аймакчы 
элем, – деди. 

– Э-ээ, – деп койду ак боз атчан. – Мен сага абдан чынын айт 
дебедимби! «Жум көзүңдү», – деди. Ашык-Карып Карс шаарын 
көрө коюп, өзүнө өзү ишене албай жыгылып кетип, тизелей калды 
да: 

– Айыптуумун, агай! Сага үч мартаба айыптуумун. Өзүң 
билесиң, адамзат эртең менен калп айткысы келсе, күн батканча 
калп айтуу керек. Мага анык кереги Тбилиси, – деди Ашык. 

– Ай, сен ай! – деп кыжыры келип, ачууланды да, эчтеме эмес, 
мен сеникин кечирем. «Жум көзүңдү», «Ач эми көзүңдү», 
– деди. Ал көзүн ача салып, так Тбилиси шаарынын дарбаза- 
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сында турганын көрдү. Ашык кубанган бойдон бакырып жиберди. 
Ал чын ынтаасы менен ыракматын айтып, куржунун алып жатып: 

– Ага, сенин мээримдүү жакшылыгың өлчөмсүз. Ошондой 
болсо да, эми андан да чоң жакшылык кылыңыз. Эгер мен 
Арзурумдан Тбилисиге бир күндө келдим десем эч ким ишенбейт. 
Ошондуктан, эмне болсо да, далилдей турган бир белек бериңиз, – 
деди. 

Ак боз атчан акырын жылмайды да: 
– Бурулуп туруп, аттын туягынын алдынан бир томолок 

топурак алгын. Сенин чын сөзүңө ишенишпесе, жети жылы сокур 
калган адамды алдырып келип, анын көзүнө ушул топуракты 
сүртсөң, сокурдун көзү соо болот, – деди. Ашык-Карып ак боз 
аттын туягынан топурак алып, башын көтөргүчө, ал ат-маты 
менен көздөн кайым болду. Ашык-Карып өзүн колдоп жүргөн 
кишинин Кыдыр Иляс1    экендигине ошондо гана ишенди. 

Ашык-Карып иңирден кийин үйүнө келди да, калтыраган 
чебер колу менен каалганы такылдатып: 

– Энеке! Энеке, эшигиңди ач, суукка тоңгон, карды ачкан 
кудайы конокмун. Мусапыр балаңдын урматы үчүн үйүңө киргиз, 
– деди. 

Кемпир алсыз үнү менен: 
– Алдуу, күчтүү байлардыкына барып кон. Шаарда кыз тою 

болуп жатат, түндү зоок2  менен өткөрөсүң, ошондо баргын, – 
деди. 

– Энеке, шаарда менин эч кандай таанышым жок. Жолоочу 
мусапыр балаңдын урматы үчүн үйүңө киргизүүңдү сураймын. – 
Карындашы чыдай албай: «Эшикти ачайынбы, апаке?» – деди. 

– Мына, жети жыл болду. Жаш менен кайгынын азабынан 
сокур болуп, темселеп олтурам. Сен жаш жигиттерди киргизип 
конок кылмакчысың, талпак, – деди кемпир. Кыз анын 
жемелегенине болбостон эшикти ачып, Ашык-Карып элдин 
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салты боюнча амандашты да, көрүнбөгөн толкун менен үйдүн 
ичине көз чаптырып, эбактан бери кир басып калган комуздун 
кабын көрдү. 

– Энеке, тиги илинип турган эмнеңиз? – деди. 
– Оштонгон конок экенсиң. Сынык нанымды жеп, эртең менен 

кудайы жолуңа түш, – деп кемпир жооп берди. 
— Мен сизге айтпадымбы, сиз менин энем болосуз, бул 

менин бир тууган карындашым болот. Ошондуктан айтыңыз, 
тигил илинип турган эмне? – Кемпир ишенбестен ачуусу келип: 

– Ал сааз, сааз, – деди. 
– Сааз деген эмне болот? 
– Сааз дегенди чертет жана үнгө кошуп ырдайт, – деди. Ашык-

Карып карындашына карап, саазды алып көрсөтүңүз деп сунуш 
кылды. 

– Мүмкүн эмес. Ал менин бактысыз уулумдун саазы. Мына, 
жети жыл болду, илинип гана турат. Эч кимдин колу тийген эмес, 
– деди кемпир. Кыз энесинин тилин албастан саазды алып бере 
койду. Ал асманды тиктеп, укмуштуу тилек кылып: 

– О, жараткан Кудай! Эгер мен тилегиме жете турган болсом 
жети кылдуу комузум, жети жыл мурунку – эң акыркы чертилген 
калыбындай болуп, күүгө келсин, – деди да, темир кылдарын 
дирилдетип, чалып-чалып жиберди. Комуздун кылдары, макул 
болгон эмедей, назик тили менен сүйлөй баштаганда, созулган 
үнүн кошуп, Ашык ырдап жиберди. 

Кемпир угуп туруп боздоп жиберди да: 
– Сенин атың ким? – деп сурады. «Менин атым Рашит» 

(баатыр), – деди. 
– Рашит балам! Өзүң сүйлө, сүйлөгөндү тыңша. Сен өзүңдүн 

сөзүң менен жүрөгүмдү барча-барча кылдың. Мен түндө жатып 
түш көрсөм, чачым аппак кардай болуп куураптыр. Мына, 

 
 

1 Умачтаган – талканды сууга коңур кургак кылып аралаштырган. 
2 Вазир – ханга, падышага акыл, кеңеш кошуп туруучу киши. 
3Табып – оору адамдын тамырын кармап, дарылоочу тамырчы дарыгер. 
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жети жыл болду. Аккан жашка чыдабай көзүм көр болду. Сен мага 
айтчы, жанакы сен ырдаган обондун ээси, менин жалгыз уулум 
качан келет? – деди да, жашын төгүп туруп, дагы кайталап 
сурады. Жалгандан уулуңмун деп олтурат деп, кемпир мага 
ишенген да жок. Бир топ мезгил өткөндөн кийин: 

– Энеке, саазды мага берип туруңуз. Жакын жерде той болуп 
жатат дейт,карындашым мени ээрчитип барсын. Мен тойго 
ырдайын. Тапканымды бөлүшүп аларбыз, – деди Ашык. 

– Бербеймин, менин уулум кеткенден бери такыр үйдөн чыга 
элек, – деп жооп берди кемпир. 

Ашык-Карып «бузбаймын» деп жалынып-жалбарды да: Эгер 
бир кылын үзүп алсам, өзүмдүн мүлкүм менен төлөп берейин, – 
деди. Кемпир сыйпалап, куржундагы акчаны билди да, саазды 
алууга улуксат берди. Кыз Ашык-Карыпты чуулдап жаткан тойго 
киргизип жиберди да, эмне болоор экен деп, сырттан байкап кала 
берди. 

Куршутбек тууган, курбулары менен салтанаттуу тамашага 
чалкып жатат. Өзүнүн курбусу менен көшөгөнүн ичинде өлүм 
күтүп Маагүл олтурат. Анын бир колунда уу, бир колунда канжар. 
Куршутбектин төшөгүн басып, жаздыгына баш койгуча, түбөлүк 
ойгонбой турган уйкуну, кайра чыкпай турган караңгы көрдү гана 
самап олтурат. 

– Ассалоому алейкум! Мен бир мусапыр жолоочу элем. 
Силердин тамашаңарга катышып, силер менен бирге ырдоого 
улуксат кыласыздарбы? – деген үндү Маагүл уга койду. 

– Тойдун көркү ырчы, бийчи менен эмеспи. Албетте, улуксат. 
Тойдун мааниси ошондо да. Бирдемени ырдап жибер, этегиңди 
алтынга толтурамын, – деди да: – Жолоочу, атың ким? – деди 
Куршутбек. 

– Атым Азырбилер, – деди. Куршутбек күлүп жиберди да: 
– Бул кандай коюлган ат? Мен мындай атты биринчи угуп 

олтурам! – деди. 
– Энем мени төрөөрүндө толгоосу эң катуу болгон экен. 

Айылдагылар улам келишип, эмне төрөдү, уулбу, кызбы? – 
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деп сурай беришкенде: «Эми билерсиз», – деп жооп беришиптир. 
Төрөгөндөн кийин ошол «эми билерсиз» деген сөздү мага ат 
кылып коюшуптур, – деди. Саазды колуна алып, заркыратып 
ырдай баштады: 

– Халафа шаарында, мисир чайын ичип турган чагымда, 
Кудай мага канат берип, үч күндүн ичинде ушул жерге келип 
жеттим,— деди. Куршутбектин эси жок агасы канжарын сууруп 
алып: 

– Калп айтасың. Халафа шаарынан ушул жерге кантип үч 
күндө жетсин! — деп жулунду. 

– Сен мени өлтүргүң келеби... Ырчылар төгөрөктүн төрт 
бурчунан жыйналат. Ишенсең, ишенбесең да мен сенден эчтеме 
албаймын,— деди Ашык. 

– Тим кой ырдай берсин, – деди күйөө. Ашык-Карып комузун 
койгулап: 

– Намаз багымдатты Арзинияндын өзүнөн окудум, бешимди 
Арзурумдун шаарынан окудум, дигерди Карс шаарынан окудум, 
куптанды так ушул Тбилисиден окудум. Кудайдын берген канаты 
менен келип араңарда олтурам. О, Кудай! Мени ак боз аттын 
курбаны кыла көр! 

Ал жерден учкул, октон тез. Тоодон ойго, ойдон тоого учуп, 
арканга ойногон дарчыдай дирилдетип олтуруп, АшыкКарыпты 
Маагүл Мегеренин тоюна жеткирди, – деди. 

Маагүл Ашык-Карыпты тааный коюп, канжар менен ууну 
ыргытып жиберди. 

– Сен антыңа жеттиң окшойт? Кокустан Куршутбектин аялы 
болуп кала жаздадың, – деди курдашы. 

– Сен билген жоксуңбу? Мен анын сүйкүмдүү үнүнөн 
тааныдым, – деп кайчыны алып, көшөгөнү тешип жиберип, 
АшыкКарыбын анык тааныды да, бакырган бойдон Ашык-
Карыптын мойнуна жабышты. Сагынышкан эки жаш 
кучакташкан бойдон талып кетишти. Куршутбектин агасы 
канжарын сууруп алып: «Экөөнү тең жарып салам», – деп 
жутунду. Куршутбек агасын токтотту да: 
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– Ачууланба, тагдырда маңдайда эмне жазылса, андан эч ким 
аттап кете албайт, – деди. Маагүл эсин жыйнагандан кийин, 
алчадай кызарып, уялган бойдон бетин басып, көшөгөгө кире 
качты. 

–Сенин Ашык-Карып экениң анык болду. Ушунчалык улуу 
жолду кыска мөөнөттүн ичинде кантип басып келдиң? – деди 

Куршутбек. 
– Чындыкка кылыч таш кесет. Калп айтсам мойнум кылдан 

ичке болсун. Ишендирүү үчүн жети жыл бою Кудайдын жарыгын 
көрбөгөн сокуруңар болсо алып келгиле, анын сокур көзүн соо 
кыламын, – деди. Сырттан тыңшап турган кыз уга салып, энесине 
жетти да: 

– Энекебай! Ал чын эле менин бир тууганымдын өзү экен. 
Сенин Ашык-Карыбыңдын жайнаган кара көзү экен, – деп 
кемпирди сүйрөгөн бойдон чуулдаган тойго алып жетип келди. 

– Көрсөт кереметиңди, – дешти олтургандар. Ашык 
топурактан алып эзди да, кемпирдин көзүнө сүртүп: 

– Кыдыр Илястын күчү кандай чоң! Эми кишилерди тааный 
бер, – деди. Энеси элдин баарын көрө койду. Эч ким ооз ача алган 
жок. Куршутбек дагы үн чыгарбастан, татынакай Маагүл 
Мегерени Ашык-Карыпка сунуш кылды. Ашык-Карып 
кубанганына чыдай албай: 

– Курбум Куршутбек! Сенин көңүлүңдү да жайлайын: менин 
карындашым сенин мурунку колуктуңдан кем эмес. Мен эми 
баймын. Карындашымдын алтын, күмүшү андан бетер болот. Сен 
менин карындашымды ал. Сүйкүмдүү Маагүлүм экөөбүзчүлөп, 
силер дагы жыргагыла! – деди. 

 
 

ДААТ 
 

Арашандын тентек шарынын боюнда аңгеме айты-шып 
олтурдук. Абдулла аттуу жаш өзбек, өзүнүн кезеги менен бир 
сопун аңгеме сүйлөдү. Ал сүйлөөдөн илгери мага карап 
жылмайды да: 

– Мен сиз сыяктуу жазуучу эмесмин. Мен токуу фаб- 
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рикасынын жаш инженеримин. Сөзүм көркөм чыкпаса, мага 
капа болбоңуздар? – деп жупунуланып кечирим сурады. 

Чынында Абдулла сөзгө чебер, мүнөзү сылык, кең көкүрөк, 
көркөм жигит болучу. Ал сүйлөгөндө ылайыгы менен колун 
колуна уруп, өзүн өзү күүлөп олтура турган адаты бар эле. Ал 
аңгемени мындайча баштады... 

...Өткөн бир замандарда Акыл аке аттуу бир киши жашаган. 
Мүмкүн ал кишинин аты башкадыр, бирок эл аны Акыл аке 

деп атай турган болушту. 
Акыл акенин бала-чакасы жок эле. Элден элге барып, 

кызыктуу жомокторду, сонун аңгемелерди сүйлөп, элдин моокун 
кандырар эле. Эл анын сонун аңгемелери үчүн көп акча, 
кымбаттуу буюмдарын да аяганы жок. 

Акыл аке элден эчтеме сурачу эмес. Бирок бергенин таштабай 
алып, жетишпегендерге бөлүп, андан калганын үйүнө жыйнап коё 
берчү. 

Күндөрдүн бир күнүндө Акыл аке элди аралап, өзүнүн 
кызыктуу сөздөрүн өзү тыңшоого чыкты. Бирок өзүнүн 
берметтей сөзүн толук уга алган жок. Ошондуктан жыйналган көп 
дүйнөсүнө он беш бөлмөлүү үй салдырды да, сергек балдардан 
отузду жыйнап: балдан ширин, суудан тунук, кылычтан өткүр 
сөздөрүн аларга үйрөтө баштады. Балдардын кийгени, жегени 
Акыл акенин гана мойнунда болучу. 

«Акыл аке  байлыктан безип кетти, пайдасыз балдарды 
үйрөтөм деп дүнүйөсүн шамалга учуруп жатат. Андан көрө байлыгын 
сүткө1 берип, же өзү кербен тартып соода кылбайбы», – дешип далай 
кишилер аны ушактай башташты. 

Кайсы бирөөлөр Акыл акеге ыраазы болушуп: 
– Акыл аке дүнүйөнү кубалбайт, акылды кубалайт. Өзүнүн 

артына акылдуу кишилерди тарбиялап чыгармакчы. Ал кишинин 
билгенин биз билбейбиз, ал киши доордун булбулу,— дей турган 
болушту. 

Акыл аке бул сөздөрдү угуп, билип жүрсө да, бирөөнө капа 
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болуп, экинчисине кубанган жок. 
–  Ансыз турмуш да болбойт. Бири сөксө, бири мактайт. Мен 

бирөөнүн байлыгын чачпаймын, өзүмдүн гана эмгегимди чачам,— 
деп тим боло турган. 

Акыл акенин сөзүн угуу үчүн ар кайсы хандыктардан атайын 
кишилер келишип, анын өлбөс сөздөрүн уга башташты. Анын 
кадыры күн санап артылып, байлыгы өлчөмсүз арбый берди. 

«Хандардын казнасы Акыл акенин казнасына жетпейт», 
– деген сөз бардык элге жайылды. Бул сөздөр хандардын казнасын 
бузган атактуу үч уурунун кулагына да угулду. 

Бул үч уурунун кылыгы бардык хандарга белгилүү болсо да, 
эч ким аларды көргөн эмес. Бүгүн Хивада болсо, бир топ күндөн 
кийин Бухарада, же Самаркандда дешчү. Кээде Кабул шаарында 
экен деп сүйлөшчү. 

Бул үч ууру хандардын казналарын бир эле эмес, алда канча 
ирет нардай тоношкон1. Хандар алдырган казнасын толтура 
алышпай, эчен жылдап алтын кубалашкан болучу... 

Бир шаардан экинчи шаарга чыккан кишилер же кербендер 
кайтып элине келишчү эмес, жер жуткан эмедей, дайынсыз 
жоголушчу. Эл аларды издөөдөн да коркушчу. Казналуу хандар, 
дүнүйөлүү байлар гана эмес, өз оокатында жүргөн дыйкандар да 
корко турган болушту. 

«Үч ууруну ким кармаса өлгөнчө хандын баш вазири болот!» 
– деген хандардын жардыктары да чыкты. Бирок эч ким аларды 
кармай алган жок. 

Уурулар Акыл акенин сөзүн элден угуп таңыркашса да, өз 
оозунан угушкан эмес. Бирок анын сөзүнөн көрө дүнүйөсүнө 
кызыгып, дүнүйөсүнүн өлчөмүн сүрүштүрүштү. Кимден сурашса 
да: 

– Бир хан эмес, беш хандын казнасы да Акыл акенин 
байлыгына жетпейт, – деген жооп алышчу. Чынында да Акыл 
акенин байлыгы эсепсиз эле. 

Бир күнү  уурулар  Акыл акенин короо-жайын сыртынан 
көрүштү да, эл жатары менен анын эшигин кагышты. Акыл аке 
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төшөгүнөн тура калып, босогого келди да: 
– Кимсиң? – деди. 
– Ачыңыз, Акыл аке. Биз конокпуз. Сиздин алтын сөзүңүздү 

угууга келдик, – деди уурунун бири. 
Акыл аке эшикти ачып жибергенде бетине парда тартынган үч 

кишинин элеси көрүндү. Акыл аке чочуган жок: 
– Келгиле, урматтуу меймандар. Келгиле, – деп төргө килем, 

төшөк жая баштады. 
Алардын темир кийген чоң денелерин, жаркылдаган 

куралдарын байкамаксан болду да: 
– Кана, меймандар! Жайланыңыздар, – деди эки колун 

бооруна ала коюп. 
– Биздин жайланганыбыз менен жумушуңуз болбосун! – деп 

уурулардын бири аны түртүп жиберди. Экинчиси канжарын 
сууруп: 

– Кана акчаларың кайда? Сен бизди билесиң. Биз кан менен 
жаштан тамак таба тургандарбыз. Биз келген жерден кан агат, жаш 
төгүлөт. Эми кезек сага келди, – деп анын жүрөгүнө канжарын 
такады. 

– Билем. Силерди көрбөсөм да угам. Силер жеңилбес 
баатырсыңар! Хандардын атагы бир бирине жетет. Силердин 
атагыңарды бүтүн эл билет. Силердин жүрөгүңөр оттон жаралган, 
баатырсыңар. Силерге менин каным керек эмес, менин дүнүйөм 
керек, а дүнүйөнүн мага кереги жок. Менин дүнүйөмө беш 
хандын дүнүйөсү да тең келбейт. Менин байлыгым азырынча 
силерди тойгузат. Качан дүнүйө керек болсо мага келгиле. Ар 
келгенде бир хандын казнасындай дүнүйө берүүгө күчүм келет, – 
деди Акыл аке. 

Уурунун бири каалганын илмегин бекитип коюп: 
– Эми тоңдурган1  эмедей болуп олтур! – деп катуу буйуруп 

койду да, сандыктарды сындырып, акчаны ортого үйө баштады. 
Алар башка жактан эчтеме издешкен жок. 

– Ой, балдарым. Акча жетеби, же дагы керекпи? Жетпесе 
айткыла! – деди Акыл аке жылмайып. 
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– Дагы барбы? – деди уурунун үчүнчүсү. 
– Бар, – деди Акыл аке ачык жүзү менен. – Тетиги экинчи 

очоктун ичиндеги – акча, бул алганыңардан үч эсе көп. 
Тойгонуңарча алгыла, балдарым. Мага дүнүйөнүн кереги жок. 

Очоктогу акча айтканындай болуп чыкты. Уурунун бири 
мынчалык байлыкка таң калды да: 

«Мунун баарын кантип алып кетебиз?» – дегенсиди, 
жолдошторуна карап. 

Акыл аке чочуган эмече: 
– О, балдарым! Менде беш качыр бар. Кааласаңар ошолорго 

жүктөп алгыла. Бул көп дүнүйө эмес. Акча дагы керек болуп 
жүрбөсүн? Айткыла балдарым! Силер дүнүйө кубалаган 
кишилерсиңер,— деди. 

– Дагы барбы? – деп уурунун бирөө чочуп кетти. 
– Чочуба, балам! Тетиги кулкандын ичинде, ушул алган 

дүнүйөңөрдөй беш дүнүйө бар. Алгыла, балдарым. Мага 
дүнүйөнүн кереги жок. Менин жалгыз гана башым. Дүнүйөнү 
өзүнүн ээсинен аёого болбойт. Мен мынча дүнүйөнү көрүмө ала 
кирет белем. Дүнүйөнүн ээси силерсиңер. Дүнүйө менин тилимде, 
алгыла! – деди. 

Акыл акенин бул марттыгы ууруларды таң калтырды. 
– Ушунча жашка келгени мындай укмуштуу кишини көргөн 

эмесмин. Бул кишинин сөзүн укпасак арманда кетербиз. Кандай 
дейсиңер? – деди уурунун бири жолдошторуна. 

– Ырас, Акыл акенин аңгемесин угалык, – деди экинчиси. 
– Кана эмесе, бизге сүйлөп бериңиз? – дешип уурулар олтура 

башташты. 
– Макул, балдарым, сөзүмдү угуп, колумдан тамак ооз тийип 

кеткиле,— деп Акыл аке палоо даярдоого киришти. 
– Эшикке чыкпайсың! – деди уурулардын бири. 
–   Жок, эшикте менин эштемем жок. Отун, суу, май, күрүч, 

сабиз бардыгы мында даяр турат. Менин сөзүмө палоо тоскоолдук 
кылбайт, – деп лыпылдатып сабиз туурап олтуруп, мына бул 
жомокту сүйлөдү. 
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...Эбак, мурунку заманда, өмүрүнчө жарыбаган бир киши 
жашады. Ал киши эмгекке жарагандан тартып, кабыргадай 
иймейгенге чейин отун сатып оокат кылды. Кемпири экөө 
жылаңач да калышкан жок, ачка да болушкан жок. Үйү кепе, 
төшөгү саман болсо да, кишиден сурабай өмүр өткөрүштү. Бир 
гана кайгылары, аларда бала жок болду. «Чың эткен баланын үнүн 
угуп өлсөк, арманыбыз болбос эле!» – дешти. 

Чал бир күнү көтөрмөсүн курчанып, чотун1  белине кыстарып, 
отунга карай бара жатканда, алдынан атактуу байдын уулу 
жолукту. Анын кырк жигити эки жагына жыйырмадан бөлүнүп, 
байдын уулуна кошомат кылып келе жатышкан эле. Алар чал 
менен эсендик да сурашкан жок. Алардын көзүн май басып, 
көкүрөгүн өргө айдаган немелер эле. Алар саал өтө бергенде: 

– О, байбача! Токто, – деди чал. 
– Эмне? – деди байбача. 
– Балам, атаң карып кетиптир. Сенде тамашадан башка эч 

өнөр жок. Өнөрүң болбосо, дүнүйөң опо кылбайт. Атаңдын көзү 
турганда бир өнөр үйрөнүп ал, балам. Мен ушуну айтайын дедим 
эле, – деди чал. 

Байдын уулу каткырып күлдү да: 
– О, куу чал, өнөрүң менен өзүң күн көр. Атамдын көзү 

өтсө, анын толгон дүнүйөсү мени кор кылбайт. Сандырактабай 
оокатыңды кыл, – деди. 

– Мейли, балам, мейлиң. Ар ким өнөрдү өзү үчүн үйрөнөт, – 
деди да, чал жолго түштү. 

Бир жылдан кийин байбачанын атасы өлдү. Байбача оюн, 
күлкүдөн башка эчтемени ойлогон жок, күн-түн жолдоштору 
менен шарап1 ичип, шапар тээп2 жүрө берди. 

Бир күнү чал байбачага3 дагы жолукту да: 
– Балам, атаң дүйнөдөн кайтты. Эми малың барда өнөр 

үйрөнүп ал. Адамдын бактысы өнөр болот, – деди. 
Байбачанын аябай ачуусу келди да: 
– Ой, чал! Мен сенден бакты сурадымбы? Менин малым 
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түгөнсө, атамдын алтымыш досу, өзүмдүн кырк досум бар. 
Мени ошолор дагы өлтүрбөйт. Экинчи менин көзүмө көрүнбө! 
– деди. 

Арадан үч жыл өткөндө чал байбачага дагы жолугуп: 
– Балам, дүнүйөң түгөнүп баратат. Эч болбосо соода 

кылганды үйрөн, дүнүйө менен жолдош күтүүгө болбойт. Өнөр 
үйрөнбөсөң, кор болосуң. Сенин жолдошторуң – чын жолдоштор 
эмес, дүнүйөнүн жолдоштору, – деди. 

Жигит жооп кайтарбастан камчы менен чалды төбөгө бир 
салды да: 

– Сен мага үйрөткөн акылың менен эмне үчүн өзүң, бактылуу 
болбойсуң? Сакалың кардай болгончо бактысыз болуп келе 
жатканыңды билесиңби? Экинчи мага сүйлөсөң, сени чоң атаң 
менен көрүштүрөм... Экинчи мени көрсөң тескери жактан өткүн, 
– деп буюрду. 

– Кайыр, балам, кайыр! Дүйнөгө жаралганың чын болсо, бул 
кылыгың менен кор болоруң дагы чын, – деди да чал жолго 
түштү. Ал байбача тууралу экинчи ойлогон жок жана анын айлы 
жакка барган да жок. Өмүрдүн көрүнбөгөн чыйры менен жүрө 
берди,— деди Акыл аке. 

– Ээ, анан эмне болду? – деп уурунун бирөө суроо бере койду. 
– Азыр, балам! Азыр баарын айтам. Окуя эми башталат, 

– деп казанга сабиз салып, депкири1  менен ары-бери 
аралаштырып коюп, сөзүн улады: 

– Чал бир күнү отунга баратып, жолдун жээгиндеги капкара 
алачыкты көрдү да, бул менден да алсыз экен, кайдан келген 
бечара,– деп таңыркаган бойдон алачыктан өтө берди. 

Алачыктын жанында мамыдай зыңкыйып отурган кара жигит, 
чалды көзү менен узатып карай берди. Чал эчтеме ойлогон жок. 
Эчен жыл басып, үйрөнгөн майда адымы менен бир калыпта гана 
жүрүп олтурду. Алачыктын жанында турган 

 
 

1 Жооботуп – амалданып. 
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жигит чалдын аркасынан жүгүрүп келе жатып: 
– Олуя ата! Токтоңуз, олуя ата! Токтоңуз! – деп жалбарып 

чуркады. Чал белине чейин селкилдеген аппак сакалын сылап 
жылмайып тура калды да: 

– Ээ, балам! Жаңылбасам, баягы мен сүйлөшкөн байбача 
эмессиңби? – деди. 

Жигит олтура калып, чалдын буту-колун кучактап, көзүнүн 
жашын төгүп жиберди да: 

– Олуя ата, менин күнөөмдү кечириңиз. Оокат кылуу үчүн 
мага жардам кылыңыз. Сизге колу тийген акмак менмин, – деди. 

– Сенин күнөөңдү сени ким жаратса, ошол кечет. 
Мен олуя эмесмин, жашоо үчүн күрөшкөн кишимии. Менден 

эмне сурайсың? Айт? — деди чал. Анын кылгандарын кектеген 
жок. 

– Мына, ата, – деди жигит, ыйлап туруп: – Мал берип 
жакындашкан атамдын алтымыш досу, өзүмдүн кырк 
жолдошумдун  бардыгынан  айрылдым.  Дүнүйөм  бүткөндөн  
кийин, үй оокатымды сатып жедим. Досторум болсо: «Азыр 
эчтеме жок. Малдын баарын жүгүртүп1 жибердик», – деп жооп 
беришти. Акырында бир күндүк, эки күндүк оокат беришти да, 
ошону менен жок болушту. Мына, эки күн болду ачкабыз... Бизди 
өлүмдөн куткарыңыз. Мага бирдеме үйрөтүңүз. Мен сизге 
түбөлүк кул болоюн, – деди жигит. 

Чал жигитти кайта өзүнүн кепесине алып барды да, анын колуна 
жаңы көтөрмө2, жаңы чот керки берип туруп: 

–  Жүр эми балам! Адамдын колунан баары келет. Отун 
сатабыз, оокат кылабыз. Жүр, – деди. 

Жигит кубанганынан дагы ыйлады. Чалды ээрчип барса да, 
көнбөгөн жигит эчтеме кыла албады. Чал унчукпай гана отунду 
жыйнап экиге бөлүп таңып: 

– Эми, балам, көтөргүн,— деп өз отунун көтөрүп жолго 
 
 

1 Кофекана – ашкана. 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



түштү. 
Жигит аябай кыйналып, бир аз көтөрүп жүрдү да, темселеп 

олтуруп калды. 
– Эчтеме эмес, балам. Көнөсүң,— деди да, эки жүк отунду 

алмак-салмак көтөрүп навайчыга жеткирип, андан он нан алды. 
– Мына, балам! Сенин отунуңдун куну беш нан болду, ме- 

ники да беш нан болду, – деди чал. 
Жигит дүнүйөсүнүн бардыгы кайта келгендей кубанды. Анын  

үйүнө кадимки турмуштун түрү кирди... Ошентип, азаздан 
жигит ишке көнүгө баштады. Ошондой болсо да чал аны өтө 
аяды. Отундун коюу жерин ага таштап, өзү тырмалап тоолуу 
жерге чыга турган болду. 

Бир күнү чал тоонун боорунан отун алып жатып, тайгаланып 
барып үңкүргө түштү. 

Ал үңкүрдө эки чоң кумура турган экен. Чал кумуранын оозун 
ача койсо, толтура алтын. Кубанганынан бакырып жиберди. Жигит 
сүйүнүчтүү чалдын үнүн угуп: 

– Атаке, эмне болду? – деп кыйкырды. 
– Балам, алтын! Алтын! Кел, алтын таптым! – деп бакырды. 

Жигит тез жетип алтынды көрө коюп: 
– Атаке, бул байлык менен хандыкты да сатып алууга болот. 

Менин жоготкон байлыгым мунун чейрегине да келбейт. Эми сиз 
бактылуу болуңуз,— деди. 

– Э, балам! Бакты алтында эмес. Алтын алдамчы болот. 
Алтынга ишенүүгө болбойт. Пайдалана билсек, бул алтын уулдун 
уулуна жетет. Кана, балам, экөөнүн бирин тандап ал. Бул 
экөөбүзгө тептең олжо,— деди чал. 

– Сиз тандаңыз. Сизден калганын мен алайын, алтын сиздики, 
– деди жигит. 

– Жок, балам! Менин өмүрүм кичинекей эле калды. Мага 
бирөөнүн эле чейрегинин чейреги жетет. Сен ал, балам, – деди. 
Жигит үңкүрдөн кумураларды күч менен көтөрүп чыгарды да, 
көбүрөөгүн сезе койгон эмече: «Мен мына мунусун алдым», – 
деди. 
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– Эмесе жүр, балам, – деди чал кубанып. Тоонун боорунан 
эптеп түшкөндөн кийин кумураны кум менен тегеретип жүрүп 
отурушту. Күндүн ысыгы ого бетер чекеден өтүп, чарчап да, 
тердеп да болушту. 

Улам эс алган жерден кумуранын оозун ачып жигит 
дилделерди кармалап келе жаткан эле. Бир кезде анын ичине 
ылайланган арамдык сызылып кирди. Чалды өлтүрүп, алтындын 
бардыгын өзү алмакчы болду. Чал аны сезген жок, – деп Акыл аке 
казанга күрүчүн салып, отту саал кичирейте баштады. 

– Ээ, анан эмне болду? – деп уурулардын бирөө Акыл акенин 
бетине карады. 

– Азыр балам, азыр! Окуя эми кызып келе жатат, – деп сөзүн 
узартты. 

Чал жигитти күтүп олтурган эле. Жигит жете келди да: 
– Атаке, дем алып алыңыз. Алтын эң эле оор болот экен, бул 

канча алтын болду экен? – кумураны ары-бери козгоп, ичиндеги 
кыянатын ишке ашырууга ойлонду. 

– Ээ, балам, – деди да чал жылмайып, – алтын канча көп 
болсо, анын чатагы да ошончо болот. Бул алтын бизден кийин да 
далайлардын колунан өтөт. Алтындын куну1 кетмейинче дүйнөдө 
калыстык болбойт. Бул алтын кимдердин башын жебеген дейсиң. 
Дагы далайдын башын кемирет, – деп койду да, терең ойго батып 
кетти. 

Жигит ордунан тура калды да, башын жерге салып олтурган 
чалдын кежигесине бычак салып жиберди. Чал белге аттанган 
коёндой тыбырап, жумшак кумдарды чаңдатып жатты. Жигит 
чалдын аппак сакалынан кармап, тизеси менен көөдөнүн басып, 
мууздамакчы болду. 

– Балам, – деди чал титиреп жатып, – токтой тургун. Мен эми 
тирилбеймин. Алтын сеники, анда менин кылдай да акым жок. 
Мен сага капа эмесмин, алтынга капамын. Муну кылып жаткан 
сен эмес, алтын! Сен өлтүрбөсөң да мен жакында өлөт элем, – 
деди. Жигит унчукпай чалды тизелеген 
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бойдон тыңшады. Чал сөзүн созду. 
– Сенден жалгыз гана тилегим бар, ошону орундатсаң, сага 

эки дүйнөдө тең ыразымын. Ушул жашка келгени бир бала 
көргөнүм жок эле. – Бир балага зар элем. Азыр кемпиримдин 
боюнда алты айлык бала бар. Ошол аман-эсен төрөлсө, атын өзүң 
барып коюп бер. Кыз төрөсө, атын өзүң билип кой. Эркек төрөсө, 
атын Даат койгун. Башка сөзүм жок. Ушуну аткарсаң, сенде эч 
кандай акым жок, бардыгын кечем. Алтын жеке өзүңдүкү, – деди 
да, чал түбөлүк уйкуга кетти. 

Жигит чалды кумга тээп таштап, алтындын баарын ээлеп кала 
берди. Улуган шамал кумдун үстүнө кум шилеп, чалдын өлүмүн 
жерден жерге жана түбөлүккө жомоктоду, – деп Акыл аке сөзүн 
токтотту да, узун моюн чайдооско көк чай салып, оттон 
оолагыраак тартып, карапа чыныларын тазалап бир жагына койду. 

– Ээ, жигитти Кудай урду го... Жакшылыкка жамандык 
кылды. Эми эмне болор экен? – деди уурулардын бирөө. 

– Ээ, балам! Тамашасы эми башталат. Алтын кимди азгырбайт, 
– деп аларды жандатып шилтегендей болду. Сөзгө кызыккан 
уурулар аны байкашкан жок. Акыл аке саймалуу сөзүн дагы 
созду. 

– Байбача чоң бай болуп кетти. Алтымыш төөнүн кербени эртең 
менен шаардан чыкса, алтымыш төөнүн кербени кечинде шаарга 
кирип турду. Бир эки айдын ичинде мурунку байлыгынан алда канча 
артык болуп байыды. 

Бир күнү чалдын кемпири эркек төрөдү. Байбача алтынды 
актоо үчүн, беш нан, бир табак палоо алып кемпирге барды да: 

– Эне, чалыңыздын мага кылган жакшылыгын унутпаймын. 
Ал киши мага ар дайым бир сөз айтчу эле. «Кемпирим эркек 
төрөсө, атын Даат коюп бергин. Менин өмүрүм бала төрөлгөнгө 
жетпес», – дечү эле. Мен ал кишинин осуятын орундатканы 
келдим. Балаңыздын аты – Даат болсун,— деди. 
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Кемпир байбачага абдан ыраазы болуп, аябай алкыш айтып 
кала берди... 

Көз ачып жумганча үч жыл өттү. Кемпирдин баласы-нан 
башка бактысы жок. Өлбөстүн күнүн көрүп, ичпестин ашын ичип, 
жакпастын отун жагып кылдырап жашай беришти. Кемпирдин 
үстүндө үйрүп салар кийми жок, сураганы кайыр, көтөргөнү үч 
жашар Даат. 

Бул  элдин  мурунку  ханы  элди  эзип  жибергендиктен, Адыл 
деген киши ханга каршы чыгып, мурунку ханды түшүрүп, өзү хан 
болгонуна бир топ жыл болгон эле. Ал хан такка олтургандан 
баштап, Адил хан деген атка конгон. «Элде зордук-зомбулук жок 
болсун, эч ким даттанып жүрбөсүн», – деп буйрук чыгарган. 

Бир күнү ошол хан жигиттери менен тамашага жөнөдү. Сурнай, 
кернейлер тартылып, ханды шаардан узатып жөнөштү. Кемпир 
менен Даат так ошол хандар бара жаткан көчөдө эле. Даат балдар 
менен бирге чуулдаган тамашаны ээрчип кетти. Кемпир 
самтыраган кийими менен чыга албай, өзүнүн босогосуна келип: 

– Даат! ой, айланайын Даат! – деп баласын кыйкыра бер- 
ди.  

 
Хан «Даат» деген үндү уга коюп: 
– Ким бул дааттанган? Менин элимде даттуу киши болуу- 

га тийиш эмес. Тез барып билгин, – деп вазиринин бирин жиберди, 
өзү аны күтүп калды. Вазир эдиреңдетип чаап келди да: 

– Ой, кемпир! Датыңды айт, – деди. Кемпир эшикке 
чыкпастан босогону таянып туруп: 

– Жок, балам! Мен силерге даттанган жерим жок. Даат деген 
баламдын аты. Ал силердин шарыңар менен көчөгө чуркап кетти. 
Мен эшикке чыга албай, ошол баламды чакырып 

 
 
 
 

1 Кыдыр-Иляс – олуя, сыйкырдуу адам. 
2Зоок – оюн-тамаша. 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



жатам, – деди. Вазир экинчи сөзгө келген жок, адыраңдатып 
кайта чапты. Кемпир жалгыз баласынан ажырап калчудай: 

– Даат!! Ой, Даат!! – деген бойдон, мына минтип кыйкыра 
берди,— деп Акыл аке кемпирди туурап, колун оозуна такап алып 
босогого барып, үнүн кубултуп ба-кырды. Уурулар Акыл акенин 
усталык менен кемпирди туурап жатканына ыраазы болушуп: 

– Бали, кайта көрсөтүңүзчү? Кемпир кандайча кыйкырды 
дедиңиз? – деп кемпирдин кыйкырганын дагы тууратышты. 

– Хан вазирдин айтканына ишенбестен, экинчи вазирин 
жиберди. Ал келсе кемпир баласынан чыны менен ажырагандай 
болуп, мына минтип бакырды: 

– О, айланайын, Даат!! Ой, Даат, Менин үнүмдү угасыңбы!! 
Даат!! – деп бакыра берди. 

Акыл аке «Даат» деп бакырып жатканда, анын үйрөтүп 
жаткан балдарынын бири ойгонуп калды да, калган 
жолдошторунун бардыгын ойготуп, Акыл акенин «Дааттап» 
кыйкырып жатканын айтты. Балдардын бардыгы акыл акенин 
чебердик менен жардам күтүп жатканын билишип, эшиктин 
алдына топтолушуп, Акыл акеден улуксат күтүп турушту. Акыл 
аке балдарынын келгенин сезсе да жомогун созо берди. 

– Экинчи вазир жетип келип сураганда кемпир баягы жообун 
берди. Хан буга да ишенген жок. Эми вазирлердин эң чоңун 
жиберди. Ага да кемпир баягы жоопту берди. Хан буга да 
ишенген жок. Саякатты токтотту да, унчукпай сарайына келип: 

– Ошол кемпирди алып келгиле, – деп буюрду. Самтыраган 
кемпир Даатты көтөрүп, хандын алдына келди. 

– Кана, кемпир, сенин эмне датың бар? Эмне үчүн «даат!» 
деп бакырдың? – деди хан. 

Кемпир баягы сөзүн айтты. 
– Эмне үчүн балаңдын атын Даат койдуң? Ал атты ким койду? 

– деди хан күлүмсүрөп. 
Кемпир анын дайнын толук сүйлөдү. 
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– Чалың кандай киши эле? Ал качан өлгөн? – деп толуктап 
сурады хан. 

Кемпир төкпөй-чачпай баарын айтып берди. 
– Чалымдын жоголгонуна үч жарым жыл болду. Анын 

кандайча өлгөнүн билбеймин, – деди кемпир. 
– Ат койгон жигит азыр барбы? Анын оокаты кандай? – 

деп дагы сурады хан. 
Кемпир ал жигиттин эң мурун бай болуп жүрүп жарды 

болгонун, чалдын жардамы менен оокат кылганын жана азыркы 
күндө ушул элдин биринчи байы болгондугун сүйлөдү. 

Хан вазирин чакырды да: 
–  Мына бул кемпирге жүз дилде бер да, баланын атын 

койгон байбачаны  чакырып кел, – деп буюрду. 
Көп убакыт өтпөстөн вазир байбачаны хандын алдына 

келтирди. Менсинген байбача хан менен жакшылап көрүштү да: 
– Сиздин буйругуңузга кайылмын, – деди. 
Хан башка сөзгө келбестен, туурадан туура гана: 
– Кана, байбача, Дааттын атасын эмне үчүн өлтүрдүң? – 

деди. 
Эчтемеден шеги жоксунган байбача, катуу чочуп кетти. 
– Таксыр, анын өлгөнүн мен билбеймин. Байкуш чалды мен 

өлтүрүп эмне кылайын. Менин өлтүргөнүмө күбө барбы? Болсо 
беттештириңиз, – деди. 

– Баланын атын Даат деп ким койду? – деди хан. 
– Таксыр, «Даат» деп мен койдум. Анткени: «Мен өлүп 

калсам, баламдын атын Даат койгун», – деп өтүнгөн эле. Мен 
ошол кишинин тилегин гана орундаттым, – деди байбача. 

– Көргөн киши мойнуңа салса, башыңды азыр алайынбы, 
– деди хан. 

Байбача күбөнүн жоктугуна толук ишенет, анткени, чалды 
өлтүргөндө ал талаада адам эмес, канаттуу да жок болучу. 

–   Көргөн күбө мойнума салса, башымды ала бериниз, – 
деди. 
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Хан каткырып күлдү да: 
– «Даат» деген атты чалдын айтуу боюнча койдуң беле? 

– деп дагы сурады. 
– Ооба, чалдын айтуу боюнча койдум. Мен анын сизге жакпай 

турганын билген эмесмин, – деди байбача. Хан ордунан туруп 
алаканын чапкылады. Анын вазирлери жабалактап кирип, тура 
калышты. 

– Байбача, сен акмаксың, – деди хан күлгөн бойдон, – чалды 
өлтүргөндүгүңө үч күбө бар: бири – Даат, экинчиси – мен, 
үчүнчүсү – сен, – деди. 

Вазирлер да, байбача да эчтемени түшүнгөн жок. 
– Силер түшүнбөсөңөр, мен айтайын. Чалдын өлүмү 

мындайча,— деди хан. 
– Кандайча, таксыр? – деп байбача ишенбегендей болду. 
– Тыңша, – деди хан, – чал ашкан акылдуу болгон. Анын 

бардык тулкусу акыл менен толгон. Сен аны өлтүрүп жатканда, 
өлтүргөнүң үчүн өзүңдү күбөлүккө даярдаган. Сен акылсыз 
байбача ага түшүнгөн эмессиң. Акылдуу чал чындыкты 
акылдуулардан күткөн. «Баламдын атын «Даат» койдурсам, 
дааттын түйүнүн чече турган акылдуу калыс чыгат»,— деп 
ишенген. Ал сени өлсө да куткарбоого аракет кылган. Мына, сен 
кутулган жоксуң. Өзүңө өзүң күбө болдуң. Сен акылга бычак 
салдың. Бирок ал сенин акмактыгыңдан пайдаланып, чындыкты 
чыгарды, – деди хан. 

Ооздорун ачып олтурган уурулардын бири: 
– Чалдын акылына ыракмат, хан аларды эмне кылды? – 

деп сурады. 
Акыл аке каткырып катуу күлүп жиберди да: 
–  Кана вазирлер! Муну эми кармагыла! – дептир. Мына 

минтип тагынан тура калыптыр, – деп депкирин кармаган бойдон 
Акыл аке ордунан тура калды. 

Эшиктеги тыңшап турган шериктери Акыл акенин ушул гана 
сөзүн күтүп турушкан эле. Ичинен илип койгон каалганы жулуп 
алышып, жабалактап кирип келишти да, камсыз ол- 
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турган үч ууруну байлап алып, ханга жеткиришти. 
Хан эртесинде элдин бардыгын жыйнап, үч ууруну дарга 

асмакчы болду. Уурулар дардын алдына барышканда алардын 
бири: 

– Таксыр, бир ооз датыбыз бар, – деп кыйкырды. 
– Датың болсо айт, – деди дагы хан жанындагы Акыл акеге 

бурулду. 
Ууру ханды тиктеп туруп: 
– Бул жаза абдан туура. Биздин кылбаганыбыз калган эмес. 

Бир эле арманыбыз бар, кечээ Акыл аке бизге бир жомок баштады 
эле. Ошол жомоктун аягы эмне менен бүттү экен. Ошону угуп 
өлсөк экен, – деди. 

Акыл аке жылмайып күлдү да: 
– Анын аягы так ушул! Так силердин өлүмүңөр менен бүтүү. 

Ал жомок силерди колго түшүрүү үчүн, атайын чыгарылган 
менин акылымдын көгөргөн жапырагы болучу, – деди. 

 
 

ӨЛҮМ КИМДИ КОРКУТПАИТ 
 

Анын Чолпон деген аты издеп тапкандай, өзү да куду чолпон 
сыяктуу сулуу эле. 

Чолнон кыз кезинде далай жаштардын жүрөктөрүн толкуткан. 
Менсинген жигиттер арак ичпей мас болуп, кыялдын терең 
дарыяларына чөмүшкөн болучу. 

Чолпон жигиттерден келген толгон каттарга, анча терикчү 
эмес, жымыйып гана кылдаттык менен ачып, окугандан кийин: 

–  Атактуу замандаш! Кат жазганыңыз айып эмес. Бирок 
экинчи убара болуп, мен үчүн калем кармабаңыз, – деп кана 
кыска жооп жазар эле. Мындай жооп далай жигиттерди уялтып, 
тердеткен болсо, далайларын таттуу кыялга салып дегдеткен 
болучу. 

Кат жазган жигиттердин бир канчасы, акындардын 
лирикаларынан көчүрүп жазса, бир канчасы өзүнчө ыр жазууга 
ара- 
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кет кылып өздөрүнүн акындыктарын көрсөтүүгө тырышышчу. 
Чолпон адабиятты эң жакшы түшүнчү, адабият сабагынан 

«жакшы» деген баадан төмөн түшүп көргөн эмес. 
 

Чолпон десе чолпон эле экенсиң, 
Чолпон мени түртүп кетер бекенсиң. 
Чолпон мени түртүп кетсен, өлгөнүм, 
Чолпон анда, чолпон эмес экенсиң. 

 

Чолпон болсоң, анда жылдыз болгонуң, 
Чолпон эмес, ай болсоң да болгонуң, 
Чолпон болсоң, акын айтып жатканын, 
Чолпон окуп макул болбой койбогун! — 

деген ырды «акыныбыз» тердеп, кургап, сонуң жаздым деп эле 
ойлогондур. Бирок Чолпон андай дөөдүрөгөн ырлардын далайын 
окуган. Ошонун сыңарындай, бул ырды ачып окуур менен, боорун 
тырмап жатып күлүп, эжесине көрсөттү. Анын шайыр эжеси: 

– Сенин акын жигиттериң эрип кете жаздаган тура – деп, 
сиңдисин ызалап тамашалай баштады. 

Чолпондун курбу кыздары, биринен сала бири: 
–   Макул болбой койбогун деген турбайбы. Макул 

болбосоң, анда сенин шоруң катты. Акын агай, ырың отко тийген 
майдай эритип жиберди деп, тезирээк жооп жаз. Кайран акын эми 
кандай жазар экен – дешип, шордуу «акынды» келеке кылмакчы 
болушту... 

Өмүр өзүнүн закондуу чыйырынан жаңылбайт эмеспи? 
Чолпон дагы тарыхый сызык боюнча, Сабыр аттуу жигитке 
баш кошту. Сабыр жүзү жарык сүйкүмдүү жаштардын бири. 
Сөздү кирпичтей тизип, орду менен чебер сүйлөгөн, жумшак 
көңүл, ак куба жигит эле. 

Бул эки жаштын кошулушу, издеп тапкандай куп жарашып да 
калды. Бирөөлөр: 

 
 

1 Сүткө – карызга берип. 
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– Сабыр өмүрлүк жарын, гүлдүн көркөмүнөн, тапты десе, кай 
бирөөлөр: 

– Чолпон өмүрдүк жубайын, акылдын тереңинен тапты 
дешчү... 

Эсепсиз минуттар өттү. Суулар эки ирет күрпүлдөп, 
күкүктөдү. Булбулдар эки ирет балапандарын учуруп, укмуштуу 
гүлдөргө сайратып, сирень гүлүнүн арасындагы уяларынан 
алыстап, гүлдөн-гүлгө кондуруп да жиберди. 

Сабыр бир күнү кызматынан кайтты. Ал кабагын салып: 
–  Ой, чиркин, ай! Ар кимдин кесиби өзүнө кызык. Бирөөгө 

өмүр табылбаса, бирөөлөр элдин өлүмүн күтөт, – деди. Чолпон 
столдун үстүн тазалап, Сабырдын алдына тамак койду да, анын 
башын сыйпалап: 

Сага эмне болду? Эмне кызык көрдүң? – деп аны эркелете 
баштады. Ал тамагын ичип олтуруп: 

– Азыр айтам. Бала чиркин жандан таттуу. Баланы эчтемеге 
теңөөгө болбойт. Алар өмүрдүн булагы, келечектин ээси. Баланын 
тарбиясын сен жакшы үйрөн – деп, бир аз токтой калды да, 
кайтадан: 

– Карпыктын кичине баласы оору эмес беле. Ошол чарчап 
калды, – деди. 

– Койчу! – деп Чолпон чочуп кетти. Сабыр сөзүн узатып: 
– Чочубай тыңша. Чиркин баланын жаны кандай бек. Мен 

барганда эрди көгөрүп, ийни менен араң гана дем алып жатыптыр. 
Көзүнүн чарасы бөксөрүп, кирпиктери серейип кыйналганы 

эми да көзүмө көрүнүп турат. Тилсиз баланын ооруганы курусун. 
Жаны чыга албай дирилдеп, ата-энеден айрылгысы келбейт. Бир 
сааттын ичинде үч үзүлүп, үч тирилди. Үчөөндө тең энесин 
тырмалап, анын көкүрөгүнө башын койду. Көрүп олтургандар 
чыдай албай: 

– Кыйналбай, кетсечи дегенсип, бала менен кошо кыйна- 
 
 

1 Нардай тоношкон – эч нерсесин калтырбай деген мааниде. 
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лышты. Эне кургур кантсин, көзүнүн жашын мөлмүлдөтүп: 
– Садагасы, кыйналбачы. Сүтүмдү кечтим... кечтим – дейт да, 

көзүнүн жашын шыпырат... Бала бечара, куду улуксат күтүп 
тургансып, тырмалап баратып кежең дей түштү. 

Карпык эр экен. Баласын маңдайынан өөп: 
– Болоор иш болду. Ыйлаба, – деди, аялына. Карпык экөөбүз 

табытчыга барып баланын табытын алып келсек, саал кичирээк 
келип калды. Аны кайта алып бардык. Менин тамашам, кайда 
болсо да, калбайт го: 

– Бала тирилип кетти. Эми ыйдын ордуна той кыламын. Келе, 
табыттын акчасын бериңиз. Сиз дагы тойго келиңиз, – дедим. 
Табытчы нааразы болгонсуп: 

– Мейлиң, бирок тогуз сомун кем аласың – деп, оозумду 
тиктеди. – Жок, толук бериңиз. Сиз тирилгенге кубанбайсызбы? – 
деп, оозумду жыйганча: 

– Жок мындай боло турган болсо, абыдан өлгөндөн кийин 
келбейсиңби! Табытты албаймын. Кереги болуп калат, сактап ал, – 
деди. Жүрөк шуу дей түшсө да эриксизден күлүп: 

Чочубаңыз, өлгөндү тирилтүүгө азыр күч жете элек. Тамаша 
кылам. Чоңураагын бериңиз. Так ушундай кылып жасап бериңиз, 
– дедим. Ал уялган да жок. 

– Азыр колум бош эмес. Алсаң, актайын аласың. Атактуу 
кишинин табытын жасап жатам – деп, кыңылдап ырдап табытына 
мык кагууга киришти. Анын олтурганы табыттардын арасы болсо 
да, кабагы жарылып сүйлөй баштады: – Табытты мендей эч ким 
жасай албайт. Мен Ташкентте да, Алматыда да болдум. Мендей 
табытчы жок – ышкырыгына күү келтирип, бир табытты алып бере 
койду. Табытты алып, кайра тартканда, мен бул кишинин 
көрүнүшүнө таң калдым. 

– Таң калба, бул далайдын канын соргон, кулак Якобенко 
деген ушул, – деди Карпык... 

 
Чолпон куду Сабыр сыяктуу боорукер, көңүлү өтө назик эле. 

Бала көрсө, аны эркелетпей өтчү эмес. Ал чебер жазыл- 
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ган адабий китептерди, айрыкча жаш балдар жөнүндө жазылган 
чыгармаларды, кайдан болсо да таап окуучу. Альбомунда ондогон 
майда балдардын сүрөттөрү, көргөзмөгө койгон эмедей ирети 
менен тизилип турчу. 

Бала жөнүндө ыр менен айтылган куплеттерди кыркып алып, 
сүрөт альбомуна кошо жапшырчу. «Туулган адам», «Атасы менен 
баласы», «Ташкент нандуу шаар», «Законду бузуучулар», 
«Капитан Гранттын балдары» өңдүү толгон китептер анын үйүндө 
додо болуп турар эле. 

Испаниядагы согуш маалында өлгөн балдардын сүрөттөрү 
анын альбомунун ардактуу жеринен орун алган болучу. 

Чолпон Сабыр менен Москвага барганда, Голландиянын улуу 
сүрөтчүсү Рембраддын «Жоголгон бала» деген сүрөтүн бир саатча 
тиктеп олтуруп: – Сүрөт, сүрөт экен. Жаны гана жетишпейт. Эмне 
үчүн ким гана болсун, баланы унутпайт? – деди да, Ленин баланы 
кантип эркелеткени тууралуу узун жомок кылып сүйлөдү. 
Аягында Маркстын баласынын кандайча өлгөнүн айтып: 

–   Кайран балдар ай, – деп тим болду. 
Сабыр андан  бетер баласаак. Капкайдагы балдардын 

оорусу жөнүндөгү китептерди жыйнап: 
– Мына ушулардын бардыгын окуп чык. Мына бул, кызылча 

оорусу жөнүндө. Мына бул, карамык менен кеп-төөр тууралу. 
Мына бул, көк жөтөлдүкү. Бул болсо трахоманыкы» деп, Чолпонго 
китептерди өткөрдү да: – Трахома эң эле коркунучтуу. Мына бул 
сүрөттү көрчү, – деди. 

Чолпон көрө коюп: 
–   Алда байкуш ай! Карачы! Көзү түйрүлүп, кирпиги сайлап 

ириңдеп турат. Тиги көзүнө ак түшүп калыптыр, – деп чочуп, 
бүткөн бою дүркүрөп кетти. Анын оюна Карпыктын баласынын 
өлгөнү түшө калып: – Бала өлбөс болсочу. Карпыктын баласынын 
өлгөнү өзүм көргөндөй элестеп турат. Бөтөнчө анын тыр- 

 
 

1 Тоңдургандай – кыймылдабай, жылбай деген мааниде. 
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малаганычы, – деп Сабырга карады. 
Сабыр анын сөзүн илип алып, андан башка, үч баланын 

өлгөнүн сүрөттөй кетти. 
Чолпон Сабырды бажырайып, тиктеп олтурду. Качан Сабыр 

сөзүн бүткөндө: 
–  Баланы багуудан эле кетирет. Мен Болотбегиме чымын 

кондурбай багам. Болотбек торолмоюнча, анын жанынан карыш 
да чыкпаймын. Эптеп буту басса, жөжөдөй кылып, ээрчитип алам, 
– деди. 

Сабыр каткырып: 
– Макул эле. Убагында көрөбүз, Андан көрө Калдардын 

кичинекей Үпөлүн алып кал, – деп трахоманын сүрөттөрүн 
карады. 

– Макул, алар көчкөндө алып калам. Жеңем деле: алып 
калгыла, эрмек болот деп жүрөт, – деди. 

Сабыр тамагын ичип жатканда телефон шыңгырады. 
Кашыгын тарелкасына сүйөп коюп, трубканы тыңшап: 

– Макул, азыр, – деди да: – Ата кокуй ай, Бөжөкбайды жалгыз 
баласы коркутуп жатат дейт. Байкуш Бөжөкбай, кечээ эле дары алып 
баратат эле. Мен барып келе коёюн, – деди. 

– Бар, барып тез келе көр – деп, эшиктен кирип келе жаткан 
кичинекей Үпөлдү чакырды. 

Үпөл тойтоңдоп жеңесинин жанына келип, анын берген 
шоколадын алды да, Сабырдын аркасынан бөйпөңдөп чуркап 
чыкты. 

Чолпон керебеттин аягына келип, терең ойлонуп унчукпай бир 
топ олтурду. Анын назик кыялына капкайдагы аянычтуу 
балдардын өлүмдөрү элестей баштады. Алардын кыйналгандары, 
жанталашып тырмалагандары анын көзүнө мончоктой тизилди. 
Бир кезде ооруп жаткан Болотбегин тиктей салып, анын 
жанталашып жатканын сезе койгон эмедей көзүнүн жашын 
тегеретип алды. Башын керебетке шылкыйткан бойдон, 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



Болотбегинен көзүн айырбай: 
– Садагаң кетейин, Болотбегим! Балапандай болгон 

карааныңдан айланайын... Жоодураган көзүңдөн кагылып 
кетейин... Кагылайын, ай... Эми кантем! Эрди көгөрүп баратат 
да... эми кантем... Болотбек! Кыйналдың ээ, кагылайын. Көзү 
айланып баратат. Эми эмне кылам! – деп бакырып телефонго 
жетти да: – сегиз миң сексен сегиз, сегиз миң сексен сегиз! 
– деп чаңырды... Ал баладан башка эчтемени ойлой алган жок. 

– Сабыр Сабырсыңбы? Тез... Тез... Доктор... Доктор... Яковго 
жете көр! Бала өлүп баратат! – деп трубканы иле койду... 

Сабыр толук түшүнө алган жок. Дароо чуркап чыгып, 
жазуучулар союзунун машинасына минип, доктор Яковго жетти. 
Анын тамагын ичирбестен машинага салып алып үйгө карай 
зымыратты. 

Сабыр менен доктор машинадан жаңы түшүп жатканда, 
кичинекей Үпөл ыйлаган бойдон, керебетке башын сүйөгөн 
жеңесин тарткылап: 

– Жеңе, жеңе дейм. Саая кичинекей бөбөгүн бейбей койду. 
Сен мага Болотбегиңди качан төрөйсүң? – деди. 

Доктор менен Сабырга Чолпон эмне жооп берер экен? 
Ушинтип, жаралбаган жандарды коркуткан шум өлүм, се- 

нин жазааңды илим берсин. 
 
 

ӨМҮР 
БАЯНЫМ 

 
Социалисттик революциядан мурда төрөлгөн кыргыздардын 

кимиси болсо да, анык жашын билишпейт, а түгүл анын 
 
 
 
 

1 Шарап – ичимдик. 
2Шапар тээп – ойноп күлүп, көңүл ачып. 
3Байбача – байдын уулу. 
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атасы да, энеси да айталбайт. «Чечектен эл кырылган жылы 
төрөлгөн», «Чоң жут жылы төрөлгөн», «Жылкылуу бай өлгөн 
жылы», же «Түкүнчө болуш Мекеге кеткен жылы» төрөлгөн деп 
айтышат. Жут кайсы жылы болду, жылкылуу бай кайсы жылы 
өлдү? Аны эч ким так билбейт, жыл сүргүч кыраакы карылар эчен 
түркүн окуялар менен чагыштырып, эптеп-септеп кай 
бирөөлөрдүн жылын табууга мүмкүн эле. Бирок, айы менен күнүн 
эч кандай «олуя» табалчу эмес. Ар бир баланын төрөлүшүндө бир 
канча легендалар болчу. Менин төрөлгөн жылым да так ошондой. 
Мен, Кара мерген деген кишини көчкү алган жылы төрөлгөн 
экемин. Ал кайсы жылы экен? «Ошол жылы чоң ак падыша 
кичинекей жапандар менен урушкан. Сенин атаң балага бай, малга 
жарды эле. Атаңдын агасынын баласы Ыманалы оокаттуу болсо 
да, бала көргөн эмес. Анын зайыбы Каке сулуу сени төрөй электе 
эле «асырап алам» деп ээлеп алган. Сенин энең бүркүттүн 
жүрөгүнө талгак болгондо Ыманалы мерген сөрөй болчу, бүркүт 
кармап келем деп бир жума убара болуп эчтеме кыла албаган соң, 
Ысык-Көлдүк жек-жааттарына барып, саяктардан Акылбек деген 
уруунун бир бүркүтчүсү менен достошуп, анын бүркүтүнүн 
жүрөгүн сенин энеңе жегизет», – деп эл артисти, композитор 
Мураталы айтчу эле. Каке сулуу мени канча ай бакканын 
билбейм, менин тилим чыга электе ажына (жинди) болуп ооруп 
калат. Менин атым анда төртөө болчу: Байган деген молдо Шайык 
деп коюптур, энемдин төркүндөрү: «Жээналы» деп атаган. Каке 
болсо «Көө кара», «Ак молдо» дегиле деп бир-бирине 
карамакаршы ат коюп алган. Анын себебин эмдигиче билбеймин. 
Жиндин залдарыбы дейм (шамандар) ажына болгон Какени көрө 
баштаганда (шамандык эмдөөлөрүн колдонгондо) Каке сулуу: 
«Ак молдом, тигине-тигине, Көө кара чыракдандын ортосунда 
олтурат. Ак молдом мени чакырып жатат, тигине күйүп 
баратат, мени да кошо өрттөгүлө!» – деп бакырып, 

 
 

1 Депкир – кепкир, темирден жасалган калак сыяктуу сузгуч. 
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албеттүү эле жигиттердин үчөөнү баштыктай ыргыткан. Ошол 
үчөөнүн бири мен өзүм болчумун. Каке сулуунун колу-бутун кыл 
аркан менен байлап, бакшылар сабай баштаган күнү, чоң ак 
падышаны кичинекей жапандар жеңиптир деген каңшаар элдин 
баарын чочутканы эсимде. – Ошондон бери канча жыл болду? – 
деп ошол эле атактуу комузчу Мураталы Күрөнкеев менин 
өзүмдөн сурады. Демек, мен орус жапан согушу кезинде (1904–
1905) жылдарда төрөлгөн болом. Менин паспортумдан «1904–
1905 жылы, жетинчи ноябрда төрөлгөн» деген аныктаманы окууга 
болот. 

Менин чоң  атам  Өтөгөн Шерботонун ортончу зайыбынан 
төрөлгөндүктөн, атадан алган энчиси да чамалуу болот. Ошого 
карабастан, Өтөгөн өлгөндөн кийин, анын мүлкү балдарынын 
энчисине калбастан, чоң атамдын бир туугандарынын энчисине 
калат. Салт боюнча «энчилеш» болот имиш. Токомбай менен анын 
иниси Курманалыга өздөрүнүн тартиби боюнча бир энчи беришет. 
Салт боюнча ага каршы болууга мүмкүн эмес, бирок менин атам 
бул салтка ыраазы болбойт. Ошондой болсо да, ал кездеги салт 
боюнча бир уруунун, же бир атанын тукумунун аксакалдары 
гана бийлечү. Аксакалдардын тилинен чыккандарды «элден 
чыккан ээнбаш» дешип, аны жектеп салышчу. Менин атам ошол 
ээнбаштын бири болуп, кишилер анын өтө кыжырдуу, бетке чабар, 
айтканынан кайтпаган чорт мүнөзүнөн коркуша турган. 

Туугандары атамдын сыртынан бийлешип, эжем Батманы 
бирөөгө бермек болушуп, төө баштаган төрт тогуз, бир күлүк атка 
калыңын бычышат. Куда болчу киши ошол эле жерден уруу 
аксакалы Ажыга бир ат мингизип ыроолоп жиберет. Ал кездеги 
салт боюнча «Агабыз бийлеп коюптур» – деп кубанып, кубанбаса 
да эрксиз макул болушу керек эле. Бирок күтпөгөн жерден 
атамдын каары чыгат да: «Атам өлгөндө мал- 

 

 
 

1 Жүгүртүп – соодагерликке жумшап койдук деген мааниде. 
2Көтөрмө – отунду таңып көтөрүүчү кыска аркан. 
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ды бийлеп, бөлүп алышты, эми мал эмес, башымды бийлеп 
сатууга киришти. Алар го алар,  ал эми бир тууган уялашым 

Курманалынын кошула кетиши кандай кордук! Мен кул 
эмесмин, мени эч ким бийлебейт. Мен эртең (кабарды түндө угат) 

Турумбек менен Курманалынын кимиси биринчи жолукса бычак 
салам. Ошолордун кордугу үчүн теңирден тескери иш кылам. 

Мен кызымдан калың же-бейм, кызымды каалаган жерине бекер 
берем. Ушул кы-зымдан калың жесем, атамдын канын жеп 

калайын, ушуну аткара албасам, чоң атам Шербото баатырдын 
арбагы урсун!» – деп өзүнө өзү ант берет. Ал канчалык 

жардылыктын азабын тартса да, бир мыкты аттан ажыраган эмес. 
Эртесинде «Тоту» аталган күлүк кула атын минип, чогулган элге 

барат. Токомбайдын түндөгү берген антын уккандар эчак эле аны 
аксакалга жеткирген. «Кудай тыйбас тике бастырып келатат» – 

деп чочулашат. Аксакалга Токомбай атчан келүүдөн ыйбаа 
кылат. Топко эки-үч аркан бою калган кезде атынан ыргып 

түшүп, унчукпай шыпылдай басканда Ажы ыраазы болуп, 
көңүлү жайлана түшөт да, эркелете сүйлөйт: «Ой, ээнбаш 

тентегим, салам кана? Сага эмне болгон, ким эгиниңди кам 
орду экен?» – дейт. «Мына булар, – дейт ал чапчаңдай басып, – 

сенин уулуң менен менин иним, мен буларды сенин алдыңда 
козудай мууздаймын» – деп бычагын сууруп алып, көз ачып 

жумганча инисине карай шилтейт. Мурда эле шек берип турган 
ойт берет. Ошондо ал жарадар болот, эл чурулдап Курманалыны 

тегеректеп калганда: «Ким мени кордосо көрөрү ушул, Ажым! 
Сага мингизген атын азыр кайра жетелетип жибергин!» – деп 

каарданып 
аттанып кетет. 

Жумгалдыктардын бирөөнөн кордук көрүп, жетим баласын 
ээрчитип, баш калкалап келген Байтилеш аттуу бечара кемпир 
биздин бүлө менен ынтымактуу экен. «Кудай мага мал берсе, 
жесир деп бизди чанбасаң, Калматайыма сенин Батмаңды алып 
берем» – деп тамашаласа да, чыны менен ыклас кылчу экен. 
«Кудай мага мал бсрет деп күткөнүмө далай жыл болду. 
Калматайым жигит болгончо беш бодого ээ 
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болбодук, кантейин. Батма кайда барса да, бактылуу болсун! 
Кызың көрүнө калса көңүлүм эрүчү эле... кичинекей кезинде: 
«Мага келин болосуңбу, талкан көөлөп берейин» десем: «Келин 
болом, каймак берсең эртең дагы келин болом» дечү эле. Бой 
тарткандан бери ал анысын айтпай калды, – деп өзүнөн күдөр 
үзгөнүн улутунуу менен билдирчү экен. «Калматайдай күйөө 
болсо кана, жакшы эле болор эле!» – деп, менин апам Уулбала да 
аны оозунан түшүрчү эмес экен. Бирок калыңсыз кыз берет деген 
ал кезде эч кимдин түшүнө да кирбеген. Калың мал тагдырдын 
бузулгус закону сыяктуу, кыз короодогу кою, өрүштөгү жылкысы 
сыяктуу байлык эсептелчү. Ошондуктан кыз төрөлсө аны «кырк 
жылкы» – деп аташчу. Токомбай инисине бычак салып өлтүрбөсө 
да, биринчи антынан кутулду. Эми антынын экинчисин аткарыш 
керек болду. Эмне кылыш керек? Каалаганыңа кете бер деп, 
кызына кантип айтат? Жуучу түшүп далай эле кишилер келген, же 
ошолордун бирөөнө барып: «Менин кызымды бекер алгыла деп 
кимге барам? Мени эл жинди дебейби? Уят, уят! Токомбай 
кызынан кутула албай ар кимге таңып жүрөт, деп ким болсо да 
айтпайбы!» 
«Сен калыңсыз келген күңсүң» – деп, эртең эле Батмамды бирөө 
кордобойбу. «Калыңсыз келген кысалак» – деп чарпыла түшкөн 
келиндер кызымдын абийирин айрандай төкпөйбү? Же өлтүрүп, 
сууга салып жиберсемби! Берген антымды аткарбасам, өзүнүн 
керт башын аябаган Шербото мени аяйбы?! Ал муну ойлобоско 
чарасы калбайт, анткени, Шербото баатырдын Сурантай деген 
мыкты уулу өлгөндө аны көрө албай, күнүлөп жүргөн кыйыр 
тууганы Саза баатыр Шерботону кайрап: «Сурантайдан кийин 
тирүү жүрүп кимге тутка болобуз, бул көрөкчө өлүп алалык? Сен 
ушул жашка келгени адамдан коркуп көргөн жоксуң, эми ажалдан 
коркмок белең? Сурантай өлүп, Жантайдын какчаңдаган эки чалы 
дүйнөнүн тешигине тыгын болмок беле? Өлүп эле калалык, 
Сурантайдан 

 
 

1Куну – баасы 
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калбайм! Сен кантип чыдап олтурасың?» – деп өксөп, өзүн өзү 
бычагы менен «жармакчы» болот. «Чын айтасың Сазам, чын» – 
дейт Шербото. Эртесинде «арстан жүрөк кара өпкө» атыккан 
Шербото баатырдын сөөгү Сурантайга казып жаткан көрдүн 
казанагынан табылат. Уулу экөөнү бир мүрзөгө коюшат. Токомбай 
чоң атасынын өзүнө кылган мээримсиздигин ойлогондо бүткөн 
бою дүр дей түштү. «Эр болсоң көк бол, айткан сөзгө бек бол!» – 
деген макал эсине түшө калганда, баятан берки ойлоп келаткан 
салттагы закондор чегинип кеткенсийт. 
«Тотуга» кайтакайта камчы салат. Көз ачып жумганча 
ЧыңБулактын оозуна кирип келет. Түтүнүн асманга бургутуп, 
шакар өчүрүп жаткан бирөөнүн тааныш үнү Токомбайдын 
кулагына шак дей түшөт. 

– Байтилеш! – дейт Токомбай шашып, – Байтилешсиңби? Мен 
инимди өлтүрдүм окшойт... 

– Кимди? – дейт кемпир, – оңбогон ээнбаш, эмне дейсиң? 
– Курманалыны, алар Батманы бирөөгө бермек болуп, 

сыртымдан бийлептир. Мен ал кордукка чыдабадым. Ал ит өлсө, 
туугандарым мени талап алат. Кыз эмес, башыма да ээ болбой 
калам. Мен чоң атама ант бергем, салтты буздум. Саяктардан 
кордук көрүп келген байкуш элең, тилегиңе жет! Азыр барып 
Батманы келин кылып ал! – дейт. Ошентип, Байтилеш кемпир 
тилегине жетет. Батманын тагдыры атасы ойлогондой жаман 
болуп чыккан жок. Калматай менен Батма көктөн күткөндөрүн 
жерден табышып, ынтымактуу жашап калышат. 

Ал өзүнүн балдарына: «Ууру кылба, ушак сүйлөбө, киши- 
ге жамандык ойлобо, кордотпо, намыс үчүн өлө бер» – деген 
сөздү дуба сыяктуу кайталай берчү. Аны билгендер ошол «терс 
аяктыгын» ушул кезге чейин жомок кылып сүйлөшөт. Бул окуяны 
атамдын бычак жеген иниси Курманалы сүйлөгөндө: 

– Ал ушул кеңеш өкмөтүнүн кыз саттырбай турган законун 
ошондо эле билип койсо керек – деп, агасына корстон болуп коер 
эле. Батма болсо ушул кезге чейин атасын ыйыктай көрөт. 
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«Эр болсоң Током байча кызыңды калыңсыз бер» – деген сөз лакап 
катарында айтылып калат. 

Менин энем Уулбала «таздар» деген элден, Байшүкүр 
баатырдын кызы. Байшүкүр эрдиги менен элге жаккан, эчен 
сайыштарга түшүп, өз уруусунун намысын эч кимге бербеген алп 
киши экен. Жоокерчилик күндөрдүн биринде анын бир буту 
майып болот. Ошого карабастан шалактаган шыйрагын 
канжыгасына байлатып алып, кайта согушка кирген, ошол эле 
салгылашууда көкүрөгүнө жаанын жебеси тиет, көкүрөгүнө 
кадалып турган жебени сууртпастан үйүнө жетип, урук-
туугандарына керезин айткандан кийин, уул-кыздарына өзүнүн 
жеке буюмдарын энчилейт. Эмнегедир менин энеме кашында 
сары металл чагарагы бар ээрин тапшырат да: «Ачка болсоң 
кардыңды тойгузат. Минип жүрсөң көркүңө чыгарат. Балалуу 
болсоң каалаганыңа берээрсиң» – деп жебесин көкүрөгүнөн 
сууруп алат да, түбөлүк уйкуга кетет. Уулбала кошокчу кыз 
атыгат. Атасына арнаган кошогунда: 

 

Болоттон соккон ай балтаң, 
Босогоңдо илинди, Боорукер 
атам өлбөй кал, Боздотуп ага, 
иниңди. 
Беш бештен өргөн чачымдан, 
Берметтей жашым төгүлөт. 
Береним атам кайда деп, Боконо 
сөөгүм сөгүлөт. 

 
Он-ондон өргөн чачымдан, 
Оргуштап жашым төгүлөт, 
Оенум атам ойлосом, 
Кабыргам ондон сөгүлөт. 
Тууганды таштап атакем, 
Түбөлүк кайда түн каттың. 
Жел тийген талдай буралып, 
Атаке, жетимсиреп үн каттым. 
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Кычыраган кыштын узун суук түндөрүндө балдарынын 
ортосуна олтуруп алып, жайбаракат гана ушул сыяктуу эчен 
түркүн кошок, эчен түркүн укмуштуу жомокторду айтуучу. 
Табышмак, жаңылмачтарды, кыз оюндарда ырдала турган элдик 
лирикаларды атайын жаттатар эле. Мындай көрүнүш биздин үйдө 
эле эмес, ар бир үйдөгү энелердин бардыгы дээрлик балдары үчүн 
биринчи мактоочу, биринчи окутуучу эмеспи! Жазуу-сызуусу жок 
элдерде алар бөтөнчө мааниде турат. 

Тескерисинче, атамдын оозунан эч кандай жомок, ыр уккан 
эмесмин. Биздин үйгө жомокчу, ырчы думаналар өтө үйүр болучу. 
Алар кеткенден кийин балдар ошолорду туурап убара болор элек. 
Мага Урак деген жарды манасчы «думананын» ак ургандагы 
сөздөрү бөтөнчө таасир кылчу. Анын сөздөрү карапайым эмес, 
өлүм менен тирүүлүк, марттык менен сараңдык, жакшылык менен 
жамандык, байлык менен жардылык жөнүндө болуп, аны обон 
менен аткарышы таасир кылчу. Ал эч убакта жалган сөз 
сүйлөбөгөн, ыгы келсе, келбесе да бирөөгө арнабастан, өзүнчө эле: 
«Келесоонун бүлөөсү» – деп, бир жак ийинин карап күлүп коер 
эле. Ал далы аччу, ошону карап адамдардын «тагдырын да» 
сүйлөчү. Тамыр кармап, ооруларды да эмдечү. Ушунун бардыгы 
мага бөтөнчө туюлчу, түрдүү ойго да салар эле. Ал киши өз 
доорунун билгичи болуп, элдин психологиясын жакшы билген 
болсо керек. 

 

Кул пендем, солкулдарсың тирүүдө, 
Солдоерсун, өлгөндө, 
Жакшылык кыл, кул пенде, 
Жакырларды көргөндө. 

 
Жакасы жок, жеңи жок, 
Эндей көйнөк киерсиң. 
Эшиги жок, төрү жок, 
Караңгы көргө кирерсиң. 

 
Малым, малым дей бербей, 
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Мал үзүрүн көрүп өт. 
Жарды, пакыр, карыпка, 
Жардамыңды берип өт... 

 

Эл аны думана деп ыйыктап аташчу. Аткени менен ал 
думаналар сыяктуу бирөөдөн бирдемелерди өндүрчү эмес. Бар 
болгону колунда аса таягы болчу. Айта турган сөзүнүн көпчүлүгүн 
ыр менен думаналар «ак ургандай» айтчу. «Манас», «Семетей», 
«Курманбек» эпосторун айтканда ээлигип кетчү. Кызыганда 
улагага чейин жылып кете турган. Ал биздикине эң эле көп келчү, 
анын келиши мен үчүн бөтөнчө кубаныч болор эле. Узак түндө 
чоң кишилер менен бирге тыңшап олтуруп үргүлөп кеткенимде: 
«Эп-ээн бирөөнүкүнө барып уктай гой», же бар уктатып кел 
дешчү. Ыйлаткан бойдон көтөрүп алып кетишчү. Кийин атамдын 
кийип отурган тонунун, чапанынын аркасына кирип тыңшай 
турган болдум. Анда-санда «мен уктаган жокмун» – деп эскертип, 
жылыгандан кийин мемиреп уктап да кетчүмүн. «Уракта үй да, 
бала-чака да жок, кеч кай жерден кирсе, ошол жерге жата кетет. 
Айтканы акыл, сөздөрү керемет, коркууну билбеген эсер да эмес, 
соо да эмес, бирок акылман укмуш» – дешээр эле.Урактын 
ошолорун ойлосом байыркы грек философу Диоген көзүмө 
элестеле калат да, 
«көчмөндөрдүн Диогени го» – деп калам. Зериккен карыялар Урак 
кеткенден кийин, эрмеги мен болор элем. «Кана Уракты туурап 
койчу?» «Курманбекти айтып койчу»? дешип, чын ыкластары 
менен тыңшашчу. 

Чыны менен эле Урактын репертуарларынын көбү менин 
эсимде калды. «Курманбек» эпосун толугу менен жана 
«Семетей» эпосунан да бир кыйласын айтчумун. Ошолордун 
кыйласы кийинки кездерге чейин менин эсимден чыгып кеткен 
жок. Ошондон үйрөнгөн «Курманбек» эпосунун кыскача 
варианты 1923-жылы казакча чыккан «Чолпон» аттуу журналга 
жарыяланды. Ошол эле жылы сабатсыздыгымды жаңыдан 
жойгом. 

Мен кыргыз фольклорун эсиме түшүргөндө эң эле биринчи 
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апамдын, анан Урактын элестери келе калат. Мага эл 
казынасынын дарбазасын ачкан мээримдүү апам менен боорукер 
Уракты эч убакта унута албаймын. Алардын мага калтырган 
мурастары (фольклор) менин чыгармачылыгыма эбегейсиз 
жардам берди. Бирок ыгы менен пайдалана албагандыктан, бай 
фольклордун алкагында туткундалган кездер да болду. Бул 
үзгүлтүк китеп маданияты болбогон элдердин жазуучуларынын 
бир кыйласынын башынан өтсө керек. Советтик адабият менен 
реалисттик орус адабиятынын байлыгынан пайдаланууга күч 
жеткенде гана фольклорду туура өздөштүрүүгө жетиштик. 

1917-жылы Керенскийдин убагында башталган ачарчылык 
кыргыз жеринде 1918-жылдын күзүнө чейин кутургандай өкүм 
сүрдү. Биздин үйдөгү сегиз кишиден тирүү калганы жалгыз гана 
мен. Атам ачуулу, өкүм, адамга баш ийбеген, кыялы чорт, өтө 
каардуу болсо энем, тескерисинче, муңайым, кечиримдүү, жосуну 
менен оозго кирген, шайыр, өтө жылдыздуу киши боло турган. 
Экөөнүн жорук-жосундары эки түрдүү болсо да, балдарына 
үйрөткөн акыл-осуяттары бипбирдей эле. Ууру кылбагыла, ушак 
сүйлөбөгүлө, кишиге кара санабагыла, бой көтөргөнгө кулдук 
кылбагыла, ак иш үчүн башыңарды аябагыла, өлүм эки келбейт! 
«Ынтымак бар жерде ырыс бар». Баарыдан мурда ынтымактуу 
болгула» – дегенди экөө тең намаздагы бата сыяктуу кайталашчу. 
Алар келте коштогон ачарчылыкта, өлөр кездеринде да ушул 
осуяттарын айтышкан. 

Патриархалдык көчмөн турмушта: – ким күчтүү, бай, урук- 
туу, орой, өкүм, зордукчул болсо, бийлик ошолордо болор эле. Эл 
башындагы атка минер, билермандар өздөрүнүн укум-
тукумдарын жапжаш кезинде эле эл бийлөөгө, элди багынтууга 
даярдашчу. Окуу-сызуусу жок, эл бийлөөнүн жолун көрсөткөн 
жоболору болбогондуктан, эл бийлөө закону атасынан баласына 
калып келаткан орой, кара күч өкүм сүргөндүктөн, алар 
зордуктарын даңазалап, балдарына үлгү катары үйрөтчү. Жа- 
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даганда, балдарды күрөштүрүп тамашалаган кездеринде да 
карапайым букаралардын балдарына: «Менин балам чатак эмеспи, 
сен ага теңелбей жыгылып бер, айтканын кыл,  жигити бол, тигил 
мырзаң болсун», дешчү. Баласын эркелеткенде тамашалаган 
болуп: «Сок тигини, атасын тилде, энеңди... де, кана, урчу, мушта, 
дагы муштачы!» – деп эси жок жаш баланы кайрап, көкүтө турган. 
Бул жорукту кээде карапайымдар да, аларга каршы жооп 
иретинде: «Сен да ур!» дешип атаандашчу. Менин ата-энем эч 
убакта мындай «ур», «тилде», 
«энесин сөк» деген «сабакты» бизге үйрөткөн эмес, бирок, ошол 
сөгүштү колдонгондорго татырлык «жооп бергиле!» – деп 
үйрөткөн. «Эңкейгенге эңкейгин, атаңдан калган кул эмес, 
кайкайганга кайкайгын, пайгамбардын уулу эмес» деген макалды 
атам ыманындай көрө турган. 

Ошондой тарбия менен Советтик доорго келдим. 
Ошентип мени тарбиялаган советтик күчтүү моралга, 
коммунисттик принципке туурадан туура жугуша турган жеке 
кошумча — эне-атамдын актык осуяттары болду. 

Совет бийлиги дүйнөгө келген кезде мен тоголок жетим элем. 
Ачарчылык менен келте Жети-Суунун бардык чаркын кууруп 
турган учур эле. Азыркы Ысык-Көл, Тянь-Шань, Фрунзе 
областтарынын бирөөнө байыр алып, тамакка тоюу мүмкүн эмес 
болучу. Ошондуктан, 1917-жылдан 1919-жылдын орто ченине 
чейин Түндүк Кыргызстандын бардык жерлерин кыдырып, кайыр 
сурап жан сактоого туура келди. Таятамдын апама берген ээринин 
кашындагы сары металл чагарак алтын болсо керек. Ачарчылыкта 
аны пайдалана албадык. Апам аны эгинге алмашам деп 
Жумгалдык бирөөгө көрсөтсө, «бир табак талкан берейин» – 
дептир, ага бербей коет. Ошонун түнүнде эле ээрди уурдатып 
жиберет. Эртесинде баягы соодалашкан киши апамды аяган болуп 
бир табак талкан берип узатат. Ээр эң эле эски, бирок ковру 
жыландын башындай койкойгон алдыңкы кашында жаркыраган 
металлдар, кыпкызыл айнек таштары болор эле. Анын алтын 
чагарагы эч бол- 
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босо эки аттык эле, деп атамдын иниси Курманалы менен 
Таякем Айтике кийин айтты. 

Менин ошол тентиген турмушумдун кай бир сызыктары 
кийин «Жараланган жүрөк» аттуу повесттен орун алды. 
Кайырчылар адатта «Кудай үчүн» деп сурашат. Менин акылым 
анын маанисине жетпегендиктен эмес, алакан жаюудан 
айбыкчумун. Эчтеме сурабастан эле, Ысак Шайбековдун 
көтөрүлүш жөнүндө жазган «Кайран эл» деген драма поэмасын 
ырдап жиберчүмүн. Бул ык менин табылгам эмес, Бектурган аттуу 
кайырчы карыянын акылынан чыккан. Ал киши мага жаздын күнү 
текей терип жеп жүргөн учурумда кезикти да, мени ээрчитип 
алды. Менин «Кайран элим» экөөбүзгө эптеп өлбөстөй азык боло 
баштады. Бирок карт кишинин арыктыгы жетигип калган болуу 
керек, шишип-көөп баса албайт. Бир айча гана коюндаша жатып, 
жетелешип жүрдүк. Ал киши мага кандай гана сонундарды 
сүйлөбөдү! «Дүйнөдө дагы ушуга окшогон киши бар бекен? 
Мындай кишилер өлбөйт го» – деп, өзүмдү-өзүм ишендирер элем. 
Күндөрдүн биринде кара жамгырда, ээн талаада калдык. 
Эртесинде Бектурган башын көтөрө албай кан түкүрүп калды. 
«Кете бер, балам, мага караба, ырың сени өлтүрбөйт. Кудай мени 
керектеп калса керек» 
– деди. – «Сенин жаныңда болом, сенден айрылбайм» – деп, мен 
ыйлап жибердим. «Өлүп каласың, тамак таап жегин, кет эми» – 
деп, менин маңдайымдан сылап койду. Мен эриксиз кеттим... 
Эртесинде бир көнөчөк айран табылгам менен Бектурган акеме 
карай чуркадым. Кара жолдо мен көрбөгөн, Урак думананын 
төлгө таштарына окшогон майда, жашыл, кызыл, сары, эң эле 
татынакай тунук таштар каптан чуурган арпадай чачылып 
жатыптыр. Мындай сонун тунук таш эмес, бөтөлкөнүн сыныгын 
көрсөм да кыя басчу эмесмин (ал мага эң эле кымбат буюм, оюнчук 
эсептелчү). Көнөчөгүмдү жерге шашып кое коюп, биртикесин 
төгүп алсам да, кейигенге бурсатым келген жок. Укмуштуу 
буюмга сүйүнгөн бойдон илмеңдеп терип ала койдум, «дагы бар 
бекен» дегенсип жолду бойлоп 
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бир топ жүрдүм. Эгер мага келаткан арабачан киши болбосо, дагы 
эле бара бермекмин, арабаны көрүп, коркуп кеттим да, дароо 
жолума түштүм. Ал кезде мен орустан аябай коркчумун, «орус 
келатат», «ыйласаң, чатак кылсаң оруска берип жиберем» деп 
кемпирлердин коркутканы эсимде да... Жыйнаган таштарымды 
кайта-кайта карагым келет. «Муну көрүп Бектурган акем да 
кубансын», – деп ойлойм. «Таштарыма» улам-улам суктанып 
баратып, кокустан эле бирөөнү эле оозума сала койсом, оозумдун 
ичин таттуу кылып жиберди, бат эле шилекейим көбөйө түштү. 
Мындай таттуу ташты уккан да, көргөн да эмесмин. «Кудай биз 
үчүн ташты таттуу кылып чачып койсо керек» – деген ой башыма 
келе калды. Бектурган акеме батыраак жетүүгө ашыктым. О, 
чиркин! Бектурган акемдин дайыны жок, ордунда таягы менен 
эски ак топусу гана калыптыр. Мен ыйлаган бойдон кайта 
чуркадым... Басалбай калганда гана арыктын боюна барып, таттуу 
ташымдан дагы оозума салып тиштеп көрсөм, таштай катуу эмес, 
морт, бадырактай быркырап кетти. Мен көргөн кантка окшобойт. 
Мейли! Эмне экенин билбесем да, бадырактай чайнап ары-бери 
жеп алдым. «Ушундай таттуу таш таап жедим» – десем, эч ким 
ишенген жок. – «Түшүңдө көргөнүңдү айтасың го» – дешти. 
Таттуу таштын эмне экендигин 1923-жылы Ташкент шаарынан 
көрдүм, монпаси экен. 

 

1919-жылы, күндөрдүн биринде аталаш туугандарымды 
Ысык-Көлдөн таптым, ачарчылык менен күрөшкөн эсепсиз 
машакаттар артта калды. Ар кайсы жерге мектептер ачылыптыр. 
Бирок, кагаз-карандаш дегендер кыйынчылык менен табылат. 
Көпчүлүгү кагаз ордуна катуу чопого жазышат. Окуучуларга 
жыгачтан мылтык жасап берип, аскер өнөрүн үйрөтүшөт. Алар, 
«биз кыргыз элибиз» деген ырларды ырдашат. Мен да ошолордун 
катарында жүрүп окугум келди, бирок акысына бирден козу 
төлөш керек. Мен үчүн козу төлөй тургандар жок болду. Балдарды 
ырдатып, маршировкага үйрөтүп жүргөн  16–17  жаштардагы  
Сарыгул  деген  токмоктук  улан 
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мени алардын катарына алган жок: «козу бербесең жолобо» 
– деп койду. Ал өкмөт тарабынан келгенби, же өзүнчө барып 
оокат үчүн үйрөтүп жүргөнбү? – анысын билгеним жок. Кээде 
орусчалап коет, менин көзүмө андан кыйын эч ким жок сыяктуу, 
ал бат эле: «Токмоктон келген Сарыгул бала» деп атыгып кетти. 
Менин зээним жакшы боло турган, тигил окуучулардын ырларын 
бат эле жаттап алдым. Марш менен ырдап жөнөгөндө аларды 
жандай салып, же арка жагынан ээрчий басып, акырын кыңылдап 
ырдап, аларды туурайм. Балдардын кээ бирлери мага карап 
«тигини, тигини» дешип күлүшөт. Кээ бирөөлөрү мага карап 
тилдерин чыгарып коюшат. Демек, мени шылдыңдашат, мен да 
тилимди чыгарган болом. Алардын арасынан Калык менен 
Садыкты гана тааныймын, алар мени канчалык жакшы көрүшсө 
да, өздөрүнүн катарына ала алышпайт, анткени, «Токмоктон 
келген Сарыгулдан» коркушат. Мен чыдай алган жокмун. Кызып 
кетсем керек, маршировка кылган балдардын аркасынан түшүп 
алып, үнүмдү катуу чыгарып ырдап, алардан эки-үч эле кадам 
артта бараттым. 
«Токмоктон келген Сарыгул» «Айт, два, солго! Айт, два солго!» – 
деп, шалпаң кулак эски тумагын делдеңдетип команда берип 
бараткан эле. 

– Ой бала, бери келчи? – деди ал. Мен сүйүндүмбү, 
чочудумбу, эсимде жок, дароо жетип бардым. Ал мени алаканы 
менен жаакка тартып жиберип: – «Бар көзүмө көрүнбө!» 
– деди. Мен чыны менен анын көзүнө экинчи көрүнгөнүм жок. 
Аны менен 1925-жылы Ташкенттен ке-ле жатып Токмоктон 
жолугуштук,  бирок  бир-бирибизди  али  билишкен  жокпуз. Ал 
кезде комсомол значогу Кыргызстанда жок болсо керек. Менин 
значогумду сурап алды. Отузунчу жылдарда кызмат жүзүндө өтө 
жакын болуп, сөздөн сөз уланып олтуруп, балалык кездерди эске 
түшүргөндө, мени баягыда жаакка уруп калган «Токмоктук 
Сарыгулдун» өзү менин кыйыр таякелеримен болуп чыкты. Ал 
азыр белгилүү кызматта иштейт. Өткөн жылдары менин элүү 
жашка толгонумду куттуктаган курбула- 
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рым менен тамашалашып олтуруп: «Эрмин-эрмин дейсиңер, 
менден эриңер барбы? Кыргыз Академиясынын академиги, эл 
акыны Аалыңарды ушул алаканым менен жаакка койгом. Кана, 
эми эр болсоңор, буга кол көтөрүп көргүлөчү» – деп, эстелигин 
айтып күлүп жиберди. 

Менин окууга болгон аракетимди Төлөгөн деген жигит (азыр 
облсовестин башчысы) байкаган болуу керек, ал менин энемдин 
кыйыр туугандарынан экен. Боорукер, эстүүлүгү менен айылга 
алынган, жаш маалим, жумшак көңүл жигит эле. Мени сыртымдан 
сурап билген болуу керек: – Калык курбуң мактап жүрөт. Мурда 
окудуң беле? 

– Жумаке деген киши жыгач калакка ариптерди жазып 
бергенде бир бээ саамда эле жаттап алгам. Анда эл үркө элек болчу. 

– Жумаке кайдан молдо болсун, ал куран окугандан башканы 
билбейт. Кат жазганды такыр билбейт го? – деди. 

– Билбейт, мен да кат жазганды билбейм. Аптиекти мен да 
окуй алам. Анда эмне жазылган эч ким билбейт экен. 

– Эмесе, сен балдар менен кошо олтуруп окуй бер. 
Кагазкарандаш таба аласыңбы? 

Тебетейимдин жыртыгына каткан бир сантиметрдей 
карандаштын сыныктарынан экөөнү көрсөттүм. 

– Мына, ушул эле жетет. Кагаз болбосо мейли, кыян алып 
келген чопо толуп жатат, ошого жазам. Садык менен Калыктын 
жазып жүргөн татынакай, төрт чарчы чополорун мен алып келип 
бергем. Мен коюмду ыраак жайып барсам андан да сонун чопо 
табам. 

– Кой кайтарып жүрүп кантип окуйсуң? – деди, мээримдүү 
Төлөгөн. 

– Мен жалданган малай эмесмин да, кайтарбай эле коем. Же 
жсздемдикине кетип калам. Мен окусам сабакты бат эле жаттап 
алам. Тилин эле билбейм. Сиз аптиектин тилин билесизби, таяке? 
– десем, Төлөгөн кыткылыктап күлүп жиберди. 

– Эми окуунун тили түшүнүктүү, эмне окусаң, ошонун баарын өзүң 
билип турасың, эмки окуу – кеңештин окуусу. 
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Төлөгөн мага көп эле бирдемелерди айтып, кийин мени 
Токмокко жибермекчи болду. Мен анча түшүнгөнүм жок, сыйкы  
интернатка  орноштурмакчы  болсо  керек.  Чыны  менен эле 
Төлөгөн окуткан сабактары аптиектей түшүнүксүз эмес. Ар бир 
үйрөнгөн тамгам жумурткадан чыккан жөжөдөй болуп дароо 
аракетке келет. Эки үч ариптин башы кошулса сөз болуп чыга 
келет. «А» «ата», «тат», «атат» эки эле арип беш затты билдирет! 
Курандан жүз барак окусаң да, бир оозуна түшүнчү эмеспиз. 
Арипти тааныган менен анын сүрөтүн тартыш оңой болгон жок. 
Анын үстүнө араб тамгасынын көпчүлүгү үч түрдүү жазылат, 
окшошуп туруп алат. Стенографиянын белгилери саал өлчөмдөн 
чыгып кетсе да башка мааниге өтөт, араб тамгасынын кай бири так 
ошондой. 

Түгөнбөс кагаз мага кум болду. Көлдүн боюндагы суу 
чайкаган кумга боортоктоп жатып, керээли кечке колумду 
машыктырам. Чопо болсо графиттин милдетин аткарды, жазам, 
өчүрөм, кайта жазам. Кагаздары жок балдардын көбү эле чопого 
жазып киришти. Демек кагаз бар. Эмки жетишпегендик карандаш 
болуп калды. Чопону тырмак менен, чий менен чычырканактын 
тикенеги менен чиймелеп кирдик, бирок карандаштай боло 
албады: татынакай кылып жасап келген чопо – графитиме 
айырбаштап алган карандаштын майда сыныктары колго 
кармалбайт. Менин жездем Байлооч чебер уста болчу. Райондук 
пособкомдо иштөөчү. Өзү тапканбы, же бирөөдөн көргөнбү, 
энесинин коргошун ийигин эритип, жоондугун да, ширенкенин 
талындай кылып топурак калыпка куюп, «мына сага карандаш» 
деп менин чопомо чиймелеп жиберди. Тайлактын жүнүндей сары 
чопого коргошундун көгүлтүр тагы кашкая түштү. Аны менен 
чопого гана эмес, кагазга да жазууга болот экен. Менин ошондогу 
кубанычымды эчтеме менен теңештирүүгө болбойт. Азыр 
ойлосом да, коргошун карандаштын жаркыраган изи көзүмө 
элестейт, ал сыяктуу «сонун карандашты» мен эмдиге көрө элек 
окшойм... 

Калыңсыз күйөөгө берилген эжем Батма менен жездем- 
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ди көрбөгөнүм алда качан. Кытай жеринде 1916-жылы эле 
бөлүнгөнбүз. Алар Кытайдан 1918-жылы келип, Кочкор деген 
жерге байыр алышкан экен. Сурамжылап олтурушуп, биздин 
бүлөдөн менин гана тирүү калганым-ды угушат. Төлөгөн эсеп 
илиминин пайдасын айтып, жаңыдан эле эсепти баштоого даярдап 
турган кезинде, Кочкордогу жездем келип калды да, мени алып 
кетмекчи болду. «Эжеңди көрбөсөң ал куса болуп өлүп кала 
турган» – дегени мени эриксиз кылды. Семиз чоң кер атка 
учкаштырып алып жөнөп калды. 

Биз Балыкчыга конгон түнү мен таптакыр уктаганым жок. 
Ариптерди болсо беш колдой билем, катты өзүм да кураштырып 
жазып кетем, эсептичи? Кап! эки ай окусам эсепти таптакыр 
билип алат элем. Кат жаза билсем, эсебин билсем, ананчы? Андан 
ары кандай окуу болмок эле? Ошону менен окуу бүтөт. Куранын 
болсо деги билбейм. Анын тилин молдокемдин өзү да билбейт. 
Мен эртең менен жездемден сурайын. Эки айдан кийин эсепти 
биротоло бүтүрөм, эсепти миңге чейин билсем, анан мен окуй 
турган окуу калбайт... Жок, жездем менин тилимди албайт. Түк 
тилимди албайт! Андан көрө, качып кетейин... Акырын туруп 
чопо кагазымды койнума катып эшикке чыксам, таң үрөн-бараң 
экен. Кокустан эле ата-энем эсиме түшө калды, көргө түнөгөн 
кездерим, «ата-энеме тез жеткир» деп Кудайдан тилеп ыйлаганым, 
эч болбосо эжелеримдин бирин көрсөм деп көксөгөнүм, 
жабалактап туруп калды. Өпкөм көөп шолоктоп жиберип, кайта 
үйгө кирип жездемди ойготмокчу болдум да, жанына тура калдым. 
«Жезде, силер эми өз жериңерге көчүп келгиле, мен аңгыча 
окууну таптакыр бүтөм» – деп сурайын. Боз үйдүн жыртыгынан 
түшкөн айдын шооласы жездемдин бетинде жарты каламдай 
кашкайып турат. Ал ойгонуп кетчүдөй чукурунат. «Турпанчылар 
жерге келип чогулушсун, тоюнсун, эми бир жылдан кийин көчүп 
келем» – деп айтканын дагы айткысы келип тургансыды. Ошентип 
айтат. Жок, жездем менин тилимди албайт! Качып эле кетейин. 
Бадачы короодон уйларды жыйнап жатканда, мен 
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тызылдап чуркап бараткан элем. Мага «мамушка, дай хлеб», деген 
сөздү үйрөткөн бадачы Ысак сураганда «айылга баратам» деп 
койгом. Качканымды айткан эмесмин. Балыкчыдан үч чакырым 
узаганда жездем жете келип: эжеңди өлтүрөйүн деп жүрөсүңбү? 
Кел учкаш, айланайын? – деп, менин жообумду күтпөй, эски таар 
чапанымдын далысынан кармап аркасына кондура койду. «Зым 
карагайларда сыйпыр номер болот, а сыйпыр бекеттен бекетке 
чейин барат» деп Төлөгөндүн айтканы менин эсимден кеткен змес. 
Мен эми эсепти ошондон көчүрүп алууну ойлодум. Андан 
жаңылыш болбойт: 1-карагайда биринчи сыйпыр, 2-карагайда 
экинчи сыйпыр... ошентип эсепти да билем... Мен бул оюмду 
жездеме дароо айттым. 
«Эсепти зым карагай өзү эле айтып турат... Жездем мага кылчайды 
да, жылмайып гана тим болду. 

 
 

ТОРУ ТАЙ, КАРАГАЙ МОЛДО 
 

Мен жездемден өтүк тиккенди, челек жасаганды, сөөктөн 
топчу жасаганды, кеп жыгач чапканды үйрөнүп алдым. Ал кезде 
эмгек акы дегенди билишчү эмеспиз. Кимдин иши болсо үйүнө 
барып иштеп берүчүмүн. «Элпек, колунан көөрү төгүлөт, биздин 
мындай балдарыбыз жөндөп тамагын ичпейт, Кудай жалгасын, 
өтүктү кашыктай кылып сонун ултарыптыр» – дешип, 
сүйлөгөндөрү мага кубаныч, менин эмгек акым сыяктанчу. 

Аты Кадыркул болсо керек эле. Үч зайыбы бар атактуу киши 
өлдү. Аны мактап кошуу керек, зайыптары анча кошо албаптыр. 
Туш-тушка ат чаптырып кошокчу да издешти. Каптагайдын 
кызынын арманын, андан башка да көп кошок жазган киши бар 
деп үч күндүк жердеги бирөөгө ат чаптырышты, эмнегедир ал 
киши келген жок. Адат боюнча бир жылга чейин үч убак кошуп 
ыйлайт. Мындай атактуу кишинин «кошогун угабыз» деп эл аңыз 
кылып келишет. Мен сыяктуу ырга жакын балдар дайым 
кошокчулардын тушуна келип үйрөнүп 
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кетишет, Мен бир кыйла кошокту апамдан үйрөнгөм. Тигилердин 
кошоктору мага да жаккан жок «шум өлүм өксүттүң», «падышам 
өлбөй кал» деген сыяктуу, бирдемелерди айткан болушат. Карга 
дегендин мага теңтуш эки баласы боло турган. Анын энеси 
Алмадай апа: «Жетимдер силер тамыр болгула» 
– деп, (бизди дос кылып койгон. Көбүнчө ошонукунда болобуз, 
анын эрмеги биз, ырдатат, жаңылмач айттырат. Менин башымда 
канча «дасмия» болсо бардыгы Алмадай энеге белгилүү. Мен 
бакшыларды туурап, желбоо менен чамгыракка чыгам, куду 
ошолорчулап үнүмдү өзгөртүп ак урам, «Курманбек», «Кожо 
жаш», «Семетейди» айтам. Кошокчу аялдарды туурап бөйрөгүмдү 
таянып кошом. Менин үнүм анча жаман болбосо керек. Алмадай 
апа бир күнү үчөөбүзгө талкан көөлөп берип: «Жумабай акең 
өлсө, анын жалгыз кызы болсоң кантип кошор элең? Сен кошчу, 
биз тыңшайлы» – деди. (Жумабай жүзгө жакындаган кексе чал 
болчу, жаш кезинде оокаттуу, акылдуу эр жигит болгон экен). 
Мага бул сөз жага калды. Чыныбай манап зайыптарын сынап 
тирүүсүндө коштурганын, аны туурап келинчегине коштурган 
малайдын кошогу менин эсиме түшө калды. Жумабай да 
ошолордун бири сыяктанды. Мен керегени карап бөйрөгүмдү 
таянып алып, жаттап алган кошокторумдун баарын Жумабайга 
ыйгарып, ар строфанын аягына келгенде кошокчуларды туурап 
эчкирем. Кошогун (ырын) айтканымда эчтеме билинбейт, 
эчкиргеним кандайдыр өөн өңдөнүп кетет. Эчкиргениме адегенде 
өзүм да күлдүм, берки балдар да күлөт. Алмадай апа болсо анда-
санда «кош садага, кошо бер, абдан жакшы экен» деп эшиктен үн 
катып коёт. 

Сур жорго миндиң сулуу деп, 
Сур ичик кийдиң жылуу деп. 
Сур жорго оозу тыйылды, Сур 
ичик жүккө жыйылды. 

 
Берендер келет бел ашып, 
Белчилерден жемин талашып, 
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Береним менин атакем, 
Каякка кеттиң адашып? 

 
Ала-Тоо башы кар бекен, Ал 
дагы мендей зар бекен. Атадан 
жалгыз жаш калган, Армандуу 
мендей бар бекен? 

 
Атакем көзүң барында, 
Алпештеп тамак жегиздиң, 
Атакем көзү өткөн соң, 
Азаптуу жетим дедирдиң... 

 

Ушундай муңдуу кошоктордун бир кыйласын айтсам керек. 
Мен өзүм да берилип, ынта менен кошсом керек, менин күлкүм 
да, балдардын күлгөнү да эчак токтоп калыптыр. Мен башка 
бирөөнү эмес, өзүмдүн муңумду кошуп айткандай эрип кете 
жаздапмын. 

– Болду айланайын, болду, – деген эркек кишинин жоон үнү 
чыкты... 

Эшиктен тыңшаган, мен ойлогондой Алмадай апа эмес, бир 
топ эркек, аялдар экен. Мени тааныбагандар да бар. Эгер алардын 
атайылап чогулганын билсем, мен кошок кошуудан айбыгат 
болчумун. Алмадай эне жашыган окшойт, башындагы жоолугунун 
учу менен көзүн сүртүп: «Теңтушуң эмеспи, Күмүшкө кошогуңду 
үйрөтүп кой, айланайын...» – деди. 

–  Өзүң да үйрөт, Жапаркул да жазып алып үйрөтсүн...– 
деди өлгөн кишинин иниси – Сарбагыш, – өзү-бүздүн кандан 
турбайсыңбы, – деп капкара сакалын сылап: – Сыдыктын уулу 
келсе сени кошуп берем, ал Бишкекте турат, сени окутуп адам 
кылып чыгарат, балама жакшы матадан кемсел тигип бергиле, – 
деди. Ал кезде матадан башка эч нерсе табылчу эмес. Күмүштүн 
энеси, өлгөн кишинин экинчи зайыбы, керилген, ыңгыранып 
сүйлөгөн, карасур, дайыма күлүмсүрөп турган кумар көз 
байбичеси менен токолу төрөбөгөн, үчөөнүн ортосундагы карап 
олтурган кубанычы жалгыз эле Күмүш. 
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Ошондуктан бүтүн бийликти Күмүштүн энесинен эч кимиси 
талашпайт окшоду. Анысы мага да ийги болуп чыкты. Ал киши 
мурда эле менин жетимдигимди аячу. Эмнегедир мени «музоо 
кирпик» – деп атачу. Үч жыл мурда он үч, он төрткө келген 
жалгыз уулу каза болгон экен, «жыттап жүрөйүн» деп жаңы 
тиккен чыт бешмантын, көйнөгүн катып коюп, кез-кезде алып 
чыгып өпкүлөшүп, анан куран окутуп, кайта сандыкка салып 
коюшчу экен. Мени Күмүшкө чакыртып алып: «Кел музоо 
кирпигим» – деп койчу. Эки абысыны, өзү да кара кийген бойдон, 
чай ичип олтурушат. Мени өздөрүнүн маңдайына олтургузушту. 
Көзүмө ысык көрүнөсүң, так сага окшош менин балам болгон, аны 
«музоо кирпик» деп эркелетчүбүз. Ошонун бешманты, мына муну 
кийип ал, садага болоюн, биздикинде жүрө бер, сени эч ким 
бөлөктөбөйт. «Мына жарашып калбадыбы! Куду эле өзү болуп 
калдың, бери болчу?» – деп өзү топчулап, арыбери имерилтип 
көрүп: «Кардың тойдубу? Бар эмесе, бара гой, тигил ээн үйгө 
барып, Күмүш карындашыңа кошогуңду үйрөтө бер! Күмүш 
зээндүү бекен? Ошент. Дайым биздикинде калсаң жигит 
болгондо...» дейт кашкая жылмайып, кашын керип: «Тандап-
тандап туруп каалаган кызыңды колукту кылып беребиз. 
Ошондой колукту алар бекен?» – деди. Адегенде мен уялып, 
унчукпай терс карадым... Эки абысыны колумдан кармап, 
бешманттын этек-жеңин түзөтүп, өлгөн баласына менин 
окшоштугумду экилетип айтышты. А түгүл «кыял-жоругу да 
окшош» – дешип кобурай беришти. 

– Эмне унчукпайсың, колукту албайсыңбы? 
–   Мен бирөөнүн тандап берген колуктусун албайм, өзүм 

тандап алам, – дедим. Тигилер күлүшүп, кайталап сураганда: 
– Ооба өзүм эле алам, – дедим. Байбичеси чала белимчи 

шашма киши эле. 
– А-а, Кудайдын ичи кең, – деп шыпшынып жиберди. 
– Эмесе өзүң тандаганыңды алып беребиз, – деди Күмүштүн 

энеси. 
– Мен өзүм эле алам, мен силердин эмнеңер элем? – де- 
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дим чыным менен ызаланып. 
– Өлдү десээ... Мына эмесе! – деди байбиче санын чаап, 

– сенде жатат! Сен бекер жердин кулуну эмессиң. 
Чай берип жүргөн жаш келин менден улуу болсо да, далай эле: 

«Ой чечек, селкинчекти чайпап койчу» – деп, тийишчү. Кээде 
себепсиз эле нукуп калчу. «р» га тили келбейт. Айласы болсо эле 
«р» тамгасын сөзүнө келтирчү эмес. Башкаларчылап мен аны 
тилин туурачу эмесмин, аяп кетчүмүн. Бирок андан уялчу да 
эмесмин. Адатынча мага тийише кетти. 

–  И-и чечек десе, өзүм эле алам дейт. Малың болбосо ушул 
кебетең менен сага кыз тиеби? Деги сени кандай колукту күтөт 
экен? – деди. 

– Өлдү десээ, – деди байбиче. 
– Тийбесе, сендейлерди ала качып алам... 
Өлгөн киши карт болуу керек. Оордук байбичеде гана окшойт. 

Зериккен жесирлер жайдары күлүштү. Шылдыңшакабаны дароо 
келинге карай жамыратышты, келин чычалай берди. 

– Чычалабай эле кой, «музоо кирпик» – аман жүрсө, мууну 
сайын сендей бирден колукту алат. Сендей немелер, «түшүмө эле 
кирсе экен» деп эңсейт... Так ушул учурда өкүрүктүн үнү угулду, 
жесирлер ары карашып, бөйрөктөрүн таянышып ыйга киришти, 
шакабага түшкөн келин эс ала түштү окшойт, мени сөөмөйү менен 
кесеп коюп, жесирлердин катарына олтура калып кошуп жиберди. 

Күмүш созолонгон ичке үнү менен, үйрөнө баштаган кошогун 
биринчи жолу күрмөдү... 

Оюнга  чыкканда  (дайым  түндө  ойношот)  «селкинчек», 
«токмок салуу», «дүмпүлдөк» өңдүү оюндарга мен анча катышчу 
эмесмин. «Жашынмак», «Токту сурамай» өндүүлөргө 
катышчумун. Анткени, куур шымым чуркаганда куураган 
жалбырактай  кылдырачу.  Үстүмде  таар  көйнөк,  кийимим мени 
аябай басынтчу, кай бир балдар ызалап күлүп калышчу. Күмүш 
өтө боорукер жашык боло турган, өлгөн агасына 
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окшоштуктанбы, айтор дайым мага назар салып шынаардап калчу. 
Жашынмак ойногондо: «ии, кокуй аякка эмес, быякка», «ии, 
кокуй, сен күлүп жатып таптырып коёсуң, сен менчилеп жашын!» 
– деп мени башкарып койчу. Мен кээде коруна түшчүмүн, кээде 
кыжырданып, «ээк» деп таарына калчумун. Эми мен кошок 
үйрөтө баштагандан бери эскертүүлөрүн азайтып жиберди. «Кана, 
жаттаган кошогуңду айтчы?» «Ооба, андай эмес, мындай!» – деген 
менин эскертүүлөрүм, мени ага каадалуу киши кылып көрсөткөн 
болуу керек. Ал өзүн коомай кармап, аз сүйлөй турган болду. 
Мурда анын эскерткендерин мен анча жактырбаган болсом, эми 
Күмүш менин кылтыгымды таап бирдеме айтса экен деп, тилей 
турган болдум. Бул коомайлашуубуз көпкө созулган жок. 
Экөөбүздүн турмуш жайыбыз эки башка болсо да, жетимдигибиз, 
муңубуз бир болгондуктан, бат эле муңдашып сырдашып кеттик. 
Күмүш кыздын кийимин быйыл эле кийиптир, атасы аны 
эркелетип «уулум» деп эркек балдарча тарбиялап, эркек балдарча 
кийиндирчү экен. Ошондуктан, анын балдар менен жүргөнү эч 
кимге эрээн учурабаса керек. Башка кыздар таптакыр андай эмес. 
Бээ сааганда бирге барып кулун салышабыз. Козу байлаганда 
кээде бир козуну талаша кубалайбыз. Кошок жаттарда бизсиз эле: 
«Бар эми ээн үйгө барып кошок жаттагыла»— деп Күмүштүн 
апасы бизге тамагынын таттуу-сун берип узатат. Биз өтө ынак 
болуп кеттик. 

Жездем жасаган булгаарыдан өзүм өтүк тигип киймекмин. 
Эжем таарды тебелеп жиберип, түк чыгарып татынакай чапан, 
шым тигип берген. Алмадай апа өзүнүн эки баласына калпак 
тиккенде мени унуткан эмес. Мага да бир калпак тиккен, анын 
кыюусун Күмүш жана анын апасы кыюулаган. «Музоо кирпигиң» 
анык сенин музоо кирпигиңе эми окшоду» – деп, абысындары да 
кошоматтаган. Бутумдагы кыска кончтуу, сузгу баш чоң кийиз 
чокойдон кутулсам, менин кийимим эч кимдикинен кем болбойт. 
Мени ийменткен көбүнчө жүдөөлүгүм болсо керек, эми көңүлүм 
да көтөрүңкү. Мурда улагадан усту- 
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кан аңдып, ар кимдин колун карап олтурсам, эми аны анча 
самабай да калдым. Кой союлуп калганда Күмүштүн энеси кээде 
өз табагына чакырып алат. Үч жесир, Күмүш бешөөбүзгө эттин 
чүйгүнү тиет, төш, тил, жаак, жүрөк, куймулчак болсо дайым 
байбиченин алдында болот. Улагада олтурган өзүмдүн досторум 
көз кыйыктары менен карап жылмайып коюшат. «Кудай сага 
берди го, эми бизге да кайрылышсаң?» – дегенсишет. Байбиче 
куймулчактан бир-эки кесип жеп, мага түртөт. Менден дароо 
улагадагы көз арткандарга жөнөйт. Ошентип «эмки жолу 
устуканды сага берем» аларга берген убадаларым кезеги менен 
аткарыла берди. 

Күмүш атасын аябай жакшы көрсө керек, ал кээде үйрөнгөн 
кошогун жаттап жатканда ыйлайт, ата-энем эсиме түшүп кетип, мен 
да кээде ага кошула кетем. Ошентип, бир-бирибиздин муңубуз да, 
сырыбыз да орток болуп бир тууган өңдөнүп кеттик. Кимибиз 
муңая калсак, ошонубуз эрээркеп, бири-бирибизге кадырдануу 
сезими да чыга келди. Бөтөнчө Күмүш, атасынын жоругун, 
эркелеткенин айтып көп муңаят, алсырайт, мага жөлөнө үшкүрөт. 
Мен колумдан келишинче чарк айланып сооротом, эркелетем, 
кээде өзүмдүн ушуга окшогон карындашымды эсиме салам. Бир 
күнү ал аябай муңайды. Соорото албай аргам кетти. Акырында 
жаагын алаканыма кысып, өзүмдү каратып алып: 

– Күмүш, алтын ай, дагы эмне дейин, айтчы? Күлүп кой эми, 
күл, кана? Кана мени карачы, сен мени жаман көрсөң керек, эмесе 
мен таарынам – деп, колумду коё берип кетенчиктей түштүм. 
Сынап эмес, чыным менен таарынгым келди. 

– Жок, жок! – деп Күмүш, сүйөнө калып, мени тиктеп: – 
таарынбай эле кой, таарынбай эле кой дейм! – деди. Анын үнү 
мага энесинин үнүндөй угулду. Кебетеси да энесинин жаш 
кезиндеги сүрөтү өңдөнүп кетти. Жаштыгы болбосо мээримдүү 
энелердин бирөө боло калды. Даана бышкан жамгырдан кийинки 
чыны карагаттай, кумар көзү, кылкандай узун кирпиктери, жаңы 
ачылган гүлдөй албыраган эриндери, телмиреп 
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созулган жумуру мойну, таштан жаралган жүрөк болсо да бир солк 
эте турган. Так ушул калыбы жетилген жигиттин көзүнө түшсө, 
бардыгын унутуп, түн менен күндү ажырата албастан, сен үчүн 
бардык азапка, өлүмгө дапдаярмын дээр эле. Мындай көрүнүш ар 
кимге ар убакта кезикпейт. Жетилген кыз, жетилген уландарга, же 
сагынышкан эки бир тууганга гана таандык. Ал биздики болсо 
экөөнө тең жатпайт. Бул ачыла элек балалык махаббаттын жоопсуз 
купуя сырынын учугу болуу керек. Мен кыса-кыса кучактадым. 
Күмүш эрке, наристе балалык кыялы менен: 

– Мен эмесе таарынам дедиңби? Эми таарынбайсыңбы? 
– Мен сага карадымбы? – Экөөбүз тең жадырап кеттик, ал 

менин өңүрүмдү кармалап, ары-бери тарткылап, «мына» 
дегенсип, мени бакырая тиктеп жылмайды. 

–   Мен эми таарынбайм. 
–   Ооба, ооба, дагы эле ошентсең, – деди Күмүш. Сыдыктын 

алтын тиш уулу эртең келет  дегенде Алмадай апанын улуу 
баласы экөөбүз уктаганыбыз жок. Алтын тиш кишини көрүүгө 
ашыктык... Киши да алтын тиш болот экен ээ? Ал мени окууга 
алып кетет. Кадыркул акем ошондой деген. Аны эжем да, жездем 
да уккан, алардын кубанычы андан бетер. «Сен окусаң төрөнүн 
баласындай болот экенсиң» – деп, бирөөдөн укканын Күмүш да 
кайталаган. Кийин ал антпей калды. «Сен окууга барбай эле кой, 
кетсең кайта келбейсиң, апам сени ушул жердеги молдого окутам 
деген, Кадикем да макул болгон, ошентсе кантесиң? Мени да 
окутам» деген. 

Ал кезде бул айылда мектеп жок болучу. Анын үстүнө мени 
бийлей турган алардын туугандыгы жек-жаатчылыгы да жок. 
Мен азыр карайлап калган байкуш эмесмин. Мен аны Күмүштөн 
жашырганым жок. 

– ...Эми сен биздикине кайра келбейсиң, апам да ошентип 
айткан, сен кетсең... сен кетсең... деп энтиккен баладай кайталап 
мага бирдеме айтмакчы болсо да, үйүнө кирип кетти. 

Алмадай апанын баласы экөөбүз желеден кармап эки ку- 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



нанды минип алып, Сыдыктын уулунун алтын тишин «элден 
мурда көрөбүз» деп жолун тосуп кеттик. 

Алтын тишке Сөөктүн суусун кече электе жолуктук. Укмуш 
санаа. Биз адегенде эле оозун карадык. Сүйлөсө эле жаркылдайт. 
Суу кирип жаткан болучу. Кунандардын капталынан чыга түштү. 
Менин сузгу баш чокоюм үзөңгүгө батпай араң эле илинип турат. 
Алтын тиш менен катар суунун агыны жагына түштүм. Эсимде 
эчтеме жок, көзүмдүн кыйыгы алтын тиштин оозунда, суунун 
терең жерине барганда удургуган суунун шары менин тиземе жаба 
берди, эрксизден бүктүм, жинденип удургуган суу оң бутумдагы 
чоң чокойду булкуп ала жөнөдү. Алтын тиш аны байкаган жок, 
мен да билмексен болдум, уялсам керек. Тер маңдайымдан 
чыпчып эте түштү. Аяй турган эчтемеси жок, сыңар чокоюма 
карап: шылдың болгончо, муну да агызып кетсе экен деп тиледим. 
Кечүүнүн четине жакындай бергенде аттын капталына бутумду 
кысып турган терең суу бөксөрө түштү. Алтын тиштен саал артта 
калдым да, чокойдун түгөйүн сууга силкип таштадым. Эчтеме 
билмексен болуп, мейманга катардаша түшкөндө, ал киши менин 
тек-жайымды сураштырды. «О, сарбагыш иним турбайсыңбы, мен 
сени алпарып окууга киргизип коём» – деди. Мен ошентип 
окууга сөзсүз кеттим окшойт. Кадыркул менен алтын тиштин сөзү 
бипбердей чыкты. 

Алтын тиш Күмүштөрдүн кыйыр туугандары экен, аны эбе- 
гейсиз урмат менен күтүштү. Бир ат, эки ала кийиз, карышкырдын 
бир бөлтүрүгүн беришти. Мен жөнүндө бир ооз да сөз болгон жок, 
мен мүмкүн болушунча дайыма алардын көз алдынан кетпеске 
аракет кылдым. «Унутуп калышпаса экен, жактырса экен» – деп 
ойлойм. Чайды да, кымызды да мен сунгам. Аттанууга  даярдык  
боло  баштады.  «Кийиз  жүктөлгөн  атка мен минем го, үзөңгүсү 
жок болсо мейли». Эжем менин окууга кетериме кубанса да, 
эмнегедир көзүнүн жашын көрсөтпөй төгүп коет. Менин да 
ыйлагым келет. Эжем менен Күмүштөн ажырагым да келбейт. 
Күмүш болсо кечекидей эмес, маңдайы жарык, менин кетерим 
ага кайдигер өңдөнөт. Ал кече эле: 
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«Сен кетсең биз сагынабыз, кайта келбейсиң, сен кетпей эле кой» 
– деп жалдыраганда мен алапайымды таппай кеттим. 
«Сен мени жакшы көрсөң, өлсөм да кетпейм, – мен сени менен 
дайым эле бирге жүргүм келет – дегем. 

–   Эмесе кетпе? Кетпей эле кой?! – деген Күмүш. Кабагын 
салып ошенткен Күмүш, бүгүн жаркылдап жүрөт, мендеги муң 
анда жок. Күнөөсүз балалык, сүйүү кандай күчтүү! Белгисиз 
күнүчүлүгү андан бетер өткүр, ээ бербеген өрт сыяктуу эч кимге 
багынбайт. Эч кимге жооптуу да эмес. Көңүлүмө белгисиз өкүнүч 
келе калды. Кыжырданып да кеттим. «Ургачынын амалы кырк 
эшекке жүк болот» дегендей, чандырган чалдын макалы эсиме 
түшө калды. «Мына сенин Күмүшүң, алдадыбы, мейли алдасын, 
эми сага жеңил болду, кылчактабай кете бер» – деп бирөө мага 
шыбырап тургансыды. Меймандар аттанууга даярданганда менин 
эжем атактуу кишилерге жакындай албай, өз үйүнүн жанында 
карап турган. Мен чуркап барып коштошуп: «бат эле окуп бүтүп 
келем, ыйлаба» – деп, кайта чуркадым. Күмүш көрүнгөн жок. 
Меймандар аттана баштады. Мени качан атка мин дээр экен деп, 
кийиз арткан чоң торунун жанына барып, Алтын тиш менен 
Кадыркул экөөнө жалт-жалт карадым. Эч кимиси унчуккан жок. 
Чогулган элдин бардыгы жапырт аттанышып, мейманды узатып 
калышты. «Эртең сени мен минем, акмагым! Акмактанбай жакшы 
той!» – деп аркандап жатып айтканымды тору ат көңүлүнө катуу 
түйүп калса керек, чылбырын чечип жатканда мени көзүнүн 
кыйыгы менен карап: «Мына сага! Акмак ким экен!» – дегенсип 
коюу куйругун силкилдете көтөрүп, койдун бөйрөгүндөй болгон, 
көпкөк тезегинен бир топту таштап жиберди да, чоң туягын жеңил 
көтөрүп басып кетти. Менин ызам өпкөмдү жарып кете жаздады. 
Чуркаган бойдон жездемин үйүнө кирээр менен үстөмөндөп 
жыгылып, өксөп жибердим... 

Уйку-соонун арасында экемин, эжем менен Алмадай апанын 
сүйлөшкөнү угулду. Алар өздөрүнчө күлүшүп, бирөөнү мага 
кайрап жатат. 

— Өөп-өөп ойгот, кантет эми, ынагың өөп ойгот. 
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– Ошент садагаң кетейин, байкең ыза болуп калбадыбы, ал 
апанын сөзү боюнча калганын билбейт. Ойгонсун, өбө гой садага. 

– Ооба, десе, тим эле ойготом, же кулагына шыбырап ой- 
готом, деп эркелей сүйлөгөн Күмүштүн үнү кулагыма шак эте 
түштү. 

– Мейлиң, мейлиң, ойготсоң болду. 
Анын жылуу илеби кулагыма тийгенде, ошол бойдон эле 

башын көтөртпөй кучактап калгым келди. Махаббат кээде 
ошентип башталса керек... 

 
 

* *  * 
 

Күндөр өтө берди. Ташкенден окуп келген менин 
теңтуштарым: «Сага окшогон жетимдерди кийиндирип, 
ичиндирип өкмөт окутат, өзү окутат», – деп сүйлөштү. Ташкенге 
баруу үчүн каражат жок. Ыйлай берем. Менин атамдын иниси 
Курманалынын малы жок болчу. Сырдыбай дегендин арык, жоор 
ала аяк атын карыз алып: – «Эптеп ушуну азык кылып кет, 
калганын бактыңдан көр, – деди. Ала аяк Бишкекке араң жетти. 
Мен казыналык мал айдагандарга кошулуп алып Ташкенге карай 
жөнөдүм. Бишкектен (азыркы Фрунзе) Ташкенге чейин 
кыбыратып кой жайып барыш кандай узак! 1922–1923окуу жылы 
эбак башталып калыптыр. Мурда окуп калган балдар мени кайда 
гана алпарбады! Акыры Түрбактын жардамы менен адегенде 
интернатка алышты, андан бир айга жеткирбей эле бир тобубузду 
партиялык мектепке бөлүп кетти. Анда армиядан кайткан 
улгайган кишилер, чала сабат жигиттер, карадалы кыздар, мен 
сыяктуу он беш, он алтыларга келген сабатсыз жетим өспүрүмдөр 
бар экен. Алар биринчи класстан төртүнчү класска чейин 
бөлүштүрүлдү. Мен биринчи класстан баштадым, бар болгон 
окуучулар – жетимиш эле. Окуу имаратыбыз, «Еврейдин 
чиркөөсү» дешет. Жай жетпейт, бир залда тескери карашып 
олтуруп, эки класс сабак окуйт. 

Мен газет-журнал дегенди биринчи жолу ошол жерден 
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угуп, ошол жерден көрдүм. Сабак казак, татар тилинде жүрөт. 
Бизге сабак бергендер Ташкендеги кыргыз казак институтунун 
окуучулары. Кагаз да, китеп да жетишпейт. Мектеп казакча чыккан 
«Жаш кайраттан» жалгыз сан алат да, дубалга жабыштырат, бир-
эки күндөн кийин аны оодарып илишет. Анын жанында 
«Жалкын» аттуу кереге газетасы турат. Дибаевдин жыйнап 
чыгарган «Алпамыш», «Эр таргын», «Кобланды» сыяктуу бир топ 
эпостор жана «Табият таануу» деген китептерден башканы сурап 
окуйбуз. Китепкана деген түшүбүзгө да кирбейт. Көпчүлүк 
окуучулар «Жаш кайрат» менен «Жалкындан» жаңылык издеп 
тандап окушат. Мен экөөнү тең башынан аягына чейин кайталап 
окуйм. Мен бул жерден чарчабаган тил алгыч, дудук, жардамчы 
таап алдым, ал электр жарыгы боло турган. Элдин бардыгы толук 
уйкуга кирген кезде мен кайта тура калып колумду машыктырам. 
Дептерим экөө болсо, мен аны төрт кылып пайдаланам, эң мурда 
аны карандаш менен жазып бүтүрөм, андан кийин карандаштын 
изи боюнча сыя менен кайта көчүрөм. Тактай салган жаман 
керебетимдин тили болсо, «араң турган жанымды аяганыңды 
унутпасмын» деп алкаар эле. Анткени электрге жолдош болгондон 
баштап, ал керебетке бир түнү да жатпасам керек. Кайта туруп 
окуйм, ал турган жеримде уктайм, түш керөм, ойгоном, ыр 
жазам, же окуйм, дагы окуйм... Эртең менен коңгуроо 
шыңгыраганда биринчи болуп көзүмдү ачам. Бул ынталуу 
өжөрлүк ошол эле жылы мени 1-класстан экинчи класска өткөрүү 
байгеси менен сыйлады. Түн ичинде иштөө адаты ошондон 
баштап мага түбөлүк кесип болуп калды. Азыр да күндүзкүдөн 
көрө түндө иштөө мага жеңил жана өнүмдүүрөөк болот. 

Жаратылыш боюнча түн – эс алуу, уйку үчүн болсо да, мен 
аны эрксиз алмаштырып, бара-бара адат кылып алдым. 

1923–24-окуу жылдарында САКУнун даярдоо курсунан 
баштап, 1927-жылы Ленин атындагы үч жылдык университетти 
бүтүрүп чыктым. Менин бардык окуган окуум ушул. Окуп жүргөн 
кезимде, 1927-жылы январь айында «Ленин жөнүндө» деген 
биринчи ырлар жыйнагым китеп болуп БКнин Орто 
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Азия бюросунун тарых бөлүмү тарабынан чыгарылды. 
1924-жылга чейин кыргыздын басмасы түгүл, улуттук 

жазуусу да жок болучу. Ошол 1924-жылы ноябрь айында Орто 
Азияда улуттардын чек арасы бөлүнөрү менен алардын эне 
тилинде газеталар да чыга баштады. Кыргыз элинин тарыхындагы 
биринчи газета «Эркин-Тоо» 1924-жылы 7-ноябрда жарыкка 
чыкты. Ошол газетанын биринчи санында «Октябрдын келген 
кези» деген менин ырым басылды. Бул күн – өмүрүмдөгү 
унутулбай турган күндөрдүн бири болду. 

 
* *  * 

 

Мен ыр жазууну сабатсыздыгымды жоер замат эле баштадым. 
Эч ким мага жазгын деп жол-жобо, багыт да көрсөткөн жок. 
Жазуучу болом деген эч кандай ой болгон эмес. Бирок мен окуган 
казакча эпостор, газетага басылган ырлар, «Табият таануу» 
китебине караганда мага өтө жеңил, өтө жылуу боло баштады. 
Окуучулар өз ара жомок, табышмак айтып калышат. Кай 
бирөөлөр жаңыдан ойлоп табышмак чыгара турган болушту. Мен 
да эки-үч күнү ойлоп аракет кылдым, канча кыйналсам да эчтеме 
чыгара албадым. Аккагаз деген доктор аял саламаттыкты сактоо 
жөнүндө лекция окуп жаткан эле, эмнеден улам, кандайча түрткү 
болгонун билбейм, кокусунан эле бээ минген аялдын элеси көрүнө 
калды. Куду бирөө шыбырап жибергендей уйкаш келген 
табышмак эсиме келди. Мен кубанып да, чочуп да кеттим, өзүмө-
өзүм ишене албай, уйкашкан төрт сап табышмакты эки-үч 
жолу кайталап күбүрөдүм. Чын! Дароо дептериме жаздым, 
акыркы сапты жазганда эрксизден күлүп да жибердим. Анткени, 
строфанын акыркы төртүнчү сабында уяттуу юмор бар эле. 

Алты аягы бар. 
Төрт туягы бар, 
Төрт кулагы бар 
Эки... 
Бул эмне? 
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Бул табышмакты окуучулардын чоңу да, кичинеси да 
макташып, каткырып кабыл алышты. Көчмөндүн балдары муну 
оңой эле табышты: «Бээ минген аял» – дешти. Түрк тили рифмага 
бай эмеспи, анын үстүнө строфа ороолдуу чыгып калса керек, бир 
уккандар экинчи сурабай эле жаттап алышты (бул табышмакты 
40-жылдары кыргыздын алыскы райондорунан уктум). Бул 
ороолдуу табышмак мага ишеним туудурду. Табышмак жазууга 
каныгып кеттим. Китеп, карта, телефон, электр, автомобиль 
сыяктууларды табышмак кылып жаздым. Бара-бара булар мени 
алымсындырган жок. Түндүк кыргыздарга белгилүү Богачы 
ырчынын өзү чыгарган 
«Үкөйүн» жана «Секетбай», «Күйгөн» сыяктуу лирикасын жакшы 
билчүмүн. Анын ыр түзүү системасы фольклордукундай эң эле 
жеңил, строфалардын логикасы жок, жер-сууну рифмалаган терме 
боло турган. Мен ошонун системасы менен бир кыйла ыр жаздым. 
Окуучулардын көпчүлүгү «Лирик» болгондуктан, аларга жага 
бербей калды, алар колдон-колго көчүрүп кетишти. Алардын 
бирөө да басылган жок. Бирок эл оозунда сакталган строфаларды 
азыр да угууга болот, бирок анын кайдан чыккандыгын эч ким 
билбейт. 

Наристеликтен өтүп жигитчиликке аяк баскан кездерде ким 
болсо да ырдагысы, обон салгысы келет, ар ким өзүнчө кыялдана 
баштайт (кыздар деле ошондой). Ошондуктан, аларды «лирик» 
жашындагылар деп айтууга туура келет. 

Сүйүү лирикасы, лирикалык чыгарманын бардыгы эле 
кокусунан чыкпайт. Лириканы жазбай коё албай турган күч, 
түрткү, бир нерсенин таасири болуу керек. Мага болгон түрткү 
өзүм төрөлгөн жер, суу жана курбалдарым болду. Мен аларды 
сагындым, балалыктагы сүттөй наристе махаббат экиленип 
элестелди. «Сен кетпей эле кой» – деп, боордоштой жалооруган 
Күмүш мени күтүп жүргөндөй туюлду, мен ырым менен ошону 
издедим. Бул ырлар фольклордун «приему» менен жазылган, 
коомдук мааниси жок, жалпы сезимдин жарды чабыты боло 
турган. Бирок аны таптакыр пайдасыз дешке 
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болбойт. Чыгармачылыктын машыгуу доорунун алгачкы 
тажрыйбалык милдетин аткарды. 

 
* *  * 

 

Ленин атындагы Орто Азиялык Коммунисттик университет 
(САКУ) Орто Азия элдери үчүн саясий кадрларды тарбиялоодо 
эбегейсиз чоң эмгек сиңирди. Анын курсанттары, совет  бийлиги  
үчүн  жанын  курман  кылуудан  тартынбаган, эски заманда 
кордук көргөн, билимге суусаган жумушчудыйкандардын 
балдарынан топтолгон. Алар социалисттик революциянын 
ширендисинде, революциялык дух менен патриотизмдин арааны 
ачылган жаңы доордун өкүлдөрү болуп тарбияланышты. Саясий 
окуу алардын негизги багыты болду. Окуучулардын көпчүлүгү 
эмгекке тыныккан, турмуштун өзү иргеген, илим көксөгөн, 
чыдамкай, талапкерлер боло турган. САКУда интернационалдык 
тарбия үлгүлүү даражага жетти. Бул окуу мен үчүн жаңы 
дүйнөнүн эшигин ачкандай жаркырады. 

Мен Лениндин ысмын 1917-жылы эле уккам. Ленинге болгон 
элдик махаббат кыргыз эли үчүн өлчөмсүз кубаныч болучу. 
Анткени, революцияга чейинки кыргыз элинин абалы адам 
чыдагыс эле. 1912–1917-жылдардын ортосунда түрдүү себептер 
менен элдин саны бир канча процент төмөндөп кетти. Буулуккан 
эл эски бийликке каршы барды. Ошондуктан, кыргыз эли Октябрь 
революциясын кең кулач – таза жүрөгү менен тосушту. Совет 
өкмөтү жөнүндө, Ленин жөнүндө, анын портрети жөнүндө толуп 
жаткан сонун легендалар тарады. 

Мына, мен эми ошол улуу Лениндин ысмындагы окуу 
жайына келип кирдим. Кай бир жумушчулар Лениндин 
пальточон, шапкечен түшкөн сүрөтүнө окшоп кетер эле. Бөтөнчө 
шапкеси окшочу, андай кишилерди көргөндө далайга чейин 
акмалап: «Бул Ленин эмес бекен? Же анын тууганы бекен?» 
– деп ойлочумун. Кийин Лениндин ким экендигин ачыгыраак 
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түшүнө баштагандан кийин Ленин жөнүндө ыр жазууну ылайык 
максат кылгам. «Ленин өлдү» – деген кабар келди. «Всякое 
несчастье приносит с собой и какое-то благо» – деп Бетховен 
айткандай, жүрөгүмдү эзген улуу кайгы мени кескин кыймылга 
келтирди. «Ленин өлүүгө мүмкүн эмес эле!» «Өлдү» деген кабар 
дүйнөнү бүркөп жибергенсиди, жүрөк өрткө айланды, көздөн 
аккан жашым менен бирге көтөрүлүп, кошок ырлар чыга келди, 
таң атканча кирпик какпай олтуруп ыр жаздым. Ленинге болгон 
элдин махаббатын, муңун жана анын өлбөстүгүн баяндаган 
«Ленин жөнүндө» деген эки дептер ыр таң атканча даяр болду. Ал 
менин туңгуч ырларым жана биринчи китебим. Бул китеп 
канчалык жупуну – үйрөнчүк болгону менен, мага кымбат 
унутулгус окуу болуп калды. 

Ошентип, адабияттын дарбазасын улуу устат Ленинди 
даңктоо менен ачтым. Ленин менин түбөлүк жана бүтпөй турган 
темам, ал теманы бүтүрө да албайм. Ленинди кандай жазуучу 
таамай жаза алат, кандай сүрөтчү таамай тарта алат?! Эч ким! Эч 
ким аны чегине жеткире сүрөттөп окшото албайт. Ал өзүнүн гана 
өлбөс, өчпөс гениалдуу эмгектерине окшош. Аны эч ким кайталай 
албайт. Ал – коммунизмдин биринчи кишиси, адамзат 
таалайынын өлбөгөн улуу устаты. 

* *  * 
 

Менин чыгармачылык стажым басмага биринчи жарыяланган 
ырымдан – 1924-жылдан башталат. 1958-жылга чейин кырктан 
ашуун китептин автору болуп, анын экөө проза, үчөө пьеса, 
калганы поэзия. Адабий окууну жана орус тилин мектептен өткөн 
жокмун. Алар мага практика менен келди. 
1924-жылдан 1927-жылга чейин САКУдагы «Интернационал» 
газетасынын редколлегия мүчөсү болуп иштегендигим мага көп 
нерселерди үйрөттү. Окуп жүргөн кезибизде эмнени билсек, 
ошонун баарын элибизге жеткирүүгө ашыгаар элек. 

«Туңгуч адам» 100 нуска альманах чыгардык. Анын авторлору 
Оголбаев С., Ибрагимов К., Бектуров Ж. (Жамансариев ж. б.) 
(Сүрөтүн мен тарткам.) жолдоштор эле. Ошол кезде 
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адабияттын татыгын биринчи оозанткандар: мугалимим Сарыбаев 
Шамгали, жогорку орус группасында окуган 
«Интернационалдын» редактору Зуура Ялимова, библиотекада 
иштеген Мадина Богданова, айрыкча Зуура Ялимова дайым 
көзөмөлдөп, жазгандарымды биринчи окуп, биринчи кеңеш берер 
эле. Андагы тажрыйбалардын бардыгы Кыргызстанга 
келгенимде ийгилигин тийгизди. 1927-жылы Кыргызстан 
педтехникумунун алдында биринчи адабият кружогу 
уюштурулуп, аны Лениндин урматына «Кызыл учкун» деп 
атадык. Бул ийримдйн мүчөлөрү советтик кыргыз 
жазуучуларынын уюткусу болуп калды. Аларды кыргыз Совет 
адабиятынын ветерандары десек болот. Мисалы, азыркы К. 
Маликов, К. Баялинов, Т. Сыдыкбеков, М. Абдукаримов, А. 
Токтомушев, Т. Саманчин, К. Эшмамбетов, Ө. Жакишев, М. 
Токомбаев жана башкалар, маркумдар: Ж. Турусбеков, А. 
Осмонов, М. Элебаев, Ж. Жамгырчиев, К. Жантөшев, А. Убукеев, 
У. Абдукаимов дагы башкалары кыргыз Совет адабиятынын 
баштоочулары жана өрчүтүүчүлөрү болгон. Ошентип кыргыз жаш 
жазуучуларын жетектөө милдети «Кызыл учкундан» баштап 
менин үлүшүмө  тийди.  Жазуучулардын биринчи съездинде 
мени союзга председатель кылып шайлашты. Ошондон бери анын 
башчысы жана СССР Жазуучулар Союзунун башкармасынын 
мүчөсү болуп келатам. 

Советтик бийлик, коомдук өсүштө – бүткүл дүйнө үчүн окуу 
китебинин ролун ойноду жана адаштырбас түбөлүк маяк болуп 
калды. Совет бийлигин коргоодо жана чыңдоодо эбегейсиз 
оорчулуктарды баштарынан өткөрдү. Улуу коммунисттик 
партиябыз, Совет өкмөтү ички, тышкы душмандарды жеңүү, артта 
калган Россиянын экономикасын жана маданиятын көтөрүү, 
илимий, адабий техникалык кадрларды өстүрүү жана элдин 
турмуш абалын оңдоо маселелери эбегейсиз күч-кубат жумшоону 
талап кылды. Совет бийлиги эч ким баспаган купуя жолдорду 
басты, эч ким ачпаган жаңы дүйнөнү – социализмдин дарбазасын 
ачты. Партия гимниндеги: «Кто был 
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ничем, тот станет всем» – деген элдин алда качанкы үмүтү улуу
 устат Лениндин, лениндик партиянын кеменгерлик 
жетекчилиги астында, эрк эңсеген элдердин күчү менен Россия 
жеринде жүзөгө ашты. Эски заманда эчтемеге арзыбаган биз 
сыяктуу эзилгендер Совет бийлигинин биринчи эле күндөрүндө 
өздөрүнүн укуктарына ээ боло турганын сезишти. Ошондуктан, 
алар Октябрдын жаркыраган нуруна карай кулач керишип, жаңы 
бийликтин жаңы таянычы жана солдаты болуп ишке киришти. 
Сезимдүү патриоттор колунан келген кесиби менен элдин 
мүдөөсүн аткарууга ат салышты. Ал кезде (кыргыз элинде) 
улгайгандарга караганда жаштардын сезими да, билими да 
үстөмдүк кылчу, анткени жаштар революциянын биринчи 
күндөрүндө эле окууга аралашты. Алар караманча сабатсыз  
аталарынан  көрө кыйла түшүнүктөр менен иштешти. Алар – 
революциянын алгачкы учкундары боло турган. Аларды өкмөт 
өтө бапестеп, тап сезимин ойготуу менен эр жүрөк кылып 
даярдады. Алар өздөрүнөн кийинки муундарга, караганда, эчтеме 
окуй алышкан жок, алардын алгачкы ыйык окуусу: тап күрөшү, 
караңгылыкты жоюу, Совет бийлигин 
коргоо болду. Азбы, көппү советтик кыргыз адабиятын 
өркүндөтүүдө менин да кошумчам болду, менин кубанычым 
ошол. 

Эми өзүмдүн иштөө ыгымды жана жазуучулук үйрөнүү 
маселеси жөнүндөгү пикиримди айтмакчымын: 

Абалкы кездерде «үйрөнүү» деген маселени мен тескери 
түшүндүм. «Мен жазуучу» болсом эч кимден үлгү алышым керек 
эмес. Үйрөнүп жазуучу болсом, анда мен жазуучу эмесмин, окуп 
жазуучу болсо, анда адамдын бардыгы жазуучу боло алат». Ошол 
ката пикирим кыйла убакка мени фольклордун рамкасында 
кармады. 

Кай бир жазуучулар өздөрүнүн чыгармачылык жолдорун 
жазганда: Шекспирден, Сервантестен, Толстойдон, 
Чернышевскийден, Горькийден, Пушкинден, Маяковскийден 
жана башкалардан үйрөндүм. Ошолордун бардыгы чыгармама 
таасир берди. Ошол менин устаттарым деп көрсөтүшөт. Буга 
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мен ишене да, түшүнө да албаймын. Чоң жазуучулар жаш 
жазуучуга сөзсүз таасир тийгизет, бирок бардыгы эмес. Ар бир 
жаш жазуучунун кандайдыр өзүнүн сүйгөн автору болот. Ал улуу 
жазуучубу, жакшы жазуучубу, баары бир. Анын ыгы, дүйнөгө көз 
карашы, сүрөттөөсү кандайдыр башка жазуучуларга караганда 
таасирдүү жана көңүлүнө жакын учурайт. Абалкы кездерде жаш 
жазуучу сөзсүз ошонун таасиринде болот. Чыгармачылык ыгында 
анын белгилери сактала берет. Жаш авторго улуу жазуучулардын 
бардыгы таасир кылат дегенди мен түшүнө албаймын. «Адабий 
үйрөнүү» ал – көп билүү деген гана сөз. Бирөөдөн үйрөнүп 
жазуучу болдум дегендер таланттуу жазуучу эмес, алар эч убакта 
оригиналдык чыгарма түзө албайт (бир канча китепке автор 
болушу да мүмкүн, бирок искусство чыгара албайт), жаш жазуучу 
канчалык көп окуса, канчалык көп билсе, канчалык турмушка 
кана түшсө, анын үйрөнгөнү ошол. Жазуучунун негизги 
окутуучусу – көп кырдуу, көп сырдуу турмуштун өзү, турмушта 
эмнелер жок, анын бардыгын бир киши камтып ала албайт. 
Жазуучулар ошол түгөнгүс табийги байлыктын, коомдук 
турмуштун, табият көрүнүштөрүнүн келкилерин гана 
өздөштүрүшөт. Устаттык ролдо таасир кылган жазуучулардын 
өздөрү да ошол чоң турмуштун акылдуу, кичинекей окуучусунун 
бири. Дүйнөдө – улуу жазгыч адамдар аз эмес, аларды билүү ар 
бир жаш жазуучунун милдети болуу керек, ошолордун кай 
бирөөлөрү башкаларына караганда жаш жазуучуну айрыкча 
бийлеп алат. Маселен, Алексей Максимович Горький мен үчүн 
ыйыктардын ыйыгы, анын чыгармаларын окуганда мага кошумча 
бирдемелерди эскертип тургансыйт. Алексей Максимовичке 
катарлаш чеберлер дүйнөдө аз эмес, алар ар бири өзүнчө алп, 
бирок мага Горький сыяктуу таасир кыла алышпайт. Горькийдин 
чыгармалары, бөтөнчө романтикалык аңгемелери сөзсүз менин 
чыгармаларыма күчтүү таасирин тийгизди. 

Мен Горькийди эңсеп жүрүп көрдүм. Мен аны көргөндө 
эчтеме ойлой албадым. Белгисиз таңыркоо толгон суроолор- 
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ду кыялым менен күбүрөдүм. Менин ал суроолорум эч кимге 
угулган да жок, айтылган да жок. Мен Алексей Максимовичти 
эчен жолу көргөндөн кийин өзү менен жолугушуп, адабий аталык 
кеңешин уккандан кийин, ага болгон махаббатым ого бетер 
өрчүдү. Анын чыгармасы гана эмес, монумент кебетеси, 
кыймылы, коңур үнү, адамга кылган мамилеси да куду өзүнүн 
чыгармаларынын москоол каармандарына окшоп кетти. Менин 
көз алдымда Данко келе калгандай болду. «Менин жүрөгүм силер 
үчүн, жеткинчектер, жүргүлө алдыга!» – деген үндү кулагым эмес, 
жүрөгүм уккансыды. Менимче, таасир идея менен 
чыгармачылыктын шайма-шай умтулушу аркылуу келет. Мен, 
үйрөнүү дегенди ушундай баамдайм. Горький сыяктуу улуу 
жазуучулар дүйнөдө көп. Алар дагы бирөөлөргө ушундай эле 
таасир кылат. Ошондон улам «улуу, атактуу, жазуучулардын 
бардыгы тең чыгармама таасир кылды» дегендерге мен 
түшүнбөйм. Ырас, ой-пикир, арымды тереңдетет, көп нерселерди 
билдирет. Бирок бардык жаш жазуучуларга бардык улуу 
жазуучулар бипбирдей, бардык жагынан таасир кыла албайт. 
Анын кай бир бөтөнчөлүктөрү гана ойлонтот. Ар бир адамдын 
өзүнө таандык табийги бөтөнчөлүгү бар, чыгармачылык да 
ошондой: жаш жазуучу аз да болсо өзүнө табиятташ гана 
жазуучулардын таасириңде болууга мүмкүн. Маселен, 
Маяковскийдин чыгармалары эрдик (мужественный) доордун 
авангард поэзиясы деп түшүнөм. Бирок эч ким үйрөнүү менен 
Маяковский боло албайт. «Бирөөнүн тапшыруу боюнча жазуучу 
болдум» дегендерге ишенүү кыйын. Андайлар көркөм сөз 
сүрөтчүсү эмес. Көп публицистердин бири, андай чыгармалар ар 
бир сабаттуу кишилердин колунан келет. Андайлар бир канча 
чыгармаларга автор болууга мүмкүн, бирок, канчалык ыйынганы 
менен өмүрдүү, чебер, көркөм искусство түзүшкө «дүрмөтү» 
жетпейт. Ырас, кичинекей шыкты чоң эмгек, аракет менен 
күчөтүп жиберүүгө мүмкүн. Ошондой эле чоң шыкты өстүрбей 
«талантым жетет» деп таштап койсо, эмгексиз, билимсиз жана 
турмуштун көп кырдуу сырларынан четте 
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калса, анын ишенген таланты өзүнөн өзү жоголот. «Талант» деген 
нерсени кай бирөөлөр жокко чыгарышат. «Ар бир адам өзүн 
тарбияласа, каалаганындай акын да, жазуучу да боло алат» дешет. 
Буга ишенүү эң эле кыйын. Ырас, адамда бардык шыктын 
элементтери болушуна шек кылууга болбойт, ошондой болсо да, 
бардык адамдын шыгы, калыпка салгандай тепетең болууга 
мүмкүн эмес. Бирөө химияга, дагы башкаларга айрыкча шыктуу 
болушу талашсыз. Мен канчалык аракет кылсам да эсепти 
өздөштүрө албадым. (Демек, мендеги эсепчилик шык бечел). 
Ошонун тескерисинче бирөөлөр сүрөт тартууну, же музыканы 
жакшы өздөштүрүшөт. Демек, анда ошол шык башкаларына 
караганда күчтүүлүк кылат. Ошондон улам ар бир киши кааласа 
жазуучу, кааласа музыкант болот, дегенде мен шек кылам. Аракет, 
билимдин күчү менен бечел шыкты кыйла көтөрүүгө болот. Бирок, 
табийги чоң талантка караандай албайт. Табийги чоң талант улуу 
даражада өсүүгө күчү келет. Таланттын элементи гана болсо, ал 
Толстой, Пушкин, Шопен, Паганини, Леонард боло албайт. 
Дүйнөдө канчалык адам болсо, ошончолук бири-бирине 
окшобогон табийги айырмалары бар. Ошондой эле ар бир өнөр, 
кесип, искусствонун ээлери да шык жагынан бир-бирине так 
окшошпойт. Ал табийги нерсе. Буудайды адам жараткан жок, ал 
табияттын байлыгы, адамзат аны тарбиялады. Сапатын көтөрдү. 
Ошондой эле талант да табияттын берген табийги дан-данеги, 
адамдар аны эмгек менен өндүрүп, сапатын көтөрүп жаркыратып 
жиберет. Таланттын өзүн танууга болбойт. Ал табияттан тышкары 
нерсе эмес. Табият байлыгынын көрүнүштөрүнүн бири. Табийги 
данек, билим, тарбия, анын сугаты. Талант, көрүнүштү башкаларга 
караганда, тез, таамай, элестүү көрөт. Талант табияттын купуя, 
сырдуу белеги. Заттар ага жандуу сезилет, ошондуктан таланттуу 
чыгарма, көрүнүштү чоңойтуп да, кирчирейтип да, туйгуларды 
ойготуп да жиберет. 

Мен чыгармама адегенде план түзбөймүн. Чыгарманын 
сөөгү – тема, окуяларым кыйла убактарга чейин башымда жүрөт. 
Алар мен жасай турган колумдагы кыймылсыз бою- 
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мум сыяктуу туюлат. Ага кандайдыр бирдемелер жетишпей 
тургандай сезилет. Эмненидир издегенсиймин, эмне экенин ачык 
да түшүнбөйм. Акыры ачык түшүнбөгөн, изделген нерсе кылт 
эске түшөт, так ошол эске түшкөн нерсе менин жаза турган 
чыгармама «кыймыл», «жан», «өң», «сыпат»  берет. Менин  
оюмча  искусство ошол, тема искусство эмес. Тема 
– искусство түзүүгө мүмкүндүк берген фундамент сыяктуу шарт. 

Мен абалкы кездерде жазгандарымды оңдоочу эмесмин, бул 
менин ири катам экенин кийин түшүндүм. Чыгарманын сапаттуу 
болушунун негизги шарты, кол жазманы чарчабай, түзөтө берүү 
менен тыгыз байланышат. Мен шыр жазбайм. Строфадан белгилүү 
нокотко келе электе эле, биринчи эле саптан баштап кайта түзөтөм. 
Түзөтүү, сөз алмаштыруу, кээде мурдагы оюңду өзгөртүп жиберет. 
Бир эле сөз ойлуу, элестүү, орду менен табылып коюлса, ал 
чыгарманын андан аркы өсүшүнө жеңилдик берет. 

Чыгарманын эң оор жери – башталышы менен бүтүшү. 
Турмуш – деңиз, андан канал алуу оңойлук менен келе койбойт. 
Ошондуктан, чыгарманын башталышы чеберчиликти бөтөнчө 
талап кылат. Жаза турган темамдын кай бирөөлөрү эстен да 
чыгып кетет, кай бирөөлөрү айлап болсо да эстен чыкпайт, ал 
күндөн-күнгө проявителге чайкаган пластинка сыяктуу элестерди 
көрсөтө баштайт. Ошол кезде гана жазууга киришем. Эстен 
чыккан темага өкүнбөймүн, анткени, ал тема мени түрдүү 
себептер менен өзүнө тарта алган эмес, мен аны түшүнбөйм, же 
чала түшүнөм. Ошондуктан, мени ынталанта албаган болот. Кай 
бир убактарда канча түзөтсөм да, оюмдагыдай чыкпайт, 
кандайдыр бирдемеси жетпейт, андай учурларда кол жазманы 
таштап коём. Мындай мамиле бөтөнчө сюжеттүү чыгармалар 
үчүн зарыл. Мен тарыхый, коомдук маселелерге, эл тагдырына 
байланыштуу бир теманы 1933жылы колго алгам, ал эки жолу 
басылып чыккан. Абалкы кездерде өзүм да, окуучуларым да 
өзүнчө алымсынган. Биздин коомдук, маданий, адабий 
өсүшүбүздүн талаптары жана 
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мезгил мага көп нерселерди үйрөттү. Мен ал теманы кайтадан 
иштегенде мурдагы варианттын сюжеттик нугу калбаса, идея, 
көркөмдүк жагынан таптакыр өзгөчө болуп чыкты. Автор 
чыгармасын канчалык кайталап караса, андан ошончолук 
мүчүлүш таппай койбойт. Поэзия сөздүн чүлүсүн, таамайын, 
ыргактуулукту, элпек музыкалуулугун талап кылат. Поззия үчүн 
сөз гана эмес, тамгалардын ордуна коюлушу жана дабышы да чоң 
роль ойнойт. 

Мен  күндө  иштей  албаймын,  белгилүү  режим  да  жок. 
Көбүнчө түндө иштейм, ага башынан үйрөнгөм. Бул менин адатка 
айланган кемчилигим (жазуучулар мүмкүн болушунча күндүз, 
ар күнү жана режимге үйрөнүү керек). Бул табийги көрүнүшкө 
ылайык. Мен сейрек жолукса да, өнүмдүү иштей турган учурумду 
пайдаланууга аракет кылам. Андай учурга даярданбайм, ал 
күтпөгөн, белгисиз себептер менен кокусунан келет. Өзүмдү 
чырныктаган сыяктуу сезем, ал убакта мага эчтеме жакпайт, эч 
кимди кыртышым сүйбөйт, болор-болбос нерсе кыжырыма тийе 
берет. Жалгыз тургум келет. Мына ушундай мезгилде катары 
менен бир топ күнү баш көтөрбөй ынтаа менен иштей алам. 
Мындай учурларда чарчаганымды билбейм, карындын ачканы 
сезилбейт. Столдо отуруп ойлоп, таппаган нерселер эшикке чыгып 
ары-бери басканда, кыйры чексиз, ыксыраган ай ааламга көз 
чаптырганда эсиңе түшө калат. Коюу чай, папирос, кыймыл мага 
жеңилдик берет. 

 
* *  * 

 

Кандай чыгарма болсо да, анда автордун керт башындагы 
жеңил, оор окуялардын, оң же терс сапаттарынын элементтери 
ээрчий жүрүп аз да болсо алардын изи сакталып калат. Маселен 
«Таң алдында» чыгармасында ачарчылыкка учураган (1917-жылы) 
балдарды жазганда мен өзүмдөн алыс кете алганым жок. Ошол эле 
чыгарманын ай бир трагикалык оор фрагменттерин көз алдыма 
келтирген түнү жалгыз олтура албай коркконум эсимде. Анда 
окуяны мен бийлебей, окуя 
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мени бийлеп кеткен болуу керек. Мындай учурлар сөзсүз 
натурализмге барып согот. Жазуучу жазган окуя менен канчалык 
жуурулушуп кетсе да, окуясын ээрчип кетпестен, аны бийлеп алуу 
керек. Бардык нерсе табиятта, турмушта, аны таамай көрүп иргеп 
алуу керек, көрүнүш көзгө кандай көрүнсө, ошондой алууга 
болбойт, анын прогрессин, эртеңин көрө билүүгө тийишпиз, 
реалдуу фантазиясыз, прогрессивдүү романтикасыз чыгарма – 
мезгил көрүнүшүнүн регистратору катарында калат. 

Роман жөнүндө бир-эки сөз. Практикада романды түрдүү 
киши түрдүүчө түшүнөт. Бирөө көлөмүнө, бирөө окуясына, дагы 
бирөөлөр каармандарынын аракетине карап белгилешет. Чыгарма 
роман аталган үчүн баалуу эмес, же повесть аталгандыгы үчүн 
куну төмөндөбөйт. Табият портретинин чебери М. М. Пришвин, Л. 
Толстойдун «Согуш жана тынчтык» чыгармасын дүйнөлүк 
адабияттын эң жогорку сересиндегиси деп даңазалоо менен катар: 
«Ал роман эмес, повесть», – дегени эсимде. Ошондон улам роман 
жөнүндөгү пикиримди айта кетким келет. Роман – көп кырдуу, 
чексиз турмуштун бир келкисин толук сүрөттөгөн, коомдук 
көрүнүштүн көркөм элеси. Ал эчен башат, булак, сел, өзөндөрдү 
өзүнө багындырган деңиз сыяктанат. Деңиз ошолордун 
катышуулары менен жаралса, романдын жаралышы да так 
ошондой толуп жаткан коомдук турмуштун түркүм көп кырдуу 
көрүнүштөрү менен табигий карама-каршылыктарынын 
катышуусу менен жаралат. 

Турмушта  эмнелер  гана  жок!  Кубаныч  менен  өкүнүч. 
Күлкү менен ый, шаттык менен кайгы, жалкоо менен ишмер, 
сүйүү менен күйүү, караңгы менен жарык, акыл менен акмак, 
жеңилүү менен жеңүү, жек көрүү менен жан тартуу – дагы-
дагылар толуп жатат, бул чындык. Жаратылыш ушундай. Алар 
турмушта боло келген, боло бере турган карама-каршылыктар. 
Ушулардын эле-менттери койгон маселесине жараша романдан 
орун алуу керек. Көркөм чыгарма окуянын гана эсебин бербестен, 
сезим аркылуу көркөмдүк менен элестүү 
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түрдө жеткирүүгө тийиш. Романдын күлдүрчү жерине күлгөндөй, 
кайгырчу жерине кайгыргандай бололук. Кейипкерлер менен 
бирге кубанып, бирге өкүнөлү. Керек жеринде анын төккөн 
жашын да бөлүшөлүк. Ошондо гана окуган чыгармага канааттана 
алабыз. Кэз бир чыгармаларды окуганыңда кайгыра да албайсың. 
Сезимге тийбейт, ооруган киши каалабаган тамагын ичкендей 
көңүлсүз боло каласың. «Күлдүк», «ыйладың», 
«таңы таңыркатты» деген сыяктуу кургак сөздөрү эч кимдин 
сезимине жетпейт. 

Роман окуган адам андагы каармандарга кайдигер калса, аны 
көркөм чыгарма дешке болбойт. 

Мага 1945-жылы Кыргыз ССРининч эл акыны деген наам 
берилген. 

1945-жылдан бери Кыргыз илимдер Академиясынын 
академигимин. 

Кыргыз ССРинин Токтогул атындагы мамлекеттик 
сыйлыгынын лауреатымын. 

Ленин ордени, үч жолу «Эмгек Кызыл Туу» ордени менен 
жана «Ардак белгиси» орденни менен, медалдар менен сыйлангам. 

 
 

ӨЛБӨСТҮН 
ҮРӨНҮ 

 
Төрт көшөгө, тогуз сүрөттүү драма 

 
 

КАТЫШУУЧУЛА
Р 
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Семенов (Тянь Шаньский) 
Хомутов Н. И. 
Валиханов Ч. Ч. 
Кошаров 
Молдасан 
Файзулла 
Качы 
Үмөталы 
Зарлык 
Кара дөө 
Боромбай 
Алыбек 
Кылыч 
Барак 

 

Сарыбек 
Балбай 
Казыбай 
Калча 
Төрөкан 
Меке 
Булан 
Чейрен 
Айганыш 
Эл беги 
Офицерлер, солдаттар 
Бала 
Апенди 
Уулбала 

 
 
 

ПРОЛОГ 
 

Жайдын күнү. Петроград. Терезеден көрүнгөн Петрдин эстелиги. 
Коллекциялар. Кең кабинет. Ломоносовдун сүрөтү. Хомутов Н. И. (пристав), 
Семенов П. П. (Тянь-Шаньский), Валиханов Ч. Ч., Кошаров (сүрөтчү). 
Жолдоштук аңгеме. Этажеркада китептер. Бардыгы салтанаттуу, мундирчен. 
Хомутов шпорчон. Сөз илимпоз Семеновдун Тянь-Шанга бара турган илимий 
экспедициясы жөнүндө баратат. Атчан, жарактуу кыргыздын эки жоокеринин 
сүрөтү илинип турат. 

Х о м у т о в. (Шампанский татып) Мырзалар! Мен силерге 
дагы кайталап талап айтам. Шашууга болбойт. Жаралуу 
жолборстун уюгуна барууга болобу? Болбойт. Петр Петрович! 
Сиздин илимиңиз жапандар үчүн тыйынга татыбайт. Алар 
таптакыр наадан. Жорук жоосундары бизге белгисиз. Кесиптери 
жортуул, чабуул. Жүргүнчүлөрдү талап алуу, ээнбаш, буларда 
закон жок. 

Ч о к о н. Бирок илим кайраттуулукту талап кылат, полков- 
ник мырза. Сөзсүз сактык да керек. 
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X о м у т о в. Өтө жоокер, айбаттуу эл дешет. Жа-пайыларда 
эмнелер болбойт, (токтоп) кандайдыр окуган элем. Азияда али да 
мыкаачылар бар экен. 

К о ш а р о в. Коюңузчу? 
X о м у т о в (күлүп). Киши жей турганын билбейм. Кыргыздын 

балдары Чокон Чынгысовичтин сүргүчүн жеп коюптур, чын эмеспи? 
Ха-ха-ха! Конфет десе керек, ха-ха-ха. 

Чокон. (күлүп) Хомутовго, полковник мырза! Күлкү боло 
берет. Генералдын өзү биздин курутту тааныбай «Бул эмне деген 
таш» деп сураганы эсиңиздеби? 

X о м у т о в. О, да, эсимде. (Күлүп) урматтуу генерал ашты таш 
деп кокус түшүнгөнү чын. Анын өтөлгөсүн алып кетиңиз, мырза. 
(күлүшөт). Досторум, бул бокалды Чокон Чынгысовичтин 
саламаттыгы үчүн ичелик. 

Ч о к о н. Бул бокал Петр Петровичти «тил алдырсын» 
деп мага берген параңыз эмес бекен? (Күлүшөт). 

X о м у т о в. Жо-жок, Чокон Чынгысович! Сөз сиздин 
боордоштор жөнүндө баратат. Сиз европалыктар менен 
азиялыктардын достугу менен кастыгына жооп бере турган 
элчисиз, данакерсиз. Ошондой эмеспи? 

С е м е н о в. Мен... мунуңуз мага эми жакты, полковник 
мырза. Так ошондой! Данакерлик үчүн! 

X о м у т о в. Токтоңуз, бирок Тянь-Шандын 
жапайылары менен мына минтип кучак жайып турган жери жок. 
(Портретти көрсөтүп). Азыр сиздерди кырсык күтүп турат. 
Тянь-Шандын аскалары башыңарга кулайт. Ушуга сиздер 
түшүнбөйсүздөрбү? 

Ч о к о н. Мага түшүнүктүү, полковник мырза, ошол үчүн 
Петр Петровичти жактап атам. Мен өзүмдүн боордош, кандаш 
элимди билемин. 

Семенов. А илимий экспедиция – боорукерликтин, 
мээримдүүлүктүн тили. 

Хомутов. Мырзалар! Кайталап айтам, кыргыздарды 
моголстандын жапан жолборсу деп аташкан. Булар үргүлөп олтурган 
мышык эмес, кутуруп турган ач арстандар! 

Ч о к о н. Сиз байыркы тарыхына кеттиңиз. Ал арстандын 
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канын ажыдаар  Чынгысхан эчак соруп таштаган. Аларды азыр 
майда чөөлөр талап жатат. Ачык айтканда алар Кудаярхан менен 
Богдахандын жеми болуп калды. Алардын күнү күн эмес. 

Х о м у т о в. Сиз туура айтасыз. Кыргыздарды чөөлөр талап 
атат. Демек, чөөлөрдүн кыжырына тийүүгө болбойт. Крым согушу 
бүтмөйүнчө чөөлөрдүн жемин талашууга шарт жок. 

С е м е н о в. Илимий экспедиция эч кимден жем талашпайт, 
полковник мырза. Биздин чабыт мына! (Балкасы менен столдогу 
ташты такылдатат). Уктап жаткан Тянь-Шанды ойготобуз. 

Х о м у т о в. Мырзалар, чынын айтсам, ар бириңер-дин жеке-
жеке башыңыздарга мен жооп берем. Менсиз бир кадам аттоого 
болбойт. Экспедиция үчүн менин шпорум шыңгырай элек. 
(Шыңгыратып). Бул шыңгырды күтө бергиле! 

С е м е н о в. Демек, (башын чертип) мына бул нерселер сиздин 
колуңузда турган чөлмөк экен да? (Токтолуп). Сиз көп нерселерди 
артык көтөрүп алган жоксузбу?! 

X о м у т о в. Кечиресиз, сиз жашсыз. Укуктун чегин сиз 
өлчөй албайсыз. 

С е м е н о в. Илимпоздордун укугу, балким сизге багынбас. Х о 
м у т о в. (калп күлүп). Эсиңизде болсун жаш жигит, 

самодержавие – жеке бийлик! Демократия эмес, ал эмнени 
кааласа сиз ошону аткарасыз! Сиз ушуга түшүнөсүзбү? Сиздин 

алтын башыңызды жапайылардын найзасынын учунан 
көргүм келбейт. Бул сөз сизди коркутуш үчүн эмес. Учурдун өзү 
ошондой. 

С  е  м  е  н  о  в.  Полковник  мырза,  сиз  мага  закондуу 
жардамыңызды бериңиз? Экспедицияны качан, кайдан алып 
барат? Ал орус география коомунун иши, ачык айтканда, менин 
жумушум. 

X о м у т о в. Ошондой ойлойсузбу? 
С е м е н о в. Да, ошондой ойлойм. (Балка менен 

алаканындагы ташты чокулап) Ошондой ойлойм. 
X о м у т о в. Жаңылган жоксузбу? 

С е м е н о в. Айтыңызчы? Биз качанка чейин чет мамле- 
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кеттин илимпоздоруна карап отурабыз. Качанка чейин бармак 
соруп отурабыз. Сиз билесизби? Менин өлкөмдүн географиясын 
чет өлкөлөрдүн окумуштуулары текшерип жүрөт. Биз эмдиге 
өзүбүздү баалабайбыз. Биз качанка чейин илимдин бечели 
болобуз!? 

X о м у т о в. Да, с... аныңыз туура. Бирок унутпаңыз. Биздин 
илим али жаш, ал өсүп жеткенче үйрөнө берүүбүз керек. 

С е м е н о в. Кечириңиз, биз бирөөдөн канча үйрөнсөк, 
ошончолук үйрөтө турган күчүбүз бар. 

К о ш а р о в. Таптаза чындык, вот все! 
Хомутов. Аша чаптыңыздар. Мен сиздерге зртең ишенем, 

бүгүн эмес, эртең. 
Ч о к о н. Анда кечигип калабыз. 
X о м у т о в. Жок, жок. Ишене бериңиз. Чынын айтам, биздин 

илим уяда чыйпылдаган сары ооз балапан. 
С е м е н о в. Андай эмес, канат жая турган мезгил келди. 

Орустун географиялык коому өзүнүн илимий укугун эч кимге 
бербейт. 

X о м у т о в. Жаман тилек эмес, бирок факты менен тилектин 
ортосу асман менен жердей. Ага чыгыш үчүн ишенимдүү шаты 
керек. 

С е м е н о в. Орус илими ишенимдүү шаты. X 
о м у т о в. Кечигип калдыңыздар. 
Се м е н о в. Александр Гумбольддун билдирүүсү так эмес, 

менин талашым ошондо. Орус география коомунун экспедициясы 
бул маселеде дүйнөлүк илимге жаңылык киргизет, буга ишене 
бериңиз. 

X о м у т о в. Жаңылык киргизет? Жаңылык дейсиз. Ал, ал 
сиздин фантазия... 

С е м е н о в. Кечириңиз, полковник мырза, сизге ошол 
фантазия жетишпейт. 

X о м у т о в. (Таңыркап) Петр Петрович! (токтоп) Сиздин 
патриоттук жалыныңызга ыракмат, ак көңүлүм менен кошулам. 
Бирок... Бирок... (Шадыларын ойнотуп) Гумбольд дүйнөлүк 
атакка ээ болгон адам. Илимий иштерин Америкага, 
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Индияга чейин жүргүзгөн киши. Демек ал география илиминин 
генералы, ал балким маршалы, (токтоп) мен жашыргым келбейт, 
сиз илимдин лейтенантысыз, лейтенант сүйлөсө, аны далилдеш 
керек. Далилдеш үчүн, такс... кандай десем экен? 

К о ш а р о в (күлүп). Кыскасы, далилдеш үчүн да-лил керек 
деңизчи? 

Хрмутов. Ал гана эмес, (башын чертет) баш керек. С е 
м е н о в. (күлүп) Биз баштан жарды эмеспиз. Х о м у т о в. 
(күлүп). Кеп анын кабыгында эмес, данегинде. Семенов (күлүп). 
Моминтип кадактап көргөн эч ким жок. 
Чокон (күлүп). Полковник мырза, шектенбей эле койсун. 

Биздин мекенде баштын бардык түрлөрү табылат. Анын арасында 
улуу урматтуу, сиздин башыңыз да жүрөт. 

К о ш а р о в. Биздин падышанын башы оңой башпы?! Жалгыз 
өзү үч падышага каршы согушуп атат. 

Х о м у т о в. Так, точно, мырзалар, анын башы падышалык баш. 
Өзүнө өзү ээ. Андай баштар бизде көп эмес. 

С е м е н о в. Мекендин даңкы падыша менен эмес, илим 
менен, маданият менен белгиленет. 

X о м у т о в. Вот так! Сиз саясатчыл да болуп кеттиңиз!!! С е 
м е н о в. Саясат сиздин кесип, илим биздин кесип. 

Биз илимдин дыйканыбыз. Сокурдай темселеп турган элге биз 
прогресстин үрөнүн себебиз. 

X о м у т о в. Үрөн дейсиз, Петр Петрович, азыр үрөн кай- 
да? Миң жылдап уктаган эл азырынча үргүлөй берсин, менин 
шашылышым жок. 

Ч о к о н. (кыжырданып) Полковник мырза, мен мына бул 
мундирди керт башым үчүн кийген эмесмин. Биз прогрессти 
Россия империясынан күтөбүз. Мен ушул элдин уулумун, бизге 
жардам керек. 

X о м у т о в. Сонун мунуңуз – эң эле сонун, прапорщик 
мырза, муну сиз түшүнөсүз. А сиздин Үмөталы даткаңыз Кудаяр 
хандан алтын ээр, ак боз ат алып олтурат. Боромбай султаныңыз 
Богдахандын көк ташын тагынып олтурат. Мына, сиздин элиңиз. 

Ч о к о н. Имею честь, тил кайтарууга уруксат этиңиз? 
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Хандарга бийлик керек, элге тынчтык керек. Аблай хан кыргыз 
менен казакты эчен ирет өзү кырды, аны сиз жакшы билесиз. 
Бирок ал өз билгенин кылды. Алар Россия империясына кошулуп 
тынды. Менин милдетим жаралуу торгойдой алсырап жаткан элди 
кароо, аларды адаштырбоо. Скифтердин тагдырын кыргыздардан 
көргүм келбейт. 

Х о м у т о в. Поручик, чектен тыш күйбөңүз (кербезденет). Эл 
чыдай турат. Биз да чыдай турабыз, бизге ишене беришсин. 

Ч о к о н. Алар бала ишенчээк эл, кул сыяктуу чыдамкай болчу. 
Алар эми эч кимге ишенбейт, эчтемеге чыдабайт. Аларды өмүр менен 
өлүм талашып турат. Буга кайдигер карашка акыңар жок. Алар айкын 
жардамга ишенет. Ал эми Англия... дагы дагылары сизге карап 
олтурат. 

К о ш а р о в. Ой, байкуш кыргыздар ай, (папкасын оодарып) 
мырзалар, мына муну уккулачы? Мен муну Радловдон алдым. 

 

Кырлардагы кайыңдардын бетинде, Тамга 
жокпу кыргыз балта чаппаган, Өзөндөрдө, 
жылгаларда, сайларда, Кыргыз жокпу 
кыргын болуп жатпаган, – 

– деп ырдашат алтайлыктар. Бул кайгылуу, кандуу тарых 
эмеспи! Это трагедия, трагедия, господа! 

С е м е н о в. (кайталайт) 
Өзөндөрдө, жылгаларда, сайларда, 
Кыргыз жокпу кыргын болуп жатпаган! (токтоп) 
Кыргыз жокпу кыргын болуп жатпаган... 

Бул ыр, кадамын канга боёгон Чыныгысхандан калган 
жүрөктөгү так эмеспи?! 

Ч о к о н (картадан көрсөтүп). Мырзалар, мен кайталап 
айтайын, кыргыздар азыр ташка чапкан айнектей чачырашты... 
Мына, бул Тянь-Шандан Тибетке чейин Памирден Индустанга 
чейин, Кара-Корум Коюнлун тоолоруна чейин тентип баратат. 
Бирок эч кимге багына элек. Алар бактысыз тирүү жүргөндөн 
көрө багынбай өлгөндү даңкташат. 
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Х о м у т о в. Мен ошондой багынбастарга кол бергим келбейт. 
Эгер Крым согушу болбосо, Тянь-Шандын дарбазасын кылычтын 
кыры менен ачып берет элем. Бирок ага шарт жок, шарт керек. 

С е м е н о в (таңыркап). Полковник мырза, онтоп турган 
жаралуу кийикке курал жумшагыңыз келеби? Мен ушундай 
түшүндүм... 

К о ш а р о в. Мен дагы. 
X о м у т о в. Жаңылган жокпуз. Бул элди адегенде чокуп 

коюш керек, ансыз багынбайт. 
Ч о к о н. (кыжырданып ары бери басат) Чокуп дейсизби?! С е 

м е н о в. Ал мүмкүн эмес, мырза, орто кылымдагы испандык
 баскынчы Кортести 19-кылымда орустардан 

көргүм келбейт! Сиздин кылычыңыз мага жарашпайт! Илим – 
дүрмөттү талап кылбайт. Мына! Илимдин куралы мына! (бал- 

касын көрсөтөт). 
Х о м у т о в (күлгөнсүп). Чокуш деген согуш деген сөз эмес, 

Перт Петрович, эгер мамлекетке керек болсо, чокуп да коет. 
Биз чокубасак, азияттар бизди чайнап туруп бүркүп жиберет. 

Ч о к о н (жылмая, кыжырдуу). Полковник мырза! Чокуганы 
турган сагызганды ителги илип кетсе, мен мына минтип кол 
чапалактайт элем (Алакандарын таптайт). 

Х о м у т о в (ачуулу карап). Что, что? Эмне дедиңиз! 
С о л д а т (кирет). Полковник мырза, сизге кат бар. Уруксат 

этиңиз? 
X о м у т о в (колун сунат). Бериңиз. С о 
л д а т. Кетсем болобу? 
Х о м у т о в. Бара бериңиз (Катты ачып көз жүгүртөт, 

көңүлдүү алаканын чапкылайт, Чоконго). Мына сиздердин 
азияттардын иши! Прапорщик мырза! Каңшаар чын болуп чыкты. 

Ко ш а р ов. Кандай каңшаар? 
Х о м у т о в (окуйт)... Капитан Качыбек мырзанын чалгыны 

боюнча каңшаар чын болуп чыкты. Илимпоздун башы кичи 
Букаранын аянтында найзанын башында сайылып ту- 
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рат. Калгандарын тактай албадык. Кербени таланып кеткен. 
С е м е н о в. Полковник мырза, сөз ким жөнүндө? 
X о м у т о в. Сиздин илимпоз досуңуз Адольф жөнүндө, сиз 

азияттарды эми түшүнөсүз. (Катты берет). 
С е м е н о в. Адольф, Адольф. Ак ак көңүл илимдин анык 

солдаты эле, жаны жанатта болсун. (Шапкелерин алышат). 
К о ш а р о в. Вот что, господа! Кандай наадандык, бул кандай 

коркунуч! 
Ч о к о н. Бул провакация, бул Англиянын кылычы. 
X о м у т о в. Кармаган кол кимдики болсо, шилтеген кылыч 

ошонуку. Кудайга даңк, бактысыздыкты өз уба-гында эскертти. 
К о ш а р о в. Демек все? 
Хомутов. Да, все! (алаканын чабат). Точка. Кыр-сыкка, 

бактысыздыкка башты тосууга болбойт. 
С е м е н о в. Прогресстин патриоту, биздин сыймыктуу Петр 

«Бактысыздыктан, кырсыктан корккондо бактылуу боло албайт» 
деген орус илиминин атасы Михаил Ломоносов (балкасы менен 
көрсөтүп) журттун пайдасы үчүн, Россиянын илими үчүн 
өмүрүмдү берем, башым табытка киргиче күрөшө берем деген. 
Биз тырмактан тер тамганча, чечекей сөөл болгончо иштөөгө, 
мекенди даңктоого милдеттүүбүз! Эч кандай кырсык бизди 
коркута албайт. (Портретти көрсөтүп) Орус илиминин атасы  
Михаил  Ломоносов  менен  улуу  Петрдин (Петрдин эстелигин 
көрсөтүп) арбактары бизди колдой берсин, прогресс эч качан 
чегинбейт. 

X о м у т о в. Силерди ажал айдап баратат. 
С е м е н о в. Илим ажалды жеңет. (Семенов экөө бетте- 

шип тиктешет). Да, илим ажалды жеңет. 
 
 

ЭКИНЧИ 
КӨШӨГӨ 

 
2-к а р т и н а 

 
Сахна караңгы. Согуш. Чурулдаган үндөр, учкан жебелер, мыл- 
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тыктын үнү, сахна караңгылыктан аз-аздан жарыктана баштайт, ошого 
ылайык үндөр алыстап, алыстап баратып жок болот. Кийимдери кызыл 
Үмөталынын «лагери», туткундарды айдаган жоокер, ыйлаган балдар. 
Үмөталы, Төрөкелдилер соотчон, туулгачан. Төрөкелди ары жакта ташка 
көчүгүн коюп, ары жакты акмалайт. Үмөталынын көрөр көзү Айганыш ага 
каркыт берип эркелетип олтурат. Үмөталы көзүн таңган бирөөнү сурап атат. 
Бирок айбалтачан туткунду күзөп турат. 

 
Үмөталы (күзөтчүгө). Барагым! Бул коркок жок болгондо 

кимди кемитет, бар болгондо кимди жыргатат, алып кет. Барагым, 
сага бердим, кылычымды сына, кылычымды? (Туткунду алып 
кетет). Каркыттан, Каныш, каркыттан. 

Айганыш. Баатыр арбын ичип койдуң? (Мурутун сүлгү ме- 
нен сүртөт). 

Ү м ө т а л ы. Кааласаң күйүт тарткысам, арак эмес, уу ичесиң. 
Ха-ха-ха! 

К а р а д ө ө. Канга тойбогон датка кычкыл сууга тоймок беле, 
бере бер, өзүбүздүн тукумду өзүбүз кырдык, эми күйүтүн 
тарталык, алып кел, жеңе, каркытыңды! (Карадөө туруп, тартып 
жиберет. Барак кирет). 

Б а р а к. Датка! Кылычың албарс болуп калды. Жанакы 
коркок башынын ыргып кеткенин билбей калды окшойт, чуркап 
барып жыгылды. (Кылычты жеңине сүртүп Үмөталыга берет. 
Айганыш селт этип чегинет). 

Ү м ө т а л ы. Барагым, мен муну өзүм сынап көрөйүнбү? 
(Кылычын ойнотуп туш-тушка шилтейт). Алып кел! 

Б а р а к. Кулдугум бар, даяр, (ар жакты карап). Жибер! Өзү 
тосуп алат. Бул Боромбай султандын жээни, жаш бөрү, Зарлык 
баатыр. 

А й г а н ы ш. Зарлык. Кайсы? Зарлык баатыр эмес, бала. Барак 
сен кайдагыны айтасың? (Үмөталыга) Баатыр, Зарлыкты сен 
билесиң, тайдан жыгылып, сага ыйлап келгени эсиңдедир. Ал 
жаңы чайкалган жумуртка, балапан. 

З а р л ы к. Жеңе мага мыят болбо! Үзөнгү тепкеним үч жыл 
болду. 
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Ү м ө т а л ы. Ал, ширгисин алчы! (Кылыч менен 
токулдатат.) Мен Зарлык баатырды көргүм келет. 

Б а р а к. Мунун жүрөгү экөө дешет. 
Ү м ө т а л ы. Ошондойбу? (Аябай тиктейт. Зайыбына.) Эрке 

сен ырас айтасың. Бул балапан, ал эмненин балапаны? Аны 
билбейбиз, күйкөнүкү бекен, же темир текөөр бүркүттүкүбү? Келе 
каркыттан? Зарлыгыма каркыт берчи?.. 

З а р л ы к. Датка, силердин алдыңарда уялбай туруп каркыт 
көтөрсөм салтты бузам го. Мен силер менен тууганмын, 
кандашмын. 

Үмөталы. Жок, жок Зарлыгым, андай эмес, биз эми канга кан 
төгө турган душманбыз. Силер менен биз кектешкен жообуз. 
Кандашмын деп айбыкпай башыңды көтөр?! Иче бер? Жоого жоо 
кандай мамиле кылса, сен мага так ошондой кыла бер! Мага тик 
кара?! 

А й г а н ы ш (чочуйт). Датка иниңди чочутпай, канатыңа 
калкалап ал! Жез таңдайдын айтканы эсиңдедир? 

К а р а д ө ө (кылчайып). Жез таңдайдын тили жоо жоолоп 
бербейт, Каныш. Жоого мен керек, мына бул тинте керек. 

Ү м ө т а л ы. Эрке!' Эркем!.. Жоо аяган жаралуу дейт. Сен 
жоодон эмес, өзүмдөн жараланып жүрбө? Мени карап туруп жооп 
берчи? (Кылычы менен ээгинен көтөрөт.) Жооп берчи! Эркем бул 
татынакай баштын сага кереги жокпу? Ачкыл кайрат берет, эрди 
экилентип жиберет. Бер! Бере бер! 

Айганыш (жылмайып). Датка, бул баш сага таандык. Сенин 
колуңда, менин эркелигим чын болсо, кез-кезде тилимди алат го 
дечү элем. (Каркытты Зарлыкка сунат.) 

З а р л ы к. Жеңе, колуң уялбасын. (Алат да Үмөта-лыга) арактын 
күчү менен кайраттуу болгум келбейт, датка. 

Ү м ө т а л ы. (Зарлыкка.) Күчүгүм, мен болсоң, сен Үмөталы 
датка болсоң, мына бул менин кылычым ко-луңда болсо, эмне 
кылар элең? Ме? (Кылычты эки колдоп ыргытат. Зарлык тосуп 
алат.) Бийликти бердим, Кана Үмөталы датка болуп көрчү? 
(Кырданып ооналактайт, Күзөтчү Зарлыктан чочуп, 
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айбалтаны даярдап турат. Зарлык кылычты ойнотуп эки жагын 
жалт-жалт карайт. Жылмаят.) 

З а р л ы к. Датка, мен Үмөталы болгум келбейт. Үмөталылар 
көп болсо, жер жүзүндө тирүү кишилер аз болор эле. Мен 
Үмөталы болгум келбейт. (Токтолуп). Атаганат! (Кылычты 
ойнотуп.) Кырылган элдин өчүн алат элем... Анте албайм, мына 
бул даяр турган желдетиң чаптырбайт. Менин колум 
көтөрүлгөнчө, айбалта чокума тиет. (Кылычты Барак ала коёт.) 
Бирөөнү Үмөталы кылып убараланба, датка? Бир Үмөталынын 
өзү деле бизге көп, артык баш. 

К а р а д ө ө (башын чайкайт). Мунун жүрөгү, жүрөк эмес 
тирүү жолборс. Сен мени тарткансың, иним. Бирок тилиң меники 
эмес. 

Ү м ө т а л ы (кайдигерсип). Ошондойбу, э-э Барагым, мага ким 
сүйлөдү, бул ким? Мен артыкбаш экенмин. Мен э! Мен артык 
экенмин. Карадөө сен жаңыласың, сенин жүрөгүңдөй жүрөк 
душманда болбой эле койсун, Барак? Э, Барагым! Сен барсыңбы? 

Б а р а к. Бармын датка! 
Ү м ө т а л ы. Э-эй, бул күйкөнүн балапаны эмес, томогосун 

кайта кийгизип кой! Анан... анан... (Дароо ширилей баштайт.) 
З а р л ы к. (Баракка.) Катуу тартпа, кургаганда муунтуп 

жиберет... (Үмөталыга) Датка, эл жарашканча мени күрөөгө карма, 
туткундарды кыйнаба?.. 

Ү м ө т а л ы. Ха-ха-ха-ха! Үмөталыга туткундун ке-реги 
болчу беле? Кереги жок, Кыдыгыңдын керексиздерин кырып 
жибердим, жоону устара менен чач алгандай тазалап коюш керек, 
тазалап. Каныш, каркыттан! 

З а р л ы к. Ошондойбу? 
К а р а д ө ө (кайдигер). Ошондой, сыйпап койдук. Туткун. 

Данхан күйөөбүз Алыбек баатыр калды. Кыдык-Желдеңден жаш 
арстан сен калдың, иним. 

З а р л ы к. Алжыган бүркүттүн көзүнө арсчычкан арстан болуп 
көрүнөт деген ошол. Мен баатыр болсом, датканын башы 
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Боромбайдын босогосунда жатат эле. (Күлөт.) Ыраспы, баатыр? 
Карадөө (кайдигер). Алжыган бүркүт, алжыган бүркүт, кызык 

сөз экен, датканын башына кыргыз эмес, кумурскадай кайнаган 
кытайдын да күчү келбейт. Оролдон келген орустун да күчү 
жетпейт! 

Ү м ө т а л ы. Барак, Барагым, бүркүтүңдүн томогосун шыпырып 
таштачы. Бери каратчы! (Үмөталы тиктейт.) 

3 а р л ы к. Таанып ал датка, дагы кандай жерден көрүшөр 
экенбиз. 

Ү м ө т а л ы. Кыяматтан. Тиги дүйнөдөн  көрүшөбүз. 
З а р л ы к. Анда сакчың болбойт. Бирме-бир, жеке-межеке 

беттешебиз! (Күлөт.) 
Ү м ө т а л ы. Эй, Карадөө, бул кайсы кубанычына күлөт? 
К а р а д ө ө. Анык баатыр өлүмгө жылмайып барат, датка. Ү м 
ө т а л ы . Эмесе мен баатырды сынап көрөм, Бара- 

гым! (Кылычын ойнотуп, үйдү айлана берет.) 
Б а р а к. Алоу, бас. (Айдап чыгат.) 
Ай г а н ы ш (Зарлыкты кучактап). Айланайын агаңдан 

кечирим сура! Тизесин кучакта! Садага болоюн! Кырчыным, сени 
кантип өлүмгө кыйсын, сурачы, кагы-лайын, сура! 

З а р л ы к. Кош, жеңе, эл тынчыса апама айтарсың, мен ар 
намысымды саткан жокмун. Төрөкан өзүн-өзү билет. Кош, жеңе. 

А й г а н ы ш. Антпе, садага, агаң опузалап жатат ко. (Сел- 
деет.) О теңир, көгөргөн көк! Баланы сактай көр?! 

Ү м ө т а л ы. Опуза атамдан калган. Мен Үмөталы-мын, ха-
ха-ха! Кана Зарлыгым мындай басчы? Кана! (Кылычтын учу 
жарк этет.) 

Айганыш. (бакырып.) Ай датка, кантесиң? (Бетин басып 
отура калат. Барак кылычка жеңин тосо берет. Үмөталы канды 
сүртө кылчайып карайт). 

К а р а д ө ө (жай кылчаят). Датка, Балапанга да кылыч 
жумшадыңбы? 

Ү м ө т а л ы (кылычтын учу менен ар жакты көрсө-төт). 
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Сен эмнени билесиң, Карадөөм. Боромбайга мындай акылдуу, 
баатыр башты ыраа көрбөймүн... Сарыбек! О, Сарыбегим, 
кайдасың, сен кайдасың? 

С а р ы б е к. Алдаяр даткам, мен мына. (Келип алдына 
жыгылат.) 

Ү м ө т а л ы (Аны тээп). Айтчы Сарыбегим, мен сенден 
уккум келет, мына мындан биз эмнени таптык? 

С а р ы б е к. Боромбайдын толтосун кыркып таштадың, датка. 
Боромбай чыдай албас. Өлүп калышы ыктымал. 

Ү м ө т а л ы Душмандын кайгысын көрүш кандай кубаныч. 
Ыраспы, Сарыбегим. 

С а р ы б е к. Кубаныч, даткам, кубаныч. Ырас. 
Ү м ө т а л ы. Эмесе, ошо кубанычты мен сага берем, 

Сарыбегим, Барак, э Барагым! 
Б а р а к. Даткам, мына даяр! (Соотко оролгон баш-тын 

үстүнө туулгасын коюп алып келет.) 
Ү м ө т а л ы. (кылыч менен көрсөтүп.) Сарыбегимдин колуна 

бер. Сарыбегим Боромбай султанга жеткирет. (Сарыбек чочуп 
элеңдейт.) 

К а р а д ө ө. (Сарыбекке). Ой, кызыл кулак. Сен эми баш 
менен соода кыла турган болдуң. 

С а р ы б е к. Датка, датым бар? (Бүк түшөт.) 
Ү м ө т а л ы. Сарыбегимдин даты бар, айт Сарыбегим, айт? 
С а р ы б е к. Датка, менин башыма таш жүктө, көтөрөм. 

Жердин жети катмарына жумша, барам. Мал-мүлкүмдү талатып 
жибер, көнөм... 

Үмөталы (ачууланып кылыч менен түртөт). Жобурабай айт, 
датыңды айт! 

С а р ы б е к. Башты бөлөк кишиге тапшырсаң экен? Мен 
Боромбай менен кандашмын. Бул шордуу башты, чилдин 
башындай үзүп алат. Мен кантип барам, менин жүрөгүм даабайт. 

Ү м ө т а л ы. Ээ-эй, кызыл кулак менен бит жүрбөгөн 
жер болбойт. Сени кызыл кулак деп билет. Сен меники да 
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эмессиң. Боромбайдыкы да эмессиң. 
С а р ы б е к (эмгектеп Төрөкелдиге). Баатыр, башым тартуу, 

алым тартуу. Жан, жан, жан соога, баатыр. Бөөдө өлүп кетпейин? 
К а р а д ө ө. Сенин кайсы жакшылыктуу жаның бар экен! 
Ү м ө т а л ы. (башка тээп) Сарыбегим тур! Көтөр башыңды. 

Мени кара! Үмөталынын жардыгы эки болгонун уктуң беле? 
С а р ы б е к. Жок, датка. Уккан эмесмин? (Калты-райт.) 
Ү м ө т а л ы. Сендейлер мени менен калжирешкенин көрдүң 

беле? 
С а р ы б е к. Жок, датка, көргөн эмесмин. 
Б а р а к. Даткам ажыдаар экенин билчү белең? 
С а р ы б е к. Билчү элем, мен эмес жумурай журт билет. 

Даткалардын даткасы. (Колун бооруна алып, кайраттуу тура 
калат.) Датка акыркы датымды ук? Мен дагы тең ата ак сөөкмүн! 

Ү м ө т а л ы. Сарыбегим ак сөөк. Сарыбегим, да-тыңды айт. 
С а р ы б е к. Мына бул Барак баатырды кошуп бер датка, бул 

жыландын тилин билет. Шайтанды да алдайт. 
Ү м ө т а л ы. Барагыма жакшы баа бердиң. Барак тыңшай 

турган сак кулагым, Барак салаадан түшкөн тирүү сымабым, андай 
кишини Үмөталыдан алам десең, анда сен ким болосуң? Сен менин 
кулагымды кескиң келеби? Алыстан көрсөткөн турнабайымды 
колумдан алгың келеби? Деги сен кимсиң? Э, Барак, мени менен 
ким сүйлөшүп турат? (Кылычын, анан Сарыбекти карайт.) 

Б а р а к. Алдаяр датка! Ит үйүр болсо жолборско үрөт дейт. 
Бул сага үйрөнгөн ит. Бул итиң сага үрөйүн деген жери жок, 
эрээркеп жатат, ушундай эмеспи? Же! 

С а р ы б е к. Ушундай, ушундай. Ооба ошондой... 
Б а р а к. Ал. Боромбайдын боор этин өзүнө жегизип кел! 
Ү м ө т а л ы. Айтчы, Сарыбегим! Сен эмне кылып келесиң? С а 
р ы б е к. Боромбайдын боор этин өзүнө жегизип ке- 
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лем, датка? Мен кеттим. (Жөнөйт.) 
Үмөталы. Токто Сарыбегим, Боромбайга айт, катуудан казаны, 

жумшактан күлү калганча чабам, балдарын толорсугунан тешип, 
керегесине илем. Кемпири менен келини тигине? Кызалак болуп 
колумда турат. Эркек болсо Алыбек баатырын аманында 
куткарсын, челише турган жерин айтсын, уктуңбу! 

С а р ы б е к. Уктум! 
Ү ө м ө т а л ы. Барагым, Сарыбегимди каркытка кандыр. 

Анан өзүмдүн жездемди алып кел, жездемди? 
Б а р а к (өзүнчө). Балыктын изи сууда – жок. Барактын изи 

чууда жок. Барак булактан тунук, сүттөн ак. Калктын баары жоо 
болсун, кара башым соо болсун, өзүмдү чакпаган жылан миң 
жашасын, миң жашасын, миң! (Кетет.) 

Ү м ө т а л ы. Эрке, каркыт, каркыттан! Эркем, сен мага 
карачы, катынга багынбаган падыша да, баатыр да болот бекен! 
Жок, жок, болбойт! Баары катынга багынат, мен да багынам. 
Канышай! Кабагыңды ач! Бери карачы! (Барак көзү таңыган 
Алыбекти алып келет). 

Ү м ө т а л ы. Кел, жезде, кел. Кер атка бугунун там-гасын 
салдың, бугу болуп алдың. Анан Ормонду ойрондо деп акыл 
бердиң ыраспы, жезде? 

А л ы б е к. Аны менден сураба. 
Ү м ө т а л ы. Ортоңорго от жаккан ким? 
А л ы б е к. Намыс! Мени ким кармады. Сени эми Кара 

ажыдаар сорот. Бакадай чарылдайсың. 
Ү м ө т а л ы. Сорсоң, коркутпай сор! Мен коркчу белем? 
А й г а н ы ш. (Үмөталыга.) Баатыр каарданба, бул киши сен 

менен кандаш. Энеси бөлөк болсо да аталаш, тең туулган, сенден 
улуу, наркты бузба. Жездеме кол тийгизбе, баатыр. (Каркыт 
даярдайт). 

Ү м ө т а л ы. Э-ээ... Ошондойбу? Сен мага акыл үй-рөтө 
турган болдуң, Каныш? Мага теңир үйрөтпөсө, киши үйрөтө 
албайт. Канышты канчык деп айтсам кантесиң? Ха-ха-ха! 

А й г а н ы ш. Эрк өзүңдө баатыр. Наркты эле эсиңерге са- 
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лып атам. Хандын башы көпүрө болсо хандар хандарды тепсебей 
аттап кетет дечү эле. Жездем да сендей датка. 

Ү м ө т а л ы. Менин Барагым башыңа сака толгоп жүрбөсүн, 
эркем! 

А й г а н ы ш . Кимге толгонбогон сака, колуңдамын, теңдеши 
жок, көк жалым. 

А л ы б е к. Айганышсыңбы, балам! (Чыдамсызданат.) А 
й г а н ы ш. Кулдук аба (Жүгүнөт.) 

А л ы б е к. Теңир жалгасын, алдыңды бала, артыңды мал 
бассын. 

А й г а н ы ш. Жезде, силерге каркыт сунуп турам. 
Алыбек (Алыбек колун сунат). Көшөгөң көгөрсүн. 
Ү м ө т а л ы. Барагым! (Жаңсайт, Барак каркытты кагып, 

кагып жиберет. Алыбек колу менен кайсалап ка-лат). Эй, колум 
көтөрүлө электе чыгып кет! 

А й г а н ы ш (жасакерленип). Кулдук датка, кулдук, о 
жараткан! (Бетин басып чыгып кетет). Ушундай дагы күн 
болобу? 

Ү м ө т а л ы (Баракка). Барагым, мына бу как баш-ты ким 
десем экен?! Тууганбы, жообу! (Тескери карап кырданып 
олтурат. Алагүү мас). 

Б а р а к. Жаралуу каманың датка. 
Ү м ө т а л ы. Айтчы, Барагым, кайдан кантип кармадыңар? 

(мас ооналактайт). 
Б а р а к (өзүнчө). Дөөрүгөн дөбөттү Кудай урду го! 
Алыбек (башын силкип). Менин башымды шири-леген сен 

белең, Барак? 
Барак (кучактап). Акылманым, ыйыгым, маска ишенбе, кара 

ажыдаар дөөрүп жатса да, сынап кайраш-тырып жатат бизди. 
А л ы б е к. Итим, кылгылыкты сен кылыпсың бейм! Б а 
р а к (кулагына). Жоо, жок абаке! Көк урсун! 
А л ы б е к. Тузум урсун ит. (Кармамакчы болот). Кайдасың! Б а 
р а к (Үмөталыга). Датка, бул кандай кордук! Ормон- 

ду өлтүргөнүнө мактанат! Муну кантип чыдап угасың, даткам! 
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Какбаштын тилин кесип, өзүнө жегиз-бесем болбойт ко! 
Ү м ө т а л ы. Ха-ха-ха... Тилинби? Тили дейсиңби, 

мактандыбы? 
Б а р а к. Саал массың, датка, уккан жоксуңбу? 
Ү м ө т а л ы. Шашпа Барагым, шашпа. Тилин кес-сең кес! А л 
ы б е к. Баш кесмей бар, тил кесмей салтта жок. 
Ү м ө т а л ы. Ооба, ооба баатыр жездем чын айтат! Салтта тил 

кесмей жок. (Ойлоп) Башы да аман, тили да аман болсун. 
Баатырдын оозуна коргошун эритип куйдургула! (Алыбекке) Дагы 
сүйлөйсүңбү? Сүйлө, жезде сүйлө! Тилиңе тийгизбейм, Каныш! Э, 
Каныш! Каркыттан! 

А л ы б е к. Сүйлөйм, коргошун эригенче сүйлөй берем. 
А й г а н ы ш (кучактап.) Ажыдаарым, акылыңа кел.. Эмне 

деп атасың? Сырттаным, каарданба? Теңдеши жок – канкорум! 
Ү м ө т а л ы. Барагым! (Жаңсайт). Баатырдын тилегин 

орунда?! (Барак чыгып кетет). Баатыр жезде, сүйлөй бер! Угуп 
кой! (Күлөт). Башыңды бөлөк көмдүрөм, сенин кылмышың ушуга 
татыйт. 

А л ы б е к. Сен сөзгө келбейсиң, келип көргөн эмессиң. Бирок 
ойлон! Мен сенден улуумун. Сакалымды сыйла, башымды бөлөк 
көмдүрбө! 

Ү м ө т а л ы. Кара ажыдаар айткандан кайтпайт. 
А й г а н ы ш. (жашын сүртөт.) Баатыр. Айланайын датка, 

адам кылбаган жорукту баштаба! 
Ү м ө т а л ы . (Зайыбына) Чык! Канышам, кудайың сени чык 

деп жатат. 
Айганыш. Канкорум! (кучактайт, сакалын сыйлайт). 

Даткам... 
Ү м ө т а л ы (Алыбекке). Башыңды бөлөк ташта-басам, 

көрүңдү көтөрүп турасың. Тагайдын арбагын мага каршы 
чакырасың, Үмөталы ага чыдабайт. Эмесе сенин башыңды чагып 
туруп өрттөп жиберем. Күлүн сапырып жиберем. 

А л ы б е к. Антип кутула албайсың. Боромбай менен Казыбек 
аман болсо, Кененсары менен Алыбектин кунун сага 
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жибербейт. Менин башым Ысык-Көлдө калат. Сенин башың ак 
падышага барат, чочконун тепсендисинде калат. 

Ү м ө т а л ы. (соолуга калат). Кененсарынын башын кесип 
генералга жиберген Боромбай эмес? Мен! Мен кара ажыдаар, 
менмин. Орустар Боромбайга болушса, менин Семёнов тамырым 
тилимди албаса, мен аны чайнабай жутам, кара ажыдаар аны 
соруп коёт. 

Б а р а к. Датка, коргошун даяр. (Эки жигит кошо келет). 
Оозуна эмес, көзүнө да жетет. (Чайкайт). 

Айганыш (бетин басат). Бул кандай укмуш, о Кудай сен 
кайдасың... 

Үмөталы. (темтеңдеп.) Өзүм, өзүм. Келе мага, мен өзүм? 
А л ы б е к. Датка, башымдагы ширини алдыр, кең дүйнөнү 

бир карап алайын, туугандык кыл! Барак, барсыңбы? Сенден 
бардыгын кечейин, жарык дүйнөнү бир көрсөтө аласыңбы?! 

Ү м ө т а л ы. Жок, жарык дүйнөнү сага көрсөтпөйт. Жута бер, 
Ичиргиле! Мына кара ажыдаар эми окторул-ду. Ормондун куну 
эми башталды. (Жигиттер кармала-шат, желкелешет). 

А й г а н ы ш. О жараткан, жардамың кайда, бул кан-дай 
укмуш? 

А л ы б е к. Айганыш балам, сен акыретте күбө бол?! 
Б а р а к. Коргошун сууп баратат, даткам. (бирөөнө берет) 

Отко коё тур! 
А й г а н ы ш (көксөйт, Үмөталыны кучактайт). Даткам, 

айланайын баатыр. Теңдеши жок, кара ажыдаа-рым! Каарың 
кудайдыкындай катуу болсо, жоругуң эне-никиндей жумшак 
болсун! Ырайым кыл, баатырым! Сен адамдын гана этин жеген 
жоксуң, андан башканын баарын кылдың. Айланайын, баатыр 
канкорум! Канга кун жок дечү эмес беле! 

Ү м ө т а л ы (каардуу). Айт, айт, баарын айт. Каны-шым! Дагы 
эмне айтасың? 

А й г а н ы ш. Теңдеши жок асмандагы ажыдаарым, сен да 
энеден төрөлгөнсүң, сен эненин жүрөгүн бил! Эненин зарын ук! 
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Мына! Мына мен дагы эне болгону олтурам. Мен энемин... 
Ү м ө т а л ы. Эне... эне, (үнүн төмөндөтүп) ой, бай-куш 

энелер. (Канышты карайт). 
Б а р а к. Каныш, катындын сөзүн уккан даткадан эмне калат! 
А й г а н ы ш. Эне болбосо сендей баатырлар да болбойт эле, 

эне кудай кудайдан кем эмес канкорум, айланайын канкорум, 
даткам! Жездемди өлүмгө кыйба? Өлтүрбө? (Кучактайт, өксүйт). 
Эне, айланайын энелер! Айланайын бугу эне! Боору таш уулуңдун 
жоругун жибите көр! 

Ү м ө т а л ы . Менин жүрөгүмдү эч ким жибите албайт. 
(Түртөт). 

Айганыш (Карадөөгө). Чоң баатыр, көлөкөңдөн, көлөкөңдөй 
айланайын кайним! Агаңдын каарын төктүрбө! Энесинин сүтү ээн 
датканын жүрөгүн жумшартар бекен? (Үмөталыга) Айланайын 
баатырым, энеңдин эркелеткенин эсиңе салчы? (Алыбек какайып 
турат). 

Ү м ө т а л ы. (ойлонгонсуп). Эненин сүтү, бугу эненин арбагы? 
(Чылапчынга түтөгөн от келет, чоюн кашыкты отко коёт). 

К а р а д ө ө. Каныш, сенин тилиң мына бул кара жерди 
титтиретип баратат... Эне деген кандай күчтүү сөз? Эненин тили 
ташты да эритет. 

А й г а н ы ш. Биринчи Теңир Кудай, экинчи теңир эне 
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дешет... 
Б а р а к. Айтар сөз жок, датка. Бул сенин көрөр көзүңбү? Же 

алдамчы албарстыңбы? Бул кандай укмуш! Айтканыңдан 
кайтпаган, темирдей элең, сөзүңдөн тансаң, кутуң качат, 
сыймыгың кетет! Боромбайдын күнү тууйт, эненин сүтү эчкинин 
сүтү! Аккан кандан коркпогон датка, сүттөн корктуңбу? Сенин 
башыңды Боромбайдын босогосунан көргүм келбейт, даткам! 
Башыңдан кутуң качпасын. Бу көрөкчө коргошунду өзүм жутам. 
Даткам, сен мага ыраазы бол?.. Муну мен өзүм ичем. (Чоюн 
кашыкты жулуп алат). Даткам, сен бактылуу бол! 

Ү м ө т а л ы. Барагым! Мен сага ыраазымын. Коргошунду 
ичире бергиле?! (Жигиттер Алыбектин мойнун кайрууга 
киришет). 

Барак (ээгин сүйөп). Чалкала. Ач оозуңду какбаш! Ач! 
А й г а н ы ш (Үмөталыга). Жок, жок, баатыр!!! Ичирбейм, мен 

ичирбейм (Барактын колун кагып жиберет). 
Б  а  р  а  к.  Жеди,  жеди,  канчыгың  жеди.  (Айганыш 

Үмөталыны кучактайт. Үмөталы ага канжар урат). 
А й г а н ы ш (темселеп баратты). Эне... эне эч качан балдарын 

өлүмгө кыйбайт. (Үмөталы канжарын көтөргөн бойдон жыгылып 
жаткан Айганышты тиктейт). 

 
 

3–картина 
 

Ала-Тоонун зтеги. Көк майдан. Экспедиция өтүүдө. Асман ачык. 
Семенов калпакчан. Аспаптары, буюмдары таштын үстүндө жатат. 
Түрдүүсү түрдүүчө тоого суктана карашат. Ары жакта гармондун добушу, 
кобур. Алар экспедицияны кайтарган рота-солдаттар. Анда-санда күкүк 
күкүктөйт. Тыншашат. Кошаровдун тарткан сүрөтүн карашат. Семеновдун 
колунда китеп. Бирөө көңүлдүү ышкырып күүгө салат. 

Үн. күк-үүк. күк-күүк, күк-күүк, күк-күүк. 
К о ш а р о в (билеги менен маңдайын сүртүп, аны туу- 

райт). Күк-күүк, күк-күүк (күлүп) эселекти кара, унчукпай 
калды. 

С е м ё н о в (китебин көкөлөттү). Мына сага күкүк, ал күкүк 
эмес (Ары жактан келаткан офицерди көрсөтүп). Тигине, колук- 
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тусун сагынган орустун офицери (Күлүшөт). 
О ф и ц е р. Да-да күкүкмүн, шашпаңыздар, баарыбыз 

күкүктөйбүз... 
С е м ё н о в . Мырзалар күкүк эмес, бийик учкан кыраакы 

бүркүттүн шаңшыган үнүн угасыздарбы. Тыңшаңыздар: 
 

Сен таалайлуу илимсиң, 
Канатыңды кенен жай, Көз 
жаздымда калбасын, 
Күмүш булак терең сай, 
Сактап калсын изиңди, 
Мейкин токой, капчыгай! 

 

К о ш а р о в. Вот тебе на, мына сага Ломоносов! 
Ч о к о н (кучагын жая силкип). Токто, токтоңуз, Петр 

Петрович, Ломоносов бул ырын эчак эле бизге арнаган болсо 
керек ыраспы? 

С е м ё н о в. Сиз токтой туруңуз. Көздөрүңүз тоодо болсун, 
кулактарыңыз  менде болсун. (Колун жаңсап.) 

Көк тиреген тоолордун, 
Сонундарын көрөсүң. 
Кыял учуп таңыркап, 
Көпкө көңүл бөлөсүң. 
Кең дүйнөгө биринчи, 
Жаңы шоола төгөрсүң. 

 

(Тегерекке колун жаңсап) 
 

Кең дүйнөгө биринчи 
Жаңы шоола төгөрсүң... 

 

Ч о к о н. Браво, браво, Петр Петрович! Сизди Михаил 
Ломоносовдун арбагы колдосун! (Ары жакты карап) Мына 
капитан Качым мырза да келип калды. 

К о ш а р о в. А Гомер? (Карайт). Вот так... 
Ч о к о н. (күлүп) Одиссея, Иллиадасы менен кошо келатат. 

(Качы Молдосанды ээрчип келет). Жезде оу (Орустарга 
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Молдосан алагды) Аман соу жүримсиз? (Кучактайт). 
К а ч ы. Салоом алейкум. Идрасти. Мына биздин булбул! Ч о 
к о н. Таап алам деген элем, таптым го. Молдосан. 

(Качыга) Мен дагыбы? Кол алышсам болобу? 
К а ч ы. Ананчы, амандаш. (Солдаттар тегеректейт, 

Молдосан амандашат). 
Молдосан. (ар бирине). Ыдыраспи, төрөлөр, ыдыраспи, сага 

салоом алейкум, (Чоконго) айланайын орусуңар ушубу? Мен 
апкаарып калдым, баары тең эле апаппак окшош экен. 
(Солдаттарды карап таңыркайт). Кийимдери кыргоолдун 
корозундай сулуу экен. (Бардыгы күлүшөт). (Кошаров сүрөткө 
киришет). 

Ч о к о н. (Семёновго дептер берет). Таржымам орой, орой 
болсо да түшүнүүгө болот. 

С е м ё н о в. Ыракмат. (Сөздүгүн карап Молдосанга) Сен 
манасчы, ырчы? 

Молдосан. Менби? Мен манасчы, ырчы, комузчу. 
Дыңгырдыңгыр (Күлүшөт). 

Качы (Чоконго). Мен эми аттанайын. Семёнов төрө Омбуга 
кат берип жиберем деген эле. 

Ч о к о н. Петр Петрович, катыңыз даярбы? 
С е м ё н о в. Капитан Качы мырза, ушу кат, сен бер-се керек. 

Адреси бар Достоевскийге. (Колун берет). 
Чокон. (Качыга) Балким, сиз кайтканча мен Омбуда 

болормун. Ак жолуңуз ачылсын. 
Молдосан. Айланайын, ак жолтой болуп кел! (Айкашат, Качы 

коштошуп кетет). 
Ч о к о н. Мырзалар, сиздер эми көчмөндөрдүн Иллиадасын, 

Манасты угасыздар. (Молдосанга) Соктур жезде! 
М о л д о с а н. Сабатып жибергенби, мен айтайынбы. 

Булардын тили башка болот тура. Деги буларың тү-шүнөбү? 
Ч о к о н. Бардыгы тилмеч, соктур. (Молдосан шымаланат.) 
М о л д о с а н. Ээй, 

 

Айтылуу Айкөл шер Манас, 
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Жердеген жери кең Талас. 
Көз ачкандан көргөнү 
Көк жалын чачкан тай-талаш. 
Билгиңер келсе, төрөлөр, 
Момундай экен эр Манас: 
Алтын менен күмүштүн 
Ширөөсүнөн бүткөндөй, 
Асман менен жериңдин, 
Тирөөсүнөн бүткөндөй, 
Калдайып турган кара жер 
Тим эле, 
Жердигинен түткөндөй... 
Ээй... 
Көк жал Манас Айкөлүң, 
Асмандагы күнүңдүн 
Жарыгынан бүткөндөй, 
Ай алдында булуттун 
Салкынынан бүткөндөй, 
Айкашып келген жоолордун 

 
Эр Манас бардыгына түткөн дейт, – баатыр! 
К о ш а р о в (котормосун карап). Эх, шайтан алгыр. Түгөнүп 

калды. 
М о л д о с а н. 

Манас, Манас болгону, 
Манас атка конгону... 
Алакчын атка мингени 

Ф а й з у л л а. (Молдосанды нукуп). Болду,  болду. 
М о л д о с а н (кол чапкылашат). Ыя, буларың кантет! Эмне 

кылып атат? 
Ф а й з у л л а. Сенин Манасыңды мактап жатышат. Жакшы 

говорит. 
М о л д о с а н. Ошентип кол чапкылап мактайбы? Андан көрө 

(кыйкырып) ооп баракелде! оп бали! Ба-ли!!! – деп кыргызча 
кыйкырбайбы. Орус оюна келгенин кылат дегени чын 
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тура. 
С е м ё н о в . Бул эпопея – кайталанбай турган эпопея, бул 

өлбөй турган элдин таланты. Кандай сонун салыштыруу а? 
(Молдосанды далыга каккылайт, Молдосан этеги менен терин 
сүрөт). 

Молдосан. Эмне дейт? Кудая тобо, бирөөнө түшүнсөм 
майнеке болоюн, сөз эмес эле бирдемени балдырашат да 
(күлүшөт). 

К о ш а р о в. Да-с. Чокон Чынгысович, сиз бизге чыны менен 
көчмөндөрдүн Гомерин көрсөттүңүз. (Молдосанга башын 
ийкейт). Молодец, Вот, вот. 

М о л д о с а н. Макул, макул. 
Ээй, Манас, Манас болгону... Манас атка конгону... Алчайып 

атка мингени... 
Ч о к о н. Болду, болду жезде (комузун берет) эми ырдап 

бересиз. (Молдосан комузунун кулагына түкүрүп даярдана берет). 
С е м ё н о в. Чокон Чынгысович! «Манас» эпосу 

көчмөндөрдүн «Иллиада», «Одиссеясы» дегениңиз чыны менен 
керемет. Ташка тамга баскандай. Бул үчүн ма-даният дүйнөсү 
сизге алкыш айтат. 

Ч о к о н (жылмайып). Алкыш мага эмес, чыгармачы-лык 
генийлерин сактаган элге ыракмат. 

М о л д о с а н. (Чоконго) Чоң төрө, мен билбей турам, 
силердин кимиңер чоңсуңар? 

Ч о к о н (Семёновду көрсөтүп). Үлкөн төрө мына, сен ошонун 
жолчусу болосуң. 

С е м ё н о в (сөздүгүн карап). Сен жакшы, сен бизге... 
(дептерин барактайт). Да... вот, сен бизге жол баштап бересиң, 
сен жолду билесиңби? 

М о л д о с а н. Билем, жолду мен Кашкарга чейин билем. Мен 
сарбагышка да, черикке да, саякка да бара берем. Мага эч ким 
тийбейт. (Тилмеч Файзуллага да, Семёновго да шыбырап турат). 

С е м ё н о в. Эмне үчүн тийбейт? Сени жоолашпайбы? 
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Молдосан. (күлөт). Жоо-жок, бизде андай салт жок. С е 
м е н о в. Кандай салт, сураңызчы? 
М о л д о с а н. Мен айтайынбы, кыргыздын салтын-да: сулуу 

кыз, алгыр куш, күлүк ат, жакшы ырчы, калыс элчи – элибиздин 
мүлкү болуп эсептелет. Алардын бардыгы элдин намысына 
жарайт. Аларга эч ким тийбейт. 

С е м е н о в. Кандай сонун салт, мындай элден көп-көп 
нерселерди ачууга болот. Үйрөнүүгө да болот. 

К о ш а р о в. Мудро, дагы буларды жапайы дешет. Чепу- 
ха!  

 
С е м е н о в. Булар жапайы болсо полковник Хомутов 

коркпой калсын. 
С о л д а т (кат алып кирет). Петр Петрович, кат. С е 
м ё н о в . Кайдан? 
С о л д а т . Верныйдан, приставдан. 
С е м ё н о в . Кымбаттуу Петр Петрович, Тянь-Шандын 

жапайылары Богдахан, Кудаяр хандын шыкагы менен өз ара 
кырылышып жаткандыгын эскертем. Таланып кеткен соода 
кербендер кимдики ылгабайт, аларга олжо керек. Жоо-жарагы 
керек. Коркунучтун алкагына кире электе кайтууңарды талап 
кылам... Полковник Хомутов. (токтоп) Дагы, дагы баягы. (Ары 
жактан кобур, саадакчан көөкөр көтөргөн бирөөнү офицер алып 
келет. Молдосан аларга көрүнбөй калат. Аңдыйт). 

Барак (жүгүрүп). Мени Жаңгарач датка жиберди, салдай 
сабап, суудай жылып, силерди чакырып келдим. 

Ч о к о н. Белгиң барбы? 
Б а р а к. Бар. (Күмүш кемерин чечип көрсөтөт). Мына. 

Датканын кемери мына бул (көөкөрдү көрсөтүп), мына бул кабак 
ачар. Байтал бээнин бал кымызынан тартылган кыргыздын арагы 
сиздерге жолдук. Эми мага жооп бериңиздер? (Чокон менен 
шыбырашат.) 

С е м ё н о в. Жаңгарач даткага чоң ыракмат. Сиз кайта 
бериңиз. Биз өзүбүз кабардашабыз. 
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Б а р а к (Семёновго). Маарек колуңузду бериңиз. Арыбай, 
ачпай, аман-эсен келиңиз. (Жүгүнүп) Сизди мен өзүм алаканыма 
кетөрүп алам. Кош (Кетет). 

К о ш а р о в. Тим эле машыккан артисттей адам экен. 
С е м е н о в (күлүп). Кана, мырзалар! (Көөкөрдү жаңсайт). 
К о ш а р о в (күлүп). Давай, давай, баарынан да идиши сонун 

экен. (Стакан даярдашат). 
М  о  л  д  о  с  а  н  (өзүнчө).  Бул  кайдан  чыга  калды?.. 

(Ойлонот). 
Ч о к о н. (Молдосанга). Жезде, кел, сага эмне болду? 
М о л д о с а н (көөкөрдү тиктеп). Төрөлөр, токтогу-лачы, 

мен ишенбей турам, ичирбе?! 
Ч о к о н (чочуп). Эмнеге ишенбейсиз? Токтоңуздар! (Ста- 

канды көтөрүп бараткандар токтоп калышат). 
М о л к о с а н. Биздин салтта мындай даамды мурда ээси 

татыш керек... 
К о ш а р о в (күлүп). Татпаса койсун... Бизди сый-лагандар 

үчүн моминтип ичиш керек... 
Ч о к о н (сүрөтчүгө). Токтоңуз, Молдосан. 
С е м ё н о в (күлүп). Эмне, дубалап ичебизби... Бирок... 
М о л д о с а н. Мурда мен ичейин, силер ичпегиле? С е 
м е н о в. Эмне үчүн? 
М о л д о с а н. Бул чыгыштын салты. Келе мага? (Чокон- 

го) Бул элчи Жаңгарачтан эмес. Келе, мурда мен ичейин. 
С е м ё н о в. Андай болсо мейли, (токтоп) жок, жок болбойт, 

кооп санап турасыз, сиз да ичпеңиз? 
К о ш а р о в. Доктор билет да? Сиз айтыңызчы? 
Д о к т о р. Билбедим, анализ кылууга аппарат жок. Ичип 

көрүш керек же төгүш керек. 
О ф и ц е р (күлүп). Мырзалар, мен таптым, цыгандар чабал 

аттарды базарга салганда мурда арак берип алышат, атка берип 
сынап көрбөйбүзбү? 

К о ш а р о в (күлүп). Бул өзү эле аттын дозасы экен, аны атка 
берсек бизге эмне калат? 
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Ч о к о н. Ат ууланып өлсө биздин тапкан пайдабыз кайсы? 
С е м е н о в. (күлүп, колун шилтейт). Мырзалар, сырын ача 

албадык. Ичпегиле да, төкпөгүлө. Муну кийин көрөбүз. 
Ү н д ө р. Ичиш керек эле. 
– Атка берип көрүш керек эле. 
– Уу менен ойноого болбойт. 
Д о к т о р. Чычканга ичирип көрөбүз. 
Б и р ө ө. Мага бергилечи, силер чычкан тапканча арыбери 

боло калайын (күлүп). 
К о ш а р о в. Мейлиңер, мага искусство кымбат, караңызчы? 

Караңызчы орнаменттери кандай кооз. Давай бошотобуз 
(бутылкага куюшат). 

М о л д о с а н (көөкөрдүн түбүн карап). Айтпадым беле!.. 
(бирдемени ала коёт). Бул уу, уу коргошун. (Таңыркашат). 

С е м ё н о в, (Молдосанга). Ушуну билип туруп эмне үчүн 
ичем дейсиң? 

М о л д о с а н. Силер ичсеңер баарыңар өлөт элеңер. Мен 
өлсөм... Мен (сөөмөйүн көрсөтүп) бирөө элемин да. Мен силерди 
аядым. 

К о ш а р о в (толкундап). О, Кудай ай! Бул кандай адам, 
кандай эрдик! 

Ч о к о н. Бул эл өзүм дегенге өзүн берет. 
С е м е н о в (Молдосанга). Ыракмат, кымбаттуум сага 

ыракмат. (Жай басып кучактайт). Сендей ак ниет азаматтарды 
жараткан эл бактысыз болбош керек. Эч качан бактысыз болбойт. 
(Кучактап) Мен силерге ишенем. 

 
 

Көшөгө 
 
 

3-
КӨШӨГӨ 

 
4-картина 
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Капчыгай. Боз үйлөр, сайма алачык, жолум үй. Көпчүлүк үй-лөрдө ак, 
кара, кызыл желектер (өлгөндөрдүн курактарын билдир-ген белгилер). 
Боромбай дөбөдө таягын чекесине сүйөп отурат. Чейрен мүйүз чакчаны 
бутуна ургулап насыбай даярдап отурат. Калчаны колтуктап келатышат. 
Аркасында бүжүрөп бирөө кошо келатат... Дубана ысырыктап келип, 
каткырып олтура калат, койнунан далысын алып, өзүнчө күбүрөп карана 
берет. 

 
Б о р о м б а й. (тура калат). Кел, абаке... Кел жарыктыгым?. 
К а л ч а (көзүн сүртүп). О, султан балам Боромбай, 

барсыңбы? Мал, башың аманбы? – деп сурайын десем, (айылды 
көрсөтүп) мына минтип кара кийип олтурасың... Бу, Кылжырдын 
балдары кырылышып бүттүңөрбү? Же кыргыздын баарынын 
тукумун үзүп тынасыңарбы? 

Д а л ы ч ы (ысырыктаган болот). Үщү-чүв-во, чув-во-
үщүүщү... 

К а л ч а. Ээ.. мен жүз жыйырмага келгенче бири-бирин кырган 
кыргызды көргөн эмес элем. Таштын уюлундай эл элек, жоого 
колтук ачкан жок элек, эми кумдай чачылдык. Куштан качкан 
чилдей бириндедик, сөөгүбүздү балыр басып калбасын! 
Өлсөңөр бир чукурда, тирүү болсоңор бир дөбөдө болсоңор кантет, 
чүрпөлөрүм? 

Б о р о м б а й (жерди чукуп). Эки кулжанын башы бир 
казанга батпайт. Абаке, биз челишебиз!.. 

К а л ч а. Ээ... чунагым, чунактарым, Силер кыйын болсоңор 
Кудаяр менен Богдаханды челбейсиңерби? Үйдө баатыр, жоодо 
жок дейт. Түгөнөр уй түгүн жейт, түгүнөн кийин жанын жейт. 
Силер уй болуп баратасы-ңар. Манастын заманында Көкчөкөз 
менен Көзкаман чыккынчы болгон. Андан мурда да, андан 
кийин да кыргыздар бир-бирине чыбык көтөргөн эмес. Мен 
силердин ынтымагыңарды көрүп өлгүм келет. Кыргыз далай, 
далай чачкындан, далай кыргындан чыккан эле. Суу куйбаган 
көлдөй соолуп баратат. Башыңарды кошо турган Манасыңар жок. 
Манасыңар жок. 

Д а л ы ч ы. Үшш-үшш. Боромбайыбыз бар, хи-хи-хи. 
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Боромбай. Манасыбыз жок... Ормон өлдү, мен карыдым. К а л 
ч а . Э-эй, Ормонду хан көтөргөн деле өзүңөр, өлтүргөн 

деле өзүңөр. Үмөталы экөөңүн кылганыңар тигине! Туягы бүтүн 
тулпарыңар жок, канаты бүтүн шумкарыңар жок. 

Ч е й р е н. Ой түбү тешик дүнүйө десе, түтүнмө-түтүн кара 
кийип калдык. Кара кийгизди го кокуй, кара кийгизди го. 

К ы л ы ч б е к. Эми аларга да кара кийгизебиз. 
Б а л б а й. Үмөталы жерге кирсе сакалынан тартып, көккө 

чыкса таманынан тартам. Анын күлүн көккө сапырбасам кара көк 
атым өчсүн. Көк урсун, чоң ата. 

К а л ч а. Ээ, ээ кара көгүм, эсирбе чүрпөм, эсирбе, куш 
канаты менен учуп, шыйрагы менен конот. 

Б а л б а й. Үмөталынын эли бизге шыйрак боло албайт. Биз 
аларга канат да боло албайбыз. 

К а л ч а . (колун көтөрүп.) Ээ, эси жокторум, эси жокторум... 
Эр жаманы жоо күсөйт. Катын жаманы көч күсөйт, – дейт. Кыйын 
болсоңор элди баккыла. Ыркыңарды бузбагыла... Башым айланып 
баратат... 

Б о р о м б а й (жигиттерге). Сүйөгүлө! (Калчага) Абаке, 
менден эмне сурайсың? Элден эмне сурайсың? 

К а л ч а. Ынтымак. Ынтымак сурайм, өзүңөрдү өзүңөр 
кырбагыла. Өлсөңөр жоо колунан өлгүлө. Өлүмдүн да өлүмү бар. 
Өлгөндү Жайыл менен Жаманкарадан үйрөнгүлө, угуп тур! 
Боромбайым, сен анда жаш элең, Текесте болчусуң. Жалдуу Барак 
Аблайхандын жардыгын айтты: Кыргыздар мага кошулсун, 
Орустарды чабамын дептир. Тилимди албасаңар, итиңерге чейин 
кырамын дептир. Э, чүрпөлөрүм, силер эмнени билесиңер? Көп 
уккам, көптү көргөм. Мени менен тең карагайлар куурап калды... 
Жайыл жалтанбаган орой эле. Орустар темир дөөлөрдү кырган 
экен. Абылайың ажалдуу карга болуп калбасын десе болобу. 

Ч е й р е н. О, кайран эме десең. 
К а л ч а. Токто, Чейреним, токто... Баатырды кордоого 

болбойт, жалдуу Барак оозуна алы жетпеген, көзү жок эр экен. 
«Кыра жүргөн кол менен силерди дагы кырамын» деп 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



нар кескенин Жайылга шилтесе болобу!.. 
Ч е й р е н. О, кайран эме десең... 

К а л ч а. Ал узун жомок... Солто менен саякты, Олуя аталык 
казактарды Абылайхан ошондо кырган. Жаманкаранын бөйрөгүн 
тирүүлөй суурушкан. Жайыл баатыр ошондо өлгөн. Менин бутум 
ошондо сынган. 

Ч е й р е н. Ошондо сынган бутуңузду канжыгага байлатып 
алып урушкан экенсиз. 

К а л ч а. Бекер айтат. Канжыгага эмес, үзөнгүгө таңдыргам. 
Жоодон өлгөн өлүм-өлүмбү? Даңк! Эми силер өзүңөрдү өзүңөр 
өлтүрүп атасыңар. «Эсиң барда этегиңди жап» дейт. Боромбайым, 
Үмөталы экөөң Ормондун ордун талашкандан көрө, береги 
таланып жаткан аттын кашкасындай элди сактасаңар кантет? 

Ырыс алды ынтымак, 
Ынтымагың жок болсо, 
Ыргып кетет алтын так, – 

деген кеп бар... 
Боромбай (өзүнчө). Чоң абам алжыган экен, кайдагы 

ынтымакты – айтат. (Башын таягына сүйөп унчукпай калат). 
К а л ч а. Үч жылы мурда Кудаярхандын чебин талкалап 

көлдөн кубалагансыңар, эми кайырмактагы балыктай тыбырап 
калдыңар. 

Ч е й р е н. Кургакка таштаган балыктай болдук. 
К а л ч а. Ооба, Чейреним. Мен карыдым, акылым жетпей 

калды... «Жерди кыян менен суу бузат, элди кыянат чыгым, чуу 
бузат» дечү эле. «Өзөктөн чыккан өрт жаман, өзүңдөн чыккан жат 
жаман» дечү эле. Өзүңөрдөн чыккан жат жокпу, Боромбайым? 

Б о р о м б а й. Кантейин, абаке? Кантейин, өзөктөн чыккан 
өрт Кыдык тууганың болду. 

К а л ч а. Чекилик өзүңдөн кеткен окшойт, Бором-байым. 
Барагың мага ыйлап келип, ыйлап кетти. 

Б о р о м б а й. Көзүнө ак түшсүн, аларды табалаш керек. 
Б а л б а й. Чоң аба, Барак ыйлай берет. Сен ынтымак 
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дейсиң. Мен Үмөталыны жер сүздүрөм. 
К а л ч а. Каракөгүм андан сенин мүйүзүң узарбайт. 

(Аркасындагы бүжүрөйгөндү көрсөтүп). Силер мына буларды 
ыйлатпагыла. Элдин жашы силерди агызып кетет. 

Э э р ч и п  к е л г е н  к и ш и. Кылычыңдан айланайын 
каракөк! (Сүйлөй албай). Мени өзүң өлтүр, же эл үчүн өзүң өл. 
Мен эркек баламды бербейм. Эч кимге сатпаймын. 

Б о р о м б а й. Ээ Кудай, бул эмнс дейт. (Башын 
шылкыйтат.) О, Боромбай уга элегиң көп экен ээ?! Эркек бала 
деген эмне? 

К а л ч а. Көп, Боромбайым, көрө элегиң көп. Менин сөөгүмдү 
тепседиңер го! 

Б а л б а й. Кыргыздын эркек тукумун Кудаяр эмес, Кудайга 
да бергизбейм... (Боромбайга) Султаным, чоң атамды кайгыртпа. 

К а л ч а. Боромбайым. Сага ишенсем болобу? Ээ, дечи? 
Мен арманда кетемби? Көзүм тунарып баратат. (Ага улам суу 
ууртатып турушат.) 

Б о р о м б а й. Жарыктыгым, айтканыңды аткарайын, кокус 
көз жумсаң башыңа чырак жагып коем. (Молдосан кирет.) 

М о л д о с а н. Чоң аба, тирегим, ыйыгым, сага эмне болду. 
(Кучактайт.) 

К а л ч а. Сен чүрпөм, кимсиң, үнүң жакшы үн экен. Жезтаңдай 
эмессиңби? 

М о л д о с а н. Ооба, мен абаке, мен жезтаңдаймын. 
К а л ч а. (колун сунуп). Айланайын, сен элдин акынысың, сен 

элдин арысың, сен элдин намысысың... Келчи, чүрпөм? 
Б а л б а й. Тилиңди кайрап кайдан келип калдың, акылдуу 

коен баатыр!... Суу жүрөк! 
М о л д о с а н. Таш жүрөк, сен кайсы жоону жеңип жүрөсүң? 

Уятсыз! 
К а л ч а. Акылдуу баатыр жоонун ташын жарат, аңгаал 

баатыр өзүнүн башын жарат. Чүрпөлөрүм, силер бу жерден 
сынашпагыла. 
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Б о р о м б а й. Каракөгүм, көзүңө кара. Абамдын эркесине 
жолобо! (Таягын көтөрөт.) 

Б а л б а й. Кулдук, чоң аба, кулдук. 
К а л ч а. (колун сунуп). Чүрпөм, сенин жарагың тилиңде. 

Үнүңдү сагындым. Сен мага ырдап берчи. Кулак тойбойт, көз 
тойбойт, үмүт тойбойт. Ый менен ыр киндиктеш окшойт. Ырда, 
ыйла, чүрпөм, сооронгончо ырда?.. 

Б о р о м б а й. Ыйга каркпыз, (башын чайкап) качан күлөбүз? 
Качан?! (Ажардана) Жезтаңдай, абакемди үйгө алпаргыла! 
(Калчага) Абаке! Айтканыңды аткарайын. Бугу эненин арбагына 
ишен. Түшүмө аян берди. Мен анын арбагына сыйынайын. 

К а л ч а. Эне балдарын бөлөктөбөйт, касташпагы-ла! Мен 
Үмөталыга да ушуну айтам. (Кылчайып) Мен баарыңарга ушуну 
айтам. Айдын жарыгында болгондон көрө, күндүн көлөкөсүн 
издеш керек. Азыр жарыгын тийгизген ай да жок. (Чалды 
Молдосан алып кетет.) 

Б а л б а й. Бүркүт өлөрүндө муңдуу шаңшыйт деген ушул. 
Кайран абам. Кайран абам. Алжыган экен. Түшүнбөй калдым. 

Б о р о м б а й. Каракөгүм, андай эмес! Калча элдин данакери, 
анын тилин алсак бир казандан аш ичебиз, бир жакадан баш 
чыгарабыз, ага Үмөталы коебу? Анын сөзүнө жезтаңдай менен 
Калчадан башка киши түшүнбөйт... 

Б а л б а й. Үмөталы үчүн кылычым кынына батпай турганын 
алар да түшүнбөйт. 

Б о р о м б а й. (өзүнчө.) Мен оозум менен Калча абама убада 
бердим. (Далычыга) Апендим, далың эмне дейт, айтчы? 

Д а л ы ч ы . Кудайдын кулагы сүйүнсүн, султан. Күч сенде. 
Багың башыңда турат. (Далыны карап). Тигине Үмөталы качып 
баратат, аты аксап калды, тигине аттан кулап түштү. Мына! 
(Далыны көрсөтөт). 

Б а л б а й. Канга кан, кунга кун, султаным. Иш оңунда экен. 
Б о р о м б а й. Кана? Күч жетеби, Кара көгүм? Кара кийген- 
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дер көбөйүп кетпесин? 
Б а л б а й. Төлгөң төп түштү, султаным. Үмөталынын башын 

алдыңа тоголотом. Барак баарын жайлады. Кара-дөөнүн башын 
бүгүн таманыңдын астынан көрөсүң. 

Ч е й р е н. Ой, түбү тешик дүнүйө талаада жаткан баш барбы? 
Алар азыр жаралуу жолборс. Төлгөгө да киши ишенеби? 
(Сооттун үстүнө туулга койгон оромолду Сарыбек көтөрүп 
кирет.) 

Б а л б а й. Эй, кызыл кулак! Бул кандай укмуш? Бул эмнең? 
(Бардыгы карайт.) 

С а р ы б е к (өмөктөп). 
Мүйүзүмдөн айрылып, 
Токол болуп келатам. Жал-
куйруктан айрылып, Сопол 
болуп келатам. 

(Жер кучактайт). 
Б а л б а й (бакырып). Эй! Сарыбек, Сарыбек! Сен эмне деп 

турасың? 
Боромбай. Эмне дейт бул итиң? 
Б а л б а й. Өбөгүм, жөлөгүм... Бир боорум, сен минткенде мен 

кайда? Мен кайда, кайда жүргөм! 
Боромбай (айбаттуу). Токтот! Өкүрүк менен өч ала 

албайсыңар! Зарлыгымды алып келчи?.. (Туулганы кучактап, 
Сарыбекке) Арсызым, арсызым! Кайсы бетиң менен өз башыңды 
өзүң көтөрүп келдиң? Бул менин башымдын жартысы эмес беле? 
(Туулганы өөп, акырын жерге коет, каарданат). Бул кандай 
кордук. Менден албаган өчүң болсо айтчы?! (Сарыбек 
кетенчиктейт.) 

Б а л б а й. Бул кордукка ким чыдайт? Султан, буга ким 
чыдайт?! 

Боромбай. Сарыбек чыдады го?! (Таягын жерге үч урат.) 
Сен дагы ушул элдин эсебинде жүргөн экенсиң э, чиркин!? 

Б а л б а й. Сарыбек эми биздин эсепте жок! Мына (Са- 
рыбек бакырып тура качарда Балбай кылыч менен шилтеп 
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таштайт.) 
Ч е й р е н. Мен кайда олтурам? О бир боорум, о түбү тешик 

дүнүйө! Султан, бул менин иним эмес беле? (Сарыбекти 
кучактап) Бир боорум, айтчы, айтчы, бир боорум, сен айыптуу 
белең?! 

Б о р о м б а й. Ким бугу эненин арбагын сыйлабаса көрө 
турганы ушул,. Чейреним. Итке сүйрөп ташта! Кара көк сөөгү 
табылганча Зарлыктын башын белгилүү жерге бекиткиле. 
Боромбай!? Алгыла, кеткиле!.. (Муңдуу өкүрүк күү менен башты 
көтөрүп кетишет.) 

Боромбай (жалгыз). Ой арман! Богдахан, Кудаярхан, силер 
кайдасыңар? Кимиңерге ишенем? Колуңарды сунган болосуңар? 
Мен моминтип жел кармап калдым. Баарыңар жоосуңарбы? 

Жакадан алдыңар! Баарыңар бөрүсүңөрбү? Этектен 
алдыңар... Бирөөң моминтип. (Топудагы чен ташты кармап.) Таш 
сайдыңар, бирөөң моминтип алтын чапан жаптыңар. Жардам берем 
дейсиңер, үнүңөр угулат, өзүңөр жок. Дабышыңар чыгат, карааныңар 
жок! Мен кимиңерге ишенем?! Өз башымды өзүмө көтөртүп 
олтурат... Боромбай! О, Боромбай, сен карайлап калдың! Сенин 
тураң түгөндү. Сени ким жетелейт! Сен эми кай жакты карап 
басасың? (Теңселип). Сени эми ким коргойт?! Ким!!! 

(Салтанаттуу сурнайдын үнү угулат. Кобур.) (Көшөгө 
караңгылап, кайта ачылат.) 

Мурдагы эле сахна. Барак Төрөкелди менен кошо колго 
түшкөн. Колу аркасына байланган. Боромбайдан башкасы 
тегеректейт. Төрөкелдини сүйрөп келишет. Анын калканы менен 
кылычын Кылычбек Балбайга берет. Балбай аны Боромбайдын 
алдына таштайт. 

Б а л б а й. Султан аба, алдыңда жаткан Үмөталы датканын 
жүрөгү. Үмөталы чырпыгыңды сындырса, мен сага чынарын 
омкоруп келдим (Карадөө онтойт.) 

Б о р о м б а й (тура калып таягы менен кылычты 
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чапкылайт). Баатыр тилге келеби?.. Барак? Сен да кол-го 
түштүңбү? 

Б а р а к. (сергек эки жакты карап). Баатырым ме-нен кошо 
мен да колго түштүм, Султан. 

Б о р о м б а й. Баатырдын бетин ачкыла! 
Ч е й р е н (ачат, чочуйт.) О, түгөнбөгөн дүнүйө.... Карадөө, 

Төрөкелди беле? (Эл кубанычтуу өз ара баш ийкешет.) 
Б о р о м б а й. Суу сепкиле, эсин жыйдыргыла, канын 

жуугула! (Таягын анын чекесине такайт.) 
Б а л б а й. Султан аба, арстандын терисин эми сага талпак 

кылып берем. 
Б о р о м б а й (Кылычбекке). Үмөталынын оң колун 

сындырыпсың, уулум. 
К ы л ы ч б е к. Даңкы таш жарган Карадөө, апам меиен 

Алыбектин өтөлгөсүнө татыйт го? Ата! 
Б о р о м б а й (башын таягына сүйөйт). Сен ошондой 

дейсиңби? 
М о л д о с а н. Кылыч, сен буга мактанба? Кылычбек. 
Айта бер, айта бер! Коен  баатырым, айта бер! 
М о л д о с а н. Коркпосоң кыргыздын кыздары кайда? 

Карадөө Кудаярдан желдет эмес. 
Б а л б а й. Султан аба, башыңды көтөр, алтын баштуу 

катындан, бака баштуу эр ийги эмёспи. Бул бака эмес... (Боромбай 
унчукпай эки жагын карайт.) 

М о л д о с а н. Эй эси жогум, Карадөө төртөө болсо да бир 
эне боло албайт. 

Б о р о м б а й. Карадөөм, эсиңди жый, көзүңдү ач! 
К а р а д ө ө. (онтойт, козголот, күңгүрөнөт). Барак кайда? 

Анда айып жок, аны кыйнабагыла?!? 
Б а л б а й. (Төрөкелдинин сүйрөлүп жаткан бутун тебет). 

Баатыр, бутуңду тарт! (Баракты көрсөтүп) Карадөө сурап жатат. 
Тигил итин агытып жибергиле? 

К а р а д ө ө. Баатыр теппейт, кылычтайт! (Тиктеше ке- 
тет). Катынсың да. 
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Б о р о м б а й. Эрге сыпайгерчилик, Карадөөм, Кудай бирөө, 
кезек экөө. Инилериң сени сайып түшүргөнүнө кубанам. Сага 
беттеше турган уулдар да бар экен!.. 

К а р а д ө ө. Суу, суу бердир, султан!? Мени сайып түшүрө 
турган уул төрөлө элек? 

Боромбай. Баатыр, жаңылган жоксуңбу? Кайда жатасың?! К а р 
а д ө ө. Аксурдун шыйрагы сынбаса, уулуңдун башы мына бул 

менин ордумда жатат болучу! Каргала-рың мени жүрөккө  
атпай,  канатка  атышты.  Мени  бүк-түрмөгө  түшүрүп 

алышты. 
Б а л б а й. Эл, эми муну өзүңөр өлтүргүлө! Жыланды 

өлтүргөндө аны башка да чабат, белге да чабат... Өл-түргүлө! 
Өлтүргүлө! (Умтулушат.) 

Б о р о м б а й. Эй каргалар! Каракөгүм. Менин алдыма тирүү 
келбесе болот эле. Боромбай салтты бузбайт. Баатырдын башы 
соодага калды. 

К а р а д ө ө. Бул дагы опузаңар. Мыскылдабай өлтүргүлө?.. Б о 
р о м б а й. Опуза Ормондон калган, жерибе баатыр, 

жерибе?.. 
К а р а д ө ө. Үйрөнгөн эмессиңер... Ачкылыңар болобу? Суу 

бердир! 
Б о р о м б а й. Карадөөгө суу бердиргиле. Каркыт 

көтөрткүлө! 
К ы л ы ч б е к. Ормон Кененсары ханды жеңгенде бир кишинй 

жыйырма отуз кылып опузалап көрсөткөн, арбагы ыраазы болсун, 
опузасын биз таштабайбыз. (Күлөт.) 

К а р а д ө ө. Сүлтан, мага суу бергиле, суу? 
Б о р о м б а й (кыжырдуу). Эй, Карадөөмө ачкыл бергиле 

дейм. (Балбайга.) Каракөгүм, Карадөө сенден улуу, өзүң сун. (Балбай 
укмаксан болот, көөкөрдөн арак куйган жигит каркытты кармаган 
бойдон туруп калат.) 

Б о р о м б а й. Каракөгүм сен укпай жатасыңбы?! Өз колуң 
менен сун, сага Боромбай айтып атат! 

Б а л б а й. (көөкөр менен). Укпай жатам. Менин кулагым- 
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ды кемпирге кестирип алганын билбейсиңерби? (Каркыттагы 
аракты Төрөкелдиге берет, Төрөкелди ай-баттуу тиктейт, чоң 
мурутун сылайт.) 

К а р а д ө ө. Ошондо мен болгондо сенин башыңды алат элем, 
чунагым. Баштан кулак садага деген ошол. Ошого тобо де, 
чулдурум. 

Б а л б а й. Тарт, тарт тилиңди. Тилиңди кесип өзүңө жегизем. 
Каныңды карагаттай сыгам. Анан кочуштап туруп жутуп коем. 

К а р а д ө ө (колу менен анын колун жай түртүп). Менин ка- 
ным сенин тамагыңдан өтпөйт, чулдурум! (Каркытты жутуп.) 
Мына жутканды менден үйрөн, кесик кулак. 

Балбай. (бакырып). Тарт! Сен эмес, агаңды мойсогон колум 
ушул. Сени тирүүлөй жутам. (Канжарын шилтемек болот.) – Ай, 
ай! 

(Ай-ай деген үндөр менен кошо Балбайды кармап калы- 
шат.) 

К а р а д ө ө. Өлтүрөрсүң, чунагым, өлбөсөм соо кулагыңды 
өзүңө жегизем. 

М о л д о с а н. Султан аба, уят-сыйыт деген кайда? Бул 
бейбаштыкты ким кылып жатат? Боромбай кайда? Бул элдин башы 
кайда? 

Ч е й р е н (Балбайга). Минте турган болгондо биро-толо 
тындым кылып келбейби? 

К а р а д ө ө. Ал колунан келеби? (Күлөт.) Бул ке-кечке 
туулга, соот жарашпайт, элечек жарашат. 

М о л д о с а н. Карадөө, энеге шек келтирбе! 
К ы л ы ч б е к. Э, журт!!! Биз качанка чейин катын аталабыз? 

Деги бизде намыс барбы? (Жулунат.) 
Боромбай.  Каркылдаба! (Карадөөнү ызалагысы келип.) 

Жезтаңдайым, сен эмнени билесиң, Карадөө кулагына турган 
музду камчы сап менен шак чаап түшүргөн киши. Бул эчтеме 
эмес. Шашпагыла, тууганча сүйлөшүп алалы. (Карадөөгө.) 
Ушундай эмеспи? 

К а р а д ө ө. Билгениңди кыла бер, Султан. 
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Б а л б а й. Султан аба, жоонун сөзү бирөө эле: өлтүрүш, 
багындырыш, канга-кан, ушул. 

Б о р о м б а й. Сүйлө, Карадөөм, сүйлө. Боромбай айтып 
жатат. 

К а р а д ө ө. Сүйлөсө ушул, султаным!!! Үмөталы 
кыймылдаса кечигип каласыңар. 

Б а л б а й. (күлөт). Үмөталынын жүрөгү сенсиң, сенин жаның 
мына, менин чеңгелимде турат... Азыр сени бошотуп жиберсем 
эмне кылар элең? (Күлөт.) 

К а р а д ө ө. Аксур алдымда болсо, Аюуке, Майтык жа- 
нымда болсо, бутумду канжыгага байлап алып, күлүңдү көккө 
сапырат элем. Өзүңдү чыккан жериңе киргизет элем... 

Б а л б а й. Эй, кайдасыңар? Ал, алгыла, талпагын ташка 
жайгыла! (Кол салууга даярданышат. Боромбай таягын 
көтөрөт.) 

Б о р о м б а й (тигилер кетенчиктейт). Карадөөм! Силерге 
эл керек эмеспи? Менден качкандар кайда? 

К а р а д ө ө. Өзүңөргө чыккынчылык кылгандар бизге опо 
болмок беле, биз кырып койдук. Биз кырбасак, аларды өзүң кырат 
элең. 

Б о р о м б а й. Ошондой де? Ошондой болмок! Мунуң ак 
сөз? Сени өлтүрбөйм, кыжырдын бир тукумун башсыз калтыргым 
келбейт. 

К а р а д ө ө. Бизге баш керек болсо өзүбүз коргойбуз, султан, 
эчки тууй албай атып, койго аначы болот дейт. 

Б о р о м б а й. Эй жезтаңдай, сен бүгүн дудук болуп 
калдыңбы, башыңды көтөр! Карадөө элдикке келер эмес, мейли, 
менин колум барбайт. Баатырды үйгө киргизгиле, сыныкчы, 
табыптарды чакыргыла. (Балбайга.) Каракөгүм! Барагын кошуп 
берип, Карадөөнү элине жөнөткүлө! Аттан айрылган баатыр, 
канаты сынган бүркүт, Аксурдун ордуна менин карагеримди 
мингизгиле? Жезтаңдайым! Ырчы менен элчиге өлүм жок. 
Үмөталыга атайын элчи жибербейм. Эл мага карайт, мен Качыбек 
экөөңөргө ишенгени жүрөм. Буга эмне дейсиңер, журт? Үмөталы 
элдикке келер. Эл кырылып кетсе, Боромбай 
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менен Үмөталынын башын ит кемирип калат. Э, журт, ушундай 
эмеспи? (Үндөр) – Ушундай султан, ушундай. 

Молдосан (жүгүнөт). Абаке, сен дайрасың, мен кудук, сен 
сүйлөсөң мен дудук. Жардыгыңа мен даярмын. 

Далычы (Боромбайга). Үшшү-үшшү... Карышкырды 
бошотобуз, карышкырды. (Далысын карап чочуган болот.) Ой-ой, 
бошотпо, бошотпо? 

Б и р ө ө (далычыга). Э, сен калжырабай жоголчу! Ү н 
д ө р». Кетчи, ай, жоголчу! 
Далычы. Хи-хи-хи. Карадөө, Карадөө үү-ү, Кара-дөө... Ү 
н д ө р. Бошотсо болот. (Эл кобурашат.) 
– Султан билбесе, султан болобу? 
– Бошотсо бошотобуз. 
– Өлүмгө шашып турасыңбы? 
– Эмне үчүн болбойт! Абамдын сөзү – сөз. 
– Бошотпойбуз. 
Б а р а к (бирөөгө). Намысы жок, ары жоктор... Барып жара 

тартып сал! Ме! (Канжар берет). 
К ы л ы ч б е к (Балбайга). Атам алжыган. Эл эми сеники, аба! 
Б а р а к (Балбайга шыбырайт). Баатыр, башын ке-сип бер, 

Үмөталыга мен өзүм алпарам. 
Б а л б а й. Урушта туруш жок. Карадөө тирүү кетпейт, 

Султаным. 
Б о р о м б а й. Каракөгүм! Боромбай өлө элек! Боромбай 

тирүү! 
Б а р а к (Кылычбекке шыбырайт). Коенго камыш, эрге 

намыс! 
К ы л ы ч б е к. Атаке! (Чөгөлөп.) Намысың барбы! Жок! 

Намысың жок! Төксөң кан мына, алсаң баш мына, мен мүйүздүү 
эненин тукумумун, мага эч кандай акылыңдын кереги жок. (Барак 
менен шыбырашкан бирөө канжарын алып Карадөөгө салганы 
жатат. Боромбай көрө коет.) 

Б о р о м б а й. Эй карга! (Таягын көтөрөт.) Сен кимсиң? 
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(Ал  жыгылып  кетет,  чегинет.)  Кылычбек!  Мен  азыр 
тирүүмүн, тирүүмүн го! 

К и ш и. Датка, датка мен, мен,.. эмесмин... 
Б а р а к. Ой, каракчы! Сен кайдан чыга калдың? Мен сени... 

(Сүйлөтпөй сүйрөп кетет.) 
К ы л ы ч б е к. Каракөк! Атам намысын сатпасын?! 
Б а л б а й. Султан аба, сен ичкен ашыңды бил, төрүңдөн 

көрүң жакын турат. Каракөк каалаганын кыла берет. (Баракка-) 
Барак! Карадөөнү уктат, уктатып жибер?! 

Б о р о м б а й (жер чаап). Тарт! Ботом, силер кимсиңер! Мен 
киммин?! Боромбай кайда! Карадөөнү тирүү калтыра албасам, 
мына бул аппак сакалым үч кыркылсын! Каракөгүм! Сага 
Боромбай, Боромбай айтат! Элдин каны силердин мойнуңарда. 
Журт алдында сарбагыштар канча кылмыштуу болсо, биз дагы 
так ошончо кылмыштуубуз! Мага жеткирбей, Ормонду жедиңер. 
Эми менин колумдан тартып алып, Карадөөнүн башын жегиңер 
келет! Бул кайсы салтка жатат! Мен аяк бошотор эмесмин! 
Силерге Боромбай сүйлөп жатат, Боромбай, мен айтканымдан 
кайтсам, Бугу эненин ак сүтү урсун! Мына бул шордуу сакалым 
душманга шыпыргы болуп калсын!!! (Шылкыйып турган 
Кылычбек менен Балбай бирибирине карашат.) 

Б а л б а й. Бул кандай чыккынчылык! Бул көрөкчө мен өзүмдү 
өзүм өлтүрөм, аба! (Канжарын өзүнө сунат.) 

М о л д о с а н (колдон алат). Каракөк! Каракөгүм! Өлүмдөн 
оңой эчтеме жок! Кааласаң ажалың алыс эмес! Кыр жагында 
кынжысын даярдап кытай Богдахан турат, кыбылада кызымдан 
минтип чыгым алган Кудаяр-хан турат, тигине! Эт бышым жерде 
кылычын кайрап Үмөталы турат. Ошолордон ал! Өзүңдү өзүң 
өлтүргөндөй чаян белең! 

Арың барбы, Каракөк! 
Өлсөң өлгүн арабөк! Ме ал! 

(Канжарын берет.) 
Б а л б а й. Башыңар көмүлбөй калып жүрбөсүн! Султаным, 
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мени сенден кичүү кылган арманым Кудайга! Кантейин?! Абаке! 
Арманым Кудайга! Мына, сага багынып да көрөйүнчү!!! (Тизе 
бүгөт.) 

5-картина 
 

(Караңгылап кайра ачылат). 
Ошол эле көшөгө. Боромбай, Балбай, Кылычбек (согуштук советтер). 

 

Б а р а к. Даткам, мен сөзүмдү бүттүм. Айтканын айткандай 
Карадөө, алсаң ал алаканыңда, Кытайдын кырма дарысын бердим. 
Ал өлбөсө да түбөлүккө шал болот. Балбай баатыр менен Кылыч 
макул болушту. 

Б о р о м б а й. Муну Качы менен Жезтаңдай билбесин. Б а л 
б а й. Султан аба, кечирип кой, сага эми түшүндүм. 
Б о р о м б а й. Токточу! (Балбайга) Каракөгүм! Дагы түшүнө 

элексиң. Черүүң канча? 
Б а л б а й. Шайдооч беш миң киши. Айбоосундардын 

жардамы менен сегиз миңден ашат. 
Б а р а к. Оорукта Үмөталынын колу жок, айланып аркасынан 

чапса да болот. 
Б о р о м б а й. Үмөталы анчалык сокур эмес, Барагым. Жан 

жиберип такташ керек. 
Б а л б а й. (Кубанып) Султаным, эми сөз казак төрөдө. Б о р 
о м б а й. Жээн кыз даярбы? 
Б а л б а й. Даяр, Султан, күйөөсү момун эмеспи, ыйлап эле 

тим болду. Төрөкан өзүңдү көрөм дейт. 
Б о р о м б а й. Өзүмдү? Мен азыр сабы жок 

кылычмын. Мага тутка керек, кармооч керек. (Уулбала, чүм-
көнгөн Төрөкан экөө кирет.) 

У у л б а л а. Мындан башка аргаңар жок беле, Султан? 
Б о р о м б а й. Кел, Уулбала, Алыбектен айрылган окшойбуз. 
У у л б а л а (таякчан). Кантмек элек? Алыбек эрим болсо, 

Ормон уялашым. Эрендер үйдөн төрөлөт, жоодон өлөт. Мен 
экөөнө тең ыраазымын. Мен экөөнү тең аяймын. (Токтоп) Мен 
экөөнү тең каргайм. Тетиги жетим, жесирлердин убалы 
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кимде?! Эсиңер болсо этегиңерди жапсаңар болот. Султан! 
Минте берсеңер, эми сенден да айрылабыз. 

Б о р о м б а й. Олтурчу. Билем, Уулбала, мен билем. Б а р 
а к (кайпалактап). Жеңеке, олтур, олтурсаңар. 
У у л б а л а. (Баракка таягын таптап). Такыр ооз, оңбогон 

сымап, сен жүргөн жерге чөп чыкпайт го, жү-рүшүң жаман, сен 
сүйлөбө! 

Б а р а к (жайдары). Алда жарыктык десе!.. Ханга жаккан 
башым катынга жакпайбы... Төрөкан, таятаңа жакын отур. 
Айтарыңды айт? 

Т ө р ө к а н. (Боромбайга кулдук кылат) Каякта? (Бором- 
бай таягын көтөрөт.) 

Б о р о м б а й. Бактың ачылсын, сүйлөбөй эле кой! Мага 
черүү керек! Сөз ушул. Биз сыйынган Бугу эненин кызысың, биз 
эми сага сыйынганы олтурабыз! Сени жубайыңдан айырдык. Сени 
Айбоосундардын сөрөсүнө бермек болдук... Сен кылычтын 
курчусуң, найзанын учусуң, эми жаанын огу болгону турасың. 
Атам заманынан бери жоолаштырган да кыз, элдештирген да 
кыз... Элдин башына түн түштү. Эми сен бизге жаркыраган ай 
болуп бер! Айтарыңды айтып кал! Баш тартуу жок. Сага Боромбай 
айтып атат!.. 

У у л б а л а (таягын көтөрүп). Боромбай датка, бир кыз 
менен миңдеген кыргызды кырдырасың го... 

Б о р о м б а й. Боромбай эми чегинбейт. 
Т ө р ө к а н. Таята! (Токтоло калат). Таянычым таята. 
К ы л ы ч б е к. Айта бер, жээн, күттүрбө! Сөз эчак бүткөн! 

Уялбай айта бер! 
Т ө р ө к а н. Уялсаңар силер уялгыла. Намыссыздар! Уяла 

турган менин айыбым жок, мен арымды сатпаймын. Таята... 
Ушуну көрчү мен белем! 
Кордой турган сен белең Таята? 
Балбай, Кылыч, Качыбек, 
Баатырларың ушубу? 
Жорукта жок иш кылып, 
Жоосунду жаман баштады. 
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Өлөңдөй өргөн чачымды, Он 
катынга жайдырып, Беш 
көкүл кылып таштады. 

Мен буга ыраазы эмесмин, таята! Бул кордукка мен чыдабайм, 
таята! (Жамынганын таштап жиберет, кыздын башында туулга, 
үстүндө иниси Зарлыктын сооту.) 

К ы л ы ч б е к. Чыдайсың бийкеч, чыдайсың! 
Т ө р ө к а н. Жок, Бугу эненин кызы болуп туруп күң болуп 

бирөөгө бара албайм. Каныкей менен Сайкалча жоого барам?.. 
Уялашым Зарлыктын ордуна барып кылычыңды чабышам! Өзүм 
барып күң болгондон көрө колго түшөм. Кан кечишкен кыргында 
жүрүп колго түшсөм, мен ошондо гана күң болом. Баатырлардын 
тапкан акылы сага сыймык бербейт, таята! 

Ч е й р е н. (тура калат.) О, түгөнбөгөн дүйнө. Эмне үчүн 
ушуну эркек кылбадың! Садагаң болоюн. Жээн. 

Т ө р ө к а н (ыргып турат.) Сен мага саадак атты-рып 
үйрөткөндө, (Чачын силкип) мына мындай күнгө түшүрөм деп 

ойлогон эмессиң! Башыма жоолук түшкөнчө саадагыңды 
байланып жаныңда жүрдүм. Жааны жаза аткан эмесмин. Мен 

аны унута элекмин, таята! Мен жубайымдан ажырабаймын. 
Кессең башым, төксөң каным даяр! Мен бул жардыгыңды 

аткарбаймын! Таята! (Боромбай таягын кучактап тыңшайт.) К 
ы л ы ч б е к (бакырат.) Ойлон, ойлон, бийкеч. Тил албасаң 

чачыңды кыркып, кара кементай кийгизем, чо-лок 
байтал мингизем! 

Т ө р ө к а н. Анда мен сени жекеге чакырам, арсыз! 
К ы л ы ч б е к. Сенден кечтим, бийкеч! Башыңды ке-сип 

тынбасам көк урсун (жулунат). 
У у л б а л а (таягын жерге уруп). Бакырба, какшаал! 

Бакырба! Сен бир эле кишисиң. Төрөкан эне... ак асаба, кызыл туу 
баатырларды төрөйт! Сереңдебе! Кол көтөрбө. Сага окшогон ала 
канат, жел өпкөлөр бойдон деле түшүп калат!.. (Төрөкандын 
чекесинен өөп кучактайт.) 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



4-
КӨШӨГӨ 

 
6 к а р т и н а 

 

Тоо фонунда биринчи планда Семеновдун чатыры: Палатага илинген 
Ысык-Көлдүн чоң картасы. Гумбольддун жаңылыш жасаган картасына 
түзөтүү киргизип жатышат. 

 
О ф и ц е р (келет). Петр Петрович бардыгы даяр! 
С е м е н о в. Орошон. (Кулагына шыбырайт, офицер ке- 

тет). 
К о ш а р о в. Петр Петрович, полковник Хомутов бул кабарды 

укканда эмне дээр экен, а? 
С е м е н о в (күлүп). Орустун башына ошондо ишенет, 

Гумбольддун картасын сактап коюңуз, полковникке подарка 
кылабыз. 

К о ш а р о в. Гумбольддун өзүнө жибербейбизби? Ал сиз 
менен аябай тартышты го? 

С е м е н о в. Илим талашсыз өнүкпөйт. Фактыдан күчтүү 
эчтеме жок. 

Гумбольд бизди куттуктоого тийиш. (Молдосан кулжанын 
кебин көтөрүп кирип келатат.) 

М о л д о с а н. Ээ, ук нем, ээ укнем, тамыр! Куда калаба, 
тудабы, судабы? 

С е м е н о в. Ээ ух нем, ухнем! Туда, туда. Шайтанды кара! 
Мунун башы баш эмес понограф? Мени туурап жүрөт. 
(Молдосанга) тяжело да? 

М о л д о с а н. Тамыр, Молдосан кабарит кылса, калаба 
булохой, Молдосан – диңгир-диңгир играйт, калаба хорошо. 
(Күлүшөт). Мен орустуку балалайкага чиңгир-чиңгир играйтский. 
(Тилин көрсөтүп) Карабит булохой. 

С е м е н о в. Сен орустуку музыка любишь? 
М о л д о с а н. Да, любишь. Төрө, сен мени Питир-боорго 

алпаратский, мен орустуку таа-тааа-тра-та-та-таттаны, 
үйрөнөтский. (Кулачын керип, гармон тартканды туурап.) Гаа-
гаа-гаоо... 
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С е м е н о в. (күлүп.) Молодец Молдосан, үйрөнөтский. 
Ф а й з у л л а. Молдосан эми сага тилмечтин кереги жок 

тура? 
М о л д о с а н. Сөзүңөрдүн көбү эле «кабарит» болот 

турбайбы? Тилиңерди билбейм, ошонуңарды үйрөнүп, алдым. 
 
 

(Качы кирет.) 
 

С е м е н о в. Кандай жаңылык, капитан мырза!? 
К а ч ы. Петр Петрович! Уу кимдин колунан чыкканы 

белгисиз, бирок орустар ууланбайт экен деген сөз элге тарап 
кетиптир. 

С е м е н о в. Эл баладай деңизчи, провокатор табылса эле. 
Көп нерсе чечилбей калды... (Улутунат) чечилбей калды... 

К а ч ы. Губернатордун мага берген капитандык наамы 
кыргызга эчтеме берген жок. Боромбай султан, Үмөталы датка, 
мен – капитан үчөөбүз үч жакты карайбыз. Мына бул уу 
кимибиздики? Табышмак. Эл бизге карайт, биз силерге карайбыз. 
Силерге биз шектүү болуп калдык. Силер кимге ишенесиңер! 

С е м е н о в. (жайдары). Кантип мырза, биз сизге ишенебиз, 
мына бул тоонун булбулуна ишенебиз, элге ишенебиз... Молдосан 
болбосо ууланып өлөт элек, анда бул жеңиш бизге болмок эмес. 
Сиз эми биздин кубанычка орток болуңуз. 

К а ч ы. Кандай кубаныч? (Эки жакты карайт. Столдо 
бөтөлкөлөр, стакандар турат.) 

С е м е н о в. Мырзалар, досторум, биздин экспедиция алга 
койгон ыйык милдеттерин толугу менен аткарды десек болот. 
Тянь-Шань жөнүндөгү Гумбольддун талашы жокко чыкты. 
Чүйдүн башаты Ысык-Көлдөн эмес. Тянь-Шань тоолору жанар 
тоо тегинен эмес, Гумбольд жаңылышкан. 

К а ч ы (Молдосанды кучактайт). Сенин жүрөгүңдөн бу- 
лар элдин жүрөгүн көрүптүр. 
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С е м е н о в. Досторум! Бул жеңиш дүйнөлүк жеңиш! Бүгүнкү 
күн экспедициянын эң бактылуу күнү. Экспедиция өзүнүн ишин 
бүттү деп эсептейт. Кана, досторум, орус элинин илимий даңкы 
үчүн, улуу Родина үчүн, ак ниет, меймандос мына мындай (Качы 
менен Молдосан-ды көрсөтүп) кыргыздар үчүн! Салют! (Ары 
жакты ка-рап колун көтөрөт. Кылыч көтөргөн офицердин элеси 
көрүнөт.) 

О ф и ц е р (команда берет), Пли! (Залп.) Пли! (Залп.) Пли! 
(Залп.) Пли! (Залп.) (Үндөр) Ур-р-а! Ур-ра-а! (Офицер келет.) 

К о ш а р о в. Улуу Петр Европанын терезесин ачса, сиз 
Азиянын дарбазасын ачтыңыз. (Дуулдашат, ичишет.) 

С е м е н о в. Мырзалар! (Кулжаны көрсөтүп.) Ушуну улуу 
Марко Пола далилдей албай өлүп кеткен. А түгүл, Марко Поланы 
калп, апенди дешип шылдыңдашкан. (Кулжанын башын сылап.) 
Батыш Европанын окумуштуулары муну Марко Поланын ую деп 
белгилешкен. Бул уй эмес, жапан кой, кыргызча аркар дешет. 
(Молдосанга) Ушундайбы? Так? А? 

М о л д о с а н. Ушундай, так а? Аркардын кочкору – бул 
кулжа. 

С е м е н о в. Да, кулжа, кулжа – вот так да? М о 
л д о с а н. Албетте, ат таак. 
Ф а й з у л л а (Баракты ээрчитип кирет). Петр Петрович! Бул 

киши Үмөталы даткадан келген чабарман. 
Б а р а к (таазим кылат, кат берет). Таксыр, Үмөталы 

тамырыңыз колуңузду кыса кармоого мага тапшырды. 
С е м е н о в. Ырахмат! (Барактын колун кармап тиктейт. 

Бүшүркөйт.) Бул кишини мен кайдан көрдүм? Файзулла катты 
окуңуз? 

Б а р а к (Качыбекти кучактап). Бир боорум амансыңарбы? 
Айланайын... Эл тынбады го, кор болдук го. 

Ф а й з у л л а. Улуу урматтуу тамырым, Петр Петрович 
төрө! Сиздин катыңызды алдым. Өлгөндөрдүн кунун алмайынча 
Бугу менен жарашпаймын. Сизге ишенгенимди билдириш үчүи 
кымбат белектер жибердим. Алар: Алыбек 
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баатыр, Боромбайдын байбичеси – Меке, өзүмдүн карындашым – 
Боромбайдын келини Булан, бул туткундарды сиздин 
ыктыярыңызга бердим. Сиздин куралдуу жардамыңызды күтөм. 
Боромбайга чабуулум даяр, эч ким мени токтото албайт! 
Достуктан тансаң, мага таарынбагыла. Мен сизди жоо деп 
эсептеймин. Менин жоокерлсрим сиздин босогоңузда турат... 
Каттын аныктыгына – Үмөталы Ормон уулу мөөрүмдү басам. 
(Саксыкташат. Бири-бирине карашат...) 

С е м е н о в. (бир аз ойлонуп.) Мм да... Кандай айбаттуу сөз?! 
(Файзуллага) Кана, «белектерин» келтириңиз? (Файзулла кетст). 
Демек Үмөталы «тамырым» өздөрүнүн салты боюнча мага кул 
менен күң жиберген экен да! Азият, азият... 

О ф и ц е р (шашкансып). Мага уруксат кылыңыз, Петр 
Петрович. Иш жаман го?! 

С е м ё н о в. Шашпаңыз. (Туткундар кирет, кымкапчан 
бирөө кошо келет. Алыбектин башында шири, колунда таяк. 
Кемпир мснен келин беттерин чүмкөп коркуп бүжүрөшөт...) 

С е м е н о в. (Алыбекке) Оаламалейкум! 
А л ы б е к. Бар бол, алекме салам. Сен кайсы баласың? С е м е 
н о в. (Кымкап кийгенди көрсөтүп) Бу  ким? 
Б а р а к. Бул Кудаяр хандын элчиси, эл беги таксыр. Сизге 

салам бергени келди. 
Б у л а н. (Кемпирди кучактайт) Апа, апакебай эми кантебиз? 
М о л д о с а н. (Кемпирге) Жеңе, мен, мен. (Кучак-тайт.) Мен 

Молдосанмын, мен Молдосаныңмын. Коркпо, коркпогула. 
(Файзулла орустарга шыбырап түшүндүрүп жатат, баш 
ийкешет, таңыркашат.) 

М е к е. О кулунум, о булбулум! Сени да оруска бериштиби? 
Э-э ботом! Сен Качысыңбы?.. 

К а ч ы. (Алыбекке) Абаке! Барсыңбы? Үмөталы сении 
өлтүрүп койду дебеди беле? (Кемпирге) Коркпо, жеңе! 
(Кемпирдин чачын түзөтөт.) 
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А л ы б е к. (жөтөлүп) үнүң жакшы угулбайт, сен кимсиң? 
(Кулагын тосот.) 

К ач ы. (катуу) Мен, мен! Абаке, мен Качыбек. 
А л ы б е к. Сенсиңби? (Кайсалап) Кара жаагым бери болчу! 

Кулунум, элди сагындым. Кучактап башын жыттайт.) Сырттаным. 
Боромбай эсенби? Калча тирүүбү? Мени өлтүрдү деп кимден 
уктуңар? 

К а ч ы б е к. Барактан. 
Алыбек. Баракпы? Барак! Баракка ишенип жүрүп менин 

көргөн күнүм ушул болду. Барак ушул жердесиңби? 
Б а р а к. Ооба, абаке, ушул жердемин. 
А л ы б е к. Такыр оозум... Сен ишенген итибиз элең го? Сен 

тузду актабай жатасың? 
Б а р а к. Актадым, абаке, актадым. Уксаң ыраазы болосуң. А л 
ы б е к. Я, эмне болосуң дейт? 
Б а р а к. (катуу актадым, абаке, сен үчүн Карадөөнү колго 

түшүрүп бердим.) Касташып жүргөн кайнагаң хан Ормонду сен 
өлтүрткөн жоксуң, мен өлтүрттүм. Мунум калппы? 

А л ы б е к. Аның да чын, калпың да көп, такыр оозум. 
Б а р а к. Качыбек менен жезтаңдай элге кандай ак болсо мен 

да ошондоймун, абаке. Ишенбесең Качыдан сура. 
А л ы б е к. Ай, таң. (Качыбекке) Качыбегим, бул орустардын 

кебетесин көрүүгө болобу? Же ушул бойдон өлөмбү? (Ширилеген 
башын чертет.) Деги буларыңан ырайым күтүүгө болобу? Сенин 
оозуңдан орус түшпөйт, деги сенин эмне билгениң бар? Айтчы, 
кулунум, мен ошо-ну угуп өлөйүн. 

К а ч ы. Орустардан башка омок калган жок, абаке? 
М е к е. Айланайын кулунум, биз кантебиз? Бизди эмне 

кылат? Ушинтип өлмөк белек? 
Б у л а н. Биз эми ушинтип оруска күң болуп кала-бызбы? 

Биздин күнүбүз эмне болот? Убалыбыз атама жетсин! 
К а ч ы б е к.   Орустар күңдү билбейт, коркпогула! М 
е к е.   Оозуңа май, айланайын. 
Качы. (Семеновго) Буларды эмне кылабыз, мырза? 
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С е м е н о в. Мырзалар, силерге улуксат. (Баракка) Баатырдын 
башындагы ширисин чыгарыңыз, чачын алыңыз? (Эл бегине.) 
Урматтуу эл беги, мен сиз менен кийин сүйлөшөм. (Молдосанга) 
Молдосан, барсаңчы, давай буларга чай-пай... конок кылса керек. 

М о л д о с а н. (Мекеге). Туруңуз, эне силерге укмуштуу 
суюк кант чай берем. Булар чымынга кант жасатат. Чымындары 
өздөрү менен бирге жүрөт зкен. 

М е к е. Орус оюна келгенин кылат дегени чын дечи, кулунум. 
М о л д о с а н. Чын эмей, чын, жүргүлө! (Качыбек, офицер, 

Семеновдор чатырга киришет. Кошаров каадасынча тигилердин 
сүрөтүн тарта берет. Барак Алыбекти жетелеп, ширини 
чыгарып, чачын алууга киришет.) 

М е к е. (Молдосанга), Жүрөгөм солкулдап баратат. Эми 
биздин күнүбүз эмне болот? Токточу? 

М о л д о с а н. Эчтеме болбойт, коркпогула! 
М е к е. Коркпогула садагаң, коркпойлу. Ак падышаңар 

кайсынысы, айланайын? 
М о л д о с а н. Ак падыша бул жерде жок, жеңе, булар 

жарым падыша төрөлөр, жүргүлө! (Кетишет, Алыбектин ширисин 
Барак алып жатат. Алыбек темселеп көзүн сүртөт.) Б а р а к. 

(Алыбекке.) Боромбай экөөңдүн күнүңөр эми ту- 
уйт, абаке унчукпа? (Эл бегине жаңсап) Баягы курч устараң 
барбы, бегим? 

А л ы б е к. (Эки жакты карап). О, айланайын кең дүйнө 
тоолорум... Ысык-Көл, тамчыңдан... 

Э л б е г и. Махабат (Уу сүртүп берет). Баары жайында... 
(Шыбырайт). 

Б а р а к. Дагы кайра? (Башын ийкейт.) 
Эл б е г и. Албарс болуп калды. (Апенди кумганга уу са- 

лат.) 
А п е н д и. Ыгы келген жердин баарына сала берейин. 

Чымындай кырылсын... 
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Б а р а к. Абаке, башыңдын баарына ысык чыгынп кетиптир. 
А л ы б е к. Ошондой, кан чыгып атат окшойт, ачышып 

баратат. 
Б а р а к. Эми алып ал, абаке, мына бул орус сүрөтүңдү тартып 

атат. (Кетишет.) 
А л ы б е к. Я, орус эмне кылат дейсиң? Эй токточу? 
К о ш а р о в. Бир мүнөткө бери караңыз? (Сүрөтүн тартат. 

Барак менен Эл беги бери жакка келип сүйлөшөт.) 
Б а р а к. (күбүрөп.) Бүттүбү? 
Э л б е г и. Бүттү. Бүгүндөн калбай өлөт, ме беш жүз. Б 
а р а к. Убада андай эмес го, бегим? 
Эл беги. Миң дилде Карадөө менен Балбайдын башына 

берилет. Качыбекти жайласаң зардар болосуң, зардар! Орус төрөсү 
менен амандашкан да жок. Шектенип турат, мен кеттим. Эми, 
апенди менен эсептешип кой... (Аны жакадан алып.) Көзүңдү ач. 
Түшүндүңбү? Ууну төрөнүн өзүнө жумша. Ант бер. Куранды 
кучактап өп. 

Б а р а к. (Куранды кучактап.) Орустар ууга өлбөйт экен, 
бегим. 

Э л б е г и. (жаакка коёт.) Ме, өп дегенде өбө бер? Сени 
бакты күтүп турат. Мен кеттим. 

Барак (өбөт). Хан мага ишене берсин. (Ээрчишип чурка- 
шат.) 

А л ы б е к. (темтеңдейт.) Көзүм тунарып баратат, өрттөнүп 
баратат. Ой орус, өлтүрсөң кыйнабай өлтүр! Мен сени ала жатам. 
(Умтулат). 

К о ш а р о в. (чочуп кетип чалды кучактайт.) Эмне болуп 
кетти! 

Б а р а к. Айланайын абаке! Сага эмне болуп кетти? (Көтөрүп 
кетишет. Семенов менен Файзулла чыгат. Эки солдат. Эл бегин 
айдап келет.) 

Э л б е г и. Таксыр бул кандай кеп? Мени кармоого кандай 
акыңар бар? Бул Кокон хандыгына, Бишпек зар-дарына 
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кол салуу эмеспи? Бизде сенин кандай жумушуң бар? 
С е м с н о в. Бул эмнеңср? 
С о л д а т. Качыбектин буйругу менен, мырза саламга 

келгенсиз, мени менен сүйлөшпөй кетишиңиз сыяпатка туура 
келбейт. Жоопсуз кетишиңиз закон боюнча ультиматум, айбат 
көрсөтүү, кордоо болот. Россиянын империясы мындай кордоого 
чыдай албайт! Жол бербейт! Сиз бул оройлугуңуз үчүн кечирим 
суроого тийишсиз, бизге нааразы болсоңуз, дипломаттык 
билдирүү тапшырууга тийишсиз. (Офицерге.) Мырза, Эл беги 
бизге мыйзамдуу жообун бергенче мейман боло берсин. Качыбек 
мырзанын өзүнө өткөрүп бериңиз? (Барак кирет.) 

С е м е н о в. (Конвертти алаканына чапкылап.) Барак мырза, бул 
катты менин тамырым Үмөталы даткага тапшырыңыз. Сиз менен 
дагы жолугушабыз... Кош бо-луңуз. (Катты берет, Барак кетет. 
Молдосан Меке менен Буланды ээрчитип чыгат. Семенов кемпирге 
жайдары.) Коркпоңуз, энеке. Силер орустук болдуңар. 

М е к е. Жок, жок биз чокунбайбыз. (Семеновго ко-лун 
шилтеп чегинет.) Сен бизди чокунтпа? (Качыбекке.) Кара жаак 
балам, силердей уулдарды эмне үчун төрөдүк экен, айт? Бизди 
чокунтпасын, төрөгө айт. (Келинин кучактайт.) Биз 
чокунбайбыз... 

С е м е н о в . (Күлүп.) Кудай сактасын, андай эмес, эч ким 
силерди чокунтпайт, энеке. Сиздердин колу-жолуңар бош, кайда 
кетсеңер улуксат. 

М о л д о с а н. Айтпадым беле, мына мен айтпадым беле? Б у л 
а н. Эмне дейт, апа? (Файзулла шыбырап Се- 

меновго айтып жатат.) 
М е к е. (Семеновду тиктеп жалбарат.) Айланайын төрө, 

көшөгөңөр көгөрсүн. Үйгө жибер, курманың болоюн, балдарга 
жибер, элди көрсөт, кулунум, сенин да мендей энең бардыр. 
Неберелерим мени сагынды, мен аларды сагындым. (Көзүн 
жоолугунун учу менсн аарчыйт.) 
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С е м с н о в. Эне кургур бала дей берет, эне да, эне. 
(Тиктейт.) Менин да сиздей энем бар, мен дагы энемди 
сагындым. 

Булан. Кудайдын кулагы сүйүнсүн деги, ана. Ак сарыбашыл, 
апа! 

М е к е. (Качыбекке көкүрөгүн кенен ачып.) Кара жаак балам, 
бул түш эмес го? Орус түшкө кирсе бериште болот дечү эле, түш 
эмес, өздөрүн көрдүк. (Семеновго.) Балам, балам, уюлгуган 
чачыңдан айланайын!.. (Семеновдун бутун кучактамак болот. 
Семенов жерден тургузат.) Кыргыз жакшы эл, менден чочуба, 
кулунум. Мен эми сенден чочубайм, балам. Орустун баары сендей 
болсо эле болду... (Алаканын Семеновдун чекесине тийгизип алып 
өз колун өзү өбөт.) Ысык-Көлдөй көгүлтүр көзүңдөн айланайын, 
көзүңдөн! 

Көшөгө 
 

7 к а р т и н а 
 

Семенов, Кошаров, Молдосан, Боромбай, Балбай Кылыч, Казыбек, 
Файзулла, алыста жарактуу калың эл. Семеновдун'отряды чатырдын 
анланасында. Сөздөрү аяктаган сыяктуу. 

 
Б о р о м б а й. Менин тилегим ушул, ардактуу төрө! Үмөталы 

датканы багынтмайынча мага тынчтык жок. 
Мүйүздүү эне менен Тоголок эненин балдары менен 

кеңештик, Кененсарынын кунун алабыз, Казыбек төрөнүн 
жардамы – сиздин жардам болот, мага беш атар беш мылтык керек. 

К а з ы б а й. (түшүнбөй, Семеновго.) Сиздин бат атарыңыз, 
Боромбай даткаңызды бактылуу кылат, төрөм. 

С е м е н о в. (кыжырдуу.) Урматтуу Султан, мен сизге 
жарактуу жардам берүүгө акым жок. (Ачуулуу Казыбекке.) 
Казыбек мырза, сиз Родинага берген антты бузуп чыккынчылык 
кылыпсыз. Бул кылмышыңызды ак падыша кечпейт! 

Б о р о м б а й. Казыбек менин кудам, биз Үмөталыдан 
Кененсары хандын кунун алабыз. 
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К а з ы б а й. Таксыр, сарбагыштар кун берүүгө тийиш. 
С е м е н о в. Кененсары хан Россиянын душманы болгонун 

сиз билбейсизби?! Анын башы үчүн Ормон Ниязбеков алтын 
менен сыйланган. Сиздин чениңиз көтөрүлгөн, сиз эки жүздүүлүк 
кылбаңыз, кимге чабуул жасамаксыңар? 

К а з ы б е к (чочуп.) Урматтуу мырза, мен караңгы ээ боло 
албай калдым, мен муну сизге билдирмекчи элем. Ооба, ооба, сиз 
мени ушуга чакырттыңыз белс? 

С е м е н о в. Мен сизди ушуга чакырттым. Кыргыздар 
чатактарын өздөрү чечет. Өз башыңызды сактаңыз. Россияга 
караган Айбоосундарды жоо-жарагы менен тең алып кетиңиз. 
Мен муну губернаторго билдирем. 

К а з ы б е к. Ой караңгылык, караңгылык, кечириңиз, мырза! 
Эмесе мага улуксат бериңиз. Караңгы элге түшүнүк берейин, 
Россия мизамында кун жок экен дейин. Мен болбосом Кененсары 
колго түшмек эмес, аны өзүңүз жакшы билесиз, ак падыша үчүн 
башым садага. (Жүгүнөт.) 

С е м е н о в. Кете бериңиз. Империяга берген антты 
бузсаңыз, эки баштуу бүркүт каныңызды сыгып алат. Мына 
бул кылыч өз башыңызга тиет. Кетиңиз! 

Б о р о м б а й. (Казыбайга.) Эй, ит менен куда болсоң, жугунду 
менен той берет дейт. Чык! (Кетет.) Кылыч, Казыбек соо кетпейт. 
Жолдогу айылды талап кетет. Аттан! 

С е м е н о в. Алар орус букарасы, алар силерге тийбейт, убара 
болбоңуз. Алар кол салса мен жооп берем, Боромбай. Аларга мен 
ишенбейм, бар, бара бер! 

С е м е н о в. Мага ишениңиз! 
Б о р о м б а й. Урматтуу төрөм, мен эч кимге ишенбеймин. 

Сага да ишенбейм. Ким Үмөталыны жооласа мен ошого ишенем, 
ошого эл болом. Кырылышкан кыргызды өзүм тынчыткым келет. 
Мен элди аяймын. Мага бийлик керек. Бийлеш үчүн Үмөталынын 
белин сындырыш керек. Анын белин сындырыш үчүн мага жарак 
керек. Күч керек. Мен сенден ошону талап кылам. 

С е м е н о в. (Күлөт.) Урматтуу Султан, Үмөталы да ушун- 
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дай айтат. Айтыңызчы? Элиңер эмне дейт? Кимиңерди колдойт? 
Б о р о м б а й. Эл! Эл, эл дейсиңби? Эл деген жыйылган мал. 

Кайда айдасаң, ошол жакка кете берет. Ачсаң алаканыңда, жумсаң 
чеңгелиңде. Эл токтоп жаткан көл, кайда агызсаң ага берет, эл 
ошого керек. Орусиянын бийлигин ак падыша билеби, эл билеби?.. 

С е м е н о в. Да-с, ошондой деңиз? Демек, хан болгуңуз 
келет? 

Б о р о м б ай. Мен үчүн эмес, менин тукумум үчүн. 
С е м е н о в. Урматтуу Султан, Үмөталы да ушундай айтат. 

Хандык кимиңерге ылайык? 
Б о р о м б а й. Сен биздин салтты билбейсиң. Ормон 

даткалардын аксакалы болгон. Биз аны ак көңүлүбүз менен ак 
кийизге чайкап хан көтөргөнбүз. Эми Ормон жок. Датка, 
султандардын аксакалы эми менмин... Мен чынжыры үзүлбөгөн 
ак сөөк Боромбаймын, сен ушуну билүүгө тийишсиң. 

С е м е н о в. Айта бериңиз, Султан, айта бериңиз! 
Б о р о м б а й. Мен сенин кербениңе былтыр да жардам 

бердим. Быйыл да берип жатам. Дагы берем. «Берген март эмес, 
алган март» деген кыргызда макал бар. Сен чоң орустун баласысың, 
эмне кылам десең колуңдан келет. Үмөталынын сезин алыш үчүн 
мага бат атар мылтык керек. Үмөталы менен Боромбай ошондо 
өзү сүйлөшөт. 

С е м е н о в. Мен сизге, жоо-жарак берүүгө келген эмесмин, 
Султан. Колумдан келсе сиздерди жоолаштырбайм. 

Б а л б а й. Эй, төрө, сен эмнени билесиң! Мени кайтпас 
кара көк дейт, Үмөталы менен Балбай сенин тилиңди албайт, 
каруудан кан, тизеден жин төгүлгөнчө кармашат. Тигине... Үч 
күндөн бери кулжадай маташып турабыз. Андан көрө 
берериңди айт? Бербесең... (Кылычын кармалайт.) Бербесең, сен 
менен башкача сүйлөшөм. 

С е м е н о в. (Күлүп.) Ошондой дейсизби? Ынтымактан башка 
эчтеме бере албайм. 
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Б о р о м б а й. Андай болбойт. Боромбай муну уккусу келбейт. 
Акыркы сөзүң ушубу, айтчы төрөм! 

С е м е н о в. Кайталап эскертем, ынтымактан башка эч нерсе 
бере албайм, акыркы сөзүм ушул, султан! Мен сизди ушуга 
чакыргам. Эмесе сизге улуксат. (Честь берет, Файзуллага.) 
Султанды узатып коюңуз. Үмөталы датка кире берсин! 

(Балбай менен Качы бири-бирин карашат.) 
Ф а й з у л л а. (Боромбайга.) Урматтуу султан, рахим этиңиз! 

(Өзү кетет, Боромбайбы Кылыч колтуктап тургузат. Ал таягын 
көтөрүп чалкалайт). 

Б о р о м б а й. (Качыбекке.) Кара жаак, бул сенин кылганың го? 
Элге сен мыят болуп калгансыңбы? Боромбай кайда? Балбай 
кайда? Бул кандай кеп? Таман басып жерде жок, канат ирмеп 
көктө жок калдык го? (Балбайга.) Э Каракөгүм! Береги немең 
бизди саткан го? 

Б а л б а й. Анда анын ажалы менден. Ачыгын айтсын! 
К а ч ы . Султан аба, мен элди сатпайм. Каракөгүм, кылычың мага 

жетпейт. Жүрүңүз. Керишпей кеңешелик... (Кете башташат, 
Умөталылар кирип, кайчы өтүшөт.) 

Б а л б а й. (Канжарын даярдайт.) Азыр кара ажы-даардын 
кардын эшип таштайм. (Үмөталыга) Эсенби датка! Тирүү 
көрүштүк го? 

Үмөталы, (сээр салбай.) Чунаксыңбы? Үнүңдө кайрат жок 
го?  

 
Б а л б а й. Менин кайратым үнүмдө эмес, мына колум- 

да!!!  (Канжарды   шилтейт,  байкаган  Качыбек  билектен алат, 
Үмөталы байкамаксан болуп өтөт). Чыккынчы. (Качыга) Ажалың 
менден экен э!!! (Канжарын Качыбекке шилтейт, Качыбек аны 
кучактайт. Балбай бакырат.) Сен менден кутулбайсың, кул. 
Кутулбайсың! 

К а ч ы б е к. Жолборсум, бакырба? Эки карга та-лашса бир 
кузгунга жем болот. Ачуу душман, акыл дос, сен эртеңкиңди 
ойлон! Билгиң келсе чыккынчы сенин колтугуңда жүрөт. 
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Б а л б а й. Эмне дейт! (Кетишет). 
С е м е н о в. (Үмөталыга.) Тамырым, урматтуу датка, сүйлөй 

бериңиз! 
Ү р м ө т а л ы. Улуу төрө! Менин талабым ушул! Боромбайга 

Айбоосундардын өнөктөшө кеткени мыйзамсыз, орус букарасы 
бизге кол салбасын? Кудаяр хандын Бишкектеги беги силерге да, 
бизге да жоо эле, биз аны мойсоп койдук. Алыбек баатырды баш 
кылып сизге кул жибердим, күң жибердим, бул менин достугумду 
билдирет. Эмки кезек сеники. Менин сураганым – Боромбайга жан 
тартпа! Майданда ким жеңсе элдин ээси ошол болот. Менин 
башка талабым жок. (Молдосан кирип келет.) 

М о л д о с а н. Жылдызы жылуу төрөм. Мага дагы сөз 
бериңиз! 

С е м е н о в. (Молдосанга таңыркап.) Молдосан! Сен кимдин 
атынан? 

М ол д о с а н. Мен кансыктаган элдин атынан! Мени карыя 
Калча атам жиберди. 

Ү м ө т а л ы . Эй киши сөрөй! Катын бугу! Боромбай бийликти 
эми сага бердиби? Сен ырың менен ыйыңды бил! 

М о л д о с а н. Датка, Боромбай экөөң бизге бийлик 
бербейсиңер. Бийликти мага Калча атам берди. Мына калпагы! 
(Семеновдун алдына коет.) Калча атам айт деди. Биз четтеги эки 
хандын тепсендисинде калдык деди. Өзүбүздөгү эки дөө 
чайнашып жатат деди, үчүнчү болуп орустар силер келатасыңар 
деди. Силер кыйнасаңар, эл дагы ыйлайт. Мен дагы сооронбойм. 
(Колуна комузун алып) 120 га чыккан Калча атам төрөгө кирип 
ырдап бер, төрөгө кирип ыйлап бер деди: 

 
Кулак сал, Төрөм кулак сал! 
Калча атам сага жалбарды. 
Кудаярдын бектери 
Кыйнады кемпир, чалдарды. 
Чыгымына саттырды 
Чымчыктай эркек балдарды. 
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Түпөк чачтуу Богдахан 
Бул дагы салды жаңжалды. 
Көкбөрүдөй тартылып, 
Көөдөндө араң жан калды. 
Эс-учунан айрылып, 
Кыйналып турган кыргызга, 
Кылайган шоокум таң барбы? 
Ээй... Жаралуу кийик өңдөнүп, 
Сынганы турат белибиз. 
Үшүк алган мөмөдөй, 
Үлдүрөп турат денебиз. 
Үмөталы, Боромбай 
Бир-бирине багынбай. 
Суу ордуна кан жутуп, 
Кармашып турат бегибиз. 
Жашка жуулуп баратат 
Туулуп өскөн жерибиз. 
Талкаланып баратат. 
Таянар тообуз болбосо, 
Сынганы турат белибиз. 
Өлүм менен кайгыга 
Тойду белем жерибиз. Кан 
ичишкен элиңди 
Кармаштырбайм дедиңиз. 
Көзгө жылуу көрүнөт 
Жаркыраган чениңиз, Калча 
атамдын тилегин Кайырдуу 
кылып бериңиз. Үмүт кылат 
өзүңдөн Үркөрдөй болгон 
элибиз. 

 

Ардактуу  төрөм,  мен  Калча  атамдын  тилегин  айтып 
бүттүм. (Комузду кучактап туруп калат.) 

Ү м ө т а л ы. (Семеновго.) Урматтуу төрө! Сенин алдыңда 
Үмөталы датка олтурат. Ал күтүп калды. Сен кимди тыңшап 
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отурасың? 
С е м е н о в. Кечириңиз, датка! Мен элди тыңшап олтурам. 

Жезтаңдай мырза, сүйлөй бериңиз? 
М о л д о с а н. Калча атам сени көрүп, бир ооз сүйлөшкүсү 

келет, төрө. Мен сөзүмдү бүттүм. 
С е м е н о в. Оор кылымдын ашууларын ашкан ыйык карыяны 

мен дагы көргүм келет. (Жоолугун берет). Салтыңыздар боюнча 
саламы ушул, сизге улуксат. (Молдосан кетет). 

Ү м ө т а л ы. Төрөм, сен элдин ээси менен сүйлөш, мага так 
жооп бер?! Менин кылычым кынына батпай баратат... 

С е м е н о в. Досум датка (Үмөталыга), Боромбайдын эли 
Айбоосундар менен ынтымак. Мен буларды сизге чакырбаймын, 
Россияга кошулууга алар аракет кылып жатат. Жардам болсо 
силер эмес, Боромбайга болот. 

Ү м ө т а л ы. Жок, андай эмес! Менин атам Ормон оруска 
букара болом деп Боромбайдан мурда суранган. Силер өзүңөр 
албай койгонсуңар. 

С е м е н о в. Ал падышанын иши, датка. 
Ү м ө т а л ы. Мына бул металды актап алсак керек?! 

 
 

(Көрсөтөт.) 
 

С е м е н о в. Бул сизге эмес. Ормонго берилген. 
Ү м ө т а л ы. Мен атамдын мурасчысымын, таксыр. С е 
м е н о в. Сыйлык мураска калбайт. 
Ү м ө т а л ы. Биздин салтты сен буза албайсың. 
С е м е н о в. Падышанын закону бизге багынбайт. 
Ү м ө т а л ы. Мм, ошондойбу? Иш башка, таптакыр башка де! 

Демек, мага ишенбейсиң? 
С е м е н о в. Ишенем, ишенем, элиңерге ишенем, элдин атасы 

даанышман Калча кимиңерди жактаса биз ошолорду жактайбыз. 
Закондуу жардам беребиз. (Далычы сереңдеп ысырыктаган  болуп  
аралашып  жүрөт.)  Урматтуу  датка, азыр да кеч эмес, 
ойлонуңуз. Боордош элсиздер, кеңешкиле! 
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Элдешкиле! 
Ү м ө т а л ы. Мен кеңештим. Мен ойлодум. Боромбайдын 

мойнун чырпыктай толгоймун, элин баткактай тепсеймин. Сен 
аны да колдобо, мени да колдобо, аман-эсениңде жолуңа түш! 
Кагылышта хан өлөт дейт. Менин ээликкен арстандарым чайнап 
коёт. 

К о ш а р о в. (Семёновго.) Кандай коркунучтуу сөз. 
С е м е н о в. Эскерткениңизге ыракмат. Бизден кам жебеңиз, 

датка. Сиздин Карадөө ушул жерде. Кааласаңыз Боромбай сизге 
өткөрүп берет. Капитан Качы мырза менен жезтаңдай биздин 
досубуз. Кааласаңыз кеңешиңиз, биз аларга ишенебиз. 

Ү м е т а л ы. (Өзүнчө.) Чыны менеп Боромбайдын ташы 
жогору тегеренеби? Жок? Жок. (Семеновго.) Алар экөө тең бугу, 
аларга мен ишенбейм. 

С е м е н о в. Алар экөө тең анык кыргыз, алардын мүдөөсү 
элдики, датка, биз кыргызга ишенебиз. Менин достугум ушуну 
менен чектелет... Кош болуңуз. Эми сизге улуксат. 

Ү м ө т а л ы. Эмесе менин достугум дагы ушуну менен бүтсүн. 
Мен Кара ажыдаармын. Мен эми сенин башыңа жооп бере албайм, 
сак болгула, сактангыла! Мен, сени ач арстандарымдан коргой 
албаймын. Башыңар канжыгадан көрүнүп калбасын! Кош 
(Кайраттанат, этегин кагынат.) 

О ф и ц е р. Мен экинчи Шамилди көргүм келбейт! (Качы- 
бек келет.) 

С е м е н о в. Шашылбаңыз. Шамил эл деп кармашкан. Менин 
тамырым «мен» деп кармашкан. 

Ү м ө т а л ы. Каражаак, (Качыга) Кабагың ачык го? 
К а ч ы (кол куушуруп.) Сага да ошону каалайм, датка. Мен 

сиз менен сүйлөшмөк элем. 
Ү м ө т а л ы. (Кылычын кармап Семеновду көрсөтөт). Ушуга 

таяна бер. Мен кыргыздын тили эмес, кылычтын тили менен 
сүйлөшөм. 

К а ч ы. Датка (колун куушурат.) Боромбай экөө-ңөрдүн 
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кылычыңар мокогон. Калча атам силерди ке-рүштүрөм дейт, 
элдештирем дейт. 

Ү м ө т а л ы. (ойлонуп.) Калчабы? Боромбай экөөбүз Теңирдин 
алдында көрүшөбүз. Боромбай менен Балбайдын башын көрдөн изде! 
Мен кара ажыдаармын. Боромбай менен Балбайды мен соруп коем. 
Айт, буларыңа, төрөлөрүңө айт. Падыша бегине жеткенче белин 
омкором. 

К о ш а р о в. (чочуп.) Мунун жүрөгү таш болсо керек. 
Жалтанбайт. Же таптакыр... мында жүрөк жок. 

О ф и ц е р. (күлүп). Султан, сен ойлогон ажыдаар болсоң, ак 
падыша асманда жүргөн эки баштуу бүркүт сага! Сага мен эле 
бүркүтмүн. 

Ү м ө т а л ы. (Күлөт.) Сен кулалысың, менин үкү-лөрүм түн 
ичинде уктабайт. Мойнуңду үзүп алат! 

О ф и ц е р. (сестейип.) Вот как! 
Кошаров. Бул кандай кеп? Булар тепсеп кетет! Офицер. 
Хомутов чын айткан экен, буларды чокуш керек. 
С е м е н о в. (офицерге.) Мырзам эстен чыгарбаңыз. Биздин 

экспедиция согуштун экспедициясы эмес. Илим-дин 
экспедициясы! 

О ф и ц е р. Озунуп кол салбасак Үмөталы чайнап таштайт. 
Силер үчүн мен жооп берем. 

К а ч ы. Бул эмне дейт! Колун созгон элге таш 
ыргытасыңарбы? Аппак сүтүм менен күттүм го. 

С  е м е  н  о  в.  (ойлонуп бармагын тиштеп ары-бери 
басат.) Менин башым иштебей калды. (Качыга). Биз 
жаңылдыкпы? Жок, жок мага ишенип коюңуз... 

О ф и ц е р. (ачууланып.) Качыбек мырза, кыргыздын баары 
сиздей эмес, бизди уу менен күткөндөр жокпу? Буга эмне дейсиз. 

К а ч ы. (кызалаңдап.) Орустардын бардыгы да сендей эмес, 
майор мырза, сен бизди кылыч, мылтык менен чокугуң келет, 
мылтык менен уунун эч кандай айырмасы жок. Биз чокутпайбыз. 
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О ф и ц е р. Тоолуктар, наадандар! Жапандар. 
К а ч ы. Мырза! Элдин намысына тийбеңиз? Жапандар менен 

ойнобоңуз!!! 
С е м е н о в. Оруска уу, кыргызга кылыч көтөргөндөр элдин 

мүдеөсүнө каршы деп ойлоймун. Экөө тең элдин душманы болот. 
К о ш а р о в. Вот это, да, сөз ушул. 
К а ч ы. Петр Петрович, силер кыргыздын салтына түшүнгүлө. 

Кыргызда мына мындай макал бар «Эңкейгенге эңкей, атадан 
калган кул эмес, какайганга какай, байгамдардын уулу эмес» дейт. 

С е м е н о в. Миң жылдап иштелген акылман элдин ыйык 
закону,  бул  сонун  закон.  Мындан  калыс  закон  болбойт... 
(Офицерге.) Сиз буга ишенип коюңуз? 

О ф и ц е р. Тоолуктардын сыры мага белгилүү го, Петр 
Петрович. (Качыбекти карап.) Мен сизге ишенем, элге ишенбейм. 
Эл Үмөталы менен Боромбайдын колун-да, сиздин колдо эмес! 

К а ч ы. Силер элге ишенгиле, эл болбосо силердин башыңар те 
тиги колот-сайларда тоголонуп жаткан болор эле. 

К о ш а р о в (чочуп). Вот что, аны да күтүүгө болот. Молдосан 
(шашып келет). Кара жаак, сөздү бүт. Жүр! Бат келсин деди. 

К а ч ы. Эмне болду!? 
Молдосан. Эки киши кан кусуп өлүп кетти. (Шы-бырап). 

Аны орустардан көрүп жатат, жүр! 
С е м е н о в. Молдосан! Качыбек!? 
К а ч ы. Төрө кечириңиз, иш чатак, биз баралык. 
М о л д о с а н. Булар соо коюшпайт, жүр, жүр кет-тик... 

(Тез кетишет.) 
С е м е н о в. Эмне болуп кетти? Бул кандай табышмак? О ф и 
ц е р. Петр Петрович, бардыгы мага түшүнүктүү. 
С е м е н о в. Алыбекти орустар өлтүрдү деген сөз тараптыр. 

Кандай укмуштуу жалаа, о?! 
К о ш а р о в. Бизге уу берген киши Үмөталыныкы эмес 
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бекен? 
О ф и ц е р. Качыбекке ишенүүгө болбойт. Ал бизди алдап 

жүрөт... Мен аны... 
С е м е н о в. Бизди эмне кылсын, эселектик кылбаңыз! 

(Кыжырдуу ойлонот.) 
О ф и ц е р. Сиз түшүнүңүз, Петр Петрович, буларга биздин 

жоо-жарагыбыз керек. Бизди талап алууга эки жагы тең даяр. 
К о ш а р о в. Вот что? Бул чын, буларга мылтык керек. 
С е м е н о в. Да, да, буларга бат атар мылтык керек! (Ко- 

шаров чочулап ары жакка кетет.) 
О ф и ц е р. Биз талашта калдык. Эки жагы тең ке-латат. 

Озунганы бизге кол салат. (Дүрбү менен карайт.) Мен бул 
жапандарга көрсөтөм. Балким булар өз ара жарашып 
алышкандыр. Жоосу биз! 

С е м е н о в. Жок, жок, токто! Мен бул элге курал көтөрбөйм. 
(Бетин басат.) Экспедициянын материалда-рын коргоңуз! Мен 
сизге буйрам. 

О ф и ц е р. Орус офицерге позор! Мен жапандарга тирүүлөй 
туткун боло албаймын. 

К о ш а р ов (шашып). Келатат, келип калды. Жан соога. 
(Мүдүрүлөт.) Жан соога. (Мүдүрүлөт). Жан соога. (Беркилер 
деле жүткүнүшөт) Чокон көрүнөт. 

С е м е н о в. Чокон Чынгысович! Кымбатым! 
Ч о к о н. Петр Петрович. (Семенов менен кучакташып.) 

Мына сиздин сунушуңуз боюнча кичи Бухарага баратам. (Дүрбү 
менен карап турган офицерге колун жайып). Саламатсызбы, что с 
вами! 

О ф и ц е р. Жапандар бизди курчап алды. Качыбегиңиз 
чыккынчы! 

Ч о к о н. Кантип? Эмне болуп кетти! 
С е м е н о в. Качыбек менен жезтаңдай бизди сатпас, бирок 

эчтемеге түшүнбөй калдым. 
Ч о к о н. Мырзалар! Бул эл айтпайт, айткандан кайтпайт. Мен 

кыргыздарга ишенем, мен өзүм барам, өзүм сүйлөшөм. 
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С е м е н о в. Чокон Чынгысович, эмне болсо бирге көрөлүк, 
мен да барам. Жүрүңүз? Кошаров, мырзалар, (колун жайып) 
келгиле коштошуп кучакташалык? 

О ф и ц е р. Токтогула! Мырзалар, мен Петр Петровичке 
улуксат бербейм. 

Ч о к о н. (Семеновго.) Сиз барбаңыз, мен өзүм. 
С е м е н о в. (офицерге). Сизге менин акыркы буйругум ушул: 

экспедициянын материалын сактаңыз! (Чоконду кучактап). 
Кымбаттуу досум! Менин тагдырым – сенин тагдырың, жүр! 

О ф и ц е р. О Кудай. (Ары жакка карап, кылычын көтөрүп 
команда берет-) Жоокерлер, даярдангыла! Взвод! 

 
К ө ш ө г ө 

 
 

8-картина 
 

Талаада Качыбек ойлуу, жалгыз башын мыкчып төш чөнтөгүндөгү 
чынжырдуу саатты карайт да, үшкүрүп сулай кетет. Ал жакта Барак менен 
Далычы баш ийкешип улам токтоп сүйлөшүп келатат. Качыбек оттук чагып 
тамеки күйгүзмөк болот. Куусу тутанбайт. 

 

К а ч ы (эки жакты аңдып карайт, оттугун чагат). Бу дагы 
жаман жөрөлгө. Оттугум өзүмдү туурайт. Мен да оттукмун. 
Эл да оттук, тутангыбыз келет, шоола издейбиз. Мени ташты 
эриткен кара жаак дешет. Кана, кимди ишендирем! Омбуга эки 
бардым. Кимди тил алдырдым? Өөгг... (Өзүн өзү.) Ии 
чалгынчы Качы! Эми ушул уудан эмне болор экенсиң!!! (Башын 
мыкчыйт). О азаптуу баш, сен каңгырап бүттүң го, чалгыныңдын 
тыянагы кайда?! (Тигилерди көрө коюп сулап калат.) 

Д а л ы ч ы. (Баракка) Тигине капитан өлгөнү атат. жүр! Хихи, 
кытайдын кырмасы жаздым болбойт... 

Б а р а к. Эр кара жааксыңбы? Э айланайын, эмне болуп 
кетти? 

К а ч ы. (темселеп, темтеңдеп колун сунуп араң сүйлөйт. Ба- 
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рак-баар-раар-абаке... (Тигилер жүгүрүп келишет.) 
Б а р а к (Барак таңыркап). Боорум, кара жаагым, сага эмне 

болду? (Кучактайт). 
К а ч ы б е к. Билбейм. Билбейм, абаке... ичим куйкаланып 

баратат. (Далычы менен Барак бири-бирин тиктешет.) 
Д а л ы ч ы. Яприм. (Анын колун көтөрүп көрөт, тигил 

шалактайт). 
Б а р а к. Э айланайын, бул кандай шумдук, эмне ичтиң эле?! 
К а ч ы. (алдастайт). Өрттөнүп баратам. 
Б а р а к. Айланайын боорум. Сен соо эмессиң, башыңды 

көтөрчү. Айтчы, эмне ичтиң эле? Сага да бирөө уу берген го? 
Кимисиникинен ичтиң? 

К а ч ы. Суу, суу эле. Кумгандан, Калча атамдыкы-нан. 
(Онтолойт.) Өрттөнүп баратам, өпкө-боорум тыры-шып калды. 
(Сулайт). 

Б а р а к (башын көтөрүп). Боорум, бул кандай ук-муш! 
Кыймылдачы? (Башын жөлөйт). 

К а ч ы. Көр... көрбөй... 
Б а р а к. Качы, Качы, көзүңдү аччы... сүйлөчү? (Үн кайта- 

рылбайт). 
Д а л ы ч ы. (Тиктеп), Алло акпар. (Ал кайкалаптура ка- 

лат). 
Б а р а к (сүйлөп турган башты таштап жиберип). Качыбек! 

Кара жаак! Сага ушул керек болчу, жат эми! (Эки жагын карап 
канжарын сууруп) Кара жаак! Э-эй чочко! Бар эми, жаагыңды 
жанып тиги дүйнөгө бара бер! (Далычыга) Колкосуна малып 
алайынбы? 

Д а л ы ч ы. Тийбе! Шексиз өлсүн, өзү өлсүн!.. (Баракты 
кучактап). Достум, Богдаханга Качыны мен өлтүрдүм деп барам. 
Кокондун ханына мен өлтүрдүм деп барасың. Унутпа досум! 
Экөөбүз көрүшкөн эмеспиз. Бири-бирибизди таптакыр билбейбиз. 
Биздин кесип ушундай. (Ырсайып Баракты тиктейт). 
Коштошолу, досум. 

www.bizdin.kg  кыргыз китептеринин  электрондук китепканасы



Б а р а к. Ха-ха-ха! Келчи досум! Кучакта! (Далычы-ны 
кучактап. канжар менен аны жара салат). Бар, досум. Көргөн 
бакканыңды Богдаханга айта бар... (Колун көтөрүп). Мына, бул 
кылча байланган тегирмендин та-шы сенин башыңа түштү. 
(Качыны башка тебет). Ха-ха-ха! Барак – балык, балыктын изи 
сууда жок. (Апен-динин колунан ууларды алат). 

Барак бактысын дагы сынайт, дагы... (Көздөн кайым бо- 
лот). 

К а ч ы б е к (козголуп тигини акмалайт, ал көрүнбөй калганда 
ыргып турат). Менин байгамбарым. Сака-лыңдан айланайын, 
Калча ата. (Калча көзүнө элестейт). Элди ойготкон сенсиң, менин 
көзүм сенсиң, сенсиң чоң ата! Менин оттугум эми тутанды (Көзүн 
сүртөт. Эки жагын карап чуркайт). 

 
 

Көшөгө 
 
 

9-картина 
 

Ала-Тоо, Ысык-Көлдүн кылаасы, Уулбала, Молдосан, Чейрен, Кылыч, 
Меке, Төрөкан, Булан, бала, эл. Чоң кызыл туунун түбүндө Калча карыя 
олтурат, 

Бир жагында бугунун сүрөтүн тарткан ак ала тууга сүйөнгөн Боромбай, 
экинчи жагында багыштын сүрөтү тартылган сары ала тууга сүйөнгөн 
Үмөталы өздөрүнүн жан-жөкөрлөрү менен кыймылсыз угуп турушат. 
Калчанын сөзү аяктап калган окшойт. 

 

К а л ч а. Сөз ушул, чүрпөлөрүм, Кара ажыдаар уулум, сага 
айтам. Боромбай балам, сага айтам. Жамгыр менен жер көгөрөт, 
алкыш менен эл көгөрөт дейт. Силер мына бул элдин алкышын 
албай каргышын алып келдиңер. Көп ыйласа көл болот, көп 
үйлөсө бороон – чапкын, сел болот дейт. Мен элдин үнүн уктум, эл 
орусту каалайт. Богдаханың кулады. Кудаярың сейпейген кол 
башындай күйкө, а силер болсоңор момолой чычкан болуп 
калдыңар. Алар силерди чегирткедей терип жеп атат... Кара 
кийдиңер, бири-бириңерди кансыраттыңар, 
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эми  анын  бети  курсун...  тилимди  алдыңар...  Болотторум, 
кажашкан жолборсторум. Мен эми силерге ыраазымын. 

Ү м ө т а л ы. Эл сыйлаган сакал экен, бүгүн сенин тилиңди 
алам. Бактымды сынайм. Биринчи темгентти талашса Боромбай 
султанды тизе бүктүрөм, же өзүм жер кучактайм. 

Б о р о м б а й (күлүп). Балта көтөргөнчө дөңгөч эс алат дейт 
датка, азыр сенде да, менде да таяныч жок. Айта бер. 

К а л ч а. Боромбайым чын айтты. Таяныч таппасаңар элдин 
шору. Жезтаңдай, кайдасың, чүрпөм? Эр черишпей бекишпейт. 
Булар чекишти, эми бекишкени отурушат. Көрүп келгениңди 
дөөлөрүңө уктурчу, ботом. (Молдосан ырдаганда ырдын злеси 
көшөгөдөн өтүп турат. Муңдуу музыка угулат). 

Молдосан (өксөйт): 
 

Көрүп келдик чоң ата, 
Кудяяр хандын сарайын. 
Сарайынан мен көрдүм, 
Кыздарыңдын далайын, 
Жаркыратып саркечтен 
Кай бирине тагыптыр, 
Алтын, күмүш калайын. 
Кагылайын, чоң ата, 
Көргөнүмдү айтпасам, 
Көзүңдү кантип карайын. 
Ордо кыздын кийгени 
Кызыл ала гүлгө окшойт. 
Өңдөрүнө карасам, 
Кара кийген тулга окшойт. 
Кыймылдарын карасам. 
Кынжылаган кулга окшойт, 
Ырдашканын тыңшасам, 
Кошок кошкон үнгө окшойт, 
Кай биринин чачтары 
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Сапырылган жүнгө окшойт. 
Касиеттүү чоң ата, Сени 
Кайгырта турган окшодум. 
Туткунда калган бир чүрпөң, 
Кызымын деди солтонун! 
Ошол жерге жайыптыр. 
Кыздарыңдын чолпонун. 
Ысык-Көлдөй болду го. 
Көздөн аккан жашыбыз. 
Сай ташындай болду го 
Кылыч кескен башыбыз. 
Колго тийбей баратат, 
Кагылайын, чоң ата, 
Чүмчүлөп ичкен ашыбыз. 

 
Кыпча бойлуу калем каш 
Кыздары кайда кыргыздын? 
Колунан көөрү төгүлгөн 
Уздары кайда кыргыздын? 
Душманга колтук ачпаска, 
Ант беришип татышкан 
Уздары кайда кыргыздын? 
Султаның менен датканын 
Татканы кана айданы? 
Кутурган жолборс өңдөнүп, 
Өздөрүн-өзү чайнады... 
Кудаяр менен Богдахан 
Колкоңду сууруп баратат. 

 
Чоң ата, 
Элдин шору кайнады, Күн 
шооласы тийбесе Жарыгы 
болбойт кыргыздын. Алтын 
казык чоң атам, 
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Адаштырбас жылдызсың. 
Баштарын кошуп дөөлөрдүн 
Акылын тапкан окшодук. Чоң 
ата, 
Алсырап турган кыргыздын. 
Өзөктөн чыккан өрт жаман, 
Өзүңдөн чыккан жат жаман, 
Өзүбүздөн чыгыптыр 
Чоң ата, 
Манасты саткан Көзкаман! 

 
Ү м ө т а л ы. Жезтаңдай, тарт тилиңди! Сен кайда отурасың? 

Көзкаманды сен мага келтирдиң, Калча атаң эмес, Кудайдын колунда 
турсаң да башыңды жулуп алам. 

У у л б а л а . Канкорум, сен Үмөталы болсоң, мен сенин 
уялаш эжеңмин. Мен сенин колуңду көтөртпөйм, ээленбе! 

Ү м ө т а л ы. Мен кара ажыдаармын, эже! Ит уялашынан 
коркпойт дейсиң го? Мен ит эмесмин. Жолборсмун, жолборс! 

К а л ч а. Токто чүрпөм, токто, сабыры жок эр жаман, саясы 
жок жер жаман деген. 

Б о р о м б а й. Жарыктыгым. Эмесе Көкчөкөзү Боромбай 
экен го! 

К а л ч а. Силер десем да болот. Токто! Уккандан укпаганыңар 
көп, чүрпөлөрүм! Качы! Ээ кара жаагым, ортоңорго от чачкан, 
колкоңорго тырмагын салган Богдахан менен Кудаярдын 
жыландарын көрсөтчү чүрпөм! (Эл беги менен Барак апендинин 
сөөгүн көтөрүп келишет). 

Б о р о м б а й. Эй, сен, Бараксыңбы? Кара жаак бул эмнең? 
Ү м ө т а л ы. (Баракты көрсөтүп). Бул менин жойпу итим 

го? (Боромбай экөө тиктешет). 
К а л ч а. (таягын көтөрүп). Сабыр балам, сабыр! Эсиңерге 

эми келесиңер, чүрпөлөрүм! 
К а ч ы. Ормон менен Алыбектин башын жеген, ортоңорго 
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от жагып элди канга жуудургандар ушул үчөө. Орус төрөлөргө уу 
берген Кудаярдын – зардары, (Токтоп), силер экөөңөрдүн 
Барагыңар. Ушул! Бул жаткан Богдахандын тыңчысы олуя 
апендиңер. 

Б о р о м б а й. О байкуш эл! Боромбай! Мен кашайып жүргөн 
экенмин го! 

Ү м ө т а л ы. (жулунат). Жөкөрлөр! Мага Барактын канын 
ууртаткыла! (Жигиттер сүйрөп кетет. Семенов, Чокон, Кошаров, 
офицер формалары менен келет). 

С е м ё н о в. Салоом алейкум! (Колун куушуруп). Бейпил 
элдин ыйык карыясы, чакырткан экенсиз! 

К а л ч а. Бактылуу бол, чоң айылдын баласы. Алкыш, балам, 
сага чоң алкыш. Төрө балдарым, силерди күтүп олтурам. Менин 
балдарым силердин акылыңарды алышты. Мен булардан ант 
алганы олтурам. Силердин сепкен үрөнүңөр көгөрүп өнгөнү турат. 
Кана чүрпөлөрүм? 

Б о р о м б а й (Туусун Төрөканга берет. Ал аны чалдын 
алдына таштайт.) Элдин ынтымагы үчүн, кыргыз атанын арбагы 
үчүн! 

Ү м ө т а л ы. (Туусун сунат, бала алып чалдын алдына 
таштайт). Кара ажыдаар айтканынан кайтпайт! Ынтымак үчүн 
ант берем. 

К а л ч а. (Бала менен Төрөкан ач чалдын жанында, Чал 
экөөнө карап баштарын сылап тура калат.). Балапандарым, 
силер менин өмүрүм, силер чечекейим, силер өмүрдүн үзүлбөс 
учусуңар. Элдин өмүрү үзүлбөйт! Эл суудай агат, селдей каптайт. 
Күндөй күркүрөйт, анан ачык асмандай мемирейт. Аны, 
чүрпөлөрүм, силер көрөсүңөр! Аны менин арбагым сезет. 
Жоолашкандын бети курусун! (Кызыл, көк тууну көтөрөт). 
Кыргыздын туусу бирөө эле. Мына! Ак асабага кызыл туу 
айгайлаган ызы-чуу деген! Манастын туусу ушул. Кана 
чүрпөлөрүм, антыңарды бергиле! (Колун жайып) Ынтымакты 
бузганды – төшү түктүү жер урсун, (Эл кайталайт) төбөсү ачык 
көк урсун, эненин аппак сүтү урсун. Алло акпар! (Тууга 
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көздөрүн сүртүшөт). 
Ч о к о н. Айланайын боордошторум, кереметүү карыя, 

кабагыңар жарык болсун. 
С е м е н о в. Биз силерден ушуну күткөн элек, эми 

тилегиңерди айта бергиле? 
К а л ч а. Тилегибиз ушул, кулундарым, (Семеновго) чоң 

элдин ак көңүл баласы, уулум! Бөрү этектеп жоо жакадан алганда 
ыркы кеткен элдин ынтымагына данакер болдуңар! Биз ак көңүл, 
таза жүрөгүбүз менен элдештик! Эми элдин тилегин ук! Салтыбыз 
боюнча алдыңа аппак сүт көтөрүп келдик. Бизди күйкөлөргө 
тыттырбай, чоң канатыңар менен калкалап алгыла! Айдын 
жарыгында болгондон көрө, күндүн көлөкөсүндө болгубуз келет. 
Силер күнсүңөр. Биз сенден ушуну сурайбыз. Ак падышаңа айт! 
Бизди букара кылып алсын? Э, журт ушундай эмеспи? Эл. 
Ушундай чоң ата, ушундай. 

Калча. Төрөкан, суна бер, айланайын? (Айран сунат). 
Б а л а. Мен дагыбы, абаке? (Туз сунат). К а 
л ч а. Сен дагы. 
С е м е н о в. (токтоп, баланын башынан сылап гармошка 

берет, үйлөп көрсөтөт). Вот, вот так... (Бала үйлөп таңыркап, ар 
кимге көрсөтөт. Кошаров сүрөткө тартып жүрөт.) Тянь-
Шандын   жаралуу   бүркүттөрү, 

кыргыз туугандар! Мен сиздердин ак тилегиңерди 
губернаторго билдирем. Сиздер үчүн императорго чейин барууга 
убада берем. Менин жүрөгүмдүн жартысы силердин араңарда, 
мына бул Ала-Тоонун арасында калды. Мага ишенип койгула. 

Э л.  Ишенебиз! (Кайталашат). 
К а л ч а. Балам, сен өлбөстүн үрөөнү болдуң, мына бул 

кыргыздын ак калпагын кийип кет, кулунум! 
Т ө р ө к а н. (Төрөкан кийгизет) Семенов башынан сылайт. 

Кыргыздын кыздары жасаган калпак, Чоң төрө. 
М о л д о с а н. (Чоконго калпак кийгизет). Кайним, Чокон! 

Башыңдан бакты кетпесин. 
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Ч о к о н. (Кучактайт). Элеттин булбулу, боорум! 
К а л ч а. Төрө балдарым, кыргыз бейпил эл, ак көңүл эл, 

ишенчээк, падыша бизди алдабасын! Биз силерге ишенебиз. 
Баргыла, балдарым ак жолуңар ачылсын. Силер өлбөстүн үренү 
болдуңар. 

С е м е н о в. (Калпагын оңдоп, элге карап кучагын жаят.) 
Бактылуу күндөрдө көрүшөлүк. 

Э л. (Чуулдайт). Бактылуу күндөрдө көрүшөлүк! (Калча, 
Семёновдор кучакташат). 

 
(К ө ш ө г ө) 
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