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1
Эгерде сиз чын эле бул окуяны уккуўуз келсе, анда 

биринчи мен кайда тєрєлгєнїмдї, жиндиче бала чагым 
кандай єткєнїн, ата-энем мен тєрєлгєнчє эмне иш ме-
нен алек болушканын, деги эле ушу сыяктуу давидкоп-
перфилддин былжырагын билгиўиз келсе керек. Бирок 
чындыгын айтканда, мен бул тууралуу сєз кылгым кел-
бейт. Биринчиден, бул мага кызык эмес, экинчиден, ата-
энемдин жеке иштери тууралуу сєз кылсам, экєєнїн теў 
жїрєгї ооруп, инфаркт болушмак. Мындай нерселерге 
алар чыдай албайт, єзгєчє, атам. Негизи алар – жакшы 
кишилер, буга эч нерсе айта албайм, бирок алар аябай 
эле таарынчаак. Анан дагы мен сиздерге єзїмдїн толук 
ємїр баянымды жана башка болбогон сєздї айтып бер-
бейм да, жєн гана былтыркы Рождестводо болгон обу 
жок окуяны айтып берем. Ошондо мен аз жерден єлїп 
кала жаздадым, анан мени бул жакка эс алып, дарылан-
ганга жиберишти. Мен Д.Бга ушуну эле айтып бердим, 
кантсе да ал менин бир тууган агам да. Ал Голливудда 
жашайт. Бу жерден, бул каргыш тийген санаторийден 
анча алыс эмес, агам мага тез-тез, дээрлик жума сайын 
келип турат. Їйгє да мени єзї жеткирет, балким, эмки 
айда алып барат. Жакында ал єзїнє «ягуар» машинесин 
сатып алды. Бул англиялык машине cаатына 320 чакы-
рым ылдамдыкта жїрє алат экен. Муну Д.Б. тєрт миў 
доллардын тегерегинде алды. Анын акчасы азыр толту-
ра. Мурдагыдай эмес. Ал мурда їйдє жашап жїргєндє, 
чыныгы жазуучу болчу. Мїмкїн, уккандырсыздар – ал 
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кыска аўгемелерден турган «Катылган алтын балык» ат-
туу сонун китеп жазган. Андагы эў жакшы аўгеменин 
аталышы да «Катылган алтын балык» болчу, аўгеме бир 
кичине бала тууралуу, єзїнїн алтын балыгын эч кимге 
кєргєзчї эмес, анткени єзїнїн тапкан акчасына сатып 
алган. Эми укмуш аўгеме болчу! Агам азыр Голливудда 
сойкудай болуп. Эгерде мен бир нерсени эў жаман кєр-
сєм, бул – кино. Аны такыр эстетпегиле. 

Андан кєрє мен Пэнсиден кеткен кїнїмдєн баштап 
айтып берейин. Пэнси Пенсильвания штатында, Эгерс-
таун шаарында жайгашкан орто мектеп. Сиздер ал 
тууралуу уккан эмес болушуўуздар керек. Бирок анын 
жарнагын кєргєн чыгарсыўар. Ал жарнак миўдеген 
журналдарга чыгат, анда єзїн єзї сїйгєн чабандес жи-
гит тоскоолдуктардан аты менен секирип бараткан об-
раз чагылдырылган. Пэнсиде эч ким эч нерсе жасабай 
эле, поло ойноп жїрїшкєндєй чагылдырылган жарнак. 
Ал жактан мен бир да атты кєргєн жокмун. Анан ошол 
чабандестин сїрєтїнїн алдында минтип жазып коюш-
кан: «Биздин мектеп 1888-жылдан бери кайраттуу жана 
таза ойлонгон азаматтарды тарбиялайт». Бул жалган 
да! Алар эч кимди тарбиялабайт, башка мектептерде 
деле ошондой. Анан бир да «кайраттуу жана таза ойлон-
гон азаматты» кєргєн жокмун. Болгону, бир-эки ошого 
окшогон баланы кєрдїм, андан башка кезиктиргеним 
жок. Балким, алар бул мектепке келип окуганга чейин 
эле ошондой кыйын болушса керек. 

Кыскасы, бардыгы ишемби кїнї Сэксон-холл менен 
футбол беттешїїсї єтїп жаткан учурда башталды. Пэнси 
їчїн бул мелдеш дїйнєдєгї эў маанилїї окуя болуп эсеп-
телчї. Мелдеш акыркы болчу, эгерде биздин картайган 
Пэнси утулса, кїйїткє чыдабай бардыгыбыз асынып єлї-
шїбїз керек эле. Эсимде, ошол кїнї болжол менен саат 
їчтєрдє, шайтан алгыр Томпсон дєбєдє, Боштондук їчїн 
Согуштан бери турган келесоо замбиректин жанында 

тургам. Ал жактан бїт футбол талаасы жана футболчу-
лардын бири-бирин талаада кубалап жїргєнї кєрїнїп 
турду. Трибуналарды жакшы кєрє алган жокмун, кыйкы-
рып жатканын эле уктум. Биздин тараптагылар болгон 
кїчтєрї менен коштоп, кыйкырып жатышты. Мектеп бїт 
бойдон, менден башкасынын баары чогулган. Башкалар 
жакта бир аз эле їн чыгып жатты, мейман футбол коман-
дасынын колдоочулары ар дайым азыраак. 

Футбол беттешїїлєрїндє ар дайым кыздар аз. Жо-
горку класстын балдарына гана кыздарды ээрчитип 
келгенге уруксат беришет. Кара ниет мектеп, эч нерсе 
дей албайсыў. А мен кыздар бар жерде жїргєндї жакты-
рам, жєн эле эчтеке кылбай отурушса деле тырманып, 
мурдун аарчып, же кыткылыктап кїлсє деле. Биздин ди-
ректордун, Термер чалдын кызы футбол беттешїїлєргє 
кєп келет, бирок ал тим эле башыўды жоготуп сїйїп 
калчудай кыз эмес. Бирок баары бир жакшы кыз болчу. 
Бир жолу Эгерстаундан келе жаткан автобуста анын жа-
нында отургам, анан экєєбїз сїйлєшє кеттик. Мага ал 
жакты. Бирок мурду чоў экен, тырмактарын канагыча 
тиштеп салыптыр, анан ар тарапты карап турган лиф-
чигинин ичине да бирдемеледи салып алыптыр, бирок 
ал мага негедир аянычтуу болду. Мага жакканы – ал 
атасын мактап, мени тажаткан жок. Атасы кандай жал-
коо неме экенин єзї билсе керек. 

Футбол талаасына барбай, дєбєгє чыкканымдын се-
беби мен Нью-Йорктон жаўы эле фехтовальщиктердин 
командасы менен келгем. Бул сасык команданын капи-
таны болчумун. Єзїнчє эле бир чоўмун. Нью-Йоркко биз 
Мак-Берни мектеби менен мелдешке барганбыз. Бирок 
мелдеш болгон жок. Мен каргыш тийген метродо рапи-
раларды, атайын кийимдерди жана башка жабдуулар-
ды унутуп калыптырмын. Мунун бардыгына жалгыз эле 
мен кїнєєлїї эмес болчумун. Мен улам-улам картаны 
карап, кайсы жерден тїшїш керек экенин ойлонуп жат-
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кам. Ошентип, биз кечки тамактын ордуна Пэнсиге эки 
жарым чамасында келдик. Балдар мага жол бою бойкот 
кылышты. Кїлєсїў да.

Менин дагы футболго барбаган себебим, кетээрим-
дин астында тарых мугалимим Спенсер карыяга кош-
тошкону бара кетейин дегем. Ал грипп болуп ооруп жа-
тыптыр, анан аны рождестволук каникул башталганча 
кєрбєй калам го деп ойлодум. Ал мен їйгє кеткенче, 
мени кєргїсї келип жатканы жєнїндє кат жазыптыр, 
анткени менин Пэнсиге кайра келбесимди билген. 

Мени мектептен кууп салышканын айтканды унутуп 
калыпмын. Каникулдан кийин мен кайра келбешим ке-
рек, анткени тєрт сабактан кулагам. Такыр эле окуган 
жокмун да. Мага аракет кыл, оку деп жїз жолу эскертїї 
беришкен. Ата-энемди чейректин жарымында Термер 
чал менен кезигишїїгє чакырышкан, бирок мен баары 
бир окуган жокмун. Ошентип, мени кєчїккє тебишти. 
Алар Пэнсиден кєп балдарды кубалашат. Пэнсинин окуу 
жетишкендиктери жогору, чындыгында кїчтїї мектеп. 

Сєздїн кыскасы, бул – декабрь айы. Жез кемпирдин 
койнундагыдай суук болчу, єзгєчє ушу наалат тийген 
дєбєнїн чокусунда. Менин їстїмдє болгону кїрмєм бар 
эле, мээлей да, андан башкасы да жок. Єткєн жумада 
кимдир-бирєє менин бєлмємдєн тєє жїнїнєн жасал-
ган кїрмємдї жылуу жїн мээлейим менен кошо согуп 
кетиптир, алар менин кїрмємдїн чєнтєгїндє болчу. 
Пэнсиде шылуундар толтура эле. Бул мектепке аз гана 
балдар бай їй-бїлєдєн келишкен, бирок баары бир шы-
луундар кєпчїлїктї тїзєт. Канчалык мектеп кымбаты-
раак болсо, ошончолук уурулар толтура. Тамаша эмес. 
Кыскасы, ушу замбиректин жанында оюнду карап тура 
берип, аз жерден кєчїгїм тоўуп кала жаздады. Бирок 
оюнду кєп деле караган жокмун. Ал жерде турганым-
дын себеби бул мектеп менен коштошуп жатканымды 
сезгим келди. Айтайын дегеним, кєп эле жерден кетип 

жатканда коштошуу тууралуу ойлочу да эмесмин. Мага 
баары бир болчу. Коштошуу кайгылуубу же жаманбы, 
ал тууралуу ойлончу эмесмин. Бирок мен бул жерден 
кетип жатканымды чындыгында сезишим керек. Ант-
песе мындан да жаман болот. 

Менин жолум болду. Эмнегедир мен бир нерсени 
эстедим жана бул жерден биротоло кетип жатканымды 
билдим. Октябрь айларында: мен, Роберт Тичнер жана 
Пол Кембл окуу имаратынын алдында топ тээп, ойноп 
жїргєнбїз. Алар жакшы балдар, єзгєчє Тичнер. Кечки 
тамактын алдында, караўгы кире баштаганына кара-
бастан, биз топту кубалап жїргєнбїз. Аябай эле караў-
гы болуп калды, топту кєрє албай калсак деле оюнду 
токтоткубуз келбей жатып, акыры токтоттук. Биздин 
биология мугалимибиз Зембизи мырза терезеден ба-
шын чыгарып, бизге жатаканага барып, кечки тамакка 
даярдангыла – деп буюрду. Мындай нерсени эстегенде, 
бул жерден бир жолу кетип калуу эч нерсеге арзыбасын 
сезесиў, дайыма менде ушундай сезимдер турат. Качан 
гана єзїмдїн биротоло кетип жатканымды тїшїнгє-
нїмдє, артымды кєздєй кайрылдым да, дєўдєн ылдый 
тїз Спенсер карыянын їйїн кєздєй чуркадым. Ал мек-
теп аймагында эмес, Энтони Уэйн кєчєсїндє жашачу. 

Жол менен башкы дарбазага чейин чуркадым, анан 
бир аз дем алууга тындым. Чынын айтканда, менин дем 
алуум начар, дем жетпей кетет. Биринчиден, мен та-
мекини кєп чегем, башкача айтканда, мурда ушундай 
чекчїмїн. Бул жерден, санаторийден, тамеки чеккенди 
таштатышкан. Тамекиден улам кургак учукка кабылдым 
окшойт, анан ушул жакка жиндидей текшерилїї жана 
дарыланууга келдим. Анан дагы боюм былтыртан бери 
он алты жарым сантиметрге єстї. Негизинен, деним сак. 

Ошентип, бир аз эс алып алып, Уэйн кєчєсїн кесип 
чуркап єттїм. Жолдун їстї укмуш муз болуп калыптыр, 
аз жерден учуп тїшє жаздадым. Эмнеге анча чуркага-
нымды билбейм, балким, жєн эле. Жолду кесип чуркап 
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єткєндєн кийин, мен єзїм жоголуп бара жаткандай 
болдум. Ошол кїн бир кызык болчу, сєєккє жеткен 
суук, кїндїн бети кєрїнбєйт, анан жолдон єтсєм эле тї-
бєлїккє жок болуп кетчїдєй сезим келди. 

Ай-иий, Спенсер карыянын їйїнїн коўгуроосун 
канча бастым! Суук сєєгїмдї сыздатты го. Кулакта-
рым ооруп, манжаларымды да кыймылдата албайм. 
«Болгула эми, тезирээк ачкыла! – деп катуу айтып ийе 
жаздадым окшойт. – Ачкыла!» Акыры Спенсер байбиче 
эшикти ачты. Алардын їй кызматчылары жок, эшикти 
ар дайым єздєрї ачат. Акчалары кєп эмес. 

– Холден! – деди Спенсер айым. – Сени кєргєнїмє 
абдан кубанычтамын! Кир їйгє, алтыным! Аябай їшїп 
калдыў го?

Ал чын эле мени кєргєнїнє кубанычта болду ок-
шойт. Менин оюмча, ал мени жакшы кєрєт.

Мен їйгє октой учуп, чуркап кирдим.
– Саламатсызбы, Спенсер айым? – дедим. – Спенсер 

агайдын ден соолугу жакшыбы? 
– Кїрмєўдї бер, айланайын! – деди ал. Спенсер ка-

рыя тууралуу сураганымды уккан жок. Ал начар укчу. 
Менин кїрмємдї кире бериш бєлмєдєгї шкафка 

илип койду. Мен болсо чачымды алаканым менен та-
рамыш этип койдум. Негизи чачым кыска, кээде гана 
таранбасам, таранбайм деле. 

– Спенсер айым, кандай турасыздар, жакшыбы? – ал 
угуш їчїн їнїмдї катуураак чыгардым. 

– Жакшы, Холден, єзїў кандай? – деп, кире бериште-
ги шкафтын оозун жапты.

Анан мен анын їнїнєн улам муну тїшїндїм: Спенсер 
карыя мени мектептен кетиришкенин ага айткан окшойт. 

– Сонун, – дедим. – Спенсер агай кандай? Грипптен 
айыктыбы? 

– Ии, ооба, єзїн жакшы сезип калды. Ал єзїнїн бєл-
мєсїндє, кєлєкєм, кирсеў болот. 

2

Ар биринин бєлмєсї бар эле. Булардын жаштары 
жетимиштерде болсо керек, мїмкїн, кєбїрєєк. Ага ка-
рабастан, бир буту кєрдє турса да, алар бактылуу ємїр 
сїрїп жатышты. Билем, минтип айткан айбанчылык, 
бирок андай мааниде айтканым жок. Айтайын дегеним, 
Спенсер карыя тууралуу кєп ойлондум, канчалык кєп 
ойлонгон сайын: «Ал кантип дагы эле жашап жїрєт», – 
деп таў каласыў. Тїшїнсєўєр, ал бїкїрєйїп араў басат, 
ал эми класстан борду колунан тїшїрїп алса, биринчи 
партада отурган бирєє борду алып бериши керек. Ме-
нимче, бул єтє эле жаман, карап тура албайсыў. Эгерде 
кєп ойлоно бербей жєн эле караса, анын жашоосу жа-
ман эмес. Мисалы, бир жолу жекшемби кїнї, ал мени 
жана башка балдарды ысык шоколадга чакырган, ошон-
до ал бизге жыртылган эски индеецтердин жуурканын 
кєргєздї. Ал Спенсер айым менен бирге Йеллоустоун 
паркынан бир индеецтен сатып алышыптыр. Спенсер 
карыя жаш балача ушу нерсени сатып алганына куба-
нып отурду. Сиздер мени тїшїндїўєрбї? Бир Спенсер 
карыяга окшогон, єлєйїн деген карыган киши жашап 
жатат да, каяктагы бир жуурканга сїйїнїп жатат. 

Анын эшиги ачык экен, бирок сылыктык їчїн баа-
ры бир такылдаттым. Мен аны кєрдїм, ал чоў булгары 
креслодо жана мен айткан жуурканды жамынып алып 
отуруптур. Мен такылдатканда бери бурулду. 

– Бул ким? – деп кыйкырды. – Сенби, Колфилд?  
Кир-кир, бала!
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Ал їйїндє ар дайым кыйкырып сїйлєчї, мектепте-
гидей эмес. Ушунусу жинге тийчї, чын.

Жаўы эле бєлмєгє кирип, дароо эле эмнеге келдим 
деп єкїнє баштадым. Ал «Атлантик мансли» журна-
лын окуп жатыптыр. Ар кайсы жерде дарылар, кєбїк-
тєр, сасык тумоонун суулары жыттанып атты. Кєўїлїў 
бузулат. Єзїм деле оорулуу адамды кєп жактырбайм. 
Маанайды дагы бузган нерсе: карыган Спенсердин 
їстїндєгї ушунчалык эскирген, саргайган, аянычтуу 
халаты, тєрєлгєнїнєн баштап эле аны кийип жїргєн 
окшойт, чын. Картаў кишинин халат же пижама кийге-
нин жактырбайм. Ар дайым алардын кєкїрєгї кєрїнїп 
турат, бардык карыган кабыргаларын санасаў болот. 
Буттары дагы жїрєк тїшїрєт. Кумжээктен апакай, жїн-
сїз буттуу кары кишилерди кєрдїўєр беле? 

– Саламатсызбы, сэр! – дедим. – Сиздин катыўызды 
алдым. Сизге чоў рахмат. – Мага жазган катында мени 
каникулга чейин келип коштошуп кетсин деген: ал мен 
кайтып келбесимди билген. 

– Сиз бекер эле жазыпсыз, мен баары бир коштош-
кону келмекмин. 

– Тээтиги жерге отур, бала, – деди карыган Спенсер. 
Ал керебетти кєргєздї.

Мен керебетке отурдум.
– Сиздин грипп кандай, агай? 
– Билесиўби, балам, эгерде менин акыбалым мын-

дан жакшы болгондо, догдур чакырышым керек болчу! 
Карыя єзїн єзї кїлдїрдї. Ал жинди немече кыткылык-
тап кїлїп жатты. Акыры єзїнє келди да, менден сурады: 

– А эмне їчїн сен футболдук мелдешти кєрбєй эле-
сиў? Бїгїн акыркы оюн болушу керек? 

– Ооба. Бирок мен жаўы эле Нью-Йорктон фехтовал-
дык тайпа менен кайтып келгем. 

Оо, Кудай, анын керебети таштай катуу экен! 
Ал аўгыча жїрєк тїшчїдєй олуттуу боло тїштї: 

– Мен ушундай болоорун билгем. Демек, сен бизден 
кетип жатасыўбы? – деп сурады.

– Ооба, агай, ошондой болуп калды окшойт.
Ушу жерден ал башын чайкай баштады. Кишинин 

ушунча убакыт бою башын чайкаганын ємїрїмдє кєр-
гєн эмесмин. Ойлонуп жатканы їчїн башын чайкайбы, 
же жєн эле чал эч нерсени тїшїнбєй жатабы, тїшїн-
бєйсїў.

– Балам, доктор Термер экєєўєр эмнени сїйлєштї-
ўєр? Ал сага эмне деди? Угушумча экєєўєр узакка сїй-
лєшїпсїўєр.

– Ооба, сїйлєштїк. Анын кабинетинде эки сааттан 
кєбїрєєк отурдум окшойт.

– Ал сага эмне деди?
– Ар кайсы немелерди айтты. Жашоо – бул адилет 

оюн, эрежелер менен ойнош керек. Ал жакшы сєздєрдї 
айтты. Башкача айтканда, єзгєчє эч нерсе деле айткан 
жок. Баягы эле жашоо – бул оюн жана башка ушул сыяк-
туу немелерди айтты. Єзїўєр билесиўер да. 

– Бирок жашоо чындыгында оюн, балам, аны эреже-
лер менен ойнош керек. 

– Ооба, агай. Билем. Мунун баарын билем.
Салыштыргандарын кара! Жакшы оюн! Кыйын ой-

ногондор тарабына барып калсаў жакшы – анда кандай 
айтсаў да баары бир оюн. А эгер ойной албаган тарапка 
тїшсєў, анда каяктагы оюн? Окшошпойт да. Эч кандай 
оюн болбойт.

– Доктор Термер сенин ата-энеўе кат жазды беле? – 
деп сурады карыя Спенсер.

– Жок, ал дїйшємбї кїнї жазганы жатат.
– А сен єзїў аларга эч нерсе айткан жоксуўбу?
– Жок, агай, мен ата-энеме эч нерсе айткан жокмун, 

аларды мен Шаршемби кїнї кечинде їйгє барганда кєрєм. 
– Сенин бул жаўылыгыўа алар кандай карашат деп 

ойлойсуў?
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– Эми кандай десем...Жинденишет болушу керек, – 
деп айттым. – Ачуулары келет, анткени мен ушуну ме-
нен тєртїнчї мектептен окудум да. 

Анан мен башымды чайкадым. Бул менин адатым. 
– Эх! – дедим. «Эх» – деп айткан, же «ой-иий» – бул 

да менин адатым, анткени менин сєз байлыгым жетпей 
кетет, же кээде мен кичине бала болуп кетем. Ал убак-
та мен он алтыда болчумун, азыр он жетидемин. Кээде 
єзїмдї он їч жаштагы баладай алып жїрєм. Бул абдан 
кїлкїлїї кєрїнєт, єзгєчє менин жїз токсон сантиметр 
боюмду эске алганда, менин ак чачтарым бар. Ооба, 
ошондой. Башымдын оў тарабында миллиондогон ак 
чачтарым бар. Бала чагыман бери. Ошондой болсо да 
єзїмдї он эки жаштагы єспїрїмдєй алып жїрєм. Мен 
жєнїндє баары ушинтип айтышат, кєбїнчє атам. Бир 
жагынан туура, бирок баары эле чындык эмес. Мага 
баары бир, кээде элдер чоў кишидей бол деп їйрєткєн-
дє кєўїлїў чєгєт. Айрым учурда мен єзїмдї єз курагы-
ман алда канча улуураак алып жїрєм, бирок муну эл 
байкабайт да. Алар деги эле эч нерсе байкашпайт.

Карыган Спенсер кайрадан башын чайкай баштады. 
Ошону менен бирге мурдун да чукуй баштады. Ал мур-
дун аарчып жаткандай кєрїнгїсї келди, бирок чынын-
да ал карыган бармагын мурдуна салды. Мїмкїн, анын 
ою боюнча, менден башка киши бєлмєдє жок болгону 
їчїн боло берет деди. Мага баары бир да, бирок бирєє 
мурдун чукуп жатканын кєрсєў жийиркенесиў. 

Анан ал сїйлєй баштады:
– Бир нече жума мурун сенин ата-энеў доктор Тер-

мер менен сїйлєшкєнї келишкенде, алар менен тааны-
шуума жакшы мїмкїнчїлїк болду. Алар укмуштай жак-
шы адамдар экен. 

– Ооба, албетте, алар жакшы. 
«Укмуштай». Ушул сєздї жек кєрєм. Эў жаман, бол-

богон сєз. Ушундай сєздєрдї укканда кєєнїў айныйт. 

Аўгыча болбой, карыган Спенсердин жїзї кандай-
дыр бир жакшы, акылдуу нерсе айтчудай болуп туюлду. 
Ал креслодо єзїн тїзєп, ыўгайлуураак отурду. Кєрсє, 
мага жєн гана ушундай сезилиптир. Ал тек гана жур-
налды тизесинен алып, мен отурган керебетке ыргыт-
кысы келген экен. Тїз ыргыта алган жок. Керебет андан 
беш сантиметр алыс болчу, бирок баары бир ал тїз ыр-
гыта алган жок. Мага туруп, журналды алып, керебет-
ке коюуга туура келди. Ушул учурда мен бул бєлмєдєн 
жоголуп кетким келди. Азыр їрєй учуруучу акыл їйрє-
тїї башталарын сездим. Негизинен, каршы эмесмин, 
мейли айта берсин, бирок сага акыл айтып жатканда, 
тегерегиўдин баары дары сасып, анан карыган Спенсер 
сенин маўдайыўда пижама же халатын кийип отурганы 
– єтє эле аша чапкандык. Уккум келген жок. 

Анан башталды.
– Сен єзїўдї эмне кылып жатасыў, бала? – деп кары-

ган Спенсер айтты. Ал абдан каардуу сїйлєй баштады, 
мурдагыдай эмес. – Бул чейректе сен канча сабак окудуў? 

– Беш сабак, агай.
– Беш. Канчасынан куладыў? 
– Тєрт. Мен керебеттен бир аз кєчїгїм менен жыл-

дым. Ємїрїмдє ушундай катуу керебетте эч качан отур-
ган эмесмин. 

– Англис тилди мен жакшы тапшыргам, анткени 
«Беофульф» жана «Лорд Рэндал, менин уулум» жана 
башкаларды Хуттон мектебинде окуп жїргєндє окугам. 
Англис тилден деле кыйратып эч нерсе жасачу эмесмин. 
Болгону кээде дилбаян тапшырмасын аткарчумун. 

Ал мени угуп да койгон жок. Ага бир нерсе айтып 
жатканыўды уккусу да келчї эмес. 

– Мен сени тарыхтан кулатканымдын себеби, сен эч 
нерсе окуган жоксун. 

– Тїшїнєм, агай. Эў жакшы тїшїнєм. Сиз эмне кыла 
алмаксыз? 
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– Таптакыр окубай койдуў! – деп кайталады. Башын-
да эле макул болгон нерсени укпай, кайра кайталаганы 
жинге тиет да. Ал болсо їчїнчї жолу кайталады: – Эч 
нерсе окуган жоксуў! Чейрек бою китеп бетин бир жолу 
ачканыў кїмєн. Ачтыў беле? Чынын айт, бала! 

– Жок, мен бир-эки жолу ачып карагам, – дедим. 
Аны таарынткым келген жок. Ал єзїнїн тарых предме-
тин сїйчї. 

– Ах, ачып карагам? – деди ал ачуулана. – Сенин эк-
замендик ишиў, тээтиги жерде текченин їстїндє турат. 
Дептерлердин їстїндє. Бери берип койчу, сураныч! 

Ал тараптан бул айбанчылык болчу, ошентсе да деп-
теримди алдым да, ага бердим. Башка айлам жок. Анан 
кайра бул бетон керебетке отурдум. Спенсер чал менен 
коштошом деп келгеним їчїн кандай єкїнгєнїмдї си-
лер элестете албайсыўар. 

Ал менин дептеримди уйдун тезегиндей же андан да 
жаман немедей кармап турду. 

– Биз Египетти тєртїнчї ноябрдан экинчи декабрга 
чейин єткєнбїз, – деди ал. – Сен єзїў бул теманы экза-
менде тандап алдыў. Єзїў эмне деп жазганыўды уккуў 
келеби? 

– Жок, агай, жєн эле коюўуз, – дедим.
Ал болсо баары бир окуп баштады. Эгерде мугалим 

бир нерсени жасайм десе, ал жасайт. Баары бир єзї каа-
лагандай кылат. 

– Египеттиктер – кавказ тектїї, Африканын тїндїк 
аймактарында жашаган байыркы раса. Ал белгилїї 
болгондой, чыгыш жарым шарындагы эў чоў материк 
болуп саналат.

Анан мен отуруп алып, ушул болбогон, былжыраган 
сєздї угушум керек болчу. Айбанчылык, чынын айтканда.

– Азыркы учурда египеттиктер бизди бир нече се-
беп менен кызыктырат. Заманбап илим дагы эле бул 
суроого жооп издейт – египеттиктер єлгєн кишилерди 

кандай сырдуу курам менен бальзамдашканда, ал єлїк-
тєрдїн бети кєп кылымдар бою чирибейт. Бул сырдуу 
табышмак дагы эле жыйырманчы кылымдын жаўы 
илимине чакырык таштайт.

Ал окуганды токтотуп, менин дептеримди койду. 
Мен аны ушу мїнєттє жек кєрє баштадым. 

– Сенин, мындай айтканда, илимге болгон экскур-
суў ушу менен бїттї, – деди ал какшыктап. Эч качан 
ушу чалдын тили ушунча уу экенин ойлобойт элеўер. – 
Бирок сен ишиўдин аяк жагында мен їчїн жазган бил-
дирїїў бар экен, – деп кошумчалады ал. 

– Ооба-ооба, билем,билем! – дедим мен. Мен тез-тез 
айканымдын себеби, ал жок дегенде ушуну їн чыгарып 
окубаса экен дедим. Кайдан, аны токтото алмак белеў! 
Андан чок чачырап жаткандай болду!

– Урматтуу, Спенсер агай. Ал кыйкырып окуп жатты. 
– Менин египеттиктер жєнїндє билгеним ушул. Сиздин 
алар тууралуу лекцияларыўыз абдан кызыктуу болгону 
менен, алардын мага кєп деле кызыгы жок. Мени бул 
сабактан кулатсаўыз эч нерсе эмес, мен баары бир анг-
лис тилинен башка бардык сабактардан куладым. Сиз-
ди урматтап, Холден Колфилд. 

Ал менин каргыш тийген дептеримди койду да, мени 
пинг-понгдон таза жеўгендей карады. Аны эч качан бул 
былжыракты їн чыгарып окугандыгы їчїн кечирбейм. 
Эгерде ал ушундай немени жазган болсо, мен аны бул 
жашоодо эч качан їн чыгарып окумак эмесмин, сєз бе-
рем. Биринчиден, мен ага бул билдирїїнї ал мени экза-
менден кулаттым деп, єзїн жаман сезбеш їчїн жазгам. 

– Мен сени кулатканым їчїн мени кїнєєлєп жата-
сыўбы, бала? – деп сурады ал. 

– Жок, агай, андай деле эмес! – деп айттым. Мени 
«бала» деп айтканын токтотсо болот эле, шайтан алгыр.

Ал менин дептеримди керебетке ыргытты. Бирок, 
албетте, тїз ыргыта албады. Мен туруп, аны алууга туу-
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ра келди. Аны «Атлантик манслинин» їстїнє койдум. 
Ушинтип мїнєт сайын эўкейе бергенден тажадым. 

– А сен менин ордумда болсоў эмне кылат элеў? – 
деп сурады. – Чындыгын айткын, бала.

Ал мени кулаткан їчїн, єзїн жаман сезип жатканды-
гы кєрїнїп турду. Анан мен оюма келгенди сїйлєй баш-
тадым. Менин акылым кем, жиндимин, анын ордунда 
болсом, мен деле так ошондой кылмакмын дедим. Му-
галим болуу канчалык кыйын экенин башкалар тїшїн-
бєстїгїн жана ушу сыяктуу сєздєрдї айттым. Иши кы-
лып оозума келгенди оттодум. 

Эў кїлкїлїїсї, ошол учурда оюмдун баары башка 
жакта болчу. Айтканым башка, ойлогонум башка. Мен 
Нью-Йоркто жашап жатканымды, ал жердеги Борбор-
дук парктын Тїштїк дарбазасындагы кєлмєнї эстедим: 
ал тоўот болду бекен, же тоўбойт болду бекен, а эгерде 
ал тоўсо, анда єрдєктєр кайда кетишет? Мен єрдєктєр-
дїн кайда кетээрин, кєлмєнїн бетин муз каптап жана 
толугу менен тоўгонун элестете албай турдум. Балким, 
жїк ташуучу унаа келип, аларды бир зоопаркка алып 
барабы? Мїмкїн, алар жєн гана учуп кетишет? 

Негизинен, мен жолдуумун. Айтайын дегеним, 
Спен сер карыяга капкайдагыларды айтып жатып, ошол 
эле учурда єрдєктєр тууралуу ойлонуп жаттым. Кїлкї-
лїї болду, бирок мугалим менен сїйлєшїп жатканда, 
кєп ойлонуштун кереги жок. Капысынан ал менин сє-
зїмдї бєлдї. Ал дайыма ушинтет. 

– Айтсаў, сен бул тууралуу кандай ойлойсуў, бала? 
Уксам кызыктуу болот эле. Абдан кызыктуу болот эле. 

– Мен Пэнсиден куулуп чыкканым тууралуубу? – деп 
сурадым. Жок дегенде кєкїрєгїн жапса болот эле. Кара-
гыў келбейт. 

– Эгер мен жаўылбасам, сенде ушул эле кыйынчы-
лыктар Хуттон жана Элктон-хилл мектептеринде бол-
гон да? 

Ал буларды какшык менен гана айтпастан, ушунча 
жагымсыз айтты. 

– Элктон-хиллде менде эч кандай оорчулук болгон 
эмес, – дедим.

– Мен эч кандай куулган эмесмин. Жєн эле кетип 
калгам, болгону ошо. 

– Эмне їчїн деп сурасам мїмкїнбї? 
– Эмне їчїн? Бул абдан узун окуя, агай. Бул татаал-

дашкан маселе. 
Ага таптакыр эч нерсе айткым келген жок. Баары 

бир ал муну тїшїнмєк эмес. Анын башы ооруй турчу 
маселе эмес. Элктон-хиллден кеткенимдин себеби, ал 
жакта бардыгы жасалма болчу. Бардыгы кєргєзмє їчїн 
жасалчу. Мисалы, алардын директору Хаас мырзаны ай-
тайын. Ушундай жїзїкара, митаам немени ємїрїмдє 
кезиктирген эмесмин. Термер чалдан он эсе жаманы-
раак. Мисалы, жекшемби кїнї бул шайтан алгыр Хаас 
ар бир келген ата-эненин колдорун кармап учурашчу. 
Ушунчалык сїйкїмдїї, ушунчалык сылык, єзїнчє эле 
сїрєт. Бирок ал бардыгы менен бирдей саламдашчу 
эмес, кээ бир балдардын ата-энелери жєнєкєй, кедей 
болот. Мисалы, менин бєлмєлєшїмдїн ата-энеси ме-
нен учурашканын кєрсєўєр болмок. Тїшїнсєўєр, кээ 
бир окуучунун энеси семиз болсо, же кїлкїлїї кийи-
нип алса, ал эми атасынын бешмантынын ийиндери 
чоў болсо жана бут кийимдери эски жасалгалоо менен 
экенин кєрсє, анда ушул Хаас аларга эки гана манжа-
сын сунчу да, калп жылмайчу, ал эми башкалар менен 
сїйлєшкєндє, жарым саат бою эзилип калчу! Мындай-
га мен чыдабайм. Ачуум келет. Ушунча ачуулангандан 
жинди болуп кете жаздайм. Ушул наалат тийген Элк-
тон-хиллди кєргїм келбейт. 

Карыган Спенсер менден бирдемелерди сурады, 
бирок мен укпай калдым. Мен кечке ушул кудай урган 
Хаасты ойлоп жаттым.
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– Эмне дедиўиз, агай? – дедим.
– Сен жок дегенде Пэнсиден кетип жатканыўа капа 

болдуўбу?
– Ооба, албетте, бир аз капамын. Албетте… бирок 

анчейин деле эмес. Балким, мага дагы эле жете элек. 
Бул їчїн мага убакыт керек. Мен шаршемби кїнї їйгє 
кантип барарым тууралуу ойлонуп жатам. Кандай бол-
со да макоо окшойм. 

– Кантип эле сен єзїўдїн келечегиў тууралуу ойлон-
бойсуў, бала?

– Жок, кантип эле ойлонбоюн? Албетте, ойлоном, – 
мен бир аз тындым, бирок кєп деле эмес. Кєп эмес. 

– Ойлоносуў! – деп айтты карыган Спенсер. – Баары 
кеч болгондо ойлоносуў!

Мага жагымсыз болду. Ал эмне їчїн минтип айтты  
мен єлїп калгансып? Ушунчалык жагымсыз. 

– Сєзсїз ойлоном, – деп айттым, – мен ойлоном. 
– Сага кантип тїшїндїрсєм, бала, башыўа кантип 

туура нерселерди жеткирем? Мен сага жардам бергим 
келип жатат, тїшїнєсїўбї? 

Ал мага чындыгында эле жардам бергиси келип тур-
гандыгы кєрїнїп турду. Бирок ал бээ десе, мен тєє деп 
жаттым, болгону ошол. 

– Билем, агай, – дедим, – сизге чоў рахмат. Чынын 
айтканда, мен муну баалайм, чын эле!

Анан мен керебеттен турдум. Кудай урсун, мен ал 
жерде маа демектен єлтїргєнї жатса дагы, он мїнєткє 
калмак эмесмин. 

– Тилекке каршы, мен кетишим керек! Спорт залдан 
буюмдарымды алайын. Ал жакта тоодой болгон буюм-
дарым бар. Алар мага керек болот. Кудай акы, мен ке-
тейин. 

Ал мени кайрадан карады да, башын чайкай башта-
ды, анын жїзї олуттуу жана кайгылуу болуп калды. Ал 
ушунча аянычтуу болуп кєрїндї. Бирок мен ал жерде 

тїбєлїккє тура алмак эмесмин да, анан да экєєбїз эки 
башканы сїйлєп турсак. Анан кечке эле керебетке бир-
демелерди ыргыта берет экен, же жеткире албайт, анан 
анын бїт кєкїрєгї ачык, аянычтуу халаты жана дагы са-
сык тумоонун дарылары жыттанып турат. 

– Сиз билесизби, агай, – деп айттым, – мен їчїн ка-
паланбаўыз, чынын айтсам, арзыбайт. Бардыгы жакшы 
болот. Єзїўїз билгендей, меники єткєєл курак. Баары 
ушундай учурдан єтєт, ушундайбы?

– Билбейм, балам, билбейм…
Кимдир бирєє ушундай жооп берсе жек кєрєм. 
– Туура, – деп айттым, – баары менен ушундай бо-

лот! Мен їчїн капаланбай эле койсоўуз болот. – Мен ко-
лумду анын ийнине койдум. – Бардыгы жакшы болот! –  
деп айттым.

– Жолго чыгардын алдында бир чыны ысык шоколад 
ичесиўби?– деди Спенсер айым жан дили менен…

– Мен ичет элем, агай, чын эле, бирок мен шашып 
атам. Тезирээк гимнастика залына барышым керек. Аб-
дан чоў рахмат, агай. Чоў рахмат. 

Анан биз кол алыштык. Мунун баары болбогон нер-
се дечи, бирок ушунча зээним кейиди.

– Мен сизге жазып коём, агай. Сасык тумоодон сака-
йыўыз, макулбу? 

– Кош бол, балам. 
Мен эшикти жаап, конок їйдєн чыкканымда, ал ар-

тыман кыйкырды, бирок мен уккан жокмун. Менимче, 
ал: «Ак жол!» – деп кыйкырды болушу керек. А балким, 
андай эмес. Андай эмес деп їмїт кылам. Мен эч качан 
бирєєнїн артынан: «Ак жол» – деп кыйкырбайт элем. 
Єтє эле жаман угулат, бул тууралуу ойлонсоў. 
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Мен абдан калпычымын, мындайды силер ємїрї-
ўєрдє кєргєн эмессиўер. Коркунучтуу. Дїкєнгє кан-
дайдыр бир журнал сатып алганы бара жатсам, бирєє 
кайда баратасыў деп сураса, мен операга баратам деп 
айтышым мїмкїн. Їрєйїў учат. Спенсер чалга гимнас-
тика залына барып, буюмдарымды алам дегеним дагы 
таза калп болчу. Ал каргыш тийген залга мен эч нерсе 
сактачу эмесмин. 

Пэнсиде окуп жїргєнїмдє, Оссенбергер атындагы 
жаўы жатаканада жашачумун. Ал жакта жогорку класс-
тардын окуучулары гана жашачу. Мен онунчу класста, 
ал эми бєлмєлєшїм он биринчи класста окучу. Корпус-
тун аты Оссенбергердин атында болчу, ушундай бирєє 
болгон экен, ал мурун Пэнсиде окуптур. Ал окууну бїт-
кєндєн кийин аза кїтїї бюросунан кєп акча тапкан. Ал 
штат боюнча толгон аза кїтїї бюролорун ачкан, ал бю-
ролор аркылуу єлгєн туугандарыўды арзан баада, киши 
башына беш доллардан кємсє болот. Силер ошол Оссен-
бергердин єзїн кєрсєўєр болмок. Менимче, ал єлїктєр-
дї капка тыгып, анан сууга ыргытып иет. Мына, ушул 
неме Пэнсиге кєп акча бериптир, ошон їчїн биздин 
корпусту анын атынан коюшуптур. Жылдын биринчи 
футбол мелдешине ал шайтан алган «кадиллагы» менен 
келген, анан биз трибунадан баарыбыз ордубуздан ту-
руп, колубуздан келишинче: «Ура!» – деп єкїрїп-кый-
кырышыбыз керек болчу. Кийинки кїнї эртеў менен 

чиркєєдє ал он саат сїйлєдї. Башында ал сєзїн элїїдєй 
анекдот айтуу менен баштады. Єзїн бизге кандай аза-
мат экенин кєргєзгїсї келди. Єзїнчє эле кыйын. Анан 
айтып баштады: анын башына кандайдыр бир кыйын-
чылык тїшсє, ал чєгєлєп, Кудайга жалынгандан уял-
байт. Бизге да дайыма Кудайга жалынып тургула, Кудай 
менен ар дайым сїйлєшкїлє деп кеўеш берди. «Силер, –  
дейт, – Иса пайгамбарга досуўар катары кайрылгыла. 
Мен єзїм деле Иса пайгамбар менен чер жазышканча 
сїйлєшєм. Керек болсо унаа айдап бара жатканда да». 
Єлтїрдї. Элестетип жатам, ушул иттин баласы унааны 
биринчи ылдамдыкка салып жатып, Иса пайгамбардан 
ага кєбїрєєк єлїктєрдї жиберїїсїн єтїнїп жатканын. 
Бирок ушул жерде анын сєзїнїн эў жакшы бєлїгї бол-
ду. Сєзїнїн ортосуна келип калган, бизге ал кандай со-
нун, азамат, мансаптуу жигит экенин айтып жатканда, 
капысынан менин астымда отурган Эдди Марсалла чир-
кєєнї жаўырта оосуруп ийсе болобу. Албетте, бул єтє 
жаман, адепсиздик, болгондо да бардыгынын алдында, 
чиркєєдє, бирок ушунчалык кїлкїлїї болду. Кайран 
Марсалла! Чатырды жулуп кете жаздады. Эч ким їнїн 
чыгарып кїлгєн жок, а тиги Оссенбергер эч нерсени 
укмаксан болуп койду. Бирок Термер чал, биздин ди-
ректор, анын жанында кафедрада отурган болчу, анын 
кейпинен ал жакшы укканы билинди. Ох, анын єлгї-
дєй жини келди. Ал жерден эч нерсе айткан жок, бирок 
кечинде баарыбызды кошумча сабакка чогултуп, ошол 
жерден сєз сїйлєдї. Анын айтымында, чиркєє кызматы 
учурунда тартипти бузган окуучу бул мектепте калууга 
акысы жок. Биз Марсалланы Термер чал сїйлєп жаткан 
учурунда дагы бир жолу катуу коё бер деп кыйнадык, 
бирок анын маанайы пас болчу. Ошо, мен ушу Оссен-
бергер атындагы жаўы жатаканада жашачумун. 

Спенсер карыядан кийин єз бєлмємє келїї жагым-
дуу болду, баары футбол кєргєнї кетишиптир, ал эми 
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жылыткыч батареялар бєтєнчє жакшы жылып атып-
тыр. Єзїмдї жакшы сезип калдым. Кїрмємдї, гал стук-
ту, кєйнєгїмдїн жакасындагы топчуларды чечтим, 
анан Нью-Йорктон эртеў менен сатып алган кызыл 
тїстєгї баш кийимимди кийдим. Бул мергенге кийип 
барчу, калканчысы єтє узун баш кийим эле. Мен аны 
спорт дїкєнїнїн айнегинен, жанагы каргыш тийген ра-
пираны жоготкон жердеги метродон чыкканда кєргєм. 
Болгону доллар гана тєлєдїм. Аны алдын артка каратып 
кийдим, мага жакчу. Андан соў окуп жаткан китебимди 
колума алдым да, креслого отурдум. Бєлмєдє эки крес-
ло бар эле. Бирєєсї – меники, экинчиси – менин бєл-
мєлєшїм Уорд Стредлейтердики болчу. Креслонун кол 
тирєєчтєрї такыр эле сынып калган, анткени ар ким ар 
дайым алардын їстїнє отура берїшчї, бирок креслолор 
ыўгайлуу эле. 

Окуп жаткан китебимди китепканадан мага жаўы-
лыш берип алышкан. Їйгє келгенде гана мага башка 
китеп берип коюшканын билдим. Мага Исак Динесен-
дин «Африка тїпкїрїндє» китебин беришиптир. Мен 
болбогон китеп деп ойлогом, бирок кызыктуу экен. 
Жакшы китеп. Негизи мен аябай билимсизмин, бирок 
китеп кєп окуймун. Менин сїйїктїї жазуучуларым бу-
лар: Д.Б., менин агам, экинчи орунда – Ринг Ларднер. 
Туулган кїнїмдє агам мага Ринг Ларднердин китебин 
белекке берген, Пэнсиге келе электе болчу. Китепте 
аябай кїлкїлїї кєп пьесалар, анан патрулдук милиция 
кызматкери тууралуу окуя бар эле, ал жол жїрїї эре-
жесин ар дайым бузган бир жакшынакай кызды сїйїп 
калат. Бирок бул милиция кызматкеринин аялы бар 
экен, ошондуктан ал кызга їйлєнє албайт. Акыры тиги 
кыз єлїп калат, анткени ар дайым жол жїрїї эрежесин 
бузчу. Укмуштуу чыгарма. Жалпы жонунан, аз болсо да 
кїлкїлїї окуялары бар китептер жагат. Албетте, мен 
«Ата Мекенге кайтуу» сыяктуу классикалык чыгарма-

ларды жана согуш тууралуу китептерди, детективдерди 
деле окуйм, бирок аларга кєп деле кызыкпайм. Мени 
мындай китептер єзїнє тартат: чыгарманы окуп бїткєн 
соў, ал китепти жазган жазуучу менин эў мыкты досум 
болуп калса, аны менен каалаган учурда телефон ар-
кылуу сїйлєшє алсам сонун болот эле– деп кыялданам. 
Бирок мындай чанда эле болот. Мен жан дилим менен 
Динесенге жана албетте, Ринг Ларднерге дагы чалмак-
мын, бирок Д.Б. ал єлгєн деп айткан. Мисалы, мындай 
китеп Сомерсет Моэмдин «Адамзат кулчулугуна» такыр 
окшобойт. Мен аны єткєн жайда окугам. Китеп жаман 
эмес, бирок мен дегеле Сомерсет Моемге телефон ча-
лууну каалабайм. Эмне їчїн экенин єзїм да билбейм. 
Жєн гана ал мен сїйлєшє турган киши эмес. Андан 
кєрє мен раматылык Томас Гардиге чалмакмын. Мага 
анын Юстасия Вейи жагат. 

Ошентип, мен жаўы баш кийимимди кийип, крес-
лого отуруп, «Африка тїпкїрїндє» китебин окуй баш-
тадым. Бир жолу аны окугам, бирок кээ бир жерлерин 
кайрадан окугум келди. Їч бетти окуп бїтєйїн дегенде, 
кимдир бирєє душтан чыкты. Мен аны карабастан эле 
ким экенин билем. Ал Роберт Экли болчу, кошуна бєл-
мєдє жашачу. Жатакананын биз жаткан тарабында, ар 
бир эки бєлмєнїн ортосунда бир жалпы душ бар болчу, 
анан ушул Экли бир кїндє сексен беш жолу менин бєл-
мємє кирип келе берчї. Жалгыз эле єзї бїт жатакана-
да жашагансып. Анысы аз келгенсип, жатакана боюнча 
жалгыз ушул футболго барбаптыр. Ал дегеле эч жакка 
барчу эмес. Бир кызыктай неме, 11-класстын окуучу-
су, Пенсиде тєрт жылдан бери окуйт, бирок аны баары 
Экли деп фамилиясынан аташат. Жада калса, анын бєл-
мєлєшї Херб Гейл дагы аны эч качан «Боб» же жок де-
генде «Эк» деп атоочу эмес. Балким, анын аялы да аны 
«Экли» деп чакырат го, эгер ал качандыр бир кезде їй-
лєнсє. Анын бою абдан узун – жїз токсон їч сантиметр, 
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єтє эле бїкїрєйгєн, тиштери чириген. Биз жанаша жа-
шагандан бери бир да жолу тишин жууганын кєргєнїм 
жок. Тиштери кир, кєгєрїп кеткендей, ашканада оозун 
картошка же буурчакка шыкап толтуруп алганда, аз 
жерден кусуп жибере жаздачумун. Анан дагы сиркек-
тенген ысыктары, бардык балдардыкындай чекесинде, 
же ээгинде эле эмес, бїт бетин ысык баскан. Ал ушун-
чалык жагымсыз болчу. Анан дагы митаам. Чынын айт-
сам, мен аны анчейин жактырчу эмесмин.

Экли душтун ирегесинде, менин кресломдун артын-
да турганын сезип жаттым, Стрэдлейтер бар болду бе-
кен деп карап жатат. Экли Стредлейтерди жек кєрчї, 
эгер бєлмєдє болсо, эч качан кирчї эмес. Экли дээрлик 
баарын жек кєрчї.

– Салам!– деди. Ал дайыма єлгїдєй кєўїлсїз болгон-
дой, же абдан чарчагандай їн менен айтчу. Мен аны ко-
нокко кирди деп ойлошумду каалоочу эмес. Кокусунан 
кирип калгандай тїр жасачу, кудай ай.

– Салам!– дедим китептен кєзїмдї албай. Эгер мын-
дай Эклиге окшогон неменин астында китепти ташта-
саў айлаўды алты кетирет. Акыры тажатат, дароо эмес, 
эгер сен окуй берсеў. 

Адаттагысындай жай, тентиреп бєлмєдє баса баш-
тады, дайыма ушинтет, столдун їстїндєгї, сандыкча-
дагы болгон буюмдарымды кармалап жатты. Ар дайым 
буюмдарды кайрадан карап, кайрадан кармалап чыгат. 
Ушунчалык менин кыжырыма тиет!

– Фехтованье кандай болду?– деди. Ал сєзсїз мага 
окуганга жолтоо болуп бїт ыракаттанууну бузгусу кел-
ди. Фехтованиенин ага мааниси деле жок болчу. – Ким 
жеўди– бизби же биз эмеспи?– деп сурады.

– Эч ким жеўген жок,– дедим китептен башымды ал-
бай.

– Эмне?– деп сурады. Ал дайыма бир айтканыўды 
эки жолу айтыртчу.

– Эч ким жеўген жок. Мен сандыкчамдан эмнелерди 
аралаштырып жатканын кєзїмдїн кыйыгы менен ка-
радым. Мен Нью-Йоркто сїйлєшїп жїргєн Сайли Хейс 
деген кыздын сїрєтїн карап жатыптыр. Каргыш тийген 
бул сїрєттї жок дегенде беш миў жолу кармаган. Аны 
эч качан єз ордуна койбойт. Атайы ошентчї.

– Эч ким жеўген жокпу?– деп айтты. – Кандайча?
– Ооба, мен тигил буюмдарды метрого унутуп ка-

лыптырмын– дедим. Башымды кєтєргєн жокмун.
– Метродобу? Ал эмнеў! Сен эмне жоготтуўбу?
– Биз туура эмес каттамга отуруптурбуз. Жолдо ка-

рай улам-улам метродогу схеманы карап жаткам.
Ал жакын келип, жарыкты мени кєздєй эўкейтти.
– Уксаў, – дедим, – мен сен їчїн бир сїйлємдї жы-

йырманчы жолу окуп жатам. 
Эклиден башка бирєє болсо эчак эле тїшїнмєк, би-

рок бул тїк тїшїнбєйт.
– А сени тєлєтїшпєйбї? – деп сурады.
– Билбейм, билгим да келбейт. Балким, сен отурар-

сыў, Экли, балакай? Болбосо жарыктын баарын тосуп 
жатасыў.

Мен аны: «Экли, балакай» – деп атаганымды укку-
су келчї эмес. Ал дайыма мени сен кичинекейсиў дечї, 
себеби мен он алтыда, ал болсо он сегизде болчу. Мен 
аны «балакай» деп атаганымда анын кыжыры кайначу. 
Ал тура берди. Бул ушундай адам, суранганыўа карабай 
жарыктан эч жылбай турду. Албетте, ал обочолойт де-
ўизчи, эгерде сурансаў ал атайы жылбай коёт. 

– Эмнени окуп жатасыў?– деп сурады.
– Кєрбєй турасыўбы, китеп окуп жатам.
Ал китепти оодарып, аталышын карады.
– Жакшы бекен? – деп сурады.
– Ооба, єзгєчє мен кайра-кайра окуган сїйлєм – 

дедим. Мен дагы маанайым жок учурда тилим уу боло 
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алат, бирок ага дагы эле жеткен жок. Кайрадан ал бєл-
мєдє аркы-терки баса баштады, кайрадан менин, жада 
калса, Стредлейтердин буюмдарын кармалай баштады. 
Акыры мен китепти жерге ыргыттым. Экли барда окуш 
мїмкїн эмес. Чыдай албайсыў.

Мен креслого кулап, Эклинин менин бєлмємдє 
ээлик кылып жатканын карай баштадым. Нью-Йоркко 
барып келгениме аябай чарчадым. Анан кутура баш-
тадым. Кээде зериккенден обу жоктонуп, бирєєлєрдї 
тамашалоону жакшы кєрчїмїн. Баш кийимимдин кал-
канчын маўдайыма каратып, кєзїмє чейин кийип ал-
дым. Мындайда эч нерсени кєрє албайсыў.

– Аттиў ай! Менин кєзїм кєрбєй калды окшойт! – 
деп айттым киркиреген їн чыгарып. – О менин кымбат-
туу апам, тегерегимди караўгы басты. 

– Сен акылыўан адаштыў, кудай урсун! – деди Экли.
– Айланайын, апа, шордуу балаўа колуўду сунчу! 

Эмне їчїн сен мага колуўду бербейсиў? 
– Жєнчї, макоо! 
Мен ордумдан турбай, сокурдай болуп тегерегимди 

тинте баштадым. Кечке киркиреп їн чыгара бердим: 
– Апа, апоо! Эмне їчїн мага колуўду бербейсиў? 
Албетте, мен акмактын ишин кылып жаттым. Кээде 

ушинтсем кєўїлїм ачылып калат. Андан да Эклинин 
жини кайнаарын билем. Анын жанында мен мыкаачы 
болуп калам. Атайлап эле кыжырына тийип жаттым. 
Анан тажадым. Кайра баш кийимимдин калканчын тес-
кери караттым да, креслого куладым. 

– Бул кимдики? – деп сурады Экли. Ал колуна коў-
шумдун тизе кабын алды. Бул шайтан алгыр Экли баа-
рын ала берчї. Ал бут кийимдин боолорунан бери кє-
зїнє кєрїнгєндїн баарын кармай берет. Мен ага тизе 
кап Стрэдлейтердики деп айттым. Ал капты Стредлей-

тердин керебетине дароо ыргытты. Сандыкчадан алды 
да, атайын керебетке ыргытты. 

Андан соў келип креслонун экинчи тирєєчїнїн їс-
тїнє отурду. Эч качан туура отурбайт, сєзсїз тирєєчкє 
отурушу керек. 

– Алдыгы келесоо баш кийимиўди кайдан алдыў? – 
деп сурады.

– Нью-Йорктон.
– Канчага алдыў? 
– Долларга.
– Алданып калган турбайсыўбы. – Ал чириген тыр-

мактарын ширеўкенин талы менен тазалап баштады. 
Ар дайым ал тырмактарын тазалай берчї. Бир кызык 
адат. Анын тиштери кєгєрїп кеткен, кулактары кир, 
бирок тырмагын ар дайым тазалачу. Ал єзїн таза киши 
деп ойлосо керек. Аларды тазалап жатып, менин баш 
кийимимди карап жатты. – Мен жашаган жакта мын-
дайлар менен аў уулоого барышат, тїшїнїктїїбї? Аны 
кийип алып илбээсинди атат. 

– Болбогон кеп! – дедим. Анан баш кийимимди че-
чип алып, аны карап турдум. Бир кєзїмдї жумуп алып, 
бир нерсени мээлегендей болуп атам. – Муну кийип 
алып кишилерди атат, – дедим, – мен муну кийип алып, 
киши атам. 

– Сенин жакындарыў кеткениўди билеби? 
– Жок.
– Сенин Стрэдлейтериў кайда? 
– Мелдеште. Бир кыз менен жолугууга кеткен – де-

дим. Мен кайрадан эстедим. Мени эстєє басты. Бєлмє 
ичи аябай ысып кетиптир, алсырап уйкум келди. Бул 
мектепте биз же иттей болуп тоўчубуз, же ысыктан єл-
чїбїз. 

– Атактуу Стрэдлейтер, – деди Экли. – Уксаў, бир мї-
нєткє кайчыўды берчи. Ал жакын жерде элеби? 
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– Жок, мен аны жыйнап койгом. Ал текченин ичин-
де, эў їстї жагында. 

– Бир мїнєткє алып берчи, а? Тырмагым єсїп кетип-
тир, алыш керек. 

Ага сенин буюмду жыйнап койгонуў, же эў їстїндє-
бї, же башка жактабы баары бир болчу. Ага карабастан 
кайчыны алып бердим. Алып берип жатып, аз жерден 
єлїп кала жаздадым. Шкафтын эшигин ачаарым менен 
Стрэдлейтердин теннис калагы, ага бекитилген жыгач 
пресси дал менин башыма тїштї. Тарс этип эле тийди, 
катуу ооруду. Экли каткырып атып, єлїп кала жаздады. 
Анын їнї чыйылдак, ичке. Мен ал їчїн чемоданды тї-
шїрїп, кайчыны алып чыгып жатам, ал болсо эзилип 
кїлїп атат. Экли сыяктуу немелерге бирєєнїн башына 
таш же башка нерсе тийгенин кєргєзсє деле эзилип кїл-
мєк. 

– Кєрсє, сен деле тамашаны тїшїнє алат турбайсыў-
бы, Экли балакай, – деп ага айттым. – Муну сен билчї 
белеў? – анан ага кайчыны бердим. – Кааласаў сенин 
менеджериў болуп, радиого орноштуруп коём? 

Мен креслого отурдум, ал болсо єзїнїн жаман тыр-
мактарын алып баштады. 

– Мїмкїн, сен тырмактарыўды столдун їстїнє ала-
сыў? – дедим. – Їстїнє ал, мен сенин чириген тырмак-
тарыўдын їстїнєн жыўайлак баскым келбейт. – Ал баа-
ры бир полдун їстїнє ыргытып жатты. Єтє жаман адат. 
Чын эле, жийиркенесиў. 

– Стрэдлейтер ким менен жолугушууга кетти? – деп 
сурады ал. Ар дайым аны жек кєрсє да, Стрэдлейтер 
ким менен жїрєт деп сурай берчї. 

– Билбейм. А сага эмне? 
– Жєн эле. Ал акмакты кєргїм келбейт, кєрєйїн де-

ген кєзїм жок!
– Ал болсо сени жакшы кєрєт! Сени чыныгы хан-

заада деди!– деп айттым. Мен бирєєлєргє сен чыны-

гы ханзаадасыў деп кєп айтам. Жалпысынан кєп ма-
коолонгонду жакшы кєрєм, ошондо мен кєп эрикпейм. 

– Ал ар дайым керсеет, – деп айтты Экли. – Бул ак-
макты кєрєйїн деген кєзїм жок. Анын оюнда ал…

– Уксаў, тырмагыўды столдун їстїнє албайсыўбы? – 
дедим. – Мен сенден элїї жолу сурандым го...

– Мага керсеет, – деп кайталады Экли. – Менимче, 
ал жєн гана аўкоо, бирок єзїн акылдуу сезет. Єзїн эў 
акылдуумун деп ойлойт…

– Экли! Каргыш тийгир! Жаман тырмагыўды стол-
дун їстїнє аласыўбы же жокпу? Мен сенден жїз жолу 
сурандым го, уктуўбу? 

Анан, албетте, тырмагын столдун їстїнє алып баш-
тады. Ага кыйкырмайын бирдеме жасата албайсыў. 

Мен ага карадым да, мындай дедим: 
– Сенин Стрэдлейтерге жиниў келген себеби, ти-

шиўди жок дегенде анда-санда жууп жїр деген. Ал сени 
эч таарынткысы келген жок! Атайылап айткан жок, эч 
бир таарынчу нерсе айткан эмес. Ал жєн гана, сен жок 
дегенде кээде тишиўди жууп жїрсєў, єзїўдї жакшы сез-
мексиў деген. 

– А мен жуубайт бекенмин? Сен да анын сєзїн сїйлєп! 
– Жок, сен жуубай элесиў! Канча жолу кєрдїм, деги 

эле жуубайсыў сен – ошол!
Мен аны менен акырын эле сїйлєштїм. Ал эмес мен 

ага боорум ооруду. Мен тїшїнєм, сага эле бирєє ти-
шиўди жуубайсыў деп жатса, ал кантип жаксын. 

– Стрэдлейтер акмак эмес. Ал андай деле жаман 
эмес, сен аны жакшы билбейсиў, болгону ошол.

– А мен айтып жатам, ал акмак. Єзїнчє эле баалан-
ган неме. 

– Балким бааланат, бирок кээ бир жерден айкєл, – 
дедим. – Бул чындык. Сен тїшїнсєў. Элестетсеў, миса-
лы Стрэдлейтерде галстук же сага жаккан дагы башка 
буюму бар. Эми, мисалы їчїн, ал галстук тагынып ту-
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рат, сага ал галстук абдан жакты. Мен жєн эле мисал 
келтирип жатам. Билесиўби, ал эмне кылмак? Балким, 
галстукту чечип туруп, сага бермек. Ооба, бермек. Же 
болбосо билесиўби, эмне кылмак? Ал ошол галстукту 
сенин керебетиўдин же столуўдун їстїнє коюп кетмек. 
Чындыгында ал сага ошол галстукту белек кылмак, тї-
шїндїўбї? А башкалар эч качан андай кылмак эмес. 

– Ооба, сага! – деди Экли. – Эгерде менин ошончо 
акчам болгондо, мен деле галстуктарды таратмакмын. 

– Жок, сен таратмак эмессиў! – деп башымды чай-
кадым. – Ойлонмок да эмессиў, балакай! Эгерде сенин 
ошончо акчаў болгондо аныкындай, сен чыныгы…

– Мени «балакай» дебечи! Шайтан алгыр! Мен сенин 
атаў менен теўмин, келесоо!

– Жок, теў эмессиў! – Ал ушунчалык менин кыжы-
рыма тийди. Айта албайм. Ал он сегизде, мен он алтыда 
экенимди кєзгє чукуп айтмайын тура албайт. – Бирин-
чиден мен сени їйїмдїн босогосунан єткєрмєк эмес-
мин. 

– Кыскасы, мени мындай атаганга акыў жок…
Капысынан эшик ачылып, Стрэдлейтер єзї учуп 

кирди. Ал дайыма учуп жїрчї. Дайыма эле маанилїї 
жумуштары менен шашып жїрчї. Ал мени кєздєй чур-
кап келип, жаактарыма чапкылады, ушундай жагымсыз 
адат, анан сурады:

– Кечинде бир жакка барасыўбы? 
– Билбейм, мїмкїн. Эшикте аба ырайы кандай, кар 

жаап жатабы? Анын їстїнїн баары кар болчу. 
– Ооба, кар жаап жатат. Уксаў, эгер сен эч жакка 

барбай турган болсоў, мага замша кїрмєўдї бир кечке 
берип турчу. 

– Ким жеўди? – деп сурадым.
– Дагы бїтє элек. Биз кеттик. Чын эле кїрмєў кере-

ги жок болсо, берип турасыўбы? Єзїмдїн боз кїрмємдї 
булгап алдым. 

– Ооба, сен меникин аябай чоюп саласыў, сенин ий-
ниў кенен, – дедим. Экєєбїздїн бойлорубуз бирдей эле, 
бирок анын салмагы меникинен эки эсе чоў, ийиндери 
да абдан кенен. 

– Жок, чойбойм! – Ал шкафка чуркап келди. – Иш-
териў кандай, Экли? – деди. Стрэдлейтердин кабагы 
дайым ачык жигит. Албетте, бул жасалма, антсе да ал 
Экли менен дайыма саламдашат.

Стрэдлейтер: «Ишиў кандай?»– деп сураганда, тиги 
болсо бирдеме деп мыўкылдап койду. Экли жооп берги-
си келген жок, бирок баары бир эле бирдеме деп кїўкїл-
дєдї, унчукпай коюуга кїчї жеткен жок. А мага болсо: 

– Мен кеттим! Дагы кєрїшєбїз.
– Мейли! – дедим. Анын кеткенине эч ким деле кай-

гырган жок. 
Стрэдлейтер пиджак менен галстугун чечти. 
– Сакал алыш керек эле!– деди ал. Анын сакалы ук-

муш єсчї. Анык сакал!
– Кызыў кайда? 
– Тиги канатта кїтїп атат, – деди ал. Ал сїлгїнї, са-

кал алгычын алып, бєлмєдєн чыкты. Кєйнєксїз кетти. 
Ар дайым белине чейин жылаўач жїрчї, оюнда анын 
дене тїзїлїшї кынтыксыз болчу. Бул чындык, эч нерсе 
деп айта албайсыў. 
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4 

Мен кылаарга ишим жок болгондуктан, анын ар-
тынан жуунчу жайга, сакалын алганча сїйлєп турайын 
деп бардым. Бизден башка ал жерде эч ким жок эле, 
бардыгы мелдешке кетишкен. Эў эле ысык болчу, тере-
зелер тердеп кетти. Тамдын боорунда ондой жуунмалар 
бар болчу. Стрэдлейтер ортоўку жуунмага келди, мен 
болсо анын жанындагы жуунмага отурдум да, муздак 
сууну ачып, жаба баштадым. Ушундай кыжырданган 
адатым бар. Стрэдлейтер сакалын алып жатып, индия 
ырына ышкырык салып жатты. Ышкырыгы кулак тун-
дуруп, анан жасалма угулчу. Анан калса, тандаган ыр-
ларын кыйын ышкырыкчы дагы аткара алмак эмес, 
мисалы «Индия ыры» же «Онунчу авеньюдагы єлтїрїї» 
ырлары. Ал каалаган ырды бурмалап салчу. 

Мен Эклинин иттей балит экенин айткам. Стрэд-
лейтер деле балит болчу, бирок башкачараак. Сырты-
нан байкалчу эмес. Ар дайым ал мыкты кєрїнїп турчу. 
Анын кандай устара менен колдонгонун кєрсєўєр бол-
мок. Єлгїдєй дат баскан, бїт чач кєбїк аралашып, кур-
гап калган, аны такыр жуучу эмес. Єзгєчє ал жасанып 
жатканда, жакшы кєрїнгєнї менен, баары бир балит 
болчу, мен аны жакшы билем да. Жасанганды жакшы 
кєрчї, себеби ал єзїн єтє сїйчї. Анын оюнда, батыш 
жарым шары боюнча андан єткєн сулуу адам жок деп 
ойлочу. Ал чынында эле жакшынакай болчу – бул туура. 
Анын жакшынакайлыгы мындай болчу, анын сїрєтїн 

мектеп альбомунан ата-энелер кєрїшкєндє бардыгы: 
«Бул кайсы бала?»– деп сурашчу. Тїшїнсєўєр, анын 
сулуулугу кандайдыр бир альбомдук сулуулук эле. Биз-
де, Пэнсиде, Стрэдлейтерден миў эсе сулуураак балдар 
толтура, бирок сїрєттє алар анчейин кєрїнїшчї эмес. 
Алардын же мурундары абдан узун, же кулактары дел-
дейип калчу. Мен муну жакшы билем. 

Мен Стрэдлейтердин жанында жуунмага отуруп 
алып, чоргону ачып жаба бердим. Менин башымда дагы 
эле алдын артына каратып кийген мергенчилик баш ки-
йимим бар болчу. Мага бул баш кийимим аябай жакчу. 

– Уксаў! – деди Стрэдлейтер. – Менин бир чоў єтїнї-
чїм бар сага? 

– Кандай? – деп сурадым. Аябай деле энтузиазм жок. 
Дайыма эле ал чоў єтїнїчїм бар деп сурай берчї. Мын-
дай сулуу жигиттер єздєрїн шумдук сезишип, дайыма 
башкалар аларга чоў кызмат кєрсєтїп турушун каала-
шат. Алар ушунчалык єздєрїн сїйїшєт дейсиў, сен да 
аларды сїйїп калгансып. Анан дагы алар їчїн бардыгы 
кызмат кылууга даяр деп ойлошот. Ырасын айтканда, 
келесоолор.

– Сен кечинде бир жакка барасыўбы? – деп сурады ал.
– Балким барам, балким барбайм. Эмне болду? 
– Мага дїйшємбїгє чейин тарыхтан жїздєй барак 

окушум керек, – деди ал. – Мен їчїн англис тилинен 
дилбаян жазып коё аласыўбы? Эгерде дїйшємбї кїнї 
эч нерсе тапшырбасам, мен єлдїм, ошондуктан сенден 
суранып жатам. Жазып бересиўби? 

Бул шылдыў эмеспи? Чындыгында, бул келеке! 
– Мени мектептен ит сыяктуу кууп жатса, сен мен-

ден каяктагы бир дилбаянды жазып бер дейсиў! – деп 
айттым.

– Билем, билем. Эгерде мен тапшырбасам, анда ба-
лээ болот. Дос катары жардам берчи. А дос? Жазып бер-
чи? 
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Мен дароо жооп берген жокмун. Ага окшогон неме-
лерге бир аз кысым жасаш керек.

– Эмне жєнїндє жазыш керек? – деп сурадым.
– Эмнени кааласаў, ошону сїрєттє. Мисалы, бєл-

мєнї, же їйдї. Же сен жашаган кандайдыр бир жерди. 
Иши кылып эмне болсо да, тїшїндїўбї? Эмне болсо да 
кєркєм болсо болду, шайтан алгырдыкы – деди. Ушул 
жерден ал бїт оозун ачып, эстеди. Мына, ушундай ма-
миле кыжырыўа тиет! Тїшїнсєўєр, сиздерден бир нер-
се сурап жатып, бардык кїчї менен эстеп жатат! – Сен 
анчейин деле аракет кылбай эле кой, – деди ал. – Жана-
гы Харселл деген неме, сени англис тилинин атасы деп 
атпайбы, ал билет да, сен экєєбїз чогуу жашарыбызды. 
Ошондуктан сен їтїрлєрдї жана башка тыныш белги-
лерин туура койгонго аракет кылба. 

Мындай сїйлєшїїлєрдєн кийин менин ичим ооруй 
баштачу. Дилбаянды жакшы жазганды билген адамга 
їтїр тууралуу айта башташат. Стрэдлейтер муну ушун-
дай тїшїнчї. Анын оюнда їтїрлєрдї эле туура эмес жерге 
койсо, ал киши жазганды билбейт деп далилдегиси кел-
чї. Так эле Эклидей, ал дагы ушундай. Бир жолу баскет-
бол мелдешинде Эклинин жанында отургам. Бир коман-
дада Хови Койл деген укмуш оюнчу бар болчу, ал топту 
талаанын ортосунан чабырага тїз эле калканга тийбей 
ыргыта алчу. А Экли бїт оюн бїткїчє Койлдун бою бас-
кетбол їчїн туура деп мыўкылдап атты, ушундай, тїшїн-
дїўєрбї? Мындай былжырак сєздї жек кєрєм! 

Акыры мен жуунманын їстїндє отургандан тажадым 
да секирип тїшїп, кїлкї їчїн жерди тепкилеп чечётка 
бийин бийлей баштадым. Кичине денемди жибитейин 
дегем, чечётканы бийлегенди деле билбейм. Бирок 
жуунган жердеги пол таштай катуу, анын їстїнєн чечёт-
ка бийлесе сонун. Мен кинодогу бир актерду туурап баш-
тадым. Аны музыкалык комедиядан кєргєм. Кинону ит-
тей жаман кєрсєм дагы, актерлорду туураганды єлгїдєй 

жакшы кєрєм. Сакалын алып жатып, Стрэдлейтер мени 
кечке карап жатты. Мага болсо кєрїїчї болсо эле болду. 
Элдин назарында болгонду жакшы кєрєм.

– Мен губернатордун баласымын! – дедим. Жуунчу 
жайдын ичинен ары-бери чуркап, образ жаратканга 
аракеттенип баштадым. – Атам менин бийчи болоору-
ма каршы. Ал мени Оксфордго жєнєтїп жатат. Бирок 
чечётка менин канымда бар, эмне кылам!

Стрэдлейтер каткырып кїлдї. Ал кантсе да тамаша-
ны тїшїнчї.

– Бїгїн Зигфилддин чыгармаларынын бет ачары, – 
деди ал. Демим кыстыгып баштады. Дем алуум иттей 
начар. 

– Бїгїн каарман ойной албайт. Єлгїдєй мас. Анын 
ордуна кимди алат болду экен? Мени да, кимди алмак 
эле! Мени – губернатордун байкуш, бактысыз баласын!

– Алдагы баш кийимиўди кайдан таптыў? – деп су-
рады Стрэдлейтер. Ал азыр гана менин мергенчи баш 
кийимимди байкады. 

Мен энтигип, келесоолонгонумду токтоттум. Баш 
кийимимди чечип алып, жїзїнчї жолу карадым.

– Бїгїн эртеў менен Нью-Йорктон бир долларга са-
тып алдым. Жактыбы? 

Стрэдлейтер башын ийкеди.
– Укмуш, – деди ал. Ал мага жєн гана жагалданып, 

дароо сурады: – Уксаў, сен мага дилбаян жазып бере-
сиўби же жокпу? Мен билишим керек. 

– Убактым болсо жазам, болбосо жазбайм.
Мен кайрадан анын жанындагы жуунмага отурдум. 
– А сенин жолугушууў ким менен? Фитцджеральд 

мененби? 
– Каяктан! Мен ал чочко менен эчактан бери жїр-

бєйм.
– Андай болсо, аны мага бер, дос! Чын эле. Ал мага 

жагат. 
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– Ала бер! Бирок ал сен їчїн карыраак. 
Анан жєн эле, эч кандай себеби жок эле жуунмадан 

секирип тїшїп, макоо Стрэдлейтерди эки жолу нель-
сон ыкмасы менен кєтєрїп чапкым келди. Азыр тїшїн-
дїрєм, бул ыкма менен душманыўды мойнунан алып, 
керек болсо єлтїрїп койсо болот. Кїрєштєгї ушундай 
ыкма. Анан мен ага илбирстей секирдим. 

– Койчу, Холден, кєк мээ! – деп айтты Стрэдлейтер. 
Ал келесоолонгонду жактырчу эмес. Анын їстїнє ал са-
калын алып жаткан. – Эмне менин кекиртегимди кесип 
алганымды каалап жатасыўбы? 

Бирок мен аны коё берген жокмун. Нельсон ыкмасы 
менен бекем кыстым. 

– Аракет кыл, – дедим, – менин темирдей колуман 
бошонуп кєрчї!

– Ой, шайтан! – Ал устарасын коюп, капысынан колдо-
рун кєтєрїп, менден бошонуп чыкты, чын эле, абдан кїч-
тїї экен. А мен болсо аябай алсызмын. – Жинди болбочу! – 
деди. Ал экинчи ирет сакалын алып баштады. Сакалын ар 
дайым эки жолу алат, сулууланат. Устарасы дайыма кир. 

– Эгер сен Фитцджеральд менен жолукпасаў, анда 
ким менен? – деп сурадым. Мен кайрадан анын жанына 
жуунмага отурдум. – Кичинекей Филлис Смит мененби? 

– Жок. Аны менен жолугушум керек болчу, бирок 
бары алмашып калды. Мени Бэд Тоунун сїйлєшкєн кы-
зынын курбусу кїтїп жатат. Коё турсаў, аз жерден уну-
туп кала жаздадым. Ал сени билет.

– Ким мени билет? 
– Менин сїйлєшкєн кызым.
– Ооба сага! – дедим. – Анын аты ким экен? – дедим. 

Мага кызык болуп баштады. 
– Азыр эстейм...Ооба, Жин Галлахер.
О, Кудай, аны укканда мен єлїп кала жаздадым.
– Жейн Галлахер! – дедим. Аны укканда керек бол-

со жуунмадан секирип тїштїм. Чын айтам, єлїп кала 

жаздадым. Албетте, аны менен таанышмын! Эки жыл 
мурун жайында ал мага аябай жакын жашачу. Анын ки-
лейген доберман-пинчер тукумундагы ити бар болчу. 
Ошол иттин айынан биз таанышканбыз. Ал ит биздин 
бакчага келип заўдап кетчї. 

– Холден, сен жарыкты тосуп атасыў, – деди Стрэд-
лейтер. – Мындай болчу, башка жер жокпу? 

Ох, мен кандай толкундандым, чынын айтсам!
– Ал кайда? – деп сурадым. – Барып аны менен учу-

рашыш керек. Ал кайда? Тиги канаттабы, туурабы?
– Ооба.
– Мени кантип эстеди? Ал азыр кайда окуйт экен – 

Брин-Мордобу? Ошол жакка, балким, барып окуйм деп 
айтты эле. Же Шиплидеби, Шиплиге барам деди эле. 
Аны Шиплиде окуйт экен деп ойлогом. Жейн мени кан-
тип эстеди? – дедим. Чын эле толкунданып кеттим!

– Мен кайдан билейин, шайтан алгыр! Мындай тур-
чу, уктуўбу? 

Мен анын сасыган сїлгїсїндє отургам.
– Жейн Галлахер! – дедим. Мен такыр єзїмє келе ал-

бай жаттым. – Мына сага аўгеме!
Стрэдлейтер чачын жылтыратуучу май менен сый-

пады. Менин чач майым менен. 
– Ал бийлейт, балетке барат. Кїнїгє, аябай ысыкта 

да эки сааттан кєнїгїї жасачу. Анын буттары бузулат 
деп коркчумун – жооноюп кетет, же дагы ушул сыяктуу. 
Мен аны менен дайыма шашки ойночумун.

– Эмне-е-е?
– Шашки.
– Фу шайтан, шашки ойночу экен да!!!
– Ооба, ал эч качан дамкелерди жылдырчу эмес. 

Эгерде анын кандайдыр бир шашкиси дамкеге чыкса, 
аны ордунан жылдырчу эмес. Ошентип, арткы катарга 
таштап койчу. Дамкелерди акыркы катарга тизип коюп, 
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анан бир дагы жїрїш жасачу эмес. Ага алардын арткы 
катарда тургандары жакчу.

Стредлейтер їн катпады. Негизинен, мындай нерсе-
лер эч кимди кызыктырбайт.

– Анын энеси да ошол эле биз барган клубда болчу, – 
дедим. – Мен кошумча акча табуу їчїн, ал жакка гольф-
тун таяктарын алып барчумун. Анын энесине бир нече 
жолу гольфтун таякчаларын алып барып бергем. Ал то-
гуз чуўкурчадан жок дегенде жїз жетимиш жолу сокчу.

Стредлейтер угуп да койгон жок. Ал єзїнїн барпай-
ган кооз чачын тарап жатты.

– Барып аны менен учурашсамбы? – деп айттым.
– А эмнеге барбайсыў?
– Мен бир мїнєттєн кийин барам.
Ал кайрадан чачын экиге бєлє баштады, дайыма 

болбоду дегенде бир саат таранчу.
– Анын ата-энеси ажырашкан. Анан энеси бир ара-

кечке турмушка чыккан, – дедим. – Ушунчалык жїн-
дїї буттары менен шайтандай арык. Мен аны жакшы 
билем. Дайыма бир трусычан жїрчї. Жейндин айтуусу 
боюнча, ал бир жазуучу же сценарист беле, ким билсин. 
Бирок мен анын ичкиликти кєп ичкенин, радиодон 
болбогон детективдерди угуп жатканын кєрчїмїн. Їй-
дїн ичинде Жейн жана башкалардын кєзїнчє жылаўач 
чуркачу.

– Койчу? – деп айтты Стрэдлейтер. Мен тиги аракеч 
Жейндин кєзїнчє жылаўач чуркачу дегенимде, ага жан 
кирди. Бул Стрэдлейтер – эў эле бузуку акмак. 

– Анын бала чагы коркунучтуу болгон. Мен чын ай-
там. 

Бирок Стрэдлейтерди ал кызыктырган жок. Аны уят 
нерселер гана кызыктырчу. 

– О Кудай! Жейн Галлахер! Мен аны эсимен такыр 
чыгара албай жаттым. Такыр! – Аны менен саламдашып 
коюш керек эле. 

– Анан эмнеге барбай жатасыў? Бул жерде былжы-
рап турасыў. 

Мен терезеге жакындап бардым, бирок эч ким кє-
рїнгєн жок. Терезе ысыктан тердеп кеткен. 

– Азыр маанайым анча эмес, – дедим. Чынында эле 
менин кєўїлїм жок болчу. Кєўїлїў жок болсо эч нерсе 
жасабаш керек. – Мен аны Шиплиге єттї деп ойлогом. 
– Ал жерде окуйт деп карганганга даяр болчумун. – Мен 
жуунчу жерде ары-бери бастым. – Футбол ага жактыбы? 
– деп сурадым. 

– Ооба, ошондой го. Билбейм.
– Ал сага биз шашки ойногонубуз жєнїндє, же деги 

эле мен жєнїндє айттыбы? 
– Эсимде жок. Биз азыр эле тааныштык, тажатпачы! 

– Стрэдлейтер єзїнїн кооз тармал чачын тарап бїтїп, 
кир устарасын жыйнады. 

– Уксаў, ага менден салам айтып кой, макулбу? 
– Макул, – деди Стрэдлейтер, бирок ал эч нерсе айт-

паарын билем. Стрэдлейтер єўдїїлєр эч качан саламды 
айтышпайт. 

Ал биздин бєлмєгє кетти, а мен дагы бир аз жуунчу 
жайда болдум, эзелки Жейнди эстеп жаттым. Анан мен 
да бєлмєнї кєздєй кеттим. 

Мен киргенде Стрэдлейтер галстугун кїзгїнїн ас-
тында байлап жатыптыр. Ал жашоосунун жарымын кїз-
гїнїн алдында єткєрчї. Єзїмдїн кресломо отуруп, аны 
карай баштадым. 

– Эй, – дедим, – сен ага мени кубалап чыгышканын 
айтпа. 

– Айтпайм. 
Стрэдлейтердин бир жакшы жагы бар болчу. Экли-

ге тїшїндїргєндєй, ага майда-чїйдєнї тїшїндїрїїнїн 
кажети жок болчу. Анткени Стрэдлейтерге баары бир 
болчу. Ал эми Экли боюнча сєз башка. Ал бардык ишке 
эле кийлигише берет. 
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Стрэдлейтер менин кїрмємдї кийди.
– Чоюп салба, угуп жатасыўбы? – дедим. – Мен аны 

бир-эки жолу гана кийгем. 
– Чойбойм. Менин тамекилерим кайда кетти? 
– Тигине, столдун їстїндє…– Ал эч качан буюмдары 

кайда жатканын билчї эмес. – Моюн орогучуўдун ас-
тында – дедим. Тамекисин кїрмєнїн чєнтєгїнє салды 
– менин кїрмємдїн. 

Анан мен кызыл тїстїї баш кийимимдин калканчын 
астыга келтирип бурдум. Эмнегедир кыжырым кайнай 
баштады. Негизи менин нервдерим жука. 

– Айтсаў, сен аны менен кайда барасыў? – деп сура-
дым. – Кайда бараарыўарды чечтиўби? 

– Єзїм да билбейм. Убакыт болсо, Нью-Йоркко ба-
рабыз. Ал ойлонбой эле тогуз жарымга чейин уруксат 
алып келиптир. 

Анын бул айтканы мага жаккан жок, анан мен ага 
мындай дедим: 

– Ал тогуз жарымга чейин гана уруксат алып кел-
генинин себеби, сенин ушунчалык сулуу, сїйкїмдїї 
иттин баласы экениўди билген эмес да. Эгер ал муну 
билгенде, уруксатты эртеў мененки он жарымга чейин 
алмак!

– Абдан туура! – деди Стрэдлейтер. Анын кычыгына 
тие албайсыў. Ал єтє эле кєп бааланат. – Тамашаўды 
койчу,– деди ал, – менин ордума дилбаянды жазасыў-
бы же жокпу? – Ал кїрмєнї кийип, кеткенге даяр бол-
ду. – Аябай деле аракет кылба, кєркємдїї болсо болду, 
тїшїндїўбї? Жазасыўбы? 

Мен ага жооп берген жокмун. Маанайым пас болчу. 
Мен айттым: 

– Сурачы андан, ал дагы эле дамкелерди акыркы ка-
тарга коёт бекен? 

– Макул, – деди Стрэдлейтер, бирок анын сурабасын 
билем. – Мейли анда! – Ал эшикти тарс жапты да, жок 
болду. 

А мен дагы жарым саат жылбай отурдум. Жєн эле 
креслодо, эч нерсе кылбай отурдум. Кечке Жейн жєнїн-
дє, анан да анын Стрэдлейтер менен жолгушуусу туу-
ралуу ойлонуп жаттым. Ушунчалык кыжырым кайна-
гандан жинди болуп кете жаздадым. Мен силерге буга 
чейин ал уятсыз, акмак экенин айтпадым беле. 

Аўгыча Экли кайрадан душтан биздин бєлмєгє кел-
ди. Бул жердеги жашоомдо биринчи жолу анын кели-
шине сїйїндїм. Ар кандай ойлордон мени алаксытты. 
Ал кечки тамакка чейин менде отурду да, жек кєргєн 
балдар жєнїндє айтып, ээгиндеги безеткисин чукулап 
жатты. Жїз аарчысы жок, манжалары менен. Билбейм, 
деги эле бул айбандын жїз аарчысы бар болду бекен. 
Мен андан эч качан жїз аарчы кєргєн эмесмин. 
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5

Ишемби кїндєрї кечинде бизге дайыма эле окшош 
тамак даярдашчу. Кечки тамакты сонун дешчї, анткени 
бифштекс беришчї. 

Бизге эмне їчїн бифштекс бергенин билем, миў 
долларга мелдеше алам: жекшемби кїндєрї балдардын 
ата-энелери келишчї. Термер чалдын элестетїїсї боюн-
ча, бирєєнїн энеси єзїнїн кымбаттуу баласынан: «Кеч-
ки тамакта эмне жедиў?» – деп сураса, ал: «Бифштекс» 
– деп жооп берет. Мунун баары митаамдык. Силер бул 
бифштекстерди кєрсєўєр болмок. Таш тамандай катуу, 
бычак єтпєйт. Анын жанына картошканын пюресин 
тоголоктоп коюп койчу. Ал эми десертке жемиштерден 
жасалган пуддинг «сары Беттини» берчї. Аны баштал-
гыч класстын балдары, анан Эклиге окшогон, баарын 
жеген немелерден башкасы жечї эмес.

Кечки тамактан кийин биз сыртка чыктык, аба ыра-
йы жакшынакай. Жети сантиметрдей кар бар экен, дагы 
деле аябай жаап жаткан. Укмуштуудай кооз болчу. Биз 
бири-бирибизге кар ыргытып, ойноп жаттык. Албетте, 
балалык, баарынын кєўїлдєрї жайдары болду. 

Кыларга иш жок, кїрєшчїлєрдїн командасында-
гы Мэл Броссар досум менен Эгерстаунга автобус ме-
нен барууну чечтик. Ал жерден биз бирден гамбургер 
алып, анан бир болбогон кино кєрмєкпїз. Їйдє кечке 
камалып отургубуз келген жок. Мен Мэлден: «Эклини 
да ала кетсек кандай болот» – деп сурадым. Эклини ча-

кырганымдын себеби ал жада калса ишемби кїндєрї да 
эч жакка барчу эмес, їйдє отуруп алып безеткилерин 
сыгып отурчу. Мэл: «Макул» – деди, бирок бул идеяга 
аябай деле сїйїнгєн жок. Эклини анча жактырчу эмес. 
Кыскасы, биз кийингени бєлмєлєрїбїзгє бардык, анан 
бут кийимимди жана башка нерселеримди кийип жат-
канда, Эклиге: «Киного барбайсыўбы» – деп кыйкыр-
дым. Ал душ аркылуу укту, бирок жообун дароо берген 
жок. Мындай немелер дароо жооп бербейт. Акыры ал 
келип, душтун кєшєгєсїн жылдырып, босогого туруп 
алып: «Дагы ким барат» – деп сурады. Ал сєзсїз тїрдє 
дагы ким бараарын билиши керек болчу. Чынын айт-
сам, эгерде єзї отурган кеме чєгїп бара жатканда, аны 
куткарганы бир кайык келсе, ал кайыкты ким башкарат 
деп сурамак, эгерде жооп албаса, кайыкка тїшпєй кой-
мок. Мен: «Мэл Броссар барат» – деп айттым. Ал айтты: 

– Ах, тиги акмакпы...Мейли. Бир мїнєткє кїтє тур. 
Ал сага эў чоў кызмат кєргєзїп жаткандай мамиле 

кылат.
Ал беш саат кийинет. Ошол убакта мен терезени 

чоў ачып, карды тоголоктоп жаттым. Кар абдан жакшы 
тоголоктолуп жатты. Мен колумдагы карды аябай ыр-
гыткым келсе да, эч жакка ыргыткан жокмун. Башын-
да жолдун ары жагында турган машинеге ыргыткым 
келген. Анан кайра ойлондум– машине аябай таза анан 
апакай экен. Андан соў, суу тартма їйгє ыргыткым 
келди, бирок ал таза, ак экен. Ошентип, мен карды эч 
жакка ыргыткан жокмун. Терезени жаптым да, карды 
катуураак кылып тоголоктоп жаттым. Ал карды мен 
Броссар жана Экли менен автобуска отуруп жатып да, 
кармап отурдум. Кондуктор эшикти ачып: «Карды ыр-
гыт» – деди. Мен эч кимге ыргытпайм десем да, мага 
ишенген жок. Элдер эч качан сага ишенбейт. 

Броссар менен Экли бул кинону кєрїшїптїр, ошон-
дуктан биз бирден гамбургер жеп, рулетка-автомат ой-
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ноп, анан кайра мектепке кайттык. Киного кирбегени-
бизге єкїнгєн жокмун. Ал жакта Кэри Грант ойногон 
комедия болуп жатыптыр, болбогон кино болуш керек. 
Мындан мурун мен Экли жана Броссар менен кинодо 
болгом. Кїлкїлїї эмес жерлеринен деле, экєє теў чєє-
лєрдєй каткырышат экен. Алардын жанында отурган 
ушунча жагымсыз. 

Биз жатаканага келгенде, болгону тогузга он беш 
мїнєт калыптыр. Броссар «бридж» карта оюнун сїйчї, 
ал єзїнє шерик издеп кетти. Албетте, Экли менин бєл-
мємє келди. Бул жолу ал Стрэдлейтердин креслосунун 
тирєєчїнє отургандын ордуна, менин керебетиме, жаз-
дыгымды бети менен кучактап жатты. Анан ал безетки-
лерин кармалап, бир калыптагы їнї менен бирдемелер-
ди сїйлєй баштады. Мен ага миў жолу четин чыгарып 
айтсам дагы, андан кутулган жокмун. Ал кечке эле был-
тыр жайында бир кыз менен жїргєнїн бир калыптагы 
тажатма їнї менен айтып жатты. Экли мага бул окуя-
сын жїз жолу айткан, ар бир учурда башкача айтат. Бир 
жолу ал кыз менен бєлєсїнїн «бьюик» машинесинде 
мамиледе болгонун, башка жолу имараттын кире бе-
ришинде болгон деп айткан. Негизинен, мунун баары 
калп болчу. Ал аялдар менен мамиледе болгон эмес, бул 
дароо эле кєрїнїп турчу, сєз берем. Балким, ал эч ким-
ге жологон да эмес. Иши кылып, мен ага ачык айтууга 
мажбур болдум. Мен Стрэдлейтердин дилбаянын жазы-
шым керек, ал бєлмєсїнє кетпесе, дилбаянды жаза ал-
бай жатам деп айттым. Акыры кетти, бирок адатынча 
дароо эмес. А мен пижама, пиджак жана жанагы мерген 
шапкемди кийип, дилбаян жаза баштадым.

Стрэдлейтерге берилген тапшырма боюнча, мен 
кайсы бєлмє же їйдї кєркємдєп сїрєттєш керек эке-
нимди билбей жаттым. Негизи эле мен бєлмє же їйдї 
сїрєттєгєндї жаман кєрєм. Мен Алли инимдин бейсбол 
колкабын сїрєттєп баштадым. Бул колкабы чынында 

эле кєркємдїї, кооз болчу, єлїп кетейин. Аллинин сол 
колунун мээлейи болчу, сологой эле. Кєркємдїї болго-
нунун себеби, ал колкаптын бардык жерине ыр жазып 
салган, алаканында, тегерегинде, бардык жагында. Жа-
шыл сыя менен. Ал бул ырларды топ колуна тийбей жат-
кан учурда, же жєн эле талаада кылганга эч нерсе жок 
учурда окуш їчїн жазып койгон. Аккан болуп ооруп, 
1946-жылы 18-июлда биз Мейнде жашап жатканда каза 
болгон. Алли силерге жакмак. Менден эки жашка ки-
чїї болчу, бирок менден элїї эсе акылдуу эле. Аябай 
акылдуу болчу. Анын мугалимдери биздин апабызга 
алардын классында Аллидей бала окуганына кубанычта 
экенин билдирип, кат жазышчу. Алар жєндєн-жєн жа-
зышчу эмес, чындыгында эле ушундай ойлошчу. Алли 
биздин їйдїн эў акылдуусу гана эмес, бардык жагынан 
тєп келген эў мыктыбыз эле. Эч качан ачууланып, тута-
ланчу да эмес. Сары кишилер ар дайым ачуулуу болу-
шат деп айтышат, бирок сапсары болгону менен Алли 
эч качан ачууланчу эмес. Силерге ал кандай сары эке-
нин айтып берем. Мен гольфту он жашымдан баштап 
ойногом. Эсимде, он эки жашымда, жаз айларында топ 
тээп жїргєм. Мага бир сезим келди, кайрылып кара-
сам эле Аллини кєрчїдєй болдум. Кайрылсам эле аны 
кєрдїм: ооба, чын эле бїт талааны курчаган дубалдын 
артында, єзїнїн велосипединде отуруп алып, жїз кырк 
метр алыстыкта менин оюнумду карап туруптур. Мына, 
ушунчалык сары болчу! Анан ушунча сонун бала бол-
гон, кудай урсун. Кээде столдо отуруп, капысынан оюна 
бирдеме келсе эле отургучтан кулап тїшкїчє каткырып 
кїлєт. Анда он їчтє болчумун, гараждагы бїт терезе-
лерди талкалаганым їчїн мени ата-энем психиатрга 
кєргєзгїлєрї келген. Мен аларды тїшїнєм. Алли каза 
болгон тїнї мен гаражда тїнєгєм да, гараждын бардык 
терезесин муштумум менен талкалап чыккам. Эмне 
їчїн экенин єзїм да билбеймин. Керек болсо машине-
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нин айнегин да талкалайын дегем, ошол кезде бизде 
пикап машине бар эле, бирок колумду сындырганыма 
байланыштуу эч нерсе кыла алган жокмун. Бул туура 
эмес экенине тїшїнєм, бирок єзїм эмне кылып жатка-
нымды билген жокмун, анан да силер Аллини билбей-
сиўер. Азыркыга чейин менин колдорум кээде ооруйт, 
єзгєчє жаан жааган учурда. Муштумумду да бекем тїйє 
албайм. Болбогон нерсе дечи. Баары бир мен каяктагы 
бир хирург, же скрипач, же дагы башка бирєє болбойм. 

Стрэдлейтер їчїн ушул жєнїндє дилбаян жаздым. 
Биздин Аллинин бейсбол колкабы жєнїндє. Ал менин 
чемоданымда экен. Аны алып чыгып, андагы болгон 
ырлардын барын кєчїрїп жаздым. Болгону Аллинин 
атын алмаштырдым. Ал менин же Стрэдлейтердин ини-
си экенин эч ким билбеси їчїн. Атын аябай деле єзгєрт-
кїм келген жок, бирок андан башка эч нерсе ойлоп таба 
албай койдум. Мага ал жєнїндє жазуу адбан жакчу.  
Стрэдлейтердин жаман жазуучу машинеси кагазды 
улам чайнап салып жатып, бир саатты жєн эле єлтїр-
дїм. Єзїмдїкїн коридордун аягындагы бирєєгє колдо-
нуп турганга бергем. 

Саат он жарымдарда жазып бїттїм. Анчейин деле 
чарчаган жокмун, терезени карай баштадым. Кар жаа-
ганы токтоп, алыстан от албай жаткан машинанын 
мотору, анан дагы ортобузда жуунчу бєлмє болгонуна 
карабастан, Эклинин жагымсыз коўуругу угулуп жат-
ты. Анын гайморити бар болгондуктан, уктап жатканда 
жакшы дем ала алчу эмес. Деги эле аныкы баары бар: 
гайморити дагы, безеткилери дагы, чириген тиштери 
дагы, оозунан жыттанат, тырмактары сынган. Бул бай-
кушка кээде бооруў ооруйт. 

6

Кээ бир нерселерди эстєє абдан оор. Стрэдлейтер 
Жейн менен болгон жолугушуудан качан келди болду 
экен деп ойлондум. Качан анын катуу, бетпак кадамда-
рын укканымда эмне кылып жатканымды эстей албай 
жатам. Мїмкїн, мен дагы эле терезеден карап жатсам 
керек, бирок так эстей албай жатам, єлїп кетейин. Аб-
дан кабатыр болгонума байланыштуу кандай болгонун 
эстей албай койдум. А эгер мен тынчсыздансам, анда 
бул анткорлук эмес. Бир нерсеге катуу кабатыр болгон 
учурларда дааратканага тез-тез баргым келет. Бирок 
барбайм, анткени тынчсызданып жатам, ошон їчїн. 
Кєп ойлоно бергенде эч жакка жылгым келбейт, антке-
ни кабатырланып жатканымды бузуп алгым келбейт. 
Эгерде Стрэдлейтерди билген болсоўор, анда силер 
дагы тынчсызданмаксыўар. Бул арамза менен бир-эки 
жолу кыздар менен жолугушууга баргам. Эмнени айтып 
жатканымды билем. Анын бир тамчы да уяты жок, ку-
дай урсун, жок. 

Ал эми биздин коридордун баарында линнолеум тє-
шєлгєн, ошондуктан бул митаамдын бєлмєгє жакын-
дап келе жатканы алыстан угулуп турду. Ал киргенде 
мен кайда отурганым эсимде жок, єзїмдїн кресломдо-
бу, же терезедеби, же анын креслосундабы. Чынын айт-
сам, эстей албайм. 

Ал кирип келип, эшикте кандай суук экенин айта 
баштады. Анан сурады: 
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– Баары кайда жоголушту? Бир да тирїї жан жок го 
– даана єлїккана. 

Ага мен жооп бергим да келген жок. Эгерде бул 
аўкоо ишемби кїндєрї кечинде бардыгы уктап жаты-
шаарын же туугандарыныкына кетишкенин билбесе, 
ушуну да ага жанталашып тїшїндїрєйїмбї? Ал чечине 
баштады. А Жейн жєнїндє бир да сєз айтпайт. Бир да 
сєз. Мен да унчукпайм. Болгону аны карап жатам. Ооба, 
ал мага кїрмєм їчїн рахмат айтты. Аны шкафка илип 
койду. 

Ал галстугун чечип жатып, менден анын келесоо 
дилбаянын жаздыўбы деп сурады. 

– Тигине, єзїўдїн керебетиўде – дедим мен. Ал ба-
сып келип, кєйнєгїн чечип жатып, окуй баштады. Ту-
руп алып, жылаўач кєкїрєгїн сылап, тїрїн бузуп окуп 
жатты. Ал дайыма єзїнїн кєкїрєгїн, же курсагын сыла-
чу. Ал єзїн ушунча сїйчї. 

Бир кезде айтты: 
– Оо, кудай, бул эмне, Холден? Бул каяктагы бир 

жинди колкап жєнїндє турбайбы! 
– Анан эмне болду? – деп сурадым мен, муздак їнїм 

менен.
– Кандай, анан эмне болду? Мен сага айтпадым беле, 

же бєлмєнї, же їйдї сїрєттє деп, кеўкелес!
– Сен айткансыў, иши кылып бир нерсени сїрєттєш 

керек деп. Колкаптыбы же башка нерсениби, айырмасы 
кайсы? 

– Эх, шайтан алгыр!– деди. Ал чындап эле ачуулан-
ды. Аябай жинденди. – Сен бардыгын бир жериў ар-
кылуу кыласыў. Ал мени карады. – Эмне їчїн сени бул 
жактан кууп чыкканына таў калбай эле койсо болот. Эч 
качан сен адам катары эч нерсе жасабайсыў. Эч качан! 
Тїшїндїўбї? 

– Макул, макул, келе кагазды! – дедим. Басып барып, 
бул каргыш тийген баракты алдым да, айрып салдым. 

– Бул эмне кылганыў? – деди. – Эмнеге айрып сал-
дыў? 

Мен ага жооп да берген жокмун. Айрылган кагаз-
дарды таштанды чакага таштадым, ошол. Анан керебет-
ке жаттым, экєєбїз теў кєпкє унчугушкан жокпуз. Ал 
чечинип, ич кийимчен калды. Мен болсо жатып алып, 
тамеки чектим. Жатаканада тамеки чегїїгє тыюу са-
лынган, бирок тїнїчїндє, кээ бирєєлєр уктап жаткан-
да, башкалар кеткенде, эч ким тамекинин жытын бай-
кабайт. Анан мен Стрэдлейтердин ачуусуна тийгим 
келди. Ал тартипти бузганда, єзїн кармай алчу эмес. 
Єзї эч качан уктоочу бєлмєдє тамеки чекчї эмес. А мен 
чекчїмїн. 

Ал Жейн жєнїндє бир да сєз айткан жок. Ошондо 
мен єзїм сїйлєп баштадым. 

– Сен абдан кеч келдиў го, эгер аны тогуз жарымга 
чейин эле коё беришсе, анда ал кечиккен жокпу, уба-
гында кеттиби? 

Мен ага сїйлєп жатканымда, ал керебетинин четин-
де отуруп алып, бутунун тырмагын алып жатты. 

– Бир аз эле кечикти, – деди. – Анан эмне ал болгон-
до да ишемби кїнї тогуз жарымга чейин гана суранат? 

О, Кудай, мен ушу минутада аны канчалык жек кє-
рїп турдум. 

– Нью-Йоркко бардыўарбы? – деп сурадым.
– Сенин акылыў ордундабы? Ал тогуз жарымга че-

йин эле суранса, биз кантип Нью-Йоркко бармак элек? 
– Єкїнїчтїї, єкїнїчтїї! – дедим мен.
Ал мени карады. 
– Уксаў, эгер сен тамеки тарткыў келсе, даараткана-

га барсаў болмок. Сен го бул жактан кетесиў, мен болсо 
мектепти бїткєнчє бул жерге кадалгам. 

Ал жоктой, мен ага кєўїл бєлгєн жокмун. Тамекини 
укмуш чегип жатам, ошол. Капталыман жатып алып, ал 
єзїнїн жаман тырмактарын кантип алып жатканын ка-
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рап аттым. Укмуш мектеп! Дайыма сенин маўдайыўда 
же безеткилерин сыгып жаткан болот, же тырмактарын 
алып аткан болот. 

– Сен ага менден салам айттыўбы? – деп сурадым. 
– Ооба.
Бул шїмшїк айтпай калсын!
– Ал эмне деди? Сен андан сурадыўбы, дагы эле дам-

келерин арткы катарда тизет бекен? 
– Жок. Сураган жокмун. Сенин оюўча, мен аны ме-

нен кечке шашки ойноду дейсиўби? 
Мен ага эч нерсе деп жооп берген жокмун. О кудай, 

аны ушунчалык жек кєрїп жаттым. 
– Эгерде Нью-Йоркко барбасаўар, анда кайда бар-

дыўар? – деп бир аз убакыт єткєн соў сурадым. Менин 
їнїм килкилдектей болуп титиребесе экен деп аябай 
аракеттендим. Кыжырым аябай кайнады. Бир кызыктуу 
нерсе болгонун сезип жаттым. 

Ал акыры тырмагын алып бїттї. Керебетинен жал-
гыз трусысы менен турду да, жиндилене баштады. Мага 
жакын келип эўкейип, мени далыман тїртє баштады, 
ойноп жатат, арамза. 

– Болдучу, – дедим, – эгер Нью-Йоркко барбасаўар, 
анда кайда бардыўар? 

– Эч жакка, машинеде эле отурдук, ошо! – деди ал. 
Ал мени кайрадан далыман тїртє баштады, жинди десе. 

– Койчу! – дедим. – Кимдин машинесинде? 
– Эд Бэнкинин.
Эд Бэнки биздин баскетбол боюнча машыктыруучу-

буз эле. Стрэдлейтер анын сїймєнчїк оюнчусу болуп, 
тайпанын жылдызы деп эсептелчї. Эд Бэнки дайыма 
ага єзїнїн машинесин берчї. Негизинен, окуучуларга 
мугалимдердин машинелерин алганга уруксат жок бол-
чу, бирок бул айбан спортсмендер бири-бирин колдочу. 
Мен окуган мектептердин бардыгында ушундай. 

А Стрэдлейтер кєлєкєсї менен мушташып жаткан-
сып, мени далыман улам-улам тїрткїлєп жатты. Анын 
колунда тиш щеткасы бар болчу, аны оозуна салды. 

– Экєєўєр эмне кылдыўар? Эд Бэнкинин машинеси-
нин ичинде мамиледе болдуўарбы? – дедим. Їнїм єлгї-
дєй титиреп жатты. 

– Ай-ай-ай, кандай арамза сєздєр! Азыр тилиўди са-
мын менен жууп салайынбы? 

– Болду беле? 
– Бул кесиптик сыр, досум!
Андан аркысы кєп деле эсимде жок. Эсимде калга-

ны мен бир жакка барчудай болуп, тєшєктєн ыргып 
туруп, анын арамза кекиртегин айрып кетсе экен деп, 
тиш щеткасын болгон кїчїм менен муштадым. Бирок 
тийбей калдым, жаза муштадым, башына тийди. Бал-
ким ага катуу тийди, бирок мен каалагандай эмес. Мен 
аны катуураак муштамакмын, бирок оў колум менен 
ургам, ал колумду жакшы тїйє албайм. Эсиўердеби, 
мен силерге бул колумду кантип сындырып алганымды 
айткам. 

Иши кылып, кєзїмдї ачсам, жерде жатыптырмын, 
ал болсо менин кєкїрєгїмдє бетин кыпкызыл кылып 
отуруптур. Тїшїнсєўєр, ал тизелери менен кєкїрєгїм-
дї басып алыптыр, єзїнїн салмагы болсо бир тонна. 
Мен аны чаап ийбешим їчїн колдорумду кармап алды. 
Бул шїмшїктї єлтїрєт элем. 

– Сага эмне болду? Акылыўдан адаштыўбы? – деп 
кайталап жатты, ал эми анын аўкоо бети кызаргандан 
кызара берди. 

– Коё бер, жинди! – дедим. Чынын айтсам аз жерден 
єўгїрєп ыйлап ийе жаздадым. – Жогол ары, уятсыз, ак-
мак, уктуўбу? 

Ал коё берген жок. Менин колдорумду кармап ал-
ган, а мен аны он саат бою «иттин баласы» деп, башка 
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