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ЖИГИТОВ Салижан 
– 1936-жылы Єзгєн райо-
нундагы Кєлдїк кышта-
гында туулган. Кєптєгєн 
адабий сын макалалардын, 
ыр жыйнактардын, проза-
лык чыгармалардын автору. 
Н. Хикмет, М. Карим, А. 
Сент-Экзюперинин чыгар-
маларын кыргыз тилине 
которгон. Республиканын 
Мамлекеттик сыйлыгынын 
лауреаты, Кыргыз ССР 
Жогорку Советинин Ардак 
грамоталарынын ээси. Фи-
лология илиминин доктору, 
профессор.

Салижан Жигитовдун 
75 жылдыгына

(1936–2006) Мен билгени «Кїн тууду» Салижан Жигитовдун 
энтамгадай кєргєн чыгармасы, эўсеген суусуну эле. 
Эўсеген суусун эсиме келгени: «Ушул «Ит атаа-
рымды» ийине жеткире иштеп єлсєм арманым жок 
эле, тїп-тамырынан бери кайра жазмакмын, роман 
кылмакмын» – деп, башкасын билбейм, мага кєп ирет 
айтты. Мен уюштуруп, гезитке жарыяланган кайсы 
бир интервьюсунда: бу кытай жазуучулары жаш 
кезинде каражат топтоп, карыганда нык отуруп 
жазат экен, мен кудай урганда, акча чогултканга да 
жарабапмын маанисинде масел айтып, кайрадан «Ит 
атаарын» кыйытканы бар. Кєр оокаттын кєйгєйї 
болбосо, айлык акы, кызмат деп ак урбай, ойду бир 
жерге топтоп, ушул романымды бїтїрєр элем дегени. 
Мен анда шап ооздонуп, Фолкнердин бир каймана сєзїн 
айтсам: «А кудай урган, анысы да бар» – деп каткыр-
ган. Фолкнер француздардын «Жаштык билсе... кары-
лыктын каруусу жетсе...» деген ылакабын алып, анда 
гениалдуу чыгармалар дїйнєгє жамгырдай жаамак, 
тилекке каршы, жазуучу жаш кезинде жазып атка-
нын тїбїнє тїшїрє билбейт, качан билгенде, карылык 
келип, каруу-кїчї жетпейт маанисинде чечмелеген.

Анткен менен кай куракта болбосун ал кишинин 
кїчї жетмек. Убактысы жетпей калды. Мен ише-
нем. Канткен менен жаштыгымдын кєп мезгили ал 
кишинин таасиринде єттї, кылт эткен кыймылы 
кєз алдымда турду, жетим музоодой кєп ээрчип, кєп 
сїйлєштїм дегендей. Ал киши жашоодон, сїйїїдєн, 
чыгармачылыктан, чындыктан башка дїйнєнїн 
бардык кумарчылыгынан кутулган адам эле. Жого-
руда мен атагандарга качан болбосун болуп-толуп 
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турчу. Кїтїїсїз ойлордон, фантазия, сюжеттерден, маалыматтардан, ташка 
тамга баскандай тамаша-тамсилдерден башы, жаны, каны бош жїргєн, ашыра 
айтпасам, саат, мїнєтїн кєргєнїм жок. Аны байкаган азилкечтерине: «Кандек 
иттин карыганы билинбейт» – деп койчу. Кийин, ооруп жїргєн мезгилинде бир 
ирет телефон менен сїйлєшїп калсак: «Мен жаўылып жїрїпмїн, кандек иттин 
деле карыганы билинет экен, мен карыптырмын» – деп карс-карс кїлгєн. Тилекке 
каршы, карылыктан єлгєн жок, айыкпас кесел 70 жашка жеткирип-жеткирбей 
арабыздан алып тынды.

Кечээ жакында «Ит атаардын» ушул гранкасын окуп аткан элем, редакцияга 
Эл акыны Омор Султанов баш бага калып, Салижан Жигитов тууралуу сєз боло 
кетти. «Ар дайым таў-тамаша куруп жїргєнсїгєнї менен, – деди Омокем. – 
Ичинде кандайдыр бир кусалык, ызалык бар эле». Ошондо анын элеси кєз алдыма 
кудум тасмадай тартыла тїштї. Омокем оўбогондой таамай байкаптыр. Чын 
эле ошондой: чуулдаткан ачылышка, дуулдаткан атакка, керек болсо кенен-чонон 
каражатка болгон кусалык бар экен ойлосом. («Каражатым калыў болсо, їйдєн 
тап жылбай, «Ит атаарды» катырат элем дегени эле эмне каўкуу?!)

Кыргыз дїйнєсїндє аларга деле жетти, бирок чєєт болуп акпай калар адам 
эмес эле.

«Ит атаары» ушу. «Кїн тууду» деген ат менен 1977-жылы  китеп болуп та-
раган. «Ит икаясы» деген каргысы да бар эле. «Итимди» ит талагандай кылып 
чыгарышты, кийин тааныбай барып араў тааныдым деп калчу. Сагызгандан сак 
айрым адабиятчылар китептен саясый ката таап жиберишиптир. Ички рецензия 
деп коюшчу, жашыруун-жабык пикир жазгандар кабинетте чогуу отурган ка-
ламдаштарым, санаалаштарым экен, басмага баралекте деле окушкан, ал пикирин 
мага тїз айтса, акча тєлєбєйм да, ошондуктан ЦКга жазып беришиптир деп 
кїлкїгє айландырчу. Анын їстїнє автордун аллегорияларынан бийликтин бийик 
калдайлары єздєрїн таанып алса керек.

Эмнеси болсо да китеп чыккандан кийин адабий чєйрєдє кыйла талаш-
тартышты жаратты да, ошол бойдон унутулуп калгансыды. Учурунда окурман-
дар да бир топ уу-дуу менен  кабыл алды. Башкасын билбейм, мен єтє маашырканып, 
єзїм жазып аткансып кычуум канып окугам. Китеп жарык кєргєндє ооруканада 
элем, улгайган адамдар менен жатчумун. Аларга окуп берип боорун тырматкам. 
Таасири ушунча, эртеў менен тєшєктєн: «О кайран, кара айгырым» – деп турушчу 
болгон. (Ит атаар эшегин ошентип «эркелетет» эмеспи.)

Ошентип, окурмандардын жаўы мууну да унутту. Китеп библиофил таў-
сыктыгына айланды. Бул жаатынан «Жаўы Ала-Тоо» бул чыгарманы жаўыртып 
басып, окурмандарга эле эмес, жалпы кыргыз адабиятына, бери калганда, тарыхына 
татыктуу кызмат кылып атыр.

Китепти эў жакын шакирттери, досторунан да таппай їйїнєн алдырдык. 
Салижан Жигитович єз колу менен китепти кыйла жерин кыскартып, оўдоптур. 
Кєп абзацтарга балчайта-балчайта белги коюлган. Кыязы, жаўы сюжет, портрет 
ж.б. кирмек. Килейген-килейген суроолор кєп. Баяндын атын да єзгєртїптїр: «Ит 
атаар жана башкалар» – деп. Тилекке каршы, «тигип-сєгїїлєр» жарымына жетпей 
токтоптур. Чолоосу тийбесе керек. Коомчулук билет, ал киши кайсыл ишти бол-
босун кан менен тердин ортосунда аткарчу. Кайсы маселенин болбосун жаўгактай 
катуу кабыгын чакмайынча жаны жай алчу эмес. Ошол сыяктуу касиеттер анын 
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ИТ АТААР 

ЖАНА БАШКАЛАР

Áèðèí÷è áàÿí

Согуш бїтєр жылдын ала шалбырты эле. Кїўгєй адырлар илеў-салаў 
буу чыгарып турган; Жамшит-сары экєєбїз ошо кїўгєйдїн чала тобор-
суган бир таман каптал жолу менен келатабыз; тємєн жакта, биздин 
кыштак жайгашкан бїйїз тїздєрїндє ала-чокул карлар киргилт-кїўїрт 
жаркырап, булак-булак эриген суулар жылжып агып жатты. Мен ымыр-
кай кїчїктї кєкїрєгїмє баладай кєтєрїп, кїчїктїї болгонума кудуўдап 
сїйїнїп келаткамын.

Їйдєгїлєр кїчїк алып келгеними кайдыгер  эле кабыл алышты. Мен 
алардан башканы кїткєн элем. Бир гана кичинекей карындашым кубанга-
нынан жер тепкилей тыбырчылап жиберди. Кїчїктї пешайбандын жерине 
койгонумда, анын їстїнє їйрїлє тїшїп: «Кїчїк! Кїчїк!» – деп жонунан 
сыйпалап, алда кандай чебеленип кетти. Анын ошонусуна ичим жылый 
тїштї. Кубанычыўа ортоктош  болгон киши табылса да жакшы турбай-
бы. Карындашым мага бажырая кїлє багып: «Менин кїчїгїм ээ, меники 
ээ? – деп жасакерленди да, кайра дароо эсине келе калып, кебин тїздєй 
койду. – Экєєбїздїкї болот ээ?» Мен укмаксанга салып, унчукканым жок.

Кїчїк бїрїшїп, ичиркенгендей болор-болбос калтырап, бїлкїлдєгєн 
кара тумшугу менен жер шимшилеп, кыўшылагандай бир кызык їн чы-

(«Кїн тууду» китебинен)

асыл убактысынын баарын алып тынды. Анын їстїнє ємїрїнїн акыркы жылдарында 
коомдук-саясый иштерге да баш-оту менен кирип кетти. Публицистиканын жаагын 
айырды. Педагогикалык, илимий ишмердигин айтпай-ак коёлу!

Ошентип, редакция китептин олуп-чолуп оўдолгон вариантын жарыялоо-
ну туура тапты. Каалагандар салыштырып окуп алар. А мен болсо оўдолгон 
вариант ты редакторлоп жатып, оўдоп-тїзєгєнгє улуу устаттын колу бекеринен 
кычышпаганын байкадым. Кыязы, табият берген таланты менен чектелген жа-
зуучу болсо, башкача жазмак, Салижан Жигитович адабиятчы, акын, болгондо 
да адабиятчылардын алдыдагы сарасы, акындардын «айкїрї» болуп атыр. Проза-
сында «кем-карч» болсо, ошого байланыштуу. Бирок ошол «кем-карчка» да канча 
кїч, канча талант жумшалганын сезїїнїн єзї эле кандай керемет!

Àëûì ÒÎÊÒÎÌÓØÅÂ  
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6 Салижан ЖИГИТОВ

гарып, турган ордунда тегерене баштады. Жетимсирей тїшкєн бечара 
энесин жоктоп жатты кєрїнєт. Мага кантип жагынарын билбей делдек-
теген карындашым ашканадан бир бїтїн нан алып чыгыптыр. Анысын: 
«Ме-ме, кїчї, кїчї» – деп кїчїккє сунуп баратканда мен колумду тескери 
жазгай корс эттим: «Тарт! Наныўды жебейт бу!» Карындашым нанын 
бооруна тарта коюп селдейе тїштї да, мага жалооруй жалт-жалт карап 
туруп калды. «Нанга тиши єтпєйт, – дедим жумшара сїйлєп. – Сїт ап-
кел». Карындашым сексеўдеп кайра ичкери кирип кетти да, ашканадан 
башбагып:

«Сїт кичине эле экен, апкеле берейинби?» – деди. Мен «апкеле бер» 
дегендей ишаарат кылдым.

Пияла толо сїт апкелиптир. Кї чїккє пияланын єзїнєн эле ичирсем 
апам урушарын билип, итаяк болгудай бирдеме караштырдым. Ыла-
йыктуу эчтеме жок. Мукураганымда пешайбандын єўгїл-дєўгїл жеринен 
бир чуўкурду чу куп кеўиттим да, сїттї ошого эле куя салдым. Эмчектен 
чыга элек кїчїк сїт ичкенди билбейт экен! Желкесинен кармап тумшугун 
сїткє тийгизсем, шарт тартып алды. Сїт жерге сиўип, кирдеп, азайып 
баратты. Тумшугун сїткє матыра малып-малып алсам, кїчїк кыўшылап 
жиберди. Уйпаланган тайкы жїндєрї ансыз деле кїчїктї  їтїрєйтїп турду 
эле, эми ал кєзїнє дейре булганып, ого бетер бїжїрєп, боор ооругудай 
кебете кийди. Мурдуна сїт кирип кетти окшойт, бїт денеси менен силкине 
бышкырынып, жаланып-жаланып койду.

Даамын таткансып калды белем, тумшугун сїткє абайлап дагы 
малсам, ал башын дагы тартып алды, бирок оозунун сїт тийген жерин 
кєўїлдєнїп жалмалады. Мени бир кыйла убара кылгандан кийин гана 
бир чети пейили тартпагандай, бир чети батына бербегендей маалкап, 
анча окшоштура албаса да, кадыресе итчесинен иче баштады. Ошентип 
ичип атса, мултук куйругу дегеле чычая чагаракталып, тыным албай 
чодоў-чодоў булактап жатты. Карындашым экєєбїз сїйїнгєнїбїздєн 
кїлїп ийип, жетине албай маашырканып карап турдук.

* * *

Эми кээде кїчїк менен кєп алышканым їчїн жеме жей баштадым. 
Бирок кїчїгїм турганда анын айынан анда-санда тил укканым кеп 
бекен! Мен анын тумшугунун учунан тєрт таманына чейин жакшы 
кєрєм. Мантаў-мантаў басканычы, сереў-сереў жїгїргєнїчї, айрыкча 
чоочун киши-кара же мал-сал кєрсє, жакын барганга даабай, алыстан 
жан-дили менен борсулдап їрїп турганычы! Андан да тамдын бурчуна 
же кїлдєбєгє барып, дегеле каадалуу итчесинен арткы бутун сырайта 
кєтєрїп «даарат сындырып» калганычы!..
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Мен жаз бою кєўїлїм чак-чак, кудуў-кудуў куунак жїрдїм. Кїчїгїмдї 
ээрчитип кєчє аралай ойгелди жїгїрє берем. Сайга ойногону барсам, 
кєрїнбєс канатым бардай учуп-жанып, артыман калбай сереўдеген 
кїчїккє кылчак-кылчак карап коюп, бир башкача эдиреўдеп барам. 
Балдар да кїчїктї кєргєндє кубанычтуу чурулдашып, дароо тегеректей 
калышып, бири жонунан сыласа, бири куйругуна жабышып, бири апап-
тачудай ээгинен эркелетсе, бири кулагын кармалап, заматта жїдєтїп 
жиберишет. «Эй! Болду, коё бергиле, – дейм мен жїз їйрїп. – Колуўардын 
табы єтїп чоўойбой калат». Балдар айтканымы эки кылышпайт. Ошо 
кїчїгїмїн аркасы менен теўтуштарымын арасында кадыр-баркым бир 
кыйла кєтєрїлє тїшкєн эле.

Бир кїнї сайда балдар кїчїгїм менен ошентип «саламдашып» атса, 
Жамшит деген ылжырама сары баланын ачуу доошу капыстан чайылдай 
тїштї: «Эй! Таптым, таптым!» Баарыбыз анын оозун карап калдык. Ыл-
жырама сары: «Муну апчарке ит кылып їйрєтпєйлїбї, ыя? Оо, баягыда 
оюнчулар келбеди беле, апчаркеси бар эмес беле, баарыбыз кєрбєдїк беле? 
– деп безилдеп ийип, менден атайы сурап койду. – Сен дагы кєрдїў беле?»

Кєрбєгєндє анан! Эрди-катын эки оюнчу мурдагы жылы ити менен 
кошо оюн коюп келишип, а тїгїл биздикине тїнєп кетишкен. Аялы 
тїпкїчтєй ийилип, жерден бетаарчысын тиштей тура калып, бир чалка-
сынан, бир оўкосунан кетип оюн кєрсєткєн; эркеги оозунан кызыл жалын 
бїркїп, бычак жутуп, таўдайынан узун кагаздар чубап кєз боёмочулук 
кылган; ити болсо ич жагына кыдырата бычактар сайылган алкактан 
секирип єтїп, кєрсєтпєй каткан буюмдарын издеп таап, деги ээси эмне 
буйрук кылса, анын баарын так аткарып берген. Алар кеткенден кєп-кєп 
кийин чоў кишилер: «Кысталак, баягы эрди-катын оюнчу ишпион экен, 
чегарадан чыгып баратканда кармалыптыр», – деп жїрїштї. Биз болсок 
алардын адамдай акылдуу итине таў калып, иттин єнєрлєрїн айтып 
тїгєтє албай, далайга жомок кылганбыз.

Жамшит сарынын айтканы баарыбызга макул келди. Качма топ ойно-
гон мындай калып, кїчїктї «апчарке кылып» їйрєткєнгє кириштик. 
Бирок кїчїгїў тїшкїр биздин оюбуз менен болсо эмне! Кыска чырпык 
тиштетип тургуза албай шайыбыз ооду. Чырпыкты улам туурасынан 
оозуна салабыз, ал улам кайра лак таштап коюп, мултуйган чагарак куй-
ругун булактатып туруп калат. Айлабыз куруганда ага чырпыкты зордоп 
тиштетип туруп, эки четине эки жип тагып, жиптердин учун желкесине 
байлап таштадык. Ал ошо кемээчтеген боюнча нары-бери томполоўдоп 
чуркаса, тилегенибиз кєктєн тїшкєндєй чурулдап кубалап алдык. Мен 
кїчїгїмїн аўкоолугуна арданып, аны ура йын деп жатсам, ылжырама 
сары Жамшит дагы чайылдап кыйкырып ийди: «Эй! Ит атаар келатат!» 
Мен кїчїктї кучактап отура калдым, балдар катар тура калышып, мени 
далдалай кетишти.
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Тизилип турган балдардын арасындагы жылчыктан Улукбек акени 
кєрдїм. Кара эшегин минип, кош ооз мылтыгын асынып, окчонтоюн 
курчанып алган экен. Эшегин кыдыўдатып жолдун бизге тушташ жерине 
жетти. Ошондо балдар алыс тан: «Ассалоом алейкум, Улукбек аке!» – деп 
жарыша чурулдашты. Улукбек аке баш ийкей алик алды да: «Ай, кайбар-
лар эй, ит кубалап сайда жїрєсїўєрбї?» –деп кїлїп койду. Дїўїрєйгєн 
капкара бетинен тиштери жарк эте тїштї. «Кайбарлар, бу жаз чыккандан 
бери мага жолобой койдуўар го?» – деди ал кичине бастыра бергенде. 
«Кол тийбей атат», – деп бошоў айтты балдардын бирєє. Аўгыча болбой 
сары Жамшит дагы чайылдап ийди: «Улукбек аке, кайда баратасыз?» Узай 
тїшкєн Улукбек аке кылчая берди. «Жогоргон айттырып ийишкен экен, 
бир дейди ит жїрєт имиш, ошону жайлап келем», – деп дагы тиштерин 
жарк эттирди.

Ал жолдон єтїп баратса, айылдын алаўгазар иттери чуулдап ээрчип 
алат, кээде эшеги менен єзїнє тап берет. Иттер єтє албууттанып кетсе, 
ал мылтыгын ала коюп «баў!» дедире атып иет. Атканы демейде тийбей 
калат, баягыда жогорку айылдын бир кабанаак итин жыга атканын ук-
каныбыз болбосо, биздин мааладан бирди-жарым итти жыга атканын 
кєрє элекпиз. Ошентсе да аны эшекчен кєрсє, балдар кадыресе чочулайт, 
иттерин апыл-тапыл бекитип калат. Анын їстїнє кичине балдарды чоў 
балдар да коркута берет. «Ит атаарга быйыл тери планды кєп салыптыр, 
– деп келишет алар. – Ал ошо пландан кутула албай шордоп жїрбєйбї, 
эми кєзїнє кєрїнгєн эле итти атып, терисин сыйрып алат». Ушундан 
улам биздей кичине балдар Улукбек акени жолдон эшекчен кєрєр замат 
иттерин чакырып, байлаганга же бекиткенге шашат. Мен мурда бейкапар 
эле жїрчї элем, кїчїктїї болгондон бери бал дардын ошентип корккону 
мага да жабышты.

Эшекчен Улукбек аке бизден кыйла эле узап кетти. Биз «апчарке» 
кылып їйрєтєбїз деп Жолборсту кайрадан кыйнай баштадык. Кем акыл 
кїчїк экен, дегеле бирдеме їйрєнє турган тїрї жок. Жадаганда аны єз 
жайына коюп, качма топ ойногонго кирдик.

* * *

Биз чакан дайрабыздын суу жемирип ойгон бир жерин таш менен 
тосмолоп, кєл жасап алган элек. Жайды-жайлай кєргєн-бакканыбыз 
ошол кєл: керээли-кечке суудан чыкпай, апаларыбызды їй-їйлєрїбїзгє 
какшатып чакыртабыз.  Жолборс мени кєлгє ээрчип барат. Биз баарыбыз 
жарышып сууга бой таштайбыз, кїчїк да биз менен кошо киргиси келет, 
бирок киргенге даай албайт, тек жамажайы ачыўкы оозунан кызыл тилин 
салаўдатып кашатта тыбырап-тыбырап калып калат.

Салижан ЖИГИТОВ
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Баягыда биздин бир єрдєк кїрп болуп, ага тооктун бир жумурткасын 
кошо бастырып койгон элек. Тооктун жалгыз жєжєсї єрдєктїн балапа-
нына аралаш кєз жарып, єрдєктї эне кылып ээрчип жїрчї. Бир гана жери: 
єрдєк балдары менен сууга кирсе, жалгыз жєжє кире албай чыйпылдап, 
арыктын кырында байкушсунуп туруп калар эле. Биз сууга бой урганда 
кашатта калган кїчїгїм да ошо бечара жєжєгє окшоп кетет.

Кєлдїн ичинде талашып сууланган нанды жегенде аябай ширин болот. 
Бир кїнї ала келген нандарыбызды суулап жеп жаттык эле, мен кашатта 
жаланып турган Жолборско жеп аткан нанымы сунуп єзїмє чакырсам, 
ал суудан бир аз сїрдєп тыбырап турду да, анан тобокелге салды белем 
сууга чалп секирип тїштї. Аптыга калкып чыгып, башын чулгуй быш-
кырынды да, мага карай бир кємїлїп, бир кєрїнїп сїзє баштады. Мага 
эптеп жетейин дегенде, анын сїзїп келатканын кєрє койгон балдар чу-
рулдап кыйкырып ийишти. Кїчїк чочугандан сууга чєгє тїштї, кайра 
артына шарт кайрылып, жанталаша тарбалаўдап жатып жээкке жетти, 
жїндєрїн терисине жабыштыра шємтїрєп, курсагы менен эки капталы-
нан шыркырата суу куюлтуп кашатка секирип чыкты. Жонун бїкїрєйтє 
тїйїлїп туруп, кумда кактанып жаткан балдарга калыў тамчылар жаа-
дыра силкинип жиберди... Кийин биз эт-нандын жардамы менен аны бат 
эле сууда сїзгєнгє їйрєтїп алдык.

* * *

Аўгыча болбой кїз да келип калды. Мен їчїнчї класска бара башта-
дым. Биз тїштєн кийин окуй буз. Классташтарымдын кєбї оо жогортон 
келет, алар келгиче мен кєпїрєнїн їстїндє болом. Кїчїгїм мени ошо 
жерге чейин ээрчип барат. Мен кєпїрєнїн орто ченинде тактай кырында 
бутумду салаўдатып семичке чагып отурам. Жанымда суу бетине карап, 
куйругун шыйпаўдатып Жолборс турат. Мен айлампалуу иримге кєз са-
лып, сонуркап тамаша кылам. Каралжын-тунук суунун їстїнєн тєгєрєк 
иримдер кат-кат таралат, тїбїнєн самын таштар одурая кашкаят, жатып 
калган балырлар былжыр-былжыр кєгєрєт. Топ-тобу менен кара чаар 
балыктар жылып жїрєт. Алар кылк-кылк этип жай сїзїп баратып капыс-
тан ойт берет да, соймоў-соймоў оюн салып калат; чагылбаган бїкїлї 
семичке таштасам, шап илип алып, куйруктарын кїнгє бир жарк эттире 
кайра кирип кетет.

Кїн мемиреп тийип, менин жонумду коўур жылытат. Мен кат-кат 
таралып жаткан иримдердин как чордонуна, чуўкурая тїшїп тєгєрєк 
из жасап жаткан жерине кадалып кєз тигем. Ошо иримге бир саам кєз 
ирмебей карап турам да, анан кєпїрє менен кошо жылып, акырын ага 
баштайм. Кадаланып караган сайын акканым катуулап, бир маалда 
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тим эле зымырап кетем. Зымырап ага берип, ага берип, акыры кєзїм 
ымыр-чымыр талып, башым айлана тїшєт. Кєзїмдї жуумп жиберип, 
бир аздан кийин ачам. Суунун бетинде жанагы эле кат-кат таралган 
ирим, анан кїчїк экєєбїздїн талпая тїшїп, калтырап турган карарыўкы 
кєлєкєбїз. Астыртан кєз кырын салсам, Жолборс да сууга дегеле мел-
тирей карап турат. Ал суу бетине эмне эле мынча кадаланып карайт? 
Кызык, а да сууга карап-карап туруп кєпїрє менен кошо зымырап агат 
бекен? Эмне, ошентип акканды менчилеп жакшы кєрєт болду бекен?

* * *

Жолборс экєєбїз ушинтип жакшы эле ынак жїрїп, кыш ортосунан 
мамилебиз сууй баштады, кайра жаз чыкканда арабыз такыр эле ажырап 
кетти. Иттин бала чагы кышкы кїндєн бешбетер кыска экен: ал бат эле 
чоўоюп, кадыресе ит болуп алды. А мен дагы эле бала бойдон элем. Ошо-
нун айынан Жолборс мени баласынтып тоотпойт, баштагыдай ээрчитейин 
десем, анча кєўїлсїнбєйт. Жиним келгенден таяк менен капталга сайгылап, 
кєчїккє тээп тийишип кєрєм. Ошондо ал мага кыртышы сїйбєгєндєй 
жаман кєзї менен карайт, «тааныш болбосоў кєрсєтєт элем го» дегендей 
дїгдїйїп ордунан турат, дегеле тоотпогон кейпи менен деўкейе басып кетет. 
Шыйпаўдап, бутуна їч бїгїлє жыгылып, атама кошомат кылат. Таэнем 
єлгєн соў аныкында жїргєн жатындашым Тїмєн кайра биздикине келди 
эле, ит менден улуусунтуп ошого кєбїрєєк жойпуланат.

Жок, Жолборс каратып туруп эле мага сыртын салып кетти. Мен аны 
жек кєрїп, туруксуздугуна кїйїп-бышып капаландым, кєўїлїм анын 
ордун жоктоп, бир жагы эўшериле тїшкєндєй оўкулдап, катуу убайым 
жедим. Акыры, бир эрмек таппай тура албаган жаным, кєгїчкєн менен 
таан бакканга кєчє качтым.

Бирок аным итке тиешеси жок єзїнчє бир башка кеп...   
Кокус жадасаўар, дагы кичине сабыр кылгыла, балким, мындан ар-

кысы кызыгыраак болуп кетер. 

* * *

Экинчи жылы Жолборс узун-бийигине бирдей чоўоюп, бат эле 
килеўдеген даўгыт болуп чыга келди. Баягы кїчїк чагындагы тїп жагы 
агыш, учтары каралжын-кєгїш назик жїндєрїнєн дайын жок, эмки жїнї 
кылчык, узун, калыў, бозомук. Кєкїрєгї алдыга тээп чыгып, мойну жоо-
ноюп, тула бою локуюп, нары кабелтеў, нары айбаттуу кебете-кешпир 
алды. Арстан кабак, калжайган чоў, тїксєйгєн тїктїї башы анын ошо 
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кебетесин ого бетер сїрдїї кылды. Ал эшиктин алдында комдонуп жай 
жатканы менен эле келген-кеткенди коркутуп жїрдї.

Жолборс кокустан тышкы кєрїнїшїнє жараша албуут, кабанаак, кара 
мїртєз жаралып калса, биз кызылдай эле балээге калмак экенбиз. Теўир 
жалгап, ал оор басмырт, жоош-момун, ак кєўїл дєбєт болду. Кєзїнє 
кєрїнгєндїн баарына эле арсылдап бейжай їрє бербейт. Байкатпай 
асыла кетет, качырып тиш салат, албууттанып ажылдайт деген менен 
иши жок. Тааныгандарга, атїгїл биздин їйгє кирип эле чыккан кишиге 
асти їн чыгарбайт. Ырас, чоочун киши кєр сє сєзсїз їрїп чыгат, їргєндє 
жепирейген жел єпкє иттерче че беленип, чайылдап, кыйратып ийчїдєй 
эрдемсип їрбєй, тек салабаттуу калбаат сєєлєтїнєн жазбай, жоон доошу 
менен салмактуу кїп-кїп этет, кїпїлдєп їргєн сайын эки бєйрєгїнїн 
тушу кєєп чыга калып турат. Кишини ажылдап ээрчип да албайт, качы-
рып да тийбейт, чын пейилинен кїйїп-жанбай, обочороок туруп алып, 
ыргылжыў гана їрїп-їрїп тим болот. Менимче, анын їргїсї деле келбесе 
керек, же унчукпай жїрє берип ичи бышкандан, же бизден уялгандан, же 
иттик парзынан эптеп кутулайын дегенден эле їрїп койсо керек.

Кєрїп-билгендер биздин иттин жакшы пейилин мактап калышат. 
Ошондо апам: «Иттин кандай чыгышы эшиктен болот, –  дейт сыймык-
тана тїшкєнїн сыртына чыгарбаска тырышып. –  Биз кїчїктїн кандайын 
баксак деле жоош чыгат. Деги биз ит жагынан жолдуубуз». 

Їчїнчї жылы Жолборс ошо жакшы атына кир жугузбай килеўдеп 
жїрїп эле бир кїнї жоголуп кетти. Анын жылас болгону їч-тєрт кїн 
єткєндє билинди. Иттин їйдєн качып кеткени атамын кабагын карыш 
тїшїрїп, жакын туугандарыбыздын ыраўын саруулатты.

Кєптєн бери илеў-салаў болуп ооруп жїргєн апам тєшєктєн турбай 
жатып калган эле. Абаларым менен тагаларым апамын кєзїнчє каба-
тырлыгын каш-кабагынан кєрсєтпєс їчїн кїлє сїйлєшїп кара кїчкє 
багжаўдашса да, тышка чыгар замат дароо сумсайышып, кайдыгер эле 
бирдемелер жєнїндє кобурашып турушуп, анан чочугандай: «Кысталак, 
качып кетти, аа!» –  деп Жолборстун жоголгонуна кейип калышчу болду. 
Мага эмне їчїндїр жакындарыбызды апамдын оорусуна караганда иттин 
качканы кєбїрєєк бейпайга салгандай сезилди.

Жолборстун жоголгону чоў кишилерди неге мынча санааркатканын 
тїшїнє албай бїшїркєп жїрсєм, бир кїнї кокустан эки кемпирдин 
сїйлєшїп баратканы кулагыма шак этти. Апамын алын сурашып кай-
тышкан кемпирлердин бири: «Я, жеўе, бечара Майрамбї єйдєлєбєй 
калат бейм, – деди да, кїйїттїї шыпшынып койду. – Иттери да качып 
кетиптир...» «Чын айтасыў, чоў кыз, чын айтасыў! –  деп безилдеди экин-
чиси. –  Ит качкан жаман, жаман! Ит дегеле жакшылыкка качпайт. Ит 
жаныбар кєзї ачык болот имиш ко. Баягыда Улакчы акем єлєрдє дагы 
иттери качып кетпеди беле?»

Ит атаар жана башкалар 
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Менин жїрєгїм шуу дей тїштї. Кєпкє ооруп жаткандардын далайы 
акыры єлїп тынарын кєрїп-билип жїрсєм да, кєптєн бери тєшєктєн 
турбаган апамын бир кїнї єлїп калары такыр эле капарыма келбептир. 
Ошондо итибиздин качканы апамын оорусуна байланыштуу экенин, 
апамын да таэнеме окшоп жерге кємїлєрїн ойлой коюп, їрєйїм учуп 
кетти. Ошо жерден эле жїгєрїгє суу сїрїп келгени алышка кеткен акем 
Тїмєнгє карай чаптым. Ага кемпирлерден укканымды айтып бергенче 
ашыктым. Арык бойлой дикилдеп баратсам, ал кетменин далысына арта 
салып суу сїрїп келаткан экен, мени кєрєр замат сестейип токтой калып, 
кайра мага каршы жїгїрдї...

* * *

Башка жакка ооп кетсе керек, биздин кыштактан Жолборстун єлїгї 
да, тириги да табылган жок. Кєрбєгєнїн деле кєргєндєй, божомолун деле 
болгондой кылып сїйлєгєн бир абам: «Ит жайлоого єткєн бир тїрктї1 
ээрчип кетти, –  деди чырт тїкїрїп. – Айтканым калп чыкса мага келгиле, 
мурдуму кесип берем». Абам айткандын жалган-чыны билингиче эле Жол-
борстун дареги ылдыйтан угулуп калды. Єзгєндєн базарлап кайткан бирєє 
биздин їйгє кайрылып: «Какырдын талаасынан бир ит кєрдїм, кубаласам 
сайга кире качты, мага силердин итиўердин эле єзї кєрїнїп кетти», – деген 
кабар айтты. Аўгыча болбой Жолборстун дареги жогортон чыккансыды. 
«Салам-Аликте бир жолбун ит жїрєт имиш, – деп келди жайлоолоп барган 
тууганыбыз. – Сураштырып кєрсєм, куду Жолборстун єў-тїспєлїн айтыш-
ты». Кекенген Тїмєн качкан итти тындым кылып келгени эки тарапка теў 
издеп барып, таппай кайтты. Анан єлгєн апамын жетилиги чыгып-чыкпай 
бир шашке ченде Жолборс єзї эле темселеп келип калды.

Аны биринчи мен кєрдїм. Кынжыйып арыктап алыптыр, жїндєрї уй-
паланып, кээ жери даакыланып, жїдємїш тартыптыр, локуйган сєєлєтї 
эле калбаса, анык кїйпїл кїчїктїн кейпин кийиптир. Ал мага эркелегенге 
батынбай, кєзїмє тике карай албай, айбыккансыган кыяз менен илээлей 
басып барып, кїлдєбєнїн тїбїнє комдонуп жата кетти. Созо таштаган 
алдыўкы буттарына тумшугун коюп, киртийген кєздєрїн сїзїўкїрєп, 
кайгылуу ойго чєккєндей тунжурап калды.

Апамын єлгєнїн Жолборстун качканынан кєрїп, Тїмєндєн калышпай 
сыртынан кектеп-жектеп жїрсєм да, байкуштун карыпчылыгын кєргєндє 
ошо жектегеним эсимен чыгып, ырайымым козголо тїштї. Їйдє отурган-
дарга Жолборстун келгенин сїйїнчїлєсєм, баары жабалактай турушуп, 
босогодон жардана карашты. Атамын чоў эжеси: «А-а, ырысы жогум, 
болор иш болгонун билип келген тура!» – деп кейиштїї шыпшынды.

1 Тїрк – єзбектин мурдагы кєчмєн уруусу, кєбїнчє кой багышат.
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Тїмєн жумуштап кеткен жагынан тїш ченде кайтты. Ал аталага1 тоюп 
алып, пешайбандын бурчунда солуп жаткан Жолборско бир чети жипкир-
генсип, бир чети боору ооругансып бети-башын тыржыйта карап турду 
да, шарт артына бурулду. Там башынан узун кыл аркан алып тїшїп, бир 
учунан сыйыртмак жасап, шыйпаўдап тура калган Жолборстун мойнуна 
кийгизди. Кийгизип жатса, ээсинен эч жамандык кїтпєгєн ит башын 
сыйыртмакка камырабай тосуп, дагы шыйпаў-шыйпаў эркелемиш болуп 
койгонун кантесиў! Жетелегенге да кыйыктанбай кєнїп, єзї эле Тїмєндї 
ээрчип жєнєдї. Тїмєн мага кайрылып: «Жїр, коктудагы чоў жаўгакка 
асып келебиз», –  деди. Мен кєўїлдєнбєй тескери басайын десем, ал бир 
акырая карады эле, аргам жок артынан тїштїм. Биз тєш таяна бергенде 
атамын эки эжеси тамдын капшытына чыгышып, бизден иттин жанын 
соогалап какшанышты, мен кылчактасам да Тїмєн кашайып эле кулак 
какпай койду. Эки кемпир биздин тил азарлык кылганыбызга наалыган 
бойдон кала беришти.

Каркайган чоў жаўгактын тїбї нє жеттик. Тїмєн буйрук кылган-
дан мен жаўгакка їч метр чамалаш чыгып бардым да, курчана чыккан 
аркандын учун белимен чечип, туура карай єскєн жоон бутакка арта 
салдым. Арканды ылдый тїшїрїп жатып карасам, Жолборс калыў жал-
бырактуу жаўгактын шоола аралаш тїшкєн аламык кєлєкєсїндє таргыл 
тїспєлдєнїп шїмїрєйїп, кыпкызыл тилин бултайта болор-болбос акак-
тап, мага ынамдуу акыйып туруптур. Кєп єтпєй кїм-жам болору дегеле 
капарында жок, кєз карашында тек гана маўыроо ишеним бар. Мен иттин 
кєзїнєн кєзїмдї ала качып, арканды шапа-шуп сойлотуп ийдим, опсуз 
жоон жаўгактын одур-будур боору менен шыпырылып тїштїм, єўїрїмї 
чала-була кагынып, Тїмєн менен Жолборско баш буруп карабай, чыўк 
ылдый салдым. «Эй, кайда? Токтой тур, –  деди Тїмєн шашкалактап. 
–  Бир чоў таш таап келчи». Мен чочуп кеттим: «Эмне таш менен уруп 
єлтїрєсїўбї?» «Жок, – деди Тїмєн. –  Кел, асып туруп, арканга таш 
байлап качабыз». Анын кєшєргєнї саал бошой тїшкєн экен. «Єзї деле 
єлгєнї калыптыр, коё бербейлиби?» –  дедим мен боорукерсинип. «Жок, 
єлтїрєм, єлтїрбєй койбойм!» – деп Тїмєн кайра чыйрала тїштї да, ар-
кандын салбырап бош турган жагына асылып, кїч менен ылдый тартып 
жиберди. Мойнундагы шалкы сыйыртмак зыр сыдырылып, алкымын 
кыса бууп, байкуш Жолборс эми кєтєрїлєйїн дегенде, тємєн жактан 
тааныш бакырык заўк этти: «Эй! Коё бер! Ташта арканды!»

Атамдын эжелери жумшаган кєрїнєт тагабыз ат оргутуп чыгып ке-
латыптыр. Ал Тїмєн экєєбїздї теў бак-бак этип тилдеп, кокон пешке 
салып коркутуп, Тїмєнгє опурулуп тийди: «О колуў сыўгыр десе! Итти 
агыт! Коё бер азыр!» Тїмєн їлїрєйє жер карап, аркандын учун мыкчы-
гылап, кєшєргєндєн кєшєрїп тура берди. «Эй, – деди тагабыз жоошуй 

1 Атала – жїгєрї талкандан жасалган жарма.
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тїшкєн доошу менен. – Сенде баш барбы? Бу, эмне, жамандыгынан качты 
дейсиўби? Жаман болсо кайра келет беле? Билсеў, ээси єлєрдє иттин 
жакшысы качат. Кєзї ачык, эстїї ит ошентет».

Тагабыз кашайып маўдайыбызда туруп алды эле, Тїмєн акыры ит ти 
агытканга аргасыз болду. Кыўы рылып кыйылган кыяпатта сыйыртмакты 
чечип жатып, эчкирип ыйлап ийди...

* * *

Ошо Жолборс ажалдан аман калгандын кийинки жылы болучу. Ак 
жайдын їп баскан бир караўгы тїнї эле. Пешайбандагы чарпаяда атам, 
жаўы апам, мен їчєєбїз жатканбыз. Тїшїм же єўїм экенин билбейм, 
бир маалда кимдир-бирєє катуу чочуп кыйкыргансыды, бутума чалы-
нып, санымы сый басып єткєнсїдї, кєйнєгїмєн: «Кокуй! Тур!» – деп 
жулкуп-жулкуп тартып жибергенсиди. Обдула туруп отуруп калдым 
бейм, кєзїмдї араў жыртып ача салсам, тандырдын жанынан дїпїйгєн 
эле кыпкызыл бирдеме адегенде мажїрїм тал сыўары самсаалап турган-
сып, анан бир заматта алоолонгон улуу отко айланды. Карандай кызыл 
жалын караўгыдан калдайыўкы суурулуп, тандырдан кыйла эле жогору 
кєкєлєп чыгып, жалбырт-жалбырт алоолонбой, опурулуп-жапырылып 
дуулдабай, тек байкалар-байкалмаксан чайпалып, кылк-кылк кєйкєлїп, 
тїтїнї кєрїнбєй, кылда учунан кара-кара пырлар учуруп, жайбаракат 
жанып атыптыр. Оттун жарыгы алыска чарпыла тийип, чукул айлана-
сын жапжарык кылып, ошо жарыктан жанындагы боз тандыр менен 
кєк жїгєрїлєр кызаргансып, Жолборс болсо берегирээкте кыўшылай 
тыбырап, жалынга карап туруптур.

Аўгыча ак дамбал-кєйнєкчєн атам караўгыдан жарыкка атып чыгып, 
жалындын арасына кирип кетчїдєй кїїлєнїп барып, колдорун серпип 
ийди да, чакасын калдыраткан бойдон там аркасына чапты; ага удаалаш 
делбеўдеп жыўайлак чыккан жаўы апам да чакасындагы сууну отко ыргы-
та салып, атамын артынан буту-бутуна тийбей безеленип чуркады. Жаўы 
эле бїкїлї турган кыпкызыл жалын эми ортосунан жемирилип кирип, 
бурк-бурк тїтїн бїркїп жиберип, эки-їч жеринен айрылып, єєдїк-сєєдїк 
кїйїп калды. Мен ошондо эсими жыйып, чарпаядан жерге секирип жїрєм.

Суу ташыгыдай идиш табам деп ашканага карбаластап баратсам, атам 
менен апам бирден чака кєтєрїп, энтеўдей дикилдеп, дагы там бурчунан 
чыга келишти. Босогодон аттаар замат менин кєзїм байлана тїштї, ка-
райлап бурчка жетип, алда немеге чалынып, казан-аякты калдыратып, 
колдорум ме нен караўгыны кайсаладым. Адеп колума урунган мискейдей 
бирдемени эле жула качып, эшик таппай тїркїктї чала сїзїп кокуйлап, 
эптеп пешайбанга чыкканча, атам менен апам там аркасындагы арыкка 
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эки-їч мертебе чымын-куюн каттап ийишкенби, айтор, єрттї єчїрїп са-
лышыптыр. Жалындын орду караўгыга бїтїндєй жутулуп, анда-мында 
гана кызыл кыпындар жылт-жылт єчїп, суу тийген чаўдын, тїтїндїн, 
кїйїктїн аралашма жыты караўгы аваны жарып жибериптир.

Атамын караўгыда агарыўкы кєрїнгєн карааны оор-оор їшкї рїнїп, 
пешайбан секичесинин кырына отура кетти, колундагы чакасы ташка тий-
ди бейм, ачуу дабыш чыгара «каўк!» этип каўгырады. Атам кїйїккєнїн 
баса албай: «Пай-пай-пай-пай!.. Ух-уу... пай-пай-пай... їх-її!.. – деди 
энтигип-энтигип. – Кудай бир... ух-уу...  сактады да... ух-уу!» Кєєрїктєй 
кїшїлдєгєн єпкєсїн басып-баспай, ал апама кайрылып буйрук кылды: 
«Чырак жакчы!» Демигип турган жаўы апам ичкери карай баскансыды. 
«Кудай жалгап, шамалдын жогун кара, –  деди атам єзїнє єзїбї же ма-
габы, айтор, божурап. – Леп эткен жел жок экен, мемиреп гана туруптур, 
жел болсо эле жалын шыйпаўга1 жабышат болчу, ошондо бїт айылыбыз 
менен єрттєнєт элек. Пай-пай-пай-пай!»

Тандырдын жанындагы їймєк самандын єрттєнїп кеткенин мен эми 
аўдап жїрєм. Кечээ эле тандыр кызытканга деп арабакечтер їч араба 
саман тїшїрїп, тандырдын капшытына шоўшойтуп їйїп кетишкен. 
Саманга учкун кїлдєбєгє тєккєн жаўы кїлдєн жабышкан го, сыягы.

«Жолборс бир азаматтык кылды, бир  зор ишке жарады, –  деп атам 
божурай берди. – Так кулагымдын тїбїнє келип уўулдап улуп ийген 
экен, ошондон чочуп турбадымбы. Карасам эле тандырдын жанындагы 
калдайган бирдеме кызарат. Їрєйїм учуп кеткеничи!  Дагы єчєйїн де-
генде кєрїпмїн, чатыр-чатыр кїйїп атканда ойгонсом жїрєгїм чындап 
тїшмєк экен...» Ичкериде кїкїрт тамыза албай шыртылдатып жаткан 
апам: «Жолборс азыр дїмбїл уулап жїрбєйбї, єрттї алыстан кєрїп 
келген го, – деп сєзгє аралашты. – Ит жетип келгиче саман дагы кїйїп 
бїткєндїр да». «Мына, жел келбедиби! – деп атам чочуп кетти. – Бу жел 
баяраак жїргєндє шорду катырмак. Шыйпаўга куду азыр чабылат эле 
єрт!  Тыптыйпыл  єрттєнєт элек!»

Жайын-кышын даўкылдап оорубай жїргєнї болбосо, кайран Жол-
борс кошунамын ити кєргєндїн чет-жакасын да кєрбєптїр. Анын їйдєн 
буюрган кїндєлїк ырыскысы жугунду менен сєєк-саак эле. Андан башка 
аўдыганы мен элем. Ал талаадан да шимшилеп бирдеме-сирдеме таап 
жечї, бирок сырттан тапканы деле демейде алиги ыпылас бирдемелер 
боло турган. Їйдєн тапкан эў мыкты олжосу кадырлуу мейман келгенде 
сойгон кой-сойдун жылуу каны эле. Ал эми мейман биздин їйгє кїндє эле 
келе берчї эмес.

Ырас, Жолборс їчїн «кїндє майрам, кїндє той» жылына бир келип, 
катары менен жыйырма кїндєй, кээде бир айга жуук созулар эле. Биздин 
айыл менчик жерлерине туташ жїгєрї айдачу, дїмбїл убагында итибиз 

1  Шыйпаў – тамдын камыш байланган чатыры.
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ошо бой тирешип калыў єскєн бийик жїгєрїлєрдїн ичине кирип, да-
регин таптырбай кетчї; жїгєрїлєрдїн башы андан-мындан былкылдап 
калганы гана анын кайда жїргєнїн каўкуулап турчу. Жїгєрїнїн даны 
таштай катуу болгуча Жолборс анын ичинен чыкпай, кїндїр-тїндїр 
дїмбїл кемирип, ээн-жайкын чардап жїрєр эле. Анан бир кїнї кїлтїйє 
семирип, кызыл тилин салаўдатып, кылчык сыйда жїндєрїн артына 
жапырып, берметтерин жылтыратып, кундуздай кулпурган кейпи менен 
жарк этип чыга келээр эле.

Кокусунан кара шайтан азгырбаса, кайран Жолборс жылына бир ай 
гана дїмбїлдєн чечекейи чеч болуп, калган учурда кыштак иттеринин 
кєнїмїш кїнїн кєрїп жїрїп, жедеп карыганда єз ажалы менен эле єлєт 
беле? Бирок андай болгон жок, кїтїлбєгєн жерден анын тагдыры тескери 
тегеренип кетти. Анын убалына Анар жинди калды.

* * *

Эми силер, ардактуу окурмандарым, Анардын ким экенин да 
билбейсиўер. Силер баарыўар биздин кыштактан болсоўор, ошондо 
да жашыўар мага куракташ, меникинен улуу же саал кичїїрєєк болсо, 
анда мен Анардын жєн-жайын атайы божурап отурбайт элем го, атын 
атаганда эле силер кимди айтып атканымды дароо биле койбойт белеўер. 
Ошо силер баарыўар мага кыштакташ болбой калганыўардан эми мен 
Анардан аздыр-кєптїр кабар бергенге аргасыз   болуп жатпайымбы.

* * *

Согуш бїткєндє кыштагыбызга «кара кагаз» деген балакет кєп келип, 
ар кайсы їйлєрдєн ызы-чуу чыгара баштады.  Суук кабар алгандар їй ичи 
менен ыйлап-сыкташып, ургаачылары кара кийинишип, кемпир-чалдары 
мєгдєй тїшїшїп, бирок кєп єтпєй эле баары теў єл бє гєн кєр оокаттын 
абыгерчилигине аралашып кетип жатышты. Бир гана кыштактын чет 
жагында бир їйдє єзї жалгыз турган Анар деген аялды «кара кагаз» 
аябай жаман кылды. Жаман кылганы ушул: кара чечекей уулунан «кара 
кагаз» алгандан кийин Анар акыл-эсинен айнып, тамын єзї єрттєп ийди.

Буга чейин мен Анардын єзїн кєрмєк тїгїл, атын да укпапмын. Тамын 
єрттєгєнїн да єз кєзїм менен кєргєн жокмун. Бир кїнї таў атканда эле 
биздин кыштак дуу дей тїштї. Кєрсє, айыл-апасы суук кабарды угузган-
дан кийин Анар адегенде нес баскандай далдырап, кээде гана чочуган-
дай омбу-домбу сїйлєп жїрїп, анан бир тїнї акылынан тайып, тамына 
єрт коюп жибериптир. Анан ал ошо жалбырттап кїйгєн їйїн тегерене 
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саксаўдап жїгїрїп, каткырык салып кыйкырып-єкїрїп жїрїптїр. Айыл-
апасы там кїйїп бїтїп, ка ра дїмїр болоюн дегенде араў туюшуптур. 
Кошуналары Анарды байлап ташташып, эртеси арабага таўып Єзгєнгє 
жеткиришиптир, аерден Ташкендин жиндиканасына алып кетишиптир.

Анар Ташкенден їч ай єткєндє кайтып келди. Тирїїлїктїн єксї бєгєн 
башка сєздєрїнє алаксып, Анарды унутуп калган кыштак кайрадан жан-
дана тїштї. «Бечара айыгып кеткен окшойт, баягысындай эле кєрїнєт», 
–  дешти бирєєлєр. «Жок, догдур оолукма жинин эле кагып салган го, 
кєзїн кєргєн жоксуўарбы, соо кишинин кєзїндєй эмес», –  дешти экин-
чи бирєєлєр. «Жиндин керээти дагы эле калыптыр, жакшы эле сїйлєп 
келатып, айнып кетет экен», – дешти дагы бирєєлєр. Айтор, Анардын 
аты аял-эркек менен кары-жаштын оозунда эрмек болду.

Мен – ємїрїмдє тирїї жинди кєрбєгєн жаным – Анарды бир кєрсєм 
деп дегдеп, бирок кєр гєндєн сестенип да жїрдїм. Аўгыча болбой тєшєктє 
жаткан апамын алын сураганы Анар єзї эле биздин їйгє келип калды.

Ырас, адеп эшиктен киргенде анын Анар экенин билгеним жок. Маасы-
галошчон, кыжымы чапанчан, эски ак жоолукчан, тышкы кєрїнїшї кыш-
тактын башка катындарыныкынан эч айырмасыз бир жалпак бет катын 
кирип келди да, тєшєктє жаткан апама эки колдоп учурашып, божурап 
эсен-соолук сурашты. Ал нускалуу аялдардын каадасын бузбай салынуу 
кєрпєчєгє кєчїк басып, апаман: «Кандай, ооруўун жылышы барбы?» – 
деп дагы сурап койду. Апам: «Кудая шїгїр, жакшы элемин, турпактан 
тышкары кыбырап турам, – деп даяр жообун айтты. – Кандай, Анар, єзїў 
жакшы барып келдиўби, сакайып алдыўбы?» Мен ошондо тиги нускалуу 
кєрїнгєн аялдын Анар экенин биле коюп, чочуп кетип жїрєм.

Эми мен Анарды, ар бир сєзї менен кыймылын кыя єткєрбєй, ыкылас 
коюп аўдый баштадым. Ал кєпкє дейре чай ичип, соо кишилердей эле 
сїйлєп, суроолорго жєндїї жооп берип отурду. Кыймылдары деле соо 
кишиникиндей экен. Менин ынтызарым дароо сууп, кїндє эле угуп жїрчї 
соо сєздєрдєн жадап кетип, эми эшикке жєнєйїн деп жатсам, капыстан 
Анардын кеби айный тїштї. Мен адегенде таўыркай калып, анан чыдай 
албай бырс кїлїп жибердим. Анар андан бетер кызык дєєрїгєндє, мен 
аябай быкылдап кїлдїм. Апам да муўайым жылмайып, берки отурган 
аялдар да жапырт кїлїп ийишти. Анар кїлкїдєн эреркеп ээлигип кет-
ти. Анын ээ-жаа бербей кєбїрїп-жабырганы, маанисиз чалды-куйду 
кажылдаганы эми менден башка эч кимдин кїлкїсїн келтирбей калды. 
Тырчыган алсыз їнї менен: «Мээми кагып алдыў, Анар, кичине дем ала 
турчу», – деди апам.

Апамын сиўдилери кепке кызып алган Анарды араў тыйышып, колуна 
эки нан карматып, алдап-соолап араў жолго салышты. Бєлмє бир азга 
тунжурай тїштї. «Бечаранын эски дарты кармап калган турбайбы, – деди 
апам бир аздан соў. – Элдин кєбї билбейт, бу Анар илгери, жаўыдан ке-
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лин болуп келгенде, ушинтип жиндеп кеткен. Анда кїйє тургандары бар 
экен, бакшыга салып, ысыктап багып атып айыктырып алышкан. Катуу 
кїйїт ошо эски дартын кайра козгогон тура ырысы жоктун. Оўолгонсуп 
эле калыптыр, эми деле эки-їч кой союп ысыктаса, окутуп-чокутса, жак-
шы болуп кетчїдєй. Атаганат, эми ошентчї киши кайда, багар-кєрєрї 
жок коколой калбадыбы шордуу!»

Анар жинди ошо бойдон оўолгон жок, оокат-тиричилигине карабай, 
дейди болуп кетти. Кїн сайын кыштактын башынан аягына аралай 
чаап, ар кимдикинен буюрган ырыскысын терип жеп, єлбєстїн кїнїн 
кєрїп жїрдї. Кышында гана балтырын итке каптырып, каптырган жери 
кабылдап кетип, эки айча їйїндє жылбай отуруп калды. Ошондо бир 
тамак-аштан кыйналбаса, дени-карды соосунда кара курсактын кайгысын 
анча деле тарткан жок.

Анар керээли-кечке айылчылап жїрєт, кирген їйїнєн тамак ичет, 
атїгїл бирди-жарым нан ала чыгат. Ал нанды сурап деле албайт, кишилер 
тек боору ооругандан єздєрї берет. Айтор, кїн сайын эртеў менен єйдє 
карай салт єтсє, кечке жуук ылдый карай нанга толгон тїйїнчєк кєтєрїп 
єтєт. Бирок ал биздин маалага кемде-кем келет. Эмне їчїн дегенде, анын 
їйї кїўгєй єйїздїн чатында, ал эми кїўгєйдєн биз жак єйїзгє єтчї жал-
гыз кєпїрє биздин туштан кыйла єйдєдє. Ошол себептен биздин маала 
Анардын кєндїм жолунан обочо, кыйчалыш калат.

Май айында биздин чакан дайра сайга батпай кирип, єйдє жактагы 
кєпїрєнї шыпырып кетти. Суу тартылганда жаўы кєпїрє биздин туштан 
ылдыйраак салынды. Эми Анар єйдє-ылдый биздин мааланы аралап 
єтє баштады. Бирок анын жолдон єткєнїн мен эртели-кеч кєрє албай 
жїрдїм. Чоў жол бийик єскєн жїгєрїлєрдїн далдаасында калган эле.

Жїгєрї орулганда чоў жол шаўк этип ачыла берди. Жолборс жолдон 
каттаган киши-карага їйдєн дегеле асылып кетчїдєй адыраўдап чыгып, 
жакындап барганда кайра тайсалдай тїшїп, эки-їч мертебе калп эле арс-
арс їрїп коюп, кайра артына кайтып жїрдї. Бул анын кєнїмїш адаты эле, 
тек гана доўуз айбаты эле. Иттин бу сырын билгендер анык адыраўдап 
келатканын тоотушчу эмес, камырабай беймарал єтє беришчї. Жолборс-
тун ошонусун Анар гана чын кєрїп алыптыр.

Мен єзїм кєргєнїм жок, бир кїнї кечинде Анар биздин туштан 
ылдый єтїп баратса, Жолборс адатынча абалап жетип барыптыр. 
Ит артына кайра тартарда коркуп кеткен Анар жолго отура калып, 
тїйїнчєгїнєн бир нан ала коюптур. «Мечи деги, раистин жугун-
дусуна тойбой атсаў, ме, тоюп ал!» – деп бир нанын итке ыргытып 
ийиптир. Жолборс нанды баса калганда, Анар аны менен кадыресе
кишидей урушканча жолго тїшїп тїр.

Каптыргандан бери ит аттуунун баарынан жїрєгї тїшїп калган Анар 
ошондон кийин єйдє-ылдый єтсє нан таштап бере берип, Жолборсту жа-
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ман їйрєтїп ийди. Анарды аўдыганы аз келгенсип, ит эми башкалардан 
їмїт этип, тааныш эле кишилерге каап ийчїдєй тап кылып, алардын ар-
тынан калбай арсылдап, айласын кетире баштады. Кїн сайын мектепке 
каттачу кыздар Жолборс чуркап келатканда эле чай-чуй кыйкырышып, 
туш-тарапка дыр качышып, итти ого бетер эрдемситип салышты. Анан 
кыздар Анарды туурап итке нан таштап берип, єйдє-ылдый тынч єтїп 
жїрїштї. Бекер оокаттын кылыгына кирген даўгыт кыш тїшкєндє уят-
сыяттан бїтїндєй кол жууп, «кой-ай» дегенге кєнбєй, єткєн-кеткендин 
астын тороп, жолдун так ортосуна жатып алмай адат чыгарды. Локуя 
комдонуп жатып, болор-болбос ыркырап, жолоочу четтей басса кошо 
жылып, бирдеме їмїт этип акыйып, торогон кишисин биздин їйгє кый-
кыртчу болду. Бирок Жолборс чакырганыбызга кулак какпай, їйдїн 
нанына азгырылбай, какыс-кукус кылганыбызды деле эч тоотпой калды. 
Итибиздин ээнбаштыгын жакшылыкча койдура албай, анын айынан 
арыз-наала да кєп угуп ийдик. Ошондо атам: «Кысталак, дурус эле ит 
эле, паракор болуп кетти, – деп кейиди. – Капырай, тим эле паракорго 
шакирт жїргєндєй иш кылат! Кой, муну байлабаса болбойт, байлап 
салгыла!»

Мойнуна каргы тагып, тереў кагылган жоон казыкка бышык эле жип 
менен байлап койсок, ємїрї байлоо билбеген ит алкынып-жулкунуп 
жатып жибин їзїп кетти. Єчєшкєндєн чынжырлап байлап таштасак, 
бошоном деп урунуп-беринип, дагы їзєм деп єлєрмандыкка салып ал-
кынды, чынжырын тындырбай шалдыратып, кыйлага чейин казыкты 
чарк айлана берди. Шайы ооп, мойну ооруп, бу шалдыраган салмактуу 
неменин їзїлбєй турганына кєзї жеткенде Жолборс акактап туруп калды 
да, заманасы куурулгандай кыўшылап жиберди. Тамак ичпей кезерип, бу 
жагынан да кууланып кєрдї. Антсе да, минтсе да эчтеме чыкпаган соў ит 
єз пейилинен тапкан жаўы тагдырына аргасыз баш ийди.

Бирок кыш ортосунан Жолборс тун кыялы кескин бузула тїштї. 
Болор-болбоско кыжырланып, ачуусу мурдунун учуна тез чыгып, 
чыргоолоно баштады, тааныштарга деле ыркырап, чоочун кишилерге 
албууттанып жулунмай адат тапты. Бир жаалданып алса, кепке сабыр 
токтото албай, їрпєйє тїшкєн жогдорун кайра жаткыра албай, бир 
калыпта жай ырылдап, казыкты тегерене берчї болду. Буулуккандан 
ушинтип атабы деп кїндїз маал-маалы менен агытып кєрдїк. Анда 
Жолборс мал-салга катылып, жолдон єткєндєрдї дыркырата кууп, 
атчандарга асыла кетип жатты. Бир сапар кїндїз коё берсек, ал биз-
дикине келаткан карыя абабызды байкатпай куду май куйрук туштан 
каап алды. Чапандын калыўдыгына баракелде, иттин тиши чалдын 
этине єтпєй калыптыр. Ошо жолу Тїмєн Жолборсту байлап алып, 
эси-кєєнїнєн кеткис кылып аябай сабады. Кєрсє, деле пейили бузулган 
итке сабак болбоптур. 

Ит атаар жана башкалар 
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* * *

Райондук милициянын начальниги Бейшеке Ургазиев жазгы айдоо 
маалында колхозго уполномоченный болуп келип, биздин їйдє жатып 
жїргєн. Ал єзї жапалдаш бойлуу, ыраў-мїчєсї зайпана чалыш, кылык-
тангандай кыўылдап сылык-сыпаа сїйлєгєн, кулунча кишинеп кїлгєн 
киши экен. Эрмеги эле китеп экен, кєп окуй берип єзї да китептегидей 
сїйлєп калыптыр. Кїп-кїп сїйлєп чыкчырылган начальниктерди кєп 
кєргєн кыштак калкы Бейшеке Ургазиевдин илмейген назик келбетине 
тойбой, сыпайы жосундары менен кыўылдап сїйлєгєнїн аябай єгєйлєдї. 
Жоро шайтан аны келеке кылып алды.

Жоро шайтан демекчи, а дагы бир кызык киши. Уруштан келгенден 
бери лесхоздо корукчу болуп иштейт. Уруш чыга алекте айылдагы атка-
минер кызматтарга жармашып жїрїп, акыры сельсоветтин тєрагасына 
чейин кєтєрїлїп барган экен. Ал ошондо аябай катуу кєпкєн дешет. 
Кєпкєнїн мындан билгиле: жаш эле катыны турса, їстїнє Жаркынай 
деген сулуу кызды токолдукка алат. Жаркынайды аларын єзї алып, нике 
кїбєлїгїн єзїнїн кем акыл инисине жаздыртып таштайт. Ошентип Жоро 
шайтандын сулуу токолу документ боюнча акылында тубаса майыбы бар 
кайнисинин жары болуп калат. Душмандары Жоро шайтандын їстїнєн 
эки катыны бар деп «тоголок» арыз жазышат. Райондон тергєєчї келген-
де Жоро шайтан кєрєр кєз зайыбын келиним деп айтып, далилине алиги 
нике кїбєлїгїн кєрсєтєт; кошумча далил болсун деп Жаркынайды єзїнєн 
качыртып, «акелетип» тергетип да коёт. Бирок кїнїчїл жаш байбичеси 
айгак чыгып, анын айыбы ачылат да, сельсоветтиктен ыргып тїшєт. 
Тїшкєн ызасына чыдабай: «Їч жїз отуз їч талак койдум, тєрт тарабыў 
кыбыла, кааласаў баягы тергєєчїгє тийип ал!» – деп жаш байбичесин 
айдап иет. Анан нике кїбєлїгїн жаўыртып, Жаркынайды инисинин 
наамынан єзїнїкїнє каттатып алат.

Корукчу аты эле болбосо, Жоро шайтан токойду сыртынан багып, 
дайыма кыштакта бекер жїрєт. Баса, ал маал-маалы менен уучулукка 
чыгып, жазында бєлтїрїктєр кармайт, кїзїндє карышкыр да чаап алат. 
Ошондон улам кээ бир нускалуу карыялар аны: «Жоро бєрїчї» – деп 
кадырлап айтышат. Бирок анын чындап кылган иши – бакылдап элди 
кїлдїрмєй. Эртели-кеч устакананын алдына чогулгандарга тамаша салып 
турбаса жарпы жазылбайт. Ырас, ал чукугандай сєз таап, калпты-чынды 
койгулатып кїлкїлїї сїйлєйт. Бир гана айыбы: кебине уятты кєп ара-
лаштырып, шалпып кетет. Бир жеринде єксїгї бар киши кєрсє, ачкенедей 
жабышып, кайра-кайра келекелеп асыла бермей адаты да бар. Деги ал 
бирєєнї кїлкї кылбай тура албаса керек. Бейшеке Ургазиев биздин кыш-
такка келгенден бери Жоро шайтандын кїнї куду оўунан тууду белем!
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Мен бир кїнї чоў кишилердин сєзїн укканы устаканага барып кал-
сам, Жоро шайтан бак-бак этип атыптыр. Адегенде эле анын: «Катын 
эле болчу кейпи бар, катын болсо келишкен жубан болот эле, кысталак!» 
– дегени кулагыма чалынды. Жаўы начальникти кеп кылып жатканын 
мен дароо аўдай койдум. Жоро шайтан: «Кудай Таала оюнда ургаачы 
эле кылып жаратайын десе керек, баарын ургаачы кылып жасап келип, 
бир жерине келгенде гана жаўылып калган экен... – деп дагы шалпып 
кетип, анан кайра ымандуу сєзгє кайрылды. – Катын эле болуп калган-
да эмне? Керилип-чоюлуп, кыўылдап кылыктанып, кєзїн сїзїп турса... 
кысталак, мендей азамат уулдар колуна єлїп берет болчу! Башкаларды 
ким билсин, мен жан аямак эмесмин, кєргєндє эле дубанадай ак уруп 
артынан тїшмєкмїн. Ой-боюна койбой имерип алмакмын. Жаркылдаган 
Жаркынай сулууман да кечип иймекмин. Ошондо бир катындан арма-
ным чыгат эле, кысталак!» Жоро шайтан бирдемеге сугун тїшїргєндєй 
жаланып-жаланып койду эле, анын ар бир сєзїнє эле кїлїп отургандар 
кыраан-каткы тїшїп калды.

Кїлкї сээлдей тїшкєндє Жоро шайтан: «Єгїнї экєєбїз кызык бол-
бодукпу, – деп сєзїн узата берди. – Мен кызматтан суй жыгылып чарчап 
келаткамын. Начайлик чочугандай Жалгыз-Жаўгактын кырына чыгып 
барыптыр. Кєўїл сергитип келейин десе керек. Атын отко коё бериптир. 
Єзї болсо катынча єчєйїп отуруп алып, кєк майса чєптїн башынан мына 
минтип эркелетип сылап атыптыр. «Ассалоомалейкум!» – деп барк эт-
сем, селт чочуп кетти бечара. Кызга окшоп кыпкызыл боло тїштї. Куду 
кашына балпаў-балпаў басып бардым дагы, кыздыкындай маез колун 
ушу рабочу колум менен кабыштыра кармадым, кысталактыкы! Колун 
коё бербей, кайра-кайра кабыштыра кысып: «Саламатсызбы, аман-
сызбы, бакыбатсызбы, жакшысызбы, дуруссузбу?» – деп дегеле узакка 
эсен-соолук сурашып туруп алдым. Начайлик болсо: «Жакшы, жакшы!» 
– деп кыўылдап, колун кыскан сайын: «Ой, аксакал, ой, аксакал!» – деп 
ойкуштап, бойго жеткен кыздай бураўдай берди. Кысталак, бир маалда 
кєзїмє кыз эле кєрїнїп кетпеспи. Шап кучактап, кєкїрєгїмє кысып ий-
геними єзїм билбей калыпмын. Жаагым чуу дегенде бир эсиме келдим. 
Начайлик кучагыман жулунуп чыгып, кызаўдап урушуп, мени катырып 
сєгїп калды. «Акмак!», «Келесоо!», «Наадан!» – деп ого эле кєп сєз айтып 
чукчуўдады. Ошондогу менин сїйїнгєнїмї айтпагыла! «А-а, бар экенсиз 
го, жолдош начайлик! – деп арсалаўдап кїлдїм. – Мына эми єзїўїзгє 
келдиўиз!.. Бизге окшогондорго ушинтип кыргыйдай тийип турсаўыз! 
Сєгїп турбаган начайлик да, начайликпи!» Ошентип аржалактасам, 
кайран эр ого бетер ачууланып, ачуусуна чыдабай атына мине качты, 
минген бойдон єчєўдєп жїрїп берди... Жок, жинине тийсе бу деле тїзїк 
эле чукчуўдайт экен, кыздай кылыктанып сылык сїйлєгєнїн да унутуп 
калат экен!»
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Жоро шайтандын айтканы жарым-жартылай чын экен. Ал начальник-
ти кучактап го ийбептир, бирок колун бир саамга кыса кармап, тамашага 
чалып бакылдап тура берип, чын эле анын ачуусун келтириптир. Ошонун 
эртеси атам Жоро шайтанды чакыртып алып, жети ємїрїн жерге киргизе 
жекириптир. Деги атам Бейшеке Ургазиевге айрыкча жан тартып, анын 
кадыр-баркын бекер ооздордун келекелїї кеп-сєзїнєн кєп арачалады. 
Жаўы начальник ага бардык жагынан жагып калгансыды. «Билимдїї 
деген ушундай жумшак болот, – деп аны сыртынан мактап жїрдї атам. 
– Кишинин шагын сындырбайт, кєрїнгєнгє бейжай короўдой бербейт. 
Сойсо да билимдїї сойсун кишини. Чочоўдоп чоўсунгандын баары мага 
окшогон караўгы немелер».

Бир кїнї Бейшеке Ургазиев жогор жакка мейманчылап кетип, эл жа-
тарга чейин келген жок. Биз байлоодогу Жолборсту агытып ийип, жатып 
алганбыз. Мен катуу уйкумун айынан тїндє болгон дїрбєлєўдї туйбай 
калыпмын. Кєрсє, барган жери: «Жатып эле алыўыз» – деп суранса бол-
бой, начальник жети тїндє биздикине келе бериптир. Єчєйїп бастырып 
келатса, килеўдеп бош жїргєн Жолборс ага капыстан асыла кетиптир. 
Ат їстїнє чапчаў секирип, Ургазиевдин кєкїрєгїн апчый аркырап, ки-
телинин сол тєшїн айрып тїшїптїр. Муну мага эртеў менен турганда 
Тїмєн сїйїнчїлєп айтты.

Жолборстун жоругу атамы аябай беймаза кылды. Ал мен ойгонгондо 
эле эшикте наалып аткан экен, баарыбыз чайга отурганда деле бирде итти 
беймаал агыткан бизге сїйлєнїп, бирде иттин єзїнє ачууланып, бирде 
кителдин айрылганын айтып, єзїнчє эле наалый берди. Кителди жамап 
отурган жаўы апам да атама кошулуп кейип алды. Бир маалда Бейшеке 
Ургазиев чыдабай кетти. «Койсоўуздарчы, жарыктыктар, – деп кыўылдап 
жиберди ал. – Сиздер мени абдан ыўгайсыз абалда калтырып жатасыздар. 
Ырас, иттин мага асылганы принципте єкїнїчтїї факты деўизчи, бирок 
аган кейип-кепчїїнїн эч кажети жок».

Атам наалыганын тыйып, астындагы пияланы колуна алды. Бир саамга 
нандын чалп-чалп чайналганы менен чайдын шоркурата ичилгени гана 
угулуп турду. Атам ичип бїткєн чайынын тїбїн жерге серпип таштап, 
пияласын Тїмєнгє суна берди да: «Жолборс бизди жаман уят кылып 
койду, найсапты бїгїн эле аттырып салам!» – деди. Ургазиев селт чочуп, 
колундагы чайын тєгїп ала жаздады. Алдастап шашканынан: «Жо-жок, 
аксакал, антпеўиз, кереги жок, кереги жок!» – деп безилдеп жиберди. Жаўы 
начальник, Жоро шайтан айткандай, жини келгенде гана эмес, шашканда 
да башкалардай эле бат-бат сїйлєп иет экен. Атам анын оозуна таўыркай 
карап калды.

Бейшеке Ургазиев бир аз ойлонуп туруп, анан адатынча жай 
кыўылдады: «Иттин єлтїрїлїшїнє мен принципте каршы эмесмин, 
принципте ал башкаларды да каап алышы мїмкїн. Бирок сиз бир нер-
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сени эске албай жатасыз. Арийне, райондо ажыкыз жолдоштор аз эмес. 
Эгер ит єлтїрїлсє, сиз менен биз дагы бир шылдыўга негиз берип койгон 
болобуз. Ит атыла турган болсо, эртеў эле дагын бир анекдот чыгат. 
Айтор, «Ургазиев командировкага барып, чоўдугунан пайдаланып, бир 
ит аттырып келиптир» дегендей бирдеме чыкпай койбойт. Мындайды 
башымдан кєп єткєрбєдїмбї. Сиз билет бекенсиз, билбейт бекенсиз, 
менин бир аз їшїкчєєл жайым бар. Мен быйыл кышта кїн єтє суук бо-
луп турган эле, райкомго чейин жєє бардым, баргыча калчылдап їшїп 
кеттим. Ошол їшїгєнїмдї кєргєн ажыкыздар дароо гана бир анекдот 
чыгара коюшуптур. Мен анекдотту тузу менен айта албайм, ошентсе да 
айтууга далалат жасап кєрєйїн...»

Єзї айта баштаган анекдот боюнча, Бейшеке Ургазиев кышкы суукта 
райкомго колу менен оозун камтууга да шайы келбей тоўуп кириптир. 
Кире берип кабинетте отургандарга бирдеме деп айтканы карышкан 
оозун кїч менен чоў ачыптыр, бирок араандай ачылган оозун кайра 
жапканга шаасы жетпей, аўкайган бойдон карышып туруп калыптыр. 
Аўгыча болбой аны кимдир бирєє меш жанына делдейте кєтєрїп барып, 
ошо селейип каткан калыбында дубалга жєлєп коюптур. Карышканы 
жазылбай, жаагы жабылбай меш жанында жєлєнїї турган Бейшеке Ур-
газиев жарым сааттан кийин гана: «Са-ла-мат-сыз-дар-бы?» – деп їлдїрєп 
їн катыптыр. Кєрсє, чыгып келатып тамагына тоўуп калган салам сєзї 
жарым саатта араў эрип, оозунан араў-араў муун-мууну менен тїртїлїп 
чыккан экен.

Зыўкыйып тоўуп калган Бейшеке Ургазиевдин оозун аўырайта ачкан 
бойдон карышып, меш жанында кыймылсыз селейип турганы кєзїмє 
даана элестей тїштї. Мен кыстаган кїлкїмї кармай албай бышкырып 
ийдим. Жаўы начальник єзї да мага удаалаш кулунча кишинеп кїлїп 
калды. Атам мага жаман кєзї менен акырая тиктеди, мен коркконуман 
тиўшийип жер карай бердим. «Эчтеме эмес, аксакал, – деп атама карап 
жай кыўылдады начальник. – Бул єзї кїлкї чыкыра турган анекдот, адеп 
укканымда єзїм да кїлгємїн. Бирок кїлкїгє объект болуу кимге кызык? 
Жок, мен эми сиздин иттин айынан да кулкїгє калгым келбейт. Эгер 
мени белгилїї єлчємдє сыйласаўыз, итти азырынча єлїмгє кириптер 
кылбаўыз. Сизден суранам: маган ит асылганы жєнїндє эч кимге эчтеме 
деп айтпасаўыз экен!» 

Ажалы жеткен эмес экен, Жолборс мында да аман калды. Бирок 
ошондон кєп єтпєй эле ит тєрт жыл бою кызыл кыргында жїрїп, алты 
санынын кыпындай жерин окко чарпытпай, уруш бїткєндє «Даўк» орде-
нинен їчєєнї катар тагынып келген Айдараалы бырыкна деген кедейген 
кодоо жигитти каап алды.

Биздин кыштакта Айдараалы аттуудан экєє бар, эл аларды бир би-
ринен Айдараалы бакырчаак жана Айдараалы бырыкна деп ажыратат. 
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Бырыкнасы ушул кошумча атын уруштан кийин алыптыр, ага чейинки 
аты Айдараалы бир метр экен. Ошо кодоо Айдараалы аскерден келген 
кїнї бозодон саал ашыкча ичип коюптур, согушка барып келген жолдош-
тору бирдеме айтса эле анын баарына орусча «брыхня»1 деп кол шилтеп, 
кыткылыктап кїлє бериптир. Ал ошондон кийин Айдараалы бырыкна 
деген жаўы атка кєчїптїр.

Мен уйку-соодо ыўгыранып жаткамын. Сырттан иттин «ар-р» эткени, 
бирєєнїн ачуу кыйкырганы, атамын кєнїмїш «найсабын» айтып бакыр-
ганы капыстан кулагыма шак этти. Мен ыштанчан эле эшикке жїгїрїп 
чыктым. Атам качкан Жолборсту таш менен уруп кубалап баратыптыр, 
Айдараалы бырыкна канжалай тїшкєн оозунун їстїн кармагылап, кал-
тырап куту учуп, сєрїнїн жанында туруптур, жаўы апам кїйгєн оту бар 
очокко куйкум жытын буркурата курмушу куйкалап атыптыр.

Кєрсє, тїндє агыткан Жолборс кайра байлана электе Айдараалы бы-
рыкна биздикине жумуштап келаткан экен, тамдын капшытынан кедеў 
этип чыга калганда, пешайбандын бурчунда жаткан дєбєт ага илбирстей 
асылып тийип, «ар-р» этип беттен алыптыр.

Иттин курч тиши Айдараалы бырыкнанын куду їстїўкї эрдине ки-
риптир, тиш тийген жер кийин ок тийгенсип тырыйып бїттї. Тырыгын 
жашырам деп Айдараалы бырыкна мурутун коё берди. «Бир эсептен ит 
ырас эле кааптыр, – деп ал кыткылыктап кїлїп жїрдї. – Каппаса кайдан 
муруттуу болот элем». Коё берген муруту Айрадаалы бырыкнага куп 
жарашып, аны кадыресе салабаттуу кылды. Бирок Жолборс єзї каап 
алган адамынын мурутка жетинип, салабаттуу боло тїшкєнїн кєзї менен 
кєрбєй калды.

Ошо Айдараалы бырыкнаны капкан кїнї эле атам Жолборсту єлїм жаза-
сына буюрду. Тїштєн кийин окучу элем, мени атам сабактан келерим менен 
Ит атаарга жумшады. «Айт, эртеў саарлап келип атып таштасын», – деди. 
Мен ашканадан нан ала чыгып, Улукбек акеникин кєздєй бет алдым. 

Ит атаар – биздин кыштактагы бештен белгилїї адам. Биздин кєзгє 
басар мергенибиз да ошол. Кокус бирєєнїн ую же ити кутуруп кетсе, 
дайыма аны чакыртып аттырышат. Анан калса ал чын эле кєзгє атар 
мерген – кандай жаныбар атпасын, как кєзгє атып жыгат. Бир сапар мен 
єзїм кєргємїн: жогорку мааланын кутурган бир уюн коктуга байлап 
коюшкан экен, Улукбек аке алыстан эле атып ийген, атып ийсе ок уйдун 
оў кєзїнєн кирип, сол кєзї ченден тешип чыккан. Мен єзїм кєргєнїм 
жок, кєргєн балдар айтышат: Улукбек аке ит атса да ар дайым кєзгє 
атып жыгат экен. Ошенткенде иттин териси бузулбайт имиш, жогорку 
сортто єтєт имиш.

Уруштан келген соў Улукбек аке айлыктуу экен деп ушул ишке турган, 
райондук «Заготживсырьёнун» чоўу Акынбек Коёнкєзовго тогуздап-

1  Брыхня (туурасы – брехня) – орусча калп, жалган деген сєз.
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тогуздап кекилик тартуу кылып, анан менин атамы да арага салып жатып 
араў орношкон.

Улук акенин аттай кажырлуу бир кара эшеги бар. Аны коделегинде 
Ит атаардын тун уулуна таэнеси энчилеп берген экен. А кезде Улукбек 
аке урушта экен, уруштан ал кара коделек кадыресе эшек болуп калганда 
келиптир. Єзгєнгє тїшєр замат кеч кирип, тїнєп кеткени єзбек ашы-
насыныкына барыптыр, ошо жерден эшекчен базарчылап келген тун 
уулуна кабылыптыр. Тууган їйї кєзїнєн учкан Ит атаар тїнгє карабай 
кыштакка жол тартыптыр. Уулу экєє кара эшекти алмак-салмак минип 
отурушуп їйлєрїнє таўга жуук келишиптир. Їй-бїлєсї тїгєл экенин 
кєрїп, Улукбек акенин кєўїлї жайланыптыр. «Он беш кїндєн бери уйкум 
кана элек, бир алп уйку салбасам болбойт – дептир ал бала-чакасына. – 
Эртеўкиге чейин келгеними эч ким билбесин, мишайт кылышат».

Ал айтканындай эле туура бир сутка уктап, эртеси шашкеде эшегинин 
айкырыгынан ойгонуптур. Ойгонору менен: «О, коўгуроодой болгон 
доошуўан айланайын! – деп эшегине жалынып жибериптир. – Акжолтой 
экен, жаныбарым, акжолтой экен!» Кийин єзїнє учурашканы келгендерге 
да: «Акжолтой эшек экен, уулум экєє мени Єзгєндєн тосуп алышпа-
дыбы, – деп тамашасы жок мактана бериптир. – Тїшїндє эшек минген 
кишинин иши оўолот имиш. Мен кызылдай єлїмдєн эсен-соо кайттым, 
їйїмє тїшїмдє эмес, єўїмдє эшек минип келдим. Буюрса, ыкыбалым 
кєтєрїлєт экен!»

Улукбек аке кара эшегин жанындай кєрєт, дайыма: «Кара айгыр» – 
деп ардак менен атап, кїлїк аттан бетер бапестеп багат. Бирєєгє асти 
мингизбейт, сураган кишиге єлїмї бербейт. «О кайбар эй, єзїмї «сен» 
деп, кара айгырды «сиз» деп жїрсєм, кулакка гана койгулап иштеткиў 
бар ээ?!» – деп кергиштейт. Ошентет да карт кекирип коёт. Мунусу – бир 
чети «сєз бїттї» дегендин, бир чети «бозого тоюп алдым эле» дегендин 
белгиси. 

Ал жайдыр-кыштыр їзбєй бозо салдырат. Улукбек аке анда-санда 
бозодон аракка да кирип кетет. Єзї арак ичкенде эшегин да кур ооз кал-
тырбайт экен. «Ит атаар оўбойт, киши кылбагандын баарын ушу кылат, 
– деп чоў кишилер кїлїп калышат. – Кичинеден берип жїрїп эшегин да 
аракка їйрєтїп коюптур, капырай!»

Улукбек акенин ошентери де ле ырас окшойт. Ал айына бир жолу 
райондун борборуна тери єткєргєнї барат. Ошондо эшегине куудураган 
терилерин їйє артып алып соо кетет да, кайра эшегинин жонуна конуп 
мас кайтат. Нары-бери оолжуп, алды-артына тоўкочуктап, їйїндєгї за-
йыбы жанында тургансып: «Ой, катын! Катын!» – деп улам-улам чакыра 
берет. Алка-шалка тердеген эшеги да башын кейкейте кєтєрїп, куйругун 
казыктай чычайтып, дегеле алчылана басат; їйїнє жакындаган сайын ал-
кынгандан алкынып, анда-санда буттары чалыштаса болбой адыраўдап, 

Ит атаар жана башкалар 

www.bizdin.kg



26

кайра-кайра айкырып кулак тундурат... Эртеси ээси їйїндє башын мык-
чый кокуйлап жатса, эшеги малканада єйдє боло албай очорулуп калат.

Улукбек акенин дагы бир кызык жоругу бар. Ал жыл сайын тоокту 
кєп багат, бозодон ичи каарылып же этсиреп кетсе эле бир тоогун чыга-
ша кылат. Бирок ал тоокту элчилеп мууздап жебейт, дайыма атып жейт. 
Союла турган тоокту уулу же кызы, алар болбосо башка балдардын бирєє 
там башына алып чыгып, ошо жерден кєкєлєтє ыргытып берет, жерде 
«мантикирис» мылтыкчан даяр турган Улукбек аке «чып» дедире атып 
калат, тоок кээ-кээде эле жерге тирїї тїшпєсє, демейде єлїп тїшєт. Там 
башынан мен деле далай тоокту кєкєлєтє учуруп бергемин, ошолордун 
бирєє гана жерге тирїї тїшїп, кукулуктап сайга качып жєнєгєн, качып 
баратканда как койкоктогон башына ок тийип, томолонуп кеткен... 
Ушинтип тоок атканын Улукбек аке «тирнирєпкє» деп атайт. Тоогуна 
жерге тїшкїчє тийгизсе эле ал: «Мынтип тирнирєпкє кылып турбасаў 
сынайперче атканды да унутуп каласыў», – деп чїйрїйїп коёт.

Улукбек аке деги кыштагыбызды кеп менен кїлкїдєн єксїтпєйт. 
Соосунда кылгандары эле кары-жашка кїнїмдїк эрмек болот, ал эми 
мас чагында кылгандары кыштакты кєп кїнгє дуулдатат. Элдин баары 
эртели-кеч Улукбек акенин чалды-куйду жоруктарын айтып кїлє берет. 
Кээ бирєєлєр гана: «Бу башта мындай эмес болчу, уруштан ушинтип 
айнып кайтты», – деп калышат. Анын айныганы кеп-сєз болсо эле Жоро 
шайтан туурадан чыгат. «Ит атаардын кантип айныганын мына менден 
сурабайсыўарбы, – деп бак-бак этет ал. – Бу сынайперлик кылып жїрїп, 
уруш бїтєрдє десанты вызботко туш болбойт бекен. Барган кїнї эле 
жонуна парашут таўып туруп, айрыпландан куркуратып таштап ийишип-
тир. Ит атаарыў єлсє да жєн єлбєй калсын, ошондо да элден башкача 
болом деп шумдуктаныптыр, эл буту менен тїшїп атса, ал башы менен 
жерге тїшїптїр, жердин катуусун жаман башы менен сынап кєрїптїр. 
Мунун мээси ошондо козголуп калган, аны силер билбейсиўер, мына, 
мен билем!»

Былтыр бекен, айтор, бир жолу кечинде атам, жаўы апам, абаларым 
болуп Улукбек акенин кылыктарын сїйлєшїп отуруп калышты. Мен 
кыябы келе тїшкєндє: «Ит атаар мурда башкача экен го, аскерден айнып 
келген имиш го?» – деп сєз арасына кыпчылдым. «Каяктан айныйт, апен-
ди чалыш пейили башта эле бар болчу», – деди атам. Анан ал Улукбек 
акенин жаш чагынан эскере кетти:

 «Уруштан мурда кароолчу да кылып кєрбєдїкпї. Калкоздун кян-
сясына1 їйї жакын, кирип-чыгып карап турат дегенбиз. Караарын го 
жакшы эле карап жїрдї, калпычылыгы бизди аябай жадатты. Мен 
ошондо билбедимби, калпты бир шумдук айтат экен, капырай! Бїгїн 
сенден бирдеме укса, эртеси эле аны сага таптакыр башка кылып кайра 

1  Кянся (кэнсэ) – кантора, канцелярия.
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айтып берет. Айтып берсе, кечээ эле єзїў айтканды кайра єзїў тааныбай 
каласыў. Кайдыгер калп айтса го мейли эле, калпына калкоздун ишин 
аралаштырып жаман кылды. Мен билбей жїрє берипмин, Улукбек ме-
нин атыман калп сїйлєп, айтпагандын баарын айттыра бериптир. Мага 
туюк сїйлєп таарынгандар эле кєбєйїп кетти. Бир кїнї ушул эле Маати 
кокуй келип, мага туюк таарыныч айтып калды. Сурамжылап аныгына 
жетсем, Маати кокуй Улукбектин калпын чын кєрїп коркуп алыптыр. 
«Айдап кел ошо найсапты!» – дедим. Маати кокуй Ит атаарды алаўдатып 
ээрчитип келди. «Эй, жаны жок, Маатини кулакка тарттырам деп качан 
айттым эле сага?» Ушундай десем, жаны жок Ит атаар: «Мен аны жєн 
эле айтып койгомун», – деп чїйрїйїп, турбаспы! Жети атасын калтырбай 
ашатып сєгїп, эсинен кеткис кылдым. Ошондо деле ал калпын тыйган 
жок. Дагы бир кїнї мага Айдараалы бакырчаак келет. Ал кїїлєнїп 
кирип келип эле: «Ит экенсиў!» – деди. Анан мени «ит» деп туюк кеке-
тип, наркы-терки зиркилдей берди. «Ырас, менде итчилик бар, мойнума 
алам, – деп тамашага чалымыш болдум. – Эми сенде да итчилик болуп 
атпайбы. Ачыгын айтчы деги, эмне дартыў бар?» Бакырчаак ого бетер 
бакырбаспы. «Ой, ормойгон арамы, бакырбай ачыгын жай айтчы!» – деп 
менин жиним келе тїшїп, кыйкырып жибердим. Ал менден бешбетер 
бакырды: «Ачыгын сен айт! Мага келген орден кана? Єзїмкїн єзїмє 
бер, ит!» Экєєбїз бакырышып атып араў тїшїнїштїк. Кєрсє, оўбогон 
Улукбек Айдараалыга: «Сен экєєбїзгє Калийнин аксакалдан эки орден 
келген экен» – дептир мен єзїмкїн алып катып койдум, ушу сеникин раис 
єзї алып алды окшойт», – дептир. Бакырчаактын кїїлєнїп келип мурду 
менен бир тийгени ошол экен. Экєєбїз туткакташкан бойдон Улукбекти-
кине кирип бардык. «Эй, жаны жок, экєєўєргє Калининден качан орден 
келди эле, ыя?» – деп кыйкырып кирдим. Ит атаар дагы эле баягысын 
айтып турбаспы: «Мен аны калп эле айтып койгомун». Жаным чыгып 
кетти. «Жєн эле айта бересиўби, найсап! Эмне, оозуўа алыў жетпейби?» 
Ошондо да Улукбектен сєз качып кутулбайт. «Оозуман чыгып кетсе эмне 
кылайын!» – деп кайра мага догурунуп жїрбєйбї! Ошо жерден Айдараалы 
бакырчаак мага: «Сєзїмдї кайра алдым, жолдош раис, – деп коюп, Ит 
атаарга апырылып кирди. – Мына, сен ит экенсиў!» 

«Аны кароолчудан бошоткуча шашпадымбы, – деди атам кїлкї 
басылганда. – Баарыбызды кагыштырып, арабызга от жагып ийбесин 
деп чочуладым. Кєрсє, бечаранын ошентейин деген деле ою жок экен. 
Єзї айткандай, калпты жєн эле айта берет экен. Иштебей тура албаган 
дыйкан адамдар болот, алар керээли-кечке тыным билбей кажына бе-
рет, кажынып турбаса ооруп калат. Бу Улукбек да ошолордой эле неме 
окшойт, калп айтып турбаса оорумак тургай єлїп деле калабы дейм, а 
жаны жок. Байкап кєрсєм, бу дагы бир дыйкан экен, калптын дыйканы 
экен. Биз анын ошондоюн билбейт экенбиз. Ит атаар ушу майда балдар-
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ды ырас таап алды. Балдарга эмне? Калпыбы, чыныбы, кызык сєз болсо 
жыргап уга беришет да. Улукбек болсо курсагында кайнаган бугун ырас 
чыгарып алат».

Улукбек аке калп жагынан биздин кыштак тїгїл, бїт район боюнча эч 
кимди алдына чыгарбайт имиш. Чоў кишилердин баары ушундай деп айты-
шат. Жоро шайтан болсо: «Кудая шїгїр, биздин уруу башкасынан жутаса 
да, калп тан жутабайт, – деп бакылдап калат. – Мына, чынды чыўыртып 
айткан мен деле кээ-кээде апыртып коём. Анча-мынча апыртпаган киши 
да кишиби?! Кєбїбїздїн эле калпыбыз бар, бирок баарыбыз Ит атаардын 
жанында шоона эшпей калабыз».

Жоро шайтан Улукбек аке тууралуу ушул сыўары тамашалуу бирде-
мелерди їстєккє-босток чыгара берет. Баарынан да анын: «Азирети Калп 
калпа» – деп чыгарганы аябай кызык. Ал калпты кадыресе кишидей кылып 
жандандырып айтат, ага «Азирети Калп калпа» деген ат коюп, эшек мин-
дирип, селде чалдырып, сїлкїлдєтїп эл кыдыртып коёт.

Ошо Азирети Калп калпа илгери биздин кыштакка келген имиш да, 
кийин калпычы боло турган балтыр бешик балдардын їйлєрїн текши кы-
дырып чыккан имиш. Ал болочок калпычылардын кээ биринин бетинен 
єєп, кээ бирин башынан сылай эркелетип, кээ бирин батага маарытып-
тыр, кээ бириникинен чай ичип, кээ бириникине тїнєптїр, кээ биринин 
атасына эле алыстан салам айтып єтїптїр. Ошондо Азирети Калп калпа 
Улукбек акеникине їч кїн катар коно жатып, кетеринде ага ак батасын 
берип, оозуна тїкїрїп кетиптир. Калп калпа оозун толтура тїкїргєндє 
болочок Ит атаар какап-чакап, азыраак жийиркене тїшїптїр. Анын 
жийиркенгендей чїйрїйїп калганы ошондон экен.

Жоро шайтан ушуларды укмуштантып сїйлєп келип: «Калпты Ит 
атаардай кылып айтыш кыйын, ага дуба кеткен, – деп багжаўдайт да, 
артынан кара кїчкє єкїнїмїш болот: «Аттиў ай-я, ошондо Азирети Калп 
калпа биздин туштан атама салам айтып єткєн экен, атам «тїшїўїз» деп 
чакырса болбой койгон экен, ошонун азабынан мен калпты жарытып 
айта албай жїрбєйїмбї!»

Чоў кишилердин арасында Улукбек акеге сєйкєнбєй сїйлєгєнї жокко 
эсе. Жадагалса эки сєздїн башын кошо албаган коноктор менен єтїгїн 
майрыйта баскан ашкебилер да ага сынтагып сїйлєйт. «Эй, Ит атаар!– деп 
келишет ошолор. – Кана, єрдєктєрїўєн бирди-экини учуруп койбойсуўбу?» 
Мындай арсыз шакабаларды го Улукбек аке чиркей талагандай да кєрбєйт. 
Баарынан Жоро шайтандын асылганы жаман. Ал кєрїнгєн жерде Улук-
бек акеге жабышып, а жок жерде деле ага тийиштирип кїлкїлїї кеп-сєз 
чыгарганы чыгарган. Єрдєктїн жапайысын же бакмасын кєргєндє: «Ит 
атаардын єрдєгї го, быякта эмне кылып жїрєт?» – дегендей бирдеме айт-
пай койбойт. Бая кїнї эле устакананын алдында Жоро шайтандын элди 
кїлдїрїп атканын уккамын.
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«Айтты-айтты дээрсиўер, калп тын беш жылдык планын Ит атаар 
быйыл эле бїткєрїп коёт, – деп бакылдап отурган Жоро шайтан. – 
Быйыл єрдєктєрї бир укмуш балалаптыр! Кызматым кыйын эмеспи, 
єгїнї кечке маал кызматтан чарчап келатсам, биздин їйдїн їстїнєн эле 
бир куш чарк айланып учат. Їнї кудайга жетчїдєй боздоп каркылдайт 
шоруў каткыр. Сїйгєн жарым Жаркынай сулуудан: «Бу кайсы куш?» – 
деп сурадым. Ошондо Жаркынайым жаркылдап айтып калды: «Балаўын 
кылганы да! Безери балаў балдарын апкеле бериптир, эми энеси ушинтип 
эле безилдеп атат». Кєрсє, жанагы менин жарыбагырым темселеп жїрїп 
Сасык-Булактын сазынан талаа єрдєктїн уясын таап алыптыр, сегиз ба-
лапаны бар экен, энесин чыркыратып туруп эле баарын койнуна салып 
їйгє жєнєптїр, эне єрдєк артынан їйгє чейин безилдеп ээрчип келиптир. 
Єзїўєр билесиўер, мен бала-чакага тим эле кыргыйдай тиет эмесмин би. 
«О, делдейген кулагыўды сенин! Баарын бїтїрїп эми ушу уурулукка 
єттїўбї? Бирєєнїн єрдєгїн башыўа урасыўбы, ыя?» Ушундай деп 
кїпїлдєсєм, чычкагым єзїмї айныбай тарткан экен, кайра мага каяша 
айтып жїрбєйбї. «Эмне, сени кудайдын єрдєктєрїнє да корукчу койду 
беле? Бу талаа єрдєктїн балдары, Сасык-Булактан таап келдим», – деп 
турат да кысталак. Анда мен: «О, делдейген кулак-мулагыўды! – деп ого 
бетер кїпїлдєбєйт бекемин. – Кудайдыкы эмес эле, Улукбек акеўки бул 
єрдєк! Элден жашырып сазга катып койсо, сен балапандарын уурдап келе 
берипсиў. Єрдєктєрї жок эми кантип оокат кылат Ит атаар акеў? Бар, каер-
ден алсаў, ошо жерге жеткирип кел!» Ит атаардын балапан єрдєктєрїн 
ошентип баламан кайра кєтєртїп ийдим. Ырас кылыпмынбы, ыя?»

Жоро шайтандын ушундай апыртмаларына чоў кишилер кыраан-
каткы тїшїп кїлїшєт. «Атаўа ыракмат, шайтан, Ит атаарды куп кана 
келиштиресиў да!» – деп кєтєрє чалып мактап да коюшат. Ошого эр-
демсиген Жоро шайтан кээде аша чаап, єтє эле олдоксон тамаша кылып 
жиберет. Мурдагы жылы – анда мен їчїнчї класста окучу элем – обу жок 
ойнойм деп ал Улукбек акени бєєдє єлтїрїп ала жаздаган.

Ошо сапар биз, кичинекей балдар, дем алыш кїнї Улукбек акенин 
короосундагы чарпаяга батпай тыгылышып отурганбыз. Улукбек аке 
болсо бизге аўгеме салып берип аткан. Аўгеме кызып калганда атчан 
бирєє короого дїпїрєтїп кирип келди. Жалт карай салсак, Жоро шайтан 
экен. «Эй, Ит атаар, балдарга єрдєгїўїн учканын кєрсєтїп отурасыўбы? 
– деп барк этти ал. – Тоокторуўу аткыча оозуўан учкан єрдєктєрїўї 
ата берсеў го, качан эле кырып бїтїрєт элеў. Эми жерге-сууга батпай 
быкылдап кетиптир, башкалар атып убара болуп атат. Капчыгайдан бир 
мадырабаш атып алган экен, мен: «Келе, бер, бул биздин Ит атаардыкы!» 
– деп колунан жулуп алдым. Ме, єрдєгїўї єзїў ал! Ха-ха-ха! Бышырып 
же! Ха-ха-ха!» Жору-шайтан артына жашырып турган єлїк єрдєгїн биз 
жакка серпип ийип, каткырган бойдон атынын башын бурганча, єрдєк 
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как ортобузга талп этип, канаттарын жайып жатып калды. Улукбек аке 
колдорун сереў эттире селт чочуп кетти да, тула боюн жыйра чалкалап, 
кєздєрїн алайткандан алайтып барып, кайра бїкчїйє тїштї, бетин ыйлап 
ийчїдєй тырыштырып, мурдун чїйрїйткєндєн чїйрїйтїп, кєкїрєгїн 
апчый кармап, онтолоп жиберди...

Аялы бетине суу чачып, колу-бутун укалап, эптеп эсине келтирип їйїнє 
колтуктап киргизип баратса, Улукбек аке бизге кылчая берип, їлдїрєгєн 
їнї менен: «Капа... болбогула... балдар... кєрдїўєр го... табым кичине... 
айный тїштї», – деди. Биз ошондо Улукбек акеге боорубуз ачып, Жоро 
шайтандын ырайымсыз тамашасына кыжырыбыз кайнап, їй-їйлєрїбїзгє 
шылкыйып сабыры суз тараганбыз.

Улукбек акенин аябай жаман кєргєн кишиси эле ушу Жоро шай тан бол-
со керек. Ал аны кас ташкан жоосунан бешбетер жек кєрєт, жек кєргєнї 
ушунчалык – Жоро шайтандын атын угар замат чїйрїгїй мурду ого бе-
тер чїйрїйїп, дїўїрєйгєн єўї кара кєк тарта тїшєт, титиреўдеген жука 
эриндерин кыбыратып, ичинен сєгїнїп жиберет. Ал Жоро шайтандын 
изин басканда жалтайлап турат, а жїргєн жерден жаа бою качып єтєт. 
Кокус экєє беттеше калса, Жоро шайтан чап эле ага асыла кетет, Улукбек 
аке болсо каяша айтканга бурчасы келбей, ызырынып купуя сєгїнгєн 
бойдон качып жєнєйт. Бирок ал бизге айтып берчї аўгемелеринде Жоро 
шайтандан каалашынча єчїн алат, ага адамда бар жамандыктын баарын 
жамап сїрєттєп, моокум-табасын аябай кандырат, анын абийирин тим 
эле айрандай ашатып тєгєт. Улукбек аке кас душманына їйїндє отуруп 
алып ушундай каяша айтат!

Ал чоў кишилердин калгандарын деле жакшы кєрїп жарытпайт, 
алар топтошуп турган жерге эзели єзї басып барбайт. Барса эле баары 
туш-туштан чыгышып, шакаба чегип кажышып аны жїдєтїп ийишет. 
Ошонун айынан ал айылдагы ак тилектїї тойлорго да кєз кєрсєтпєйт. 
Мен телпеўдеп дегеле той аттуудан кур калбайм, ошо тойлордун бири-
нен да Улукбек акени кєрє элекмин. Кєп кишилїї жыйындардан анын 
їзбєй барганы эле тажия1 экен. Бирок тажияларга барганда ал эркектерге 
кошулбай, аялдардын арасына отуруп алат экен. Анын ошентерин мен 
таэнемин тажиясында кєрбєдїмбї.

Ал єзї жалгыз алыстан єкїрїп келип, єкїргєн бойдон сєєк жаткан 
боз їйгє кирип кетти. Кайра эшикке чыкканда короодо топ-топ болуп 
отурушкан эркектерге сыртын салып, аялдар отурган жакка басты. Эр-
кектер дуу кїлїп ийишти. Алардын бирєє: «Эй, Ит атаар, катындардын 
ичинде суутуп коюптурбу, бас бери!» – деп кыйкырды. «О, силердин 
атаўардын арбагына! – деп кыжынды Улукбек аке отурганы жатып. – 
Силерден кєрє катындар жакшы, ушулар менен эле отурам». Аял-эркек 
бири калбай кыраан-каткы тїштї. Дагы бир эркек кїлкїгє аралаш да-

1  Тажия – сєєк коюу жєрєлгєсї, кара аш.
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быш салды: «Бу сен качантан бери катын болуп калдыў эле?» Улукбек 
аке да жемин жедирбей: «О, сенин атаўын арбагына! – деп корс этти. 
– Сендей эркек болгуча, катын эле болом!» Баары теў кїлкїдєн дагы 
кыйракан тїштї. Анан бири-биринен кыйынсынган тамашакєйлєр туш-
тараптан каптап киргенде, бечара Улукбек аке талоонго тїшкєн итке 
окшоп кылчаўдап жооп беришке да чамасы келбей калды. Эки далысы 
уўкуя чыккыча башын тємєн тїшїрїп, кулагын жапырып, тїнєргєндєн 
тїнєрїп, чїйрїйгєндєн чїйрїйїп, тек жука эриндерин кыбырата ичинен 
сєгїнїп, отурган жерине белчесинен батып кеткенсиди. Анын ошо кыя-
паты мага їлїлканасына кире качкан їлїлдєй кєрїндї.

Деги Улукбек аке чоў кишилердин тобун кєргєндє эле чочуўкурап, 
їлїлдєй жымырылып, алардын жанынан сыртын салып єткєнгє камынып, 
кулагын жапыра баштайт. Кєчєгє чыкса эле мурчуйгандан мурчуюп, каба-
гын карыш тїшїрїп алат. Ошентип алганы дїўїрєйгєн єўї менен чїйрїгїй 
мурдуна кошулуп, анын кебетесин ого бетер келиштирип таштайт.

Анан калса анын ыраўы аябай эле калаты кызык. Жаўыдан тєрєлгєндє 
киндик энеси аны сїйїнчїлєп кєрсєткєнї алпарса, чоў энеси катуу чочуп 
кеткен имиш: «Апей! Маймыл го мунуў, апар нары!»  Улукбек акенин 
ынды кара ыраўы чын эле серт, кєргєн кишини чочуткудай эле бар. 
Мурду болсо кимдир бирєє учунан чымчый кармап, анан ылдый карай 
чоё тартып, кайра ныгыра басып койгондой. Же єтє катуу жийиркенген 
бойдон бетине биротоло катып калгандай. Айтор, ал жай убакта эле кєзї 
кєргєндїн баарын жактырбай мурдун чїйрїп жїргєнсїйт, ал эми кабак 
тїйє мурчуюп алса, жарык дїйнєдєн кєўїлї аябай жипкирип турган 
сыяктанып калат. 

Чоў кишилер менен оту анча кїйїшпєгєн Улукбек аке биздей бал-
дар менен, айрыкча бизден да кичинекейлер менен аябай ынак. Биз-
ди кєргєндє анын кабагы жарк этип, бетинде жылмаюу кылактап, 
дїўїрєйгєн ырайында кандайдыр бир мээрим пайда болот, атїгїл 
мурдун чїйрїп жийиркенгенсип турганы да жазыла тїшкєнсїйт. Биз 
їйїнє барганда ал чын кєўїлїнєн кубанып кетет, кашка тиштерин жарк 
эттире кїлє багып, ордунан шарт ыргып турат, їстїнє дегеле ызааттуу 
меймандары кирип келгендей бїлїнїп, жетине албай калдаўдап калат. 
«Эй, катын! – деп ашкана їйїнє бакырат. – Балдар келди, тєшєк салып, 
чай кайнат!» Анан отурган жерибизге кєрпєчє тєшєтїп, астыбызга дас-
торкон жайдырат. Єзї бозодон согот, биз нан жеп, чай ичебиз. 

Ал бизди єзї менен теў барабар кишидей кєрєт, биз тургай кичине-
кейлерге деле, жанагы мектепке бара элек балдар бар го, ошолорго деле 
теўтушча сїйлєп, теўтушча мамиле кылат. Анын жанында отурганда биз 
єзїбїздї кадыресе чоў кишидей сезип кетебиз. А чоў кишилер анын биз 
менен мамыр-жумур алакасын жактыра беришпей: «Атан тєє мас болсо, 
тайлак тєє менен дос болот», – деп калышат,
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Бирок бизди Улукбек акеге шынаарлаткан анын жакшы мамилеси 
эмес, кызык-кызык кеп-сєздєрї. Ал акыйкатта укмуш сїйлєйт! Ке бин 
муўайым, жай доош менен эле баштайт, адегенде биз анын сєздєрїн 
мурдунун чїйрїйгєнї, жука эриндеринин кыбыраганы, мурутунун чы-
чайганы, колдорунун сереўдегени менен кошо угуп-кєрїп отурабыз. Анан 
ал кызыгандан кызый берет, биз болсок кептин кызыгына улам-улам 
бата беребиз; анан бир маалда аўгеменин таасирине кадыресе арбала 
баштайбыз да, єзїбїздї єзїбїз унутуп, кєрїп турганыбыздын баарын 
кєрбєй, аўгеменин ичине качан чєгїп кеткенибизди да байкабай калабыз.

Анан биздин кєз алдыбызга жомоктогудай татынакай кєрї нїштєр, 
бири-бирине чиеленишкен укмуш кызык окуялар, опурталдуу бурум-
бурумдары кєп тагдырлар тизмектешип тартыла берет. Жок, биз 
ошолордун баарын жєн эле кєзїбїз менен кєрїп турбай, алардын ара-
сында єзїбїз кошо аралашып жїргєн болобуз, кубангандарга кошулуп 
кубанычка батабыз, кайгыргандарга кошулуп кайгыга малынабыз, 
кыйналгандарга кошулуп кыйналыш тартабыз; жомоктогудай акылман 
сїйлєп, жомоктогудай иштер кылып, жомоктогудай кереметтенип жїргєн 
Улукбек акенин єзїн кайра-кайра кєрє беребиз; жомоктогудай бирде 
тїрї суук, бирде кыянатчыл, бирде коён жїрєк коркок Жоро шайтанга 
да кєп жолугабыз.

Анткен менен анын айткандары жомок десеў, жомокко окшошпогон, 
китептеги чыгармаларга да анча коошо бербеген кызыктай бир нерсе-
лер. Ал кєргєн-билгендерин эле айтып жаткансыйт, кєбїнчє жеке єзї 
башынан кечиргендерин, согушта жасаган иштерин, Жоро шайтан менен 
кантип кармашканын кеп кылгансыйт, биздин кыштакта жашап єткєн ки-
шилердин, жылкылардын, иттердин тиричилигинен эле сєз козгоп отур-
гансыйт. Бирок ошолордун баарын таптакыр башкача кылып асемдеп, 
кубулжутуп, сонундап айтат: анын оозунан бизге ашмалтай-тааныш эле 
нерселер жомоктун буусуна чайкалгансып чыгат, кєрє берип кєзїбїзгє 
кєндїм болгон эле кубулуштар таптакыр єзгєрїп, башкача кебете алып, 
кулпургансып кетет.

Бизге Улукбек акенин ушундай сєздєрїнєн кызык бу дїйнєдє эчтеме 
жоктой керїнєт. Мектепке бара электе, атїгїл биринчи-экинчиде окуп 
жїргєндє биз анын айткандарына жантыгыбыздан жата калып кулак 
тєшєйбїз, алардын калпы-чыны менен деле анча ишибиз болбойт. Тек 
їчїнчї-тєртїнчїгє барганда гана кєўїлїбїзгє кїнєм саноо башбактап 
кирет. Буга дагы эле болсо чоў кишилер себепкер. Алар ар дайым биз-
дин кєзїбїзчє Улукбек акени келекелей кеп кылышат, апендиникиндей 
кылык-жоруктарын айтып кїлкї салышат, сїйлєсє эле кызылдай калп 
сїйлєрїн кулагыбызга куя беришет. Анан биз жан-дилибиз менен жакшы 
кєргєн кишибизге башкача карап, айткандарына баштагыдай ишенбей, 
андан тымызын жатыркай баштайбыз. Бирок айтканы бїт калп экенин 
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билгенде деле биз аны укпай коё албайбыз, карандай калпты шыпырыл-
тып сїйлєп берерин кїн мурунтан билип турсак деле аныкына имерчиктеп 
бара беребиз. Бир гана жаман жерибиз: кичине чоўоё тїшкєндєрїбїз 
Улукбек акенин калптарын їйїнєн жыргап-жыргай угуп алабыз да, 
сыртка чыкканда чоў кишилерди ээрчип мыскыл кылабыз, а тууралуу 
улуулардын сїйлєгєнїн сїйлєп кетебиз. Кокус чоў кишилер сурап ко-
юшса, уккандарыбыздын баарын: «Ит атаардын жаўы калптары» – деп 
дегеле келекелїї кылып айтып калабыз. 

Мен да азыр кичине чоўоюп, бешинчиден окуп жїрєм. Улукбек акенин 
кеп-сєзїн їйїнєн майда балдар менен кошо маашырканып угуп, анан 
тышка чыксам эле чоў кишилер тарабына єтє качам. Сурагандарга а 
тїгїл Ит атаардын кантип сїйлєгєнїн тамашалап туурап, калптарын 
мазактамыш болуп кайта айтып берем. 

* * *

Мен Улукбек акеникине жеткенче кєз байланайын деп калды. Ачык 
эшиктен шырп алдырбай кирип барсам, ал єз тєрїндє сїйлєп отурган 
экен. Оў-сол жагында уй мїйїз тартып кыдыракей отурган жалаў кичи-
не балдар. Терезе текчесинде єлїмсєк кызгылт-кїїгїм жарык чыгарган 
жетинчи чырак. Ортодо жая салынган эски чыт дасторкон, дасторкондун 
ар кайсы жеринде загыра нандын кесек-кесек сындырымдары, кырлары 
кетилген їч чай пияла, бирєєнїн эки жеринде кадоосу бар. Пиялалардын 
чайы куюлган бойдон ичилбей туруптур, бир гана Улукбек акенин астын-
дагы жыгач кесе бошогон экен, ичинде агарып бозонун жугу калыптыр.

Улукбек аке сїйлєгєндїн кызуусуна кирип, угуп отургандар да кызык-
ка аябай баткан экен, мен кирип барганда бирєє да мага назар бєлгєн 
жок, эси-дартын кепке алдырып койгон немелер менин киргеними чын 
эле байкашкан жок. Салам айтайын-айтайын деп барып, бирок саламым 
аликсиз калабы деп оозумду тартып алдым, отургандардын четки ката-
рына барып кєчїк бастым.

Ит атаар учуп кетчїдєй теминип-теминип, колдорун арбаўдатып, 
жанын сабай чамынып сїйлєп жатса, тєрдєгї текчеге жыйылган жїктїн 
боорунда калдайган чоў кєлєкєсї арбаў-тарбаў ойноп жатты; ынды кара 
бети кызууланып, коўур майланышып, кызгылт-кїїгїм жарыкка кїўїрт 
жылтылдап, алайган кєздєрї менен кїрєк тиштери жарк-жарк этип тур-
ду. Мурдун чїйрїйтїп, чычайган муруттарын сербеўдетип, шилекейин 
уурттарына кєбїртє чыгарып, тиштеринин арасынан чачыратып, чамын-
гандан чамынып жаўшай берди. Мени адегенде анын кыймыл-аракети 
кєбїрєєк алагды кылды, сєзїнїн мааниси аў-сезимиме анча жете берген 
жок, кептин жайын бир кыйладан кийин гана боолголой баштадым.
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Башын укпай калганыман аўгеменин жибин кармай албай, кызыгына 
кире албай тирмие кулак тєшєп отурсам, Ит атаар капысынан манда-
шын жаза коюп чєгєлєй берди. Аўгыча болбой колдору менен шап жер 
таянып, итчесинен чочоё калды; анан: «Ошондо жаны кашайган кайран 
Кєкдобул желке жїнїн їрпєйтїп, кєздєрїн панардай балбылдатып, мына 
минтип асманга телмирип, мына минтип уўулдап», – деди да, итчесинен 
улуп-улуп жиберди: куду иттин єзїнє окшотуп їргєн боюнча жайылуу 
дасторкондун їстїнєн жєрмєлєп кетти; тизеси менен кара кесени аўтара 
жыгып, зыгыра нандын сыныктарын жалпайта басып, дасторконду сы-
дыра тартты; пиялалар дасторкон менен кошо акырын сїйрєлїп, бирєє 
кыўырайып барып жыгылып, чайы тєгїлдї. Мен бырс кїлїп ийдим. 
Отурган кичинекей балдардын бирєє да кїлгєн жок, аларды аўгеме 
ушунча арбап салган экен, дасторкондун їстїнєн кєз ачып-жумганча 
жєрмєлєп єтїп, эми шалчанын їстїндє жєрмєлєп їрїп бараткан Ит 
атаарды баары текши кїн карамадай ээрчий карашып, жалдырагандан 
жалдырап отурушту. Улукбек аке єйдє боло койду да, бир тереў дем 
алып, кебин улаган бойдон єз орду жакка басты. Отургандардын аркасы 
менен сїйлєп єтїп баратса, балдар кежигесин кержейтип, анын оозуна 
акыя карап калышты. 

Улукбек аке баягысындай эле эргип-эргип сїйлєп жатты. Мен айткан-
дарына кунт коё баштасам да, дагы бир азга анын кызууланган ыраўын, 
сербеўдеген колун, арбаўдаган кєлєкєсїн кєрїп отурдум, кеп-сєзгє 
кєшїлгєн кичинекей балдардын эс-учун билбей делдейип, аўкайгандан 
аўкайып отурганы да баамыма урунуп турду. Мунун баары качан пара-
сатыма илинбей калганын билбейм, аўгемеге аз-аздан тартыла берип, 
бир убакта ага биротоло жутулуп кетипмин...

Мен эл жатарга жакын балдардын шары менен дїрбєп чыгып, биз 
тараптан келген їч балага кошулуп баса берипмин. Эшикке чыгарым 
менен ал їчєєнє чоўдук кылып, баштарын кагыштырып ойноп, бирєєнїн 
жаркырак-сары тоголуу аскер кемерин чечип алып, анысын талаштырып 
ыйлатып, айтор, ошолорду эрмектеп келе берип, їйгє жакындаганда гана 
эсиме жара чыкканын билип жїрєм. «Итти атып берсин» деген атамын 
аманатын айтканы барып, кепке алаксып унутуп жїрє берипмин.

Улукбек аке ушундай укмуш сїйлєйт! Ошон їчїн Жоро шайтан ма-
мындай бир кїйдїргї тамаша чыгарып жїрбєйбї.

Кєйкап деген жерде Дажаал деген бир шумурай шумдук бар экен, ал 
темир дубалы бир кулач калыў туюк тамга камалып жатат имиш. Ошо 
Дажаал кїн сайын куптандан багымдатка чейин калыў темир дубалын 
тили менен жалай берип кагаздай кылып жукартат экен, анан кїн сайын 
эртеў менен багымдат намазга азан айтылганда кагаздай жукарган дубал 
кайра баштагыдай толо тїшєт экен. Акыр заманда, жумурай журт динден 
безип, азан таптакыр чакырылбай калган бир таў заарда Дажаал дуба-
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лын тешип чыгат имиш, кєк эшегине тетири минип алып, коўгуроолорун 
шалдыратып, керней-сурнайын кїпїлдєтїп, ыр-кїїлєрїн безелентип эл 
аралап жєнєйт имиш. Ошондо элдин баары Дажаалдын кубулжуган ыр-
кїїсїнє эрип, катуураак тамашасына азгырылып, артынан калбай ээрчип 
бара берип, тїз эле тозоктун отуна кирип кетет имиш.

Жоро шайтан ушу диний жомокту дегеле ойкуштантып айтып келет 
да, анан: «Бу Ит атаар да ошо Дажаалга окшогон бир неме да! – деп 
арсаўдап кїлєт. – Керней-сурнайдын деле кереги жок, аны ушул эле кара 
эшегине тетири миндирип, ушу айтып жїргєн калптарын эле айттырып 
койсо, биздин балдар бири калбай артынан ээрчип кете берет. Кулакта-
рын делдейтип бара берип, жердин тїбїнє кирип барганын деле билбей 
калчудай кысталактар».

Чоў кишилер Улукбек акенин аўгемелерин єз кулактары менен угуп 
кєрбєй эле сыртынан єгєйлєп, баарын кызылдай калпка чыгарып, кур 
бекер мазактап кїлїп жїрєт окшобойбу. Кокустан кулак салып калышса, 
алар деле ошо «калп» дегендерди бизден бешбетер ынтызарланып угат 
экен. Муну былтыркы бир кєргєнїмєн улам айтып жатам.

Ошо былтыры Улукбек аке їйїндє бизге сїйлєп берип атса, їстїбїзгє 
Байымбет деген чал кирип келди. Їй ээси менен эсен-соолук сурашкандан 
кийин тєр жакка єтїп, куду менин маўдайыма мандаш токунду. Улукбек 
аке анын эмне иш менен келгенин сурамжылады. Ал сунулган чайды 
эўкейип ала берип: «Бир иш бар, анан єзїўє айтам, кебиўи сого бер», – 
деди да, чайын иче баштады.

Ит атаар аўгемесин кайра улаганда, мен кепке кулак салганча 
маўдайымдагы Байымбет абышканын жїдємїш кебетесин, дайыма уй-
паланып жїргєн сакалын, чїрїшкєн бетин кєрїп отурдум. Кєп єтпєй 
абышка кєзїмєн кайым болгон экен, бир кезде аўгеменин таасиринен 
бир аз бошоно тїшсєм, ал кайра баамыма урунду. Башы саал кылжы-
йып, кетик тиш оозу болор-болбос ачылып, бети кїлїм сїрєєгє толуп 
туруптур. Бир саамга тунарган кєздєрїн Ит атаардын оозунан албай 
дал болуп отуруп, ууртунан шилекейи шыр куюлуп єткєндє гана эсине 
келе калды да, башын чайкап кїлїп, тамшанып жиберди: «Кысталак, 
жакшы айтып атасыў!»

Мурдагы жылы биздин Тїмєн Анжиянга барып келген эле. «Ит 
атаар семичке сатканы жєнєп атыптыр, мен дагы барып келем», – деп 
делгирип калганынан атам аны тєрт кап семичке менен Улукбек акеге 
кошуп берген. Кайра келгенде чоў шаардан кандай кызыктар кєргєнїн 
сурасак, Тїмєн жарытып деле айтып бере алган жок. Анын шаардан ала 
келген сєздєрї бат эле тїгєнїп калган. Улукбек аке болсо шаарга барып 
келгиче кєргєн-билгендерин бир айга жакын айтып да тїгєтє албай кой-
гон. Анын ошо тїгєнбєгєн аўгемелерин Тїмєн да їч кїн катары мага 
кошулуп барып угуп кєргєн. Їчїнчї кїнї экєєбїз Улукбек акеникинен 
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кайтып келатканда: «Анжиянга бекер эле барыпмын, – деп Тїмєн чын эле 
арман кылган. – Барбай эле баарын Ит атаардан угуп алсам, баргандан 
кызыгыраак болмок экен». 

* * *

Улукбек акенин бир тууган жээни орто мектепте он жыл, жогорку 
окуу жайында беш жыл, аспирантурада їч жыл окуган, анан Москвадагы 
квалификация кєтєрїї курсунда бир жыл чоў илимий кызматкер аба-
лында (докторантурада) эки жыл жїргєн. Былтыр философия илиминин 
доктору деген илимий даража алган. Бир жагынан таякесин айныбай эле 
тарткан экен: докторлук диссертациясын жактаганда илимий советтин 
мїчєлєрїнє банкет бермек тїгїл, оппоненттерин да їйїнє чакырып 
койгон жокко, оўбогур! Ырас, биз (айылдаштары) элди туурап тууган-
сыгандан ага банкет єткєрїї жагын жакшы эле эскерткенбиз. Бирок ал: 
«Мен диссертациямды єзїм эле жазгамын, – деп кесе айткан. – Мен эч 
кимге милдеткер эмесмин. Анын їстїнє єзїм жалаў айлыкка караган 
кишимин, банкет єткєрчї бекер тыйыным жок».

Анткен менен Улукбек акенин жээни илимдин артынан сая тїшкєн неме. 
Тирмейип китеп карай берип, калп айткан менен болобу, абстракттуу ой 
жїгїртїїсїн кыйла эле єєрчїтїп алган. Ар кандай факт колуна тийсе же 
оозуўдан кайдыгер эле бирдеме чыгып кетсе, ал аны дароо философия-
лык категориялардын торуна сала коюп, ошо замат жалпылап жиберет. 
Бир гана кемчил жери: таякесинин кєркєм шыктуулугун тартпай калып-
тыр – адабиятка анча кунту жок. Кунт коймок турсун, єлїї жана тирїї 
классик терден башка жазуучуларга єйдєтєн текебер карайт. Адабияттын 
кєп сандаган жєнєкєй дыйкандарын жалпы эле интеллектуалдык жагы-
нан, асыресе єз алдынча ойлонуу жагынан бечел калгандар деп эсептейт. 
Муну купуя гана ойлоп тим болбой, кєрїнгєн жерде жарыя айта берет. 
Єзї тим эле философиянын классиги болуп алгансып айтат! Ошенткени 
менин мїйїзїмдї да сыздатып, куйкамды куруштурат. Мен жеке єзїм їчїн 
гана эмес, єзїмдїн Толстой болобуз деп боло албай калган жазуучуларым 
їчїн да арданып кїйїп-бышам. Кїйгєнїмє чыдабай Улукбек акенин ошо 
жээни менен кажаўдашып айтыша кетем. Кєп учурда ал мени теселдей сєз 
менен эле туюкка камап, айламы курутат. Бирок жаныма кїч келгенде мен 
да аянбайм, кээде анын талуу жеринен карыштыра кармап, анча-мынча 
аптыктырып коём. Бир сапар ошо текеберсиген философ менен талаша 
кетип, мен аны бир аз мукактантып койгонум кїнї бїгїнкїдєй эсимде.

Адегенде экєєбїз «кыргыз бальзамынан» бир флаконду дарылыкка 
деп суу кошпой ичип алып, анан балалык кїндєрїбїздєн мамыр-жумур 
кеп козгоп отурганбыз. Аны айтып, муну айтып, кызыгандан кызый бе-
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рип, бир кезде Улукбек акени сєз кыла баштаппыз. Анын кылык-жоругу 
менен калптарын экєєбїз бир сыйра эскерип єткєндє мен да чочугандай 
философчулук кыла кеттим.

– А киши чоў художник турбайбы, калпынын баары эле кєркєм чыгар-
ма экен, – дедим дегеле килейген чоў жаўылык ачып ийгенсип. – Анысын 
билбей, биз аны укмуш калпычы деп жїрїппїз.

Бала чактагыларды эстегенденби же тим гана «бальзам» ичкенденби, 
айтор, саал-паал кыялга алдыргансып, анча-мынча элжирегенсип башын 
колу менен сїйєй кыўырайып отурган философ:

– Да-а, тагам калп айтканга мастер, – деп ойлуу кобурады. – Сен туура 
байкапсыў, тагам чын эле художник экен... Айылдык Расул Гамзатов 
экен... Сен токто... їрпєўдєбєй коё тур... Да-а, аны билими жок Гамза-
тов... караўгы кыргыз Гамзатову десе болчудай...

Ал ошол кыўырайган кыялдуу кейпинде бир аз отурду да, капыс тан 
жандана тїштї:

– Сен, молдоке, кызык ойдун башын чыгардыў, Азаматсыў! Тагам 
чынында да художник экен, аны ошо художниктик жаратылышы калп 
айттырып жїргєн сыяктанат. Эми сенин оюўду улап, логикалык чегине 
жеткирели. Билесиўби, єтє чоў, масштабга салып караганда улуу жазуу-
чулардын баары калпычы болуп чыга келет. Токто, токто, сабыр кыл! 
Ырас, мен чала сабат тагамы классиктерге теўегим келбейт. Алардын 
маданий-интел лектуалдык деўгээлинде чоў айырма бары чын. Мен 
кєркєм чыгармачылык сыяктуу феномендин тїпкї маўызын айтып жа-
там. Тышкы маанилїї айырмачылыктарына карабастан, тагам менен 
улуу жазуучулардын арасында кандайдыр бир ички окшоштук бар. 
Алардын єнїп чыккан тамыры бир. Улуу жазуучулар, балким, кїндєлїк 
турмушунда калп айтышпастыр, бирок чыгармачылыкка келгенде аларды 
да тагама окшогон калпычылар деп айтса болот, алардын ар бир чыгар-
масы гениалдуу калп, татынакай бир жалган элес, азгырмалуу иллюзия... 

Философ ушуну айтканда мен чыдай алган жокмун, жаным чыгып кетти. 
Аны бура сїйлєтпєй чап кармадым эле, экєєбїз дагы жаакташып калдык. 
Карапайым жазуучуларыма асылганы аз келгенсип, оўбогон философ эми: 
«Чоў калпычылар» – деп улуу жазуучуларымы тим койбой атпайбы! Мен 
аябай кїйїп-бышып, классиктеримин таламын тим эле жєжєлєрїн айры 
куйруктан коргогон тооктой чыркырап талаштым. Философ болсо дегеле 
кебелип койбой єз айтканын жай жактап отурду. Мен адабий чыгарманын 
жакшы-жаманы дебей турмуш акыйкатын єзїнчє ык менен чагылдыра 
турганын айтып безилдедим. Ошентсем, калпычынын калп айтпас жээни 
жайбаракат гана:

– Эмне, турмушту калп чагылдырбайт бекен? Билгиў келсе, диний 
тїшїнїктєр да реалдуу турмуш кєрїнїштєрїнїн аў-сезимде єз алдынча 
чагылышы болот, – деп каяша кылды.
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Айтор, мен «дарт» десем, ал «балээ» дей берди. Заманам, жаман куу-
рула баштаганда, кудай жалгап, удургуп турган акылыма бир дурус ой 
келе калбаспы!

– Кой, башкаларды эмне кылабыз, ушу экєєбїз жакшы билген Ит 
атаар тагаўы эле алалы, – дедим мен сїйїнїп кетип. – Анын соо киши 
кылбаганды кылганын, элдикинен башкача жоруктарын, шыпырылткан 
калптарын сен менден жакшы билесиў – сенин бир тууган тагаў эмеспи. 
Ошолордун баарын кимдир бирєє так єзїндєй кылып жазып койсо 
кантесиў? Ошону да калп дейсиўби? Тагаўы куду єзїндєй кылып жазган 
киши да сага калпычы болобу?

Ушундай деп демитип жиберсем, ал бырс кїлїп ийди, оозуна алгы-
лыктуу сєз кирбей, саал буйдалана тїштї. Кепке жыгылыштуу болсо ал 
дайыма ошентип калат.

Атаны кокуй ай-я, олуттуу окурмандарым, силерди дагы эсимен чыга-
рып, кызыганда кыйшык ала качмайым дагы кармап, итке тиешесиз эле 
бирдемелерди бабырап кеткен турбайымбы! Улукбек акени узун сабак 
сєз кылганымын го жєнї бар, канткен менен итими ошо киши атканы 
жатпайбы. Ал эми жанагы философко эмне жок? Же анын итиме бир 
тиешеси болсочу! Силер деле байкап калдыўар го, деги ал єзї чыгармага 
оў каарман да, терс каарман да кылып киргизбей турган неме. «Кїрїчтїн 
шылтоосу менен кїрмєк суу ичет» дегендей, ал таякеси Улукбек акенин 
аркасы менен бу баяныма кирип кетти шекилди. Оўбогон философ ошого 
да ыраазы болбой, дагы сїйлєйм деп жулунуп, дагы кыймыл-аракет жасайм 
деп кынынан суурулуп жїрбєйбї. Чап кармап, желкесинен ныгыра басып, 
кынына кайра араў киргизбедимби. Мен классик эмесмин да, шїгїрчїлїк, 
каармандарыма азырынча кїчїм жетет! Капырай, классиктердин каарман-
дары башкача бир ээнбаш болот экен, кээде авторлоруна баш ийбей єз 
билгенин кылып, оозуна келгенин оттоп, башы ооган жакка дейди басып 
кете берет экен. Байкуш классиктер болсо эмне кыларын билбей жалдырап 
отуруп калат экен. Менин азыркы эле философ каарманым да ошолорду 
окуп алып, анан мага баш бербейм деп ээленип кєрдї го, сыягы.

* * *

Сабырдуу окурмандарым! Эгер ушу жерге чейин чыдап окуп келсеўер, 
мен чыдамыўарга «баракелде» айтып кыйкырам да, жанагы философтун 
байкатпай сєз арасына кирип алганы їчїн силерден кечирим сурайм. 
Ал эми бул баянымдын кєп жери силерге кызык кєрїнбєй атса, ага эч 
кандай кечирим сурабайм. Канчалык ыйынсам да, силердин кыялыўарды 
удургуткудай, кєўїлїўєрдї аптыктыргыдай, сезимиўерди чымыраткыдай 
кылып жаза албасам кантмек элем? Колуман келгени эле ушул. Кєргєнїмї 
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кєргєндєй жазып атам, кызык кылам деп курулай калп айтканым жок. 
Єзїўєр билесиўер, болгонду болгондой жазса ушундай эле чыгат, мындан 
кызык боло албайт.

* * *

Ошо тїндїн эртеси эртелеп мен Улукбек акеникине бардым. Короосуна 
кире бергенимде, ал кирирээк ак кєйнєгїнє чапанын желбегей жамынып, 
чодойгон кыска дамбалынын узун ычкырын салбыратып, там аркасынан 
какырынып-тїкїрїнїп чыгып келатыптыр. Ал менин саламымды кїлє 
багып алик алды да, чїйрїйїп сурап койду: «А-аа, Сарыбаш, таў атпай 
жогжоўдоп жетип келипсиў, деги тынччылыкпы?» Мен атамын «Жол-
борсту атып берсин» деген аманатын айтсам, ал менден иттин айып-
кылмышын сурамжылап билди. «Раистин сєзїн эки кылгыдай башым 
экєє эмес, – деп ал тамашага чалды. – Оокат ичип алып эле жетип барам».

Улукбек аке кара эшегин кыдыў датып, шашке ченде келди. Асынганы – 
кош ооз, курчанганы – патронташ. Кабагын карыш салып, чїйрїйгєндєн 
чїйрїйїп алыптыр. Бизге жакын келгенде эшегинин башын кейкеў дегизе 
тарта берип сурап калды: «Итти каерге байладыўар?» Мен Тїмєндєн 
озунуп жооп айттым: «Коктуга, чоў жаўакка». Ит атаар чїйрїйїп кой-
ду: «Жок, болбойт, жаўак касиеттїї жыгач, тїбїндє чымынга да ок ат-
паймын. Ал тийген кїндєн кєздєрїн алаканы менен далдалаганча тєш 
тарапты бир айландыра карап, анан колун жаўсады: «Оо, тиги боордо 
жалгыз бадал серейеби? Долоно окшойт, ошого байлагыла».

Кєрїнгєн жалгыз бадал чын эле солкулдаган жаш долоно экен. Тїмєн 
Жолборсту тушардан ашкан чєптї аралатып долоного жетелеп барды, 
жерге тизелей калып, долононун билектей жоон уўгу жыгачына иттин 
узун чынжырын кабат-кабат ороп байлады, чынжырдын бышык бай-
ланганын сынап тартып-тартып кєрдї. «Ит атаар жанын жейт, кєрїнєє 
болсо жаўактын тїбїндє деле атат болчу, – деди Тїмєн ордунан тура 
берип. – Жаман алында дегеле жанда жок кєйрєў, атканымы эл кєрсїн 
деп атпайбы».

Ит атаардын тєшкє чыгып келатканын кєргєндє эле Жолборс арсыл-
дап жулуна баштады. Тиги болсо иттин їргєнїн таўазар албай биздин 
жаныбызга жай чыгып келди, мылтыгын алдына кыўырайта кармаган 
бойдон алкынып аткан итке чїйрїйє карап туруп калды. Жолборс жул-
кунган сайын долоно солк-солк силкинип, майда жалбырактарын дир-дир 
шуудуратып жатты.

Улукбек аке иттин айбатын тоотмоксон доош менен: «Бекем байла-
дыўарбы? – деп сурады да, жоопко кїтпєй эле кайра єзї сїйлєп кетти: 
– Жакшы ит эле, кыс талак, кєрєр кїнї бїткєн экен. Териси аюунукундай 
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эле экен, буюрса, биринчи сортко єткєрєм. Эми карап тургула, как кєзїнє 
атып жер каптырам. Же чыкыйга атып жыгып берейинби?» Ал оозун 
жыйып алганча болгон жок, алкынып турган Жолборс бар кїчї менен 
жулунуп калды, долоно бир серпилип ийиле тїштї, чынжыр байланган 
жеринен сыдырылып кетти; ит жаалы менен дагы бир аркырап секирди, 
долоно тїп жагынан карс этип сынгансыды. Ит атаар алаўдай тїштї, 
кетенчиктей берем деп чєпкє чалынды, чалкасынан жыгылып баратып 
кандайдыр бир амал менен жерге кємкєрєсїнєн тийди. Жолборс аны баса 
калып, куду кєчїк ченден бир бурдап алды, Ит атаар бир ачуу бакырып, 
тура качканга шайы келбей, буттарын тыбыратты, колунан чєпкє ыргы-
ган мылтыгына жабышып, ылдый сойлойм деп тырбаўдады, карбаластап 
жаза кармап алды бейм, кош оозу сорок эте тїштї, сорок дегенде эле 
учунан тїтїн бурк деп, кулак тундурган дабыш кошо жаўырды.

Мылтык атылар замат Жолборс коркконунан артына жалт берип, 
ылдый жактан эмнегедир кара эшек айкырып ийди, менин тула боюм 
дїрїлдєп, эсим чыгып кетти; Улукбек аке атылган октун коктуда 
жаўырганын тыўшагансып кыймылсыз жатып калды. Аўгыча Тїмєн эки 
секирип жанына жетти. Ит атаар жан-алы калбай тыбырап, мылтыгын 
коё бербей далбастап, арбаў-тарбаў тура качты, ошо бойдон артына 
карабай дыр койду эле, май куйругунун бир жагы кызаўдап, таар шымы 
менен сур дамбалынын чоў айрыгы кабаттала салпаўдап баратты. Узай 
тїшкєндє гана бир кылчак карап алды, анан боюн токтотуп-токтотпой 
эле артына бурула берди; алаўдап шашып, кайра жулуна баштаган итке 
жалтаў-жалтаў карап, кундагын акырегине такай берип, киркиреп калды: 
«Качкыла!»

Тїмєн экєєбїз эки жакка капталдай качтык. Мен ок атылар замат кайры-
ла берсем, байкуш Жолборс: «Каўк!» – деп кыйраўдай тїштї, кайра оўоло 
калып, бар кудуретин жыйнап жулунду, долоно дагы карс этти, Жолборс 
аркырап атырылды, долононун тїп жак уўгусу сороў этип кєкєлєп барып, 
кайра жерге чабылды, бутактуу їч жагы бир-эки калдаў-калдаў ала салды. 
Муну кєргєн Ит атаар дагы качып берди. Бирок алкынган Жолборс узай 
алган жок, кыйраўдап баратып бураў дей тїштї, ордунан тура албай очору-
луп калды. «Жыгылды! Жыгылды!» – деп кыйкырып жиберсем, Улукбек аке 
алаўдап артына бурулду, шашып-бушуп патронташынан ок сууруп, апыл-
тапыл мылтыгын дїрмєттєп, итти дагы кароолго алды эле, кош оозунун 
соройгон найы єйдє-ылдый кыймылдап турду. Ок «баў!» дегенде кєчїгїн 
кєтєрє албай, кєєдєнї менен ынтылган Жолборс дагы бир «каўк!» этип 
алып, шылк жыгылды. Улукбек аке кардыккан доошу менен: «Тийди, тийди! 
Башка тийди!» – деп кубана кыйкырып, мылтыгын жерге шалак таштап ийди, 
ошо замат кєчїгїнїн жылаўач жерин коомай кармалап, ошо жерин кєрєм 
деп башын тємєн карай кылчайтып, канчалык чымырканып мойнун бураса 
да кєрє албай, турган жеринде кєк мээ болгон койдой тегерене баштады.
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Тїмєн экєєбїз анын жанына эки жактан жїгїрїп барсак, ал айрыл-
ган жерин бизге тозо берип, безилдеп сурап ийди. «Канабаппы! Тиши 
кирбеппи?» Тїмєн эўкейе калып карады да, мурдун чїйрє башын єйдє 
кылып, кїлїп жиберди: «Эчтеме болбоптур, канабаптыр, тиштин тагы 
эле тїшїптїр, айра тырмагандай эле так тїшїптїр». «А гєргє, гєргє1, – 
деди дале тула бою калтырап турган Ит атаар. – Баягы ок бирєєгє тийген 
жокпу? Эшек аманбы?»

Улукбек аке мылтыгын жерден алып, сол далысына арта салды, шы-
мынын айрылган жерин колу менен жамай кармап, ылдый карай басты. 
«Иттин терисин эмне кыласыз?» – деди Тїмєн. «Ошонун терисинин как 
чокусуна... – деп сєгїндї Ит атаар. – Желкемдин чуўкуру кєрсїн. Кєємп 
салгыла капырды».

Тїзгє тїшїп, єрїккє байлалуу кара эшектин жанына келдик. Тїмєн 
Улукбек акеге дагы їн катты: «Чай ичип чыкпайсызбы?» Ит атаар ага 
карабай: «Ошо чайыўын как чокусу... – деп баратып оозун жыйып алды. 
– Кой, байым, чай ичкидей шай жок, дагы бир кїн ичермин». «Ак суу-
дан бар эле, – деди Тїмєн. – Ушунун ачуусуна бир тартып ийбейсизби?» 
Улукбек аке ыўгырангансып чїйрїйїп турду да, айрык жерин кармаган 
колун бошотуп, жерге карай силкип калды: «Апкел ошо капырды! Заар 
болсо да ичип иейин!»

Тїмєн келгиче Улукбек аке дамбал-шымынын айрыгын сал паўдатып, 
дагы эле калтырап турган колдору менен патронташка бас тыра байлаган 
жоолугун кїчєнїп сууруп алды, салаўдаган айрыкты єз ордуна келтирип, 
їстїнєн жоолугу менен бастырып, жоолугунун учун алдына тартып, бекем 
байлады. Мылтыгын жонуна асына берип, мен колтуктап мингизейин 
дегиче болбой эшегине секирип минди да, чылбырын єрїктїн бутагынан 
чечип, жоолугу менен таўып байланган жерине кылчайып карап койду.

Тїмєн дикилдеп жетип келди. Ит атаар анын колунан чоў стакан толо 
аракты илип алып, кылк-кылк жутуп ийип, бети-башын тырыштыра ачыр-
канып, чїйрїйгєндєн чїйрїйдї. «Закускага бирдеме ала чыкпапсыў да, 
бала!» – деди чычайган мурутун жанып-жанып. «Шашып калбадымбы, 
– деди Тїмєн купшуўдамыш болуп. – Эми таарынбай барыўыз, эшегиўиз 
да кур ооз калды». Ит атаар чїйрїйє кїлїмсїрєй: «Кара айгыр менден 
ашса ичет да!» – деп кара эшегин теминди.

Эшек кыдыўдап тигиндей узай бергенде, Тїмєн мага: «Ит атаар акеў 
жаман коркту го, коркконунан кичине булганып да алды бейм», – деди.

Тїмєн кетмен кєтєрїп, мен бел кїрєк алып, экєєбїз тєштї кєздєп 
илээлеп бараттык. Тиги боордо сынган жалгыз долононун жалбырактуу 
бутактары барпайып, чєп арасынан Жолборстун бир капталы дємпєйїп 
кєрїнїп турду. Жанына чыгып барсак, ит ылдый баштанып, єлїк денесин 
шалдайта жайып, канжалаган тумшугун кызарган чєптєргє жашырып, 

1  Гєргє – дурус, ошенткени жакшы болуптур деген мааниде.
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арткы бир бутун жансыз сырайтып кыймылсыз сулк жатыптыр. Башы 
менен курсагынан аккан кан кылчык жїндєрїн териге жабыштыра бат-
таштырып, чєптїн сабактары менен жалбырактарын кызыл жаян кылып, 
жерге жайыла агып, килкилдеп катып, кара кочкул тартып каймактана 
тїшїптїр. Курсагындагы ок тийген жерден кан дагы эле кочкулданып 
тамчылап туруптур. Заматта їстїнє чымын-чиркей жабалактап їйїлє 
калыптыр. Мен дит багып тиктеп тура албай, терс карап кеттим.

Асмандан кїн чакчайып, ой-тоонун жапжашыл ыраўын жарыкка 
балкытып шоола чачат; дабышсыз жумшак жел чєптєрдїн башын 
болор-болбос термелтип, дїйїм жыттарын коўур аўкытып, дарак жал-
бырактарынан угулар-угулбас шоокум чыгарат. Коктудагы дїпїйгєн 
жаўгактар менен бака теректерде чымчыктар ызы-чуу тїшїп кужурайт; 
ошо кужураган «чырык-чырыкка» аралаш булбулдар їн алышат, алар 
созолонто ышкырып-ышкырып, ышкырыктын аягын чолок-чолок кай-
рып булдурап кетет.

Кыймыл-шоокумга толуп турган кєк-жашыл айлана жадырап-жайнап, 
чєп арасында Жолборстун тырайып єлїп жатканын эч таназар албай 
кулпурат.

Тїмєн ылдыйраак басып барып, артына бурула берип, кетменин как 
тєбєсїнє кєкєлєттї. Керилип туруп чапканда кетмен жерге кїп этип 
тийип, чєптєрдїн башын солк-солк эттирип, кыртышка чала-була кирип 
токтоду. Тїмєн кїчєнє жулкуп алып, кайра кериле кєтєргєндє кетмендин 
мизи кїнгє жарк деп чагылыша тїштї. Чапкан сайын чєп тамырлары 
туташ кармаган каксоо дыў кїп-кїп дабыш чыгарып, кетменди анча тоот-
погонсуп жатты. Бирок Тїмєн кетменин кєшєрїп, кара кїчкє салып чаап 
жатып бат эле токумдай жердин їстїўкї кыртышын сыйрып жиберди, 
анан ошо карара тїшкєн жерди тереўине чукуп каза баштады. Ал кара 
турпакты кетмени менен дем албай чапчып ыргыта берип, кїйїккєнїнєн 
катуу бышылдап калды. Ошондо мен жардамга келдим. Кїрєк менен 
ийрелеўдеп топурак чыгарып, чуўкурду дурус эле тереўдетип салдым. 
Мен чарчаганда Тїмєн чуўкурдун эки жагын кетмени менен кеўейтти 
да, мага: «Чынжырды чечип кел», – деп буйрук кылды.

Мен сынган долонону чынжыры менен эле калдаўдатып сїйрєп келат-
сам, Тїмєн чынжырды канга малынган їчїн Жолборстун каргысынан 
чыгарып, мындайраак серпип салды. Мен берки учун долононун уўгу 
жыгачынан бошотуп, чынжырды шалдыратып тїрїп атсам, Тїмєн итти 
бир бутунан кармап, башы менен берки буттарын шалактатып сїйрєп 
жєнєдї. Кєк чєптї жапырылта сїйрєп барып, чуўкурга чалкасынан 
тїшїрїп таштады эле, Жолборстун тєрт аягы сырайып чыгып калды. 
Тїмєн иттин єлїгїн эки бутунан єйдє кєтєрїп, кайра капталынан шалак 
таштады да, сырайып чыгып калган эки бутун ичкери тээп киргизип койду. 
Мен чынжырды шалдыр-шулдур тїргєнчє анын жанына басып бардым.

Салижан ЖИГИТОВ
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Тїмєн Жолборстун їстїнє чєп аралаш топуракты кетмен менен шы-
пылдатып тарта баштады. Иттин башына жабылган бир кетмен кара 
топурак дагы эле чыпылдап чыгып турган кызыл канга кочкулдана эзи-
лип, ылжырай тїштї. Тїмєн бош жерди эки жактан бат-бат шилеп, иттин 
єлїгїн жашырып салды. Кєємп бїткїчє экєєбїз сєз катышканыбыз жок.

Тїмєн дємпєйгєн дєбєчєнїн їстїн тегиздемиш болду да, єкїрїп 
ийчїдєй кетмендин сабына таянып, нымшып тердеген чекесин тырыш-
тырып, кєздєрїн чїўїрєйтїп, кайгыга баткандай тунжурап туруп калды. 
Менин кєўїлїм да аздыр-кєптїр сыздап турду. Канткен менен кайран 
Жолборс бизге кайдыгер жат жаныбар эмес эле, єз колубузда чоўойгон, 
биздин їйдїн бир бїлєсїндей эле болуп калган, эч кимибиз жамандыкка 
ыраа кєрбєй турган бир боор ит эле. Деги биздин кабыргабыз анча-мынча 
кайышканга кадыресе себеп бар эле.

Тїмєн капыстан иттин мїрзєсїн карап чєгєлєй берди да, шатыратып 
куран окуп кирди. Мен бир кур кїлїп ийе жаздадым. Карасам, анын та-
маша кылгандай тїрї жок, кєрїнїшї чын пейили менен куран тїшїргєн 
кишиникиндей. Ал кээде айылдагы молдолордун башка-башка кыраат 
менен куран окуганын тамашалап туурап калчу эле, азыр болсо єзїнїн 
эле саал киркиреги бар доошу менен олуттуу окуп атат. Мен да олуттуу 
боло тїшїп, анын каршысына чєгєлєй кеттим. Ортобузда иттин кара 
мїрзєсї дємпєйїп турду. Аўгыча болбой Тїмєн жаагын жап басып, 
оозун ачыўкырай делдейип, асманга аўкая карап, їнсїз-сєзсїз отуруп 
калды. Окуп аткан куранынын андан аркысын эстей албай жатканын мен 
дароо сезе коюп, курандын а такалган жеринен нары улап окуй кеттим. 
Экєєбїз теў бата кыла берип, теў барабар каткырып кїлїп жибердик, 
кїлгєн бойдон ыргып туруп, чынжыр менен кетмен-кїрєктї кєтєргєнчє 
кубалашып чыўк ылдый салдык.

Асмандан кїн жаркып тийип, ой-тоонун жашыл кєркїн жадыратып, 
куштардын баарын кужур-кужур сайратып турган эле.

(Уландысы келерки санда)
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Ýðòå æàçäà
Ìàðò. Æàìãûð áèð æààï, áèð áàñûëûï,
Êàðãà. Êàð-ð…, êàð-ð… – äåï êàð ÷àêûðûï,
Æàç êåëàòñà, á¿÷¿ð êºéíºê êèéèíèï
Êàðãà ó÷àò: «Êàð æààéò» – äåï æàð ÷àêûðûï.
Êûç êåëàòàò ã¿ëä¿¿ êºéíºê
Êîë ÷àòûðûí êºòºðãºí ñóìêå àñûíûï,
Áàé÷å÷åêåé á¿ð¿ø¿ï, ¿ø¿ï òóðàò
Êàð àëäûíàí êºç æàðãàí æà¢û à÷ûëûï.
Òîð êàøêàíû àñà áàéëàï êîþïòóð.
Òîé áîëìîê. Ñóóòóï òà¢ àøûðûï.
Êûøòû êîøòîï:  òóìàí êàïòàï, æàç êà÷ûðûï.
Æàç êåëàòàò, ÷à÷òàðû¢à ã¿ë òàãûíûï,
×ûò êóðñàêòàð òåðåçåäåí ñûðòòû êàðàéò
Ã¿ë òåðèøìåê êûçäàð ìåíåí æàç ñàãûíûï,
Êîçó, óëàêòàð ñ¿ç¿ø¿ï òûí÷û êåòèï.
Òºøêº àéäàëáàé, êîðîîäî æàð ñàãûíûï, 
Êàðãà ó÷àò, æàçäàí êîðêóï,
Êàð-ð, êàð-ð, êàð-ð êàð ñàãûíûï,
Æàç êåëàòàò á¿÷¿ðäºí ã¿ë òàãûíûï.

Ñèç áàð ї÷їí        
Ñèç áàð ¿÷¿í ìàéðàì øà¢äàíàò,
Áàé÷å÷åêåé êàð àëäûíàí êºç æàðàò.
Æûëãàëàðäàí îáîí ñàëûï áóëàêòàð,
Ñèç áàð ¿÷¿í êóðàò àãûï ñàëòàíàò.

КАЛБАЕВ Абдымомун 
Ашыралы уулу 1953-жылы 
Жалал-Абад областынын 
Аксы районундагы Афла-
тун айылында туулган. 
Жалал-Абад шаарындагы 
А.С.Пушкин атындагы  пе-
дагогикалык окуу жайын, 
Кыргызстан мамлекеттик 
университетин бїтїргєн. 
Кесиби – журналист.

«Молдо Багыш» (1998), 
«Ала-Тоонун жаўы жыл-
дыздары» (1984), балдар 
їчїн «Майлуу токоч» 
(1997), «Кылымга жїз ыр 
белегим» (1999) ыр жый-
нактарынын ж.б. очерк 
китептердин автору. 
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Ñèç áàð ¿÷¿í áåëåê àëàì ä¿êºíäºí,
Áàêòûëóóìóí ñèçäè á¿ã¿í ê¿òêºíäºí.
Äàéûì æàçäàé æ¿ðº áåðè¢ æàðêûðàï,
Ñèç ñóëóóñóç òà¢êû ÷îëïîí, ¿ðêºðäºí.

Ñèç áàð ¿÷¿í êåëåò ìåíèí æàøàãûì,
Ñèç áàð ¿÷¿í òàðòàì ñ¿é¿¿ àçàáûí.
Æàêøû òèëåê, êààëîî, àðíîî äàéûìà,
Æàëà¢ ãàíà ñèçãå àðíàï æàçàìûí.

Ñèç áàð ¿÷¿í áàé÷å÷åêåé ã¿ë¿í à÷àò,
Ñèç áàð ¿÷¿í Àé, Ê¿í äàãû íóðóí ÷à÷àò.
Ñèçäåé ñóëóó áàð ¿÷¿í ¿ì¿ò ìåíåí
Ñèçäè ý¢ñåï ìåí äàãû êåëåì æàøàï.

Ñèç äàéûìà áàð áîëó¢, ñóëóó áîëó¢,
Ñèçäè ý¢ñåï îéëîðóì óëóó áîëñóí.
Ê¿í ñàãûíûï ºç¿íä¿, Àé ñàãûíûï,
Ñèç áàð ¿÷¿í æåð øàðû ñóëóó áîëñóí.

Çàéûáûìà
ªì¿ð äåãåí êàí÷àëûê êûìáàò, àñûë,
Áóë æàøîîäî æàøàï ºò áîëóï áàòûë.
Êåì÷èëäèêòè î¢äîñî¢ àë êå÷ ýìåñ,
Æàðàòêàí áåðèï ñàãà ûéìàí, àêûë.

Êóáàò áîë, æºëºê áîëãóí ñåí æàíûìà,
Ìåí êàéûëìûí áóë òóðìóøòà á¿ò áààðûíà.
×ûãàðìàìäû æàçàéûí æàíäû ¿ðºï,
Æàíä¿éíºìäº àêûë æàíà ê¿÷ áàðûíäà.

Æºëºê áîë ûëäûé ò¿ø¿ï áàðà æàòñàì,
ªáºê áîë ºéäº ÷ûãûï æàí òàëàøñàì.
Òàãäûðãà ìåí ûðààçû áîëî áåðåì,
Æà¢ûíû æàí ýëèì äåï ìåí æàðàòñàì.

Êàéãûðòïà, æ¿ðºê îîðóéò, äàáàñû æîê,
Æå ìåíè æàí äåéñè¢áè ñàíààñû æîê.
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Æàøîîäî êàíàò-áóòàê èçäåï êåëåì,
Æ¿ðñºì äåï àç æàøîîäî êºí¿ë¿ì òîê.

Áîëñî ýêåí ÷àéûì áåëåí, ¿é¿ì æûëóó,
Àäàìãà ïàðç òóðáàéáû ýìãåê êûëóó.
Æà¢ûëûï, æà¢ûëàíûï êåëåì äàéûì,
Áîëñî äà áóë òóðìóøòà íå÷åí ñûíóó.

Àòêàðûëñà äåï òèëåéì ìàêñàòòàðûì,
Êåì÷èëäåé áîëóï êåëåò êºï æàêòàðûì.
Æ¿ã¿ìä¿ æîëãî òàøòàï ñàëà àëáàéìûí,
Ñóðàíàì, îî Æàðàòêàí, àêñàòïàãûí.

Áàñàì-òóðñàì ñàíààìäà ñàëìàêòóó îé,
Ñåí ìåíè ê¿íººëºáºé æºí ýëå êîé.
Áèð ê¿í¿ òûíûì áèëáåé æàçûï ñàëàì,
×î¢ ÷ûãàðìà, áûøêàíäà áàøòàãû îé.

Êåëåì ê¿íäº æóìóøòàí ò¿éø¿ê ìåíåí,
Æå¢èë ýìåñ òóðáàéáû, òóðìóø äåãåí.
Øàðûíäà ÷àáàê óðóï ÷åáåëåêòåéì,
Æîë èçäåï ÷ûãûï êåòåð ò¿ïò¿ç, êåíåí.

ªìїð æàøûì æåòåáè?
Æåòåáè ºì¿ð æàøûì ý¢ñåãåíãå,
Æàðàéáû ñàéãàí äàðàê êºêòºãºíãº.
Áèðîê ìåí êóáàíàìûí êýýäå òóðóï,
ªì¿ð¿ì êóðó áåêåð ºòïºãºíãº.

Áóë òóðìóøòà æåòèï-æåòïåé êåëå æàòàì,
È÷èìå áóóëóêêàí ñûðëàð êàòàì.
Ìàõàáàò òóçàãûíà êºï ÷àëûíûï,
ªç¿¢º ºç¿ì áîëóï áàðà æàòàì.

Áàñêàí æîëóì óøóí÷à êûñêà òóðà,
Êàðûíûí àéòêàí ñºç¿ íóñêà òóðà.
Êå÷èðãèí, îî Æàðàòêàí, ìåíè êå÷èð,
Èø êûëäûì òóóðà æàíà æå íàòóóðà.

Абдымомун КАЛБАЕВ
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Óøóíäàé àëãàí æàðûì òàãäûð äåãåí,
Æ¿ã¿ì îîð, áàñûãûìäàí æàçáàé êåëåì.
Æå¢èëäè æåðäåí àëûï, îîðóí êîëäîï êîéãóí,
Ý¢ áàøêûñû êåãèì æîê, ïåéèëèì êåíåí.

Áóë êїíäºð
Ñàëòòóó äåñåì áèðèí áèðè àëäàøàò,
Ñàê áîëãóëà ìûíà óøóíäàí áàëäàð àé.
×àëäàð è÷èï, ñîéêó ãåçèò îêóøàò,
Áàòàëàðû à áàëäàðäû æàëãàáàé.

Ìó¢àéòïà÷û êåòèïñè¢ äåï àðûêòàï,
Æ¿ðãºí êåçäå æàíä¿éíºìäº æàáûðêàï.
Áàëäàðûìäûí òàðòàì êýýäå ò¿éø¿ã¿í,
Àÿëûì äà áîëî êàëàò òàáûøìàê.

Áàòà êûëãàí æåðäå áèðºº êàòêûðûï,
Ê¿ë¿ï æàòòû, æàòñà áèðºº êàéãûðûï.
Êºðºò ýëåì êàòêûðãàíûí êàéðàíäûí,
Æàêûíûíàí êàëñà ýãåð àéðûëûï.

Á¿ã¿í á¿ò÷¿ èøòåð êºï êåçåê ê¿òêºí,
Æàíûì áûøûê áààðûíà ÷ûäàï ò¿òêºí.
ªì¿ð ºò¿ï êåòêåíèí áàéêàáàñòàí,
Êóáàíàìûí àðçûáàñ èøòåð á¿òñºì.

Óøóë ê¿íäºð áåðåáè êàéòàðûìûí,
Àáäûìîìóí îé êàë÷àï áàéêàãûíû¢.
Ò¿ø¿ì æûéíààð êåç óøóë ñûÿêòàíàò.
Áåðåêåë¿¿ áîëñî ýêåí àéäàãàíûì.

Ìàæåñ îéëîð æ¿äºò¿ï ìàéäà-÷¿éäº,
Êàïà áîëóï áàðàìûí êýýäå ¿éãº.
Àäàò áîëóï áàðàòàò áàéêàøûìäà,
Àðçûáàãàí èøòåðãå êàáàê ò¿éìº.

Áîëáîñ èøêå êýýäå áàñìûðëàíàì,
Êºê¿ðºêòº îéëîð êºï àéòûëáàãàí.

Ырлар
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Àãûìûíäà òóðìóøòóí áóðêàí-øàðêàí,
Ó÷óðëàð êºï ý¢ñåãåíäè æàçäûðáàãàí.

Áèëáåéì äåáå
Áèëáåéìèí äåáåãèí, áèëåñè¢,
Ò¿ø¿ìº ê¿íäº êèðåñè¢.
Êàëï ýëå áîëóï êºðìºêñºí,
Áàðê àëáàé, à áàëêèì, æ¿ðºñ¿¢.

Ñ¿éáºéì¿í äåáåãèí, ñ¿éºñ¿¢,
Ìåí îêøîï ñåí äåëå ê¿éºñ¿¢.
Áàëàíû ý¢ æàìàí êºðºì – äåï,
Æå¢åìäåé àëäàãàí ê¿éººñ¿í.

Ñóêòàíàì ºç¿¢º, ñóêòàíàì,
Áàøêà áèð êºçäºðäºí êûçãàíàì.
Æàíûìäà æàòàñû¢ øûáûðàï,
Æàçäûêêà áàø êîþï óêòàñàì.

Áîëáîãóí êºðìºêñºí ñóðàíàì,
Ìåí äåëå ºç¿¢äºé áèð àäàì.
Áîîð îîðóï êîéñî¢÷ó æûëìàéûï,
Æèãèòìèí àçàáû¢à ÷ûäàãàí.

Òèðèëèê
Æàçóó ìåíåí æàíäû áàãóó êûéûíäàï,
¯éãº áàðñàì ñºç òºðê¿í¿ òûéûí òàï.
Êºê¿ðºêòº óþï æàòêàí îéëîðóì,
Æàçãûíû¢ äåï óëàì ìåíè ûéûêòàï.

Êåòåéèí äåéì ýëãå îêøîï áàçàðãà,
Ìåí äà òóðóï óéêó êºðáºé àçàíäà.
Áåøåíåãå æàçáàãàíáû ñîîäàíû,
Òóðàëáàäûì áóþì ñàòûï êàòàðäà.

Абдымомун КАЛБАЕВ
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Óóëóì ìåíè ò¿ø¿íºò äà óí÷óêïàéò,
Êîøóíàäàí æå êåñìåëèê óí ÷ûêïàéò.
Êºð òèðèëèê êàðà ÷à÷òû àãàðòòû,
Àð òàðàïòàí òóðìóø ìåíè êûñìàêòàï.

Æå¢èæîêêî àëûï áåðãåí êîëóêòó,
Òàëàíòûíà æåëáèðåãåí áîëóï òóó.
Ñºçä¿í íàðêûí, ûðäûí áààñûí ò¿ø¿íãºí,
Ýñòåé áåðåì Ñóëàéìàíêóë áîëóøòó.

Ырлар

4 – 654
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АВТОБООЗ – 2
(Êûðãûç÷à æàøîî áîðìóëàñû)

Жыл-жыл ары, иий-оххх, бутум, тартчы эй, 
бутуўду, былчыйтып басып турубаласыў да 
єчїў бардай! Э кокуй, бутумду эми каякка коём 
жер жок болсо, эмне мойнума артып алайымбы, 
эй? Кайдан билем каякка артарыўды, ал ары 
бутуўду! Эй, карындаш, адегенде ал жигиттен 
сурап кєрбєйсїўбї каяктан экенин, агер жалал-
абаддык болсо илибой бутту тебелеп турса 
улуксат, мурда кеминдиктер менен таластыктар 
тебелесе улуксат эле да чынбы, хи-хи-хи... Ары 
жылып койсоў боло жалгыз ээлебей бїт орун-
ду, эми биртике жыл, ии, копшоп кой кєчїктї, 
берекени бериптир да кудайым бу алдагы жам-
башка, ыя? Берчї кишиге берет да, алдыгинтип 
тыржыйгандан кєрє балпайып турганга не 
жетсин, батпасаў отур алдыма, улуу баламдай 
кылып кондуруп алайын, как мягкий мебелге 
отуруп баргандай барасыў, толко тєлєйсїў 
айтып коёюн. Беш сом передайте, єчїрчї эй, 
соткаўды безелентпей сенделе болсо да, їнї да 
жаман экен, итиркейди келтирип. Эже, жылып 
коюўчу. Кайда жылам, ботом, жыла турган 
жер болсо жыламбы? Эй, вадила, жєнеле тыга 

Ñóëòàíáåê 
ÆÓÌÀÃÓËÎÂ

Проза

ЖУМАГУЛОВ Сул-
танбек (Султан Акторпок) 
– 1958-жылы  Нарын об-
лусунун Ат-Башы районун-
дагы  Єзгєрїш айылында 
тєрєлгєн.

1981-жылы КМУнун 
журналистика бєлїмїн 
бїтїргєн. Бир катар рес-
публикалык ММКларда, 
Би-Би-Си радиосунда бєлїм 
башчы болуп иштеген. Рес-
публикалык басма сєз кара-
жаттарында чыгармалары 
жарыяланып келет.
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бересиўби, эмне же сенин бусигиў резиновыйбы, канчай а, демалалбай 
калдык! 

Ии, дебейсиўерби анан, Бишкекте эки киши мушташып атсачы, бирєє 
сєз жок таластык болот эле да, эми сузактыктар канкурент болуп атып-
тыр, хи-хи-хи... Сиз отуруп алыпчы, элди бєлбєўїз да, эй, аке. Мен бєлїп 
атамбы, єлгєн экемин да анда, мен бєлгїдєй же Ак їйдє иштебесем, же 
депутат болбосом, бир жїргєн букара болсом, ыя, карындаш? Акыры-
ын жылжытып атпайсызбы, араў турган элди ушинтипле бєлїп койсо 
болот да, жалал-абаддыктар, сузактыкта-ар деп атайы баса белгилепчи. 
Койдум кокуй, тамаша да айталбай калдым го, эми бул тибиртке тий-
гир тилимди каякка катчумун, жаныўыз кейигенине караганда єзїўїз 
жалал-абаддансыз го, э, карындаш? Анын сизге кереги жок, мен Кыр-
гызстанданмын. Э, кокуй, анда мен каяктанмын, Монголияданмын го, э, 
ыя туугандар? Кой эй, сенин тамашаўды биерде эч ким тїшїнбєйт, шїк 
отуруп барчы, ансыз деле араў кыртыштары сїйбєй баратышат. О, аркы 
айнекти ачып коюўчу, байке, дем жетпей калды го.

Баттыўбы, отур эми мыўкылдабай, айттым го канешный астанов-
кага чейин мягкий мебелге отургандай кєшїлї-їп барасыў, андайды 
ємїрїўдє кєрбєсєў да керек. Ох, чынеле жыргализм экен, оонапле 
жата бергидейсиў, кайран Какем ары оонап, бери оонап, чардайткен 
да ыя, хе-хе-хехх... Ошо Какеў кара жерге кирсин, оонамак тїгїл, башы 
тєшєккє тиери менен кор-реле дей тїшєт, ал ашынаўан эбакле шай 
качкан, ыркыйбай биртике эттенсеў болбойбу айлайын, сєєгїў тимеле 
єтїп кетти, кєгєрїп калбаса болду, айтып коёюн тєлєйсїў. Тєлєсє, 
тєлєп коё беребиз, натура тєлєйбїз да. Натура деп муну кара, сенин 
алдагы натураўа ким кызыгат єзї, эй-кой, тамаша, бу экєє жинди 
неме дебатышат ко, Гїля эмне кылыбатат? Гїля эмне кылмакле, кез-
кез мени жеп коюп отуру да. Ырас кылат сени, силерди жейбиз да же 
эл окшоп дивижение жасаганды билбесеўер, же башкага жарабасаўар. 
Жараганчїн эт жок да денеде, бу силер ачкїзєндєй болуп же акчага, 
же башкага тойбойт экенсиўер, давайле-давай деп турасыўар, чынбы 
ыя, тууган? Хе-хе-хехх...

Кочкор-кочкор, бир киши, Чолпон-Атагабы чоў кыз, ке, отур аркы 
ауди соткага, сизге їшчїсдєнле, аме-ей, їшчїз болгону качан, ке, отура 
бер, андан ылдый таппайсыз, самалеттой гана зуу кирип барабыз бир 
паста. Балыкчы–Чолпон-Ата маршрутка, три человек, тї-їй, жїгїў бир 
сентнер го ыя, машине жер чийип калат ко, мейли эми ке, отура бер. 
Оомийи-ин, дєєтї колдосун, алыска баратабыз, жолубуз шыдыр, жол-
дошубуз кыдыр болсун, омийи-ин! Акчаны казыр беребизби же жеткен-
деби? Дунларовдун мостунан заправке кылабыз, ошондо бересиўер, ал 
айнек ошондой жакшы жабылбайт аба, ничево кайра жакшы, шамалдап 
барасыз да.

Автобооз – 2

4 *
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Тартчы эй, колуўду чукулабай, ал дейм, эл кєрсє эмне дейт э, тарт 
дебатам жинди десе, сразымле ошоякка сойлоп жєнєйт ай, мунун колу, 
жана айттым го, бїгїн-эртеў болбо-ойт деп... Эмнеге болбойт? Ошого 
болбойт, кризис азыр. Кризисиў эмне? Сура, аркы кыздан сурасаў, айтып 
берет кризисти сага, болду эми шїк отур, тартчы дейм, эй, азыр кыйкы-
рам тимелечи, єлїбатсаў имне ишим бар менин эй, катын албайсыўбы 
кєрїнгєндїн катынынын кєтїнєн салпактабай, болду эми серозно 
айтыбатам, азыр точно кыйкырам, эй, автобусту жаўыртыпчы, єзїўле 
шерменде болосуў, бир айтканда тїшїнїш керек да. Болду эми как будто 
первый раз замужка чыгып аткансыбай, эмне ломатся этип калгансыў? 
Анан болду да, кризис дебатпаймынбы, алааўан кара кан жылжып агып, 
кєзїў тунарып турса, кєрєтлем сени...

Ырабочий гарадокту ким сурады эле, тїш эй, эй, жигит, сен эмне 
тєлєбєйсїў, чото унчукпайле келатасыў. Ырабочий гарадок, бабуля, ну бы-
стро же, колунан кармап тїшїрїп койсоў, эй, єзї єлалбай атып кєтєргєнїн 
кара, бир тонна... Бїгїн эч соода болбоду, эй, картишке аз, бїт казактарга 
кетибатат, эки миў доллар карыз таап берип турсаў боло, эй, Кєлдєн арзан 
картишке чыгыбататле, Баткенден уруп жиберип, бир куруг жасап алатлем, 
бар го сенде акчачы, эй, эмесичи, майлоосу болот. Ойта, кишини уят кылып 
эки миў сурайсыў да, мени билесиў, жыгырма миў бакстан єйдє гана чек 
жазып берет эмесмимби, сирозно, акчанын баарын бир ишке салып койдум 
жакындалечи, кич-чине эртерээк сурасаў болмок, чын айтам эй, буюрба-
сын. Буюрбасын депле жїрєсїў, ушу бир выручайт этпей койдуў, эй. Аны 
коюп єзїў бир выручайт этсеў боло? Кантип э, ушу прасент менен иштеген 
кишиден сурап... сен да кызыксыў, эй! Жо-о... сен тїшїнбєй калдыў... мен 
башканы айтыбатам... эме шеф качан келет ырассияданчы? Келер маалы 
болду да, єткєндє чалдыле да о апрел башында келип калам депчи, али 
жокко, чото. Ырассияда дагы бир сулууну таап алып, ысык тєшєктї кыялбай 
жатса керек да, єзїў зерикпедиўби, эй? Эми силерге, эркектерге айла жок 
да, кєзї кєрбєгєндїкїн бєрї жесин депчи, майлиле дейтлем, о пул жиберип 
турса кана, эй. Єзїўдї ойлосоў боло єзїўдї, єў дегеням бар, эй, чын айтам, 
чото сени кєргєндєчї делебем ырасса бир козголуп кетет да эй, жїрєкчї, 
бо-олк этип кабыгынан чыкчудай болуп дегин... бир балээ кылсаў боло? Эк, 
болбойт, шык-шык, кой эми, эй, сєйкєнбєй, алчы эми колуўду, барбайм эй, 
задний креслого, кой дебатам, нушто Ырассияда болсо, тем более бекер неме 
бар бекен саган, силерге ошолеле болсо, бир выручайт этип койбойсуў, анан 
а-ач кенедей жабышасыў, чышш-ш угубатат эй, арттагылар, жо, барбайм 
заднийге, майли, анан кєрєбїз, чыш-ш эми, бири болбосо да бири тааныйт 
да эй, кєрєйлї дебатпаймынбы эй, пасмотрим на твое поведение, эй, чынеле 
таап берип турчу акча, арзан картишке чыгыбататле-а...

Куй, анда бирден, жолду кыскарта бирден басып алалы, анда ушу 
турмушту кудайым кут кылсын, алган дєєтїўдїн алдынан жалаў жашыл 

Султанбек ЖУМАГУЛОВ

www.bizdin.kg



53

сивет жанып турсун, тєрт дєўгєлєгї дайым чимирилип турсун, анан кээ-
де сивежий кыз-мыздардан да мен тїшкєндє сала жїрсєў, эй... Кыз-мыз 
дейби, кызды экєєўє кєргєзєм мен, хватит, жаш кезиўерде жакшыле 
тайраўдадыўар, машинени мен сатып берсем, анан бу экєє свежак кыздар-
дан салыбалып катайт этишеткен да. Ой, тамаша, аяш, тамаша да, каяктагы 
кыздар, бура сїйлєгєн кїлгєнгє жакшы депле, берчи аркы закускеден...

Тартчы, эй, оозуўду, иттей сасык экен, ченеп ичпейсиўби жарыбагыр, 
тимеле перегар уруп атат! Жеўеша, мени билесиў, тапканды да билем, 
чачканды да билем, туурабы, сиз деле жаш эмессиз, бирокчу, анча-мынча 
кыздар бияктале калат, тосуп койчу аппак алкымдан бир жыттап алайын. 
Кой, эй, бала, элден уят, бир туретский шакалат, анан жїз грамм мененле 
колго алып койдум дебатат окшойсуў э, жаман арыўда, кой эми сооўдо 
сїйлєшєлї, азыр ты-ынч жетип алайлы айылга. Жеўеша, тосуп койсоў 
эми аппак алкымыўды, бирдемеў короп калбайт да, мен мына магнит-
тейле тартылып баратам, бирдеме кылсаў боло, эй, жеўеша, бойдоктун 
бир ажатын ачып койсо болот да, тем более, жеўенин бир буту кайниники 
дейт. Койчу эми, демим кысылып кетти, жылчы ары, бир бутумес, бир 
саны, сан менен буттун айырмасын билбей калгыча жїрє бересиўби ко-
локтоп катын албай. Жеўеша, ладна, бир сан болсо бир сан, чын айтам, 
мени билбей жатасыў, просточу, эсиўен кеткис кылып коём эй, жеўеша, 
анан єзїўле артыман кантип ээрчип калганыўды билбей каласыў, так 
што, ломатся этпе, жеўеша-а. Ломатся эткен эч ким жок, сенде ар барбы 
ии-ий, артынан ээрчийт экем да, эй, байкуш, мен бир кїїлєнїп алсам 
жаманмын, анан даана желиў чыгып, ычкырыўды тарталбай качып 
жїрбє, так што, єпкєлєнбє эй, жубарымбек, аялга да ушинтип асылабы, 
ооздон перегар уруп турса, кєздї чылпак баскан, анан калкозбайлар 
десе арданып каласыўар, бир мындай зыўкыйып, жуунуп-таранып алып, 
анан келип тийишкенди качан билесиўер, эй, кыргыздын эркектаналары, 
ичкенделе кыйын болуп чыга келесиўер да, баары теў тиги эме, половой 
гигант болуп чыга келишет, їстїнє чыгып бир желгенден чыгышпайт 
єздєрї... Ты чо, жеўеша, бардык эркекти кєрїп чыккансып айтып атасыў 
да. Баарын кєрбєсє деле кєрїнїп турбайсыўарбы, болгон алыўар арак 
менен тилиўергеле чыккан, болду эми, тынч отур, элдин баары кулагын 
тїрїп калды, алдагы арагыўан дагы жїздї сок да, тынчып кал, сексти 
эмне кылат экенсиў...

Анда туугандар, аўгеменин кызыгы, жолдун кыскасы жакшы дейт, 
алыс жолду кыскартып ырдап-чордоп, аникдот айтышып дегендей, 
кандай дейсиз, ыя, чоў кыз, пака мен єзїмдї єзїм тамада кылып шайлап 
алдым, оштук туугандар айтмакчы, куда кааласа, барып-келгиче иштеп 
берейин, эгер кет эле кет дебесеўер. Кана таанышууну баштайлы, сиз чоў 
кыз, атыўыз ким? – Адалат? Каерден, Єзгєндєн, абда-ан ыймандуу кыз 
экенсиз, ушундай бир жазганып, эркектин жанында єзїн коомай кармап, 
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бу курган жїрєктї элжиретип жибересиз да, анда менин атым да сизди-
кине їндєшїпле жатып калат. – Адилет, єзїм о Оштун Ат-Башысынын 
Кара-Суусунан болом... Эй, боорду эзбечи эй, кайдан жїрїп оштук боло 
калдыў, бу оштук сулуу кєрсєўле айнып каласыўбы? Кыргызстандын 
картасын кєрдїўєр беле, Ат-Башы ошондо как тїштїктє турбайбы, 
ошентип бу чоў кыз экєєбїз жердеш болуп чыктык, мына мен сиздин 
жердеш катары семинар бїткїчє сизге личный телахранител болмокчу-
мун да, сизди суук кєздєрдєн коргомокчумун... Кєрчї ата бу эргулду, 
сразым сулууну ээлебедиби, тилин карачы буудай кууруп турганын... Бу 
байке Таластан экен, таластыктар айла жок кыйын, эмнеге дебейсиўерби, 
анткени кудайым алардын бир органын кем жараткан, эмнеге дегени эм-
неси, таластыктарда єпкє болбойт, анын ордун калдайга-ан жїрєк ээлеп 
калган... хе-хе-хе, ыгы-гы-гы-гы, баса унуталекте сразым таластыктар 
тууралуу аникдот айта кетейин, илгери-и, 90-жылдары таластык бир 
крутой Германиядан элден биринчи болуп кызыл иномарка тээп келбей-
би, келатат дейт, єзїнє єзї ыраазы болупчу, Жамбылдан єтєт баарын 
авгондопчу, ананле чегарадан єтє бергенде андан да кыпкызыл, андан 
да кїлїк иномарка ашып кетпейби, берки кубалап жєнєйт, жїз элїїнї 
басат – жетпейт, жїз сексенди басат – жетпейт, тїйнеўди, бу ким болду 
экен деп, иттей настроениси тїшї-їп келатса, кировканын заправкасында 
жанагы авгондоп кеткен иномарка турат дейт май куюпчу, бу ким болду 
эке-ен деп жакы-ын келип караса, єзїнїн єпкєсї экен, ха-ха-ха-ха, хи-хи-
хи, гы-гы-гы-гы-ы, ке, берчи колуўду, маладес...

Эй, жаным, быйыл жетебизби айылга, айтчы аркы шоопурга жыл-
жыбай катуу айдасын? Дагы эки сааттай бар, уктай бер. Уйкуну эмне 
кыласыў, тосчу бери кулакты, барар замат тєшєк салчы, єлїп атам ти-
мелечи. Акырын эй, єлсєў єлє бер, эми тїштєн кийин мен керек болуп 
калдымбы, тешик керек болгондоле сеники ушу, ишиўди бїтїп алгандан 
кийин кайдан кєрдїм кара эшек, колоттон кєрдїм кор эшек деп, баягыўды 
баштайсыў да. Койчу эй, жаным, єлтїрбєчї, казырле баса калгым кели-
батат, берчи алмаўан кармап барайын. Алма жок сага, ушу бир кєйнєк 
сатып алайын десем, жанале оозуўан эмне чирик сєздєр чыгып аттыле, 
эми жаным деп, тарт ары колуўду, тиягыў менен ойлонбой, башыў менен 
качан ойлоносуў, єлїбатам деп, тарт эми, эмне жеп алдыў эле, єлєт ко, 
тарт дебатам.

Бакиев катынпоз дейт ко, кїндє жаўысына бараткен. Барса бара бер-
син да, эркек экен, жигиткен, маладес, єзїўєрдїн колуўардан келбейт, 
колунан келгендерди кєрє албайсыўар? Маладес болгондо ал президент 
да эй, уят да. Эмнеге уят, импотент болгондон кєрє, аўги болгон артык 
да. Жо, пажалыста, кєрсєтпєй жасасын да президент кишичи. Сен эмне 
єзїў кєрдїўбї, вот видиш, кєрбєгєн соў айтпа да, айтыбатышат деп, айта 
беришет да, аппазитсянын чыгарганы да. Причем тут аппазится, элдин 

Султанбек ЖУМАГУЛОВ

www.bizdin.kg



55

баа рыле айтып жїрїшпєйбї, кыйындыгын катынпоздугу менен кєрсєтєт 
бекен, элдин турмушун оўдоп кєрсєтпєйбї андайле кыйын болсо. Ой, эл 
їчїн жооп бербегилечи, элдин турмушу сопсонунле оўолубатат. Ооба, 
оўолубатат, хуже болуп кетти бу Бакиевиўер келгени. Бакиевиўер дегени 
эмнеси эй, ал бакибиздин президент, ошондой да сєз болобу, силердики-
биздики деген. Эй, тынчыгылачы, алыска баратканда соо барайлычы, 
палитикадан башка сєз жокпу. Анда кыздар жєнїндє сїйлєшєлїбї. 
Кыздар неинтересно. Эркектин кєбї импотент болсо неинтересно болот 
да, уже кыркка чыгалек жатып импотент болуп атышыптыр го. Болот 
да, мээсине кїнї-тїнї чай кайнатсаўар, нармалный тамак бербесеўер, 
аял деген аялдай болбойлечи, эркекке окшоп баратса, кайдан желание 
болот эй... Давай эй, андан кєрє ырдап барайлы.

Дагы бир шиўгил сипсивежий аникдот, бир бозулан катын алмакчы 
болуп, атасына айтат: Ата-а, катын алгым келибата-ат депчи, и, азаматым 
жарайсыў, катын сенден айлансын, канчаны аласыў, азыр алсаў азыр алып 
берем, деги мелжегениў барбы десе, баласы баланчанын кызын алатле-ем 
дейт, атасы жаш кезинде катуу ойноок киши болгонкен, падряд жайласа 
керек кайран киши, айтат дейт, кой балам, ал кыз сенин карындашыў болот, 
ит болобуз, башкасын тап дейт. Баласы шылкыйган бойдон кетип, дагы бир 
кїндєн кийин башка бир кызды айтып келсе, атасы дагы кокуйлабайбы, 
ал да сенин карындашыў, бу башка кыз таппай калдыўбы депчи, их-хи-
их-хи... Єшєнтїп жактырган кыздарынын баарыле єз карындашы болуп 
чыга берет да, акыры айласы кеткен бала апасына келип даттанат экен, 
ушу катын алайын десем, атам карындаштарыў болот дебеле алдырбай 
ата-ат, эми имне кылам депчи. Анда апасы айтат экен, ошо кыздардан 
каалаганыўды ала бер, балам, мен уруксат бердим, анткени сенин радной 
атаў негизи башка киши депчи, их-хи-хи-ихх, ге-ге-ге...

АСМАНДАН АКЧА 
ЖААГАН КЇНЇ

(Êûðãûç÷à òåðèì-æûéûì áîðìóëàñû)

Таў атпайчы, бїт Кыргызстан боюнча кїпїлдєтє акча жаап таштап-
тыр. Элден мурда ким кєргєнїн бир кудай билет, иши кылса, уйкусу 
тїгєнгєн чал-кемпирлер їйдєгїлєрдїн баарын бачым ордунан копту-
руп, мурду менен тынып, буту менен баскандар жамырай ачкарын акча 
терїїгє чыгышты. Жумушка баскан бир жан жок дегин, эўкейип-тоўкоюп 
каптарына акча шилегенле киши. Койчулар коюна карабай, жылкычы-
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лар жылкысын тїгєл агытып таштап, тоо-ташты тегиз баскан кызгылт, 
жашыл, кєк акчаларды четинен оюп баратат дейт. Арыда койлор кошу-
луп, їйїр бээлердин айгырлары байтал талашып тиштешїїдє. «Мал деп 
жїрїп неўдур-райындыкы, єлмєк белек, биекте белен мал жатса» – деп 
койчулар аткулак тїбїн калтырбай чукулайт.

Шаарда болсо бирди-жарым каттаган автобооз жок, дїкєндєр текши 
жабык, кєчєдє белен пул чачылып жатса кайсы жинди иштейт, эй? Аныгой, 
о єкматтагылар да ишке чыкпай, эл менен кошо тоўколоўдоп жїрї. Бетин-
де биртике кызылы бар эки-їчєє гана Ак їйгє келип, аларыў да элеп-желеп, 
терезенин кычыгына коно калган акчаларды жымыра калышат. КыТы-
Рыдан элге акыл салалы десе, ал мекемеде кулпу салаўдайт. Милийсалар 
менен салдаттар деле тил алчу тїрї жок, тапанча-мылтыктарын ыргытып 
салып, турсий-майкечен эл менен кошо дарбыбайбы.

Кеч бешимге дейре баш кєтєрбєй теришти, алдынын оозуна кара суу 
келип, колунан дарман качса да кєгєрїп тоўколоўдойт. Кээ бир чоў 
муштум, кулагы сынык, мурду былчыйган эргулдары бар їйлєр уюша 
калып, ошо тегеректи бєлєк-бєтєндєн коруп да жиберишти. Биринчи 
кабаттагыларга оўойкен: терезелерин аўырайта ачып, о асмандан да 
жаап атыр, тергендерин да терезеден куя салып, їй ичи їймєк-їймєк. 
Вот, їстїдєгї бечараларга кыйын болду да, аларыў чака-чайнегин кошо 
кєтєрє тїшїп, улам буту менен ныгыра шыкап, артканын койнуна шолоп, 
шаты менен єйдє-ылдый зуулдашат. Лифт иштебейтле.

Акча армансызле тїшкєн экен. Биртике каниет кылгандары тїнкїсїн 
кєчїк басып, бирдеме шам-шум этишти. Ысык тамак кайдан, газ жок. 
Акчадан кєзї каткан єлєрмандары тїн жамына шам жагып, жер тытып 
жатканы. Электр кїйбєйтле. Кудай экинчи мындай акча жаадырабы, эй. 
Таўга жуук гана элдин кєбї суй жыгылып, каптарын колдошо їйлєрїнє 
тарай башташты. Ошондо да артын кылчак-кылчак карап коюшат, дагы 
канча пул терилбей калды, ске-ейдики-ии!

Ошентипчи, мына эми кыўайган кезде кайрадан асман байкуштан акча 
лапылдап жаап кирбеспи! Бири-бирин жулкулдатып, уйкусу катууларына 
муздак суу чачып, ооздорун аўырдай ачып, оо кайра сыртка жабылыш-
каны. Тырмалаўдап тере беришти, тере беришти, кудайдын кїнї акчасын 
тындырбай жаай берди. Эми амалы кыйындар майдага карабай, жалаў 
курупныйларын иргеп тергенге кєчїштї. Ушинтсе бат арбыйтле. Биздин 
коўшулар катуу чарчашкан экен, каптарынын оозун ачып таштап, улам 
кєзї илине кетип, анда-мында копшоп отурушканын кара.

Кыргызстанга акча жаап жатканын уккан айлана-тегеректеги эл да жєє-
жалаўдап, машинелерге шыкалып, ал куспуруштар жете келишти. Атаўдыкы 
десе! Ошондо биздикилер кезээрип турганына карабай, кайратын жыйнап, 
бєтєндєрдї жолотпостун амалын кєрїштї. Биринчи очурат акчасына кєєп, 
кыргызды басынткан казакты кубалашты, андан барып сасык газын кымбат 
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саткан єзбекти итеришти, жер талашкан тажикке тап беришти. Бирок мунуў 
болбогон убара экен, акча деген адамды бир паста зверь кылат тура, аларыў 
аз кыргызды жєєлєп, сїзє качырыпле жойлоп кетишти. Арыдан аксакал-
кєксакалдары делегация болуп келгени: «Бир баур калкмыз гой, кудайдын 
бекер тенгесин аяйсыўарбы енди, кийин биз жакка будан да кєп теўге жаап 
калса, силер деле куру калбайсыўар да» – деп алдап туру.

Бу кабар аркы Маскєєгє, о адан ары Америка менен Европаларга че-
йин угулбай коёбу ушу интернет заманда. Аларыў самолётун, вертолётун, 
спутнигин минип чаап келип, жайнапле жатып калышты. Баары жалды-
райт дегин, Америкасы: «Силер эгемен болгондон бери каралаштык ко эй, 
биз да биртике терейлиби, окей?» – деп жылмая баш ийкесе, орусу болсо: 
«О илгертен табакташ-аракташ, бок-жинибиз аралашкан эл эмес белек, 
давай делиться, брат а» – деп анысы ары жактан жалооруйт... Аны кой, 
аркы Ат-Башыны Ак-Сайы менен кошуп кылкылдаган кытайлар басып, 
эчакле жердин чаўын чыгара тытып салыптыр. Кайдагы чегарачы эй, 
ажосу менен кожосу кошулуп, акча терип жїрсє!

Ой, бу мамилекет имне болот энди, єкмєт кайда, депутаттар кайда да, 
береседент кайда? Депутаттар биз да элден чыкканбыз деп, ачыкле кошо 
терип жїрїштї. Єзї їчїн да. Эл їчїн терибатат дейсиўби. Єкмєт башты-
гы да бетин жаппаптыр, о тыш карызды жапканга пул чогултубатам деп 
коёт дейт. Как будто биз ишенип койчудай болуп, бизди бир мал ойлойт 
да. Андан кєрє айтпайбы: мен да бир пенде, менде да бала-бакыра, кара 
курсак бар депчи.

Мындан береседент бечарага кыйын болубатат дешти. Ошо ажо башы 
менен тоўколоўдоп акча терип жїргєнїн элестетсеўер, эй. Биракчы, уккан 
кулакта жазык жок, береседент дейт, башына парикти баса кийип, бети-
башын боёнуп да алганбы, иши кылса бир жерге лапылдап кєп тїшпєйбї 
акчачы, элдин кєбї ошерге жабалактап, бири-бирин тєєбастыга албай 
коёбу. Бечара ал киши да эл менен кошо дарбып бара калган го, калайман 
жєєлєштє паригин байкабай тїшїрїп ийип, оме-ей могу биздин бересе-
дент ко, ушу башы менен аган имне жок, буга чейин басканы жетпейби, 
ыя, – деп жабыла карап калыптыр дешет. Айтору, ал киши да оўой жан 
эмес да ажо болгон соўчу, урматтуу шайлоочуларым, мен о баштале 
айткам, ар дайым элдин арасында болом депчи, могу менин тергендерим 
силердики, бєлїп алгыла деп, жапжаўы кытайский чоў кабын баса терген 
экен, анысын ортого таштай, алаканын кїбїп, башка акча жааган жакка 
басып кетиптир. 

Кыскасычы, їч кїн-їч тїн тынбай жаады го, акча чиркинчи. Кыр-
гыздын бастырмасы, эски сарайлары калбай пулга шыкалды. Їч кїндїк 
жыйым-теримден суй жыгылган бечара кыргыз бир сутка былк этпей 
сулап жатты. Алды ачкасынан жєєлїп, табы айныды. Же алпаралы десе, 
эмканасы жабык. Мынча акча кєрбєгєн анча-мынчасы жинди болуп 

Асмандан акча жааган кїнї
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кетти, он беш жылдан бери карыздан карызга батып, счетчикке отуруп 
жїрїп, крышасы жылып бараткандардын кєбїнїн жїрєгї кабынан чык-
ты. Тыйын кєзїнєн учкан дагы бир тобу акча ашай берипчи, арт жагы 
бїтєлїп иши тамам болду дешти, капырай. Тек ганачы, їйїнє, короосуна, 
коюн-колтугуна дейре шыкалган акчалар жанына кубат берип, мындай 
анча-мынча кишилей чыгымдарга катуу ичи ооругандар болбоду.

Анан... ананчы, алда кудайым ай-э, кыргыздын качан бу куу турмуш-
тан жолу болдуле да, бу бекер олжону ыраа кєрїштїле, а? Кыргыз мына 
эсине келип, мына эми ошол терген-жыйганынын кїнїн кєрєйїн,  иште-
тип бир дивижение кылайын деп, ордунан эми козголгондо жаўкы ООН 
деген немечи, кыргызга жааган акчалардын куну жо-ок, жїгїрткєнгє 
алынба-айт деп жар салганы...

ЖАЙГА ДА ТЫНЧ 
КОЙСОЎОР, ЭЙ!

(Êûðãûç÷à ºë¿¿ áîðìóëàñû)

Эмне болгонун билбейм, айтор, аркы дїйнєгє жылып кеткен окшойм 
єзїчї. Жатам да бир бурчтачы, и-ич кыймылдай албайм да, бирок 
баарын кадимкидейле угуп, кєрїп турам дегин. Ана, арыда їч-тєртєє 
єкїрїп келатат, кайран гана Ємїш, жаман да болсо жарма досум эмеспи, 
єўгїрєгїдєй болсочу, єзїмдїн да зээним кейип, кєзїмє жаш тегеренип 
кетти, ал арыдагы бети кєгєрє баштаган кєсєлї башын жазып алган го 
таў атпайчы, менин артыман келчїдєй болуп боздойт да капыр, сай-
сєєктї сыздатып. Бу боз їйдє кемшиўдегени, а эчкирип ыйлап атканы 
бар, эки-їчєє жарыша кошок кошуп отургансыйт. Тєрдє китайский 
кийиттер илинип туру, ой неўди-и (кудай єзїў кечир), могу баркыт ча-
пан менен аркы кара кастїмдї тирїї кезимде апкелишсечи, бир кийип, 
ыракатын кєрїп єтпєйт белем!

Улам топтошуп кирип, куран окутуп чыгып жатышат, оозунан ачкыл 
жыттанганы бар, путунан шыбоо урганы жїрї, боз їй эмесле бозокордун 
їйїндєй эле болуп жатып калды. Негизичи, жазгы алашалбыртта кєз 
жумган анча жакшы эмес экен эй, карачы могу куспурушту, кєчєнїн бат-
кагын а пок-согу менен менин боз їйїмє гана сїйрєй келгенин! Энесине 
кошуп туруп сєгєйїн десеў, а куран окулубатат да, тирїї болгонумдабы 
келтирип турупчу, кєчїккє тээп кууп чыгатлем.

Мындай карасамчы, дене-башым бїтїндєйле сезилет, демек, киши 
колдуу болгон эмес окшоймун, колдогонум бар болсо керек да, ато за-
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казный убийствого кабылып калсаў жаман да эй, бир сен їчїн килтейген 
чоўдор мамилекеттик ишин жыйыштырып коюпчу, єз ара жакалашып 
атса: «Кыргызстанда дагы бирєєн как чыкыйга атып кетти-и!» – деп ин-
тернет аркылуу алты кыйыр ааламга жарыя салынып, жаманатты болуп 
турсак ыя? Гезиттерде жїрсєў кєрїнгєндїн кїнєєсїн кєтєрїпчї, бири 
КГБ менен бандиттердин биргелешкен аператсиясы деп жазып атса, экин-
чиси кєсємдїк кылыбатса, балитический балажениеге чаў салайын деген 
їчїнчї кїчтєрдїн кылганы депчи. О дагы бир органы келип, мїлкїмдї 
кагазга каттап отурса, имне бизнеси бар эле, а тиги камок имне, о маркум 
бензин менен занимайт этчї эмес беле, же баягы жылы Баткенге барганда 
баўги апкелбесин? Ыя? Лучшечи, єз ажалыў менен кеткен эле жакшы да, 
кулак-мээў да тынч.

Эркектананын топтошуп калганына караганда мал сойгону жа-
тышкан окшойт, аркыны карабайсыўбы, адатынча жаланып жїргєнїн 
неўдурайын (кудай єзїў кечир), каерде єлїк чыксачы, мурутун майла-
ныштырыпле ошерде жїрєт, мага єлїм болубатса – буга майрам да эй, 
єлїктєрдїн єкїлїндєй болгон акеўди... Береги кєсєлдї кєрбєйсїўбї, 
пычактарынан от чачыратып кайрап атканын, тимелечи, бєтєнчє шай-
доот, буюрса кардым казыга кампаят деп туру да, мал байкушту кєтєрїп 
чаапле, ары-бери шылыш їчїн жаралгандай да єзїчї. 

Эми канчаны союшар экен бу кыргыздар, кана тыўдайлычы... эмне 
дейт, тєрт кара дейби скей, кудайды карасаўарчы эй!!! «Бу жапжаш кет-
ти, келгендер кєп болот, тєрт кара сойбосок эт жетпейт» – деп атпайбы 
аркы неме маган бир короо малын єткєрїп койгонсуп. Эй, андан кєрє 
айтпайбы, кой агайын-туугандар, беш баласы менен жесир катынынын 
убалын ойлойлу, єзї тєрт карасы болсо, баарын сойсокчу, мыдыры жок 
калат дебейби, мен да аны киши экен деп жїрбєймїнбї дос кылыпчы, 
казыр тирїї болгонумдабы, чыкыйын гана чыгара чабатлем да кысталак-
тынчы. Кудайым ай-э, ушуну укканда кантип кєрдє тынч жатат киши?

А могуга имне жок салбыраган суволуш, карасаў ыктытып коюп 
турганын, дагы бирєєлєр аркы ага-инилериме бирдеўке кєтєрїп келип, 
кєўїл айтса, хвостко отура калсам деп туру да, ким єлїп-койгону менен 
деле иши жок мунунчу, чєнтєгїнє боорсоктон уучтап сала чыккан тура 
куспуруш, ай, кудай ай, ушуну кєргєн киши кантип тынч жатат кєрдєчї?

Ана, кайран гана кїрєў уй менен карагер бээмди жетелеп келатышат, 
силердин убалыўар эми менде, кара ашыма курмандыкка чалынарыўарды 
ким билиптир, энди кудалар менен досторуман дагы бирден кара союлат 
дебатышат. Бая там салалбай жїдєп, сууктап аткандачы ысык сорпого 
эч кимиўерден би-ир жандык чыкпай койдуле, энди сооп гана болду 
силергечи, акыры караўарды чыгардыўарбы?

Мынаке, бечара бир туугандарым о коруктун артына барып, бо-
поросун тїтєтїпчї, кеўешип жатыр, боорсокко деген ак ун, суу май 

Жайга да тынч койсоўор, эй!
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тїгєнїптїр дейт, жыртышка тыйын тартыш, пулду кайдан табабыз эй, о 
Малдуубай аке карыз берер бекен, кїйєє балдарды грузить этсек кантет 
деп туру кабыргалары кайышыпчы. Мынча жїк болорумду билгендечи, 
о Орусиягабы, башка жагынабы кєпле тентип бардымле, ошерден єлїп 
албайт белем, эй. 

Энди кеч киргенде суук катуулап кеттиби, просточу, кайыгып калдым 
да, эй! Бу билермандардын кобурашкандарына карагандачы, эртеў жок, 
бїрсїгїнї жашырат ко меничи, о Оштогу карындашыма кабар жетелек 
дебатышат, ал келгиче качан эй, єлгєндєн артыгым чыгып кетпейби. 
Те-ек ошондо кємїлбєй зарыгып жатканымачы, тєрт кїн болуп кетет 
экен, эртегеле коюп салышпайбы эй, зачем сєєктї мынча кордоп. 

Ушундан кєрєчї эй, єлбєйле койгула, эй, кыргыздар, лучшечи, о кєз 
кєрбєгєн жакка барып єлїп алганыўар жакшы эй, бу кордуктучу башы-
ман єткєргєн єлїк катары айтып жатам го...
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Âåíåðà 
ÁªËªÊÁÀÅÂÀ

Äîñóì

(Áèð êàéãûñû ¿÷¿í, ìè¢äåãåí êóáàíû÷òàðû 
êºç¿íº êºð¿íáºé òóðãàí äîñóìäó ¿éãº ÷àêûð-

ãàíäà)

Áàòûøêà áàòûï êåòêåí,
Áèð ê¿íä¿í áàðêûí áààëàï –
Ê¿¿ã¿ìä¿ æàêòûð÷ó ýëå¢.
Ê¿¿ã¿ìäº æºíº, ¿é¿¢äºí
Àé òèéèï êàëààð, àêûðûí.

Æóóíòóï êîéãîí æàìãûð.
Æàáûëáàé, óëàì æàáûëáàé
Êààëãàì äà ºç¿ à÷ûëûï,
Êàëäûðêàí êºïºëºêòºé,
Êàëäàêòàï ó÷êàíäàéìûí.
Ê¿ò¿¿äºá¿ç.

Ò¿í ýêºº¢ áèðãå êåëèïñè¢,
Äîñóì àé!
Ñåçèìòàëñû¢!
ªç¿¢äºé ò¿íä¿ êîøî,
Êàïàëóó ñåçèï àëûï,
Óíóòóï ºç êàéãû¢äû,
Ò¿í – êàéãû áîëóï àëûï.
Äîñóì àé,
Àÿðëàé ñûëàï ò¿í ÷à÷ûí,
Áàòûðûï êó÷àãû¢à á¿ò äåíåñèí,
Òàìàíûíà òºøºï áîîðó¢äó,

Поэзия
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Ýðèãåí æ¿ðºã¿¢ä¿ æàøêà àéëàíòûï,
Êºòºðò¿ï êºçäºð¿¢º
Ò¿í êàéãûñûí:
«Ò¿íä¿ äà ý÷ êèì ñ¿éáºéò ýý,
Ò¿í äàãû ìåíäåé êåðåêñèç…» –
äåéñè¢. 

Ò¿í áîëáîñî:
Êàíòèï áèçäè
Êàðàéò ýëå æûëäûçäàð?
Êºðºò áåëåê
Àñìàíäàãû àéäû áèç?
Êûÿëäàí ºòêºí, êûçûê
Ò¿øòºðäºí àéðûëìàêïûç.
Áèç ñ¿éãºí òà¢ æîê áîëìîê,
Æàêòûðãàí ê¿¿ã¿ì¿¢ä¿í
Êîîçäóãóí èçäåìåêñè¢ ñåí êàÿêòàí?

ªç êàéãûñûí óíóòóï,
Ò¿í – êàéãû áîëóï àëãàí,
Äîñóì àé!
Ñåçèìòàëñû¢!
Ò¿í – êàéãû äîñóì!
Ò¿í – êàéãûì!

Ñїéїї
(Àë æèãèòòèí ýëèí, æåðèí ñ¿éºì)

Àñìàí áèðäåé – áààðûáûçãà.
Êîëäó ñóíñà êàðìàë÷óäàé
Ñåí æàøàãàí æåðäå ãàíà áàøêàäàé…
Òûí÷ óéêóãà ýëè¢ êèðãåíäå,
Ò¿éø¿ã¿¢ä¿ ò¿íãº êàðìàòûï,
Ìåí ñóêòàíãàí àñìàíû¢äû êàðàï êîé!..
Æàçûëãàíñûï, òàìãàëàðäàé áóëóòòàð,
Óëàíûøûï-óëàíûøûï áàðàòñà,
Æ¿ðºã¿ìä¿í ñàãà æàçãàí ûðëàðû…
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Æîëóãàðáûç îò ÷à÷ûøûï,
Æîëóêïàñïûç ò¿áºë¿ê…

Ìåêåíè¢ äà Ìåêåíèìäåí àëûñòà…
ªç ýëèì äåï ñîêêîí ìåíåí æ¿ðºã¿ì,
Áàøêà ýëäèí êåëèíèíäåé æ¿ðºì¿í…

Òàø
(Óøóë òàø ìàãà êàðàï ñ¿éëºï òóðãàíñûéò)

Êûéìûëñûç æàòêàí,
Êàòóó áèð òàøñû¢ äåáå÷è.
Ïàõòàäàé æóìøàê
Êº¢¿ë¿ì áàðäûð è÷èìäå.
Äåáå÷è, äåáå
ªçãºðáºéò äàéûì êåëáåòè,
Ê¿ëì¿¢äºï ê¿ë¿ï,
Ñîëóêòàï ûéëàéì êýý áèðäå.

Êºçä¿¿ì¿í ñåíäåé,
Àñìàíäû êàðàéì ñóêòàíûï.
Ûðäàéìûí ñåíäåé
Êóáàíûï, êýýäå ìó¢êàíûï…

Æºðãºìїøêº
(Ê¿íäº áèðè-áèðèáèçäè êàðàøà áåðèï ÷àð÷àäûê ýëå. Á¿ã¿í æàíûíà ñàðû 

æºðãºì¿ø êîøóëóï êàëûïòûð)

Æåëåëåðèí æåëáèðåòêåí,
Æºðãºì¿ø,
Óíóò áààðûí.
Æàøûì òºã¿ï,
Æàðûê ê¿éã¿çáºé
Æàòûï àëãàí – ò¿íäºð¿ìä¿.
Ê¿íäºð¿ìä¿ – êåëáåé êîéãîí,
Êºïêº ñåíè æàëãûç êàëòûðûï.
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Ìàéðàì á¿ã¿í ýêººá¿çäº:
Ñàãà ò¿ãºé êîøóëóïòóð,
Ìåí æîëóêòóì – æ¿ðºêòºøêº.
Ìàéðàìäàéëû Ñ¿é¿¿ ê¿í¿í!

Îîðó
(Àøêàçàíûí ìûê÷ûé êàðìàãàí àê ÷à÷ æàø æèãèòòè êºðä¿ì. 

Îîðó æàìàí)

Æàøòûãû êà÷êàí,
Àé-àé-àé!..
Êºêòºìãº – àÿç ý÷ áîëáîéò!

×ºï äàãû æûãûëáàñûí.
Æûéðûëòêàí äåíåáèçäè
Æûëàí äà îîðóáàñûí!

Àëäûãà áàñïàé,
Àðòûìà êàéòïàé,
À¢òàðûï êåòòèì,
Êåòòèì…

Êåçåê
(Òà¢äûí àòìàãû áèð òîçîê áîëñî, êàéðà êå÷òèí êèðìåãè äàãû áèð 

òîçîê áîëóï êàëäû, – äåãåí êàðûÿãà)

Áèð ñóëóóíóí æûòòàãû÷à àëêûìûí,
Êºç èðìåìäå òà¢ àòêàíäûð
Áèð êåçäå…
Äà áèð ñóëóó ýðêåëåñå ýëæèðåï,
Ñºç àéòêàí÷à êå÷ êèðãåíäèð
Áèð êåçäå…
Ñààòûì
(×ûðûëäàï, ÷ûðêûðàï ìåíè îéãîòòó¢.)

Венера БЄЛЄКБАЕВА
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Àãàðãàí òà¢äà óøóíäàé,
Äàéûìà æàëãûç îéãîíîì,
Ñààòûì!

Áèð æàðûê æàíàò –
Êàðà¢ãû ò¿íäº,
Áèð êàðààí æàøàéò – 
Æ¿ðºêòº…

Òåðåê
(Æàø òåðåê êûéûëûï îòêî æàãûëäû)

Æûëòûëäàï æàëáûðàêòàðû¢,
Áóëóòêà æàêûí,
Ñåí ýëå¢…

Æåìèøèí æåãåí,
Æåøèí÷å…
Áóë æåðäå æàêûí
Ìåí ýëåì…

Òїø
(Ò¿íäºã¿ ò¿ø¿ìäº: Àïïàê òîîëîð, àë òîîîëîðäóí ò¿á¿íäº ÷àëêûãàí 

÷î-î¢ êºë, êºë àñòûíàí êºð¿íáºãºí áèð àÿëäûí ûéëàãàí, àáäàí ñûçäàï 
ûéëàãàí ¿í¿ ÷ûãàò. Îéãîíóï êåòòèì. – Ìåíèí Ã¿ê¿ ýíåì áîëóø êåðåê, 

– äåäèì è÷èìäåí)

Äàë îøîë,
Îøîë ýíåì…
Íûìäàëáàé ñîãîí÷îãó,
Òºðºáºé áàëêûï áàëà,
Óçàãàí áèçäåí àëûñ,
Óþãàí æåð àñòûíà.

Ìýýðèìèí êîøóï àëûï
Æåòåëåï æ¿ðãºí äàëàé,

Ырлар
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Êîëóìäà èçè êàëãàí,
Áûðûøêàí êîëäîðóíóí.
Äàë îøîë,
Îøîë ýíåì…

Ñóëóó òîî,
Ñóó æàìûíûï, ò¿ïê¿ð¿íºí…
Ñûçäàãàí ¿í óãóëàò
Ñºçäºð¿ æîê…

Óçàòóó
(Êóðäàøûì æàêòûðáàãàí æèãèò æºíººðäº)

Áîç òóìàí áàñûï áàðàòàò.
Ñûäûðûì ñîêêîí æåë ìåíåí
Æàêøû áàð æèãèò, æàêøû áàð!
Çàðûãûï ¿é¿¢äº ê¿òêºí,
Æàðû¢à æàêøû æåòèï àë…

Æîîï
(Áàòêåí æåðèíäå æ¿ðãºíäº, ìåí êºç¿íº ñóëóó áîëóï êºð¿í¿ï êåòêåí 

Àôèíà ñè¢äèìå)

Êîîç æåðäèí 
äåìèíåíäèð…
Æåëïèï ºïêºí æ¿ç¿ìä¿, 
æåëèíåíäèð.
Óéêó áåðáåé
Ò¿í¿ áîþ óéïàëàï,
óóðòóìäàí ñûëàãàíäûð áóëóòó…
Êºëäºé òåðå¢ 
áèð æèãèòòèí ñ¿éãºíãº,
Æå, êàéãûìäûí 
óíóòóëóï òóðóøó…

Венера БЄЛЄКБАЕВА
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Êåòýýðäå
(Áîðîîí-÷àïêûíãà, ò¿íãº êàðàáàé, æàëãûçäûêòàí êà÷ûï ¿éäºí ÷ûãûï 

áàðàòàì)

Òåðåçåì à÷ûê,
¯é ÷à÷ûê.
¯øê¿ð¿ê ¿éäº,
Ìåí – æîëãî…

Òààðûíäûì…
Òàðòûëäûì…
Êåéèäèì…
Êåìèäèì…
Êåòòèì ìåí äîñòîðãî…

Ýðòå¢ êå÷ êåëýýðìèí!..
À÷ûëûï, æàçûëûï
ªç¿¢ä¿ ¿é¿ì, ñàãûíûï…

Ырлар
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(Ïîâåñòü)

Мисир кїнїгє їйїнєн чыгып, аялдамада 
автобус кїтєт. Бул кїнї да демейдегисинен 
эрте келген, адаттагысындай эле кичинекей 
отур гучта отурган кєзгє тааныш баланы кєрдї. 
Колунда бут кийимди майлоочу щеткасы бар. 
Анын жанынан єтє бергенде кїндєгїсїндєй 
керектїї буюмдарын  шыпылдата жая салып:

– Байке, бут кийимиўизди щеткалап бере-
йинби? – деди. 

Мисир жїдєўкї баланы кунт коё карап тур-
ду да, боору ачып кетти. Он эки, он їч жашар 
балага эмнеге турмуштун мынчалык запкысы 
эрте тїштї экен деп ойлоп койду ичинен.

– Мейли. Автобус єтїп кетпес бекен?
– Жок, єтпєйт. Мен бат эле. – Бала колу-

колуна тийбей шыпылдап, туфлисинин їстїнє 
кыл жаткызбай жалтырата майлап жиберди.

– Рахмат, балакай. Мына он сом. Ушу же-
теби?

– Беш сому ашыкча. Мына, алыўыз. Арам 
акчанын мага кереги жок.

– Кой, ала бер. Атайы берип жат паймынбы, 
– деди Мисир.

Бала кыйыктанып жатып зорго алды. 
Анын дилинин тазалыгына, акчага сук артып 
азгырылбаганына бир жагы таў калып, бир 
жагы сїйїнїп турду. Ар бир бала ушундай ак 
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жїрєк болуп єссє кандай жакшы болмок эле деп ойлоп койду. Кимдин 
баласысыў деп сурайын деди эле, автобус аялдамага токтоп, ага убактысы 
болгон жок. Чоў калпакты кєзїнє чейин тїшїрє кийип, улам маўдайына 
кєтєрє коюп, мурдун шыр-шыр тарткан, колдору карала-торала, эптеп 
жан багайын деп убараланган баланын элеси кїн бою Мисирдин кєз 
алдынан кетпей койду. Иштен келатканда ага жолугайын деди. Бирок 
ал ордунда жок болуп чыкты. Їйгє келгенде креслого жайлана отурду 
да, чылымын бурулдата тарта баштады. Тамакка табити тартпай, тереў 
ой басты Мисирди. Дал ушул аялдамадагы баладан да алда канча кичи-
некей кезинде єзї да ата-энесин кєрбєй калып, жетимдиктин запкысын 
тартпады беле. Эми карачы, тиги балага да менин башымдагы жетимдик 
келип турса керек. Макул болсо багып алайын. Мен аны адам деген чоў 
атка татыктуу кылып тарбиялап чыгарам. Мисир ушинтип ойлоп койду 
да, анан башынан єткєндєрдї эстей баштады.

... Мисир балдар їйїнє кандайча тїшїп калганын эстей албайт. Эмне 
болсо да он їчкє чыкканча балдар їйїндєгї эжекелеринен тарбия алып 
чоўойду. Бирок ата-энедей болуу кайда. Оюндагысы кээде аткарылбай 
калып ызаланган, ыйлаган кїндєрї болду. Анын їстїнє балам бар эле 
деп издеп келген бир да адам болгон жок. Ошенткен менен тагдырына 
таарынбай, кийин чоўойсом эл катары жашап кетермин деп ойлоп жїрдї. 
Кїндєрдїн биринде анын тагдыры єзгєрїлдї да калды. Ал мындайча 
болду...

Кийинки кездерде Мисир Виктор деген бала менен ынак болуп кетти. 
Анын айтымында бир жыл мурда Новосибирск шаарына барып алма 
сатып жїргєн жигит менен таанышып калат. Ага кол кабыш кылса 
акча бере коюп, єзїнє жакындатып, бир кїнї Кыргызстанга баралы, 
алма алып кайра бат эле келип калабыз дейт. Жїрєгїндє кымындай 
да кири жок бала ага ишенип, ээрчип алат. Тиги жигит жолдо келатып 
ууруларга акчасын алдырып коюп, Бишкекке келгенде Викторду кара-
бай коёт. Ал ошентип, кєчєдє тентиреп калат. Акыры милициялардын 
колуна тїшїп, алар балдар їйїнє апкелип тапшырат. Ошентип жїргєн 
кїндєрдїн биринде:

– Баарынан апамды сагындым. Ал мен жок кантип жалгыз жашап 
жатты экен,– деди Виктор кабагын тїнєртїп, – ошол апама эми кантип 
жетем?

– Акча табыш керек.
– Аны билип турам. Кантип, каяктан табабыз. 
– Кийимдерибизди сатсак кантет? Бизде кийимдердин эскиси, жаўысы 

болуп їйїлїп жатпайбы, – деп Мисир акылдуу болуп чыга калды.
– Туура айтасыў. Базарга салып кєрєлї.
Экєє базарга келишти. Арзан сатылган товарлардын кардарлары та-

была койду. Бир азыраак тапкан акчаларына сїйїнїшїп, тїз эле темир 
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жол вокзалына келишти. Кудай жалгап поезд Новосибирскини кєздєй 
бир аздан кийин жїргєнї жатыптыр.

– Эже, бизди ала кетиўизчи. Бир аз акчабыз бар эле,– деп жалдырап 
жиберишти кондуктор аялга. Ал балдардын тїрї-тїспєлїнє карап кал-
ды. Экєє теў жїдєє болгону менен жылдыздуу балдар экен. Тим эле 
кєздєрїнє жаш алганы турат. Єзїнїн да ушул курактуу эгиз уулдары 
бар. Ошондонбу боору ачый тїшїп, колдорундагы акчаларын да албай, 
поездге киргизип жиберди.

– Бирєєлєр аты-жєнїўєрдї су раса Нина Ивановнанын балдарыбыз 
деп койгула. Анан силерге эч ким тийишпейт, – деди аял балдар отура 
турган купени кєрсєтїп жатып.

Экєє Новосибирскиге келип тїшїштї. Виктор апасы кайда жана кайсы 
кєчє, кайсы їйдє жашарын так билет экен. Экєє теў кєп буйдалбай їйгє 
кирип барышты. Ксения апа баласынын жоголуп кеткенине, минтип єзї 
таап келгенине жетине албай сїйїнїп, баласын кучактап ыйлап жиберди. 
Анан ашканага киргизип, алдыларына тамак-ашты жайнатып койду.

– Бул бала кайдан?..– Ксения апа маўдайында отурган Виктордон 
сурады.

– Кыргызстандан. Балдар їйїн дє жїргєндє экєєбїз бир туугандай 
болуп кеткенбиз.

– Орусча билеби?
– Анча-мынча.
– Анча-мынча билсе, биердеги балдар менен ойноп жїрїп їйрєнїп 

кетет.
Мисир убактылуу эле жїрїп, кай ра балдар їйїнє барып калармын деп 

ойлонгон. Ал эми Ксения апанын азыркы сєзїнє да, оюна да тїшїнгєн 
жок.

 Тамак ичип бїткєндєн кийин Виктор бєлмєлєргє кирип, андагы буюм 
тайымдар менен тааныштыра баштады. Мисирдин єзгєчє кєўїлїн бурган 
Ксения апанын бєлмєсїндєгї сїрєт болду. Анда Виктор їч жашар гана 
бала экен. Атасы Дмитрий Григорьевич Викторду алдына алып, жанына 
Ксения апаны отургузуп тїшїптїр. Аны кєрїп Виктор оор їшкїрїп алды:

– Карачы, атам єлгєнїнє он жыл єтїп кетиптир...
«Викторго эле жакшы болду: єз їйї, єлєў тєшєгї, эркелетээр апасы 

бар. А мен болсом бул жерде артыкбаш адаммын. Ксения апа бир кїнї 
эле катуу урушуп койсо кирерге жер таба албай калам го. Кетем десем 
акча берер бекен?» – деп тереў ойго тїшїп жїрдї Мисир. Бирок Ксения 
апа ал ойлогондой ажаан эмес экен. Кеў пейил, адамкерчиликтїї, боо-
рукер жан болуп чыкты. Бара-бара Викторду кандай кєрсє, Мисирди да 
ошондой кєрчї болду. Мындай камкордукка бєлєнгєн Мисир кетїїнї 
таптакыр оюнан чыгарып койду. Окусак болот эле деп коёт экєє теў. 
Бирок колдорунда эч кандай документ жок, алтынчы класста окуганбыз 
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дешсе кайсы мектеп ишене коёт. Ошентип їйдє эмне кыларын билиш-
пей, кєчєгє чыгышып, балдар менен ойноп, кеч кире їйгє келе турган 
болушту. Ксения апа муну кєрїп-билип жїрсє да балдарына эч нерсе 
дебеди.

Бир кїнї кєчєдє кетип баратып їч балага жолугушту.
– Кайда баратасыўар? – деди шап кесин кыйшыгынан кийген бирєє.
– Эмне, кєчєдє басса болбойбу? – деп жооп кылды Мисир.
– Эмне-е?!. – Кєйнєгїнїн топчусун чече салып кєкїрєгїн дагдайта ача 

жакындады бирєє Мисирге.
– Кєчєдє басса болбойбу деп жатам.
– Болбойт! Кєчє биздики. Руксат алыш керек, дос. Ал їчїн бир аз, бир 

аз салык тєлєп туруш керек. Кана, чєнтєктєрїўєрдї сыйпалап кєргїлєчї.
– Сыйпалаганда эмне, эч нерсе жок.
– Жок болсо андан да жакшы. Балдар, булардын эч нерсеси жок экен 

э-х-ее, эмне кылалы?.. Мїмкїн їстїндєгї кийим-кечектери бир нерсе 
турар. Азырынча шапкеси жакшы экен, ала туралык, – деп, Мисирдин 
башынан шапкени шыпырды да, ары жакка ыргытып жиберди. 

– Койгулачы, достор, коё бергилечи.
– Кантип коё бере алабыз. Чєн тєгїўдє кєк тыйын жок болсо. Кана, 

балдар, ишке киришели. Биринчи бул бышыгын, анан экинчисин чечин-
дирели. Мїмкїн єздєрї эле чечинип берет чыгар. Кана... кана... Ой, боло 
турган эмес ко... Али булар кичинекей турбайбы. Єзїбїз эле чечиндирет 
экенбиз деген тиги Мисирди бутка бир тепкенде ал чалкасынан жыгылып 
тїштї. Зєєкїр аны буйдамга келтирбей шымын шыпырып алып, шапке-
нин їстїнє ыргытып жиберди.

– Эми кєйнєгїўдї єзїў эле чечип берерсиў?
Мисир шашпай ордунан турду да кєйнєгїн чечип колуна карматаарда 

тигини байкатпай жаак талаштыра коюп калды. Катуу муш жеген бала 
эс-учун билбей жерге сулк кулап тїштї. Виктор кийимин чечтирбей, экєє 
менен алышып жатыптыр. Мисир бирєєнїн арт жагынан келип кулак 
тїпкє согуп калды эле ал кыўкая тїшїп барып, зорго оўолуп, качкан 
бойдон кетти. Їчїнчї баланы оўой эле жерге жыгышып, жанын кєзїнє 
кєрсєтїп ийлей турганда арт жактан бирєє:

– Койгула, балдар, ачууга алдырбагыла, – деп арага тїшє калды. Экєє 
теў ыргып турушту да тиги кишини карап калды. Тулку бою чымыр, 
25–27 курактагы адам карап туруптур. Тигилерди уруп коюшкандарына 
кїнєєлїїдєй сезип баштарын жерге салып турушту экєє. Бир жагынан 
таякталган бирєєсїнїн атасы болуп жїрбєсїн деп коркуп кетишти. 

– Тиги баланы ордунан тургузууга жардамдашкыла, – деди бейтааныш 
киши.

Ал эс ала тїшїптїр. Ордунан ту  ра калып єзї эле їстї-башын кї бїн дї 
да, Мисирден жалтактап коркуп турду.
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– Экинчи мушташпагыла. Кайра дос болуп жїргїлє, – деп бейтааныш 
адам баарын кол алыштырып, жараштырып койду. Мисир менен Виктор 
кетїїгє камынганда:

– Токтогулачы, балдар, акылдаша турган сєз бар, – деди киши. Ал 
эмне айтаар экен деп аў-таў болуп карап калышты эки бала.

– Каерде окуйсуўар?
– Эч жерде окубайбыз, байке.
Бир нерсени айтсамбы, айтпасамбы дегендей эки анжы боло туруп 

калды бейтааныш адам.
– Окубасаўар бир жумуш бар, балдар.
– Кандай жумуш?... Байке, кандай иш болсо да иштегибиз келип жїрєт. 
– Боксёр болгуўар келеби силердин?
– Бизден боксёр чыкпайт ко дейм, байке. – Мисир Виктордон мурда 

жооп кылды ага.
– Чыкканда да кандай чыгат. Мушташыўарды кєрїп турбадымбы. 

Айрыкча сенин муштумуўдун кїчї зор экен, – деп Мисирдин жанына 
келип булчуўдарын кармалай кетти, – сенден бир нерсе чыгат. Эртеўден 
баштап машыгып кєргїлєчї, – деп, аты-жєнїнїн Волков Максим Тро-
фимович экенин айтып, машыктыруучу жайдын дарегин кагазга жазып 
колго карматты.

Їйгє келгенден кийин болгон окуя ны Ксения апага айтышты эле ал:
– Бокс деген кыпкызыл мушташтын ичинде жїрє турган, кырсыктуу 

оюн. Эртеби-кечпи ємїрїўєргє залалы тийип калышы мїмкїн. Мен аны 
каалабайм,– деп, кеп уккусу келбей балдарды урушуп койду.

Ээленип алган экєє Ксения апанын айтканына кєнє коёбу, эртеси 
эле Максим Трофимович айткан жерге келип калышты. Ойдогудай 
техникалык каражаттары бар экен. Элден мурда бардыгын сонуркай 
карап чыгышып, анан ар биринде ойноп кєрїштї. Тиги жерде ар тїрдїї 
салмактагы штангалар. Болжолу алар да бул жерде керектелет окшойт.

– Кана, ишти баштайлыбы балдар, – деп Максим Трофимович балдар-
ды катарга тургузду, – эми жаўы келген балдар менен таанышып алгыла, 
бирєєнїн аты – Виктор, мунусунун аты – Мисир же Миша деп койсоўор 
болот. Улуту кыргыз. Тааныштыўарбы? Эми кана, чуркай баштайлы...

Бул жерге такай келип жїргєндєр алтоо эле экен. Экєє кошулгандан 
бери сегиз болуп бир аз кєбєйїп калышты. Максим Трофимович саны 
эмес сапатына баа берип, келечеги жок балдарды кєпкє кармап турбайт 
экен. Ошон їчїн мындагылар жанталашып машыгууларды єткєрєт 
окшойт. Муну тїшїнє койгон Мисир мени кєп кармабайт го деп ойлоп 
жїрдї. Бирок Максим Трофимович негедир ага єзгєчє кєўїл бєлїї менен 
мамиле кылганын сезип калды. Єзї да кїндєн кїнгє кїчкє толуп барат-
канын байкайт. Муштум соккусунун кїчїн текшерип, анын улам єйдєлєп 
баратканын кєрїп Максим Трофимович да, єзї да сїйїнїп жїрдї.
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Ушундай кїндєрдїн биринде Новосибирск шаарында 13–17 жаштагы 
єспїрїмдєрдїн ортосунда бокс боюнча беттешїїлєр болоорун Максим 
Трофимович балдарга билдирди да:

– Ага чейин бир ай бар. Мындан ары тыным албай катуу машыгууну 
жїргїзєбїз, – деди. Чынында эле ушундай болуп чыкты. Оор нерселерди 
кєтєрїї, бут булчуўдарын чыўоо їчїн жантайма жерлерден єйдє кєздєй 
жєрмєлєє, скакалкада секирїї, чуркоо жана башкалар адатка айланды. 
Эки-экиден атаандашып боксташуу кїндє єткєрїлїп, машыгып жїргєн 
балдар техникалык чеберчиликтерин єстїрє берди. Беттешїїгє бир кїн 
калганда машыгууларды азайтып, тыныгуу берди Максим Трофимович.

Акыры айтылган кїн да келди. Стадион. Эл жыкжыйма. Тєрт жер де 
ринг орнотулган. Дал мына ушуларда кїчтїїнїн кїчтїїсї сынала берип, 
акырында чемпиондук наам їчїн жанталашкан мушташ єтєт. 

Мисирдин мындай, эл кєп жыйналган жерге биринчи жолу чыгышы. 
Канчалык єзїн єзї токтоо кармайын деген менен тигил, жайнаган кєздєр 
єзїнє эле кадалып тургансып, толкунданып денеси титирей тїштї.

– Мисир, сага эмне болду? Єзїў дї карма. Минтсеў жеўилип каласыў,– 
деди Максим Трофимович їйрєнчїк «кол баласын» бокска коё берерде.

Ортомчу судья атаандаштарды кол кармаштырып, эрежени бекем 
сактагыла деген болду да гонг угулары менен:

– Бокс! – деп колун кесе їн катты.
Атаандашы сїрдїї. Кєзїн жыландай ойноктотуп, октой атылганы 

турат. Шапа-шупа эки ирет коюп калды Мисирди. Сокку анчалык ка-
туу болбогондуктан Мисир эч нерсени сезген жок. Биринчи раунд бою 
каршылашына бир нерсе колдоно албай, качуу менен алек болуп калды. 
Амалы куруду. Оюнун баш-аягы жок чакчелекей тїштї. Кєпчїлїктєн да 
катуу сїрдєдї. Анча-мынча муш уруп кєргєнї болбосо чындап чабуул 
да жасаган жок. Акырында тиги жеўїїгє ишеним менен эс алууга чыкса, 
Мисирдин кєўїлї чєгїп, кол капты ыргыта жаздап їстєлгє кєўїлсїз 
олтурду. 

– Сага эмне болгон? Мен сага ишенип жїрсє...– деп кейиди Максим 
Трофимович, – бул беттешїїдєн жеўилсеў экинчи мага келбей эле кой. 
Баарын мен айткандай кыл. Сол кол менен їч жолу тап берип, оў колуў 
менен ылайыгына жараша ичке же бет талаштыра сок. Оўунан чыкса 
дагы кайталагын. Аны жакын келтирбегин. Тїшїндїўбї? Тур эми...

Экинчи раунд. Чын эле бокстан ушу беттешїї менен гана кетип ка-
ламынбы? Кетпейм. Мен жеўбесем Максим Трофимовичтин ою жаман, 
– деп Мисир чымыркана тїштї. Тиги анын оюн билип коюптурбу, бокс 
башталар менен мурункудан да бешбетер кїчєп чыкты. Максим Тро-
фимовичтин айтканын эстеп сол колун удаа жумшап жиберди эле анын 
бири таамай тийип калды. Бирок кїчтїн баары оў колдо экенин Мисир 
жакшы билчї. Эми дал ошентип сол кол менен алаксытып барып оў 
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муштум менен таамай уруу керек. Бирок техникалык жактан такшалган 
тиги бала жакында кармата турган эмес. Кайра удаа эки соккуну Мисирге 
жумшоого їлгїрдї. Дагы бир жолу ал алга умтулуп сокку жєнєтєрдє 
бетинин ачылганынан пайдаланып, Мисир ээк талаштыра согуп кал-
ды. Муш таамай тийди! Атаандашы килемдин їстїндє кантип кулап 
тїшкєнїн єзї да билбей калды. Отургандар дуу кєтєрїлїп:

– Азаматсыў Мисир! Азаматсыў Мисир! – деп чуулдап жиберишти. 
Тигил бир топко чейин ордунан тура алган жок. 

Бул жеўиш машыктыруучусун да, єзїн да кєп нерсеге шыктандырып 
койду. Бирок экинчи боксер менен беттешїїдє биринчидей болгон жок. 
Упай жагынан гана бир аз єйдє болуп, жан жактагы судьялар Мисирге 
жеўишти ыйгарышты. Эми алдыда кїмїш медалды жеўїї максаты турду. 
Ошондуктан Максим Трофимович «кол баласына» кєптєгєн техникалык 
ыкмаларды їйрєтїп да, айтып да жатты. Дагы эле:

– Сен жеўишиў керек! Сен жеўишиў керек! – деп кайталай берди.
– Бокс! – Ортомчу судьянын їнї жай чыккан менен заардуу угулат. 

Анткени кан кайнатып, жан кейиткен кыл чайнашка чакырык таштап 
жатпайбы.

Биринчи раунд теў тайлашуу менен єттї. Чынын айтканда, Мисир 
мындай сологой менен биринчи беттешиши. Ошондонбу катуу соккуга 
эч бир амал-айла таппай койду, канча аракет кылса да. Каршылашы да 
чечкиндїї эч нерсе кылган жок. Тим эле илбирстей аўдыйт да турат. 
Оюнда бир сокку менен бїтїрєм деп жаткан го, – деп ойлоп коёт Мисир.

– Сол колунан асыр бол,– деп кеўеш берди Максим Трофимович.
– Ооба, тїшїнєм. Єткєндєгї салгылашын кєргєм. Анын сол колуна 

оў колумду каршы коё алам.
– Болуптур, ошент, – деп Максим Мисирдин далысынан таптап койду.
Экинчи раунд. Тиги Мисирдин сол колунун бир жолку соккусуна 

карабай ичке кирип, эки жолу бет талаштыра уруп калды. Мисир анын 
экинчи катуу соккусунан ки йин кєзїнєн от чачылып башы эўги-деўги боло 
тїштї. Эси ордуна келе электе сол колдун соккусуна кабылып, кетенчик-
теп барып, кол таяна отуруп калды. Судья алаканын жайып санай кетти. 
Єзїн оор сезип ордунан турду Мисир. Раунд аяктаарына жакын калганын 
тїшїнгєн Мисир улам тигинин колдорун кармай калып, кучакташа калат. 
Ушинтип очко жагынан да, жеўем деген ишениминен да утулуп, їчїнчї 
раундга чыкты. Намыс баарынан бийик окшобойбу.Чарчап, їстїнєн тер 
чыпылдап чыкканы менен тигиге биротоло чєгєлєбєй, раунддун аягына 
чейин туруштук бере алды. Бул менин биринчи жана эў акыркы беттешїїм 
болсун – деп ойлоду ичинен Мисир. Максим Трофимович болсо:

– Буга сен капаланба. Бокста баары боло берет.Ушинтип барып 
чыйраласыў. Ким эле бир кїндє атактуу боксёр болуп кетиптир, – деп 
жоошута сїйлєдї.
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– Жок, Максим Трофимович менден эч нерсе чыкпайт. Андан кєрє 
мага жардам кылып акча бериўиз. Кыргызстанга, єз Мекениме кетким 
келип жатат, – деп жалооруй карады Максим Трофимовичке.

– Акча да бербейм. Эч жакка да барбайсыў! – деп ачуулана кетти 
машыктыруучусу.

Виктордун да кабагы салыўкы эле. Ал биринчи беттешїїдє эле таж-
рыйбасы аз боксёрдон жеўилип калып, Максим Трофимовичтин ишени-
минен таптакыр чыгып калды. Анын їстїнє мурда эле сенде боксёрлук 
эч кандай мїнєз байкабайм деп жїргєн. Мына ошондогу айтканы туура 
келип, беттешїїдє єтє начар жагын кєрсєтїп, єзї да уялып калды. Мак-
сим Трофимович да ичине эч нерсени сактабаган ачык адам. Ошондонбу 
Викторду чакырып алып, эртеўден баштап сен бокска келбей эле кой деп 
балп эткизе айтып салды.

Виктор жолмо-жол ага кыжырланып, ачуусун токтото албай койду. 
Їйгє киргенде апасынын ооруп калганын кєрдї. Ошондо гана їйдє 
апасына каралаша турган адам керектигин билди.

– Эмне, тез жардам чакырайынбы, апа.
– Чакырсаў чакыр. Бирок айтып коёюн, тиги сандыкка сак боло 

кєргїлє. Анда баалуу буюмдар бар.
– Андан кам санабаўыз, апа. Кєздїн карегиндей сактайбыз. Ан дан 

кєрє єзїўїздїн сак-саламат болуп кетишиўизди ойлоўуз.
Виктор їйдїн ачкычын апасынын колунан алгандан кийин телефон 

менен тез жардам машинасын чакырды.Тез жардам бат эле келди. Эки 
баласы коштоп барып ооруканага жаткызды да, їйгє кеч кайтышты. 
Викторго апасынын сандык жєнїндєгї айтканы оюнан эч чыкпай кой-
ду. Мунун ичинде кандай кымбат баалуу нерселер бар болду экен деп 
сандыкты кєргєн сайын ойго батат. Акыры чыдамы кетип Мисирди 
чакырып алды.

– Сандыкты ачып кєрбєйлїбї. Кайра жаап коёбуз да.
– Апам урушсачы. Сен го єз баласысыў. Мени кууп жиберет.
– Бир нерсесин алмак белек. Эч нерсесине тийбейбиз. Макулбу?
– Єзїў бил, Виктор. Мен коркуп жатам.
– Коркпой эле кой. Андан кєрє кычкачты апкел. Бул эки мыкты сууруп 

алсак эле сандык ачылат.
Экєє кєпкє убараланып жатып, сандыкты ачышты. Ксения апанын 

кийимдеринен башка кєзгє эч нерсе урунбады.
– Ксения апанын баалуу буюм дары ушулбу?– деп Мисир каткырды. 

Виктор сандыктын тїбїнє чейин аўтар-теўтер кылып жатып мата-
га оролгон бир нерсени алып чыкты. Оромосун ачып карашса акча. 
Экєєнїн теў кєзї алайып кетти. Байкуш Ксения апа эч бирєєдєн акча 
сурабай, же бирєєлєргє кєз кор болбой, бизди да эч нерседен кем кылбай, 
диўкилдетип багып жат каны, топтоп койгон ушундай каражатынан тура.
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– Тим эле кєп ко. Санайлыбы?– деди Виктор акчаларды жыттап-
жыттап жатып, – чиркин, укмуш бурулдайт экен.

– Ушинтип отура беребизби, бол, санап туруп жыйнаштырып коёлу.
Экєє санап чыгышты. Ашык-кеми жок жїз миў доллар экен.
– Буга каалагандай квартира, каа лаган машинаны алабыз. Кел, 

ошен тели. Буга апам урушпайт де ле. Бекер чачып же бирєєгє алдырып 
жибербей, кайра орду толуп, турмуштагы эў керектїїлєрдї алганыбыз 
аны капалантпайт болуш керек.

Экєє ээн тамда кєпкє акылдашты. Акчаны иштетип миллиондун 
їстїнє дагы миллион кошо турган коммерциялык иштерди ойлонуш-
турушту. Боксёрлук клуб ачса да болот деп койду Мисир. Алар ой 
менен байып, акчаны кайда жум шаа рын билишпей отурганда эшиктин 
коўгуроосу кагылып калды.

– Ксения апа, єлдїк Виктор,– деп Мисир кийимдерди шаша-буша 
сандыкка сала салды. Виктор болсо акчаны кучактап кышындагы муздак 
сууга тїшїп чыга калгандай калтырап-титиреп кетти.

– Эсиў оогондон соосуўбу? Сал байсыўбы, акчаны сандыкка,– деп 
Мисир шаштыра кетти. Сандыкты жаап эшикти ачса, коўшу аял экен. 
Ксения апаны сурап, жок экенин билгенден кийин їйдєн чыгып кетти. 
Лакылдаган жїрєктєрї басылганча диванда бир топко чейин отурушту 
да, анан гана буюмдарды, акчаны орду-ордуна коюуга киришишти. 
Сууруган мыктар єз ордуна келбей, кулпу бир аз кыйшайгансып калды. 
Уурулук ушунчалык коркунучтуу жана сїрдїї боло тургандыгын экєє 
теў ушундан-улам тїшїнгєндєй болушту.

 Ксения апа ооруканадан чыгып келери менен сандыкты карады. 
Мыгы суурулганын кєргєнї менен сыр алдырган жок. Куураган балдар 
канчасын жок кылды экен. Бїтїндєй жок кылып жибербесе болду деп 
тынчсыздана тїштї. Алар єз бєлмєлєрїнє кетип, уктаганда гана сан-
дыктын оозун ачты. Акчанын тїгєл экенин кєрїп ичинен кымыўдап 
сїйїндї. Мындан ары буларга толук ишенїїгє болот деп койду ичинен.

Ксения апа отуз алты жыл бою бир мектепте, бир эле кызматта за-
вучтукта иштеп жїрїп пенсияга чыккан аял. Ємїрлїк жолдошу кайсы 
бир электр тармагына караштуу чоў мекемелеринин биринде директор 
болуп, элїї алты жаш курагында иш орунунда отуруп эле кайтыш болуп 
кеткен экен. Кєрсє, тээ союздун убагында эле бардар жашап, акырындап 
акча топтой берген тура. Мына эми ошондогу тапкан-ташыгандарынын 
їзїрїн карыганда Ксения кєрїп жатат. Єзї гана эмес, эки алмончоктой 
балдарды багып, айткандарын айткандай орундатып, бирєєлєрдєн 
єйдє кылбаса, кем кылбай карап жатканын айтпайсыўбы. Муну Мисир 
жакшы тїшїнїп, Ксения Николаевна деп атынан атабай, апа деген сєзгє 
єткєнїнє кєп болду. Алгач апа деген сєз Ксениянын кїлкїсїн келтирип 
жїрсє, эми биротоло кєнїп калды.
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Мисир мурда эне мээримин билбей єссє, эми эне мээримин орустун 
бир жєнєкєй аялынан тапты. Ксения апасы канчалык бооруна тарткан 
сайын Мисир да имерилчектеп жанынан чыкпай бир боорундай жакшы 
кєрїп кетти.

Адам баласы кїнїмдїк тиричилик менен алек болуп жїрїп кїн тїнгє, 
тїн кїнгє айланып зыпылдап єтїп жатканын таназар албай калат эмеспи. 
Мисир да алгачкы боксташкан кїндєн бери алты жыл єткєнїн билбей 
калыптыр. Бул аралыкта токсон алты беттешїїнї єткєрїп, їчєєнєн гана 
жеўилип, Европанын, Азиянын чемпиондуктарын жеўип алууга жетише 
алды. Ошондуктан жєнєкєй бокстан профессионалдык бокска чыгышыў 
керек – деп Максим Трофимович какшап айта баштады. Мисир профес-
сионал боксчулардын ар бир мушташын кєрїп жїрєт. Жанын уучтап 
ойногон оюн. Ал турсун рингден сїйрєп алып бараткан боксёрлорду да 
кєргєн. Анан да їч-тєрт раунд эмес, он беш раундга чейин єткєнїн айт. 
Буга жїрєгї тоодой, єпкєсї казандай адамдар гана туруштук бере алат ко 
– деп ойлоп жїргєн. Бирок Максим Трофимович айтканынан кайтпады. 
Менин тилимди албасаў анда бєлєк машыктыруучу таап ал дей баштады. 
Канчалык жїрєксїнгєн менен бактымды мындан да сынап кєрєйїн – деп 
акыры макул болуп, ага карата машыгууларды єткєрє баштады.

Мисир кїн сайын эртеў менен эрте турат да беш-он чакырымдай жерге чур-
кап, кайра кайтат. Бир кїнї кайтып келатып алды жагынан жай чуркап келе 
жаткан кызды кєрдї. Кыз Мисирди кєрєрї менен токтоп калды. Єзї да токтой 
калып кєзїн ала албай тиктешип калышты. Кыз куурчактай татынакай экен. 
Бир кашык суу менен ичип жиберїїчїдєй. Бала болуп башына жїн чыкканы 
мындай сулууну кєргєн эмес. Кєзї чачырап, эмне кыларын билбей турду.

– Мен сизди тааныйм, – деди кыз, – Мисир Абдырахманов деген сиз 
эмессизби?

– Ооба, менмин. Кайдан тааныйсыз?
– Биздин шаарда болуп єткєн бардык беттешїїлєрїўїзгє барып, 

боксёрлордун ичинен сизди кумир тутуп жїрєм. Европа, Азиядагы 
боксташканыўызды телевизордон гана кєрє алдым.

– Анда таанышып койбойлубу?
– Мейли, атым – Света.
– Меники Мисир. – Кыздын назик колун кармады. Жылуу. Ал жылуу-

лук бїткєн боюн дїрїлдєтїп жибергендей болду.
– Сиз кыргыз болосуз да.
– Ооба, кыргызмын.
– Биякка каяктан келип калды ўыз?
– Тагдыр айдап. Эмесе, Кыргызстанда эле жїрєт элем го.
– Кыргызстан кооз жер деп уккам. Ысык-Кєл деген кєлїўєрдї укмуш 

сонун дейт. Чын эле кышында тоўбойбу?
– Тоўбойт. Эмнеге тоўбой тургандыгын мен да тїшїнє албайм.
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Кыз менен мындан башка эч нерсе деп сїйлєшє албады. Бири-
бирин кызыга бир аз карашып турду да, экєє эки тарапка бет алды. 
Жигит болуп ээгине мурут бїткєнї кызга ашык болгону азыр гана. 
Чиркин, бир дегенде кандай сулуу кызга жолукту! Їйгє келгени кєпкє 
чейин тєшєктє ооналактап кыз жєнїндє ойлоп жатты. Мени жакшы 
тааныйт экен. Эртеў жолугат чыгар. Ал да спорт смен го, сєзсїз чур-
кап чыгат. Анан сїйлєшєбїз. Мен жагымдуу мамилем менен аны таў 
калтырбасамбы.

Эртеси Мисир чуркап жїргєн жерлерден канча караган менен кызды 
кєрє да, жолуктура да албады. Колундагы бакыт кушун учуруп жиберген-
дей кайгырды. Анан да анын дарегин алып калбаганына аябай капаланды.

Бул арада Максим Трофимович машыктырууну кїчєтїп жиберди. 
Чарчаганыўа карабай чуркатат, єйдєгє жєрмєлєтєт, оор нерселер ди 
кєтєртєт, тренажердо кєнїктїрєт, «алмурутка» жакын туруп алып:

– Тез!.. Тез!.. Катуу ур, мындан да катуу! – деп, жин ургандай кыйкы-
ра берет. Техникалык жаўы ыкмаларга кєнїктїрїш їчїн мен-мен деген 
боксёрлор менен кыл чайнаша мушташтырат. Кечке чаалыгып-чарчап 
келген уулун кєргєндє Ксения апа:

– Суранам, ушуну таштачы. Бирде болбосо, бирде кырсыктап калып 
жїрбє, – деп аяп кетет.

– Жакында оор салгылашуу турат. Эгер биринчи эле кармашта 
жеўилсем, анда биротоло таштайм, апа. Виктордой болуп машинеде 
тынч таксовать эткеним жакшы эмеспи.

– Ырас айтасыў, балам. Жаныў ды жанга урбай, жай турмушта 
жїргєнїў кандай канимет.

WBO версиясындагы беттешїї дал Москва шаарынын стадионунда 
єтмєк болду. Бул бир жагы Мисир їчїн жакшы шарт. Чет мам лекеттерге 
караганда бул жердин аба ырайына кєнїп калгандай. Ант кени канча жолу 
бул жерден беттешїїлєрдї єткєрїп, канча жолу келип-кетпеди. Демек, 
бул жагы мага плюс деп ойлоп койду Мисир.

Матч шаан-шєкєт менен ачылып, биринчи эле беттешїїсї кубалык 
боксёр болуп чыкты. Албетте, ал боксёрлук жактан дїйнєгє атагы 
чыккан мамлекет. Анын їстїнє ким менен беттешїїлєрдї єткєрбєсїн 
оўойлук менен жеўиле коюшпайт. Бул жагы тїпєйїл кылганы менен 
короз-короздун кєзїн чокумайынча жеўиш жок дегендей кєзїн чокубаса 
да талылуу жерин таап чєгєлєтїї Мисирдин эў башкы максаты эле. Ма-
нас атанын арбагы колдодубу, Кудай Таалам берген кїч кубатынанбы, 
жетинчи раундда барып кубалык боксерду жерге жабыштырды!

Экинчи беттешїїнї америкалык Кара менен єткєрдї. Кара онунчу 
раунд да гана бир бурчтан экинчи бурчка качып тайсалдай баштады. 
Акыры Мисирдин барскандай муштумуна туш келип, капталдагы канатка 
арта салынып калды. Каранын машыктыруучусу ошол замат кол жоолук-
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ту ортого ыргытып жи берди. Анысы жеўилдик дегени эле. Стадиондун 
бетин бербеген эл, дуу кєтєрїлїп:

– Азаматсыў Мисир! Азаматсыў Мисир!– деп, чуу тїшє кыйкырып 
жатышты.

– Биз сени мененбиз, – деген жазууну желбирете кєтєрїшкєн кыргыз 
жигиттерди кєргєндє кєзїнєн жаш кылгыра тїштї. Бирок бул, толук 
чемпиондук эмес эле. Алдыда чемпиондук алтын курдун ээси украиналык 
каардуу боксер Семен Клименко турган. 

Бул боксердун беттешїїсїн Ми сир да, Семен Трофимович да кєрїп 
жїрєт. Бою да, колу да узун. Жакындай тїшкєндє эле оў же сол колун 
тосо калат. Эки колу менен теў катуу урат. Анткен менен ал Мисирдин 
эки мушташын кєрїп айбыга тїшсє керек. Мисирге ортомчу кишилерди 
сїйлєшїїгє жибериптир. Мисир оюнда арам эч нерсе жок, машыгуудан 
жаўы эле чыгып келе жатса каршысындагы їч адамдын їстєлдє отур-
ганын кєрдї. Бирин жакшы тааныды. Семен Клименконун машыкты-
руучусу, бири болжолунда бокс федарациясынын президенти болуу 
керек деп болжолдоду. Максим Трофимович болсо алардын жанында 
адаттагысындай чылымын бурулдатып тартып отурат.

– Эй! – деп, ага колун булгалады Максим Трофимович,– бери кел. 
Сєз бар.

Мисир алардын жанына келгенде отургучту жылдырышты. Тигилер 
ордунан тура калып саламдашып, тим эле бир тууганын кєргєндєй 
жалпаўдашат. Столдун їстї ичкиликке да, тамакка да толо экен.

– Сенин бїгїнкї мушташыўды кєрїп аябай ыраазы болдум. Кичинекей 
Кыргызстандан сендей чоў боксёр чыгат деп ким ойлоптур. Азаматсыў! 
Кана, колуўду берип койчу, – деп, Семендун машыктыруучусу ордунан 
тура калды. Жанындагысы да жеўишти куттуктап Мисирдин колун кар-
мады. Стакандарга аракты куюп, анын бирєєсї:

– Жеўишти дал азыр белгилеп койсок кантет? – деди.
– Сєзсїз, белгилеш керек да, – жанындагысы аны коштоп кетти.
– Жок, мен ичпейм. Єзїўєр билесиўер, їч кїндєн кийин кайра рингге 

чыгам.
– Биз жєн келип отурган жерибиз жок, – деди Семендун машыктыруу-

чусу,– ошол ринг жєнїндє сїйлєшєлїк деп келдик.
– Ал кандай сєз? – Мисир таў кала аларды карап калды.
– Семен экєєўєрдїн мушта шыўарды тынчтык жол менен бїтї рєлїк 

деп келдик.
– Кандайча?..
– Ал мындай. Азыр сен беш мил лион долларды ал да, кармашка чык-

пай эле кой. Чемпиондук анда кала турсун. Сен жашсыў. Кийин деле 
жетишесиў.

– Бул кандай болуп кетти, Максим Трофимович. Мындайды биринчи 
угуп олтурам.
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– Ачууланба, Мисир. Сабыр кыл. Койкоўдобой олтур.
– Демек, сен макул эмес экенсиў да. Былчылдата жанталашып муш-

таш канды жакшы кєрєт турбай сыўбы?! – Тиги катуу нервденип кеттиби 
бет териси кыймылдай тїштї.

– Былчылдашса былчылдашам. Їйрєнгєн єнєрїбїз ушу болгондон 
кийин акчага сатылган адам, адам эмес. Тайсалдабай чыксын мушташка. 
Дал ушинтип айтыўыз Семенго.

– Катуу таяк жеп, єлїп калып жїрбє.
– Кєрдїм, ошондон келгенин! 
Семендун жактоочулары орундарынан тура калышты. Алар Максим 

Трофимовичти карап:
– Эй, Максим, мунуў ороўдогон жаман неме го? – деп їстєлдєгї жай-

наган тамактарын таштап басып кетишти.
Матч башталганча їч кїн Максим Трофимович тынчый да, уктай 

да албай койду. Мисир профессионал бокска алты жолу эле катышса, 
украиналык боксчу Семен он тєрт жолку беттешїїгє катышып, сегизин 
нокаут менен, калганын очко менен жеўген боксер. Демек, теўдешсиз 
мелдешти тїшїнбєй, Мисирдин ага карата чамынып жатканын туура 
кєргєн жок. Андан кєрєкчє миллиондорду алып, кийинки беттешїїгє 
даяданууну эп кєргєн. Эми баары чечилди. Єз акылын, билгендерин 
калтырбай тїшїндїрїп, бир кудайга жалынып «кол баласын» рингге 
алып чыкты Максим.

Биринчи раунд башталды. Узун бут, узун колдуу Семен жанына жа-
кындата турган эмес. Жаўы эле жакындайын дегенде чекеге муш жеп 
калат Мисир. Кээде соккусу кїрс деп тийип мээни солкулдатып жиберет. 
Коргонуусу темир чеп сыяктуу бекем. Беттешкен биринчи їч мїнєттїн 
аралыгында бир эмес, жарым сокку да уралбай, алгачкы раунд бїткєндє 
кєўїлї чєгє їстєлїндє отурду Мисир.

– Ич жагы ачыла калып жатпайбы. Ичке ур. Анан бет жагы ачылат. 
Аякка сок. Кєўїлїўдї чєгєрбє. Муштумуўду андан тезирээк шилтегенге 
аракет кыл. Тїшїндїўбї?..

Экинчи раунд башталды. Семен эми їстєккє-босток соккулап кирди. 
Бирок машыгууда такшалгандыктанбы Мисир анын баарына чыдады. 
Кєптєн кийин гана ал, Семендун ич жагы ачыла тїшкєнїн байкап калды. 
Ошол замат сол колу менен ичке согуп калды эле тигил ыўк дей тїштї, 
демек, дал тийди! Ошол замат оў колу менен бетке урганда мурдуна былч 
дей тїштї. Мисирдин соккусу оор экенин тїшїндїбї, качырып кирген-
дин ордуна тиги мурдагы темптен жайлап калды. Антсе да узун колдуу 
неме раунд аяктаарга жакын калганда эки жолку катуу сокку урууга 
їлгїрдї. Стадиондо отурган Семендун кїйєрмандары орундарынан тура 
калышты.

– Семен накаут!... Семен накаут!... – деп кыйкырып жатышты.
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– Мисир, биз биргебиз! Сок, Семенду! – деген кыргыз жигиттеринин 
їндєрї ар кайсы тараптан чыга калып жатты.

Чарчап турса да жанагы кыргыз жигиттеринин їндєрї чыккан жакты 
карады. Стадиондо алар аз эле. Бирок ар бири кыргыз желегин кєтєрїп 
алып тынымсыз булгалактап жатат. Бизди уятка калтырба. Кантсеў да жеў 
деп дем берип жат каны го. Ким эле жеўбейин дейт. Колдон келсе каршыла-
шын азыр эле сулатып, стадиондун ичин дїўгїрєтїп, рингден салтанаттуу 
тїшїп кетмек. Бирок тагдыр ташы кимге оборун билбей, їчїнчї раундда 
бардык кїчїн жумшап, їстємдїктї ал эмес, мен жїргїзїшїм керек деген 
ой менен ордунан турду. Єзїнєн єзї кыжырданып мен андан кїчтїїмїн. 
Менин колдоочум ак кар, кєк муз каптаган улуу Ала-Тоо, атам Манастын 
арбагы. Анан кантип мен жеўилишим керек. Жеўем. Баарына туруштук кы-
лып єжєрлїккє, тайманбастыкка салышым керек. Уят, намысты, карааны 
калдайган кыргыз калкымды ойлошум керек. Дал бїгїн кыргыз желегин 
желбиретпесем, анда уятка чыдай албай єлгєнїм! Жеўем, оо айланайын 
Ала-Тоо!.. Ушул ойлор заматта келип, эки-їч соккуну удаа бет талаштыра 
коюп калды Мисир. Моюну кыйшая тїштї Семендун.

– Сок! Токтотпо! – деп жан-алы калбай кыйкырып жатты Максим 
Трофимович. Аны Мисир кайдан уксун, ызы-чуу тимеле кулак жарат. 
Ал артка кетенчиктей берип кайра ичке кирерде Семендун муштумуна 
туш келип, кол кабы кашын сыдырып єттї. Ортомчу судья боксту ошол 
замат токтото салды. Каштан кызылжошо кан агып чыкты. Доктор дароо 
келди да абал оор экенин Максим Трофимовичке айтты. Ал:

– Токтотсок кантет, Мисир? – деди шайы бош.
– Мынча болду, єлсєм да мушташам, – деп Мисир кєктїгїн карматты.
– Каш жагыўды абайла, колуў менен дайыма корго, сага эми кыйы-

ныраак болуп калды, – деп Максим Трофимовичтин кєўїлї чєгє санаар-
кады.

 Эми Семендун аўдыганы эле оў жактагы кєздїн їстї болуп калды. 
Андай бир жерди аўдыганда, єзї да алданып калат окшобойбу. Семен 

ошентем деп отуруп, кайра єзї эки катуу соккуну жеп деми сууй тїштї. 
Їстїнєн кєл-шал тер чыгып, єпкєсїн кага їстєлїндє дем алып отурду.

Профессионал бокста биринчи экен, їчїнчї раундга жетпей жеўилет 
деген тажрыйбалуу бокс чулардын берген маалыматтары суу кечпей 
калды. Кайра тиги кыргыз жигит басымдуулук кылып жатат. Жеўип 
калышы мїмкїн деген божомолдорго келишти мен-мен деген мыкчыгер 
машыктыруучулар.

Тєртїнчї раунд Семендун кїйєрмандарынын кыйкырык-сїрєєндєрї 
менен башталды.

– Семен нокаут кыл! Семен нокаут жаса! Бїтїр! Сок! 
Мисир кай тарабын карабасын ушундай кыйкырыктар. Ал да дем, 

кїч, кайрат берет окшобойбу азыр эле жерге кулата тургансып чамынып 
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кирди Семен. Эки-їч муштум оюндагысындай аткарылып Семен їстємдїк 
кылууга єттї. Мисир артка буйтап чегинип, бурчка барып такабаса экен 
деп жаўы гана кача баштаганда Светанын:

– Качпа, Мисир. Мен мында отурам, – деген їнїн угуп калды чуунун 
ичинен. Мисир атайы эле тигинден алыстай тїшїп, Света жакты карады. 
Кайдан-жайдандыр суурулуп чыгып рингдин жанына келип калыптыр. 
Манжаларын эрини менен єпкїлєп, аны Мисирди кєздєй узатып жатат. 
Баарын тїшїндїм. Мен сен їчїн болсо да жеўишим керек. Эми жеўилсем 
медер туткан Ала-Тоом, анан сен кечирбейсиў. Света, мен сени сїйєм. 
Ошол сїйїїм мага дем, кїч берет. Азыр байка. Тиги темирден жаралган 
киши болсо да анын єпкєсїн їзєм деген Мисирдин тулку боюна кїч-кубат 
суудай агылып киргендей болду. Чарчаганын сезбей, кабыландай кай-
ратка келди. Аны Семен былчылдата мушташып жатып, Мисирдин оюн 
кайдан билди дейсиў, канаттын бурчуна такап алып биротоло жеўишке 
жетїїнї кєздєдї. Семендун ал ою таш капты. Мисирдин удаа урган эки 
таамай соккусу эле Семенду бєк тїшїрдї.

– Ура-а, чемпион! Ура-а, чемпион! – деген їндєр стадионду дїўгїрєтїп 
жиберди. Фото сїрєтчїлєр, теле, радио журналисттер тегерегине толуп 
кетти.

– Улутуўуз корея же кытай эмес пи? Аныгын айтыўыз. Кыргызстандан 
мындай боксёр чыкты деп биринчи угуп жатабыз.

– Укпасаўар уккула, мен Кыргызстандын кулунумун. Кыргызмын! 
Кыргызмын! Уктуўарбы! – Мисир элди жиреп баратканда ушуну айтууну 
гана їлгїрдї.

Ичте жуунуп тазаланып, чекчейе кийинип стадиондун сыртына чык-
канда Светаны издеди. Аны кантип эстен чыгарсын. Жїрєк оту басаўдап 
баратканда аны жалбырттатып тутандырган ошо эмеспи. Жаным Света, 
сенин кєзгє кєрїнбєгєн сыйкырдуу энергияў канча кїч-кубат болду 
деп айткысы келди. Бирок уюктан чыккан кумурскадай жайнаган элдин 
арасынан кантип таба алсын. Ошентсе да эки жагын карап, элеўдеп тура 
берди. Виктор менен Максим колунан тарткылады эле:

– Бара бергиле, мейманканадан жолугабыз, – деп жооп кылды. Светаны 
таппасына кєзї жетип, кєўїлї чєгє кетїїгє камына бергенде астынан їч 
кыз чыга калды. Колдорунда Мисирдин сїрєтї тартылган альбом.

– Кол коюп бериўизчи? – деп тегеректеп алышты. Мындайга Мисир-
дин биринчи туш болушу. Чєнтєгїнєн ручка алып кол койгондон кийин 
кыздарды карап калды. Он сегизге толо элек жапжаш кыздар. Мисирдин 
колтугунан кармашып бура бастырышпайт.

– Биз сизди сїйїп калдык. Кимибизди жактырасыз? – дейт анын бирєє. 
Мисир аў-таў боло эмне дээрин билбей калды. Биринен бири сындуу, би-
ринен бири сулуу. Ошентсе да карегинен от чачып, жїзїнєн нур тєгїлгєн 
четтеги кыздын колунан кармай калды.
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– Бул кыргыз кыз эмес, японка. – Тиги экєєнїн ичи тарый, эмне кы-
ларын билбей кайсалактап турушту да:

– Да ну, вас,– деп колун шилтеп басып кетишти.
Экєє таксиге тїшїштї. Кыз жайланып отургандан кийин гана:
– Биз кайда баратабыз?– деди.
– Мен жатып жїргєн мейманканага. Ал тим эле комфорт. – Кыз ун-

чуккан жок. Экєє тїз эле мейманкананын ичиндеги кафеге киришти. 
Бет маўдай отуруп калышты. Мисир бет алдындагы кызды эми гана 
жакшылап кєўїл буруп карады. Кара кєз, кара каш. Ажары муздай 
тунук. Маўдай чачы єзїнє жарашыктуу тегизделип, калган бєлїгї ай 
далысында тєгїлєт. Єзїндє да, кыймыл-аракетинде да назиктик. Жаўы 
ачылган жоогазын гїлїндєй їлбїрєйт. Орус тилине тили так келбегени 
менен сїйлєй да, тїшїнє алат экен.

– Япониядан кантип келип калдыўар? – деди Мисир.
– Атам министр болчу. Саясий жактан куугунтукталды. Россияда 

атамдын досу бар эле. Ошол куткарып жїрєт. Келгенибизге жети жыл 
болду. Камап коёбу деп кете албай жїрєбїз.

– Эмне, жашооўор начарбы?
– Жок, эмнеге жаман болмок эле. Баары бар.
Официантка бир бєтєлкє вино, тамактын тїр-тїрлєрїн столдун їстїнє 

жайнатып койду. Эки стаканга вино куюп, бирин кызга жылдырды.
– Муну ичпейм, – деп кыз стаканды єзїнєн ары тїрттї. 
– Эмнеге?...
– Ичип кєргєн эмесмин.
– Менин жеўишим їчїн ичпесеў таарынам, – деп Мисир эки-їч курдай 

айтып жиберди.
– Кыйнасаўыз кетем анда.
Баятан бери кєчє кызы го деп отурса, эми эмнеге ээрчип келди экен 

деп башы маў.
– Кыргызстан бул жерден алыс пы?
– Самолет менен барса жакын эле.
– Мени ала кетет белеўиз?
Кыздын кїтїлбєгєн суроосуна эмне дээрин билбей кыйпычыктай 

тїштї Мисир. Э-э, ээрчип келгени ушу турбайбы деди ичинен. Бирок 
їйлєнїї жєнїндє ой бир да башына келбей жїргєндє кыздын суроосун 
карасаў. Анын ондон бир гїлї ачыла элек го. Эмне эле мени ээрчип кет-
киси келип жатат десе, мындай кыздарга мендей боксёрлорго турмушка 
чыгуу ушунчалык кызык кєрїнсє керек го деп ойлоп койду ичинен.

Тамак жеп бїтїштї. Мисир музыкага заказ берди. Кыздын аты Чен 
Мун Юан экен. Мисир аны толук айталбай:

– Чен, бийлейлиби?– деди
– Мейли.
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Кыздын ичке белине Мисирдин колу ороло тїштї. Жагымдуу жыт 
буркурап, айдай сулуу кыздын денеси денесине тийишкенденби дене бою 
балкып, тагдыр ушундай кызга жеткизгенине ыраазы болуп, кубанычы 
койнуна батпай жатты. Кыз баятан бери кысынып жатса, эми тартынуу-
ну коюп, Мисирдин кєкїрєгїнє башын жєлєдї. Балбылдаган кєздєрї 
менен утур карап коёт. Канча айткан менен жаштык жалындаган кез 
эмеспи. Ал караган сайын кучагын кыса коюп, тєгїлгєн чачтарынан 
жыттагылап жатты. 

Бий аяктап, экинчиси башталарда Чен кетїїгє камынды. Бирок Ми-
сирден кыз толук жооп алган жок. Болот же болбойт дей элек. А Мисир 
болсо бир аз кызып алгандыктан кыздын айткандары оюнан чыгып ке-
тип, колтугунан кармап, єз бєлмєсїнє сїйрєгїлєй баштады. Таарынтып 
албайын деп кыз Мисирдин эркине кєнїп берди. Кызды кооз креслого 
отургузуп, муздаткычтан бир бєтєлкє шампан алып чыкты. Чен шампан-
дан баш тарткан жок. Экинчисин, анан їчїнчїсїн ичишти. Баятан бери 
сактанып отурган Чен кантип кызый тїшкєнїн билбей калды.

– Мен мурда эле боксташып жїргєнїўдє сїйїп калгам. Кантип жо-
лугаарымды билбей жїрчїмїн. Акыр сага жеттим. Эми сени эч кимге 
бербейм, – деди кыз чын сырын айтып.

– Чен мени тїшїнсєў.
– Тїшїнбєйм. Тїшїнгїм да келбейт! Сен мендиксиў. Тїшїндїўбї, 

сен мендиксиў! 
 Чен чындап ачылды. Мисирдин астына отуруп алып эрининен соруп 

жатты. Мисирдин денеси бїтїндєй дїрїлдєп, алапайын таппай кетти. 
Мисир бїгїн муну менен жатып, эртеў кошо алып кетейин – деп ойлон-
ду. Андай болгондон кийин ата-энесине билдирїї керек го. Антейин 
десе эртеўки самолетко билет алып койгон. Чен да жїрєгї бир нерсени 
сезгендей Мисирдин астынан тура калды.

– Мисир сен качан кетесиў? Эр теў киного баралы, ээ. Мен сени из-
детпей эле ушу жерге келип калам.

– Чен менден алыстабачы. Мен али бул жерде кєп жїрєм. 
Мисир калпты ышкырта айта салды. Анткени бїтїндєй жан дїйнєсї 

чыўалып калган эле.
Шампандан тїгєнгїчє ичишти. Чендин муздай бети кызыл боёк 

тєгїлгєндєй кызарып чыкты. Мисир їзїлє суктанып, азыр кучагына 
эркелетип єппєсє ушул жерден эле мїрт кете тургансып турду.

– Жаным Чен, бїгїндєн баштап мен сендикмин, сен мендиксиў...
Алар эртеў менен тєшєктєн жаўы эле турушканда эшик тыкылдай 

калды. Максим Трофимович менен Виктор экенин Мисир дароо баам-
дады.

– Сен кете бер Чен, эртеў ушул жерден жолугушабыз.
Эшик ачылар менен кыз сыртка атып чыкты.
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– Мунуў ким?– деп Максим Трофимович жактырбай заардуу карап 
алды.

– Сїйгєн кызым. Мен аны алам.
– Башыў барбы!? – деп устаты ого бетер зиркилдеди, – сендей боксёр 

їчїн мындай кыздардын миўи артыўдан ээрчийт. Эмитен їйлєнє турган 
болсоў бокстан кеткиниў! Мен да сени экинчи карабайм!

– Апам ооруп калыптыр. Азыр кетпесек болбойт! – деди Виктор. 
Мойнунан байланган иттей болуп араў кєндї Мисир.
Новосибирскиге учуп келип їйїнє келгенде Ксения апа чын эле ооруп 

жатыптыр. Ага каралап жїргєн аялды кєчєдєн бир машина коюп кетип, 
ошол кїнї эле жан бериптир. Бул Мисирдин эртеў матч болот деген 
кїнїндє болгон. Ксения апа Мисирдин келбесин тїшїнїп бул жєнїндє 
билдирген эмес эле. Єлгєн аялдын мїрзєсїндє болуп, келгенде эле Ксения 
апанын кан басымы жогорулап кетиптир. Ошондон бери тєшєктєн жыл-
бай жатканын балдарына айтып шолоктоп ыйлап жиберди. Ооруканага 
алпарышканда врач:

– Коркпой эле койгула, анча коркунучтуу эмес, – деп сїйїндїрїп койду.
Новосибирскиге келгени кїн жаан чыл болуп басылбай туруп алды. 

Ага карабай мурдагы чуркап жїргєн жерлеринен кїндє чуркап єтєт. Бир 
жагы машыгуу болсо, бир жагы боксташып жатканда гипностой тааси-
рин тийгизген Света алдынан чыга калабы дейт. Жолукса сага ырахмат. 
Кандай кїч-кубат бердиў. Мен аны ємїр бою унуталбайм. Бирок канча 
кєргїсї келген менен Новосибирскиден биротоло кєчїп кеткендей эч 
бир жерден кєрїнбєй койду. Ошентип жїргєндє Максим Трофимович 
Ысык-Кєлгє барып келсек кантет деп калыптыр. Мисир сїйїнїп кетти. 
«Жерин сагынбаган эл болбойт, элин сагынбаган эр болбойт» дегендей 
чыны менен эле аябай сагынып калганын эми сезди.

Максим Трофимовичтин Кыргызстанды кєргєнї ушу. Бала чагынан 
баштап бир чырпык сайылбаган, кєк тиреген имараттардын айлана-
сында єскєн. Азыр да жашап келатат. Эми ээн талаа, бак-даракка бай 
жерлерди кєрїп, кооздукка кєўїлї кєкєлєй тїштї. Анан калса кєлдї 
кєрїп суктанганын айтпа! Эртеў мененки айдарым жел менен толкун-
дар чыбырчыктап, жээкке келгенде шарпылдап турат экен. Кєк менен 
сулуулукту талашкандай кєл кєпкєк болуп туптунук, таптаза. Ысысаў 
леп-леп салкын жел согуп, чачтарыўды сеўселтип, бети башыўды айма-
лайт.Чулп этип кєлгє тїшїп, чыга калганда кири жок жууп койгондой 
кумдарда чалкасынан тїшїп, кумга, кїнгє кактангандар канча. Башка 
жерлерде да кєлдєр бар, бирок бул кєл єзгєчє экенине баа берип турду 
Максим Трофимович.

Эки кїн кєлдє болуп, анан жайлоону да кєрє кетелик деп Виктор экєє 
жолго чыгышып, Мисирди таштап кетишкен. Эми Мисир ээн-эркин бак-
тын аллеясында басып келатып, арыраакта єзїн кєздєй басып келаткан 
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кызды кєрдї. Тааный коюп: «Ой, Айжан го» – деп кыйкырып жибере 
жаздады.

...Айжан экєє балдар їйїндє бир болуп, бир класста окушчу. Ай-
жан жїдєє жїргєнї али эсинен чыкпайт. Ал турсун чачын да жуубай 
саксайтып жїргєнїн Мисир шылдыўдап, жуубасаў мына деп кара 
май сыйпап жеткизбей качып кеткен кїндєрї болгон. Ага карабай 
Айжан Мисирди абдан жакшы кєрє турган. Бир кїнї Мисир катуу 
ооруп калды. Айжан жок дегенде балдар їйїнєн алган нанын їнємдєп 
Мисирге апарып жїрдї. Кереги жок, оорукананын тамагы жетишет 
дегенге ынанчу эмес. Кєгєрїп калган кєк бет экенсиў деп таарынтып 
алган бир жолу.

Бир кїнї ойдо жок жерден Айжан сенин аны-мунуўа жетет деп 200 
сомду Мисирге суна калды.

– Бул кайдагы акча? Бир жерден уурдап алдыўбы? – деген Мисир.
– Кантип уурдамак элем. Базардан келатып жолдон 500 сом таап ал-

дым. Ала бер, берген акчаны. Менде дагы їч жїз сом бар, – деп болбой 
жатып таштап кеткени азыр эсине тїштї. Мисир анын боорукерлигин, 
кылган жакшылыктарын кантип унута койсун.

Мына ошол кыз Мисирге жакындап келатты. Ал да дароо Мисирди 
тааныды. Бир гана єзгєчєлїгї бир кездеги илмийген бала кеў далылуу, 
денеси келбетине жарашкан толук зыўгыраган жигит болуптур.

Экєє кол алыша учурашып, бир биринен бєлїнє албай аллеяда жап-
жай басып баратышты.

– Атактуу боксёр болуп кетип тирсиў, Мисир. Теледен кєргєн сайын 
сїйїнїп жатам. Менин класс ташым деп ар кимге айтып мактана берем. 
Бирок Россиянын желеги менен чыгып жїрєсїў го. Кичинекей мекени-
биздин да атын чыгарып койбойсуўбу.

– Машыктыруучум таарына турган. Азырынча мейли деп эле жїрєм. 
Кези келгенде Кыргызстандын атын кєкєлєтпєсємбї.

– Ошент Мисир. «Бєлєк жердин султаны болгончо, єз элиўдин ултаны 
бол» – дейт ко кыргыздар.

– Аныў туура. Эми кєлгє тїшє лїбї?
Экєє кєл жээгине келгени ме нен сууга тїшїшпєй, єткєн-кеткендерди 

айтып отурса тїгєнєр эмес. Мисир анын кылган жакшылыктарын 
бїтїндєй айтып, анан али турмушка чыга элек болсоў бир жашасак 
кандай болот деген ойду айтты. Айжан:

– Болбойт, – деп кесе сїйлєдї.
– Эмнеге?..
Айжан Мисирдин кєкїрєгїнє башын коюп, ыйлап жиберди.
– Сенин мындай оюў бар экенин билсем ємїрїм єткєнчє кїтєт элем го.
– Азыр деле кеч эмес ко, Айжан. Кетели Россияга. Буйруса кєп жїрбєй 

келип калабыз Ата Журт, кыргыз элибизге.
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– Баарын тїшїнїп турам, Мисир. Мен куруюн. Кїйєє табылбай тур-
гансып єзїмдєн он жаш улуу кишиге турмушка чыгып алгам. Жыргаган 
турмушта жашаган жокпуз. Батирден батирге кєчїп жїрдїк. Ага деле 
мейли десем бир кїнї мени таштады да кайра кайрылбай койду. Айла 
жок Нарында агам бар эле, ошонун колуна келдим. Жеўем тїшїнїктїї 
адам. Сен-мен дешпей ынтымактуу эле жашап жатабыз. Менин шартым 
сурасаў ушундай Мисир. А сен болсоў бїт дїйнєгє таанылган боксёрсуў. 
Кандай кызды болбосун чекесинен чертип аласыў. Дїйнє, даўк баары 
бар. Мени кой. Тагдыр маўдайыма эмне жазса ошону кєрєрмїн.

Айжан кєз алдынан тамчылаган жашты эми гана бет аарчысы ме-
нен сїртїп, Мисирдин кєкїрєгїнєн башын кєтєрдї. Мисирди карады. 
Жїрєгї бырчаланып жаткандай жигиттин ойлуу отурганын кєрдї. 
Мисир ушул отурушун туурагандай кєл тымтырс толкунсуз томсоруп 
турду. Єздєрї да бир топко чейин кыймылдашпай, же сїйлєшпєй отура 
беришти. «Турмушка чыкса эмне экен, їйлєнє бербейминби. Башка 
бирєєлєрдї бактылуу кылганча Айжанды бактылуу кылганым жакшы. 
Ал менин айтканымдан чыкпаган жароокер, боорукер жар болот. Мен 
аны кичинекейинен бери билем го» деген ойго тїшїп, кайра Максим 
Трофимовичтин айткандарын эстеди. «Сенин їйлєнїшїўє али эрте. 
Бокстагы карьераў жаўы башталды. Ошондуктан аял алууну башыўдан 
алып таштагын. Мынчалык болгондон кийин ой-максатыў, дитиў бир 
гана бокста болсун. Ааламга жылдыздай кєрїнгєнїўдє гана мен сени 
чыныгы адам деп эсептейм».

Айжан ордунан турду. Мисир артынан ээрчий басып колтуктай калды.
– Сен бїгїн кетпечи, Айжан. Мейманканага барып, кумардан чыга 

сырдашалы.
– Сырдашканда эмне. Баары бїткєн, баары кеч. Мен эмес, мындайраак 

эле бассаў солкулдаган кыздар сага жармашат. Коё бер,  мени.
– Мени таарынтып кетип кала сыўбы?...
Айжан тык токтой калды. Мисирди карады. Кєздєрїндє сїйїї уялап, 

каректери тигилип турат.
– Сени таарынткым келбейт, – деп Мисирди кучактай калды, – мен 

сени кичинекей кїнїмдєн бери сїйїп келгем.
Мисир мейманканага ээрчитип барып, бир кишилик бєлмєсїнє кир-

гизди. Ичинде эмне гана жок. Каалаганыўдын баары бар. Карачы, та-
ланттын кїчї, – деп ойлоду Айжан. Ал башында ким эле, эми ким болгон. 
Анан бир окуя эсине тїштї. Єзїнєн эки жаш улуу бала менен мушташып, 
кєйнєгїн ала-даласын чыгарып тамак жеп отурган балдардын їстїнє 
кирип келет. Тарбиячы катаал эле:

– Чык эшикке їстї-башыўды таптаза кылып, башка кєйнєк ки йип 
келмейинче биер эмес, короонун ичине аттаттырбайм, – деп урушат. 
Мисир чыгып кеткен. Бир убакта далдайган чоў кєйнєк кийип келиптир. 
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Жарашсачы. Жарашпаган менен жаўы эле да. Балдар муну кєрїшїп баа-
ры апендинин кєйнєгїн кийип келгенсиўби дешип каткырып калышты. 
Тарбиячы эжеке: 

– Муну эми Мисир, эгер жыртылбаса дагы эки жыл киесиў,– деп аябай 
кїлгєн эле. Бирок бул кєйнєктї тартып алуу Мисирге оўойго турган 
жок. Жан аябай мушташып, єжєрлїгїнє, кайтпас тыгына салып отуруп, 
тартып алган болчу.

– Азыр да ошондой єжєрсїўбї? – деп кїлдї Айжан.
– Єжєрлїк кыла турган жерде єжєрмїн. Сендей боорукер жанга боо-

румду тєшєйм, – деди Мисир.
Экєє сїйлєшїп, тамактанып бїткєнчє караўгылык кирип калды. 

Бєлмєнїн ичи дем болуп ысып чыкты. Экєє терезени кенен ачып коюп, 
айланага кызыга кєз чаптырып турушту. Кїн ачык эле. Кєк кєгїлтїр 
кєлдєй кєпкєк болчу. Таза аба терезени кєздєй леп-леп согот. Жылдыз-
дар кудум алтын шакектей жылтылдашып, учкундай жарыгын чачат. 
Табигаттын ушул керемет кєрїнїшї таасир эттиби экєєбїнїн кучактары 
чырмалыша тїштї...

Айжан бирєє тїрткїлєп жибергендей кєзїн умачтай ачып ойгонуп 
кетти. Ордунан туруп эшикти карады. Асманда тырнактай да булут жок 
болгондуктан чыгыштан сїттєй аппак таў агарып келатыптыр. Тїндєгї 
ачып койгон терезе ошо бойдон ачык экен. Аны жаап Мисирдин жанына 
келди. Эч нерсе билбей уктап жатат. Бетинен єєп, ойгонобу – деп ойлонду. 
Ойгоно турган тїрї жок. Кетейин, – деди. Караўгыда эрбеўдеп кайда барат. 
Деги кайсы жумушу калып баратат дейсиў. Жата турайынчы деп жана эле 
кийген халатын кайра чечип, ары жактагы креслонун їстїнє ыргытып 
жиберди да, жыпжылаўач бойдон Мисирдин жылуу койнуна кирди.

Кїн кєтєрїлїп калган менен экєє теў катуу уктап жатышты. Эшик ти 
бирєєлєр такылдата баштады. Уйкудан чочуп ойгонушуп, шаша-буша 
кийимдерин кийине калышты. 

– Кудай алгыр Максим Трофимович менен Виктор го. Дайым ушинтип 
тынчтык бербейт, – деп Мисир єзїнчє эле кїўкїлдєп алды.

Эшикти ачканда экєє босогону талашып кирип келди. Айжан теле-
визордун жанына келип, аны иштетти да, тушма-туш коюлган креслого 
отура калды. Максим Трофимович ага єзгєчє жылуу мамиле кылган 
болуп, баш ийкей учурашып, колунан єєп койду. Анан Мисирге жайлоо-
го барып ат минип, куш салганын, боз їйдєн кымыз ичип, эт жегенин, 
чабандын ити кубалап кетип, зорго кутулганын айтып тїгєтє албады. 
Айжан анын узаргандан узарып бараткан сєзїн уккусу келбей бєлмєдєн 
чыгып эшиктин оозунан Мисирди кїтїп турду. Айжан чыгар менен Мак-
сим Трофимовичтин:

– Аял алуу жєнїндє ойду башыўдан алып сал дебедим беле. Сен кєєп 
баратасыў. Тилимди албай баратасыў! – деген ачуулуу їнї чыкты. Ай-
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жан аны даана угуп, ошол замат ылдыйкы этажга тїштї да, бактысыз 
тагдырына ызаланып, бактын арасындагы аллея менен артынан шайтан 
кубалап келаткансып катуу чуркап баратты. Мисир сыртка чыгып Ай-
жанды таппай калды. Тагдырдын тамашасыбы, Чен Мун Юанды да, дал 
ушинтип таппай калган. Карачы ал окуя экинчи ирет кайталанып отурат.

 Кєлдє бир ай жїрїп, жакшы эле эс алып калды Мисир. Табына ке-
лип кїч-кубатын кайда жумшаарын билбей шаўшыган бїркїттєй эргип 
калыптыр. Максим Трофимович аны тїшїнїп, чемпиондук наам їчїн 
кїрєшє турган талапкерди караштыруу їчїн WBO уюмунун жетекчи-
лерине кайрылды. Ал бат эле табыла койду. Ал Германиянын Лейпциг 
шаарында єткєрїлїп, таймаш 15 раундга чейин созула тургандыгы 
белгиленди. Каршылашы мексикалык Кара деген боксер болуп чыкты. 
Тулку бою коргошундай уюган Кара Мисирге аябай сїрдїї кєрїндї. 
Бирок биринчи раунддун экинчи мїнєтїндє эле Мисирдин барскандай 
оор соккусу жаак талаштыра таамай тийип, каршылашы эч нерсе билбей 
жерде сулап жатты. Мындай болорун Мисир єзї да билбей калды. Бул 
беттешїї бардык беттешїїлєрдїн ичинен эў жеўили да, атак-даўкты 
бийикке кєтєргєн сыймыктуу да беттешїї болду. Бирок кїчтїїмїн деп ар 
кандай машыгууларды токтотуп коюуга болбойт эле. Анын їстїнє Мак-
сим Трофимович да талапты улам жогорулатпаса эч кандай басаўдаткан 
жок. Анткени бїгїн болбосо дагы бир кїнї чемпиондукту талашкан 
атаандашы чыга калат. 

Мисир таў эрте туруп, кїндє чуркоочу аллеяда кїн чыкканча чуркап 
жїрдї. Мына кызык, алды жактан єзїн кєздєй чуркап келе жаткан Све-
таны кєрсє болобу. Маўдайы жарыла сїйїнїп кетти. Светанын жанына 
келип токтой калды. Экєє жылуу учурашты.

– Света, Светочка, сен баягыда кайда жоголуп кеттиў?
– Кайда кетмек элем. Эл менен кошо чыктым. Агам Москвада тышкы 

иштер министрлигинде иштейт. Ал машинасына салды да їйїнє алып 
кетти.

– Демек, Красноярск менен Москванын ортосунда тайраўдап жїрє 
берет турбайсыўбы.

– Менин тайраўдап жїргєнїмє ичиў тарып жатабы?
– Ичим тарыбайт дечи. Бирок сенин кєрїнбєй калганыўдан кийин 

кандай катуу кайгы чектим дейсиў. Сени издеп бїт ааламды кыдыргым 
келип кетти. Анткени Семен Клименко менен беттешїїмдє сенин ку-
баттаган бир сєзїў эле канча кїч, энергия берди. Эмне, сенде гипнос тук 
кїчтїї энергия жокпу?

– Кайдагы гипностук, кайдагы энергия. Ошондо сени жеўилип калабы 
деп аябай коркком. Анткен менен сен азаматтык кылдыў. Жеўдиў. Ал 
жеўиш кандай сыймыктуу болду. Анан Кара менен беттешїїў тим эле 
андан да сонун болуп кетпедиби.
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– Света, анда сен номур биринчи кїйєрманым турбайсыўбы?
– Ооба да. Кокус жеўилип калсаў кандай абалда кала турганымды 

элестетип кєрсєў. Мїмкїн ошол жерде эле намысыма чыдабай єлїп 
калмакмын.

– Алтын кыз экенсиў, Света. Мен сени киного чакырсам барат белеў?
– Мейли, эгер кїндїзгї сеанска апарсаў.
Экєє башка эч нерсе дешпей, жолугушуу убакытты белгилеш ти да, 

эки тарапка бєлїнїп ке тиш ти.
Мисир болжошкон жерге эрте келди. Ал їчїн сааттын жебеси такыр 

жылбай калгансып убакыт єтпєй койду. Ал отурган жердин ары жагында 
эле мотурайган кичинекей балдар чуулдашып ойноп жатышты. Апалары 
кєлєкє жерде отурушуп, аларга кєз салып отурушат. Негедир ушулардай 
татынакай балалуу болууну каалап кетти. Алардын чоўураак бирєєсї 
жанына келди да, учурашып:

– Сиз чемпион Мисир Абдырахманов эмессизби? – деди.
– Ооба, мен Мисир Абдырахмановмун.
– Байке, мен да боксёр болгум келет.
– Азамат экенсиў. Мен сага єз кол кабымды берем. Кийин чоўоюп 

боксёр болгонуўда ал сени колдоп жїрєт. Макулбу?
Ушинтип тиги бала менен кызуу сїйлєшїп жатканда Света Мисирдин 

арт жагынан келип кєзїн алаканы менен баса калды.
– Колуўдан тааныдым, сен Светасыў.
– Жок, адаштыў. Мен башкамын.
– Сенсиў. Сенсиў.
Света каткырып кїлїп жанына отура калды. Ал укмуштай сулууланып, 

буркураган атырды себинип келиптир. Мурда бир кашык суу менен ичип 
жиберїїчїдєй кыз деп баамдаса, эми кєктєн тїшє калган периштедей 
кєрїнїп кетти кєзїнє. Негедир мурда болуп кєрбєгєндєй толкунданып, 
жїрєгї лакылдай сокту.

– Эмне, киного баралыбы?
Мисир ыўгыранып жай козголду. Киного кєп кызыкпайт. Бир кез де 

тїнї-кїнї менен телевизордон кєрє берип, эми тажап калыптыр. Бирок 
киного барабыз деп койбоду беле. Сєзїнєн танса Света жалганчы неме 
экен деп тїшїнєбї деп ойлонду. Аерде эл кєп болуп чыкты. Мисир ичи-
нен кымылдай тїштї да:

– Паркка барсак кантет? – деди.
– Мейли.
Паркта жаштар кєп экен. Кулакты тундурган, кїчтїї їн менен чык-

кан музыканын ыргагында экєє бийлеп жатышты. Светанын кыска 
кєйнєктєн чыгып турган ууздай аппак балтыры тизесине тийип, тєшїндє 
тырсыйганы менен денеге былпылдап урунган эки «алмасы» Мисирдин 
бїтїндєй тулк-турпатын балкытып жибергенсиди. Єзїн єзї кармай ал-
бай, бийди токтотуп:
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– Света, жїрчї далдаа жерге отуралычы, – деди.
Ар кайсы жерге коюлган бош отургучтар кєп экен. Ээн-эркин жер-

де жанаша отурушту экєє. Света Мисир бул жерден ага эмне деп сєз 
баштаарын билбей, маўдайына тїшкєн сеўселген чачтарын єйдє силке 
салып, Мисирге карап коёт. Мисир болсо балтырын улам кызыга карап, 
кызды чочутпай єзїнє кантип тартып алардын амал-айлаларын ойлоп 
отурду. Чен Мун Юан менен да, Айжан менен да бат эле мамилелешип 
кеткен. А Света андай кєрїнбєйт. Ошентсе да тиш кагып калган эмеспи, 
адатынча колун белине оролто салып, кызды єзїнє тартты. Бурулдаган 
жыты каўылжаарын жарып жиберип, букадай мурдун кєтєрїп чїйрїй 
калганын байкабай калды. Кыздын жїзї бир карыштай эле жерде турган-
дыктан їзїлє тїшїп єбїїгє умтулганда, ємїрї жигит жандап жїрбєгєн 
кыз чочуп ордунан ыргып турду.

– Эмне мени сїйбєйсїўбї? – деп таарына тїштї Мисир.
– Сїйєм. Бирок баары їйлєн гєндє гана.
– Света, андай болсо бїгїн десеў бїгїн, эртеў десеў эртеў їйлєнєбїз.
– Атам улутчул киши. Ага билдиришим керек. Мен алардын акылына 

кєнбєй кайда барам.
– Мейли, айтып кєр.
Бул кїнї экєєнїн сєзї ушуну менен їзїлдї.
Света кєпкє кєрїнбєй жїрїп, кайра баягы Мисир чуркап жїргєн 

жерден жолукту.
– Таарынып калган жок белеў? – деди Мисир.
– Жок, кайра сагынып калдым.
– Деги сага тїшїнбєй койдум. Шайтан алып кеткендей жок болосуў 

да, кайра табылып каласыў. Деги ооруган жоксуўбу?
– Эмнеге ооруйт элем. Москвага барып сен жєнїндє жеўеме айттым. 

Анын ою тїз экен. Мени менен кошо келди. Ал атамдарга айтат. Баары 
ойдогудай чечилет окшойт, Мисир. 

– Чын элеби, Света?.. Сен макул экенсиў э-э-э. Келчи, алаканыма салып 
кєтєрїп алайын.

– Койчу Мисир, кєп айландыра бербечи. А-а-а-й, башым айланып 
баратат...

– Єптїрєсїўбї? Єптїрсєў азыр эле токтотом.
– Єптїрєм байкеси, єптїрєм.
Экєє ушундай жагымдуу маанайда жолугушту. Аллеяда бирге басып 

баратып тамашалашат. Кубалашып ойной кетет.Тамаша сєздєрдї айтып 
каткырышып калышат. Чынында Света єтє шайыр, ичине эч нерсени сак-
тай албаган ачык кыз. Анан да бой кєтєрбєй, ууртунан кїлкї тєгїлгєндєй 
жаркылдап жайнайт. Сылык-сыпаа илбериўки мїнєз, уккулуктуу назик 
їнї Мисирди таў калтырбай коё алган жок. Ушунун баары жїрєгїнє 
жылуулук сээп, биротоло сыйкырланып калгандай болду. Эми Светасыз 
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кїн кїндєй болбой, тїн тїндєй болбой кала турганын кыздын жанында 
туруп жїрєгї менен сезип жатты.

– Анда тойду эртелетейинби?..
– ...
Мисир кызды автобустун аялдамасына чейин жеткизип, жылуу кош-

тошушту.
Светанын атасы Иван Сергеевич шаардагы мединституттун ректо-

ру экен. Апасы педагогикалык илимдердин кандидаты, доцент. Света 
ушундай илим, билимге канык їй-бїлєдє тарбияланган уулдан кийинки 
жалгыз кыз. Мисир бул жєнїндє уккандан бери Светаны айтсам урушуп, 
экинчи кызга жологус кылып коёбу деп корунуп жїрдї. Андай ойдо 
болгон менен Светага ашык болгондон кийин кайда качат. Акыры Света 
менен їйгє кирип барды. Стол їстїндє їчєє отурган экен. Бирєє кечээ 
жакында Москвадан атайы учуп келген жеўеси.

Экєє эмне айтаарын билбей босогодо туруп калышты.
– Апа, мен айткан жигит ушул. Аты – Мисир. Кыргызстандык.
Їйдїн ичи чымын учса угулчудай тынчтык бир саамга єкїм сїрдї.
– Эмне туруп калдыўар. Отургула. 
– Иван Сергеевич, Света экєєбїз бири-бирибизди жакшы кєрїп кал-

дык, баш кошолук дедик эле, – Мисир тартынбай ачык айтты.
– Анын баарын тиги келинибиз Мария айтып койгон. Кєп каба-

тыр болбой биздин катарыбызга отура койгула. Биздин їйдє бирге 
болгонуўарды элде мурун белгилеп коёлу.

Иван Сергеевич Света айткандай улутчул да эмес экен. Света менен 
Мисирди карыш жылдырбай Марияга тамак жасаттырып, столго арак-
тын тїр-тїрлєрїн коюп, тээ тїн бир оокумга чейин чер жазыша отурушуп, 
эртеси кїнї эле той їлпєтїн єткєрїїнї чечишти...

Света Мисирдин кєўїлїн калтырбаган, жанга жагымдуу жароокер жар 
болуп чыкты. Ємїрдїн таттуулугун, кызыгын жарынын ошондой асыл 
сапаттарынан кєрїп, ичинен сїйїнїп жїрдї. Карачы, тагдыр ємїрлїк 
жарыман да, бокстук єнєрїмдєн да кенен жол ачып берди. Мындан бєлєк 
Кудай Таалам кандай бакыт берет мага. Мен чексиз бактылуумун,– деп 
сыймыктана тїшєт, чарчап-чаалыккан машыгууларды єткєрїп кыйнал-
ган кїндєрїндє да.

Ошентип жїргєн кїндєрдїн биринде Мисирге кат келип калды. Анда 
минтип жазылыптыр:

«Балам Мисир, мен сенин атаў болом. Турмуштун айынан сени балдар 
їйїнїн жанына таштап кеткем. Сени издеп барбаганым да чын. Арактын 
артынан жїрїп алкаш деген атка конуп, андан арылганыма эки жыл 
болду. Апаў учук оорудан али кїнчє айыга элек. Биздин кєзїбїз барда 
бир келип кетсеў мен эмес, урук-туугандарыбыздын баарын сїйїндїрїп 
койбойт белеў.
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Сен атактуу боксёр болуп кетиптирсиў. Мен эмес, бїтїндєй кыргыз эли 
сыймыктанып жатат. Алар сени макташса тєбєм кєккє жеткенсип калам.

Сенин чын атыў Мисир эмес, Мїнїр. Муну балдар їйїндєгїлєр 
адашып жазып койсо керек. Мурда менин балам экениўди кїмєн санап 
жїрсєм эми башка эмес єз балам экениўди ишенем». 

Атаў Абдырахман.
Мисир окуп бїткєндєн кийин баарын Светага айтып берди.
– Андай болсо жакшы болуптур, барбайлыбы Мисир.
– Эмне деп барам. Мени карабай талаага таштап кеттиў эле. Жетим-

дик жыргал экен. Жыргап жашадым. Миў бир ирет рахмат деп, тим эле 
алкышымды жаадырып, ыраазычылыгымды билдирейин – деп барамын-
бы. Андай ата-энени ылайдан жасап, эшигимдин алдына тургузуп алам.

– Мисир, анча каттуу кетпегин. Кандай деп, эмне десеў да алар сени 
жарык дїйнєгє алып келген адамдар. Эч болбосо бир кєрїнїп, тааны-
шып коюшуў керек.

– Чын-чынына келгенде алар менин чыныгы ата-энелерим эмес. Менин 
аброюма, байлыгыма кызыккан бир шылуундар болсо керек болжолумда. 
Мен бул катка ишене албайм. Алар бул дїйнєдє бар экенине да ишене 
албайм.

Экєє кєпкє чейин талашып-тартышып бир жыйынтыкка келе алган 
жок. Бирок арадан кєп убакыт єтпєй эле дагы ошондой маанидеги кат 
келип калды. Каттын аягында мындай деп жазган кошумча сєзї бар:

«Балам, кєзїбїз єтїп кетсе бизди таптакыр кєрбєй каласыў. Бизден 
кеткен каталыктар болсо кеў пейилдик кылып кечир».

– Бул дагы атаўданбы? – деп сурай калды Света.
– Ооба, тынчтык бербейт окшойт.
– Баралы, Мисир. Мен Кыргызстанды кєргїм келип жатат, – Света 

жароокерлене Мисирдин мойнуна асылып, бетинен чопулдата єбє кетти: 
– Барайлычы э-э. Макулсуў э-э?

– Сен айткандан кийин айла жок, жаным. – Светаны так кєтєрїп 
айлантып жатты.

– Э-э-й Мисир, койчу башым айланып баратат...
Мен атаўмын деген кишинин їйї кичинекей айылдын кылда башын-

да экен. Аны да канча убара болуп жїрїшїп зорго табышты. Эшиктин 
астына келип машинаны токтоткондо жепирейген жер тамдын эшигин 
чыйк-чуйк эткизе ачып бир аял чыга калды. Жїдєє. Жоолугун кашына 
чейин тїшїрїп байлап койгон. Жоолуктун чекесинен чыгып турган 
таралбаган буурул чачтары турмуштун запкысын тартканынан кабар 
бергенсийт. Ал кайра їйгє кирип:

– Эй, Абдырахман, эшикке бирєєлєр келди. Бирєєсї орус кыз экен. 
– Аты-жєнїн сураган жоксуўбу? Мїнїр болуп жїрбєсїн?
– Ээ, кудай, Мїнїрїм болуп калса кана...
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Экєє эшик талаша атып чыгышты. Абдырахман сєзсїз балам болуш 
керек деп мойнунан кучактай:

– Сен Мїнїрсїў. Менин балам сыў. Балам экениўе эч кїмє нїм жок. 
Эмне мостоёсуў!... Мени карачы, апаўды карачы. Окшоштугубуз бар 
бекен сага?..

– Чын эле Мїнїр турбайбы, айланайын алтыным ай, аман-эсен тура. 
Батма апа эми гана эсине келген дей Мисирге жармаша калып, бурку-

рап ыйлап жиберди. Мисир дале мисирейип турду. Жїрєгї аларга жылыр 
эмес. Анын їстїнє ата-энеси экенине толук ишенбейт. Ишенген кїндє да 
багып какпаса, балам деп эркелетпесе, эне мээримин, ата сїймєнчїлїгїн 
кєрбєсє асмандан тїшє калгансып эми эле чыга калса аларга эмне дээрин 
билбей турду. Анткен менен Мисирдин боору таш жагы жок, боорукер-
лик жагы кєп эле. Ошол боорукерлиги баарын жеўди окшойт, экєєн эки 
колтугуна кучактай калып:

– Ата, апа баары турмуштун айынан болгондон кийин баары кечиримдїї. 
Кудайым силерге ємїр берип, кєп жашатса экен, – деп ийиге тїштї.

– Балам, кичинекейиўде оў ийниўде бир кал бар эле. Ал эмдигече 
чоўоюп калган чыгар.

– Ооба, ата, туура айтасыз. Ал кал оў ийнимде. Буурчактай болуп 
калган.

Бул кабар кичинекей айылдын баш-аягына жетти окшойт, эл дїйнєлїк 
боксёрду кєрєбїз деп дїрбєп, тамдын айланасына чогулуп калышты.

– Айланайын калайык-калк! Єзїўєр билесиўер бир кезде турмуштун 
тїз жолунан адашып, єз канымдан жаралган баламдан да ажырап кал-
ган элем. Мына ал табылды. Чыныгы аты Мисир эмес, Мїнїр. Ошон 
їчїн менин балам экенин билбей жїргєм. Эми мына аты адашса да, єзї 
адашкан жок. Киндик кан тамган жерин таап келип отурат. Аман болуп, 
иши бийиктей берсин, колуўарды жазып, оомийин деп койгула, – деп 
Абдырахман ата сїйлєп бїтєрї менен їндєр жаўырып кетти.

– Оомийин! 
– Оомийин!
Элдин кєбї тарап, Абдырахман атанын жакындары калышты. Алар 

кєпкє кызуу сїйлєшїп, анан тарап кетишти. Света болсо арыраакта эле 
агып жаткан чоў суунун жээгинде отуруптур.

– Кокуй, келинибиздин жанында эч ким жок ко. А-а-ай, Света, аякта 
эмне кылып жїрєсїў? – деп келинин кол булгалап чакырды. Їйдє дас-
торкон жайылуу экен. Же стул, стол жок, кийиздин їстїнє бир кабат 
тєшєктї салып коюптур. Света мындай жерде отуруп тамак жеп кєргєн 
эмес. Анын їстїнє кандайча оўтойлуу отурарын билбей, акыры бир колу 
менен жерди таяна, бутту сунуп жиберди.

– Кокуй антип отурбайт, мына минтип отурат, – деп кєрсєтє кетти 
да,– азыр аялдар келет, – минтип жоолук салынып, минтип жїгїнєсїў, 
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– деп їйрєттї Батма апа. Арадан кєп деле убакыт єткєн жок. Аялдар 
топурашып киришип, топуратып чачыласын чачып киришти.

– Божемой, койгулачы, башыма тийип жатат, – деп Света башын колу 
менен жаба салып, эшикке качып чыккысы келип отурду. Бирок чыга 
албады. Батма апа кыс ка тигилген кєйнєгїнїн этегинен кармай калып, 
тынч отур дегендей тартып калат. Келген аялдардын бири да кур эмес. 
Башына жоолук салып, кєйнєккє деген болуп, мата-кечелерин таштап 
кетет. Булардын каада-салты кызык экен, – деп ичинен ойлонуп коюп 
отура берди Света.

Кеч кирип баратты. Опур-топур басаўдабай кайра кєбєйїп кеткен-
сиди. 

– Їйгє келинди соксойтуп отур гузуп койбой, бир кыздыбы, бир ке-
линдиби кошуп, тиги Алыбектин їйїнє апарсаўчы, Батма. Бул жерге эми 
аксакалдар келишет, – Абдырахман ата келининин їстїнє кире албай, 
терезенин жанына барып заўкылдады.

Мисир ошол жерде жїргєн туугандары менен мал союшуп, тамак 
даярдашып, келгендерди тосуп, кайра узатып тїнї бою тынган жок. А 
Света болсо жалгыз бир бєлмєдє жатып Мисир качан келер экен деп 
ойлоп жатып, уктап кетти.

Короз кыйкырып, иттердин авалаган їндєрї, мечит тараптан молдо-
нун азан айтканы Светаны ойготуп жиберди. Кїн чыгып чыкпай кєчєдєн 
єтїп бараткан койлордун маараганы, уйлардын мєєрєгєнї угулду. Шаар-
да кыйма-чийме єткєн машиналардын дїрїлдєгїнєн кутулуп, мында 
тынч жашоо болор десе мында да тынчы жок дїйнє бар турбайбы деп 
ойлоп койду єзїнчє. 

Эшикке чыкты. Бийик-бийик тоолор айылдан бир чакырым алыс-
тыкка жетпеген аралыкта турат. Тоо боорунда єскєн тїрлїї тїстєгї 
гїлдєр ушул жерден эле кєрїнєт экен. Ошоякка, андан да алысыраагы-
на баргысы келди. Мисирди тиги їйїнїн тегерегинен карады. Ат союп 
жаткан жерден кєрдї. Тїз эле Мисирдин жанына барып, касапчылардын 
кыймыл-аракеттерине кызыга карап турду. Алардын бирєє спортивка-
чан, кєкїрєгї ачык кєйнєкчєн келинди кєрїп кїлїп жиберди.

– Мисир, алдагы келин аерде эмне туру? – деп Абдырахман ата тээ 
алыстан їн салды.

– Тоого чыгалыбы деп жатат, ата, – жооп кылды Мисир.
– Бар. Барып келгиле. Элди ча кы рып тойчук бергенче али кєп бар.
Кара жумуштан, же азыркыдай тиричиликтен алыс єскєн Мисир атасы 

бул тїйшїктєн куткарып койгонуна сїйїнїп кетти.
Жол тоонун этеги менен сууну жээктей кете берет экен. Анын аягы 

тїгєнєр эмес. Суунун четиндеги бадалдар да дал ошондой. Сууну жээк-
теп тїгєнбєйт.

– Є-є-х, – деп отура калды Света андан ары басканды каалабай. 
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Отурууга кєрпєдєй кєк шибер, тегереги жайкалган тїрдїї гїлдєр эле. Све-
та бул кооздукка бєлєнїп рахаттана тїштї. Кєўїлї эргип, чалкасынан тїшїп, 
асмандагы аппак пахтанын їзїндїсїндєй болуп жылып бараткан булуттарды 
кызыгуу менен карап жатты. Гїлдєр салкын желге ыргалды. Бети-башты ай-
малап жыпар жыт сапырыла каўылжаарга жете єрдєдї. Табигаттын мындайда 
таасири кїчтїї окшобойбу. Башын кєтєрє калып Мисирди карады. Ал бир 
тутам гїлдєрдї терип алыптыр. Аны Светага суна койду. 

– Эх, кандай жыттуу гїлдєр!
– Сен мындан да жыттуусуў Света.
– Чын айтасыўбы?
– Чын эле.
– Чын болсо мени карачы.
– Карадым.
– Кєзїм кїйїп турабы?
– Кїйїп турат.
– Табият таасир бердиби сага да?
– Берди.
– Анда сен эмне кылышыў керек?..
– Света, мен келатканда эле тїшїнгєм.
– Тїшїнсєў, кана... Кел...
– Жєнчї. Какыраган жерге кїнїбїз тїшїп калыптырбы?..
– Сен дайыма ушундайсыў,– деп Света таарынгандай ордунан туруп 

єйдєгє кеткен жол менен басып кетти. Мисир жарым сааттан ашык 
чєптїн їстїнєн тургусу келбей ооналактап жатты. Тїнї менен уктабага-
ны денесин шалдыратып коюптур. Бир убактан кийин гана Света мынча 
эмне жоголуп кетти деп ордунан туруп эки жагын карады.

– Света-а-а! – деп тоо жаўырта кыйкырып алды. Светадан жооп 
болбоду. Жол менен бир топ жерге єйдєлєп барып келди. Эч кандай 
караан кєрїнбєйт. Кєз мелжиген тоонун боору менен єйдєлєп чыгып, 
бир таштын їстїнє отурду. Бул жерден кокту-колоттор, тиги суу жээктей 
єскєн бадалдар, шаркырап аккан суунун тиги жана бул жээги алаканга 
салгандай кєрїнїп турат. Баары кєрїнгєн менен Светаны карай берип 
кєзї талыды. Кандайча жок болуп кетет? Бул ортолордо жїрсє кєзгє 
кєрїнєт эле го. Таарынтып албадым беле. Ызаланып же суу ичейин де-
генде сыйгаланып сууга тїшїп кеттиби? Ушуларды ойлоп жїрєгї оозуна 
кептеле тїштї. Ылдыйга тїшїп сууну карап турду. Тоодон тїшкєн суу 
тулпардай атырылып, кєбїк чача, кїркїрєп шаркырап агып жатат. Бул 
суу адам эмес тєєнї да ала салдырып, таштан ташка жанчып, кїм-жам 
кыла тургандай.

– Света-а-а! Света-а-а-а-а...
Тоо кошо жаўырды. Тоонун тиги бетинен кекиликтердин їн алышып 

сайрагандары угулду. Аны Мисир таў кала кулак тєшєп укканы менен 
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кайра эле Светанын кєрїнбєгєнї жїрєгїн жанчып, башын оорутуп ба-
ратат.

– Света-а-а! Света– а-а!– деп заўкылдап кыйкырды,– мен эми сенин 
айтканыўдын баарын орундатам. Келчи. Кєрїнїп койчу, жаным.

Света кєптєн кийин гана калыў бадалдын ичинен суурулуп чыгып 
тамашалаганын ойлоп кїлїп жиберди. Мисирдин баятан берки кїйїп 
бышканын оюна да кирип чыкпай жол менен келатты.

– Є-є-єх! – деп жанын колуна кармап отурган Мисир жеўилдене 
тїштї. Ошол замат Светага жете барды да, бїркїт коёнду алгандай баса 
жыгылды.

Айылга келгенде:
– Ыраса убактысында келбе диўерби, – деп Батма апа алдыларынан 

тосуп чыкты.
Эл агылып келе баштады. Келгендер эле Мисир менен учурашат. Кан-

дай чемпион? Биз сени дайыма телевизордон боксташканыўды кєрєбїз. 
Азаматсыў. Бирок сенин биздин айылдын кулуну эке ниўди билбептир-
биз да. Эмки бет тешїїўдє кайсы жерде болбо, айылыбыз менен кєчїп 
барабыз дешип жатса, Мисир єз жериўдин топурагы алтын турбайбы 
деп ойлоп койду.

Эл дїрбєп барып ары жактагы тегизге топтолушуп калышты. Мисир 
эч нерсени тїшїнгєн жок. Элдин арасынан аппак сакалын жайкалткан, 
узун бойлуу аксакал чыга калды.

– Бери кел айланайын, балам, – деп Мисирди ортого чакырып алды, – 
сенин ийгилигиў муногу турган сенин ата, агайин-туугандардын ийгили-
ги. Андан да кандай кубаныч, кандай сыймык. Биз эмес бїтїндєй кыргыз 
журтчулугу сыймыктанат. Сенин оў кулагыўа да, сол кулагыўа да айтаар 
сєз бар. Биз кєргєнї Россиянын Гимнин ойноттуруп, Россиянын Желегин 
бийикке кєкєлєтїп келатасыў. Ошол жерде тарбияланып, ошол жерден 
єнєрїўдї єркїндєтїп ушул даражага жеттиў. Бир жагы аныў да туура, 
бир жагы россиялыктар менен аралаша жашап боор тартып калганбыз. 
Ошондой болсо да эмки беттешїїўдє кыргыз желегин бир желбиретип 
коюуўду суранат элек.

– Ошент Мисир!
– Ошент Мисир!
Жаштар ортого келип, Мисирди єйдєгє ыргытышып:
– Биздин Мисир чемпион!
– Биздин Мисир чемпион! – деп жатышты.
– Болду балдар. Токтоткула, – деп буйрук бере сїйлєдї жанагы акса-

кал. Жаштар єз-єз орундарына туруп калышты.
– Ата салты ушундай, Мисир балам. Сендей атагы чыккан балбан-

дарын куру койчу эмес кыргыз эли. Биринчи бул калпакты башыўдан 
тїшїрбєй кийип жїр. Чепкен бороон-чапкындан, жаан-чачын кїндєрдє 
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жаан-чачындан сактап жїрсїн, – деп кийгизип бїтєр менен ары жакка 
кол булгай калды.

– Эми бул тулпардай болуп ар бир мелдешиўде байгени бербей жїр. 
Урган сайын муштумуў кїчтїї болсун деп бул камчыны тартуулайбыз. 
Аны унутпай їйїўдїн бир бурчуна илип кой. Келинчек алып бактылуу 
жашап жатыптырсыў, колуўа куш кондурайлык. Боосунан бекем карма. 
Бош кармап учуруп жибербе. Анда коломтоў аўгырап, їйїўдєн береке 
кетип калат. Эми эмне дейли калайык-калк. Балабызга дагы бир ирет 
бата берип коёлу, алаканыўарды жайып койгула.

– Балам, колуўдан тап кетпесин, башыўдан бак кетпесин, ойлоруў 
желдей болсун, пейилиў кєлдєй болсун, максатка эрте жеткин, бїркїттєй 
шаўшып єткїн, жакшылык жасап єткїн, элим деп жашап єткїн, Манас 
ата колдой жїрсїн, ишиўди оўдой жїрсїн. Омийин!

Света кыргыздын мындай каада-салтын ємїрї кєргєн эмес. Бир жагы 
кызыга, бир жагы таўдана карап туруп, анан їйгє кирип кетти.

Мисир Красноярскидеги їйїнє келгенде ага дагы бир кат келип ка-
лыптыр. Аны Света ичин ачпай Мисирдин колуна карматты.

«Мисир, сїйїнчї, сен балалуу болдуў. Атын Болот койдум. Эмнеден 
экенин билбейм, ээгинин бармактай жеринде кара так болуп тєрєлдї. 
Жаны аман болсо ал эч нерсе эмес ко. Жєн эле тагдыр экєєўєрдї тогош-
турса, билип ал дегеним го. А мен жєнїндє эч нерсе ойлонбой эле кой. 
Турмушка чыгып алгам.

 Сенин Айжаныў».
Каттын кайдан жана кимден кел генин Света кызыга сурады эле, атам-

дардан келиптир деп тим болду.
Кудая шїгїр, Мисирдин жашоо-шарты кєптєрдєн єйдє болбосо кем 

эмес. Хандын сарайындай їйї, дачасы бар. Кымбат баадагы машина 
сатып алган. Кайда барам десе, барат. Жолдон тосуп жолтоо болгон 
гаишниктерди кєрє элек.Тоскон кїндє да:

– А-а, бул чемпион турбайбы, – деп чест берип жылуу узатышат. А 
Света болсо Мисирге турмушка чыккандан бери эч жерде иштебейт. Їй 
иштери менен алек болуп, кээде Мисир менен машинага тїшїп кыдырып 
кетет. Жакында Мисир ага айттырбай эле жаўы машина алып берген. Эми 
ал айдайм десе айдап, барам деген жерине каалаган убагында кете берет. 
Кєбїнчє атасыныкына кєп каттайт. Алар да из суутпай келип турат. Ти-
легендери эле кїйєє баласы менен кызынын амандыгы. Кайнатасы Иван 
Сергеевич Мисир жєнїндє жакшы сєздєр угуп калса кєєдєнїн кєтєрїп 
сыймыктанып калат.

Баса, Виктор апасы экєє бир жашайт. Виктор бокстан жолу болбогон-
дон кийин электр жагына окуп кеткен. Бул жагынан андан єткєн мастер 
жок. Табыштуу, оокаттуу болгондуктан Мисирден эч нерсе сурабайт. 
Берсе да албай коёт. Ксения єз апасындай болуп калгандыктан Мисир 
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Света экєє белекке деген болуп анын кєўїлїн кєтєрє турган ар нерселер-
ди алпара берет. Светаны тим эле жакшы кєрєт. Кетпе, мени менен бол 
дей берет. Виктор аял албай жїрєт. Кїндє їч маал какшайм. Сендей эле 
келиним болсо кудайга миў мертебе ыраазы элем дейт. Анан їшкїрїнє, 
жашым да келип калды, эч болбосо келинимди кєрїп єлсєм, арманым 
жок эле деп армандай берет. 

Максим Трофимович Мисир келгенден бери машыгуулар азайып кетти деп 
кабагы ачылбай капа. Кїчтїї боксёрлор кєбєйїп баратат. Минтип жїрсєк 
чемпиондукту алдырып коёбуз. Анан ага жетип кєр. Баса, Сергей Клименко 
їч каршылашын артта калтырып, жакынкы айлардын ичинде америкалык 
Жек Кени менен чыгат экен. Жеўгени сенин чемпиондугуўду талашат.

– Семендун баягыдагы жеўи лиши эси-кєєнїнєн чыгып кетпептирби? 
Ал шїмшїк Жекти жеўип, мени менен чыкса экен. Тим эле тери ийле-
гендей кылбасамбы.

– Антип мактанба, Мисир. Ал сени оўой эле ийлеп коюшу мїмкїн. Бир 
пайыз талант болсо, токсон тогуз пайызы эмгек менен адам максатына 
жетет. Мїмкїн, ал ошончолук даярдык кєрїп жаткандыр. Єткєндєгї 
беттешїїлєрї кїчтїї боксёрлордун катарына кошуп койду. Эмки каршы-
лашы Жекти билесиў, 12 беттешїїсїндє жетєєн нокаут менен бїтїргєн. 
Ошон їчїн Мисир, катуу даярдык керек. Жалаў муштумга ишенип 
отурсаў жеўилип каласыў.

Максим Трофимовичтин айткандарын эки кылбай орундатып келатат. 
Азыр эмне укпай коймок беле, баарына макул болуп машыгууларды жан 
аябай єткєрє баштады.

Ошол арада Ксения апа катуу ооруп калып, о дїйнє салды. Мисир-
дин жїрєгїнє тийген зор сокку болду. Канча айткан менен єз апасынан 
єйдє асырап, бапестеп бакты. Тентектик кылып койгондо кол кєтєрмєк 
турсун тил тийгизген жок. Пейили кенен, колу ачык, жамандыкка бар-
баган, кимге болсун жакшылык тилеп жашаган жанда жок адам эле. 
Тїн уйкусунан кетип, уктаса каяктагы коркунучтуу тїштєрдї кєрїп, 
кыйналып жїрдї кєп кїнгє чейин Мисир. Ушундай учурда бокска эч 
ким, эч жактан чакырбаса экен деп тиледи кудайдан. Анткен менен Жек 
Кени менен Семен Клименконун беттешїїсї так аныкталып, кїнї, саа-
тына чейин белгиленди. Максим Трофимович Мисирге бир нерсе айта 
салып, болбос жерден жїрєгїн оорутуп албайын деп машыкпай койгон 
кїндєрїндє да унчуккан жок.

Мисир машыктыруучусу менен базарга чыгышып, жаўы чыккан 
спорттук кийим-кечелерди, спорттук товарларды карап жїрїшкєн. Ары 
жакта эл топтошо калганын кєрїшїп экєє теў алардын жанына басып 
барышты. Эки адам эки короз кармап турушат. Тургандар да эки бєлїнїп 
алган. Ортодо акча чогултуп жїргєндєр да экєє.

– Силер кайсы тарапта боло суўар? Кана 500 рублден таштагыла.
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– Коё тур жигит, элден мурда кайсы корозго кїйєрман болорубузду 
тандап алалы. 

Чаар топучан жигит акча сала турган баштыкчасын кєтєрїп ары 
басып кетти.

– Кызыл короз чапчаў кєрїнєт, ошого кїйєрман бололу, Максим 
Трофимович.

– Жок, чаар короздун буттары балпайып, алибеттїї болуп турбайбы.
– Жок, Максим Трофимович, кызыл корозго єтєлї. Эгер ал жеўилсе, 

анда келерки беттешїїмдє менин жеўилишим дей бериўиз.
– Сен магияга кєп ишенесиў, аныўды мен такыр жакшы кєрбєйм, 

такыр жактырбайм. Реалдуу турмушка ишенїї керек. Бул жерде эки 
короз урушат. Жеўгени жеўет, жеўилгени жеўилет. Аны тєлгє кылууга 
эч болбойт.

– Жок, Максим Трофимович, мен тєлгє кылам. Эгер кызыл короз 
жеўилсе, анда мен рингге чыгат деп ойлонбой эле коюўуз. Ал мага бер-
ген аяны.

– Антип айтпагын Мисир, кызыл короз жеўилсе да сен рингге чыгасыў!
Короздун ээлери эки корозду коё беришти. Эки короз а дегенде эле 

катуу салгылашууга єтїштї. Канат жая тебишип, бїкчїйє бирин бири 
карап калат.

– Таў калбагыла, туугандар, биринчи раунд буларда да ушундай бо-
лот,– деп ортомчу болгон судья карап тургандарды дуу кїлдїрїп койду.

Чаар короз кызылдын жанын коёр эмес. Тепкенде да таамай тээп, 
кызылды мїдїрїлтє коёт. Максим Трофимовичтин жаны чыгып:

– Айтпадым беле Мисир, айтпадым беле Мисир, – деп улам кайталап 
айта баштады.

Мына чаар короз кызылдын ээк таажысын бекем тиштеп, єзї менен 
кошо айландырып кирди. Ал тараптагылар дуулдата кол чаап жибери-
шип, качан кызылды алсыздандырып качыра берер экен деп тирмийип 
карап турушту. Кызыл, чаар короздун кычкачтай тумшугунан кутулган 
менен ээк таажысы канталап калды. Тебишип, бири-бирин чокулашып 
отуруп экєє теў энтиге чарчап калышты. Ээлери короздорун дем алды-
рышып, оозуна суу куюшуп їстїнє суу чачып коюп жатышты.

– Менин корозум экинчи раундга жеткизбечи эле, эмне болуп жатка-
нын билбейм, карачы узарып кетти, – деп чаар короздун ээси кїўкїлдєп 
калды. Кызылдын ээси: – Менин корозум мындай эле, тигиндей эле – деп 
ооз да ачкан жок.

Эки корозду кайра коё беришти. Бир аз тебишкенден кийин чаар, кы-
зылдын кылтыйып чыгып турган таажысына тумшугун матырып алып, 
кызылдын тартынганына карабай жакында коё бере турган эмес. Бул 
матырылган тумшук кызылдын мээсине чейин жетип жатса керек ко, 
кєзїн ачып жумуп анан:
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– Кы-ыйк, – деп жиберди. Быякта туруп Мисирдин бїткєн бою титиреп 
кетти. Чын эле жеўилип калабы? Анда, анда менин жеўилишим.

Максим Трофимович да тилин тишине басып эч нерсе дей албай турат. 
Анын башында бир гана тїшїнїк бар. Кызыл короз жеўилсе Мисирди 
трос менен сїйрєгєн кїндє да бокска барбайт. Ал бир айтпайт, бир айтса 
айтканынан кайтпайт. Мындай єжєрлїгїн аны менен бирге иштеп ке-
латкандан бери жакшы тїшїнїп, бул мїнєзїн тїк туура кєрбєй келатат 
Максим Трофимович.

Кызыл короз эптеп жатып тигинин тумшугунан бошонуп, таажысы-
нан кан чыкканына карабай тебишїїгє єттї. Чаар экинчи ирет кызылды 
чокуй албады. Кайра кызыл каршылашынын таажысынан бир чокуп 
калды эле, кан чыга тїштї. Экєє теў єпкєсїн кагып калганда ээлери 
токтото койду.

– Эми короздор чарчап калды. Байгени теў бєлїшїп тим койбойлубу, 
– деди чаар короздун ээси.

– Жок, уруштурбай койсок болот эле. Эми до конца, – деп кызыл ко-
роздун ээси орусча аралаштыра сїйлєп, сєзїнє бекем туруп алды.

– Эми туу-угандар, їчїнчї раунд, – деп ортомчу болгон тамашакєй 
жигит элдерди дагы бир ирет кїлдїрїп алды.

Чаар короз бїт дареметин жумшап койгонбу, же жана таажысы катуу 
чокулуп калганбы їстємдїгїн кызыл корозго алдырып койду. Кызыл, 
чаардын дал чокуган жеринен кайра чокууга їлгїрдї.

– Кыйк, кыйк, кыйк.
Кызыл каршылашынын таажысын канжалатып, жакында коё турган 

эмес. Чаар короздун ээсинин жаны чыгып кетип, кандайча урушуп жаткан 
короздордун жанына барып калганын билбей калды.

– Тїт! Тїт! – Кызылды чоочутуп, тумшугунан ажыратайын деди эле, 
ортомчу анын костюмунун этегинен тартып, ордуна отургузуп койду.

– Эрежени бузгандыгы їчїн Маматжан акага 500 рубль штраф,– деп 
ортомчу судья элге жарыя кыла салды.

Кызыл короздун єжєрлїгїнєнбї чокуган жерин тїк коё бербей кой ду. 
Ал турсун эбин таап їстїнє чыгып оўтойлонуп отуруп алды. Чаардын 
таажысынан аккан кан кєзїнє жакындап баратты.

– Укмушуў кургур о-о-й! Ушундай да болот экен э-э-э, – дешип таў 
калышып карап турушту тургандар.

– Жеўишти кызылга бериш керек.
– Чаардын кїчї бар али. Коё туралы.
Кызыл тиги такыр кыймылдабай жатып калгандыктанбы, їстїнєн 

учуп тїштї. Чаардын башы айлана тїшкєнбї ордунан калтаўдап зорго 
турду. Турары менен кызылдан катуу соккуну жеп чалкасынан жыгылып, 
буттарын асмандата тыбырчылатып жатып калды.

– Жеўи-иш! – деп кыйкырып жибергенин билбей калды Мисир.
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 Кызыл короз Мисирдин чєгїп жїргєн кєўїлїн кєтєрїп койду. Анын 
їстїнє Светанын жаркылдап жайнап турушу, Ксения апаны эстен чы-
гарууга кадыресе дем. Демек, машыгууну солгундатпай, бир ай болобу, 
бир жылга созулабы эч бир токтотпой кїчєтїї керек. Мисирдин бул 
оюн ырастап, Максим Трофимович да тыным албай машыктыруунун 
їстїндє болду.

Даярдык катуу жїрїп жатканда Семен Клименко Жек менен чыкпай 
эле жеўишти Жекке бере тургандыгын басма сєздєр жарыя кылып жи-
берди. Бул басма сєздєрдїн жаўылыштыгы эмес, чындык болуп чыкты.

– Эх, саткын, ал акчага сатылды. 
– Жок, Мисир, ал куулук кылып жатат. Жек Кени сени жеўсе, ошондо 

ал аренага чыга калат.
– Менден коркуп жатабы?
– Мїмкїн. Сени менен мушташканча Жек менен мушташуу аз болсо 

да жеўилдикке турат.
Жек Кени єзїнїн бул артыкчылыгын коё берген жок. Чемпиондук 

курдун ээси Мисир Абдырахмановду ошол эле америкадагы Вашин-
гтон шаарына беттешїїгє чакырды. Мисир тайсалдаган жок. Кантип 
тайсалдайт, бул кур тїбєлїктїї эмес да. Кїчтїїнїн кїчтїїлєрї гана ээ 
болуп турат.

Вашингтондо эрте менен кїн жаап, тїшкє жакын кїн ачылып кетти. 
Стадиондун ичине эл батпай, отуруу эмес, турууга орун жоктой. 

 Мына Мисир айылы берген ак калпак, ак чепкенин ки йип, рингге 
чыкты. Стадиондогулар жапырт тура калышып дїўгїрєтє кол чаап 
жиберишти. Анткени мында отурган бокстун кїйєрмандары Мисирдин 
кандай боксёр экенин жакшы билишет. Бир жагы Мисирдин башкача 
кийинип чыкканына мындагыларга кызык кєрїндї.

Кыргызстандын жана Американын Гимни жаўырды. Алып баруучу 
ар бир боксчу жєнїндє айтып тїшїнїк берди. Ортомчу судьянын їнї 
катуу чыкты.

– Бокс!
Жек Кенинин бою Мисирге караганда жапыс болгон менен мойну 

дєўгєчтєй жоон, эки ийни да, булчуўдары да буржуят. Буга чейин ошол 
буржуйган булчуўдардын жардамы менен далайлардын эсин оодарган. 
Эми да ал ойдон алыс эмес. Илбирстей аўдып, коргонуу чегин кандай 
бузуунун амал-айлаларын ойлоп жатты Жек. Єзїнє тийген анча-мынча 
соккуларды сєз дебей, ичке кирип барып, Мисирди эки курдай согуп 
калды. Улам їстємдїгїн кєрсєтїп алдыга жїткїнїп, Мисирди бир сок-
ку менен кулатууну ойлоп коёт. Бирок Мисир да техникалык жактан 
болобу, кїч жагынан болобу оўой атаандаш эмес эле. Улам соккусунан 
буйтап єтєт. Бирок Жек амалдуулук кылды. Акыры канаттын бурчуна 
кептеп алууга їлгїрдї. Жаўы гана бокс башталып, Жектин кїч энергиясы 
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сарп тала электе Мисирдин минтип туруп калышына Максим Трофи-
мович ичине чок тїшкєндєй кїйїп-бышып кетти. Жек оўтойсузданып 
калган Мисирге эки оор соккуну узатып жиберди. Мурда мындай болуп 
кєрбєсє да азыр мурдунан кан токтобой агып калды. Тегеректеги элдер 
эми рингге чыга албайт дегенсишип дым боло тїшїштї. Мындайда тая-
нар Ала-Тоо, Манасым бар. Эр жїрєк элим бар. Мен алардын тукумун 
улантуучу болгондон кийин мен алардай болушум керек. Эх, Жек сенин 
атаўды таанытпасамбы. Ой кїлїк деген чын. Доктор мурунун тазалаганча 
ушундай ойлордо турду Мисир. Ортомчу судья да доктурдун жанында 
тургандыктан олку-солку болуп зорго оюнга кошту. Жек ушул соккусу 
дал мурунга таамай жана катуу тийгенин, Мисир аны кєтєрїп кеткенине 
таў калды. Башка беттешїїлєрдє мындай соккуларды «жегендер» жер 
сыйпалап калар эле.

– Єзїўдї кандай сезип жатасыў? – деп сурады Максим Трофимович 
Мисир эс алып жатканда. 

– Катуу тийип калды. Раунд бїтїп калганы жакшы болду.
– Эми сак бол. Калыбыўа келгенче коргоно тур. Анан тигинден качпай 

чабуулга єт. Айтып коёюн сол колду їч жолу жумшап, тєртїнчїсїндє 
оў колуўду.

 Экинчи раунд...
 Чоў ишеним менен чыккан Жек жанталаша мушташууга кирди. Та-

пыратып урганынын кайсынысы кїчтїї болгонун четте отурган судья-
лар билбесе, кїйєрмандар тиги кыргыз жигитти ийледи го деген ойдо 
дуулдата кол чаап жиберишти. Буга Мисир муюган жок. Чынында эле 
Жектин коргонуусу кїчтїї экен. Мисир анын коргонуусун эч буза албай, 
айланайын кудайым колдой кєр дегени менен бир да соккусун жєнєтє 
албай арманда. Каршылашы кїчєгєндєн кїчєп баратат. Он сокку жеп 
шалдырай тїштї Мисир. Раунддун жарымы єткєндєй болду. Жектин 
таблодогу очкосу жайнап кетти.

– Сага эмне болгон, Мисир! Кєзїўдї ач! – деп кыйкырып жатты бай-
куш Максим Трофимович. Аны угуу кайда, кулактары чуулдап, башы 
маў болуп, акылы качан ордуна келерин билбей жатты.

– Миси-и-ир! – Светанын їнїн укту. Ал кантип келип калганы белгисиз, 
Максим Трофимовичтин жанында турат. Света ушул сапар да дем, кїч 
бергенсиди. Жек болсо раунддун акырында бир катуу соккуну жєнєтїп 
алайын деп атырылып келатканда Мисирдин муштуму кандайча былч, 
былч деп тийгенин билбей калды. Мисир болгону эки сокку урганы ме-
нен жїрєгїндє зор ишеним пайда болуп, дем алууда чыйрала тїшкєнїн 
сезди. Єткєн жылы эле барып келип таанышкан туугандарынын жїзїн 
тиги трибунанын алтынчы катарында отургандарын кєрдї. Ышкырып, 
кыйкырышып жатышат.

– Мисир, сени мененбиз! Сок! Аяба!..
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– Ура-а-а! Мисир жеўет. 
Короз менен адам баласынын эрегиш мушташы окшош турбайбы. 

Байкуш чаар короз жеўїї їчїн кандай жанталашты эле. Бирок кызыл 
аябагандай кїчтїї экен да. Акырында їстїнє чыгып отуруп алганын 
айтпайсыўбы деп ичинен ойлонуп жатып, єзїн єзї токтото албай кїлїп 
жиберди.

 – Кєўїлїў кєтєрїўкї го, Мисир. Сага эмне болду?
 – Баягы короздордун урушканын эстедим да.
 – Баятан бери мен да эстеп отургам. – Максим Трофимович Мисирден 

бешбетер ыкшып кїлїп жатты.
 – Азыр їчїнчї раунд. Сенин тєлгєў келеби?
 – Мїмкїн. Кудайдан болуп кызыл короздой жеўишке жетсем кана. 
 Їчїнчї раундга эч кандай мушташ болуп єтпєгєндєй Мисир рингге 

сергек чыкты. Жанагы эки муштумдун єчїн кайтарып, ал турсун ушул 
раунд да бїтїрєм деген ой менен ачуун ташкындатат Жек. Бирок ар кимдин 
ойлонгону боло бербейт окшобойбу. Муштумун жаак талаштыра жєнєтєрдє 
Мисир андан ыкчамдык кылып ичке эки жолу уруп калды эле ыўк, ыўк дей 
тїшїп ичин баса калды. Табарсыкка тийип калдыбы деп ортодогу судья 
дароо оюнду токтото салды. Жок, жеўил нокдаун экен. Судья билип туруп 
унчуккан жок. Бокс кайра башталды. Мисир качырып барып бир соккондо 
артка чалкалай кетенчиктей тїштї. Экинчи соккусу ээкке таамай тийип, 
Жек чалкасынан жыгылды. Буттарын тыбырчылатып турайын деди эле 
туралбады. Бул чаар короздун абалы Жектин абалына окшошуп кетти. 

– Европа, Азиянын жана дїй нєнїн їч жолку чемпиону Мисир Абды-ы-
рахмано-ов! 

Микрофондон айтылган катуу їн стадионго гана эмес, сыртта да 
жаўырды. Ортодогу судья Мисирдин колун кєтєрдї. Стадион дїўгїрєп 
кетти. Єз элинде, єз жеринде жеўилген Жек уялганынан ордунан араў 
кєтєрїлїп, бурчка барып, элди карай албай башын шылкыйтып турду. 
Максим Трофимович менен Виктор Мисирди колдоруна кєтєрїшїп, 
рингди бир айланды. Мисир болсо алардын їстїндє буржуйган булчуўун, 
таштай тїйїлгєн муштумун кєрсєтїп сїрєткє тартылып жатты.

Жеўиш жана дїйнєлїк атак-даўк, жїгєн салдырбаган азоо аттай 
адамды кєптїрїп да, єзїнєн башка кишини киши дебей акшыўдатып коёт 
эмеспи. Эгер Мисирдин ордунда башка киши болсо дал ошентмек. Бирок 
Мисирде таптакыр андай мїнєз жок. Бокста гана каардуу кєрїнгєнї 
менен андан чыккандан кийин жєнєкєй эле манжапыс адам. Эл менен 
аралашып, эл менен баарлашканды жакшы кєрєт. Бул интеллигент, же 
бул бай, же бул кембагал экен деп бєлїп жарбайт. Баары менен бирдей 
мамиле кылат. Максим Трофимович Мисирдин ушул жагын баалап: 
«Сенин айтканыўдан кайтпаганыў болбосо, башка жагыўды жїз пайызга 
жактырам» – деп калат.
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Їйдє баары бар, жетиштїї болгону менен Светанын тєрєбєй келат-
каны Мисирди ойлонтпой койгон жок.

– Качан балалуу болобуз? – деп калат кээде Светага.
– Эмнеге ашыгабыз. Али жашпыз, – дейт Света.
– Каяктагы жаштык. Жыйырма жетиге чыгып калбадымбы.
– Отузга чыкканыўда балалуу болсоў деле кеч эмес.
– Ай, сен дарыланып жїргєндєн соо эмессиў го дейм. Жашырбачы.
– Кайдан билип жїрєсїў, – Света Мисирдин мойнунан кучактай калып 

эркелей кетти, – эми мындан ары антпейм.
– Биротоло тєрєбєй калабы деп жаным чыгып жїрсє, ой шайтандын 

кызы десе-е-е. – Мисир сїйїнгєнїн жашыра албай Светаны алдына отур-
гузуп алып бетинин эч жерин койбой єєп жатты.

Убакыт бат єтєт тура. Светанын оорлоп калганы кєп болуп, тєрєтїнїн 
кїнї жакындап келатты. Єткєндє эки жолу барып доктурларга кєрїнїп 
келген. Азыр эрте, кийин бир келип кет деген эле.

Ошол кїнї Света эрте туруп алыптыр. Мисир кызуу уйкуда болчу.
– Мисир, мени доктурга жеткизип келбейсиўби. – Света жылаўач жат-

кан Мисирди адатынча кучактап, бетинен єєп ойготкусу келди. Мисир 
ныксырап, ары-бери ооналактады да:

– Дайыма сен ушинтип тынчымды ала бересиў. Машинаў туру го, ай-
дап кете бербейсиўби, – деп ордунан тургандан эринип койду. Ошондон 
эки саат єтпєй Света авариядан катуу жаракат алып, ооруканага тїшїп 
калганын кабарлашты. Светанын їстїнє доктурлар зорго киргизишти.

– Аялыў менен коштошуп кал. Ал кєз жуумп баратат,– деди мед-
сестралардын бири. Чыны менен эле эч нерсени билбейт. Бир жолу гана 
кєзїн жылтыратып ачты.

– Света-а-а! Кєзїўдї дагы аччы. Мени укчу. Мени таштабачы... Сенден 
айрылсам кайгыда жїрїп єлєм. Кетпечи. Мени карачы, жаным...

Башы шылк эткенде єкїрїп-єксїп ыйлады Мисир. Айласы кетип жер 
тепкилей баштаганда ошердегилер чогулуп калышты.

– Кайрат кыл, жигит. Эми аны кайра кайрып ала албайсыў. Жайын 
даярдагыла, – деп дарыгер сыртка чыгып кетти.

– Келинди Кыргызстанга алып кетели. Сага да эртеби, кечпи єлїм 
келет. Экєєўєрдїн жаткан жайыўар жанаша болсун, – деп акыл салды 
Абдырахман ата.

– Жок, ата, Света єз мекенинде эле кала берсин. Эгер тиги дїйнєдє 
чыны менен эле жашоо болсо, экєєбїз табышып алабыз, – деди.

Абдырахман ата менен Батма апа Светаны койгондон кийин да кет-
кен жок. Баласынын кайгысы экєєнїн теў жїрєгїн тилип турду. Анын 
їстїнє Мисир уйкусунан чочуп кєп ойгончу болду. Света, Светочка сен 
кайда кетип баратасыў. Коё турчу. Мына, мына жетейин деп калдым, – 
деп колун созуп ордунан тура калат. Ушинтип жїрїп акыл-эстен ажырап 
калабы деп ата-эненин жаны калсачы.
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Кайгымды басамбы деп бир кїнї Мисир кафеге кирди. Єзїнчє бир 
столдо ээн-эркин отуруп, арак ичип кызып калганда, жанына їч жигит 
отура калды. 

– Биз сизди тааныйбыз, – деди тигилер, – сиз тамак албай эле коюўуз. 
Биз сизди сыйлайлы деп атайы келдик.

 – Эмне, менин акчам жок деп отурасыўарбы? Кана айткылачы, канча 
бєтєлкє ичїїгє кудуретиўер бар. Официантка, кел бери. Столго баарын 
жайнат. Доллар десеў, доллар мына, керек болсо бул кафени толугу менен 
сатып алам.

Мисир чєнтєгїнєн пачкасы менен акчасын алып чыгып столдун їстїнє 
таштап койду. Жигиттин бирєє ордунан тура калды да:

– Байке, биерге мынча акчанын кереги жок. Аз эле кетет. Андан кєрє 
ичип-жеп отуралы. Сиздей чемпион менен бир отурган кандай сыймык, 
– деп тиги жигит акчаны Мисирдин чєнтєгїнє салды.

– Во, тїшїнєт экенсиўер. Куйгула арактан, тїнї менен отуруп арак 
ичебиз. А-а, силердин араўарда боксёр барбы?

– Їчєєбїз теў боксёрбуз.
– Абдан жакшы болду. Кимиўер мени менен чыгасыўар?
– Курсакты толтуруп, арактан ичип алалы, байке. Андан кийин кїч 

сынашып кєрєлї. Кана, алып жиберели.
Тиги жигиттин алып жиберели дегени эле бїтпєй койду. Ошентип 

отуруп Мисир бокска чыкмак тїгїл бирєєнїн бетинен шалпылдатып 
єєп жатканын бир билет...

Тїшїндє Светаны кубалайт. Жетпейт. Кар баскан бийик тоонун 
їстїнє чыгып кетет Света. Жанталашып ага чыгып мына жетейин дегенде 
кєздєн кайым болуп кетет. Албуут аккан дайрадан кєрєт Светаны. Агып 
кетем деп ойлобой дайрага тїшєт. Жетейин дегенде дагы кєздєн кайым 
болот. Ушинтип кыйналып жатып ойгонуп, кєзїн ачты. Эки жагын ка-
рады. Жалаў бомждардын арасында жатканын кєрдї. Оўгондору жок 
баары апсайган-сапсайган. Экєє тиги жерде куса албай термелип турат. 
Жанында жаткан картаў киши:

– Сен чемпион Мисир Абдырахманов эмесиўби? – деп ордунан туруп 
Мисирди карап калды, – заманыў менен куруп кал э-э-эй, ушундай ки-
шилер да тїшєт экен ээ бул жерге. 

– Аксакал, мен ал эмесмин. Анын инисимин. 
– А-а ошондой дейм да.
Мисирдин башы айланып баратат. Тамагы кургап, суу ичкиси келген 

менен эч ким бир тамчы да суу таап бере турган эмес. Ары-бери басып 
кайсалактай берген соў жанагы киши:

– Арак бар. Ичип алсаў башыў басыла тїшїп, денеў жайылып, 
жыргай тїшєсїў, – деп стакан менен бєтєлкєнї шагыратып так Ми-
сирдин маўдайына тура калды. Экєє эки стакан ичишти. Мисирдин 
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башы басылбай эле кайра катуу ооруп, ал мээни кемирип кесип жеп 
баратат.

– Эшикте сизди кишилер кїтїп жатат, – деди милиционер жигит кирип 
келип.

Сыртта Виктор менен Максим Трофимовичтер туруптур. Экєєнїн теў 
кабагы кар жаагандай бїркєк. Дулдуюп унчукпай келатып чєнтєгїн ка-
рады. Бир тыйыны да калбаптыр. Кечээги їч жигиттин кандайча жанына 
отура калганын ошондо гана тїшїндї.

– Мунуў жеткен уят ко, – деп, анан кїлдї Максим Трофимович, – 
соолуктуруучу жай жакшы бекен?

Мисирден жооп болгон жок. Їйгє тїксїйїп кирип келгенде Абдырахман 
ата да, Батма апа да унчуккан жок. Кантсин кїйїттєн го. Бир жолу мас болсо 
мас болгондур деп койду єздєрїнчє. Мисир да арак жаман жакка апарарын 
жакшы тїшїнгєн менен отуруп-отуруп ичи кїйїп чыкканда, ал єрттї басам 
деп кайра эле ичип алат. Ал турсун ємїрїндє тартпаган тамекини оозунан 
тїшїрбєй калды. Мисирдин мындан аркы келечеги кандай болорун Максим 
Трофимович да тїшїнбєй келет: – Аракты кой, тамеки тартканды ташта, 
машыгууну єткєрєйлїк, дїйнє эли аренадан кєргїсї келип жатат – дейт. 
Света менен менин карьерам кошо куруду. Мен эми чаар короздой бутумду 
тыбыратып жаткым келбейт дей салат. «Мейли аренага чыкпасаў чыкпа, 
аракты таштачы, ушуну эле суранам» – дейт Максим Трофимович.

Арак кимди гана оўдуруп коймок эле. Ал кїчтєн тайып баратканын 
билип жїргєнї менен кєптєн бери єзїн кїзгїдєн да карабаптыр. Мына 
кїзгїнїн жанына келди. Баягы Мисир жок, єзїн єзї тааныбай турду. 
Болтойгон бети шылынып, кєздєрї їлдїрєп, кулактары эле делдейет.

– Биз сен деп келсек, бул жерде жашоо болбой калды,– деди бир кїнї 
Абдырахман ата, – биз эми кетели. Аракты таштап адам болуп калсаў бизди 
издеп барарсыў. Барбасаў эмне демек элек, єз билгениўди кылып жїрє бер.

– Эмне деп жатасыз, ата?
– Уккан жоксуўбу? Биз кетели деп жатабыз.
– Чыдабай калдыўарбы?
– Ооба.
– Сиз эки айга чыдабай жатасыз? Апам канча жылга чыдады эле. 

Мен канча жылга чейин чыдап жашадым эле. Эми мунун баары сиздин 
эсиўизден чыгып кеттиби?..

– Кой, Мисир, атаў менен айтышпа. Биз эч жакка кетпейбиз. Сен-
ден башка дагы колубузга кармаар бала болсо, анда иш башка эле. 
Маўдайыбызга бїткєн жалгызыбыз болгондон кийин баарын кєтєрєбїз, 
Мисир. Суранаарыбыз эле аракты таштачы.

– Светадан ажырагандан бери жашагым келбей жїрбєйбї. Ал кандай 
сїйкїмдїї, жароокер жан эле. Эми андайды издеген менен эч жерден 
таба албайм.
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– Минтип мїўкїрєй берсеў єзїўдї жоготуп аласыў, балам. Ансыз да 
келечегиўдеги даўгыр жолуўду буудуў окшойт. Эгер ишенимден кете 
элек болсоў айтчы, ага да макул болойлук.

– Ишеним бир убакта келсе келер. Азыр єзїмдїн ал-абалымды тїшїнїп 
турам. Мен мурункудай эмесмин. Анын їстїнє Ксения апаны, Светаны 
каралачу элем. Эми каралай турган эч кимим жок. Красноярскинин эли-
не, жерине ыраазычылыгымды билдирип, Мекениме, Кыргызстаныма 
кетишим керек. Ал эми аракты болсо бїгїндєн баштап кан буугандай 
токтотоюн...

Максим Трофимович їйгє киргенде Мисирдин соо отурганын кєрїп 
сїйїнїп кетти. Мейли, ичип жїрдї. Ал-кїчїн жоготту. Бирок анын баа-
рын кайра жарым жылдабы, бир жылдабы калыбына келтирсе болот да. 
Демек, анда дагы бир шанс бар деп єзїнчє ойлонуп койду машыктыруучу.

Батма апа дасторкондун їстїнє бар тамагын жайнатып, бир бєтєлкєнї 
коё салды.

– Муну ким ичет? – деп Максим Трофимович Мисирди карап койду.
– Конок шаанисин кылып ичип койбойсузбу, Максим Трофимович.
– Мейли, сен ичсеў мен да ичем. Жалгыз ичип тїк кєрє элекмин.
– Мен бїгїндєн баштап ичпейм деп убада берип койдум ата-энеме. 

Мен бир гана сїйлєйм го. Аны жакшы билесиз, Максим Трофимович.
– Билем, билем. Анан боксту эмне кылабыз? Семен Клименко 

беттешїїгє чакырып жатыптыр.
– Айтып кой, Максим Трофимович, стадиону жок эле жерде, 

беттешїїгє чыгат – деп. Ал мени мындан ары Красноярскиден эмес, 
Бишкектен издесин.

Максим Трофимовичтин кєзї чакчайып кетти.
– Тамашалабасаўчы.
– Тамашасы жок, Максим Трофимович. Шарт ушундай болуп калды. 

Мен сизге ємїр бою ыраазымын. Ушул даражага жеткизген сиз болдуўуз.
Максим Трофимович тилин жутуп алгандай эч нерсе дебей туруп 

калды...
 

 * * *

 ...Эртеси аялдамага эрте келдим десе, дагы эле тиги бала єзїнєн эрте 
келип, кичинекей отургучуна отуруп калыптыр.

– Ботинкаўызды майлап бере йинби, – дейт шашыла.
– Мейли. Автобус єтїп кетсечи.
– Єтпєйт. Мен бат эле... – Бала колдорун шыпылдата бир жерине кыл 

жаткызбай майлай салды.
– Атыў ким?
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– Болот.
– Атаўдын атычы?
– Курулуш.
– Жалган айтпачы.
– Чын.
– Андай болсо апаўдын атын айтып койчу.
– Айжан.
– Айжан?.. Ал каякта?
– Тїрмєдє.
– Сен жакшы бала экенсиў. Тїрмєгє кантип тїшїп калганын айтып 

бере аласыўбы?
– Айтып бере алам.
– Анда айтчы. Сен чындыкты айтып берсеў, билесиўби, мен сага ве-

лосипед сатып берем.
– Атам кїндє мас болуп келчї. Мас болгон сайын апамды урчу. Анан 

мага асылчу. Бул менин балам эмес, кєзїн курут дей берчї. Апам аны 
кет десе да кетчї эмес. Анткени биз отурган тамды апам сатып алган да. 
Эптеп бир жыл жашады. Бир кїнї мас болуп келип экєєбїздї теў тамдын 
бурчуна тургузуп алып, силерди єлтїрсєм там меники болот деп колуна 
балтаны алып, экєєбїздї карай ыргытып жиберди эле ал бизге тийбей 
дубалдан ыргып барып кроваттын жанына тїшкєн. Ал кайра бизди 
урайын деп келатканда апам аны кїч менен итерип жиберген. Кроваттан 
же балтадан экенин билбейбиз, чекеси айрылып канап чыкты. Анысына 
карабай:

– Жоголгула. Бул тамга басып келсеўер єлтїрєм деп эшиктин илги-
чин илип кирип кеткен. Бир сааттан кийин келсек єлїп калыптыр. Жан-
жанынын баары кан. Анын баарына кїнєєлїїсїў деп апамды жети жылга 
камап салды. Бир жылдан кийин бошоном дейт. Билбейм, келерине да 
ишенбей калдым. Їй бузулуп кетпесин деп жетимиштеги чоў апамды 
апкелип ташташкан. Экєєбїз жашап жатабыз. Анын пенсиясы бат эле 
тїгєнїп калат. Анан мен жардам берейин деймин да.

– Чоў апа дегениў Курулуш атаўдын апасыбы?
– Ооба.
– Сотто болгонду болгондой айтып бердиў беле?
– Айткам. Апамды бошотпой коюшту го.
– Сенин чыныгы атаў ким? – деп сурадыў беле апаўдан.
– Сурагам. Боксёр деген.
– Мисир деген жок беле.
– Билбейм ушуга окшош ат болчу.
– Мени карачы.
– Эмнеге?
– Ээгиўдеги кара так кичи некейиўде эле бар беле?
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– Ооба.
– Сен менин балам экениўди билесиўби?
– Билбейм.
– Билбесеў, билип ал. Мен сенин атаўмын.
– Ата-а-а! – Мисирдин мойнуна жармаша тїштї, – мен сиздин 

табарыўызды ишенип жїргєнмїн. Мен жетим эмесмин, атам келет деп 
жїргєнмїн. Менин атам боксёр деп жїргєнмїн. Чын эле боксёрсузбу?

– Чын эле боксёрмун. Биерде бок сёрлордун клубун ачканмын. Сени 
єзїмдєй кылып боксёр кылып єстїрєм. Сен ыйлабасаў, балам. Боксёр-
лордун кєзїнєн эч убакта жаш тамбайт.

– Апама барабызбы?
– Барабыз, балам. Эртеў эле барабыз. Сени кошо ала кетем. Їчєєбїз, 

анан чоў ата, чоў апаларыў бар, бирге жашайбыз. Кєрєсїў го, эў бак-
тылуу адамдардан болобуз.

Эртеси баары Мисир айткандай болуп чыкты. Тїрмєгє барып Ай-
жанды чакырып алышты. Айжан таў калды. Нечен ай, нечен жылдар 
кєрїшпєй жїрїп Мисирди эсинен чыгарып коюптур. Анан да канынан 
жаралган баланы таап, бул жерге єзї келет деп ким ойлоду дейсиў.

– Айжан, саламатпы? 
Айжан али єз кєзїнє ишене албай, араў баш ийкеп, анан кєз ирмебей 

карап турду.
– Мен сага келдим, Айжан. Бишкекке кєчїп келгем. Тєрт жылдан бери 

жалгызмын. Болот менен акылдаштым. Ата, сени менен жашайм дейт. 
Ал эми тїрмєдєн чыгарып кетїїгє бар кїчїмдї жумшайм.

– Мени эмне кыласыў. Башкадан бакыт тап. Мен куруюн, тагдырдан 
жолум жок жан болдум, – деп телмире жер карады.

– Балдар їйїндє дайыма ээрчишип бир жїрчї эмес белек. Аны унутуп 
коёсуўбу?  Тагдыр ошондо эле экєєбїздї жакындаштырып койгон. Аны 
сен эле унутуп койбосоў, мен эч качан унуталбайм.

– Убактыўар бїттї, – деди милиционер жигит.
Айжан экинчи кабатка чыгып, терезенин жанына келди да, жол жакты 

карап турду.
Мисир зонадан чыгып, кєчє боюндагы кїркєдєн баласына балмуздак 

алып, колуна карматты. Машинасына отуруп айдай бергенде машинанын 
артынан кара тїтїн бурулдап чыкты. А Айжандын жїрєгїндєгї ээлеп 
алган кара тїтїндєр эми гана тазара тїшкєндєй болду...   
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Áààðû îўîé
Àéòêàíãà äàéûì èø î¢îé,
Òàïòàñà¢ ÷ûêñà àò î¢îé.
Êåòèðáåé êàðìàï îòóðñà,
Êåêèëèê àëãàí êóø î¢îé.

Êåòèðèï êîéñî¢ êåì÷èëèê,
Êåíåáåé àéòêàí ñºç î¢îé.
Êºéãºéë¿¿ èøòè àçàéòûï
Ñºç ìåíåí àéòñà áóë î¢îé.

Æûëäûðûï æûëûø êûëáàñà¢,
Æûëáûøûï ò¿ø¿¿ – áóë î¢îé.
ªç¿¢ä¿ áèëáåé áàøêàíû,
Ñûíäàñà¢ äàéûì áóë î¢îé.

Êºê¿ðºêòº êóáàò æîê,
Êûçìàòêà áàðñà¢ áóë î¢îé.
Ê¿ð¿ëäºï ñ¿éëºï, êººäºíäºí
Êºéêºë¿ï áàññà¢ áóë î¢îé.

Æàêòûðáàé êàëñà ýë-æóðòó¢,
Æàòàñû¢ òóðáàé – áóë î¢îé.
Îéëîíóï êûçìàò êûëûø øàðò,
Àéòêàíãà äàéûì èø î¢îé.

Айылдык акын

МОМУНОВ Баялы 
– «Кыргыз почтасы» мам-
лекеттик ишканасынын 
Аксы райондук филиалы-
нын Кызыл-Жар почта 
бєлїмїнїн башчысы.
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Íèåò
Ñ¿éãºíì¿í äàëå ñ¿éºì¿í,
Ñåí ìåíåí áèðãå æ¿ðºé¿í.
Êº¢¿ëäº êàëãàí êýýëåðäè,
Êºðáºéë¿, àðòêà ñ¿ðºé¿í.

Ñ¿éãºíì¿í äàëå ñ¿éºì¿í,
Àëòûíûì ñåí äåï æ¿ðºì¿í.
Ñåçáåñòåí ñàëãàí òàêòàðäû,
Ñåçáåé êîé, àðòêà ñ¿ðºé¿í. 

Ñ¿éãºíì¿í äàëå ñ¿éºì¿í,
Ñåí ê¿ëñº¢ êîøî ê¿ëºé¿í.
Êàðûëûê êåëäè êºð¿íºò,
Êàðòàéáà, àðòêà ñ¿ðºé¿í.

Ñ¿éãºíì¿í äàëå ñ¿éºì¿í,
Áàêòû¢à àìàí æ¿ðºé¿í.
Ñåí æàêêà ñîêêîí øàìàëäû,
Òèéãèçáåé, òîñóï òóðàéûí.

Ñ¿éãºíì¿í äàëå ñ¿éºì¿í,
Æ¿ðºêò¿í òàïêàì ò¿íºã¿í.
Àìàíäûê ¿÷¿í ê¿ðºøê¿í,
Êåìïèð, áàøêàñûí àðòêà ñ¿ðºé¿í.
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Àòàìäûí áóáàê ÷à÷òàðû
Ò¿ø¿ìäº êºðä¿ì áèéèê àñêàíû,
Àë àñêàíû àïïàê òóìàí êàïòàäû.
Àë ýìíåñè àéòêûëà÷û áèëñå¢åð,
Àë – àòàìäûí êàðûï áàðà æàòêàíû.

Óëóó òîîíóí îþ, êûðû, ò¿çäºð¿,
Óéïàëàíãàí ñàðû ÷ºïòºð ê¿çäºã¿.
Èçäåð æàòàò òîîíóí áåòèí áåðáåñòåí,
Àë – àòàìäûí ºì¿ð æîëó, èçäåðè.

Òîîëîð ìåíåí àéêàëûøûï ºì¿ð¿,
Îøîë òîîäîé ïåéèëè äà, êº¢¿ë¿.
Àòàì àñêà, òîî, áåë áèç ¿÷¿í,
Ñåêèñè áàð, æàéëîîñó áàð ºð¿ë¿¿.

Áàðàò äàëå îøîë òîîíóí áîîðóíäà,
Áèðîê àçûð òàÿãû áàð êîëóíäà.
Øàøïàé áàñûï êåëåò óëàì ºð¿¿ëºï,
ªç¿ ñàëãàí óøóë ºì¿ð æîëóíäà.

Áóë ºì¿ðäº êàíäàé æîëäó áàñïàäû,
Äàëàé àøûï äàáàí òîîíó, àñêàíû.
Áààðûí-áààðûí æå¢èï êåëãåí àòàìäûí
Áóë ýìíåñè, êàðûï áàðà æàòêàíáû?

Тушоо кесїї

ТУКЕНАЛИЕВ Кул-
мат – 1984-жылы Нарын 
облусунун Кочкор районун-
дагы Кызыл-Дєбє айылында 
туулган. Алгачкы ырлары 
мектеп курагында Кочкор 
райондук «Эмгек Туусу» 
гезитине жарыяланган. 
Кесиби – журналист. КТР 
маданий-агартуу про-
граммалар студиясында, 
«Жаўырык апта» жана 
«Асман-Пресс» гезитте-
ринде иштеген. Кыргыз 
Россия биргелешкен билим 
берїї академиясынын сту-
денти.

8 – 654
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Ìåí ò¿ø¿ìäº êºðä¿ì áèéèê àñêàíû,
Àë àñêàíû àïïàê òóìàí êàïòàäû.
Àë ýìíåñè àéòêûëà÷û áèëñå¢åð,
Àë – àòàìäûí áóáàê áàñêàí ÷à÷òàðû.

Ñººê ñóóì
Äîîøó¢à êàï÷ûãàé æà¢ûðûï,
Êûëûìäàí êåëåñè¢ àãûëûï.
Æàíû¢äàí àëûñòàï êåòêåíäå,
Êàëàìûí êàéòêàí÷à ñàãûíûï.

Æýýãè¢äå áàëàëûê æ¿ã¿ð¿ï,
Áóòòàðûí òèçåãå ò¿ð¿í¿ï.
Áàëûãû¢ êóáàëàï îéíîãîí,
Àë ê¿íäºð àðò æàêòà ñ¿ð¿ë¿ï.

Æýýãè¢äè áîéëîþí àçûð äà,
Ì¿íºò áåð, ñåí òóðìóø, àçãûðáà.
Îéíîãîí ìåí áàëà ê¿í¿ìäºé,
Øàðêûðàï êîþëãàí àãûìãà.

Àë àãûì áàëàëûê ìàéäàíû,
Òèéèïòèð àëûñêà ìàéíàáû.
Áàëàëûê ºò¿ïò¿ð áèëèíáåé,
Îéíîãîí, ìûíà áóë ñàéäàãû.

Æàðêûðàï ê¿í íóðó ÷àãûëûï,
Øàøàñû¢ êàéäàäûð ÷àìûíûï.
Áàðà áåð Ñººê ñóóì òîêòîáîé,
Êûëûìäàí êûëûìãà àãûëûï.

Àéûëûì
Êûçûë-Äºáº – êóòòóó ¿é¿ì, òóðàãûì,
Ìåí ºç¿¢ä¿í êîþíó¢äà òóðàìûí.
Áîîð òàðòûï òîîëîðó¢äà ÷î¢îþï,
ªòºëãºë¿¿ ºì¿ð æîëóí óëàäûì.
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Êûçûë-Äºáº – êàòàðëàøêàí êº÷º¢ä¿,
ªì¿ðëºø¿ï ýðêèí áàñûï ºòºìá¿.
Æå òóðìóøòóí àãûìûíà êóëàíûï,
Îøîë áîéäîí àëûñ àãûï êåòåìáè?..

Êûçûë-Äºáº – òîïóðàãû¢ àñûëäàí,
Ìåí ò¿ãºíñºì, ûðëàð êàëñûí æàçûëãàí.
Ñåíè äàãû äàëàé-äàëàé æàçààðìûí,
Òèð¿¿ òóðñà óøóë – àñûë æàí.

Êûçûë-Äºáº – æ¿ðñºì äàãû àëûñòà,
Ñåíè ýñòåéìèí, ýêè êºç òºðò áàðûøêà.
Æàðûøààðìûí àãûìûíäà äàéðàíûí,
Ýãåð æàøîî ñàëñà ìåíè æàðûøêà.

Êûçûë-Äºáº – êàðààíû¢à êàãûëàì,
Æ¿ðñºì àëûñ ý¢ñåéì ñåíè, ñàãûíàì.
Àëïåøòåãåí àòà-ýíåìäåé êûìáàòñû¢,
Áààðäûãûíàí, áààðäûãûíàí, áààðûíàí.

8 *
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АРИСТОКРАТКА
Кєзгє сайса кєрїнгїс караўгы кєчєнїн 

ийри-буйру жолдору менен илбирстей жеўил 
басып бир караан келе жатты. Тунжураган бей-
куттуктагы бул жер, єзгєчє тїнкїсїн кооптуу 
дегендиктен, жеке-жарым адам жїрїїчї эмес. 
Кєбїнчє зарыл жумушу чыгып калгандар эле 
аргасыздан жїрїп калбаса.

Єзїнїн кылымга тете созулгандай ємїрїндє 
жигит биринчи жолу «муш» дїйнєсїнєн да 
башка дїйнє бар экендигине, анын таалим-
тарбиясына ой чаргытып, ага арбалып келе 
жатты. Демейде анча-мынча кыйшаўдап єзї ти-
йишкендер болсо же нары, же бери болуп, бийик 
тосмодон секирип тїшїп квартирасына кирип 
кете бермек. Бїгїн анте алган жок, кимгедир 
ызырынып, канчалык мушу тїйїлїп, жїрєгї 
туйлап, каны дїїлїгїп бара жатса да акыл-эсин 
токтотуп келатты. Жаўы эле жєєлєй єткєн эки 
караанга кєўїл да бурган жок, жєєлємєк тургай 
уруп кетишсе да кол кайрыбайт беле, ким билет.

Кєз алдына азыр єзї келаткан ак сарайда-
гы бирин бири «сиз» дей сїйлєшїп, муунуп 
бара жатса да галстугун чечпей бир колуна 
бычак, бир колуна вилкасын учкай кармашып, 
билинер-билинбес кыймылда тамак ичип жат-
кан мырзалар менен айымдар элестейт.

Кулагына «парламент», «капитализм», «ре-
волюция», «социализм», «теория»  деген сєздєр 
жаўырып жатты. Жигит їчїн бул чоочун да, єєн 
да сєздєр болучу.

Детектив

К Є Ч Є Р А Л И Е В 
Осмонбек Жумадинович – 
1961-жылы Талас областы-
нын Бакай-Ата (мурунку 
Ленинполь) районунун Боо-
Терек айылында туулган. 
Кол алды чыгармасы окур-
мандарга сунуш кылынды. 
Учурда Чїй областынын 
Сокулук районунун Ак-Жол 
айылында жашайт.
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Алар менен бир дагы сєз сїйлєшє алган жок, алар да жигитке кєўїл 
бурушпады. Бир гана Лединин  ага кєўїл буруп жаткандыгы байкалып 
турду...

Чубашкан ойлордун кучагында келе жатып, їйїнїн тушуна келип 
калганын єзї да байкабай калды. Адатынча бийик дубалдан секирип 
тїшїп, їйїнє кирип кетти.

Канчалык кєзїн жуумп, уктайын десе да уйкусу качат. Кээде бирєєгє 
ачуусу келсе, кээде бирєєнїн акылын, жылуу сєздєрїн уккусу келет.

Бїгїн биринчи жолу шефине калп айтты, ооруп жатам деп. Кєптєн 
бири кїттїргєн мелдешине барбай калды. Корккону їчїн эмес, єз акыл-
эсине алы жетпей калганы їчїн.

«Деги бул мага ким? – дейт кыялында, –  їйлєсєў учуп кетчїдєй, 
кармасаў сынып калчудай болгон байдын кызы. Бул эмне їчїн мага єз 
ойлорун таўуулайт, эмне їчїн мени башкарат?» Мындай ойлор океандын 
їстїндєгї кубалашкан толкундардай болуп, улам жээкке урунуп, бирин 
бири жокко чыгарып жатты. Бир кызга берген убадасы їчїн кєптєн бери 
кїттїргєн таймашка барбай калганына ичи ачыша єкїнїп да кетти. Боло 
турган таймашта єз болжолунда «Шакал» аттуу мушкер менен беттеш-
мек. Бирок «Шакал» єз атына жараша шакал-чєє эмес эле. Ал єлїмдєн 
да кайра тартпаган єжєр, тайманбас «Шакал» болучу. Анын шакалдыгы 
дайыма душманынын алсыз жерин издегенинде билинчї. Дал ошол же-
рин єзїнє негизги бута кылып алуучу да эбин таап, кайра-кайра катуу 
сокку уруучу. Алсызданган душманын эч убакта аячу эмес, аёо сезими 
анда жокко эсе. Бир гана судьянын ортого тїшїїсї менен каршылашкан 
душманынын жанын сактап калышар эле.

– Мейли, бул єттї, – деди жигит Шакалдын сеўселген сары чачтарын, 
бир караган кишиге аянычтуу да кєрїнїп кеткен тамтыгы жок тырык 
беттерин кєз алдына элестете.

Эмки беттешїї ишемби кїнї болмок. Ага эмнеси болсо да барам – деди 
жигит. Жїрєгї алып-учуп, каны дїїлїгє, булчуў эттери чыўала тїштї. А 
бирок ишемби кїнї Леди менен китепканага бармак, ага алган тапшыр-
маларын айтып бериши керек эле да. Бул тоскоол жигиттин акыл-эсине 
аша алгыс аска, кече алгыс дарыядай да кєрїнїп кетти.

Ишемби кїн. Сааттын жебеси бїгїн эмнегедир бир жакка шашып 
жаткандай кєз ачып-жумганча їчкє барып такалды. Саат бешке же 
Ледиге, же барам деп сєзїн берип койгон таймашка баруусу керек эле. 
Албетте, таймашка даяр болучу. Бирок Лединин берген тапшырмала-
рына даярдана албай калды. Чоў тамгалар менен жазылган жука китеп 
жатка окуу жана сегиздин жадыбалын жатка айтуу эле. Кечинде жакшы 
эле аракет кылгандай болду, бирок тамгаларды бири-бирине кошуп шар 
окуу кыйын болду. Акыры кєздєрї уюп, уйкусу келе баштаганда гана 
китепти жапты. Жадыбалды жаттоо, китепти окуганга караганда бир аз 

Аристократка
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оўойго тургандай болду. Алдыўкы санга улам сегизди кошуп кете берїї 
керек. Буга чейинки сандардын таблицасын жаттоодо чоў тажрыйба 
алып калган эле.

Тунжураган ойду телефондун коўгуроосу бузуп кетти. Їч жолку  
чакырууга жооп берген жок. Эмне кылар айласын таппай башы катып 
турганда, дагы бир жолу чакыруу келди. Аргасыздан калп айтууга маж-
бур болду:

– Катуу ооруп жатам. Эртеў саат бешке, сєзсїз, барып кала йын, – 
деди. – Жок, жок чын, – деп, дагы бир нерселерди айтып тїшїндїрїмїш 
болуп жатты.

Акырын келип эскилиги жетип кыйчылдаган керебетине сулк кулады. 
Жонунан оор жїктї алып салгандай болуп:

– Оф! – деп тереў їшкїрїнїп жиберди. Саат тєрт болду, бешке барып 
калуусу зарыл. Курсагынын чындап ачканын эми гана билди, ичи ачыша 
жакшы тамакты эўсеп кетти. Тамак салган тумбочкасында жарым бєлкє 
каткан нандан башка кошуп жээрге эч нерсе да жок экен.

Эшикке чыгып, муздак сууга жуунду да ала келген бир кружка суусу 
менен нандан жеп алып, жолго чыкты. Жарым саатта барып калуусу 
керек, таксиге акча жок, чєнтєгїндє 5 эле сому калыптыр.

Бара турган жерине 20 минут кечигип барды. Алгач шефке жолугуу 
їчїн телефон аркылуу єзїнїн келгендигин билдирди. Заматта жанына 
бир киши келип, ичкери киришти.

– Бїгїн єтє жооптуу кармаш балдар, – деди шеф жигитке жылмая 
карап. – Ставка да ошончо чоў. Бул оюнда жеўип берсеў, эмки оюндан 
баштап акчаў кєбєйєт, – деп, бир аз тунжуроодон кийин бу жолу «Пан-
тера» менен чыгарын эскертти.

Кєп єтпєй кичинекей бєлмєдє жигит дене-боюн кыймылга келти-
рип, «мушташка» даярданып жатты. «Пантераны» ал билчї. Бирок 
бир да жолу же мушка чыгып, же башка бир мамиледе болгон эмес. 
Денеси ичке кєрїнгєнї менен бир да жеринде ашыкча майы жок, 
жалаў булчуў эле. Ыгы келе калганда душманына атырылып келип 
бїт денеси менен чагылгандай тийїї анын ишенген ыкмасы эле. Анын 
кудай ургандай тез таамай мушуна эч ким туруштук бере алчу эмес. 
Єткєндє тоодой болгон «Быкты» кулаткан. «Бык» дал эле быктай 
болучу, бою да, кєлємї да.

Кыймылга денеси жибип, булчуўдары чыўала каны ойной баштады. 
Залдагы кыйкырыкка ого бетер делебеси козголуп, азыр тирїїлєй отко 
тїртїп жиберсеў да кайра тартпачудай абалга келди. Бул кыйкырык жи-
гиттин бала кезинен берки кулагына сиўип калган сїрєєн эле. Дал ушул 
кыйкырык муш дїйнєсїнїн кєркїн ачып, жигитти єзїнчє бир башка 
дїйнєгє алып кирер эле. Асманда каалгып жїргєнсїп акыл-эсине бїт 
дене-бою баш ийе ар бир тийген мушунан чексиз ырахат алчу.
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Бир гана нерсе: ичи ачышып, даамдуу, ачуу нерсени аймап-аймап жеп 
алгысы келди. Ишке кирип чыўалган булчуўдары азык, тамак сурап 
жаткандай жигиттен.

Эшиктен кирип келген киши даярсыўбы дегендей аны сынай карап 
алды да, оў колу менен жол кєргєзє алга  басты.

Кол чабуулардан жигиттин кулагы туна тїшїп барып єзїнє келди. Чын 
эле алдында «Пантера» турду. Анын келишкен денеси даана «Пантера» 
экендигин дагы бир жолу далилдеп турат. Їч жолу алга, їч жолу артка 
аласалып секирди. Їч жолу теў бутунун учу менен ийиле туруп калды. 
Анын тїрїндє ачуулануунун да, коркуунун да эч белгиси билинбейт. 
Кадимки суунун їстїндє басып жїргєн сыйкырчыдай, учуп жїргєн 
кєпєлєктєй єзїн жеўил-желпи сезет. Анын кыймылы мушташ искусство-
сунда азамат экендигин дагы бир жолу далилдеп турду.

Жигит атайын мушташ искусс твосунун таалим-тарбиясын алып, 
машыгуу мектебинен єтпєсє да, «турмуш» деген улуу мектептен єткєн.

Анын он тогуз курактагы жаш денеси ийсе сынчудай, кїйгїзсє 
кїйчїдєй, муш эмес темир менен чапса да єтпєчїдєй сезилчї. Анын эч 
бир тоскоолдуктарга моюн сунбаган чымыр денеси кылымдар бою ачка 
коюп, тєрт тарабы жанаша аска менен курчалган орго салып койсоў да 
чыгып кетчїдєй эле. Бир гана кемтиги: сол колунун бала кезинде би-
лектен сынган жери. Ошол жерге гана таамай муштарды тийгизбей сак 
болуусу керек.

Бешинчи раундда гана жеўиш «Пантера» жакка ооп баратканы билине 
баштады. Жигит чарчабаганы менен тамак сурап тїўїлгєн булчуўдары 
акыл-эсине баш ийбей улам барган сайын алсызданып, шалдырай тийген 
мушка туруштук бере албай жатты.

Алтынчы раундда «Пантера» чечїїчї сокку берїїгє єттї, єзїнїн «Пан-
тера» экендигин кєргєзє баштады. Чекесине тийген согончоктун кїчїнєн 
жигиттин кєзїнєн от чагыла тїштї. Ал менен кошо экинчи муш келип 
оў кєзїнє кадала тїшкєндє теўселе тїшїп аз жерден жыгылып кала таш-
тады. Дїйнє тарып мунарыктай тїштї. Єзїнїн коргонуу чеберчилигин 
жогото тїшкєндєй болду. Дал ушул мезгилде бактыга жараша коўгуроо 
кагылып, алтынчы раунддун бїткєндїгїн жарыялады.

Бир минуталык эс алуу жигитке кылымга тете созулуп кеткендей болду. 
Эртеў Ледиге, сєзсїз, барышы керек. Алган тапшырмаларын аткарып, 
китепти окуп, сегизге чейинки таблицаны жатка айтып бериши керек. 
Андан кийин чынын ачык айтып, ага экинчи барбайт, экинчи алдабайт. 
Ал ємїрїндє эч кимди алдаган эмес. Єзїнїн адам кейпин кийген бєрїлїк 
турмушунда, єлїм менен ємїрдїн бычак мизиндеги кыл кєпїрєсїндє 
кан менен терин тєгїп гана оокатын таап жечї. Ал ємїрїндє адам тур-
мушундагы алдоо, чыккынчылык, єлтїрїї деген байлыкка, бийликке 
болгон оюндарга катышып кєрє элек болуучу. Балким, ушунусу менен 
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асман-жердей айырмачылыгы бар Леди мырзайымга кызыктуу да, сырдуу 
да, табышмактуу да кєрїнїп келсе керек.

Дал ушул бир минутача эс алууда Лединин «алдамчы» деген элеси кєз 
алдына тартылып аткандай болду. Бул элес ємїрїндє бир дагы адамдын 
таарынычын же мээримин кєрбєгєн, туйбаган кєчє бандити їчїн єзїнчє 
бир табышмактуу сырдай да болуп кетти. Анын «бєрїлїк» турмушта 
жашаган жїрєгїнє кандайдыр бир белгисиз жактан жылуу кан кошулуп 
жаткандай болду. Акыл-эси тунара, кулагы ачыла тїштї.

Жетинчи раундга чакырган коўгуроо кагылып, эки мушкер теў орто-
го чыгышты. Дїркїрєгєн кол чабуулар узакка созулду. Элдер ушундай 
оор абалда турса да коркпой Пантерага чыгып жаткан жигитке кол чаап 
жатса керек эле. Пантера пантералыгын кылып «жеўилип бер, мен сага 
эч кандай жаракат кылбайын» дегендей белги берди. Бирок жигит азыр 
тирїїлєй отко салып жиберсеў да артка тартпайт болучу. Булчуўдары 
чыўала кылымга тете созулгандай муш турмушундагы тажрыйбала-
ры жардамга келе баштады. Жїрєгїнєн чыккан ысык кан денесинин 
ийкемдїїлїгїн, кїч-кубатын да ченемсиз жогорулатып жибергендей 
болду. Ал азыр Пантеранын жанында чыныгы пантерага айланды. Ыгы 
келе калганда бетке муш жеп теўселе тїшкєн Пантераны сол колу менен 
моюндан кыса жамбашка салып урду. Балыктай туйлаган Пантера єзїнїн 
чапчаўдыгы менен туйлап олтуруп, кучагынан чыгып кетти. Кармаш эми 
чындап башталды. Экєє теў єлїмгє чейин мушташабыз деп убада берип 
алышкандай. Буларды токтотуу эч кимдин оюна келбегендей. Тескери-
синче, улам кїчєй дїркїрєгєн кол чабуулар булардын єлїмї менен гана 
бїтчїдєй, ага чейин буларды эч ким токтото албачудай сезилет. Акыры 
барып кїч жигит тарапка єтє баштагандай болду. Анын каны кїйїп, 
ар бир урган мушунан ырахат ала баштады. Ал жаш кезинде, али бала 
кезинде ар бир урган мушунан ушундай ырахат алуучу эле. Бул дїйнє 
– муш дїйнєсї анын тагдырына, жазмышына жазылган дїйнє эле. Аны 
дагы бир жолу єзїнїн кыл кєпїрєсїнєн алып єткєндєй болду.

Бети-башы канга боёлуп, таанылбай калган Пантераны эки киши 
жєлєп алып кетишти. Анын турууга чамасы жок болчу.

«Бирєє єлїп жатса, бирєє кїлїп жатат» деген сєзї материалдык 
дїйнєнїн єнїгїшїндє кан менен терден, жан ооруганда онтогон 
їндєрдєн, алдануулар менен алдоолордон турган «цивилизация» деген 
кєркєм боёктор менен боёлгон терминдин тамыр алдын эчак эле айтып 
койгондой.

Дуулдаган кол чабуулар кийинки мушкерлердин ортого чыгып, єз 
єнєрлєрїн кєргєзє баштаганда гана араў барып басылгандай болду. 
Пантера менен Жигиттин муш оюнуна тойбой да, канбай да калган 
кєрєрмандар кийинки мушкерлердин оюнуна анча кєўїл бурушпагандай 
болуп, залда тунжураган жымжырттык єкїм сїрєт.
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Бул оюн башка шаардан келген кєрєрмандардын алдында єзгєчє ушул 
Бишкектеги атаандаштардын алдында клуб ээси-эўгезердей болгон Кара 
баатырга аброй алып келгендей эле болду.

Жыйырма тєрт жаштагы жыландай ийилип, илбирстей буйтаган таж-
рыйбасы мол Пантеранын кайдагы бир кєчє тентегинен жеўилип калышы 
єзгєчє муш кїйєрмандары менен ушул кесиптин бизнесчилерин ар кандай 
ойдогу талаш-тартыштарга алып келди. Кээ бирлери Пантера байкабай  
талуу жерине тийгизип алды десе, кээ бирлери жигит жашыруун кїч берїїчї 
дарыны пайдаланды дешип, ал эми дагы бирєєлєрї таптаза ойго келбеген 
табияттын жашыруун кїчтєрїн пайдаланганын айтып жатышты.

Эмнеси болсо да Пантера менен жигиттин мушташы ушул кесиптин 
кїйєрмандарын эле эмес кимдин жеўиши, кимдин єлїмї – баары бирдей 
жандуу оюн гана катары, эрмек їчїн гана кєрїїчї колунда бар менчик 
ээлерин да орто жолго калтырган жок.

Жигит тїшкє жуук гана араў ойгонду. Эч нерсеге табити чаппай, 
жїрєгї айланып тургандай болгону менен курсагы ачып, тили оозуна 
батпай суусап калган эле. Ордунан турууга кылган аракетине жанчыл-
ган денеси алсызданып, бой кєтєрїїгє мїмкїнчїлїк бербечїдєй болго-
ну менен анын эркине дайыма кєз каранды болуп келген денесиндеги 
оргуштаган жылуу каны чексиз кїч-кубат кошкондой болду. Теўселе 
туруп эски чайнегиндеги суудан шимире-шимире жутту да, кєпкє тура 
албагандыктан каткан нандын їзїмїн колуна кармай: «Оф» – деп тереў 
їшкїрїнє келип ордуна жата кетти. 

Сол колунун чыканыгынын сыздап ооруганы эле болбосо, денесинин 
бєлєк жеринин анчалык деле ооруганы билинбейт. Бул дагы болсо бир 
кездеги жашоо їчїн, жан сактап кетїї їчїн, эркиндик, адилеттїїлїк їчїн 
болгон кїрєштє адилетсиздик менен аяктап, жигитти бїгїнкї кїнгє чейин 
аксатып келе жаткан каргашанын єчпєс тагы эле.

Дал ушул мезгилде телефон чырылдап калды. Лединин канча жолку 
чакыруусуна жооп бербей койсо дагы досуна чыдай алган жок: «Угуп 
жатам» – деди телефонду оў колу менен кулагына жакындатып:

«Ой, оўбогон Чыр, – деди жигит ичинен, – бул дагы эмнени башта-
ды?» Эмнеси болсо да, досу эмеспи. Далай жолу чыкылдаган кыштын 
чилдесинде жылуулук тїтїктєрї єтїїчї жертєлєлєрдє, жайдын кїндєрї 
ылайыктуу жерлерде таў атырышып, бир нанды бєлїп жешкен. Жигит 
єздєрїн «Универ» деп аташкан бул топтун балдарын сыртынан жакшы 
таануучу. Алар, негизинен, жогорку окуу жайларда окуган спортсмен 
балдардан куралган. Жигит єзїнїн ооруп жатканын айтып: «Тапанга 
кайрылбайсыўбы» – деди, себеби мындай учурда шишиген бети-башы 
жакшы болгонго чейин ал эч кимдин кєзїнє кєрїнгїсї келчї эмес.

Чыр телефондон тилденип, Тапан азыр Орусияда экендигин айтып 
ыйлап жибере жаздады.
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– Эгерде Тапан бул жерде болсо, сага кайрылбайт болчумун, анын 
канаты болсо да эртеўкиге чейин учуп келе албайт, – деп таарынды.

Жигит Тапандын бул жерде жок экендигин уккандан кийин кєпкє 
ойлонбой эле макулдугун берип, эртеў ага бара тургандыгын айтты.

Тапан буларга кийинчерээк келип кошулган, єзї айылдагы бир байдын 
баласы болгонуна карабастан. Эмнегедир ага кїнї-тїнї тыным албаган 
жашоо їчїн болгон кїрєш, муш турмушу аябагандай жагуучу. Бирок 
кийинчерээк Орусия жакка кєп каттап кеткендиктен кээде айлап-жылдап 
да кєрїшє албай калышчу.

Жигит Тапандын элесин кєз алдына тарта кетти. Анын кичинерээк 
кєрїнгєнї менен єзїнє ишенимдїї тулку бою, чагылгандай тездиги, бар-
дык жерде сєз таба билген жєндємдїїлїгї бар эле. Экєєбї эмнелерди гана 
кылбады. Жайдын жылуу тїндєрї атайын кооптуу делген кєчєлєргє бары-
шып, єздєрїнє тийише турган балдарды издеп кєпкє чейин желип-жортуп 
жїрїшєр эле. Колдорунун кычуусу канып, бир моокумдан чыгышкандан 
кийин гана кадимки, тїнкї жортуулдан келе жаткан бєрїлєрдєй шаардын 
кєчєлєрїн тїз аралай єтїшїп, «базар» деген їйїнє келише турган.

Ал кїндєр эми жигит їчїн тээ алыста калган балалыгынын, жаштыгы-
нын бир кєз ирмемдик їзїмїндєй бїлбїлдєйт. Анда шаар га май ташы-
ган машинанын бош челегине жашынып алып качып келгенде болгону 
он гана жашта болучу. Андан кийинки єзїнїн кайырчылык, тентектик 
тагдырында эмнелерди гана кєрбєдї! Табият да бул бечара пендесинен, 
жетиминен эч нерсесин аябагандай келишимдїї тулку боюна жараша 
ачкачылык менен токчулукка, ызгаардуу суук менен мээ кайнаткан ысык-
ка чыдай турган ден соолук берди. Жїрєгїнє жетимчиликтен калуучу 
кекселик менен кекчилдикти эмес, уят менен боорукерчилик тымызын 
делебесин козгой, денесин аралай агып єтїїчї єзїнє гана тиешелїї, 
мїнєздїї болгон кан кагышынын ыргагы.

Шыпты тиктей тунжураган тынчтыкта ойго баткан жигит Чыр досу ме-
нен болгон бир кездеги кармашын аргасыздан кєз алдына элестетип кетти.

Оо, анда ал кїн базардагы балдар їчїн майрамдагыдай эле кїн болду. 
Алар белгиленген жерге, белгиленген саатта чогула башташты. Арасында 
кыздары да бар. Баарынын кєўїлдєрї куунак, кызыктуу бир нерсени 
кєрїшкєнї келишкенсип. Єз ара бир нерселерди айтып кужулдашып 
жатышты. Бирєєлєрї Чыр жеўээрин, анын кїчїн, анын баатырдыгын 
айтышса, бирєєлєрї жигиттин кїчїн, анын жеўээрин айтып жатышты. 
Кээ бирєєлєрї жигитке барып тигиндей ур, мындай ур деген акылын 
айтса, кай бири Чырга да їйрєтїп жатышты.

Дегинкиси, ошондогу мушташ бардык балдардын эсинде кала тур-
гандай эле болду. Алар эч бир тартипти, эрежени, убакытты сактабай 
мушташып жатышты. Єз ємїрїн жалаў муш менен єткєрїп келе жаткан 
жигит їчїн Чырдын жашы улуу, эткээл болсо да кїчтїї каршылаш боло 
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алган жок. Сїрєєнгє алган топ балдардын кыйкырыгы экєєнїн теў демине 
дем, кїчїнє кїч кошуп жаткандай эле болду. Чыр жан їрєп мушташып 
жатты. Кандай болсо да анын бїгїн жеўиши керек болучу, жеўилїї анын 
кадыр-баркына доо алып келмек. Ошондуктан ал колунан келсе жигитти 
жеп жиберїїдєн да кайра тартпоочудай эле. Экєє теў мурунунан аккан 
канга кєўїл буруп да коюшкан жок. Акыры Чырдын шайы ооп, урган 
муштары эркине баш ийбей алсыз боло баштаганда жигит артынан капыс 
тийген катуу нерседен теўселе тїшїп барып оўолду. Сол колунун билеги 
жоон таяк келип тийгенде сынып кеткен эле. Каны дїїлїгїп, ар бир урган 
мушунан башка дїйнєнїн ырахатын алып жаткан жигитти сынган колу 
да алсырата алган жок. Ал эми оў колу мушту эки эселенген ылдамдык 
менен ура баштады. Жигиттин бул тїрїн кєргєн Чырдын достору тайсал-
дай тїшїшїп, ачыктан-ачык ага жардам  берїїгє батына албай калышты. 
Чыр эми колун шилтєєгє да дарманы келбей, бетке тийген муштан «эмне 
кылсаў єзїў бил» дегендей чєгєлєй олтуруп берїїгє аргасыз болду. Жигит 
Чырга башка кол кєтєргєн жок. Эми сен кел дегендей жана аркадан келип, 
таяк чапкан баланы топ арасынан издей баштаганда гана жанатан бери 
нес болуп катып калган сїрєєнчїлєр жандана тїшкєнсїдї. Алар жанагы, 
аркадан келип чапкан баланы «ушул болчу, ушул болчу» дешип ортолору-
нан сїрїп чыгара башташты. Бирок тиги бала отко тїшїп кете тургансып, 
бар кїчї менен тырышып, ортого чыкпоонун амалын кылып жатты.

Кїрєш адилеттїї башталып, адилетсиз бїттї. Бул дагы жашоонун 
«акыйкаттуулук-акыйкатсыздык» деген кереметтїї тїшїнїктєрїнїн 
бир  далили эле.

Жигит Чыр досу белгиленген жерге єз убагында келди. «Ой, оўбогон, 
Чыр» – деди ичинен, муну дагы кайдан таап алдыў дегендей жанындагы 
эпсиз-сынсыз алп жигитке тигиле карап. Бирин бири тамашалай ку-
чакташа кєрїшкєндєн кийин гана Чыр жанындагыларын тааныштыра 
баштады: жанагы алп жигиттин атын Акпалван деди, чет элдик бир 
фирмада жїк ташуучу болуп иштейт экен, калгандары да ар кандай кара 
жумуштарда иштеген балдар экен. 

Чырдын чырылдап, чатактын себебин айтып жатканы жигиттин кула-
гына толугу менен кирбей жатты, биринчиден, колунун сыздап ооруганы 
бушайман кылып жатса, экинчиден, каны дїїлїгїп, ооздугун кемире 
тиштеген тулпардай єзїн коёрго жер таппай турду.

Кєп узабай эле тиги балдар да келип калышты. Алардын талабы – Чыр 
кылган кїнєєсї їчїн он беш миў сомдук айыпка жыгылып, кечирим сурап 
коюу эле. Бир жагынан Акпалванга, жигитке ишенген Чыр тигилердин 
арасынан кєзгє тїшєрлїк деле мушкерди кєрє албагандыктан, кечирим да 
сурабастыгын, айып да тєлєбєстїгїн айтты. Эми иш тынчтык жолу менен 
чечилбей тургандай болуп калды. Акпалванга жїрєгї даап чыгып жаткан 
жигит ак саргылынан келген, чачтарын тысырайта кыска алдырган чырай-
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луу жигит экен. Мушташ так да, адилеттїї да башталды. Алар кадимки 
спорт оюндарына катышып жаткансышып кол алышып, анан гана сууруп 
алчудай болгон карылуу колдору менен суудан балык кубалап жїргєндєй 
болуп жатышты. Тээп, уруп бул шамдагай жигит дегеле карматчудай эмес. 
Эгерде Акпалвандын чындап ачуусу келсе, бул жигитти ортосунан бурай 
кармап їзїп ыргытып жиберїїдєн да кайра тартпоочудай тїрї бар. Эмнеси 
болсо да жан ачыта тийген муштардан экєєнїн теў каны кызып, кармаш 
кїчєп бара жатты. Бир маалда Акпалвандын зор мушун єпкє талаштыра 
жеген шамдагай жигиттин эси оой тїшкєндєй болду. Бирок экинчи мушту 
жата калып їстїнєн єткєрїп жиберди да, чимириле калып оў буту менен 
душманын сол тизеге тээп єттї. Бул сокку сыртынан анча деле катуудай 
болбогону менен тоодой Акпалванды сол жагына кыйшайтып кєпкє чей-
ин алдан тайытты. Кандай адам болсо да жанчып салчудай болгон анын 
темирдей салмактуу муштары чала-була гана тийип єтїп жатты. Эгерде 
бул муштар так тийсе кандай адам болсо да єтє коркунучтуу оор жара-
кат алуучудай. Бир караган кишиге тордогу чычканды кубалап жїргєн 
арстандай кєрїнєт, Акпалвандын тоодой болгон олбурлуу сєлєкєтї. 
Акыры колуна илине калган каршылашын Акпалван жерге кєтєрїп урду 
да, їстїнє мине калып оў колу менен кекиртектен жерге ныгыра, сол колу 
жанчып салчудай бар кїчї менен бетке ургулап кирди.

Ошол мезгилде суурулуп чыга тїшкєн шамдагай жигиттин оў бутунун 
согончогу, кандайча келип Акпалвандын чекесине кадала тїшкєнїн эч 
ким байкабай да калды.  Бул ушунчалык тездик менен болгон сокку баш-
ка катуу тийгендиктен, жанатан бери денеге тийген муштарды анчалык 
тоготпой жаткан Акпалван секундалык убакыт болсо да єзїн єзї жого-
туп койду. Дал ушул мезгилде шамдагай жигит анын алдынан суурулуп 
чыгып бара жатып оў колунун чыканагы менен кайрыла калып тигини 
кулак тїпкє таамай уруп єттї.

Бул эки сокку теў єтє катуу тийгендиктен эўгезердей болгон Акпалван-
дын ордунан турууга дарманы келбей, чєк тїшїп берїїгє аргасыз болду.

Акпалванды жеўилип калат деп Чыр тараптан эч кимиси ойлогон жок 
эле. Чыр єзїнчє катуу бушайман болуп, эмне кыларын билбей турганда, 
тиги тараптын башчысы келди да: «Кечирим эле сурап кой, биз ушуну 
менен кетели» – деди. Чыр эмне кылабыз дегендей жигитке карады эле, ал 
жок дегендей башын чайкады. Албетте, муш дїйнєсїндє кечирим суроо 
жигиттин намысына доо кетирмек. Ал єз ємїрїндє бир да жолу коркуу 
сезимин кечирип кєргєн эмес. Ошондуктан дєєдєй болгон Акпалванды 
жеўген азамат кайсы деўгээлдеги мушкер экендигине карабай, кымындай 
да ойлонуп, андан коркуп койгон жок. Эки тарап сїйлєшкєндєн кийин 
гана Акпалванды жеўген мушкер менен жигит бир-бирге чыга турган 
болушту. Жигиттин сыздап ооруган чыканагы денеси кызый баштаганда 
гана эч нерсени сезбей, толугу менен кыймылга келе баштады. Булардын 
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бойлору да, салмагы да, жада калса кыймыл-аракеттери да бири-бирине 
окшош, дал келгендей азаматтар эле. Бирок канча айтса да жигиттин 
атаандашынын шамдагайлыгы менен ийкемдїїлїгї анын кїнїгє туура 
тамак ичип, кїнїгє туура машыгуу жасап жїргєндїгїнєн кабар берип 
турду. Бул жерде кыйкырык да, сїрєєн да болгон жок. Мындай кый-
кырык сїрєєндєр жигитке бала кезинен бери келе жаткан демине дем, 
кїчїнє кїч кошуучу сыйкыр эле. Жигит бїткїл ємїрїн дал ушул муш 
дїйнєсїнє арнап, далай-далай мушкерлер менен кармашып келе жатса 
дагы мындай кїчтїї атаандашка биринчи жолуккандай болду. Анын 
тездик менен таштай тийген муштарына адам чыдай алчудай эмес. Кєптє 
барып гана кїч жигиттин атаандашы тарапка єтє баштады. Бул жигит-
тин сол колунун єз эркине баш ийбей алсызданып, муш урууга жарабай 
калгандыгына байланыштуу болсо керек. Алар кадимки токойдогу ар-
стандардай алышып, илбирстердей буйтай калышып, кєзгє илээшпеген 
тездик менен бири-бирине катуу сокку берип жатышты. Эки тарап теў 
тунжураган жымжырттыкта мындай мушташууну мурда эч бир жерден 
кєрїшпєгєндєй, єз акыл-эстерине ээ боло алышпай, ар кимиси єздєрїн 
кошо аралашып жїргєндєй сезишти. Ыгы келе калганда, жигиттин бала 
кезинен бери келе жаткан уруу ыкмасына ыўгайлуу мїмкїнчїлїк тїзїлїп 
калгандай болду. Аны далай душманынан сактап, далай жеўиштерге алып 
келген бул ыкма буйтай калып тємєнтєн ээк алдына уруу эле. Жигиттин 
оў колунун таштай тїйїлгєн мушу атаандашына оўой сокку болгон жок. 
Бул анын минуталык убактай єз кыймыл-аракетине ээ боло албай, кор-
гонуп калуусуна алып келди. Дал ушул мезгилде жигитке толугу менен 
жеўишке жетишїї мїмкїнчїлїгї тїзїлгєнїнє карабай, атаандашынын 
эсине келишин кїткєндєй чечїїчї сокку берген жок. Ушундан кийин 
жигиттин атаандашы єзїнїн мушташ стратегиясын єзгєрткєндєй бол-
ду. Ал ортодогу аралыкты сактоо менен жылкынын туягындай, таштай 
катуу согончоктору менен башка, єзгєчє бет талаштыра тебїї ыкмасына 
єтє баштады. Эми чындап эле мындай ыкмага ансыз да бир колунан 
жабырланып турган жигиттин туруштук берїїсї єтє кыйын болуп бара 
жаткансыды. Арт жагынан чимириле келип кєк желкеге тийген согон-
чоктун кїчїнєн жигит єзїн жогото калганда, оў колдун темирдей мушу 
бет талаштыра кадала тїштї. Жигит эки-їч ирет сїрдїгїп барып, бирок 
кулабастан кыймыл-аракетсиз туруп берїїгє аргасыз болду. Анын жыгы-
лышы їчїн дагы бир муш керек эле, бирок атаандашы аны жасаган жок. 
Ємїрї муш дїйнєсїндє эч кимдин алдында чєгєлєп олтуруп бербеген 
жигитти, эч кимге зыяны жок бир бечарасы катары Кудайы, Жаратканы 
єзї колдоп калгандай эле болду. 

(Уландысы бар)
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Котормо

АЙ ТАЛААДАГЫ 
КЫШТОО

Едиге дал кулагынын тїбїнєн чыккандай 
аркардын дїбїртїнєн чочуп ойгонду. Дїбїрт 
уламдан-улам алыстап барып, бир оокумда бы-
чак менен шарт кескендей їзїлїп калды. Карлуу 
мейкиндикке сиўип кетти – деп ойлоду Едиге.

Сыртта таў атып келаткан: оймо-чийме кы-
роо тоўгон кичинекей терезе бозорот. Бєлмєгє 
эми гана алсыз жарык тїшє баштаган. Бурчта-
рында караўгылык мышык сымал  али уктап 
жатат. 

Едиге єзїнїн жалгыз экенин байкады, де-
мек, чоў энеси небак турган. Тєрдєгї энесинин 
тєшєгї да бош. Оймолуу туш кийиздин дал 
ортосунда оозу єйдє карап, кыйшык илинген 
кош ооз мылтык кєзгє кєрїнїп калыптыр. 
Ал – атасыныкы. Ага кєпчїлїк: «Кандуу мыл-
тык» –  деп ат коюшкан дешет. Атасы эч жаза 
кетирбес, кєзгє атар мерген болуптур. Едиге 
аны кєрбєй калды, эл ошентип айтышат. Бир 
жолкусунда, ал айылдын їстїнєн учуп бараткан 
їч єрдєктї бир атып тїшїргєн экен. Эки ок 
менен дароо їч єрдєктї кантип атып тїшїрдї, 
тїшїнїксїз. Айтылып калган соў, демек, чын-
дык. Жаўыдан туруп, уйкусу канып сыртка 
чыккан кєп эле кишилер єз кєздєрї менен 
кєрїшїптїр. Єрдєктєрдї мылтыктын їнїн угуп 

МАГАУИН Мухтар – 
1940-жылы Семипалатинск 
областынын Чубартау райо-
нунда туулган. 1962-жылы 
Аль-Фараби атындагы Казак 
мамлекеттик университе-
тин, 1965-жылы аспиран-
турасын бїтїргєн. «Казак 
адабияты» гезитинде адабий 
сын бєлїмїнїн башчысы бо-
луп иштеген. Казакстандын 
Эл жазуучусу, Абай атын-
дагы Казакстандын мам-
лекеттик сыйлыгынын лау-
реаты. Мыкты котормочу. 
1997-жылы тїрк дїйнєсїнїн 
мыкты жазуучусу деп табы-
лып, Тїркиянын искусство 
жана жазуучулар фондунун 
эл аралык «Тїрк дїйнєсїнє 
сиўирген эмгеги їчїн» сыйлы-
гы менен сыйланган. 

«Казак тарыхынын алип-
песи», «Комуз кїїлєрї», «Ко-
муз жана найза», «Кєгїлтїр 
таў», «Тулпардын єлїмї», 
«Аяндуу кар», «Коогалуу 
мезгил», «Шахан шер» – адам  
жолборс», тарыхый «Казак 
ордосу» ж.б. китептердин 
автору.
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чуркап келишкен балдарга кармата бериптир. Жетпей калгандарына: 
ыйлактабагыла, эртеў дагы ар бириўе бирден атып беремин дептир. Ата-
сы эч качан жалган айтчу эмес. Айттыбы, бїттї. Берешен да болуптур. 
Коўшу айылдын жанынан бир ирет дароо тєрт аркарды атып алыптыр. 
Албетте, тєрт жолу ок чыгарып. Ошондо бїт айыл жаўы эт жыттанып 
эле калган дешет. Ак май менен кызыл этке туйтунушуптур ошондо... 
їйгє болсо атасы бир кесим эле эт кєтєрїп келиптир. Чыныгы мерген-
дин мїнєзї дал ошондой болууга тийиш – дейт чоў энеси. Бул аймакта 
атасынан ашкан мерген эч качан болгон эмес. Кєзгє атар мерген болчу 
дешет. Эмнеге кєзгє аткан, тїшїнїксїз. Балким, кандай кыйын мергенчи 
экенимди эл кєрсїн десе керек. Бирок атасы антип мактанчу эмес. Жєн 
гана теўтуштарынын арасында биринчи болгон – дейт, чоў энеси. Аскерге 
да эч ким бара электе, алгач кеткен. Чакырык кагаз келери менен дароо 
кете берген. Биз ал кезде Керман1 менен дос болчубуз дейт чоў энеси. 
Ошондон улам мылтыгын калтырып, согуш болоорун билбей кетсе керек. 
Аскер оюндары менен ойноп, жер кыдырып, кайра келе беремин деген 
го. Атасы кеткенден тєрт айдан соў, кыш чилдеде сен тєрєлгєнсїў, бир 
жарым жашка чыкканыўда согуш башталган болчу – дейт, чоў энеси. Їч 
жыл болду, атасынан кат жок. Колу тийбей жатса керек. Ысык-суукка, 
кїн-тїнгє карабай, кїлкї-кубаныч дегенди билбей тияк та согушуп жатат. 
Жалаў кїчтїї, тыў жигиттер. Согуштан баштары чыкпайт, ошону їчїн 
кат жазууга алардын чолосу жок. Чоў энеси ошентип айтат. Апасы болсо 
андай эчтемени айтпайт, дегеле унчукпайт. Їндєбєстєн олтура берет. Кээде 
эч ким кєрбєйт дейби, ыйлап-ыйлап алат. Чоў атасы да ошентет. Бирок 
ал ыйлабайт, эркек да. Болгондо да чоўдордун чоўу. Ал ыйлабайт, бирок 
капалуу тунжурап олтура берет. Кээде гана оор їшкїрїнїп коёт. Ал, албет-
те, чарчаганынан. Керээли-кечке ат їстїндє, кой кайтарып жїрсє чарчайт 
да. Кийинки кездери жатааар алдында жомок айтпай, эски уламыштарды 
ырдабай калды. 

Тышкы їйдєн бышылдаган їн чыкты. Ал, кайнаган чай, ташып, мешке 
тєгїлїп жатат. Анын жанында чоў энесинин кїйпєлєўдєп жїргєнї угу-
лубатат. Эшик кыйчылдап ачылды, ушинтип кєпкє чейин жабылбаганда 
гана тїйдєктєшкєн сууктун буусу ички їйгє чейин сойлоп кирет, акыры 
жабылды. Чаканын жертєлєгє койгон їнї угулду. 

–  Булак тоўуп калыптыр, сууну араў алдым. Лом менен чукулап, 
колум такыр  тоўуп калды.

–  Ай, карагым айе! Чоў атаўа айтсаў болмок.
–  Апа! Сиз аркарды кєрдїўїзбї?
–  Ой, бу ойгонуп алган турбайбы! Эликтайым, –  деген чоў энесинин 

їнї чыкты, –  меш ысыганча жата тур, тоўуп каласыў.
–  Аркарды кєрдїўїзбї? – деп жатпаймынбы, апа.
1 Керман – Германия дегени. 

Ай талаадагы кыштоо
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–  Э-э, аркарды кїнїгє эле кєрїп жїрбєйбїзбї, – деди чоў энеси 
кєўїлкош, – алар койго кошулуп оттоп жїрїшєт деп жатпайбы, чоў 
атаўар.

Едиге чоў атасынын бир жо лу: «Аялдын чачы узун, акылы кыска» 
дегенин эстеди, бирок унчуккан жок. Сурайсыўбы, сурабайсыўбы пай-
да жок. Їйдї кире бериш менен тєркї бєлмєгє бєлїп турган ортодогу 
чоў, узун меш отунду жеп гїїлдєйт. Едиге колдорун анын быдырлуу 
капталына тийгизип кєрдї эле, жылып калыптыр. Керебеттин алдынан 
кытыраган їн чыкты. Ал – чычкан. Анын тиштери кычышат дешет. 
Едиге экинчи капталына оодарылды эле, кытырак басылып калды. 
Тєрдєгї ак, бетине сєєктєн оймо салынган бийик керебет, кош ооз 
мылтыктын иймейген аткычына, кундагынын тїшїп калган боёгуна 
чейин эми даана кєрїнїп калыптыр. Эшик кайра ачылды. Кимдир 
бирєє босогону аттай албай машакаттанып жаткансыйт. Їйгє ичир-
кенткен суук дагы агып кирди. Бєлмєдє кєтєрїлгєн буу асмандагы боз 
булуттарга окшош. Кыязы, эшик ачылып, бєлмєнї їшїтїп турганды 
жакшы кєрєт окшойт, –  кєўїлсїз, узак чыйкылдап, араў жабылды. 
Їйгє кирген киши босогодо єтїгїнєн карды кагып жатты. Чоў атам, 
андан бєлєк бу, алыскы, ай-талаадагы унутулган кыштоого ким кел-
мек эле?

–  Ата, сен аркарды кєрдїўбї?
–  Кєрдїм, Эликтай.
Едиге баш жагында жаткан кєй нєгїн шашыла кие салып, жерге тїштї. 

Ал бешке толгондогу туул ган кїнїнє энеси єзїнїн калыў, эски кызыл 
жол-жол жоолугунан тигип берген жаўы шымын эптеп кие сала тышкы 
їйгє чыга жєнєдї. Чоў атасы бурчтагы єзїнїн дат баскан темир керебе-
тине тонун таштап, ар бири чыпалактай болуп салаўдап, тоўуп калган 
муздарды акырын алып жатыптыр. 

–  Сен аны кантип кєрдїў, ата?
–  Їйдїн бурчунан чыга калсам, аркар терезенин жанында туруптур, 

килейген їч жылдык букасы экен.
–  Кечээ кїнкїбї?
–  Ооба. Беш же алты кїн болду го, тїн киргени биздин короону те-

геренип жїрєт.
– Ал эмне издеп жїрєт? – деп сурады Едиге, мештин жанындагы жапыз, 

тегерек їстєлдї тегерегине баары олтургандан кийин. 
– Кыш эмнегедир кечигип жатат, Эликтай, тоодо болсо чєп улам аза-

йып барат. Ошон їчїн биздин малдын чєбїнєн бирдеме мага да артып 
калабы деп келип жатпайбы. Короону да тоо тосуп, ылдыйда эмеспи, 
тоодогудай же жакадагыдай суук эмес. Эки кїн болду тїндїк тараптан 
шамал урганына. Тїндє болсо бороон болуп, кар басып калды. Балким, 
аны бул жакка суук айдап келгендир... А балким, ал карышкырдан бизге 
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жашынгандыр. Ким билет. Эмнеси болсо да ал биздин короого кєнїп 
алды.

–  Мурат болгондо биринчи кїнї эле аны атып салбайт беле, – деп, 
кепке аралашты Эдигенин апасы.

–  Жок, Анаржан, сага корголоп келгенди, мейли адам эле эмес, жа-
ныбар болсо дагы єлтїрїї жарабайт. Мурат андай таш боор эмес болчу. 
Бирок Кайберен тукумун аяган жок, ал да кєп атты. Кудай уруп, эми ал 
башыбызга жамандык болуп тийбесе экен...

– Кой, Маке... – чоў эне анын сєзїн бєлдї, – койгун, Эдигенин чоў 
атасы, жаман сєздї оозанба. Ансыз деле келиниў тигине, капаланып 
олтурат. «Ичээр суусу тїгєнбєсє, кырк жыл кырчылдашса да аман 
калат» деген бар. Жамандык болсо небак бизге жетмек. Мага жакшы 
тїштєр кирип жатат, былтыркыдай эмес. Муратым тирїї. «Єлгєндєр 
гана кайрылбайт, чыныгы эр жигит тирїї болсо, кандай болгон кїндє 
да, кишендеп койсо да їйїнє жолун табат», – деп илгеркилер айтышчу. 
Жакында келет. Согуштун да кїнї бїтєт. Биздикилер Керман жерине 
кирди деп айтып жатышпайбы.

– Э, ким билет. Немистер да со веттердин жерине киришкен. Москвага 
чейин жетишпеди беле. Бирок согуш ошону менен эле бїткєн жок, тес-
керисинче, кайра тутанган. Ошентсе да качан эки дєє кєпкє алышып, 
бирине бири алы жетпей калганда кимиси катылган кайратын тапса 
ошонусу жеўет. Мен ошондой болот деп ишенемин. О, Алла, ушул урушту 
токтотууга бир гана сенин кудуретиў жетет... Ой, биз эмне жайбаракат-
танып... кїн кєтєрїлїп калды, койлорду чыгаралык, – деген карт Мамай 
кечээки кечки тамактан калган бир їзїм этти жеп бїтїп, кеседеги курут 
эзилген майлуу сорпону жутуп жиберди да, тура жєнєдї. Ал эки-їч жолу 
обдулган менен тура албай, ордунан араў турду. –  Эликтай, кїн суук, 
кєп ойнобо, єткєндєгїдєй бетиўди суукка їшїтїп аласыў.

– Айланайын, сен чоў атаўды билесиў да, ал жаман айтайын деген 
жок. Анын айткандары ошондой эмеспи, жїрєгїўє тереў алба, – деди 
карыган Орункїл Анарга качан Мамай тонунун їстїнєн тєє чепкенин 
кийип, белин чалдыбары чыгып бїткєн жазы куру менен курчанып, 
буттарын араў сїйрєп їйдєн чыгып кеткен соў. – Бу байкушка да оор. 
Атка єзї мине албай калды, таштын їстїнє чыкмайын. Бир кїнї талаа-
да жалгыз калып калабы деп корком... Жашында кандай жер болсо да 
шартылдап, баарын башына кєтєрїп кетчї, аў уулаганды, куш салганды 
жакшы кєрїп, тайган кармачу эле. Эми карыды, аксакал болуп калды... 
Илгери: «Ат арыса сєєгї чыгат, эркек карыса денеси кургайт» – дешчї. 
Мына эми, кандай кїнгє жеттик, куураган абышка эртеден-кечке кой 
кайтарып... Муратжан аман келсе экен. Баары унутулат, тїштєй болуп. 
Эликтай, эмне тамак жебейсиў? Же, бадырагыўды, майдан кєбїрєєк 
кошуп ал.
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Эдиге єзїнїн кичинекей, чети сынып, єўї єчкєн жыгач кесесин карады. 
Кєєп, кызарып бышкан буудайдын бадырагы толуп туруп тур. Аны апа-
сы чарынан аябай таза лаган соў чоў энеси казанга жакшылап кууруган 
болучу. Ал бул бїлєнїн эў сыйлуу азыгы. Жалгыз Едигеге гана берилет. 
Тентек Едиге бул, таўсык тамактын чыныгы баркын кайдан билсин. Чыг-
дан тарапта кол менен токулган жол-жол бєздєн шырылган узун баштык 
бар. Ал, ачакей эки учу шыпка бекитилген баканда эки учунан или нип 
турат. Баштык буудай менен толтурулган. Чоў энеси кїнїгє андан эки-
їч кочуштап алат да ага ошол буудайдан кууруп берет. Кээде ал баштык 
жарымына чейин, андан да бєксєрїп кетет. Качан їч-тєрт тїнєп жетчї 
єрєєндєгї алыскы колхоздун борборунан ким бирєєлєр келгендин эртеси 
кайрадан толуп калат. Бирок бакандын эт илген бутагынын кєптєн бери 
бош калганы Едигеге белгисиз. Ал эми чаар баштык ага чоў энесинин 
жомогундагы жайыл дасторкондой сезилет.

... Кимдир бирєє ийининен акырын жєєлєгєнїн Едиге сезе койду. 
Ал, Кєкдобул деген тайганы. Тамак сурап жатат. «Бирдеме берсеў 
боло!» – дегенсип аянычтуу кыўшылайт. Качан ал оозун ачканда андан 
сынык, саргарган эски азуулары кєрїнєт. Мындай аўчы иттердин баш-
кы куралы болгон узун, курч, алдыўкы  тиштери небак тїшїп калган. 
Оозунун четиндеги боз жїнї абышканын кыска алынган муруту сымал 
жыдып, тїлєп бїткєн. Карып бїттї, ит. Аны бир кезде карышкырды 
коёндой эле баса калчу эле дешет. Тїлкїнї алыстан кєрє сала кууп, тез 
эле буйдамга келтирбей жетип алчу экен. Ээгинде да агарып бїткєн бир 
тал кылы бар. Бул, анын кыраандыгы. Мындай белгиси бар тайгандар 
мурда эле сейрек эле, азыр такыр эле калбай калды, – дейт, чоў атасы. 
Эми кезинде эч нерседен кайра тартпас, жарыштан чарчабас, жїздєгєн 
таймашта жеўип чыккан кыраандан аркайган сєєктєрї менен єзгєчє 
чоў, калжайган башы гана калган. Жарымынан жулунуп, азырга чейин 
айыкпай салбырап жїргєн оў кулагы акыркы, жеўилип калган маска-
ралуу соўку кармашынын кїбєсї. 

Жаш, азуулары бычактай курч, кайрат-кїчї ашып-ташып турган ко-
роочу ит Алыпсок Кєкдобулдун салтанаттуу жеўиштерин кайдан билсин, 
аны сыйлабастыгы да ошондон. Негедир сыйлуу бул алжыган немеге 
бир жолу жугундуну кєбїрєєк куюп бергенде Алыпсоктун ичкїптїсї 
кайнап кетти бе лем, картаў итти баса калды. Тиштери кїбїлгєн жаагы 
менен єткєн атагы ага эш боло алган жок. Жаш ит Кєкдобулду єлтїрє 
чайнап коймок, иттердин алышканына, арсылдап-каўкылдаганына чур-
кап чыккан чоў энеси сактап калды. Байкуш Алыпсокко токмок алгач 
тийди. Ал, бїлєдєгїлєрдїн баарына жек кєрїндї, ага баары каршы эле. 
Короону дайыма акмалап жїрїїчї карышкырлар аны ошол тїнї сїйрєп 
кетишти. Чоў атасы менен чоў энеси жападан жалгыз короочу итинен 
ажырап калышканына аябай ичтери ачып жїрїштї. Ошондо Едиге чоў 
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энесинин бирєєгє кара санаба, ал єз башыўа кайрылып тиет дегенин 
эстеп, Алыпсок дал ошондой болду, – деп ойлоп калды. 

Ошондо Кєкдобул чоў атасынын тышкы бєлмєдєгї керебетинин ал-
дында алты кїндєй жатты. Муктаждыгы болмоюн эми да короого чык-
пайт. Тамак да жебеди. Кээде гана оор жаратынанбы, кыўшылап алат да, 
кан толуп жартылай сокур болгон кєздєрї менен кїнєєлїї тиктеп коюп 
унчукпай жата берет. Кыязы, кезинде бир серпїї менен єлтїрїп салуучу 
кайдагы бир короочудан жеўилип калганынан уялып, намыстанып жаткан 
сымал. Чоў энеси ошентип тїшїндїрдї. Ошондон кийин Кєкдобул такыр 
єзгєрдї. Буттарынын чыгып турганы гана болбосо тїпкїчтєй тїйїлїп 
алып, мештин жанында жата берет. Уктаганы же ойгоосу билинбейт. 

Соксоюп олтуруп алган Кєк добул алдыўкы буттары менен Едигенин 
ийинин дагы акырын басып койду. «Ачка болуп кеттим, бирдеме берчи» 
– дегенсийт. Едиге мыртыйган манжалуу колу менен бадырактан кочуш-
тап алып, ки йизге тєгїп койду. Ит аны жыттап коюп, буту менен дагы 
Едигенин ийинин басты. Эми Едиге дасторкондун їстїндєгї куруттун 
сыныктарынан тиштеп кєрїп эў катуусун итке таштады. 

– Бул байкушка улпактан атала жасап берсек болот эле, эми кайдан... 
– деди апасы Кєкдобулдун тиши єтпєй, улам бир жаагына салып курутту 
жей албай жатканын карап. – Ун салбасак улпак кайдан болсун.

– Ага тїндєгїдєн калган эттин сорпосун кєбїрєєк кылып берип кой-
чу, – деди чоў энеси.

Едиге качан таманына сєєк салынган кооз жыгач чананы сїйрєп алып 
короого чыкканда Кєкдобул да анын артынан чуркап чыкты. Таўкы суук 
жумшара баштаптыр. Чоў, сары тегерек кїн Кара-Їўкїр тоосуна араўдап 
чыгып бараткан сымал. Чокуга чейинки жолдун жарымынан єтїп, жар 
їстїндє бир алабаканчалык бийикте асылып туруптур. Асман мунарык. 
Алсыз кїндїн нурларына чагылып, кїмїштєй жылтылдаган кар абаны 
тазалагансып жеўил да, эркин да дем аласыў. Айлананы жымжырттык 
толук баскан. Ак мунарык. Табигат тїнкї уйкусунан али ойгоно элек 
сымал. Їн да, кыймыл да жок... Бул, ак мунарык алдындагы дїйнєнїн 
дал чордонунда адашып калган эски таш короо, койлордун чаташкан 
издери, алардын ак карда карарган корголдору бул жерде жашоонун 
барлыгын кабарлагансыйт.

Едиге бурулуп, каршысындагы Жубар-Тоо тарапка тигилди. Эже-
сиўдилердей окшош эки кыр бири-бирине айкалыша суналып жатат. 
Кечээ эле анын кыштоо та рап ты караган кїўгєй капталы жарака, учтары 
менен карарып жатса, бїгїн ак шейшепке оронуп алышкан. Кєк-Кїрєў 
аскалары жарым-жартылай карга кємїлїп, кар алдынан кєкїрєк кере бой 
созуп турат. Едиге учу жалпак кесилген асканын биринде аркар кароол-
до тикчийип турганын байкай койду. Кєгїлтїр-кїўїрт асманда ал араў 
кєрїнєт. Едиге кунт коё карап, кароолчунун дал буту алдында дагы бир, 
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андан алысыраак та баштарын бир тарапка буруп эс алып жатышкан топ 
аркарларды кєрє салды. Едиге бир бутуна тизелей калып, тєє мээлейин 
чечип ыргытып жиберип, мылтыкты суна мээлеп жаткансып колун сунуп, 
сєємєйї менен «машаны» бир нече ирет басып-басып жиберди.      

–  Пух! Пух! Пух!
Аўгычакты жылуу, нымдашкан жумшак бир нерсе бетин жалмап жи-

берди, аны Кєкдобул жалап жаткан.
– Фу, жинди! – деди, Едиге, итиркейи келе бети-башын жыйрып, бетин-

деги шилекейди кар менен шашыла аарчыды. – Сен жеткен жалкоосуў, 
койлорду да кайтарбайсыў. Ал тургай оозуўа салып берген тамакты да 
єзїў жутпайсыў. Уктаганды гана биле сиў. Андан кєрє тоого барып бир-
эки аркар кармап келсеў боло.

Кєкдобул узун, кызыл тили менен жаланып алып, куйругун 
шыйпаўдата жер карап, ордунан жылган жок.

– Эмне, карыдым дегиў келип турабы? Атам деле карыды, бирок ал 
кой кайтарып жїрбєйбї. Энем да карыган менен дайыма бир нерседен 
колу бошобойт. Куке келсин, ошондо кєргїлїктї кєрєсїў.

Кєкдобул кыўшылай карга жата калып оонай кетти, кїнєє лїїмїн, 
туура эмес кылып жїрємїн, кечирип кой дегенсийт. 

– И-и! Коркуп кеттиўби! Болуптур, ыйлактаба. Анда жок дегенде тїлкї 
кармасаў боло. Килейген, чоў, кыпкызыл, узун куйруктуусунан. Кукеге 
тумак тиктирет элек. Эмнеге башыўды ийкебейсиў? Мээўе эчтеме жетпей 
жатабы? Акылыў жок. Болуптур, анда чана тепкенге кеттик.

Канчалык оюнга кызыккан менен Едиге їйдєн алыс кетпейт. Кыштоо-
нун жанында анча бийик эмес дєўсєє бар, аны Жылгаяк деп атап алган. 
Ал, таштан їйїлгєн эски коргон. Азыр ал дагы калыў, ак кардын алдында 
басылып калган. Дєўсєєнїн чокусунда чоў, боз таш – балбал бар. Анын 
ийини, моюну, башы денесинен ажыратылбай бир, чулу таш, беттери да 
даана кєрїнбєй калган: кїн кїйгїзїп, шамал їйлєп, жамгыр менен кар 
жылмалап, адамдык кейпи араў байкалат. Бирок аны Едиге жалаўкыч, 
єтмє катарыўа чейин єткєн муздак бороондон, жалгыз болсо да караўгы 
тїндєн, карышкырлардын денени ичиркенткен коркунучтуу улуганынан 
коркпогон эр жїрєк баатыр элес тетет. Аны кар жарымына чейин басып 
калыптыр, куруна тагынган кылычынын сабы гана кєрїнєт. Ошондо да 
ал кейип койбойт, дыў дебестен тєшїн керип, зыўкыйып турат. Минтип 
керелден-кечке тикийип турууну ал каалабайт дечи, бирок ал шек алдыр-
байт. Едигенин ага боору ооруп кетип, башынан сылап койду. Тоўуп 
калыптыр. Мээлейинен да колдору муздай тїштї. Кєкдобулдун болсо 
балбал менен иши жок. Ит эмеспи. Бул ага кадимки эле таш.

– Жїрї, кеттик!
Кєкдобул Едигени ээрчий эки-їч секирип, токтой калды. Тїндє жааган 

калыў кар эски жылгаякты басып, чананы тємєн сыйгалантпай жатты. 
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Едиге эптеп бир нече жолу тємєн тїшкєн соў гана жылгаяк бир аз ачылды. 
Ошентсе да чана баштагысындай зуулдап жеўил кетпей жатты. Кєкдобул 
болсо аларга байланып алган сымал. Качан Едиге тємєн жылбышканда 
ал улам бир капталына чыгып, кубана кыўшылап чуркап алса, єйдєгє 
да кошо машакаттанып чыгат. 

Бу жолу чана мурдагысынан алда канча алыс барып токтоду. Едиге 
Кєкдобулду кїтсє, жок. Келбеди. Артына бурулуп караса – ит кулактарын 
тикчийтип, мурдун созуп Жуар-Тоо жакты карап туруптур.

Едиге чанасын таштап салып, жогору чыкты. Аркарлардын тобу 
башаламан Жуар-Тоонун этеги тарапка тїшїп келатышыптыр. Едиге 
Кєкдобулду карады, ит тигилерди бакмабы, же жапайы мал экенин 
ажырата албай жаткан сымал. Аркарлар Кара-Їўкїргє алып барчу 
жолдогу чуўкурга жетип, котолошо токтой калышты. Кєпкє туруш-
кан жок. Топтон узун мїйїзї буралган чоў бука алга бєлїнїп чыкты 
да калыў кїрткїнї кечип жєнєдї, артынан калгандары ээрчишти. 
Ылдыйда кар тереў. Жол башчы бука топтон бир укурук алдыда ба-
ратты, ал жиреген кїрткїдєн тереў из калып барат. Кээде анын денеси 
карга бїт кємїлїп, аркайган жоон мїйїздїї башы гана араў кєрїнєт. 
Ошондо ал катары менен удаа секирип-секирип, алга жїткїнєт. Анын 
ак боз тєшїнє шагырап муз тоўуп, алар кїнгє кїмїштєй чагылыша 
жарк-журк этип, карды чачырата жиреп баратты. Жол башчысын ээр-
чиген їйїрдє ар кыл: килеўдеген ири букалары да, кєрїнїшї кєрксїз, 
чабал мїйїзї артка саал ийрийген ургаачы кулжалары да, мїйїздєрї 
жаўы гана чыга баштаган бир-эки жылдык жаштары да бар. Букалары 
кудум сууда сїзїп бараткандай, кардын їстїнєн алардын кара кїрєў 
жону гана кєрїнєт. Баары теў каадалуу менменсинишет. Кулжалары 
менен жаштары канчалык шашып, улам секиришкен менен жол арбыта 
алышпайт. Манжаларын улам жумуп Едиге аларды санап кирди: «Бир, 
эки, їч... тогуз, он...» Манжалары жетпей калды. Аркарлар болсо али 
кєп. Тєєлєрдїн кербениндей тизиле ээрчишет. Арткылары эми гана 
тємєнгє аяк шилтешти. Жол башчысы болсо кургакка чыга келди. Ал 
силкинип алып, артындагы єз їйїрїнє кєз салат, келбети сєєлєттїї, 
текебер, эркин. Ал, кыязы Едиге менен Кєкдобулду байкаса керек, бир 
аз тынчсыздангансыйт. Алдыга туруп алып: «Тезирээк! Тезирээк! Бол-
гула!» – деп, єз тилинде шаштырып жаткандай. Кардан чыга келишкен 
аркарлар Кара-Їўкїрдїн жантайышы менен кыштоону жандай улам 
алыстап желип кете беришти.

Капыстан эле Кєкдобул тємєн карай атырылып жєнєдї. Едиге аны 
аркарларды кєздєй кетти го деген, бирок ал тетири, кыштоо тарапты 
кєздєй кетти. Едиге эми гана аркарлардын жакын эле жерде экенин бай-
кай койду, бирок ортодо калыў кїрткї, ит андан єтє албайт. Далайды 
кєргєн ит кары аз тоонун этеги тарапка бет алды. Ал кар чачыратып 

Ай талаадагы кыштоо
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алыстан айланып баратты. Аркарлар коркунучту сезе коюшуп жєєлєшїп, 
чуўкурдан чыкканча шашып, чыгаары менен чоў-чоў секирип качып 
жєнєштї. Жол башчы гана кебелбейт. Ошенткен менен баатырга да жа-
шоо керек окшобойбу, эки-їч чебичтин топтон артта калып, али кардан 
чыга электигине карабастан оор, карт сєксєєлдєй буралган мїйїзїн 
артка таштап, мурдун асманга кєтєрє алынын бардыгынча тоо тарапка 
атырылып жєнєй берди. Бирок кезинде далай аркарды камап, алардын 
сырын жакшы билген ит, кєрсє, аны алдаптыр: ал жонго кетчї кары жука 
жалгыз жолду утурлай чыккан экен, бука артка кайтууга аргасыз болду. 
Артта калып, коркконунан баштарын жоготкон чебичтер бири-бирин 
жєєлєшїп, жол талашып, єздєрї жаўы эле чыккан чуўкурду кєздєй 
кайрадан кача беришти. Чалынып жыгылып бир жылдык улактары жаўы 
гана салынган тереў карлуу жолго удургуй кайтып киришти. Алардын 
баштары эле араў кєрїнїп калды. Жол башчы алардын артынан кирейин 
дегенсип, бирок антсе ажалын табарын биле койдубу, четке жалт бер-
ди. Анын артынан мылтык атым кууп бараткан Кєкдобул ачып-кєздї 
жумганча аркардын жолун кесип, теўеле тїштї. Едиге иттин буканы 
чандырына тиш салганын кєргєн жок. Эгерде анын тиштери бїтїн, 
кїчї ашып-ташып турган мурдагы кези болгондо аркардын ичи небак 
жарылып, ак кар кызыл канга боёло тїшмєк. Бирок ал кїндєр небак 
єтїп кеткен, аркар бир секирип алды да зуулап кете берди. Ошентсе да 
Кєкдобул андан калган жок, буканын артынан кууп кырга чыга келди. 
Экєєнїн ортосу бир чылбырлык эле болучу. Эми, куушкандар тїз, ачык 
кырга чыга келишкенде Кєкдобул мурдагысындай кийиктин артынан 
сая тїшпєстєн саал капталдай кууганын, аркардын болсо сол жакка, 
Кара-Їўкїр тараптагы жарлуу, єтє алгыс жакка ыктай баштаганын 
Едиге байкады. Кєп єтпєстєн алар кєрїнбєй калышты. Едиге канчалык 
тигилген менен эч нерсе кєрє алган жок.

Эми оюн да кызыксыз эле. Едиге бир аз чанасын тепкен болду да, 
саамга ойлонуп туруп, чанасын сїйрєй їйгє жєнєдї. 

– Кєкдобул аркарларды кубалап кетти, – деди, ал кыктарды тазалап, 
демейде карыган, арык койлор менен али оттогонду биле элек козулар 
турчу чырпык кашаанын нары жагына чєп салып жатышкан апасы менен 
чоў энесине. Кєрсє, аркарлардын чуўкурду кантип єтїп жатышканын, ит-
тин кубалаганын алар да кєрїшкєн экен. Анчейин деле кубанышкан жок.

– Аркарды алгысы бар, єзї карышкырларга жем болуп калбагай эле, 
– деп кейип койду чоў энеси.

– Э, он беш кыш кечирип, алжып калган итке жапайы кийиктер алдыр-
бай калсын. Єзї жалгыз эле чуркап жїрє бермек беле, жетпей калганда 
келет, азыр, – деген болду апасы.

– Аркарды алмайын ал келбейт, – деп, туйтуўдады Едиге.
Чоў энеси да, апасы да їндєшкєн жок.
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– Шыйрактан тиштеп алып, жо нуна салып алат, – Едиге єзїнчє 
сїйлєнє берди. – Тамактан тиштеп, жарып салат. Мен аны ат менен 
барып алып келемин.

Аялдар дагы унчугушкан жок. Акырга чєп салганын уланта беришти.
– Анан їйгє келип: «Эй, ким бар биякта, аркарды аттан тїшїр гїлє» – 

деп кыйкырам. Чоў атам чур кап чыгып, тїшїрєт. Анан ар кар ды соёбуз. 
Терисин сыйрып туруп, эт бышырабыз. Боорун єзїм жейм, кулагын Ку-
кеге жєнєтємїн. Ал аябай тоюп: «Менин Едигем аркар кармап, чыныгы 
жигит болуптур!» – дейт.

Аялдар їндєшкєн жок. Чоў энеси нары карап кетти. Апасы батыш 
тарапка карап улутунуп алды да, дат баскан сынык айрысы менен чєптї 
шашыла сузуп алып, акырга ыргытып кирди. Анан ал да бурулуп кетти.

– Кєкдобул кїлїк, – деди Едиге, – ал, айбандардын эў кїлїгї коёнго 
тез эле жетип, куу тїлкїнї бат эле басчу деген чоў атам. 

Тигил экєє теў унчугушпайт. Нары карап алып кїлїп жатышкандай. 
Атургай апасынын ийиндери да силкилдейт.

– Кєкдобул кїчтїї, – деп Едиге муштумдарын тїйдї, – капталда кой 
жайып жїргєнїмдє карышкырлар жеп кеткен аркарлардын тарпын 
кїнїгє кєрєм – дейт чоў атам. Эгерде карышкырлар болбогондо аркарлар 
миў-миў болуп кетмек – дейт, ал. А Кєкдобул жок кылган карышкыр-
лардын эсеби жок. Кєкдобулга аркар кеп эмес... алардын далайын алган. 
Єзїўєр деле айпадыўар беле.

Аўгычакты кайдандыр иттин їргєнї угула тїштї. Ал їзїл-кесил, 
аскаларга жаўырып угулуп жатты. Баары демдерин ичине катып, 
тыўшап калышты. Эми иттин їргєнї ачык угула баштады. Ал, Кара-
Їўкїрдїн киши єтє алгыс аскалары тараптан чыгып жатты. Кєкдобул. 
Ал ачуулуу, кєпкє тынып їрїп жатты. Кєп єтпєй такыр унчукпай 
калды. Кайрадан жымжырттык єкїм сїрдї. Кулак кескен жымжырт-
тык. Козулардын чєп кытыратканы, койлордун чїчкїргєнї эле угулат. 
Бир козу маарап калды, бирєєсї сїзїп жиберсе керек, басылып калды. 
Едиге араўдап жатып тепкич менен чатырга чыкты да, асманга кєк 
тїтїн буралткан мордун жанына туруп алып Кара-Їўкїр тарапты 
кєпкє карады. 

Кїн небак тоо їстїнєн кєтє рїлїп, асмандагы жїрїшїн улантып жат-
кан. Айланада ал, кїндєн бєлєк жашоонун мыдыр эткен белгиси жок, 
– дїйнє жымжырт мунарыкка тунуп калган. Кємкєрїлгєн чоў чыныга 
окшош тоо каардуу; жанагыл аркарларды, буканы да, Кєкдобулду да 
– баарын кошуп жутуп жиберип, эмнеўер бар, дагы бергиле – деп тур-
гансыйт. 

Аўгыча жымжырттыкты бузуп иттин їргєнї кайрадан угулду. Эми 
анын їнїндє алсыздык менен аянычтуу єтїнїч бар эле. Жардамга ча-
кырып жаткан сымал.
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– Байкушту карышкырлар курчап алды бекен, – деди чоў энеси. Ал 
иттин їргєнїн тыўшап турду да: – Жок, карышкырлар жок кєрїнєт, – 
деп кошумчалады. 

– Балким, Кєкдобул аркар алган чыгар? – деди апасы.
– Ал байкуштун ага тиши калды дейсиўби? Еликтай, четтен алыс тур, 

кулап кетесиў. Болбосо тїш, баары бир эчтеме кєрїнбєйт. Анар, тїшїрїп 
койчу, тепкичке жете ал байт. Карачы, мурду кызарып, бети кєгєрїп кетиптир. 
Їшїгєн жоксуўбу?

Кара-Їўкїр тараптан Кєкдо булдун їргєнї дагы угулду.
– Ал аркар алды, – деди апасы.
– Бир аз кїтєлї, балким, келип калар, – деди чоў энеси.
Кєпкє кїтїштї. Кєкдобул келген жок. Мурдагысындай эле їнї 

бїткєнчє єжєрлєнє їрє берди. Аны ошол жакка байлап койгон сымал.
– Ал аркардын ичин жарып, кетип кала албай кайтарып жатат, – деди 

апасы.
– Балким, аскадан кулап тїшїп жардам сурап жатса керек... – чоў энеси 

тоо тарапка карап: – Болуптур, – деди да, – кыязы, єзї келбейт кєрїнєт, 
сен барбасаў болбойт, коркпойсуўбу? Ит їрїп жатпайбы, корко турган 
эчтеме жок. Мен єзїм эле барат элем, карылык да, тоого чыккыдай ал жок.

– Бычагыўызды бериўизчи?– деди апасы.
– Чын эле... ким билет, шайтан алгырдыкы... – Чоў энеси курун чечип, 

тонун ачты да жеўижогунун чєнтєгїнєн макисин алып чыкты. – Эгер ал 
али тирїї болсо кан чыгарып кой. Эркек жок кезде аялга уруксат. «Быс-
сымылда» дегенди унутпа. Бар эми. Таяк алып алгын, басканыўа жеўил, 
коргонгонуўа да жакшы. 

– Койлорду карап тургула.
– Жолуў болсун! Едиге сен чанаў менен кайда баратасыў? Тентек 

болбо, алтыным. Опе-ей, энеўден калгыў келбей жатабы, мына, кимдин 
тууганы кєрїнїп турат. Мейли, эне сеники, эч ким талашпайт. Ал азыр 
келет, їшїп кетиптирсиў, жїрї їйгє, жылынып алып кайра чыгабыз.

... Эт бышымдай убакыт єткєндє гана апасы келди. Колу бош, артында 
араў баскан Кєкдобул. Аксап калыптыр, ар кадамы оорго туруп жатты, 
таманынан кан агат, жїндєрї жабышып, тїйдєктєшїп калыптыр. Апа-
сынын кєздєрї кызарып, шишиген.

– Секиргенин эле кєрїп калдык,– деди ал, – мени кємєлєтє коюп кете 
жаздады. 

Короонун кашаасына таянып, демин саал басты да:
– Кєкдобул аны таш буктурмага камап алыптыр. Килейген, алты жа-

шар бука экен, тайдай эле бар. Андай чоў аркарды эч кєргєн эмесмин. 
Мїйїздєрї жоон, калжа йып їч буралган экен. Артын аскага такап, итти 
келтирбей туруптур. Мени алыстан кєрє салды. Бир аз туруп, ордунда 
солгуду да секирген бойдон качып жоголду. Кєкдобул кубалап калган 
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жок, качан гана кары жок, жалаў таштакка жеткенде аркар жеткирбей 
кетти. Кєкдобул тамандарынын баарын ташка тилгизип алды. Байкуш-
тун їйгє жеткенге араў алы жетти... – бир саамдык жымжырттыктан 
кийин: – Бу, каргыш тийгир согуш кыргын болду го, эркектерге, – деди 
єзїнчє, эч кимге карап да койбостон, – эми бизди минтип, айбандар да 
шылдыўдачу болушту.

Орункїл байбиче їндєгєн жок. Баарын угуп турса да, Едиге башын 
колдоруна коюп капталдап жаткан итин моюнунан сїймєнчїктїї кучак-
тады. Ал, жерди тимеле кєє дєнї менен кєтєрїп тургансыйт. Мен согушка 
такыр барбаймын – деп ойлоду Едиге, барбайм. Ошенткен менен дал ошол 
кїнї анын кєкїрєк тереўинде каалайсыўбы, каалабайсыўбы, адам болуп 
тєрєл гєн соў жашоо їчїн эч талбастан кїрєшїїнїн, алтургай керек болсо 
ал їчїн аянбастан согушуунун да керектиги, жашоонун маўызы да, ачуусу 
да ошондо экендиги аян сымал келип-кетти.

Êîòîðãîí À.ÑÀÐÌÀÍÁÅÒÎÂ

Ай талаадагы кыштоо
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Íèêîëàé
ØÓËÜÃÈÍ

Проза

ОТВЕЧАЕШЬ?
Чем больше живу, тем больше фраза: «Ты 

за все в ответе» убеждает меня в том, что это 
действительно так.

Позавчера вызвал Рамазанова к доске. Как 
обычно. Как всех.

– Рамазанов, – говорю, – к доске.
– Отвечаешь? – говорит.
– Как понять – «отвечаешь»? Это ты должен 

сейчас отвечать, раз я тебя вызвал.
– Отвечаешь, что я отвечаю, раз вызвал?
– Ну, отвечаю, – говорю.
А что было сказать?
Этот говорит:
– Ну, и отвечай!..
И хлюп назад на парту. Недоросли ржут, 

конечно, от счастья. Что с них возьмешь?...
Да не обиделся я… Просто заметил однажды, 

что сам я, как бы, усыхаю, а ответственность во 
мне растет.

Действительно – отвечаю.
Не опаздываю никогда. Долги отдаю. Все 

платежи вовремя… В общем, дурак-дураком…
В 7 вечера в субботу, с утра звонок…
Как это в семь вечера, с утра?..
Да как-как! Просто кто-то звонит весь день с 

утра до вечера без перерыва. Не в дверь, Слава 
Богу, в телефон. Но всё равно же надо с лесов 
слезать, руки мыть, шея привыкла вверх смо-
треть – шею разминать… Чёрт с тобой, думаю, 
заодно поссу.

Ссу, говорю:
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– Алё?
– Сорок три семьдесят пять шестнадцать?
– Да.
– Подняли всё-таки суки! Когда нужна была не выгонишь, а сейчас, 

когда час мой последний близок, рожи не кажете!? Телефоны не берёте?
Голос знакомый, но всё равно с первого раза не могу определить. Ко-

нечно, так бы можно было «послать» да и всё, а вдруг знакомая?..
– Извините, помехи, Вас плохо слышно. Кто это?
– Воду выключи, слышнее будет…
– Да у меня тут прорвало… Ну, выключаю. Всё. Стряхиваю… Ой, 

опять плохо слышно… Повторите пожалуйста, кто это?
– «Повтолите позалуста!»… Нассать вам всем на меня… Что мне пов-

торять, я и не говорила ещё ничего? Из ума ещё не выжила, как вы там 
все, толстокорые. Когда нужна была не выгонишь, а сейчас, когда час 
мой последний близок рожи не кажете!? Телефоны не берёте?.. Не узнают 
они, кто им звонит! Коростелёва я, Анна Алексеевна!

Да, с укоризной так. Самое главное, что Коростелёва Анна Алексеев-
на ко всем подходит. Вспомнить не могу – кто это. Но с уверенностью 
сказать, что никого такого в моей жизни нет с фамилией Коростелёва 
Анна Алексеевна тоже не могу.

– Простите, какое несчастье, я сейчас супругу приглашу.
– Да уж сделайте одолжение! – ехидно говорит Анна Алексеевна…
Несу трубку в другую комнату – нету жены. Пошла-таки за водкой, 

«колода» вологодская. Проснулась совесть. «Чего тут обмывать? Эко 
дело, потолки новые приклеить?»…

– Видите ли, Анна Алексеевна, супруга, видимо, в булочную вышла…
– Пи-пи-пи-пи…
Это вот, что теперь делать? Сделал я уже «пи-пи»… Трубку бросила 

зараза! Номера не знаю, чтобы перезвонить… 
Положил трубку, жду обратного звонка. Звонила же весь день. Значит, 

сейчас снова позвонит… Минут пятнадцать жду. Там клей сохнет… 
Слушай! А может она померла в момент разговора? Господи, прости 

меня грешного! Да что же такое-то… И «колоды» моей нету…
– Наконец-то! С утра упёрлась. Водку принесла?
– Какую водку? Я к соседке ходила, духи мерять. С какой радости 

водку кушать?
– Да не с радости. С горя. Анна Алексеевна только что умерла.
– Какая Анна Алексеевна?
– Так Коростелёва же!
– Да ты что?..
Сидим, поминаем. Не чокаясь.
– Ты своим позвонил?
– Кому, своим?
– Брату, золовке… Кому в таких случаях звонят?
– Чего я буду своим звонить, если Коростелёвы с твоей стороны?.. 

Золовка это чё?..

Отвечаешь?
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– Да нет с моей стороны Коростелевых…
– Здрасьте! А чего же она тогда тебя спрашивала?
– Кто?
– Да Коростелёва же!
– Так значит она не померла?! – и водку недопитую в шкаф тарит…
– Водку положь на место!
– Нарочно, чтобы нажраться, поминки придумал? А потом прогово-

рился, козел?..
– Дура! Она во время разговора померла. Обозвала тебя сукой и по-

мерла!
– Это за что это сукой?!
– Суки, говорит вы! Когда нужна была не выгонишь, а сейчас, когда 

час мой последний близок, рожи не кажете!? Телефоны не берёте?.. Да 
не чокайся ты!..

– Может материна какая подруга… Коростелёва… Коростелёва… 
Коростелёва…

– Да чья бы не была. Стыдно как-то. Когда нужна была не выгонишь, 
а сейчас, когда час её последний истёк, рожи не кажем…

– А куда казать? Адрес-то хоть сказала?
– Говорю же не успела! Прямо во время беседы – пи-пи-пи…
– Вот ведь неудобно-то как… Я сейчас прозвоню друзьям, родствен-

никам… Да ты своих повспоминай… Не чокаясь…
В общем никого конечно не нашли. Клей засох. На душе тревожно 

было. 
Я раз пять в «комок» бегал «освежаться». К утру только прилег. Да 

даже не прилег, а в диван падал – телефонный звонок. Прямо на лету, 
как лебедя. Дзынь! «Вот же, – думаю, –  окончательнейшие суки вы, то-
варищи Коростелёвы!»…

– Отец Николай?!
– Да… И отец (у нас со Светкой двойняшки, у тёщи ремонт пережи-

дают)… и Николай…
– Умерла мама. Мы за Вами машину послали.
Пи-пи-пи…
Нет, ну как тут не ехать?.. Попытался жену растолкать. Куда там? «Ко-

лода» и есть «колода». Только время потерял, которое на переодёвку…
Вышел, как был.
Точно. Во дворе такси ждет. Какой-то мужик выходит.
– Здравствуйте, батюшка. Мне Ваш телефон по справочной дали. 

Миша просил побыстрей. Мы измучались все.
– Жена, извините, не может. Мигрень знаете... Перенервничала…
– Конечно…. Конечно…Вы ничего с собой брать не будете?
– А сколько надо?..
– Ну, вам видней… Ладно, если Вы не против, мы бы хотели по-

быстрому. Если честно, там не такие уж верующие… Просто принято… 
Как это?.. Отпеть в общем… Ну, Вам виднее…

– Да, отпеть надо, конечно.
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– Ну, вот и славно. Хотели, чтобы Вы заживо застали, и чтобы при 
Вас преставилась… Но уж как получилось, отец Николай…

Пьяная голова с трудом сопоставила события и разговоры.
– Стало быть, Вы хотите, чтобы я отпел? Вы серьёзно?
– Ну, а кто, батюшка? Геннадий Борисович захворали пьянством. От 

Вас вот тоже пахнет, но Вы хоть ходите…
Если бы я не был ответственный, послал бы всех и пошёл спать. Но 

люди же полгорода проехали. Горе у них. Что же я, как Геннадий Бори-
сович, что ли?.. Слава Господу, мы хоть и принимаем, но не запойные… 

Собрался, как смог…
– Гони. Сделаем всё. Люди же. Не кошки какие-нибудь…
Ехали быстро…
– Батюшка просыпайтесь! Прибыли!
– А? Что?
– Покойница там. В доме…
Потемки перед рассветом. Какие-то люди ходят, как тени.
Прошли в дом.
Наклонились над гробом. Чернявая покойница поморщилась, когда 

я на неё дыхнул. А может, показалось…
– Простите, – прошептал хозяин, подавая руку, – Михаил. А почему 

у Вас на штанах написано «Адидас», и этой штучки с дымом нету на 
цепочке?

– Вы срываете меня среди ночи недоспавшегося прямо машиной и 
сейчас хотите, чтобы я уехал назад? – прохрипел я в ответ – Извольте. 
Где транспорт?

– Извините. Я же просто спросил. Почему Вы обижаетесь. Мы ничего 
не понимаем. У нас ещё никто никогда не помирал. Опыта никакого.

– Хорошо. Давайте без обид. Закапывать нельзя без отпевания. Это 
ясно. Всё сделаем, только не вмешивайтесь. Вы сами евреи, надеюсь? – 
почему-то спросил я.

– Конечно… конечно… За это прощу не беспокоиться…
– Тогда принесите трёхлитровую банку томатного сока, открывашку, 

бинты, спички, постное масло, ножницы, два стакана и гречку…
– Гречку одну штучку или как?
– «Или как» конечно!..
Вокруг пошла суета. Действительность наполнилась смыслом.
Я вспомнил Рамазанова и подумал про себя: «Отвечаю!» …
– Всё!
– Что?
– Проснитесь отец Николай, мы всё принесли.
– Не сплю уже вторую ночь… Покойники мешками… Извините…
– Конечно… Мы понимаем… Даже вот у нас, хотя казалось бы…
– Откройте банку с соком… Дайте сюда…
Пить хотелось страшно. Как догадался про томатный сок?
«Не чокаясь!» – подумал я и сделал семь глотков.
Публика смотрела на меня с недоумением.

Отвечаешь?
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 – На се-мя-си-цу-у-у! – церковно пропел я, повернулся направо, снова 
сделал семь глотков, снова пропел, снова семь глотков, снова пропел…

После нескольких оборотов в банке осталось на донышке.
– В огороде дерево есть?
– Есть.
– Какое?
– Груша.
– Пойдет. Вылейте остатку из банки под грушу, а саму банку отдайте 

бедным.
– А бедных где найдем?
– Не отвлекайтесь. 
Я деловито проткнул ножницами оставшуюся от банки крышку, ещё 

раз утвердив население в мысли, что банка приносилась не зря и это 
часть ритуала.

– Налейте в один стакан масла… Просуньте один конец бинта в дырки-
ну крышку (вот тут была маленькая шероховатость) и опустите в масло, 
а другой конец чтоб на два сантиметра торчал. 

Я взял спички и зажег фитиль.
– А этот стакан зачем?
– Какой?
– С гречкой.
– В головах у покойницы поставьте, рядом с фитильком. Будем по 

всем обычаям отпевать…
 Мысль лихорадило…Что же спеть то?...Погрустнее надо чего-нибудь. 

Может «Сиреневый туман»?.. В соответствии с цветом объекта?.. Я взглянул 
на гроб. Покойница играла желваками. Или показалось?..

Страха и неуверенности не было совсем. Просто находил выход из 
положения. Тем более дело серьёзное. Я же не мальчишка.

Решил свою спеть, народную. Подстроился, конечно, под церковное. 
Перекрестился и погнал:

А пожалел хозяин коня,
Взял да помирать отпустил.
Этот конь похож на меня,
Не дожил… дожил… не дожил…

Всё вроде подходит. Пою тихо, жалобно. Хозяева шепчутся:
– А чего он нашу покойницу конем называет? Если уж на то пошло – 

лошадь хотя бы…
– Тихо!... Кто их знает... Наверное, у русских обычаи такие – когда 

умер – пол отменяется… 
– А может, бабушка за ЦСКА болела?
– Ты хоть помолчи, Ёсик. Тебе в школу через пять минут!
– Вот ещё! Не пойду я в школу на самом интересном месте.
– Говорила я – надо было раввина позвать!..
– Я же вам объясняю опять и снова. Раввин в запое, а синагога на 

замке. Не держать же нам её месяц. Раньше он не закончит.
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А пожалел хозяин коня,
Взял да помирать отпустил.
Этот конь похож на меня,
Не дожил… дожил… не дожил…

– Почему он все время поет один куплет? Припев почему не поёт?..
– Роза, не позорьте меня. Это не концерт. Я слышал у них, у русских, 

всегда всего по сорок… Даже градусов… Потерпим…
«Нальют» – подумал я и приободрился…
Сорок, однако, не выдержал на тридцать седьмом разе (да кто их там 

считал?) решил остановиться. Сердце зашлось. Хоть рядом c Коросте-
лёвой ложись.

– Прости, Господи, грехи наши, прими новопреставленную рабу твою 
Анну Алексеевну Коростелёву! Аминь!... Можно зарывать…

– Миша, почему он нашу бабушку Милю назвал Анной Алексеевной 
Коростелёвой?

– Когда уж вы отстанете все от меня?.. Нету, у них, у русских, в святцах 
Розы!... Наверное…

– А Коростелёва стало быть есть?…
– Всё, достали! В следующий раз чтобы я чего-нибудь для вас старался!.. 

Никогда!.. Как кошек закопаю всех под грушей, никаких нервов нет!..
– Не пристало у гроба ссориться. Грех это. Где у вас туалет? – сделал 

я хозяевам замечание.
– Извините. Раньше мы под грушу ходили. Сейчас, наверное, нельзя… 

Я вас провожу…
Ловкая рука сунула мне в «Адидас» какую-то бумажку.
«Оп! – подумал я, – значит, не нальют. Решили деньгами».
– Вы не провожайте. Я помню, где машина. Идите, распоряжайтесь…
– Спасибо батюшка.
– Не за что, голубчик.
– Ёсик, проводи батюшку…
На улице совсем рассвело.
– А я Вас знаю, – сказал Ёсик, – Вы в седьмом классе ботанику ведёте, 

когда Лизы Ароновны муж Геннадий Борисович месяц пьянкой болеют.
– Молодец, отрок. Наблюдательный. Дай тебе Бог здоровья! Иди, сейчас 

будут конфеты раздавать…
Как оказался дома, не помню. Помню, что проснулся как всегда от 

голоса жены.
– Просыпайся, алкаш. Доклеивай потолок, я клей размочила. Завтра 

на работу. 
Жена стояла надо мной. Одной рукой раскручивала бигуди, а другой 

придерживала стакан с гречкой.
– Слушай, Светка, ты не помнишь, зачем у покойников в головах ставят 

стакан с гречкой?.. Это что я принес?
– Что?
– Гречку.

Отвечаешь?
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– От тебя дождешься. Тебе бы лишь бы повод за каких-нибудь Хрус-
талевых нажраться. Это я у соседей заняла. 

– Не Хрусталёвых, а Коростелёвых… Почему я один должен был на 
похоронах отдуваться?

– Каких похоронах. Ты дрых всю ночь!
– Так я что, ночью не ходил никуда?
– Куда бы ты пошел, если ты ходить не мог?! Я тебя час поднимала 

на диван…
– Так я, получается, как Геннадий Борисович… И денег, получается, нет?
– Каких денег?
– Где мои спортивки?
– У тебя на жопе – они к ней приросли!
Я проверил карманы. В одном хрустнуло.
«Слава Богу, я ещё хожу» – подумал я.
В кармане был конверт. 
– Дай посмотрю!
– Руки убери от добытчика! Спать меньше надо!.. Ладно. На, читай 

«купюру»…
Жена разорвала конверт и прочитала вложенную в него записку:
«Вообще-то она Миля Исааковна Туманд, а не Коростелёва»… 
Денег не было. Денег не бывает никогда …

«И отрет Бог всякую слезу с очей…»
Откр. 21:4

 Я для своих дочек сделал двухэтажную кровать. Наверху старшая, 
внизу младшая. И каждый день сказка перед сном. По идее они на сере-
дине сказки  должны были засыпать от монотонности звучания, но они 
всегда до конца дослушивали.

– Что это у тебя папа все сказки «чепяльные»? – говорили дочки, –  
Пусть завтра мама расскажет…

– Надо говорить не «чепяльные», а печальные.
– Всё равно, пусть завтра мама…
– Ну, хорошо. Мама, так мама. Спите, девки. Поздно уже…
– А давай ещё одну сказку…
– Так они ж  «чепяльные»?
– Лучше уж «чепяльные», чем никакие.  Лишь бы  не молчи…

«ЧЕПЯЛЬНЫЙ»  
(Ðàññêàç)
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Жестоко была красива царица. Глаза смеются и руки играют,  и нет 
любви ни на грош… И непонятно зачем она и непонятно отчего тянется 
к ней душа, жаждущая рабства… и стонет ради не ласки даже, а надеж-
ды зряшной… И надежды зряшные счастьем кажутся… И хвастаются: 
«Ударила меня!!! Ударила меня!!!»

 Самый несчастный зверь на земле – это человек, потому что он может  
свое несчастие осознавать...

 У меня сосед по гаражу. То есть не по  гаражу… У меня гараж, а у 
него магазин спиной к моему гаражу.

– Я, – говорит, – не люблю тебя два раза: первый за то, что пока я 
торговался за сто баксов с хозяином, ты дал лишние двести и выкупил 
почти мой гараж... Зачем тебе гараж? Все машины просто так стоят и 
ничего. Кому нужна твоя японская страшила 1991 года?  А я бы гараж 
макаронами набил или мукой. У меня ставить некуда ничего.

– А второй?
– Что второй?
– Ты сказал – два раза не любишь.
– А второй – за книжки, за твои поганые.  Почему у тебя в книжках 

всё время люди говорят и говорят, и говорят? Я читаю и запуты ваюсь…  
Говорить должен один. Остальные слушать мысль. Тогда понятно. А у 
тебя непонятно. Белиберда какая-то. Бешбармак в общем… Эту колбасу 
не бери, она старая – маму мою помнит. Вот эту возьми. Не знаю, правда,  
из чего её делают, но только что  принесли откуда-то…

Я попробовал написать абзац величиной со страницу. Настраивался. 
Курил. Соседа вспоминал.

Встанет гад с утра в пять. Ходит по улицам и ненавидит всех, кто ещё 
спит. Зачем тогда, спрашивается, так рано подыматься?!..

Вот Вы, товарищ, во сколько встаёте?.. Тоже в пять?.. 
Ну, не  заразы?.. 
Встанут угрюмо в пять, а потом гундят всю жизнь: 
«Вот дрых народ до семи, поэтому и не получился настоящий коммунизм, 

а получилась эта задница в очках, которая всё в стране перекомуниздила, то, 
что предыдущая задница не успела… Вот когда мы были вторыми секрета-
рями, разве же мы такими мешками таскали?.. Почему, спрашивается, когда 
всё делили, нас не оказалось?!.. Мы вас спрашиваем, или кого!?» 

Да потому, что делили ночью, а вы, придурки, в девять уже спать легли, 
чтобы в пять проснуться. Проснулись в пять – кругом пусто и бирка на 
ноге, а над вами лицо величиной с тазик:

«Ой, извините. Господин хороший, Вы так рано легли. Мы подума-
ли, Вы сдохли… Вот бирку и присобачили, чтобы не перепутать…. Вы 
её не снимайте, если какие-то возражения по дележу социалистической 
собственности…»

Между моим гаражом и его магазином живет бомж. Для бомжа, утро 
– это не восход солнца, а когда он проснулся…  

Вставать надо не в пять или семь, а когда выспишься, и уже лежать 
тяжелее, чем стоять. А работать не для еды, а для удовольствия…

10 – 654
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Вот я сейчас пишу с удовольствием. Как только мне надоест, я встану 
и пойду в магазин.

Я ему скажу:
– Магазинщик! Я честно только что попробовал. У меня не получается 

писать «кирпичом». Без разговоров. Извини, но это как бухать одному. 
Достаётся, конечно, больше. Но удовольствия мало. Жаль, что ты не 
пьёшь.

– Зато я на гармони играю. 
– Откуда в нашей степи гармонь?
–  На бутылку у алкашей выменял. Ты видал когда-нибудь киргиза, 

чтобы на гармони играл? Меня в армии научили.  Вот, слушай.
– Давай я всю колбасу, которая твою маму видела, куплю, только не 

играй.
– Вот это третье, за что я тебя ненавижу.  Продалась уже  и съелась та 

колбаса. Я лучше тебе книжку дам прочитать. Не как твои, а умную. Всю 
твою тупую религию разбивает неотъемлемыми доводами.  Называется: 
«Откуда мы».

– Откуда кто?
– Книга называется: «Откуда мы»! Берешь? Или снова под сковороду 

сунуть?
Я взял и тут же потерял. Думаю –  это было какое-то пособие для 

гинекологов.
Кто его теперь знает – чья сковорода на ней стоит и что в сковороде?.. 
Сосед простил. В наказание я два часа слушал, как он играл на гар-

мошке…
Светит звезда, и нет от неё тепла… И свет далёк, что молитвы под ним 

не прочесть… Зачем он тогда?.. Нам ли знать спины подставляющим, 
когда идет она  к трону? А трон ей сама земля… и плачет забытый Бог, 
закрытый её золотыми волосами, по нашим дырявым душам…

Пьют у нас много жидкости всякой. От этого лица с утра пухлые. Им 
говорят:

– Не пейте, собаки, двадцать первый век на дворе!
Они:
– Что? 21-й? А мы и не заметили!.. Ну, Митяй, за двадцать первый!
– Так умер же Митяй от политуры!
– Умер? А мы и не заметили.  Давай тогда, за двадцать первый и за  

Митяя.  Не чокаясь… Тяжело жить. Только разве, Господь поможет?..  
Старая, креститься, как начинать –  справа налево или слева направо? 
Всё время забываю… Ты чё в платок нарядилась? В церкву?..  Вот я тут 
тебе ватрушку и рубель, а ты помолись за меня, бабулька! Чтоб в Царство 
Небесное и, чтоб  тоже дворником.

– Да не надо мне, сынок, ватрушку. Я и так помолюсь.
– Не-а! Так ты забудешь.  А с ватрушкой неудобно по улице идти – 

все смотрят,  вот, дескать, какая-то дура бабка с утра с ватрушкой. Ты 
от стыда и не забудешь… Шасть креститься – а в руке ватрушка, меня и 
вспомнишь. Я не дурак!
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– Ну, ладно. Бог с тобой. Пошла я…
– Ну-ка, постой!.. Как это – Бог со мной? Он чё, не в церкви? Выходит 

зря ватрушка пропала? И рубель?! Вот сука старая…
А она терпела его, потому что сын… Может терпение – это какая-то 

божья мудрость?..
– Где тут мудрость? – тут же лезет сосед-магазинщик. – Мудрость – это 

если ты продашь мне гараж и купишь какую-нибудь нужную вещь в моем 
магазине на эти же деньги.

– А давай махаться – магазин на гараж.
– Дурака хочешь найти?
– Хотелось бы…
– Магазин в сто раз дороже, даже без внутри его содержимостей!
– О дороговизне вещей надо судить по результату жизни, – сказал я  

соседу и оказался прав.
Через неделю у нас случилась очередная Революция и его магазин 

раздолбали и разграбили, потому что Революция – это всегда у милиции 
выходной…

– Сожалею, что протестующие против существующей власти трудя-
щиеся растащили всю твою водку и закусь, – сказал я после этого соседу, 
пожимая его потную руку и гордясь своей прозорливостью.

– Сожалеет он! Сволочь! Хрен бы в резиновой галоше этим «проте-
стутам», если бы не ты. Был бы твой  гараж мой, перекидал бы всё в эту 
железяку и не остался бы нищим. Всё из-за тебя!..

Мне часто кажется, что всё, что происходит в мире –  «из-за меня». И 
чем дальше, тем больше.

Может это совпадение, но стоит только подумать о чем-нибудь, как 
это случается. Думаю – это  сверху мне на что-то намекается, только по-
нять не могу что и зачем…

Надо ли поклоняться красоте?.. Почему разная такая она?.. Почему, как 
жаркая колесница давит она сердца, и души горят… А то идёт по земле, 
и трава под ней не согнется и ни один цветок не склонит под её стопой 
голову свою… А  то  летит мимо,  не прося ничего и ничего не давая… 
И думаешь – зачем я на этой земле?..

«Лежу в детстве, сплю вроде, а сон не идет.  Выбросил тюфяк на 
улицу – давай звезды считать. А звезды как-то сами сложились в ко-
лесницу,  а на колеснице дядька, на дядьку Толика похожий сидит, и 
кричит мне:

– Чего хочешь, отрок, от жизни?
– Тейефон, – говорю,  –  хочу! Я в кине видай!  (я тогда маленький был 

и не всеми буквами пользовался)
– Будет тебе, – говорит, –  телефон. А сейчас вставай!..
Открыл я глаза. Утро уже, и точно – дядя Толя. Только вместо колес-

ницы велосипед.
«На фей мне, – думаю, – тейефон этот, я же веёсипед хотей»…
– Где братовья-то? – Дядя Толя спрашивает.
– Гоёх воёвать посли! А меня яти обессяли ясбудить и оманули, тюки!

«Чепяльный»  
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– Дай и дуй им по спине! Садись на раму, мы от лесу заедём. Полный 
мешок наколпашим…

На раме хорошо. И на душе хо рошо, потому что ветер дует и страшно 
маленько. Только заду больно на кочках…

Через час полный мешок зеленого сочного гороха под крыльцо ки-
нули… 

Только закурили – бригадир Серёгу и Сашку ведет…
– Ну чё, Натолий, – записывать будем, ли как? На поле поймал. Горох 

грёбали в обе руки. Сам знашь, строго у нас. Председатель сказал…
– У ихней мамки брага поспела – «утрись» ковшиком, да и забудь.  Я 

отолью, она и не заметит…
– У них всегда брага… Богатые… А у нас у Уремов не держится,  нять, 

никогда,… – Полдня и фляга ушла, – «утирался» бригадир…
– А нам бьяги? – спросили мы с братьями.
– А ремня? – ответил дядя Толя и уехал…
Тогда мы сами брагу взяли и выпили сколько смогли. Нас потом ис-

кали долго. Обнаружили уже ночью в силосной яме спящими.
– Насилу нашли, – сказал бригадир мамке, – а то с утра пьяные тракторис-

ты раскатали бы их по яме.  А весной коровы бы съели. А мы бы подумали, 
что утонули. А так хорошо… Браги-то нальёшь. Али как? А то ухайдакались 
ищущи…»

Опять мат-перемат. Твои книжки от детей надо прятать. Разве это 
правильно?..

И вообще, самый чистый русский язык здесь. Мы киргизы говорим, 
как по телевизору,  и материмся меньше.

Нет. Не прав ты, Магазинщик. Здесь в горах, степях русский  язык – это 
инструмент. Так сказать, средство межнационального  общения. Чтобы 
мы понимали друг друга в кутерьме межкультурья. А в России он сам по 
себе. Живет, растёт, хлеб жует и никому не служит, и никому  не должен,  
а кто его «равнять» пытается – посылает всех в «европу» и точка. Это не 
я придумал. Просто так есть и всё!.. Урем проснется за баней с похмелья, 
брякнет чего-нибудь не думая, а через двадцать лет – это слово очкарик 
уже в сло варь пишет, диссертацию отлакировывает. Думаешь, он Уреме 
за это пол-литру выставит? Сисяс!.. Да и правильно. Разве разберёшь,  
кто из этих уремов чего сказал. Кто их считал. Они, как куры, чуть за-
зеваешься –  из стога новые выходят. И сразу строем…

– Я не о том,  – говорит Магазинщик, – Ведь вот, в жизни же ты не 
ругаешься плохими словами? Зачем в книжках ругаешься?

– Да не ругаюсь я! Это герои мои… Да и не ругаются в сущности. Они 
разговаривают так. А я просто, как ваши акыны – пою о том, что вижу.

– Наши акыны не ругаются.
– Да потому что слепые или хитрые. Кругом полная задница, а они 

новым баям про героев поют за полстакана бузы.  Это я акын, а они фа-
нерщики для корпоративок… Научи на темиркомузе играть?

– Я не умею. Хочешь на гармошке научу?
– Не хочу.
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– Впустую землю топчешь, Писатель… А ведь блудливый ветер вечной 
книги жизни мог и другой страницей шевельнуть… 

У меня колбаса выпала изо рта:
– Как ты смог выучить такую густую фразу?
– На гармонь выменял.
– Ты же гармонь на водку сменял?
– Фраза «походом» пошла.
– Ну ладно, я тоже пошел.
– Смотри, там по улицам революционеры пьяные шарахаются, как 

бы  по башке не треснули.
– Я сам кого хошь тресну.
– Так то оно так, но если они коллективом, то не отобьёшься.  Про-

тив коллектива махаться трудно… Если только спиной к стене встать и 
арматуру у кого-нибудь вырвать…

И идёт она, и осыпаемся мы, как разноцветные листья ей под ноги… 
И идет она по нам, как по ковру, не замечая нас и едва касаясь, и делает 
нас счастливыми и несчастными одновременно… 

– Любка, или щас же водку мне или умру! Глянь, чего на улице шум?..
– Трудящиеся магазин грабят. Наверно Революция…
– Наконец-то опять добрались до купца мироеда. Есть правда! Зови 

Революцию в дом, чего ей на улице мерзнуть… 
– Дядечки!!! Идите сюда. Отдох ните, обогрейтесь, мы ведь тоже за 

народ, только болеем. Пока до гор дойдете – не ближний свет!
– А главное пусть водку не забудут! Скажи раны надо смазать!
– Какие раны?
– Раны души, дура!..
– Хозяин, мы коробки в прихожей оставим или в комнату нести?
– Конечно в комнату. Тут и проверим плоды народного гнева.
– Мы, извини, грязные. Третий день на улице ночуем у костров.
– Так у нас же душ. Горячая вода ещё пока есть, наверное, до ТЭЦа 

вы не дошли еще?  
– Да мы не в том смысле. Мы, в смысле, пахнем нехорошо…
– А это Вы не переживайте. Это вам в почет. Открывай Люба, не 

томи!... А в тех коробках что?... Давай! За народ!... Хорошо пошла!... 
За народ всегда хорошо идет. А чего у тебя народ-то молчит всё время? 
Пьет, но молчит.

– Они не умеют по-вашему. Стесняются.
– Тогда надо петь! Музыка есть, понятная для всех народов, без языков 

объединяющая сила… Неси, Любочка, гармонь, раз Революция к нам 
пришла! Революция без музыки – похороны жизни.

– Нету гармони. Каждый день тебе говорю – мы её на бутылку вы-
меняли!

– Жалко. Тогда шахматы давай.
– Ещё раньше пропили.
– Вот видишь, Командир, нету альтернативы водке. А ты говоришь, 

правительство о  трудящихся людях  думает.  Наливай!..  Вторая всегда 
лучше, чем первая…

«Чепяльный»  
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– Я не говорил, что правительство думает.
–  И правильно, что не говорил. Я ж о чём.. То ли дело каменная жен-

щина  на площади: непонятная,  роковая… Одно слово –  Свобода! За 
неё стоит повоевать и пограбить.  

– Плевать нам на каменную бабу… И на всех плевать… Наливай… 
– И правильно! Я ж, о чём… Любовь! Чего тупишь? Видишь мужчины 

за Революцию разговаривают, а подлива нет… И давай, это… Магазин-
щика позови!

– На что он тебе. Он же не пьёт?
– Дура! Гармонь наша у него. У людей праздник. Пусть займет на денёк.
– Там они наверно с писателем умничают.
– И писателя зови – пусть жизнь учит в гуще, а не у пустого прилав-

ка. Скажи, меняем гармонь взад на коробку водки. Командир, коробку 
дадим за гармонь.

– Пусть берет – устали мы тас кать…
– Вот, Магазинщик, ставь гармонь мне на колени, а коробку с водкой 

забирай. Я не жадный, продал за одну, купил за двадцать.
– Что-то тебя не было на прошлой неделе? В долг не просил?..
– Это прошлой недели не было... А я был... Я вечен, Магазинщик, как 

Революция… Я умру –  за мной сотня таких же встанет  –  все голодные 
и выпить хотят. Я по Научному коммунизму проходил.

– А ты что учился?
– Не только учился, но и выучился! Позвольте представиться, бывший 

инженер-электронщик проданного братьям китайцам на металлолом 
секретного завода Сетунь.

– За пьянку выгнали?
– Никогда! Сам ушел. Гордо. Не вынес унижений развала высокой 

промышленности,  но вынес мешок всякой радиактивной дряни на про-
дажу. Желаете посмотреть за шкаф и прицениться?

–  Революционерам отдай. Им в самый раз.
– Командир! Алё,  проснись – нолито…  Молодец! Как это вы пьёте 

день-деньской и на ногах?  Кстати, желаете поменять кусок радиационной 
фигни на коробку водки?

– А она не тяжелая? 
– Фигня?..  Совсем не тяжелая.  Суёшь в карман штанов и никаких 

забот о потомстве.
– Тогда ладно. А то за ночь намародёрились – всю спину ломит от 

холодильников.
– Макул, значит?.. 
– Так ты и по-нашему знаешь?
– Нет, только: «Джуз грамм» и песни.
– Ладно. Вы тут пойте, а мы пошли. Поможешь, писатель, водку до-

нести?..
– Валите, валите, «ентеллегенты» недобитые! А мы петь будем! Специ-

ально для наших гостей революционеров! О чем пою, не знаю – выучено 
наизусть!  Но уверен, что про Революцию нашу родную:
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Сары ойдун гана салкын ай, тоосунан,
Сагызган гана учат эй, зоосунан.
Санаама гана алып ай, издесем,
Кантейин таба албай койдум  … ордуўан.
 
(Над зеленой горой молодой жаворонок летит…
Сколько  я не старался найти, я не нашел, что искал…)

 
– Тяжелые, эти водки, черт, когда не пьёшь.
– Своя ноша не тянет.
– Думаешь, это из твоего магазина?
– Не думаю. Знаю. Да чёрт с ними! Был бы твой гараж мой, сложил 

бы всё… Все проблемы из-за тебя… 
– Завел старую песню. Иди назад, за гармонью.
– Зачем?
– Сядешь на крыльцо своего магазина, будешь играть и выть. Может, 

люди деньги дадут.
– Не дадут. Нету здесь людей. Одни мародёры. Прямо стыдно за страну.
– Ты серьёзно?
– Серьёзней не бывает. Ты думаешь, мне и впрямь этой водки жалко? 

Тьфу, мне на неё! Возьму кредит – отработаю.  Мне мародеров жалко. 
Куда дальше пойдут? Нету у них дороги. Слепые они, а шайтан им по-
водырь… Я бы даже заплакал, но не могу. Разучился, лет десять назад… 
Ничего не произошло. Просто захотелось заплакать от какой-то обиды, 
зажмурился, а слеза не идет. Попробовал напрячься – «мана» результат. 
Лежит на душе камень и как в печенке  растет и растет…  А душа не пе-
ченка, из неё ничего не вырежешь. Только выплакать можно. А плакать 
не могу…

– Я где-то читал, есть такие слёзные железы… Может, если прочи-
стить…

–  Дурак ты, писатель.
– Я знаю… А хочешь, я тебе гараж так отдам? Без денег?
– Не хочу. И рассказов твоих не хочу. Они, как бешбармак или как 

жизнь наша поганая – намешано всё в кучу.  Ты лучше объясни мне, по-
чему кто-то ворует, а стыдно тем, кто не ворует, а просто  живет  внутри 
этого  бешбармака?.. Одна девочка пришла ко мне хлеб просить и плачет:  
«Мне не жалко двух тысяч, которые у меня украли, мне стыдно, что у меня 
их украли прямо во время революции,  прямо на площади, где женщина 
с рукой,  которую я боготворю!»…   Что я мог ей ответить? Спросить, 
кого она боготворит – женщину или руку?..

– Правильно, что не ответил. Ты, как снова бедным стал, поумнел… 
Прощай, Магазинщик, ухожу я. Пойду, откуда пришёл. Не могу больше.

– Слабый ты.
– Я знаю. Извини меня.
– За что?
– Просто так. Разговаривал с тобой долго. Время жизни отнимал.

«Чепяльный»  
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– Не вернешься?
– Нет. Я тебе письмо напишу или книгу. Или то и другое.  Почти без 

разговоров, как ты любишь. Увидишь в книжке кавычки – знай – это 
тебе письмо …  

...Во что она верит?.. Почему не падает корона  с её головы. Не пото-
му ли, что голова красивей короны?.. Почему, куда не пойду, как икона 
смотрит на меня?.. На всех ли смотрит?..

« У нас в  деревне, в разрушенной церкви хранили овес и детей. Там 
детство было. Колокольня была. Колоколов, конечно, не было давно, 
пропили, только серый деревянный крест строго нависал над пьяной 
деревней  и грозил с верхотуры поломанной поперечиной: «Вот я Вам, 
безбожникам!»…

Чтобы на окрестности сверху посмотреть и высоты побояться, на ко-
локольню лазали по узкой лестнице. Страшно было – а вдруг кирпичи 
подумают-подумают, сомкнутся и сдавят нас от обиды. А обижаться было 
на что – вся колокольня закаканная была… Никто не осквернял. Слова 
такого не знали. Просто лень и страшно  было по этой узенькой лестнице, 
будто выдолбленной  в кирпичной башне, туда-сюда спускаться. Вот и 
«делали»  куда придется. Я думаю – это не самый страшный грех был, 
что я в детстве совершил…

Самый страшный был в пять лет. У бабки просвирка стояла возле 
лампадки перед  иконой. Долго я на неё целился. Думал  чего-то сладкое 
внутри, раз так высоко от меня поставили. Однажды решился. Поставил 
табурет на табурет, опрокинул лампадку, икону на пол смахнул, но про-
свиркой таки овладел.

Сгрыз за поленницей, чтобы никто не видел. Засохшая была совсем. 
Чуть все зубы не поломал. Ни вкуса, ни соли, ни мёда внутри. Но по-
нравилось. Было всё-таки в ней что-то, в этой просвирке. Непонятное. 
Таинственное. Не зря же её так высоко от меня бабка прятала. Сгрыз и 
подумал: «Будет чего-то теперь». И было.

От лампадки занялись и сгорели две занавески и полка, на которой 
стояла икона.

– Ремень, – сказал отец.
– Нет, – сказала бабка, – Бог Сам его накажет!
– А почему бог-то? – спросил я, потому что не понимал, при чем тут 

Бог и какого ему дела до меня сопливого.
– Потому что – это Его просвирка, что ты сгрыз. Жди теперь!
Я посмотрел на  бородатого Бога, нарисованного на иконе, Бог по-

смотрел на меня, и просвирка тревожно шевельнулась в моём испуганном 
животе…

Ночью ко мне пришел Бог. Борода у него топорщилась.
– Ну, что, Колька, – спросил Бог грозным голосом, – съел мою про-

свирку?
– Нет, – попытался соврать я, – может младший Урём украл? Знаешь, 

какие они бандиты, эти Уремы?
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– Не ври. Все вы одинаковые. А просвирку ты съел. И меня чуть не 
сжег. Вот тебе палкой по башке!..

– Ой!
Я рванул вдоль речки (почему-то мы оказались возле речки). 
Рву в камыши, а ноги не бегут, будто к земле приросли. Бог за мной. 

Он хоть и старый, а догоняет. У него на палке шишка какая-то. Думаю, 
если шишкой меня достанет – смерть!  Решил в омут нырять. Бултых! 
Задницу обожгло чем-то горячим. 

«Достал таки шишкой», – подумал я и оглянулся.
Бог, видимо, плавать не умел,  бегал по берегу и кричал:
«Погоди, вылезешь на берег, я тебя отделаю!
– А я не вылезу.
– Всю жизнь плавать не будешь.
– Буду!
– Утонешь.
– Не утону! 
И тут кто-то меня из глубины хвать  за ноги и  вниз тянет…
– Мама!..
– Что, сынок, что случилось? Ты чего не спишь?..
Очнулся –  на кровати сижу…
– Мама, Бог за мной гонялся. Меня по заднице палкой вдарил!
– Спи. Это приснилось тебе. Это ты растешь.
– Вот смотри. Вот видишь! Вот тут болит.
– Спи. Это ты просто на улице где-то ударился. Баю-баюшки-баю…  
...Через двадцать лет, когда я уходил в армию, очкастый старик в 

мятом белом халате спросил:
– Что это у тебя за пятно на ягодице?
– Бог палкой ударил.
– Так ты значит Иаков, а не Николай.
– Почему?
– По кочану. Капитан, запиши его в стройбат или ещё в какую-нибудь 

гадость. У него что-то с головой. Там вылечат… »
...Не любви от неё не надо, ни греха… Ни жестокости, ни жалости… 

Лишь бы не уходила… Кто она?... Матерь ли Божья или Магдалена,  
оставленная  нам навеки во искушение душ, и  в доказательство невоз-
можности счастья на земле?.. 

« У меня тетки были и жили в деревне, где я родился. Как начали там 
жить, так и закончили. Они были неотличимые близнецы, и у них всё 
было на двоих. Ничего лишнего. Даже болезней ровно столько, сколько 
надо, чтобы человек знал своё место.

Замужем они не были никогда, и в деревне их звали «девки». От на-
чала и до конца.

Спали они вдвоем на большой железной кровати. Тетки были малень-
кие, поэтому на кровати было ещё много места…

– Вставайте, девки! Пошли! У Уремов брага сегодня – то ли кто с армии 
вернулся, то ли кого провожают…

«Чепяльный»  

www.bizdin.kg



154 Николай ШУЛЬГИН

– Это не Витька, которого в Карпове на пасху оглоблей-то по башке? 
Его же никак комиссовали после того, как на тракторе по пьянке пере-
вернулся?

– Кто их разберет? Их там дурная куча. Может одного провожают, 
другой пришел, а третьего комиссовали.

Уремов действительно было много. Кто от кого родился, и куда потом 
пропадал, уследить было трудно.

– Не пойдем. У нас горлы с головами болят два дня.
– Ну и лежите, дуры. Сюда никто не принесёт вас лечить.
– И не надо. Мы таблетку выпили…
В детстве я думал, что от всех болезней есть таблетки. Таблетки одни 

и те же, белого или желтого (если старые) цвета и лежат на блюдце воз-
ле сахарницы. Позже оказалось, что был прав. Названия у таблеток 
не было. Таблетки были в каждом доме и очень хорошо помогали от 
всего…

– А, может, пойдем всё ж таки, Панька?
– Ну их. Пока «переоденемся», там уж упетают всё… Уремов не зна-

ешь?..
– А наша не «дошла» ещё?
– Куды? Вчерась поставили… Давай «белую» откроем по стопке?
– Которую трактору за огород? Совсем очумела? Самим потом ко-

пать?... Ну, давай…
 Годы считались поленницами. Один год – одна поленница…
 В шестьдесят девятую поленницу  зима была особо лютая, и тетя Катя 

заболела простудой. Тетя Паня поехала в город за таблетками, потому 
что в сахарнице кончились,  и вернулась с маленьким дедушкой.

– Вот, Катька. Как хочешь. Про таблетки я забыла,  а с Василием мы 
расписались.

Любовь настигла тетю Паню неожиданно, как Великая Отечественная 
война, ветераном которой был маленький дед Вася. Он был слабый, и 
медали гнули его к земле…

Тетя Катя пошла в баню и плакала два часа. Когда вернулась, «свадь-
ба» уже кончилась. 

Бутылка  была пустая, а на краю стола стоял почти полный  стакан, 
накрытый хлебной коркой, чтобы не выдыхался.

«Не забыли про меня» – подумала тётя Катя.
Она выпила то, что было в стакане, и съела корку, которой он был 

накрыт.
На большой кровати, где спали «молодые», было место и для неё.
Тетя Катя перекрестилась и легла с краю…
Водка оказалась «паленая». Их нашли через три дня. Соседка нашла.
– Смотрю, день не топят, другой не топят. Думала в город уехали. На 

третий ткнулась к им, а дверь не запёрта… Как голубки лежат втроем… 
Мой Тимофей-то ломом могилу долбил со старшим Уремом. Одну на 
двоих. Мороз ить… А как стали в гробы ложить – они маленькие, в один 
влезли… И памятник тоже один на двоих поставили, и фотографию… 
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Так и дешевле – всё равно ж одинаковые… А деда милиционер в город 
свёз через неделю в лишнем гробу… Больше не знаю ничего… 

Старший брат приезжал хоронить, а я не смог. У нас Революция как 
раз была очередная. Да и далеко больно. Всё равно бы не успел.

Брат потом писал, что может и не водка виновата, а угорели они. За-
была тетя Катя задвижку печную на место поставить. А может, наоборот, 
не забыла.

Я их очень любил...     
...Жестоко была красива царица… Красивая, как  сказка… Злая и 

бесконечная…
И возносилось бессилие,  и поражалась сила... И склонялись головы 

под золотым сапогом… И скучали забытые непроведанные  души среди 
ветра и запахов… И непонятно было –  где дар, а  где наказание?..

«Чепяльный»  
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ВИРГИНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТИНИН 

СТУДЕНТТЕРИ, 
ОКУТУУЧУЛАРЫ 
МЕНЕН АЎГЕМЕ

Суроо: Готорн ємїрїндє оў каармандын об-
разын тїзє албаптыр. Анткен менен ал тїзгєн 
терс каармандар чыгармачылык залкарлыгы-
нын єзєгї болуп калды. Мындан биз, оў каар-
манга караганда терс каармандын образын 
оўой деп ойлосок болобу?

Жооп: Бул, жазуучунун кулк-мїнєзї, таалим-
табитине эле эмес, дегеле адамдык табиятына 
байланыштуу болсо керек: дїйнєнїн жарык 
жактарынан кєрє, караўгы жактарын чын-
дыкка сыярлык, турмуштагыдай ишенимдїї 
сїрєттєє жеўил.

Суроо: Мистер Фолкнер, жазуучу болуш їчїн 
жогорку билим, сєзсїз, керекпи, же?..

Жооп: Кандай десем? Бул жазуучуга жылуу 
квартира керекпи дегендей эле кеп. Биз от жа-
гылбаган, муздак квартирада иштей албаган 
сыяктуу эле, мїмкїн айрым жазуучулар жогорку 

Óèëüÿì 
ÔÎËÊÍÅÐ

Мастер-классик
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билимсиз жаза алышпас. Минтип ичкелентип жооп берип жатканымдын 
да жєнї бар, анткени єзїм аўдай жогорку билимге эгедер эмесмин.

Айталы, колледж адамдык сапаттардын калыптанышына єбєлгє 
тїзїп, гуманисттик сезимдерге азык берер: жердигинен гуманист эместер 
жазуучулук жайында ойлонбой да коюшса болот; жок, аны жогорку окуу 
жайлары бере турган болсо, албетте, жогорку билим керек.

Суроо: Кыскасы, дээринде дїрмєтї барлар єзї эле жазуучу болуп алат 
дегениўиз го?

Жооп: Ананчы. Бул колледжди таптакыр эле жерип салгандык эмес, 
тек, єзї жазуучу боло албаганды колледж жазуучу кылалбайт.

Суроо: Мистер Фолкнер, жазып жатканда окуучулар же кайсыдыр 
аудитория жєнїндє ойлойсузбу?

Жооп: Жок. Жаза берем, жылдар да єтє берет, а менин былжырбай-
ларымды кимдир бирєє кызыгып окуйт экен деген тїшїмє да кирбейт. 
Кыскасы, адат болуп калган. Мен алиге чейин эле кєкїрєк дартымды 
кагазга тїшїрїп алмайынча жаным жай албайт. 

Суроо: Аўгеме жазууга нелер тїрткї болот жана кантип жаралат? Менин 
бир жазуучу жолдошумдун айтуусуна караганда: оболу бир катуу ойлонот 
экен, анан кетти дейт... Экинчи оўдоп-тїзєп да убара болбойт, анткени 
мээде ушунчалык бышкан имиш... Сизде да андай учурлар болобу?

Жооп: Андай да болуп калышы ыктымал. Арийне, аўгемени андай 
жазат, мындай жазат деп айныбас жол-жобо, атайын кєрсєтмє бериш 
кыйын. Оболу эмне керек? Жазуучу єзї да тїшїнбєгєн жазууга ынты-
зарлык, коё турайын десе да болбой, этектеп калем карматкан ышкы. А 
аўгеме кээде бир кєргєн эле кишиўден, кээде бир уккан эле анекдоттон 
улам жаралышы мїмкїн. Мен эч качан кандайдыр бир идея айтайын 
деп ниеттенбейм, ал жєнїндє тїшїнїгїм да жок. Мени дайыма адамдар 
кызыктырат; тагыраак айтканда, алардын ички уйгу-туйгусу, бєтєн эл, 
бєтєн жер менен, ар кандай жагдай, мезгилдер менен кагылышуусу... 
Албетте, бул менин жеке ишим, а аўгеменин кантип жазыларын айтып, 
жолдомо бериш кыйын.

Суроо: Жаш талапкерди дасыккан жазуучу їйрєтїп чыгалабы?
Жооп: Дегеле бирєє бирєєнї бир нерсеге їйрєтє коёт деп ойлобойм. 

Эгер жаш жазуучуга чынардай кумар тынчтык бербей жатса, эмнени 
жазарын тїшїнїп, кантип кагазга тїшїрєргє шаасы жетпей турса, 
кимден їйрєнїп, кимден окуш керектигин эч кимден сурабайт. Жазуучу 
жазуучудан эмес, жайчарба эле улуулардан, турмуштун ар кандай жаг-
дайларынан окуйт. Менимче, кимдир бирєє жазууга тири укмуш дилгир 
болуп, убакыттын эле мєртїн келтире албаса, демек, партадан эмес, тур-
муштан окуп жїргєнї ошол. Андай учурда аны бирєєлєр эмес, єзїнїн 
аяр кєкїрєгї нускап турат. Жазууга жалындаган ынтызарлык болбосо, 
окуп-чокуганга деле мойну жар берерин кудай билет.
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Суроо: Сиз жазууга шыгыўыз бардыгын алгач кантип баамда ганы-
ўызды айта кетесизби?

Жооп: Кыязы, кат тааныгандан эле чиймелей баштадым єўдєнєт. 
Алгач ыр жазып жїрдїм. Качан ырларым жеткен былжырак экенин би-
лип, жакшы ыр жазуу менин колумдан келбесине кєзїм жеткенде гана 
демим басылды. Ал кезде жыйырмалардан ооп калгам, Жаўы Орлеанда 
жашачу элем. Ары урунуп, бери урунуп жїрїп, Шервуд Андерсен менен 
таанышып алдым. Ымалабыз келишип калдыбы, айтор, кечке шаарда 
бирге каўгып, алда кимдер менен таанышып, кечкисин бир кабактан 
табылып калчу болдук. Бир кїнї Андерсен кєрїнбєй калды эле, иштеп 
жатат деп калышты. Экинчи кїнї келди да, эртеси кайрадан иштеп калды. 
Ошондо жазуучулук єнєктїк ушул болсо, мен да жазуучу болуп албай 
деп биринчи жолу ойлондум. Жаза баштадым, жазган тим эле жыргал 
экен. Алгачкы романым «Жоокердик сый» (1926) жазылды, басчулар да 
табылды... Чыгармачылыктын ыракатын ошентип туйдум, ошондон бери 
берилгенден берилип жазып келатам.

Суроо: А кантип жан багып жїрдїўїз?
Жооп: Колуман кєп иш келчї: катер, ал гана эмес, самолёт да айдап 

жиберчїмїн, фермерлик кылчумун, їй шыбап, актап ж.б. толгон иштерди 
катырчумун. Анын їстїнє Жаўы Орлеанда аябай арзанчылык; кєп акча-
нын деле кереги жок болчу. Баш калкалар жай, анча-мынча нан, тамеки, 
виски болсо болду, ошого эле канимет кылчумун. Эки-їч кїнї катуу иш-
теп коём, бир айлык каражат даяр. Мен жердигимен эле бекер, каўгып 
жїргєндї жакшы кєрєм. Акча їчїн єлїп баратса иштегим келбейт.

Суроо: «Каркасон» аттуу аўгемеўизде эмнелерди айткыўыз келген?
Жооп: Айлана-чєйрєнїн элдешпес карама-каршылыктарына кабылган 

жигитти кєргєзгїм келген. Реалисттик каўдим ык менен жазсам, мудаама 
жетпей, кєп нерселерди уттуруп коёрумду боолголодум, андыктан баянга 
фантастикалык ык оў кєрїндї. Бул менин жаўылбай жакшы кєрїп ке-
латкан чыгармам, анткени анда кайрадан акын болуп кеткенсийм.

Суроо: Автору жадымда жок, айтор, француздардын байыркы бир 
дастаны бар, анын сюжети менен сиздин аўгемеўиз аябай окшош болуп 
калган экен. Сизге ал мурдатан эле тааныш беле, же?..

Жооп: Жок, окубапмын, эгер анын сюжети аўгемеме керек болуп калса, 
окуган кїндє деле тартынбай пайдаланмакмын.

Суроо: Сиздин оюўузча жазуучунун каармандары аркылуу берилген 
«мени» менен сырткы дїйнє жана реалдуу турмуштагы адамдардын 
таасиринен улам пайда болгон ички «мени» кандай карым-катнашта 
болуш керек?

Жооп: Менимче, жазуучулуктун мында эч кандай тиешиси жок. Жа-
зуучу деле адам: ал ар тїркїн адамдар менен байланышып, ичкиликке, 
кумарга берилип кетиши ыктымал. Чыгармачылыкка анын эмне кереги 
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бар? Жок, жазгысы келип, ошону кєрсєтїїнї мелжеп алса, жазат. Бол-
босо, «катын-балам жазууга жолтоо болуп жатат», «жумуштан чолоо 
жок, болбосо катыра жазат элем» дегендерди кєп эле угуп жїрєм. Алар 
мени, албетте, ынандырбайт. Жазгыў келип турса, сени эч ким жана эч 
нерсе токтото да албайт. Далайлары сыяктуу эле ал иштен майнап чыгара 
албасаўыз, башка ишке єтїї жєн.

Суроо: Кєп эле жазуучулар адепки чыгармаларында єзїн каарман, 
болгондо да оў каарман кылып алышат экен. Мындай учурларды сизден 
такыр эле жолуктура албай койдум?

Жооп: Кайсы гана жазуучу болбосун каарманына єзїн канчалык 
даражада окшоштурганын кыйналбай эле айтып берет. Адатта єспїрїм 
єзїн мелжеп жазганды жакшы кєрєт, анткени башкаларга караганда 
єзїн жакшы билет эмеспи. Ар кандай жагдайларды єз деўгээли менен 
єлчєйт; кєбїнесе єзїн эртеўки кїнї кандай кєргїсї келгенин кыялданып 
сїрєттєйт, єзї жек кєргєн кемчиликтерди да кагазга тїшїрїшї мїмкїн... 
Чынында ишке баш-отуў менен кирип алганда такыр башкача болуп 
чыгат: каармандар менен єзїўдїн ажатыўды айрып олтурганга чама-чак 
келбей калат. Албетте, чындыкка, турмуштун  айрым жагдайларына дал 
келгендей калып, каармандарды сыпаттоого туура келет, ошол тапта гана 
каарман сиздин кєз караш боюнча сїйлєп, аракет жасоого аргасыз болот.

Бул каарманыўыздын ордуна єз пикириўизди макалдатып айта 
берсеўиз болот деген кеп эмес, анда адамдар жєнїндє айтууга чолооўуз 
да тийбейт. Тек, кайсы бир маанилїї маселелерди чечїїдє чектелїї гана 
мерчемдерге каарман сиздин тил менен сїйлєшї мїмкїн.

Суроо: «Августтагы жарык» романынан улам бир собол: Хайкхтауэр-
дин мурунку турмушу жєнїндєгї бєлїмдї китептин акырына кирги-
зипсиз. Китептин башында, а киши чыгар замат эле баяндап берсеўиз 
болбойт беле?!

Жооп: Окуялар адаттагыдай, айталы, окуялуу китептердикиндей кую-
лушуп турбаса, демек, єз алдынча, бирок бири-бири менен їндєшїп, 
чыгар мадан сырткары да жашай ала турганы. Китеп жазуу – дїкєндїн ви-
тринасын  жасалгалоону элестетет. Ылаажы болсо, буюмдарды кєз жоосун 
алгыдай жайгаштырып, кєркєм жасалгалоо їчїн да сергек табит, сейрек 
ык керек... Хайткхтауэр кєкїрєгїн єргє айдаган адам: аны турмушунда-
гы эў оор кыйынчылык да бєксєртє алган жок. Мыктылыгын айкындаш 
їчїн ошолор эле жетмек, арийне ал антынан да аттап, єткєндєргє, укум-
тукумунан келаткан каарман салттарга кетип калды... Аны китебимдин 
акырында ачык-айкын баяндап берїї мага оўтойлуу туюлду.

Суроо: Сэр, сиздин оюўузча аялдын образын тїзїї жеўилби, же эркек-
тин образын тїзїї жеўилби?

Жооп: Аялдар жєнїндє жазуу кызык, аларды жакшы билбегенимен 
уламбы, айтор, алар мага дайыма таў каларлык элестетет... Дегинкиси, 
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оорчулугун эсепке албаганда, эркектерге караганда аялдар жєнїндє 
жазуу бир топ ыракат.

Суроо: Сиз азыркы жазуучулардын кимисине тан бересиз?
Жооп: Суроого так жооп бериш мен їчїн бир топ кыйынчылыкты 

туудуруп жатат. Адатта мен жазуучу жєнїндє эмес, ал жараткан каарман 
жєнїндє ойлоном. Сандаган китептердин сандаган каармандары дайыма 
жадымда турса да, авторлорун эске тутуп жїрє албайм. Бала кезде пир 
туткан жазуучум Томас Бир эле, кийин чыгармачылыгыма айталы, Чехов 
єўдїї жазуучулар зор таасирин тийгизген...

Суроо: Тїн ортосунда секирип туруп, таў атканча жазган учуруўуз 
барбы?

Жооп: Бар. Ал эмес, аябай кєп. Менде атайын тїзїлгєн колдонмо жок. 
Угушума караганда кєп эле жазуучулар баш кєтєрбєй олтуруп иштеп, 
сандаган барактарды толтуруп коюшат экен, арийне, андай сапат менде 
жок. Кєбїнесе ысыкта иштегениўди жактырам, эс алам, кайра жазам 
дегендей... Кээде он-он беш саат мадалып жазып, кээде он-он беш кїн 
бир да сап жаза албай калам...

Суроо: Сэр, «Ыйык жай» романын жєн эле агымга карата, акчанын 
айласына жазгам дегендей кылдыўыз. Ошол тажрыйбаўызды жаштарга 
кеўеш катары сунуш кыла аласызбы? Айталы таланттуу автор сенсация 
їчїн, же жєн эле єзїн даректеп коюу їчїн китеп жазса болобу? Же сиз 
жогоруда белгилеп єткєндєй, сєзсїз эле ички муктаждык нускамайынча 
колго калем алып кереги жокпу?

Жооп: Автор каарманын турмуштагыдай кылып, чын дилинен 
ишенимдїї сїрєттєп бере алса, сенсация їчїн жазса жаза берсин. Ал эми 
карандай сенсациянын кулкун тыя албаган кулу болуп калыш, таланты 
таш капкандык эле эмес, кечиримсиз кылмыш. Сенсация деген жазуучу 
їчїн колунан кєєрї тєгїлгєн устанын мык кага турган балкасындай 
эле кеп. Уста мык кагып коюш їчїн эле эмес, їй тургузуш їчїн колуна 
балка кармайт.

Суроо: Мурда окуган китептериўизди кайрылып окуганда кандайдыр 
жаўы сезимге дуушар болбойсузбу?

Жооп: Ооба, эски досторду жаўы кєргєндєй эле...
Суроо: Кайсы китептерди танбай окуп келатасыз?
Жооп: Дон-Кихотту. Библия колдон тїшпєй турган китеп. Диккенс-

ти такай окуйм. Шекспирдин чєнтєк китепчеси бар. Жозеф Конрад, 
«Моби-Дик», Чехов, «Мадам Бовари», Бальзак, Лев Толстой, Гоголь. 
XIX кылымдагы француз жазуучуларынын кєптєгєн чыгармаларын кїн 
сайын окуп турам.

Суроо: Кєп эле жазуучулардын жаўыча тил менен жазууга далалаты 
зор. Сиз буга кандай дейсиз, жазуучу єзїнчє тил тїзїп алууга, тагыраак 
айтканда, атам замандан бери тїзїлгєн эне тилибизге кыянаттык кылуу-
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га акысы барбы? Айталы, Жойс менен Элиот єзгєчє тил менен жазууга 
аракет кылып жїрїп єтїп кетишти. Алар мурда сїйлєнїп жїргєн тил 
ойлорун жеткирїїгє дараметсиз деп табышып, аргасыз муктаж болуп 
жатышкандай тїр кєрсєтїштї эле...

Жооп: Мейли, тїзсє тїзїп алышсын, арийне, ал тили элге жетсе болду. 
Мен муну менен Уитмендин белгилїї ырын кайталагым келет: 

«Жакшы окуучу улуу акынды жаратат»...
Жаўылбасам ушундай беле?
Залдагылардан: «... Жакшы угуучу...»

Фолкнер: Ошондой. Таланттуу жазуучунун алдындагы ыйык милдети 
– элге тїшїнїктїї кылып жазуу. Бул жазгандарыўды кєрїнгєн эле кєк 
мээ тїшїнє берсин деген кеп эмес, тек, жазуучунун тили кєпчїлїктїн 
кїнїмдїк тиричиликтеги пайдаланып жїргєн тилиндей эле жатык болуш 
керек...

Êîòîðãîí Àëûì ÒÎÊÒÎÌÓØÅÂ 
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МЕНИН АМЕРИКАМ
ЖЕ ЖАЎЫДАН 

АМЕРИКАНЫ АЧУУ
       

(Уландысы, башы єткєн санда)

ØÀÌÁÎ-ÕÀÓÑ

Дїйшємбї кїнї мен «Шамбо-Хаус» деп 
аталган жазуучулар їйїнє жєнєдїм. Ал Норт 
Клинтон кєчєсїнїн 430-тамында жайгашып-
тыр. Єтє чоў эмес, татынакай, кооз там экен. 
Дегеле ушул тегеректеги тамдар бїт жомоктогу 
оюнчук тамдардай болчу. Менин жаўы до-
сум Чехем Вотта айткандай: «Бул шаардагы 
їйлєр кичинекей балдар їчїн курулгансып 
єтє кооз...»

Шамбо-Хауска мен келгенде, ал їйдїн 
ичи толо киши экен. Бїгїн таанышуу кїнї 
болчу, ошондуктан дїйнє жїзїнїн булуў-
бурчунан келген жазуучулар биринчи жолу 
бири-бирибизди чогуу кєрїп, таанышып 
отур дук. Бостек-Хаустагы Чехем, Хинемона, 
Беверлилерди го чала-була таанып калдым, 
ал эми Жаўы Зеландиянын белгилїї балдар 
жазуучусу Дэвид Хиллди, мисалы, мен єўїнєн 
биринчи жолу кєрїп жатышым. Аргентина-
нын сулуу акын кызы Пола Олойхарак менин 
чыгармаларымды мурун окуганбы же мен 
жєнїндє роман тилдер тобу боюнча адис ка-
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тары укканбы, єзї чуркап келип кучактап 
кєрїштї. Сырттан караган кишиге биз 
мурунтан тааныштай сезилмек, бирок мен 
бул жазуучулардын баарын биринчи мер-
тебе кєрїп жатканмын. ЮНЕСКОнун Эл 
аралык жазуучулар программасы боюнча 
иштеген Шамбо-Хаустун кызматкерлери, 
алардын ичинен єзгєчє Жо Тиефента-
лер, Хю Феррер катуу иштеп койгонбу, 
бизди Америкага жеткенче эле маалы-
мат менен жакшы камсыздап, алдын-ала 
тааныштырып салганы мына эми даана 
билинип турду. Бул жерде «Тирїїлєрдїн їстїнєн кошок» («Реквием 
по живым») деген белгилїї романдын маалиби, Осетиянын бїгїнкї 
кїндєгї кєрїнїктїї жазуучусу Алан Черчесов, Индонезиянын єзїндє 
эле тєрт миллион нуска менен сатылып кеткен «Кєк желенин аскери» 
(«Rainbow troops») аттуу китепти жараткан Андреа Хирата, Сеулдагы 
Доўдук университетинин профессору, Кореянын белгилїї акыны Ким 
Са-Ин ж. б. бар болчу.

Акынды акын тїшїнбє-
гєндє, анан ким тїшїнєт эле 
демекчи, биз бардыгыбыз 
мурунтан тааныш сыўары 
бирибизге бирибиз куба-
нып жаттык. Азия, Жаарупа, 
Латин Америкасы, Афри-
ка єлкєлєрїнїн жаўыдан 
дїй нєгє таанылып келаткан 
акын-жазуучулары АКШда 
чогулуп, бири-бирибиз менен 
пикир алышып, америкалык 
окурмандар менен таанышып, 
єзїбїздї дагы ушул єлкєнїн кєптєгєн окурмандарына таанылтып кетке-
ни чогулдук. Бул ыйык жер бизге чейин эле дїйнєгє таанымал Жон Чивер 
(Америка классиги), Ананта Мурти (Индустан классиги), Орхан Памук 
(Нобел сыйлыгынын лауреаты), Эдвард Радзинский, Юнна Мориц (жал-
пы мурунку СССР єлкєлєрїнє белгилїї), Харуки Мураками (Жапандын 
эле эмес, бїгїнкї кїндє бїткїл дїйнєлїк адабияттын рекордун коюп, бир 
эле китебинин бир миллион нускасы бир аптанын ичинде сатылып кеткен) 
ж. б. ушул сыяктуу акын-жазуучуларды тарбиялап єстїргєн.

Эл аралык программа єзї ушундай тїзїлсє керек – биз тез эле бири-
бирибиздин тилибизди табышып, бир паста эле жазуучулук иштерге ара-
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лашып, окурмандарыбызга єз чыгармаларыбызды тартуулай баштадык. 
Америка окурмандарымын алдындагы менин алгачкы чыга турган кїнїм 
10-сентябрга белгиленди.

Ал жолугушууну мен чї дегенде эле «Манастан» баштадым:
Э-э-эй, байыркынын жомогу,  
Баштаса келер оролу.
Эзелкинин жомогу,
Эстесе келер оролу.
Жарымы тєгїн, жарымы чын,
Жарандардын кєєнї їчїн 
Жабыратып айтабыз, 
Жолборс Манас жєнї їчїн.
Кєбї тєгїн, кєбї чын, 
Кєпчїлїктїн кєєнї їчїн 
Кїпїлдєтїп айтабыз, 
Кєк жал эрдин жєнї їчїн. 
Жанында болгон киши жок, 
Деги жалганы менен иши жок.
Тєрїндє жаткан киши жок, 
Мунун тєгїнї менен иши жок. 
Бабаўардын жомогу 
Баштабасак болобу?
Атаўардын жомогу 
Айтпай кетсек болобу?.. – 

деп айтып киргенимде эле, 
Манас атанын кубатын кєр, 
элдин бїт баары тымтырс бо-
луп, тыўшап угуп отурду. Мен 
болсо єзїмє єзїм таўгалам: 
мурун мен дегеле «Манас» 
айтып кєргєн эмесмин, азыр 
болсо кайдан-жайдан келди 
билбейм, сєздєрї менен кошо 
обону да жарашып угулуп жат-
ты. Туш-тараптан сїрєткє тар-
тып жаткандар да жымжырт, 
чет жактарда кобурашып отургандар да жымжырт, эмеле бака-шака 
тїшїп турган Шамбо-Хаустун ичи сїкїткє бєлєндї да калды. Ал эми 
бир шыктанып алган мен токтой албай уланта бердим:  

Абалтан калган бул кепти, 
Айта келсек бул кезде 
Айланып сансыз жыл єттї. 
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Кєпкєк темир кийинген, 
Жоо дегенде жїгїргєн, 
Жон-жондон желдей зуулдап, 
Жолборстой сїрдїї эр єттї, 
Эр єтпєсє ким єттї? 
Эчен кылым эл єттї!
Тоо бузулуп сай болду, 
Сай козголуп тоо болду.  
Аты калып, єзї жок,  
Ар канча деўиз жоголду.   
Элїї жылда эл жаўы,
Жїз жылда болуп жер жаўы,
Бабаўардан уруктап,
Биз экенбиз бер жагы.
Кєктєн учкан канаттуу,   
Жерден сызган туяктуу.  
Кєп экенин ким билсин 
Ушул жомок сыяктуу. 
Эрендерден калган сєз,  
Энчи кылып алган сєз, 
Кан жїрєккє конгон сєз, 
Кайнап ичке толгон сєз.  
Жоого аттанган баатырдын, 
Жан-жєкєрї болгон сєз,  
Уккан жандын курсагы.   
Ушунчалык тойгон сєз.   
Чечендерди черткен сєз, 
Бечелдерди чеккен сєз.  
Белес-белден бороондоп, 
Беш удургуп єткєн сєз.
Кызыл бороон кыр менен, 
Кыйкырык-чуу сїр менен. 
Сїрдїкпєгєн тил менен, 
Кардыкпаган їн менен.  
Аркар баскан бел менен, 
Булут шашкан жел менен   
Катар арыш керген сєз,  
Кошо жашап келген сєз.  
Баласына атасы   
Энчи кылып берген сєз.   
Жайнап тїшсє мєндїрдєй,  
Жалпы журтум терген сєз.
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Андай болсо калайык,
Эми муну таштайлы.
Айкєлїўдїн єзїнїн,
Жомогунан баштайлы... – 

деп эки жагымды карасам, эл бїт мага тигилип отурат. Бир маалда Кыр-
гызстанда эмес, алыскы Америкада, бєтєн эл, бєтєн жерде жїргєнїмдї 
эми тїшїнгєнсїп мен єзїмдї оўтойсуз сезип кеттим. Дїркїрєгєн кол 
чабуулар мени кайра єз ордума алып келди кєрїнєт, ошондо гана мен 
эсиме келип, тїшїнїктїї болсун деп жанагы окулган їзїндїнї иўглис 
тилине которуп жибердим:

From ancient time and up to ours 
The days have flowed away as sand, 
The nights have left by turns irrevocable, 
The years have left and centuries. 
In this universe since then so much souls were, 
How many stones are in the world, and maybe more. 
There were kind people and vicious, 
There were strong men like mountains, 
There were wise men all-knowing, 
There were masters all-abling, 
There were peoples multi-crowded, 
Defunct long ago from which are left now only their names … 
What was yesterday that is not present today.
In this world only stars eternally rule their way 
by the moon since earliest times, 
Only the eternal sun always rises from the east, 
Only black-breasted ground on its place since earliest times … 
And meanwhile rocks crumbled in dust, 
And the winds drove that dust away in traceless distances. 
The cities were raised, and on old walls the new walls rose … 
From ancient time and up to ours the word gave rise to a word, 
The idea gave rise to an idea, 
The deed gave rise to a deed, 
The song merged with a song, 
The true story became an ancient legend…

Эмеле сєздїн маанисин тїшїнбєсє да, анын кїч-кубатын сезип турган 
эл котормону уккандан кийин ого бетер удургуп кїїлєнїп,  менин ки-
йинки кебимди узакка созулган кол чабуулар менен коштоду.

– Бу Библиянын эле єзї го!..
– Тоорат экен, бу Тоорат!..
– Жок, бу кєркєм чыгарма болсо керек, – деген кїбїр-шыбыр эл ара-

сына тарады.
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Ушул жерден мен чыдабай кеттим да, окурмандарыма тїшїндїрмє 
берїїнї туура таптым.

– Бу Тоорат дагы эмес, Библия дагы эмес, бу кыргыздын айтылуу 
«Манас» эпосу, – дедим мен. – Бирок бардык улуу чыгармалар ушундай 
касиетке ээ эмеспи: ким укса да аны єзїнїн жакын чыгармасындай кабыл 
алат. Мына, «Манас» дагы ошондой чоў касиетке ээ. Мен улуу Манасты 
єз чыгармамын каармандарынын бири кылып алгам…

Мен єз максатыма жеткендей болдум: эми мен єз чыгармамды окуй 
берсем болот. Акырында мен єзїмїн «Кїкїнїс» деген романыман 
їзїндїнї окуп бергенде, мени чогулган эл кєўїлїн кунт коюп укту. 

– Бизге окуп берїї їчїн сиз эмнеге «Кїкїнїс» деген чыгармаўызды 
тандадыўыз? – деп сурады бир окурман мен сєзїмїн аягына чыккандан 
кийин.

– Анткени бул менин азыркы учурда басылып чыккан эў атактуу чы-
гармам, – деп жооп бердим мен. – «Кїкїнїс» бїгїнкї кїндє Кыргызстанда 
бестселлер болуп калды.

– Биз деле аны окудук, – деди дагы бир окурман. – Сиз бул чыгар-
маўызда тарыхка кєп кайрылыптырсыз. Бїгїнкї кїнгє тарыхтын тиешеси 
бар деп ойлойсузбу?

– Ойломок тїгїл тарыхтын 
бїгїнкї кїнгє тїздєн-тїз бай-
ланышы бар экенине мен чын 
жїрєктєн ишенем, – дедим мен. 
– Андан тышкары менин бул 
чыгармамын єзїнчє дагы бир 
тарыхы бар. Мен «Кїкїнїстї» 
1989-жылы кыргызча жазып 
бїткєм, бирок ал кезде бир 
басма аны чыгармак болуп, ар 
кандай себептерден улам бас-
тыра албай койгон. Ошондо 
мен романымы орус тилине которо баштадым. 2006-жылы гана котормому 
бїтїрїп, аны «Русская премия» адабий конкурсуна Маскєєгє жєнєтїп 
жибердим. Ал жерден мен сыйлыкты утуп алдым. Бирок кептин баары 
анда дагы эмес. Китебимин дагы бир кызыктуу єз окуясы бар. 2005-жылы 
Кыргызстандын биринчи президенти куулду, ошондо эл биринчи жолу 
удургуп, менин китебими кызыгуу менен окуй баштады, себеби менин ро-
манымда да эл падышаны кууп чыгат, ага падышанын баласы себеп болот. 

Андан кийин китебиме кызыгуу бир аз басаўдап калган. Мына быйыл 
кызыгуу кайрадан кїчєдї, анткени Кыргызстандын экинчи президенти да 
куулду, ал эми менин романымда экинчи падышанын куулушу жєнїндє 
да айтылган. Анда да падышанын уулу себеп болот. 
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Эми сиздерге дагы бир кызык нерсени айтайын: эртеў 11-сентябрда 
сиздердин, америкалыктардын, пасторуўар Терри Жонс Флоридадагы 
бир мечитти, анан Куран китебин єрттєйм деп убада берген, ошондойбу? 
Менин «Кїкїнїс» романымда бу тууралуу да баяндалган. Анда менин 
каар маным мечитти єрттєп жиберет. Кєрдїўїздєрбї, тарых менен 
бїгїнкї кїн кандай тыгыз байланышта турат…

Шамбо-Хаустагылардын баары удургуп, кїбїр-шыбыр тїшїп калды. 
Жолугушуу бїткєндєн кийин окурмандарым дагы, башка жазуучулар 
дагы мага келип, колуму кысып куттуктап жатты. Бирєєлєрї мени Нос-
традамус атап тамашалады, бирєєлєрї конокко чакырды. Бирок мени 
сыртта жазуучу досторум кїтїп турган, биз алар менен бир ашпузулга 
барып, ал жерден менин биринчи жолугушуумду жууганы жатканбыз.    

Ошондон баштап, мен Американын кайсы булуў-бурчуна барбайын, 
студенттер менен окутуучулар болобу, жазуучулар менен адабиятчылар 
болобу, же жєн эле окурмандар болобу, ким менен жолугушсам да сєзїмдї 
«Манастан» баштачу болуп алдым, анткени барган эле жерде менден 
алгач кыргыз эли жєнїндє, кыргыз адабияты жана маданияты жєнїндє, 
«Манас» эпосу жана Чыўгыз Айтматов жєнїндє сурап жатышты. 

Мен Американын ондон 
ашык штатын кыдырып, окур-
мандар менен жолугуп кел-
дим, бардык жерде Америка 
эли мени жылуу кабыл алып 
жатты. Мен илгери 1960-жыл-
дарда ал кездеги СССРдин 
башчысы Н. С. Хрущев Амери-
кага барганда жїгєрї єстїрїї 
ыкмаларын їйрєнїп келген 
фермаларда болуп, ал жерден 
фермерлер менен жолуктум; 

мен ошол эле 60-жылдарда бизди, советтик жаштарды, коркутуп жїрчї 
биринчи хиппилердин борбору Сан-Франсискодогу Ашбери Хайт-
тын тургундары менен чогуу жїздєшїп келдим; мен АКШдагы жоон 
топторду тїзгєн Чайне-Таундун кытайлары, Тїштїк Азия жана Тынч 
мухит єлкєлєрїнїн єкїлдєрї кореялык, жапандык, малайзиялык ж. б. 
диаспораларында баар лаштым; мен Латын Америкасынын АКШдагы 
эў чоў топтору менен кєрїштїм; мен мечит менен чиркєєлєрдїн ыйык 
кызматкерлеринде конокто болдум, бирок мени бардык жерде эў жылуу 
кабыл алып жатышты. Ошондо мен Америка элинин меймандостугун 
кєрїп, алардын ак кєўїл, жарык маанай, кеў пейилдигине таў бердим.     

1975–1980-жылдары мен Орусиянын Дондогу Ростов университетинде 
окуп жїргєндє бизге аскердик билим дагы берилчї. Ал жерде Кузнецов 
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деген киши АКШ жана Тїркия аскерлеринин тїзїлїшїн окутчу. Окууну 
бїтїрєргє аз калганда, ал мага эч баа койбой туруп алды. Сегиз жолу 
тапшырып, мен баары бир эч баа ала албай койдум, ошондо тогузунчу 
жолу барганда, жаным ачып турган.

Бир маалда эле Кузнецов мени тилдеп кирди:
– Сен эмнеге Америка менен Тїркиянын аскердик тїзїлїшїн жатта-

байсыў, йа? – дей калды ал. – Сен душманыўды, анын куралын жакшы 
билишиў керек. Эртеў бизге кол салса, алар менен кантип согушасыў?

Мына ушул жерден мен чыдабай жарылып кеттим:
– Алар менин душманым эмес, мен эмнеге алар менен согушам? – деп 

кыйкырдым Кузнецовго. – Алар мага эмне жамандык кылып коюптур? 
Алар мага эч жамандык кылган жок, ошон їчїн мен алар менен согуш-
пайм дагы. Бирок сиз мага кєп жамандык кылдыўыз, ошондуктан эгер 
согуш башталса, мен ириде эле сизди атып салам... 

– Сен... Бу эмне дегениў? Сен анткениўди токтот, – деп силкинип жи-
берди Кузнецов. – Сен антип коркутпа мени. Сен кєп коркутпа... Андан 
кєрє, сурооўо жооп бер... Кана? Кандай суроо эле?

Мен таарынган єўдїї суроому кїўк эттим.
– Кана, эми жооп берчи...
Мен баягы эле жообумду кайталадым.
– Мына, кєрдїўбї, – деп кїлїмїш болуп ырсайды Кузнецов. – Мына, 

ушинтип эле жооп берсе болот экен го. Ко-ош, кел бааўды коюп берейин... 
Окусаў эле болот экен го. Мейли, эми бар, бара кой...

Мен мурункудай эле жооп бергенмин, бирок бул жолу Кузнецов менин 
жообумду жакшы баалады, анткени менин дагы айтканым бир жагынан 
туура болчу: эмнеге мен мага эч жамандык кылбаган тїрк менен амери-
калыктарды жаман кєрїшїм керек эле? 

Мына, азыр мен Америкада жїрїп, ошол алыскы жаштыгымдагы 
окуяны эстеп жаттым. Бул жерде Америкада деле мен бизге окшогон ка-
рапайым жакшы адамдарды кєрїп жїрдїм. Алар абдан сыпайы, сылык, 
ак кєўїл болчу. Ал эми Совет доорунда болсо бизге америкалыктарды 
бир мыкаачы, канкор баскынчы катары кєрсєтїшчї. 

Мен ошол кезде эле «Шайтан дєўгєлєк» деген бир аўгеме жазгам: 
анда бир кичинекей бала таў азандан їйїнєн качып кетет. Ата-энеси аны 
їйдєн эч чыгарчу эмес, анткени алардын айтымында, сыртта коркунуч 
кєп, элдин баары эле душман: кєчєгє чыккандын баарын теў уурулар 
тоной берет, майда балдарды лєєлїлєр уурдап, зєєкїрлєр сабап таш-
тайт; табият дагы ар кандай кырсыктарга толо: суу агызып кетет, бутка 
тикен кирет, шишенин сыныгы таманыўды тилет. Башында бала чындап 
эле бїт дїйнєдєн чочуркайт, бирок бара-бара ал акырындап дїйнєнїн 
сулуулугун кєрє баштайт. Анын корккон нерселери эч кандай жамандык 
деле алып келбейт, ошондо бала дїйнєнї кандай кабылдасаў, тигил сага 
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ошону тартуулай турганын тїшїнєт: жакшы ой жакшыны тартат, жаман 
ой жамандыкты ээрчитип турат. Акырында бала їйїнє кайтып барып, 
ата-энесине доо коёт: «Силер эмнеге бизди алдадыўар? Силердин бизге 
кылган жакшылыгыўар ушу беле?»

Мен дагы азыр ошол балага окшоп турдум, менин дагы эсил кайран 
Совет дооруна, ошол доорду коргоп келген советтик тєбєлдєргє доомат 
койгум келди: «Силер эмнеге бизди алдадыўар? Силердин бизге кылган 
жакшылыгыўар ушу беле?»

Мунун баарын айтып жатканымдын себеби: мен Америкада жїрїп, кєп 
нерсени тїшїндїм. Бул жакта 
деле адамдар биз кєргєн кєр 
тирилигин кылат экен. Алар 
деле адал мээнети, маўдай 
тери менен кїнїгє єз оока-
тын табат, кїнїмдїк аракети 
менен єз бактысын курат. Бул 
жакта деле кишилер бири- 
бирин сїйїп, жек да кєрєт, 
ырдап, ыйлап да сыктайт, 
достошуп, каардуу душман 
да болот.

Америкада деле кедей менен жакырлар бар, болгону ал жакта орто бай 
менен єтє байлары да кєп. Ал жерде, жада калса, тилемчилерин да кєрдїм. 
Алар деле чамбылала, мас болуп кєчєлєрдїн боюнда турат. Байлыктын 
мекени деп жїргєн ушул єлкєдє їйсїз кайырчыларды кєргєнїмє жалгыз 
мен таўгалбаган окшойм, мени менен кошо сейилдеп жїргєн жазуучулар-
дын бири тамашаламыш этти: «Булар тилемчи деле эмес болушу керек, 
буларга ушуерде турганы їчїн шаардын єкмєтї атайылап акча тєлєп ту-
рат го». «Эмнеге?» – деп сураганымда, ал минтип улантты: «Буларды жєн 
эле башка элдердин кєзї тийип кетпесин деп суранып чакырып келишсе 
керек...» «Чын эле, ушундай бай єлкєдє да тилемчилер болчу беле?» – деп 
таўгалдык биз. Анда Чехем биздин кїлкїбїздї минтип бир аз басты: «Силер 
жазуучусуўар го, достор, ушуну да тїшїнбєйсїўєрбї, йа? – деп уяткарып 
кирди ал. – Америкада деле бардык жердегидей кедейлери кєп. Нью-Йорк, 
Чикаголордон кєрсєўєр, кайырчылары да, їйсїздєрї да тим эле жайнайт!» 
Анын сєзїн эп кєрїп, ошондо биз баарыбыз унчукпай калдык. 

Америкада деле атактуу кишилерине эстелик орнотуп, алардын ысмын 
тїбєлїккє сактагысы келет экен. Бул жерде деле єз пирлери, кєсєм жол 
башчылары, баатырлары болгон. Мындайча айтканда, єз Лениндери, 
Курманжан даткалары, Чолпонбайлары бар экен.

Бир кїнї Нью-Йорктун Бродвейин кыдырып келе жатсам, алдым-
да Лениндин эстелиги турат. «Шумдугуў кур, Ленин биякка да жетип 
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калганбы?!» – деп жакшылап карасам, 
астында: «FATHER DUFFY» – деп 
жазып коюшуптур. Кудум эле Влади-
мир Ульяновдун єзї: башы деле ошол, 
кийген кийими деле ошол, аттары гана 
башка. Баса, Ленин кудайды жок деп 
ємїр бою динге каршы кїрєшїп кел-
ген, Даффи болсо ємїрїн бїт кудайга 
арнаган экен. 

АКШнын кайсы шаары же кыштагы-
на барсаў, элдин баары Покахонтас деген 
инди аялдын атын оозунан тїшїрбєйт. 
Кєрсє, ал Американын тїпкї элинин 
Курманжандай баатыры экен. 

Покахонтас 1595–1596-жылдары 
азыркы Виржинияны аймактаган Аме-
рика индилеринин алгонкин уруусунун 
кїчтїї жол башчысы Поухатандын їй-бїлєсїндє туулган. Бул аялдын 
ємїрї кєптєгєн уламыштарга айланып, ал «Тынчтыктын данакери» 
деген наамга татыган. Жергиликтїї калк менен келгиндердин ортосун-
дагы таймашуу кїчєп турганда Покахонтас туткундагы Жон Смит деген 
капитанды єлїмдєн сактап калып, кийинчерээк эки элди ынтымакка 
алып келїї максатында Жон Ролф деген иўглис кишиге турмушка чы-
гат. Индилерден эў ардактуу киши катары 1616-жылы Покахонтасты 
иўглистердин падышасы Жеймс I кабыл алат.

Покахонтастын ємїрї жєнїндє АКШда кєптєгєн китептер жазылып, 
жайнаган сїрєт, кинолор тартылган. Анын атынан шаарлар, мектептер 
жана Жарандык согуш учурундагы сепил аталган.   

Ал го ал дейли, бирок ошол эле маалда Вашингтондо Ак їйдїн артында 
жайгашкан аялдын айкели турат. Ал аял да биздикине окшоп канатчан 
экен. Америкалык аялды кимден кєрїп жасашканын билбейм, бирок 
биздикин биринчи куулган президентибиздин катынына окшоштуруп 
жасап, анысы їчїн айкелчи бир сыйлык алган дейт. Канчасы чындык, 
канчасы калп экени белгисиз, анткени менен мени таўгалтырганы – ушу 
бизди башкарып жїргєн тєбєлдєрдїн акылдары ушунчалык кемби? Алар 
ушунчалык кошоматчы же маймылдай белимчиби? Болбосо эмнеге алар 
бїт эле кайталай берет? Мен Вашингтонду Бишкекке эле окшоштурдум, 
кечиресиздер, Бишкекти Вашингтонго окшоштурдум. Элин саткан, жерин 
саткан биздин мурунку Орозкулдар, Кїчїков, Кочкорбаевдер, биринчи, 
экинчи куулган президенттерибиз дагы бир туруп Маскєєнї, бир туруп 
Вашингтонду маймылчасынан туурай бергенине уялып да, ызаланып 
да кетем: мурун Маскєєдєгїдєй эле Кыргызстандын шаарларында да 
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Черемушкилер толуп кетсе, 
Лениндин айкелдери жайнап, 
жада калса дааратканаларга 
чейин кыргыз элин кордоп 
келген бир баскынчылардын 
аттары коюла берсе, эми Ва-
шингтонго окшоштуруп Ак їй 
деп атап, анын тїбїнє катын-
дары периште болуп кеткенсип 
аларга канат тагып айкелдерин 
тургузуп алгандарын кара бул 
жолу болгурлардын!

Жєн кошомат кыла бербей, андан кєрє алар ошол эле орустардын улуу 
маданиятын їйрєнбєйбї, улуу илимин, адабиятын їйрєнбєйбї. Жєн бе-
лимчи болбой, андан кєрє алар ошол америкалыктардын ишмердїїлїгїн 
їйрєнбєйбї, экономикасын, технологиясын, техникасын їйрєнбєйбї…

Мейли, анда мен єзїмдїн кєўїлїмдї айнытпай, мурунку ыргакта эле 
баянымды уланта берейин.

Ошентип, мен Айова Сити шаарынан кєптєгєн досторду таптым, 
окурмандарым менен алгачкы жолугушуумду єткєрїп, келечектеги жай-
наган жолугушууларга чыйыр салдым. Кийинчерээк мен кайсы шаарга же 
айылга барбайын, Сан-Франсискогобу же Чикагогобу, Нью-Йорккобу же 
Ханнибалгабы, Вашингтонгобу же Жаўы Орлеандаргабы, Вайоминггеби 
же Денвергеби, Форт Медисонгобу же Калонагабы, Портлендгеби же 
Коралвиллгеби, Дейнфармгабы же Оук-Парккабы – акыры кайсы жерге 
барсам да, кийин Айова Ситиге єзїмїн їйїмє кайткандай шашчу болуп 
алдым. Анткени бул шаар мен їчїн єз їйїм, менин «кєк талааларым» 
болуп калган. Биринчи жылуулук сезим, мындайча айтканда, биринчи 
сїйїїдєй эле ємїрїўдє тереў из калтырат эмеспи. Ошондуктан Айова 
Сити дагы мен їчїн бала чагымдын шаарындай, жаштыгымдын биринчи 
сїйїїсїндєй эле тунук сезимдерди калтырды. Кулагыма эми деле болсо 
тынымсыз баягы ыр угулуп турду:

Бир кездерде кєк талаалар жайылчы,
Кїн нурунун кучагына жайкалып.
Бир кездерде єрєєндєрдє суу акчы,
Туш-тараптан шалбааларга курчалып.
Бир кездерде кєк асманды мелжиген
Ак булуттар агып турчу бийикте.
Кыялымда чоў сїйїїнї эўсеген
Булуў оорун алып турчу тилекте.
Ошондо биз кол кармашып чуркаган
Ашык элек, кєкєлєєчїк мейкинде…
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Бирок эми ал ырдын уландысы да бар болчу, бул жолу ошол саптары 
дагы кулагымын кужурун алып, эстен эч кетпес болду: 

Мен эч тїшїнбєймїн,
Эмнеге сен качтыў?
Кантип мен издеймин,
Эми кантип мен таптым?
Дїйнєў кеў болсо да,
Ал дїйнє мага сенсиз тар,
Байлыгын жайып койсо да,
Кєєнїмдї кантип кубантар?
Бирок издей беремин,
Кайтмайынча сени издейм.
Сени кїтїп жїрємїн,
Єтпєйт кїн мага сенсиз дейм. 
Сен да тентип жїрєсїў,
Єз бактыўды издейсиў.
Акыры їйгє келерсиў,
Кєк талаага жетерсиў.
Мен да бакыт кєрєрмїн
Кєк талаадан сени менен…

Иўглис тилинен которгон Т. МАДЫЛБАЙ
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СУЛУУ АЯЛ ЭМЕС, 
СУЛУУ ОЙНОШ – 

ГЕНИЙДИН ЇЛЇШЇ

Êèøèäåí æîãîðó àäàì

Кишиден жогору адам болорун немис элинин 
улуу философу Фридрих Ницше айтканына кєп 
мезгил болду. Ницше элди абдан эзїї керек 
деген, ошондо кишиден жогору адам пайда 
болот деген. Эл эзилбеген доор аз болгону 
маалым. Фашисттер менен согуш жылдары 
совет эли кандай жапа кєрбєдї? Ошондой кы-
йын мезгилде менин жети жашымда апам єлсє, 
тогуз жашымда єгєй энеме мени таштап, атам 
Армияга жєнєдї. Согуштан кайтып келбеди. 
Мен атам барда сабакты жакшы окучу эмесмин. 
Тырышып кийин жакшы окудум.

Чоў ата, чоў энемдин колунда калдым. Єгєй 
чоў энем багып жїрдї. Ата-энем барда деле 
алар мени баккан кездер болгон. Капастагы 
бєдєнєнї кєрсєтїп, чоў атам алып калам десе 
болбой, тїштїккє атам менен кеткем.

Їчїнчї класстан баштап, отуз сотых короону 
чоў атамдын менден эки ай улуу баласы экєєбїз 
кїрє чїбїз. Уйга чєптї оруп кел чїбїз. Уйдун 
богунан кєў жасачубуз. Сїт бышырган кезде-
рим да кєп болчу. Кээде эрте туруп уйду бадага 

Жазуучунун жандептеринен

РЫСКУЛОВ Рамис 
– 1934-жылы Панфилов 
районунун Кызыл-Туу айы-
лында тєрєлгєн. Москва-
дагы М.Горький атында-
гы адабият институтун 
бїтїргєн. Кыргыз Эл акы-
ны. Кєптєгєн поэтикалык 
чыгармалардын, кєркєм 
котормолордун автору. 
Ыр жыйнактары кєптєгєн 
дїйнє тилдерине которул-
ган.
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кошчубуз. Эртеў менен чоў апам эрте ойготчу. Торпокту шиберлїї жерге 
алпарып аркандачумун. Кээде Эсен аркандачу. Кулунун мен откозуп, 
айылдын четинде ойноп отурчумун. Ошол бээни уурдап кетишти.

Биздин боз їйїбїз бар эле. Эки кап буудай жана дагы бир нерселерге 
тогоп алмашып, казактардын колуна кетти.

Биздин колхоздун кампасы турган жерге жакын жайда туулупмун. 
Башта биздин колхоз «Кызыл Жылдыз» деп аталчу. Азыр Кызыл-Туу 
кыштагы.

Биздин айылда онунчу класска чейин окуткан окуучулардын жатака-
насы согушка чейин болгон экен. Эў кєп айыл-кыштактан балдар-кыздар 
келип окушчу экен. Согуш чыккандан кийин онунчу класстын боз улан-
дары текши фронтко жєнєтїлдї. Бир сонун мезгил єкїм сїрїп жаткан 
болчу. Жаштар шаўдуу сан-дуунун ичинде жашап жаткан.

Кїмїш эжекемдин тамынын тє бє сїндє кєп китеп менен дептер жатчу. 
Алып окуп кєрсєк, ал учурда педтехникумду ким бїтсє, билимдїї деп 
эсептелген экен. Ошо ну билдик.

Биз їйїндє турган жездем Їмєт бек кыргыз тилинин морфология 
менен синтаксисин жазган киши болучу. Ал китеп жазып жатканда мен 
жанында кээде узакка карап турчумун.

Атам Рыскул мени мойнуна так кєтєргєн эмес, эркелеткен эмес. Мени 
жерден так кєтєрїп мойнуна Сагынбек деген апамдын бєлєсї айылдын 
батыш жагындагы їйїбїзгє келип эркелеткен, абдан маўдайы жарыл-
ганча кубанган. Мен аны ээрчип їйїнє барсам, онго жакын кыз отурат. 
Энеси алардын ичинен бирин келин кылып ал – деди. Энеси жана Са-
гынбек экєє кимисин тандаарын билишпей, ары кетишти, бери кетишти. 
Бирок Сагынбек эч кимисин їйгє кийирбей Армияга жєнєп кетип, ошо 
боюнча келбеди. 

Ушул «Кызыл Жылдыз» аттуу колхозго жылдыздын киши келгенин 
ойлоп, анын бир айдан ашык убак єткєнчє биздин айылдан башка жакка 
кетпей жашап жїргєнїн ойлоп, ушунда бир сыр барбы – деп ойлойм.

Мен бала чакта биздин айылдын їч жеринен суу агып єтчї. Биздин 
їйдїн жанындагы сууда чоўдугу билектей балыктар кармалган убактар 
болчу. Азыр суу тоодон келбей, каналдан келип, ал баштагы кезинен 
єзгєрїп кетти. Айылдын башында да, аягында да тегирмен бар эле. Эки 
кєлмє бар болчу.

Цыган аялга бал ачкызсам, жашыруун илдетиў бар, ошон їчїн бак-
тысыз экенсиў, – деди. Таап айтты, – дедим.

Гений болуш їчїн аябай бакты сыз болуу керек. Мен аябай бакты сыз 
жашадым, дээрлик бала чагы ман, туурасын айтканда, алты жашы  ман 
баштап. Бактысыз киши єзїн бактылуу сезиш їчїн кєўїл кубанткыч 
нерселерди ойлоп таба баштайт экен. Мен ошенттим. Эў эле болбосо 
талаага чыгып, же їйдє киши жокто ырдайм.
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Єзїўдї канчалык тємєн сезсеў, ошончо бийик нерсени самап, дегдєєў 
бийик болот экен. Кудуктун ичиндеги бака жылдызды кєрє албагандай.

Он алты жашымда єзїмдї эки курдай машинанын астына ыргууга обду-
луп, анан тим болдум. Єзїмдї жубатуу їчїн ыр жазууму аябай кїчєттїм. 
Ырдагы ийгилигим мени жубатты. Абдрасул Кылычев деген акынды 
билер элем. Ал єзїн поезддин астына ыргытып, каза тапты. Эми ошону 
туураймбы дедим. Ал киши ырымды текшерип, жакшы баа берген. Ырга 
ємїрїм арнап, кїн-тїн ыр жазып, чоў ырахаттарды сезчї болдум. Турмуш-
ту жандай сїйїп кеттим. Он алты жашымда республикага атагым чыкты. 
«Эки энем» аттуу ырым он алты жашыман баштап, алиге ырдалып келатат.

Дїйнєдє эрмеги болгон киши эч кейибейт. Ыр эрмек болду. 

Êàíòèï ãåíèé áîëäóì?

«Гений ким?» деген суроого Ницше мындай жооп берет: «Ким эч айла-
сыз абалда калып, ошол кыйынчылыктан азап жеп, катуу чымырканып, 
анан бир амал издеп, акырында бир жаўы амал тапкан киши» – дейт. 
Мисалга, атчан киши чер токойго кабылып, алга же арт ка кеталбай 
калганда, эми эмне кыл сам деп атына камчы уруп, кайдан чыксам ошо 
жактан чыгайын деп калыў бадалдуу токойдун бир бурчун кєзєп урдуруп 
отуруп, бир ачыкка чыгат. «Гений так ошентет» – деп жазган.

Ємїрїмдї поэзияга арнап, мен да ошенттим. Аябай иштедим. Ар кїнї 
азап чегип, эптеп оокат кылган їйлєргє алиге кєп барам. Кєп балалуу 
їйгє барып, ошолордун тамагын кошо жешчїмїн. Єзїм койдун башын 
алпарып бышыртып жечїмїн. Эмнегедир бай жолдоштордун тамагы 
супсак да, кедей киши лердин тамагы таттуу сезилчї. Ошентип, алардын 
тїйшїгїн да бєлїшчїмїн. Бай жолдоштор бой кєтєрєбї, ошон їчїн 
эмнегедир аларга аз каттаганга аракет кылчумун.

Согуштан, революциядан башы арылбаган орус эли канча улуу адам-
дарды берип келатат. Кремль орногондон берки орустун тарыхын ойго 
алсак, бул элге абдан эле таў калууга болот. Чындап жашоо їчїн орустар 
эў эле чоў курмандыктарды башка элдерден кєбїрєєк берип келгени 
байкалат. Бир карасаў, Иван Грозный пайда болгон, бир карасаў Шаля-
пин, дагы байкасаў Петр биринчи, Белинский, Писарев, Ленин, Горький, 
Маяковский, Есенин жана Вознесенский болуп чыга келишет.

Дїйнєдє кайсы элде ушундай улуу адамдар бар? Бир гана немис эли. 
Орус тилин їйрєнїп келаткан элдер кандай кєп! Азыркы учурда орус 
тилин билбеген киши мусапыр эмегенде эмине. Жер шарындагы кайсы 
гана орчундуу жазуучубу, акынбы, ким орус тилинде чыкмайынча чоў 
ажат ачышпайт. Орус тили чоў єлчєгїчкє айланды. Азыркы учурда ал-
тымыш єлкєдє орус тилин їйрєнїп жатышат.
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Орус тили штык менен, пушка менен корголгон тил! Орус тили бїт 
дїйнєнїн мамлекеттик тилине айланышы да мїмкїн.

Ачкачылык эмне, суук кандай, їшїї кандай, кїрєш, кыйналуу кандай, 
жєє басып тентїї кандай – баарын улуу орус эли баштан кечирген. Ошон 
їчїн улуу эл деп аташат. Ал гана эмес, концлагерлерде жаткан орустар 
канча болгон.

Педагогика окуу жайында окуп калдым. Стипендия албайм. Їйдєн 
талкан ташыйм. Колхоздо алтынчы класстан баштап иштегеним їчїн 
колхоз мага он сом акча жана ун берип турчу. Ошол мени абдан колдо-
ду. Экинчи курсту бїткєндєн кийин окууга эч шартым болбой, окубай 
калдым. Кєчєдє каўгып басып калдым. Ады жеўемкине барсам, кууп 
жиберди. Кєчєдє калдым. Кайда барарымды билбей баратсам, їн чык-
ты. Бу ким, чын эле тааныш їн экен деп башым кєтєрїп єйдє карасам, 
«Кыргызстан пионери» газетасынын редактору Муса Жангазиев экен. 
«Иштеп ал. Бизге келип иште, кийимиўди оўоп аласыў» – деди. А окуумду 
кантем десем: «Заочно оку!» – деди. Ошентип эртеси эртеў менен келсем, 
мени кызматка алды.

Ошентип, абдан берилип иштеп жана ырларыман газетага чыгара 
баштадым. Бутума туфли сатып алдым. Пионердик слетко барсам, Эрнис 
Турсунов деген ыр жазып жїргєн пионер бала кезикти. Ырларын сурап 
алып, газетага тынбай жазып тур – деп кеўеш бердим. Ал убадасын 
аткарды, кєрїнїктїї акын жана котормочу болуп, кийин Пушкиндин 
«Евгений Онегинин» кыргызчага эки жолу которду.

Мен келгенге чейин ыр жазбаган редактор Муса Жангазиев ыр жаза 
баштады. Ошентип, мен аны поэзияга алып келдим. Їч айдан кийин мени 
кєралбагандар чыгып, иштен кеттим.

Ырчы Осмонкул Бєлєбалаевдин баласы Белек мени їйїнє чакырды. 
Мен Осмонкул ырчыга абдан жактым. Биздин їйдє жїрсїн, – деди. Ага 
секретарлык да кылдым. Бир китебин акын Тєлєн Шамшиевге алпарып 
кєрсєтсєм, чыгаруу жаатын уюштуруп, Осмонкул чоў гонорар алды. 
Канча кааласаў, ошончо биздикинде жїрє бер, – деди.

Кийин «Ленинчил жаш» газетасында иштедим. Кайра «Кыргызстан 
пионерине» келип иштеп жїргєндє, айылга барып калдым. Тїшїмє Ленин 
кирди. Кырмандагы карыялар алачыкта отурушканында тїшїмдї айттым. 
Анда бир карыя: «Бир айдан кийин Москвага окууга барасыў!» – деди. 
Чын эле бир айдан кийин Москвага жєнєдїм.

Абдан минительный элем, оорубасам да оорумун деп, улам бир ооруну 
єзїмє жармаштырып ойлой берїї адетим эле.

Он жети жашымда Ысык-Кєлгє командировкага бардым. Темировка 
айылында болдум. Шарипа деген кыз экєєбїз парктан жолугалы дедик. 
Ал кечикти, аўгыча Фрунзеге автобус келатыптыр. Тїшїп жє нєп кет-
тим. Андан соў Жалал-Абадга командировкага бардым. Базар-Коргон 
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кыштагында жана Сузакта болдум. Эў сонун жерлер. Турмуш шаўк деп 
кїлгєн. Мусай аттуу айылдаш тууганым Базар-Коргондо иштеп жїрїптїр. 
Алардыкында болдум. Жолума акча берди. Макала, ыр жазып жїр гєн 
жаш жигиттер мени конокко чакырышты. Бир єзбек мугалим жигит да 
їйїнє конокко чакырды. Мугалимдер баары мени менен маектешип, 
кєўїлдїї отуруштар болду. Базар-Коргондун жїз баласы жана кыздары 
мени жабылып туш-туштан кучакташты. Абдан жакшы кєрїштї. Поезд 
менен келатып, Ташкенге тїштїм. Вокзалын кєрїп, шаардын ичин да бир 
аз араладым. Индустриалдуу Ташкент абдан жакты.

Кечки мектепте да окуп жїрдїм. Окуу єзбекче жїрчї. 
Мен квартирада турчумун. Айыл даш Сакен аттуу кыз меникинде тогуз 

ай бирге туруп калды. Мен Москвага кеткен учурда минингит оорусу 
менен ооруп, єлїп калды. Абдан сулуу кыз болчу. Ал кєпкє эсимен кет-
пей жїрдї.

Íèöøåíèí òåîðèÿñû

Ницшенин теориясы туура келди. Ал аны алдын ала айткан. Мен иштен 
кеткенден баштап, кандай гана кыйынчылык чекпедим. Ар кїнї кайсы 
їйдєн жай, эў болбосо чай ичер бекем дечїмїн. Жамийла жеўемкинен 
чай ичип, оокат ичип алчумун. Алардыкына барбаган кездеримде дагы 
кимдикине барсам дечїмїн. Айрыкча, мен Мусакемдикине барганда 
кенелип жыргап калчумун. Ал кишинин їйїндє кєп жїрдїм. Москвада 
квартирада турганда да барып турчумун. Айрыкча, мени пиво колдоочу. 
Бирєє болбосо, бири пиво алперчї. Арак, винону ичїїгє кєп жылдар 
бою анча кызыккан эмесмин. Ки йинки бир орус: «Мас болгончо ичип 
жїр, ошондо мага ыракмат айтасыў» – деди. Мас болгончо ичип кєрдїм. 
Чын эле їшїмє оорумдан айыгып, ооруканага кєп жатпай калдым. Ыр-
ларымды да чыгарбай жїрїштї. Алты айда он сом гонорар тааптырмын.

Бир комнаттык секция алганда да жыртык раскладушкада (жыйып 
алма кроватча) жатып жїрдїм. Тешигин жапсын деп китептерди тєшєдїм. 
Эптеп ошентип жашап жїрдїм.

Мен ичегим єрттєнгєнчє ачка болуп, эў кызык абалдарга учурадым. 
Кээде бир бєлкє нан алып, бир водопроводго келип сууга малып жейм. 
Бир табак лагман жегенге барабар деп койчумун бир бєлкєнї бїт жеп. 
Эптеп эле кїн кєрїп, ырымды жазып жїрсєм болду. Эч жерим оорубай 
жїргєнїнє тобо дечїмїн. Кайсы їйгє барсам чай, нан, кээде май ме нен 
тамактанчумун. Кээ бир їйдєн лагман жегенде бейиштин тєрїнє беш чык-
тым деп ойлочумун. Мага эў чоў кызматтагы кишилер єчєштї. Дїйнєлїк 
атакка жана бийликке жетип алып, мени менен ачык кїрєштї жазуучу 
Чыўгыз Айтматов дагы жїргїздї. Жазуучулар союзунун ошондогу 
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секретары Токтоболот Абдумомунов атайлап мени кабинетинде кабыл 
албай койду. Келсем эле улгайган жазуучулар менен отуруп алчу, мен бош 
эмесмин дечї. Ал киши авторитетинен пайдаланып, эў кєп жерге менин 
ырларымды баспаш керек деп атайын телефон чалып келди. Чыўгыз 
Айтматов менен Токтоболот Абдумомунов бирге отурушканда келип, 
Фрунзе атындагы заводдогу адабий ийримди башкарып берейин десем, 
ага да каршы чыгышты. Заводго барып иштейин десем, сенин билимиў 
жогору, ошон їчїн албайт дешти.

Мен Чыўгыз Айтматовго бакыт тилеп, оркестр музыкасын угууга жи-
бергем. Ошондо Даниярдын ырын тапты. «Жамийла» повестин жазды. 
Ошентип, мен Чыўгызды колдоого алып келдим, ал болсо мени кєптєгєн 
жылдар бою кордоого алып келди. Чыўгыздын бир мыктылыгы – туф-
лийим кийїїгє жарабай калганда їйїнє бардым. Бир туфлисин кийгизди. 
Чоў болсо мейли деп, башына пахта тыгып кийип жїрдїм.

Адабияттан тышкары иш деле тапмакмын. Бирок поэзияга байла-
ныштуу гана ишке барышым керек дечїмїн. Бир кїнї Абдумомуновдун 
їйїнє келсем, їйїндє банкет болсо керек, тооктун, индюктун эттери 
турат. Курсакты абдан тойгузуп чыктым. Ошентип, мындай ой келди: 
бир чогулушта тескери сїйлєп чыгайын дедим. Жаш кезде сынга тїшїї 
пайдалуу дедим. Ал эмес «Комсомольская правдага» Айги, Ахмадули-
налар жамандалып деле чыкпадыбы. Коомчулуктун алдында бир чоў 
тентек сєз айтуум керек дедим. Пленумда мага сєз тийип калды. Анын 
алдында Чыўгыз Айтматов мени абдан мактап чыкты. Танапистен кийин 
мени сїйлєйт деп, Токтоболот Абдумомунов жарыя кылды. Ошол учурда 
мен тааныбаган бир жигит мага бир стакан толтура вино ичирди. Ошо-
ну атайылап уюштурушса керек. Мен кызуу боюнча келип, сєз алдым. 
Сїйлєп келип: «Турмуштун диапозону марксизмден кеў, ошону жазуу-
чулар эске алууўар керек» – дедим. Токтоболот Абдумомунов ордунан 
тура калып мени: «Марксизмге шек келтирди, кечирим сурасын» – деди. 
Мен сурабай койдум. Ошондой айтканымдын себеби, Маркс менен Ле-
нинден да мыкты киши чыгышы мїмкїн деген ойду айткан элем. Аны 
тїшїндїрїп берїїмє мїмкїндїк беришпей, сєзїмдї кыркып коюшту. 
Ошентип, мени ошого тогоп такыр эле коомго зыяндуу киши дегенси-
шип, бїт кыргыз интеллигенциясы мени теўине албаган саясат жїргїзїп 
келишти. Мен Пишпектеги агамкына барууга бир бєтєлкє арактык акчам 
болбогон їчїн алты чакырым жерге он алты жылдан кийин каттадым. 
Ошонун єзї эмнени гана билгизбейт. Автобуска билетсиз тїшпєй жїрдїм. 
Кєп жылы жєє жїрдїм. Ады жеўемдин їйї борбордо болчу. «Ала-Тоо» 
кинотеатры борбордук жай эсептелчї. Сырттан келген жаштар да ошо 
кинотеатрдын жанына чогулушчу. Мени элге чоў чачым менен абдан 
атым чыкты. Чоўдордун кимиси болбосун, мени билишчї. Москвада, 
литинститутунда окуп жїргєндє чоў чач койгом. Москвалык жазуучулар 
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да мени чоў чачыман билишчї. «Юность», «Огонек», «Дружба народов» 
журналдарына, «Комсомольская правда», «Литературная газетасына» 
ырларым бир кыйла чыгып келип, анан чыкпай калды. Тынбай эле газе-
таларга чы га бериш да жакшы эмес экенин билдим. Эў кыйын кездерде 
мен ницщенец эмесминби дечїмїн. Абдан ич кїйїї, єкїнїї, ыйлоо, азап 
чегип кыйналыш керек жана алар табигый єтїї керек дечїмїн.

Москвада жїргєндє он тогуз жашымда єзїмє нааразылык оору менен 
ооругам. Ал генийдин оорусу экен. Айыккандан баштап бир укмуш жан-
дын жыргашын, жашоодогу бир улуу кайфты алуу мєєнєттєрїм баштан 
кечирип, сан ажатым ачылды. Казак жазуучусу Макан Жумагулов мени 
менен бир бєлмєдє турчу. Анын музыка ойноткучу жана ыр табактары бар 
эле. Ошолорду коюп, Григ, Бетховен, Чайковский сыяктуу композиторлор-
дун музыкаларын тыўшачубуз. Айрыкча, «Болерону» тез єздєштїрдїм. 
Ошентип музыкага кызыгуум башталды. Биз бала чакта жана жаш чакта 
кайырчылар кєп болчу. Кєчєнїн боюнда кайыр сурап тургандар кєп эле.

Îí ýêè àêûí, áèð êðèòèê

Мен Алматыга барганда алматылык досум Анварбек кезикти. Дароо 
такси кармады эле, бир сулуу кыз курбусу менен келе калып, ага тааныш экен:

«Бул тармал чач жигитти бизге калтыр, аны менен киного кирелик!» 
– деди. Анварбек болбой койду. Ресторанга кийирди. Андан кийин 
їйїнє такси менен келдик. Келгенден кийин кой союлду. Он эки акын, 
бир критик болдук. Отуруш шаан-шєкєтї башталды. Мага тєрдєн орун 
беришти. Сєз беришти.

– Жамбулду силер культ кылып жасап алгансыўар. Абай тради-
цион ный акын, Олжас анда чыга элек болчу. – Силер жарытып жазбай 
жатасыўар. Музафар Алимбаевдин сєздєрї кооз, ойлору аз! – дедим. 

Музафар жанымда олтурган, жаакка чапты. Биягымда Анварбек 
олтурган, кєзгє келтирип бир муштады. Кєзїм кєгєрїп чыкты. Он эки 
акын жана бир критик мага жабылышты. Мен эшикке чыга жєнєдїм. 
Коргондон ары секирип тїштїм. Эки-їчєє сыртка чыкты. «Кечиресиз 
кел, айланайын!» – дешти, болбодум. Кайра кирип кетишти. Мен таш 
менен уруп, тамдын капталын тешип, жерин ойгулап таштадым. 

Жолго чыктым. Бир чоў машина айдаган шофер машинасын токтот-
ту. Вокзалга жеткизип койду. Їч сом бердим. Бир скамейканын їстїндє 
жатып уктап кеттим. Ойгонсом, эки орус аял жанымда олтурат. Бирєє 
чачыман улам сылап коёт. – Бул казак эмес кєрїнєт, єзбек го – деди. Мен 
ордуман туруп, таў эртеў менен бир орус аялдан суу сурасам, кара кофе 
берди. Ал ошо вокзалда иштеген неме экен. Мени жылуу кабыл алды. 
Кєзїмдїн эмне їчїн кєгєргєнїн суроодон уялды окшоду, унчукпады.
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Эртеси базарга келдим. Эки казак бала чебурек жеп жатышыптыр. 
Экєє мени жанында карап турганымды байкашты да тез жешип, эки 
чебуректи калтырып кетишти. Мен ысык чебуректен жеп, курсагымды 
тойгузуп алып, кайта вокзалга келдим.

Баягы келин оюмдан кеткен жок. Ошонун адресин алып калгам, аны 
їйїнєн таппадым.

Мага Олжас кезигип калды. Ал їйїнє жїр – деди. Карындашы жолдо 
бараткан экен. Олжас ага: «Мынабу жигит, во!» – деп баш бармагын 
кєрсєттї. Кєзїм кєгїнє карабай Олжастын їйїндє конокто болдум. Вок-
залга кайра келип, кєзїмдїн айыгышын кїтїп отурсам, билетиў жок деп 
текшеришип, вокзалдан кууп чыгышты. Он бешинчи октябрь болучу. Вок-
залдын жанындагы скамейкада жатып, кєп ойго баттым. Їстїмє биринчи 
кар жаап, жууркан сыяктуу болуп калды. Эч їшїгєндї туйбай каалгып 
уктап кетипмин. Бир оокумда їч милиционер келип ойготушту. Бир жаш 
орус милиционер ыйлап жиберди. Алар мени вокзалда бол, каалаганча 
бол, биз уруксат этебиз дешти. Алматы вокзалынан трамвайга тїшїп, 
акыркы токтогон жеринен тїшїп калып бир будкага кирсем, меши бар 
экен. Бир кишиден газет, ширеўке алып, кагаздарды жактым эле бєлмє 
жылыды. Ошердеги бир кайырчы да келип жылынды. Їч саатча жылуу 
болду. Андан кийин кайта їшїй баштадым. Аўгыча таў агара баштады. 
Таўкы трамвайга тїшїп шаар аралап, їч кїн болгондон кийин кєзїмдїн 
кєгї кєп билинбей калганда, Фрунзе шаарына жєнєп кеттим.

Кыскасы, мурдуман эшек куртум тїшкєнчє аздым. Эгер кїнїгє 
тїшкїсїн эки кружка пиво ичпегенде, мен ачкадан деле єлїїгє дуушар 
болмок элем. Чачымды да алдырбай, ишке да орношпой, ырды блокнот-
ко жазып жїрдїм. Анда шариковый ручка чыга элек. Ручканын азабын 
далай жегенбиз. Эмки жаштар тим эле бактылуу. Алар, айрыкча жаш 
акындар жаштардын фестивалдарына чакырылып турушат. Ыр окууга да 
чыгышат. Жакшы гонорар да тєлєнєт. Азыркы учурга дейре ыр окууга 
мен эки-їч гана курдай чыктым. А да Фрунзе шаарына гана. Тышка, 
Тянь-Шанга гана бир жолу чыккам.

Бойдок жїрсєм ыр жазып, эч тиричиликтин камын жебей, чыгарма-
чылыкты уланта берем деш жаман экен. Бир врач аял: «Мага їйлєн» 
– деп кеўеш берди. «Анда мен эмне, обыватель боломбу?» – деп абдан 
чочуп кеттим. Бирок балалуу болуу менин акындыгым артка тартат ко 
деп ойлоп, эми бир кыйла атым чыккан акын болуп калдым. Эми мага 
бала-чака да керек деп, отуз экиге келгенимде Клара аттуу мордовка кыз 
менен їч жыл бирге жашап жїрдїм. Їй-бїлєнїн мыктылыгы аз акча 
менен деле тыў жашоого болот экен. Бойдок кезде канча кєп акча алсаў 
деле талоонго тїшїп жок болуп кетет. Ошону билдим.

Бойдок киши эригет да. Ар кандай кїтїлбєгєн ургаачыга кезигип, ар 
кандай ооруларга да чалдыгат экен. Жаман экен, узак бойдок жїрїш. 
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Дейди болуп, кєтї бош куу райга окшоп, дегеле чыныгы гражданин бо-
лууга акы бербейт экен.

Клара менен жашап жїргєндє мен їйдєгї бейкуттукка оронуп, тынч, 
жай турмуш эмне экенин билдим. Эў эле бир мажорный темада ырлар 
цикли жазылды. Деги эле бойдок кезимде андай жазмак эмесмин. Ша-
риковый ручка чыкканын мен майрамдай кабыл алдым. Кайсы мастер 
чыгарды деп таў калдым.

Эмки жаштар кєп нерселер даяр болуп калган кезде тєрєлїшкєндєр. 
Бирок бул дагы аз. Мындан укмуш єсїштєр болот. Кийинки жаш муун дар 
эў кєп нерсеге таў калышмак.

Кыямат кыйып єтпєсєм,
Каалаган кїнгє жетпесем.
Тагдырдын татаал чийинин
Кастарлап бир кїн чечпесем!

Менде бир єжєрлїк жашайт. Бойдоктун да чеги бар экен, аны бил-
дим. Илим-билим алуу жолунда жїргєн киши їчїн кєп жыл бойдоктук 
да керек экени чын.

Илгери їйлєнбєй жїрїп нечен гений чирип єлгєн, жетимиш тїлєп. 
Генийлик Тїлеевди тїлєткєн. Тїгєловду тїгєйїнєн ажыраткан. Эмне 
болсо турмуш деген алга барат токтобой. Канча сулуу кызды кєрдїм, 
койду деги сїйгєнїмє окшобой! Сулуу эмес кишилердин эмгеги сулуу! 
Генийге пар – тул катын. Тул – пар деп чечилет, тулпар деген. Гений сулуу 
аял алса, бир балээге жолугат. Сулуу эмес аял алып, сулуу ойнош кїтїї 
эў эле керек генийге! Сулуу эмес аял бир ишине жарап берет. Сулуу аял 
азгырма. Жїз балээге, жїз шайтанга кезиктирет бир сулуу. Бойдоктук 
тормозу жок машина! Бойдоктук – бозоруш!

Ñóëóó êûçäûí ñóóñóíäóãó

Мен бир пьесанын талкуусунан чыктым. Эмен паркта скамейкада эки 
кыз сїйлєшїп олтуруптур. Бири эў эле жылдыздуу, сулуу экен. Карап 
кєзїм тойбоду, улам тиктеп єтїп баратсам, ал кыз:

– Саламатсызбы, байке! – деди.
Мен токтой калып жакын келдим да, аларга жанаша отура кеттим. Ар 

нерсени сурашып, ал кыз менен тааныша тїштїм. Жанындагы кызды эми 
сен їйїўє бара бер – деди. Ал кызды мен їйїмє ээрчитип алдым. Экєєбїз 
автобуска тїштїк. Їйгє жеткенче шаштым. Мындай сулуу кыз менин 
їйїмє келелек деп, ашкан сулуу кыздын жанында келаттым.

Їйгє келдик. Ал кыздын жанында турганыма, аны менен кєп элдин 
кєзїнчє сїйлєшкєнїмє эле менменсип, кєўїлїм єсє тїштї. Башым 
кєкєлєдї. Турмуштун бир бийик чокусуна чыккандай болдум. Кыргызда 
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мындай сулуу кыз чыгалек дедим. Кєп эле кєргєн сулууларымды элес-
теттим. Ал эмес, Сакендин да элеси єсє тїштї. Периштенин же перинин 
кызы ушундай болот ко дедим.

Анын псевдоними Рита экен. Ал экєєбїз жылан менен бакадай арбаш-
тык. Ал жаш болгону їчїн кєп оюн жашырбай, кандай болсо ошондой 
сїрєттєп айтып берди. Мен анын сєздєрїн тереў сезим менен ынтаа 
коюп уктум. Кээ бир башынан єткєргєн окуясын айтканда, мен аны 
абдан аяп кетип, бїт делебем козголду. Мен аны їч уктасам тїшїмдє 
кєрбєгєн кыздардан башкача инсан болгону їчїн таў калдым. Чын эле 
ал Шахерезада сыяктуу кєп кызык жомокторду жана єз башынан єткєн 
баяндарды айтып берди. Кєбїнє ишенсе да болот, ишенбесе да болот. 
Бирок сєздї аяр сїйлєп, элестїї сїйлєп бергени жакты. Экєєбїз ырда-
шып, бирге ырдап да кєрдїк, аябай ээн їйдє сырдаштык. Сїйїїбїзгє 
жана сїйгєнїбїзгє чек жок жана ар кандай кокустуктар экєєбїздїн 
романтикабызга карама-каршылык туудуруп, чыны менен кїйїт эмне, 
єкїнїї эмне, баарын башыбыздан кечирдик.

Аны он жашында аэропорттун жанындагы бактан кезигип, бир чоў 
киши бузганын айтып бергенде, мен жинди болуп кете жаздадым. Анын 
єгєй энесинен кєргєн жабырын угуп, ого бетер їнє боюм дїрїлдєдї. 
Ал кыз бир шайкага туш келип, хулигандардын тобуна катышканын да 
айтты. Бул он алтыдагы кыз эмнени кєрбєгєн деп таў калдым. Ушунун 
баары ашкере сулуулуктун айынан деп билдим.

Ал тїш кєрчї. Тїшїнє эў кєп кызык нерселер кирчї. Аяндарды 
тыўшачу. Аны шамал учуруп, кайта кондурган да экен. Ал бир кїнї 
мени менен тоого барып келатып, чалкасынан жатып булуттардан ажа-
йып сїрєттєрдї кєрдї. Мен да ошенттим. Эў эле кызык: экєєбїз бирге 
келатсак, автобустан беш-алты бала чубуруп тїштї. Фрунзедеги бир 
институттун балдары экен. – Эй, силер менен бул кыз їчїн мушташууга 
даярмын – деп, мен колума таш алганда, кайра автобуска тїшїп кетишти.

Їйїмдїн жанында бир шофер турчу. Ошол мас экен. Бир кїнї Ританы 
чай, нан алып кел деп магазинге жибергем. Аўгыча, їйдїн ичине тирук-
муш шамал уруп, кагаздарды сапырып жиберди. Тике эле сыртка жїгїрїп 
чыктым. Ошол шофер экен. Аны їйгє жибербей, паркка жїр деп колунан 
тартып жатыптыр. Дароо барып, ал шоферду тумшукка берсем, чалкасынан 
тїштї. Кайта турганда дагы муштасам, дагы кулап тїштї. Кийин иниси экєє 
келип, бизди мушташууга мажбур кылышты. Рита ал шофердун инисин таш 
менен башка урду. Шофер жигит экєєбїз ит жыгылыш болдук. Бирибиздин 
їстїбїзгє бирибиз чыктык. Ошол жердеги орус балдар мага болушуп, аны 
кет дешип чуулдашты. Экєє аягында їйлєрїнє кире качышты. Ошол шофер 
андан кийин мага кезикпей калды. Кєчїп кеттиби, билбейм.

Ошентип, мен поэзия жана сїйїї їчїн жиндиликтин чегине жеттим. 
Ал кыз мага колун кесесе, колунун сєємєйлєрї таасир этип, кыйналчу да 
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болдум. Ошентип, ал сыйкырчы кыз экенин билгизди. Экєєбїздї тирїї 
жел ээрчип жїрчї болду. Кайда жїрсєк келип, їйрїлїп кызык таасир этчї.

Ошентип, улуу поэзия їчїн ооруканага да кєп жатчу болдум. Рита кошо 
жатты. Экєєбїз сейил убагында кезигип жїрдїк. Аны мага кєрсєтпєсє, 
катуу ооруп калчумун. Ошон їчїн аны мага жолуктуруп турушчу. Їйдєн 
атамдын иниси Токтонаалы бир чоў дарбыз, анан эт бышырып келишти. 
Дарбыз дары экен, ошону жеп экєєбїз теў ооруканадан чыгып кеттик.

Àéòìàòîâ ýìíåãå óáàêòûëóó êûç-êåëèíäåí êà÷òû?

Раджаби-йога абалына чейин бармайынча чоў акын болуш ал бери 
жактагы нерсе деп билем. Чоў художникке да ошол керек.

Табият єзїнїн бардык сырын раджаби-йогдорго айтат. Ошон їчїн 
анын биринчи стадиясы хатка-йог абалына да жеткен. Ал їчїн беш жыл 
кечилдик турмуш сїрїш керек.

Бул система индиялык система. Аны ишке ашырмайынча, эптеп ыр 
жазган гана бир акын сєрєй болосуў.

Жаш акындарга бул хатка-йога системасы эў керек. Бирок ага чанда 
гана жаш акын барышы ке рек го деп ойлойм. Бул ыкма дон-жуандарга 
да керек. Кєп жыл бою кыздар менен мен автобуста жанаша турсам эле... 
ошого ыраазы болчумун. Єздєрї менен достошууну анча ойлочу эмесмин.

Бул системанын башкы максаты – табият менен сїйлєшїї. От, суу, аба 
менен сїйлєшїп жїрїї. Адамдан жогору эмне? Ал – Кудай. Ал – Аба! 
Жан берип, жанда жїргєн ошол аба менен сїйлєшїп жїрїї абалына 
абдан азгандар, катуу ооруга чалдыккандар жетет. Кулакка їн угулуп, 
ал їн ар кандай ойлорду тыўшатат. Ушундай кишиден жогору адам чы-
гат деген Ницшенин жазганы ишке ашты. Мен ошол кишимин. Бирок 
илим жогорку кишинин деўгээлине жеткен аппаратты – электрондук 
машинаны ойлоп чыкты. Ал аппараттар мени менен кєп жылдан бери 
сїйлєшїп келатышат. Мага окшоп оорубай, жєєлїбєй эле электронду 
тыўшагандар мени да тыўшашып, жогорку адамдын идеяларын илим 
пайдаланып келатат. Ошентип, адамдан жогорку адам деле бардык сырын 
илимге бергени їчїн анык жогорку поэзияда илим туруп жатканын мен 
далилдеп жаздым так ушул чыгармамда. Бирок адамдан жогору адам 
болуу жай турмуштан жїз эсе єйдє экенин моюнга алам. 

Хатка-йог абалындагы учурда бойго бїткєн бала эў эле сулуу, жалындуу 
болуп туулат экен. Индустар, єзбек, уйгурлар да хатка-йогдук канында бар 
элдер болгону їчїн кыздары сулуу, балдары ша йыр. Хатка-йога адамзатты 
отсуздук, кїлбєє, каткырбоо абалдарынан куткарат.

Хатка-йога, раджаби-йога кедейликти унуткузчу, кайгыны унут кузчу, 
азап чеккениўди да пайдаланууга їйрєтчї чоў илим!
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Кєп кишилер тилекке бай болуп жетсе, кєп кишилер кедей болуп 
бактылуу болушат, тилекке жетишет!.. Кептин тєркїнї мына ошондо.

Жогорку ыракатты жыныстык жол менен эмес, єзїнїн денесинин 
єрттїїлїгї менен їшїбєй, суукту суук дебей, жеген таякты таяк дебей 
алган киши хатка-йог, же жогорку адам деп аталат. Андан бийик да-
ражага индиялык йогдор гана кєтєрїлє алат. Хатка-йог беш жыл толо 
баштаганда жыныстык байланыш жасаса жарылып єлєт. Мен їч жыл 
дегенде жыныстык байланышка барып, шартты буздум. Болбосо, чыныгы 
хатка-йог болуш максат болгон жок. Анын мага кереги да жок эле.

Їч жыл дон-жуандык кылдым. Болбосо жинди болуп, ооруканадан 
чыкмак эмесмин. Бирок хат ка-йогдун їч жылдыгын закон доштурганым 
деп ойлойм. Бул менен єз тагдырыма байланышты. Тамакты їч маал тоё 
ичкен киши хатка-йог боло албайт. Болбосо да ачкалыкты, чала тоют-
тукту сезбесе, жарыткан хатка-йог болбойт.

Єздєрїнїн отун жоготуп, же уурдатып койгондор кайгылуу, наалуу менен 
кїн кєрїшєт. Бири бирин єлтїрїїгє, жок кылууга шашат. Мїмкїн согушту 
отун жо го туп алгандар чыгарышы да мїмкїн. Андайлардын далайы мен 
турмушта отум жоголгончо жашадым, эми эмне болсо, ошо болсун дейт. 
Балдарын да аябайт. Айрыкча, тєрєтканадан аялым чыкканда мен жаман 
болдум. Аялым жаштык кылып, кырк кїнгє жетелекте мени менен бирге 
жаталы деди. Жарабай калганым їчїн эмес, анын арты кандай болорун 
билгенимен ажырашып, кєпкє араз болуп жїрїп, араў кайра жараштым.

Ошон їчїн жаштарга кєп кеўеш керек. Кеўеш берїїдєн баш тартыш 
абдан жаман. Айрыкча, врачтын кеўеши зарыл. Ошон їчїн адистерге 
кайрылуу – жаштарга эў керек.

Мен Москвада жїргєндє жашыруун документ таап, ошону окуп хатка-йог 
болгом, илимдин кишилери мени ылайык кєрїп, ошону билсе дешсе керек. 
Мен ошону чындыкка айлантып, єз тагдырыма байланыштырып кєрсєм, 
гипотеза туура чыкты.

Чыўгыз Айтматов «Бетме-бетти» жана «Жамийланы» жазып жїргєндє 
эмне їчїн кыз-келин менен байланышпайт деп бир студент экєєбїз сєз 
кылдык. Биз дагы кєп кыз-келинге жулунбай, жазуу артынан дээрлик 
тїшїїнї ойлодук. Ушу да керек го дедик. Кийин мага єзїмїн тагдырым 
да кошумча болуп, хатка-йог жолуна ойлобосом деле тїшїп жїрїпмїн. 
Ага чыдоонун єзї чоў баатырлык. 

Áàñìàãà äàÿðäàãàí 
Àëûì ÒÎÊÒÎÌÓØÅÂ 

Сулуу аял эмес, сулуу ойнош – генийдин їлїшї
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ЄМЇРЇ ЄРНЄК 
ЗАМАНДАШ

Элинин кызыкчылыгын туу тутуп, элимдин 
эртеўи, дєєлєт-руху деп жан дилин арнап, аян-
бай кїйїнїп, кїндїр-тїндїр ак эмгегин арнаган, 
ал, опол-тоодой эмгегин эч кимге колко-кадыр 
кылбастан аста басып, сыпайы жїрїп,  сыйлык-
сыйдан алыс калган адамдар болот. Ошондой, 
орошон адамдардын бири Буудайбек Сабыр 
уулу. Элдик рухий казынага, маданиятына 
кошкон салымы ат кєтєргїс экенин жамы журт 
жакшы билет. Єкїнїчтїїсї учурда сексен жаш-
ты таяп калган ал аксакалыбыздын... бир да 
мамлекеттик сыйлыгы жок! Ал аткарган иштин 
ар бирєєнє эле «эмгек сиўирген», жалпысына 
«элдик», атургай эрдик наамын небак берїї 
керек эле, эмгекти сыйлаган элдин парзы болчу. 
Узак жылдар єлкєбїздїн гезит-журналдарында, 
«Мектеп» басмасында, Кыргыз Улуттук илим-
дер академиясынын тил жана адабият институ-
тунда иштеп, ардактуу эс алууга чыккан. Ошол 
жылдары, тактап айтканда, 1960-жылдан тар-
тып, элибиздин атактуу комузчуларынын, кыл 
кыякчыларынын, чоорчу, темир комузчулары-
нын баа жеткис кымбат їч миўдей (!) кїїлєрїн 
авторлордун, чеберлердин аткарууларында 
жаздырып, КТРдин Алтын фондусуна, Компо-
зиторлор союзунун фондусуна єткєрїп берген. 

Мамлекеттик 
сыйлыкка талапкер
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Ал таланттардын алыс-жакын жашаганына карабастан жер тїрє издеп 
барып, же баш калаага келип калганын чакырып алып алакандай їйїнє 
меймандап жаткырып, єз каражатын аянбай жумшаганы таў калтырып, 
азыр да эл оозунда аўыз болуп айтылып келет.  Эч кандай техникалык 
аспабы жоктугуна карабастан Г.Айтиев, С.Чокморов, Т.Герцен сыяктуу 
мыкты сїрєтчїлєрдї ээрчите жїрїп, же алардын єнєрканасына алып 
барып кєпчїлїккє белгисиз, жїздєгєн єнєрлїї адамдардын сїрєттєрїн 
кол менен тарттырып, элесин элге, бїгїнкї бизге жеткиргени эле не деген 
орошон эмгек! 

Кезинде Аалы Токомбаев Б.Сабыр уулун дїйнєгє белгилїї музыка 
изилдєєчї А.Затаевич менен бир катарга койгон. Ал эми адабияты-
быздын дагы бир алпы Т.Сыдыкбеков фольклорчунун «Унутулгус 
кездешїїлєр» (1977-ж.) китебин ошол мезгилдеги мыкты жазылган 
чыгармалардын бири катары жогору баалаган.  Анын мектеп жашынан 
эле башталган калемгерлиги, мыкты котормочулугу, редакцияларда-
гы ишмердиги єзїнчє айтылуучу узак сєз. Буудайбек Сабыр уулунун 
жакында эле 40 жылдай чогулткан эмгектеринин чети 2008-жылы гана 
эки кєлємдїї китеп болуп жарык кєрдї. Ал, айрым чиновниктер ки-
тепке авторлош кылсаў гана чыгарам дегендеринен кєз жара албай 
келген «Эл шайырлары», «Жомокчулар жана жомоктор» деген сапаты, 
кєлємї да бараандуу китептери элдик рухий казынанын табылгыс 
булактары. Алардын ар бири жогорку сыйлыктарга толук татыктуу 
экени талашсыз. 

Сєз кылынып жаткан «Эл шайырлары» китебинин кєлємї 31,75 
басма табак. «Манасчылар», «Акындар», «Комузчулар», Кыякчылар» 
жана «Чоорчулар» деген беш бєлїктєн турат. Анда мурдатан адабият-
ка кирбей, кєпчїлїккє аз белгилїїлїгїнєн улам ар бири табылгыс 12 
манасчынын, 11 акындын, 29 комузчунун, 12 кыякчынын, 1 чоорчунун 
ємїрї, тагдырлары, чыгармачылыгы кєркєм, далилдїї баяндалган. 
Ал, кыргыз адабияты менен тарыхын иликтеген окумуштуулардын, 
адабиятчылардын табылгыс окуу китеби, жалпы эле окурман журтунун 
сїйїктїї китеби экени турган иш. Келечек муундарды тарбиялоодо 
кєєнєрбєс булак. Анын чыгармачыл жаштардын «Нурборбор» коом-
дук бирикмеси тарабынан Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка 
кєрсєтїлїп жаткандыгын кош колдоп колдоого алуу туура. Ошол эле 
кезде Буудайбек Сабыр уулунун чыгармачылыгы тууралуу сєз козголуп 
жатканда анын ат кєтєргїс бєлєк эмгектерин да эске албай коюуга 
болбойт. Анткени, анын ишмердїїлїгї єз учурунда бааланбай келген: 
ар бир иши жогорку сыйлык менен баалоого татыктуу. Ага бир эле 
мисалды: 1960–1965-жылдары эле кыргыз радиосунун Алтын жана пай-
далануу фондусуна жаздырып берген комузчу, кыякчы, чоорчулардын 
тизмесин кароо эле жетиштїї. Алар:

Ємїрї єрнєк замандаш
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188 А. КЫДЫРБАЙ уулу

Комузчулар:
Акматалы Моўолдор уулу – 32 кїї (миў метрден) – 2 рулон;
Ыбырай Туманов – 119 кїї – 10 рулон;
Эркесары Бекбазар уулу – 102 кїї – 8 рулон;
Асаналы Кыштообай уулу – 98 кїї – 9 рулон;
Барпы Серпек уулу – 32 кїї – 2 рулон;
Макиш Батай уулу – 30 кїї – 2 рулон;
Самсалы Алыке уулу – 57 кїї – 4 рулон;
Усуп Ороз уулу – 48 кїї – 3 рулон;
Жєлєгєн Чымырбай уулу – 31 кїї – 2 рулон;
Абдрахман Кыдырбай уулу – 62 кїї – 4 рулон;
Чалагыз Иманкулов – 40 кїї – 3 рулон;
Жаналы Корочиев – 30 кїї – 2 рулон;
Асанбек Жаналы уулу – 41 кїї – 3 рулон;
Жалы Алу уулу – 20 кїї – 1,5 рулон;
Мурасалы Турсунбай уулу – 45 кїї – 4 рулон;
Назаралы Шишбашев – 31 кїї – 2,5 рулон;
Касмалы Тойгожоев – 20 кїї – 1,5 рулон;
Абдыкерим Мокоев – 20 кїї – 2 рулон;
Жылчый Сулайман кызы (Курманкожоева) – 19 кїї – 2 рулон;
Шекербек Шеркулов – 46 кїї – 3 рулон;
Курманалы Нусуп уулу – 30 кїї – 2 рулон;
Муса Молдокан уулу – 15 кїї – 1 рулон;
Бокеш Караке уулу – 14 кїї – 1 рулон;

Кыякчылар:
Датка Шааке уулу – 34 кїї – 3 рулон;
Иманкул Мырза уулу – 25 кїї – 2 рулон;
Кошалы Кыскараев – 12 кїї – 1,5 рулон;
Кулмат Асанбай уулу – 10 кїї – 1 рулон;
Айымбїбї Їмєталы – 6 кїї – 1 рулон;
Таип Турматов – 10 кїї – 1 рулон.

Чоорчу:
Асанбай Карим уулу – 16 кїї (эки вариант) – 2 рулон.

Бардыгы: 1126 кїї – 88 рулон.

Мына, Буудайбек Сабыр уулунун кыргыз маданиятына, искусствосу-
на кошкон зор салымынын бири! Опсуз орошон эмгек. Ушул иши їчїн 
эле не бир чоў сыйлык ыйгаруу адилет болмок. Кыргыз фольклорун, 
таланттарын мынчалык тїрє иликтеп, жыйнап, сактап калган адам жок-
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тур. Эгерим аталган кїїлєр учурунда жазылып алынбай калса кандай 
гана орду толгус, оор жоготуу болмок. Азыр аларсыз рух казынабызды, 
элдик музыкабызды элестетїї эч мїмкїн эмес. Анан неге ушунчалык 
уюткулуу иш єз убагында татыктуу бааланбай калды? Эми ал, ошол 
кездеги мамлекеттик, маданият мекемелеринин жетекчилеринин жете-
сиздиги, абийиринин айыбы дейлик. Азыркы, эл тарабындагы бийлик 
ал кемтикти кеч да болсо толуктап, Буудайбек Сабыр уулуна жогорку 
мамлекеттик сыйлыкты ыйгарса акыры адабиятты, маданиятты урмат-
тап, аны аркалаган адамдарга татыктуу сый кєрсєткєнї болуп калмак. 
Ошондой болоруна ишеним чоў.

À. ÊÛÄÛÐÁÀÉ óóëó, 
ÊÐ ìàäàíèÿòûíûí ìûêòû êûçìàòêåðè   

   

Ємїрї єрнєк замандаш
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БОРБОР АЗИЯ ЖАНА 
ЧЕТ ЭЛ АСКЕР 

ОЧОКТОРУ

... «Кансыз согуш» аяктаган соў Россиянын 
дагы, АКШнын дагы аскерий базаларынын 
жайгашышы кескин єзгєрдї. АКШнын аскерий-
саясый жетекчилиги 1988-жылдан 1995-жылга 
чейин 97 чет єлкєдєгї аскерий базасын жапты. 
2003-жылга чейин Европа аймагына жайгашкан 
айрым аскерий базаларын дїйнєнїн башка ай-
мактарына кєчїрєрїн 2001-жылы жарыя кыл-
ган. Душман кєз алдыда  турган аймакка аскер 
кїчїн туруктуу жайгаштыруудан аткез берїї 
Пентагон саясатынын кийинки єзгєчєлїгїн 
тїздї. Андыктан алар «базалар эмес, ал жай-
гашкан жерди» аскерий саясатына єзєк кылып 
алды. 2006-жылдын сентябрына чейинки маа-
лымат боюнча Пентагондун чет мамлекеттерде 
болжол менен 823 аскерий базасы бар (буларга, 
мисалы, Кыргызстандагы жїк ташуучу транзит 
борбору (ЦТП) сыяктуулар кирбейт).

Ал эми Россия жетекчилиги 2000-жылдын 
башында эле «алыскы чет мамлекеттердеги» 
базаларынын бардыгын дээрлик жабууга арга-
сыз болгон. Албетте, ар кандай себептер менен, 
бирок абалы экономикалык жана саясый жаг-
дайларга байланыштуу (маселен, Сомалидеги 
ички кырдаалдын єзгєрїшї, андан Россия аске-

КУТАНАЕВА Нурия 
Асылбековна – Кыргыз-
славян университетинин 
саясат илими жана эл ара-
лык мамилелер адистиги 
боюнча бїтїргєн (1999). 
2003-жылы Германияда-
гы Айхштэтт универси-
тетинде саясат илими; 
2005-жылы ОБСЕнин Биш-
кектеги академиясында 
«Борбор Азиядагы саясат 
илими» адистиктери бо-
юнча магистрдик даража 
алган. КР тышкы иштер 
министрлигинин диплома-
тия академия сында сабак 
берген. Учурда Борбор Азия 
эл аралык университетинин 
(МУЦ) программасын же-
тектейт. Макала аталган 
университетте єткєн или-
мий конференция материал-
дарынан айрым кыскартуу-
лар менен которулду.
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рий контингентин 1991-жылы чыгарып кетїїгє аргасыз кылды). Россия 
Федерациясынын (РФ) ушу тапта (2007-ж.) Сириянын тартуусун эсепке 
албаганда, постсоветтик єлкєлєрдє жайгашкан 25 аскерий базасы бар. 
(Эскерте кете турган жагдай, РФнын Борбор Азиядагы кєпчїлїк аскерий 
таасирин аскерий база эмес, аскерий объект атаган оў.)

Дагы бир маанилїї жагдай, Борбор Азия (БА) колтугунда жайгашкан 
жана ал аймакка таасири чоў Кытайдын бир дагы чет мамлекетте аскерий 
базасы жок. Айрым маалыматтарга караганда, андай ашыкча «жїктї» 
кїткїсї да келбейт.

Ошентип биз: 
– БАнын кайсы республикаларында аскер объектилери бар?
– Кайсы мамлекеттер БАда аскерий объект кїтєт?
– Алардын негизги максаты эмне?
– Алар жайгашкан территориялар кайсы финансы негизинде берилген 

(бекерби, аренда акысынабы же компенсация иретиндеби)?
– Ал объектилерге эски инфраструктураларды пайдаланабы же 

жаўылары курулуп атабы? деген суроолорду коюп, жооп издеп кєрєлї.

Êàçàêñòàí – Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿñû

Эсил кайран СССР урагандан кийин да Казакстан Россиянын айрым 
аскерий объектилерин сактап калды. Анын дээрлик бардыгы їчїн Россия 
Казакстанга аренда акы тєлєйт.

РФ коргоо министрлигинин мамлекеттик сынак полигону – 
«Байкоўур» космодрому. Бул РФнын чет єлкєлєрдєгї эў чоў объекти-
си. Россиянын бардык космостук сыноолорунун 70%и «Байкоўурдан» 
учурулат. 1994-жылдагы келишим боюнча Россия анїчїн Казакстанга 
жылына 115 млн. АКШ долларын тєлєйт. 2004-жылы аренда мєєнєтї 
2050-жылга чейин узартылган.

Коргоо министрлигинин В.П.Чкалов атындагы 999-объектиси. Анын 
жалпысынан 5 сынак полигону Батыш Казакстан, Атыртау, Мангыстау 
облустарында жайгашкан. Согуш куралдарынын жаўы їлгїлєрїн сы-
найт жана ВВС менен ВМФ учкучтарын аскерий даярдыктан єткєрєт. 
2005-жылга чейин полигондун аренда акысына жылына 1, 814 млн. доллар 
тєлєнчї, андан кийин ал 4, 454 млн. долларга кєбєйдї.

Мамлекеттик 4 – ар кыл полигон борбору (ГЦМП) 2005-жылдын 1-ян-
варынан баштап, объекти жана полигон аянттарынын жылдык аренда акы-
сына 0, 682 млн. доллар чегерилген (мурда 1, 022 млн. доллар боло турган).

Мамлекеттик 10 – сынак полигону («Сары-Шаган» полигону – в/ч 
03080) 4 – ГЦМП тутумуна кирет жана ракетага каршы коргонуунун 
жаўы элементтерин сынайт. Жылдык аренда акысы 18, 932 млн. доллар.

Эмба полигону (сыноо иштери менен камсыз кылуучу 5580 база) да 
2010-жылдын апрелине чейин 4 – ГЦМП тутумуна кире турган. Ушу тап-
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та жабылуу алдында. Жалпы ээлеген жер аянты 2960144,6 га. Жылдык 
аренда акысы 0, 718 млн. доллар (Казинформ, 2007).

ОРТУ ОС – 2 «Балхаш» єз алдынча радиотехника тїйїнї (Сары-Шаган 
калк жашаган пункт, Приозерск ш., Балхаш). «Днепр» радиолокация 
станциясы Пакистан, Кытай, Индия, Инди океанынын айрым бєлїгї, 
анын ичинен Бенгал булуўу тарапты кєзємєлдєйт. Тїйїндїн техникалык 
каражаттары 1300 космос объектилерине чейин камтыйт. 2001-жылдан 
Сары-Шаган космикалык борбору РФ космостук аскер кошуунуна карайт.

Єзїнчє транспорт авиаполку, камсыз кылуу жана алдыўкы команда 
пункт бєлїмчєлєрї 1980-жылдан бери Костанай шаарында жайгашкан.

РФнын Казакстандагы бардык аскерий тїзїлїштєрї 1960-жылдан 
баштап, совет мезгилинде курулган. СССР кулагандан кийин бардыгы 
Казакстан карамагына єткєн.

Ушул тапта РФ алардын бардыгына аренда акы тєлєйт.

Êûðãûçñòàí – Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿñû

Кыргызстанда РФнын 5 аскерий объектиси бар.
Кант шаарындагы 999-Россия авиация базасы Борбор Азия аймагын-

дагы коллективдїї коопсуздуктун ыкчам аракет жасоочу жамааттык 
кїчїнїн авиация компонентинин бєлїгї (КСБР ЦАР) катары кызмат 
кылат. База Борбор Азия аба мейкиндигин кєзємєлдєйт, зарыл учурда 
террорчу кїчтєргє сокку урат. 2003-жылдын сентябрындагы келишимге 
ылайык база территориясы Россияга бекер берилген. Базаны каржылоо 
2003–2008-жылга салыштырмалуу 2009–2010-жылы эки эсе кєбєйтїлїп, 
1,7 млрд. рублды тїзгєн. Базада Россиянын 500 аскер кызматкери, беш 
Су-25 штурмовиги, тєрт Л-39 машыктыруучу самолёт, эки Ми-8 вертолёту 
бар. Кант авиабазасы Привольжие – Урал аскер округунун 5-армиясына 
баш иет. Анын дагы бир єзгєчєлїгї – СССР кулагандан кийин Россия 
башка мамлекетке биринчи ачкан база экендиги.

РФ Аскер-деўиз флотунун (АДФ) согуш кемелерине каршы курал-
жарак сыноочу 954 – «Кой-Сары» базасы Каракол шаарында Ысык-
Кєлгє жакын жайгашкан. Бул жерде торпедалар сыналат. Россия менен 
Кыргызстандын 5-июль, 1993-жылдагы келишимине ылайык база РФ 
менчигине єткєн.

РФ АДФ 338-байланыш тїйїнї Кара-Балта шаарында (Чалдовар). 
Россия АДФ баш штабын Тынч, Инди океанынын суу їстїндєгї жана 
астындагы кемелери менен байланышты камсыз кылат. Андан башка 
радиотехникалык чалгындарды да жасайт. Объектке аренда акы тєлєнєр-
тєлєнбєсї белгисиз.

№1 – автоматташтырылган сейсмикалык станция. Ысык-Кєл об-
лусунун Ичке-Суусунда жайгашып, РФ коргоо министрлигинин сейсми-
калык кызматынын бєлїгї катары кызмат кылат. Бїт дїйнєдєгї ядро 
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куралдарын сыноо жана колдонууну, ошондой эле жер титирєєлєрдї 
кєзємєлдєйт. Аренда акысы Кыргызстан илимдер академиясынын 
сейсмология институтуна жана Єзгєчє кырдаал министрлигине берген 
маалыматтарына чегерилген.

Кыргызстан территориясына РФ кошумча аскерий контингентин, 
ошондой эле россиялык жана кыргызстандык аскер кызматкерлерин 
даярдоо боюнча окуу борборун ачуу пландалып келатат. 2009-жылдын 
1-ноябрына чейин Россиянын экинчи аскерий базасын куруу (болжол 
менен Баткен облусуна) тууралуу келишим тїзїлмєк, бирок ошол бойдон 
токтоп турат.

Êûðãûçñòàí – ÀÊØ

Кыргызстандагы АКШнын жїк ташуучу транзит борбору. Антитеррор 
коалициясы (АТК) аскерий кїчтєрїн «Манас» аэропортуна жайгаштыруу 
тууралуу КР АКШ келишимин кыргыз тарап 2001-жылдын 19-декаб-
рында ратификациялаган. Алгач «Манас» авиабазасы АТКга кирген 12 
мамлекетке  берилмек. Кийин алардын дээрлик бардыгы аскерлерин ал 
авиабазадан чыгарып кетти. 2009-жылдын июнунан баштап, «Манас» 
авиабазасы жїк ташуучу транзит борбору (ЦТП) болуп єзгєрїп, аскерий-
транспорт самолёттору Афганистанга ары-бери жїргїнчїлєр менен 
жїктєрдї ташуу милдетин аркалады. Андан сырткары атайын самолётто-
ру Афганистан асманында бараткан самолётторго учуп бараткан жеринен 
жанар май куюп берет. ЦТП аркылуу ай сайын Афганистанга жана кайра 
15 миў аскер каттап, 500 миў тонна жїк ташылат. Базанын аянты – 224 га. 
Аренда акысы жыл сайын жогорулоодо. Журналист А.Касыбековдун 
маалыматына таянсак, 2005-жылдар аралыгында «Манас» базасынан 
республика бюджетине 8 млн. доллар тїшкєн. Ошондой эле «Манас» 
аэропорту кєрсєткєн кызматы їчїн жылына 21 млн. жакын доллар алат 
(2008-ж.). Кийинчерек аренда акы 17,5 млн. долларга кєтєрїлїп, ал эми 
2009-жылы 60 млн. долларга жетти...

Òàæèêñòàí – Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿñû

Россиянын 201 – аскерий базасы 2005-жылдын октябрында 201-мо-
тоаткычтар дивизиясынын негизинде ачылган. Дивизия Тажикстанда 
1945-жылдан бери эле бар болчу. Россия базасы Афганистан тараптан 
куралдуу кїчтєр коогалаў салса, афган-тажик чегарасын коргоого ча-
кырылган. База їчїн Россиядан эч акы алынбайт. Аскерий бєлїктєр їч 
жерге: Дїйшємбїгє (база штабы), Курган-Тєбєгє (191-мотоаткычтар 
полку) жана Кулябга (149-гвардиялык мотоаткычтар полку) жайгашкан. 
Базанын аскер контингентин согушка даярдай турган їч полигону бар. 

Борбор Азия жана  чет эл аскер очоктору
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Ал Россиянын Борбор Азиядагы эў ири аскерий базасы: 7 миўге жакын 
адам кызмат єтєйт, алардын 20%и такай Тажикстанда жашайт. База РФ 
Привольжие – Урал аскер округуна баш иет.

«Нурек» 1109 – єзїнчє оптика-электрон тїйїнї («Окно», объект 7680) 2 
миўден 40 миў километрге чейин бийиктиктеги космикалык объектилер-
ди кармоо, алар тууралуу маалымат чогултуу жана кыймыл параметрин 
эсептєє кызматын аткарат. Комплекс Евразия, Тїндїк жана Борбор 
Африка, Инди, Тынч, Атлантика океандарындагы космикалык объек-
тилерге толук кєзємєл кылууга жєндємдїї. Анын курулушу 1979-жылы 
башталган, бирок Тажикстандагы граждандык согуштан  улам 1992-жылы 
токтотулуп, 1997-жылы кайрадан ишке киришкен. «Нурек» 2004-жылы 49 
жылга Россияга менчикке берилип, анысы їчїн Тажикстандын Россияга 
карызы кечилген. (Карыз 2004-жылдын 15-июнуна карата 305, 730 млн. 
АКШ долларын тїзгєн. Тажикстан «Нуректен» башка Россияга ал кары-
зы їчїн Сантудин ГЭС-1инин 75% минус бир акциясын берїїгє аргасыз 
болгон). Арийне, Россия «Нуректин» аренда акысы їчїн жылына 39 цент 
символикалуу тєлєп турат.

Òàæèêñòàí – Ôðàíöèÿ

Француз аскерий базасы 2001-жылдын декабрынан бери Дїйшємбї 
шаар аэропортунда жайгашкан. Франция аскер-аба кїчтєрїнїн (ААК) 
отряды коалиция кїчтєрдїн Афганистанга жасаган антитеррордук опе-
рацияларына жардам берет. Базада Франция ААКсынын 6 «Мираж» 
истребители, 4 аскерий-транспорт самолёту бар. Базага Франция арен-
да акы тєлєбєйт. Тек Тажикстан аэропортунун инфраструктураларын 
жакшыртууга жардам берет. Маселен, аэропорттун учуп-конуу аянтын 
калыбына келтирїї їчїн Франция 5,5 млн. доллар жумшады. 27 млн. 
евро талап кылган Дїйшємбї аэропортунун жаўы терминал курулушуна 
расмий Париж 20 млн. евро узак мєєнєттїї жеўилдетилген кредит берди.

ªçáåêñòàí – ÀÊØ

  «Карши-Ханабад» АКШ аскер-аба базасы (К-2) 
2001–2005-жылдары Ханабад шаарынан 10 км. алыс Карши шаарына 

(Кашка дарыя обл.) жайгашкан... Келишим боюнча база Афганистандагы 
АТК аскерий контингентине азык-тїлїк, согуш куралдарын жеткирип, 
аскерий операцияларга аба мейкиндигинен жардам берип турмак. Базада 
1500гє жакын аскер адамдары кызмат єтєчї. Келишимде аренда акы туу-
ралуу кеп жїрбєгєнї менен АКШ 2001–2002-жылдары Єзбекстанга 15,7 
млн. доллар, 2003-жылдан 2005-жылдын майына чейин 23 млн. доллар 

www.bizdin.kg



195

тєлєгєн. Ошол эле учурда єзбек жетекчилиги самолёттор учуп-конууда 
экологияны бузганына акы тєлєбєйт деп, АКШны айыптап келген. АКШ 
Анжиян окуясына байланыштуу єзбек бийлигин айыптап чыккандыктан, 
база 2005-жылы жабылган. 

ªçáåêñòàí – Ãåðìàíèÿ

Термез шаарына жайгашкан Германиянын ААК базасы 2002-жылдагы 
эки єкмєттїн келишими боюнча иштеп келет. Термездин аскерий аэро-
дромундагы бул база Афганистандагы немис аскерлеринин ишмердигин 
камсыз кылат. Анын ичинен Афганистандагы немис базалары жайгашкан 
Мазари-Шариф, Кундуз, Файзабад шаарына аскерлерди жана жїктєрдї 
жеткирет. Базанын бардык штаты 300 адамдан турат. Аренда акысына 
келсек, 2009-жылы башында ФРГ базаны модернизациялоого 12 млн. 
евро жумшаган деген маалымат бар. Башка бир маалыматтар боюнча 
немис тарап жылына 3 млн. евро аренда акы тєлєйт. Андан башка немис 
аскер кызматчылары жашаганы їчїн Германия Єзбекстанга айына 240 
миў евро, ар бир тїшїрїлгєн трап акысына 600 евродон берип турат.

Êîðóòóíäóëàé êåëãåíäå

Биринчиден, Борбор Азияда лидерликти талашкан эки мамлекеттин 
тышкы саясаты ар башка экендиги адырайып кєрїнїп турат. Чет мамле-
кеттердин аскерий объектилерин єзїнє кєп жайгаштырганы жаатынан 
Казакстан алдыда. Ошол эле учурда Казакстандагы базалардын бардыгы 
Россияныкы, АТКнын бир дагы базасы жок. Єзбекстанда тескерисинче, 
Россияныкы жок. Єзбекстан єзгєчє 2005-жылга чейин батышты бетте-
генин эске алсак, ал таўгалыштуу деле эмес. Расмий Ташкент кийин-
черээк Россияга «жїз бурганы» менен ОДКБга (коллективдїї коопсуздук 
келишими) территориясынан орун берген жок. Андай мїмкїнчїлїгї 
бар (АКШ таштап кеткен Карши-Ханабад базасы), келишимге мїчє 
экендигине карабастан Єзбекстанда жайгашкан чет элдик эки аскерий 
база Афганистандагы антитеррордук операция алкагындагы максатты 
гана кєздєйт.

Экинчиден, Кыргызстанда Россия базасынан башка Россиянын 
аскерий кызыкчылыгына кызмат кыла турган, бирок куралдуу кїчтєрї 
жайгашпаган 3 аскер объектиси бар. Республикада РФ аскер базасына 
жанаша АКШ базасы жайгашканы да белгилїї. Тажикстанда да ушуга 
окшогон кырдаал: Россиянын эки аскер объектиси бар, анын бирєє – 
РФнын Борбор Азиядагы  эў ири аскер базасы. Аларга катар жайгашкан 
АТК аскер базасы француздарга таандык. Ушул ыўгайдан кєўїл бура 

Борбор Азия жана  чет эл аскер очоктору

13 *
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турган жагдай: 2001-жылдын акырында «Манас» менен Дїйшємбї аэро-
портторунда АТК авиабазаларынын жайгашышы Россиянын Кыргыз-
стандагы аскер базасынын ачылышына (2003-ж.) жана Тажикстандагы 
201-мотоаткычтар дивизиясынын Россия аскер базасы болуп тїзїлїшїнє 
(2005-ж.) тїрткї болду. АТК базалары болбосо, Россия бул эки республи-
кага аскер базаларын ачат беле, ай, таў!

Їчїнчїдєн ... РФнын Казакстандагы бардык аскер объектилери арен-
да акыга негизделген. Ал эми Кыргызстан менен Тажикстанда бекер, же 
компенсация иретинде...

Тєртїнчїдєн, Борбор Азия аймагындагы бардык аскерий объектилер 
совет мезгилиндеги инфраструктураларды пайдаланат. Бул жаатынан 
Кыргызстандагы АКШ жїк ташуучу транзит борбору гана айырмала-
нат. Казакстандагы Эмба полигону, Кыргызстандагы автоном сейсмика 
борборунун жабылышынан Россия акырындап чыгымдуу объектилерден 
аткез берерин байкаса болот.

Бешинчиден, глобалдык деўгээлден караганда, БА мамлекеттери «чоў 
саясатка» тиешеси бардыгын (АТК менен ОДКБнын антитеррордук опе-
рация алкагына) сезип жана ички маселелерин чечїїдє дїйнєлїк держа-
валардын жардамын кїтїп, єз территорияларын аскерий базаларга берип 
жаткандай. Ал эми дїйнєлїк державалар, айрыкча батыш мамлекеттери 
їчїн Борбор Азиядагы аскерий базалар єзїнчє эле баш ооруга айланды: 
аскерий базасы турганда, алар кантип БА мамлекет бийлигин сындайт? 
Чет эл державалары їчїн кимиси биринчи: адам укугу, мыйзам їстємдїгї, 
эркин шайлоо єўдїї демократия дєєлєттєрїбї же ал єлкєлєрдє аскерий 
базаларынын жайлуу жайгашканыбы? Эсиўизде бардыр, Анжиян окуя-
сына байланыштуу АКШ менен ЕС єзбек бийлигин сындады эле, К-2 ба-
засы жабылды. Бул бир жагы, экинчи жагынан «Манас» аэропортундагы 
авиабазаны сактап калуу їчїн Кыргызстанда авторитардык бийликтин 
кїчєшїнє кєз жумууга аргасыз болду...

Ошентип, чет эл аскер объектилери, айрыкча Борбор Азиядагы аске-
рий объектилер канча жашайт – мезгил кєрсєтєт. Арийне, азыркы тапта 
бир нерсе айкын: чет эл аскер объектилеринин территорияларында ту-
рушу Борбор Азия мамлекеттеринин ички саясатына эле эмес, аймактык 
жана глобалдык даражадагы эл аралык мамилесине да олуттуу таасир 
тийгизет.
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ТАЙЛАК БААТЫР

Тайлак Рыскул дегендин уулу. Мал багып 
жїргєн жигит экен.

Атасы-агалары бардыгы саяктын ичиндеги 
Чоро деген элди бийлеген, ошондо Куртканын 
чатында хан деп койгон аскери бар, Кокон ханы 
жиберген адамы болгон.

Айгыр-Жал деген жерде, кїн чыгыш тарабы 
Куртканын суусу тїштїк тарабынын, алды менен 
Нарындын дарыясы агып єткєн жерде Куртка ханы 
короо жай салып, аскери менен турган.

Куртка ханы кыргызда жакшы ат, чоўоюп 
калган жакшы кыздары болсо, хандын кырк кыз-
дарынан болот деп Коконго жєнєтїп турган. Ал, 
бир жолкусуна он беш аскер менен тєрт кыз, он 
атты Коконго жеткизесиў деп камынды.

– Бизди сартка байлап бердиўер, кыргыз 
калксыўарбы, ага-тууган, ага-иниден боор ооруй 
турган киши жокпу? Биз барганда єлїї, тирїї болобуз-
бу? Мында калгандар жалпы єлїп калдыўарбы? – деп 
кеткенге чейин бир кыз кошок кошту.

– Тайлак барсыўбы, эмне болдуў, їйдє баатыр, 
жоодо жок, биз ушундай мусапырчылыкка кетип 
баратабыз – деген кыз кошуп да, ыйлап да турат.

– Ушуларды алып, бїрсїгїнї єтє турган  жер, 
–  деп Тайлакка кабарлады.

Ала-Буканын кечїїсїнїн бери жагында Ка-
ракчылуу коого жы йырмадай киши менен Тайлак 
келип, коктуга жашырынып, тосуп калды.

Тєрт кызды, он атты алып, он беш аскер жєнєп 
баратат.

Санжыра

ААЛЫ уулу Байбагыш 
– 1900-жылы Нарындын 
Куртка (Тоголок Молдо) 
жергесинде туулган. Беш 
жашында жетим калып, 
17 жашында болуш болгон. 
Кулакка тартылып, кама-
лып, качып, жалган жалаа 
менен кайра соттолуп, 
мєєнєтїн єтєп кєптєгєн 
кыйынчылыктарга туш 
болгон. Колхоздо, лесхоздо 
иштеп, 1949-жылдан тар-
тып иштебей жїрїп, 1983-
жылы каза болгон. Белгилїї 
санжырачы.
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Жыйырма киши: «Тайлак!» – деп найза менен качырып, он бешин теў 
ыргыта сайып єлтїрїп коёт.

Жанын тинтип, олжо-буйласын алып, денелерин сїйрєтїп барып:
– Бар, сарт, шаарыўан чык, – деп Ала-Буканын суусуна салып жиберет.
Туткундарды таратып, їйїўєргє кеткиле деп кетирип, он беш кишисин 

єлтїрїп койдук. Биз эми ажыдаардын куйругун бастык. Мунун салган 
короосун тегеректеп атышып же єлєлї, же алалы, биротоло жаныбыз тын-
сын, – дешип, сен тур мен саямын деген, кєзгє аткан мергенден, жїрєктїї 
баатырлардан жыйнап алып, Нарындын суусун Май кечїїдєн тїн катып 
кечип, Айгыр жал менен барып, Дєбєгє чыгып, тамга жакын жетип, сууга 
келгенин атып коюп, эч кимди чыгарбай їч кїн камап жатат.

Тєртїнчї кїнї эртеў менен караса эчтеке жок, жымжырт. Кокондуктар 
аскер-маскери менен тїн ичинде Нарын сууга кирип, Нарын суу аларды 
агызып жоготот.

Ушуну менен калкка Тайлак – Тайлак болуп атанып чыгат. (Бул жазгы 
жасалган иш.)

Жанболоттун ортончу аялынын баласы Рысменде: «Бул, Тайлактын 
атагы чыгып кетти. Мен Жанболоттун баласы болсом, Тайлак баласынын 
баласы болсо, муну Кытайга айтып жок кылып, чорону1 єзїм сураймын» 
деген ою бар экен.

«Боору такыр, ичи тар» Рысменде Тайлакка ичи тарлык кылып, Кытайга 
барып жети жїз кытай алып келет.

Кары-Ойдун їстїнє келип, айылын дїрбї салып кєрсєтїп, Рысменде єзї 
бєксє жолго салып кетип калат.

Кытай келип, Тайлакты тегеректейт.
Байбичеси ага келип:
– Баатыр, жежетке2 эл чыгар дыўыз беле.
– Чыгарам, азыр чыгарам! – дейт.
Їйїнє келип жатып, байбиче кєп єтпєй кайра чуркап барат.
– Киши чыгардыўызбы жежетке?
– Мына тамак бышып калды, тамактан кийин чыгарабыз.
– Ата-а, чыгарсаўыз болот эле – деп, байбиче кайра жїгїрїп барат.
– Оо, байбиче єзїўїз уруксат бербедиўиз беле. Дагы эле кїнїлїгїўїздї 

койгон жоксузбу? – дейт, Тайлак.
Байбиче таарынып келип їйїнє жатып, таў сїрєєрдїн алдында кайра 

чуркап келип:
– Баатыр, жемекчи элеў жедиў. Айылды эки баштуу3 кєп киши тегеректеп 

калыптыр – дейт.
Тайлактын їйїндє жатып жїр гєн бир мыкты балбаны бар экен, ага:
– Тарт атты! – дейт.
Ал атын алып чыгып, асилет жарагын асынып, найзасын колго алып:

1 Чоро – уруунун аты.
2 Жежетке – кароолго. Жерди чалып, малды сыртынан кайтаруучу.
3 Эки баш дегени огу чыгып турат эмес пи, бир башы ошол, бир башы єзїнїкї.

Байбагыш ААЛЫ уулу
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– Кел, учкаш! – дейт. Тайлак чоў атка кєкїрєгї менен бир тийип, учкаша 
албай жатканда Бєбєтєй деген жигити келип:

– Кел буттайын! – деп балбанды буттаганда балбанды алыс тїртїп жи-
берип, єзї секирип минип кетет.

Ошондо Тайлактап кыйкырганда тїн ичинде кытай жарыла берди.
Качып, калк чогултуп, антип-минтип шашке болгучакты кытай айыл-

апаны олтургузуп алып, башын чаап кирди.
Тайлактын балбаны элден мурун єлдї.
Тайлактын кичїї аялы чачым кыркылбасын деп тєбєсїнє тїйїп, жоолук 

менен ээгинен байлап, эмгектейин деп калган Осмон деген баласын алаасына 
салып, тизесин таянып, моюнду кыя чапса бала аман калсын деп турду.

Тайлактын иниси Жакыптын аялы сулуу киши экен.
– Кытайдан да мындай сулуу чыкпайт, алып кетебиз – деп  турганда 

Тайлактын кыйкырыгы чыгып, эки тараптын єлгєнї єлїп, калганы калып, 
жаа тартып беттешишет.

Ошондо тємєнкї айылдагы Боркоктун уулу Бердибек баатырдын бой 
жеткен кызы жїгєнїн, токумун алып жылкыны  кєздєй чуркаганда жоо-
го минип жїрїїчї Акжал деген аты куйругун сыртына салып, жылкыдан 
бєлїнїп айылды кєздєй келе жаткан экен.

Кыз аны кармап, ыргып минип чогоюп, Сары-Їўкїрдїн кыясына салып, 
єйїздї кєздєй чогоёт.

Атасы Куртка, Карды-Жарык деген жерде эгин сугарттырып жатып бет 
маўдайындагы чоў кыяны караса, чаўы асманга чыккан бир атчан кыядан 
сабап тїшїп келатат.

– Ботом, бул кандай, айыл-апа деле тынч эле, – деп Нарын суусунун жээгин 
кєздєй желдирип сууга келет.

Бет маўдайынан Акжал менен кыз чыгат. Акжалдын жалына бир колун 
ороп алып, кирип жаткан сууга туурасынан чуратып, кыз экєє єйїзгє чыгат.

– Ой, саксыўарбы? – десе.
– Тайлак абамды кытай камап  калды, – деп аттан ооп тїшєт.
Кызды эс алдырып, эртеў келээр сиў, – деп жолдошуна дайындап, Акжал-

ды Бердибек баатыр минип, сууну кєздєй кирип, ат оозун жыйбай айылга 
келип, найзасын алып:

– Кол кайда кетти? – деп сурап, колдун артынан барат.
Кыргыз-кытай беттешип, жаа тартып, мылтык атып, єйїз-бїйїз батына 

албай турушат.
Ошентип турганда Бердибек баатыр кытайды кєздєй качырып кирип, 

кайра артып, туурасынан бир-экини сайып, кайра єткєндє кытай тоого 
чыга качты. Кыргыз тоонун айланасын бир-эки кїн тегеректеп жатышты.

Бир кытай эки колуна эки кєєкєр алып:
– Сууга коё бергиле! – деп, тоодон тїшїп келди.
Сууга коё берди. Тайлак тийгизбей койду. Сууга барып жуунуп, эки 

кєєкєргє толтура суу алып кайра барды.
Сууну ичип алып, кытайлар жааларын ылдый карай асынып, аттарын же-

телеп, ылдый чубап тїшїп, суудан ичип, кийим-кечени чечинип, энеден туума 
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болуп, аттардын ээр токумун алып, аны їйїп, аттардын баарын єлтїрїп, чаап 
таштады. Бир гана сары ат калды.

Эки топтошуп, кырга  олтуруп берди. Башынан бир, аягынан бир кытай 
єздєрїн шыпылдатып чаап кирди, ээр токум, кийим-кечекке єрттї койгон.

Аягында экинчи кытай башын тосуп берди эле аны чаап, жалгыз кытай 
калды.

Сары атты минип алып, жалгыз кытай келген жолун кєздєй салды.
– Муну атып, кармап алалы, – десе.
– Кой билинбей калат, Манас Алоокенин элчилерин кырып, дайынсыз 

кылып койгондой кылбайлы, Тайлак бизди кырып салды деп айтып барсын, 
– деп Тайлак болбой койду.

– Кытайды кырды! – деп Тайлактын даўазасы алда кайра кєтє рїлдї.
Оркаскан, Мунагелди1 жайлоолоруна чыгып барып тынч жатса, Кокондон 

кол чыкты, келет экен – деп угулду.
Кароол карашат. Араптан алган баатырды Арап деп, аскер башчы кылып, 

кокондуктар Тайлактын башын кесип келгин деп жиберген экен.
Кокондон келген аскерлер Бычанга конуп калат.
Бычандын «Арап єлгєн» кайкысы бар. Тайлак он-он беш баатыр жигит-

тери менен ошол кайкыда туруп калат.
Ошондо Арап кєрїп качырып чыгат.
Тайлак ылдый кєздєй качырат. Беттешип, сїрїшїп, Тайлактын жээни 

туурасынан качырып келип, Арапты сайып тїшїрїп, башын кесип алат.
Ошондон ашуунун тїбїндє  жаткан Араптын аскери кайра качат. «Качкан 

жоону катын саят» дегендей арт жагынан Тайлактын эли кубалап, Жазы 
деген ашууну ашырып, Тиш-Кепеге чейин сайып, ушундан кайра тартып, 
ак боз бээ союп, тїлєє кылып, этин алып келип, Тайлактын астына коёт.

Ошондо элдин баары чогулуп, эт астында, чараны бутактын сырты менен 
чаап, Тайлак айтат:

Аргымак жыйдым, ат жыйдым,
Бир буурулча болгон жок.
Азамат жыйдым, эр жыйдым,
Бир тууганча болгон жок, – 

деп элге этин тартып тараткан экен.
Ушуну менен Кокон ханы: «Тайлактын башын кесип бер, казак-кыргызды 

сага суратам» – деп казак Эдиге баатырды чакыртат.
Казак-єзбектин миў колу келет. Ошондо ортого кемеге жасап, ага Эралы 

баатырды жаткызып коёт.
– Кана, Ормонду хан шайлашалы – дейт, Тайлак тарап.
Ормон:
– Мен сарбагыштын ханымын. Эрежеге жете албайм. Кытайды, Кокон 

ханын кырган Тайлак хан болсун, – дейт.
Ушуну менен Тайлак казак баатыры Эдигеге жекеге чыгат. Эдиге ке-

латканда жашырынып жаткан Эралы атып, Тайлак барып сайып тїшїрєт. 
Эдигенин колу качат.

1  Жердин аттары.
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Эдигенин жаткан жери,
Эралынын аткан жери – 

деп Эдигеге боз їйдєй кылып таш їйгєн.
Ушуну менен Ормондун кызына алтымыш ээр токумдуу ат алып келип, 

инисине кулдук уруп куда болгон. Тайлак эл-журту менен жыргап-куунап, 
жазында Кара-Суу деген жерде кой тєлдєтєт.

Ошондо Кокондон: «Иши кылып Тайлакты єлтїрїп кел!» – деп бир киши 
жиберет. Кула ат минип, табып болуп бир мусапыр дубана келет.

– Табып жакшы киши экен – деп элдин баары сыйынып жїрєт.
– Сиздин башыўыздын ооруганы кан тепкен кейиптенет, – деп Тайлакка 

ар ким айтат. 
– Кандай кылабыз, – дегенде:
– Мобунда бир табып бар, ошого кєргєзбєйсїзбї? – дейт.
– Чакырып кел, ошол табыпты.

Табып келет.
– Башыўыз ысыган экен, мурдуўуздан кичине эле кан алса басылып калат, 

– дейт. Тайлак табыптын айтканына кєнїп, мурдунун ичинен кан алдырат. 
Уу сыйпаган эме менен сайган экен, кан табыптын колуна жаба бергенде, 
ал канды жуубай, атын минип качат.

Ошондо Тайлак:
– Карма! – деп кубалатат.
Тїшкї койду саап жатканда баягы табыпты таппай калышат. Табып 

бешим ченде соода кылып келаткан кишилерге учурайт. Аларга:
– Тайлакты уу сайып єлтїрдїм, Тайлак єлдї, – деп хандын астына барат.
Ошону менен Кокон ханы Куртка коргонунун наамын чыгарып, аскер 

алып келип коёт.
Ушинтип, Тайлак кырк їч жашында єлїптїр.

Òàéëàê áààòûðäûí êàðûøêûðäû áàãûíäûðãàíû

– Тирїї карышкыр кармап келсеў бир ат, тєє берем! – деп Тайлак калкка 
жар чакырды.

Мергендер карышкыр болсо тегеректеп, жанын тындырбай ары-бери 
кубалап, кармап алат.

Беш карышкырды тирїї карматып алды, єлгєнї да кєп болду. Арпа деген 
жерде беш жїз, алты жїз элди жыйнап, беш карышкырдын ичинде жээринде 
карыш жїнї бар учунан кесип койгондой куйругу чолок бир кєк жал бар экен.

Беш карышкырды элдин орто жерине алып келип агытып койду.
Бешєє теў жатат. Аларга Тайлак келип:
– Эй, Кудайдын жырткычы, бул кылып турганыў жарабайт. Бирєєнїн 

сїттїїсїн бекерге жей бергениў жакшы болобу? Сен тилимди алсаў бул жерге 
жолобо, бириўди да койбой тукум курут кылып коём. Бул Ат-Башы, Нарында 
бир дагы карышкыр калбайт, баарысын карматып єлтїрєм, – дегенде кєк 
жал карышкыр башын ийкеп, ошондон кетенчиктеди.

Тайлак баатыр
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– Жол ачкыла! – деди элди.
Жолду ачып чыккандан кийин кєк жал кыўылдаганда, элдин ичиндеги 

тєрт карышкыр чыгып келди.
Ошону менен карышкыр жок болуп, эки жолоочу Кашкардан келе жатып, 

ашуудан жети-сегиз карышкырды кєрїптїр. Илгери карышкыр аз кишини 
кєргєндє талап  жеп кетчї экен, тигилер антишпейт.

Ошондо жолоочулар жолдон  боорго чыга бериптир.
– Кудайдын кудурети, кєрсє, бул Тайлактын тилин алган карышкыр 

турбайбы! – деп ойлошот.
Ошону менен Тайлак єлгїчєктї Арпа, Нарында карышкыр болгон эмес 

экен.

Ак Мєєрдїн єз атасы Адыл Бор коктун уулу. Келдибектин би лерман 
кишиси. Теги – калмак. Тая тасы казак – Шоорук.

Келдибектин байбичеси Зулайка Жантайдын иниси Молтойдун кызы. 
Ак Мєєрдї Зулайка менчиктеп, саймасын сайдырып, їйїнєн чоўойткон.

Кыз бой жетип калган кезде кулжыгач Качыке баатырдын уулу Эралы 
баатырдын уулу, «баатыр башы» наамды Кокон ханынан алган Тїлєєкє:

– Келдибек Мєєр деген кызын берсин, – деп киши жиберет.
– Кулжыгач-чоро кыз алыша элекпиз – деп, ал бербей коёт.
Жантай бир жакка жолоочуга барганбы: «Карындашыма учураша кетем» 

– деп Келдибектикине кайрылат.
Ошондо Соў-Кєлдє кыздар сууга тїшїп, ойноп олтурганда їстї нєн чыгат.
Кыздар кєйнєгїн кие качып, чапанын жамынып жатканда бир кыз бїткєн 

боюн кєрсєтпєй башын чыгарып, суудан чыкпай олтуруп алат. Жантай:
– Барчы, тетиги кыз кимдики экен, аты-жєнїн сурап билип келчи, – деп 

бир жигитти жиберет.
Жигит кызга келип:
– Ай, сен кимсиў, кимдин кызы сыў? – дейт.
– Келдибектин кызымын.
– Атыў ким?
– Атым – Мєєр.
Ушуну менен Жантай Келдибектикине конуп, карындашы менен учура-

шып, бир-эки кїн жатып кетебиз дегенде, їй ээси:
– Ии, эмне алат экен, Жантай. Жорго кїлїк алабы? Айтканын алсын, – 

деп суратканда Жантай:
– Мєєр деген кызы бар экен, ошону берсин – дейт.
– Оо, ал Боркоктун уулу Адылдын кызы. Уругу калмак, Келдибектин 

кызымын деп биздикине сайма сайып жїрєт – дейт, Келдибек.

АК МЄЄР
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– Калмактын кызы тургай, эмне болсо да берсин, мен алам, – дейт.
Ошондо тиги Боркок менен сїйлєшїп, макулдашып, Мєєрдї берет.
Жантай алып кетет. Аны баатыр башы Тїлєєкє угат.
– Ыя, ботом, бу калмактын кызын мага бербей, кайнагам деп Тынайга 

берет.
Баатыр башы Тїлєєкє Мєєрдї ырчысына жамандаттырып ырдаттырат.
Келдибектин жылкычысы, Адыл дын эжесинен туулган Болот Мєєрдї 

алмакчы болчу деп оюна келген жамандыктын баарын Тїлєєкє баатыр: 
«Болоттун ыры», «Мєєрдїн ыры» – деп ырчысына ырдатат.

Ошондо Жантай элїї їч жашта экен.
Баргандан кийин Мєєр Му ўай т пас деген уулду тєрєйт. Жантайдын: Шаб-

дан, Тєрє, Ыманалы, Муўайтпас деген тєрт уулу бар экен. Ак Мєєр менен 
он жыл бирге туруп, алтымыш їч жашында Жантай єлєт. Муўайтпас тєрт-
бешке чыгып калган кезде Мєєр дїйнєдєн кайтып, кыргыз Кара-Булактын 
тумшугуна Жантайдын жанына коёт.

Жантай Мєєрдїн калыўына беш жїз жылкы берип, Адыл їч жїз кара 
буурул, Каратай1 эки жїз кара буурул жылкылуу болот. Каратайдан – Мам-
бетаалы, Жусубаалы; Мамбетаалыдан – Сулайман. Жусубаалыдан Капар 
деген уулу бар, Тоголок Молдо колхозунда жашап турушат. 

Àê Ìººðä¿í àòà-òåãè

Калмак Ак хан менен казак Шоорук хан экєє чабышып, сайышып, Ак хан 
Шоорук ханды жеўип, чаап, Латипа деген кызын алып, ошондон Табылтай, 
Бїрїм, Чїрїм, Жыланкєздї тєрєйт. Жыланкєз жаўы тєрєлгєндє боору 
эзилип єлїп калыптыр.

Бу он жыл чамасы калмактын ханына алы жете албай бугудан, солто-
дон кол сурап, казактар болуп, їч жїздєн алты жїз кол чогулуп келип, 
калмакты чапканда Латипа тєрт баласы менен качып, казак-кыргыздын 
алдынан чыгат.

Калмактан тїшкєн олжону элге бєлгєндє:
Їч калмактын баласын да бєлїп алыш керек – дейт.
Кызы менен Табылтайды Шоорук хан, Чїрїмдї бугу, Бїрїмдї солто 

алат. Алматыдан ары Табылтайдын тукуму деген кєп казак бар. Чїрїмдїн 
тукуму Тїптє.

Жанболот баатыр аялын солтого тєркїлєтїп барып, Бїрїмдї кєрїп:
– Мал албайбыз, ушу Бїрїмдї бергиле – дейт.
– Макул, – деп Бїрїмдї беришет.
Жанболот їйїнє келип, бир жылкыны союп тїлєє кылып, айыл-апасын 

чакырып тамак берип:
– Мынабу менин балам, мен силерди ошон їчїн чакырдым, Бїрїм де-

ген калмактын аты. Мунун аты Боркок болсун. Муну калмак деп айтып 

1 Каратай – Мєєр менен бир тууган Адылдын баласы.
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оозуўардан чыкса, оозуўарга коргошун куямын, – деп байбиченин эмчегин 
эмизип, Байбагыш менен эмчектеш, бир тууган кылып коёт.

Бала чоўоюп, Кєўдїк деген жерге жылкы салып, айылчылап конуп, эки 
кїнї туруп калат. Бир ирет Боркок їч кїндєн кийин келсе, жылкыда жакшы 
айгыр, ат, баарысы эле жок.

– Бул эмне болду? – дейт, ал.
– Атаў айгыр атты алдырып, Кара-Булактагы казактар менен сайышам 

деп кетти, – дешет.
Жылкыны имерип караса, єзїнїн чаап жїргєн кїлїк Койтору деген ку-

наны бар экен, аны кармап алып минип:
– Энемди сагындым, учурашып келейин – деп їйдї кєздєй келет. Келип 

энесине учурашып:
– Атам кайда кеткен? – Тиги-бу деп сурайт.
– Атаў Молдонун-Бели менен Соў-Кєлдї ашып, Чїйгє жоого кеткен, 

їйдєн аттанганына їч кїн болду.
– Ээ, эне, кетем эмесе, кичине сїзмє, азыраак талкан бериўиз. Жылкынын 

сорпосуна сїзмє кошуп ичпесе танып кетет экен, – деп энесин алдап, баякы-
ларды алып жылкыга кеттим деп атасынын кєт жагынан чогойду.

Шамшыны ашып, Шамшынын оозуна чыкканда атасына жете барды.
Боркокту кєрїп тааныгандар:
– Бооруўа келген чечек, атаўа кєрїнбєгїнїў. Кєрїнїп калсаў бирибизди 

жетелетип кайра жиберет. Олжодон куру калабызбы – деп, атасына кєрсєтпєй 
коюшат.

Алар Чїйдїн суусунан кечип, Кара-Булакка барышат. Жоо менен сайы-
шаар алдында Жанболот Боркокту кєрїп:

– Оо, балам, ай, эмне жїрєсїў? – дейт. Баласынын кайра кайтпасын билип, 
коё бербегин деп туу кармаган кишиге карматып койду. Кыргыздар казак 
менен сайышып, малын, тигиндей-мындайын алат.

Элдин баары олжолуу болуп, колго бир жакшынакай сулуу кыз тїшкєн 
экен, ал ак кабактардын аксакал кишисине тийиптир.

– Кызды алган аксакалга барып айткыла, ошол кызын мага берсин – деп 
Жанболот киши жиберди.

– Мен муну малга сатам, кыз кылып чыгарам, – дейт, тиги.
– Ыя, ботом, талаадан малды кайдан табам? – деп Жанболот капа болот.
– Атакенин уулу Карабек досум эле. Ошого барып келейин, ата, – деп 

уруксат сурайт Боркок.
Кичи-Кеминге чогоюп барып, Карабектикине конуп, кетейин десе:
– Эмне аласыў? Бїгїн жат, эртеў кет, – дейт досу.
Эртеси Карабектин жигиттери бир боз айгыр баштаган бир їйїр жылкы 

айдап келип:
– Мына, досум алгын, – дейт.
Жылкыларды алдына салып, Боркок їйдї кєздєй кубалап алып жєнєйт.
Эл небак кетип калыптыр. Баягы, кызды алган аксакалдыкына барат.
– Ий айланайын, Жанболоттун баласы, кел! – дейт, аксакал.
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– Атам сизге олжо кызды берсин деп бир айгыр їйїр жылкы айдатып 
жиберди.

– Ыя, балам, ырас болот, – деп, эки жууркан, бир жаздыгын кызга 
бєктєрїп, жакшы ат мингизип жиберип ийген экен.

Кызды їйгє алып келип:
– Сиз алам дегениўизден досуман бир айгыр їйїр жылкы айдап барып, 

олжо кызды алып келдим. Токол кылып алыўыз, – дейт, Боркок Жанболотко.
– И, балам жакшы болот, – деп атасы кызды алат.
Ушуну менен Боркокту кайындап, энеси єзїнїн тєркїнїнєн кыз алып 

берди, бир кичинекей єргєє жасап.
Ортодон он чакты жыл єтєт. Атасынын токолу казак аялынан Эраалы, 

Дербишаалы, Бегаалы деген їч эркек тууйт. Боркоктун аялы Бай деген бир 
уулду, андан кийин Болоттун энеси бир кызды, Бердибек, Адыл дегенди тєрєдї.

Кийин Жанболот уулунун ар кимиси мыкты болуп, Бай, жетимиш-сексен 
тєєсї бар, абдан бай болду. Андан кийин Бердибек – баатыр. Эў кичїїсї – Адыл.

Бардыгы мыкты болуп турганда:
– Бул, атабыздан калган кул болсо, муну бєлїп алышыбыз керек, – деп 

Жанболоттун балдары Боркокту кїнїлєдї.
– Жалаў эле Байбагыштан чыкпайт. Атабыздан калган кулдарды бєлїп 

бергин, – деп кокондук хандан келген суракчыга арызданышат.
Хан бардыгын чакырып келип:
– Ии, силер кул экенсиўер, калмактарды, эми Жанболоттун балдары бєлїп 

алабыз, – дейт. Муну эмне дейсиў Адыл? – деп Адылдан сурайт.
– Туура айтасыз, таксыр. Калмак экенибиз чын. Биздин атабыз Боркокту 

алып келген экен. Бирок менин мудаам бар, айта турган.
– Айт!
– Атамды алып келгенде Байбагыш менен эмчектеш кылып энемдин 

эмчегин эмизген, бу биринчиси. Экинчиси, атам барып Кара-Булактагы 
казакты чапканда бир кыз колго тїшїп, ак кабактын аксакалына тиешелїї 
тийген. Карабек деген досунан бир їйїр жылкы алып келип, малга сатамын, 
кыз кылып чыгарам дегенде атасына алып берген. Ошондон їч уул туулган: 
Эраалы, Дербишаалы, Бегаалы дегендер. Ылайыгы келсе кїўдєн туулган 
балдарды менин тукумума бєлїп берип, андан кийин бизди кандай бєлїп 
алса, ошондой бєлїп алсын – дейт, Адыл.

– Боркок Байбагыш менен эмчектеш болсо, Байбагыштын энесинин эм-
чегин эмсе, олжодон тїшкєн аялды алып келип берсе, муну калмак, кул деп 
айтпайбыз. Жанболоттун баласы болуп калган турбайбы. Силердин сєзїўєр 
жарабаган сєз, – деди хандын суракчысы доочуларга.

Жанболоттун башка балдарына карабай, Байбагыштын тукумунан чык-
пай калганы ошол себептен.

Äàÿðäàãàí 
Êàíûêåé ÀÊÌÀÒ

Ак Мєєр
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Êїëїìêàí ìåíåí Àæàðêàí
Ê¿í ÷ûãûï êàëãàí êåçäå ûðæàéûï,
Ê¿ë¿ìêàí æ¿ðãºí ýëå êèð æàéûï.
À¢ãû÷à àð æàêòàí,
Àæàðêàí áàñûï êåëäè òûðòàéûï.
– Äàëèëäåé àëáàé êàëàì ãî  
        äåäèì ýëå êåçèêñå.
Äàðäàéûï,
Ûðàñ áîëáîäóáó æ¿ðãºí¿¢ ýøèêòå.
Àéòîð,
Àð êàéñû ñºçäºðä¿
Àéòûï êû÷ûêòóó
Êîéíóíàí àëûï ÷ûêòû,
Êîéêîéãîí ìûøûêòû.
Êîðäóêêà ìûíäàé
Êàíòèï êºíºñ¿¢.
Êàðàëà ñåíèí Äºáºò¿¢.
Ýðòå¢ ìåíåí
Ýøèêêå æåòå áåðãè÷å,
Ýêè æîëó áóðäàï ºòò¿ ýëå
Æîíóíàí.
Êîðêêîíóíàí êàðà÷û,
Êîçãîëî ò¿ø¿ïò¿ð áîþíàí?
Æ¿ðãºí áèð êº÷ºäº,
Æ¿äºãºí ìûøûê ýìåñ – 
Áóë êèðãèçñêèé!

Тамсилдер

РЫСБАЕВ Жолоочу 
– Улуттук Жазуучулар 
союзунун мїчєсї, акын-
сатирик. 1949-жыл Ысык-
Кєл облусунун Тїп райо-
нундагы Жылуу-Булак 
айылында тєрєлгєн. 1966-
жылы Сан-Таш орто мек-
тебин бїтїрїп, 1967-жылы 
Кыргыз мамлекеттик уни-
верситетинин филология 
факультетинин сырт-
тан окуу бєлїмїнє кирип, 
1974-жылы бїтїргєн. 
1975-жылдан тартып, 
Кыргыз телерадио коми-
тетинин адабий-драмалык 
бєлїмїндє редактор ка-
тары иштеп, «Мыскыл 
жана тамаша», «Шибе-
ге», «Кутмандуу болсун 
кїнїўєр», «Бетке айткан-
дын заары жок» аттуу 
кєрсєтїї, уктурууларды 
даярдап келген. «Чырмоок», 
«Коўгуроо», «Ой, шумдук!», 
«Ап-чихи!  Чїчїўїз!», «Мен 
Мидин эмесмин, Мидин деле 
мен эмес», «Ачуу-таттуу 
аралаш» жыйнактарынын 
автору.  
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Áàéêàäû¢áû,
Ïàðîäàñû – Ñèÿìñêèé!
Àìàí êºç æàðûøûí òèëåï,
Àð ê¿í¿ òóìàð ÷èéäèð÷¿á¿ç 
            äóáàëàï.
Òºðòººí¿ áèç àëàáûç? – äåï
Òºðê¿íäºð¿ì êåòêåí êóäàëàï.
Àðà òºðºï ñàëñà,
Àëûñòàòûï àðàáûç.
Æîãîðêó ñîòòóí òºð¿íºí,
Æîëóãóøóï êàëàáûç.
Ê¿ë¿ìêàí äà êàøòû 
   ñåðïèï ñàëûï,
Êàðóóñóí áºéðºã¿íº àëûï:
– Èòêå òå¢åëèï
Èò÷å ¿ðáºã¿í?
Èëãåðòåäåí êºðä¿¢ áåëå,
Èò, ìûøûêòûí 
     êó÷àêòàøûï æ¿ðãºí¿í?
Òåðåçåíèí ò¿á¿íäº áàêûðòïàé,
Òåãåðåêòåãè ýðêåê 
          ìûøûêòàðäû
Òåãèç ÷àêûðòïàé.
Ñèÿìñêèé! Ñèÿìñêèé!
Ñèÿìñêèé áîëñî,
Ñûðòûíàí òèãèï áåðáåéñè¢áè
Òóðñèé!
Æààêòàøïàéëû áààðûíà 
     ìàêóëìóí,
Æàíàêû Äºáºò¿¢ä¿
Ñåí äà ÷àêûðãûí?
– Êàéñû Äºáºòò¿
Êºð¿ï òóðàñû¢ ñàäàãà¢?

Äºáºò ýìåñ
Ê¿÷¿ã¿ì æîê æóãóíäó æàëàãàí.
– Êàéêàëàòïàé ñ¿áºº¢ä¿
Êàíà, ÷àêûð Äºáºò ê¿éºº¢ä¿?
Êàäûðáàé áûëòûð
Êîìàíäèðîâêàãà êåòêåíäå.
Ò¿íê¿ ñààò îí ýêèãå æåòêåíäå.
Êààëãàíû à÷êûëàï,
Êàðñûëäàøûï êàêêûëàï.
Êàòóó êåëãåíäå
Áîþìàí êîçãîëóï ìåíèí äà,
Êèøèãå àéòïàé àìàí êàëãàìûí,
Êèðèíèï àòûï Ýðìåíãå.
Êèéèí áàðñà áàðàëû ñîòêî
Êèìèáèç áîëîð ýêåíáèç 
     øåðìåíäå?
– Ò¿íê¿ñ¿í êýýäå,
Ò¿êò¿é¿ï áåòòåðè.
Æààãûí êû÷ûðàòûï,
Æàòûï àëìàéû áàð ýëå òåñêåðè.
Àæàðêàí
Àêûðûí æàíûï ìóðóíäó.
– Áåðåãè ìîéíó¢à ñàëáàñàì! – äåï
Áåë êóðó¢äó!
Àòêàí æåáåäåé
Àðòûíà áóðóëäó.
Îøîíäîí êèéèí
Àéáàí Äºáºò
Àëòû êóëà÷ ÷ûíæûðãà áåêèëäè.
Àäàì Äºáºò,
Òºðò, áåø æóìà÷à êºð¿íáºé,
Òºøºêêº æàòûï êàëãàí 
        øåêèëä¿¿.

Áèëåáèç
Áèçäå ìàêàë áàð.
Òîé äåãåíäå êóáàíûï,
«Òîãîëîíîò êóó áàøòàð».
Êîéãîíäîé

Êûðãûçäû òîéãî,
Òîéäó êûðãûçãà æàðàòûï.
ª¢ãºëºð ÷àêûðñà
ªºäº áîëîáóç ãî,
ªë¿ï áàðàòûï.

Àðûäàí áåðè áîëñîê...

Тамсилдер
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Æàêûíáû, àëûñïû...
Óÿò êºð¿ï, ¿é êàëûøòû.
Êîëòóãó¢ àéðûê áîëñî äà,
Êîëãî áèéèê 
Êºòºð¿ï íàìûñòû.
Ó÷óðóíäà øóóëäàéáûç
Óé àðàëàãàíäàé êàìûøòû.
– Áàøêàëàðäàí ýìíåì êåì?
Áàêûðûï òóðàò,
Òîé áåðãåí.
Æûãûëûï æàòàò,
Æûëêûëàð äàðäàéûï,
Èéðè òóìøóê
Èòòåðäèí òàìàíû ìàéëàíûï.
Êóðêóëäàøàò òºáºäº,
Êóçãóí
Æîðó àéëàíûï.
– Àç ãî?..
Àíòêîðëîíî êàòêûðûï.
Êºê çîîäîí êèéèê,
Êºëäºí ªðäºê àòòûðûï,
Ñûðòûí ñàëûï
«Öûïëÿòà òàáàêà» æºæºãº,
À ò¿ã¿ë èçäåòêåíäåð òàáûëàò,
Àÿçäóó ê¿í¿ 
À¢ûçäàí áºäºíº.
Ó÷àíû àëãàíû
Óçóí áû÷àêòû ñîéëîòî.
Êîðîçäîíî êûéêûðàò:
– Êîçãîé àëàð ýìåñìèí,
Êîæîìêóë ýëå áîëáîñî!
Êàïûðàé! 
Êàçàíäàí êàíòèï ÷ûãàðäû.
Ýêè-¿÷ººëºñºê,
Ýøèêêå êºòºð¿ï ÷ûãàìáû...
×àêûðãûëà÷û,
Êàìàç, êðàíäû?
Æàìàí÷ûëûê áîëãîíäî,
Æàêûíäàøûï áàðàò,
À äåëå òîéëîðãî.

ªê¿ð¿ï ò¿øêºíäºðãº,
ªìº÷ºêòºï æàãàáûç.
Àò ÷àáûì æåðãå,
Àê äàñòîðêîíäó æàÿ ñàëàáûç.
Ûçû-÷óó æàêûíû 
Ûéëàáàãàíäà êàíòåò.
– «Ìóíó èë,
Òèãèíè àëûï êåò?»
Òèð¿¿ñ¿íäº êèéáåãåíè,
Òèçìåêòåëèï,
Áîç ¿é è÷è 
Áîëîò «Ñóïåð-ìàðêåò».
Àëäóóëàðû
Àê÷à ñóíóï ìîëäîãî:
– Àëûï êîéñî¢óç êîëäîîãî?..
Ìàðêóìäó ìóçäàê ñóóãà æóóáàé,
Ñàëñàê êàíòåò,
Ñàóíà, ìîí÷îãî?
Áºäºíºäºí êóéðóê,
Áºòºëêºäºí áóòàê òàáàáûç.
Áåò ààð÷û,
Áóò ààð÷ûíû
Êºòºð¿ï,
Êºð¿íº ÷åéèí áàðàáûç.
ªëãºíäº ¿ñò¿íº êóðóï,
ªì¿ðäº êèðáåãåí ¿é¿í.
Áåðåãè àéûëäàðäà,
Áåéèòòåð êºðêò¿¿ á¿ã¿í.
Àòààíäàøûí êûëûï ìûø.
Àòàñûíûí ê¿ìáºç¿íº
Àéðûìäàð îðíîòóï 
  æàòàò æûëûòêû÷.
Æàìàí ñàëò ìûíäàé
Æàëïûãà îðòîê.
Æàðäû áàéêóø,
ªëãºíäºí ýìåñ,
Êºìãºíäºí êîðêîò.
Áå÷åëäèí æºòºë¿íäºé êûëáàé,
Áåðèäåí àðû,
Àðûäàí áåðè áîëñîê?!
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Îðóí áàñàðû,
Î¢äîï-ò¿çºï ¿ñò¿-áàøû, áîþí.
Àéðûê÷à áåëãèëåìåêêå,
Àêñàêàëûíûí àëòûìûø 
       æûëäûê òîþí.
Êóòòóêòàé êåëèï êóëàäû,
Êóéêàëàï àëûï êîþí.
Êºðºð êºç¿í, 
Êº¢¿ë à÷ûëûï.
Àëèãèëåðäè,
Àøêàíàãà êèðãèçèï æàøûðûï.
Èëäèðòèï êîþï ìûêêà,
È÷åãèëåðèí ÷óáàï.
Êàí÷à êàðûø ýêåíèí,
Êàãàçãà æàçûï æàòòû ñóðàï.
– Êûéëàãà æåò÷¿äºé,
Êûçäûí ÷à÷ûíäàé êûëûï ºðñº¢.
Æàðäàíáàé,
Æàñàé ñàëãûëà æºðãºì?
Àòàéûí ñîþëãàí ñî¢,
Àíäà êàéäà áîëñóí îîðóó.
Àìàí áåêåí áîîðó?
Êàðûíäû æûäûòûï,
Êàïòàé ñàëûï òûøûíà.
Êàøûãûí êîøî ÷àéíàøñûí,
Êàìûíãûëà áûæûãà?

Ûðûñêàí ñåí îòóðà 
   áåðáåé ñ¿éëºï.
Ûéûíñà¢ ëàìïî÷êàíû 
  º÷¿ð÷¿ ýëå¢ ¿éëºï.
ªïêºñ¿í òåêøåðãèí.
Îëîáîãî êèðèø,
Îîçóíäà êàëñûí ýëäåðäèí.
Êóäóì «Àéíàëàï» æóóãàíäàé,
Êóëàê-ìóðäóíóí è÷òåðè.
Ê¿éººìä¿ê¿íºí  äà òàçà ýêåí,
Ê¿ð¿÷òºé òèøòåðè. 
Óøóíäàéû æàêøû.
Óíóòïàé ñàëãûëà áàøòû?
À¢ãû÷à,
Ñàí æèëèê, êàð æèëèê,
Ñàíàêòàí ºòêºíäº àð æèëèê.
Êàéäàí äåï áîëáîéò êûðñûêòû.
Òºðò øûéðàêòûí áèðè,
Ò¿ãºëäºñº æîê ÷ûêòû.
Òºø¿í êîéãóëàï ýæå¢.
Òºðê¿ ¿éãº æåòïåé æûãûëäû,
Òºáºñ¿í ó÷òàï áåêåì.
Àãà êàéãûðûï,
Àí÷à ýìíå äåñå¢?
Àëòûí æàíû àìàí áîëãóð!
À áàëêèì,
Àë àêñàê êîéäóð?..

Øûéðàê

Êûðñûêòààðäà èø,
Êûéøû¢äàï êàëàò òóð ºç¿ ýëå.
Æàëãûç áóðóëà áåðãåíèìäå,
Æàìàí áèð òóþê êº÷ºãº.
– Òîêòî-î! – äåãåí ¿í óãóëäó.
Æàëò êàðàé ñàëñàì,
Æàí àëãû÷òàé ýêºº êºçãº óðóíäó.

– ×ûéòûéáàé,
×ûëûìû¢ áàðáû ñûéëàãû¢?
Êåìøå¢äåï,
Êåë¿¿÷¿äºé ûéëàãûì.
Êàðìàëûï êîëòóê-áàø, 
        ñàíäàðäû.
Êîëóíà ò¿øò¿ì,

Êûçûë òàêûì

14 – 654
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– Êîëäîíáîéò ýëåì àíäàéäû.
– Ê¿éã¿ç¿ï èéãåíèí êàðà÷û,
Ê¿é¿ã¿ï êóóï êåëãåí ýìãåê.
×û÷àéòûï æ¿ðºò êûçäàð äåëå,
×ûëûì ÷åêïåãåí ýðêåê äà 
      ýðêåêïè?..
Áîîð îîðóéò äåáå,
Áîðêóëäàï òóðàò æèí!
Àê÷à¢ áàðáû?
– Áàð!
– Êàí÷à?
– Ýêè ìè¢!
Ýðòå¢ ìåíåí ýðòå òóðãóçóï 
   òºøºêòºí:
– Ýëåêòðãå òºëº! – äåï
Àÿëûì áå÷àðà,
Àçûð ýëå æºíºòêºí.
Îî, Æàðàòêàí!
Îøîãî øàøûï áàðàòêàì!
– Êóðóëàé æàëûíûï,
Êóäàéäû êóðäàøû¢äàé àòàéñû¢.
Êàë÷ûëäàáàé ñ¿éëº,
Êàéñû æåðäå æàøàéñû¢?
Àçûðòàäàí êºðãºç¿ï,
Àêûðåòòèê êàìû¢äû.
Êåñìå èë÷¿ áîëñî¢ êóëàêêà,
Êåêèðòåêòåí ñóóðóï àëàì 
      æàíû¢äû!

– «Æûðûê-Àðûê» æà¢û êîíóøó.
Òèëèìå òèáèðòêå ÷ûêñûí,
Òèãèíå ñóíñà¢ æåòåò êîë ó÷ó.
«Æûðòàê êºç» êº÷ºñ¿,
Æûéûðìà áåøèí÷è ¿é.
Æåòèíå àëáàé òèãèë
Æåðäè áèð òåïòè:
– Ò¿-¿é! 
Êàíà, êàãàçû¢äû êºðñºò÷¿?
Àëûï áåðäèì,
À¢òàðûï àòûï ÷ºíòºêò¿.
– Ýãåð êåïòèí àéòñàì ÷ûíûí.
Ýðòå¢ áàðûï êûéìàêìûí,
Ýëåêòðèíèí çûìûí.
Àð êàéñû ìàìûãà ÷ûãà áåðèï,
Àéðûëûï á¿òò¿ øûìûì.
«Êûçûë òàêûì» àòàíûï
Êûçòàëàê àçàáûíàí òîêòóí.
Êå÷èêòèðãåí ñåíäåéäèí àéûíàí,
Êå÷ýý äà óêòàãàí æîêìóí!
Àìàí êàëäû æàíû¢ûç.
Àçûð æàáà ýëåêòå áàðû¢ûç?
Æàëûíûï æèáåðãåíäå,
Æàìàí áàëäàðûìäàí 
            áåðè êàãûëûï.
Àêàêòàï æºíºä¿ì,
Àð êàéñû òàøêà ÷àëûíûï.
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Êàëïàêòûí àëäûíäàãû äîïó 

Кубанычбек Маликов бир кїнї Жигитовго 
айтат дейт: 

– Салижан, сен абыдан кыйын жигитсиў. 
Єзїў акынсыў, билимдїїсїў. Анан ботом, 
алдагы кепкадан кєрє кыргыздын жакшына-
кай калпагын кийип жїрбєйсїўбї. Кепка сага 
жарашпайт экен, – дегенинен Сакебиз атайы 
бир кїнї калпак тиктириптир. Бирок анысы 
чоўураак келип калганынан базардан чаар допу 
сатып алат. Аны калпактын алдынан кийип 
алса, жараша тїшєт. Бирок Сакебиз калпак ки-
йип келген кїнї К.Маликов жок. А кепка кийген 
кїнї дайыма карпа-кїрп кезигишчї экен. Бир 
кїнї К.Маликовдун ордунда отурганын кєрїп, 
їйїнє чаап барат да, кепкасын ыргытып, кал-
пагын кийип, кайра тезинен келе калат. Анан 
койкоўдогон Саке кїзгїгє каранып, калпагын 
тїзєнїп атканын кєргєн Маликов: 

– Во-оо… калпак сага койкоюп калат турбай-
бы, – десе Сакебиз калпагын шарт чечип, анын 
алдындагы допуну кєрсєткєн экен: 

– Мына, Куке, жарымым – кыргыз, жарымым 
– сарт болгон їчїн жарашып жїрбєйбї.  

Ñà Æè Ãèò 

«Азаттык» їналгысы Дастан Сарыгулов, 
Каныбек Иманалиев, Салижан Жигитовду 

Бїркїмдєр

14 *
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«Манас» жє нїндєгї диалогго чакырат. Са рыгулов «Манас» эпосунун 
чеги жогун, тїбї кєрїнбєстїгїн тїгєталбайт. Сакебиз болсо тїз обо 
экенине карабай: 

– Кыргыз болбой эле койдум. Карачы, курсагы ач, мээси бєксє. 
Ушундан кєрє кытайга аралашып кетсек, эл болмокпуз. Анда мен кєп 
болсо: Са Жа Гит болуп калмакмын, – деп Сарыгуловдун куйкасын ку-
руштурган экен. 

Êûðãûç îðóñòó 70 æûë ýçäè

90-жылдардан кийин Кыргызстандан орустар кете баштаганда жармач 
патриоттордон кимдир бирєє:

– Булардын кетип атканы жакшы болду. Болбосо бизди 70 жыл бою 
жакшеле эзип келбедиби... – десе Сакебиз: 

– Эй, орустар бизди 70 жыл эзген жок. Биз орустарды 70 жыл эздик. 
Алар бизге мектептерди, кабат їйлєрдї, завод-фабрика, суу сактагыч 
кєпїрє, электр станция  ж.б... куруп бербедиби. Бечаралар акыры: 
«Буларыў эч нерсе їйрєналбаган ит эл турбайбы» – деп эзилип бїткєн 
їчїн кетип атпайбы, – деген экен. 

«Ýìè ò¿ðêò¿í ìîéíóíà ìèíåáèç» 

Турциядан келген меймандар Сакебизден сурайт дейт: 
– Силерди ушуга чейин боз їйдє жашаган калк деп айтышчу эле. Бирок 

заўгыраган кабат їйлєрдї кантип кургансыўар? Силерди канча кєчмєн 
эл деген менен шаарыўар укмуш экен го, татынакай театр, музейиўер 
турат, – десе Сакебиз: 

– Бул шаарды биз курган эмес пиз. Жалаў орустардын мойнуна минип, 
ошолорго курдурганбыз, – дейт.  

– Азыр алардын кєпчїлїгї кетип атса, эми кимге курдурасыўар? – 
десе, Сакебиз: 

– Эми тїрктїн мойнуна минбей жаныбыз жокпу,  – дептир.  

À÷ ýëäèí ÷î¢ êóðñàêòàðû

С.Жигитов А.Акаевдин кеўеш чиси болуп турганда жоон топ аким, 
губернаторлор президенттин кабылдамасында отурат дейт. Аларды 
кєргєн Сакебиз: 
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– Ой, кыргыздар, элде ачарчы лык, кыйынчылык дейсиўер, би-
рок жїзїўєрдєн май тамып, бир да ачарчылык кєрїнбєйт го. 
Губернаторуўардан тартып, акимиўерге чейинкилердин курсагын кара-
гылачы, а мынабу айыл башкармасычы… башканы койдум, жадагалса 
араўарда турган береги журналисттин курсагын карагылачы, – дегенине 
баарысы бири-биринин чердейген курсагын карап, мына анан чердейген 
курсактар сїлкїлдєп кїлє баштаган экен. 

Àêàåâäåí àðòêàí àêûëû

А.Акаев – президент, С.Жигитов менен Б.Жакиев анын коомдук 
кеўешчилери эле. Бир кїнї Салижан менен Бексултан шахмат ойноп 
отурса «легендарлуу» парламенттин депутаты М.Байжиев келип калат. 

– Ии, акылчылар… Оюндан омурткаўар сынып отурасыўар… – десе, 
Сакебиз шахматтан башын кєтєрїп: 

– Акаевге болгон акылымды айтып, андан артканын мына бул досуўа 
айтам. Бирок болбой эле артып калып атат. Акыл сага да жетпей атса, 
мага ушинтип тез-тез келип турсаў, – деген тура. 

 

Ñàêåíèí  ìàëàé ýýð÷èòêåíè 

Т.Сыдыкбеков «Кыргыз Эл Баатыры» наамын алганын уккан 
К.Жусупов С.Жигитовго: 

– Тїкєнїн наам алганын куттуктап, барып койбойлубу, – дейт. Бирок 
К.Жусуповдун жанында сокур ты йын жок экен. Анда Саке: 

– Сен ушинтип дайым эле унчукпайсыў, – деп акчаны жалгыз єзї 
чыгарат. 

Жолдон торт, анан гїл алышат. Бирок тортту да, гїлдї да Кеўеш до-
суна кєтєртїп коюп, єзї койкоўдоп алдыраак басып кетет. 

– Эй, сен тїрктїн байына окшобой, жок дегенде бирєєсїн кєтєрїп 
алчы, – десе Сакебиз: 

– Эгер мен тїрктїн байына окшосом, тїрктїн малайы да так сендей 
болушу керек. Келжектебей кєтєрсєў, – деп экєє бирдей каткырыптыр. 

Æèãèòîâäóí æèãèòòèãè

«Легендарлуу» парламентте отур гандарды С.Жигитов интермедия 
кылып, «КМ» гезитине сандан-санга тамаша кылып чыгарганы А.Акаевге 
майдай жакчу экен. Президент бир кїнї Сакебизге жолуккан жерден: 
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– Сиз парламентти укмуштай согуп атасыз. Алардын айтышын ин-
термедия кылып жазгандарыўызды жыргап окуйм. Эрдик жасап атасыз, 
эрдик... – дейт. 

Анда Сакебиз: 
– Ой, ботом, єзїм Жигиттин баласы болсом, жигиттик кылам да. Эрдик 

кайдан кылайын, – дептир.    

Êàíèêóë

А.Акаев єлкє президенти болгонго чейин С.Жигитов экєє бир їй, бир 
короодо жашап, экєє кїн дє эртеў менен бирге чуркайт. Жигитов ал кезде 
«Кыргыз энциклопедиясынан» бошоп, жумушсуз жїргєн экен. Бир кїнї 
эртеў менен А.Акаев экєє кобурашып калат: 

– Салижан Жигитович, эми кайдан иштейин дейсиз? 
– Илимдер академиясында иштесемби деп атам. 
– Андан кєрє ЖОЖдордун бирине барыўыз. Аякта тогуз ай иштеп, 

їч ай каникулда болосуз, – десе: – Аскар Акаевич, сиз эч нерсе билбейт 
турбайсызбы. Академияда андан жакшы. Ал жакта бир ай план тїзїшїп, 
он бир ай каникулда жыргап жїрєсїў, – дептир. 

Ò¿ðêòºðä¿ ê¿ëä¿ðãºí¿

Жигитов Єзбекстанда элчи болуп отурганда Турциядан єкїлдєр келип, 
алардын тарыхын, маданиятын сурайт. Бирок бир да єзбек єз элинин 
тарыхын жарытып айталбай койгондо Сакебиз чыдабай кетип: 

– Мына, бул чапан менен допучан турган єзбекти кєрдїўєрбї? 
– Кєрдїк, – дейт тїрк делегаттары. 
– Кєрсєўєр, мындан 3–4 кылым мурда деле єзбектин кийгени ушул 

болгон. Бирок ошондон бери булар чапанына топчу кадабаган бойдон 
келатат, – деген экен, єзбегиў да, тїркїў да боорун тырмап каткырыптыр. 

Ýë÷èëèêòåí ýìíåãå ýðòå êåëãåí? 

Элчиликтен бошоп келгенин уккандын баары  бир кїнї: 
– Эмнеге эрте келдиў? – десе Са кебиз: 
– Иштейин деп баргам. Бирок Акаев мага телефон чалып, мен Каримов 

менен сїйлєшїп, ортодо экєєнї байланыштырып турам го десем, экєє 
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менсиз эле телефондон тїз сїйлєшєт экен. Анан жумушу жок отурба-
йынчы деп келе бердим, – деп жїрчї.  

ªì¿ð áîþ êåòèðãåí êàòàñû 

Єзбекстандын бир журналисти Сакебизден сурайт: 
– Ємїрїўїздє канча ката ке тирдиўиз? 
– Ой, айланайын, мени кой, СССР єлкєсї 70 жыл бою толтура ката 

кетириптир, анан ошол єлкєдє жашаган менин бїт ємїрїм ката менен 
єттї да, – деген экен.  

Àðáàêòûí àìàíàòû 

Турар Койчуевдин 60 жылдыгы болуп калат. Куттуктоолор Прези-
дент, Премьер-министрдин атынан окулат. Оголе кєп куттуктоолор эки 
саттан ашык окулуп, залдагы эл куттуктоо сєздєрдєн жадаган кезде сєз 
С.Жигитовго жетет. Саке сєздї баштагандале: 

– Азыр калем кармагандын баары арбактар менен сїйлєшїп калды. Алар-
дын арасында мен да бармын. Анан мен да майда-чїйдєлєрдєн эмесмин. 
Азыр эле тойго келатып Карл Маркстын арбагы менен кобураштым. Ал мага: 
«Турар Койчуевге айта бар, менин «Капитал» деген эмгегимди окуп жїрїп, 
илимдин кандидаты болду. Кийин аны кайта-кайта кєчїрїп доктор, акыры 
академик наамына жеткен. Андан соў рынок экономикасы келип, баары саты-
ла баштады, мейли, сатылсын, бирок ушу Турар Койчуев мени сатып кетет деп 
ойлогон эмесмин, ушуну айта бар» – деди деп, трибунадан тїшїп кеткен экен.  

«Æóëèêêå»  æîëóêêàíäàãûñû 

С.Жигитов бир кїнї кєчєдє баратса, алдынан бейтааныш зайып 
чыга калат. «Кєзї ачык элем, алаканыўызды кєргєзїўїзчї» дегенделе 
Сакебиз: «Мейли, карасаў кара» – деп, єзї айткандай, ичинен баш чай-
кап, чєнтєгїнєн акча сууруп, тигиге сунат. Бир топ кїндєн кийин кєзгє 
тааныш баягы кєзї ачык кєчєдєн жолугуп, Сакенин алаканын дагы бир 
жолу ачтырат. Саке анда да марттыгын кєрсєтєт. Даа бир карпа-кїрп 
кезигишїїдє кєзї ачыкты Сакем єзї чакырат: 

– Сага жолуккандан баштап, менин да кєзїм ачылып кетти. Бери келип, 
алаканыўды кєргєзчї, бирок сенден тыйын албайм, – деп кєзї ачыктын 
алаканын ачтырып, – сен жеткен жулик турбайсыўбы деген экен. 
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«ÊÌãà òîëãîí «äºáºòòºð» 

«Кыргызстан маданияты» гезитинин кеўсесине С.Жигитов кїнїгє кел-
се, кїнїгєле тамак жеп отурушкан болот. Бир кїнї аларды кєргєн Саке: 

– Оо, ырас болбодубу, бекер тамактын їстїнєн чыгыпмын, – деп бо-
согодон аттагандале жайдаўдай. 

Отургандар «баа» деп каткырып, ооздору жабылалекте Сакенин «КМ» 
кожоюну Нуралы Капаровго: 

– Ой, сен, байка. Буларыў байдын дєбєтїндєй болуп семирип кетип 
їрбєй калышпасын, – деп отур гандарды кыраан каткыга тойгузуп, 
«дєбєттєр» отурган їстєлдїн эў тєрїнє єтїп кеткен экен. 

Êå¢åøòèí êå¢åøè

Сакенин ашказаны ооруп жїрїп, К.Жусуповдун кеўеши менен уроло-
гиялык дарыланууга єтєт. Бир кїнї Р.Отунбаева экєє кезигишип калат. 
Сакенин шопоюп арыктаганын кєргєн Роза айым: 

– Сиз єтєле арыктап алыпсыз, бирок арыктаганыўыз жарашат экен, 
– десе Сакебиз: 

– Єз заарамды ичип жїрїп эле ушинтип жалпайган бетим татынакай 
болуп баратат, – дегенине Отунбаеванын абыдан боору эзилет, бирок 
ишенбейт. Ошондон кєп єтпєй, жоон топ эл каймактары чогулган жер-
де ким бирєє К.Жусуповдун ашказан оорудан кантип айыгып кеткенин 
сураса, туу радан С.Жигитов чыга калыптыр: 

– Кеўештин кантип айыгып кеткенин менден сурагыла, єзї жымсалдап 
айтмак беле. А мен болгонун болгондой айтам... Бул досум єзїнїн сий-
дигин єзї ичип жїрїп эле айыгып кетти – десе: – Сырымды сага айткан 
мен да акмакмын, – деген Кеўеш досунун кїйбєгєнї кїл болуптур.

ÊÃÁäàãû êîìïðîìàòòàð 

Аман Токтогулов КГБда иштеп турганда С.Жигитов экєє жолугушуп 
калат. Аман: 

– КГБга кыргыз акын-жазуу чуларынын бири-бири тууралуу компро-
маттары толуп кетти. Токтотушпайбы, – десе Сакебиз: 

– Ошолордун бирден кєчїрмєсїн бизге жылдыра бербейсиўби, – дейт. 
– Ой, Саке, мен алардын баарын чогултуп туруп, єрттєп атпаймбы, 

– десе Сакебиз: 
– Ооба, мен сага аябай ишенип калбадымбы... – деген экен. 
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Õàëòóðùèêòè êºì¿øêºí Ñàêå 

Каныбек Иманалиев Президенттин басма сєз катчысы болуп 
турганда Ак їй жактан Каныбек, Кїнбатыштан С.Жигитов чыгат. 
Каныбек салам узатаары менен Сакенин кайдан келатканын сурайт. 
Анда Саке: 

– Ой, баландай халтурщик акын єлїптїр, ошону Аларча кєрїстєнїнє 
кємїшїп келатам, – деп таамай жоопту тарс айтыптыр. 

Èøåí÷ýýê èíòåëëèãåíöèÿ  

И.Абдуразаков Мамлекеттик катчы кызматынан тїшїп калган 
жылдары Салижан досу жазуучулар арасында єз «версиясын» жаратат: 
«Абдуразаков А.Акаевдин кабинетине каалга чертпей кирип барса, 
Майрам Дїйшєновна їйгє кийчї тапичкеси менен президентти шакыл-
датып башка койгулап атыптыр. Анан Ишенбай бечара: «Ой, кечирип 
койгула!» – деп каал ганы кайра жаап чыгып кетери менен: «Бул киши 
чатакташканыбызды кєрїп калды» – деп эртеси кызматтан алып салып-
тыр десем, жазуучулар ишенип алып, Ишенбай жєнїндє имиш таратып 
алышкан. А ишенбегендери менден келип да: «Ошондой бекен?» – деп 
сураганда: «Ооба, кудай урган Ишенбай деле маданияттуу, билимдїї 
дипломат деп жїрсє… Ботом, Президентке киргенде єзї деле этика бо-
юнча эшикти тыкылдатып кирбейби, ага чала болуптур» дегениме ого 
бетер ишенип алышыптыр» – деп, ишенчээк интеллигенциябызга боорун 
тырмап кїлїп калчу. 

  

Ìààðàêåäåãè ÷ûíäûê

Омор Султанов 60 жылдык тоюн берип атканда, конверттерге да, 
калпак, чапанга да карк болуп, тойго келгендердин каалоо-тилектерине 
да карк болуп турганда Жигитовго сєз кезеги келип, айтып турганы: – 
Омоке, сен мына буларга ишенбе. Булардыкы калп. Мына меники чын. 
60тан кийин сен «мышсыў». Мындан кийин сенден жакшы поэзия да 
чыкпайт. Буга чейинки бергениўди бердиў, кєргєндї кєрдїў, сїйдїў. 
Булар сени алдап атат. Єзїў айткандай, «кашайып» 60 «мыштан» кийин 
сен акын болалбайсыў, – дегени чын эле кийин Омокенин башына келди. 
«Сен жєнїндє поэмасы» уланбай калды.  
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Ñàêåáèçäèí êåðýýçè 

Сакебиз дайыма азил-чыны аралаш бир кепти айтып калчу: 
– Мен єлсєм, мїрзємдїн башына: «Ушул бечара ємїр бою кєпчїлїк 

«жижиў» калем кыргыз акын-жазуучулары менен окумуштууларынын 
жазгандарын оўдоп-тїзєп жїрїп єттї» – деп жазып койгула!  

Ýðêåáàåâ 

Эркебаев студент курагындале кєз айнек тагынганын кєргєн Саке: 
– Оо, сен дагы Сооронбай Жусуевге окшоп олуттуу кєрїнєйїн деген 

экенсиў, – дептир. 

Óñóáàëèåâ 

Усубалиев 24 жыл Кыргызстанды башкарды. Чейрек кылым. Азыр 
айткан жоопторуўузду угуп отурсам, бир да ката кетирбегендей сїйлєп 
атасыз. Эми билип-билбей, жылына эки ката кетирген болсоўуз, 25 жылда 
50 ката кетирип атасыз. Ушуну моюнга аласызбы? Мен эми конкретный 
айтайын, сиздин эў чоў ката кетиргендигиўиз, (кадр жагынан) 25 жыл-
дын ичинде мына бул Абдуразаков менен Жигитовду кєрбєй койдуўуз. 
Мына, Акаев келдиле, экєєбїзгє дароо кызмат берди, – дегенине Усуба-
лиев шылкылдап кїлгєн дешет. 

Àêàäåìèê, ïðîôåññîðëîðäó àðäàíòêàíû 

Тээ качан Кыргызстан Жазуучулар союзунун пленумунда чыгып 
сїйлєгєн С. Жигитов кашкайган бир чындыкты мына минтип балп эт-
тириптир:

– Карагылачы, илимдїї-билим дїї сынчылар! Силер «Кыргызстан 
маданиятына» кєтєрїп келген мате риал дарды 10-класс билими бар Алым 
Токтомушев оўдоп-тїзєп гезитке чыгарып атат. Уял байсыўарбы! – де-
генин уккан азуулуу адабий сынчылардын баштары шылк дей тїшкєн 
экен. Кєрсє, чын эле «КМнын» сын бєлїмїндє иштеген А.Токтомушев 
академик, профессорлордун жазгандарынан єйдє гезитке оўдоп-тїзєп 
жарыялачу тура. 

Олжобай ШАКИР
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Èò ìåíåí àðñòàíäûí àéûðìàñû 

Академик, профессорлор арасынан ким бирєєсї: 
– Э, Салижан, башка окумуштуулардын баарыле 10–15тен аспирант-

тарды чыгарды, а сен Искендер Жумабаевден башка эч бир аспирант 
тарбиялабапсыў, – десе Сакебиз: 

– Ит менен арстандын айырмасы эмнеде? Иттин тукуму кєп, арс-
тандыкы бирєє эле, – деп жаагын жааптыр. 

Ìàéäà-÷¿éäºëºðãº æîîï 

Бою С.Жигитовдон да пекене С.Бирназаров деген басмада иштеген 
досу кайсы бир жыйынга катыша турган ал кездеги премьер-министр 
А.Жумагулов баш болгон мамлекеттик чиновниктерди кїтїп аткан болот. 
Жыйынга адегенде С.Жигитов эрте келет. Бирназаров ордунан шап тура 
калып, саламдан мурда: 

– Саке, чоўдордон кимдер келет экен? Жумагулов єзї келмей болдубу? 
– деп, андан кийин саламын берсе, Сакебиз: 

– Мен сага окшогон майда кишилер менен учурашпайм, – дегенде 
отур гандар дуу дей тїшєт. Жыйын катышуучуларын кїтїп чебелектеген 
Бирназаров кайра суроо узатат: 

– Жыйынды саат бирден кечиктирбей баштай берелиби? – десе отур-
гандарды кїлдїрїп: 

– Мындай майда суроолор менен мага кайрылбай жїрчї, – дептир.  

Ýë÷èëèêòå ýêåíèíäå 

С.Жигитов Єзбекстандагы Кыргызстандын атайын ыйгарым укуктуу элчи-
си болуп турганда єзбек тилдїї журналисттер да куйкум тилдїї Сакебиздин 
аскиячы экенин билип алып, кєрїнгєн суроого жооп сурай берчї экен. Эмне 
болсоле суроо лорун Сакебизге жаа дыра беришет. Бир кїнї аны жабалактаган 
журналисттер курчап алып, єзбек жєнїндє чыгарган жаўы анекдотторунан 
уккусу келет. Сакебиз ошондо мамындай анекдот чыгарып ийиптир: 

– Орустан: «Бул дїйнєгє эмнеге келдиў эле?» – деген суроого: «Арак 
ичип сайрандаганы» – дейт. Еврей байыганы келгенин айтат. Єзбек 
болсо: «Ислам Каримовдун 5 принцибин аткарганы гана келдим» 
(И.Каримовдун мамлекеттик беш принциби бар экен) дегени тез эле 
жайылып кетиптир. 

Бїркїмдєр
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Ýêè äîñòóí ìàñèëåòè 

И.Абдуразаков сураптыр: 
– Саке, деги сен кудайга ишене сиўби? 
– Кудай бар экенине ишенейин дейм, бирок Кудай деп жїргєндїн 

баары кор болуп атпайбы. А Кудайды оозуна албагандар сайрандап 
жашаганын кєрїп мен да сайрандап жашаш їчїн Кудайды оозума албай 
жїрєм, – дептир. 

Ê.Áàêèåâ æºí¿íäº àéòêàíû 

К.Бакиевдин кєчїгї бийликке жаўы бекиген кезде журналисттер Са-
кеден сураптыр: 

– Сиздин оюўузча, Бакиев кандай президент болгудай? 
– Ой, мунуўар кагаз окуп атканда президент сыяктанып эле турат. А 

кагаздан башын кєтєрїп сїйлєсєле – парторг кєзгє элестей тїшєт экен, 
– дептир. 

 

Èøåíáàé äîñóíà íààðàçû áîëãîíó 

Сакебиз кєп учурда їстїндєгї качанкы костюмдун бышыктыгына 
таўгалгандарга: 

– Абдуразаков чоў болуп турганы мага жакшыле. Ал тез-тез семирип 
кетип, батпаган костюмдарын мага берчї. Кудай уруп, анын кызматтан 
тїшкєнї мага эле жаман болду, костюмдары артпай атат, – дечї... 

Æûéíàï æ¿ðãºí Î.ØÀÊÈÐ

Олжобай ШАКИР
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×.Àéòìàòîâäóí æàíà Ò.Êàñûìáåêîâäóí 
÷ûãàðìàëàðû ò¿ðê òèëèíäå

Улуу жазуучубуз Чыўгыз Айтматов менен Тєлєгєн 
Касымбековдун чыгармалары тїрк тилине котору-
лууда. Бул туурасында «Диалог Евразия» фондунун 
теўтєрагасы Харун Токак билдирди.

Маалыматка ылайык, учурда тїрк тилдїї мамле-
кеттер ортосунда бири-биринин адабий чыгармала-
рын єз тилине которуу боюнча сїйлєшїїлєр жїрїп 
жатат.

Áààëóó êèòåï: «Òå¢èð-Òîîäîí Êûçûë-Êóìãà»

Кїнї бїгїн, март айынын соўунда алыскы Фран-
циянын Швейцариясынан 1932-жылдын июль айында 
Москва–Алматы аркылуу Чолпон-Ата–Караколго, андан 
Шалбаны басып єтїп Кытай чек арасына чейин жетип, 
Балыкчы–Токмок–Фрунзеден (азыр Бишкек) Ташкент–
Чымбайды басып, Арал деўизинин тїштїк тарабынан 
айланып єтїп Москвага кайткан (1933-ж. январь) француз 
кызы Элла Майярдын (1903–1997-ж.ж.) «Теўир-Тоодон 
Кызыл-Кумга» аттуу саякат китеби ошол учурда тар-
тылып алынган фотосїрєттєр менен коштолуп, кыргыз 
окурмандарынын колуна биринчи ирет тийди. Бул, 
кийин Кытайга (Тїркстанына), Манчжурияга, Тибетке, 
Индияга, Непалга, Ооганстан, Иран ж.б. сырдуу жана 
кайталангыс єлкєлєргє чейин саякаттаган чет элдик ай-
ымдын оомал-тєкмєлїї єткєєл мезгилдеги кыргыз эли-жеринин турмуш-дооруна 
кїбє болуусу,  байкоолору, кєз карашы, баяндоолору єтє кымбат документ жана 
табылгыс тарыхый эмгек. Китеп – окурманды 30-жылдардагы ата-бабалардын 
турмушуна саякатка азгырып, алып кетет.    

470 беттен турган бул китепти француз тилинен Нуралы Турганбаев жар-
дамчысы Жереми Канталуб менен кыргыз тилине тике которгон. Редакторлору 
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И.Оболбеков, О. Шакир жана Ж.Рипар. Дагы бир єтє кызыктуу дал келїї – бул 
баалуу китептин чыгуусуна бир канча жылдан бери єлкєбїздє жашап, элдик 
каада-салтыбызды, айрыкча ат оюндарыбызды иликтеп, колдоп, жарнамалап 
келаткан дагы бир француз айымы (кыргыз тарыхында экинчи) Жаклин Рипар 
єтє чоў колдоо кєрсєткєн, баш сєзїн да жазган. Кыргызстан тараптан китепке 
баш сєздї жазуучу, «кыргыз ламасы» Кубатбек Жусубалиев жазып, «Турар» 
басмасы тарабынан жарык кєрдї.  

Áóðÿòèÿäà «Àëà-Òîî» êûðãûç ìàäàíèé áîðáîðó à÷ûëäû

Бурятияда жалпысынан беш миў, борбору Улан-Удеде їч миўдей кыргыздар 
жашашат. Алардын дээрлик бардыгы соода, курулуш иштеринде иштешет. Ошол 
мекендештерибиз Бурятиянын борбору Улан-Удеде «Ала-Тоо» аттуу маданий 
борборунун уюшулгандыгынын бет ачарын єткєрїп, расмий белгилешти. 

Негизинен, кыргыз коому 2003-жылы эле уюшулган болучу. 2009-жылдын 
21-мартында «Ала-Тоо» борбору аталган. Бул кыргыз диаспорасынын жетекчиси 
Болот Жапаркулов, орун басары жана борбордун башчысы Доорбек Абдразаков. 

Ä.Êàçàêáàåâäèí æûéíàãû

Жазуучу, философ, сынчы Дайырбек Казакбаевдин 
дїйнє салган апрель айынын теў жарымындагы бир 
жылдыгына карата эки томдук тандалма жыйнагынын 
биринчи тому жарык кєрдї. «Турар» басмасында жарык 
кєргєн ал китептин кєлємї 592 бет. Экинчиси ашса ашат, 
кем болбойт. Ал азыр басмада даярдалууда. Бул, таланттуу 
калемгерибиздин єзгєчєлїї аўгеме, повесттерин жыйып, 
жыйнакты тїзгєн жубайы Рысбїбї Бєлєкбаева.   

«Ìàíàñ» ýïîñó ÀÊØíûí Êîíãðåññèíèí êèòåïêàíàñûíäà

КР президенти Роза Отунбаева баштаган кыргыз делегациясы АКШнын 
Конгрессинин китепканасына барган учурунда китепканага «Манас» эпосунун 
кыргыз жана англис тилиндеги жыйнактары (бири «Турар» басмасында жарык 
кєргєн, С.Каралаевдин варианты) берилди.

Р. Отунбаева китеп билимдин жана муундар ортосундагы байланыштын 
маанилїї булагы болгонун жана кала берерин белгилеп, Кыргызстандын элде-
ринин маданияты жєнїндє айтып берди.

Катышуучуларга улуттук аспабыбыз – комузда ойноо кєргєзїлдї.
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Êîíêóðñòóí æå¢¿¿÷¿ëºð¿ àíûêòàëäû

ÀËÃÀ×ÊÛ «ÀÐ×ÀÍÛÍ» ÝÝËÅÐÈ

Єткєн, 2010-жылы кыргыз адабиятын колдоого алуу максатында «Турар» бас-
масы жана анын «Жаўы Ала-Тоо» журналы жарыялаган адабий конкурсубуздун 
жыйынтыгы чыгарылды. Профессионал акын-жазуучу, басма кызматкерлеринен 
тїзїлгєн калыстар тобу ысымдары кеўири таанымал жана чыгармачылыкка жаўы 
гана кадам таштаган жїздєн ашык авторлордон тїшкєн романдарды, повесттерди, 
поэмаларды, ыр тїрмєктєрїн, котормолорду, илимий макалаларды, бїтїндєй 
китептерди карап, талдап чыгып, татыктуу жеўїїчїлєрдї аныктады. Жыйынтык 
чыгарууда анын шартында жарыялангандай, конкурстун башкы максаты – жаўы 
ысымдарды табуу, жарыяланбаган жаўы чыгармаларга колдоо кєрсєтїї  болгон-
дуктан ошол жагдайларга басым жасалды. Мында, катышуучулардын конкурстун 
талаптарын так аткаргандыгына да кєўїл бурулуп, сыйлык кєлємїн бєлїштїрїї 
аркылуу авторлордун кєпчїлїгїн камтууга аракет жасалды. 

Ошентип, 2010-жылдагы «Арча» адабий сыйлыгынын жеўїїчїлєрї деп 
тємєндєгїлєр табылды: 

ПРОЗА

1-орун: 
Турусбек Мадылбай («Зилзала» повести)

2-орун: 
Шайымбек Апылов («Кєгїлтїр автобус» ж.б. аўгемелер топтому)

Шекербек Калыков («Шапа аканин жоруктары», аўгемелер топтому)
3-орун: 

Абдымомун Калбаев («Сирень жыты»)
Элмира Ажыканова («Ай талаадагы аял»)

Ажар Дїйшембиева («Сочинение» ж.б. аўгемелер топтому)
Кызыктыруучу сыйлыктар:

Мурзапар Їсєнов («Жазымыш»), Чынтемир Аскаров (аўгемелер), 
Кадырова Сайрагїл («Кечирим булак», «Купуя сыр») 

Проза боюнча оригиналдуу чыгармасы їчїн конкурстан сырткаркы атайын сыйлык: 
Николай Шульгин («Жизнь и её окрестности» новеллалар)

 

ПОЭЗИЯ

1-сыйлык: ыйгарылган жок
2-орун: 

Бектуруш Салгамани («Сагынып жашаймын» ырлар топтому)
Замирбек Иманалиев («Аян бар керемети туюлбаган» ыр китеби)

3-орун: 
Эркалы Єскєналиев (ырлар)

Єзїбек Абдыкалыков («Не карып?» ырлар)
Таалай Нуркемел (ырлар топтому)
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Кызыктыруучу сыйлыктар:
Исабек Токтогулов (ырлар, балдар адабияты), 

Сирень Сарбалаева (ырлар), Айшакан Субанкулова (ырлар)

КОТОРМО

1-орун: 
Эрнис Турсунов (К.Чуковский: «Чымын чыўкылдак», «Киркойбос» ж.б.)

2-орун:
Сїйєркул Тургунбаев (В.Ф.Одоевский «Бетховендин акыркы квартети», 

А.Рюнеске «Чытырманда» ж.б.)
Догдурбек Юсупов (А.Чеховдун чыгармалары)

3-орун:
Илгиз Талип (Мандевил «Дїрбєгєн бал челек»)

Абдылда Карасартов (Н.Ясин Єркиш «Жапайы кептер»)
Мырзохалим Каримов (С.Зуннунова «Бала жыты», А.Самадов «Кєўїл»)

Кызыктыруучу сыйлыктар:
Бейманбек Сардарбеков (котормолор), 

Аида Эгембердиева (С.Капутикян, ырлар)

АДАБИЙ ИЛИКТЄЄЛЄР:

1-орун: ыйгарылган жок
2-орун: 

Абдыкерим Муратов (Кыргыз балдар адабиятынын табияты, калыптанышы 
жана тарбиялык мааниси)

Бозум Алышбаев (макалалар топтому)
3-орун:

Нурзат Казакова (19-кылымдагы жазгыч акындардын чыгармачылыгына чыгыш 
акындарынын таасири»)

Орунбай Ахмедов («Шырдакбек»)  
Талантаалы Бакчиев («Манасчылык єнєрїндєгї тукум куучулук», 

«Тар заман») 
Кызыктыруучу сыйлыктар:

Сабырбек Бейшембиев («Эл булбулу – Жєжє») 
Мырзабек Чокотегин («Боз їй – кєчмєндєрдїн турак жайы»)

Уюштуруучулардан: Конкурстун бардык катышуучуларына ыраазычылык 
айтабыз. Чыгармалардын татыктуулары автордун єз ысымы менен мындан нары 
да журналыбызда жарыялана бермекчи. Албетте, калыстар сыйлыктарды та-
тыктууларга гана ыйгарды, о.э. талаптарды так аткарбаган авторлор сынактан 
сырт калышты. Ошондуктан аларды туура тїшїнєт деп ойлойбуз.  

Бул конкурс алгачкы гана кадам, келечекте «Арча» адабий сыйлыгы дагы да 
кїчєтїлїп, кыргыз адабиятын кєтєрїї жана чет мамлекеттерге жайылтуу 
максатында эл аралык деўгээлде єткєрїп туруу аракеттери кєрїлїїдє. Демек, 
конкурсубуз дагы да улантыла берет.

Журналыбызга чыгармаларыўыздарды мындан нары да жєнєтїп, жазылып 
алып окуп, тыкыс байланышта болуўуздар!
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