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Ракманберди 
МАМАНОВ

Проза
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та Ноокат районунун Беш-
Бадам айылында туулган. 
1972-жылы Кыргыз мам-
лекеттик университетин 
бїтїргєн. Ош телерадио 
комитетинде редактор 
болуп иштеген. Учурда 
Ноокат районунун «Ноо-
кат таўы» газетасынын 
башкы редактору.

1987-жылы «Аттокур 
аска», 2010-жылы «Аян» 
аўгемелер жыйнактары, 
2011-жылы балдарга арнал-
ган «Чегир» аттуу китеби 
жарык кєргєн.

ЇЧ КАТЫН

Сєз башы

Їч аялдын элеси кєпкє кєз алдыман кет-
пей туруп алды. Ал тїгїл тїшїмє да кирип, 
бассам-турсам кєлєкєдєй ээрчишет, оболу 
ырсалаўдашат, чуру-чуу тїшїшєт, жыландай 
соймоктошот. Бир карасаў эле єўдєрї томсо-
руп, анан шолоктошот. Тїс, орой деген нерсе 
жок, адам алеттери ач арбактардай кейипте 
уйкудан чочутат.

Жогорудагылар жїрєктї єйїйт, тынчымды 
кетирет, жанымда жїргєндєргє, жараткан тар-
туулаган ааламга аўырая элейип карайм. Эч 
кимден, эч нерседен жооп жок. Бїткєн боюм 
дїрїлдєп, кєєдєнїм бопбош. Єлїї жан, тирїї 
пенделерби алар, айтор, кандайы болсо да бул 
їч аялга дит багып карай албай калтырайм.

Ооба, анан колума кагаз, калем алдым. 
Жазууга дареметим жетеби же жетпейби, аны 
ойлоп да койгонум жок. Анткени кєкїрєк кой-
гулагыдай чоў жазуучу эмесмин. Ошондуктан 
алардын айтып бергендерин ошол бойдон тиз-
мектеп, кайталап кагаз бетине тїшїрїїнї гана 
кєздєдїм. Кїч-кубат берсе, жазып бїтєрмїн. 
Аларды бейыйман адамдардын кєпєлєктєрї 
дешеби же жєн эле кєчєдє калган бечаралар 
катары кабыл алышабы, быягы мага намаалым. 
Ага кызыкдар да эмесмин. Бир гана ал їчєєнїн 

www.bizdin.kg



4 Ракманберди МАМАНОВ

икаяларын топтоштуруп «Каргыш тийген «бейиш» деп атап койсомбу, 
болбосо, «Їч катын» атасамбы дегеним, башка кыстырган эчтекем жок, 
баары чындык.

БИРИНЧИ ИКАЯ

Газетада каттар бєлїмїнїн башчысы болуп иштегендиктен, адатта-
гыдай єз бєлмємдє редакцияга келген каттардын жараганын жараганга, 
жарабаганын жарабаганга иргештирип олтургам. Эшик акырын тыкыл-
даганда їўїлгєн калыбымды бузбай: — Кириўиз – дедим. Албетте, дагы 
бирєє-жарым баш-аягы жок ыр сєрєйїн же уй тилиндей кабарын жоктон 
тапкансып (эзели ушундай) кєтєрїп келгендир дегенчелигимен жазбадым.

Эшик ачылып, бєлмєгє аял кишинин киргенин буркураган атыр жы-
тынан сезе койдум. Суз: «Олтуруўуз» – деп кєз кыйыгымы таштадым ага. 
Ара-чолодо укмуштуудай сулуу аялдын єўїн кєрє, аргасыз башымды 
єйдє кєтєрдїм. Саамга каректерим кадала тїштї. Бакырайган кара 
кєздєр, чийилгендей, терилгендей каштарга жараша ботонукундай узун 
кирпиктер, жупжука эриндер, быйпыйган мурун, ой-о-ой, сєз жетпейт 
айтууга.

– Кечиресиз, беймаал келген окшойм...
Жылаажындай майин, жумшак їн сулуулукка дендароо боло тїшкєн 

жанымын тїпкїрїнє бир тийди.
– Жо-жоок. Олтуруўуз. Иштеп… алаксып…
Кайсактап… далдырап… Ооба, бою пас, бармактай сулуу аялдын 

алдында чындап далдырадым. Чыў денесине кыттай куйган чыт кєйнєгї 
куп жарашыптыр, кєкїрєктєрї жєн эле бєлєк-бєлєк болуп, мамактары-
нын їрптєрї тирсиет. 

Аял мен кєрсєткєн орундукка мїзєсїн гам жедирбей эркин олтурду. 
О-хо! Бардык эле аял бул стулга ушинтип ээн-эркин олтура койбосун 
кєрїп жїрєм го.

– Сизди журналист катары гезиттеги макалаларыўыздан абдан жакшы 
билемин. Калтырбай окуймун… Ар-намыс, адамгерчилик, єзгєчє чындык 
тайпасындагы жазгандарыўыздан… Ооба, ошолоруўуздан улам жакшы 
билем деп жатамын. Єзїўїздї эми кєрдїм.

Ал жылмайды. Анардай кызыл беттеринин чок ортолору дуу эте ого 
бетер кызарды. Анысы бир ажайып кєрїндї. Жагымдуу шириндик бїт 
назик жерлериме тийип єткєнсїдї. Тил-оозсуз дагы дымыдым.

Канткен менен аялдын їнї толкундангандай чыкты. Ишенип-ишенбей 
олку-солку тургандыгы да сезилди. Унчукпай калды. Мен дагы. Анын 
аўгемесин угуу мындай калып, сулуулугуна жаным эўги-деўги.
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– Ака, тике айтайынчы. Макул кєрсєўїз угуў… ичимде кїптєй пы-
шылып, тереўиме тунган сырым бар. Айтар эч кимим жок болгондуктан, 
кєєдєндє шакардай кайнап бїттї. 

Айылдык бардык аялдарга окшоп, менин ынаганым-ынабаганымы 
кїтпєдї. Мыйыгынан кїлє баянына беймарал киришти, тамагын бир 
тїзєп алып, каала эшит, каалабасаў єзїў бил дегендей. А мен башка 
бирдеке айтканга їлгїрбєдїм.

– Кечээ, жакында, бир калта буудай уурдоо їчїн электр тогу 
жїргїзїлїп коюлган эшикти ачам деп каза болгон он эки жашар баланын 
тагдырын жазып, газетага бастырган экенсиз, ошону окугандан кийин 
ушул чечимге келдим. Угарсыз?.. Аныўызга ишенемин. Ооба, ачкалык, 
кендир кескен жокчулук карапайым калкты жерден алып, гєргє уруп 
жатат. Эмне їчїн деген адам жок.

Аял эрдин тиштей саамга дымыды. Єзїм бирдеке дегенге жарабай кул-
туйдум. Жана мени далдыраткан кєздєрдїн кычыктарына жаш мєлтїрєй 
кылгырганын кєрє былк этпедим. Экинчи жагы, эми аял эмнени айтат 
дегенге кызыгуум артты.

– Баарын айтып бїткїчє унчукпаўыз. Ошентиўиз, бул сизден сураныч. 
Бар бугум чыгып кетер… Алдыўызга келерден мурда єткєн, бїгїнкї 
кїндєрїмї баштан бир сыйра кечирип чыктым. Кайрадан азапка баттым, 
ыйлап-сыктадым. Анткени… Тартынар эчтекем жок. Эч нерсе жогот-
поймун, кєкїрєгїм гана кичине бошоор. Гезитке басар-баспасыўыз єз 
ыктыярыўызда.

Аялдын їнї чыйралды. Сєздєрї даана, бекем. Айткандарына макул 
болгондой башымды ийкегиледим. Кызыгуум арткан тейде андан кєзїмдї 
албадым. Менин ордумда макоо болгондо да ушинтмек.

Кандай абалда турганымды ал сезди окшойт, жымыйып койду. Ошен-
тип, кыйла їйїр алыша тїшкєнсїгєн эме узун мойнун койкойто башын 
єйдє кєтєрїп, таржымалын баяндоого киришти. Кандай кабыл алып 
жатканыма, угуп-укпаганыма кєўїл да буруп койбоду.

…Менин балалык, бой жеткен курактарым Кеўеш єлкєсїнїн тушунда 
єттї. Эми баамдаганымдай, ал єлкєнї Коммунисттик партия башкарган 
экен. Ошол їчїн радиодо, телевизордо, ал тїгїл мектепте да жашасын 
Коммунисттик партия, Ленинди партияны тїзгєн атабыз дедирчї. 
Єзїўїзгє маалым, ал кезде айылдыктар колхоздордо, совхоздордо мїчє 
болуп гана жашоочу. Алардан сырт эч ким болбойт эле.

Атам колхоздун бир бригадасында сугатчы. Ємїрї бїт ошону ме-
нен єттї. Апам — тамекичи. Биз тогуз бир тууган болчубуз. Кол арага 
жараганыбыз апамын этегин кармап тамеки эгип, чаап, їзїп-тизип 
алектенчїбїз. Бул иш кызыганда тїнї-кїнї тыным албай коюн-колтук 
бїт тамекинин ширесине капталып, чаўга белчеден батып, уйку кєрбєй 
мас алетте жїрчїбїз.
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Жогорудагыга жараша эмгек акы алсак кана. Аны ал кезде тїшїнїї 
кайда… Жалгыз апам иштеди болуп эсептелип, айына он-он беш, ашса 
жыйырма сом тєлєнчї, он эки сомго бир чыпта ун келет. Он бир жанга 
нан бышырсаў, эки жолу камыр болот. Бул бир жарым аптага араў 
жетет. Саар менен нан-чай, тїштє этсиз їйрє аш, кеч тийме-тийме кєр 
пиява, базар кїнї гана бир тиштемден эт кєрєсїў. Жеген тамагыбыз 
ушул.

Кийген кийимибизди айтпаў. Бири-бирибизден жула качып эптеп 
дене жапмай. Жаз, жай, кеч кїзгє чейин жылаўайлак жїрмєй. Тамандар 
чорт-чорт жарылып, ачышканда безилдеп ыйлап… Э, ата кєрї.

Атам бечара таў азандан тїн жарымына чейин бир ай бою кетменин 
колунан тїшїрє койбой тырбалаўдаса да, тапканы беш-алты сом. Ал 
кийим-кечек эмес, тамак-ашка жетеби, биздин дептер, калемибизге ыла-
йык болобу? Баарыбызга бїрккєнгє жарабас. Ошондон атам арада ичип 
алат. Апам жаўжалдашат. Кээде экєє мыжыгышып калышат. Эркек эркек 
да, ошентип апам атаман тез-тез токмок жечї.

Бойго жете баштаганымда аўдаганым ушулар болду. Аяк-буякка саре-
сеп салдым. Жетпес турмушка кєўїлїм чєктї. Ичимен сыздадым. Районду 
башкаргандарды билбейм, колхоздун раисинин, партиялык комитетинин 
секретарынын (Коммунисттик партиянын колхоздогу саясий жетекчиси), 
бригадирлердин бала-чакаларынын кийген кийимдери, жеген-ичкендери 
ошол радиодон айткандай, телевизордон кєргєзгєндєй адам авазы ке-
лерлик. Телегейи тегиз. Жашаган їйлєрїчї… Айылда алыстан заўкайып 
кєрїнєт, миў їйдєн бир їй болуп. Бир тїзїмдє адамдар ушинтип экиге 
бєлїнїп жашаарын аўдадым, себебин тїшїнбєдїм.

«Неге мындай?» – деген суроо пайда болду. Молдолор айткандай, 
Кудай биздин пешенебизге ушинтип жазганбы? Же атамын суучулук-
ка гана жараганыбы бул? Эмесе, тамекичи апамын балдары болгон-
дугубузга ушундайбы? Атам, апама кошулуп жапатырмак жабылып 
тырбалаўдайбыз мээ кайнаткан ысык менен, бети-колубузду чым-чым эт-
тирип чымчылаган суукта да. А тигилердин балдары ысыкта кєлєкєлєп, 
суукта лапылдаган ысык печкеге тамандарын кактап їйлєрїндє эт, майга 
карк. Ошондой ой жїгїртїп эзилдим, тєгїлдїм. Неге дегенге басын-
ган кєўїлїм сынды. Куду ушулар мени курагымдан бир кыйла єйдєгє 
кєтєрїп таштады. Бирок туюкта кала бердим. Жооп таппадым…

Аял мени жалт карады. Унчукпадым. Єзїм да бир кароолчунун бала-
сы болсом, эмне деп жооп бермек элем? Шєлбїрєдїм, башымды жерге 
салымыш болдум. Азыр, ошол союз бузулуп, колхоздор кыйрап бїткєн 
чакта, бирдеке деш кыйын эле. Шайтан ургур, тепеўдеген жаным бир 
солк этти. Сентябрда туурук-туурук жарылган буттарымды партанын 
астындагы борпоў чаўга батырып олтурганымы эстей койдум. Парт-
комдун баласынын їч гылдыректїї шайтан арабасын кармап кєрїїгє 
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даабай жалпактаганым кєз алдыма тартыла тїштї. Ошентип, кайра 
аялды суроолуу тиктеп момурадым. 

Аял маўдайына жазыла тїшкєн кєкїл чачтарын алаканы менен артына 
кайтара сылап, акыбалыма тїшїнє койгондой жылмайды. Ичимен бир 
нерсе їзїлїп кеткенсиди. Єўїмдїн єзгєргєнїн туйдум. Ошол кыябада 
анын аўгемесин кайра уга баштадым.

…Он биринчи класста окуп жїргєнїмдє эле биздин бригадирдин 
баласы Осмон той-топодо мага кичине тийише, кыздарга айтыла жїрчї 
сєздєрдї аралаштыра коюп калчу. Єў-тїстїї, боюна кынаптай жараш-
тыра кийинип жїргєн жаш жигит болгондуктан, мен да андан каччу 
эмесмин. Кээде кєрїнбєй калса, єзїм да элеўдей тїшчїмїн. Эми ал 
мени бура бастырбай калды. Ошенткен сайын алеп-жалептенип, єзїм 
ага ыктап… чакырса жок дебей, кєўїлїм сергектенип калчу болду.

Мен аны жактырып калдым. Жо-ок, андан да тереўирээк. Кїлмїў-
дєгєндє кичине жыпшырая тїшкєн кєздєрї, кырдач мурду… Ооба, ооба, 
ошол делдейген кулактары, сїйлєгєндє калыўдыгы билинбей калчу 
эриндери… И-и, каргылдана чыккан їнї да мага укмуш жагымдуу эле… 
Боюнун пастыгы, толмоч, болпогойлугу билинчї эмес.

Анан ошентип бир кїнї айылдагы клубга єзїм курдуу кыздар менен 
киного бардым. Кызык дешти, кыргыздардын баарына Индиянын бїт 
кинолору кызык эмеспи. Ыйлайсыў, кїлєсїў, турмуштагы жомокко ок-
шош окуяларды кєрїп олтуруп. Иши кылып ошондой.

Ал мени адатынча кїтїп туруптур.
– Киного кирбей эле коёлучу. Карачы, ай жарым єткєн, аалам жап-

жарык. Жїр, аппагым, – деп мени колтуктады.
Клубдун арт жагындагы калыў алма бак жакты аралап жєнєдїк. Ун-

чукпадым. Адаттагыдай апкаарыган бойдон жетегине кєндїм. Кыздык 
назга сала тартынып да койбодум. Ага болгон ишенимби же єзїмдєгї 
жаштык менсинїїбї, айтор, беймаралмын.

Ошол темселеген жаштык кезиў жайраў калсын. Курусун ошол 
алаўгазар курак. Таза, пакиза дилимди карартты. Эч нерседен бейкапар 
кєўїлїмдї їч кєчкєн журттай аўгыратты. Эстин эўгиреген ошол кези 
мас болбой калсын. Делєєрїтїп алып учкан жїрєк курусун.

Айдын жарык тїнїндє кубалашып ойнодук. Калыў, бел курчоодон 
келген чєптї жапыра кучакташа кулап каткырдык. Оо, бир кыйлага 
ошенттик. Анан… анан ал мени былк эттирбей басып алып чопулдатып 
єпкїлєп кирди. Кудай акы, менин оюмда эчтеке жок, эчтекени кїтпєгєм. 
Бирок, бирок… Таттуу даамдан кабары жок жаным жазгы кєўїлдїн 
кєксєєсїнє жетелетип эриди. Эркими тоотпогон алсыздык бїт тулкуму 
шалдыратты. Курактын мастыгы кїч ала ал сыга кучактаган сайын эстен 
тангандай оюма эчтеке келбей калды.
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Анан… анан. Тер сууду. Бирок ирмемчеликте алган лаззаттын ємїр 
бою ыйга айланарын оюма албадым. Жєн эле бир кымбат нерсемен 
айрылгандай туюлубатты. Жандїйнєм бош калгандай сезилгени менен 
жарымдан єтє толуп аткан айды бейгам карап, чалкаман жаттым.

Аттиў, арман кїн, мурда Осмон артыман кєлєкєдєй калбай ээрчип 
жїрсє, эми мен аны бура бастырбай... Кїндєр єткєн сайын тебеленген 
кєўїлдїн ыраўы єчє берерин сезе баштаганыман тарта, кооптонуум 
кїчєдї. Караўгы тїндєрдє їнїмдї чыгара албай солкулдоого єттїм. 
Анткени боюм оорлошо баштаган эле.

Бара-бара анын жїр деген жагына жїрїп, кєрсєткєн жеринде селейип, 
каалаган маалында тооктой пырпырата баса калганына кєнїп кеттим. 
Эси-дартым ал экєєбїздїн баш кошушубузда болуп калды. Буга ише-
ничим абдан бекем эле. Ичимдегини кимдир-бирєє сезип калсачы деген 
ойдон єзїмдї алыстатканым менен, саат сайын ал кылт этет. Єўїм єчєт, 
шилбидей шылынып, сетерим чалынат. Жаштыгым, эл билбей калар 
деген бетке тута коюум гана кєўїл улайт. Ушул ылымылык тилек менен 
єзїмдї алаксытамын, ага айта албай…

Таржымалын баян эте баштагандан бери биринчи жолу аял унчукпай 
мисирейди. Анан баары бир эриндерин бекем тиштенди, солуктап єпкє-
єпкєсїнє батпай баратканы єўїнїн каракочкулдана кызарганынан даана 
сезилип турду. 

Мен эмне демек элем. Эчтеке… Болгону бурулдата сигарет тартып 
жибердим. Терезени ачтым, єзїмдї алаксытканы жаткансып. Таза, ки-
чине кєк жыттанган апрель айынын акыркы кїндєрїндєгї аба бєлмєнї 
каптады.

Канткен менен аял єзїн колго тез алды. Баятан бери жєн эле кармап 
олтурган дасоромолу менен кєз жашын сїрттї. Ага эриген кирпик боё-
гунун жука изи кєз астына тїшїп калды.

…Ош шаарына бир кызматка кєтєрїлїп кетти. Сураштыруудан 
корккон баёо жаным дымыды. Кындыйта бууганыма карабай, барган 
сайын ичим чоўоюп, толо баштадым. Беттеримдеги кош бойлуулуктун 
бирин-серин тагы андан бетер коюулана тїштї.

Китептен окуганым бар, менин абалымдагы кызды эшекке тескери 
мингизип, бетине кєє шыбап, чачын кыркып айыл аралатканы. Ага карап 
адамдардын тїкїргєнї, колго кирген нерсе менен ташбараўга алышканы. 
Азыр ошентишпесе да, муну эстеп бїт денем дїрїлдєп, жанымы коёрго 
жер таппай ичимен чырылдайм. Ата-энем, ал тургай їка-сиўдилерим… 
Аларчы? Кантип чыдашат? 

Бирєє баа десе жарылчудай боло бердим.
Бир кїнї ал єзї айылга келип калыптыр. Акмалап жїрїп пайитин 

таба жолуктум. Кєздєрїм шишигенче ыйлап, єпкєлєбатып акыбалды 
тїшїндїрдїм. Ал єў-алеттен кете селейди. Эзели кетмен, кїрєк кармап, 
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чырпык сындырбаган колдору калтырады. Тили кїрмєєгє келбей бул-
дуруктады. Ошентсе да, тез эле кыйдылыгын карматты. Єєп-жыттап 
эркелетти. Салаалары менен чачыман сылап, бекем кучактады.

– Жїр, врачка барабыз. Уулбу же кызбы бул… билебиз.
Курсагымды сылап, ата боло турган кишидей кубанды. Єўї жайдары, 

кєздєрїнєн от жанды. Мындай абалда аны эч кєргєн эмесмин. Жалап-
жуктап дегендей, їйрїлїп жатып алды. Ушу жолугушканга чейинки 
караўгы кїндєрїм кайып болуп, эчтеке болбогондой дилим агарды.

Борбордук оорукананын гинекология бєлїмїнє бардык. Эртеўки 
кїнгє їмїт пайда болду. Ага ишендим. Чоў гинекологдун алдына кирип 
кеткенде бар болгон ылымылык сезимдерим бир дїргїдї, тилим жетпейт 
айтканга.

 Орсойгон капкара аял кабыл алуу бєлмєсїнє мени ээрчитип кирди. 
Орой, эркекке окшоп сїйлєгєн каратамыз булкуп-сулкуп креслого олтур-
гузду. Муну да эре-тєрє албадым. Билбейм калганын, текшерип кєрєлїчї 
деген бойдон уктатып коюп, ишти бїтїрїптїр. Дємпєйгєнї билинбей, 
ичим гана кызып жатыптыр эсиме келгенимде. «Ооруп калдым деп їйдє 
бир аз жатасыў. Ара-арада мага гана келип жїр. Єлбєйсїў», – деп врач 
арс этип, эшикке тїртїп чыгарып койду їч-тєрт сааттан кийин. Осмон 
жок, эч жерден кєрїнбєдї.

Кара катын артыман:
– Ай, канчык, мындан кийин кыбырчыбай жїргїн. Чаткаягыўды 

алчаўдата берсеў, акыры жаман болот. Сендейди кєп кєргєнбїз… 
Аныўды издебей эле кой. Качан эле ишим бар деп кеткен. М-м… Эми дагы 
ушундай абалда кайта келсеў, астыўды тигип саламын дегенде эсим ооду.

Єў-алеттен кете ооруканадан артымды карабай алыстадым. Айылга 
араў жеттим. Ире-ширеге дейре їйгє баруу эмес, адамдарга кєрїнбєй 
аўызда жаттым…

– А, єлїгїнї кєрєйїн ошонун. Сиз мага капа болбоў. Аргасыз ушинтем 
кээде. Али кєргєнїмєн кєрє элегим кєп тура. Оозуман сїтїм кете элек 
балапандыгым да ошондо. Балапан болбогондочу… Болгону мектепке 
барсам, їйдє тамеки тизсем, апама жардам берсем… Башка эч нерсе… 
Эмнени ойлоп, эмнени биле коймок элем?

Аялдын єўїндєгї єксїк аралаш кєўїл калдылык коюуланды.
– Айтыўызчы, сиз ушу гезитте иштеп актык, адилеттик, инсандык, 

буларга аралаштыра сабырдуулук жєнїндє кєп сєз козгойсуз. Єзїўїз 
ошондойсузбу? Ушулар барбы сизде?

Чоочуп кеттим. Жооп кайтарбадым. Єзїмєн-єзїм жооп алгычам, мага 
белгисиз бул аял таржымалын улантып жиберди кїлїп. 

…Байкуш эне… Табы айнып калыптыр деп апам їстїмє їйрїлїп 
тїштї. Колундагы бар тапканын оозума тутту… Мен сызылып унчук-
пайм. Кирип-чыгып жїрчї кошуна аялдар бирдеке илешкен окшойт 
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дешсе, бакшы чакырып жойдуртуп, кєчїртїп да жиберди їч-тєрт кїндїн 
ичинде. Молдого окутту чїфїлдєтїп.

Атам… ал унчукпай жер тиктейт. Їстїмє їйрїлїп тїшпєгєнї менен 
эрдин бекем тиштенген. Антейлик-минтейлик деп ооз ачпайт. Кээде 
кєздєрїбїз чагылыша тїшсє, чоочуп кеткендей дароо бура качат. Кант-
син анан бечара, кєтєрє чуркоого чєнтєгїндє бир сом пулу жок, бери 
бас деп догдур чакырып келе коёюн десе чоў кызматтагы адам эмес, бир 
суучу. Дегеле оозу ачыла апамды тиктеп отурган бир кудайдын момун 
кулу, колунан эмес оозунан не келмек? Бирок мен тєшєккє жатып кал-
гандан бери эч ким байкай албаган ички єксїгї менен башын ого бетер 
жерге салып калганын тїшїндїм, кєздєрїнїн кычыктарында кылгырган 
жашын ирмеп агыза койбой жїргєнїн баамдадым. Жїрєгїм зырп этти. 
Буту-колун жыйбай шылкылдап мас жїрїшї мени селт эттирди. Барды-
гын баамдагандай, билгендей чамасы. Башынын єйдє болбогонун ушуга 
жородум. Ошондой.

Бир кїнї таў азанда їстїмдєгї кийимим бойдон їйдєн чыгып, Эски-
Ноокатты кєздєй жылт койдум. Апамын кїйпєлєктєгєнїнє, атамын 
тынбай мас болуп ылжыганына, їка-сиўдилеримдин кїнєєлїїдєй пос-
тойгондоруна чыдай албадым. Анын їстїнє ысык оокат мындай тур-
сун, нанды чактап жеп калдык ошол тушта. Акыбалым кыйла жакшы 
болуп, тєшєктєн туруп калганыма апам да мага анча кєўїл бурбай, 
тамеки демейине кїйпєлєктєп, эчтеке менен иши жок, эртеўибиз жак-
шы болор дегенине кайрадан батып алды. Балким, андай да эместир. 
Оюнда эчтеке жок эле тырбалаўдабаткандыр… Бардык эле бечара 
аялдар ушундай го.

Эски-Ноокатта каўгыдым. Беш тыйын чакасы жок адамга борбор жер 
тозок. Бирєєдєн иш сураш кыйын. Шишкебектин жыты каўылжарды 
жара кытыгылаган базардагы коон, дарбыз, жїзїм кєзїмєн єтєт. Чай-
канада чайпалта чай ичишип бак-бак сїйлєшкєндєрдїн полпулдаган 
аппак наавай нанды былчылдата чайнагандары, каткыра кїлїшкєндєрї 
башымды айландырат. Патностун бир чекесиндеги нават канттар, ча-
гылган жаўгактарчы, э-х-ээ! Адамдардын баары бейгам. Колдорунун 
учу менен бирден чымчып алып, маалката ооздоруна салышкан сайын 
жутунуп коём.

Ал куруп, таўдай катып, эриндерим кеберсиди. Эй, тообо! Бизге, 
кыргыздарга, шу кайырчылык ыраа кєрїлбєптїр а. Ал їчїн да шыктан 
башка дээринде бирдеке болуш керек экен. Адамды бура бастыра койбой 
тиленген лєлї, єзбек кыздарды кєрїп туруп да, бирєєгє колумду суна 
албадым. Эптенип баратып чоочуп кетем.

Каўгып жїрїп бир дїкєндїн алдына барып токтодум. Тїш оой баш-
таган сайын жатар жерди эстеп, кайдан башпаана табам бїгїн деп ойло-
гонумда дирилдейм. Буга чейин чєнтєгїмдє болгон акчамды берип, бир 
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єзбек кемпирдин їйїндєгї пешайбанда тїнєбаткам. Эми ал киргизеби, 
тургузабы, акчам тїгєндї. Дїкєндїн дубалына жєлєнгєн бойдон эстен 
тана жыгылганымы билбеймин.

– Ой, бу кызга бирдеке болгон го, жыгылып калыптыр!
– Ака, кайф сїрїяптїкї...
– Кой а, тїзїктєй эле кєрїнєт.
– Кыргыз экан, йыттап кєрїў. Кєп кызлариўгиз шунока. 
– Сен жытта, э сарт! 
Жогорудагы сєздєр чала-бучук, кїўїрт угулуп жатты мага. Єзїм 

жєнїндє айтылып жатканын тїшїнгєнїм жок. «Жоголгула э єлїгїўдї 
кєрєйїндєр… ооруп калган окшойт… Кєтєр, ичкериге алып киргиле. Тез 
жардам…» деген бир аялдын єктєм, даана сєздєрї элес-булас эшитилди. 
Башка эчтеке укпадым, кєрбєдїм.

Кєзїмдї ачып, ооруканада жатканымды тїшїндїм. Башымды биртке 
кєтєрїїгє аракеттендим. Эки жакты карадым. Дагы їч аял жатыптыр 
катарымда. Жїрєгїм шуу этти неге жатканымды тїшїнбєй. Їстїмє жа-
былган неме менен чїмкєнє койдум чоочуп. Ошентибатып дагы уйкуга 
кетиптирмин.

– Акыбалы жакшы. Ачкалыктан эле.
– Боюнан алдыргандыгы анык… Аз эле болгон го. Кан басымы аз.
– Кимдиги билиндиби?
– Жок, жанынан эчтеке табылбады. Бирєє сурап да келбеди.
– М-м… Алып чыгып кетсе болобу?
– Болот. Бирок милицияга кабарлаш керек го.
– Доктор, тим эле коюўуз. Мен їйїмє алып барам, дагы жардам керек 

болуп калса, сизге кабарлаймын. Анан єзїнєн сурап кєрєйїнчї.
Їнї майин, жумшак чыккан аялдын врач менен акырын сїйлєшїп 

жатканынан ойгонуп, кєзїмдї ачпай сєз мен жєнїндє жїрїп жатканын 
тїшїндїм. Эрдимди бекем тиштеген бойдон ыйладым. Ийиндерим сол-
кулдады. Єтє жумшак алакан маўдайымды сылады. Апамын колу эмес 
болсо да, эреркеп кеттим.

Ошентип алиги дубалына мен жєлєнїп туруп жыгылган дїкєндїн ээси 
Даткайымдын їйїндє жашап калдым. Болгон сырымды айттым ыйлап 
отуруп. Ал їйрїлїп, кагылып бооруна тартты. Бир сыйра жеўил кийин-
дирди. Чыт-чубур болгону менен, андайларды мурда ийиним кєргєн эмес. 
Кандайдыр башка дїйнєгє киргендей болуп, тєбєм кєккє жеткидей го-
бандым. Їстїнє дїр-дїйнє чачыла коюлган столдон тамактанып, ысыкта 
ваннага тїшїп, душка чайканыш тїшїмє кирбеген. Тамеки жыттанган 
денеме жыттуу самын, дїркїрєп єскєн калыў чачыма шампун бар экенин 
билбейт да болчумун. Бул їйдєн ошолорду кєрдїм.

Кєп єтпєй жасантып алып дїкєнгє эрчитип барды. Жаланган жаш 
жигит бизди тосуп алды. Дїкєндїн ичи арак-шарапка жык. Суусундуктар 
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кєрнєктєргє кынтыгы жок тизилген. Тїр-тїр канттар… Э, дїр-дїйнє 
жайнайт.

– Сооданы їйрєт. Иштейт, бїгїндєн баштап.
Даткайым ушинтти да, кайра бурулуп чыгып кетти.
– Эй, эсенеў катып калдыбы, ал, шыпыргы менен челекти. Дїкєндї 

тазалаштан баштайсыў ишти. Сыноодон єтїшїў зарыл… Єзї эсепти 
жакшы эле билесиўби?

Сыдык мага биринчи тапшырманы ушинтип берди. Ат ылаалаган 
ысыкта карсылдатып кетмен чаап иштегенден кєрє, бул мен їчїн жеўил, 
кыйла аала эмеспи. Кабагым-кашым дебей лепилдеп жїрдїм.

Жєнєкєйлїгїм, кышлакылыгым тез эле ишеничке кийирдиби, сатуучу-
лукка да єтїп алдым. Бура бастыра койбой тийишкен Сыдыкты жаныма жо-
лотмок тїгїл, кагып-силкип жиберип, жан дилим менен иштебаттым. Арада 
байпак-сайпак, дептер, калем ала коюп, кичине кант-кунтка кїчїм жетип, 
аларды їйгє жеткирип, ата-энемди, їка-сиўдилеримди да кубантыбаттым.

Маўдайыма бїткєн шорлуу кїндєрдєн арылбаптырмын. Али 
кєргєндєн кєрє элегим кєп тура. Кудай ай, эки жашатпай туруп ушунча 
нерсени жїктєп койгудай кандай кїнєєм бар эле! Не жаздым?.. Жазбасам 
неге жараттыў экен ов-а?

Бир кїнї дїкєндї жапканы жыйнаштырынып бїтїп калганыбызда 
Даткайым лып кирип келди. Терилген каштарынын астындагы сурмалуу 
кєздєрї адаттагыдай эмес. Чогунда кызылы жок аппак єўї ого бетер ку-
барып бопбоз. Аны биринчи жолу ушундай акыбалда кєрїшїм. Сыдык 
экєєбїздї катар тургузду. Оболу анын чєнтєктєрїн оодарып аўтарды. 
Колдору жадеп кєнгєндєй кєзгє илешпей шыпылдайт. Кєкїрєк чєнтєк 
тїгїл коюн-кончко чейин, колтуктарга да ошо ичке, кына коюлган узун 
тырмактуу манжалары сойлоп жатты. Сыдык кашууга кєнгєн аттай 
колдорун єйдє кєтєрїп былк этпеди. Бир гана жери, Даткайымдын 
манжалары колтук тарабын аралаганда кытыгысы келгендей болубатты. 
Негедир галаты жылмайды. Берки да.

Кыялга келбеген кєрїнїшкє аў-таў болуп оозум ачылып, кантип эле 
деген тейде эсеўгиреп турган жаным, Даткайым мага бурулары менен 
эле колдорум єйдє кєтєрїлдї. Ал сыйпалап, искеп киргенде дирилдедим. 
Кытыктуу жерлериме манжалары тийип кеткен сайын эрдими бекем тиш-
тей калып, їнїмдї чыгарбай чыдадым. Бары бир бїт денем чоочубатты.

– Кєптєн бери кассадан акча жоголуп жатат. Тинтїїгє аргасыз болдум. 
Сага да кєнїїгє туура келет мындайга. Сыдык билет. Былк этпегенин 
кєрдїўбї?

Тообо. Беттерим заматта дуулдап кызарып чыкты. Жаныман эчтеке 
таппады. Саамга ойлонуп жаткан кыязда турду. Анан астананын киребе-
ришинин оў ыптасындагы кийим илгичтин жанына басып барды. Сыдык 
экєєбїздїн кийимдерибиздин чєнтєктєрїн бирме-бир аўтара баштады.
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– Бул эмне?!
Даткайым менин жемпиримин чєнтєгїнєн бир таўгак беш сомдук ак-

чаны сууруп чыгып чаўк этти. Тїшїнбєдїм. Кєрсєм єлєйїн. Буга чейин 
да бир тыйынды чєнтєгїмє салган эмесмин. Уурулук дегеле кыялыма 
келбеген. Абдан коркуп кеттим, калчылдадым. 

– Эже, эже.
Їнїм дирилдей ыйлап жибердим. Бул кєп пул эле. Ошол кезде бир 

бооз кунаажын келерин уккамын адамдардан.
– Албасаў, анан бул кайдан?.. Баарыўар ушундай бир гєрсїўєр. 

Кєчєдє тентип, кардыў ачтан эсиў ооп жаткан жериўен їйїмє киргизип 
алып бєпєлєсєм, кылганыў ушулбу, а?! «Тузуўду ичип, туз баштыгыўа 
чычайыныўбы» бул? 

Башка сєз сїйлєбєдї. Унчукпай столго отуруп, кагазга акт жазды да, 
Сыдыкка жакындата жылдырып, ручканы анын їстїнє тык койду. Сыдык 
тїшїндї. Леп эте ручканы алып, єзїнїн аты-жєнї жазылган тушка эпчил 
чиймеледи. Чоў ишке жарагандай торсоё артка жылды.

Даткайым мени тиктеди. Саамга турду. Анан єктєм сїйлєдї.
– Кол кой!
Мен ыйлап тура бердим. Ушул кол койсом эле єлїмгє кетерим анык-

тай башымы чайкадым. «Эже, айланайын эже, мен бул пулду алганым 
жок», – деп безилдедим, калчылдабаттым.

Ошо тапта менин ууру эмес экендигимди айта турган бирєє болсо кана, 
чєк тїшїп бутун кучактамакмын, кара булуттуу кїндєй тутулган ушул 
турпатым жарк этип, жарык дїйнєгє келгениме ыраазы болуп, чексиз 
бактылуу болмокмун. Бирок жылтыйып, мыйыгынан кїлгєн Сыдыктан 
башка кєргє кыстаган Даткайым гана турган жанымда. Жалдыраганым 
тїгїл боройлоп ыйласам да, булар кабагым-кашым дегидей эмес. Кунап 
болдум, чый-пыйым чыкты. Сетирейген жаным ого бетер селейди. Ооба, 
бул сетерлигим да. Ай деп коргоор кишимин жоктугу да. Кудай жаратып 
койгон кєрпенделигимен ушинтип тєгїлїп турамын да. Артымда жарай 
тургандарымдын баарынын колхозчу экендигинин, бечаралыгынын 
акыбети ушул эмей анан…

Уурдабагандыгымды далилдей албадым. Актга да кол койбодум. Кєз 
жашымды кєлдєй тєгїп, жо-жок дегенден башкага жарабай єпкєлєдїм. 
Сот териштирет быягын деген Даткайымдын сєздєрї гана башымда 
чуулдап жатты, колуман не келет? Ошол эле мезгилде «ууру-ууру» деген 
шыбырлар кулактарыма даана жаўырып чыкты.

Даткайым мен мурда кєрбєгєн їйїнє ээрчитип барды. Дагы бир їйї 
бар деп Сыдык айткан. Бєлмєсї єтє эле кєп экен. Эшигинен тєрїнє 
чейин дубалдары жык килем. Болгондо да єтє кымбат. Кымбаттыгын 
кийин билибатпаймынбы. Чоў бєлмєсїнїн ортосунда жаўгак жыга-
чынан жасалган узун стол, стулдар. Жалтылдаган баалуу идиш-аякка 
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жык толгон серванттары ар бєлмєдє бирден. Кыскасы, дагы бир башка 
дїйнєгє кирип келгендей элейдим. Басыш мындай турсун, катуураак 
добуш чыгаруудан чочуп кымырындым. Мынчалык жумшак диванга от-
урмак тїгїл, уккан-кєргєн эмесмин. Тиги їйїндє да жок.Їстїнє жабыла 
капталып коюлган кездеменин атын азырга чейин билбеймин. Ошол 
дивандын жанына тєшєлгєн аюунун терисинин жїндєрї їлбїрєйт. Ага 
бутуму коюп олтуруудан тартынып…

Элейип олтуруп, Даткайымдын бирєє менен телефон аркылуу 
сїйлєшїп жатканын эми баамдадым. Эмине дешип жатышканын да 
ажырата албай маў элем. Бирок ара-арадагы сєздєрїн даана уктум.

– Ооба, ынаса керек. Ай-и-и… Чочулабаў. И-и… Биринчи жолу кыз 
болуптурбузбу… Мен турбаймынбы, ооба, ооба, жардамымды сизден 
аяп… А-ха-ха-ха!

Їнї ушунчалык майин, ушунчалык уккулуктуу. Арадагы каткырыгы 
да, кыска кїлгєнї да сулуу єўїнє куп жараша периштенин єзї. О бир 
кыйла жашка барып калганына карабай сындуу бою солкулдап… сырлуу 
кєздєрїнїн жайнашын, оозундагы алтын тиштеринин кїлгєн сайын жалт-
жулт этип жаркырашын биринчи жолу кєрїп тургандай таўыркадым.

Сїйлєшїп бїткєндєн кийин столдун їстїнє кызыл гїлдєрї бар дас-
торкон жайды. Эпчилдигине да кайыл калдым. Бир заматта дїр-дїйнєнї 
жайнатып таштады. Мейиз, писта, данегинен ажыратылган как єрїк, ча-
гылган бадам, сїрсїтїлгєн эт, чучук, коюўчу, ємїрї кєрбєгєн нерселер. 
Жука керттелтип, тиликтентип кесилген дарбыз, коондор, мєлтїрєгєн 
жїзїмдєр аралата коюлганда дасторкон їстї атайын жасалган ажайып 
гїлгє айланды.

– Кел эми, кызым, оокат ичели. Єлїгїнї кєрєйїн ушул кєроокаттын… 
Акча жоголуп жатат деп башчыбыздын (Даткайымдын улуу сатуучу гана 
экенин кийин билдим) бышактай бергенинен, бїгїн текшере койбодумбу. 
Болбосо… болбосо… Ой, бул Сыдыктын эле колунан келдиби дейм да? 
Ошол менин текшереримди билип, шаштысы кете сенин чєнтєгїўє сала 
койгон эмеспи?!

Мен тїшїнгєнїм жок. Єзї элейген тейде мага карады. Мындай айла-
амалды мен кайдан билем. Кайдан билейин, булардын кимисинин эмне 
кылганын. Бирок акча уурдаган эмесмин.

– Кейибе, бирдеке болор. Пайда жок андан. Болсо мен кєрєр элем, 
минтип коколой башым олтурбай. Эки їйїмдїн бири ушинтип дайыма 
бош аўгырайт. Жалгыз кызымды кїйєєгє бергенден бери ушул. Мерездей 
ээн калдым. Кичинеден иче коём, єзїмї алагдылаймын..

Даткайым жылаажын їнї шыўгырап, кєгайкы тїсї кубулган эки 
рюмкага бирдеке куйду. Анын кыргыз бальзамы экенин кайдан билейин, 
мурда ичмек тїгїл, кєрбєсєм. Ошо кезде ал тарпи аталып, чоўдордун 
гана иче турганы экен.
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Колума бир рюмканы карматып, экинчисин єзї алды.
– Кана, ал, жанакы ишти ойлонбо! Єзїм сїйлєшїп койдум. Завмаг 

келет азыр. Ушу жерде чечебиз.
Уурдабасам эле эмне деп олтурган жаным, эми азыраак жайланды. 

Бирок ичсемби, ичпей койсом Даткайым эжем капа болор деген ойлордо 
олтуруп, єзї бир ууртам немени ичип жибердим. Чекелерим бырышып-
тырышып кетти ачуулугуна, бирок кандайдыр жагымдуулугу да тиште-
римин кычыгына дейре жылжый билинди.

Бал тилге эрип олтуруп экинчиси, їчїнчїсї дагы ичилди. Башым 
айланкєчєк, беттерим дуулдап ысык. Даткайым бозомук кєрїнє баштады. 
Ичип кєрбєгєн жаным, мас болгонумду тїшїнбєдїм. Ошо тейде кєкїрєктє 
болгон нерсеми бирин калтырбай ага оолжуй айтып салдым. Даттандым, 
ыйладым шолоктоп. Ал мага кошула ыйлап жатты. Чын эле ыйлады.

Тигилердин келишкенин билбейм. Эже мени колтуктай тургузуп, жатар 
бєлмєгє алып киргени элес-булас кєз алдымда. «Жатып беймарал эс ал, 
меймандарды єзїм узатамын» – дегендерин акылым чала-бучук алган.

Єлгїр жаным, ичпей эле койсомчу ошондо. Жыландай арбаган Дат-
кайымдын жылуу сєздєрїнє башым айланбагандачы… ким билет… 
балким. Андай болбос беле?.. Канткенде да ачууну ачуу басат деп… 
кыялымда ушинтип…

Оор салмактан, укмуштуудай кїшїлдєп-бышылдоодон мас жаным, 
ойгонуп кеттим. Тери шорголоп аккан, жыпжылаўач адам їстїмдє 
кїйїгє опоўдоп жатканын тїшїнє ач айкырык салдым. Коркконуман 
ушунчалык катуу кїч менен булкундум, экєєбїз кроваттан оонап тїштїк. 
Менин астымда калды ал.

Ыплас адамдардын колунан кутулуп чыгыш кыйын. Жылаўач эр-
кектин їстїнєн эки колумду артыма кайрый бирєє оодара тартып былк 
эттирбей басты. Даткайым экен. Єзї да белчесинен жылаўач, эмчектери 
баш жагымда салаўдап турду. Эркек кайра їстїмє чочоюп чыгып алды.

Ошондон кийин уктабай таў атканча ыйладым. Єлїї же жоголуу 
оюма келген жок, ушунчалык паска, тебелендиге тїшкєн демим менен 
шалдырадым, дїйнєм сел алгандай аўгырады.

– Болду эми. Периштедей таза болуп кєрїнгєнїн мунун. Бир баланы 
ыргытып жиберген катынсыў. Бактыў бар экен, райондун бакубат ки-
шисине туш келдиў. Ме, муну сага таштап кетти.

 О бир заманда баятан бери унчукпай кирип-чыгып жїргєн Даткайым 
алиги таўгак беш сомдуктарды алдыма таштап койду. Тиктеп да койгонум 
жок ага. Эчтеке кызык эмес эле ушу тапта. Кетмекчи болуп ордуман тура 
коридорго чыктым. Сыдык экєєбїз карпа-кїрп сїзїшїп кете жаздадык. 
Жылаўач денесине гїлдїї желек жамынып алыптыр. Їстї-башы суу. 
Душка тїшкєн окшойт. Ыржайып кїлдї. Анан эриндерин чормойто 
алаканын тийгизип єєп жаткандай чоп эттирди мага карап. 

Їч катын

www.bizdin.kg



16

 «Уурулугум» ошентип басылды…
Аял икаясынын ушул жерине келе кєпкє унчукпай калды. Жука, 

кыпкызыл эриндери кымтылып, аппак єўї чїпїрєктєй єчтї. Кыйна-
лып, ичинен онтоп жатканын туйдум. Бирок… Ооба, баяндалыбаткан 
бул окуяга таўыркадым, ишенгим келбей оозум ачылды. Ал эми бул, 
кичинекей, кєпєлєктєй аял сєздєп жаткан Даткайымды мен да тааный-
мын. Канчалаган эркектер анын койкойгон узун мойнуна шыпшынып, 
токтонуп калганына карабай жубандык сынын бузбаган ичке белинен 
имере кучактоого кызыгып, сурмалуу кєздєрїн жаап калбай кайкыланта 
кайрылган узун кирпиктерине, жупжука эриндерине кумарлана кара-
шаарын кєп кєргємїн. Жандарынан мукамын бузбай єтїп баратканда 
демдерин ичине алган эркектердин мас адамдай, дарткам деп жиберчїдєй 
эндирегендерине кїбє болгонум да ырас. Азыр аялдын баяндагандарын 
кантип эле дегендей угуп, таўыркап олтурганым. Єзгєчє Эски-Ноокатта 
ушундай окуялар болоруна єўїмдє мындай турсун, тїшїмдє да ишенмек 
эмесмин. Анткени ал кичине шаарга окшош райборбор. Ошондуктан, 
окуя болуп жаткан бул жерде жашап, иштегендердин атын билбесеў да, 
баары тааныш єў, шырп эткен угулат.

Менин кызыгуум аялдын їстїнєн кулап тїшкєн жанакы кїшїлдєп-
бышылдаган немеге артты. Сурагым келди ким деп. Бирок аўгемесин 
баштаардан мурда аялдын: «Аты-жєнїмдї сурабаўыз, тигил ким, бул ким 
эле деп журналисттердин адатына сала кызыкпаўыз», – деп эскерткени 
эсиме тїшє суроого батынбадым. Аялдын аўгемесин улантуусун кїттїм. 
Ага ылымсанап, боор тарттым.

 … Ошондон кийинки турмуш суудай шаркырап акты. Эми мага да 
баары бир болчу. Эркектер менен болуу, жаўыларын табуу, эў негизгиси, 
акчалууларын кызыктыруу кечки, кїндєлїк ишиме айланды. Ал эми кєп 
нерсени талап кыла баштаган жаш, кычыраган тулкум їчїн эркектердин 
сыга кучактоосу, оор салмак менен бычырата басып жатуусу кумарла-
нуумдун бейишине айланды. Эркексиз жашоом тїгєп калчудай сезиле 
баштаганда кєзїм тунарып, єзїмдї коёрго жер таппай, шаштым кетчї. 

Бул – оору. Акылга баш ийбеген кумарлануунун азгырыгы экен. 
Мындайда ким уялат, ким ариет, намыс жєнїндє ойлойт? Жылтыраган 
аял кєрсє кармана албай калган эркекпи? Ал азат, эвелектей тозот. Бар-
дык нерсеге дарткам деп жиберер. Зикир чалган молдо селдесин жерге 
тїшїрєр.

Мурункуман бир гана нерсем калды. Жокчулук менен ачкачылык, 
алсыздыктан коркуу. Бул дайыма кєкїрєктє дїпїйчї нерсеге айланды. 
Ошондуктан, мени менен жатып, туруп баратканда їстїмє ыргытып 
жиберчї эркектердин акчаларын буунуп-тїйїнїп чогулта жїрїїм кїчєдї. 
Албетте, Даткайымдын їлїшїнєн тышкары ашып калганын бекитем, 
«кызматым» дайыма ошонун алиги їйїндє єткєндїктєн. Анын їстїнє 
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атам єтїп кетти сыгылып жїрїп. Ичсе да, мас болсо да бул жарык 
дїйнєнїн газабынан кутулду менимче бечара. Артында чиедей жаш 
балдары чыркырап калды. Пешене «тер» тапкандарым менен ошолорду 
багууга аргасыз чындап кириштим. 

Бир-эки жылда эркек менен аялдын кумарын кандырчу катнаштык 
«бейиштин» чыгааны катары Эски-Ноокатка аттын кашкасындай таа-
нымал болдум. Кїндїзї Коммунисттик партиянын райкомунун їчїнчї 
катчысынын кабылдамасында иштейм. Баякы тїс-ороюм, кийген кийи-
мим сен кєр, мен кєр жок. Шиш такалуу аппак туфлини кийип, такымдан 
ылдый тїшкєн жоон эки єрїм чачымды чайпалта тыкылдамай, азгырмай, 
эркек аттуунун шилекейин агызмай. 

Кантип буерге келип калганымы айтайынбы? Ошону сурамакчы болуп 
жатасызбы?.. Алиги їйдє їстїмєн кулап тїшкєн кашка баш райкомдун 
биринчи катчысы экен. Дїкєнгє качан киргени эсимде жок, кєрїп эле 
мени жактырып калыптыр. Ал тїгїл кєздїн карегиндей бєлтєйїп турга-
ныма эси оой жаздап, далдыраптыр. Жакшы нерседен ким баш тартат? 
Кыя єтє алабы? Жок. Ана, менден єзїўїз деле кєз кыйыгыўызды албай 
койдуўуз го, баятадан бери тигилип тиктеп, ошондой…

Баянын токтото аял кїлдї. Ушунчалык жагымдуу їн кайсы бир жер-
лериме тийип єткєнсїп, кытыгылагансып козголтуп кээ бир уктаган 
туйгуларымы. Кыпкызыл болуп кеттим. Абалымы байкатпоо їчїн, терезе 
жакка бурулдум. Жооп кайтарууга жарабадым. Анын мага мостоё карап 
турганы сезилди. Менимче, єўїнїн албырганы да єчє тїштї.

Кыйлага унчукпады. Кєрїнєє оор улутунду. Кайра-кайра ошол улуту-
нууда эркек аттуудан биротоло кєўїл калдылык, суздук даана байкалып, 
муздак туйгу сезилди. О тереўимен бирдеке їзїлє тырс эте тїшкєнсїдї. 
Ошол абалда турганымда аял икаясын кайра улантты.

…Жылтыраган адамдар жерге кирсин. Кийин билдим. Райондук 
элге билим берїї бєлїмїнїн башчысы Култаевди ортомчулукка жум-
шаптыр. Кєнгєн экен да кошмочулукка. Годоўдоп тынбай жїрїп сєз 
ташымай, бирєєлєрдї ушактамай, жагынуу, чоў кызматтагылардын 
кєўїлїндєгїсїнє бап иш тутуу менен тїлкїдєй жойлогон эме Датка-
йымды мага жумшайт. Ага бул опоўой. Ойлонуп-нетпей єзїнєн он жети 
жаш кичїї ойношу Сыдыкка «колго тїшїрїїнї» табыштайт.

Калганы маалым сизге… Кийин, аргасыз «жоошудум». Тагдырга 
тєўкєп койдум. Менин шылтоом менен Даткайым укукчулардын коргоо 
камкордугун бышыктап алды. Абдимитал Култаев райкомдун їчїнчї 
катчылыгына леп кєтєрїлїптїр. Оболу бул нерселер кыялыма келген 
эмес. Кийин ошо биринчинин кабылдамасына кире бериш катчы болуп 
олтурганымда тїшїндїм. Мындай иштердин кєп болорлугун да ошол 
жерде жїрїп билдим. Кызматка коюу, которуштуруу, биротоло айдап 
жиберїї чоўдордун кєўїлїнє гана байланыштуу экен. Тєбєў менен жер 
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казып жїрсєў да, жакпасаў кызматтан бошоп калганыўды бир билесиў, 
бїттї. Ошону менен эч жерге жумушка алынбай жараксыз болосуў. 
Ушуларды аўдадым.

Мага тез эле їч бєлмєлїї їй беришти. Буга Абдимитал себепчи бол-
ду. Анын їстїнє ал їчїнчїлїктєн райондун аткаруу комитетинин орун 
басары кызматына которулуп, квартира берїї, бербєє ошонун колунда 
эле эми. Бул, баарына маалым. Кєп єтпєй мени да єз кабылдамасына 
которуп алды. Какшаал, как чоку! Кол їзгїсї келбеген да. А балким, 
биринчинин кеп-сєздєн оолак болушун кєздєшкєндїр.

 Даткайымдан «бєлїнїп» єз очогум болуп калганына тєбєм кєккє 
жетти. Ижара, ортомчулук акы тєлєгєндєн биротоло кутулдум. Эми 
тапканым бїтїн єзїмдїкї болуп, турмуш шартымын оўолорун кыялдана 
кєўїлїм тынчыды. Чын эле ошондой да. Жаш, сулуу чагым болсо, кєзї 
тїшкєн эркектердин шилекейи агып, алдымда дєбєт кїчїктєй шыйпаўдап 
турса, ал кїндїн алыс эместигин да сезе кудуўдадым.

Ооба, їйїмдїн жасалгасы тез эле тутунган эжемин їйїнєн аша тїштї. 
Кулактарымда, кашка тиштеримде, манжаларымда алтын кош-кош, кабат-
кабат болуп жатып калды жаркырап. Оорукчан болуп калган апамды, 
їка-сиўдилеримди унутпадым. Кантип унутайын аларды, бечараларды, 
менин эў жакын байкуш адамдарымды. Азык-тїлїк, кийим-кечек деген-
дер мындай турсун, їйлєрїн да тїзєтїп-оўдотуп койдум. Кїйєєгє чыккан 
сиўдилеримин себинин оорлорун кєтєрдїм, чоў їкамди їйлєндїрдїм.

Таў азандан кєз байланганга чейин тєбєсї менен жер казгандардын 
беш-алтысы биригип менчелик таппас. Кыныгына кирдим акча табуунун. 
Алимин алдым. Єзїмдє бар кенчтин тегирменине тынымсыз суу буруп, 
дїйнє топтоого єттїм. Бул жарыглык дїнїйєнїн туткасы ушул, башка 
эчтеке эмес экен деп бекидим. Єлсїн ошол дїнїйєў, адам тагдырын ар 
нерсеге жетелеп бозурайтып, жерден алып гєргє уруп… тегирмениў да 
соолусун, кургап єрттєнїп кетсин, адам акылын тебелеп-тепсеген.

Бир кїнї эртеў менен тєраганын коўгуроосу шыўгырап калды. Кабыл-
даманын катчыларынын адатынча тїзєнїп-тїстєнїп алып тыкылдап эки 
кабат эшиктерди ача кирдим. Ал терезеден кєчє жакты карап турган экен.

– Келдийми, кизим. Яхшимисан. Яхши бол, абат болосан. Энди ма-
нандака… Абдимитал акаў Ушка кетти. Мехмонлар келади. Бир жойга 
борамиз. Сендан бошка хам кизлар уерда булади, лекин, кейинраак. 
Сен хозирок жунайсан. Бориб таергарчилик кил. Шопур ташлаб кояди. 
Тушиндийми?..

Тєрага Таиржан Шакиржанович бою пасираак кєрїнгєнї менен чы-
мыр денелїї, сулуу киши болчу. Кыймылы да чапчаў эле. Кичине кабагын 
бїркєп тїйє жїргєнї болбосо, жайдарылыгы, жєнєкєйлїгї, адамды тез 
тїшїнє билгендиги кєптї таў калтырчу. Азыр да тез-тез кыйкырып-
кыйкырып милдетти тїшїндїрдї.
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Мен макул болуп чыгып кеттим.
Тєраганын шопуру Эски-Ноокаттын ылдый жагындагы эки жактан 

агып келген чоў дарыялар кошулчу капчыгайдын кїн чыгыш жак кол-
тугундагы элдин баарына маалым генералдын дачасынын дарбазасына 
таштады да: «Майда-чїйдєнїн баары камдалып калган. Даярдай берги-
ле», – деп коюп кайта кетип калды.

Бийик адырдын тїбїнєн агып єткєн дарыянын боюндагы єрїктїї, ал-
малуу чоў бакты аралай аппак болуп заўкайып кєрїнгєн, їстї ак тунике 
менен жабылган їйдї кєздєй бастым. Кїкїктїн їнї. Тиги чоў тїп жаўгак 
тараптан тынбай чыгыбатты. Али кїн ысып кете элек болгондуктан, эки-
їч жерден алымсабак айтышып жаткандай булбулдардын сайраганы да-
рыянын шоокуму аралаш бир ажайып угулубатты, айтып бергенге тилим 
жетпейт. Сыдыргы жел, дарыя шапатасы кєўїлїмдї ки-ичине делгирткен-
дей, дайыма басып тургансыган оор нерсени жеўилдеткендей боло тїштї.

Табиятым ай! Кыргыз жеримин керемет касиетин салыштырууга эч 
нерсе таппайсыў. Тээ, алыстан ойлуудай, токтоодой кєрїнгєн мєўгїсї 
чокусунан кетпеген аскалуу тоолор, кєгїлтїр асманында каалгыган бу-
луттар, мен аралай басып бараткан мына бул жапжашыл дїпїйгєн бак, 
э коюўчу баары тоўгон жїрєктї эритээр. Турмуштан генчилген жаныўы 
жай алдырар жаннаттин єзї эле. Їйгє элїї арымдай жетпей токтодум. 
Тепкичтїї жол четиндеги кичине тайпага коюлган отургучка кєчїк бастым. 
Улутунуп алдым, азыркылардын баарынын таасирлеринен, кирчимек 
кечирип жаткан жашоомдон кичине болсо да эс ала оолактадым.

Кой сойгондор этти мїчєлєшїп, жумшак болсун дешип, май-суусу бы-
жылдап кайнабатканда тартуу їчїн эртерээк казанга салышып бышыры-
шып, тандырга нан жапкандар боорсок, каттама, заў-заўдарын даярдап 
коюшуп, кєз байланган кезде эч кимге билинбей жылып-жылып кетип 
калышты. Аерде мен, меймандарга утуру жаўылап бышырып берїї їчїн 
шишкебепчи, ушул жердин кароолу гана калдык. Дасторконду жасагыч 
эки кыз да єз иштерин бїтїрїшєр замат жылып жоголушту.

Адатта буерга мейман бир жайылып, жашаўдап алайын деп келет. Мен 
муну дачага келе берип абдан байкаганмын. Єтє зарыл учурларда о алыс 
атараптарда мыдыр эткен жан кєрїнбєй дымыйт. Азыр да ошондой бол-
ду. Демек, ар сапаркыдай єзгєчє чоў кызматтагы адамды кїтїп жатабыз.

Жарым саатка жетпей Абдимитал келди чукчуйган мурдунун учун 
кармалап. Каштарын єйдє керип, кєз кыйыгы менен адам тиктегенде 
ансыз да бырыштуу пешенеси ого бетер тырышка толуп чыгып. Азыр да 
ошентти. Демек, меймандын єтє олуттуу киши экендиги будан да айкын. 
А мага болгону дєў чєнтєк гана.

– Этият болгун. Сенден башка дагы эки аял келет. Алар мекеме кыз-
маткерлери, ошолорго тарттырып жибербе, – деп Абдимитал адатынча 
башын кыйшайта мага кыйгач тиктеди.
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– Ошо кызматкерлерден ашып тїшєрмїн єлгєнїмдє.
– Оолукпа. Шаўыраўдап кетпе… Алардын да сеникиндей «талантта-

ры» бар, жылтыраган єўїўє ишенбе кєп эле.
Єктєм, олуттуу боло тїштї. Анын бардык ишке ушундай мамиле жа-

сарын билем. Маани бергеним жок. Бирок билдирбедим. Антпесем, чак-
чаарылып кетери, жемелеп-жукалап жиберери белгилїї. Анын чоўдорго 
дегенде тырмактын карасындай нерсени да маанисиз калтырбаган аяр-
лыгына таў калчумун. Мындайда биздин «бейиштин» кєзгє басар аяры 
Даткайымдан єтєєрї анык.

– Шылкылдабагын ырсалаўдап. Чоў адам, єтє чоў. Ошто туруп бор-
бордогуларга таасири кїчтїї. Кєпєлєктєй сезилсеў, тамам… Ичпе, ооз 
тийип гана жїргїн. Жарым саат чыдасаў, кийин шарактап калышат.

Ал адаткы «китебинен» дагы бир сабак мага окутуп бїткїчє меймандар 
келип калышты. Дайыма ушундайларды тосуп аларда пайдаланчу кат-
кат кош этектїї аппак кєйнєктї, чекесине назик менен суу жїгїртїлгєн 
кыпкызыл бакмал кемзирди, шєкїлєлїї допуну бая эле кийип алгам. 
Аппак, таза шалы дасторконду эки билегиме жайып, ага оболу беттерине 
зире, сейденелер себилип жабылган чоў патир, андан бири-биринен ки-
чирээктен токоч, анын їстїнє бир чымчым туз салынган аземди кєтєрє 
машинадан тїшєрї менен утурладым. Кайдан-жайдан экенин билбейм, 
тєрага да пайда болду. Келиўиздер эле келиўиздер мехмонлар, – деп ка-
тарыма туруп бєгїлїп, чєгїлїп жиберди. Анын арт жагынан райондун 
никелештирїї бєлїмїнїн башчысы Карачач Арынова, соўунда жардам-
чысы Назик кєзгє урунду.

Кєздєрї думуя шишимик тарткан, семиз эмес, бирок толмоч келген, 
ортодон бир аз бойлуураак киши нандын чекесинен кичине сындырып, 
туздан да бир бїдїр алып ооз тийди. Анан анын артында турган жаш 
адам кол сунду. Чоочуп кете жаздап араў єзїмдї кармадым. Бїткєн боюм 
менен бирдеке жїгїрїп єткєндєй чымыр этти. Єўїм да бозоро тїштї 
окшойт. Баякы Осмон.

Тїсїмдєгї єзгєрїштї электр жарыгынын жаркырап турганына ка-
рабай эч ким байкабады. Бир гана сак чычканга окшоп гыбыр эткенди 
аўдап турган Абдимитал тїкшїк сезди чамасы, быкыныма акырын нукуп 
койду. Єзїмдї дароо колго алып жылмайдым, жайдарыландым. Бул мага 
кыйын эмес болчу.

Баары ичкериге кирип жайлана олтурушту. Нан сындырылып, чай-
пай куюлду. Гам жебегендей шыпылдап кызмат кылып жїрдїм. Бирок 
муундарым шыркырабатты. Алигини колунан тааныдым да. Арадан жыл-
дар єтсє да, мурдакыдан кичине быртыя тїшкєнї болбосо, ошо бойдон 
экен. Эми єўїнє да кєз чаптырдым. Кєп сары эмес, баякы кєгїштєнгєн 
жїлжїгїй кєз, чоў, боз баскан баш. Тулку эки жашабай жатып жїда 
толуптур, семириптир. Бырс этип кїлїп жибере жаздадым. Ошого ал-
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данганыма азыр аў-таў калдым. Менимче, чукугандай сєз тапканы, аяр 
жалпактай былкылдап жагымдуу кїлгєнї, бардык нерсеге жеткен акылы 
мени мас кылган го… Болбосо азыр єтє куник кєрїндї.

Жарым саат єтпєй меймандар кїрї-кїї, бака-шакага тїшїп калыш-
ты. Ошо Осмондун а дегени тигилерди кыраан-каткы тїшїрїп жатты. 
Арасында ырдап жиберет, тура калып пырпырап бийлеп калат. Баары 
– кїлгєнї, сїйлєгєнї єзїнє бап келип, отуруштун ажарын ачат. Чын эле 
ошондой болчу. Чыныгы артисттер ага шооношо албас.

Назик ачылды. Чоў кєздєрї бакырайып, «пшеничный» арагын ичкен 
сайын єўї тамылжыйт. Їнї укмуш коўур неме кїлгєндє кадим кыяктын 
солкулдаганындай, ийилдегениндей чыгып жїрєк толтосуна тие илип-
илип алат. Єтє чеберчилик менен Осмон коштоп жибергенде отурган-
дардын жарпы жазылыбатты. Карачач эже мукамын бузбай тим олтурду. 
Бирок тиги экєєнїн маш келгенине кайылдай жазылып, жумшак кїлє 
чектен чыгып кетпей сактаныбатты. Анан эмей. Єзї райондук бир иш-
кананын жетекчиси болсо, облустун лєкїйгєн адамы маўдайда кєздєрїн 
тостойтуп кїлбєй олтурса. Анын эле эмес, райондун аткаруу комитетинин 
тєрагасы Таиржан Шакиржанович менен анын орун басары Абдимитал 
Култаевдин алдында былк эте албас. О-хо! Балык болор. Экєє райондун 
бїт калкын алдыга салып айдайбыз дегенчеликте жїрїшсє, Карачачыў 
эмне кеп. Самындын кєбїгї да уф дей электе уччу. Агари алардын бири 
тигиле карап койсо, калтырак басып калар. Тиги, Оштун лєгїнє карабай 
азыр пытыраар, кєздєрїнїн агы менен айланар ошолордун.

Облусубузда, районубузда аманчылык, барчылык боло берсин деген-
челиктей тосттор айтылып, тїркїн тїстє кубулган рюмкалар кагышкан 
сайын жыты буркурап, майынын жызылдаганы токтой элек шишкебептер 
утуру тартылып, аягы їзїлбєдї. Столдун їстїндєгї жайнаган мємє-чємє, 
тишиў тие электе эрип кетчї канттар ошо бойдон, чатырап толгон кыздын 
куйругундай диўкийген сїт куюлуп бышырылган аппак єпкєнїн жука 
кесилип тегерек, кичинекей ликаптарга гїлдєй жасалып салынганына 
авазиў келет. Коюўчу, бїгїнкї жасалган столдун їстїнє кєп балалуу 
їй-бїлє бир айдан ашык кампаяры бышык эле. Азыр жети гана адамга 
насип болуп турат. Ушунча даамга булар колдорун сунар-сунмаксан, наз-
наз. Ошо чоўдорго дайыма тартууланып, кумарларын кандырып жїргєн 
менин да машайтсиз жєн кїндєрї мындайга кєзїм учар. 

«Лезгинка» жаўырды. Баары бийлегени ордуларынан кєтєрїлїштї. 
Кубаты жеткени да, жетпегени да секирип баштады. Топоў-топоў эткен 
Осмон баарынан жеўил, баарынан шайдоот. Утуру Назикти оромоттоп, 
кынаалап, шок кыймылдары менен бура бастырбай алдын торойт. Таир-
жан ака да ага оролошуп, кээде «ха» деп кыйкырып коёт. Култаев менен 
Карачач токтоо, анча аралашып кетпей, єздєрїн тартып, чекелешип, 
кылмыйышып…
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Ушунун баары менин жанымда (мен ошого тартуулангам да, эч кимиси 
мага жолой алышпай жїрїшєт), Осмон таанымаксан болгон, бая эле сигарет 
тартып, кичине кєпчїлїккє кошулуп, кыймылдамыш болубаткан лєккє 
кєрсєтїлїп жаткан азыткы оюнундай туюлду. Мындайларды кєп кєргєм. 
Азыр да ошондой эле. Жалган кїлїї, жагымсыз кылыктануу… канткен 
менен кызуулуктан баарынын беттери кызарып, дїїлїгїї кїч эле. 

Оштон келген адам (Асан Тезекбаевич дешибатышты го) чегибаткан 
сигаретин бурчка коюлган кичине столдун їстїндєгї кїл тїшїргїчкє 
таштап, мага кайрылды:

– Айымча кыз, кел, тїзїктєп бийлейли.
Єзїм кичинеден ичсем да, анын оозунан чыккан арактын ачкыл жыты-

на (бул жерге келе электе же кечээ ичкен чамасы) араў чыдадым. Бирок 
башымды буруп кете албадым. Чекеми тырыштырып жибере жаздап 
араў токтодум. Анткенимде эле кєргїлїктї кєрмєкмїн. Кудай сактады. 

Ал наз, кылык менен узаткан колумду кармап, ортого жетеледи. Бул 
аракеттерден кадимки вальсты боолгодум. Ортого чыгарыбыз менен, 
мен ойлогондой музыка ошого єзгєрдї. Жакшы бийлейт экен. Дароо 
имерип, чимирилте айлантып-айлантып да жиберди. Башымды єйдє 
кєтєрдїм. Буга мурда Даткайымдар кєптєп їйрєтїшкєн. Адашпаганга, 
чалынып кетпегенге аракеттенип тыпылдадым, жумшак, майин каалгы-
дым. Биздин чоўдордон кєрє баары бир єйдараак бийлей аларлыгын 
туйдум, этияттандым.

Осмон Карачач менен бийлеп жатты. Музыкага биротоло берилип 
калган кишидей каалгыйт, чайпалат эси оогондой. Таиржан Шакиржа-
нович Назикти бекем кучактап алып колдорун сороктотуп, катуу-катуу 
сїйлєп, бийлеген кишиге окшоп жатат. Абдимитал чекеде. Баары-жокко 
саресеп салып, бїтїгїй кєздєрїн жїлжїйтєт.

Тезекбаевичтин эриндери мойнума акырын тийгенде чочуп кеттим. 
Билинер-билинбес каршылык кєрсєтїмїш болуп, ийинимди ала качкан-
сып тартып. Бул биздин ыкмабыз, азгырыгыбыз эле. Кандай эркек болсо 
да туруштук бере албай тургандай делбелентїїбїз ушинтип башталмак. 
Ошол илээнин чекесин Тезекбаевичке ойлонуп-нетпей колдонуп койдум. 
Ал ого бетер жабышты. Жыттагылап, чопулдатып єпкїлєп жиберди. 
Буга маани бербегенсип, музыкага каалгыбаткандай, убакытты созу-
баттым. Анын дагы шаштысы кетти, жабышты. Кєздї лып эттирїїнїн, 
жылмаюунун кажети жок болчу.

Ошентип, жакканга аракеттенибатып да єўїмдїн бозурайганын сез-
дим. Кєзїмєн жашым акпай ыйлап жаттым. Ар сапар ушундай. Пулдар, 
азыркыдай мени менен бийлеп жаткан бийликтїї лєктєрдїн тебелеп-
тепсегенине болгон «муктаждыктарын» канааттандырар алдында дайым 
ички туйгум ушинтчї. Тигилерге баары бир. Жинине тийсеў, бет талаш-
тыра согуп, ашата сєгїп да кете беришет. Ошол їчїн мага окшогондордун 
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кєўїлї жашаўдоочулардын адамгерчиликсиздиги менен эсептешпейт. 
Андай касиеттерибиз чорго айланган.

Ооба, мурда, азыр, куду ушу тапта, мага окшогон сойкулар жокчулук-
тан, жетесиздиктен таман астында кор болуп, адам катарынан чыгары-
лып, бир ылымылык нерсеге ээ болбой боздошору ырас. Акыры гарап 
болуп тїгєйбїз. Денебиз єтпєй калган куракта адам сїлпєтїнєн єчєбїз. 

Бизге окшош дагы бирєєлєр бар. Алар кємїскєдє кєрїнбєй кала бе-
рет, эч ким кордобойт. Сойку деп аталбайт. Анткени алар ошол байлар-
дын, ошол чоўдордун аялдары, жек-жаатынан чыккан «таланттар», ки-
чине «адашкандар». Алар эркектик туйгунун «жаўысын», кудуреттїїсїн 
кїсєп чыгышса да ушул. Бизге окшоп акчага, аз да болсо тоюп алууга 
кызыгышпайт. Максаттары кутурган кычуусун кандыруу гана. Ал эми 
Карачач, Назик окшогондорго колунда бар амалдарын сактоо…

Кантсе да тигилерден жаш болгонумбу же башкабы, айтор, Тезекбаев 
мени тїк бошотпой койду. Єтє кызып калган эмеден тажап да кеттим, 
бирок аны байкатпадым. Суй жыгылдым. Ага карабай «иштебаттым». 
Абдимитал Култаевдин: «Кана эмесе, жолдоштор, Асан Тезекбаевичтин 
ден соолугу їчїн!» – деп кезектеги (єлїп кеткир, кезеги да тїгєнбєйт 
эмеспи) тост кєтєрїїсїнєн пайдаланып сыртка жылт койдум. Эч ким 
элес албай калды. Саксынган Таиржан Шакиржанович да єтє мас болуп 
калган эле. Назикти колдон чыгарбай, єзї менен єзї алек.

Таптаза, жылдыздуу асмандагы жарым боло баштаган туптунук Ай 
нак тєбєдє чалкалап калган маалда сыртка чыгыптырмын. Салкын аба 
кызыган бетиме дуу тийди. Кере жуттум. Эшик астынан ары жылбадым 
коркуп. Антпесеў… антпесеў… шефтеринин мас болуп калганынан пай-
даланган эчен шопурларды кєргєм, кєз илештирбей баса калышат алар 
да. Коюўчу, ээлеринен калышпаган жугундукорлор.

Аз эле турдум таза абада. Бирок Абдимитал артыман чуркап чыкты. 
Ачуулуу. Башын артына кежеўдете сєздї ныктап таштады.

– Сетирейбей кир ичкери. Буза турган болдуў баары жокту.
Оў жак бетиме шапалак чаау дей тїштї. Єўїм кубарды. Каргап, шы-

лып таштагым келди. Кечилип кетчїдєй жїргєн бечара жаным тыбыр-
чылады. Ошентсе да эчтеке дебедим. Кєз жашым пырт этпей каректерде 
кала берди. Буга да кєнгєм. 

Кєндїмдїк менен жылмая ичкери кирдим. Тезекбайлары коридордо 
ичин челкейтип, трусычан жїрїптїр. Менин алдыма шып єтє койгон 
Абдимиталды жакадан алды.

– Эн-неўди урайын, кана жанакыў? Же єз-зїўдїбї...
– Асан Тезекбаевич, мына алдыўызда турат. Ка-араў… она.
Тезекбайы Абдимиталды бет талаштыра кїрс бир муштап жиберди 

да, анан мага бурула кучагын жайды.
– Кел, кєпєлєгїм. Кє-кє… пє-пєлєк.
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Атайын ал їчїн жасалгаланган бєлмєгє алдап-салдап, белим майыша 
жєлєп-таяп араў алып кирдим. Эптеп кєйнєгїн чечтим. Кєп ичип алган 
кїлтїйгєн немени ак жибек менен капталган кєрпєнї сыйра салып, кеў 
кроватка жаткырдым.

– Ку-ча-гыма ке… Се-сен чыр-райлуу экенсиў. Ке-ле-ми.
Лып їстїмдєгїлєрдї чечип ыргыттым. Жанына жатып, кєкїрєгїмдї 

бетине жакындаттым. Ал кумарлана жыттады. Эўгезердей болгон эме 
мындайга жадеп кєнгєндєй эмчегимдин їрпїн оозуна ала сорду, энесин 
ээмп жаткан балача. Пышылдап-кїшїлдєбатып эле эчтекеге жарабай 
кор эте уйкуга кирди. 

Ух-х-х. Шалпайдым. Єлїї денем бир зырп этпеди. 
Кєзїм ызгып кеткен экен, эшиктин тыкылдаганынан ойгондум. Атым-

ды угулар-угулмаксан атады. Унчукпадым. Осмондун їнїн тааныдым.
– Бери чыксаў… сєзїм бар сага айтар.
Ал саал їнїн кєтєрє сїйлєдї. Мастыгы билинип турду. Бирок бейма-

рал эле. Таў калдым. Шефинен коркпой мени чакырганына тїшїнбєдїм. 
Адатта мындайлар бул шартта куйруктарын кєчїктєрїнє кыпчып, 
пысып-пысып ар-ар жерде калышчу. Абдимиталдар ошентибатпайбы…

– Ал уктап калдыбы?.. Коркпо, эшикти ач. Уйку дары ичирип койгон-
мун. Ойгонбойт эми. 

Анын оюн тїшїндїм ичимен: «Єлїгїўдї кєрєйїн, колунан ар балээ 
келет. Лєлїнї сууга жетелеп барып, кайра куру жетелегенге кєнгєнїн 
кара… Шашпа сени…» – деп унчукпадым. Саалдан кийин кроват їстїндє 
опоўдодум. Бир жеринен кыйч этти. Дагы катуураак опоўдодум. Тїзїк 
эле їн чыгара кыйчылдады. Анан кыйчылдакка аралаштыра онтодум, 
акыштандым акырын. Наздандым їнїмдї катуураак чыгарып. Ал дымып 
калды. Пысты. Жїрєгї тїштї окшойт, ошо бойдон тынчыды.

Їнїмдї чыгарбай кїлїп ыкшыбатып уктап калыптырмын. Бир-
эки саат єткєн соў, ойгонуп кеттим. Тезекбайым оодарылган экен, 
кєкїрєгїмдї сыйпалап тїшїркєп жатыптыр. Тек койдум. Кармалап-
кармалап кайра тынчыды.

Эми коўурук тарта баштады. Ага чыдабай акыры ордуман биротоло 
турдум. Эшиктин оў канаты жагына коюлган чоў кїзгїдєн карандым. 
Кичине эле уйпалангандай кєрїндїм. Ага камтама болбодум.

Коридорго чыктым. Эч ким жок. Аер-буерден кыса карачу шопурлар 
да тынчышкан окшойт, шыбырт угулбайт. Анан бутумун учу менен баса 
баякы банкет бєлмєнїн эшигине жеттим. Эшик кыўкайып ачылып калган 
экен, ошондон шыкааладым.

Кєптї кєрдїм, уктум, бирок мындайды кєрбєгєм эзели. Катуу чо-
чуп кете жаздап араў токтодум. Столдун їстїндє Назик жыпжылаўач 
чалкасынан жатат. Беркилер анын аппак курсагына карта чаап ойноп, 
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сигаретти булатышууда. Карачачты чегет деп тїк ойлобоптурмун, ал да 
тим эле эркектерден єтє бурулдатат.

– Эй, Абдимитал аке, гыраам болбоў. Колуўузду єйдє чыгарып 
оўдоботуруўуз.

Карачач оолжуп сїйлєдї. Култаевге тике карады. Мага бетмаўдай жак-
та тургандыктан, даана кєрїнїп турду анын єўї. Манаттай кызарыптыр.

Осмон кїлдї: 
– Акабиз дайым ушундай да. Кїч келгенде гыраамдыгы кармайт. 

Экєєўєр мага утулдуўар. Чуу тїштїўєр... Эми болду кылбайлыбы? 
Шефтин ойгонор маалы болоюн деди окшойт.

– Э сен утуп алып кете бересиўби! Улантабыз!
Абдимиталдын ачуусу келди. Кежеў-кежеў эткенде чекелеринин бы-

рыштары дагы калыўдай тїштї.
– Осмон, а-шыкпа. Дырдай жылаўач болуп жатып бер, курсагыўа карта 

ойнойбуз деп сен чыгардыў. Тєлєп кой муну, – деп Назик ордунан козголду.
Осмон каткырды. Ылжыган беркилер да кїлїштї. Анан їчєє теў єз-

єз алдыларындагы акчаларынан Назиктин їстїнє ташташты. Кєп эле 
кєрїндї. Аларга эмне, акча саман. Ошол їчїн ныксырашат, оолжушат. 
Ушинтип кумар ойношот, кєўїл ачуу їчїн. Назикчи? 

– Ха-ха-ха-х-аа.
Каткырып кїлїштї баары. Карачач алардан єтє каткырды. Эми эле 

токтотуу жєнїндєгї сєздєрїн унутуша, кумар ойноолорун улантыша 
маашырланышты. Єздєрїн карапайым калктын кожоюну, каймагыбыз 
деп эсептеген элита ыкшыбатканда Назик опкоолжуй ордунан турду 
їстїндєгї акчаны чеўгелдей кармап. Ошол бойдон керилип-чоюлуп 
эсинеди.

Ал да каткырды. Ыкшыды. Анан… анан єўї бопбоз болуп ордунан 
туруп, талтаўдай ары карап басып барды да, кийимдерин колго алып, 
кийинип сыртты кєздєй басты.

Абдимитал алдын тосту.
– Каякка?
– Сыртка чыгып келемин.
– Жылаўач экендигиўи унутуп калдыўбы? Уят, кийинип ал.
– Ой, силерден кызарып-нетпей сыртта кимден уялмак элем?! Ах-ха-ха-а.
Абдимитал шапалагы менен жаакка чаап жиберди.
– Э бети жок шерменде. Уятыў барбы кичине?
Назик жыгылып тїштї. Чубалган калыў кара чачы бетине жабыла 

кыўк дебеди.
Мен чыдабадым. Шарт артыма бурула ордума кайра шарак-шурук 

кирип бардым. Ал, Тезекбайыч, ойгонбоптур. Їнїмдї чыгарбай дубалга 
жєлєнє ыйладым. Шолоктодум кыйлага. Назикке боорум оорубады. 
Єзїмчє. Єзїм эле…
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Осмондун їнї дагы угулду, атымды атап сыртка чакырды.
Мунун неси бар эле деген суроолуу ойдо коридорго чыгып, муздак 

дубалга бетими коё жєлєндїм.
– Гїлїш…
Азайбаданим єлїї болгонуна карабай дїр-р этти. Беттерим чымы-

рады.
– Гїлїш… Чолпонум, мен сени… сени…
Кєзїмдє огум болсо, азыр, ушу тапта єзї атылып кетмек. Ага алым 

жетсе, чеўгелим менен мыжыкмак тїгїл, тытып таштамак абалга жете 
кайнадым, толдум, батпай бараттым єзїмє єзїм.

– Єлїгїўдї кєрєйїн ыплас.
Оозума башка эч нерсе келбеди. Калтырадым, буулдум…
Кандай болгондо да, ач айкырык менен ага жабыша тытууга ка-

мындым. Колумда жарай турган бир нерсе болсо, тостойгон кєздєрїнє 
сайып-сайып алып, беттерин кыймалап таштоого даяр элем. 

– Мына пул. А-акча деген мына, Гї-Гїлїш. Ме-меники кє-єп.
Ал єрмєлєй мага жакындады. Костюмунун чєнтєктєрїнєн уйпаланган 

пулдарды бутумдун алдына таштай баштады. Чын эле кєп экен. Жалаў 
кызыл 10 сомдуктар.

– Уттум. Утуп алдым. Анавылардын пу-пулун уттум. Райондун бирин-
чиси болом деп аракеттенибаткан Таиржанды да уттум. А-а. Ошондой. 

Бїгїнкї шаан-шєкєттїн максатын эми тїшїндїм. Райондун биринчи 
секретары болуу їчїн дайыма бар-жогун чачып жїргєн Таиржан Ша-
киржановичтин кезектеги аракети экендиги кєўїлїмє жарк-журк этти.

Канткен менен дайыма пулга жыгыла жїргєн жаным, дароо алагды-
ландым. Ємїрїмдє эч ким мынча пул берген эмес. Кичине ылымылык-
тыгымдын ушунча болору тїшїмє да кирбеген.

Ошо замат Осмондун мас экендиги оюма кылт этти. Тигинин єрмєлєп 
тєгїлїп тургандыгы, ушунча нерсени аябай чачыбатканы баякыма 
азгырды. Эркектер їчїн «бейиш» азгырыгы энчим менен анын ушул 
чачыбаткан дїниясын алгым келди. Жалагыдай болубатпайбы єзї эле. 
Єлїкганаўды кєрєйїн, кєзїў бїткєн.

Бутумду ага жакындата акырын жылдырдым. Этегими кєтєрдїм. 
Чын эле жабышты. Жайдак, аппак балтырымды чопулдатып єпкїлєп, 
кїн кєрбєгєн жерлеримди сыйпалап жиберди. Кетенчиктедим. Бутумду 
кучактаган бойдон єрмєлєп эрчиди. Бєлмєнїн ачык эшигине карай дагы 
кетенчиктедим бїйрєсїн кызыта. 

– Эй, эй деймин, Тезекбайыптан жашмын го, тїзїкмїн го. Ынап койчу эми.
Жалынып-жалбарганын токтотпой ээ-жаа бербеген напсиси козгол-

гон эме бош келбеди. Мындай акыбалдагы эркек делбеленген бойдон 
эчтекеден кайтпай калар. Ааламды єрттєп жиберер агари. Башканыкы 
калып, єз жанын аябас ал тїгїл. Ушуну айтат кесел деп. Аягы суюктугу 
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менен акылынан азуунун нак єзї ушул. Ана эркегиў, акылын жеди. Анан 
эле жалап бизбиз. Мыногу Осмону, Тезекбайлары не?

Жогорудагыдай кыябага жеткире берки бут жагымдагы этегими да 
єйдєлєттїм... Шыўк этип кїлдїм, єжєрлїгїм кармады. Ошол тейде бєлмєгє 
кирдим. Асан Тезекбайычтын жанына жамбаштадым, шайы желекти 
їстїмєн сыйрый салып. Ойгонуп кетсе ишим эмне?! Ошентсин. Осмондун 
акыбалын кєрсїн. А-а, кантээр экен бул шылпылдаган єл сийдик.

Ал шымын чече коюп эле їстїмє чыкты. Тїртїп жибердим. Дїк этип 
кулады. Тура калып дагы асылды, туш келди жеримен єпкїлєп кирди, 
жалап-жуктабатты. Чындап киришкенин тїшїндїм. Мен да кїчєдїм, 
шоокумдуу тыбырчыладым. Карыган теке бырылдайт, корулдайт ойгон-
бой. Капталдан аткый чеўгелдеп алдым акыры.

– Ай-ай, эмне болуп жатат бул жерде?
Акыры ойгонду. Чочуп кетти. Тїшїнє бербей элейди. Кєздєрї чоў-

чоў ачылды. Туруп олтурду.
– Ос-мо-он?!
Їнї таў калычтуу чыкты. Аўырайды. Анан тїшїндї, ордунан обдула 

мени менен алектенибаткан Осмонду чоў муштуму менен бет талаштыра 
коюп калды. 

Ба-ар, ошондон кийин тополоў башталып кетти. Оболу Абдимитал 
жетип келди. Артынан Таиржан… Экєєлєп Осмонду тээп ташташты. 
Бакырганына, оозу-мурдунан аккан канга карашпады. Бир жери їзїлїп 
кетет дешпеди. Майып кылып коюшарын ойлошподу. Куду кутурган 
жырткычтай жанчышты. Акыры ал сулк жатып калды. Эў правардесинде 
Таиржан бет талаштыра тээп алды. Биринчиликке Осмон таштабатат деп 
уккан да, билет да ошондой экенин.

Бары бир катын экенмин. Бети-башы кїптєй шишиген Осмонго боо-
рум ачыды. Таанылбайт. Жана эле жайдаўдап, шыпылдап турган неме 
экени билинбейт. Коркконуман калчылдап, тиктей албай… жїгїрїк 
кичине кумурскадай каным катып, єўїм купкуу. 

Жумушка барбай койдум. Бир апта єтпєй Осмондун сєєгї коюлду. 
Доўуз дабандан тїшїп келе жатканда машинасы кулап кетти болду. 
Бир жарым айга тїрмєгє камалган Абдимиталдын шопуру айыпсыз деп 
бошотулду…

Аўгемесин тып токтоткон аял беймарал кере дем алды. Єзїнє єзї 
ыраазы турганы ушу тапта кымтыла жымыйгансыган ууртунан сезилип 
турду. Канткен менен, анын єўїндєгї кєгайкы, бозумтал ажары бїт ачы-
лып кетпеди. Ошонусунанбы, же башкабы, билбейм, бул кынтыксыз сулуу 
аял мага муздак, серт, адамдардан оолактап, талаада жалгыз калгандай 
туюлуп… єзїм да чєктїм.

 …Апам ооруп калды деп уктум бир кїнї. Базарга шашылыш кирип 
чырайлуу кєйнєк алдым ага. Їкамин тєрт баласына оюнчук-поюнчук, 
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кийим-кечек, єзїнє ысыкта киер деп далдайган шляпа, келинге самын-
памын дегендей кєп нерсени чоў сумкага ныктап, мємє-чємєнїн тїрлєрїн 
дагы бир сумкага толтуруп алып адаттагыдай кїлє багып жетип бардым.

– Кирбе їйгє, касаапаты! Сенин машайттап тапкан нерселериўсиз эле 
тирилигим єтєт.

Ошо, атамдын їйїндє калган кенжетай иним отун жарып жаткан 
балтасын кєтєрє алдымы тосту. Єўї галаты. Бозоруп, анан карасур тар-
тып, кєздєрї чекчейди. Кєтєргєн сумкаларым колуман дїп-дїп тїшїп 
селейдим. Дене боюм дїр-р этти. Оор жїктєн шоргологон терим да ката 
муздадым заматта.

«Апажем келди», – деп жана мени биринчи кєрє койгон тєрт жашар 
Талантбек чуркап келе жатып ордунда токтоду. Балтасын єйдє кєтєргєн 
Эсендин чоў мурдунун таноолору дердеўдеп, каштары маўдайындагы 
эттїї жерлери менен кошо учуп…былк-былк этип…

Канчага ошентип бири-бирибизди кєздєрїбїз менен атып жиберчїдєй 
болуп турганыбызды билбейм, їйдєн атып чыккан келин ач айкырык 
менен экєєбїздїн ортобузга тїшє калды. Менин алдыма тура далдалап, 
кулачын жая кїйєєсїнє укмуштуудай ачуу менен айкырды. 

– Эм-не-е!
Башка эчтеке дей албай калды. Жутунуп-жутунуп алды. Анан дагы 

кыйкыра сїйлєдї.
– Айттым эле го! Имне айып, бечарада? Болбосо оболу мени чап. Са-

дага болуп кетейин эжеме!
Келиним жанталпастай бакырып, Эсенди жакадан ала жулкулдатты. 

Ачуубу, алемби, айтор, боройлоп ыйлабатат, чырылдай кыйкырып 
сїйлєгєнїн да токтотподу. Беттерин жаба жайылган кєз жашы ууртта-
рына жете тїшкєнїнє карабады, аарчыбады.

– Єлїгїнї кєрєйїн ошо байлардын, ошо элдин канын соро жутуп, 
майкєчїк болгон чоўдордун башында Кудай бардыр, кєрсєтєр акыры. 
Бечараларды бурчка корголоткон адамгїштєрдїн баштарына жетер. 
Арам гєш жеген балдары кєрєр эч кур десе.

Анын ичинде ушунчалык нерсенин кайнап жатканын мурда баамдаган 
эмес экем, оюма да келбегендир. «Ичтеринен гулдаар ошолор» – деген 
сыяктууларын тїшїнбєй да калдым.

Эсен селейди. Ыраўы кубарган бойдон катты. Кєтєрїлгєн балтасы 
колунан жерге дїп эте тїштї. А-а деп асманга карап бакырды анан. Ошол 
бойдон чалынып-чулунуп кєчє тарапка карай чуркады. Мїдїрїлє, жер 
таяна тїшсє да тїзєлє кете берди.

Карышкан жаактарым ачылбады, селейген бойдон кыйлага турдум. 
Ыйлабадым. Тамчы жаш чыкпады кєздєрїмєн. Кїткєнмїн. Акыры ушун-
дай болорун ойлогом, кєз алдыма тартыла калып жїргєн мунун баары. 
Эсендин ушул тапта айткан: «Жалапчылыктан тапкан дїйнєўї...» – деген 
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сєздєрїн оюмда эчен жолу угуп, эчен жолу чочуп тїшїмєн ойгонгом. 
Мурда эле безилдеп ыйлаганмын.

Єлгєнїм жок. Неге антишим керек эле? Балким, сиз айтмакчы, пе-
шенеме жазылганын кєргєндїрмїн. Тагдырым ошондой курулса керек. 
Кимгедир ушундай тамаша зарыл болгондур. Ошол зарылчылыкты 
аткаргандырмын, быягы мага караўгы…

Аял аўгемесин тамамдады. Актангансыды акыркы сєздєрї менен. А 
мен эчтеке дебедим. 

 ЭКИНЧИ ИКАЯ

…Сиздин белгисиз аял тууралуу жазган икаяўиз єтє кєўїлсїз баян 
болсо да эптеп окуп чыктым. Журналистсиз да, гезитке ылайыкташты-
рыпсыз. Жазуучу болгонуўуздабы, майдалап олтурганыўыздабы. О-хо-о. 
Адамдын зер-зеберине жеткирген болот элеўиз, ыйлатат болчусуз мага 
окшогон чор жїрєктєрдї. Бир жарк этип кїлїп коёр кїнї жок шордуу 
аял нени кєрдї, нени тапты бул опаасыз жарыглыктан. 

Кечиресиз, кызышып… єзїмдї тутуна албай… айттым да. Дагы кандай 
тантыраган неме дээрсиз. Ошентсеўиз деле болот. Єйдє эмесмин, бир гєрмїн.

Эми менин икаями да угарсыз, эптеп айтып берсем. Калганы сиздин 
ишиўиз, кашташ коёсузбу, эндик менен боёп таштайсызбы, ыктыярыўыз.

…Атам тїбї койчу. Эс тарткандан эрезеге жеткенче, он эки перзенттїї 
болгуча, тиричилигин кой артында жїрїп єткєргєн, ємїр кечирген. 
Колундагы чоў атаман калган кызыл четин таягынан кокус ажыраса, 
жашоосу токтой тургандай коркуп кетчї. Ошондон улам, аны бекем 
кармап, жерге-сууга тийгизе койчу эмес. 

Балдарынын баары чиедей жаш, кол арага жараганы, бел тутканы эле 
мен. Ушул себептїї, мектепти бїтєрїм менен ага жардамчы чабан болуп 
алдым. Башка арга жок. Жалаў «беш» жайнаган кїбєлїгїмї кєтєрїп 
алып окууга тапшырганда не? Єтїп кетмек белем? Акчаўы эптеп тапсаў 
да, бере турган тааныш-билиш зарыл. Бечара койчуда бул экєє кайда, 
жок, эптеп этегин жаап олтурат.

Жайлоонун жашыл тєрїнє кой жайып, кырында жамбаштай жатып кымыз-
дык чайнап дегендей, жайлоо жайлоо да. Салкын, таза аба. Атты алчаўдата 
минип, айран-сїткє малына шатырап турмушка аралаштым. Кєкїрєк, боюм 
чатырап толуп, каткырыгым аскаларда жаўырып, эчтекеден бейкапармын. 

Колхоздун комсомол комитетинин секретары Нажинин коштоосу ме-
нен бир кїнї тєрт киши келди, койлорду эми эле ылдыйлата сууга айдап 
тїшкєнїмдє. Тигилер аларды аралай басышканда кыртышым сїйбєй 
тырчыдым. Чын да, кандай чарбадар семиз койлорду араламак эле. Ал 
эмес, четтен саресеп салбай єтєр єзїн билген...
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Бирок… єлїп кеткир… жерге киргир… Пастек бою кїржїйгєн, чулу 
моюн, жашы элїї таталап калган киши койлор эмес, мени тигиле тикте-
ген бойдон эсенеси катып тостоюптур. Ушунчалык сугалак кєрїндї-ї, 
шаштым кетти заматта. Ийменбедим, бирок. Кєзїўє кєкєнєк дегендей 
кыязда нары бурулдум. Албетте, єзїм курдуу болгондо колумдагы кам-
чы менен тартып жиберишим да ажеп эмес эле сенектей селейген эмени.

Ошол кїндєн тарта негедир тынчым кете баштады. Бир нерселерден 
эле гїмєнсїрєй берерим жок, бирок кандайдыр жамандыкты сезибат-
кандай туюмдарымдын галаты болубатышы, кыялымын чачылышы…  
Болбогон эле нерселерге ичимен туталанам. Буга єзїм тїшїнбєдїм. Неге 
деген суроо да бербедим.

Койлорду кєлєкєлєтїп коюп, ичкериге эми эле киргени калганымда 
Нажи єз «Жигулиси» менен леп этип дагы келди. Ага карап туруп кал-
дым. Машинанын добушун эшиткенби, ичкериден атам чыга жалпаўдап, 
келиў эле келиў деп утурлай басты. 

– Кызыўызды депутаттыкка кєтєрїшєт окшойт. Бактыў ачылып депу-
тат болуп калсаў, баарыбызга пайдаў тиет, – деп машинадан тїшїбатып 
эле атам экєєбїзгє алмак-салмак тиктей бапылдап, сигареттин ышынан 
саргарган тиштерин кєрсєтє ырсайып шыпшынды, дароо жєнєє керек-
тигин да айта шаштырды.

 Депутаттык, анын пайдалуулугун кайдан билейин, оболу анча кєнгїм 
келбеди. Бечара атам, апам экєє кїргїштєп туруп алышты.

– А дагы анча-мынчасына насип этпейт, кызым! Бар, барагой, кийин 
дагы райондон жогорулап кетерсиў. Бактыў ачылар, кыйылба. Андан 
кєрє кубанбайсыўбы.

Чыны ошо сєздєрдєн кийин кызыктым. Єзїмдї депутат элестетип, 
колмо-кол жїргєндєй туюлуп, анча-мынча депутаттар тууралуу эл 
оозунда тамшана айтылган сєздєрдї эстей компоюп, алардын айыл 
адамдарынын жыйындарында чак-чак эте сїйлєгєндєрї кулагыма 
жаўырып... Ошол тейде жасана-тїсєнє коюп, Нажинин машинасына 
олтурдум.

«Жигули» автомашинасына биринчи жолу тїшїшїм. Тим эле зыпыл-
дайт, жумшактыгын айтпаў. Радиосу бар экен. Нажи анын бир жерин 
басып койду эле Рыспайдын їнї созолонуп баа-ар бир ажайып дїйнєгє 
туш келгендей бєжїрєп, момурап, былк эткенден тартына жым олтур-
дум. Эски-Ноокат жолуна тїшкєндє Нажи дагы газды кїчєттї окшойт, 
ого бетер зымыраган «Жигули» учуп эле бараткандай туюлду. Капкара 
тасмадай созулган асфальт жолдун тегиздиги белем, бир дїрїк эткен, же 
тырык эткен їн чыкпайт.

Ушуларга алагдылана Эски-Ноокатка, жолдун эки тарабына эгилген 
мырза теректерди аралай кирип келгенибизди Нажинин ылдамдыкты 
тємєндєткєнїнєн тїшїндїм. Айылдагы їйлєргє караганда мындагы 
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имараттардын кєрїнїшї да аўдатты. Дубалдары ак, кызыл кирпичтер 
менен кооздоло тургузулуп, тєбєлєрї да єзгєчєлєнтє жабылып, коиўки, 
кыштактарга караганда кыйла аала кєрїндї. Оўго бурулганда заўкайган 
маданият їйїнє ого бетер кызыга карадым. Кооз экен. Сїрєттєрдєн 
кєргєнїм бар мындайды. Андан ары аз эле жїргєнїбїздє їч кабаттуу 
чо-оў имарат аппак болуп кєрїндї. Ага да таўыркай карадым. Кабат 
їйлєрдї кинолордон гана кєргємїн да. Баарынан сол тараптагы кеў 
аянтта тїбєлїк оттун кїйїп турганын, асманга бийик атыла тїтїктєрдєн 
чыгып жаткан сууга аў-таў кала бурулубатып тамашаладым. Анткени, 
райондун борборуна биринчи жолу келишим, булар мага абдан кооз 
кєрїндї. Єзгєчє жыпжылаўач болуп алышып жаш балдардын ызы-чуу 
тїшє ошо фонтандын кєлмєгїнїн ичинде ойноп жаткандарынын бир 
ажайып экендигин айтпаў ов. Кєўїлїм кушбактанды, кубанганыман 
оозум ачыла, кєздєрїм пар-пар этти.

Жанакы аппак имараттын їчїнчї кабатына килем тєшєлгєн шаты-
ча тепкичтер менен єйдє кєтєрїлїї да кєўїлїмдї алеп-жалептентип… 
Ошону менен эле бирге баякы кыжалаттанткан нерсе да кетпеди. Дїпїйєт 
бир жеримде. Не экенин тїшїнбєйм. 

Жогорудагыдай абалда Коммунисттик партиянын райкомунун би-
ринчи катчысынын маўдайында турдум. Далдырап эле калдым эптене 
албай. Ал алиги кашка баш экен, ордунан тура жакын келип учурашууга 
колун сунду. Єтє жумшак, былбыраган аппак колдору менен билинер-
билинбес калтырай сунган колумду бекем кармап, коё бербей жїзїмє 
сугалак тигилди.

Алиги тынчсыздануум дагы туюлду, оўтойсуздандым. Шол эле мез-
гилде жошодой кызарып, беттерим албыра кызып чыкты. Бирок болбу-
рабадым. Колумду шарт тартып алдым. Тиги мыйыгынан жылмайды.

– Нажи айттыбы? Сени районго депутат кылып койдум. Кїбєлїгїўдї, 
значогуўду тапшыралы деп чакырттым эле. Жаш чабандардын чыгааны 
болубатасыў.

Кайдагы чыгаан чабан? Иштегениме эки ай толо элек. Болгону атама 
жардамчы койчумун. Тигинин мунусуна да тїшїнбєдїм. Макталып жїрчї 
чабандарды жакшы билемин го? Аў-таў калдым. Булар кааласа ушундай 
да болорлугун кайдан билем.

Ал столдун їстїндєгї мурда эле даярдалып коюлган депутаттык тєш 
белгини алды да кєкїрєгїмє такты, кїбєлїктї колума карматып жатып 
дагы алигидей тигилди. Оўтойсуздана не кыларымды билбей турдум улуу 
кишинин алдында. Акырында куттуктаймын деп маўдайыман акырын 
єєп койду. 

Чалыштай эшикке араў чыктым. Нажи кїтїп турган экен, ал да кут-
туктады. Бак-бак сїйлєбатты. «Жїр эми, ресторанда жуубасак болбойт. 
Адамдар чуркап да буга жете албай жїрїшпєйбї. Сага Кудай єзї берди», 
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– деп каткыра кїлїп, куду єзї депутат болгондой тарактады. Жайдаўдай 
жетелеп жєнєдї.

 Нажи тирелей ой-боюма койбой жатып, чай куюм эле деп отуруп, рес-
торандан коньяк ичирип койду. Мурда классташтардын анча-мынча боло 
койчу кечелеринде азыраак вино ичкеним болбосо, башкасын татыган 
эмесмин. Башым айланып, кєздєрїм бозоруп калды. Беттерим чымырай 
лапылдап ысып чыкты.

Тїбї айып єзїмдє. Кыстаса эле, жапылдап-сапылдаса эле макул 
кєргєнїмїн єзї жаш кызга эп эмес да. Алдангыдай акыл-эсим жайында бол-
со. Кой деп койсом, оозума зордоп куймак беле. Жок. Анте албайт болчу. 

Нажинин тыртыштаганына карабай кеттик деп кєгєрїп олтуруп, 
акыры ресторандан чыктык. Паам-парасатымын жоктугун караў. Ире-
шире мезгил болуп калган экен, ушунчага жїрє бергениме тынчсыздана 
тїштїм. 

Машинага олтургандан кийин Нажи бир жерге дароо кирип чыга ка-
лабыз, менин ишим бар деп дагы башка жолго салды. Бир бактуу їйдїн 
жанына барып токтодук. Нажи їйгє кирип кетти. Кыйлада кайра чыкты 
орсок тиштерин арсайта кїлїп.

– Оокаттары пышып калыптыр. Анан дароо чыгабыз. Даяр тамакты 
таштаган жарабас.

Имне жаман ой болсун менде, кыйылсам да аны ээрчидим. Яп-пирим 
ой, эшиктин астанасынан тарта эмес, дубалдарына чейин килемге толгон 
бєлмєгє кирип барып, оозум аўырдай ачылды. Ортодогу столдун їстї 
куду мейман кїтїлє тургандай дїйїм тамак, мємє-чємєлєр менен тол-
турулуптур. Калтаарып калдым бєлмєдє эч ким жок болсо да. Нажини 
карадым аўырая. Ал мени тїшїнє «кєрдїўбї, турмуш ушундай» деген 
кыязда каштарын кере башын ийкектетип койду.

Ошо тапта эшикке дагы бир машина келип токтогондой болгонун 
туйдум. Аздан кийин їстїбїзгє райкомдун секретары кирди. 

– О Нажи азамат, силер келип калган экенсиўер да. Кана, столго ол-
тургула. Кызым, депутаттыгыўы жууп берейин деп ушул жерге бирде-
келерди уюштурта койдум эле. Эмесе, єз їйїўдєгїдєй кысынбай олтура 
бер, – деп, секретарь мени столго жетелеп олтургузду.

Нажи чай-пай куюмуш этибатты да , анан бир жумушту бїтїрїп коёюн 
деген бойдон сыртка чыгып эле жоголуп кетти. Жымжырттык бєлмєнї 
каптап… Тиги киши тамагын тїзєй жєтєлїп койду. Ошондо чочуй селт 
эттим. Элейдим. Ал дагы быякысындай тиктеп мелтиреди.

– Депутат болдуўбу, эми келечегиўе кеў жол ачылды. Биз менен ынак 
болсоў, кызматтан кызматка кєтєрїлєсїў, турмушуў жакшырат. Жакын 
арада Коммунисттик партиянын катарына єтєсїў. Жакшы кыз экенсиў, 
Кудай буйруса колхозго раис болуп калышыў ажеп эмес.
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Ушуга окшогондорду божурабатты тамактануу арасында, бирок 
кєзї єтїп баратты менден. Акыры чыдамы кеттиби, ордунан козголду 
да жаныма басып келди. Тура калдым. Ал шап белимен имере кучактай 
чап жабышты. Мындайды кїтпєгєн жаным не кыларымды билбей анын 
оозунан беттеримди ала качканга гана жарап тыртыштап тыбырчыладым. 

Шордуу башым, кїчїм жетмек беле букадай немеге, ошол бекем ку-
чактаган бойдон так кєтєрїп, дагы бир башка бєлмєгє алып кирди. Бир 
бакырып їнїм чыкпай калды, катуу коркуп кеттим. Мурда эле даярдалып 
коюлган кроватка жакын алып барып, жаагыма быртыйган шапалагы 
менен ушунчалык катуу чапты, кєзїм караўгылай тїштї... Оор салмак 
менен басып калганда демим кайта, пытырай албай, кыймылдай албай… 
атамдай болгон эме, кїш-пыш эткенде апа деп бир бакырдым. Эс-учуман 
кеткен сымал кары дененин астында бычырай тумчуктум.

Баары ушунчалык тез, кїтїїсїз болгондуктан, аздектелїї намысымын 
дароо тебеленип тепселип, айрандай тєгїлїп калганын тїшїнбєй, єзїмє 
келдим. Нажи жанымда жатыптыр. Анын неге минтип жатып алганын 
кайдан тїшїндїм, кєрє коюп эле кантип ордуман тура койгонуму бил-
бейм, кроваттан учуп тїштїм да, эшикке умтулдум. Бирок сыртка чыга 
албадым, башым айланып килемдин їстїнє кїп дей кулап тїштїм.

Баякы полпулдаган пар балыш коюлган, мамык тєшєктєр салынган 
кроватта жатып эсиме келдим. Кєєнїм азды, окшудум. Дарманым куруп 
калган экен, а деп оозумду ачып бакыра албай, кєз жашым куюлду. «Сенин 
бактыў ачылды. Аксакалдын кєзї тїшїп калган экен, буга баары эле жете 
бербес. Мына, карасаў, кандай сонун кофта, юбка. Япониянын оромолу. 
Эми ата-бубаў кєрбєгєн нерселерди кєрєсїў, ичесиў, жейсиў. Оозуўан 
чыгарчу болбо… ушу… бирєєлєргє… А так… Билбейм», – деп Нажи бир 
нерселерди тынымсыз кобурабатты. Мен аларды кулагымдын сыртынан 
кетирдим. Дїйнєм улам бєксєрїп бараткандай, тайыздап калгандай тую-
луп, ошондо гана бакырып озоўдой катуу ыйладым, тытындым. 

Ордуман турдум, кыздык курагымдын кыярган белгисинен айрылып. 
Кєзїмє эч нерсе кєрїнбєй сыртка чыктым. Їрїл-бїрїл мезгил экен 
таўдын шаўгалаты кирип. Тоо тараптан соккон муздак жел ичи-койнума 
кире жалмалап жиберди. Эмне ойлогонуму билбейм, ушул эле жерден 
алыстасам дедимби, айтор, башым оогон жакка катуу чуркап качып 
жєнєдїм. Артыман бир кадам да калбай чуркап келаткан Нажинин 
кой-ай дегенин укканым жок. Жылаўайлак буттарымды чєўєрлєрдїн 
тилибатканы да сезилбеди.

Чоў дарыяга туш келдим. Коркуп кеттим. Шуулдап аккан суунун сеси 
бїткєн боюму дїрїлдєттї. Бирок… бирок… Ичими тыталаган басын-
туу, кордоо кєз алдыман кетпей… Кєзїмдї жумбай туруп сууга боюму 
таштадым.
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Нажи єлгїр кармап калды. Чаўырып кыйкырдым. Жулундум… оозум-
ду дымдады. Карылуу колдорунан чыга албай алемимен єз бетими єзїм 
апчып тыткыладым, чачымы жулдум. Акыры шайым ооду. Ал мени ты-
бырчылата баякы їй тарапка кєтєрїп жєнєдї. Андан бошонуп чыгууга 
менде кайдагы дас. Жетим улактай лалагандан башкага жарабадым.

Ошол кїнї эле ал мени їйїнє алып келди «ала качтым» деп. «Кєптєн 
бери сага кєз артып жїргєм, мен сага їйлєнємїн. Баякы їйдєгї нерсе-
лерди унут. Болору болду, мен аны тїк кєўїлїмє албай єзїўдї тєбємє 
кєтєрїп жїрїп ємїр кечирїїгє баш койдум. Мен сендикмин», – кєкїрєгїн 
койгулап, башын алдыма ийди. 

О єлїгїўї кєрєйїн, кашка баштан кийин жаныма жатып алганынын 
себеби ушул экен да. Жым-жым тындыруу турбайбы ойлору. Пиландарин 
карасаў. Ичимен їзїлгєн бир учук жиптин учун таба албай калчылдаган 
жаным эптеп эле ушул желмогуздан кутулуунун пайитинда элем. Бирок… 
абийирим… айрандай тєгїлїп калган абийирим турду бозоруп... Аны 
кантем? Кимге эмне дейм, шарманда болдум деп кантип айтам? Буркурап 
ыйлабатканымда кєўїлїмдє ушулар гана чалды-куйду турду. Кошуна-
колоў катындардын тастайган уятсыз, шерменде дегендей кылыя тикте-
шип, кїбїў-кїбїў эткендери, атам, энем тїгїл бир туугандарым, жакын 
урук-туугандарымын селейгендери кєз алдымда жарк-журк этибатты. 

Ушул куру намыс, ариет мага окшогондордун шорун кайнатат чамасы. 
Адамдарды тиктей албай жер кєз болуу кишендеп, шалга айландырат ок-
шойт. Айласыз кєнїїгє, моюн сунууга байлап берип, бїт ємїрїн дозокко 
айландырат тура. Э мага окшогондордун ошол ариеттеринен їргїлдїм, 
кечтим. Ушуну ошондо тїшїнгєнїмдєбї...

Нажинин ата-энеси, урук-тууганы тойго камына башташты, менин 
артыман али «куугунчуларым» келе элек, ата-энемдин бир жаўсыл сєзїн 
эшитишпей эле, ошо койчунун колунан эмне келет деген ойдо болушса 
керек, союштарын союшуп казандарга салып коюшту.

Тїн оо бир оокумда нике кыйылды. Кыз «кууп» келишкен атамын 
уругунун келин-кезеги, жакындары, апам кетишип, эки жеўем калды. 
Мен ыйлагандан башканы билбейм. Шорум шорподой кайнабатканын 
аўдай албасам да ыйлаймын, єпкєлєймїн, шолоктойм. «Ой, кыз, кєп 
ыйлабачы, эмне эле мынча адамдын муунун бошотосуў? Бир билгениў 
болсо айт. Бала жаман эмес экенин баарыбыз билебиз. Мындан ар-
тык жер колхозубузда жок, колдору єйдє немелер. Тїбї чоў болуп 
келген кишилер менен… Кой токтот, ыйыўды», – дешип їйрїлїшкєн 
жеўекелеримин сєздєрїн эшитпедим. Бирок кыздын атасы макул бо-
луптурду укканымда кармап, илешип турган шыбагым їзїлгєндєй боло 
эсеўгирегенмин. 

Акыры тил-оозсуз калдым, мелтейдим. Каада менен тєшєк їстїнє 
чыгаруу жакындады окшойт, жеўелерим калыўдатып тєшєк салышып, 
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ысы-чырагын кїйгїзє башташты. Кїйєє баласынын бут кийимин чечи-
миш болушуп, беш-он сом акча алышты да, колунан жетелеше тєшєк 
їстїнє чыгарышты. Ал тим эле кудуўдап, шайырланып ыржалактайт. 
Мени да жетелешти, кетенчиктедим. Кечээки тїнкї окуядан єлгїдєй 
калчылдадым. Нажини ушунчалык жек кєрїї менен тиктебаттым, тиги 
кєздєрїн ала качса кана, кымыўдайт.

Жеўелерими эртеси абдан сыйлашты, ой-дєбє буюмдарды тїйїп бе-
ришти да, ак «Волгага» салышып їйлєрїнє кайтарышты. Алар лам деп 
ооз ача албай кетишти. Кїйєє баланын энесине эчтеке кєрсєтїшє албай 
кїнєєкєр шылкыйышты. Кыярган кыздык белгиси жок бейбакка жеўе 
болушкандыктарына арлары келишип, эриндерин бекем кымтый тиш-
тешти. Санымы кєгєртє бурап да койду бири. Сетирейип кала бердим.

Он-он беш кїндєй убакыт єттї. Муздай тоўгон жїрєгїмдї эч нерсе 
алагдылай албады. Атама райком тарабынан ак «Жигули» берилгендигин 
уктум, ого бетер дымыдым. Кыз бейбак жїрїп кыўкайып койгон экен 
да бирєєгє дечїлєрдїн шыбыў-шыбыўы кулагыма жаўырып… мындай 
баса каткырып кїлїшє тургандай туюла берди. Албетте, бул турган кеп. 
Ошентишибаткандыр.

Нажи ой-боюма койбой Ошко барып кєўїл ачып келебиз деп эрчитип 
алды. Шаарга биринчи жолу келишим, кайната-кайненем айтмакчы, бир 
нерсе кєрбєгєн жаным, оозум ачыла Нажинин жанында жїрдїм жансыз…
Акыры чарчап, башым ооруп чыкты. Кетебиз дедим. Тиги уккусу келбей 
ылжактайт.

Киного кирип, кайра чыксак, бир маал болуп калыптыр. Ноокатка 
кайра тарттык. Куптанга жакын жете келдик. Мен эч жакты караганым 
жок. Машина токтогондо башымы єйдє кєтєрсєм, баякы килемдїї їйдїн 
жанында экенбиз. Катуу бакырып жибере жаздадым. Жїрєгїм оозума 
тыгылып калгандай каттым.

Ошол ыплас їйдєн кайра чыккандан кийин, маў болдум да аўырайдым. 
Эки-їч кїнгє чейин быртыйган жылаўач кашка баштын тїсї кєз алдыман 
кетпей туруп алды. Ой-боюма койбой чырылдатып їйгє сїйрєп кирген, 
экєєбїз жатабыз деп алдаган орсок Нажинин маймылга окшош суук тїсї 
улам кєўїлїмє чагылгандай чартылдай берди. Ага аралаш секретардын 
бети-башымды, мойнумду чопулдата єпкїлєгєндєрї, кїшїлдєгєндєрї улам 
селт эттире чочутуп туруп алды. Кийин... Шырп этсе: —  Апа, – деп бакырып 
ордуман тура калып, анан буркурап ыйлап жїрдїм. Буга эч ким назар салбады, 
сейребеди. Акыбалдан чыгуунун тешигин єзїм таппадым. Туюк. Шєлбїрєйм, 
тєгїлє ойлоном. Єзїм менен єзїм гїдїрєнємїн, маўмын. Же минтпейсиўби 
деген бирєєм жок. Акыры чыйралдым, чыйрыктым бул дїйнєдєн. Уят деге-
нимен эртеў бир жакшы нерсе чыгарынан тїўїлдїм жаш болсом да.

Тїн жарымынан ооп калган. Жанымда жаткан Нажинин исталасиз 
єўїнє жийиркеничтїї карап кєпкє турдум. Анан ордуман тура сыртка 
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чыктым. Чоў- кичине казандар орнотулуп, беттерине жалтырак плиталар 
жабыштырылган, кайнатам менен кайненем айтмакчы, кембагалдын 
бар тапканына тете курулган очокко жєлєнїп турган курч айбалтаны 
колума алдым да, їйгє кайра кирдим. Ошол, алиги ыпылас їйдє На-
жинин колумду кайрып жїрїп кроватка чаап, їстїмдєгї кийимдеримди 
тыта жылаўачтап кашка башка кармап бергени ушу тапта жарк-журк эте 
кєрїнїп, оюман кайтчу тїрїм жок.

Уйкусунан ал ойгонбоптур, жылып жанына бардым. Айбалтаны єйдє 
кєтєрдїм. Бїткєн боюм калчылдап… коркуп… шарылдаган кан кєз 
алдыма тартылды. Нажинин кокосунан чыккан гыркырак, денесинин 
диртилдегени сенектей катырды. Арам єлгїрдїн чїўїрєйгєн чанагынын 
ичиндеги ыш баскандай саргычтанган кєздєрї ачыла мага тиктеп, жал-
дырагандай кєрїнїп кетти.

Єлїгїўдї кєрєйїн катындыгым да, айбалта шилтенбей колуман дїк 
эте тїшїп кетти. Нажи ойгонду. Мага карап кєздєрї алайды, килем 
їстїндєгї балтаны тиктеди, жаны чыккыдай коркуп кетти. Ап-а-а, – деп 
кыйкырып жибергени кыйкылдады, муунгандай кємєкєйїнєн араў жу-
тунуп, ыргып ордунан турган бойдон селейди. Сары тїгї тикчийип, єўї 
боз чїпїрєктєй єчтї, бїт тулку калчылдады ыштансыз жаткан эменин. 
Бар болгон адамдык исталасин жогото сенектей катты.

Айсыз жылдыздардын шаўгалатына гана агыштангансыган караў-
гылыкта жайлоо тарапка єрлєп келаттым. Ошояктан леп эткен муз-
дак жел уйпаланып, апсайган чачтарымы їйлєй сылап, башым єйдє 
кєтєрїлгєн. Мурда эле ушинтип качып кетип калбаганыма алемим кїчєй 
утуру солуктап, утуру єпкєлєбаттым. Агари жайчылыкта болсо, бул 
ээн жерлерде ким болсо да, коркконунан элеўдей эки жагын каранмак 
турсун, демин быш эттирип катуураак чыгаруудан сестенмек. Эчтекеден 
коркподум, ал кєўїлїмє кылт этпеди. Бул менин жан ачуум, баарынан 
кечип-кечип таштаганыман эч нерсени сейребегеним эле. 

Таў агарышканда Апшыр-Атанын оозуна жеттим. О-о аска боорун-
дагы їўкїрдїн оозундай їўїрєйгєн тешиктен атып тїшкєн сууга бети-
ми чайкадым. Ошондо ичиркендим. Атлас кєйнєгїмїн этек-жеўинен 
гуулдап кирип далбырттатыбаткан муздак желаргыга їшїп, калчылдап 
калганымы билдим. Бирок ага маани бербедим. Муздап, тоўуп калсам 
баары бир эмеспи эми деген куласанын бїт оюмду ээлеп алганына кайыл 
келген кыязда, ошо суу атып тїшїбаткан бийиктикке карай аска боору 
менен тике курулган темир шатыга азгырылдым.

Шаты менен єйдєгє кєтєрїлє баштадым. Єтє шашылыш кєтєрїлдїм. 
Кыялыма эчтеке келбеди. Шаты бїткєн жердеги кичине тайпага жеттим. 
Жетерим менен асманга, жылдызсыз кєкмєк асманга карадым, башым-
ды єйдє кєтєрдїм. Кулачымды кеў жайдым уччудай, кєзїм єзїнєн єзї 
жумулду.
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Улак маарады. Анын жалооругандай, эркелегендей дирилдеп чыккан 
їнї жаныман эле угулду, этегимен тартмалабаткандай туюлду. Кєзїм 
ачылды. Чїрєктєй бир койкоюп учканы турган жаным жыбырай тїштї. 
Шамалга делбектебаткан этегими жалмалабаткан улак дагы маарады, 
їнї ушунчалык дирилдеди, жалдырабаткандай, эреркебаткандай угулду.

Аппак улакты кучактап алып, унчукпай кыйлага олтурдум. Кєздє -
рїмєн жашым булактап агыбатты. Улак жылуу кучагымда пєкїл-
дєбатканын сезип, ага кєўїл бурбай ыйлай бердим, ыйлай бердим. 
Кыйлага єўгїрєдїм. А улак эми безеленбей, жанакыдай ыйлагансыбай, 
кээ-кээде мекиренип коюбатты. Жїрєгїнїн дїкїлдєп согубатканы денеме 
кадимкидей билинди. Пєкїлдєбатты жантаттуулуктун магдыраткан ши-
риндигине мооку каныбаткандай. Ага боорум ачыды, аядым. Айыпсыз 
кєздєрїнїн мага жалдырагандай тиктегенине туруштук бере албадым. 
Аны боорума кыстым.

Чымындай жанды чыркыратып жиберїї кыйын экен. Таўдын таптаза 
атышы, кєўїлдї кушбактанткан салкын аба, жарык аалам. Кыя албадым. 
Улакты кєтєрїп ылдый тїшїрїп койдум да, жайлоо тарапка чуркагандай 
тездик менен жєнєдїм. Буттарымы жайлоонун жолунун кум-ташынын 
канталатыбатканына карабадым. Шашке жакын кыйла жол жїрїп койдум.

 Єзїм кой жайчу жайык беттер алыстан кєрїнє баштаганда артыман 
колхоздун сїт ташуучу машинасы жете келди, жаныма токтоду. Качып 
жибере тургандай кыязда жолдон четтей элейдим. Бирок шопурдун жал-
гыз экенин кєрє туруп калдым. Ал да мага таў кала карады.

– Отур, – деп башын жан жагына шилтей кыйкырды.
 Машинага тїшїп олтурганымда да башка сїйлєбєдї, сурамжылаба-

ды. Єзїнчє кыўкылдабатты. Ырга окшоду ошонусу. Жайлоонун, анын 
арча жыты аралаш салкын, таза абасынын кєўїлдї кєтєргєнї да бул. 
Менин да кабагым кичине сїрїлгєнсїдї.

Кєп узабадык. Колхоздун раисинин вилиси артыбыздан жете келип, 
алдыбызга єтє тосуп токтоду. Нажи жерге тїштї. Мага тигиле тиктеп 
бир дем унчукпай турду. Анан жакын басып келип, машинанын мен 
олтурган жагындагы эшигин тарак эттире ачып, тїш дегендей ишаара 
берди. Мисирейдим. Тиктеп да койбодум.

– Атаўдыкына бирге барабыз. Єз колум менен тапшырып келейин. 
Дагы балааўа калып, ишкаш тартып жїрбєйїн.

Анын чын-жалган сїйлєп жатканына кєзїм жете бербей, ишенбей 
олку-солку болдум. Баары бир айтканын орундаттым, жалдырама тий-
гендей унчукпадым. 

Атамдар олтурушкан конушка жетерибиз менен, машинадан атып 
тїштїм да, туура чатырга чуркадым. Ызы-чуу болушуп чай ичишип олту-
рушуптур. Мени кєрїшє баары селейишти. Эў кичине сиўдим: «Эже, эжем 
келди», – деп чуркап келип кучактап калды. Апам ыйлап жиберди. Эне 
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экен да, энелиги да. Элїї жете элек курагында жїдєп, тунук єўїн бырыш 
басып, чачын ак аралай карый тїшїптїр ушу мен кїйєєгє чыккан аз эле 
кїндєрдїн ичинде. Сезгендир, туйгандыр. Байкуш жїрєгї тыбырчылай 
солкулдап ыйлагандыр. 

О кыйлада тынчтандык. Нажи сырттан эле атама: «Кызыўыздар а-на. 
Аман-соо. Єзїўїздєр ойлонуштуруп туруп анан чечиўиздер. Адеп мен 
да убара боло бербейин, бир-эки кїндєн кийин жеткирип коёрсуздар же 
сїт машинага салып жибериўиздер», – деп ороў-ороў эте опузалап, эки 
жакка катуу-катуу басып, какырынып, тїкїрїнїп чатыр ичине кирбей 
кайта кете берди.

Атам байкуш анын артынан:
– Э, їйгє кириўиз. Партком болгонуўуздан бери келбей да калдыўыз. 

Кириў, – деп башын жерге сала бош, болбурап кїўкїлдєгєнгє араў 
їлгїрдї. Тиги муну уккан да жок.

Мынчалык бєжїрєбєйт эле. Саал тарактаган эле киши болчу… «Баса, 
Нажи качан партком боло койду экен шїмїрєйїп… Мен билбептирмин 
го?! А єлїп кет, єлїгїўє отурайын», – ичимен каргап мен калдым.

Паў башым, анын партком болгонун кийин тїшїнїбатпаймынбы. 
Мени тиги доўуз копкурга кошуп берип жїргєн кїндєрї кєтєрїлгєн 
экен. Жуксуз, арамкор. Итатайым жаман тутулду. Єзїмдї жерге коё 
албай демим ичиме тїштї. Алсыздыгыма, колуман эч нерсе келбесине 
алем болгонуман ага артынан акчыя тиктедим.

Кандайдыр атам экєєбїз эки-їч кїн бири-бирибиздин жїзїбїзгє ка-
раша албай жїрдїк. Акыры ээндеген паитта єзї сєз баштады:

– Кызым, атаў єлгєн. Сени кор кылып койдум. Бир ээ дешке кудуретим 
жок. У-у атаўын гєрї-її! 

Кєзїнєн жашы мєлт-мєлт кетти. Шорок-шорок эттирип мурдун тартып 
шєлбїрєдї. Бечара гадай, кул сымал. Ємїрї бир нерсени кєрбєгєн киши-
лердин акыбалы ушундай болорлугун кийин тїшїнїп олтурбаймынбы. Ан-
дайлардын бедели дайыма кемтик, сынык жїрєт дєє-шаалардын алдында.

 Атам сєзїн улантты:
– Ошо сени Нажи ала качкан кїнї эле аксакал (райкомдун ошол кашка 

баш биринчи секретарын айтып жатат) єзї ортого тїштї. Эки жаш бакты-
луу болсун деп бата тиледи… машинанын да калитин єзї берди. Абдырап 
калдым. Ємїрї андай абалда болуп кєрбєгєн жаным, эмне дээримди 
билбей олтуруп, темселедим. Аттиў, єлїп эле калсамчы ошондо, кызым!

Жер муштагылап жиберди. Ак аралаган узун-узун каштары пыйпала-
нып, єпкє-єпкєсїнє батпай солкулдады. Бечара… сада киши. Алактап 
жїрїп алданып калгандай, анысына эми чыдабай єзїн коёрго жер таппай 
жїргєнї го. А мен баары бир машинасын да, башкасын да тїшїнбєдїм.

– Бир айдан кийин машинанын пулун тєксїн деген кабар алдым. 
Жанымда сары чака жок а. Кимге бармак элем? Баарынын тирилиги са-
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налуу. Кїндєлїктєрїнє ганимет тиричилик го чекеден. Куп єлїп турган 
маалымда Нажи келип калды да: «Колхоздун койлорунан тандап этке 
айдаў. Бир илаажи таптым… Элїї баш айдай бериў. Калганын єзїмє 
коюў», – деп камбыл тїшїндїрдї.

Бул иштин артында эмне барлыгын кайдан билем ошол кезде. Семи-
зинен, чоўунан тандап Кызыл-Кыяга элїї кой айдап бардым.Тапшырып, 
кайта бердим. Эки кїндєн кийин Нажи бир чоў машина менен тїндєсї 
келди да, дагы тандап элїї кой алып кетти. Кетибатып колума тєрт 
жарым миў сом акча карматты. Аны райондук керек-жарак союзуна 
алып барып тєктїм Нажинин айтканындай кылып. Баары бир кєўїлїм 
жайында болбоду…

Атамын тїшїндїргєнїнє караганда биринчи чоў койлордун ар бирин 
эт комбинатына экиден токтуга єткєрїшкєн экен. Кийинки элїїсїнїн 
акчасын єздєрї алышып, тєрт жарым миўин атама беришиптир. Кийин 
райондон киши келиптир да текшерип, баягы жїз койду кайда алпардыў 
деп катуу опузалаптыр. Чатакты ошо кашка баш араў токтоткон имиш. 

 Єлїгїнї кєрєйїн ошолордун. (Кечиресиз…Ушинтип єзїмї кармана 
албай каламын.) Кєрсє, баары жокту єздєрї башташып, ушу мени, атамы 
кыўк этпес кул кылуу максаты менен єздєрї бїтїрїшкєн экен. Жаман 
иш болгонун гана билдим, калганын тїшїнбєдїм. 

Атамын ыйлап-сыктап бар дегенине кєндїм. Ылаажы жок. Болбосо, 
атам камалат. Осолум он пул боло Нажилердикине ошо сїт ташыгыч 
машина менен єзїм жєнєдїм. Менин кайра келгеними эч кимиси байка-
багандай, сейребегендей тїр менен унчугушпады. Бир гана жери ошол 
кайтып келген кїнїмєн баштап алардын мамилеси таптакыр єзгєрдї. 
Жїгїрїк жетимдей лепилдетишип жумшоолору кїчєдї.

Таў азанда туруп муздак сууга бети-колуму жуудум да, челекти алып 
атканага бардым. Желиндери жер чийген эки уйду дароо саап бїтїп, 
эшик-эликти шыпырып-сыйрып тазалоого єттїм. Чоў коргондун ичине 
бир сыйра суу сээп чыгуунун єзї эле бир тозок, белиў бекчейе тїшєт. 
Ошо тапта чоў ачылып турган дарбазадан (дайыма таўга маал ушинтип 
ачып коём) зып этип «Жигули» кирип келди. Нажи масыраак экен. Тїз 
мага карай басты. «Эй, Гїлї! Мени сурап келгендерге жок деп койгула. 
Анан єзїў саздангын. Кеч конокко барабыз. Чакырышты», – деп араў 
сїйлєдї да, єз бєлмєсїнє (кийинки кездерде экєєбїз эки башка бєлмєдє 
турчу болгонбуз) кирип кетти.

Кечке тїйшєлїп бир тынбай, кєчїк басып тамак жебей тил-оозсуз 
їйдїн тїйшїгїн кылдым. Арга жок кара кїўгє андан башка. Кыўк этсем, 
атам тїрмєгє кетет. Муну тїшїндїрїшкєн. Куптанда гана єзїм жатчу 
бєлмєгє кирдим. Чоў кїзгїнїн алдына бардым да, єў-башыма бир са-
ресеп сала карадым. Баякы тордошкон бетимдин кызылы єчїп, єўїм 
ак куба тарта азып кетипмин. Кєздєрїмдєгї кечээки эле жалындаган 
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жаштыктын дїйнєгє кумарланган учкундары жок, суз караган башка 
бирєєнїн кєздєрї жалдырайт. Арыктыгыман узун мойнум алманын 
сабагындай кылтырайт.

Канча олтурганымы билбейм, мисирейип катып калган экем Нажинин 
тарткылаганынан баш кєтєрдїм... Ошондо дагы бул жарыглыктан би-
ротоло кечкендей, мындан быягы баары бирдей туюлган кыямда болсом 
керек, дагы ошого алып барарын дароо тїшїнє унчукпадым. Бул менин 
ынай баштаганым эле. Кєўїлсїз кийиндим да, сыртка чыгып, машинага 
кєнїмїш адаттагыдай олтурдум. Жапжаўы «Жигули» кара тасмадай со-
зулган асфальт жол менен зуулдап дагы Эски-Ноокатка карай жєнєдї. 
Тїз эле баякы їйгє келип тїштїк, мен боолгологондой.

Кєрїп жїргєн їстєл баякыдай дїр-дїйнєгє жык толо. Жїзїм, анар, 
коон, дарбыз, мейиз, чагылуу жаўгактар… толубатат. Кєєнїм эч нерсеге 
чаппай суз олтурдум. Нажи арак куйду ыржалактай кїлїп. Куюлган арак-
ты ичиркенбей туруп ичип жибердим. Тиги саамдан кийин дагы куйду.

О бир саатчадан кийин бети-башым дуулдай ысып, бїйрєм кызый 
каткырып кїлє баштадым. Мас болубатканымы сездим. Эмне калды 
тартынар? Кимге уят? Аянар бир нерсем жокпу? Эми быягы єлїп кетсин 
деген ойлор эзип, дїниянин, жашоонун бети кєзїмє кєрїнбєй єзїмдї 
бош койдум. Нажинин оозу жалаяктай жайылды.

Ошол кїнкї кылыгыма єзїм да азырга чейин таў калам. Себеби неге-
дир кашка баш секретардын тезирээк эле келишин кїттїм. Убакыт улам 
созулуп, Нажиден жадап кеттим. Тийишкиси келе арсалаўдаса, жакын 
жолотподум.

Сунган аракты иче берип кєздєрїм алачакмактанды. Бирок жїрєк 
мыжыккан кайгы-капам кайдадыр алыс сїрїлїп, эмнеге экенин билбейм, 
кєўїлїм кєтєрїлє баякы каткырыгым кїч алды. Адимен ашып, їстїнє 
каймак куюлган салаттан чеўгелдеп алып, Нажинин бетине уруп жибер-
дим. Ал селейди. Ишим эмне, ого бетер анын батташкан бетине табам 
кана каткырыгым таш жарды.

Нажи алам кылып бетиндегисин дасмал менен сїртїп эле ордунан 
тура мага окторулду. Бирок жетпей калды. Єйдє кєтєрїлгєн шапалагын 
тїшїрбєй ордунда катты.

(Уландысы бар)
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Мен сени 
сагынган бойдон жїрєм

Кєп элес єчпєстєн эсте баары,
Кєўїлдїн калса да бєксє жагы.
Мен сени сагынган бойдон жїрєм,
Мезгилдер карматпай єтсє дагы.

Жїрєктїн буйругу башкачабы,
Жїрсє да тагдырдын канча тагы.
Мен сени сагынган бойдон жїрєм,
Жашынып жаштыгым калса дагы.

Єлчємдїї бул ємїр тура кыска,
Єткєнгє єкїнїч кылабыз да.
Мен сени сагынган бойдон жїрєм,
Баладай багынбай убакытка.

Жыргатпай куу турмуш сонунуна,
Жылдарды койсо да орунуна.
Мен сени сагынган бойдон жїрєм,
Мончоктой тагынып моюнума.

Кассир кызга
«Жанагы адам кирпиктери ирмелбей,
Карап турду жакшы кєрїп, билгендей...»
– дедиў, ал чын, єзїм дагы сезгемин,
Жакшы адамдар сїйкїм карайт сїйгєндєй.

Бактыгїл 
ЧОТУРОВА

Кыргыз Республикасынын 
маданиятына эмгек сиўирген 
ишмер, Алыкул Осмонов 
атындагы республикалык 
адабий сыйлыктын ээси. 
1955-жылы Жалал-Абад об-
лусунун Токтогул районун-
дагы Кара-Жыгач айылында 
туулган.

Кыргыз мамлекеттик 
университетинин филоло-
гия факультетин аяктаган.  
Токтогул райондук «Учкун» 
гезитинде  кабарчы, бєлїм 
башчы, КТРКнын «Манас» 
студиясында редактор бо-
луп иштеген. 1997-жылдан 
«Кыргыз Туусу» гезитинде 
кабарчы, бєлїм башчы болуп 
эмгектенип келе жатат.

Алгачкы «Кызыл ат» ырлар 
жыйнагы 1989-жылы жарык-
ка чыккан. Андан бери «Боз 
торгой» (1998), «Асанкул куу-
дул» (2003), «Сагыныч» (2004), 
«Чокморовго ырдесте», «Ысык-
Кєл сїйїїнїн кєзїндєй» (2006), 
«Суу алдында калган шаар» 
(2009) аттуу китептери жана 
орус тилинде «Легендарный 
Иссык-Куль» ырлар жыйнагы 
жарык кєргєн. 

Казак, азербайжан акын-
дарынын чыгармаларын кыргыз 
тилине которгон.

Поэзия
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Ал жакшы адам, баалай билет кадырды,
Жаратты кєп жїрєгїмє саз ырды.
Билет менин кєўїлїмдї єзїмдєй,
Бир калыпта мурунбу же азырбы.

Жасалмасыз жылмаўы жок кєзїндє,
Жалган айтчу мїнєзї жок эзилме.
Тоо суусундай таза агылып, шар жїрєт,
Жакындайбыз, жїрбєсєк да же бирге.

Жашоо кызык, издегениў иргелбей,
Бийлик кылат тагдыр єзї билгендей.
Турмуш жолу кїтпєгєнїў туш кылып,
Жаман киши карайт ичи кїйгєндєй.

Алданганда жїрєгїмдї кескилейм,
Кур убада сєздїїлєрдєн кєп жїдєйм.
А сен кєргєн асылдардын асылы,
Жакшы адамдар аман жїрсїн деп тилейм.

Сага айтпаймын
Їмїттїн їзїмї,
Їлбїрєп тїшїїнї…
Сєз калган айтылбай…
Кєз талган кїтїїнї,
   сага айтпаймын!

Сагыныч саргайып,
Ойлорум чаржайыт,
Тїн кечип жыгылсам,
Тїш кєргєн жан кайып…
   сага айтпаймын!

Арзууну сыр кыла,
Сурансам: «Шыўгыра!»
Мени аяп тургандай,
Телефонумду да,
   сага айтпаймын!
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Келгенде жарк этип,
Толкундай шарп этип.
Тосконум жээктей,
Бир бакыт бар сезип,
   сага айтпаймын!

Кїн болуп батасыў,
Таў болуп атасыў.
Сен мага бийиксиў, 
Сен мага тазасыў,
   сага айтпаймын!

Мен сени издесем,
Мейкиндик... тиктесем.
Мейли сен билбесеў,
Мейли сен кїтпєсєў,
   сага айтпаймын!

Єлїм жана сїйїї
Єлїмдєн корком дейсиў досум неге,
Чын келер жолу качан тосулду эле?
Алданып, же бир аны алдагыдай,
Сїйїїдєй анын кєзї сокур беле?!

Єлїм ак, тандабайт ал ким экениў,
Бекер кеп эч єлбєйм деп тирешериў.
Билбеген барбы, анын тїбї келип,
Бир кїнї ичер сууўду тїгєтєрїн.

Бирок да коркпо досум, билсеў эгер,
Биз барда єлїм жок деп ишене бер.
Эч качан чогуу болбойт ємїр менен
Биз жокпуз, єлїм келсе азап чегер.

Андыктан кылчактабай карап артты,
Буйруган жаштан берсин кадыр-баркты.
А бирок миў жазгырган азгырыктуу,
Сїйїїдєн коркуу деген чынбы, калппы?
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Ак-муздук апалар
«Алдыўа кетейин!» – деп,
Ак-муздук энелердин
айтканын укканымда,
Ыйлагым келди менин.

Кїнєєсїз балачактын,
Илинген кулагында.
Адашып калган эле,
Жолуктум мына мында.

Бул сєздї апам айтчу,
Жалынып мага далай.
Кыр ашты ємїр, мезгил,
Кымбатым бала чак ай!

Андагы аруу кез ай,
Айтканга асыл булар...
«Алдыўа кетейин» – деп,
Айтышпайт азыркылар.

«Адыўа кетейин!» – деп,
Ак-муздук апалардын
Айтканын угуп туруп,
Єткєнгє кусаландым.

Ушул бир жылуу сєздє,
Кыргыздын пейили бар.
Дал азыр муну угууга,
Замандын кєўїлї зар.

Темирден эшик коюп,
Ичинде темир жїрєк.
Жашаган биздин кїндє,
Эсептїї ар бир мїнєт.

Аёону тааныбаган,
Адамдар таўды-кечте.
Даярдай сезилгенсийт,
«Алдыма кеткин» дешке. 
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Адамдар
Санаа менен байыбай,
Убайымдан тарыбай.
Унутулгус єткєрїп,
Убакытты дарыдай.

Жашаса не адамзат,
Жакшылыкты кадамдап.
Каалаганы кєп келбей,
Карыйт экен адам бат.

Карабай аз ємїрдї,
Калтырышып кєўїлдї...
Кайран достор ажырап,
Калат экен бєлїндї...

Эмес биздин кїн эгиз,
Эртеў жогун билебиз.
Кагылайын адамдар,
Єлбєєчїдєй жїрєбїз.

Келет экен тїрдїї кїн,
Кеч баалашып кимдигин.
Кара жерге жашырып,
Кємєт экен бир бирин...

Турмуш берет кїнєєнї...
Тїбєлїктїї ким эми?
Єлчємї бар жашоону,
Єлгїчєктї сїйєлї!
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Кызыл-Ордонун кїрїчї
(Шахизадага)

Тїркїн азык-тїлїктєр базардагы,
Кєзїмдї арбап утуру басам нары.
Кадамымды капыстан токтоттурат,
Кызыл-Ордонун кїрїчї катардагы.

Салааладым куюлтуп кєзїм кїлїп,
Сагынчымды тургандай ичтен билип.
Абасынан дем алып Кызыл-Ордонун,
Досум ичкен суу ичип келген кїрїч.

Таразага тарттырып, їйгє шаштым,
Жаўы бурган арыкта суудай актым...
Досум менен кєрїшїп сырдашкандай,
Кїрїч менен сїйлєшїп келе жаттым.

Таш тергендей жылдардын арасынан,
Тазаласам агарып барат улам.
Кєз алдымдан кєп элес чууруп єттї,
Чыкпай жїргєн кєўїлдїн санаасынан.

Кызыл-Ордонун кїрїчї мага жакты. 
Тирїїлїктє эстєєлєр кандай жакшы,
Бирге олтурган єўдєнїп досум менен,
Дасторкондун бїгїн бир кєркїн ачты.

Ушул кїнї унутуп такыр баарын,
Башкаларга табышмак ачылганым.
Акын досум, ыр тапкан экєєбїздї,
Аман жїрсїн алыста асыл жаныў.
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 Достор эй, аяп турган сынганымды
Достор эй, мен бир акын ырын єпкєн,
Жазга окшош кирпигинен жамгыр тєккєн.
Бирєєнї сїйгєн бойдон єтєрмїн мен,
Атынан ыр артынып нардай чєккєн.

Достор эй, силер кїбє, сїрєп демди, 
Кантейин акылымды жїрєк жеўди.
Кїмїштєй ырга чайкап єтєрмїн мен,
Кїлкїбїз жылдыз чачкан мїнєттєрдї.

Достор эй, ыйлаганым, кїлгєнїмдї,
Сыр кылып жїрєгїмдї тилбедимби.
Эрте-кеч ырга токуп єтєрмїн мен,
Эўсеткен эрке кыял кїндєрїмдї.

Достор эй, аяп турган сынганымды,
Кєўїлгє мендей кїтїп ким зарылды?!
Саймалап ырлар менен єтєрмїн мен,
Сагынып коўгуроолуу жылдарымды.
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АКЧА
Акча! Сага алтын саатты сатып алса болот, а 

бирок убакытты сатып алышка таптакыр мїмкїн 
эмес. Ага сенин жетпейт кїчїў таптакыр.

Акча!  Сага не бир китептерди сатып алышка 
болот, анткен менен  билимди сатып алышка 
жарамсызсыў сен деген.

Акча!  Набаада сен бар болсоў, бар болсоў 
да мол болсоў, анда дїйнєнї тїрє кыдырып, 
каалаган єлкєнїн жаккан жайынан не бир, не 
бир їлгїлєрдє тургузулган заўгыраган їйлєрдї, 
виллаларды сатып алышка болот, бирок їй- 
бїлєнї сатып алышка мїмкїн эмес.

Акча!  Сенин кїчїў менен алтын, жакут, кау-
хардан жата турган керебеттерди, ылгый жибек, 
шайылардан тигилген тєшєк, жууркандарды, 
зымырык куштун  мамык жїндєрїнєн салынып  
даярдалган куш жаздыктарды даярдатышка 
болот, бирок эч качан жаныўды  ырахатка 
салган тынч уйкуну сатып алышка кудуретиў 
жетпестиги дагы айкын.

  
Акча!  Сени кєргєндє пайгамбар дагы 

жолдон чыккан имиш. Анын сыўары сени 
сарптап алтын тактыны, ар кандай кызматты 
алышка болот, а сый-урматты сатып алышка 
жарабайсыў.

Бектуруш 
САЛГАМАНИ

Прозадагы ырлар

Íîîêàò ðàéîíóíóí Ýñêè-
Íîîêàò àéûëûíäà 1957-
æûëû  òóóëãàí. Êåñèáè  
— æóðíàëèñò. «¯÷¿í÷¿ 
ê î ¢ ã ó ð î î ä î í  ê è é è í » , 
«Àëûñêû æûëìàþóíóí 
æàðûãû», «Ðîìàí-ãåçèò» 
æ.á. êèòåïòåðäèí àâòîðó. 
À.  Îñìîíîâ àòûíäàãû 
ñûéëûêòûí ëàóðåàòû. 
Áèøêåê øààðûíäà æàøàéò.
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Акча! Сенин кїчїў табып, догдурларды сатып алышка жетет, бирок 
ден соолукту, саламатчылыкты сатып алышка мїмкїн эмес. Танасыўбы 
же муну?

Акча! Сага кумарды, лаззатты сатып алышка, сенин алдамчы 
азгырыгыў аркылуу не бир менменсинген сулуулар менен тїркїн-тїркїн 
керемет жайларда ойкушташка, ойношко да болот-ов, эгерим сїйїїнї 
сатып алууга кїчїў жетпейт.

Дагы айтайын, акчабай! Сен адамдарды убактылуу гана достоштуруп, 
анан этеги барып касташтырасыў. Сен ємїрбат табыштырган жандарды 
мен алиге укпадым да, кєрбєдїм.

Акча! Сен деген бар болгону тєрт ариптен турасыў да, ошонуўа ка-
рабай, «бар» менен «жоктун» чегарасын аныктайсыў да келесиў. Кээде 
сенин бар экениўден тїкчєлїк да пайда жок. Сенден кєрє кээде «жоктун» 
куну жогору болуп чыгат. Кууп жїрїп да жетпейсиў кээде ошол «жокко». 
Андан кєрє сага жетиш жеўил да.

Єксїйт, ыйлайт сен толтура барлар дагы, байлар дагы. Андай болсо 
бакытты, демек, жасай албайт, кармай албайт турбайсыўбы сен деген!  
Анан ошол бакыт деген сени эмес, боору бїтїн жандарды жандайт тур-
байбы!  Бакыт деген канаат менен тоопту тутка тутат.

Угуп калам кээ бирде, уялбастан мардайып туруп алып: «Алтын кєрсє 
периште да жолдон чыгат!» – деген келжирбайлардын кептерин. Ошол 
алтын деген дагы сага келет эй, акча! Мен алардын келжирегин кеп деп 
уруп койбоймун, периштеге алтын да таш, таш да таш. Периштеге кагаз 
да кагаз. Акча, сен да кагазсыў! «Жалт-жулт» эткен жалтыракка алданса, 
арбалса, анда периштенин периштелиги кайсы?!

Акча, сен жок болсоў дагы балээсиў!
Ушу сага жоктугуўдан зарыгып, алек болуп мааниси жок иштерге, 

кара курсак, кєр оокаттын айынан не бир, не бир улуу, асыл максат-
тарга кол тийбей, учуп жаткан убакыттын чаўдарына кємїлїп,  бир 
келген бул ємїрдї, бир келген бул жашоону барабыз-ов улам-улам 
кыскартып!

Акча! Анан да ушул сенин жоктугуўдун айынан канчалаган чебер, 
уста мекендештер таштап кетип туулган жерин,  бєтєн, алыс єлкєлєрдє 
жїрїшєт, ыпылас, кир, эў оор кара жумуштарда иштешип. Алар болсо 
келечегин, тек билгенге жалгыз гана єздєрїнїн эмес,бїтїн кыргыз кал-
кынын, кїн тєгїлгєн Кыргызстандын келечектерин – балдарын башка, 
бєтєн тилдердеги мектептерде окутушуп, жат, бизге тїк жакын эмес 
ырым, каада-салттарынын нуктарында таалим беришип!
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Акча! Сенин жоктугуўдан, абдан тартыш экениўден, бул анык, биздин 
жерде, биздин элде биздин тилде кєптєгєн окуу китептери жарык кєрбєй, 
балдарыбыз орус, єзбек сыяктуу окутулуу бєтєн тилде жїргїзїлгєн мек-
тептерден таалим-тарбия алууда.

Мунун єзї єлкєнїн келечегинин тамыры аздап-аздап кыркылып ба-
раткандык эмеспи?!

Бар болсоў дагы балээсиў! Чєнтєгїнє тїшїп калсаў, жети атасы жеп-
ичип кєрбєгєндїн, дароо чыгат мурду кєєп, башкаларды теўсинбей! 
Сени берип кайсыдыр бир амалдарга, сыйлык, наам алып жїрєт орто-
саар таланттар! Демек, акча, сен деген чындык менен жалгандын, дулдул 
менен чобурдун ордун алмаштырганга, мындан келди, ар кандай жаман 
иштердин башына жеталасыў оўой эле! Анткен менен бир кїнї акый-
каттык жеўет да, желиў чыгып, кур атак-даўкыўды кетет дароо учуруп 
мезгилдин так шамалы!

Акча! Сени сакташ їчїн не бир кымбат булгаары, маталардан намыян-
дар, калталар жасалат. Сени салып жїрїш їчїн пенденин сырт кийиминин 
бардыгына чєнтєк салынат. Сени салыш їчїн бир гана  кепинге чєнтєк 
салынбайт.Болбойт чєнтєк кепинде. Эч ким сени єзї менен алып кетпейт 
акыреттик дїйнєгє!

Акча! Сен эгерим бир чєнтєктї толтура алгансыўбы? Жок! Сенин  
тойгон эмес кєзїў эч качан! Сенин соргок, сук кєздєрїўдї толтурчу бир 
гана зат бар, ал — бир ууч топурак! Сенден, демек, миў бир эсе єйдє 
турбайбы топурак, чынбы?

ШИРЕЎКЕ  АЛЫП  КЕЛАТАМ

Тїбїў тїшкїр дїйнє, ай! Чайчыл жаным, сууну кайнатканга бир тал 
ширеўке таппайм їйдєн. Кошуна орус кемпирден сурайын дейм, пейи-
лин билем, ал капыр кышта, кар тизеден болуп турганда бир челек алып 
барып сурасаў бербейт. – Кой, жазда эрип, бу кар деген ным болуп берет 
жериме! – деп. 

Акыры уруп-салып жєнєп калдым, дїр-дїйнєсї чачылган, эл оозун-
да айтылгандай, «эки жиндиси бар, бири – сатарман, бири – аларман», 
ызы-чуусу кулагыўды тундурган, ичи ыпылас базарга. Бир куту ширеўке 
сатып алдым. Пенденин бар жашоосу ушул кипкичине талчалардан, ие, 
учуна кїрєў-кара кїкїрт кислотасы тоголоктолуп чапталган  чийлерге 
байланыштуу, кєз каранды экендигин, бир тал чийсиз очогуўа от жанбай, 
тандырыў ысыбай, муздак сууў кайнабай, демек, тамак, чай иче албай, 
кирдеген кийим-кечелериў жуулбай каларды, мончону тапка келтире 
албай курттап кеткенче кирге батарыўды эстедим.
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Ширеўкенин ар бир талын адамдарга, а кутусун биз жашаган, бизди 
курчап турган коомго окшотуп келатамын эки аяктуу да, тєрт аяктуу 
да кыбыраган, дєўгєлєктїїлєр зымыраган, бирок баарын келип-келип 
акыры єз жайына алып барчу чоў жолдо. Батам ар кыл ойлорго...

Ширеўкенин айрым чийлери бар, кабыгына сїйкєрїў менен «чыз-з» 
деп жана тїшєт. Аны менен чекмек болгон  тамекиў да, отун жандырар 
очогуў да, тандырыў да тапка келет, кыскасы, маанайыў кєтєрїлсє 
кєтєрїлєт, асти чєкпєйт.

Оў жагымда кайыктай їч бурч тартып, тоо таяна сїзїп барып ток-
топ калгансыган биздин кыштак. Баазы бир їйлєрдїн короолорунда 
чабылып, кургаган чєптєрдєн куралган чємєлєлєр.  Алар ушунчалык 
кургаган, тим эле кїкїртї жок кїйїшкє азирдей. А жолдун сол танабын-
да сапсары болуп кєйкєлїп бышкан эгинзар. Бу жазды, жайды тынбай 
тер тєгїлїп, канча бир мээнет сарпталып жыйналган чємєлєлєр менен 
бышкан буудайларды чай кайнамга калтырбай капкара кїл кылып єрттєп 
коюшка бир эле чий жетет-ов! Ошол бир чий менен береги тамдарды,  
арамбы, же адал жол менен курганбы, айтор, байбачалардын эки кабат 
тамдарын, кала берсе бїтїн дїйнєнї єрттєп жиберишке да болот...

...Ошентип, бир куту ширеўке алдым. Ичин ачтым. Бир карасаў чийлер 
бїт эле бири-бирине окшоштой. А бирок дыкат абай салсаў ошол окшош 
сымак чий-талдар дагы ар кимиси єз алдынча айырмаланат экен. Баа-
зылары колго кармасаў «тырс» этип сынып калчудай, тим эле кытайдын 
ийнесиндей ипичке. Айрымдары саал жоон, арасында ийри-буйрулары да 
кєрїнєт. Кээ бирєєсїнїн узундугу башкаларга караганда кодорооктой. 
Айрым бир єзгєчєлєнїп, башкалардан артыксынып, тескери карап жатып 
алышкан чийлер да бар арасында. Ошондой эле єзї кїйгєндє беркисин 
кошо жалмап кетчї, бири-бирине жабышып алышкандары да бар. Анткен 
менен арасынан булардын єзї эле эмес, кутусун да кошо єрттєп, кїйїп 
кетчїлєрї эў эле коркунучтуу, кооптуу. Анткени алар єздєрїн гана эмес, 
бїт їй-бїлєсїн, башкаларды дагы єрттєп тынат.

Арийне, бул чийлердин бардыгы кандайдыр бир дарактан жасалган-
дыгы чындык. Демек, тула бою жыгач затынан болсо, анда булардын 
колдорунан эчтеке келмек эмес. Кеп – алардын баштарындагы кїрєў-кара 
тоголок кїкїрттєрдє...

Базардан бул ширеўкени: «Керегиме жарасын!» – деп алдым да. Дал эле 
ушул сыяктуу балдарымды да: – Кийин мен картайганда, же ооруганда 
каралашсын! Журтуна кереги тийсин! – деп багып, єстїрїп жатам да.

Бул ширеўке жакшылыгыма жарасын, єзїмдїн да, балдарымдын да 
курсагы тоюш їчїн от жакканга иштесин! Асти жамандыкка сарпталба-
сын! Балдарым да мага эле эмес, элге дагы жалаў гана жакшылыктары, 
жарыктары тийген адамдардан болушса экен! – деп тилеп келем ичимде. 
Ширеўкенин талдарын адамдарга, адамдарды ширеўкенин талдарына 
окшотуп келатамын...
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АСМАНДЫ  КАРАП 

Сиз мага айтып бере аласызбы, маселен, айдын кожоюну ким? Же бол-
босо кїнгє ким ээлик кылат? Асмангачы? Жылып жїргєн булуттарды же 
ар дайым туруктуу орун табалбай шашылып, энтигип жїргєн шамалды 
кайсы пенде: – Меники! – дей алат.

Набаада кимдир бирєє ошондой деп койсо, аны гырт акмакка, акылы 
тайган жиндиге чыгарышып, мазакка алчулар кєп, туурабы?

Жоогазындарга ким башчылык кылат? 
Сай бойлогон самби талдарга: –Андай єспєй, мындай єс! – деп буйрук 

беришке болобу?
Жок, миў ирет жок!
Эч ким эч качан асманды, айды, кїндї, жылдыздарды: – Меники! – деп 

менчиктей албайт.
Ко-ош, ушундай экен, анан адамдар неге жерди менчиктешет, жерге 

ээлик кылышат? Айлана-тегерегин дубал, кирпич же зым, жыгач тосмо-
лор менен курчап алышып: – Бул – менин жерим! – дешет. Ошол элеби, 
жер талашып, биринин кєўїлїн бири тебелейт, керек болсо жанын кыят, 
єлтїрєт.

Асманды, кїндї карап жатып ушуларды ойлойм. Эчтекеге акылым 
жетпейт.

Адамдар укумдай жер їчїн бирин бири єлтїрїшєт. Жерди сатышат. 
Ие, сатышат. Кыргызстанда Аскар, Закиржан деген падышалар тактыда 
отурушканда Кытайга, Казакстанга єлкєнїн кєптєгєн жерлерин сатып 
жешти. Ата-буваларынын сєєктєрї жаткан ал аймактарды эми кыргыз-
дар кыяматка дейре кєрїшпєйт.

Эки кылым илгери Жантай деген арампєш Чїйдїн тїндїк ныптасын 
казактарга 40 байталга сатып жеген экен.

Кеўеш єкмєтїнїн тушунда Абдыкадыр аксакал Шаймарданды, 
єзїнєн алдууларга, арты калыўдарга кошомат жасаш жагынан алдына 
жан салбас Турдакун деген коммунист жетекчи Кампир-Абад суу сак-
тагычын, Совет-Абад, Маданият деген аймактарды сарттарга сатып 
жешкен экен.

Кыргызда єлкєнїн жерин сатпаган эки эле жетекчи бар экен, Раззак 
уулу Исхак менен Масали уулу Апсамат. Алардын жаткан жерин Кудай 
таала Жаннаттан кылсын!

Асманды, булуттарды карап жатып ушуларды ойлойм.
Кызык, жер деген акыры энебиз го, чынбы? Анан адам баласы энесин 

сатса болобу?! Боло берет окшойт, Жантай, Абдыкадыр, Турдукан, ой, 
кечиргейсиз,Турдакун, Аскар, Закиржандар сатышты го?!
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МЕНИН ДУШМАНЫМ КИМ?

Менден сурап калды капыс Камык деген бир теўтушум ушинтип.
Ырас эле ким менин эў жек кєргєн, коркунучтуу, мага такыр жакшы-

лыкты каалабаган, дєўдєн ылдый ышкыртып алып тїшчї, єзгєлєргє 
єлгїчєктї жек кєрсєтчї душманым? Ойлоп калдым ушуну. Кээ бир кезде 
кеткен катуу кагышып, же урушуп, кишилердин элестери кєз алдыман 
сызып єтїп жатты жарышып. 

Жекен бекен? Коркунучтуу душманым ошол болушу ыктымал, анткени 
мен баягыда эл алдында аны ашкан халтурщик деп атап койгом. Ал ошон-
дон бери тынбай, ар кай жерде мени ачык жамандап келатканын угамын.

Мапанчы? Албетте, ал былтыйган кара дагы болушу мїмкїн? Ал 
экєєбїз сїйгєн элек бир кездерде жарышып, бир селкини. А кыз болсо 
ага кєнбєй, мени жандап басып кеткен, жактырарын билдирип. Мапан 
болсо ошону кечирбестир эч качан!

И-и, дїгдїўдєгєн Дїрї да бар, жїргєн мени кєрє албай. — Качан 
болсун жаныў тынбайт. Кєп иштеп не кыласыў? Беш кїнчїлїк жалганда 
ойноп кїлїп алгын! – деп, жалган жерден кїйїмїш болгон менен ичинде 
мени жек кєрєт. Кокус ооруп жатып калсам, кєккє ыргытып чаў, кир 
болгон калпагын, кубанат да ал дагын.

Мен буларды ойлодум тек ичимен. Сєз чыккан жок тилим менен ти-
шимен. Бирок Камык оюмду окуп алгансып: – Сен ойлогон адамдар эмес, 
сенин ашынган душманыў! Сенин коркунучтуу, кооптуу дагы душманыў 
– сенин напсиў! Напсиўди сен эгер тыя билбесеў, жїрєгїўдї май басып, 
тїр илдетке кабыласыў. Кєзї дайым бар нерсени кєрїп, билип турган 
калкка жек кєрїнєсїў. Эл ишенип шайлаган, же дайындаган кызмат-
тардан кууласыў тээ Акай уулу Аскар менен Сали уулу Закиржандай 
маскарага туш болуп.Сен ошондой уят ишти каалабасаў эгерде, болгун 
анда эў оболу єз напсиўе кожоюн! – деди мага.

Анын кеби макул келди аябай. Жекен, Мапан, Дїрїлєрдєн шектенип-
мин бекерге. Кудай, мени кечиргин,мындан ары андай арам шек-шупкага 
кабылтпа!.. 

Менин душманым ким?
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Карыялар
Ыр тєгїлїп ички дилимден, 
Кыял кїлїк тынбай жїгїргєн. 
Карыялар алма шагындай, 
Жапырылып жерге ийилген.

Акыл берип ширин сєз менен, 
Кыйшайганды оўдоп тїздєгєн. 
Берип турган ар кыл насаатты, 
Берешендїї алтын кїзгє теў.

Секин сїйлєп аста табыштап, 
Туура багыт сага багыштап. 
Эрен албас айрым жаштарга, 
Кээ сєздєрїн айтып табышмак.

Єткєн ишке єзї мактанбай, 
Бул дїйнєнїн жїгїн тарткандай. 
Таяк менен жерди ныгырып, 
Чекит коюп бара жаткандай.

1939-жылы Аксы районундагы Капчыгай айылында туулган. Токмок маданий-
агартуу окуу жайын, Ош пединститутун бїтїргєн.

Мектепте окуу бєлї мїнїн башчысы, директор кызматтарында иштеген. СССРдин 
Эл агартуусунун отличниги.

«Аксы поэмасы» поэтикалык китебинин автору. 

Турсун 
МУКТАРОВ

Поэзия
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Алоолоп кєзїўдє кїн кїлєт
Сезимде сїйїї оту жагылып, 
Каректер карекке чагылып. 
Кыйла жыл кыр ашып кетсе да, 
Єзїўдї мен эстейм сагынып.

Жадырап жазга окшоп туруучу, 
Кылыгыў сагындым жан эркем. 
Кытайдын кырмызы гїлїндєй, 
Кылгырып турчусуў мен єпсєм.

Агарган кїн чыгыш тараптай, 
Азгырчу бир жутум шараптай. 
Ал кїндєр кєўїлдє сакталар, 
Алтын сєз жазылган барактай.

Апакай жагылган шам болуп, 
Алыстап барасыў бїлбїлдєп. 
А бирок мен їчїн кєзїўдє, 
Алоолоп нур чачып кїн кїлєт.

Ырым менен сага койдум гїлдесте
Шуудураган ак кагаздын бетине, 
Сен тууралуу жаўы ырымды баштадым. 
Кызгылт булут кїн батарда кечинде, 
Сага арнаган ак сїйїїмдї айтканмын.

Турган элеў таза бышкан єрїктєй, 
Мээрим тєгїп ак жуураттай уюган. 
Денемдеги ажырагыс бєлїктєй, 
Коштошордо айрыла албай кыйылгам.

Мен термелип жазгы жашыл дарактай, 
Єзїў кєздєй башымды ийип ийилдим. 
Куюн келип алып кеткен барактай, 
Арасына кирип кеттиў кїїгїмдїн.
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Єтсє дагы канча кїндєр алмашып, 
Сен жашарып кайра жанып келесиў. 
Мен калдастап калам кээде алдастап, 
Ал сен эмес сенин гана элесиў.

Ырым менен сага жасап эстелик, 
Кошо койдум букет кылып гїлдесте. 
Ай-чырайлуу жамалыўды эскерип, 
Бейитиўден їйгє кайттым кїн кечте.

Жїргєн менен тирїї жашап дїйнєдє, 
Єзїў жоксуў єкїнїчтє кайгырам. 
Жайкы ысык саратандуу кїндєрдє, 
Мен єзїўдєн тїбєлїккє айрылгам.

Жоолуктар
Бїгїн базар, автобустун ичинде, 
Толгон экен ар бир тїркїн кишиге. 
Ачып турган автобустун ажарын, 
Аялдар деп ойлоп койдум ичимде.

Сезгенсидим гїлгє оронгон айланам, 
Тїрдїї гїлдєр жоолуктарда жайнаган. 
Бири бїктєп жєпжєнєкєй салынып, 
Кээ бирлери чачты їймєктєп байлаган.

Айнек ачык, аба таза жел келет, 
Адамдарды беттен сылап эркелеп. 
Таза желге дирилдеген жоолуктар, 
Чакыргансыйт жаштыгымды беркел – деп.

Їмїткє
Тымызын учкун чачасыў, 
Тынч жаткан ички сезимде. 
Сен кїїлєп мени толкуткан, 
Єткєндїн баары эсимде.

Турсун МУКТАРОВ
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Жетпеген ишке созулуп, 
Желаргы болуп жетесиў. 
Жылдызга окшоп из салып, 
Жылт этип учкун єтєсїў.

Кєгїлжїм тартып уюлгуп, 
Кєк деўиз болуп тунасыў. 
Булутту сїрїп кубулуп, 
Кїн менен кошо чыгасыў.

Кыргыек болуп алыска, 
Кылымды кєздєй учасыў. 
Кєтєрїп турган єўдєнїп, 
Замандын бир жак ныптасын.

Сен менен курам имарат, 
Кылымдар бою кулагыс. 
Ыр жазгым келет бул адат, 
Сепилдей бекем урагыс.

Сен менен жашап келемин, 
Калганча ємїр сїрїлїп. 
Кїндєрдї сузган жылдарым, 
Жалбырак болуп кїбїлїп.

Їзїлбєй їмїт турганда, 
Куураган дарак эмесмин. 
Кыялга балкып турганда, 
Сен менен келет кеўешким.

Бийиктик
Сан жеткис ойлор менен,
Тайгактуу жолдор менен
Єрмєлєп жан їрєймїн,
Кєз жеткис бийик белеў.
Жетїїгє максат кылып,
Мен сага жетким келет.
Талыкшып ташыркаймын,
Умтулам, умсунамын.

Ырлар
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Ойлорум жеткен менен
Єзїмчє тумчугамын.
Тор жайган жєргємїштєй,
Єр тартып єрїп барам.
Сен болсоў кєктє Чолпон,
Жетпестен заарканам.
Бийиктик сага жетїї,
Чынында оўой эмес.
Бийиктик сага жетїї,
Дїйнєлїк бул да мелдеш.
Жазганга канат кылуу,
Алсыздык чабалдыкта
Эл їчїн кызмат кылуу,
Бул дагы адамдыкта.
Ич таруу, кєрє албастык,
Ийрейген арамдыкта.
Акылды їрєп кїндє,
Айланып учуп барам.
Жолумдан мїдїрїлїп,
Жетем деп жетпей калам.

Тегерек
Бул Тегерек сан кылымдар кїбєсї, 
Аскалардан куруп бийик мунара. 
Жылтылдашып жылдыздардын сыныгы 
Бийлеп жатат жылгадагы сууларда.

Кїндїн нуру жайылганда чокуга, 
Аппак мєўгї аземделип кубулуп. 
Койчумандар кой жайышып коктуга, 
Ноктолгонго чалпоо кулун чыўырып.

Бул Тегерек аска-жайлоо бийиги, 
Таштарында ойноп жїрєт кийиги. 
Бир четинде кой, эчкилер жайылса, 
Бир жеринде жылкылардын їйїрї.

Аваз кылып адамзаттын пендеси, 
Агын суулар тоодон кулайт шаркырап. 
Бийиктиктен бїт Фергана жергеси 
Экрандай кєз алдыўа тартылат.

Турсун МУКТАРОВ
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«ЧЕТИН»

СЇРЄТ

(Аўгеме)

Кїйєєсїнїн бул сїрєткє качан, кандайча жалгыз тїшкєнї келиндин  
эми эсинде жок, кантсе да єлєєрїнє жакын жылдары (автокырсык деген 
кийинки мезгилдерде кєнїмїш кєрїнїшкє айланып калбадыбы, балээ 
баскырдыкы...)  жай айларында, аптап кїндєрдїн биринде тїшкєнї 
кєрїнїп турат — кєйнєгїнїн жакасы жалжайып ачык, моюн-башын 
тер баскан. Жанда жок шашма эле го шоруў каткыр, чачтары да текши 
таралбай эки-їч  талы чок тєбєсїндє сербейет. Жакаларын да тїзїктєп 
оўдоп албаптыр. Атайылап сїрєткє тїшїп жаткандан кийин эч болбо-
гондо мойнун кургата сїрїп алса эмне, майлап алгансып жылтыратпай.                                                                                                                              
Келин жука эриндерин жымыра тартып секин тиштеген болду – бир че-
тинен ага єзї кїнєєлїї. Эртеў менен анын туфлисинен тартып бїтїндєй 
їстї-башын, чачынын таралышын, жада калса баш кийминин кынала 
отурушун текшерип-тескемейинче жиберчї эмес эле го ишине барарда. 
Колуктусунун кїйпєлєктєгєнїнєн кандайдыр бир єзїнчє канаат алып, 
анын ийнеликтей ичке белинен имере тартып аппак алкымынан «шуу» 
искеп, бетинен аяр сїйчї. 

– Ырахмат, жаным! Болуптур анда, – дечї босогону аттай берип.
– Жакшы бар!.. – Кїйєєсїн кєзї менен узатып коюп, анан келин єз 

ишине камынуучу.
Бирге жашаган жети жыл ичинде мындай кыймыл-аракет экєєнє 

теў кєндїм болуп, кєўїлдєрїнє сиўип, жедеп адатка айланып, эзели 
єзгєрбєчїдєй сезилчї.  Андан айрылганына мына быйыл беш жылдын 
жїзї, а бирок мезгил деген балекет кєєдєнїўдєгї болгон муў-зилиўди 
акырындап сїрїп далайын эстен чыгарып, бийиктен тамган суу тамчысы 
сыўары так калтырбай жууп-чайып жышыганы менен кїйєєсїнїн коўур 
їнї дале кулагында, эшикти секин жаап ишине узап бараткан карааны али 

Махмуд Кашгари конкурсуна
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кїнчє кєз алдында. Улутунуп, эринди кырча-кырча тиштегенден башка 
аргасы жок болсо да эртеў менен ишке жєнєрїндє бир демге токтоп, бо-
сого тегерегин айландырып карап алат, кєўїлїнє сиўип калган кєрїнїш 
кайталанып кайрадан кєз алдына тартылчудай сезет. Кайда-ан? Єткєн 
иш єтїп, болору болуп боёосу канып бїтпєдїбї...        

Эми анын їйдєгї болгон эрмеги эле айнектелип, ичке кашекке салынган 
ушул сїрєт. Жаўылбаса, аны отуруп алып кол менен єзї жасап, сырдаса да 
керек эле. Анткен менен майда-чїйдє ишке колу эптїї болчу, кургурдун.

 Келин бош боло калган учурда там боорунан аны чыгарып алып, те 
далайга айландырып кармалап карап отурчу эле, кийин анысын коюп 
жєн гана тиктешкенге єткєн. Бара-бара їн чыгарбаса да аны менен баш-
тагысындай эле сїйлєшєт, иште, сыртта болгон жаўылыктарды, кєргєн-
билген, уккан сєздєрїн ага айтып берет. Кеўешет, єз оюн бєлїшєт. Бул 
да болсо эптеп убакыт єткєрїї, єзїн єзї алаксытуу. Жалгыз бой келинге 
башка кандай эрмек керек?  

– Билесиўби, – бул сапар отуруп-отурбай жатып ал сїрєткє кїлє ка-
рады. – Бїгїн чогуу иштеген бир келиндин туулган кїнїн белгиледик. 
Отузга чыгыптыр. Ошон їчїн кеч келдим. Мени кїттїўбї? Эмнеге жого-
луп кетти деп ойлодуўбу? Кечирип кой, ээ.  Ии. Сен ушундай ак кєўїлсїў 
да, алтыным, – келин сїрєттї бооруна кысып-кысып койду. Сеп этип 
алганы аз да болсо байкалып турду.

– Анан биздин цехтин каршысында кафе бар да, экєєбїз бир жолу 
барганбыз, сен аны билесиў. Ошондо болдук, шагырап жалаў тигїїчїлєр. 
Жакшы эле кєўїлдїї отурганбыз, бир убакта эле юбилярыбыз кызып 
алып ыйлап кирбеспи. Мурун такыр иччї эмес. Кєрсє, мындан тєрт жыл 
мурун кїйєєсї менен ажырашып кетип, ага эрегишип эртеси эле догдурга 
барып боюндагы баласын алдырып салыптыр. Эки айдан ашып калган 
имиш. Эми дейт: же балам жок, же эрим жок. Жалгыздыгымды эми сезип 
буулугуп, єлмєй болдум, кээде тїнї бою ыйлап чыгам. Баланы алдыр-
баганымда ал эмдигиче їчкє чыгып мага караан да, эрмек да болбойт 
беле, – деп ботодой боздойт. – Кой, али жашсыў, дагы бирєє табылып 
калар. Жакшылыктан їмїт їзбєш керек десек да болбойт. Жашы тим эле 
он талаа. Зорго бастык. Кызык, єзї жинди да, ээ. Эми тїштєн кийин ый-
лагандан не пайда? Чынбы? Мен  жалгыз  эмесмин, жанымда сен барсыў 
да. Экєєбїз дайыма биргебиз, ээ?..

Сїрєт калыбынча томсоруп їн каткан жок, айтылган сєзгє муюп 
єзїнчє мурутунан жылмайып, ойлонуп калгандай сезилди келинге. 

– Канчалык ачууга жеўдирсе да єзїнїн эртеўки кїнїн ойлошу керек 
эле да. Балага да убал эмеспи. Акыретке барганда боюнан алдырган 
балдары энесин талайт имиш, эмне їчїн бизди єлтїрдїў деп. Бул сєздї 
мен кєп кишилерден уктум. Чыныгы азап мына ошондо да...
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Кїйєєсї калибет баш ийкегендей болду, їн чыгарып сєз сїйлєбєгєнї 
менен ал баарын тїшїнїп, сезип, билип турат дегендей ойдо эле келин.
Мындай баарлашууга экєє теў кєнїп, адеттеги эле кєндїм кєрїнїш ка-
тары сезилчї. Бир топ жыл мурун цехте иштеп жатып кокусунан токко 
урунуп, чочуп кетип  єзїнїн  боюнан тїшїп калганын бул жолу эскерген 
жок, чогуу иштешкен келиндин кылык-жоругу анын кєўїлїн кєбїрєєк 
ээлеп алган кєрїнєт. Бирде кїлїп, кайра тиги келинди жемелеп бїгїн ал 
абдан эле кєўїлдїї отурду. Дегинкиси кєпчїлїк учурда ушинтип кїлїп-
жайнап отуруп кечти кийирет, жалгыздыгын да сезбей калат.             

Ал эми бул сапар келин сырттан ачуулуу келди, єзїнчє эле булкулдап: 
– Сенин баягы досуў! – деп сїрєткє кєздєрїнїн чаарын чыгара ка-

рады. (Мындай учурда: «Сага ачуулануу такыр жарашпайт, жїзїўдї 
їйїрбєчї. Андан кєрє жылмайчы, Кїлїп койчу эми» – деп кїйєєсї анын 
жанын койчу эмес, аргасыз кїлдїрчї.) Ичине толгон ыза-бугун эми 
сїрєттєн чыгармак болду кєрїнєт. Кїйєєсїнїн институтта бирге окуган 
жакын жолдошу бар эле, экєє абдан ынак болучу. Жаўы їйлєнїшкєндє 
бир бирине кїйєє жолдош болушкан. Азыр бир фирмада башкы адис 
болуп иштейт. Жолдошунун арбагын сыйлап кез-кези келип ар кай-
сыны кобурап, келиндин ал-жайын сурап, аз да болсо отуруп кетчї.                                                                                                                                           
   – Ошол!  Дагы досу имиш... Кїйєє жолдош!.. – Бурк этип алып 
келин саамга томсоруп отуруп калды, кыязы, кєўїлїн эзген ызасын 
басалбай жатты кєрїнєт. Тээ бир далайда барып кайрадан їн катты. 
Маўдайындагы сїрєт да ага тигилип, андан сєз кїтїп калгандай туюл-
ду. – Ошо... Атайы эле мени издеп келиптир, цехке. Соо кезинде ашык 
бир сєз айттыралбайсыў. Абдан кызуу экен, колумдан кармап алып коё 
бербейт: «Кафеге жїр, сєз бар!» – деп. Мынчалык мас болгонун кєргєн 
эмесмин, бутунда араў турат. Макул болгонум жок. Ичпегенден кийин 
аны ээрчип эмнеге барам, жалгыз? Чынбы? Эгер сен жанымда болгондо 
анда бир жєн, бара бермекмин. Сага мурун айткам, эсиўде болсо керек, 
аялы эки жылдан бери соода кылып Россияда болчу. Єткєн кїздє келип 
бир аз жїрїп кайра кеткен. Мен да їйгє чакырып чай бербедим беле, 
энесин кошуп. Анан досуў деп атпайбы мага: «Бир топтон бери кабар-
лашпай калган, телефон чалсам жооп бербейт.Бїгїн аны менен кошо 
иштешкен таанышымдын дайынын таап сураштырсам, ал шуркуя эбак 
эле ошо жактан бирєєгє тийип алыптыр... Ошентип мени чанып кетти, 
ал бети жок. Менден мыкты бирєєнї тапкан окшойт. Эми мен да жалгыз 
калдым» – дейт їўїрєйїп .  «Ой, ушу сага аял жокпу, кыздар деген толуп 
жїрбєйбї, ошолордун бирєєнє їйлєнїп ал!» –  десем билесиўби эмне 
деди ал досуў: «Кыз-пызыўдын кереги жок, сени алам, сенден башка 
аялдын кереги жок мага!» – дебатпайбы. Элдин кєзїнчє кулачын жайып 
кучактаганы келатканынан тєшкє тїртїп жиберсем мас эме жыгылып 
калды. Мен дагы чочуп кетип катуу итерип жибердим окшойт. Анан 
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аныкы жакшыбы, эри жок болсо эле кєрїнгєн жерден асылып эзе бере-
би?! Кокус тааныгандар кєрїп калышса эмне дейт? Уят эмеспи?! Билсин, 
экинчи жолу абайлап мамиле кылат.     

Сїрєт кабагын чытып: «Бекер кылыпсыў. Кучактап єєп койсо эмне 
болмок эле?!» – дегендей кєрїндї келинге. Мїмкїн єзїнїн оюбу, аны те-
риштирген жок. А кїйєєсї болсо кирпиктерин ирмебей, калбыйган калыў 
эриндери чала ачылып турса да лам деп дабыш чыгарбай колуктусунун 
кїйїп-бышканына аяр кєз жиберип турду.

Анын бул кєрїнїшї келиндин кайра ачуусун келтирди. Булкунуп алды: 
– Сен!!. Ушунун баарына сен кїнєєлїїсїў. Мени жалгыз калтырып, 

кыйратып салгансып эртелеп єлїп алат! Жинди десе! Сага эмне, баары бир 
да! А мага болсо мунун эри жок, башы бош дешип кєрїнгєн эркек асы-
лат. Кафеге, ресторандарга чакырышат, болбогон шылтоолорду айтып. 
Аялы, бала-чакалары бар туруп жаш баладай жалооруп асылгандарын 
кантесиў. Абийирсиздер десе. Катуу айтсаў да тїшїнїшпєйт. Єлгєнї 
калышканбы, бу эркектер? Тїшїнбєйм. Зыўгыраган эле улгайган киши  
атайылап келип: «Жолугушуп туралы!» – деп сєз айтса эмне дээриўди 
да билбей калат экенсиў. Жалгыз ээн кєчєгє чыккандан да тартынат 
киши. Эми алардын баары бїтїп калгансып  сенин досуў жабыша баш-
тады, жалгыз калдым деп. Сооп болот, аялын эмнеге жалгыз жиберет 
ошончо алыска? Жаман оюнда анысы ак иштеп, єзїнїн абийирин сактап 
кєп акча таап келет десе керек. Бул жерде калгандар эмне, ачкалыктан 
єлїп калып жатышыптырбы? Аракет кылсаў жашооў бардык эле жер-
де каалаганыўдай болот! Чынбы?! Же калп айтып жатамбы? «Артык 
дїйнє баш жарат» – дегендей сыртка баргандардын канчасы єлїп же ит 
кєрбєгєн азап-кордуктарды тартып кайтып келип жатышат. «А тоонун, 
бу тоонун чєбїн эўсеген кийик ачкадан єлїптїр» – деп бекер айтылбайт 
да. Ал шуркут бул жерде экенинде эле жасанып-тїзєнїп, ойсоўдоп, оў 
жїрчї эмес. Їйдєгї кайненесин кезээртип ачка калтырып керээли-кечке 
базар, кафе, дїкєндєрдї кыдырчу. Эми ээн-эркин болуп, колуна акча 
тийгенден кийин эмне кылса єзї билет да! Тирїї турган кїйєєсїн таштап 
башка эрге тийип алганын кара, шїмшїктїн. Мунун єзї анык кесир да. 
Чынбы? Байкуш  кемпирге да жаман болду окшойт, карып калганда. Ошо 
кишинин каргышы тийсин! Досуўа эмне, жїрє берет да ишине барды-
келди болуп. Ошентсе да кєзїмє эмнегедир жїдєп калгандай кєрїндї: 
бети-башы шишип, жака-жеўи кирдеп. Бут кийимин да сїртїп албайт.
Мурун байкачу эмес элем, – дем тартып келин єзїнчє улутунуп койду. 
Сїрєт болсо сынагандай аны тымпыя тиктеп їн каткан жок. Саам єтпєй 
келин єзїнчє кобурады: – Анткен менен энеси абдан жакшы киши. Мен 
барганда жалынып-жалбарып, кыйшайып жатса да ордунан лып туруп 
казан-аягын калдыратып берерге ашын таппай калат. Айткан сєздєрїнїн 
баары  орундуу, мага кайрат айтып кєўїлїмдї кєтєрєт: «Балам, єлгєндїн 
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артынан эч ким єлгєн эмес, отузга араў чыгыпсыў. Ємїрїўдї текке 
кетирбей кєўїлїўє жаккан бирєєнїн колун карма. Бул жарыкчылыкта  
Алла Таалам адамдарды жуп кылып жараткан. Этегиўден жалгаса тез эле 
балалуу болосуў,  тукумуў єсєт. Жалгыздын иши курусун, бирде болбосо 
бирде кыйналып, а тїгїл ыза да кєрїп каласыў, секет» – дейт, байкуш 
киши. Айтса-айтпаса да тєгїнбї. Єтє боорукер, єзї да чыканактай болуп 
алып тыў, абдан тыкан. Ошо кишиге эле убал болду. Жанагы кутуруп кет-
кен келини ушундай адамдарды чанып... кесириў єз башыўа эле тийсин!

Тынчтык кєпкє созулган жок, жакында эле цехте дем алып отурушуп 
бир аял їйїнєн кєтєрє келген гезиттен окуган макала эсине тїштї. Кы-
зык да,таў каларлык да экен, уккандарына ишенишпей  ар бири єзїнчє 
окуп чыгышкан.  

– Ошону айтып берейинби, ия? Єлє кызык. Алгачы мен да ишенген эмес-
мин, бирок аты-жєнї, адрестери толук жазылыптыр. – Келин сїрєткє карап 
алды. Айта бер дегенсип кїйєєсї демин ичине алып тыўшап калгандай. Ар 
дайым ушундай, айтыла турган сєз ага абдан кызыктай сезилип кирпик да 
ирмебей, кыймыл да какпай: – Ии айт, кана, эмне деп жазылыптыр деген 
тейде мелтирейт. – Угуп тур! – деди келин кїйєєсїнє башын ийкеп. – Баш-
кыртстанда бир кыз тєрєлїптїр. Башкыр. Ии, тиги Татарстандын кошунасы 
эмеспи. Ошо кыз эс тартып калганда: «Силер мага эч ким эмессиўер, менин 
атым да башка болчу» – деп єзїн жараткан ата-энесин караманча жерий 
баштаптыр. Алгачы анын сєзїнє анча маани беришпегени менен кыз болбой 
эле: «Биз мурун Алматыда жашачубуз, папамдын кызыл «Москвичи» бар 
болучу, мамамдар болуп ошого тїшїп алып шаарды, магазин, базарларды 
кыдырчубуз» – дейт. Єз ата энеси таў калгандан башка эч нерсе дей алыш-
пайт. Анткен менен бул кабар акыры алматылык кабарчыларга чейин же-
тип, алар єздєрїнчє иликтєє иштерин жїргїзїшєт. Баарынан кызыгы, кєп 
єтпєй бир кездерде кызыл «Москвичи» бар киши да табылат Алматыдан. 
Андан сураштырышса, бир топ жыл мурун чынында эле  он экиге чыккан 
кызы каза болуп калганын айтат ал. Башкыриядагы тєрєлгєн кыз жєнїндє 
кабарлашса таў калышкан ата-эне ошол айтылган айылга барып кызды 
кєрїїнї чечишет. Ошентип кабарчылар болуп жолго чыгышат. Тиги кыз 
аларды кєрє коюп:

– Папа! Мама! – деп чуркап келип тигилердин моюндарына асылат. 
Кыскасы, єлє электен мурунку ата-энесин тааныптыр. Укмуш ээ! Муну 
илимде реинкарнация же бизче кайра жаралуу деп айтышат экен. Билген-
дер ошентип айтышты. Тибет, Индия мамлекеттеринде ошондой окуялар 
кез-кези болуп турат имиш. Таў калычтуу ээ, чынбы? – Келин саамга 
ойлонуп калып сїрєткє кайра карады. Андан кандайдыр бир сєз же  
башка кыймыл-аракет кїткєндєй кїйєєсї да дымырап їнсїз, ирмелбей 
кєздєрї да ага тигилет. Колуктусу їмїткєр їн катты:
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– Атаўдын кєрї ай, сен да ошентип кайра тирилип келип калсаўчы! 
Ыя! Ошенте аласыўбы? Колуўан келеби? Чын эле ошентсеў... Эгер менин 
жардамым керек болуп калса анда мен кїн-тїн кирпик ирмебей Кудайдан 
жалынып-жалбарып тилейт элем. Мїмкїн, ага менин какшаган зарым 
жетер. Тилегимди кабыл кылар. Ал деле менин абалымды кєрїп тур-
байбы. Сен кандай дейсиў? Ошентип кєрєйїнбї, ия. Эгер чын эле кайра 
тирилип калсаў.. Алда арман ай! Эч болбогондо… – Келин алда -кимден 
шектенгендей їй ичин тегерете карап алды.   

– Эч болбосо... эў кур дегенде бир тїнєп кетсеў боло. Бир эле тїн!.. 
Атаганат ошондогу тїндєрдїн кыскалыгы ай. Азыр болсо атайы эле 
эрегишип алгансып таў атпайт. Азаптын азабы ушул белем! – Санга 
бєлїнгєн санаасын иреттей албай шилекейин жутуп, саамдан кийин 
кимдир бирєєнї издегендей їй ичине кєз жїгїртїп алды. – Адам кайтыш 
болгону менен арбагы єлбєйт, ал тирїїлєргє аралашып эле жїрє берет 
дешет экен молдолор. Чыны менен эле ошондой болсо анда сен жанагы 
мага асылып, жан койбогондордун кєздєрїнє кєрїнїп, эч болбосо бир 
аян берип койсоў боло. Экинчи мага жолошпосун. Ошенте аласыўбы, 
ыя? Ошентчи, алтыным. Мен кимдин аялы экенимди билип жїрїшсїн, 
шумпайлар десе. Антпесе дегеле чээнден чыгып баратышат. Эми аларга 
сенин досуў да кошулду.  Деги мени сенден башка ким коргойт, ким мага 
боор ооруйт? Ким жардам берет? Айтчы! Їн катсаў боло жок дегенде! 
Оо, шорум-ай!.. Эмне їчїн сени менен кошо єлїп калбадым экен, минтип 
азап чекпей?! – Бїк тїшкєн боюнча далайга солуктап жатып кайсы убакта 
єзїнїн таттуу уйкуга тартылып кеткенин сезбей да калды.

   
* * *

Мындан эки жумадай убакыт єтїп калган.
Келиндин баштагысындай эле эрмек кылганы кїйєєсїнїн сїрєтї 

болучу. Аны менен аз болсо да маектешип, саамга кобурашып албаса 
бир нерсеси кемип калгансып жан-жагын карана берет. Кєнгєн адат.
Тапкан айлыгы єз башына кенен жетип, бирєєгє карыз да, бирєєдєн 
аласа да эмес, а тїгїл ымала тїзгєн бирин-эки аялдарга чай-пай уюшту-
руп, колунан келгенче сыйлап да койчу. Же алардыкына барчу. Берекеси 
толуп турган дасторкон їстїндє кенен-кесири отуруп алып кєўїлїў 
сїйгєн адамдар менен чын пейилден сїйлєшїп чер жазганга не жетсин?! 
Эмне деген сєздєр айтылып, ичек-бооруў эзилгенче кїлїп, кєўїлїўдїн 
тереўиндеги кайгы-капаў дайынсыз жоголуп, єзїўдї бир башкача сезип 
каласыў го, андай учурда. «Кїлкї – ден соолуктун мїлкї» – деп бекеринен 
айтышпаса керек. Ємїр  сааты да дал ушундай убакта токтоп турат имиш.
Неси болсо да  адам баласынын башка жан-жаныбарлардан айырмалан-
ган єзгєчє  касиети да дал ушинтип єз ара баарлашканында болсо керек.       

Ошентип, коёндой окшош кїндєр жылып єтїп жаткан.
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Анан эле... Окуянын мындай болуп тез єзгєрїп кетери келиндин їч уктаса 
тїшїнє да кирген эмес. Мїмкїн, элдир-селдир ой-кыялында болсо болгон-
дур, сапырылган санаасына нелер келип, нелер кетпеди дейсиў, єткєн беш 
жыл ичинде. Дегинкиси, жалгыз бой адамга санаркоо деген убайым уйгактай 
жабышып єзгєчє їйїр болуп алат тура, балекет баскырдыкы.

– Мээнетиўди алайын кызым, атайы єзїм келдим. Єзїўє ишенгеним-
ден, кантсе да ушу мен шордуунун айтканын тыўдайт, менин сєзїмдї эки 
кылбайт го деп эле жетип келдим, секет. Жанагы жаманым, єтє эле тар-
тынчаак, кенебейт. Анын оюна койсо жїрє берчїдєй жыл бою деле. Анын 
їстїнє ишине да алаксып... Атасы ушундай ноюбаган киши эле, бейиши 
болгур. А мен... Чынын айтайын чыдабадым! Анча-мынча камылгамды 
кєрїп коюп тїз эле сага келдим, берекем. Тїндє эле камыр ачытып, анан 
таў атпай туруп боорсок жасадым, тегеренейин. Асты садагасы, айткан 
сєзїмдї кайра кєрбє, моюн толгобо айланайын, антсеў эле... анда эле 
менин єлгєнїм. Мени аяй кєр, берекем. Мен... же мени кудай албай...

Кїнгє ишемби болгондуктан келин  шашылбай туруп тамактанып 
алып їй ичин жыйнап жаткан. Тїшкє жакын атайы барып кемпир менен 
учурашып, анын ал-жайын сурап келсемби деген ойдо да болучу. Уулу 
болсо баягы боюнча же телефон чалбайт, же єзї келбейт. Жашык неме 
соолукканда мага жабышып кыйнаганын эстеп уялып жїрсє керек. Же... 
тїртїп жибергениме таарынып калды бекен? Мейли, єз боюна ченеп иче 
албагандан кийин ошентип качып жїрє берсин. 

Жєндєп саламдашканга да алын келтирбей  келинди кучактап дароо эле 
жалынганга кирди, байбиче. Мєлтїлдєгєн тунук жаштары бетиндеги сансыз 
бырыштарды аралап отуруп кемшеўдеген ээгине чейин жетиптир, байкаса.

Алгачы эч нерсеге тїшїнбєй алдастай тїшкєн келин тээ, далайда ба-
рып эсин жыйып, ошондо да акыл токтотуп бир чечимге келалган жок. 
Аргасы кеткенде чїкєдєй болгон кемпирди колтуктап аяр сїйєп диванга 
отургузду.

– Мен азыр, апа, сиз отура туруўуз...
– Апа деген їнїўдєн садага кетейин... Їнїўдєн... Жанагы менин жаманым...
Байбиченин бир да сєзї келинге жеткен жок, ал ушу тапта тїпсїз бир 

туўгуюкка тїшїп кеткендей дїўгїрєп кулагы тунуп, боз туман каптап 
калгансып кєздєрїнє эч нерсе кєрїнбєй, тек гана кєнгєн кыймыл менен 
муздаткычтан бир чоў кесим эт алып чыгып майдалап, пиязын туурап 
газга казан асып май куюп, ошол эле учурда кайнаган чайын демдеп їстєл 
їстїн нан-пан, таттуу-паттууга толтуруп жиберди.

Жандїйнєсї дїрбєлєўгє тїшїп, жел учурган топондой ою уйгу-туйгу: 
– Апа, чайга келиўиз...
– Оо, алдыўа кетейин, чайыў да кайнап кеттиби, заматта?!
Казан ыз-тызга тїшїп, эт куурулуп жаткан.
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– Балам!
Байбиче чайын ууртап кургап кеткен ооз ичин нымдады кєрїнєт, секин 

колун кєтєрїп казанга карай жаўсады.
– Садага, этиў дагы бир аз куурула тїшсїн, эми ага башка эч нерсе 

кошпочу. Ошо куурдак эле жетет кєлєкєм, ошондон эле ооз тиели. Кал-
ган тамагыўды анан...

Келин анын сєзїнє тїшїнгєн жок, ичинен: «Жарыктык десе, мынча 
неге шашылат? Атайы келгенден кийин жайланып отуруп, мени ме-
нен сїйлєшїп алып анан кечинде кетсе деле болмок. Такси чакырып 
салып иет элем да. Же... мени їйїнє конокко чакырып келдиби? Уулу 
эле телефон чалып койсо бу кишини убара кылбай єзїм эле барбайт 
белем» – деген ойдо болду. Эмнегедир байбичеге кайрылып сєз айт-
кандан айбыгып турду.

– Аларыўды тим коё турчу, айланайын...
Келин эки-їч тоголок картєшкє да аарчып жиберген.
Байбиче чайын толук ичпей, чынысын коюп ордунан туруп эшикти 

кєздєй жєнєдї.
– Апа, сиз кайда?
– Азыр, тегеренейин, азыр. Тигилерди... 
Байбиче эшиктен бирєєлєргє їн салгандай болду, сырттагылар жакын 

эле жерде атайы кїтїп турушканбы, шарт эле їйгє кирип келишти.
Келиндин оозу ачыла тїштї – кїйєєсїнїн досу, єзї теўдїї бир жи-

гитти, анан бир  келинди ээрчитип алыптыр. Баягы мас болуп алып 
жолуккандан бери кєрїшє элек болушчу.

Уяў жылмайып калбыйган эриндерин кыбыратып бир нерсе айткандай 
болду жигит. Беркилер иймене баш ийкешти.

– Ии, келгиле...  – дегенге зорго жарады келин. Ошентсе да белгисиз 
бир кїдїк ойдон жїрєгї кабынан атып чыкчудай дїкїлдєп, заматта єзїн 
єзї жоготуп ар кайсы идишти кармалап дабдаарый тїштї.

– Кана, отургула! – байбиче элпек кыймыл менен єзї нары жылып 
тигилерге орун бошотту. Уулуна карап бир нерсе сурагандай болду 
эле тиги: «Баары  жайында!» – дегендей колун жаўсап баш ийкеди.                                                                                               
Ии. Ырас болгон тура, анда шашылалык. Куурдагыў да даяр болуп кал-
ды окшойт, секет. Тезирээк салып келе кал. Кєчїк басып, бир чыныдан 
чай ичишсин... – єзї жобурап бата кылып, алакан жайды. – Жараткан 
єзї жар болуп, ата-бабалардын арбагы колдосун! Ойлогон ой, тилеген 
тилек ишке ашып, эки бала бактылуу болушсун!

Буга чейин мындай абалда болуп кєргєн эмес, келин. Белгисиз бир 
кїч даарып кеткенсип, баарын кєрїп, айтылган ар бир сєздї угуп турса 
дагы алардын эч бири анын ички туюмуна жетпей, акылга салып аларды 
аўдай да албай, эс-нес болуп, ал-кїчтєн ажырап, кандайдыр бир боштукта 
асылып калгандай сезди єзїн.  Мїмкїн, тїшїдїр... А балким, жєн гана 
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кєзїнє кєрїнїп жаткандыр... Андай да болушу ажеп эмес эле, анткени 
там боорунда асылган кїйєєсїнїн сїрєтїнє не бир окуяларды ага ай-
тып берип жатканда єзї да бїтїндєй дити менен аралашып, катышып,  
кїлкїлїї болсо чын пейилинен кїлїп, капалуу болсо кабагын чытып 
кошо кайгырып, атїгїл жин келтирээр жеринде кадимкидей эле катуу їн 
чыгарып уруша кетчї. Мунун баары жєн гана элес, жедеп кєнїп калган 
кєўїл сооротуу адети эле. Беш жылдан бери бир їйдє жалгыз жашоо 
мїшкїлї келиндин десине аз болсо да єз таасирин тийгизбей койгон эмес.

Байбиче болсо  тигилерди орундарынан тургузуп, бир нерселерди 
айтып жатты.

Келин бошогон идиштерин жыйыштырып, четинен жууй баштаган.
– Отурбагыла айланайындар! Тургула, машине кїтїп калды. Эме-

ректерди бир четинен кєтєрїп алып чыга бергиле!.. Аярлагыла, секет 
болоюндар...

Байбиченин бул сєздєрї алгачы жєн-жай айтылгандай угулса да 
кїйєєсїнїн досу баш болуп орундук, башка эмеректерди четинен сыртка 
карай кєтєрїп жєнєшкєндє гана акыл-эсине келе калып, бетин басып 
бакырып жиберди.

– Аларды кайда алып баратасыўар? Апаке, бул эмне дегениўиз?! Ушу 
кантип болсун?!

Байбиче кєз ирмемде жетип келип, ач кенедей аны кучактап калды.
– Айланып садага кетейин, кєлєкєм. Сєзїмдї кайыра кєрбє, берекем! 

Анда эле єз колуў менен мени єлтїрїп сал, ушул жерге. Мууздап сал тиги 
бычагыў менен! Карааныўдан кагылайын, терс айта кєрбє! Єркєнїў 
єссїн, мээнетиўди алайын. Беш жыл жакшы эле жалгыз жашадыў. Болду! 
Жетет ошол эле! Эми кєшєгєў кєгєрїп, жашооўду башка нукка єзгєрт, 
садага! Мен да энемин, сага эч жамандык каалабайм, берекем! Ак жолуў 
ачылсын...

Бир ууч болуп, калч-калч эткен кемпир кучагын жазбай кєзїнїн жашы 
он талаа болуп дале бир нерселерди айтып да, жалбырактай жука эрин-
дери титиреп тынбай жалынып да жатты.

Келиндин кулагына бир сєз кирсе кирип, кайра угулбай башы теге-
ренип, кєздєрї караўгылап кетти. Муун-жїїнї бошоп, алдан тайып, аз 
жерден жыгыла жаздап баратып кемпирдин ийнине сїйєнїп калды.

–  Апа-а... – деп їн чыгарганга зорго жарады. Эмне деп айтаарын єзї 
да билген жок.

– Ай, тегерейиндер, суу! Суу!..  Тезирээк...
Келин тээ кыйлада барып эсине келди окшойт їлїрєйїшїп єзїн теге-

ректеп тургандарга кєўїл бурбай элдир-селдир басып єзї жаткан бєлмєгє 
баш бакты. Єз бешигиндей болуп калган комната бул сапар бош экен. 
Жїрєгї мыкчыла тїштї, аз жерден бакырып жибере жаздады. Оозун 
басып, эшиктин кашегине сїйєнїп туруп калды.
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Болгон эмерек, тєшєнчї, буюм-тайымдар бїтїн чыгарылып кетиптир. 
Аўгырап кєзїнє єтє эле суук кєрїндї бєлмє. Эсине бир нерсе тїшє кал-
гандай жалт бурулуп сїрєт тарапка карады. Байкоос алышкан эмеспи, 
балким, колдору барышпаган чыгар, айтор, сїрєт кадимкисиндей эле 
ордунда илинип туруптур.

Колдорун сунуп жиберип келин дароо эле ага жетип барды. Ички 
туюмунда бул сїрєт ал їчїн бардыгынан артык, эч нерсеге теўдешкис 
да, алмашкыс да єзгєчє асыл зат эле. Канча жылдардан бери аны менен 
бирге болуп кан-жанына сиўип, бїтїндєй жуурулушуп, а тїгїл жїрєгїнїн 
жарымы катары сезчї эмес беле.

– Сени алышкан жокпу? Сени таштап коюштубу? Сенин керегиў жок 
бекен, аларга?! Ыя?! Їнї каргылданып, канча жылдардан бери тїбїнєн 
соолуп калган кєз жашы мєлт-мєлт этип куюлуп кетти, салаа-салаа болуп 
бетин жууп.  Тулкусун калтырак басып, ал-кубаттан ажырап турса да 
кїйєєсїнїн кєздєрїнє кєздєрї тигилип, андан кандайдыр  билинбеген 
дем-кубат алдыбы, боюн тїзєп сїрєткє кескин кол созду.     

– Жо-жок! Мен сени калтыра албайм. Эч качан! Сен мени менен бирге...                                                                                                                 
Канча жылдардан бери илинип туруп жип чирип калганбы же белгисиз 
сыйкыр даарыдыбы айнектелген ичке кашекке кынаптап салынган сїрєт 
кокусунан эле колунан жылмышып жерге тїшїп кетти. Кармай калганга 
да їлгїргєн жок келин. Шаўгыр этип сынган айнектин їнїнєн бош бєлмє 
жаўыра тїшкєндєй болду.

– Аа-й!.. 
Колдорун сунуп, келин лып отура калды.
Кашектин ичке жаактары бир биринен ажырап, кээ бирлери сынып, 

айнек да майдаланып быркырап кетиптир. 
– Ка-ап... Эмнеге мынча кїч келди?!
Бетин айнек каршы-терши тилип, кїйєєсїнїн кєзї да кєрїнбєйт. 

Кагаз да узун-туурасынан айрылып, атайы эле тїрмєктєп, томолоктоп 
салгансып бырыш-тырыш. Ошончолук кїч менен тїштїбї же башка 
себеби барбы келин ал жєнїндє ойлонгон жок, єзїнчє кїбїрєнїп бир 
кочуш болуп їйїлїп жаткан сїрєттїн калдыктарына муўая карады:

– Бу эмне кылганыў, ыя? Баргыў келсе єзїў эле бара бер дегениўби?  
Же мени менен кошо кеткиў келген жокпу, бул їйдєн?! Чын эле экєєбїз 
ушинтип ажырашабызбы?  Мен эмне, сени тажаттымбы! Ыя, айтчы?.. А 
мен шордуу... Мен эми...

Башы айланып, кєзї караўгылап кеттиби дене-бою бошоў тартып 
колдору менен тамга сїйєнїп калды. Сєзїнїн аягына да чыга алган жок. 
Дал ушул тапта артынан келип даяр тургандай карылуу колдор  аны жаш 
баладай таптак кєтєрїп алып сыртка карай багыт алды.

– А тегеренейин десе... Эчен жылдардардан бери бирге болуп бу сїрєттї 
атайы эле эш тутуп жїргєн тура. Анан кантсин?!

Байбиче єзїнчє шыпшынып, уул-келининин артынан ээрчий басты.

Четин

www.bizdin.kg



69

ЄЧ

(Аўгеме)

Кыш. Эшик суук. Їйдє жалгызмын. Мешке 
от жакканым менен кїйбєдї. Їшїп чыктым. 
Мага сооп жок дедим ичимден. Аялымдан 
ажырашканыма беш жыл болуп калды. Апасы 
менен кошо кеткен кызым он жашка чыкканын 
жакшы билем, кагылайыным, бош убактысында 
топоўдоп балдар менен ойноп жїргєн чыгар. 
Ошол кичинекей каралдымдын эсинде калдым 
бекем? Эсинде калсам: «Апа, атам каякта? Атам 
качан келет?» – дейт чыгар. Мїмкїн апасы: «Ал 
дарексиз болуп кеткен, же авариядан каза тап-
кан» – дей салып, менден таптаза тїўїлдїрїп 
кой гондур. Жаш баланын сезими таза го, апасы-
нын айтканына ишенип, мен жєнїндє кенедей 
да жаман ойго келбей жїргєндїр. Бирок мен 
тирїї элемин, кызым. Минтип жалгыздыктын, 
жардын азабын тартып, ит байласа тургус 
їйдє жашап жатпаймынбы. Эми мындан аркы 
турмушумдун кандай болорун билбейм. Эгер 
Кудайга їнїм жетсе, Жазгїлїм менен жараш-
тырып койсо кана. Оо, анда мен бакытымды 
кайра кайрып албайт белем. Бирок кїдєрїм 
їзїп койдум силерден. Анткени Жазгїл, силерди 
издеп, кечирим сурайын деп барганда: «Экин-
чи келсеў атып салам» – деп мылтыгын кезеп 
чыкпадыбы атаў. Мендей кїнєєгє баткандар аз 
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дейсиўби, алар деле жарашып жатпайбы. Бирок сен эч нерсеге ийикпеген, 
єжєр жан экенсиў, Жазгїл. Эмесе, ортобузга алтын кєпїрє болуп калган 
кызыбыз Бегимай турбайбы. Ал атасыз єссє кандай болуп калат деп 
ойлондуўбу? Бегимайды эстесем кеў дїйнє тарып, жанымды жай алдыра 
албай калам. Ал кандай гана кылыгы кїчтїї, жанга жагымдуу, оюнка-
раак да, сїйгїнчїк да жан эле. Быйтыйган колдору бетиме тийсе денем 
жыргап, кїлсє каймак майдай эрий тїшчї элем го. Эў биринчи телчиге 
басканын кєргєндє жїрєгїм жарыла жаздап сїйїнгєнїмдї кєрбєдїў 
беле. Ошондо: «Ушунчалык да балага жакын болосуўбу» – дебедиў 
беле менин боорукерлигиме таў калып. Эсиўдедир, ал жыгылайын деп 
баратканда мен дароо аны кармай калып кєтєрє кеткенде, экєєбїз эки 
бетинен ата-энелик мээрим менен чопулдата єпкєнїбїз, эркелеткенибиз. 
Анан экєєбїздїн ортобузду кайдан жїрїп кара шайтан аралады. Ооба, 
кара шайтан аралады. Ал шайтан сага келген шайтан эмес, мага келген 
шайтан экенин кийин гана билип, єлєсє єкїнїп отурбаймынбы...

* * *

... Студенттик кезим эле. Анда мен Акылай, сага жолуга элек бол-
чумун. Сенин бир тууган таякеў биз менен коўшу жашоочу. А сен 
болсоў Кєлдїн кайсы бир айылында туулуп-єсїп чоўойгон экенсиў. 
Таякеўдикине келгенде кєрїп калчумун да, болжолумда алтынчы класста 
окуган кыздай сезип, сага кєўїл да бєлїп койчу эмесмин. Сереўдеп 
ойноп жїргєнїўдї бир билип калыптырмын. Кийин мен университет-
тин бешинчи курсунда окуп калганымда, сени ушул университеттен кєп 
кєрїп калчу болдум. Бир кїнї эле сен эл агылган жолдо мени карай 
келатканыўды кєрє калдым. Баягыдай їстї-башыўды карабай сексеўдеп 
чуркап жїргєн кыз эмессиў, чачыў сеўселте таралган, мїчєўє кийимиў 
куюп койгондой жарашкан, ал эми бойго жетип калганыўанбы мїчє 
боюў солкулдап, жїзїўдєн нур тєгїлїп калыптыр. Атыў эсимден чык-
паган экен. Сен жакындай бергенде: 

– Акылай, токточу,– дедим эле, сен токтой калдыў: – Мени тааныйсыўбы?
– Ооба, тааныйм. Мен таякемдердикине барганда дайыма кєрїп 

жїрчїмїн. Биерде да кєрїп жїрєм. Бирок сиз байкамаксын болуп єтїп 
кетип жїрєсїз го.

– Билген эмес экемин... Менден жаўылыштык кетсе кечирип койчу, 
Акылай. 

– Эч нерсе эмес, турмушта боло берет. Аны оюма деле алган эмесмин.
– Эгер таарынбаган болсоў, сени менен кошо басайын?..
Сен унчуккан жоксуў. Аялдамага чейин кошо басып келип, отургучка 

отура калдык. Сен кайда барарыўды айтпай, мени менен отура бердиў да, 
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менин тартынчаактык кылып отурганымды сезе коюп, сїйлєшїїнїн орду-
на сїйїї уялаган кєз карашыўды таштап койдуў. Ушунча жыл студенттик 
кїндєрдє кыздар менен аралаша окуганым менен, мындай кєз карашка 
кабылбаган экенмин. Эми ошол кєз карашыўа арбалып бараттымбы, же 
алгачкы сїйїї ушинтип келеби, айтор, сага болгон арзуум ашып ташый 
тїштї.Чагылгандай тез келген албуут сезимди єўїмдєн байкасаў да, сыр 
алдырбай мени эмес, каршы-терши агылган машиналарга кєўїл бєлє 
карап, їн-сєзсїз отура бердиў. Тунжураган ортодогу бул тынчтык кєпкє 
созулат беле, бирок менин айлам кетип:

– Акылай, макул десеў кафеге барып сїйлєшїп отуралычы, – дедим.
– Жок, рахмат, їйгє кетем. Мени издеп калышпасын, – деп, ордуўдан 

шашыла тура калдыў. Бет маўдайлаша тїштїк. Жїзїў кєз тайгылткан 
сулуу болбосо да, єзїўє тарта турган бир зор кїч бар экенин, ошол 
кїчкє єзїмдїн арбалып тургандыгымды сезип турдум. Сезип турдум 
да сени менен кєпкє сїйлєшїп, ички сырымды бїгїн эле тєгїлїп-тєгїп 
айткым келди. Билип турам, сен да мендей бирге болууну, чер жазыша 
сїйлєшїїнї каалап турганыў менен єзїўдї жеўил желпи кыз кєрсєткїў 
келбедиби, кетїїгє камындыў. Такси келип жаныбызга токтогондо, кайда 
барып, каер де боло тургандыгыўды сурай албай, кол булгалап узатууга 
кудуретим зорго жетти. Єтє кымбат адамымды жоготуп койгондой, 
ичим ачышып, жан-жагымды кайсалактап карап турдум да, шарт буру-
луп жатаканамды кєздєй бет алдым. Анткен менен бїгїнкї кїн башка 
кїндєрдєн айырмаланып кайталангыс да, табылгыс да кїндєрдїн бири 
болду. Айтор, сени менен эртеўби же андан кийинби кайра жылуу жолу-
гушарымды ойлоп сїйїнїп калдым.

Жок, сен эртеси кїнї эле жолуктуў. Чачтарыўды тармалдатып, 
їлбїрєгєн ак кєйнєк кийип алыптырсыў. Кєзїм чачырап, турпатыўа 
кєз жїгїртїп карап калдым. Бирок сен, Акылай, мага анчалык деле 
кєўїл бєлгєн жоксуў. Токтоо мїнєз кармап, катарымда їн-сєзсїз басып 
бараттыў. Єткєндє да ортодо ушундай тунжураган тынчтык болбоду 
беле. Бирок бул жолу сен озунуп: 

– Кайсы курста окуп жатасыз? – деп сурай кеттиў. 
– Бешинчи курста, буйруса бир айдан кийин окууну бїтїп, педагогдук 

кесипти аркалап калам.
– Бир айдан кийин эле кетип каласызбы? – Сен ойлуу кадам таштап 

бараттыў. Тїшїнїп турам, менин жакынкы айларда эле кетип калышым 
сага жага берген жок. Ошентсе да:

– Ооба, айылга барышым керек. Балалык кїндєр єткєндєн кийин 
энени кандай сагынсаў, айылыўды да ошондой сагынып калат экенсиў,– 
деп дилимдеги ойду эле айта салдым.

– А мен айылды каалабайм. Шаардан айылдагы таякемдердикине 
барганда башка дїйнєгє, башка жашоо шартка, єгєй адамдарга жолук-
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кансып калам. Єзгєчє жаштары адам менен маданияттуу сїйлєшкєндї 
билишпей, олдоксон болушат экен.

– Андай эмес ко. Сен мындай пикирди эмнеге айтып жатасыў, Акылай?
– Силердин айылыўарда Сары деген улан бар го, ошол кїндє мага 

келип таанышалы дей бергенден кийин кєўїлїн калтыргым келбей бир-
эки жолу киного барып койгом. Бара-бара анын кыялын, кызга кандай 
мамиле кыла тургандыгын тїшїнє баштадым. Кыздын колун кайрыгы-
лап, ар кайсы жериўе койгулап ойнойт экен. Бул анын жапайы кылык-
жоругу, єзїнє жагып, кызды эркелетип жатам го деп ойлосо керек ко. 
Эки-їч жолу эскерткеним менен чекилик кылып жатамбы деп ойлоп да 
койгон жок. Кайра олдоксон жулмалап, ыржалаўдап кїлє бергенин айт. 
Эмесе, сулуу десеў сулуу, бойлуу десеў бойлуу жигит ко. Анткен менен 
андан ушунчалык кєўїлїм калды дейсиў, анын карааны кєрїндї дегенче 
їйгє качып кирчї болдум. Ошондон улам айылдык жигиттер ушундайбы 
деп кєкїрєктє бекем сакталып калыптыр.

– Анда, мен да айылдык жигитмин го. Мени да ошондой деп 
ойлойсуўбу?

– Сизди... Сизди, тїк андай деп ойлобойм. Беш жылдын ичинде шаар-
дыктарча мїнєз кїтїп калгандырсыз.

Акылайдын шаардык, айылдык деп экиге бєлгєнї анча жага берген 
жок. Эгер баш кошкон кїндє да ал айылга жашабасын ушул сєздєрїнєн 
кийин жакшы тїшїндїм да, чыны менен эле шаарга келсем кандай болор 
экен деген ойго чємїлдїм. Бирок айылда картаў ата-энем бар эмеспи. 
Мени окутту-чокутту, кийиндирди-ичиндирди, эми окуўду бїткєндє 
аларды таштап, шаарда иштейм деп шаарга жїрє беришим Кудайга жа-
гар ишпи? Жок, андай болбойт, мен эми айылга барып аларды багууга 
акылуумун.

Акылай катарымда келатканы менен ушундай ойлордун туткунунда 
болуп, мындан ары аны менен кандайча мамиле кылышым керек деп 
ойлоп коём. Анын їстїнє коўшу айылда мага кудалап койгон кыз бар. 
Экєєбїз теў аны жакшы билебиз. Ошондонбу, ал мени кєргєн сайын 
уяла бергендиктен мен да жакындай албай, бет маўдайлаша туруп бир 
да сїйлєшє элекпиз. Бирок сулуулук жактан Акылайдан артыкчылык 
кылбаса, кем эмес. Анан эмнеге Акылайга жакындай баштадым да, ал 
эмнеге єзїнє тартып баратат? Эмнеге айылды жактырбаса деле, аны ме-
нен жашагым келет? Адамдын кєзї тойбойт ко. Кєзїм бир кызга тойбой, 
экинчисине да асылгым келип жатабы?...

Акылай эмне эле тунжурап, эмнелерди ойлоп баратканымды сезбей, 
мени колтуктай калды. Жаздын аптаптуу кїнї эле. Жеўи жок жалаў 
кєйнєкчєн бараткандыктан анын ысып чыккан колунун табы денеме 
єтє чыкты. Жалындаган оттун табына капысынан кабылып, жїрєк отун 
ширеўкенин чакмагындай тутандырган анда бир зор кїч бар экенин сезе 
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койдум да, шаарга эмес, жердин жети катмарына тїшїп жашайбыз десе 
да макул боло тургандай абалда келаттым. Ошол абалымда келатып 
аны азыр эле, жан-жагыбыздан агылган элге карабай, бетинен аймалап 
єпкїм келип кетти. Напсим канчалык араандай ачылган менен адеп, ый-
мандуулук андан бийик турду окшойт, бул биз басып бараткан кєчєдє 
эмес, ээн эркин жер таап, ошол жерде махабатташып отурууну ылайык 
кєрїп келаттым. Ага Акылай эмне дээр экен?– деп коём ичимден.

Чынында эле жаздын толукшуп турган убагында шаар кандай кєркєм, 
кандай кооз. Єзгєчє борбордук аянттагы гїлдєрдї карап отуруп кєз 
тойбойт. Кєк менен сулуулукту талашкансып кєк гїлдєр, кыздын ал-
бырып чыккан жїзїндєй кїлгїн кызылдары, акактай ак, їлбїрєгєн ак 
гїлдєр, тообузга жарашкан жашыл майсаў чєптєр не деген керемет, не 
деген сулуулук! Бул сулуулукка суктана Акылай экєєбїз колтукташа 
эки айланып чыктык. Канча жолу бул жерге келип жїрсє да Акылайдын 
бул жерден кеткиси келбей турганын, табиятка болгон сїйїїсї єзгєчє 
экенин бирге єткєргєн ушул сааттарда баа бердим. Менин ээн эркин 
жерге барып отуралы дегениме кандайча жооп берерин билбей, айткан 
кїндє да: «Ээн жерде эмне бар экен» – деп жооп кылабы деп чочуладым. 
Чочуладым да жолугушуунун экинчи кїнїндє эле мындай сунушту айта 
койбоюн деп чечтим. Анын їстїнє айылдык жигиттер айбаныраак болот 
деген ойду биринчи жолукканда эле айта койбоду беле. Демек, сылык-
тык, адептїїлїк ортобуздагы мамилеге кєпїрє болуп берерине ишенип, 
єзїмдї єзїм кармап, сылык-сыпаа болууну ойлоп жаттым.

 Ортодо фонтан. Фонтандан атырылган суу єйдє барып, кайра кула-
ганда ак шоонадай чачырап, кєзгє кєрїнбєгєн буу сымал агым леп эткен 
жел менен кошо жагымдуу илепке айланат да, єз кызматын аткарып, 
тегеректегилерге серїїндїктї тартуулайт. Ошо серїїндїккє экєєбїз теў 
сергектене ордубуздан жылгыбыз келбей отура бердик. Бирок ал кєпкє 
созулган жок. Кандай себеп болду, ал єчїрїлїп, тегерегинде отургандар 
эки жактарын элеўдей карашып, орундарынан тура калышты. Сен мен-
ден мурда тура калып, колуўду сундуў, Акылай. Мен да колумду сунуп, 
сенин колуўду кармадым. Алаканыў жумшак гана эмес, жылуулугун 
айтпа. Дагы эле ширеўкенин чакмагынан тутангансып, денем ысып, 
єзїўє эч кандай сыйкырлык кїч жок тартылгандан тартылып бараттым. 
Мен ошенткен менен менин азыркы абалымды тїшїнгєн жоксуў, сезген 
жоксуў. Мени колтуктай калып: 

 – Кетелиби, Самат? – дедиў.
 – Дагы бир аз жїрсєк болбойбу?
 – Жок. Менин ата-энемдин экєє теў орто мектепте мугалим. Таалим, 

тарбиясы кїчтїї адамдар. Мен алардын айткандарын эки кылбай угам. 
Алар азыр їйдє болушса эмнеге кечикти деп сааттарын карап отургандыр. 
Кечээ кечигип барбадымбы. Їйгє кирерим менен китепканада отуруп 
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калдым деп кутулганмын. Бїгїн эмне дейм, Кудай ай, жалганды айта 
берип, Кудай астында кїнєємдї кєбєйтє беремби, ка-ап десеў.

– Бул кїнєє эмес, Акылай. Жаштыкка Жаратканым кїнєє коё албайт. 
Кайра аяйт. Эгер кїнєєлєй берсе тукумубуз єспєй калбайбы.

– Ошондой эле болсунчу.
Сен кетїїгє шашыла баштадыў. Денемдеги алоолонгон жалын кайда 

кеткени билинбей, акырындап єчє баштаганын сездим. Ооба, єчє башта-
ды. Анан дагы сен колуўду колтугумдан чыгара салып, эшиги ачык турган 
автобуска тїшє калдыў. Артыўа бурулуп да караган жоксуў. Энесинен ажы-
раган жаш баладай кєпкє томсоруп турдум да, бїгїнкї кїнїм оюмдагыдай 
єтпєгєнїнє єкїттє болуп, эртеўки жолугушуу кандай болор экен деп ойлоп 
койдум. Анткени Акылай менин кєўїлїмдї жєн эле жубаткансып жїргєнї 
болбосо, мага бериле мамиле жасаганын сезе элекмин.

Эртеси таў атайын деп калганда бирєє тїрткїлєгєндєй селт этип 
ойгондум. Эшикке чыктым. Ай караўгы. Ушундайда таўдын атып келе 
жатканы даана байкалат окшобойбу, баш-аягы кєрїнбєгєн деўиздей 
чалкып жаткан асман бетине бїлбїлдєгєн алсыз шоола каптап, ал акы-
рындык менен ааламды жаркыраткан жарыкка айланды. Жыбыраган 
жылдыздар мына ошол жарыктын астында алсыз болуп, кайдадыр бир 
жакка житип кеткенсиди. Таўкы жел да дал ушул маалда ойгонгонсуп, 
ойгонор менен оозунан салкын жел бїркїп, ай-талаага таратып жаткансы-
ды. Чыйрыгып чыктым. Кїн эртерээк эле чыкса экен деп чыдамым кетет. 
Анткени Акылайга жолугат эмесминби. Оо, бїгїнкї кїнїм, кечээгиден 
башкача болот. Мен ага: «Ээн жерге барып отуралычы» – дейм. Эгер 
чындап сїйгєн болсо макул болот, менин эркиме кєнєт, жаштыктын 
кайталангыс бактылуу учурун бирге єткєрєбїз, кєўїл эргитип, жїрєк 
толкутуп махабатташып отурабыз. Мен анын кєўїлїн табам. Мен аны 
сїйїп калгандыгымды дал бїгїн айтуум керек...

 Лекция бїтїп, университеттин алдындагы отургучка отуруп, аны 
кїтєм. Бир саат єттї... Эки саат єттї... Мына чыгат дейм. Акыры їмїтїм 
їзїлїп, башым ооруп чыкты. Жатаканага келсем, Эсхан досум чайын 
ичип жалгыз отурат.

 – Эмне кечигип келдиў? – дейт ал.
 – Китепканада болдум. 
 – Мени менен кошулуп чай ичпейсиўби.
 – Жок. Башым ооруп турат.
Кроватка кийимчен эле чалкаман тїшїп жаттым да, бир нерсе таап 

ала тургансып шыпты теше тиктеп жата бердим. Карап жатып эле тим 
болбой, сен жєнїндє, сенин эмне себептен келбей калганыў жєнїндє ар 
нерсени ойлоп, ар нерсеге жоромолдой баштадым. Мындайда уюк талаш-
кан аарыдай жаман ойлор їймєлєктєшїп келе берет окшобойбу. Алгач 
сени ооруп калган го деп божомолдодум. Аварияга кабылган жокпу?.. 
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Жїрєгїм оозума кептеле тїштї. Адам їрєйїн учурган ой башыма кай-
дан келе калды? Тї-ї-їф! Тї-ї-їф!.. Эки-їч курдай тїкїрїнїп жибердим. 
Мїмкїн, жакындарынын тоюна, же кайсы бир кечелерге баргандыр?.. 
Суук ой бат эле тарап єзїмє келе тїштїм да, кайра, эмнеге эле бир кїн 
келбей койсо туталанам, эртеў келбесе аркы кїндєрї келет. Мен айылга 
кеткенче келсе болду да, – деп акыры єзїмдї єзїм тынчытып, столго 
келип, муздай тїшкєн чайды шоркурата иче баштадым.

 Алгачкы сїйїї бир келбейт, келсе ушинтип албууттанып келет окшойт. 
Чын эле ойлобогон жерден мен сїйїїгє кабылдымбы?.. Ооба кабыл-
дым. Эмесе, Акылайды мынчалык эмне ойлоном, бир кїн келбей койсо 
эле кабагым салаўдап, кабатыр болуп, тїркїн ойлорго неге чарпылам? 
Демек, мен сїйїїнїн алтын кайыгындамын. Мен бактылуумун. Сїйїїгє 
жеткендин єзї эле кандай бакыт! Эми ал бактымды колдон чыгарып 
жибербєєм керек... Бирок айылдагы кызымчы? Ал орто мектепти бїттї. 
Ата-энелери окууга жибербей койду. Мїмкїн мына, мына балабыз окууну 
бїтїп келет, той жасайбыз деп эки тарап теў кїтїнїп жаткандыр. Эгер 
мен Акылайга їйлєнсєм, перидей сулуу Жазгїлдї бирєєгє тарттырып 
жиберсем ичим ачышпайбы? Кєргєн сайын єрттєнїп, єрттєнїп кетпес 
бекем? Жок, кандай болгон кїндє да, Акылайга алгачкы сїйїїм арна-
бадымбы. «Сулуу сулуу эмес, сїйгєн сулуу» дегендей, менин тагдырым 
эми Акылайга байланды. Бир гана айылды жактырбаганы мени кєп 
ойлондуруп, аргамды кетирип жатпайбы. 

 Студенттик турмушту башынан єткєргєндєр жакшы билишет, акыркы 
зачет, экзамендер кїчєп, анан калса дипломдук ишти коргоо їчїн кагаз-
дан башыўды кєтєрє албай каласыў. Оўойбу, беш жыл окуп бїтєрдє 
кайдигер мамиле кылып койсоў, экзамендерде билбейсиў деп отурса, 
ошондо шоруў катканы го. Ошентип, окуу менен алек болуп, Алтынайдын 
университетке кандайча келбей жїргєнїн даректей албадым. Бирок ал 
окуган кабинеттерден карайм, кокус келип калып чыга калабы деп эшик 
алдындагы отургучта бир сааттай кїтїп турам, жатаканага келгенден 
кийин гана окуу, жазуу иштери менен алек болуп, Акылайды унута коюп 
жїрїп, арадан он кїн єтїп кетиптир. Анан кетериме канча кїн калды деп 
эсептеп кєрсєм, кетериме он сегиз кїн, алты саат, жыйырма эки мїнєт 
калыптыр. Ошонун баарын эсептей коюп, Акылайды сагынганданбы, 
айылды сагынганданбы дейм да, єзїмєн єзїм апендидей болуп санай 
кеткениме кїлкїм келип кетет. 

 Он биринчи кїн дегенде Акылайдын университетке келгенин кєрїп 
калдым. Мурдагыдай аны кїтїп отурдум. Баягы ак кєйнєгїн кийип алып-
тыр. Тармалдаткан чачы жок, тасырайта тарап, билектей эки єрїм чачты 
артына таштап койгон. Анысы єўїнє тим эле жарашып турат. Оорука-
нага жатып калганын дароо билдим. Єўї бозоруп, арыктай тїшїптїр. 
Ал жакындаар менен отургучтан тура калып, кол алыша учураштым 
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да, колтуктай бастым. Айтса-айтпаса да таарынгандай. Унчукпайт. 
Минтїїнїн жєнї бар. Жакшылап изденгенде таап алып, кєўїлїн алат 
элем го. Карачы эми эмне дейм?...

– Мага таарынып жатасыўбы, Акылай?
– Таарындым. Эч болбосо бир жолу келип кетеби дегем. Ооруп жатсам 

да сени кєргїм келди.
– Кечирчи, мен куруюн, кїнєєлїїмїн. Зачет, экзамен дегендер жїдєтїп 

койбодубу?
– Тїшїнєм, анда ал жєнїндє сєз козгобой эле коёлучу.
Катарлаша басып бараткандыктан таарынганы жазылды бекен деп 

каш-кабагына алдыртан карап коём. Жок, кєўїлї кєтєрїўкї. Мендей 
болуп бул да сагынган чыгар. Ошон їчїн кєўїлїнє кир сактабай, кайра 
ыктай басып келе жатпайбы деп ойлоп койдум да, ээнирээк жакты кєздєп 
бараттым. Кудай жалгап андай жер да табылды. Тиги бактын чекесиндеги 
отургучта эч ким жок болуп чыкты. Анын жанына чейин жай баракат 
басып келдик да, токтой калдык.

– Акылай.
– Эмне?
– Сен мени сиз дебей эле, сен деп жїрчї.
– Мейли.
– Анда мени сагындыўбы?
– Сагынбагандачы. Жїрєгїмє жол салып койгон экенсиў, оюмдан 

такыр кетпей койдуў. 
– Чын айтып жатасыўбы?
– Чын.
– Оо, анда мен бактылуу турбаймынбы, – деп сени таптак кєтєрїп, 

эки-їч курдай айлантып жибердим. Сен менин олдоксон мамилеме те-
рикпей, кайра чын кєўїлїўєн каткыра кїлїп, мойнума колуўду арта 
салдыў. Ооздон чыккан дем бири-бирибизге уруп турду. Кызгылтым 
эриндериўди кызыга карап турдум. Ал сєєм-сєєм гана аралыкта эле. 
Эринимди коомайлап, анан сенин таарынып же кагып саларыўды ойлон-
бой, эриндериўе эринимди тийиштире салдым. Сен да ошого, эриндердин 
лаззатына таасирлене эринимен эринимди бошото албай тура бердиў. 
Ошол маалда биз турган жерде жел куюндап кетти. Мен сенден колумду 
бошото салдым. Экєєбїздїн ортобуз ажырай тїштї. Бир аз чаў болгону-
буздан бири-бирибизди кїбїп, ойной кеттик. Кечээ эле сен мага тїнттєй 
кєрїнгєнїў менен азыр ушунчалык ачылып эрке кыялдарды кєрсєтїп 
жатканыўа таў калдым. Анан калса єтє оюнкараак экенсиў. Мага «же-
тип ал» дегенсип качып жєнєдїў да, дарактардын арасына жашынып, 
мен таба албай коё тургансып: «Ау-у, мен кайдамын?» – дей баштадыў. 
Таап алып кармап калганда, жадырай кїлїп, кучагыма жыгылдыў да, 
оттуу кєз карашыўды узатып, менден кєзїўдї албай телмире тиктеп 
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калдыў. Мен жєн тура албадым, єєп жаттым, єєп жаттым сонункурап. 
Сен да сонункурап жатсаў керек, эриндеримди бошотпой жаттыў. Бирок 
ар нерсенин чеги бар эмеспи. Экєєбїздїн бир болгонубузга эки сааттан 
ашып кетиптир. Сенин «ата-энемдин тарбиясы кїчтїї» дегениўди эстей 
калдым. Анан кетем деп эмнеге шашылбайт деп койдум ичимден. Бирок 
оюўан эч нерсе чыкпаса керек, «оюн бїттї» дегендей менин колтугумдан 
кармадыў да, автобус токтоочу аялдаманы кєздєй тарткылап бараттыў.

– Самат, сен айылга канча кїндєн кийин кетейин деп жатасыў? – дедиў 
аялдамага жеткенде.

– Эмне сурап калдыў?
– Жєн эле.
– Он алты кїндєн кийин.
– Ой, и-и-ий, аз эле кїн калган турбайбы! Ошо бойдон шаарга келбей 

каласыўбы?
– Эмнеге келбей калат элем. Сен їчїн келип турам да.
– Алдабайсыўбы?
– Алдабайм, жаным.
Аялдамага келсек, эл кєп экен. Автобус токтоор менен сен тїшє 

калдыў. Баягыдай мени томсоргон абалымда калтырбай, айнек тушка 
келип, «кєрїшкєнчє» дегендей кол булгалагандан булгалап бараттыў.

 Жатаканага келсем стол їстїндє телеграмма жатат. Дароо тїшїндїм, 
атамдан. Окууўду аяктарыў менен шаарда жїрє бербей, эрте кел деп жа-
зыптыр. Жазса, жазбаса деле барат элем го. Мынча неге ашыгат. Мага 
кудалап койгон кызды бирєєлєр ала качып кетет деп коркуп жатабы? Ким 
ала качса, ошо ала качсын. Менин ишим кайсы. Деги мен барганча ала 
качып кетсе экен, ал жєнїндє ойлонбогондой болоюн. Акылайым туру го, 
Бишкекте гана эмес, жердин тїбїнє тїшїп кетсек да бирге жашайм деген 
ойдо жїрєм го. Эми да ошол ойдомун. А Акылай азыр эмнелерди ойлоп 
жатты экен? Менин кудалап койгон кызым бар экенин билеби? Билбейт 
окшойт. Билсе чекесин чыгарып айтат эле, же кызыў бар экен деп тапта-
кыр мага жолобой коёт эле го. Эмнеси болсо да анын сїйїїсї туруктуу 
болсо экен. Жолугушуп жїрє берели, мен экинчи курсту бїткєндє деле 
баш кошсок кеч эмес дегенине караганда дагы бой жїргєндї каалайт 
окшойт. Жаштыктын жалындап турганында айрымдардын бал тилине 
азгырылбай койбойт. Ошондо мага деген сїйїїсї туруктуу боло алабы? 
Ушундай кызганыч ойлор сапырылып келип башыма їймєлєктєй тїштї 
да, эртерээк Акылайга їйлєнїїнї каалап кеттим.

Баса, атам жєнїндє айта кетейин. Союз убагында атам кєп жыл бою 
мектептин директору болуптур. А Жазгїлдїн атасы атамдын кол астында 
иштеген мугалим экен. Экєє бат эле достошуп кетип, кимиси балалуу 
болсо ошого кыздуу болгону кызын бермей болуп кол алышып коёт. 
Атам балалуу болуп, досунун аялы кыз тєрєп берет. Ошентип бизди ку-
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далашып, ушу кїнгє чейин жакшы катнашта. Атам досун РайОНОнун 
жетекчисине айтып жїрїп, коўшу айылдагы мектепке директор кылып 
орноштурган. Бул экєєнїн ортосундагы мамиле кїндєн кїнгє кїчєп 
отур баса, басаўдаган жок. Той-топур болуп калса эле досумду чакыр дейт 
да турат. Эми карабайсыўбы менин жашоомо кийлигише турган болуп 
жатканын. Барганда кєрсєтєрмїн, кудалап їйлєндїргєндї...

 Ошондон бир жумадай убакыт єтїп жолугуша албай жїрдїк. А деле 
экзамендер менен алек болуп жатса керек. Университеттен караган менен 
тогошо албай, тогошо калсак эле сагынычтан кучакташа калабызбы деп 
ойлоп коём. Бирок андай болгон жок. Сен узун колидордо улгайып кал-
ган агайыў менен келе жатыптырсыў. Мени агайыўа тааныбаган адам 
катары тїр кєрсєткєнїў менен кїтє тур дегендей белги кылдыў. Кєп 
кїттїргєн жоксуў. Экєєбїз лекциядан тараган студенттердин агымы 
менен жанаша басып келаттык. Оюм эле сени мен жашаган жатаканага 
алпаруу эле. Бирок ага кандай жооп кыларыўды билбей, макул болсоў 
да, болбосоў да айтайын деп жатканда сен:

– Самат, кетериўе канча кїн калды?– дедиў.
– Туптуура тогуз кїн.
– Жакында бири-бирибизди кєрбєй калат турбайбызбы, Самат ээ?
– Эмнеге андай ойго келесиў? Андан кєрє жїр, ээрчишип їйгє барып 

їйлєнїї тоюн єткєрє калалы. Анан тїбєлїккє ажырашпай калабыз.
– Эрте бала кїтїп, эрте казан-аяк кармап, кїйпєлєктєп отургум кел-

бейт, Самат, эки-їч жыл окуп алайынчы. Акыры їйлєнє турган болсоў, 
мен сенин сєзїўдї эки кылбайм.

– Ошондой дечи. Анда менин жатаканама барып сїйлєшїп отуралы. 
Жанымдагы балдар їйгє барып келели деп кетип калышкан. Бир бєлмєдє 
экєєбїз гана отурабыз.

 Сен унчуккан жоксуў. Колтукташкан бойдон бєлмєгє кирип бардык. 
Жата турган дивандар эки четте. Стол ортодо эле. Жазып, окуй турган 
да, тамак иче турган да жерибиз ушул стол. Дубалда бир гана Сїймєнкул 
Чокморовдун сїрєтї. Башка ныпым эч нерсе жок. Сен тегерете кєз 
жїгїртїп чыктыў да, жакын жайгашкан диванга отура кеттиў. Электр 
чайнекке чай коюп кайнатып, сага чай бере баштадым. Жанаша отуруп 
їйлєнгєн эки жаш сымал шашпай кана чай ичтик. Мен сага эч нерсе 
дебесем да эки бетиў албырып, эзиле бышкан кызыл алманы элестетип 
кетти. Мурда эле тартынбай калбадым беле, белиўен кучактадым. «Эшик 
ачык эмеспи» – дедиў сен. Туруп эшикти ачкыч менен жаап: «Эч нерседен 
кїмєн санабачы» – деп эриндериўе сугум артып жакындап бараттым. 
Мен антсем, кєзїўдїн бир башкача кылгырып баратканын байкай кал-
дым. Сїйїїгє канчалык азгырылганыў менен: «Мага жолобочу» – деп 
мени тїртє салдыў. Мен аныўа териккен жокмун. Кайра эрегише бекем 
кучактап, єзїмє тарта салдым да, єзїм менен кошо диванга ала жыгыл-
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дым. Сен эки бетиўди алакандарыў менен жаап эмне кыларыўды билбей 
калдыў. Мєўгїлєрдєн ээ-жаа бербей аккан селдей жїрєгїм алып учту. 
«Алтыным ай, коркпочу» – деп жалдырап жибердим... 

Ошондон кийин экєєбїз бат-бат жолугушуп жїрдук. Бир кїнї мени 
издеп жатаканага келип калыптырсыў. Жїзїўдєн сїйїнгєнїў, же 
кїйїнгєнїў байкалбады. Айтор, сабырыў суз.

– Мен англис жана тїрк тилдеринде окуп жатпаймынбы. Атам рек-
тор менен сїйлєшїп Турциядагы жогорку окууга макулдашып коюптур. 
Сїйїнгєнїм менен сен жєнїндє ойлоп жатам. Сен мени кїтєсїў ээ, Самат?..

– Канча жыл кїтєм?
– Тєрт-беш жыл. Ансыз деле жолугушуп жїрбєйбїзбї. Мен келип 

турам. Сен да шаарга келип турасыў, ээ?
– Анча жыл кїтє албайм, Акылай, мага таарынба, мени кїттїрє берип 

чачымды агартайын деп жатырсыўбы? Анын їстїнє айылда картаў ата-
энем бар. Алар эртерээк їйлєн деп кыйнап жатышпайбы.

– Чындап сїйсєў кїтєсїў да, Самат. Анын їстїнє сенин айтканыўды 
эки кылган жокмун го. Сен да менин айтканымды эки кылба.

– Сен эмне, баарына єзїў макул болуп алып, доомат койгону 
жатасыўбы? Мен муну чече албайм, ата-энем менен сїйлєшєйїн. Деги 
Турцияга барбай эле койсоў болбойбу? Азыр десеў азыр, жїр кетели 
айыл га, дїўгїрєтїп той берели. Ал эми дипломду колго алып албадым-
бы, 1-сентябрдан баштап ишке кирише баштайм. Анан эч жакка жыла 
албай калам. Суранам, койчу Турцияўды, биерден деле жакшы билим 
алып жатпайсыўбы. Экєєбїзгє ошо деле жетишет.

– Сен менин кызыкчылыгымдан єзїўдїн кызыкчылыгыўды жогору 
коюп жаткан турбайсыўбы? Менин келечегим жєнїндє, менин сїйїїм 
жєнїндє сен ойлонуп жаткан жок турбайсыўбы! Сен ушундай адам 
экенсиў ээ!...

– Акылай, мени уксаў...
– Жок, уккум келбейт. Айылга... айылга... Анан айылга алып кетем 

деген сєзїўдєн башканы укпайм. Ошол сєзїўдєн жадап бїттїм!
Акылай башка сєз-кепке келбей эшикти катуу жаап чыгып кетти. Дал 

болуп туруп калдым. Мындан бир аз мурун эле не бир таттуу ойлорго 
чулганбадым беле. Бул эмне болуп кетти? Эртеў университеттен жолу-
гуп калса ачууга алдырбай сабырдуулук менен акылдашып жакшы жы-
йынтыкка келербиз деп ойлоп койдум. Бирок эртеси, анын эртесинде да 
аны таппай калдым. Кабагым карыш тїшїп, кайгы башымда бороондоп, 
бул жарык дїйнє жарым тыйынга арзыбай кетти. Бир кїндїн ичинде эле 
єзїмдї жоготуп койгонсудум.

 Ошентип эмне кыларымды билбей, аялдамада турсам атам таксиден 
тїшє калды. Аябай кєўїлдїї.
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– Дипломуў менен куттуктайм! Сени айылдагылардын баары кїтїп 
жатышат. Дипломду жубабыз, той беребиз. Бул кїндї канча жылдан 
бери кїтїп жаттык эле. Бали, азаматсыў! Атанын баласы деп сени айтат!..

Атам мени отурган таксисине сала коюп жатаканага апкелди. Кетким 
жок. Эмне шылтоо айтарымды билбей:

– Шаарда бир-эки кїн жїрїп анан барайынчы, зарыл иштерим бар 
эле – дедим.

– Э, мурдуўду урайын десе, атайын айылдан такси жалдап келсем, 
бир-эки кїндєн кийин дегениў эмне. Шаарда калайын деген оюў бар го 
дейм. Ничево подовно, айылга кетесиў! 

 Ошентип Акылай сага жолукпай кете бердим. Ата-энемдин айтканда-
рынан, акылдарынан аттап єтє албай калдым. Жазгїлгє їйлєндїм. Жанга 
жагымдуу жароокер жар болду. Жакшы эле жашап жїргєм. Кыздуу бол-
дук. Ал бешке чыкканда сен, Акылай, таякеўкине келип калыптырсыў. 
Окууну Турциядан бїткєнїўдї сен келериў менен угуп калдым. Алгач 
їйдєн чыга калып биз жакты кызыга карап жїрдїў. Мен да сени карап 
калчу болдум. Аябай суналып кетиптирсиў. Азыркыдай эмес, иймейген 
кыз элеў, бетиў болтоюп, денеў толо, мїчєў сїрєткє тартчудай келиш-
кен жан болуп калыптырсыў. Анан калса єзїўє жарашыктуу єтє кым-
бат модалуу кийимдерди кийип, бураўдап басканыўда жамбаштарыў 
кылтыўдап, кєзї тїшкєн бозойду турган жеринен суусатып суй жыгылта 
тургандай болгонуўа єзгєчє маани берип карап калчу болдум. Анан 
экєєбїздїн ортобуздагы мамилени таптакыр унутуп койду бекен деп, 
унутуп койсо мени тааныбаган кишидей сыртын салып жїрє берет ко деп 
ойлонгом. Бирок башкача болуп чыкты. Сен кайра мени менен байланыш 
тїзє тургансып акмалап карап калчу болдуў. Ошо, баягы, баягы экєєбїз 
бирге жїргєндє аз эле кїн жолугушуп, суусунум толук канбай, орто жолдо 
шашылып айылга келип калганымды азыр єкїнїч менен эстедим. Єкїнїч 
менен эстедим да, кайра жашыруун болсо да жолугушуп калар бекенбиз 
деп ойлогондон ойлой бердим. Андай жолугушууну сен да эўсегендей 
кайра-кайра короодон чыга коёсуў да, менден бир белги: кєз ымдаппы, 
кол шилтеппи койгонумду кїткєндєйсїў. Мындай жагдай кїндє уланып 
калып жїргєндїктєн мунун себебин ачыкка чыгарып билгим келип, 
атайын басып барып учурашып колуўан кармадым. Ачууў келип жаак 
талаштыра коюп жибереби деп кооптонуп турдум. Чынында сени алдап 
кетпедим беле. Кїт десеў кїтїп, ара-чолодо байланышып жїргєндїн 
ордуна дароо аял ала салбадымбы. Мына эми эки бетим кызарбай сенин 
алдыўда турдум. Актанууга эч себеп жок эле. Ошондой болсо да:

– Мени кечирчи, тагдыр ушундай болуп калды, – дедим.
Сен ачуулангандын ордуна:
– Мен сени кандай катуу сїйдїм эле. Сен аны баалабадыў. Єткєн иш 

єттї. Айла канча тагдырга, Кудайдын маўдайыбызга жазганы ушу экен, 
ага кєнбєскє арга барбы,– дедиў.
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Сен башка сєз айтпай, мени карап калдыў. Баягы кєз караш. 
Ширеўкенин чакмагы чагылгандай оттуу кєз караш. Эмне кыларымды 
билбей дал болуп туруп калдым.

– Самат, эмне, эсиў ооп калганбы? Їйгє кир, нан ооз тийип чык. 
Макул болуп їйгє кирдим. Тєркї бєлмєдєгї столдун їстїндє дастор-

кон жайылып туруптур. Чай куйду, чай ичтим. Бир маалда аны карап 
калдым, ал мени карады. Кылгырып кєздєрї жанып турат. Баарын 
тїшїндїм. Бир кезде канбай калган суусунубузду эми кандыралык дедик-
пи, же кєп жылдан бери кєрїшпєгєнїбїзгє куса болуп чаўкай тїштїкпї, 
экєєбїз теў сїйїї сезимине бат эле берилип кеттик...

Кїн тїшкє жакындап калыптыр. Эч нерсе билбеген, эч нерсе кєрбєгєн 
кишидей болуп сыртка чыктым. Кызым сыртта ойноп жїрєт. Аялым 
кемегени быкшытып бирдеме жасоо менен алек. Турмуш деген ушул 
турбайбы деп ойлоп койдум да, тєркї бєлмєгє кирип, диванга чалка-
ман тїшє Акылай экєєбїздїн ортобуздагы єткєндєрдїн баарын эстеп, 
мындан да єткєн асыл аял болобу деп андан ажырап калганыма єкїнє 
тїштїм. Ошондон баштап Акылайды кєргїм келип, кєзїм кызарып турчу 
болду. Бирок анын таякеси шофер болгондуктан їйгє эрте келип, же кеч 
келип калат. Ал эми алтынчы класста окуган кызы менен мугалим апасы 
мектептен чак тїш боло бергенде келерин мен жакшы билчїмїн. Акылай 
экєєбїздїн жашыруун жолугушуубузга бир гана шофер таякеси кедерги 
болбосо, менин їйїмдєгїлєрдїн биринин да капарына кирип чыкпайт.

 Билбейм, кудум наркоман болгон сыяктуу кїндєн кїнгє ага болгон 
ышкым артпаса, кемий турган эмес. Жем издеген бїркїттєй ал жакты 
караганым караган. Ал да жылмаўдап короодон чыга калат да, їйдє 
эч ким жок дегендей белги берип кайра кирип кетет. Лып кирип барам. 
Кийинки убактарда муну аялым да байкап калыптыр. Артымдан сая 
тїшїп аўдып калды. Аўдыган менен эмне, кечке чейин эле мени карап 
бир жерде тура бермек беле. Тирилик менен бир жакка чыгып кеткенде, 
мен да єз «тирлигимди» кыла салам. Акылай, «мынчалык кызыкчылыгыў 
артып баратса аялыў менен ажырашып албайсыўбы, анан кенен-чонон 
жашайт элек ко, минтип уурудай жашырынып «тирлик» кылбай дебейт. 
Аны мен ага айтып кєрдїм. Ал турсун эгер макул десеў мен сени менен 
жердин тїбїнє чейин болсо да кете берем дедим. «Мурда ушул акылга 
келбей мээў чирип калды беле. Эми болбойт. Кїйєєм бар. Ал жакында 
келет» – деп кєксємдї суутуп койгону менен ага тїк ишене бербейм.

Кийинки убактарда аялым кєбїрєєк кїўкїлдєчї болду. Тигил аял 
менен соо эмессиў дей берет. Кармап алып айтпайсыўбы, болбосо 
былжыраба, деп їнїмдї бийик чыгарып урушуп коём. Урушуп коём да, 
кїйпєлєктєп їйдєн чыкпай, ийнинен алыстабаган суурдай сыртка чыгып, 
кайра їйгє кире берем. Белги берди дегенче болду, аты-жытымды бил-
дирбей, Акылай жашаган короонун эшигин чып бекитип, кирип барам. 
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– Эмне, сенин аялыўдын акылы ордундабы? – дейт бир кїнї Акылай. 
– Ордунда эле, эмне болуптур?
– Ордунда болсо биз экєєбїздїн минтип жїргєнїбїздї билбейби?
– Билгизе коёмунбу,– деп мактана кеттим.
– А ошондой дечи,– кытмыр кїлїп койду. Билем, ал минтип жасалма 

кїлчї эмес. Ичинде кандай сыр бар деп їкї-тїкї боло тїштїм.
Ошондон кєп убакыт єткєн жок. Акылайдын халатчан короонун 

сыртында турганын кєрдїм. Жыгач жарып жаткам. Балтаны ары ыр-
гытып жибердим да, їйгє кирдим. Атам намазын окуп, апам тєшєктїн 
бир четинде башына жаздыктарды бийик коюп эс алып атат. Жазгїл 
болсо стол їстїнє дасторкон жайып тїшкї тамакты берїїнїн камында. 
Ичимден кымыўдай тїштїм да, тїз эле короого кирип бардым. Акылай 
короонун кире беришинде туруптур.

– Їйгє кире бер, илгичти мен эле илип коём, – деди ал.
Їйгє кирдим. Баягы бизди билген, кєп нерсени кєргєн жумшак ди-

ван. Їстїнє адаттан тыш жууркан жабылып калыптыр. Алтынай мага 
жакындар менен їстїндєгї халатты ыргыта салды эле, апаппак денеси 
жарк дей тїштї.

– Бул эмнеў, Акылай?
– Мен жакында кетем, Самат. Сени бир кумардан канып калсын деп 

жатам. Сен да энеден туума болуп чечинишиў керек.
Негедир кооптонуп, айнекке келип, эки жакты акмалай карадым. 

Бардык тарап тыптынч.
– Эмне эле ары-бери басып жїрєсїў? Келбейсиўби...
– Эмне, єлїп баратасыўбы?
– Єлїп барата-ам, жа-аны-ым!
Чечинип жатарым менен сырткы эшик чыйк дегендей болду.
 – Акылай бирєє кирди окшойт. Короону жаптыў беле.
 – Жапкам. Їйдєгї мышык ко. Ал тырмагы менен эшиктерди ушинтип 

оўой эле ачып їйрєнгєн. Андан кєрєкчє кучактачы.
Эс-дартымдын баары Акылайда болгондуктан Жазгїлдїн кандайча 

кирип келип, бет маўдайыбызда турганын билбей калдым.
– Уятсыздар... Бети жоктор... Шерменделер... Тургула! – деп Жазгїл 

жуурканды шыпырып алды. Жармашкан эки денени кєрїп, жоолугу ме-
нен бетин баса, эшикке атып чыкты. Эмне кылмак элем, уяттан єлєргє 
жер тар болуп, кыямат кайым азыр эле менин башыма келе тургансып 
сыртка чыктым. Ата-энем, коло-коўшулар чогулуп ортого салып соттой 
турганын ойлосом жїрєк зыркырайт. Їй жакты карадым. Тыптынч. 
Жїрєгїм їшїп, таштай муздай тїштї. Жазгїлдїн їнї чыкпагандан кийин 
ал асылып калдыбы деп жаным чыгат. Кайда бармак элем, мышыктай 
акырын эшикти ачып, їйгє кирдим. Атам, апам экєє эч нерседен капарсыз 
чай ичип отурушат. Дасторкондун бир чекесине отура калып, качан мага 
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сєз менен єлтїрє сокку берер экен деп оўтойсуз абалда калып, калтырап 
отурам.

– Єўїў жаман го балам, сага эмне болду? – Атам эч нерсеге кабатыр-
ланбай эле жай сїйлєдї.

– Эч нерсе б-б-болгон ж-ж-жок, ата, – денем калтырап тургандыктанбы 
оозумдан калтырак їн чыкты.

– Ой, сен, бир нерседен коркуп калгансыў го. Же ооруп турасыўбы? 
Айтпайсы-ыўбы! 

– Оору деле эмесмин, ата. Б-бегимай кєрїнбєйт ко.
– Мен балам десем, бул єзїнїн баласын ойлоп жаткан турбайбы, э, 

кысталак десе. Коркпой эле кой, ал апасы экєє таятасыныкына кетти. 
Келин мага тєркїнїмє барып келейинчи дегенинен ага мен руксат бердим. 

Тарамыштай тырышып турган денем бошоно тїштї. Бирок Жазгїл 
экинчи кайрылып келбесин тїшїнїп турдум. Ичимден: «Сен, Акылай, 
ушуну максат кылып, мени менен «ойноп» жїргєндїрсїў. Максатыўа 
жеттиў. Мени Бишкегиўе алып кетесиўби, Турцияўа алып кетесиўби, мага 
баары бир» – деп чечимге келип, эртеў эле жолугарымды ойлоп койдум. 
Анткен менен Жазгїлдєн айрылуу мен їчїн кайгынын чоў кайгысы эле. 
Кандай жанга жагымдуу, кєўїлїмдї бир калтырбаган назик, жароокер, 
айжаркын сулуу келин эле го. Мен аны кантип унута алам. Башыма 
конгон бактымды ушинтип заматтын ортосунда учуруп жиберемби? 
Кызымчы. Алда айланайын, Бегимайым ай, атасыз, кандай кїндї кєрєр 
экенсиў? Боор этимди кошо алып кеттиў го, каралдым!...

Кайгы башка жабалактап киргенде уйку кайдан келсин. Тїнї бою 
ооналактап, токсон тогуз толгонуп жатып таўды аттырдым. Ата-
энелеримди карап койдум. Аларда кайсы ой. Таттуу уктап жатышат. Экєє 
теў картайып калышты. Экєє теў оорукчан. Атам бейшебим токтобой 
калды деп тїндє бат-бат эшикке чыга берет. Апамдын жїрєк оорусу бар. 
Дары менен гана аман-эсен жїрєт.

Келесоо башым, Турцияўа болсо да, эмнеге кете берем деп жатам. 
Ушуларды таштап кетип каламбы? Эл эмне дейт? Жалгыз баласы бир 
шойкондуу аялды ээрчип кетип калыптыр деп айылды дїўгїрєтїп ушак-
табайт бекен. Жок, ушерде жашайм десе гана їйлєнєм, болбосо мен да 
болбойт деп тырышып туруп алам...

Биринчи эле Акылайдын таякеси туруп, узундан узун болгон КаМАЗын 
дарылдатып от алдырды. Ал кєбїнчє алыскы рейстерге чыгат. Кээде айлап 
келбей калат. Їйдєгїлєрї да ошого їйрєнїп, эмне болду экен деп кабатыр-
ланбайт. Сотка деген неме жаўы чыкпадыбы. Айыл боюнча ошолордо гана 
бар. Ал кайсы жерде жїрсє да сїйлєшїп коёт имиш. Кандай жакшы болгон. 
Эмесе «переживание» болуп, канча нервдерин коротмок экен.

 Бир сааттан кийин гана эжеке туруп, уюн сааганын кєрдїм. Ал да 
їйїндє кєп болгон жок. Кызын чекчейте кийиндирип, мектепке барат-
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канын кєрїп калдым. Эми бир гана Акылай їйїндє калды. Їйдє апам 
тєшєк-орундарды жаўыдан жыйнай баштаптыр. Шып эшикке чыктым 
да, Акылайды кєздєй бастым. Ал сїйїнїп жаткандыр деп ойлондум. 
Канткен менен максатына жетти. Менин башымды ажыратып алды...

Демейдегидей короонун эшиги ачык. Кире берип, илгичти иле салдым. 
Акылай кире бериштеги бєлмєдє китеп окуп отуруптур. Мындайды тїк 
кєргєн эмесмин. Сырткы короонун илгичи шылдырт дегенде эле ал тєркї 
бєлмєгє кире калып, дивандын тегерегинде мени кїтїп калчу. Ал азыр 
антпей эле менин тїрїмдї тикирейе карап койду да:

– Эмнеге келдиў? – деди.
– Сага... Акылдашайын деп келдим. Эмне, бир кїндє эле мени жак-

тырбай калгансыўбы? Баары бир мен сени сїйєм.
– Сїйєм дечи. А Жазгїлдїн, Бегимайдын тагдыры эмне болот? Алдагы 

келесоо башыў ошону ойлодубу?
– Антип катуу кетпечи, Акылай. Алар кетип калды.
– Сени таштап кетти да.
– Ооба.
– Таштап кеткен кандай болот экен? Сен ага ичиў ачышкан жокпу?
– Ачышып атат, ачышканда да єлгїдєй ачышып жатат. Ачышкан 

менен эми эмне кыла алат элем.
– Сен мени таштап кеткенде да, дал сендей ичим ачышып далайга чейин 

ооруп, зорго айыккам. Ошол єчїмдї акыры алдым. Кечээги окуяны атайы 
уюштурдум. Ушунча кїндєн бери кєрбєй жїргєн «кєзї сокур» аялыўдын 
кєзї кєрсїн дедим. Тїшїндїўбї! Эми чыгып кет! Бол, бул босогону ат-
табагын!

Эси оогон кишидей дал болуп, ага эмне деп жооп айтарымды билбей, 
бир жерде селейип турдум да, ал мага ызырына карап тєркї бєлмєгє 
кирип кеткенде гана эсиме келгенсип: «Єчїмдї алдым дедиўби, єчїмдї 
алдым дедиўби» – деп жинди кишидей он жолу кайталап сыртка чыктым. 
Башым тегеренип баратат. Їйгє араў жетип, єз бєлмємє кирип єўгїрєп 
єксїгєндєй дымымды чыгарбай ичимден ыйлап жаттым. Бир топтон 
кийин апам кирип келди. Эне деген эне да, мага боору ооруп, башымды 
тизесине жєлєп эркелете: 

– Эмне болду? – деди.
– Апа, Жазгїл эми їйгє келбейт. 
Иштин чоо-жайын апам кайдан билсин:
– Келет балам, келет. Ага сен деп, єйдє карап сїйлєбєсєк, келбеске кандай 

акысы бар. Келет, биз аны кєпкє тєркїнїнє жаткыза койбойбуз, балам.
«Кыўыр иш кырк жылда болсо да билинет» дегендей, ошонун эртеси 

эле Жазгїлдїн ата-энелери келип урушуп, чатакташпай эле жєн-жайды 
айтып, Жазгїлдїн кєр-жерлерин алып кетти. Жазгїлдїн кетиши ата-
энемди менден бешбетер кайгылантты. Ооруларына оору кошулуп, 
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бїжїрєп калышты. Акылай болсо Турциянын Анкара шаарында жашап 
жаткан кїйєєсїнє соткасы менен сїйлєшїп койгон экен, тїрк жигит дароо 
жетип келиптир. Ал бай экен, Акылайдын таякеси жакындарын чакырып, 
эки кїн той жасады го, чиркин. А мен болсом андан эч кандай єч ала 
албасыма, куттуу очогуман айрылганыма кїйїп-бышып, кан басымым 
кєтєрїлїп їйдє жаттым. 

Ал эми эки жыл єткєндєн кийин ата-энемдин экєє теў каза болуп, 
бороондогон кайгыга тушугуп, коколой жалгыз калдым.

* * *

... Кыш. Эшик суук, їй да суук. Аяз бороондоп, бош жабылган эшик 
бороондун кїчї менен ачылып кетти. Сууктун їстїнє суук кошулду. Эмне 
кылам? Мештеги от кїйбєй койду. Ушинтип эч кимге керегим жок, эч 
кимдин каргышы тийбей ємїрїм єтєбї? Канча жылга созулат? Же менин 
абалымды тїшїнїп, Жазгїлдїн боору ачып кайра кайрылып келер бе-
кен? Жок келбейт. Ар-намыс менде канча болсо, анда да ошончо. Андан 
таптакыр їмїтїмдї їзїшїм керек...

 Карачы, кайра дагы эшик ачылып, ойду аязга айландырып, суук ыр-
кырап кирип келди. Айланайын Кудайым ай, мен ушунчалык кїнєєгє 
баткан адам болуп калдымбы, же кечирер кїнїў бар бекен Жараткан?..

Єч
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ТАБИЯТТА 
ТАЗАРГАН БАЛАЛЫК

(Кїндєлїктєн этюддар)

Тор сеткадагы «Русская водкалар»

Ємїрїмдєгї эў урунттуу, эў таттуу 
учур — балалыгым болду.  Сексенинчи 
жылдардын ичи балалыгымдын бал ширин 
учуру эле. Ошол кезде їйдє тєрт кыз элек. 
Улуу эжелерим турмушка чыккан, бир 
агамды армиядан кийин таэнемдер колуна 
алып, экинчи агам шаарда жашачу. Удаа 
тєрєлгєн тєрт кыз їй жумуштарынын баа-
рын аткарчубуз. Мен болсо эркек болууну 
самачумун, кєйнєк кийбей ыйлачумун. 
Узун кєйнєк кийгизип койсо: «Мени кыз 
кылбагыла, баары бир кыз болбойм» –деп 
кєйнєктїн этегин шымымдын ичине ны-
гырчумун. Атам мектепте мугалим, апам 
бала бакчада тарбиячы болчу. Огороду-
буздун нары жагы 9 гектар алма багы, 
андан єйдєрєєгї саз болчу. Саздын наркы 
этегинде мїрзє турчу. ХIХ кылымдын 
1860-жылдарынан баштап тынбай келе 
баштаган орустар ХХ кылымда Ысык-
Кєлдє биротоло єз таасирин тийгизип тур-
ган кез экен азыр ойлосом. Ар бир дїкєндє 
«Русская водка» суудай акчу. Арактардын 
башкача аталарын билбептирбиз, бир эле 

Сымбат 
МАКСЇТОВА 

Эссе

Ысык-Кєл районунун 
Чырпыкты айылында 1972-
жылы туулган. 

К ы р г ы з  у л у т т у к 
университетинин жур-
налистика факультетин 
бїтїргєн. «Кыргыз Туусу», 
«Аалам» ж. б. ММКда 
иштеген. 

Учурда «Эркин-Тоо» 
гезитинде бєлїм башчы. 
Тєрт китептин автору.
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ушул арак єтїмдїї болчу. Ыраматылык атам жумуштан келген-
ден кийин же дем алыш кїндєрї алма бакта кошунасы Ашым ата 
менен эў даамдуу ак алмалардын сыртын макиси менен аарчып 
отуруп, ойноп жїргєн мени чакырып, апамдан каткан беш сом 
отуз тыйынын берип, аракка жумшачу. Тор сеткага «Русская 
водканы» кєтєрїп келчїмїн. Алар шашпай сїйлєшїп отуруп 
арагына алманы закуска кылышчу. Кошуна Ашым атанын аялы 
Кишим апа болчу. Тентек балдар алардын жанынан єткєн сайын: 
«Ичим ий, Кишим, тишим ий, Кишим», «Башым ий, Ашым» – 
деп ооруп аткан кишидей болуп, тийише берчїбїз. Бир айтып бир 
койбой, аларды кєргєн сайын ушул сєздєрдї айтып, ичибизди 
же тишибизди же башыбызды басып калар элек. Єйдєкї кєчєдє 
Койчукен ата да жашачу. Аны да: «Баланча антип койчу экен, 
тїкїнчє тигинтип койчу экен» – деп сїйлєнїп єтчїбїз. Жарык-
тык кишилер, биздин ал кылыгыбызга эч унчугушчу эмес. 

Оля, Толя, Коля

Саздын жээги менен алма бактын ортосунан шаркырап чоў суу 
агат. Їйдє жалаў кыздар болгондуктан эркектин ишин аткарып, 
мал багуу менин милдетим. Жалпы койлордун кезїїсїн, анан їйдє 
калган козуларды кайтарчумун. 

Бир кїнї козуларды кайтарып жїрсєм, жардын тїбїнєн ак-
кан сууга бир арык козу аттайм деп кулап кетип, суу менен агып 
жєнєдї. Мен чымылдап жардан ылдый тїшїп, суу жээктеп чуркап 
баратам, колумду сунуп коём же жетпейм. Ал адамча жалооруй 
тиктей агып эле баратат. Сууга боюмду таштайын дейм, корком. 
Акыры баягы козу бир бутакка илинип, жээкте туруп калды. Чур-
кап барып тартып алдым. Байкуш козу суудан чыгып эс алгандан 
кийин мени энесиндей ээрчип алды. Ошол кїндєн баштап кайда 
барсам ээрчийт. Менде ошондон баштап, малга деле адамча мамиле 
жасаса болот турбайбы деген ой келди. Кайтарган козуларыма, 
торпокторума, итиме сїйлєп, кол менен жаўсап тїшїндїрїп, 
эркелетип же урушчу болдум. Кечкисин жем жебей жаткан козу-
ларды нары тїртїп, єзїм жеп жаткандай аштоого колумду салып 
кытыратчумун. Ошондо жебей жаткан козулар мени тїртїп, жем-
ди талашып жеп киришчї. Козуларыма Оля, Толя, Коля деп ат 
коюп алчумун. Аларды тїшкїсїн сугарыш керек болгондо аттарын 
атап эле кыйкырып койсом, жарышкан бойдон чуркап келишчї. 
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Уйдун  куйругуна  сїйрєлгєндє...

Бизде бир шукшуўдаган кунажын бар болчу. Кїндє кезїїдєн 
келатканда тосуп турган мени алыстан кєрїп, качып жєнєчї. Аны 
тосуп алуу айныгыс милдетим эле. Кечке аны издеп жїрїп, тїн 
ичинде араў таап келчїмїн. Бир кїнї анын кылыгы катуу жанга 
баткандыктан, эч жакка коё бербей эрте алып келем дедим да, катуу 
качып бараткан уйдун куйругуна жармашып алдым. Аны менен 
кошо жарышып катуу чуркап баратып, жыгылып кеттим. Ошондо да 
колумду куйругунан коё бербей сїйрєлїп кете бердим. Кийин ойло-
сом, кинодо атка сїйрєлгєн актерлордой эле болуптурмун. Акыры 
уйдун эси ооду, тык эле токтоп калды. Экєєбїз тиктешкен бойдон 
туруппуз, энтигип дем алып жатабыз. Менден кутулбасын билди 
окшойт, жоошуп їйдї кєздєй басып берди. Аны їйгє эрте жарыкта 
алып келгениме бир кубансам, колу-буттарым тытылганын кєрїп 
ыйлагым келди. Короого киргизгенден кийин кылыгын айтып уру-
шуп атам, урушуп атам, акыры таяк менен бир катуу чаап алдым. 
Кїнєєсїн сезгендей башын жерге салып калды. Дагы бир кїнї ал 
кунажын карды ток туруп эле мєўкїп качты. Аркасынан кубалап 
барып таппай калдым. Караўгы кирип кеткен. Издеп жїрсєм апам 
келип калды. «Эми аны кайдан табабыз?» – деп зээни кейиди. «Мен 
аны билем, ал мїрзєгє кирди, азыр айдап чыгам» – деп эле жєнєп 
кеттим. Апам коркуп, ошол жерде тура берди. Мїрзєнї аралап жїрїп 
топ этип улам ылдый тїшїп кетем, кайра чыгам, кайра тїшїп кетем, 
ошентип жїрїп, уйду таап айдап келдим. Кийин ойлосом, адамдар 
кємїлїп їстї топурак, асты кєўдєй болгон жерлерди басып алып 
кулап кетип, кайра чыгып жїргєн турбаймынбы. 

Ошол уй шукшуўдап жїрїп кийин жардан кулап єлдї. Єкїнгєн 
жокмун, кубанып да кетпедим. 

Бакаларга кептелип...

Бир кїнї кечинде козу кайтарып жїрїп їйгє келсем, колонкадан 
суу акпай, їйдє ичээрге суу жок калыптыр. Апам їйдєн чыкпаган 
кыздарына айтса деле, алар суу алып келиштен коркуп отурушуптур. 
Суу чыкпай калганда саздын этегиндеги кудуктан алчубуз. Кїїгїм 
кирип калганына карабай эки чаканы кєтєрїп алып сазга жєнєдїм. 
Кудукка мына жетип суу алайын дегенде карасам толтура бакалар 
секирип келатышат. Тимеле жер жайнайт, басарга жер жок. Айлана-
тегерегимдин баары эле чуру-чуу бакалардын їнїнє толуп чыкты. 
Каттым да калдым. Саздан чыккан бакалар бутумдун тїбїнєн єтїп, 
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миў сандап айылды кєздєй баратышат. Эўкейсем, кудуктун ичи да 
толтура бака. Эки жагымды карасам бир адам жок, суу алганы айыл-
дан эч ким кудукка келбептир. Канча турдум билбейм, бир убакта 
єзїмє єзїм дем бериш їчїн катуу кыйкырдым да аттап-буттап, бош 
чакаларымды калдыратып секирип жєнєдїм. Бакырып келатып 
бир-экєєсїн балчайтып басып алдым окшойт. Ошентип, суу албай 
їйгє келдим. 

Биз сазга ойноп жїргєн учурларда боз бакалардан сырткары кы-
зыл бакаларды да кєрчїбїз. Байчечекей гїлїн теребиз деп барып, 
саздагы майда суулардын жээгинде їстї їч кырдуу кыпкызыл ба-
калардын отурганын кєргєндє колубузду акырын тартып алчубуз. 
Мектепте химиядан сабак берген Гїлсана эже бакаларды сойдуруп, 
практика єтчї. Санитардык милдетти аткарган ошол миўдеген ба-
калардын азыр айылга барып бирин да кєрбєйм. Эгемендик алганы 
кытайлардын келиши менен бакалар кафе-ресторандарга тамак 
катары терилип жок болду.

«Ленин орус эмес!»

Орустардын таасиринен улам ата-энем атеист болушту. Марксизм 
менен Ленинизмдин осуяттарын окутушуп, Маркстын «Дин – башты 
айланткан апийим», Лениндин «кудай жок» деген сєздєрїн оку-
тушчу. Ушундай саясаттан улам бала чакта кыргыздын тарыхын 
окубай чоўойдук. Эсимде калганы – Россияда болгон дїйнєлїк 
1–2-согуштар, Маркс, Энгельс, Лениндин осуяттары, алардын бири-
бирине жазышкан каттары, бала чактары, КПССтин съезддери, анда 
каралган маселелер, ак падышанын тактан кулашы, социализм-
дин курулушу болду. Атам тарыхтан сабак берсе дагы бизге нагыз 
кыргыздын тарыхын айткан эмес. Анткени пединститутка єтєрдє 
маўкурт мугалимдердин «атам эл душманы деп айтсаў єткєрєбїз» 
деген талаптарынан жана советтик системанын саясатынан кєп 
нерсени айтуудан корккону билинип турчу. Ошол бала чакта: «Ата, 
Кудай барбы?» – десем, жооп бергенден тайсалдачу. 

Бир кїнї эжем мага «Ленин орус экен» десе болобу? Оозум ачы-
лып эле калды. Биз сїйгєн, кїнї-тїнї окуган, бизге азаттыкты алып 
берген Ленин атабыз кантип эле орус болуп калсын? – Калп айтпа! – 
дедим бакырып. Эжем менин кєзїмє тимеле душманымдай кєрїндї. 
– Ишенбесеў жїрї, атамдан сурайбыз, – деди. – Жїрї, – деп атама 
бардык. Атам дагы ага кошулуп, Ленин орус деди. Ошондо уккан 
кулагыма ишенбей, єпкє-єпкємє батпай катуу ыйладым. Кєрсє, 
биздин мээбизге, жїрєгїбїзгє Ленинди абдан сиўиришкен экен. Биз-
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дин їйдїн китеп текчесинде Ульяновдун бала чагы турчу, аны окуп 
алып абдан сыймыктанчумун. Їйдє Маркстын, Лениндин том-том 
китептери катар-катар тизилип турчу. Аларды окубай коюу мїмкїн 
эмес болчу, кийин мектептен эмес, университеттен да кєп окудук.

Корккондон чокунуу 

Биз бала чакта кїнєє кылып же бир жерден кечигип калсак їйгє 
орустардай чокунуп кирчїбїз. Айылдагы аты чыккан белгилїї адам-
дардын кєзї єтсє мїрзєгє орустардай коюшчу. Єлгєн адам табытка 
салынып, 4–6 адам алмашып кєтєрїшїп, артынан 15–20дай аскер 
кийимчен адамдар, орус солдаттары орустардын траур музыкасын 
ойноп барчу. Анын артынан баш кийимдерин колуна алган айыл-
дык эркектер самсып жєє жєнєшчї. Биз, балдар, андан коркуп, 
кєрїнбєєгє аракет кылып, дарбазанын жыртык-тешигинен карап 
турчубуз. Айрым їйлєрдє куран да окутулбай, арак суудай тєгїлчї. 
«Русская водка» совет элинин негизги тамагы болуп, эў пайдалуу 
тармак катары Москванын чєнтєгїн калыў толтурчу экен.  «Бардыгы 
бирєє їчїн, бирєє бардыгы їчїн» деген коммунисттик ураан менен 
эч ким байып кетїїгє умтулчу эмес, Компартия турганда эч ким 
жакыр да болгон эмес. Арак ичип бардыгы коймаарек эле жашай 
беришчї. Бирок орус эли чынчыл, эмгекчил эл. Бирєєгє карасана-
тайлык мамиле кылышканын кєргєн, уккан да жокпуз. Аралашып, 
ынтымактуу жашачубуз. Бирок эгемендик келгенден кийин алар 
биздин айылдан кєчїп кетишти.

Сулуу да, акылдуу да Ольга Кацуба эжей

Бизди мектепте Ольга Михайловна Кацуба деген эжейибиз коўшу 
Тамчы айылынан келип окутуп калды. Кээде автобус менен келет, 
кээде кїйєєсї мотоцикл менен алып келип, алып кетет. Баарыбызга 
башка мугалимдер бир теў, ошол эжей бир теў болчу. Анын сулуу-
лугу, кийингени, таланты, эмгекчилдиги бизди арбап алчу. Бизге 
англис, орус тилдеринен сабак берчї. Ошол учурда анын колунан 
окуган окуучулардын баары англис тилинен жакшы окудук. Ан-
глисче ырларды обону менен їйгє чейин ырдап барчубуз. Бизди орус 
адабиятына сугарды. Сїрєтчї да болчу. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, 
Толстой, Чеховдордун сїрєттєрїн портрет кылып тартып, классына 
илип койчу. Музыкант да болчу. Фортепианодон классикалык му-
зыкаларды – Шопендин, Моцарттын єлбєс эмгектерин ойноп берчї. 
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Бизге їйрєткєн орусча, англисче ырларынын баарын пианинодо 
чертип ырдатчу. Ал иштеп турганда мектепке баруу майрам болчу. 
Ар тараптуу таланттуу эжейдин биз чоўоюп калганда мектептен 
єз айылына иштеп кеткени абдан єкїндїргєн. Ал азыр Бишкекте 
жашайт.

Пачка-пачка акчалар

Бала чакта абдан тентек, бирок чынчыл, бетке айтма, єжєр болчу-
мун. Бир кїнї єйдєкї кєчєдє жїрсєм, жолдун ортосунда пачка-пачка 
акча жатат. Акчаларды салган баштыгы да жерде экен. Акчаларды 
ага шыкап салып эле почточу Акинди издеп жєнєдїм. Менде акча бар 
экенин эч кимге айтпай, кєчємє-кєчє издеп жїрїп аны таап, башты-
гын колуна карматтым. Єўї бопбоз болуп турган экен, сїйїнгєнїн 
да билген жокмун, артка чуркап кеттим. Бала чакта бирєєдєн акча 
алуу, акча суроо мага жат кєрїнчї. Эч качан акчага азгырылган жок-
мун. Огороддогу єрїктєр ошондо мендей жаш болгон го, бадырайып 
алмадай чоў болуп бышчу. Апам єрїктєрдї терип салып бергенде эки 
чоў чака єрїктї велосипедиме илип алып, 2 чакырым алыс жолдун 
жээгине алып барып, бат эле сатып келчїмїн. Бир кїндє 5–6 жолу 
єрїк сатып кетсем эртеден-кечке отурган кемпир-кезектер таў калып 
эле карап калышчу. Ошол єрїктєрдїн акчаларын апама бергениме 
бактылуу болчумун. Андан бир тыйын алып калуу оюма да келчї эмес. 
Кичинемде «Школьник», андан кийин «Орленок», андан чоўойгондо 
«Урал» деген велосипеддерим болду. Эсимде, мен бала чагымда кєзїм 
ооруп калды. Айылда абдан мээримдїї Валя деген орус врач бар болчу, 
апам ага кєргєзїп, кєзїмє дары куюшчу. Дарыны кєзїмє куйдурбай 
качканда велосипед сатып берип алдашкан. Ошондон кийин жалаў 
велосипед тээп чоўойдум. Очки тагынып жїрїп, кийин кєзїм жакшы 
айыкканда таштадым. Азыр эми єзїм кыздуу болгондо бала чагымды 
эстеп, ага велосипед алып берсем теппейт. 4–5 жылдан бери тебилбеген 
бойдон ошол велосипед турат.

Маймылдай секирип маашырланганда

Айылдын башындагы суу аккан жарлардын жээгине мажїрїм 
тал жыш єсчї. Тентектигимен ошол дїпїйгєн мажїрїм талдарга 
чыкчумун да, самсаалаган бутактарын кармап ылдый салаўдаган 
боюнча кїїлєнїп, экинчи мажїрїм бакка секирчїмїн. Андан 
кїїлєнїп їчїнчїсїнє, тєртїнчїсїнє, бешинчисине маймылдай се-

Табиятта тазарган балалык

www.bizdin.kg



92

кирип маашырланчумун. Жер менен эмес, бак менен бир топ жерге 
келгениме сыймыктанып калчумун. Балдар болуп жардын башына 
туруп алып тємєн жагында аккан сууга тїшїп калбай, секирип єтїп 
жарышчубуз. Азыр ойлосом, Кудай єзї сактап жїргєн экен.

«Єлтїрєм деген, єлтїргєн тура»

Малды мен карагандыктан атам дайыма кой союп жатып: «Мына, 
мунусу да семиз чыкты, менин кызым баккан да» – деп мактап койчу. 
Бир кїнї 3–4 айыл ары жашаган таэнем ата-энемди чакырып калды. 
Экєє жасанып кетип баратса мен да ээрчидим. «Сен кетсеў, козу-
ларды ким карайт?» – дешти. Жиним шакардай кайнап: «Козуўду 
єлтїрємїн» – деп кыйкырдым. Унчукпай дарбазаны жаап кетип ка-
лышты. Кечке жуук козулар беде жеп, ичтери кєєп чыгыптыр. Эсим 
чыгып, аларды кубалай баштадым. Ары-бери кубаласам да болбой, 
бир убакта мен жакшы кєргєн кїрєў козу кулап тїштї. Чабалактап 
абдан кыйналды, башынан єйдє тартсам да тура албай койду. Эмне 
кыларды билбей, кошуна Аман абага чуркап барып, козунун ичи 
кєєп жатканын айттым. Ал макисин алып келип, козуну беседкага 
жаткырып туруп мууздап салып, кетип калды. Калган козуларды 
жаткырбай кубалап жїрїп аман алып калдым.  Бир убакта апам 
менен атам кєчєдєн кирип келип эле беседкада мууздалып жаткан 
козуну кєрїштї. «Єлтїрєм деген, єлтїргєн тура» – деп апам кый-
кырганда эле тызылдап качып кеттим. Ошондо оозумдан чыккандай 
эле бир козунун єлїп калганына таў калгам.

Єлгєн бука, тууган эшек

Айылыбызда колхоздун букасы бар болчу. Ал кайда кааласа жал-
гыз оттоп жїрє берчї. Бир кїнї кой кайтарып, алма бакта жїргєм. 
Ары жакта ошол буркуйган бука оттоп турган. Бир убакта эле ал 
башын кєтєрїп мени тиктеди. Аны кєрїп менин жїрєгїм шуу этип, 
коркконумдан алма бактын башына чыгып кеттим. Ал менден кєзїн 
албай койду. Кабагы бїркєлїп, кєзї кызарып чыкты. Ушундай бир 
коркунучтуу тиктеп тура берди. Ичимден «жинденип жаткан тур-
байбы, азыр катуу келип мени сїзсє бак-сагым менен кулап тїшєм 
го», – деп качып кеткенден коркуп, бакты бекем кучактадым. Канча 
убакыт єткєнїн билбейм, бир убакта эле мени сїзєт го деген бука 
турган жеринде эле кєзї аўтарылып кулап тїштї. Алма бакка ооп 

Сымбат МАКСЇТОВА

www.bizdin.kg



93

тїшкєндїктєн, дїпїйгєн алма бак качырап барып, сынып калды. 
Бактын башынан кантип секирип тїшкєнїмдї билбейм, тызылдап 
чуркап барып кошуна Аман абага айттым. Ал баягысындай макисин 
алып келип, кошуна адамдар менен мууздап салышты. 

Дагы бир жолу ошол алма бакта жїрсєм эшек мени тиктеп кал-
са болобу? Мен дагы аны тиктеп корко баштадым. Бул дагы баягы 
букадай єлгєн аткан турбайбы деп чымылдап чуркагыча чын эле 
ал жерге кулап тїшпєдїбї.  Аман абанын їйїнє чуркап барып эле: 
«Эшек єлгєнї жатат» – деп кыйкырдым. Экєєбїз чуркап келсек, 
эшек єлбєй эле кодолек тууп коюптур. 

Ошентип, балдай ширин балалык кезим, суу куйду тентектигим 
он їч жашымда «жїрєктєн операция болуп», аз-аз токтолду. 
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БЕЙТААНЫШ 

АЯЛДЫН КАТЫ

Айтылуу жазуучу Р. тоодо їч кїн сейил-
деп жїрїп, Венага таў эрте кайтып келди 
да, вокзалдан газета сатып алып, анын 
чыккан кїнїн кєрєр замат бїгїн туулган 
кїнї экенин эстеди. Кырк бир жаш деген ой 
кєўїлїнє кылт этти, бирок бул ой аны ку-
банткан да, кейиткен да жок. Шуудураган 
газетаны барактап бир сыйра кєз жїгїртїп 
чыккан соў, такси жалдап, їйїнє жїрїп 
кетти. Ал жокто эки киши издеп келге-
нин жана нечен ирет телефон чалынганын 
малайы айтты. Анан їйїлїп калган кат-
кабарларды батнуска салып апкелип берди. 
Жазуучу каттарды кєўїлкош карап отурду, 
жиберген кишилери кєўїлїн бурган кээ бир 
конвертти ачып кєрдї, бирок бейтааныш 
кол менен жазылган єтє эле кєлємдїї бир 
катты ачпастан бєлєк алып койду. Аўгыча 
чай сунулуп калды. Р. креслого жайлуураак 
отурду да, газета менен бир нече проспекти-
лерди кайрадан барактап чыкты. Анан 
сигара тартты, ошондон кийин гана алиги 
кєлємдїї катты ачты.

Бул єзї кат эмей эле кол жазма сыяктуу. 
Бирдемеден улам туталанган бейтааныш 
аял калтыраган колу менен отуз чакты бетти 
толтура жазган. Р. эриксизден конвертти 

Кєркєм котормо чеберлери

Стефан 
ЦВЕЙГ

Австриялык атактуу 
жазуучу Стефан Цвейг 
1881-жылы Вена шаарын-
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жашында алгачкы ырлар 
жыйнагын чыгарган. Би-
рок ал дїйнєлїк даўкты 
ырдан эмес, новеллала-
рынан тапты. Адам таг-
дырына аябаган жапа-
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рынын бир тобу дїйнєлїк 
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алды.

Г и т л е р  б и й л и к к е 
келип, Германияда фа-
шизм доору башталган-
да, гуманист жазуучу-
нун китептерине тыюу 
салынган. Австрияны 
фашизм басып алганда 
ал Ата Журтунан алыс 
качууга аргасыз болуп, 
Европаны фашизмдин 
єртї каптап, бардык 
идеал, їмїттєрї ошол 
єрткє кїйїп жатканын 
кєрїп, Стефан Цвейг 
1942-жылы єз ємїрїн єзї 
кыйган.

www.bizdin.kg



95Бейтааныш аялдын каты

кайра кармалап, дагы башка кагазы жокпу деген ой менен ичин ка-
рады. Бирок эчтеме жок экен. Каттын єзїндє да, конверттин бетинде 
да жиберген кишинин же адреси, же аты жазылбаптыр. Бул бир ук-
муш деп ойлоп, Р. колуна катты кайра алды. Жогорку кат башында: 
«Мени эч качан тааныбаган, сага!» – деген жазууну таў кала окуду... 
Кимге? Агабы же оюнан чыгарган каарманынабы? Бир убакта туюк 
сыр кызыктырып жиберди, Р. катты окуй баштады.

«Кечээ балам єлдї. Ажалдан ушу наристенин жанын талашып, 
їч кїнї-тїнї бою алпуруштум. Алсыраган денеси от болуп кїйїп-
жанып жатканда кырк саат катары менен жанынан карыш жылбай 
отурдум. Ысык чекесине муз басып, алдастап тыбыраган кичинекей 
колун колумдан чыгарбай кїндїр-тїндїр кирпик какпадым. Їчїнчї 
кїн єтєрдє тырп этер алым калбады. Кєзїмдїн кандай илинип 
кеткенин билбейм. Шордуу жаным, катуу креслодо їч-тєрт саатча 
карайлап уктап калган экенмин, ошол учурда шум ажал уулумун 
жанын сууруп кетиптир. Мына эми каралдым кичинекей керебе-
тинде сулк жатат. Єўї єзгєрїлбєйт, уктап жаткансып тирїїсїндєй 
эле. Жоодураган кара кєзї ачылып калыптыр, жумуп коюшту. Ак 
кєйнєгїнїн кєкїрєк їстїнє эки колун кайчылаштырып салышты. 
Керебеттин тєрт бурчунда тєрт шам созолонуп кїйїп турат. Жїзїнє 
тїз багып кароого даабай, кыймылдабастан мен биерде катып отурам. 
Шамдалдын жалыны ары-бери жалп этсе, бетине, бек кымтылган 
эриндерине кїўїрттєнгєн ала кєлєкє тїшє калат да, єўїнє жан 
кирип келаткандай кєрїнєт. Ал єлбєгєндєй, кайра ойгончудай, 
жылаажын їнїн чыгарып, балалык сїйкїмї менен мага бирдеме 
айтчудай сезилет. Бирок єлгєнїнє кєзїм жетет. Ошон їчїн тик ба-
гып карагым келбейт: Куру їмїткє алданып, тїбєлїк ойгонбосуна 
кєзїм жеткенде кайра азапка тїшєйїмбї.

Ооба, уулум кечээ жаштайынан жайрады. Эми мага бу дїйнєдє 
жалгыз сен гана калдыў: мени тааныбаган-билбеген, азыр ушул 
тапта да дїйнєкапар сайрандап, же адам менен буюмдун айырмасын 
ажырата карабай, экєєнї бирдей шакаба чегип жїргєн сен гана; эти-
бар алып мени эч качан тааныбаган, бирок тїбєлїк арзып сїйгєнїм 
сен гана калдыў.

Мына бешинчи шамды алып, сага кат жазып отурган столума 
жакын койдум... Жок, мен єлїк баламдын жанында жападан жал-
гыз отура албайм, жїрєктєгї зар-муўумду айтып кєз жашымды 
кантип тєкпєйїн. Ушул азаптуу оор мїнєттє арыз-арманымды сага 
айтпаганда кимге айтмак элем — жїрєгїмдє сен болгонсуў, болосуў. 
Балким, мен анчалык ачык айта албай жаткандырмын, балким, 
сен тїшїнбєй жаткан чыгарсыў. Андай болушу этимал: акылым 
ордунда эмес, башым зыўкылдап, бїткєн боюм сыздайт. Денем от 
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менен жалын, мїмкїн, азыркы кїндє ар кимдин эшигин аўдыган 
сасык тумоо чыгар. О, ал илдет келсе кана — єзїмдї єзїм єлтїрєм 
деп кыйналбастан азыр эле уулумдун артынан єлсєм, арманым бол-
бойт эле. Кээде кєўїлїм караўгылай тїшєт, каттын аягына чейин 
жаза албай каламбы. Бирок бар кубатымды жыйып, мени эч качан 
тааныбаган сїйгєнїм сени менен жок дегенде ємїрїмдє бир жолу 
сїйлєшїп калсам дейм.

Жалгыз єзїў менен сїйлєшїп, оюмдагыны бїт айтайын. Єзїў 
билбесеў да дайым сендик болгон ємїр баянымды билїїгє тийишсиў. 
Бирок бул купуя сырларымды мен єлгєндє гана билесиў, анда жооп 
берїїнїн да кереги жок болуп калат, анткени азыр оттон алып, сууга 
салып жаткан илдет мени соо калтырбайт окшойт. Эгер тагдырым 
мени дагы жашай тїш десе, бул катты тытам да, мурда кандай ичи-
мен сызып унчукпай келсем, ошондой эле тиштенип жїрє берем. 
Эгерде катым колуўа тийсе, єзїў менен єлгєн аял сїйлєшїп жатат 
деп бил: ал аял эс тартып чоўойгондон кєзї жумулганга чейин жал-
гыз сендик болгон ємїрїн бїт баян этет. Айтканыман коркпой эле 
кой: єлгєн аялга эми сїйїїнїн да, кейїїнїн да, жубатуунун да — 
эч нерсенин кереги жок. Суранарым бир гана: жїрєгїмдєн кайнап 
чыгып жаткан бул арыз-арманыма ишен, ишенбей койбогун, сенден 
ушуну гана суранамын. Жалгыз уулунан айрылып олтурган жан 
калп айтпайт, ишен, жаным.

Чынында сени кєргєн кїндєн берки сырымды жаап-жашырбай 
баарын айтып берейин. Ага чейинки турмушумда элес-булас кїўїрт 
бирдемелер эсимде: жер кепе; анда турган мен билбеген адамдар; чаў 
басып, жєргємїш желелеп, єўї єчкєн буюмдар — булардан башка 
эсимде эчтеме жок. Сен келгенде мен он їчтє элем: жїрєгїмдєн 
сыгылып чыккан кандын эў акыркы тамчысы болгон ушул катты 
сен азыр окуп отурган тамда, квартираўа маўдайлаш аянтчада жа-
шачумун. Їстїнєн кара кийимин тїшїрбєгєн казначейдин жесири 
— апам, анын арыкчырай беш кєкїл кызы мен, албетте, азыр эсиўен 
чыгып кеткендир. Мещандык жарды тиричиликтин туткунунда 
тумчуккандай биз эч шаан-шєкєтсїз тынч жашачубуз. Сен биздин 
аты-жєнїбїздї деле укпаган болушуў керек, анткени эшигибизде 
жазуу жок эле, анын їстїнє биздикине киши-кара каттачу эмес, 
ал-жайыбызды сурап эч ким кирчї эмес. Бул окуя мындан он беш-
он алты жыл мурда болгон. Ырас, жаным, алардын бири да эсинде 
жок. А менчи?.. О, ал кїндєр ийне-жибине чейин кїнї бїгїнкїдєй 
кєз алдымда. Аты-жєнїўдї биринчи уккан кїн, анан сени биринчи 
жолу кєргєн кїн саатынан бери эсимде. Дїйнє менин кєзїмє обол 
ошондо кєрїнсє, кантип унутайын! Болгонун тєкпєй-чачпай бїт ай-
там, чыдап уксаў, жаным. Ємїр бою сени сїйїїдєн танбаган аялдын 
баянын чейрек саат уккандан сен да чарчабассыў, суранам, толук ук.

www.bizdin.kg



97Бейтааныш аялдын каты

Сен кире электе ал квартирада уруштан башканы билбеген тїрї 
суук урушчаак, ажаан бир оўбогурлар турушчу. Єздєрї жакыр 
боло туруп, кошуналарынын жакырлыгын жек кєрїшчї, андай 
ындыны єчкєн пролетарийлердин наадандыгынан алыс жїргєнїбїз 
їчїн бизди да жаман кєрїшчї. Аракеч эри кїндє мас болуп келип, 
катынын кєп ураар эле. Їстєлдєрїн тарса-турс ыргытып, идиш-
аяктарын бырын-чырын сындырып, їй ичине бака-шака салып, 
бизге тїнкїсїн уйку берїїчї эмес. Бир жолу тїндє бети-башы 
кызыл-жаян канаган катыны тепкичке жылаўаяк-жылаўбаш 
чыўырып жїгїрїп чыкты. Мас эри артынан бакылдап сєгїп жїрєт. 
Туш-туштагы квартираларда тургандар жабалактап чыга калып, 
полиция чакырабыз деп коркутканда гана тигилер араў тынчыган 
болчу. Апам алар менен мунаса тїзїїнї башынан каалоочу эмес, а 
тїгїл ал їйдїн балдары, кыздары менен сїйлєшпєгїн дечї. Ошон 
їчїн балдары ыгы келе калганда мени кєп жектешчї. Кєчєдєн жо-
луксам, артыман тилдеп калышчу. Атїгїл бир кїнї жабыла кар 
менен урушуп, чекемди жарып коюшкан. Макулдашып алгансып 
ошол имаратта жашагандар бїт баары алигилерди жек кєрїшчї. 
Уурулугу їчїн эрин камап койгонбу, айтор, бир окуядан улам 
алар кєр-жерин алып, квартирадан кєчїп кеткенде баарыбыз теў 
бир балээден кутулгандай жеўилдендик. Анан квартира берилет 
деген жарыя каалгаларда кєп кїн илинип турду. Кийин аны алып 
коюшуптур. Ошондон кєп єтпєй эле башкаруучу: квартира жалгыз 
бой, адептїї жазуучу господинге берилди деди. Сенин аты-жєнїўдї 
мен ошондо биринчи уккам. Баштагы ыплас адамдар турган жайды 
тазалап, тартипке келтирїї їчїн эки-їч кїндєн кийин малярлар, 
шыбакчылар, обойщиктер, уборщицалар келишти. Жумушчулар 
тарсылдатып, шыпырып-сыйрып тазалап жїрїшкєнїн кєргєндє, 
кєкєйгє тийип, кєўїлдї жийиркенткен коўшудан араў кутулдук 
деп апам сїйїнєт.  Буюм-жїктєрїў  жеткириле  баштады, бирок єзїн 
кєрїнбєйсїў. Єзгєлєрдєн єзїн саал єйдєрєєк кармаган, салабаттуу, 
буурул чач камердинериў иш билги неме экен, бардык жумуштарды 
ызы-чуусуз башкарып жїрдї. Шаардан чет жашаган бизге бєтєнчє 
жаўылык    болуп кєрїнгєн камердинер баарыбызга жакты, анын 
їстїнє, ал да баарыбыз менен єтє ызааттуу, сылык мамиле кылчу. 
Бирок їй кызматчыларын єзїнє теў ата кылчу эмес. Келген кїндєн 
тартып эле ал апамды чоў даражалуу аял катарында ызааттап, ба-
шын ие сылык-сыпаа салам берчї болду, ал тїгїл секелек кыз мени 
да чоў кишидей кєрїп, жылуу-жумшак адептїї сїйлєшчї. Сенин 
атыўды ал єзгєчє сый-урмат менен атачу. Мындай мамиле карыган 
малайдын жєн гана байланганы эмес, андан да башка бир жакшы 
кєрїї сезими бар экенин дароо байкоого болот. Сага кызмат кылып, 
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сенин    жаныўда дайыма жїргєндїктєн ага суктансам да кеў пейил 
Иоганныўды мен да жакшы кєрчїмїн.

Бул кїлкї келтирер майда-чуйда нерселерди бирден терип айтып 
отурган себебим, жаным, жалтак єскєн жаш кызды адегенде эле єзїўє 
имерип жїрєгїнє чок салганыўды билсин дегеним. Кєзїм кєрбєй жа-
тып, сени шаан-шєкєттїї байлыктын кучагында элестетип, укмуштуу 
сырдуу кылып баамдадым. Єздєрїнчє жамаат болуп, бєлєк жашаган 
адамдар ар бир жаўылыкка таўыркай кызыгат эмеспи, шаар четин-
деги чакан имаратта турган биз да сенин келишиўди чыдамсыздана 
кїттїк. Бир кїнї мектептен келип, эшик алдынан мебель салынган 
фургонду кєргєнїмдє таў калганымы айтпа. Жїктїн кєбї оор буюмдар 
экен, жумушчулар жогорку кабатка чыгарып коюшуптур, эми майда 
кєр-жерлерди киргизип жатышыптыр. Сенин бул буюмдарыў мурда 
кєргєндєрїмдїн бирине да окшобойт, ошондуктан моокум канганча 
карамакчы болуп, босогодо турдум. Буюмдарыўдын арасында Индия-
нын кудайлары, Италиянын скульптуралары, жаркыраган чоў-чоў 
сїрєттєр жїрєт. Баарынан да китептериўчи, мынчалык кєп, мынчалык 
кооз китептер болот деп їч уктасам тїшїмє кирген эмес. Китептериўди 
босогого жыйып, малайыў бирден ала чыбык менен чаўын кїбїп, анан 
тазалап-аарчып жатты. Китептер їйїлгєндєн їйїлдї, а мен кызык-
кандан кызыгып айланчыктайм. Иоганн мени кет дебеди, бирок тур-
ганымы да жактырган жок. Жумшак кайыш мукабаларын кармалап 
кєрсєм деп канчалык оолукканым менен бир китебиўе да батынып 
кол тийгизе албадым. Жалтактап кєз кыйыгымды салсам, арасында 
французча, англисчелери жїрєт, кай бирлери мен билбеген тилдерде 
жазылыптыр. Балким, ошерде кечке чейин тура берет белем, бирок 
апам чакырып калды.

Єзїўї кєрбєсєм да, ал кїнї такыр оюман чыкпай койдуў. Менде да 
арзан баа, тыштары жыртылган бир аз китептерим бар эле. Жакшы 
кєргєнїм китеп, колумдагыларды улам кайталап окуй берчїмїн. 
Бирок сенин китептериўе аябай таў калдым. Мынчалык сонун ки-
тептерди окуп чыккан, кєп тил билген адам кандай жан болду экен? 
О, ал бай го, окумуштуу го! – деп, назарымда сен мага олуя кєрїндїў.

Элесиўди элестетїїгє тырышам; биздин география мугалимибиз 
кейитїї, бирок андан да сулуу, ак кєўїл, жумшак мїнєз, кєз айнек-
чен, жайкалган ак сакалдуу абышка болуп элестедиў. Сени абышка 
деп элестетип, бирок эмне їчїн сулуу деп ойлогонуму алигиче бил-
бейм. Єзїўдї єўїмдє кєрбєй жатып, ошол тїнї тїшїмдє сени кєрдїм.

Эртеси сен келдиў. Бирок канчалык далбастасам да кєрє албай 
калып, ынтызарлыгым ого бетер кїчєдї. Акыры їч кїн дегенде 
жїзїўдї кєрїп, балалык кыялымда элестеткен олуяга таптакыр 
окшобогонуўа аў-таў калдым. Мага кєз айнекчен, ак кєўїл абышка 
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элестеп жїрсє, сен башкача болуп чыктыў: бїгїнкї кїндє кандай 
болсоў, так ошондой мезгил изин калтырбас, тїбєлїк жаш болуп 
кєрїндїў. Кийгениў спорт бычымындагы ачык кїрєў жакшынакай 
костюм экен. Эки тепкичтен бир аттап, балача жеўил гана жїгїрїп 
чыктыў. Шляпаў колуўда эле, жарык бешенеўден жарашыктуу 
чачыўдан кєзїмдї албай таўданып да, негедир кубанып да турдум. 
Гїлгїн жаш сїйкїм єўїўдї, сындуу сымбатыўды, келишимдїї 
жасана кийингениўди карап туруп, аў-таў боло калтаарып кеттим. 
Баарынан да биринчи эле кєрєрїм менен табиятыўдын эки ачалыгын 
сездим: тан-тамашага, жїрїштїккє берилчек, ышкыбоз, жалындуу 
жигит экениўди жана кєп окуп, кєптї билген билимдїї, єз ишине 
дайым тыкан, салабаттуу, токтоо, кыраакы адам экениўди байка-
дым. Жарык бети дїйнєгє ачык, караўгы бети жалгыз єзїўє гана 
белгилїї болгон эки жактуу турмушуўду мен туюк сездим, бирок 
ачык тїшїнбєдїм. Бул бєтєнчєлїгїўдї    башкалар да сезишер эле. 
Ошентип, он їч жашар менин башымды айландырып койгонсуп, 
ошондо эле сага бой сундум, турмушуўдун табиятыўдын алигидей 
купуя сырын сездим.

О, кымбатым, он їчтєгї мага сен таўыркаткан укмуш, куштар 
кылып кумарланткан табышмак элеў. Китеп жазат экен, тиги 
тєрєлєрдїн, улуктардын чєйрєсїндє даўкы бар экен деп кєрїнбєй 
жатып бизден кадыр-барк    тапкан    сен,    баладай    шайыр,    там-
шантарлык сымбаттуу, жыйырма бештеги жаш жигит экендигиў 
кимди таў   калтырбасын да,    кимди    суктандырбасын! Ошол кїндєн 
тартып мени їйдє болсун, тышта болсун сенден башка эч нерсе кы-
зыктырбай, жалгыз сенин элесиўден кубат алып, кєлєкєўє куштар 
болуп жашап калганымды айтып отуруунун зарылдыгы жоктур. 
Єзїўє, жїргєн-турганыўа, жоругуўа, жолдош-жоро тааныштарыўа 
назар салам. Бирок анын баары ынтызарлыгымы бєксєртпєстєн 
кайра ого бетер кїчєттї, анткени їйїўє келип-кеткендердин ар 
тїрдїїлїгї да табиятыўдын эки жактуулугун айгинелеп турчу. Жол-
дош жигиттериў (алар менен шатыра-шатман жїрєр элеў) самтыр 
кийимчен студенттер, автомобилге тїшїп айым-бегимдер келер эле. 
Бир кїнї опера театрынын директору келди. Ал атактуу дирижёрду 
мен бир жолу пультта турганыўда алыстан ызаат менен карап, таа-
нып калган элем. Сеникине соода окуу жайындагы жаш кыздар да 
келишчї, алар кысынып-уялып їйїўє жылт кирип кеткиче шашар 
эле. Деги  аялдар сага кєп келишчї.  Бир  кїнї эртеў менен мектепке 
баратканымда їйїўєн чїмбєттїї бир аял чыкканын кєрдїм. Бирок 
эчтемени эрен алган эмесмин. Анда он їчтє гана болучумун. Сага 
куштар кылып артыўдан аўдыткан ынтызарлыгым жїрєгїмдє жа-
ралган сїйїї экенин кайдан билейин.
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Бирок жаным, сага тїбєлїк багынган кїнїм саатынан бери азыр 
да эсимде. Бирге окуган мектептеш курбум экєєбїз сейилдеп басып 
келип, эшик алдында сїйлєшїп турган элек. Аўгыча автомобиль 
келип токтоду. Сен жерге ыргып тїштїў да, подъездди кєздєй бет 
алдыў. Ушул шамдагайлыгыў, чапчаўдыгыў мага алиге чейин 
сїйкїм! Негедир мен эшик ача койдум, экєєбїз беттеше тїштїк. 
Жїрєгїмдї керимсел сылап єткєндєй болду. Мени эркелеткендей 
кїлмїўдєгєн кєз карашыўа чїмкєдїў да, анан сїйкїм жылмайып,  
ооба, сїйкїм жылмайып, кандайдыр берилгендик менен акырын 
гана: «Чоў ыракмат, фрейлейн» — дедиў.

Болгону ушул гана сїйгєнїм. Бирок ошол кїлмїўдєгєн кєз 
карашыўа чїмкєлгєн мїнєттєн тартып мен сага ашык болдум. Ырас, 
бул имерип алгыч, кумарланткыч кєз караш, бул кучактап, азгыргыч 
жана ошол эле учурда жылаўачтагыч кєз караш жаратылышында бу-
зулган азгыргычтын кєз карашы экенин жана сен бул кєз карашына 
дуушар болгон, дїкєнчї болобу, алдыўан эшик ачкан горничная болобу 
— кєрїнгєн аялга тартуу кыла берериўди кийинчерээк билдим; бул 
кєз караш же кєўїл тїшїп, куштар болгондукту, же жєн эле кызыгып 
назар салгандыкты билдирбей тургандыгын, бирок кєрїнгєн аялга 
беттеген сїйкїмїн ага жылуу-жумшак таасир кошорун тїшїндїм. 
Ал кезде он їчтє элем, мындайыўы кайдан билейин. Ошон їчїн сенин 
алигидей сїйкїмїў жалгыз мага арналгандай сезилип, бїткєн боюм єрт 
алгандай болду. Мына ошол мїнєттє эселек кыздын жїрєгїндє аялдын 
сезими ойгонду да, ал жїрєк тїбєлїк сен деп кагып калды.

«Ал ким?» – деп сурады курбум. Мен жооп таба албай мукактана 
тїштїм. Ушул кєз ирмем убакыттын ичинде сенин атыў мен їчїн 
ыйык, жїрєгїмдїн купуя сыры болуп калганын билдим, ошол 
себептїї атыўы агай албадым. «Биз турган имаратта жашаган бир 
господин да» –деп кїўк этип жєн болдум. Балдардын шылдыўы 
чычалаткыч келет эмеспи, курбум да: «Эмне їчїн ал тиктегенде кы-
зарып кеттиў!» – деди. Табалап шылдыўдагандыктан мен ого бетер 
кызардым. Уятыма чыдабай: «Жинди экенсиў» — деп корс эттим 
туталанып. Ал тїгїл колуман келсе муунткум келип кетти. Курбум 
ого бетер шылдыўдап каткыра кїлдї. Ызаланып кєзїмє жаш теге-
рене тїштї. Ал кызды таштап, жогору жїгїрїп кеттим.

Ошондон баштап сени сїйїп калдым. Ырас, аялдардын алпе-
чинде жїргєн сага бул сєз жаўылык эмес, мындайдын далайын 
уккандырсыў.  Бирок  ишенсеў менчелик ашык болуп, ушунчалык 
берилип сїйгєн жан жоктур. Сен дегенде мен коркок-билиш болчу-
мун,   ошондо эле єзїмдї сага бергемин жана ошо бойдон кала бер-
дим. Жаш кыздын купуя сактаган жашырын махабатына ааламда 
эмне теўдеше алат? Эч нерсе! Ал махабат жан кыйгандык, кїўдєн 
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бетер їнсїз-тилсиз багынып, ошончолук їмїтсїз жана ичтен гана 
туталанып, ошончолук бекем, ошончолук тунук. Делебени козгоп, 
жан жыргалына жутунткан аялдын махабаты да жаш кыздын ма-
хабатына теў келе албайт. Сырдашы жок жалгыз жїргєн бала гана 
махабатын жїрєгїндє катып жїрєт. Башкалар ичтеги буулуктур-
ган сырларын бєлєк бирєєлєргє ишенип айта берип, єз махабатын 
баалабайт, жалынын суутуп жок кылат. Алар сїйїї жєнїндє кєп 
угушкан, кєп окушкан, алар сїйїїнї   ар кимдин башындагы   иш 
деп тїшїнєт. Алар сїйїїнї оюнчук кєрїшєт, биринчи ирет чылым 
тарткан баладай мактанышат. Бирок мен... сырдашар ынагым жок, 
дасыбаган мен шордууга акыл айтып, жол кєрсєтєр ай дээр ажам, кой 
дээр кожом болбоду. Караўгы орго кулагандай келечек тагдырыма 
боюмду таштадым. Жїрєгїм сен деп согуп, акыл-эсим сага чырма-
лып, кыялым кєлєкєў сыўары ар качан артыўан ээрчип калды... 
Атамдын єлгєнїнє кєп болгон, їй тиричиликтин тїйшїгїнє тебелен-
ген пенсия менен оокат кылган убайымдуу апам мага жат сыяктанат. 
Жаштайынан бузулган курбуларым мени чєйрєсїнє жуутпайт, єзїм 
да  алардан оолак жїрєм, анткени мен їчїн эў ыйык болгон кумар-
дануу сезими аларга оюнчук сыяктуу. Кєп адамдардын сїйїї сезими 
буудай тарап, кумдай чачылат. Мен болсом   жїрєгїмє сыйбай ашып-
ташып сыртка жулкунган кенчимди бїт бойдон сага арнагам. Мен 
їчїн сен ким болгонуўду кантип гана тїшїндїрєм! Теўдеш эчтеме 
жок, жєн    айтканда,    сен мага мїлдє аалам, бїт ємїрїм болдуў. 
Сага байланышы бар нерсе гана мага маанилїї, жандуу, кызыктуу 
болуп, башка эчтеме кєзїмє кєрїнчї эмес. Бир калыпта єткєргєн 
турмушумду буздуў да, ташкындатып жаўы нукка бурдуў. Мурда 
окууга  кєўїл  кош, эчтемеге жєндємї жок мен бат эле окуучулар-
дын алдына чыктым. Китепти сен жакшы кєрєт эмессиўби, ошол 
їчїн тїн ортосуна чейин баш кєтєрбєй жїздєгєн китептерди окуп 
чыктым. Сен музыканы жакшы кєрчїдєй сыяктангансыў, мен да 
эрегишкендей роялды їйрєнє баштадым. Апам таў калат. Сенин 
кєзїўє тыкан, жакшынакай болуп кєрїнєйїн деп, кєйнєктєрїмдї 
сєгїп кайра бычып жарашыктуу кылып тигип кийдим. Апамдын 
їйдє кийїїчї кєйнєгїн алжапкыч кылып мектепке кийип жїрдїм. 
Ошол алжапкычымда тєрт чарчы келген жамаачы бар эле, кєзїў 
чалып калып, жаман кєрїп калат го деп коркчумун, ошондуктан ар 
качан тепкичтен чыгып келатканда алжапкычымдын жамаачылуу 
жерин сумкам менен далдалап алчумун. Ошентем да, кокус кєрїп 
коёбу деп, їйгє киргиче шашам. Эми ойлосом балалыгым экен, ант-
кени сен мени таптакыр карап да койчу эмессиў.

Анткен менен эртеден керели-кечке кїткєнїм, аўдыганым сен 
элеў. Эшигибизде сары жез менен алкактаган айнектїї кєзєнєк 
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болор эле. Кєзєнєктєн сенин эшигиў кєрїнєт. Ошол кєзєнєк мен 
їчїн дїйнє кєрсєткєн терезе сыўары. Бул кылыгыма кїлєрсїў, жок, 
кїлбє, жаным, мен ал жиндилигиме азыр да уялбайм. Ал кезде мен 
ар кїнї китеп окумуш болуп, апам шек алып калабы деп коркконума 
карабастан суук далисте кєзїмдї албай отурар элем. Ал олтурушумда 
толгоп тарткан кылдай чыўалам, кокус сен кєрїнсєў чертилгендей   
дирилдейм.  Ар дайым сени кїткєндє менде чыдам жок, калтырайм, 
титирейм, тиштенем. Бирок сен саат пружинасынын канчалык 
чыўала буралганын байкабаган сыяктуу мени да элес алчу эмессиў. 
Саатыў чєнтєгїўдїн караўгы тїбїндє, ємїрїўдїн кїндєрїн чарча-
бастан эсептеп жїрєгїў каккан сайын ал да чык-чык этип ар дайым 
єзїў менен бир жїрєт. Нечен миў секунд єткєндєн кийин гана аны 
бир   карайсыў.  Сенин  ар  бир  кылык-жоругуў,  ар  бир галстугуў,   
ар бир костюмуў — баары   мага   белгилїї, баары мага таанымал 
болду. Акырындап тааныштарыўды да ажырата баштадым: Кээ 
бирєєлєрї жакчу, кээ бирєєлєрїн  жактырчу эмесмин.  Он їчтєн он 
алтыга чыкканчакты  мезгилде сенсиз жашаган, сени ойлобой, сени 
аўдыбай єткєргєн бир саат учурум болгон жок. Анан дагы кандай 
гана жиндиликтерди кылбадым! Колуў тийген эшиктин туткасын 
єпчї элем, эрдиў тийген деп ыйык кєрїп, кире беришке тапталган 
чылымыўдын калдыгын алчумун. Бирдемени шылтооломуш болуп 
кїн сайын кеч киргенде кєчєгє жїгїрїп чыгар элем. Чыккандагы  
максатым кайсы? Кайсы бєлмєўдїн терезеси жарык экенин кєрїї, 
ошерде олтурганыўды элестетип, белгисиз демиўе толкундануу. Сен 
бир жакка кетип жатканыўда байкуш Иоганн сары чемоданыўды 
тємєн алып тїшїп  баратканын кєрїп, бїткєн боюм дїркїрєчї. Сен 
жок ошол апталарда жїрєгїм кошо кеткендей жашоом максатсыз, 
кызыгы жок  болуп  калчу. Зеригип-талып, сиркем суу кєтєрбєй 
кабак тїйїп, тултуюп, тиги бурчтан бул бурчка аркы-терки басам, 
ыйлагандан кызарган кєзїмдї  апам кєрїп, кайгыман шек  алып  
калбаса экен дейм.

Ырас, мен сага качанкы балалык эселектигимди айтып отурам. 
Аларды айтуунун ордуна уялсам болор эле, бирок мага уят эмес. Антке-
ни сен деген жїрєгїм, махабатым тентек  кыялдуу ал чагымдагыдай эч 
качан тунук, жалындуу болгон эмес. Ал кездеги сїйїїмдї саат санап. 
кїндєп-тїндєп айтсам да бїтпєс. Ооба, сени ошончолук сїйгєм, жаным,  
а  сен болсоў мени сыртыман араў таануучусуў.  Тепкичте кокус сага 
бетме-бет келе калып кетенчиктерге жер тар болсо, єрттєн качып,  сууга 
боюн таштаган жандай  балбылдаган кез карашыўдан  коркуп башымды  
тємєн салган бойдон шып этип єтїп кетер элем.

Качанкы єткєн жылдардын бул окуяларын ємїрїўдїн тєрт мезги-
ли сыўары алдыўа жайып, кїндїр-тїндїр чарчабай баяндасам болор  
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эле, бирок сени тажатпайын...  Бала чагымдагы эў бир сонун окуяны  
айтайын, ошондогу тунук сезимдеримден бєлїштїрєйїн, маанисиз 
болуп  кєрїнсє, кїлбє, жаным, суранам — мен  їчїн андан маанилїї, 
андан кымбат эчтеме жок.  Жекшемби кїн болсо  керек эле. Мындай  
окуя болду. Сен бир жакка кеткенсиў.  Иоганныў оор  килемдерди 
сыртка кїбїп келип,  квартираўа киргизе албай кыйналып жатып-
тыр. Обол батына албай турдум да, анан чымырканып жакын барып,  
жардамдашсам кантет деп сурадым.  Иоганн таўыркай карады да, 
макул болду. Ошентип, сенин дїйнєўє-бєлмєўє кирдим. Оо, ошондо-
гу абалымды  сага айтып жеткире алсам,  кана!.. Бейишке киргенде 
да  анчалык  калтаарып ызаат кылып,  жадырап  кубанып таалайт-
пасмын. Дайым иштеп жїргєн столуўду, анын їстїндєгї гїл салын-
ган хрусталь вазаны, шкафтарыўды,  сїрєттєрїўдї, китептериўди  
кєрдїм. Уурданып алдыртан сенин турмушуўду кєрдїм.  Баскан 
изине башка  бирєєнїн колун тийгизгиси келбеген Иоганныў їй-
ичиўди бїт кєрїп чытууга уруксат бермек эмес. Бирок, ушул бир 
короо да  мага  жетишерлик болду:  сен дем алган абада жутагансып 
дем алдым.  Уктасам  тїшїмдє, ойгонсом єўїмдє кєрїп жїрїїгє элес 
алдым, кєўїл жооткотууга эрмек таптым, учкул кыялыма жаўы  
кубат, жаўы дем коштум.

Ошол бир мїнєт убакыт  бала чагымдын эў бактылуу учуру. Аны 
айткан себебим — мени тааныбаган сен соолуп куураганча єзїў 
деп жїрїп ємїрїмдї єткєргєнїмдї билсин дегеним. Бактылуу ал 
учурдан  кийин  болгон дагы  бир учурду айтмакчымын. Оо, ал учур 
бакты-таалайымды жїрєгїмдєн сууруп кетти. Ал учур ырайымсыз  
азаптуу болду. Сен деп жїрїп, башка бирєє тїгїл апама да  кєўїл 
бурбай  кеткенимди айтпадымды.  Апамдын алыскы тууганы жашап 
эле калган бир господин Инсбруктан келген коммерсант кийинки 
кїндєрдє биздикине кеп келчї болду, улам келген сайын  сїйлєшїп  
кєпкє отуруп жїргєнїн элес албапмын. Тескерисинче, анын келиши  
мага жакчу. Анткени  ал кээде  апамды театрга  чакырып кетчї. 
Мен їйдє  жалгыз калганымда да, эркимче ойго батам, карааныўды 
аўдыйм — мен їчїн, мындан артык,  мындан башка ыракат-жыргал 
жок.  Бирок бир кїнї апам кандайдыр пейил кїткєн кейипте мени  
єз бєлмєсїнє чакырды, жай отуруп сїйлєшмєк болду. Чын эле шек-
тенип  калганбы  деп,  каным  ичиме  тартылып, жїрєгїм алкымыма 
кептелди. Турмушка мени туташтырып турган сырымды — сени  
билип калдыбы деп корктум. Бирок апамдын ою  бир жерде болбой,  
башы маў экен. Деги эле эч  качан єппєгєн апам  мени ошондо эки 
кайта  єптї  да,  диванга  жанына  алып олтурду.  Анын алиги  аялы  
єлгєн  бай тууганы ага баш кошолу деп сєз айтканын, апам анын 
сєзїнє мен їчїн гана макул болгонун айтты. Жїрєгїм дикилдеп, 
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оюмда сен турдуў. «Анан ушерде эле калабызбы?» — дедим  араўдан 
зорго. «Жок, Инсбрукка кєчїп кетебиз. Аерде Фердинанддын кооз 
вилласы бар...» Башка эчтеме уккан жокмун, кєўїлїм караўгылап 
кетти. Эстен танып калганымды кийин билдим — биз сїйлєшїп отур-
ганда єгєй атам каалганын далдаасында турган экен. Кєзїмдї ачсам, 
апам ага: «...теўселе тїшїп, кулачын жая  їстємєнїнєн  шалак этип 
жыгылып кетти» – деп  кїбїрєп  айтып жатканын  уктум. Ошондон 
кийинки кїндєрдєгї абалымды жазууга дарманым жок: жардамсыз  
жалгыз жаш жаным бєтєн кїчкє каршылык кєрсєтє албай тырпыра-
ды. Аны азыр ойлосом да колумдагы калем сабым титирейт. Жїрєк 
сырымды эч кимге айтпай єз жанымды єзїм кыйнап, тымпыйып 
жїргєнїмдї башкалар єжєрлїк, ичтен туталангандык, єз дегенин 
бербеген кежирлик деп ойлошуптур. Мага акыл салган эч ким  бол-
боду, бардык иш менсиз бїтїп жатты. Дайым мен мектепке кеткенде 
кєчїїнїн камын кєрїшєт. Ар кїнї мектептен келсем,  їйдє  бир буюм 
кем, же сатылган же жєнєтїлгєн болуп  чыгат. Кєз  алдымда їйїбїз 
аўгырап баратты, ажайып кїнїм боз  чалып, соолуй баштадым. Бир 
жолу тїштє келип, жїк жїктєп жатышканын кєрдїм. Їйдєгї ме-
белди  бїт чыгарып коюшуптур.  Ээн калган  бєлмєлєрдє  ичи жык 
толтурулган чемодандар, апам экєєбїзгє эки  керебет калыптыр. Бул 
їйгє акыркы жолу  бир  тїнєп, эртеси  Инсбрукка  кєчмєк болуппуз.

Сенден алыс жашай албастыгым ушул акыркы кїнї бєтєнчє катуу 
сезилди.  Жардам  издеп  єзїўдєн башка кимге бармакмын? Оюм чар-
жайыт эле, деги  ошол сааттарда жєндїїрєєк ойлоого жарамдуу белем? 
Андаймын деп айталбайм. Эмне экенимди билбейм, апам кай жаккадыр 
кетип калды, мектепке кийип барган кийимим менен сеникине бет ал-
дым.  Жок, мен анда єзїм  басып барбадым,  башка  бир  кїч эшигиўе  
тїртїп баратты. Калтырап-титиреп араў бут шилтейм. Кандай ой ме-
нен баратканымды билбейм деп айтпадымбы. Бул алдыўа тизе  бїгїп  
жыгылып  отуў менен кирип,  кїлїў  менен чыгайын, кїў кылсаў да 
мени алып кал деп  жалынмакмынбы?.. Он беш жашар кыздын антип 
жїгєнсїз кыялга мас болгонуна кїлєрсїў. Бирок ошондо суук аянтча-
да дирилдеп, кадам шилтей албай коркуп турганымды,  антсе да кєз 
кєргїс,  акыл жеткис кїчтїн тїрткїсїндє сага баратканымды кєрсєў; 
денемден жулуп алып жаткансып, калтыраган колумду араўдан зорго 
жогору кєтєргєнїмдї єзїмдї єзїм  зордоп-кыйнап коўгуроонун кноп-
касын басканымды кєрсєў, кїлбєс элеў, сїйгєнїм. Оо, ал учур їч-тєрт  
секундга гана созулса да  мага  єтпєс узак убакыт, азаптуу кыйын кїрєш 
болду. Коўгуроонун чыр  эткен ачуу їнї азыр  да кулагыма угулуп турат. 
Коўгуроодон кийин кулак-мурунду  кескендей жымжырт боло тїштї. 
Жїрєгїмдїн кагышы, канымдын жїрїшї токтоп, сенин басканыў 
угулабы деп калтаарып кулак тєшєдїм.
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Бирок сен чыккан жоксуў. Эч  ким   чыкпады. Сен їйїўдє жок 
болсоў керек,  Иоганн  базарга  кеткен окшойт. Бутумдун учу менен 
уурдана басып, аўгырап ээн калган квартирабызга кайра кирдим да, 
бир таўылчактын їстїнє жыгылдым. Наати тєрт кадам жер басканга 
калыў жарды малтап, нечен саат узак жол жїргєндєй чарчадым. 
Бирок ошентип алсырап жатсам да, тигилер мени алып кете электе 
сага жолугуп, сїйлєшїп калайын деген чечкиндїї ой кєкїрєгїмдєн 
кетпеди. Ишенип кой, ал оюмдун тазалыгына,  ага жан жыргалын 
эўсеткен эч кандай булганыч сезим  аралашпагандыгына карганып, 
касам ич десеў да качпайм. Ал кезде менде кайдагы сезим,  сени  
кєрсєм жабышкактай  жабышып-жалбарсам дегенден  башка эч 
оюм   жок. Ошол  коркунучтуу  узун тїндє таў атканча сени кїттїм. 
Апам тєшєгїнє жатып уктары менен жылт оозгу бєлмєгє чыктым 
да, келишиўди кїтїп тыўшап отурдум. Январдын  аяздуу тїнїндє 
таўды таў  атканча  кирпиктїї  кєзїм какпадым.  Тырп этерге алым 
калбады, бїткєн боюм сыздап ооруйт.  Отурарга орундук жок, каалга-
нын таман алдынан ырылдаган суук желге капталып, муздак полду 
кучактай їстємєнїмєн  сулап жаттым.  Їстїмдє жука жалаў кєйнєк, 
кайгыга кїйїп жатканым муздак пол. Жылынып уктап кетпейин, 
дабышыўды туйбай  калбайын  деп жамынчы алган эмесмин. Бїткєн 
боюм зыркырайт, бїрїшїп колум  калчылдап єйдє тура калам, кайра 
жатам. Ошентип,  ошол азаптуу караўгы тїндє жаман  кыйналдым, 
бирок кїттїм сени. Кїтє бердим... Єз таалайымды да ал тїнї сени 
кїткєнчєлїк кїткєн эместирмин.

Акыры, таўга  маал  саат эки же  їч ченде тємєндєн чоў дарбаза 
ачылгандай болду да, анан тепкичтен чыгып келаткан  дабыш  угул-
ду. Суукта  титиреп отурсам да, денеми єрт алгандай боло тїштїм. 
Алдыўан чыга калып, бутуўа жыгылайын деп  каалганы кыўайта  
ачып  койдум... Эси  жок жаным,  анда  эчтемеден кайра тартпас 
абалда  элем.  Дабыш жакын  келип,  шамдын  жалыны жылт этти. 
Боюмду токтото албай  калчылдап, каалганын туткасына жармаш-
тым. Сенби,  же?.. 

Ооба, сен экенсиў, жаным.  Бирок жалгыз эмес экенсиў. Жибек 
кєйнєктїн шуудурагын, шыўк эткен ойнок кїлкї, бас чыккан сенин 
коўур їнїў  угулду, їйїўє бир аял  менен келатыпсыў. 

Ошол тїнї кандай гана азапты  тартпадым. Эртеси эртеў менен 
саат сегизде  мени Инсбрукка алып кетишти.  Аларга  каршылашар  
алым калган эмес.

Єткєн тїнї балам  єлдї. Алдыда  кєрєр кїн, ичер суу болсо дагы 
жалгыз калдым. Эртеў  кара кийинген чоочун сєлдєйгєн кишилер 
келет.  Ала келишкен табытка жалгызымды жаткырышат. Жакшы  
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санаалаш жолдош-жоролор да болор, гїл  ала  келишер.  Бирок  табыт-
ка коюлуучу гїлдїн эмнеси сонун, эмнеси жакшы? Менин кєўїлїмдї 
жубатып кайрат айтышар, кайрат... Ооба, куру сєз...  Бирок алардын 
мага кандай жардамы тиет? Тарап  кетишет, анан мен шордуу жападан-
жалгыз калам. Эл  ичинде жалгыздыктан жаман эмне бар.   Мен  муну 
баягы Инсбрукта жашагандагы узак кєрїнгєн эки  жыл ичинде эле 
сезгем. Аерге  кєчїп барганыбызда он алтыга толгом. Ал  жылдары  єз  
їйїмдє жашасам да  камакта отургансып, элден чыгып  калганмын. 
Мїнєзїнїн тїнттїгї жана момундугу бу чєлкємдє жок єгєй  атам  мени 
менен жакшы мамиледе болучу. Апам болсо  кылмышын актай албаган 
кїнєєкєрдєн бетер алды-артыма чыгып, їйрїлїп оюм менен болду.  
Боз балдар артыман калбай тегеректешет,  бирок   эч кимисин жаныма  
жуутпадым, єжєрлєнїп  кєгєрїп єзїмєн алыстаттым. Сенден алыста 
жїрїп бактылуу болууну каалабадым,  єзїмє єзїм  азап тилеп, жалгыз-
дыктын  караўгы туюгунда тумчугуп  жок болоюн дегем. Мага арнап 
сатып келишкен жаўы кийимдерди кийбейм: концерттерге,  театрга,  
же шайыр топко кошулуп шаар сыртына  сейилге  барбайм.  Їйдєн кєп 
чыкпайм. Ишенесиўби, жаным, эки жыл жашаган ошол шаардын он 
кєчєсїн ажырата  билбейм. Сага жетпейм, алысмын, кєрбєйм, андай 
болгон соў  мага  кїлкї-шаттыктын  кереги эмне.  Кайгы тартам, кайгы  
тилейм, єз канымды улам оор азапка салгым келет. Ага кошумча эч 
ким  мени  оюмдан алагды кылбаса экен деп тилєєчїмїн, сен деп зар 
какшап жїрїп єтсєм дейм.

   Бїт оюмду жалгыз сен  ээлеп, эртеден керели-кечке їйдє отурам.  
Сени жолуктурган кїндєрдї, зарыгып кїткєн сааттарды, сага бай-
ланыштуу сандаган майда-чїйдє элестерди бїт терип эсиме салып, 
кайра-кайра кєз алдыма келтирем.  Єткєн  кїндєрїмдїн ар бир 
мїнєтї ошентип  сансыз  кайталанып  кєз  алдыма   келе  бериши 
жаш чагымды бїт бир жарык элеске топтоду. Качанкы учкан ар  бир   
мїнєт  кече  гана   єткєндєй делебеми козгойт, єчє электей ысык табы 
сезилип, жїрєгїм зырп этет.

   Сени ойлобой жашаган бир кїнїм жок. Сенде болгон китептер-
дин баарын  сатып  алдым.  Кокус газетадан  фамилияўды кєрсєм, 
ал кїн мен їчїн  майрам. Китептериўдин ар  бир сабын жатка билем  
десем  ишенер белеў? Анткени кєп кайталап окуур элем. Эгер тїндє 
бирєє ойготуп, китептин бир жерин  окуп бер  десе, азыр да, арадан 
он їч жыл єтсє да жаўылбастан улантып кетер элем. Китебиўдеги 
ар бир сєзїў мага  дубадан ыйык эле. Менин жашоом бир гана  сага 
байланыштуу. 

Венанын газеталарын  карап отуруп, концерттерди, премьера-
ларды  окуганда кайсынысы  сага жагар экен деп издечїмїн да, 
кеч киргенде  сени кыялым менен узатып,  кайсы залга кирериўди, 
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каерге отурарыўды кєз алдыма элестетер элем. Муну кыялымда 
нечен кайталачумун, анткени сени  концерттен   ємїрїмдє  бир  эле 
жолу кєргєм.

Ай,  шордуу жаным ай, ал жападан-жалгыз жаш кыздын ээлик-
се каны кїйїп, жїрєгї токтой  калчу їмїтсїз, кайгылуу  кыял-
жоруктарын  эмнеге айтып  отурам? Эч качан сезбеген, билбеген  
кишиге акын баарын айтканда эмне? Баса, ал  кезде мен чын эле  
бойго жете элек белем? Он жетиге толдум, анан он сегизге аттадым. 
Кєчєгє чыксам, бозойлор сыртыман кєз салышчу. Ага кыжырым  
кайнайт,  себеби сен эмес,  бєлєктї  сїйїї,  же жєн эле ойлоо мен 
їчїн эч мїмкїн  эместей,  акылга жеткис жат,  атїгїл, кичине эле  
азгырылуу да тунук сїйїїмдї тєшкє тепкендей болуп кєрїнєт. 
Сени сїйгєндєн танбадым. Бирок денемде ал сїйїї башкача боло 
баштады: жаўы сезим ойгонду, ал  сезим  алоолоп кїч алып, жан 
жыргалын эўсеткен аялдык сезимге айланды. Ошентип бир кезде 
єзїнє  тїшїнїксїз кїўїрт  максатка ээрчип, эшигиўдин коўгуроосун 
каккан кичинекей кызга эми їч уктаса тїшїнє кирбеген эўсєє пайда 
болду: єзїмдї єзїўє тартуу кылсам, тумсак денемдин жалынын сага 
берсем деген ой  бирден  бир максатым,  кумарым болуп калды.

Жїрєгїмдїн тереўинде кандай сыр жатканын, тиштенип аны эч  
жанга айтпай жїргєнїмдї билишпей, тегеректегилер мени жалтак 
єскєк, жїїнї бош неме дешчї. Бирок темирдей болуп чыйрак боло 
бердим. Венага бир барсам, сага  жетсем!.. дегенге  эки  кєзїм тєрт, 
бардык оюм, тилегим ушул. Башкаларга бул жоругум тїшїнїксїз 
болуп, акылсыздыктай кєрїндї, бирок мен айтканыман кайтпадым. 
Єгєй атам байлыкка  бакубат эле, мени єз кызындай  кєрчї. Бирок 
мен єз жанымды єзїм баккым келет деп кєгєрїп туруп  алган соў 
алар  да акырында макул болушту. Мени Венадагы тууганына жибе-
ришти. Ал кишинин  тигилїї кийим сатылуучу дїкєнїндє сатуучу 
болуп иштемей болдум. 

Кїздїн тумандуу кечинде самаган Венага келип  тїшїп, эў оболу 
кайда  бет  алды дейсиў?  Чемоданымды вокзалга таштап, трамвайга 
ыргып тїштїм. Тушап койгонсуп, трамвайдын жай жїргєнїн кан-
тейин, ар токтогону жылдай созулганычы... Оо, жаным, сен аны 
билсеў кана! Акыры тааныш їйдїн тїбїнє жеттим. Терезелерин,  
жарык турганын кєргєндє  жїрєгїмдїн  зырпылдаганы ай!.. Мына 
ошондо гана ємїрїмдїн кїнї, сен  жанымда экениўди сезгенимде 
гана мага жан кирди, ошондо гана єтє ызы-чууга толгон бєтєн шаар 
кыймылга келип, кєзїмє кєрїндї. Ооба, ошентти... Экєєбїздї жа-
рык тєгїлгєн жука айнек гана бєлїп турду. Бирок сен їчїн мен му-
рунку  Инсбрукта жашаганымдагыдай эле «кєз кєргїс, їн жеткис»  
алыста экенимди, мурункудай эле белгисиз, бейтааныш экенимди 
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кайдан билипмин. Терезеўен кєзїм єтїп, кыялымда: «жїрєгїмє 
чок салгандын їйї, терезесинен  жарык кєрїнїп   турат, менин  
сїйгєнїм» — деп жалдырай тиктеп тура  бердим... тура бердим. Эки  
жыл бою эўсеген бул мїнєттї,  мына  тагдырым  эми берди.

  Туман  баскан ошол кечти терезеўдин тїбїндє єткєрдїм. Чырагыў 
єчкєндєн кийин гана алиги туугандарымды издеп жєнєдїм.

Ар кїнї кечинде їйїўдїн жанынан кетпейм. Саат  алтыга чейин 
дїкєндєн бошобойм: иште тыным жок, бирок сары санаадан анча-
мынча алагды кылганы жагат.  Иш бїтїп,  темир  пардалар  калдыр 
этип  жабылары  менен  сїйгєн жериме жїгїрєм.  Сени бир  кєрсєм, 
бир  эле жолуксам — максатым  ушул  гана. Жок дегенде алыстан эле 
жїзїўдї  дагы бир  кєрсєм  дегенде эки  кєзїм тєрт. Бул тилегим  бир  
аптадан  соў  ишке ашты — сени кєрдїм. Бирок ал жолугушуу  такыр  
кїтпєгєн жерден болду: терезеўден кєз албай турсам, сен кєчєнї 
кесип єтїп келатыпсыў, капилеттен кєрїп  калдым. Ошол замат он 
їч жаштагы  кезимдегидей боло тїштїм: кєўїл буруп караганыўды  
бир  кєрсєм деп жїргєн жаным, кызарып-татарып башымды жерге 
салып, куугунга илинген немече жаныўдан  жылт  коюп  жїгїрїп 
єтїп кеттим.  Гимназиянын  кыздарынча  коркуп  качып кеткениме 
кийин бетим  чымырады.  Жолуксам  деп атайы  издеп, сары санаа 
убайымдын зары ууктурган ушул эки жылдан кийин эми  тааныса,  
кєўїлї бурулуп сїйїп  калса деп ушунчалык кєксєп келбедим беле!

    Венанын кара шамалына кайыгып, ар кїнї кечте їйїўдї ай-
ланчыктап кєп жїрчї болдум. Бирок сен кєпкє чейин мага назар 
салбадыў.  Їйїўдєн жалгыз  чыкпай, далай  жолу зарыгып кїткєнїм 
бекер кетти. Аял менен жїргєнїўдї эки жолу кєрїп, єзїмдїн бой-
го  жетип  калганымды сен  деген сїйїїмє кандайдыр жаўы сезим 
кошулганын чындап билдим. Ык сала кыналып, деги эле эчтемени 
кенебей  колтугуўда кєўїлї чак бараткан аялды кєргєндє жїрєгїмє 
чагылган тийип, кєєдєнїмдї жара чаап кеткендей болдум. Сага 
аялдардын  кєп  келерин жашыман билем да, ошол їчїн азыркы 
кєргєнїмє таў калбадым, бирок денем жыйрылып, жїрєгїм зыр-
пылдады. Бєтєн аял менен бир  тєшєктє эзилишкениў  кєз алдыма 
тартылып, экєєўї теў жек кєрдїм жана кызганып турдум. Балалык 
намыскєйлїк менен (балким, ал намыскєйлїк менде азыр  да  бар-
дыр)  туталанып, кекенип, терезеўдин тїбїнє бир кїнї барбай кой-
дум. Бирок кежирленип-тултуўдап бош  кетирген ал кечтин єтїшї 
тозок  болду. Чыдай албадым,  мага жабык турмушуўдун босогосунда 
ємїр  бою кїтїп жїргєнїмдєй эртеси эле терезеўдин тїбїндє турдум.

Акыры кєксєгєн кїнїм келди. Сен  мени  кєрдїў. Келатканыўды 
алыстан кєрїп, дагы качып кетпеске чымырканып єз боюмду єзїм 
токтотуп турдум. Жїк тїшїрїлїп жаткан  фургон жолуўду бєгєп, 
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сен аны айлана так менин жанымдан єтмєй  болдуў. Єтїп баратып 
обол кайдыгер бир  карадыў. Бирок менин тиштенип турганымды 
байкадыў окшойт, кєз карашыў дароо єзгєрїлдї — ойлосом азыр  да 
тула боюм дїркїрєйт,  сен антип аялды гана кароочусуў. Жаштайым-
да дилимдеги ыйык сїйїїнї, денемдеги аялдык сезимди  ойготкон, 
жїрєктї элжиреткен, сылап-сыйпап эркелеткен, бооруна кыскан, 
эстен тандырган так ушул  сыйкырдуу кєз  карашыў эмеспи. Бир ты-
нымга тике карадыў да, єтє  бердиў. Мен да сенден кєзїмдї албадым. 
Жїрєгїм кєєдєнїмє батпай дїкїлдєп жайыраак басып эриксизден 
артыма бурулсам, сен да токтоп мени карап турупсуў. Ушул кызыга 
карашыўдан эле мени тааныбаганыўды билдим. Ооба, тааныбадыў...                                  

Ошо бойдон сен мени эч качан тааныбадыў. Ошол мїнєттєгї тарткан 
азабымды айтып жеткизїїгє  сєз жок, сїйгєнїм! Тагдырым бешенеме 
эмнени  жазганын мен ошондо гана билбедимби. Мына, бир жыргал  
кєрбєстєн бїт ємїрїмдї їмїтсїз єткєрїп, бир сїйгєнїм сага тааныл-
бастан єлїп баратам. Жїрєгїмдєгї кайгыны кандай сєз менен сага 
жеткирем!..  Инсбрукта жашаган эки жылдын бир мїнєтї да сенсиз 
єткєн эмес. Эртеден керели-кечке оюмда сен болуп, кєз алдыма Вена-
да болор жолугушуу бирде таттуу, бирде кайгылуу элестээр эле. Оюм 
онго бєлїнїп, чынын айтканда, санаам  менен  ыракатка  батчумун. 
Кээде  тагдырыма  наалып отурганда, уйгактай  жабышып жадаткан, 
ажарсыз менден  жаа боюндай алыс  качасыў.  Кээде  кыялым менен 
сени кучактап отуруп, мага кайдыгерлигиўди, боюўду  жыйрып мени 
жактырбаган  себептериўди талдаар элем. Бирок бїт їмїтїм їзїлїп, 
сенин теўиў эместигиме кєзїм жетип, карайлаган убагымда сен мени  
такыр тааныбай коёт деп эч ойлогон эмесмин. Эркектин кєзїнє кыздын 
же аялдын жїзїнєн бирде кумарланган ынтызарлык, бирде сїйкїм 
балалык, бирде чарчагандык чагылышып  кєрїнїп турган кїзгїдєй 
миў кубулуп  єзгєрїлєт тура, мен эми гана билдим, муну сен  їйрєттїў. 
Аялдын ажары бирде ойноктоп  жаш кєрїнїп, бирде  иренжитип карт 
кєрїнїп, жаўы  кийим кийип жасанса, кызыктырып кєрктєнїп, эр-
кектин кєз алдынан закым сымал єтє берип, єткєнї эсте калбай бат 
унутулат экен. Муну тагдырына багынган аял гана билет. Башта мен 
жаш элем, сенин мынчалык унутчаактыгыўдын себебине акылым жет-
пеген. Сїйїїмдїн кїчїн ушундан бил, мен аз жерден жинди болуп  кете 
жаздадым. Сен да  мага  окшоп далай эстейт го, кїйєт го деп ойлочумун. 
Болбосо мени такыр  капарыўа албасыўды билсем, жер  їстїндє  бир 
кїн турмакмынбы!  Бу дїйнєдє  мен бармынбы, жокмунбу — билгиў 
келбейт окшойт; ортобузда  кылдай байланыш жок сыяктуу мен сага 
чоочун турбаймынбы, сенин кєз карашыў боюнча ушундай экен да. 
Тилегимдин таш капканын мына ушунда биринчи жолу билдим, ке-
лечектин караўгы  оруна  куладым...
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   Ошентип,  сен мени тааныбадыў. Эки кїн єткєн соў ошол эле 
жерден дагы кезиктик. Бу жолу сен бїшїркєй карадыў. Бирок ошон-
до  да жїрєгїнє єзїў от  салган, сени сїйгєн кызды эмес, мурдагы 
кїнї ушерде кезиккен он сегиздеги  жылдызы ысык, ай жамалдуу 
кызды бїшїркєдїў.  Саал таўыркап, кїлмїўдєй карадыў.  Бу жолу 
да жандап єтє  берип, аста  бастыў. Мен калтаарып да,  кубанып да, 
сїйлєшсє экен деп Кудайга жалынып турдум. Турмушта биринчи 
жолу мага назарыў тїшкєнїн кєрдїм.  Качкым келбеди,  аярлай 
бастым. Аўгыча артыман жакындап келатканыўды туйдум. Мага 
арналган їнїўдї биринчи жолу утарымды билип ичимен кубандым. 
Токтоор мїнєттє апкаарып, бїткєн боюм шал болгондой чымырап, 
жїрєгїм лакылдап, жай басып калганымда жете келдиў. Сєздї баш-
таганда эле эски достор сыяктуу эркин сїйлєп  кирдиў: — О, мени 
тааныган жоксуў, кайдан кєрдїм эле деп бїшїркєгєн да жоксуў! Эч 
кысылбай  эркин, жайдары, сїйкїм,  суктанта сїйлєгєнїўєн улам 
мен да кысталбай жооп кайтардым. Экєєбїз катар басып кєчєнїн 
аягына чыкканыбызда: «Бирге тамактанып алсак кантет?» – деп 
сурадыў. Макул болбогондочу: «Мейли» – дедим. Эмне сурасаў да 
мен кантип макул  болбой коём?  

Эсиўде бар бекен, экєєбїз чакан бир ресторанга кирдик. Жок, кай-
дан эсинде болсун, сен їчїн  ал кеч миў сандын бири  да. Аны  эстеп 
калгандай   мен сага ким элем? Єзїў шакаба чегип  жїргєн кєптїн 
бири элем да.  Болбосо, азыр кєптїн арасынан бєлїп эстегендей анда 
мен кандай бєтєнчєлїгїмдї  кєрсєттїм эле? Аз  сїйлєдїм. Жаныўда 
отуруу, сєзїўдї угуу мен їчїн кол жеткис бакыт, сєз жеткис ыракат 
болду. Ошол їчїн бактыма бир  келген бул кымбат учурду куру сєз 
менен  єткєргїм келбеди. Жашымдан бери кыялымда тартылган 
сїйкїм элесиўди сен да актадыў. Жїрєгїмдїн назик кылын орой 
чалып оорутпадыў, оюмда сени  кандай деп кєкєлєтїп жїрсєм, так 
ошондой болуп чыктыў, ошонуўа мен тїбєлїк ыраазымын.  Жадатып 
жабыша бербей, ашкере їйрїлїп эркелетпей, єзїўдї абдан сылык,  
адептїї кармап, ичти  элжиреткендей жайдарылыгыўа, жаштайы-
ман сендик  болгон мен  эмес, жаўы жолуккан кыз да  ашык болуп 
багынып бермек. О,  беш жылдан берки балалык кыялыма  толуп   
кєзїмє  укмуш  кєрїнгєнїўдї  билбейсиў!

   Эл орунга  отурганда ресторандан чыктык. Шашылыш 
жумушуўуз жокпу  деп, эшик  алдынан сурадыў. Сенден ажырагым 
келбей турганымы кантип жашырмак элем? Кетїїгє шашылбайм 
дедим. Саал ойлоно  калып, бир аз маектешип олтурууга їйїўє 
чакырдыў. «Жакшы болот» — деп дароо жооп бердим. Жїрєгїмдїн 
тереўинен шар чыккан  макулдугумдун єзїнчє купуя мааниси бар 
эле, бирок бул жообума сен таўыркагандай болдуў. Токтоосуз  ма-
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кул  болушум  кєўїлїўдї  сууттубу, же сїйїнттїбї,  айтор,  аябай 
таў калдыў. Анын  себебин мен кийин билдим: эркектин  кучагын  
эўсеп, жан жыргалына чаўкап  турган  аял да, адегенде  эле макул 
болбой чочугансып же уялгансып анткорлонот тура.  Андайды колго 
тїшїрїї їчїн эркек жалган жерден жїрєгїн сууруп жалынып, убада 
берип, карганат экен. Ал эми менчилеп  жїр деген жакка кыўк  этпей  
ээрчигендер же сїйїїнї  кесип кылган бузулган аялдар, же сїйїї  
деген сезимге  жаўыдан ээлигип жїргєн  тажрыйбасыз жаш кыздар.  
А  менчи?.. Нечен жыл бою ушул  кїндї кєксєп кел деген жерден 
кучагыўа боюмду таштоого даяр турган жан элем. Ошондуктан 
денемдеги чыў толгонгон пружина жасылып кеткендей болду. Сен 
бул жїрєгїмдєгї сырларды кайдан билипсиў. Эмнеси болсо да мага 
кызыга  баштадыў. Жолдо  баратканыбызда  улам кєз кыйыгыўды 
салып жїзїмдєн єзїўдї таўыркаткан сырды издедиў, аны бурулуп 
карабай сездим. Кєрїнгєндїн ички сырын айттырбай билчї сезимиў 
жаныўда бараткан тил алчаак, жылдыздуу кызда бир  сыр бар эке-
нин сезди. Сыр тїйїнїнє жетсем  деп  кызыгып, улам айландырып, 
сыйпалап,  тїрлїї  суроолорду  бердиў.  Бирок сырымды айткандан 
кєрє келесоо болуп  кєрїнєйїн деп,  тайсалдата жооп берип бараттым.

Имараттын подъездинен кирип,  жогору квартираўа  чыгып бараттык. 
Жаным, ачык айтканыма капа болбо,  мен їчїн  ушул подъезд менен 
ушул тепкич канчалык  кымбат экенин тїк билбейсиў. Ашык-
тыктын айынан башым айланып, кєўїлїм толкуп,  бакыт даамы  
балдан  ширин, уудан ачуу сезилди. Ал учурду ойлосом  азыр да 
ыйлайм, бирок ыйлап отуруп, кєз  жашым тїгєндї. Билсеў, бул 
имарат сарсанаалуу бала чагымдын элеси  болуп, сїйїїм сиўген, 
кире  бериштеги   каалгада нечен  жолу сени кїткєм, ушул тепкич-
тен сени  биринчи жолу кєргєм, келаткан  шыбыртыў  ар дайым  
угулуп турчу. Мобу кєзєнєктєн сени карай берип, кєзїм  тешилген, 
эшик алдына  тєшєлгєн килемчеўде бир  жолу тизелеп  турган элем; 
мына єўїтїмдє єўїп отурганда селт эттирчї кулпуўдун  шырк эткен 
дабышы — баары... баары балалык кезимдин махабаттуу кїндєрїн 
эске салып турса, кантип  жыргалга батпайын,  ал жыргал  тїбї жок 
тереў болсо,  кантип тумчукпайын!..  Кыялымда гана элестетип, зар-
лап тилегеним эми минтип чындык болуп,  сенин їйїўдє  эшиктеш 
биздин їйдє  ємїрїмдїн  кїнї єзїў менен жетилген жїрєгїм кантип 
зырпылдабасын!.. Мен тантырап баратам, мейли, башкача буруп 
айта албайм: эгер тїшїнсєў, босогоўду аттаганга чейинки ємїрїм, 
чындыгы эле болбосо, жїрєктє жарык элес калтырбас  кїїгїмдєгєн 
бирдеме турбайбы; башта  балалык учкул кыялымда   элестечї ук-
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муштуу дїйнєгє,  Аладиндин1 сыйкырдуу дїйнєсїнє  эми   кирбедим-
би. Жаш кезимде ушул эшигиўди кєзїм тешилгенче тиктечї элем, 
мына эми кирип баратып, бакыттын уусуна эсеўгиреп кеткенсидим: 
жаным, бакыт отун жандырып, чагылгандай  тез єткєн ушул мїнєт 
ємїрїмдїн жарымын алып калгансыды, ал учурда  эмне болгонумду 
сен кичине баамдай аларсыў, кїўїрт гана элестете  аларсыў, бирок 
эч качан менчелик сезе  албайсыў!

Сенде тїнєп калдым. Ошол тїнгє  чейин эркектин денеси денеме 
тиймек турган, колу тийбегенин, бир да эркек жылаўачтап этимди 
кєрбєгєнїн билбедиў. Кантип билмексиў,  анткени уят дегенди 
алыс айдап, бийлигиўе єзїм багынып, эч  каршылык  кєрсєтпєстєн 
ар кандай аракетиўе бой суна бербедимби.  Минткеним сыр тїйїнї 
чечилбесин дегеним болчу, жаным.  Эгер жїрєк сырым билинип   
калса,  анда   менден боюўду тартып, оолактайт белеў,  ким билсин!  
Себеби бєлєк жандын кайгы-кубанычын бєлїшїї сага жат эмеспи, 
сага жеўил  турмуш, ойноок  ой, эрмегине элпек сїйїї  гана  керек.  
Єз жаныўы башка бирєє їчїн кыйса  кыясыў, бирок башка бирєєнїн 
сен їчїн жан кыйганын кєргїў келбейт.  Кучагыўа кыз бойдон кир-
ген элем дегеними тескери тїшїнбє, жаным. Сени кїнєєлєп жаткан 
жерим  жок; мени алдабадыў, азгырбадыў, єзїм барып  кучагыўа 
боюмду таштап,  тагдырдын жазганына  тобокел дедим. Ал їчїн сени 
эч качан кїнєєлєбєйм, эч качан!  Тескерисинче, ыракмат — жыр-
галга магдыраткан ошол тїн їчїн, мага берген ошол тїнкї таалай 
їчїн сага ыраазымын. Ал тїндї азыр эстесем да, алыс калган оттун 
табына жылынгандай  болом. Тїн бир оокумда  кєзїмдї ачсам, денеме 
денеў тийишип айкала жаткан экенсиў, бирок тєбєдєн жылдыздар 
кєрїнбєгєнїнє таў калдым, багыттын  кїчїн ушундан бил, экєєбїз 
караўгы тамда эмес, жайдын серїїн тїнїндє, ай-жылдыздуу асман  
астында жаткандай  сонун сезилген мага. Кайра кайталанбаганы 
гана  болбосо, ыракаттуу ал тїнгє мен эч єкїнбєдїм. Дагы  бир  нерсе  
эсимде сен  уктап калганыўда тынооўу тыўшап, уйку качып,  ку-
чакташып жатканыбызга кубаныч-бактым жїрєгїмє батпай, мен 
ыйлап жаттым. Ал тїн ошондой  укмуш тїн болгон эле, чиркин!..

Эртеси шашып  эрте турдум.  Дїкєнгє барышым керек эле. Анын  
їстїнє малайыў  келе электе  жоголоюн, ага кєрїнбєйїн дедим. Кийи-
нип бїтїп, алдыўда турганымда мени кучактап бооруўа кысып,  кєпкє 
кезїїмє  тигиле карадыў. Эртегинин  кїїгїмдєгєн  элестери эсиўе тїштїбї, 
же бакытка балкып турган мен кєзїўє сулуу кєрїндїмбї, «билбейм,  
айтор, кєпкє тиктедиў. Анан оозуман єптїў. Мен  кучагыўдан   акы-
рын  суурулдум да, кетїїгє камындым.  «Гїл кармай кетесиўби?» 

1 «Миў бир тїн» жомогунун каарманы. 
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– деп  сурап калдыў. «Мейли» – дедим. Жазуу  столуўда турган кєк 
хрусталь вазадагы гїлдєрдїн ичинен тєрт ак розаны сууруп алып 
бердиў. Бул хрусталь вазаў кичинемден бери эсимде — бир жолу 
їйїўє кирип, алдыртан  карап кєзїм тїшкєн. Гїлдєрїўдї нечен  кїн 
єєп-жыттап жїрдїм.

Экєєбїз эмки жолугушууну белгилештик. Мен белгиленген кїнї 
келдим, дагы бир бактылуу  тїн єткєрдїм. Анан дагы  бир  жолу   
сенин кучагыўда таў атырдым. Анан сен бир жакка жєнєєрїўї 
айттыў. Жашыман жаман  кєргєнїм ушул. Кайтып  келериў менен 
кат жазам дедиў. Сырымды билдирбеске  фамилиямды  атабадым,  
єзїм сурап  алар почтаны билгиздим. Ажырашарга деп,   дагы тєрт-
беш роза  бердиў, ооба  ажырашарга деп... 

Эки ай бою ар кїн сайын почтадан  кат сурап жїрдїм... Жок.  Кїндє 
эртеў келер деп кирпик какпай таў  атырып, почтадан їмїтїм їзїлїп кайт-
чу кїндєрдєгї уу кайгыны айтпай эле коёюн. Сени кїнєєлєбєйм, сїйєм, 
жалындуусуў,  унутчааксыў,  бат  кумарланасыў,  туруксузсуў, башы-
нан ушундай болчусуў,  азыр да ушундайсыў.  Мен дал ушунуўду сїйєм. 
Терезелериўдеги жарыкка караганда келгениўе  кєп  эле болуптур,  бирок 
мага  кабар бербедиў. Мына азыр  кєр оозунда  турам,  бирок бїт ємїрїмдї 
курман чалып сїйгєн жарым, сенден жадегенде эки ооз сєз жазылган  кат 
албадым.  Кїйїп-бышып туталанып, кабарыўды кєпкє   кїттїм. Бирок 
мени чакырбадыў,  эки  ооз сєзїўдї ыраа кєрбєдїў... эки ооз  сєзїўдї.

Кечээ балам єлдї. Ал сенин да балаў болчу. Сїйгєнїм, калп айт-
сам каргыш  тийсин,  бул бала баягы  їч тїндїн биринде  жаралган, 
ишен, кєр оозунда   калп айтпайт. Ырас, бул — экєєбїздїн   балабыз  
эле. Баягы сенин  кучагыўда єткєргєн  тїнгє чейин  жана ошондон 
тартып бала туулганга чейин бир да эркек мага жакындаган эмес. 
Этиме этиў тийгени їчїн мен єзїмдї  ыйык саначумун! Анан  тїбєлїк 
сендик болгон  єзїмдї  ємїр жолумда кїндєлїк  жолуга калган  башка  
эркекке бєлїштї  кылмак белем!  Чын, сїйгєнїм,  бул бала менин 
ємїр бою єчпєгєн тунук махабатым  менен сенин эчтемени кенебеген, 
кєрїнгєнгє чачылган,  акылга жїгєндєлбєгєн сезимиўдин жемиши: 
бул экєєбїздїн балабыз, экєєбїздїн кєзгє басар  жалгыз  уулубуз эле.  
Эгер андай болсо, эмне їчїн узак жылдар бою баланы кєрсєтпєй эми 
бала кайрылгыс сапарга кеткенде айтасыў деп жогорку сєздєрїмє, 
балким, таў каларсыў, чочуларсыў?.. Кантип мен айта алат элем? 
Сен ишенбейт болчусуў: єзї каалап барган ашкере тил алчаак, їч 
тїнї жолдош болгон чоочун кызга кантип ишенмек элеў? Ошол аты-
жєнї белгисиз бейтааныш  кыз сендей  туруксузга  їч тїндєн кийин 
да туруктуу болуп кала бергенине ишенбейт элеў. Балаўды  меники  
деп кабылдаган кїндє да кєўїлїўдє шек  турмак. Менин  айткан-
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дарыма чындап ишенген кїндє да: «Ушул оўбогур бєлєк бирєєдєн 
тууган баласын бай эмеспи  багып алсын  деп, мага таўуулап жата-
бы?» — деген тїпєйїл ойдон кутулмак эмессиў. Ошентип экєєбїздїн 
ортобузда ишенич кетмек. Мен муну каалабадым.  Анын  їстїнє, 
сїйїїнїн жеўил-желпи эрмек, капарсыз оюн гана  болушун  жакшы 
кєргєн сен їчїн ата болуп, бирєєнїн  тагдырына  жоопкерчилик алуу 
єтє оор болмок. Мындай экениў мага башынан беш колдой  белгилїї, 
єзїўдї єзїў менчелик билбессиў... Єзїўдї мага байлангандай сезсеў, 
кыйноого тїшмєксїў. Анткени сен эркин жїрїїнї жакшы кєрєсїў, 
андай болбосо сага жашоо кызыксыз. Ошол їчїн мени, эриксизден 
болсо да, жаман кєрє баштамаксыў. Мен сага жїк болмокмун. Жок, 
намысым ага жол бербеди, мени ойлогондо кабагыў чытылбасын,  
єзїмчє эле   болоюн  дедим. Бардык тїйшїктї єз башыма оодарып, 
сага жїк болбосом,  ємїрїўдє   жолуктурган катындарыўдын  ичинен 
жалгыз мага ыраазы болуп єтсєў — дедим.  Бирок сен мени  капарыўа  
илбедиў,  такыр унуттуў.   

Жок, жаным, сага кїнєє тагып жаткан жерим  жок. Калемимин 
учунан кээде кайгы-капанын кермек даамы сезилсе, кечир  жаным. 
Балам, экєєбїздїн  балабыз кепинге оролуп жатат, ушул  кїйїткє чы-
дабай мен тагдырыма наалып отурам. Кудайга муштум кезеп: «Жан 
алгыч» — деп кыйкырдым.  Жаным  жай таппай,   башым тегеренет, 
акылым єз ордунда  эмес. Анан кантип кїйбєйїн да, наалыбайын, 
кечирип кой, жаным. Ак кєўїлсїў, билем, таанышпы, чоочунбу, ким 
болбосун жардам сураса эчтемени аябайсыў.  Бирок ал  ак кєўїлдїгїў 
адамды таў калтырат. Ар кимге колуў ачык, кєрїнгєндї каалага-
нынча карк кыласыў; бул берешендигиўдин чеги жок,  бирок бул 
пейилиў эринчээк. Бирєє жалдырап сураганда гана  уятыўа  чыдабай 
жардам бересиў, кыйынчылыкта  ажат  ачканыўа  эмес,  жабышкан  
балээден тезирээк  кутулганыўа кубанасыў.   Турмуштун  азабын тар-
тып, кайгысына ууккан адамбы, тагдыры тайраўдаткан немеби, сага  
баары  бир — бетке айтканыма капа болбо. Марттыгы бу чєлкємдє  
жок  болсо  да,  сенден адамдан бирдеме суроо єтє кыйын. Баягы жаш 
чагымда эшиктин кєзєнєгїнєн  шыкаалап кєргєн окуялардын  бири 
эсимде. Босогоўо  келген мусапырга кайыр  бердиў;  ал карып ооз   
ачканча болбой тезирээк кетсе экен деп колуўдагыны бїт кармата 
салдыў. Кєзїнє  тике карай албагансыдыў. Ошентип кайырчынын  
батасынан  качып, калдастап коркуп кайыр беришиў  эстен чыкпа-
ды. Ошол їчїн жардам  сурап сага  тїк  кайрылбадым. Ырас, бул 
бала сеники экенине ишенбесеў да менден жардамыўы аябайт элеў. 
Капалансам жубаткан болуп, кєп-кєп акча берип турмаксыў. Бирок 
андай марттык, боорукерлик пейилиў эптеп-септеп ошол тїйшїктєн  
эртерээк кутулуунун чыдамсыз  аракети болмок. Атїгїл  ушул бала-
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дан убагында  кутулуп алсаўчы  деп,  мени  кєндїрїп коёт белеў... 
Айрыкча ушундан  коркком,  анткени  эгер сен чындап ошентсеў, 
айтканыўды мен эки кылмак эмесмин. Бирок бул бала сенден алып   
калган медерим эле да, мындан  башка эмнем бар!  Бул бала мага сен 
элеў жана  сен эмес эле: сен болгону — экєєбїздїн каныбыздан жа-
ралганы: сен эместиги — сендей  туруксуз  болбой, менимче, тїбєлїк 
менден ажырамак  эмес.  Сенин ордуўа карманганым ушул уул болчу.  
Балага  оокат берсем, сага бергендей болуп,  сени єпкїм,  эркелетким 
келгенде баламды   єєп-жыттап,   эркелетип  кумарымды  жасар элем. 
Мына ушул їчїн єзїмдї бактылуу сезип, баланы сенден жашырып 
келгем. Балам барда сен да мени менен бирге  сыяктанчусуў.

Албетте, сїйгєнїм, бардык кїндєрїм башта кыялымда тартылып 
жїргєндєй жыргалдуу болбоду. Азап тартып, кордук кєрїп, адам-
керчиликсизде  кыйналган кїндєрїм да болду. Эки кабат экеним-
ди туугандарым билип калып, їйгє  кабар  беришеби  деп коркуп,  
ай-кїнїм жакын калганда дїкєнгє барбай  койдум. Апамдан акча 
суроого оозум батпады. Жан багуунун  айласынан  анча-мынча кым-
бат  буюмдарымды саттым. Тєрєєрїмдєн бир апта мурун кир жууп 
жїргєн бир аял шкафымдагы сактап жїргєн бир аз акчамды уурдап  
кетиптир. Салкар жарды, бузулган  мусапыр  катындарды жакыр-
чылык айдап барып,   камаган  тєрєт  їйїнє жанымда жарты тыйын 
жок мен да барып дуушар болдум. Сенин балаў ошол бузукулардын  
арасында  тєрєлдї. Айлана-чєйрєм бїтїндєй  жат,  бїтїндєй  жек  
кєрїмдїї, намыстанып єлгїм келди. Аерде жаткан  баарыбыз кароо-
суз катындар элек, бири-бирибизге жат сезилип, бири-бирибизди жек 
кєрчїбїз. Карыпчылык баарыбызды ошол хлороформ менен кандын 
жыты каўырсып, чыўырган, онтогон їндєргє толгон  чоў палатага  
шыкаган. Кєпчїлїктїн шылдыўына калган бузуку, оорулуу аялдар 
менен  бети жок шерменделердин арасында жатып, Кудай бетин 
кєрсєтпєсїн,  жакырлыктын жан чыдагыс кордугун, адамгерчилик 
менен дененин маскараланганын кєрдїм: «илимий» максатта демиш 
болуп, мыйыгынан жылмайышып, мусапыр байкуш аялдардын  
їстїнєн  жууркандарын сыйрып жылаўачтап, абийирине чейин  
кармалап кєрїшкєн жаш врачтардын уятсыздыгын сиделкалардын1 
жутунган ач кєздїгїн кєрдїм... Ал жерде ачыккан кєздєр менен арам 
сєздєр адамдын абийирин кор кылат экен. Мен аерде аты-жєнїм  жа-
зылган алакандай гана кагаз болуп калгам: Изилдєєнїн объектиси 
болуп, кызыккандардын  колдорунда кармаланып бир муштум эттей 
диртилдеп  ымыркай тєшєктє жатчу. Толгоосун кошо тартышып,  
толкундаган кїйєєсїнє єз їйї, єлєў тєшєгїндє жатып бала тєрєп 

1 Оорулуу кишилерди тейлєєчї медициналык кенже кызматчы. 
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берген аял ырыстуу турбайбы! Тажрыйбага алынган айбан сыўары 
кароосуз карып аялдын тєрєгєнї кандай тозок экенин алар билбейт. 
Мен азыр да  кээде китептен «тозок» деген сєздї окусам, онтогон їн, 
кїлкї, ачуу  чаўырык  басылбаган,  адамдар жык-жыйма шыкалган,  
абасы  дымыккан  ошол  палата кєз алдыма тартылат. Ай,  ошондогу  
абийир-уятыман тарткан азабымды кантейин...

Бул айткандарыма капа  болбо, жаным, кечир. Бул менин эў би-
ринчи  жана эў  акыркы  сєзїм го! Он бир жыл бою їн катпай келдим,  
бир пастан кийин тїбєлїккє їнїм чыкпайт. Бирок азыр бир жолу 
унчугуп, бактым-таалайым  мобу єлїп жаткан баламды кантип  тап-
канымды, жыргал-кууралын айтып калайын да!..

Кийин баламдын їнїн угуп, кїлкїсїн  кєргєнїмдє мурдагы тарткан 
кыйноолорум  бїт эстен  чыгып  кетти. Бирок азыр балам  єлїп жат-
канда эски  жарам ырбап кыйноого кайра тїштїм. Эми жок  дегенде 
ємїрїмдє бир жолу арманымды айтып, ичтеги бугумду чыгарайын. 
Жок, сени кїнєєлєбєйм, сїйгєнїм, жанымды максатсыз кыйноого 
салган Кудайды гана кїнєєлєйм. Ишенип кой, ємїрїмдє  эч качан  
сага  кїнєє  койгон эмесмин. Азыр  тїгїл толгоого чыдабай курт сыяк-
туу жыйрылып, балам жїрєгїмдї кошо сууруп  келатканда  да сени 
Кудай алдында кїнєєкєр дебегем: сени сїйїп калганыма эч качан 
наалыбагам, экєєбїз єткєргєн тїндєрїмє эч качан єкїнбєгєм, кайра 
сени дайым ысык,  дайым тунук сїйдїм, сага биринчи  жолуккан кїнгє 
ыраазымын.  Эгер тагдырым мени ошол толготуу тозогунан дагы бир 
жолу єт десе, алдыдагы азапты кєрїп-билип турсам  да, тартынбастан 
кайра єтєр   элем. Ооба,  жаным, бир эмес, миў жолу кайра  єтєр элем!

Кечээ экєєбїздїн балабыз єлдї.  Балаў бар экенин сен билген 
эмессиў.  Каныўдан  жаралган, гїлдєй  жайнаган жаш  балаўды бир 
жолу  да, жок дегенде сыртынан кєрїп калбадыў. Баланы тєрєгєн 
соў кєпкє чейин сага кєрїнбєй жїрдїм.  Тагдырым  муну мага  белек 
эткенден кийин сага куса  болуп, санааркатчу  азабым жеўилдегендей  
болду, атїгїл сени  баштагыдай  сїйбєй калгансыдым. Кыскасы,  єз 
сїйїїмїн кыйноосун баштагыдай тартпай калдым.

   Экєєўєрдїн ортоўордо єзїмдї экиге бєлгїм келбеди. Ошол їчїн 
єзїмдї ємїр  жолумда бирге жїрбєй буйтап єткєн  сага эмес,  бирибиз 
жок бирибиз жашай албаган, багарым-кєрєрїм, куса   болсом кучак-
таарым,  єбєрїм ушул  балага арнадым. Ошентип, сен деп зилдеген 
зарыман, жазмыштын  азабынан  кутулгандай  болдум. Ал азаптан 
мени карматпай качкан  сен эмес, чындап мендик болгон сенин уулуў  
куткарды. Эми чанда бир ойгонгон сезимдин тїрткїсї менен гана 
кээде їйїўдїн  тїбїнє барчу болдум. Баягы биринчи тїндїн эртеси 
эртеў менен сен карматкан розалардай ак розалардын букетин жыл 
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сайын туулган кїнїўдє белек деп їзбєй жиберип турчу болдум. Бу 
гїлдєрдї ким жиберип  жїрєт деп, єткєн он-он бир жыл ичинде 
єзїўдєн бир сурадыў бекен? Єзїў бир  кезде ушундай ак розалар-
ды берген кызды эстегендирсиў,  балким? Мен аны  билбейм жана 
билбестен кєзїм жумулуп баратат. Ал гїлдєрдї  мен  сага караўгы 
ор тїбїнєн сунчумун да, сенден  гїл алган чагым эске тїшчї. Ошого 
эле каниет кылар элем.

Ушинтип, балабызды кєзї тирїїсїндє кєрбєй калдыў, бу дїйнєдє ал 
бар-жогун  билбедиў. Балаўы  кєрсєтпєгєнїмє эми єзїмдї єзїм жеме-
лейм, єкїнєм. Кєргєн болсоў боор тартмакчы. Бирок шордуу балабызды 
кєрбєй калдыў: оолжуй кабак ачып, так эле сеникиндей жоодураган 
кара кєзїн бадырайтып, мени, бул дїйнєнї, кубанычтуу жаркын нурга 
бєлєп сїйкїм жылмайганын кєрбєдїў, атаганат. Оюнкараак  мїнєзїчї, 
жїрєктї элжиреткен сїйкїмїчї! Сенин мїнєзїўдїн жеўилдиги бала-
лык кейипте кайталанып, жалындуу  кыялы чыгып келаткан. Кээде 
бирдемеге  кызып  алса, тагдыр менен талбай ойногон  сен сыяктанып 
ал да  биротоло  берилип, кєпкє ойноор эле. Анан  аяптоор салабатта-
нып, кашын кере китеп окуп калар эле. Улам эс тарткан  сайын  сага 
окшошо берди. Мен  андан сенин оюнпоздук жана салабаттуулук эки 
жактуу шыгын  байкап  баштадым. Улам сага окшошураак  тарткан 
сайын мен да ого  бетер элжиречї болдум. 

    Уулуў мыкты окучу, французча суудай сїйлєчї; классташтары-
нын ичинде дептерлерин андай тыкан кармаган  бир бала жок эле. 
Анан калса, кара баркыт костюмун, же матроскасын кийип алганда-
чы, кайда жїрбєсїн кєргєндєрдїн назарын буруп, эў эле сїйгїнчїк, 
татынакай  болуп калар эле. Кээде бойтоўдотуп  ээрчитип алып  Гра-
додо1 деўиз кылаалап басып калганымда  сейилдеп жїргєн аялдар 
атайы токтой  калып, ак саргыл чачынан сылап эркелетишер эле. 
Же Земмерингде2 чана тээп жїрсє,  тегеректегилер  артынан узата 
карап шыпшынышып турушчу. Уулуў єтє сїйгїнчїк, єтє назик, єтє 
жароокер болуп чоўоюп келаткан. Былтыр «Терезианум»3 интерна-
тына  киргенде куду он сегизинчи  кылымдагы паж кейиптенип, жа-
рашыктуу мундирин кийип, шпагасын байлана жїрдї. Мына  азыр 
їстїндє  кепин кєйнєгїнєн башка эчтеме жок, эриндери кубарып, 
эки колу кєкїрєгїнє кайчыланып тїбєлїк ойгонбос уйкуда жатат.

Балким, мен кантип баланы эчтемеден  кем кылбай бакканымды, 
кантип ага ак сєєктєрдїн балдары сыяктуу кєўїлдїї, жакшынакай 
шарт тїзє алганымды сураарсыў. Сїйгєнїм, мен караўгы кєрдєн 

1 Градо-Адриат  деўизинин жээгиндеги  белгилїї курорт. 
2 Земмеринг-Штирий Альпысындагы кышкы курорт. 
3 «Терезианум»  1746-жылы император аял Мария-Терезия тарабынан, австрия-

лык ак  сєєктєрдїн балдары  їчїн ачылган окуу жайы. 
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сїйлєп жатам, арамдыгымды ачык айткандан уялбайм,  бирок сен 
чочуба: мен денемди сатып оокат кылдым.  Кєчє катыны,  шермен-
де дегендер болот, мен андай болгон жокмун, бирок денемди сатып  
жїргєнїм   чын.  Бай  досторум, бай  ойношторум бар болчу. Оболу 
мен аларды издедим, анан  алар мени издечї болушту.  Абдан сулуу 
экенимди деги  бир жолу байкадыў  бекен? Кимге гана бой сунбайын, 
мага ашык болуп  калат: баары  мага  ыраазы, баары мага  арзып, баа-
ры мени сїйїшчї. Бирок сен гана сїйбєдїў мени, сен гана сїйбєдїў 
мени, сен гана сїйбєдїў, сїйгєнїм!

 Сєздїн ачыгын  айткандыгым їчїн эми сен мени жек кєрбєйсїўбї? 
Жок, жектебесиўди  билем, анткени сен баарын тїшїнгєн жансыў, 
жалаў сен їчїн, сенин балаў їчїн ушинткениме тїшїнєсїў. Тєрєт 
їйїндє жатканымда жакырчылыктын  тозогун єз кєзїм менен кєрїп, 
бу дїйнєнїн шордуусу,  кору, азаптан арылбай турмушу єтїїчї жар-
ды адам экенин билгем. Сенин уулуў, бешенеси жарык ушул уулуў 
ошондой карыпчылыкта єсєбї дегенде тєбє чачым тик турган. Таза 
оозу балит сєздї билбесин, мусапырдын булганыч,  жыртык кийим  
назик далысына тийбесин, эчтемеден кем болбой бул турмуштагы 
байлыкка, сенин жашоо деўгээлиўе жетсин деп далбас ургам.

   Ушул їчїн, сїйгєнїм, жалаў ушул їчїн денемди сатып жїрдїм. 
Жанымды курман чалайын  деген эмесмин. Абийир уят дегенди таш-
тагам, анткени сен сїйбєдїў, денем сеники  эле карабадыў, эми эмне 
болсом мага баары бир болду. Эркектер канчалык эркелетпесин, чын 
дили менен канчалык элжиребесин, жїрєгїм  кымындай да жылуучу 
эмес.  Сїйбєсєм да алардын кай бирлерин чын ниетимен сыйлачумун: 
тагдырыма тагдыры  окшош келгендерине боорум ооруп, кейир элем. 
Мен билген эркектердин баары боорукер эле, мени  алакандарына 
салып, эркелетип турушчу.  Айрыкча жашап эле калган, аялы єлгєн 
бир аристократ мага кєп асылды. Сенин балаўды, никесиз тєрєлгєн 
«баланы интернатка орноштуруу їчїн ал байкуш  тим эле «Тере-
зианумдун» эшигин жыртпадыбы. Ал мени кызындай кєрїп сїйчї 
эле. Далай жолу  сєз салды. Мен бїгїн графиня болуп, Тироладагы 
укмуштай сонун замоктун ээси болмокмун, кайгы-капа билбей 
жыргамакмын.  Ал байкуш  балага  ардактаган сїйїктїї ата, мага 
боорукер, жоош, журтка кадырлуу эр болмок. Бирок  канча асылса 
да,  баш тартканым  ал байкушка канчалык катуу тиерин билип 
турсам да, макул болгон жокмун. Балким, акылсыздык кылгандыр-
мын. Сїйгїнчїк уулум жанымда болуп, ушу тапта бейкут, бакубат 
турмушта жашап жатар белем. Бирок эмнени сенден жашырайын,  
бош башымды  байлагым  келбеди, качан болбосун сага даяр турай-
ын дедим. Кокус сен бир саатка болсо да чакырып каларсыў деген 
бала чактагы бїлбїл їмїтїм жїрєгїмдїн тереўинде акыл-эсимдин 
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караўгы бурчтарынын биринде дале жїрдї. Белгиў эле билинер 
замат жетип барууга эркин жїрєйїн деп, баарынан кечтим.  Баягы 
балалыгым єтїп, жїрєгїмдє аял сезими жаралгандан бери ємїрїм 
ушинтип жалаў кїтїї, сени  кїтїї менен єттї. 

Кїткєн учур да келди. Бирок ал сенин эсиўде жок, жаным. Башта 
эч качан тааныбай келаткандай бул жолу да тааныбадыў. Мурда сени 
театр, концерттерден,  Пратерден, кєчєдєн кєп кєрчїмїн. Кєргєн 
сайын жїрєгїм кабынан ыргып кетчїдєй болор эле, бирок сен мени 
байкачу эмессиў. Бир кезде кичинекей  жалтак кыз элем, эми сырткы  
кейпим   таптакыр  єзгєрїп, эл айткандай, сулуу аял болупмун.  Жа-
сана кийинем, арзыгандар ар дайым тегерегимде. Анан кантип баягы 
єзїўдїн кїїгїмдєгєн бєлмєўдє уяў кызды ушул аял демексиў. Кээде 
жанымда бараткан эркек сага салам  айтса, алик аласында дароо 
мени карайсыў, бул  карашыў  сылык  болгону менен жат кєрїнєт. 
Мени жїргєн бир аял катары кєрїп, тааныбайсыў. Ооба, жаным, жат 
адамча, таптакыр жат адамча карайсыў. Ушул тааныбаган жаттыгыў 
бир жолу мени  катуу  кыйнаганы  эсимде. Кєўїлї  жакын кишим 
экєєбїз опера театрынын ложасында  отурганбыз. Катарымдагы ло-
жада сен олтурупсуў. Жарык єчїп, увертюра башталып, жїзїў мага 
караўгыда кєрїнбєй калды. Бирок баягы тїндєгїдєй демиў  угулуп 
турду. Ортобузду бєлгєн барьердин баркытталган кырына колуў 
артылуу. Сенин колуў, ничке, назик колуў. Бир кезде мени имере 
тартып  кучактаган ушул  бєтєн,  ушул  сїйїктїї колду эўкейип 
єпкїм  келди.  Делебем козголуп, єзїмдї єзїм кармай албай кеттим. 
Бир зор кїч мени эўкейтип, эриндеримди колуўа тартып баратты, 
чымырканып жатып башымды араў чулгуп жогору кєтєрдїм. Би-
ринчи антрактта эле жанымдагыга кетебиз,  алып кет мени  дедим. 
Анткени караўгыда  сага  жакын катар отуруп, ушунчалык  жат  
сезилгениўе  чыдай  албадым, жаным. 

Анткен менен кїткєн кїн — таптакыр тїўїлгєн акыркы кїн  кел-
ди.  Бул былтыр  туулган кїнїўдїн  эртеси болучу. Сенин туулган  
кїнїў мен  їчїн  майрам эле да, ошол  їчїн мурунку кїнї сен такыр 
оюмдан чыкпай койдуў. Эртеў менен барып, ак роза гїлдєрїн сатып 
келдим. Бир кездеги жыргалдуу мїнєттєрдї эскерип, ал  мїнєттєр 
сенин  эсиўен таптакыр чыгып  калган, жыл сайын ак розалардын 
букетин  сага жиберип турчумун. Тїштєн кийин балам экєєбїз Де-
мельдин кондитер дїкєнїнє бардык, кечинде  баламды театрга кир-
гиздим. Купуя  сырын ачык  билбесе да, балам жаштайынан ушул 
кїндї майрам катары кєрїп калсын деп ойлочумун. Анын  эртеси 
кечке чейин ошол кезде жїргєн жигитим менен болдум.  Ал Брюнн-
дук бай фабрикант эле,  жакындашканыма эки жылга аяк баскан. Ал 
мени аябай ардактачу,  алаканына салып бєпєлєчї, башкалар сыяк-
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танып їйлєнїїгє дилгир.  Бїжїўдєп багынып сїйгєнї бук кылып, 
жанымды кейитип жиберсе да, єзї жылдыздуу неме болчу. Балам 
экєєбїздї  белектерге бєлєп таштачу. Андан  баш тартар себебим 
жок  болсо да макул болбодум. Ал экєєбїз ошол кїнї концертке  бар-
дык. Аерден сайрандап жїргєн топко кошулуп Ринг-Штрасседеги1 
ресторанга кирдик. Шатыра-шатман отурганда мен «Табарэндеги» 
бий залына баралы деп сунуш киргиздим.  Адатта мас болуп, акыл-
эстен ажырагыча шаттанууну жаман кєрчїмїн, дайым каршы 
болор элем. Бирок бул жолу кандайдыр тїшїнїксїз сезим  ушун-
дай сунуш киргизїїгє тїрттї. Сунушум отургандарды ээлендирип  
жиберди. Мага жагынып кєнїп алган курдаштарым жапырт тура 
калышты. «Табарэнге» бардык, шампан ичтик. Бирєє дїїлїктїрїп 
кеткенсип, мен укмуштуудай шайыр отурдум. Бокалдын артынан 
бокалды бошотуп, беркилер менен кошула уятсыз жаман-жуман  
шансонеткаларды ырдадым. Мени бир кїч бийлетип, шаттантып 
жаткансыды. Аўгыча коўшу столдо досторуў менен отурган сени 
кєрє коюп жїрєгїмє муз же чок басылгандай  селт эттим.  Кадим-
кидей адамдын ичин аўтарып жибергенсип, мага кєзїў єтїп, сугуў 
тїшїп отурган экенсиў. Сага гана  мїнєздїї, бирок єзїў билбеген 
менен кумарланып, он жылдан бери эми тиктеп отурганыў эле. Мен 
калтырап кеттим.  Кєтєрїп турган бокалым колумдан тїшїп кете 
жаздады.  Кудай жалгап карбаластап калганымды эч ким байкабай,  
музыка, кїлкїнїн шоокуму менен  билинбеди.

Кєз карашыў уламдан-улам жалындап кїйїп, ал жалын мага 
чапты. Же тааныганыўды, же мени башта кєрбєгєн жаўы аял деп, 
каалап отурганыўды билбедим. Эки бетим чымырап кызарып чык-
ты. Жолдошторумдун суроосуна кайдыгер жооп айтам. Тиктегениўе 
чыдабай толкунданып отурганымды сен да байкаган окшодуў. Баш-
калардан тымызын мага вестибюлга чык дегендей баш ийкедиў. 
Анан чоюла акчаўды тєлєп, жаныўдагылар менен коштоштуў да, 
кїтєм деген  кыязда чыгып  кеттиў. Безгек тийгендей  калчылдап, 
кармана албай каным толкуп,  берилген суроолорго жооп кайтарууга  
кудуретим жетпеди. Ушул учурда эстрадага негр кыз-жигит чыгып, 
такаларын такылдата кагыштырып, ачуу-ачуу чаўырыша укмуштуу 
жаўы бийди бийлеп киришти.  Баары жабыла ошоякты карап ка-
лышты. Ушул учурдан пайдаландым, жигитиме азыр келем дедим 
да, артыўан чыктым. 

Сен вестибюлда кийим илгичтин жанында кїтїп турупсуў. Жаныўа 
жакын барганымда жїзїў жадырады. Жылмая алдыман утурладыў. 
Качанкы єткєндєгї кичинекей кызды, анан бир кезде коюнуўда жаткан 

1 Ринг-Штрассе Венадагы тегерек кєчє. 
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кызды — мени тааныбаганыўды ошол замат билдим. «Мен їчїн да бир 
саатча убактыўыз болор бекен?» — деп жылмаўдадыў. Ишенимдїї 
чыккан  їнїўєн улам мени бир кїнкї кечке сатыла турган аялдардан 
деп эсептегениўди тїшїндїм. «Болот» — дедим. Бул жолу да мындан 
он жыл илгеркидей калтаарып макул болдум. «Качан жолуга алабыз» 
— дедиў. «Качан кааласаўыз,   ошондо».  Сенин алдыўда уялбадым,  
кысынбадым. Баягыда  єтє бат тил алганыма таўыркаганыўдай азыр 
да таўдана карадыў, ого бетер кызыгып, отуў жанды. «Балким, азыр 
эле?..»— дедиў кєп ишене бербей. «Жарайт, жїрїўїз», — дедим да, 
мантому алууга кийим илгичке карай бастым. 

Бирок кийим илинген номер жигитимде калыптыр. Кайра барып 
номерди алып, чыгууга шылтоо айтып суранып, кєп кармалып 
калчудаймын. Сени ээрчибей коё албайм, кєп жылдан бери бир 
жолугууга зар болуп жїрсєм, эми кантип калайын. Бир секунд 
кыйылбай мантому да,  жигитимди да таштап,  кечки кєйнєгїмїн  
їстїнєн шалы жоолугумду оронуп, сыртка  чыктым.  Тыш  туман 
басып суук, караўгы экен. Кєп жылдан бери турмушка каралашып 
жїргєн боорукер, камкор жигитимди теўтуштарынын шылдыўына 
таштап кеттим: жанында отурган сїйгєнї  башка бирєєнїн  бир эле 
кєз кысканына ээрчип кеткени эмне деген шерменделик!.. О, бул 
кылганым жеткен акмактык, адам  баркын билбегендик экенин, 
жакшы кишини иттей кордоп, эсинен чыккыс кылып шылдыўдап  
кеткенимди, єз турмушумду  бузганымды сезип бараттым, тїшїнїп 
бараттым...  Бирок эўсеп-чаўкап жїрїп, эми чындап жеткенимде 
достук да, турмуш да сенин бир єпкєнїўє,  бир  эле  сїйлєгєнїўє 
арзыбай  калды... Сени мен ушундай сїйгєм! Эми ичер  суум, кєрєр  
кїнїм бїткєндє баарын  ачык айта алам. Єлгєндє жїр десеў да, ти-
рилип кєрїмєн туруп, артыўан ээрчийт элем... 

Подъездде экипаж кїтїп  туруптур, тїштїк  да сеникине жєнєдїк. 
Сагынган їнїўдї угуп, кынала отурганга денеўден денеме кандайдыр 
жылуу сезим кирип, так эле баягыдай бактыга башым тегеренип, 
балача  уялып бараттым.  Мына, он жылдан кєп убакыт єткєндє  
баягы тепкич менен чыгып  баратам... Жок, жок,  ал  учурдун ар  
мїнєтї  мени  канчалык толкутуп,  ташкындатканын айтып жет-
кире албайм. Азыр да,  єткєндє  да — эки жолу жыргалга  аябай  
баттым.  Оюмду,  жїрєгїмдї бїт сен ээлеп  алдыў. Бєлмєўїн  ички  
кєрїнїшї  анчалык деле єзгєрбєптїр, мурдагы сїрєттєргє эки-їч 
сїрєт кошулуптур, кай  бир буюмдарыў жаўырыптыр, китептериў 
кєбєйїптїр.  Бирок  баягыдай эле кєзгє тааныш,  кєўїлгє жайлуу.  
Столдун  їстїндє роза гїлдєрї салынган  ваза турат. Туулган кїнїўдї 
куттуктап,  сен унуткан,  тааныбай калган шордууўдан эстелик  деп, 
бу  гїлдєрдї кече мен жибергем.  Тааныбадыў, «башта эмес, азыр 
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кыналыша кол кармашып турганыбызда да, атїгїл эриндерибиз би-
ригип єбїшкєнїбїздє да  тааныган  жоксуў. Антсеў да, гїлдєрїмдї  
вазаўа салып коюпсуў — мен, болбосом да кєлєкєм,  сїйїїмдїн деми 
ушерде,  сенин жаныўда экенине кєўїлїм  тойду.

   Мени кучагыўа алдыў.  Ошентип сеникинде дагы бир 
жолу тїнєдїм. Бакытка балкып  жатып таў атырдым. Бирок 
жылаўачтанганымда да тааныбадыў. Эркелетсеў мен ансайын эрке-
леп жаттым. Сен сагынган аялга деле, єз сїйгєнїўє деле бирдей бери-
лип, экєєў бири-биринен айырмалабайт экенсиў. Тїнкї кабареден1 
ээрчитип келип эркелеттиў, сїйдїў, бекзаттыгыўды кєрсєтїп, чын 
жїрєгїўєн сылык болдуў, бирок менден да  ошончолук ыракат алып 
жаттыў. Кумарым таркабай, моокум канбай жатып, табиятыўдын 
эки жактуулугун дагы сездим. Жан ыракатына сенчелик   боюн  
таштап,   кїйїп-жанып берилген  адамды мен  эч качан  жолуктурган 
эмесмин. Бат берилесиў,  кайра  бат сууйсуў, унутасыў, мен  єзїм 
да ал  тїнї сени менен кучакташып жатканымда  эмне болгонумду 
билбейм:  мен  сага киммин? Мурдагы илбериўки  кызмынбы же 
балаўдын энесиминби, же бейтааныш аялмынбы? Деги ал  тїнкї  
жыргал   баштатан тааныш, кєнїмїш сыяктанып, ошол эле учурда 
кумарына мас кылып,  жаўы  сезилет.  Ошол  тїн таў  атпай созула 
берсе экен деп тилеп жаттым.  

Бирок таў атып кетти.  Биз  тєшєктєн кеч турдук. Эртеў  менен 
мени  менен бирге олтуруп тамактанып кет деп сурандыў.  Ардеменин 
башын чатып сїйлєшїп отуруп, камкордук менен бирєє жакшылап 
жасаган дасторконуўдан чай ичтик. Сен менин ким экенимди такып 
сурабай,  бир да одоно суроо бербей, кадимкидей  ачык-айрым сїйлєп 
отурдуў. Жадегенде аты-жєнїмдї,  адресимди  сураган  жоксуў.  Мен 
сага   кокустан жолугуп калып бир сааттык гана кумарыўды кандыр-
ган, кымындай да эсиўде  калбаган   бир   аял  болдум.  Тїндїк Аф-
рикага їч айлык саякатка жєнєгєнї жатам дедиў. Селт эте тїштїм.  
Тїндєтєн бери жаркыган таалайым жалп єчтї. «Ємїрїў жалп этти, 
кургур!» — деп эки  кулагым  чуулдап кетти. Бут  алдыўа  жыгылып:  
«Ала кет мени. Таанысаў боло,  ушунча жылдар тааныбай келсеў  да, 
деги эми таанысаў боло!» — деп кыйкыргым келди. Бирок алдыўда 
кїнїўдєн бетер жалтактап, калтаарып коркуп,  антїїгє батына алба-
дым.  «Абдан  єкїнїчтїї» – деп тим болдум. Сен жылмая  карадыў.  
«Чын эле сага єкїнїчтїїбї?» – дедиў. Токтоно албадым. Єєдє турдум 
да, кєпкє сенин кєзїўєн кєзїмдї албай теше тиктеп калдым. Анан: 
«Менин сїйгєнїм да сыртка кєп чыкчу» — дедим. Карегиўе кадала 
карап турдум: «Азыр, азыр тааныйт!» – деп жїрєгїм дїкїлдєйт. Би-

1 Эстрадасы бар чакан ресторан. 
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рок сен жылмайдыў да, жооткоттуў:  «Саякатка кеткен кайрылып 
келет  эмеспи».  «Ооба, — дедим  мен, – бирок баарын  унутуп келет».

Туталанып араў турганымы кыязыман, їнїмїн ыргагынан сездиў 
окшойт,  ордуўан  турдуў да,   таўдана жароокер тиктедиў. Анан эки 
ийнимен кармап: «Жакшы нерсе эстен чыкпайт.  Мен сени унут-
пайм» – дедиў. Карегиў карегиме  кадалып, менин элесимди дайым 
сактап жїрмєккє азыр  кєўїлїўє мєєрдєп басып жаткансыдыў. Кєзїў 
кєєдєнїмдї  кєзєп, жоготконуўду ичимден издеп жаткандай сезилип, 
эми таануучудай кєрїндїў...  «Тааныйт  азыр мени,  тааныйт!»  – деп,  
кубаныч,  бакыттын алгачкы  илебине  толкуп  бараттым. 

Бирок тааныбадыў.  Жок,  тааныган  жоксуў.  Мен сага эч качан ушул 
мїнєттєгїчєлїк жат болгон эмесмин, болбосо мындан эки-їч мїнєт 
єткєндєн кийин кылганыўды  кылбайт  элеў. Мени дагы  бир жолу кыса 
кучактап єптїў. Уйпаланган чачымды оўдоп алайын деп кїзгїнїн алды-
на  келдим. Келдим да, сен менин муфтама байкатпай акча салганыўы  
кїзгїдєн  кєрїп, уятыма, ызама чыдабай жыгылып кете жаздадым.  
Чаўырып барып, сени бетке чаппай кантип гана токтодум экен? Эмне їчїн  
ошенттиў — жаштайынан сени сїйгєнгє,  балаўдын апасына бир тїндїн 
акысын кантип тєлєдїў?  Мен сага «Кабарэдеги» бузулган кєп кыздардын 
бири болуп кєрїнгєн турбаймынбы!  Сен кантип гана мага акы тєлєдїў, 
чиркин! Акы тєлєдїў ээ... Унутуп тааныбай калганыў аз келгенсип,  дагы   
кемсинтип  кордогонуўду кантейин...

   Мунуў мага катуу тийди. Тезирээк жоголоюн дедим. Столуўдун 
їстїндє мен жиберген роза гїлдєрї салынган вазанын жанында  жат-
кан  шляпамды алдым.  Бирок гїлдї кєргєндє чыдабадым,  єзїмдї 
таанытууга дагы бир далалат кылып кєрєйїн дедим: «Мобул ак ро-
залардын бирин мага бересиўби?» «Сєзсїз» — деп,  бир гїлдї сууруп 
алып бердиў. «Бирок бул гїлдєрдї сени сїйгєн бир аял белектеп 
берген болбосун?» «Болсо болгон чыгар, билбейм. Бирєє жиберип-
тир,  ким экени белгисиз.  Ошол їчїн бул гїлдєрдї  жакшы  кєрєм». 
Мен сага тике карадым. «Балким,  сен унутуп таштаган аял жиберип 
жїрбєсїн?» Таў калып сен да мени тиктедиў. Тиктегениўен жалтан-
бадым. Карегиўе кадалган карегим єзї эле: «Таанысаў боло, деги таа-
нычы?..» – деп їн салып  турду.  Бирок  жароокер  жылмайганыўан  
эчтемени  баамдабаганыў,  мени  тааныбаганыў кєрїнїп турду. Мени 
дагы бир жолу єптїў. Бирок такыр тааныбадыў.

Кєзїмє жаш тегеренип келатканын сага кєрсєтпєйїн деп, ша-
шылып эшикке жєнєдїм. Оозгу їйїўє жїгїрїп чыккан экемин, 
малайыў Иоганнды  сїзїп  ала  жаздадым. Ал жолуман буйтай 
берип, ызаат менен мага эшик ачты. Жаш чайган кєзїм туманда-
нып, башымды кєтєрє жалт бир караганымда бала кезимден бери 
кєрбєгєн картаў чал мени тааный койду. Тааныгандыгы їчїн бут 
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алдына чєгєлєп,  колун єпкїлєп ыракмат айткым келди. Бирок анте 
албадым. Камчы менен чапкандай жанымды кейиткен акчаўды 
муфтаман сууруп чыктым да,  колуна кармата салдым. Ал селт эте 
чоочугандай бир карады. Сен ємїр бою сезе албаганды, баамдап 
тааный албаганды ал ушул эле секундда тааныды...

Баары менин оюм менен болушчу. Баары мени жакшы кєрїшчї 
эле.  Сен гана, жалгыз  сен гана унутуп таштабадыўбы,  сен гана, 
жалгыз сен гана ошентип такыр тааныбай койбодуўбу, жаным!..

Балам єлдї, экєєбїздїн балабыз єлдї.  Эми сенден  башка бул дїйнєдє 
сїйгєнїм жок.  Бирок эч качан тааныбасаў, ємїр жолуў меникине кошул-
бай жандап  єтїп, тїбєлїк кїттїрїп  тебелеп-тепсеп   улам  алыстагандан 
алыстап  баратсаў, деги сен  мен їчїн кимсиў? Сымаптай мєлтїлдєп 
колго турбас сени ємїрїмдє бир жолу кармадым го, сенден бала алып  
калдым  го десем, ал да бир тїнї кылчайбастан кете берди. Ал саякат-
ка кетти, мени  унутту, экинчи кайрылып келбейт. Мен эми  жападан 
жалгыз калдым, мындай жалгыздык башыман єтпєгєн.

Балаў єлгєн соў сенден мага эчтеме калбады, жадегенде бир ооз сєз 
жазылган алакандай кагазыў жок.  Эгер кєзїўчє бирєє мени  атыман 
чакырса, кулагына  куру жаўырыктай угулар эле. Сен їчїн єлїк бол-
сом, єлїмдї издебегенде  эмне  кылам? Сен менден кеткен соў мен сен-
ден кетпегенде  не кылам? Жок, сїйгєнїм, сени кїнєєлєбєйм, куттуу 
їйїўдї  кайгым менен караўгылаткым жок.  Коркпой эле кой,  арма-
нымы айтып, сени  жадатпайын. Бирок балам єлїп, кароосуз жаткан 
чакта ємїрїмдє бир жолу ичимди куйкалаган бугумду ый аралаш тєгїп 
айтайын да. Жок дегенде сени менен  бир эркимче сїйлєшєйїн,  анан 
єзїм  эле унчуктурбас  караўгы  кєргє тїшєм. Жаныўда  эле жїрїп 
їн катпай келгендей мындан ары да  їн катпас болом.  Бирок  кєзїм  
тирїї кезинде бул  їнїмдї  угузбайм.  Бул   керээзимди, сени башка  эч  
бир сїйбєгєндєй сїйїп жїрїп, бу дїйнєдєн кеткен аялдын керээзин 
мен єлгєн соў окуйсуў. Сен  ал  аялды эч качан тааныбадыў. Ал єлєр 
єлгєнчє сени кїттї, бирок  сен чакырбадыў.  Балким, ушул керээзим-
ди окуп алып  чакырарсыў, бирок мїрзєдє жатып  їнїўдї  укпайм  го, 
ємїрїмдє биринчи жолу  сага  тил  албай койгонум ошол болор. Сен 
мага эчтемени калтырбаган сыўары мен да сага сїрєтїмдї да, эстелик 
болор бир белгими да калтырбай кетип баратам. Сен мени  эч качан  
тааныбадыў эле,  эми  тааныбай калганыў ошол. Тирїїмдє тагдырым  
ушундай болду эле, єлгєнїмдє да ошондой болсун. Єлєр алдымда сени 
чакыргым келбейт. Бул дїйнєдєн єтїп баратам, сен менин атымды да,  
єў-тїспєлїмдї да билбей калганыў ошол. Єлїмдєн коркпойм, анткени 
алыстагы сен ага кейибейсиў. Эгер менин єлгєнїмє  сен кейисеў, мен 
минтип єлбєйт  элем.
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Дагы узартып жазууга алым жок...  Башым зыўгырап, бїткєн 
боюм салмактанат... Оорубаган жерим жок, чыйрыгып отурам... 
Жатпасам болор эмес. Бул  кыйноо жакында бїтєр дейм. Тагдыр 
мага жадегенде бир жолу боору ооруп, баламдын сєєгїн кєргє алып 
кетишкенин кєрсєтпєс... Болду,  жаза албайм...  Кош бол,  жаным,   
кош, ыраазымын сага... Єткєнгє кейибейм, баары жакшы єттї... 
жаным  чыкканча сага ыраазылыгым оозуман тїшпєйт. Айтайын 
дегенимди бїт айтып алганга жеўилденип калдым.  Сени канчалык 
берилип сїйгєнїмї  эми билерсиў, билбесеў да баамдарсыў жана 
менин сїйїїм сага оордук келтирбейт.  Єлгєнїмдї билбей калганыў 
мени жубатат. Сенин таў-тамаша, жарык  турмушуў єзгєрбєйт. Ме-
нин єлїмїм аны кєєлєбєйт.   Ошондуктан єлїш жеўил, сїйгєнїм!

Бирок ким... ким туулган кїнїўдє сага ак розаларды жиберип 
турар экен? Оо, жаным вазаў бош калып, жылына бир жолу сага же-
тип туруучу ємїрїмдїн алсыз илеби да кошо жок болот ээ! Жаным, 
уксаў, суранам, бул менин эў биринчи жана эў азыркы сураганым,  
ар жылы  туулган  кїнїўдє  ак розаларды сатып келип, вазаўа салып 
кой,  туулган кїнїндє  адам  єзїн ойлойт эмеспи... мен їчїн ошону 
аткара жїрсєў. Жакыны єлсє, жылына бир жолу куран  окуган  
адамдардай сен да жылына бир жолу менин керээзимди аткара жїр. 
Кудай бар дегенге мен ишенбей калдым, мага куран окугандын ке-
реги жок, сага гана ишенем,  сени гана  сїйєм, ошол їчїн кєўїлїўдє 
жашасам дейм... Жаныўда эле жїрїп ємїр бою билинбеген сыўары 
жылына бир эле жолу мени эскерип  койсоў,  мен ыраазымын... Же      
сїйгєнїм, ушул єтїнїчїмдї жерде калтырбасаў экен.  Бул єтїнїчїм 
эў биринчи...  жана  эў акыркы...  Ыраазымын сага... Сїйєм сени... 
сїйєм... кош...»

Жазуучу Р. мууну бошоп,  колу титиреп,  катты койду да, кєпкє 
тунжурап ойлонуп калды. Коўшу квартирадагы кичинекей  кызды,  
анан  кєчєдєн жолуккан кызды, анан тїнкї  кабарэден ээрчитип 
келген аялды элес-булас  эсине тїшїрдї.  Суу тїбїндєгї таш кубулуп 
кєрїнгєндєй бул элестер да їзїлїп-їзїлїп булаўгыр элестейт. Желге 
титиреген шамдын алсыз жарыгынан тїшкєн  кєлєкє сыяктанып  
бирде кєрїнє калып, кайра жоголуп,  эске тїшкєндєрї  дааналанба-
ды.  Ал оюнда эмес, туюк сезиминде эстеди, бирок айкындап  эсине 
келтире албады. Баары єўїндє эмес, тїшїндє гана болгондой сезилет.

Ошентип байкоосуз   отуруп,  стол їстїндєгї вазага кєзї тїшє 
калды. Ваза бош турат. Кєп жылдардан бери туулган кїнїндє гїл 
туруучу ваза бїгїн бош. Селт этип чоочуп кетти:  Эшиги ачыла бер-
гендей болуп, тынч бєлмєнїн ичине  башка дїйнєнїн, кєрдїн  суук 
шамалы сокконсуп, Р.дин аза бою дїркїрєдї. Ага єлїмдїн илеби 

www.bizdin.kg



126 Стефан ЦВЕЙГ

жана сїйїїнїн єлбєс-єчпєс деми ургансыды. Кєўїлїндє, жїрєгїндє 
бир нерсе кєрїнбєгєн элеси кєз алдында тартылып, алыстан улам 
кїчєп угулган музыкадай кєўїлїн бїт ээлеп баратты. 

Которгон Ашым ЖАКЫПБЕКОВ
1965-ж.

Белгилїї жазуучу, КР Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын 
лауреаты Ашым ЖАКЫПБЕКОВ (1935–1994) кєркєм котормонун да мїрєл 
їлгїлєрїн жараткан. Анын котормосунда Чыўгыз Айтматовдун кєпчїлїк 
чыгармалары, М. Ю. Лермонтовдун «Биздин замандын уулу», С. Цвейгдин 
новеллалары ж. б. нукура кыргыз тилинде сїйлєгєн.
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СИЯВУШ 
ДАСТАНЫНАН

Судабанын Сиявушка 
ашык болгону

Ата-бала тынч-жай пикир алыша 
отурганда, кирип келди ханыша. 

Ал – Судаба. Сиявушту кєргєндє 
кумар оту ойноп кетти кєєдєндє. 

Жалындап жан, нєкєр жумшап жигердїї 
кийин мындай кабар айтып жиберди:

«Кїтєм сени бейубакта эликтеп, 
кызєргєєгє эркин-эмин келип кет». 

Кулдан мындай уккан їчїн жаўылык, 
Сиявуш шер кыжырланып, кагынып: 

«Жийиркеничтїї – бузукулук орогон 
кыз-кыркындар єргєєсїнє жологон» – 

деген їчїн, кїїгїм батар жарышта 
Судаба шып келди минтип Кавуска: 

Чыгыш берметтери

Абулкасым 
ФИРДОУСИ

(940 – 1020)
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«Айдан, Кїндєн кийин эле ааламда 
єлкє башчым, сенин бийик каадаў да… 

Мєртї келсе,  жер дїўгїрєп оо катуу
уулубуздун єсєт укмуш ооматы. 

Єтїнїчїм: єргєєбїзгє каттасын, 
кыз-кыркындар азиретти мактасын. 

Болушунча сый-урматка бєлєнєт,
єсєр мырза так ошентип кєгєрєт. 

Ай-ааламга зоболосу кєкєлєп, 
алтын теўге жаадырабыз єтє кєп».  

Шаа їн катты: «Дурус, дурус айтканыў, 
єз энедей камкор болуп жатканыў». 

Шахзаданы чакыртып ал: «Каралдым, 
билесиўби, ємїргє не жаралдыў? 

Сага деген сїйїї болсо баарында, 
кысынбастан тат алардын даамын да. 

Тыюу салган кызєргєєгє баргыныў 
Судабанын кєр ал жактан камдыгын. 

Кыз-кыркындар єргєєсїндє сыябан 
кылат сага алар укмуш сый анан». 

Уулу аў-таў – укканга жат кайдагы, 
єлкє башчы атасынын айдагы… 

«Єкїмдардын же сыноосу эмеспи?» – 
єзї менен єзї мырза кеўешти. 

«О шах ата, мен жарыкка келгени, 
таажы бердиў, такты бердиў, жер бердиў.

Таалим алып даанышмандар тобунан, 
тїшсєм кантет илим-билим жолуна? 

Абулкасым ФИРДОУСИ
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Кызєргєєўїз акыл кошуп салмактуу, 
эр жигитке жол кєргєзє алмакпы?» 

Шахтын жообу: «Сыймыктанар тилегим, 
акыл дайым болсо деймин тирегиў. 

Жаман ойду кээде кууп акылдан, 
кєўїл ачып, кубанууга акыў бар. 

Кызєргєєнїн босогосун аттагын, 
бакыттын да керек даамын татканыў». 

Уулунан жооп: «Иран шахы мындайды 
буюрган соў, таўда барган ыўгайлуу. 

Чакырткандан, маўдайыўа келгемин, 
аткарабыз кандай буйрук бербегин».  

Сиявуштун Судабага келгени

Тоо учунан кылайганда таў кайра, 
элпек уулун тургузду шах маўдайга.

Атасына таазим кылып кєрїштї,
анан экєє тымызын сыр бєлїштї.  

Хирбад аттуу ачык-айкын дегени 
пенде жїрчї келишимдїї бедени . 

Шах Хирбадды издеттирип таптырды, 
анан ага албан милдет тапшырды. 

Сиявушка: «Калба, – деди – артынан, 
укмуштарды кєргїў келсе жаркыган». 

Жандоочтун бар кєрєгєчтїк єнєрї. 
Дили тунук бозойду алып жєнєдї. 

Хирбад дароо эшикти шарт ачкандан:  
Сиявуш да жамандыктан сактанган. 

Сиявуш дастанынан
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Как маўдайда бейиш тєрдєй жай экен! 
Мол дїрдана, сулуу кыздар бар эчен. 

Буга чейин кєз кєрєлек барпырап 
кызєргєєдє так да турат жаркырап. 

Анда олтурат шахтын єкїм зайыбы, 
кулпурган кооз бейиш бакча айылы. 

Башындагы алтын таажы жылтылдап, 
жылдыз сымал турат єзї кылтыўдап. 

Дилдиреген тармал чачы чубалып 
согончокко чейин кеткен уланып… 

Судаба шыр тїшїп келди тагынан 
Сиявушка парданын арт жагынан. 

Жакын келип таазим кылды керилип, 
кучак жайды кумар оту тєгїлїп.   

Сиявуштун ойлогону: «Адамдык 
сїйїї эмес, оо бул жеткен арамдык!» 

Кєрбєйїн деп єгєй эне кылыгын, 
селкилерге салды кєздїн кыйыгын. 

Туш-тушунан мактоо жаады эселеп, 
алтын такка апкелишти жетелеп. 

Кызыктуу кеп куруп кыздар тобуна, 
шахзада да тїштї кайта жолуна. 

Єкїмдарга айтты келип аныгын: 
«Кызєргєєўдїн кєрдїм ата, жарымын. 

Дїнїйєдє жалаў жыргал жан жагыў, 
Кудайга жок айта турган арманыў. 

Байлык-мїлкїў, аскериў бар кебелбес, 
ага эч бир шахтардыкы  теўелбес». 

Абулкасым ФИРДОУСИ
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Ата кєєнї мындай сєзгє шаттанып, 
сарай кєркї турат жаздай сакталып. 

Кїндє уу-дуу тойлорго жок деле чек, 
ойлошчу эмес эмне болот келечек. 
 
Тїн оокумда єкїмдарыў атайын 
келген болчу не айтат деп шахайым. 

Сынаш їчїн берди мындай соболун: 
«Сырыўды айтчы, жашырбастан оболу. 

Жїрїш-туруш, акыл-зээнин так, даана 
мїнєздєчї, кандай биздин шахзада?» 

«Ук кеўешим, – деди анда, – Судаба, 
Сиявуш жок дебес мїмкїн буга да.  

Шаа тукумдан чыккан ага, эреним, 
колуктуну єзїм тандап беремин. 

Уул тєрєр Сиявуштай сымбаттуу, 
єў-келбеттїї, улуу дагы, урматтуу. 

Селки тапсам єзїм дагы кубанам, 
сенин таза тукумуўду улаган». 

Зайыбына берип абдан калыс баа, 
ишенимдїї курсант буга Кавус да. 

А бир кїнї ээн учурду чактаган 
уулу келди шах атасын мактаган.

Жашыруун сыр баштап тактын эгеси, 
бєтєн укпас мындай болду кеўеши: 

«Ай-ааламда атыў єчпєй, анан да 
тагыўа ээ болсо экен дейм балаў да. 

Кєсєм, жайчы жылдыз санап кєргєнї 
сага карай мындай салды тєлгєнї: 

Туяк кєрсєў, ага мурас – так калат,  
ал падыша эл эсинде сакталат. 

Сиявуш дастанынан
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Кей-Пешинден  ал андыктан колукту, 
бийлик їчїн бул зоболо олуттуу». 

Уулунан жооп: «Эрким жетет мунуўа, 
бул шах сєзї, мен да айланам кулуўа. 

Убадамды берем буга иралды, 
сен башкарып тургандыктан Иранды. 

Бул жєнїндє ооз да ачып койбогун 
Судабага. Каршы чыгат оўбогур. 

Анын башка каалоосу бар билемин, 
бузгум келбейт андыктан тынч тилегин». 

Башын чайкап, шаа єзїнчє ыржаўдайт: 
жел болбосо, чєптїн башы ыргалбайт.  

Эскертти ал: «Єгєй энеў жєнїндє 
жаман ойду тилимди алып, тєгїндє. 

Чебелектеп сени сїйїп жан сабап, 
сєзїн уксам, жїрєт сага камсанап».

Атасынын бул айтканын укса да, 
кєєнї тынып… Турат бирок бук, санаа:

Судабадан жакшылыкты баары бир 
кїткєн болбойт. Сокку кылат дагы бир… 

Тїшїнгєнї: жєн нике эме-ес, – чалма бу, 
соо жаныўды оору кылар талмалуу. 

Абулкасым ФИРДОУСИ
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Сиявуштун кызєргєєгє 
кайтадан келиши

Жылган кезде уясына кайып тїн, 
жер огуна оодарылды жарык кїн. 

Отурганы такка келди каалгып, 
таажысынан жарк-журк жанып лаал  жык. 

Ал – Судаба. Айланама тїр салып 
кыз-кыркындар турсун деген курчалып. 

Кызєргєєдє буйрук берип Хирбадды: 
«Чакыр, – деди – шахзаданы кымбаттуу. 

Сени атайы ашык экен кєрїїгє, 
апаў їчїн чыгын дегин келїїгє». 

Даўазалуу шахзадага жеткирди 
бул кабарды кєсєм Хирбад тек билги. 

Сиявуштун жаны таппай кирер жик, 
араў укту Судабага иренжип.   

Четтейин дейт амалкєйдєн атайын, 
каарын, бирок чачса кантет шахайым. 

Зор денелїї келди мырза жай баскан 
Судабага так чиренип жайгашкан. 

Тосуп чыкты шахзаданы кєшїлє, 
боюн тїзєп, колун тиреп тєшїнє.  

Тизип койгон топ кыздарды жамалдуу. 
Алар эч бир тїшїнгєн жок амалды! 

Бир-бирине шыбырашат жакындай, 
Сиявушка тик кароого батынбай. 

Кыздар кетти. Ой жорушуп ар кими: 
шахзаданын менде дешип жандили. 

Сиявуш дастанынан
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Шахайымы суроо берди жан сабап: 
«Менден сырыў жашырасыў канчага? 

Айтчы оюўду ачык мага периштем, 
о баатырым, мїчє бою келишкен!

Баары сага карек отту кадашат, 
арзууўа зар, акылынан адашат. 

Кайсы сулуу кєєнїўє тєп? Тандагын 
сенин гана колуктуў ал, ардагым». 

Шахзадабыз їн катпады. Судаба 
бетти сыйрып, артып турду сук ага:

«Жаўырган ай, жаўы таўдын шооласы 
жаўы шахты кєрсє кана, о асыл! 

Ортобузда ниет жанса тилектеш, 
мага кїндє кел, болобуз жїрєктєш! 

Касамдашып, тїзєр элек келишим… 
їўкїйбєчї, сенин эмне кейишиў? 

Даўазалуу Кавус єлсє, кеўешим: 
сенсиў мага анын єлбєс элеси. 

Маўдайыўда мен баарына беленмин. 
Сен ээси бол жандилимдин, денемдин! 

Не каалайсыў, келет баары колуман. 
Чыккым келбейт, сенин жайган торуўан». 

Шахайымда уят калбай деги бир, 
жакындатты эринине эринин. 

Шахзада эч кїткєн эмес мындайды, 
бет кызарып, таппай турду ыўгайды. 

«Азгырыкка, – ал ойлоду ичинен, – 
шаа амири жардам берер кичине. 

Атакемди заўгер  кылбайм ємїрї, 
Ахриманга  жок тилектеш кєўїлїм. 

Абулкасым ФИРДОУСИ
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Эгер ага сетиркесем, бєєдє бу 
арампєштїн єрттєнгєндєн кєєдєнї: 

Атамды да ишендирет жалганга, 
даяр бардык жамандыкка барганга. 

Андан кєрє шахайымга оўбогон 
дурус го дейм, жакшы сєздї жолдогон?» 

Кеп баштады шахзадабыз оболу: 
«Ай-ааламда сиздей асыл болобу. 

Бир гана теў сага Ай, Кїн алыста, 
ошондуктан кїйєєў – атам Кавус да. 
 
Маа колукту издеп жїрсєў, тандаймын – 
єз кызыўды. Башка жарды албаймын.  

Буга не дейт журт башкарган тєрєбїз, 
угузуп кєр, а чечимин кєрєбїз. 

Болсом гана кызыў менен жїрєктєш, 
сєзїм бекем – сен экєєбїз тилектеш… 

Убадам бул: бекем нике курамын, 
єсєр дагы турат жаштык курагым». 

Басып кетти, кабагы жарк Сиявуш,
суз шахайым ойлоп ичтен зыян иш… 

Шах киргенде шахайымга башбагып, 
таксырына тике карап каш кагып,

адегенде таазим этти ийилип, 
анан мындай сєз баштады кыйылып: 

«Солкулдаган сулууларды тапкамын, 
а уулуўа бирєєсї да жакпады. 

Аныў айтат: «Башка эч кимди албаймын, 
колуктуга сенин кызыў тандаймын».

Муну укканда дароо бийлик тєрєсї 
жайдаўдады кєккє жетип тєбєсї. 

Сиявуш дастанынан
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Кебежени, ачып алтын капканы, 
кемер курлар, кымкаптарды жапканы 

бїт алдырып, жер жайнатты. Керектїї 
казынадан толуктатып белекти. 

Шахайымга: «Сиявушка энесиў, 
белекти ага єз колуўдан бересиў. 

Бул аз деп айт, – сааты келсе буюруп, 
дагы эселеп белек келет куюлуп». 

Шаа зайыбы шахты тиктеп кєўїлсїз 
ойлогону: «Бир иш кылам тєгїнсїз. 

Керек мага амалкєй бир аракет 
калп да болсо, болсун, мейли балакет. 

Сиявушка, балким, тїбї жагамын, 
жакпай калсам, жалган жалаа жабамын». 

Сиявуштун кызєргєєгє їчїнчї ирет келиши

Каадасынча такка отурду шах жокто, 
таажы, сєйкє, шакектери ак мончок 

жарк-журк жанып, Судаба бой чайкаган, 
шахзадага сєз айттырды кайтадан: 

«Журт атабыз сага белек камдады, 
кымкап, таажы, так – эў баалуу, ал дагы! 

Єз кызыма їйлєн, мейли, даярмын… 
Мага деле кєз салып кет аяр бир. 

Не качасыў? Али да бар кунарым, 
єў-келбетим сїйсєў боло, кумарым! 

Жети жылдай сага зарлап ашыкмын, 
ак сїйїїмдї неге мынча жашыттыў?  

Абулкасым ФИРДОУСИ
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Бир кїн менден аябачы мээримди: 
таркатайын жалын жаштык чериўди! 

Атаў сага белек берген ашыра, 
таажысын мен кийгизсем дейм башыўа. 

Эгер менин таркатпасаў кумарым, 
эгер дарттан сакайтпасаў – убалыў 

менден болот. Алыстатам тагыўдан. 
Тїн жамынтып, ажыратам таўыўдан!» 

Сиявуш шер: «Кумарыўа чємїлїп 
калгым келбейт ыпыласка кємїлїп. 

Атамды алдап, баралбаймын кастыкка! 
Бул жат мага. Жаралбагам пастыкка! 

Шах зайыбын теўейт баары Айга асыл
арамдыкка керек, демек, барбашыў». 

Шахайымы угуп муну жиндеди, 
каргышы жаап, заары кайнап тилдеди: 

«Сага таза жїрєгїмдї ачкамын, 
сен, Сиявуш, мазактадыў, шашпагын!»

Судаба Кавусту алдаганы

Єз бетине тырмактарын матырып, 
їстїндєгї кийимин тытып, бакырып

шахсарайга їн угулду удаама, 
ач айкырык салып ыйлап Судаба.

Кулагына сайылып їн жебедей, 
ой баскан шах – безге сайган немедей: 

чочугандан, кєтїн козгоп тактагы, 
кызєргєєнїн босогосун аттады. 

Сиявуш дастанынан
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Сарай ичи чакчелекей, чуулган, 
Судабанын бети канга жуулган. 

Эси эўгиреп, айраў жетпей акылы: 
не арамдык кылды таш боор катыны? 

Долуланып чачын жулуп салыптыр, 
денеси ачык, ыйлап-боздоп алыптыр: 

«Сенин балаў мага келип, боюна 
сыга тартып, эч бир койбой оюма

айтканы бул: «Соолутайын дедиўби, 
четке кагып, ысык сїйїї демимди?» 

Жерге ыргытып таажымды алдагы, 
кара, мына, чечиндирип салганын!» 

Кабак тїйїп Кавуста баш катат бу, 
айрый албай ачакейлїї чатакты. 

«Ишенимдїї акыл кошчу, малайдан 
бириў дагы калба, – деди – сарайда». 

Такта жалгыз шах жыйган соў акылын 
уулу менен чакыртты куу катынын.

Сєз баштады акыл калчап салмактуу: 
«Айт чыныўды, балам, кимиў алдап тур?
 
Мында деги не болдуле, сїйлєгїн, 
єткєн иштин чечмелеп бер тїймєгїн».

Тєкпєй-чачпай Судабанын кылыгын 
айтты койбой, бардык болгон былыгын. 

«Жалга-ан бул! – деп шахайымы бакырган, – 
кызыўдымес, сени алам дейт, – катынга». 

Жанын сабап, жаап жалаў жалганды, 
єкїмдарга жїзїкара карганды.

«Казынанын, кызыўдын жок кереги, – 
чын сєз мунун – сен колуктум» – дегени. 

Абулкасым ФИРДОУСИ

www.bizdin.kg



139

Шаа башына ойлор келди ар кандай: 
«Экєєнїн теў айткандары жалгандай.

Териштирем, болбос азыр шашууга. 
Акыл чыкпайт алдыргандан ачууга». 

Амал издеп, таппаганда ыкманы: 
Сиявуштун колдорунан жыттады. 

Жыт издеди, бїтїн тулку боюнан, 
жыт жок шектїї, – кайтты жаман оюнан. 

Судабадан жыпар жыт туш-тарапка 
аўкыйт ыўкып, жыттанып тур шарап да. 

Шахайымдын жадалдашып кектеген 
баласында жыт жок эч бир шектенер. 

Кавус тиктеп Судабага жандими, 
жаалы кайнап, зилдеп турду жандили.

Ойлогону: «Кошуп туруп тилиўди, 
жалаўдаган кылыч кессе шилиўди!» 

Шах тїшїндї: уулунда жок арамдык, 
эстїї чыкма, эч ойлобос жамандык.  

Кыргызчалаган Олжобай ШАКИР

Сиявуш дастанынан
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Проза

ОТКО 
ЧУРКАГАН БАЛА

(Уландысы. Башы єткєн санда)
Шайлообек 

ДЇЙШЕЕВ

Капыстан жандїйнєм сапырылып, жамгыр тєгїп турган 
кїндєрдїн биринде берки  єйїздє мен, аркы єйїздє аласалып Нарын 
оонап, кызыл кыян тоолордун кєлдєгєн кєз жашын тиктеп олтуруп, 
«Жамгыр» деген бир сонун ыр жазып, анымды «Ленинчил жашка» 
– Нуралыга жєнєтїп жиберип, кєп єтпєй ырым чыгып, ошондон 
баштап борборго кетким келип, такыр эле токтоналбай  ээлигип 
алганым эсте.

*  *  *

Бара-бара чындап эле «жалгыз кєздїї» Нарынга батпай, «жок 
болуп» кетерде тагдырыма єтє чоў бурулуш жасаган, ырларымды 
мыкты тїшїнгєн, кєзїмчє да, кєзїм жокто да такай мактап, дем 
берген адам Кыргыз Эл жазуучусу Асанбек Стамов болду. Ал мени 
«Нарын правдасындагы» ордумдан шалгам жулгандай «жулуп» 
алып, Токтогул Сатылганов атындагы кыргыз филармониясынын 
деректири Даниэл Назарматовдун «албайм» деп асман-айга се-
кирген ой-боюна койбой, Эр Тєштїктєгї Элеманды минип алган 
єпкєдєй кара телефонун «минип» алып кїпїлдєп, єзїнє таандык 
єкїм-зордукка салып туруп эле, “зав.литчасть” кылып отургузуп 
койгон. Ал кезде Асанбек Стамов Маданият министринин 1-орун 
басары болуп кїркїрєп турчу. 
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*  *  *

Асанбек Стамов эмне їчїн филармониянын адабий бєлїм башчы-
лыгына башка бирєєнї эмес, болгондо да алыскы тоолуу Нарындын 
облустук гезитинде иштеген, маданий чєйрєдє аты-жыты тургай, 
дайыны жок мени алып келди? Буга жооп берїї їчїн бир аз артка 
кылчая кетейин.

*   *   *

КМУну аяктап, диплом алдык. Курсташтарымдын кєбї шаарда 
калды. Бир тобу «Советтик Кыргызстан» менен «Ленинчил жаш» ге-
зиттерине жана КТРге барып орношту. Бїтєр жылдын практикасын 
«Советтик Кыргызстандын» редакциясында єткєргєнїмдїн да, гезит-
тин башкы редактору Жаныбек Турсуновдун ат-башылык экендиги, 
ал тургай жакын тууганым экендиги да жардам бербеди. Жаныбек 
Жумалиевич сызгычтай какайган калыбынан жазбай туруп:  

– Сиз адегенде коммунист, анан журналист болушуўуз керек бол-
чу. Ошондуктан алалбайм. Ал эми тууган экениўизди мындан кийин 
экинчи укпайын, – деп тїз эле айтты. Жолдо келатып Эсенбайдын 
(Нурушев Турсуновдун жардамчысы болучу) :

– Тууганыў экениўди айтпа. Айтсаў ого бетер чалкасынан кетет, 
албай коёт, – деген сєзїн эстедим. 

Азыр Жаныбек Жумалиевичти мени кызматка албай койгондугу 
їчїн таптакыр кїнєєлєй албайм, атаганат кыргыздын мына ошол: 
«туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок» деген эре-
жесин азыркы бийликте тургандар  Жаныбек байкебиздей сактаса 
канчалык тазарар элек.

*  *  *

«Ленинчил жашка» мени менен бїткєн курсташтарымдын дароо 
эле тєртєє барып орношкондуктанбы, гезиттин редактору Калыбай 
Осмоналиев кабыл алмак тургай карап да койбоду. 

РЕДАКТОР  МУСАЕВ

Табият ыроологон шыгы менен басма сєздє иштеп, жїрє-жїрє 
агездеги баш гезит болгон «Советтик Кыргызстандын» Нарын обу-
лусу боюнча єз кабарчылыгына жетип, Тянь-Шандын тїтїнїн тїрє 

Отко чуркаган бала
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кыдырып, элдин да, жердин да шартына каныгып, жєє турмушка 
жедеп бышып алган неме кайран ЦКнын «кан-жин» агызып кирип 
турган маалында анын кєздєй гезитинин сїрсєєлєтїнє таянып, таян-
ганда да мыктап таянып, колхоз башкармасынан тартып райкомдун 
катчысына чейин тїгїн чыгара їшїн алып, мезгил каякка жалт берсе 
жалт берген жагына жабышып, тоголонсо кошо тоголонуп, таскакта-
са кошо таскактап, уруп-согуп фельетон жазып, уруп-согуп макала 
жазып, жазганынан эмес, чыкканынан ырахат алып, бирок заман-
дын тїпкї маўызын тїшїнїїгє келгенде такыр эле тоў моюндук 
кылып, кєпчїлїк кыргыздардай эле єз алдынча окуп-чокугандан, 
жаўылык издегенден жаа бою качып, єзї айткандай «ойдо жок жер-
ден» облгезитке редактор болуп калган Дїйшєнбай Мусаев жєнїндє, 
мейли аны башкалар кандай деп айтпасын, жїрєгїндє адамга 
кылдай арамдыгы жок, согор-сокмоксон болуп турган желге эмес, 
шамалга окшогон, кїйєр-кїймєксєн болуп турган отко эмес, єрткє 
окшогон, єр тартып бараткан жашына карабастан ойдо жок иштер-
ди жасап жибермей оёндугу бар, айтпачу сєздєрдї айтып жибермей 
алгырлыгы бар, бєйрєгїн кїнгє кактап жаткан кєлчїктїн бырын-
чырынын чыгарып жиберген шок баланын ташына окшогон, єзї да 
баладай тентек, баладай таза киши катары ємїр бою эсимде калды.

                                                      *  *  *

Мусаев азыркыдай урук-туугандын учетун ала элек ошол кезде эле 
Ормон хандын тукуму экенине сыймыктанчу. Илгери кыргыздар да 
башкаларды туурап орозо кармап, анысы айланып олтуруп жай чилдеге 
туш келип, жайдын ысыгы менен узагына чыдай албай кыйналган эл: 
«Орозону жылдырып бериўиз» – деп  Ормонго кайрылганда: 

– Орозо кышында кармалсын!–деп орозону єзї эле  кыш мезгилине 
котортуп салганын ушул кезде да аўыз кылып айтып жїргєндєр бар.

Мусаев да бабасы Ормондон кем эмес кєк жалдардын бири болчу.

НАРЫНГА КЕЛГЕНДЕ       
         
КМУну бїткєндєн кийин шаардын гезиттеринде иштеп калсам 

деген тилегимден эч нерсе чыкпады. Жадагалса корректорлукка да 
алышпады. Бир-эки кїндєй бозала боло тїшїп жазылдым да,  дипломду 
чєнтєккє урган бойдон, кайдасыў Нарын деп, киндик кан тамган жерге 
жєнєп кеттим.

Обулустук редакцияга эртеси келдим. Короонун кїн тїшкєн 
бетинде тєрт-беш киши чылым чегип турган экен. Салам айткыча 
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болбой эле чачын чалкасынан таштап койгон, мурдунун жылгасы-
нан кєк тамыры кєрїнгєн, тунук кєз айнекчен кызгылт сары киши 
тобунан озунуп, сєємєйї менен мени мээлеп, ыкшып коё берди:

 – Тетиги немени карасаўар, телтейип темир тагынып келатканын?..
Кїлє турган эчтеке таппай, эми таап алышкансып, жанындагы-

ларынын да жаагы ачыла берди.
Кєз айнекчен сары, ошол шаардын майда чымындууларына ка-

дыресе таасири бар, єзї да аўгеме жаза коюп, облгезитке тынбай 
жарыялай калып жїргєн, партшколду бїтїрїп, аспирантурада да 
окуп жаткан, нарындыктар їчїн бир топ эле билимдїї деп эсептел-
ген,  редактордун орун басары Асанкадыр Эсенканов эле. Ал менин 
жакамдагы университеттин значогуна кїлїп жатыптыр.

Шылдыўды унчукпай кєтєрїп, Дїйшєнбайды сурадым. Обкомдун 
саясый агартуу їйїндєгї жыйналышта экендигин айтышты.

«МЕНИ АЙТТЫ» – ДЕП ИШТЕЙ БЕР
         
Мен барганда жыйындан жаўы эле тарап, чыгып келаткан экен. 

Ошол кезде єўчєй чоўдор гана кие турган адими шляпачан, кара 
сур плащ, чарчы бойлуу, ак саргыл кишинин маўдайында турдум. 
Эмнегедир ушул адам канчалык чыштай кийинип алса дагы, менин 
кєзїмє чогулуш їчїн эле атайылап бирєє зордоп кийгизгенсип, кий-
генде да єзїнїкїн эмес, бєлєк бирєєнїкїн кийип алгансып, муунта 
байланган галстуктан бошоналбай аткансып сезилип кетти. Анан 
кїтїлбєгєн жерден:

– Иттин каргысындай болгон энеўди урайындыкы!–деди да, мой-
нундагы галстугун ой-боюна  койбой чечип алып, чєнтєгїнє урду. 
Анан мени тиктеп:

– Ии, жол болсун баатыр?– деди. 
– Сизде орун болсо ишке орношоюн дедим эле.
– О, ромбигиў бар турбайбы. Ромбигиў бурамабы же тєєнєгїчпї?–

деди, жакамдагы значокту суктануу менен карап.
– Бурама,–дедим.
– Мыктысын беришкен экен, мыкты бїткєнсїў го?–деди да: 
– Ким жиберди?–деп кошумчалады.
– Эч ким жиберген жок. Єзїм келдим.
– Фамилияў ким?
– Дїйшеев.
– Деги эле... Жаман иттин аты— Бєрїбасар... Совмин Дїйшеевдин 

бирдемелеринен болсоў темселеп мага келет белеў, тїз эле обкомдон 
тїшє калбайт белеў. Баса, кєк жалдардын баары шаарда калчу эле, 
эмне їчїн шаарда калган жоксуў? – деди.
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– Таанышым жок, эч ким албай койду,–дедим.
– Эч ким албаса мен алам, бар, Сагын Жуматаев деген ответсекре-

тарь бар, ошого мени айтты деп приказ чыгартып иштей бер, – деп 
басып кетти.

БУЛ ЭМНЕ ДЕГЕН КИШИ?

Ошентип, ишке баш-отум менен кирип, тытынып макала жазып, 
басмакананын кара боёк сиўген їстєлїндє їргїлєп гезит чыгарып, 
редакциянын турмушуна билинбей аралашып кеттим. Ички иш-
терибиздин баары эле редактордун эки орун басарлары аркылуу 
бїткєндїктєн, Дїйшєнбай Мусаев деген кандай киши экенин, ким 
деген киши экенин билїїгє такыр эле буямам жетпей жїрдї. Анан 
калса качан кєрсєў эле, ак «Волгасын» алкынтып, «обком ополдомоч 
кылып койду» деп эле аягы сай таппай турчу. Кокус командировка-
сы тїгєй тїшсє же редакцияны сагынып калабы, же карамагында 
канча киши барынын эсеп-кысабын алып коёюн дейби, тїтєктєтїп 
эле планерка єткєрїп жатып калчу. Анын ким экендиги ошондо 
чындап билинер эле.

БИРИНЧИ ЧОГУЛУШ ЖЕ КАТЫНДЫН КАТЫ

Мусаев планерканы адегенде єзї тєрдєн орун алып, эки тарабына 
эки орун басарын, жанына жооптуу катчысын жайгаштырып алып, 
анан корректорлорду, айныкейи кармаса машбюродогу машинист-
калары менен уборщица катындардан бери жыйып келип єтєр эле. 
Бир жолу:

– Жолдоштор! Маселе єтє опурталдуу, республиканын атактуу 
чабаны, жїзїнє 198ден  тєл алган Совет Сакыбаевдин катынынан 
кат тїштї,– деп сєзїн баштады да, кїбїрєп окуп келатып эле:

– Оўбогон катын, єзї чабандын катыны болуп туруп, катты орусча 
жазганы эмнеси, ме тїшїндїрїп берчи?–деп жооптуу катчыга сунду.

Кат чын эле орусча жазылыптыр. Анда «Дїйшеев деген 
кабарчыўар келип, биздин тєлдїн тєрт жылдык орточо кєрсєткїчїн 
тємєндєтїп гезитке жазган, фактыны «искажать» эткен, ошон їчїн 
кабарчыга чара кєрїїўїздї сурайбыз?» деген мааниде экен. О, агез-
де чабандар «кутуруп», Совет єкмєтїнє кудайдын балдарындай эле 
эркелеп, «тї» деген тїкїрїктєрї жерге тїшпєй, айткан-дегендери 
эки болбой турган чагы.
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Аты-жєнїм аталары менен ошол кездин эрежеси боюнча ордумдан 
турдум. Мен Сакыбаевдин короосуна барбаганымды, редакциянын 
тапшырмасы менен Кочкор райкомунун 1-секретары, Социалисттик 
Эмгектин Баатыры Корчубек Акназаровго кирип, анын макаласын 
уюштуруп келгенимди, Сакыбаевдин катыны айткан цифраларды 
биринчинин єзїнєн, «Труд» гезитине даярдатып жаткан макала-
сынын бир «копиясын» алганымды, ал боюнча далилдерим да бар 
экенин айткан сєздєрїм суу кечпей калды. 

Мусаев омуроолоп кирди:
– Мойнуўа ал,–деди.
– Албайм,–дедим.
– Эй, бул жєн кат эмес, катындын каты, анын їстїнє орусча жа-

зылган кат, алгын!–деди.
– Албайм,–дедим.
– Азыр эле алдырабыз,–деди да,  жооптуу катчыга:
– Жаз, тезинен сєгїш жаза сал!–деди. Жооптуу катчы сєгїш жазчу 

«книгасын» такай ала жїрчї эле, барактай салып:
– Мунун сєгїшї бар экен, жакында эле берипбиз,–деп шаабайы 

сууй тїштї.
– Дагы бирди жаз!–деди Мусаев.
– Законго ылайык келбейт го?– деп кеткенчиктеди жооптуу катчы.
– Келет. Эки сєгїштї катары менен жаз, эсине жакшылап келсин! 

Анан «сєгїш берилди» деген кагаз даярдап, мага берип кой, Кочкорго 
барганда Сакыбаевдин катынына берип койгудай болоюн, маселеси 
катуу каралды?–деп кийинки маселеге єтїп кетти.

Планерка бїтїп, чыгып баратканыбызда:
– Шайлообек, коё турчу?– деп мени токтотуп алып:
– Октябрь майрамы жакындап келатканын билесиўби? Энесин 

урайын, сєгїшїўдї ошондо алып салам,–деп койду.
Ошондон кєп єтпєй Кочкор тараптан келип калган кимдир 

бирєєнєн Сакыбаевдин бээси эгиз кулун тууганын угуп алып, «Кы-
зыктар дїйнєсї» дегенге маалымдап жибердим. Демейдегидей эле 
планерка єтїп жаткан.

– Дїйшеев, бу сен оўбогурсуў го дейм ыя?–деп калды Дїйшєнбай, 
колундагы «Нарын правдасынын» жаўы санын калдайтып ачып 
алган калыбында. Ал єз гезитин окуганды, єзгєчє єзї жазгандарын 
окуганды аябай жакшы кєрчї:

– Сакыбаевдин катыны: «Кабарчыўыздын катыгын берип коюўуз 
Дїйшєнбай Мусаевич!» – деп кат менен сени согуп атса, сен кайра 
бу менин сїйїп окуган рубрикама анын бээсин мактап жазганыў 
кандай? Болду, болду, козу бышары менен командировка ал, Са-
кыбаевдин короосуна барып, бир козусун жедирип келейин,– деп 
чечекейи чеч боло тїштї.
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«СЕЙРЕК ТАЛАНТТАРДЫ БАЙКАБАЙТ ЭКЕНСИЎЕР»

 Дагы бир жолу гезитибиздин адабият бєлїмїн тейлеген Аскарбек 
Мамбетов деген жигитти тургузду.

– Сен адабиятта сейрек кездешкен, айылдык чыгаан таланттар-
ды такыр эле байкабайт экенсиў. Кєрє  албастыгыў деле жоктой 
кєрїндїў эле, билбейм эмне болуп атканыўды.  Байкадыўбы, акыркы 
жылдары Кочкор єрєєнїндє бир жаркын талант пайда болду. Азыр 
Кочкордун эли бїт эле ошону кеп кылып жїрєт. Эми ал тїгєнгїрдїн 
тилинин тикенин айтпа. Бу Нарын чєлкємїндє Нинакандан кийинки 
эле ошолбу деп ойлоп калдым. Эл айтып атса ишенет экенсиў да. Ме, 
карап кєрчї? Талант уялчаак болот эмеспи, бечара мага жолуккандан 
аябай уялып, бирєєлєр аркылуу келди деп угуп, ошондо да єзї даап 
бералбай, самоор кайнатып жїргєн келинден берип жибериптир,– 
деп ак баракка машинкаланган калыў кол жазманы Аскарбекке 
сунду.

Кудай кылбасын, анан кєп єтпєйле сандан-санга Мусаев деген ат 
менен ырлар жайнап чыга баштады. Кєрсє, Мусаев мактаган «айылдык 
акын» Кочкордун бир совхозунун кєп тираждуу гезитинин редак-
тору болуп иштеп жїргєн Дїйшєнбайдын карачечекей бир тууган 
иниси экен.

«КЕЛ, БАШЫЎДЫ ЖАЗЫП БЕРЕЙИН?»

Дагы бир жолу планеркада олтурабыз. Дїйшєнбайдын кара теле-
фону «чыр» дей тїштї. Алды. Анан угуп туруп:

– И,  кайран эр... Мени кой... Єзїў кандай? Кечээ єлєсїў десек 
болбой сого бердиў эле, оўбой калыптырсыўбы? Анан дегеле адамдан 
башкача ичет экенсиў, єлєрїўє карабай. Акыркысын алба, жантаслим 
болосуў деп жакшы эле айттым эле го. Кел эми, башыўды жазып бе-
рейин? – деп трубканы койду да бизге:

– Облустун прокурору,– деп койду.
Тышка чыкканда эстеп алып кїлїп атсак, редакциянын алдына 

кара «Волга» келип токтоп, ичинен жакасына прокурордун петлица-
сын тагынган салык курсак, узун бойлуу, жоон  кара  киши  айткан  
саламыбызга  алик  албай кирип  кетти.

«Баш  жазганы  баратасыў  да» – деп ойлодук.
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«КИМИБИЗ МУРДА САЛАМ БЕРЕР ЭКЕНБИЗ?» 

Мусаев ушак-айыў болуп кетеби, сєз болуп кетеби деп такыр сак-
танчу эмес. Дейм дегенин деп, айтам дегенин айта берчї. Кїндєгїдєй 
обком тарапка кеткен. Келип эле планеркага чакырды. Чакырды да:

– Жанагы жембаштыкка окшогон кара немеўер бар экен, салам бе-
реби десем тим эле кытай сїткорундай кырданат, мен да салам бербей 
кырданып атам, кимибиз мурда салам берер экенбиз? – деп калды.

– Ким, ким?– деп сурап жиберишти орун басарлары.
– Жанагы шаардын биринчисичи?– деди.
Їн-сєз дебей туруп калышты. О, ал кезде Кудай кылбасын, 

партиянын арааны жїрїп турган кези. Нарын шааркоомунун 1-се-
кретары Жуман Акималиевдин арааны андан эки эсе жїрїп, анын 
атын укканда ыйлаган бала сооронуп, Матендин атын уккандай эле 
нарындык чоўдордун сийдиги булут айланып кетчї.

Эшикке чыкканда «бу Мусаев дегениў єлє албай жїргєн неме 
го» дегендер да болду. Таў калгандар да болду. Жїрє-жїрє унутуп 
да калдык. Мусаев унутпаптыр. Дагы бир планеркада єзї баштады:

– Эй, гезитти коё туруп  бери карабайсыўарбы, баягы немеўер єзї 
салам берип калыптыр, болду-болбоду менин каяктан келгенимди 
укса керек,–деди.

«БИЛГЕНИЎЕРДИ КЫЛЫП АЛГЫЛА!»

Кєп єтпєй отпускага чыгып, эс алып келди. Адаттагыдай пла-
неркага кирдик. Їстєлдє маўдай-тескей эки орун басары, жанында 
жооптуу катчысы. Кєзїбїзгє редактордун оў жак, сол жагына жыйы-
лып коюлган каттар урунду. Оў тарабындагы каттардын бийиктиги 
Мусаевдин олтурган бою менен теў болуп турат.

– Каттарды карап чыктым,– деп баштады сєзїн, – мынабу менин 
боюм менен теў болуп турган каттардын баары жалаў  Кочкордон, 
менин Родинамдан келген экен. Дїйшєнбай єзї келгенде чыгарып ал-
сын деп атайылап алдыма жыйып койгонуўар кєрїнїп турат.  Мына 
ушунун бирин калтырбай чыгартам, жарабагандарын так єзїўєргє 
иштетип туруп чыгартам. Билгениўерди кылып алгыла!–деп кат 
маселесин бїттї да, жооптуу катчыга кайрылып:

– Мен жокто мына бул экєє кандай иштеди?–деди орун басарлары 
Мамбеталиев менен Эсенкановду кєрсєтїп.

– Жакшы эле, – деди.
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– Ичип итчилик кылган жокпу?
– Жок,–деди Сагын Жуматаев эрдин жаланып.
Мамбеталиев Сулайман 1-орун басар болучу. Бир караганда атак-

туу киноактер Леоновго тїспєлдєшє тїшкєн акылдуу киши эле, 
иччї эмес.

– Эми мунусуна айла жок. Чоў философ, наркта жок илимпоз эмеспи, – 
деди  Эсенканов  жакты  жаўсап, – ал эми мына мунуў, «ичпейм, ичпейм» 
деп коюп, шампан кєргєзїп койсоў, тим эле шампалаўдап тїбїнє 
тїшїп  кетчї эле, – деди Мамбеталиевди карап.

Анан дубалды бойлой олтурган биз жакка кєзїн таштап:
– Карасаўар тигилерди, жалаў бир катарга тизилип алышканын 

жоголуп кетчїдєй, – деди.
Чын эле сїйлєшїп алгансып, редакцияда иштеген ат-башы-

лыктардын баары бир катарга отуруп калган экенбиз.

«АНДА-САНДА КИРИП ШЫБЫРАП ТУРЧУ ЭЛЕЎ...»

Планерканын башталганына беш-он мїнєттєй болуп калган эле.
– Айыл чарба бєлїмїнїн башчысы кана?–деди.
– Азыр эле жїргєн,–дедик. Аўгыча бєлїм башчы да кирип келип, 

редактордон кечирим сурап туруп калды.
– И, сени кайсы кара теке сїзїп кечигип жїрєсїў?
–Партвзнос тєлєйбїз деп кишилер келип калып, ошону алып 

аттым эле...
–Анда-санда кирип, бирдемелерди шыбырап турчу элеў, акыркы 

кїндєрї шыбырабай да кеттиў, – деди.
Бєлїм башчы  кара жигит эле, кара киши кызарганда кочкул-

кїрєў болуп кетет экен.
Аўгыча Мусаевдин телефону «чыр» деп калды.
– Бере албайм,–деди Мусаев, билсеўер гезит кызматкерлерин 

согуш учурунда да фронтко алган эмес, бере албайм, берсем бир 
уборщица катыным бар, ошону берем, ошого чєп жыйнатып алгыла. 
Анын їстїнє биз деген обкомдун органы болобуз, а жанагы облис-
полкомдуку  деген жазуу жєн эле формальный нерсе, биз Матен 
Сыдыковичке гана баш иебиз, – деп телефонду койду да: – Облис-
полкомдун председатели Кеўеш Мырзабекович, – деп койду.
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ЭР ЭЛЕ

Мусаев  бизди командировкага чанда эле чыгарбаса, шатырап эле 
єзї жєнєп берчї. 

– Абал катуу, фронттогудай! Матен Сыдыкович, чємєлєнїн тїбїнє 
тїнєгїлє деп атат,–деп эле Чаекти кєздєй чапкылап кетчї. Барбай 
калган учурларынын биринде кадыресе сїр кєргєзїп, басмакана-
нын ичин аралап, кам кєрїп жибере тургансып цехтин ал-абалын 
сурамжылап, кай бирде биз олтурган кабинеттерге да башбага калчу.

– И, кайрандар, тєшєлїп гана иштеп аткан экенсиўер э? Єкмєт 
деген ар бириўерге телефонду ошон їчїн коюп берген. Силер ко-
мандировкага чыкканда эле: «Мегой?» – деп, суутуп туруптурбу, 
же ЦКнын гезитинин кабарчысы болбосоўор, фактыны телефондон 
алганга каныккыла, илгери биз деле ошентип, телефондон алып, каа-
ласак їзїктєй очерк, кааласак фельетон жазып калем кайрачубуз. 
Жанагы тышы кызыл кїбєлїк деген кабарчынын бактысы. Тєшїнє 
«пресса» деп оюп жаздырып, алтындын буусуна жалатып алгыла, 
дїкєнчїлєрдї каратып туруп сууруп алганда жїрєгї кабынан ыргып 
кеткидей болсун,–деп чыгып кетчї.

Кєрсє, ары-бери тынбай жїрє берип, талаа-тїзгє жедеп кєнїп 
алган неме, командировкага деген акчаны жалгыз єзї эле оор то-
пондоп салчу экен. Колу бошой калса эле «жылт» берчї. Ал расмий 
жыйындарга катышканды жактырбаган менен облгезиттин башкы 
редактору катары, обкомдун мїчєсї катары расмий жыйналыштарга 
барбай да коё алчу эмес...

   МАТЕНДИН «КАН СОРГОНУ»

– Бїйрє (бюро дегени) катуу єттї! – деп келди обкомдун жыйына 
катышып келген кїндєрдїн биринде. Тянь-Шандын маселеси ка-
ралып бїтїп, кезек Ат-Башы районуна жетип калган эле. Матекеў 
(обкомдун 1-катчысы Матен Сыдыков) адатынча бирєєнїн канын 
соро баштады. Кудай бетин кєрсєтпєй кал, соруп атат, соруп атат... 
Курган неменин сєєгї бир бєлєк, эти бир бєлєк бєлїнїп эле шалактап 
ажырай баштады. Аўгыча арт жактан «баа» деген їн чыкты. Карай 
салсак, Ат-Башынын кара зоотехниги карагай кулагандай кулап 
тїшїп, башкармасы башынан, парторгу бутунан кєтєрїп чыгып 
баратыптыр. Ошентип  бул жолу Ат-Башынын маселеси каралбай 
калды, – деди.
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«КИМИЎЕР БИРИНЧИ ЧАКЫРДЫЎАР?»

Ар бир эле редакцияда жєндєм-шыгы анча болбогон менен «башка 
жагы», тагыраак айтканда, айла-амалы менен жан баккан кызмат-
керлер болбой койбойт. Андайлар адегенде эле башкы редактордун 
ичи-койнуна кирип, жагынып алып жашай берет. Бизде да бар эле. 
Кечинде кетип, эртеси келсек, баягы жигитибиз бакылдап бєлїм 
башкарып калыптыр. Сыртта турган элек.

– Бул кантип бєлїм башчылыкка кєтєрїлїп кетти, – деп таў 
калып, эсиўер ооп сурай албай турганыўарды сезип турам, – деди 
Мусаев:

– Мунуўар тим эле самын таштай тайгаланып, мєлтїлдєп турат экен, 
чиркин! Бутуўдун учу тийип-тиелекте эле алып жєнєйт экен, далайды 
чалактай чаап, астын-їстїн кылган эме адегенде ойлоду окшойт: «Му-
саев дегенди заматта чалкасынан чабам» – деп, бу шордуу Мусаевдин 
таманында да тиш бар экенин билди дейсиўерби, жонун тосо берери  ме-
нен далысына тырмагымды матырып, айкарасынан сала коюп, тєшїнє 
миндим эле даана эр экен, жата калып жалбарып жиберди.  «Машинеме 
бир дєўгєлєк керек баатыр» – десем, эки дєўгєлєк таап жетип келди. 
Анан эч кимиўер чакыралекте Ак-Сайдын  топозунун килкилдеген этин 
салып, мени їйїнє биринчи чакырган да ушул болду. Кана, кєзїмдї 
тике карап айта аласыўарбы? Кимиўер даап, мени ушинтип їйїўєргє 
чакыра алдыўар. Ушунусу менен эле бул єзїнїн даяр бєлїм башчы 
экенин далилдеп салбадыбы, – деди.

УКМУШ  ДОКЛАД

Дагы бир жолу обкомго кетип, тез эле кайра келди. Жыйналышка 
чогулдук. Адатынча эч кимди калтырбай жыйнап алгандан кийин:

– Сулуу катын кана? Бир балээ кылып ийген жок белеўер? – деп 
калды.

–Машинка басып атат, гезиттин материалдарын, – деди жооптуу 
катчы.

–Анан деле басат, чакыргыла. ЦКдан кєрсєтмє келип атса машин-
ка басып олтурганы эмнеси? – деди.

Чакырып келишти. «Сулуу катын» дегени єзїнїн кабыл алуу 
бєлмєсїндєгї бойдок келин эле.

–Жолдоштор! ЦКдан кєргєзмє келиптир. Брежнев доклад окуйт 
экен. Обком ошон їчїн чакыртыптыр.Тайлуудан таяк калтырбай 
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телевизордун тїбїнє олтургузгула, конторунда телевизору жоктор 
їйлєрїнєн кєрсїн деди. Биз ойлоп-ойлоп мындай бїтїмгє келдик. 
Элди экиге бєлдїк. Кары-картаўдарыбыз — Жанузаковдукуна, 
жашыраактарыўар–Мамбеткадыровдукуна барасыўар. Эми Бреж-
невди кєрїп олтурганда эле мээўер мындан да мыкты болуп толуп 
кетмек беле, Кудай толтурбаган мээни Брежневдин доклады тол-
турмак беле? Арагыўарды алдыртып, этиўерди салдыртып койдук. 
Ичип алып ыркырашпай, маданияттуу карта ойноп, шаўдуу тарап 
кеткиле. Обкомдон бирєє-жарым сурап калса, «укмуш доклад» болду 
деп койгула, жєнєгїлє, биз да жєнєйлї, – деп жєнєтїп жиберди.

*  *  *

Ал менин эч кимим эмес. Болгону университеттин журналистика 
бєлїмїн бїтїрїп барып чогуу иштешкен редакторум эле. Мен андан 
жазганды їйрєнгєн жокмун. Їйрєнє турган деле эч нерсеси жоктой 
кєрїнчї. Бирок кандан-бектен кайра тартпаган єткїрлїгї, тїздїгї, 
айрым бирєєлєргє окшоп ичтен быкшыбай, болгонун болгондой ай-
тып таштаган ачыктыгы, эл-жер, сен-мен деп бєлбєгєнї мага жакчу. 
Ырас, анын ашып кеткен билими деле жок эле, анын зарылдыгын,  
керектигин да ойлочу эмес, бирок кєкїрєгї таза эле. Мїмкїн, їйрєнє 
турган эў чоў касиет ушул чыгар. Учурунда билимдїїлєр арыз жа-
зып да, текшертип да, Усубалиевдин «кишиси» кылып ушактап да 
кєрїштї. Бирок андан эмне табышты?

*  *  *

Дїйшєнбай Мусаев эсиме тїшкєн сайын деги эле бу  дїйнєдє 
жаман адам болбостугуна кєзїм жетип, кайран ємїрдї, аз кїнгє бе-
рилген кайран ємїрдї, ич ара майда-барат араздашууга, жек кєрїї 
менен ичи тардыкка, кєралбастык менен кызганычка алдырбай, 
бири-бирибизди сактап жашап, бири-бирибизди аяп жашап, бири-
бирибизди тїшїнїп жашап єтє алар бекенбиз – деп ойлой берем, 
атаганат!..

*  *  *

– Стамов чакыртыптыр, кетип атам,–дедим, коштошуп кетейин 
деп редакциянын ичинен таппай жїрїп, короонун сыртында турган 
жеринен.
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– Билем. Жакшы иште. Бизди унутпа. Баары бир быяктан 
єспєйт элеў, булар киши єстїрмєк беле, туура кылдыў, – деп ко-
лумду кысты. «Булары» ким экенин сураган жокмун.

*  *  *

Ошо бойдон Мусаевге жолукпай калдым. Усубалиев ЦКдан кетери 
менен аны да «текшерїї» басып, кызматынан айдап, ошондон кєп 
узабай каза болуп калганын айтышты. Угуп жаман болдум. Жаткан 
жеринин жайлуу, топурагынын торко болушун тиледим. Маркум 
аябай сонун киши эле!..

*  *  *

Бирок Мусаев тууралуу эскерїїм «Кыргызстан маданияты» ге-
зитине чыгары менен Мусаевдин бала-чакасы: «Биздин атабызды 
шылдыў кылганы їчїн Дїйшеевди сотко беребиз» – деп редакцияга 
телефон чалып издеп жатыптыр деген сєздї угуп таў калдым. Же 
окуйлекте эле бирєєлєр куйткулап атайылап жаманатты кылганын, 
же атасы жєнїндєгїлєрдї окугандан кийин сотко бере тургандай 
деле  эч нерсеси жок турбайбы деп єзїлєрї токтоп калганын билбейм. 
Андан бери жыйырма жылдан ашуун мезгил єттї. Мен ушул кїнгє 
чейин Мусаевдин балдарынын бирине да жолуккан жокмун.

*  *  *

Ошентип, Стамов Зейненин бир тууган таякеси болорун биз баш кош-
кон  1979-жылы эле уккам. Бирок жардам сурап кайрылган эмесмин. 
1982-жылы китеп чыгарсамбы деп, ошол учурда Нарындан которулуп, 
«Кыргызстан» басмасынын деректири болуп иштеп жаткан Барктабас 
Абакировго келип кирдим. Жаман алымда кол алдында иштеп калдым 
эле, балким, жардамы тиер деп ойлоп жїрбєймбї. Абакиров салкын 
кабыл алып, муздак узатты. Басмадан супсунум сууп чыгып баратып 
оюма эмнегедир Стамов тїштї. «Бишкекке эми дагы качан келеримди 
ким билет, биротоло буга да кире кетейин» – деп чечтим.

*  *  *

Маданият министрлигине эртеси таўкы саат 8де келип, «А. Ста-
мов – министрдин 1-орун басары» деген каалгадагы жазууну улам-
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улам карап коюп кїтїп олтурам. Бир маалда эле кара кайыш плащ 
кийген Стамов келип, кабинетине кирип кетти. Артынан удаа кирип 
эле салам айттым.

– Эй, сїзє качырган кандай тартиби жок немесиў? Чыгып кет! 
Бїгїн киши кабыл албайм!– деп орой, єкїм, кесе айтты. 

«Жолум жок экен. Мунусу да болбой калды» – дедим да, чыгып 
баратып:

– Жакшы калыўыз. Мен кїйєє балаўыз болот элем,–  деп, эшигин 
жаап баратканда:

– Эй, коё турчу? Кайсы кїйєє бала? –деди.
– Зейненин кїйєєсїмїн,–дедим. 
Дегенде эле:
– Анан жана эле ошентип айтпайсыўбы, кел олтур, –деди да 

секретарын чакырып, «мен жокмун» деп эскертип коюп, адегенде 
Зейненин ден соолугун сурады.

– Ат-Башыда чириген бир байдын баласына турмушка чыгыптыр 
дешти эле, ошол байдын баласы сенсиўби?–деди. 

Мен ичимден: «Єзї жазуучу болсо, байдын баласы ыр жазбасын 
билээр» деген ой менен машинкага басылган кол жазмамды сундум 
да ал-абалымды, ушу кезде «Нарын правдасы» гезитинде кабарчы 
болуп иштээримди  айттым.

– Бара бер. Кол жазамаўды калтырып кет, окуп кєрєйїн, Зейнеге 
салам айт? – деп узатты. 

Ошол бойдон Стамов да, кол жазма да эстен чыкты.

*  *  *

Бирок турмуш деген кызык экен. ...1983-жыл тагдырыма буру-
луш жыл катары кирди. Алакандай Нарындагы редакция бир кїнї 
эле дїрбєлєў тїшїп, мени Маданият министринин 1-орун басары 
Асанбек Стамов єзї издеп жатканын «сїйїнчїлєдї». 

– Сен бала, кызматыўды єткєргїн да, бул жакка тезинен кел. 
Сага мындан ары Нарында калууга болбойт. Зейнени Чаекке жет-
кир. Эртеў мага киргин?–деди Стамов телефондон, мен Бишкекте 
жїргєнсїп.

*  *  *

Ошентип заматта Нарындан борборго келип, Кыргыз филармо-
ниясынын адабият бєлїмїнїн башчысы болуп калдым. Бирок куттуу 
жерге дароо эле алынып кете алган жокмун. Дайыма бирєєлєрдїн 
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артынан «кїбїрєп-шыбырап» турганды жакшы кєргєн филармония 
адамды акылына эмес, єўї менен кийимине карап тосуп алат экен, 
тилекке каршы, менин агезде филармония каалагандай єўїм да, 
кийимим да жок эле, адегенде эле ишенбей, жактырбай, сїйбєй ка-
был алды. Адегенде «нарындык экен» деп чанды, андан кийин «На-
зарматовдун иниси экен» деп чанды. «Завлит болуп атактуу адамдар 
иштеген жердин кутун учуруп, каяктагы какаган, жїдєгєн немени 
алып келип койду» – деп чанды. «Эл шайырларынын» бригадири 
Эстебес байкем чаламандын чак тїшїндє артисттерин Чоў залга 
олтургузуп алып, сїрсєєлєт менен суракка алды:

– Завлит деген кєбїнчє биз менен иштешет, программа тїзєт, 
тексттерди карайт, кана, сиз эмне кыласыз?–деп суроо койду сахнага 
тургузуп коюп.

Ємїрїмдє завлит болуп иштеп кєрбєгєн жаным эмне деп жооп 
бергенимди азыр да айталбайм, эмне айтканым эсимде да жок, бирок 
канча кїїлєсє да кїїгє келбеген комузга окшоп, эптеп бирдемелерди 
«айтымыш» болуп кутулдум. Баштеримди байкаган Эстекем  мага ку-
пулу толбой, кєўїлї кайт болуп, кєркєм дїйнєнїн уюткусу болгон бул 
жерге адашып келип алган бир «кудай албагыр» экенимди тїшїнсїн 
дегенсип, кемер курун жалтылдатып, кундуз тебетейин кулпунтуп, 
кербез басыш менен сыртын салып, бїтїндєй бригадасын чыртыйтып, 
канааттанбай, мени сахнага «тургузган» бойдон чыгып кетти. 

*  *  *

Же иштей турган ишимди, же кабинетимди кєрсєткєн жан бол-
сочу. Же деректири, же режиссеру: «Кайдан келген эмесиў?», «сен 
кимсиў?» – деп  сурап койсочу. Жетекчилери теўине албаган соў 
артисттери баратып деле, келатып деле «былчыйта басып», туш 
келген жерден «тепсеп» кете берген эл болот экен. Ар кимдин бутуна 
чалынып бир жума жїрїп, такыр айлам кеткенде Асанбек Стамовго 
кайра барып кирдим.

– Асанбек Стамович, мен кайра эле Нарынга кетпесем, бул жер 
болгудай эмес, иштей алгыдай эмесмин,–дедим филармониядагы 
мамилени тїшїндїрїп. 

– Мындай бир тыўыраак болбойсуўбу!–деди телефонду бурап 
жатып, анан:

– Даниэл, бул деген менин тууганым эмес, сенин тууганыў! Алсаў 
да аласыў, албасаў да аласыў! Ушуну билип кой!–деди да:

– Бар! Экинчи бул маселе менен мага келчї болбо!–деп чыгарып 
жиберди.
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*  *  *

Тердеп-кургап,  Панфилов паркын аралап кайра бардым. Ошонун 
эртеси деректирдин буйругу менен мага «кабинет» беришти. Назар-
матов мени кєргєн сайын «аллергия» болбоюн дедиби, ким билет, 
3-кабатты «ыраа кєрбєй», кєздєн далда болсун деп,  5-кабаттын эў 
тїпкїрїндєгї  музейге «айдап» жиберди. Мен ошондо «єлсє єлїп 
калсын, єлбєсє сїзїп чыгаар» деп дарыяга ыргытып жиберген, 
ємїрїндє сууга сїзїп кєрбєгєн бир байкушка окшош элем.

*  *  *

Назарматов  кайсы бир коллектив репетицияга чакырылбай калса 
деле,  сценага микрофон коюлбай калса деле, кєшєгє жакшы тар-
тылбай калса деле, ал тургай «приемныйындагы» секретарь кызга 
таштаган єкмєткє жєнєтчї кагаз-кугаздары жумалап басылбай 
калса  деле мени кїнєєлєп, мени чакырып алып суракка ала берчї 
болду. Бирдеме десем эле, «ушунун баары завлиттин иши» дейт да 
турат. Айлам кетип, редакцияда иштеп жїргєндє машинка басканды 
їйрєнїп алган жаным  машинканы да єзїм баса баштадым. Каттар 
тургай, суранып келген артисттердин арыз-парызы, майда-барат 
кагаз-кугаздарына, бала-чакасынын метрикелерине чейин жок де-
бей басып бере берчї болдум. Кийин бир жолу, филармониянын «єз 
кадрына» айланган кезимде Назарматовдон:

– Эмне їчїн ошондо мени ушунчалык эздиўиз эле? – десем:
– Чыдай албай кетип калса экен дечїмїн. Бирок чыдадыў. Башка 

бирєє болсо эбак кетип калмак, кєрсє, сен башка турбайсыўбы, сага 
таў калдым, – деген эле ыраматылык.

*  *  *

Асанбек Стамов жакын кайнагам болгон менен чакырган учур-
ларында эле бара калбасак, ємїрїбїздє їймє-їй катышып, камыр-
жумур болуп аралашкан жокпуз. Айрым бир жыйындарда гана жо-
лугуп калбасам, ага атайылап «проблемаларымды» чечип алыш їчїн 
басып барбадым.  Ичимде: «Нарында жїргєн жеримден атайылап 
алып келгенден кийин уят кылбай иштейин» деген гана ой болду. 
Ошол ой менен филармонияда сегиз жыл иштедим.

Кийин «Асабада» жїргєнїмдє бир-эки курдай Эшимкановго ке-
лип жолугуп кетти. «Усубалиев боюнча келиптир, «аксакалга асыл-
ган материал басканыўарды токтоткула» деди, мен «токтотпойбуз» 
дедим» – деп бизге Мелис айтты. Аўгыча гезитке Асанбек Стамовдун 
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єзї жєнїндє жаманатты макала чыгып кетип, гезиттин орун басары 
болуп туруп ал макаланы чыгартпай коё албагандыгым їчїн мага 
катуу таарынды. Бирок убакыт єткєн соў анысын да унутуп салды. 
Анын їстїнє качан кєрсєў эле топтун башында, дайыма  жаатташкан 
«согуштун» кайнаган жеринде жїргєн адамдын майда-барат нерсе-
лерге кєўїл бурганга чолосу тийген жок окшойт. Жазуучулардын То-
комбаев, Тыныстанов, Сыдыкбековдон бери тынбай уланып келаткан 
«кансыз согушунун» тарыхынан  аз болсо да маалыматым бар эле.

Мен бул «согушту» Ормон хан менен Боромбайдын тушундагы 
саяк менен сарбагыш согушунун уландысы катары тїшїндїргїсї 
келгендерге кошулбайм. Бул кадимки эле карачечекей кыргыз-
дын каныбызга сиўип, эзелтен бери єзїбїздї єзїбїз жеп келаткан 
кєралбастыгынын «согушу».  Мисал келтире кетейин.

Улуу манасчы Сагымбай Орозбаковдун «Манасын» эле эмес, анын 
баскан-турганынан бери жазып калтырган Ыбрай Абдракманов   
(«Улуу манасчы Сагымбай», Бишкек, «Ала-Тоо» журналы, 1992, 
73-б. ) минтип жазат:

«1925-жылдын март айында Сагымбай экєєбїздї Ташкенге илим 
изилдєє институту чакыртып барып, 10 кїнї турдук. Ташкенде Ара-
баев Ишеналы, Сыдыков Абдыкерим, Тыныстанов Касым, Токбаев 
Турдалы, Тойчунов Ыбрай бар экен. Булар Сагымбайдан «Манас» 
жомогунун жайын айттырып, же кара сєз  менен айттырып бир да 
угушпады. Сагымбай жолдо баратканда мага: «Эми чоўдор абдан 
айттырып, сындайт го» – деп айтып барган.

Арабаев Сагынбайды каардап: «Иттин тезеги дары десе дарыянын 
башына чыгат» деген ырас го. Сагымбай билген «Манасыўды» тез 
жаздырып бїтїрсєўчї, болбосо сотко беребиз» – деди.

Тыныстанов: 
– Саке, сиз жаздырган «Манасыўыз» єзбекче болуп калыптыр.

Анан жууду бетини,
Акка буруп ниетини.
Анан жууду колуну,
Ушу жашка келгиче,
Арстан Манас жаш бала,
Кєрбєгєн мындай жолуну. 

Саке, сиздин жаздырган «Манасыўыз» тєрт жолдон уйкашпай, 
5–6–7 болуп уйкашыптыр, – деди.

Анда Сагымбай:
– Мен башынан бери айтып келе жаткан сєздєрїмдї 4 жолдон 

уйкаштырганда кедейленип калбайбы, – деп жооп берди. 
Сагымбай катуу ызаланып:
– Бул ким деген єзї, кайсы элден болот?–деди.
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Мен:
– Кєлдїк саяк, – дегенимде Сагымбай:
– Мен дегеле кєлдїктєн жакшылык кєргєн эмесмин, мени сарба-

гыш деп Ормондон берки кекти кектеп атат го! – деди.
Сагымбай экєєбїз кыйла кагуу жеп алып, кайта кетип, Кочкордо 

Сагымбайдын їйїнєн Чоў Казатты жаздык. Сагымбай баштагыдай 
кєєндєнбєй, мен жалынып, ары жак-бери жагына чыгып жатып 
айттырып жаздым. 1926-жылы «Манасты» жазып бїттїк. Чоў Ка-
заттын урушун, Манастын єлїмїн эў тар жаздырды. Мен канчалык 
жабышып айтсам да:

– Менин билгеним ушул деп болбоду» – деп эскерген.

*  *  *

Кээде Стамов мага єзїлєрїнєн кийинкилердин кармашы їчїн 
атайылап Аалы менен Тїгєлбай таштап кеткен кєк жалдардын бири-
не окшоп сезилер эле. Ал да беттеген жерин алып тїшкєн, кээде ак-
карасын ылгабай туруп тебелеп-тепсеп кеткен (адатта, согуш деген 
ак-карага карабайт эмеспи) адаты бар эмес беле. Аны кээде атайылап  
бузулбай турган таш дубалдарды бузганга салычу. Асанбек Стамов 
жол тандабаган танкка окшош болчу.

*  *  *

Апсамат Масалиевди жєн эле караан кылып коюп, кыргыз элин 
каалагандай калчап, Кыргызстанды жумса колунда, ачса алака-
нында мыкчып турган Кремлдин «жасоолу», Кыргызстан Компар-
тиясынын Борбордук Комитетинин 2-секретары Киселев дегенди 
Асанбек Стамовдун кантип талкалаганын азыр да аўыз кылып айтып 
жїргєндєр толтура. 

Мен Бакиевден наам алып, бир аз тєбєм элге кєрїнїп калган 
кїндєрдїн биринде таў атпай чалып ал-акыбалды, Зейнени, бал-
дарды сурады да анан:

– Сен кайсыл союздасыў?–деди. 
Мен мурдагысында эле экенимди, бирок союзга барганды койго-

нумду айттым.
– Омор мыкты акын, классик, бирок ал баланын иши опурталдуу, 

соттолуп кетиши мїмкїн, – деди.
– Соттоп ийгенде болбойт го, Омордун соттолгону кыргыз адабия-

тынын соттолгону эмеспи, – дедим.
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– Сен ошентип ойлойсуўбу?
– Омоке чын эле мыкты акын, мен сыяктуулардын баары эле 

ошентип ойлойт болуш керек.
– Омокеў ошол мыкты экенин билбей атпайбы. Ошондуктан 

аны биз: «Абийириў биротоло тєгїлгєнчє кетип кал Омор» – деп 
атпайбызбы. Биз ага кете турган жолду кєрсєтїп атпайбызбы. Ал 
тїшїнбєй атпайбы. Баса, сен президиумдасыўбы?

– Анатай кеткенден кийин президиумдан алып салыптыр деп 
уккам.

– Сен бизге кошул. Жакында Омордун ордуна жаўы тєрага шай-
лайбыз.

– Жок, мен кошулбайм. Эч жагыўарга кошулбайм.
Ал ушул сєзїмдєн кийин жарылып кетти. Телефондон буркан-

шаркан тїшїп, кїпїлдєп тилдеп алды, анан алдап-соолап, жайкап, 
ага болбогонумда тебелеп-тепсеп, кандай болгон кїндє дагы мени 
єзїн кєздєй ийип алганга аракет кылды.

Мен ошентип Стамовдун тобуна кошулбай койдум. Кийин: «Таа-
рынтып алдым окшойт» – деп ичимден  бушайман да болуп жїрдїм. 

Ошол бойдон ал мага телефон чалган жок. Кийин Токтогулдун 
їй музейинен, анын тарыхый акыркы романы «Хан Тейиштин» 
бет ачар салтанатынан жолуктук. Баягы кїпїлдєгєнїн эбак унутуп 
салыптыр. Анын їстїнє Омор союздан кетип, єзї каалаган киши-
лерин коюп, кармаштан «жеўиш» менен чыккандыктан тєгєрєгї 
тєп, телегейи тегиз эле. Мен ага єзї жакшы кєргєн кызыл винодон 
куюп берип отурдум.

– Алыке, Тїгєлбайлардын учурундагы союз болбогондон кийин 
кайсы жыргаткан кадыр-баркы калды, союзга барбайле койбойсуз-
бу?–дедим.

– Мен эми мындан кийин союзга барбайм. Тарыхый чыгармалар-
ды жазып жїргєн жаш жазуучуларды топтоп, ошолордун єзїнчє 
клубун тїзєм. Союз деген моралдык жактан эскирди, єзїн єзї жеп 
бїттї,– деп эргип сїйлєдї.

Аўгыча эле «Азаттыктан» мага телефон чалып:
– Таласта Болот Шерди камап салып, эл кєтєрїлїп жатат,–деп 

телефон чалды. 
– Болотту камап салыптыр,–дедим.
– Бакиевдин соодасы бїткєн экен,–деди кєптї кєргєн Асанбек 

Стамов.
Чын эле бийликте ємїр бою калабыз деп ойлогон Бакиевдерге бирдеме 

боло тургансып, Таластан башталган бул окуя Кыргызстанга эл кєптєн 
бери кїткєн нерсени алып келчїдєй жїрєк єрєпкїп тарап бараттык.

Бул 2010-жылдын 6-апрели болчу.
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*  *  *

Мен эми кайрадан филармониядагы кїндєрїмє кайтайын. Ошол 
кездери таланттуу актер Бекин Сейдакматов келип, Асанкул Шар-
шеновдун куудулдар бригадасында иштеп калды. Экєєбїз биргеле-
шип, дээрлик эки бєлїмдєн турган сатиралык спектакль жаздык. 
Окуя эркектин аялга айланып олтуруп боюнда болуп калышы менен 
аяктачу. Башкы ролду Келдибек Ниязов ойноп, оюн 20 кїн аншлаг 
менен єткєнї эсимде.  Ага чейин мындай боло элек экен.

*  *  *

Акырындап мен жазып бербеген эч нерсе калбай баратты. Ко-
лумдан бир нерсе келерине акыры кєздєрї жеттиби, билбейм, кээде 
кадимки эле тєкмє акындардын айрым бир «єкмєттїк» концерттерде 
«ырдай» турган «тексттерин» да жаздыра калышчу болду. Албетте, 
жогору жактагылардын мындай бєтєнзордугу тєкмє акындардын 
кыжырына тийбей койгон эмес. Бирок айла канча? Ошол кездин 
жазылбаган мыйзамына ылайык, бийлик эмнени жаса десе ошону 
«кыўк» этпестен аткарууга тийиш болгон заман эле. Анын їстїнє 
мындай  «традиция» Райкандан бери келаткан нерсе экен.  Муну эч 
кимибиз, тєкмє акындар да, мен да ичибизге катып, сыртка чыгар-
ган жокпуз. 

*  *  *

Бара-бара ошол єзїм жаза калып жїргєндєрдї концертте эл кан-
дай кабыл алат болду экен деген суроо кызыктыра баштады. «Курч 
саптар» ырдалганда дуулдата кол чапкан, кубаттап кыйкырган, 
ышкырган жерлерин белгилей коюп жїрдїм. Райкандын «Жинди 
суусу», «Кыз-жигити», Какендин термелери, Ысмайылдын айтыш-
тары эл менен акындын ортосундагы ушундай «байланыштан» улам 
жазылганын, кєрїїчїнїн эмнени уккусу келип, эмнени каалап 
турганын артисттерден артык сезген жан жок экенин тїшїндїм. 
Сахнадагы артисттер аркылуу залда олтурган кєрїїчїнї кууратып 
да, куунатып да, жїрєгїн «єрттєп» да жибере турган укмуштарды 
«жасаса» болорун, артисттердин «жаўы» завлит менен режиссердо 
болорун тїшїндїм.
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*  *  *

Ошондон тартып мага да єз «сєзїмдї» айта турган мезгил келге-
нине кєзїм жетти. «Кайдыгерлик» тїрмєгїндєгї ырларым так ошол 
филармонияда иштеп жїргєн жылдары жаралды. Биринчи жолу 
балдары бакпай, карылар їйїнє таштап кеткен карылардын тагдыры 
жєнїндє жазылган «Эсиўе кел» деген ырым таланттуу актер Бий-
назаров тарабынан залга окулду. Эл ыйлап, їшкїрїп олтуруп укту. 
Ошондон тартып бул ыр филармониянын репертуарынан тїшкєн 
жок. Анан мындай ырлардын биринин артынан бирин жазып туруп 
алдым. Сахнага Сагынбек Момбеков пайда болду. Ал биринин арты-
нан бирин ырдап туруп алды. Филармониянын айрым атактуу «эл 
артисттери» мени «худсоветке» салууга аракет кылып, деректирдин 
алдына «эмне їчїн концертте жалаў Дїйшеевдин ырлары ырдала 
баштады?» деген суроону коюшту. Мындай «ичи тардыкка» ошол 
эле «худсоветтеги» башка бир эл артисттери Эсенгул Жумабаев ме-
нен Тууганбай Абдиев каршы туруп, мени коргоп чыгышты. Акыры 
«ырдалсын» деген бїтїмгє келишти. Бул менин филармониядагы 
єзїмдїн їстїмдєн болгон жеўишим эле. 

*  *  *

Ошондон кийин мени 5-кабаттагы  музейден 3-кабатка кєчїрїп, 
башкы режиссердун катарынан атайын кабинет беришти. Бирок мен 
дагы далай коёндун «чарыгын» жыртышым керек болчу.

*  *  *

Мага куттуу жердин шыпаасы тийип, бак жалгады. Жумшаган 
жагына жумаланып, толгогон жагына томолонуп иштедим. Кийин, 
кийин иштегениме 5–6 жылдын жїзї болуп калган кезде атактуу 
куудул Асанкул Шаршеновдон:

– Асаке, мен филармонияга жаўы келген кезде эмне деп ойлодуўуз 
эле?–десем:

– Буга чейин «завлит» кылып далай келесоолорун алып келишти 
эле, накта келесоосун эми алып келди деп ойлогомун, – деп кїлїп 
калар эле.
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1990-жылдын октябрында Кыргызстан Жазуучулар союзу мени 
чакырып, Владимир Андреев деген Москвадан жаўы эле келген 
акынды жаныма кошуп берди.

– Муну эмне кылам? Же тил билбесем,–десем.
– Сени орусчага которгону келди. Алып жїрїп шаарды аралат, 

ырларыўды окуп бер, єзїўдї тааныштыр,–дешти.
Мага окшоп ачкылды жакшы кєргєн эме экен. Балээнин котор-

мосубу, же даяр «подстрочнигим» болбосо. Агездеги «Пишпек» мей-
манканасына жатып алып кетер-кеткиче арактын сазайын бердик. 
Орус баласы эмеспи, баш кєтєрбєй ичет экен, бат эле уйпаланып, 
сакалы єсє тїштї.  Мен да кыргыз мас болсо орусча сїйлєйт болуп, 
былк этпей бир жума аны менен чогуу жїрїп бердим.

– Китеп дїкєнїўєрдї кєрє кетейин жок дегенде, – деди кетер кїнї.
Мен мейманым Андреев Владимирди, кийин Майрам Акаеванын 

жакындары сатып алып арак дїкєнгє айлантып салган, Бишкектин 
ошол кездеги жападан жалгыз китеп дїкєнїнє алып кирдим.

Кыргызстандык орус тилдїї акындардын ыр китептерин барактап 
олтуруп:

– Силердеги орус акындарынын баары єз тилин унутуп калып-
тыр,–деп кейиди.

Владимир Андреев СССР Жазуучулар союзунун тапшырмасы 
менен Кыргызстан Жазуучулар союзуна келген акыркы єкїл болду. 
Жадагалса экєєбїз сїрєткє тїшїп койгонду да ойлобопбуз. Менде 
анын ырлары чыккан буклети гана калды.

ЭЛЧИБЕК

Їй-бїлємдї Чаектеги кайын-журтума таштап, квартира таап ал-
ган соў кєчїрїп келмекчи болуп, бой иштеп жїргєндїктєн кечкисин 
Тєкєлдєштєгї досум Нуралыныкына барып жатам. Бир жумадан 
кийин Нуралынын кємєгї менен ошол эле жердеги экєєбїз  бири-
бирибизди жакшы тааныган, журналистиканы менден бир курс 
кийин окуп бїткєн Кубандыкына «кєчїп» алдым. Кубан бойдок, 
мен бой. Экєєбїз «эки бакыр-бир тукур» болуп жарашып калдык. 
Кубанды «журналист, жазат» деп жїрсєм, журналистикага кара-
ганда кара кїїгє, калем кармаганга караганда Карамолдого жакын 
жан болуп чыкты. Кєрсє, искусство институтун тєртїнчї курстан 
таштап кетиптир.
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Ошентип жашап жїрєбїз. Кубан эттен балыкты жакшы кєргєн 
эме экен, дїкєндєн такай тегерек калайга «шыкалган» сельд балы-
гын сата келип жїрїп, мени да балыкка кєндїрїп алды.  Экєєбїз 
кечки тамак маалында маўдай-тескей олтуруп алып шашпай  балык 
жейбиз.

– Филармонияда Мадемилова да кыздарын тїштє «Океандагы» 
(балыктан тамак жасай турган кафе) балыкка кубалайт, эмне їчїн 
антет, билбейм. 

Ошо кезде Кыргыз Эл артисти Гїлбїбї Мадемилова филармония-
дагы бий ансамблинин кєркєм жетекчиси болучу.

Кубан сырдуу кїлїмсїрєп:
– Жапондор балык дегенди жєн эле курсак кампайтыш їчїн жеш-

пейт. Балык, биринчиден, «слух» менен «памятты» жакшыртат, 
экинчиден, «зренияны» жакшыртат, їчїнчїдєн, сєєктї бекемдейт, 
Мадемилова бийчи кыздарын сєєгї бекем болсун деп балыкка куба-
лайт да, – дейт кєптї билген карыдай.

– И-ии, чын эле, – дейм.
– Їйдїн чатырынан дабыш  чыгып жатканын угуп атасыўбы?–

дейт.
– Жок, жєн эле турат го,–дейм. 
Кубан сырдуу кїлїмсїрєп:
– Слухуў  начар. Нарында жалаў койдун этин жеп жїрїп «слухуў» 

жоголгон, койдо да слух болбойт, дегеле нарындыктарда слух бол-
бойт,–дейт. 

– Шералиевде да слух жокпу? Ал деле Нарындан эмеспи,–дейм.
– Шералиев деген балык жеген да,–дейт Кубан, Жумамїдїнгє 

Ат-Башынын дайрасынан кїндє балык кармап берип жїргєнсїп. 
Анан:
– Жеп атасыўбы?–дейт.
– Жеп атпаймбы?–дейм.
– Сєєк ката электе жеш керек болчу, эми кеч болуп калды,баары 

бир таасир этпейт,–дейт.

*  *  *

Албетте, мен армияда болбогон, армия деген эмне экенин бил-
беген Кубанга Россияда эки жыл бою кїнїнє їч маал жалаў балык 
жеп келгенимди, балыктан кєўїлїм їч кєчкєн журттай калганын 
айткан жокмун.
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Кубандын їйїнїн чатырында желдеп кургасын деп арканга 
«асып» койгон єрїк дєўгєч  бар. Анын тїшїндїргєнїнє караганда 
ушундай «сквознякта» кургаган єрїктєн чапкан комуз укмуш їндїї 
болот имиш. Комуз дегенде колу кычышып, єрїк дегенде «єлїп 
жыгылган» эме экен.  

Кээде иштен чогуу келатып  эле мага Тєкєлдєштєгї атам тааны-
баган бакты кєрсєтїп айланып-тегеренип калат:

– Мына комуз деген! Дагы эки жылдык ємїрї калыптыр, эки 
жылдан кийин чертелекте эле ырдап турган шумдук комуз болот!–
деп каржайган жоон бутагын кармалап, кабыгын сыйрып жыттайт. 
Колунан келсе тїбїнєн омкоруп алып кєтєрїп кетчїдєн бетер аржак-
бержагына чыгып, далайга кеталбай туруп басат.

– Самараныкынан дагы їндїї болобу? – дейм.
– Самараныкын айтасыў, Карамолдонукунан дагы! – дейт.
Арбайган-тарбайган мына ушул єрїктїн жыгачынан шумдук 

комуз чыгарын такыр элестете албай Кубанды ээрчийм.
– Жакшы комуз болорун кайдан билесиў? – дейм.
Бул суроомдон кийин Кубан  ого бетер сырдуу, ого бетер олуттуу 

тартат. Дулдуюп бир топко дейре жообун маалкатып, унчукпай басат. 
Анан ал комуз тууралуу институттан єзї окуган, бирок мен окубаган, 
єзї уккан, бирок мен укпаган сєздєрдї айта баштайт. Айта берип, 
айта берип, бир маалда єзї да кара кїрєў тартып, чор кайнап уюп 
жаткан, чабылалек єрїккє айланып кетет. Анан менин фантазиям 
ойгоно баштайт. «Эгер чындап эле Кубан єрїк болуп калып, мына 
ушул тїтїнї тїтєгєн ТЭЦтин тїбїндєгї Тєкєлдєштє эмес, бейиш-
тин тєрїндєй болгон тоонун этегиндеги єзїнїн Белогоркасындагы 
атасынын їйїнїн чатырына «жатып» алып «сквознякта» кургаса, 
анан мыкты устанын колуна тийсе,  укмуш комуз болот эле!» – деп 
кыялданам.

*  *  *

Кубандын тїбїндє Нуралынын кеминдик агаларынын бири, 
Алтын аттуу жубайы базар кармап, єзї терапевт болуп иштеген, 
аялдан да, артисттен да єўдїї-тїстїї, кашкарлык соодагердин тойго 
барарда тагынчу бычагындай жалтылдаган, деги эле эзели дарыгерге 
окшобогон Элчибек деген врач жигит жашайт. Океев кєрсє ойлонбой 
туруп эле, жаман малакай кийгизе салып байдын жылкычысынын 
ролун бере салмак деп ойлоп кетесиў. 
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Элчибектин Алтыны чындап эле алтындай болгон казан-аштуу, 
улагадан тєрїнє чейин берекеси тєгїлїп турган ак кєрпє жайыл аял. 
Ал айрыкча артисттерди тоскондо кєркїнє чыгып, жадырап-жайнап, 
гїлдєп кетет. Ємїрїмдє бир эле жолу: «Бетме-бет кєрїп калсам ар-
маным жок эле?» – деп дегдеп жїргєн Тїгєлбай Казаковду мен ушул 
Элчибектин їйїнєн кєрїп, бир чети таў калып, бир чети тєбєм кєккє 
жете сїйїндїм. Бирок кетип калбагай эле деп корктум, Тїгєлбай 
менен Асанкалый бул їйдєн кетпестигин, бул їйдє экєє такай болуп 
турарын, кээде тїнєп да каларын Кубан айтып жїрєгїмдї басты. 
Бирок Тїгєлбайдын мен сыяктуу ат басып кеткен чакадай болгон 
кебетеси суук неменин деўгээлине дейре тїшкїсї келбеген мырза 
чалыш жигит экени кєзїнєн дароо эле байкалды. Баягы Балыкчыдан 
мен кєргєн Тїгєлбайга караганда  бир аз тотуга тїшїптїр. 

*  *  *

...Анда да жай эле. Биз студенттик курулуш отряды менен Ба-
лыкчыда иштеп жїргєнбїз. Дем алыш кїн болсо керек. Бир маалда 
эле: «Тїгєлбай Казаков келиптир, сыртта Мады менен турат» – деп 
студент кыздар дїрбєп калышты. 

Мады деген менден тєрт жаш кичїї курсташым, айылдашым, 
Ача-Кайыўдыдагы батасы менен бак бїрдєткєн он аксакалдын 
бири – Мамбетказиев Мамбетакундун баласы. Ыраматылык Мадым 
тилинде мєєрї бар, жетем дегенине жетип, жулам дегенин жулуп, 
алам дегенин алган, атасы айткандай эртеў менен їйдєн 1 сом алып 
чыкса, кечинде анысын 10 сом кылып келген эпчил, 1-курстан тар-
тып эле балдарды окууга ректор єткєзгєндєй «єткєзє» баштаган, 
жалаў декандар менен жїрїп чагылган ургандай тез єскєн, сту-
денттик профкомду башкарган, мага  окшоп бир ооз орусча билбей 
туруп 3-курска жеткенде кадимки Турдакун Усубалиевичтин бир 
ооз кыргызча билбеген, чаўына жан жолотпогон проректор баласы 
Сашка менен «шилекей алышкан» дос болуп, биз тургай, оўой менен 
оозу ачылбаган окумуштуулардын оозун ачырган, калайман менен  
алайманда да кїнї жолунан, айы оўунан тууп турган, Нарындын 
ресторанын тээп кирип, Бишкектин ресторанын тээп чыккан шумдук 
жигит эле. Усубалиевдей киттерге кулачы жеткен Мады Тїгєлбайга 
окшогон чабактарды эки чайнап, бир жутмак.  
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Мынча болду маркум Мадынын айрым жоруктарын эстей кетейин. 
Мен агезде обулустук  «Нарын правдасы» гезитинде иштеп жїргєн 
кезим. Тїшкє жуук Мады кирип келди.

– Жїрїўїз Шаке, Ат-Башыга кетип баратам, мени менен тамак 
ичип алыўыз, Бишкектен келатам,–деп «волгасына» салып алып 
Нарындын жападан жалгыз ресторанына айдап келип токтоду. Ресто-
рандын эшиги ичинен илинїї экен. Такылдатсак:

– Сандень, бїгїн иштебейт,   столовойго  баргыла!–деген їн чыкты.
– Текшерїї келип атса, каяктагы сандень!–деп Мады эшигин 

тепти эле, колхоздун каалгасындай болгон эмеси шарак этип ачыла 
берди. Зымдын жоонунан жасалган илгич менен илип койгон экен. 
Кирип бардык. Швабрасын сїйрєп алып пол жууп жїргєн келин 
местейип эле туруп калды.

– Эмне турасыў? Чакыр заведующийиўди?–деди Мады. Аўгыча 
залдын арткы бєлмєлєрїнєн бєйпєўдєгєн кара тоголок аял чыга 
келип:

– Биякка кириўиздер? Биякта кабина бар,–деп  эле бизди ээр-
читип келип, тєрт олтургучтуу їстєлдїї чакан бєлмєгє олтургуза 
салды. Мадынын ким экенин, кайдан келатканын сураган да жок.

– Куурдак куурта коёюн, кїтєсїзбї? Же бышкан тамак бар, дая-
рын бере салайынбы?–деп тыбырап турду.

– Шашып баратабыз. Ат-Башыга кетебиз. Куурдакка кїтпєйбїз.  
Даярын апкелиўиз. Бере турганыўызды жолго ороп бериўиз, бир 
туш салып койгонду унутпаўыз!–деди Мады.

Ресторандын башчысы «чымын-куюн» болуп, жеўил деген тама-
гын бир шише коньягы менен алдыбызга жая салды.

Тїштєнїп бїтїп, сыртка чыктык. Кара брезент алжапкыч бай-
ланган жигит муздаткычтан алып чыккан семиз койдун этин кагаз 
мїшєгї менен кєтєрїп барып «волганын» багажнигине салды. Дагы 
кагазга оролгон бирдемелерин заведующийи кєтєрїп келди.

– Жакшы калгыла. Бизди уят кылбай жакшы иштегиле,–деди 
Мады салабаттуу тїрдє ресторандын башчысы менен коштошуп 
жатып.

– Буюрса уят кылбайбыз, аксакал. Жакшы жетип алыўыз.  Ке-
латканда да кайрыла кетиўиз? – деди заведующий.
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Филармонияда иштеп жїргєн кезим. Бир иш менен агездеги 
«Ленинчил жаш» гезитине бара калып, жаўы эле  кетейин деп атсам 
Мады кирип калды. 

–Кетсеўиз жеткирип коёюн, –деп калды. 
Ырас болбодубу, – деп сыртта турган «волгасына» барып олтур-

дум. Анын студент кезде эле Волга минип жїргєнїнє баары таў 
калчу. Жєнєп калдык. Мады Фрунзе кєчєсїнє бурулбастан тїз эле 
эски Єкмєт їйїн кєздєй айдады. Ал учурда єкмєттїк аянтта машина 
айдоого ЦКнын секретарларына да уруксат берчї эмес. Анын їстїнє 
ошол кїнї Москвадан, болгондо да Кремлден чоўдор келет деп, 
аянттын ар бир жерине жєн дагы милиция эмес, чини капитандан 
кем болбогон офицерлерди тизип,  республика «жуунуп-таранып», 
Гоголдун «Текшерїїчїсїн» кїткєндєй кїтїнїп жаткан кези болчу. 
Мады тїптїз эле азыркы Єкмєт олтурган имараттын капталында 
турган майорду сїзє качырып барып токтоду да, айнегинен башын 
чыгарып:

– Жолдош майор, турган кебетеўди карачы? Курсагыўды кара-
чы, салаўдап? Тарт курду! – деди эле, майор «честь» берген колун 
тїшїрїп жиберип, курун оўдогончо шашты. Мады шарт бурулуп, 
«волгасын» зуулдатып барып андан элїї метр арыда турган капи-
танга токтоду:

– Эй, айланайын, фуражкаўды оўдочу, Гитлердикиндей кылбай? 
– деди да, кайра айланып зуу коюп чоў жолго тїштї. Жолдо тизилген 
милийсалар бизге  «честь» берген бойдон  кала берди.

*  *  *

Мады факультеттин профсоюз комитетинин тєрагалыгына 
шайланып, жарым жылдан кийин профсоюз мїчєлєрїнїн жалпы 
чогулушунда отчеттук докладын єзї жакшы билбеген орус тилин-
де жасамай болуп, аны орус тилин жакшы билген курсташыбыз 
Жолдошбек Исмановго  жаздырды. Чогулуш болор кїнї анда-санда 
кол чаап, колдоп, сїрєп тургула деп бизди айдап барды. Ак жуумал, 
бадырайган єўдїї-тїстїї жигит эмес беле, трибунага чыгып эле  
докладын шатыратып окуп кирди. Кєўїл коюп угуп олтурган орус 
группасынын кыздары суроо берди эле, Мады:

– Вопорос потом,–деп койду.
Доклад бїткєнчє бир нече ирет суроо берилип, докладчы «вопорос 

потом» дегенин бир нече ирет кайталап токтотуп жатты. Ошентип 
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окуп атып докладын да бїттї. Биз кол чаап, сїрєп барып басылдык. 
Орус группасынын студенттери суроолорду жаадыра баштады. Мады:

– Вопорос потом деп атпаймбы! – деп, артындагы:
– Какой нахал! – деген їндєрдї тыўшап да койбостон актовый 

залдан чыгып кетти.

*  *  *

Колу ачык, жолдошчулукка мыкты, ийненин тешигинен єткєн, 
укумуш жигит эле.

– Усубалиевдин баласы колумда, эми бир аттасам Ак їйгє кирип 
барам,–дечї.

Кайран жигиттин ємїрїн болбогон жерден келген ажал алып кете 
берди. «Советтик Кыргызстанда» жєнєкєй кабарчы болуп жїрїп 
эле жарышка тїшкєн ат-башылык аттуу-баштуу туугандарынын 
кєздєрїн жайнатып, кєкїрєгїн кайнатып туруп єзї иштеген ге-
зиттин башкы редактору  Тилектеш Ишемкуловду Ат-Башыдан 
Жогорку Кеўешке депутат кылып баса берген Мады оўой Мады эмес 
болчу. Маркум азыр тирїї болгондо далайдын ичинен чыкмак. Кээде 
ойлоп-ойлоп башым жетпейт, Кудай бул дїйнєгє єтє кереги тие тур-
ган пенделерин єзїнє керек кылыш їчїн алып кетет окшобойбу деп...

*  *  *

Ошентип «Тїгєлбай Казаков Мады менен турат» дегенди угуп 
алып тышка атып чыктым. Кудай бетин салбасын, агезде єсїп турган 
чєп дагы «тїгєлбайлап» єсїп, агып турган суу дагы «тїгєлбайлап» 
агып, кїн жааса «Жамгыр» болуп жаап, насаат айткысы келсе «На-
сыйкат» болуп ырдап турган чак. Сыртка чыгаарын чыгып алып, 
капкара чачын желкесинде желбиретип, жалган дїйнєгє батпай, 
Мады баштаган эки-їчєєнїн курчоосунда кїлїп-жайнап турган 
Тїгєлбайга даап баралбай койдум. Барып колум тийсе эле жел урган 
шарга окшоп каяккадыр учуп кете тургансып сезилди. Мады менин 
карап турганымды кєрдї, бирок чакырбады. Анан алар да кєпкє 
турбай,  машинага олтуруп, чын эле  «учуп» жок болушту.

*  *  *

Ошол мен эўсеген «сырдуу» Тїгєлбай эми кадимкидей «колум-
да» турду.  Анда-санда балпайып, аккордеонун кєтєрїп Асанкалый 
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келе калат экен. Ошондо кудай бетин салбай кал, ыр тєгїлїп, кїї 
тєгїлїп, эл уктаса да Элчибектин їйї уктабай чыгат. Алтындын 
жайыл дасторкону байыркы «Миў бир тїн» жомогундагы Багдаддык 
соодагердин їйїндєгїдєй жер ийилткен дїйїм даамга, халва менен 
балга, мойну-башы койкойгон таттуу, таттуу шараптарга толуп, 
кїндє майрам, кїндє той. Кєрсє, ошол кез, ошол жылдар, баары, 
баары Тєкєлдєштїн тєрєсїндєй болгон берекелїї, ачык-айрым, оюн-
кїлкї гана болсо болду, башка менен иши жок, ыр менен тамашанын, 
аския менен кїлкїнїн устасы – Элчибектин «жумса уучунда, ачса 
алаканында» кези экен. Тим эле илебине нан эмес, жан бышат! Канча 
«дрожж» салса да ачыбаган камырга окшоп, алардын арасына мен 
гана бышпай, мен гана батпай, кошулалбай койдум.

*  *  *

Курсташым Нуралы Элчибектин айылдаш, жердеш инилеринен 
болсо, Кубан кудай жалгап Тїгєлбай, Асанкалый їчєє искусство 
институтунда чогуу жатып, чогуу окуптур. Эл сїйгєн эки обончу 
менен ошентип тааныштым. 

*  *  *

Бирок мен чындап эле булардын улам бир тепкичин аттаарыў 
менен экинчисинен кулап тїшчї «кєп тепкичтїї короосуна» кире 
албай койдум. Нуралы менен Кубан алып берген «бекер белетим» 
турса дагы кире албай койдум. Элчибек Тїгєлбай їчїн ал концерт 
берээрде эў кадырлуу жерге олтурчу ардактуу коногу болсо, мен 
болгону «короонун» тышында туруп эле анын атын угуп алып сыр-
тынан суктанып, сыртынан жакшы кєрє берген, орундук жетпей 
калганына да кайыл болуп, алаканынын териси тїшкїчє чапкылап 
турган сабатсыз, маўыроо кєрїїчїнїн гана бири болчумун.

Кетип баратып: «Атаганат ушундайда Мады болсочу!» – деп жибердим.

*  *  *

Ошол учурда кїтїїсїз жерден кєзї ачык пайда болуп:
– 10 жылдан кийин сен, Тїгєлбай, Асанкалый їчєєў бир їйдє  

жашайсыўар. Тїгєлбай сенин «Акыркы ыр» деген ырыўа, Асанка-
лый «Гїлкайыр» деген ырыўа обон чыгарып ырдай баштайт. Андан  
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кийин Асанкалыйдын там  алчумун деген арызын вице-премьер Аб-
дыганы Эркебаевге сен жазып бересиў, Тїгєлбай иши жок їйїндє ол-
туруп калганда Эшимкановду кєндїрїп, «Асабага» сен алып барасыў, 
– деп кєздєн кайым болсо, ким билет, балким, буга мен ишенген кїндє 
дагы, Асанкалый менен Тїгєлбай тїк ишенбейт болучу. 

                                                        *  *  *

Бирок тагдырдын жазмышынан эч ким эч кайда качып кутула 
албасы чын турбайбы, їчєєбїз чын эле кошуна жашадык, чын эле 
экєє ырларыма обон чыгарды. Асанкалый мен жазып берген арыз-
дын арты менен акыры їйлїї болду. Мелис инимди кєндїрїп атып 
Тїгєлбайды «Асабага» алып бардым. Таланттуу киши бардык иште 
таланттуу болот экен, кийин Тїгєлбай бул жерден єзї да гїлдєп, 
«Асабаны» да гїлдєттї. Кийин биз Болот Шердин «Жетимен» жур-
налында, андан кийин «Алас» гезитинде чогуу иштедик. Аттиў, бул 
жигит бир-эки обондун оромунда калчу  жигит эмес эле, Тїгєлбайды 
да жети нотанын желесинен чыгарбай жїрїп карыттык! 

                                                       *  *  *

Бир кїнї иштен келсем мандаш токунуп алып, гитарды комуздай 
черткен бирєє сайрап олтурат. Cєз албай да, сєз бербей да сайраган 
неме экен. Кєкїлї кандай болсо кєўїлї так ошондой жумшак, боюн 
колу, оюн сєзї ала качкан, чала майланган батиўкедей ала-була 
сїйлєгєн, кээде сєзї аўыз, кээде сєзї тегиз, кээде кєзї жашыл, 
кээде кєгїш, аксаргыл жигит «Сагынбекмин» деди. Ушундайларды 
кєргєндє эле маркум Райкан: «Болду болбоду, бу кудай албагыр та-
ластык болуш керек» – дечї дейт. Чын эле таластык болуп чыкты. 
Ичинде аласы жок, карапайым жигит ошол жылдары єзїнє єзї 
батпай, «кїрп» болуп «кирип» турган кези экен. Ошентип Сагынбек 
Момбеков менен да Кубандын їйїнєн тааныштым.

                                                       *  *  *

Кудай бекеринен атын Элчибек кылган эмес экен, кыргыздын 
элим деген чыгармачыл азаматтарынын баары менен ушул їйдєн 
тааныштым деп ойлодум.
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ЖЕР ЖЄНЇНДЄ ТЕРМЕ

Комуз менен
Баштасак сєздї термеден,
Байкасак турмуш жер менен.
Ырдасак элге термеден,
Эл-журттун кїнї жер менен.
Жер койнунда укмуш кєп,
Ата-бабаў кєрбєгєн.

Жер ємїрдїн туткасы,
Адамзат жердин устасы.
Жер ємїргє шам чырак,
Ай, жылдызы жаркырап.
Жетесинен ургандар,
Желип єтєт калтырап.
Замандын кєркї азамат,
Тоо суусундай шаркырап.

Эл колуна тийгени,
Кулпунуп чыкты кара жер.
Ракет болуп атылып,
Жулкунуп чыкты кара жер.
Кабат-кабат салынып,
Там болуп жатат кара жер.
Суулары майга айланып,
Шам болуп жатат кара жер.
Топурагы жуурулуп,
Нан болуп жатат кара жер.

Райкан 
ШЇКЇРБЕКОВ

(1913–1964)
Драматург, жазуучу жана 

акын Райкан Шїкїрбеков Киров 
районундагы Ак-Чий айылында 
1913-жылы туулган. 1933-
жылы Кыргыз педтехникумун 
бїтїргєн.

1929-жылы «Жаркынай» 
аттуу аўгемеси «Жаўы ма-
даният жолунда» аттуу 
журналга жарыяланган. 
Кєптєгєн сатиралык, лири-
калык, драмалык ж. б. чыгар-
малары эл оозунда ырдалып, 
ылакап ыраатында айтылып, 
сахналарда коюлуп, китеп 
болуп чыгып келет.

1936-жылдан СССР Жа-
зуучулар, СССР Журналисттер 
союздарынын мїчєсї болгон.

Р.Шїкїрбековдун адабият-
тагы жана искусстводогу 
эмгеги жогору бааланып, 
«Эмгек Кызыл Туу» ордени, 
«1941–1945-жылдардагы Улуу 
Ата Мекендик согушта Гер-
манияны жеўгендиги їчїн», 
«1941–1945-жылдардагы Улуу 
Ата Мекендик согушта каар-
ман эмгеги їчїн» медалдары, 
Кыргыз ССР Жогорку Совети-
нин Президиумунун грамотасы 
менен сыйланган.

Мурас

www.bizdin.kg



171

Єз жерине єздєрї,
Таў болуп жатат кишилер.
Кєп тїкїрсє кєл деген,
Кєпчїлїк кылган ишиўер.
Акылы толук жаш балдар,
Аз айтсаў кєпкє тїшїнєр.
Жалгыз жыгач їй болбойт,
Эл, жер менен кїчїўєр.

Бар болсо сенин сезимиў,
Кеў Ала-Тоо бешигиў.
Дарбазасын таалайдын,
Ачып койгон эшигиў,
Кеў дасторкон жайылган,
Кара жерден кешигиў.

Кєўїлїўдї бурушка,
Жетсе экен деп ырыска.
Бекерчини жемелеп,
Салгым келди жумушка.
Эмгексизге орун жок,
Жер, сууну булгап турушка.

Басып жїрїп билбейсиў,
Баркына жетпей тилдейсиў.
Жан-жаныбар бардыгын,
Багып жїргєн ким дейсиў.

Сен дагы жердин гїлїсїў,
Жер менен гїлдєп жїрїсїў.
Эп келишип жаралган,
Эў эле сонун кїнї-тїн.
Жердин жїзї керемет,
Жер эмчегин эл эмет.
Ырас айтат калыў журт,
Туулган жериў эне – деп.
Жазга маал болгондо,
Тукабадай кєгєрєт,
Алмак-салмак ай, жылдар,
Айланып калган тєгєрєк.
Ачык туруп бїркєлїп,

Булуттан жамгыр себелеп.
Былк этпеген кара жер,
Канча жан жїрсє тебелеп.
Кєўїлїўдї кєтєрїп,
Тоо-тоодон тунук жел келет.
Оору айыккан дары чєп,
Абага єнбєй жерде єнєт.
Жан-жаныбар бїт тегиз,
Жерде жашап, жерде єлєт.
Єлїї, тири баарына,
Єсїп, єнгєн жер керек.

Тїр дїнїйє жайнатып,
Алсаў жерден аласыў.
Алтынын кїрєп чыгарып,
Асыл жанды багасыў.
Жылтылдатып кїмїшїн,
Кыздарга сєйкє тагасыў.
Кышкысын тердеп їйїндє,
Таш кємїрїн жагасыў.
Эс алууга жайы, кыш,
Курортторго барасыў.
Коон, дарбыз, памидор,
Жаўгактарын чагасыў.
Энеси болуп тууган жер,
Асырайт адам баласын.

Ачуу, таттуу даамдын,
Жїргєн жери топурак.
Адам тїгїл чымчык да,
Жерди казат чокулап.
Нечен тїрлїї жалкоо бар,
Желди жутуп отурат.

Асманга тоспо колуўду,
Ал катырат шоруўду.
Колхоздун жерин каза бер,
Бар кылат колдо жогуўду.

Тереў ойлоп карасаў,
Жерден майлуу эт чыгат,

Жер жєнїндє терме
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Эт чыкканы ошол да,
Малыўа жайнап чєп чыгат.
Тїгєнбєс казан жер деп бил,
Жердин ээси эл деп бил.
Ыржаўдабай жєнї жок,
Керилип иштеп тердеп кїл.

Уулу болсоў атанын,
Уксун деп айтып жатамын.
Эркеси болсоў эненин,
Элиўе тийсин керегиў.

Кїн тийбес кыштын артынан,
Кїлїмсїрєп жаз келет.
Жаўы кєл Орто-Токойго,
Жаўыртып  учуп каз келет.

Эмгекчиге бар заман,
Эмгексизге тар заман.
Гїлдєттї жерди карачы,
Кїнї-тїнї иштеп канча жан.

Башында болсо акылы,
Ал эмгектин баатыры.
Азат эмгек, айкын жол,
Эч ким жебейт акыўы.
Кууланам деп ойлобо,
Кууратып салат акыры.

Элине эмгек кылбасаў,
Куру такылдап сайраба.
Турмуш менен ойносоў,
Кєўтєрїп коёт жай гана.
Байкатпай карап алдыртан,
Сага кєзїн салат айлана.

Ар бир сабы пахтанын,
Ал кени болот акчанын.
Батасын берет бардык эл,
Мал жаюудан качпагын.
Єзї эле келет чоў сыйлык,
Кана – деп кїндє шашпагын.

Асманы бар, кїнї бар,
Жылдызы бар, тїнї бар.
Тамак тїгїл адам да,
Жерден чыккан билип ал.
Адамдын албан тїрї бар,
Алтындай салты, тили бар.
Адамзат — пенденин,
Жерден башка кими бар.

Осуят уксаў элиўен,
Оолактаба жериўен.
Шїмшїк атка конуучу,
Эли, жерин жериген.
Ар укмуш эми жаралды,
Жеринен чыккан кениўен,
Самолёттой зыркырап,
Заманды коштойм эми мен.

Шайыр жаштар деп койсо,
Саныўды чаппа шакылдап.
Обу жок ойноп жїргєндє,
Убакыт єтєт закымдап.
Мезгил кїзгє тарткандай,
Ємїрдїн кышы жакындап.
Єтєт, кетет бир мезгил,
Сайрасаў келбейт такылдап.

Кєзїў тойбойт дїйнєгє,
Кїн баткыча карасаў.
Ой тїбїнє жетпейсиў,
Жатып алып самасаў.
Эл чєнтєгїн аўдыба,
Жерде сенин аласаў.
Эл эсинен чыгарбайт,
Эл ишине жарасаў.
Кайнап чыгат казандай,
Ала-Тоодон арашан.
Качсаў кара жумуштан,
Кагыласыў ырыстан.
Улуулардан уялбай,
Колунан нанын жулушсаў.
Кээ бир, кээ бир жаштар бар,
Качат жумуш кылыштан.

Атасынын мойнуна,
Аттай токуп минген бар.
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Энесинин жонунан,
Эмгиче тїшпєй жїргєн бар.
Эки тыйын таппастан,
Эптїї сонун кїлгєн бар.

Эптеп-эптеп жан багат,
Эл ичинде сандалат.
Жээк-жааттарын жадатып,
Эски шымын кармалап.
Жездесин аўдыйт базардан,
Чєнтєккє колун далдалап.
Аял алса иштебейт,
Аяшта кантип жан калат.
Туш болдум буга кайдан – деп,
Сулуу кыз оозун карманат. 

Акыл айтсаў сєгїнєт,
Агайинден бєлїнєт.
Обу жок актив болом – деп,
Айлына жаман кєрїнєт.
Коюн-кончу бїт арыза,
Районго теминет.
Кєчїрмєсї кєбєйїп,
Москвага чейин берилет.
Кыйратам эми муну – деп,
Їй ичине керилет.
Чыр чыккан жерди кєргєндє,
Чын кїлїктєй элирет.
Тынч жїрсє азат шапайып,
Чыркырашса семирет.

Кєйрєў болот єздєрї,
Кєргїч келет кєздєрї.
Алгыр келет єздєрї,
Ачуу болот сєздєрї.
Їмїт їзїп єзїнєн,
Аўдып калган єзгєнї.
Сулуу болот кєздєрї,
Сугалак келет єздєрї.
Таарына сїйлєйт ар качан,
Иште деп бекем кармасаў.
Уганак болот кулагы,

Єтєт, кетет убагы.
Єўгїрєп єткєн ємїрдїн,
Єзїнє болсун убалы.

Эртеўкиге кєнбєгїн,
Элиўдин алгын єрнєгїн.
Апанын алгын єрнєгїн
Анан десе кєнбєгїн,
Атаўдын алгын єрнєгїн.

Конок болбо турмушка,
Колуўду серме жылдызга.
Акылыў менен иштей бер,
Артыўда калат бир нуска.
Эл бийлейм деп талпынба,
Эстїїлєр кєп калкыўда.
Эпсиз сєздї кєп айтпай,
Эмгегиў менен жаркылда.
Ойлонуп папке кармай кєр,
Асти кол эмгектен тартынба.

Гїлдєткєн элдин эмгеги,
Эмгекке жердин бергени.
Куру дардактап бакырба,
Ар иштин башка жєн-жєнї.
Кырк жылдан ашып баратат,
Кыргызга бакты келгени.
Бир туугандай жашашат,
Советтин тїркїн элдери.

Ааламга чырак жаккандай,
Агарып кїндє таў атат.
Їй, їйдєн чыгып сансыз эл,
Ылдамдай басып баратат.
Кыжы, кыйма киришип,
Кайнаган эмгек карасак.
Замандын кєркї азыркы,
Кандай айтсак жарашат.

Негедир оор сезилет,
Алыстап кїндїн батканы.
Жаркырап кїмїш табактай,
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Ай чыгып келе жатканы.
Иреў-бараў жылтырайт,
Ак карлуу тоонун баштары.
Эсиўде болсун жаш балдар,
Агарып таўдын атканы,
Кызарып кїндєн батканы,
Эки келбес ємїрдїн,
Эсеп чотун какканы.

Чечендин иши сайрамак,
Сєздї курап саймалап.
Каўгып жїргєн нааданга,
Кара жер бети тайгалак.

Кєкєлєп учуп жем карап,
Кєк шумкар кєктєн айланат.
Кєк ала моюн єрдєк, каз,
Кєк ирим кєлгє жайланат.

Ырахаты ишиўин,
Ракматы кишинин,
Кеў-кесири єсїїгє,
Кеўи жакшы ичиўин.
Эл жактырбай сїйлєсє,
Кеткени ошол кїчїўїн.

Кор кылба башты болбоско,
Кол салба жеке жолборско.
Колуўду берип коштой жїр,
Корсулдабай жолдошко.
Чын жолдоштон четтесеў,
Жолугасыў оўбоско.
Эр азамат белгиси,
Бузулганды оўдошто.
Убагыўды єлтїрїп,
Ушак айтпа кол бошто.
Ардактап ырдайм жаштарды,
Айрыкча иштеп жатканды.
Уул, кызы єсїп кыргыздын,
Мамлекетин башкарды.

Орденин алган Лениндин,
Ооматы жїргєн элимдин.

Кыйлага даўкыў угулсун,
Кыргыздын уулу дедиргин.

Азыркы кїнгє кубанып,
Айтайын абан чыгарып.
Эстесек єткєн кїндєрдї,
Азаптын жолу чубалып.
Кєлєкєлїї кєп заман,
Кєз жетпеген мунарык.
Кышкы суук тумандай,
Алыста калды тунарып.

Уул, кызы кыргыздын,
Убайын кєрдїў турмуштун.
Сан жетпеген курулуш,
Сары єзєн Чїйгє тургуздуў.

Миўин айтпай бирин айт,
Чєп санабай гїлїн айт.
Тянь-Шань ичи жымыўдап,
Кїндїзгїдєй жаркырайт.
Капчыгайда паровоз,
Кирген суудай шаркырайт.
Кызылча менен пахтанын,
Алтындан артык баркын айт.
Моторго минген жабыла,
Азыркы кыргыз салтын айт.
Ырчы болсоў токтолбой,
Жаўырган кыргыз калкын айт.
Ала-Тоого жарашып,
Борбору турат кыргыздын.
Жер бетинде печаттай,
Колдору турат кыргыздын.
Чын бир тууган орустай,
Оў колу турат кыргыздын.
Ат мингени ат минип,
Машина менен бат жїрїп,
Толгонун кєрчї кыргыздын.
Партияга миў алкыш,
Жарчысы болгон ырыстын.
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Абдымомун
КАЛБАЕВ

АКСЫ 

САНЖЫРАЧЫСЫ

Маараке

Абдымомун Калбаевдин «Карышкырлар улуганда» аттуу жыйнагын 
барактай  баштаганымда эле балалыктын  апсундуу дїйнєсїнє тартыл-
гандай таасирде калдым. Анткени автор сїрєттєп жаткан керемет жерге 
менин да киндик каным тамган, дїйнєкапар балалыгым ошерде єткєн, 
ал чыгармаларына каарман катары алган   инсандардын кєбї менен 
жакындан тааныш  элем. Баяндалган  окуялардын бир  даарын єзїм да 
биле турганмын. Бирок Абдымомундун  артыкчылыгы — журналисттик  
кесиби боюнча райондук гезитте кызмат кылуу менен чыгармаларынын 
єзєгїн  тїзгєн окуялар, аўыздардын майда-баратына чейин иликтеп, 
окурманды ынандырарлык деўгээлге жеткире алгандыгы. Бул жагынан 
аны реалдуу гана  фактыларды  жыйнаган  статист, же  документалист 
десе  да  болчудай.

Арийне, ар кандай чоў чыгарма їчїн турмушта болгон жана чыгар-
мачыл инсанга кїчтїї таасир эткен окуя субала катары алынары бы-
шык. Биз студент кезде Чыўгыз  аганын коомчулукта уу-дуу жараткан 
«Жамийла» повести жарык кєрдї. Аны окуп  чыкканымда эле єзїбїздїн 
айылдык айпери эжебиз Гїлжамила кєз  алдыга тартылды. Ал дагы кан 
майдандагы жубайын кїтпєй командировкага келген бир областтык  
кызматкерди ээрчип кетип  калган эле. Мен  єзїмчє: «Ч. Айтматов  ошол  
окуяны  уккан окшобойбу!»  – деп  жоругам.

Анан «Бетме-бет» повести чыгып, анда деле биздин айылда болгон 
окуя негиз  кылып алынгандай таасир калды. Каармандарынын аттары 
гана башка болбосо, калганында айырма жоктой эле. Согуштун учурун-
да Сапен деген айылдашыбыз дезертирлик кылып Аксынын чер-токой, 
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тоо-таштарынын арасында бекинип, качып жїргєн. Аны  аскерком, ми-
лийсадан  тїзїлгєн  топ  айылдарды тїрє кыдырып, таппай  жїрїшчї. 
Акыры айылдык ыктыярдуу топ изине тїшїп, аны уктап жаткан  жеринен  
А.Мырзалиев деген агайыбыз атып таштаган эле. Мына ушул окуяны да 
Чыўгыз  агабыз  укса  керек  деп  жоругам.

1960-жылы єз башымдан єткєн окуядан улам «Атам кайда кеткен?» 
деген аўгеме жазып, ал «Кыргызстан пионери» гезитине, анан «Жашыл  
жалбырак» жыйнагына да жарыяланды. Бир топ жыл кийин Чыкемдин 
«Атадан  калган туяк» аттуу повести жарык кєрдї. Албетте, жанрдын 
чарпымына жараша окуя да  чакталып алынат эмеспи. Андыктан аўгеме 
менен повесттин майданы кєп эле  айырмаланат. Бирок окуялардын 
окшоштугу жакамды карманууга аргасыз кылган. Эгерде мен аўгемени 
кийин жазган болсом, окурман плагиат катары кїнєєлєєрї турган  иш 
эле. Кудай жалгап, тескерисинче болуп калды. Арийне, Чыўгыз ага 
аўгемемди  окуган эмес. Бирок жогоруда айткандай бардык жерде бирдей 
эле окуялар болгонун  кантип  танабыз?

Мына, Абдымомундун  «Тулпардын  тукуму» сериясын окуп олтуруп, 
єзїм кїбє  болгон жана уккан уламыш, аўыздарым кайрадан эске тїшїп 
жатты. Акыйкатында  аксылыктар жылкы жаныбарга жакын жана аны 
кастарлап, таптаганды  жакшы  билишет. Мында  кїлїк  менен  суу  
тєгїлтпєс  жорго  аябагандай  жогору  бааланат. Тоскоол-Ата кєлїндєгї 
кара кашка тулпар, Алишердин ак боз аргымагы, Кїзєнбайдын жел 
жетпес жээрдеси, Нурбайдын кїрєў кїлїгї, Абдиев менен Сарпашевдин  
жорголору  жєнїндєгї ооз суусун кургаткан аўыздарды угуп гана калбастан 
айрымдарын  минип, чаап да кєргєм. Андыктан  бул  тема дамамат  «Жа-
ныбарым Гїлсары»  сыўары  оборумду  оболотпой  койбойт. Жыйнакка  
кирген  чыгармалардын  басымдуу  бєлїгїн Камбар ата тукумуна  ар-
налган   цикл  тїзєт. Мунун  объективдїї себеби бар экен. Кєрсє, автор  
жылкычынын  баласы  турбайбы. Ушундан-улам  жылкы  багууга кїлїк  
таптоого жана  саяпкерлик єнєргє  байланыштуу  сырлар  менен бала 
чактан каныгып єскєндїк баяндардын кєркємдїгїн арттырып, эмоция-
лык таасирин кїчєткєн  факторлордон болуп калган. Топтомго кирген  
кайсы  гана  чыгарма болбосун  астарында  ата-бабалардын  байыртадан 
барктап, аздектеп  келген нарк-насилдерге, каада-салттарга жана таалим-
тарбияга таазим  кылуу  менен  ыймандуулук, адеп-ахлак    изги  сакталган 
баштагы баяналуу кїндєргє кусалык  (ностальгия) кызыл  тасма  болуп  
жаткандыгын  баса  белгилєє  абзел. Дал ошол куттун, касиеттин  кач-
кандыгынан  улам  карышкырлар  улуп  калды...

Жогоруда  белгилегендей   жыйнакка  кирген  аўгеме, новеллалар-
дын  негизинде  реалдуу  окуялар  жатат да  автордук  чегинїїдє  гана  
комментарий  берилет. Ал  дагы  публицистикалык   мїнєздє. Алардын  
бир  тобуна «Даректїї  аўгеме» деген  эн  берилген. Аксылык  Текенин  
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Кызыл  аты  жєнїндєгї  аўызды мен  бала  кезде  кєп  уккам. Атїгїл 
ошол саяпкердин урпактары (китепте айтылган) Кадырбек, Сатымкул, 
Темир менен кошуна жашап, бири менен классташ, Садыралыны (ал  
кєрїнїктїї чарба  жетекчиси, ордендердин  ээси жана  депутат болгон)   
учкаштырып  жїрчїмїн. Автор  кабарчылыктын  аркасы  менен   бай 
жана  баалуу  кенчти  жыйнап  алган  экен. «Дастанчынын бугу», «Бир 
айылдын карысы» аўгемелеринде элет  жериндеги турмуш  жолоюна 
жат  жосундар  тарап, адамдардан ыйман  качкан азыркы  карышкыр-
лар заманынын кунарсыз ырайы тартылат. Чыгармаларды окуган соў  
Касымдын «Ал  єўдїї  жыргал  кїндєр  жылас  болду, Кїўгїрєн  долу  
комуз, муўкан, муўкан»  деген  саптары  эске  тїшєт.

Адам коомундагы азыркы адеп-ахлактык деградация, токой-черлердин 
текши  кыйылышы менен экологияга келтирилген  эбегейсиз  зыян  бїткїл 
дїйнєлїк  проблема  болуп  калды. Айрыкча: 

   Айтышып  акын  жеўбеген,
   Айыккан  дарттан эм  менен,
   Асылыў  Єтє  Аксыны
   Бейишке бергис жер деген! — 

деп  айтылгандай бул табияты, жаратылышы уникалдуу ажайып аймак 
каатчылыктын, кайырсыздыктын айынан оўбогондой  жабыр тарткан-
дыгы калемгерди катуу кейиткени ар бир чыгармада лейтмотив  болуп  
жаткансыйт. Ал  єз кичи мекенин жанынан  артык  сїйгєн жана  аны 
менен сыймыктанган чыныгы атуул. Андыктан абалтадан аздектелип 
келген  аксылыктарга мїнєздїї айкєлдїк, мээрбандык, меймандостук 
жана єнєрпоздук   касиеттерге кайырсыз сокку урулуп, маўкурттук каптап 
келатканы калемгердин кабыргасын  кайыштырат.

Жыйнак  менен  толук  таанышып чыккан  соў   менде  кандай  ойлор  
калды? Биринчи кезекте окурманды да, авторду да ушул  жагдай  кызык-
тырары  кадиксиз.

Єз ємїрїн чыгармачылык менен байланыштырган инсан «менчик»  
лабораториясында изденїїлєрдїн сансыз тажрыйбаларын жасап, акы-
рында  Ч.Айтматовдой шедеврлерди жаратууга жетишет. Ал эми алп 
калемгерге  карасанатайлык кылып, жолдо  калгандар  канча?! Кептин  
баары – табигат тартуулаган талант менен кєрєсєндїктї  айкалыштыра  
билїїдє экен. Кєркєм  чыгарма  деген  фактыларды констатациялоо  
гана  эмес,  аларды   адамдын  рухий  дїйнєсїнє  кїлазык  болчу  кере-
мет таберикке айлантуу. Ал  їчїн  талант  менен  кошо  бай  фантазия, 
философиялык тереў ой жїгїртїї, ашкере чеберчилик да керек. Автор 
масштабдуу, кеўири  панорамадагы  чыгармаларга жерпай болчу кєп  
материалды   топтогон. Аларды эссе  жанрына  кошсо  туура  болчудай. 
Бирок мында тематикалык  чектелїї  бардай. Адатта каниги калемгер-
лер «бытовизм»  деп жїрїшкєн  їй-бїлє, тиричилик  алкагынан  чыгып, 
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жалпы  коом  їчїн  олуттуу   мааниси  бар (глобалдуу   болбогондо  да) 
проблемаларды  козгогон   чыгармаларды  жаратууну   кєздєйт.

Абдымомундун  Кызыл  ат жєнїндєгї аўыздары, Малик  акенин  
єтїрїктєрї чыйрак, элпек тил менен жазылган. Аўгемелерден (майда-
барат эротикалык деталдарды  эсепке  албаганда) «Сирень  гїлїнїн  
жыты», «Бир  айылдын  карысы», «Кїлїктїн  муўу» сыяктуулары жанр-
дын талаптарына жооп бергидей деўгээлде жазылган. Бирок авторго коёр 
кине — анын  репортерлук  калыптан  биротоло  бошоно  албай,  кєркєм  
чыгармада да гезиттик тил їстємдїк  кылгандыгы  байкалат. Айрым  
аўгемелерде сюжеттик  їлгїсїнє  кєп  коошо бербеген  жамаачы сыўары  
эпизоддор (энесин  Мекеге кєтєрїп  бараткан  жигит, энеўин жїрєгїн   
апкел деген кыз  жєнїндєгї тарпы кеткен аўыздардын  кайталанышы), 
кєптєгєн сїйлємдєр окурман табитин кайт кылып коюшу  ыктымал. 
Кандай болгон кїндє да китеп дасыккан  редактордун  колунан єткєндє  
сыдыргыга  салгандай  кынтыктарынан   арылмак.

Ошентсе да калемгер  А. Калбаев  єзїнїн  60  жылдык  мааракесине  
куру  кол  келбей окурман купулуна толорлук зербаа дасмыясы менен 
келди. Авторго  астейдилден байсалдуу узун ємїр жана чыгармачылык 
жаўы бийиктиктерди  каалаймын.

Ильгиз  ТАЛИП (Гилязетдинов),
КР  маданиятына  эмгек  сиўирген  ишмер 

    

АЗАМАТ
Азамат адам арыбайт
Алтымыш ашса карыбайт.
Агынан турган жарылып
Ак кєўїлдїк жагын айт.

Тарыхын тактап Аксынын,
Таламын жактап жакшынын. 
Абдыкем єрнєк кєрсєттї 
Кенебей керооз какшыгын.

Санжыра сїрїп тирмейген,
Ємїрдї барктап бир келген.
Алтын казык Аксыга
Асыл жансыў бир келген.

Абдымомун КАЛБАЕВ
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Тарыхты казып їўїлїп...
Талыкпай иштеп жїгїрїп.
Таберик таап Кокондон
Тастыктап жайыў билгилик.

Зыркырап, муунуў зыркырап,
Чындык деп кїйдїў чыркырап.
Мээнетке мынча жакынсыў
Жашабай єзїў тынчыраак.

Бабабыз Багыш молдонун
Мистеден терип болгонун:
Шурудай тиздиў эринбей
Жооруганча оў колуў.

Убайын кєрбєй олжоўдун,
Укканмын капа болгонуў.
Алдыўа тїшєт акыры
Акыўды жеген «чоўдоруў».

Алтымыш жашка толгонуў,
Айтуу парз ойдо болгонун:
Ак ниет сендей адамды
Алладан тилейм колдоорун.

Тынчтыкбек НУРМАНБЕТОВ,
КР маданиятына эмгек сиўирген ишмер

«Жаўы Ала-Тоо» журналынын жамааты активдїї автор, журналдын 
чыныгы кїйєрманы, жазуучу Абдымомун Калбаевдин 60 жылдык мааракеси 
менен куттуктап, узун ємїр, чыгармачылык ийгилик каалайт.
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Сергей
СТЕПАНОВ

Родился 1961 году на 
Украине, в Донецке. В сто-
лице Кыргызстана обо-
сновался в середине 1980-х 
годов.

По профессии журна-
лист, редактор; работал в 
популярных изданиях респу-
блики. Член Союза журна-
листов СССР, член Союза 
журналистов России.

Увлекается философией, 
живописью, классической 
музыкой, фотографией.

Направления творчества: 
малая проза, поэзия, публи-
цистика.

В июне 2012 года выпустил 
в издательстве «Турар» 
сборник стихотворений 
«Азият»,  по  отзывам 
критиков, ставший од-
ним из самых заметных 
явлений в литературе Кыр-
гызстана последних лет. 
Лауреат литературной 
премии «Арча» за 2011 год 
по номинации «Поэзия».

***

Город. Грязь. Беспокойные люди.
Бесконечные ленты машин.
Как бордели не знают прелюдий,
так и люди не знают причин
Бытия и привычки друг к другу,
узнаваний себя по утрам,
бега дней по извечному кругу.
Сродни плесени, по углам

выступает души усталость.
Эка малость, – отгрохать жизнь
так, чтоб гвоздика не осталось
про запас, на ремонт… Альтруизм. 
Для себя – ни на грош. Всё миру.
Только в нем ни черта от нас
не задержится. Канониру
сил небесных уж отдан приказ

заряжать. Что ж, прощайте, красотки!..
Смерть зевает в свиданий час.
Мир не ведает перемотки
ни вперёд, ни назад. Всё сейчас.
Всё без смысла. И Божьей причуде
уподоблена жизнь. Снег вершин
смоет грязь, беспокойные люди,
не оставив и следа причин.

Поэзия
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***

С утра закину удочку в глубокий омут я.
Быть может, счастье выловлю. И все мои друзья 
возрадуются – видано ль… Цветы к столу пришлют.
Гостям я щедро выложу души своей уют 

и счастье – вот вам, милые, вкушайте, да с вином!..
Сначала – слёзы радости, а зависти – потом.
Все будут так участливы, ведь счастья – полный чан…  
Добыть бы только удочку, с несчастьем пополам.

Да где тот омут выискать… Давно я на мели.
Да и друзей уж след простыл в безрадостной дали.

***

Да, человек изменится когда-то,
душою мягок, как пчелиный воск.
И не пойдёт войною брат на брата…
Но прежде измениться должен Бог.

И милосердие явить. Молений
наскучил треск. О чём ни вопроси,
ответа нет. Нет даже заверений, 
что, дескать, потерпите… Так с оси

слетит своей, ни в чём не виновата,
планета – мир изношен, как сапог…
Да, человек изменится когда-то.
Но прежде измениться должен Бог.

***

Встаёт с рассветом ветер восприятий
      и к нам спешит по рёбрам облаков.

Стихи
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Звенит будильник, старый мой приятель.
      И я впадаю в облако штанов.

И в облако из чувств и впечатлений.
      И проплываю в тусклых зеркалах,
в них застревая клочьями сомнений,
      представленных в изношенных штанах.

И вваливаюсь облаком печали
       в ваш радостный и неказистый мир.
И снова, с вами вместе, я в начале
      событий. И колышется эфир,

присутствием неясностей стеснённый.
      И смысл перетекает на словах
из уст в уста, никем не просветлённый.
      И ветер вновь гуляет в головах.

И гонит души в облаках к закату.
      И там они падут за горизонт… 
Дождя не будет, кажется. Раскату 
      нам верить грома ли, с собой таская зонт. 

И пробуждаться надо ли, не знаю.
      К чему по кругу заведённый бег… 
И в облако чернил я окунаю
      перо раздумий, неба человек. 

Друг-враг
Язык, ты друг. И враг. Из ниоткуда
ты явлен нам, властитель наших дум.

И, восхищаясь проявленьем чуда,
в оковы слов, увы, закован ум.
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Познание вдохнуть желал в нас Бог.
Да языка туман уводит вбок.

Актёр и режиссёр, на авансцене
язык и мыслью, и… молчаньем ценен.  

И жало острое, и жалкий лицедей.
Он внятен смыслам, да… лишён костей. 

Вражина, сгинь! – вскричал бы я, Создатель.
Да не могу: 
               повсюду неприятель!..

***

В Амьен. На волю. На просторы
      налитых золотом полей.
Иль в Альпы. По сердцу мне горы
      в горжетке льдов. Средь вензелей

пастушьих троп, с высокой кручи 
      ручей течет моей души.
И дышит сизой мглой могучий 
      Монблан, Европы старожил.

…Ах, впрочем, нет! К чему мне долы. 
      И горы. Реки. И поля.
Крепки, судьба, твои оковы!..
      Пыль здесь глотать приучен я.

В жару бить мух. И есть арбузы
      по нищим сладостной цене.
…Жаль, под рукой нет аркебузы! – 
      сбить птицу счастья в вышине.
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***

Надо идти куда-то… И донести что-то… 
А под ногами осыпь. Отведена йота.
Еще полшага – пропасть. И вот летишь в яму
календаря датой. Жизнь – это только прямо.

Смерть – это только осыпь. Что-то шагнёт дальше.
Звук углубляет пропасть, если звенит без фальши.
И оставляет память, в скалах гуляя эхом.
Шёл так и я куда-то – поступью человека.

г. Бишкек, 2012

Сергей СТЕПАНОВ
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Сандан санга

МОНГОЛДОРДУН КУПУЯ ТАРЫХЫ

(Уландысы, башы єткєн сандарда)

СЕГИЗИНЧИ  БАП

198. Алкыйса, Чынгыс хан меркиттерди багындыргандан кийин, Тогту-
га бектин чоў уулу куттун Тїгей менен Дєргене деген эки катынынын бири 
Дєргенени Єгедей ханга алып берди. Чыккынчылык кылып качып кеткен 
меркиттер Тайкалда  коргон курушту. Чынгыс хан Суркан Ширенин чоў 
уулу Чымбайды мансапка кєтєрїп, сол канат кошунду баштап коргон 
куруп отурган меркиттерди багындырууга аттандырды. Єзї болсо, уулу 
Кут, Чилагун жана бир аз адамдары менен качып кеткен Токтоганыны 
кууп, Алтай тоолорунун кїўгєй жагында кыштады.

Уй жылы кєктємдє Чынгыс хан аларды кууп Арайдан ашты. Ошондо, 
эл-журтунан айрылып калган наймандардан Кїчлїк хан бир аз кишилери 
менен жанын ала качкан меркиттерден Токтога экєє Иртиш дарыясынын 
башкы агымындагы Буктурма деген жерде кошундарын бириктирип, сап-
ка тїзєп жатканда Чынгыс хан аларга чабуул койду. Согушта Токтогага 
кайыптан ок тийип, каза болду. Анын балдары атасынын сєєгїн жерге коё 
албай же алып кете албай, акыры башын кесип алып кетишти. Биригип 
да теў келе албаган найман менен меркиттер туш-тушка качып, Иртиш 
дарыясынан єткєндє дээрлик жарымы сууга чєгїп кырылды. Аман кал-
гандары дарыядан єтїп, экиге бєлїнїштї. Наймандардын Кїчлїк ханы 
уйгур, карлуктардын жергесинен єтїп сартагулдардын журтуна келиш-
ти да, кара кытандардын жергеси Чїй дарыясы боюндагы Гїрханынан 
паана табышты. Меркиттердин Токтоганын уулу Куту, Галл, Чилагун 
бир аз меркиттери менен каўлы, кыпчактардын журтун аралап качып 
кетти. Чынгыс хан кошунун чогултуп Арай тоосунан ашып, оорукка 
кайра келди. Чимбай Тайкалда коргон куруп отурушкан меркиттерди 
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багындырды. Чынгыс хан буйрук тїшїрїп, меркиттердин єлтїрїлчїсїн 
єлтїрїп, калгандарын чериктерине талатып жиберди. Мурда багынган 
меркиттер оорукта дагы чатак чыгарганы їчїн ооруктагы кєтєчилер 
аларды жайлап салды. Ошентип Чынгыс хан:

– Буларды бир жерге  койсок чатак чыгарат экен, – деп буйрук тїшїрїп, 
меркиттердин баарын ар кайсы жерлерге бєлїп таштады.

199. Ошол эле уй жылы Чынгыс хан буйрук тїшїрїп, Сїбегетейди 
Тємїр Телгендерди баштап, Токтоганын уулдары Куту, Галл, Чилагун-
дарды кууп талкалоого жиберди.

– Токтоганын уулдары Куту, Галл, Чилагун мойнуна укурук тїшкєн 
Кулан, ок жеген маралдай бизге ок атып коюп качып кетишти, – деди 
Чынгыс хан Сїбегетейди жолго саларда:

Алар асмандагы куштар єўдїї учса да,
Сїбегетей сен,
Шумкардай теминип,
Учуп баратканда карма.
Алар суур єўдїї ийинине кирип алса да,
Сїбегетей,
Сен темир кїрєк, їшкїдєй жерге кирип,
Кирген жерин каз.
Алар балык болуп деўизге кирип алса да,
Сїбегетей сен,
Тор болуп жайылып,
Бараткан жеринен сузуп ал.
Колго тїшпєй кайда бармак эле?
Сени бийик тоо дабандарды ашып,              
Деўиз, дарыяларды кечип єтїїгє буюрдум.
Жол алыс, азабы кєп,
Аттарыўарды арыктатпай,
Жакшы баккыла!
Азык-тїлїгїўєрдї тїгєтїп албай,
Тежеп пайдалангыла!
Ат кєлїгїўєр арыктап кетсе,
Аны багуунун пайдасы жок,
Азык-тїлїгїўєр тїгєнсє,
Тежегендин пайдасы жок.
Басар жолуў алыс,
Жапайы айбандар кєп,
Жол їстї этият кыл!
Чериктериў аттарын коё берип 
Аўга кызыгып кетпесин.
Тизгинсиз ууга чыкпасын,

Монголдордун купуя тарыхы
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Чериктердин азыгы їчїн,
Ууга чыкмак болсоўор,
Ууга чек коюп, ылайыгында уулагыла.
Ууга чек коюудан башка,
Чериктериўди дайыма,
Жїгєн, куюшканы менен аттандырба!

Мына ушундай жасак жасай алсаў, чериктериўдин кайсынысы атын 
чаптыра алсын? Жасак болгондон кийин, ким жасакка моюн сунбаса, 
анын адебин бер. Ким жардыгыўа моюн сунбаса, эгер ал тааныш-
билишибиз болсо, аны алдыбызга айдап кел; тааныбагандар болсо, анын 
ошол жерде эле башын ал!

Биз менен коштошуп,
Дайранын аркы єйїзїнє єтєсїў,
Жолуўан эч качан да адашпа,
Биз менен коштошуп,
Тоолордун аркы бетине єтєсїў,
Бизден ээнсиречї болбо!

Теўирдин кубат бериши менен Токтоганын балдарын кармасаў, бизге 
алып келип жїрбєй ошол эле жерде башын ал!

Сени сапарга узатып жатып, бала чагымда їч меркиттин удуйттери 
Бурхан Халдун тоосун їч жолу курчап, коркутуп жанымды алганга аз 
калганы эсиме тїштї, – деди Чынгыс хан Сїбегетейге: – Ал кысасчылар 
бизге тил тийгизип дагы качып кетишти. Алар жерге кирсе кєкїлїнєн, 
асманга чыкса таманынан кармап єчїбїздї албай койбойбуз! Ошон їчїн 
да ушул уй жылы темир куралдарды жасатып, сени тигилердин сазайын 
берїї їчїн жолго салдым!

Сен аркамда болсоў да, 
Мени алдыўда деп бил,
Сен алыста болсоў да,
Мени жаныўдагыдай бил
Сапарыўды ула, 
Теўирим сага ак жол арнасын!

200. Наймандар менен меркиттер багындырылгандан кийин, наймандарга 
ыктаган Жамуканын улустары колго тїшпєгєндїктєн, бар-жогу беш эле 
нєкєрї менен жанын ала качып, Таўлу тоосуна барып бекинди. Жамука 
атып алган аркарды союп, шишкебек кылып жеп жатып нєкєрлєрїнє:

– Бїгїнкї кїндє кимдин уулдары аркар атып жейт? – деп, эт жеп жат-
канда жанындагы беш нєкєрї анын буту-колун байлап Чынгыс хандын 
алдына алып келди. Жамуканы нєкєрлєрї байлап алып келгенден кийин 
ал андасы Чынгыс ханга сєз сїйлєп мына буларды айтты:

Кара каргалар,
Кара єрдєккє чаў салды,
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Кара кулдар єздєрїнїн ханына,
Тайманбастан кол салды.
Хан анда,
Буларга эмне айтабыз?
Кїл тїстїї кїйкє,
Жапайы єрдєктї олжолоду,
Пастар єз ханын ыйбаа кылбай  кас кылды.
Буту-колун байлап кармап келди.
Даанышман анда,
Буларга эмне дейбиз?

Жамуканын айткандарын угуп Чынгыс хан:
– Єз ханына кол салган кишиге жашоонун эмне кереги бар? Бул 

єўдїїлєр кимге жолдош боло алат? Єз ханына кол салгандардын урук-
туугандарын кошуп баштарын алып таштоо керек! – деп буйрук тїшїрїп, 
Жамуканын алдында алардын башын алды.

– Жамукага барып мына бул сєздєрдї жеткизгиле, – деди Чынгыс хан, 
– азыр экєєбїз кайрадан кезигиштик, дагы эле достошуп єтєлї.

Илгери экєєбїз, 
Бир арабанын шатысы элек,
Бирок сен башка ойдо болуп,
Мени таштап кеттиў.
Эми экєєбїз биригип,
Єткєн кїндєрдї эске алышып,
Їргїлєп кеткенибизди ойготолу,
Мени таштап кеткен болсоў да,
Сени дагы эле урматтайм!
Кутту анда,
Жан тигип алышмакчы болгондо,
Чыдап туруп бере албадыў!
Мени таштап кеткен болсоў да,
Кан тєгїшїп алышмакчы болгондо,
Дагы эле мени кыйган жоксуў!

Качан ошенттим эле, – деп сурасаў, аны да айтып берейин: Кара 
калжыт Элет деген жерде керейлер менен согушуп жатканымда Сен 
Ваўхандын айткандарын киши жиберип мага жеткиздиў, мына бул сенин 
мага кылган жакшылыў. Сен дагы наймандарга бизди кєптїрїп айтып 
аларды коркутуп жанын жай алдырбадыў. Андан кийин дагы киши жи-
берип, корккон алар согушууга дарманы жок экенин мага кабарладыў. 
Бул дагы сенин мага кылган жакшылыгыў.

201. Чынгыс хандын айткан сєздєрїн угуп, Жамука мындай деди:
202. – Илгерки бала чагыбызда, Коркунак Жїбїрдє хан анда сени 

менен андалашып:
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203. Сиўбеген даамдарды,
204.  Теў бєлїшїп жегенбиз.
205.  Ант ичишип,
206.  Бир жууркан тєшєктї,
207.  Теў жамынып жатканбыз.
208.  Бирок элди кутуртушту,
209.  Жамандардын азгырыгы,
210.  Дилиўди жаман сєздєр менен оорутуп,
211.  Акыры сени таштап кеттим.
212.  Ошол себептен,
213.  Кара бетимдин терисин шылып таштаса да,
214.  Хан анда сенин,
215.  Жылуу чырайыўа кароого,
216.  Бетим кызарат!
217.  Илгери экєєбїз,
218.  Ант ичишкен элек,
219.  Ошол себептїї,
220.  Кызыл жїзїмдїн терисин шылып таштаса да,
221.  Хан анда сенин,
222.  Нурдуу жїзїўє кароого,
223.  Бетим чыдабайт!
224.  Азыр да хан анда, сен мага жакшылык кылып, кайрадан дос 

бололу дедиў. Бирок мен башыўа кїн тїшкєндє жолдош боло албадым. 
Мына эми Андам, сен,

225. Бардык Улусту бириктирип,
226. Бардыгын тынч абалга келтирдиў.
227. Эми, хандык так сага гана таандык.
228. Эл-журт тынчыган бїгїнкї кїндє,
229. Сага жолдош болсом,
230. Тїн ичинде тїшїўдї бузган,
231. Кїндїзї кєўїлїўдї тынч алдырбаган,
232. Жакаўа жабышкан биттей,
233. Кєзїўє сайылган тикенектей болбоймбу?
234. Ала кєўїлдїїлїгїмєн,
235. Анда сени таштап кетип,
236. Каталык єткєрдїм.
237. Эми бул дїйнєдє экєєбїздїн атыбыз чыгыштан батышка тарады. 

Анда сенин чечен энеў, кайраттуу инилериў, баатыр нєкєрлєрїў дагы 
жетимиш їч тулпарыў болгону їчїн сенден жеўилдим. Мен ата-энемден 
кичине чагымда калып, ага-инилерим жок болгону їчїн, катыным 
ушакчы болгону їчїн, ишенимдїї нєкєрлєрїм болбогону їчїн сенден 
жеўилдим. Ошон їчїн да, анда, сен мага бооруў оорубасын, єлїмгє буюр! 
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Анда сенин кєўїлїў да тынчтансын. Анда мени єлтїрєрдє кан чыгарбай 
єлтїр!

238. Мен єлгєндєн кийин,
239. Сєєгїмдї бийик тоого кой.
240. Урпактан урпактарыўа чейин, 
241. Тїбєлїккє бакыт тилеп жатармын.
242. Тїпкї тегим жат болгону їчїн,
243. Куттуу Андам:
244. Асыл тукумуўардын руху мени жеўди.
245. Айткандарымды унутпагыла! 
246. Эртели-кеч эсиўерге келип калсам,
247. Мен жєнїндє кеп кылаарсыўар.
248. Эми, мени єлїмгє тез буюр!
249. – Андам, Жамука бизден айрылып кеткен болсо да, бирок анын 

бизге зыян келтирїїчї кеп сєзїн укканым жок. Ал тарбия алууга арзыган 
адам экен, – деди Чынгыс хан тигинин сєздєрїн угуп. – Бирок ал сєзгє 
келбей єлїмдї кїтїп жатат. Тєлгєчїлєр да анын себебин бал ачып та-
балган жок. Себепсиз эле анын єлїмїнє замин болсок, кысасын тартып 
калбайлы. Ал асыл адамдардын тукумунан эле. Барып ага айтып койгула, 
сени єлтїрїїгє мына бул себептер бар туру: илгери Жочи Дармаланын 
жылкыларын  Тайчар тоноп кеткенде Андам Жамука чыккынчылык 
кылып Далан Балжутта согуш ачып, мени Жерене жылгасына чейин 
кууп келип коркутканыў эсиўдеби? Азыр сени мага нєкєр бол десем 
ынаган жоксуў, бир кашык каныўдан кечсем да ынабадыў. Ошон їчїн 
да осуятыў боюнча кан чыгарбай жаныўды алалы. Буйрук: аны кан чы-
гарбай єлтїргїлє. Сєєгїн талаага таштап койбой жерге бергиле!

250. Ошентип, ал єлтїрїлїп, сєєгї жерге берилди.
251. 202.  Жолборс жылы боз їйлїїлєрдїн баарын тынчыткандан кийин 

Онон дарыясынын башкы агымында тогуз куйруктуу ак туу тигилип, 
курултай єткєрїлдї да, Чынгыс хан ХАН болуп шайланды.Мукалига 
«ГОВАЎ» деген наам берилди. Жебе наймандардын Кїчлїк ханын кууп, 
сокку урууга жиберилди. Бардык моўголдор кайрадан уюшулгандыктан 
кийин Чынгыс хан:

252.  – Бардык улустарды бирдикке келтирїїдє кызмат кєрсєтїп, эмгек 
сиўиргендер миўди бирлик кылган негизде тїзїлгєн миў тїтїндїн миў 
башылары шайланат, –деп буйрук тїшїрїп, шайлангандарды сыйлады. 
Миў башылыкка шайлангандар: Меўлик Чал, Богорчу, Мукали Говаў, 
Курчи, Йилїгей, Жїрчедей,  Гонан, Кубылай, Желме, Тїге, Дегей,  Толун,  
Єўгїр,  Чїлгетей,  Борогул,  Шиги Кутуг,  Кїч,  Кєкчї,  Коргосун,  Усун,  
Куюлдар,  Шилукай,  Жетей,  Тагай,  Чаган Гова,  Алак,  Соркан Шире,  
Булукан,  Карачар,  Кєкчїс,  Сїйкетї, Найга,  Жуўшой,  Кїчгїр,  Бала,  
Єрїнартай,  Дайир,  Муге,  Бужир,  Мэўгїгїр,  Дулгатай,  Мэўгїгїр,  
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Долгатай,  Бєкен,  Кудус,  Марал,  Жебке,  Юрукан,  Кєк,  Жебе,  Уттай,  
Бала Черби,  Кете,  Сїбегетей,  Мэўгї,  Галжа,  Курчакус,  Говги,  Бадай,  
Кишилик,  Кетей,  Чагуркай,  Єўгран,  Тоган Темїр,  Мегетї,  Калаган,  
Морока,  Дрибука, Йидукадай,  Ширагул,  Давгун,  Алчы,  Тобсака,  Тул-
гуйдай,  Тобука,  Ажинай,  Тїйдегер,  Сечегїр,  Жедер,  Олар Кєреген, 
Киўгиядай, Бука кєреген,  Курил,  Ашык кєреген,  Кадай кєреген,  Чигї 
кєреген,  Алчы кєрегендер шайланып булардын карамагына їч миў 
тїтїн оўграт, Бут Кєркгиндин карамагына їч миў тїтїн оўграт, Бут 
Кєркгиндин карамагына эки миў тїтїн йигирес, Алакуш Тигит кури 
кєрегендин карамагына беш миў тїтїн єўгїт єткєрїп берилди. Токой-
догу элдерден башка жогоркулар Чынгыс хан атын атаган моўголдордун 
токсон беш миў башысы болуп калды.

253. 203. –  Жогорку аты аталгандар баары токсон беш миў тїтїндїн 
миў башылары болуп калдыўар. Кызмат кєрсєткєндєрдї дагы эселеп 
сыйлайм, – деп кїйєє балдары жана миў башыларга буйрук тїшїргєндєн 
кийин: – Барып Богорчу, Мукали миў башыларын чакырып келгиле! – 
деп буйрук тїшїрїп жатканда Шиги Кутуг ордодо отурган. Жанындагы 
Шиги Кутугга:

254. – Сен барып аларды чакырып кел, – деп буюрду Чынгыс хан.
255. – Богорчу, Мукалилер кимден артык кызмат кєрсєттї, кимден 

артык кїч чыгарды? – деп сурады Шиги Кутуг. – Сыйлоого татыктуу-
ларды тандасаў менин кєрсєткєн кызматым, жумшаган кїчїм алардан 
кем беле?

256. Бешиктеги чагыман,
257. Куттуу босогоўдон кетпедим,
258. Ээгиме сакал чыккыча,
259. Жаман нээтте болбодум,
260. Жєргєккє оронуп жаткандан тартып, 
261. Алтын босогоўдон кетпедим.
262. Эрдиме мурут чыкканча,
263. Дилиўди оорутпадым,
264. Мени єз балаўдай кєрїп,
265. Мапелеп єстїрдїў,
266. Мени єз иниўдей кєрїп,
267. Жаныўа жаткызып чоўойттуў.
268. Эми мени эмне менен сыйлагыў бар?
269. – Сен менин алтынчы иним болуп турсаў, кантип сыйлабай коёюн? 

– деди Чынгыс хан Шиги Кутуга, – бир туугандарым катарында тиешелїї 
їлїшїўєн баарман болосуў. Дагы кєрсєткєн кызматтарыў їчїн тогуз 
жолу кїнєє кылсаў да кечирем.

270. – Теўиримдин берген медети менен бардык эл тынчыды. Сен менин 
кєрєр кєзїм, угар кулагым болуп, энебиз, инилерибиз жана балдарымдын 
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аты менен бїткїл боз їйлїїлєрдї, жыгач эшиктїїлєрдї ылайыгында 
єлєштїр, сєзїўдї эч ким буза албайт, – деп буйрук тїшїргєндєн кийин 
аны эў жогорку соттун ордуна койду. – Элдеги ууру каракчыларды, кал-
пычыларды текшерип, жаза берилїїчїнї жазала, єлтїрє тургандарын 
єлтїр! Эл ичинен суралуучу доо иштерин кєк дептерге жазып кой. Аны 
иретке келтирип, укумдан тукумга чейин сактайбыз. Шиги Кутуг мени 
менен акылдашып, ак кагазга кєк сыя менен жазып бїткєндєн кийин 
аны калыпка салып, тїбєлїккє єзгєртпєйбїз. Аны ким єзгєртєт экен, 
ал жазага тартылат!

271. – Мендей бир асыранды иниўиз їлїштєрдєн кантип баарман бол-
сун? Эгер мага єтє шапагат кылгыў келсе, топурак сейпили бар шаардын 
бирин берип сыйласаў, ошого ыраазы болот элем!

272.  – Чамаў жетсе, єз каалооў менен ээле! – деди Чынгыс хан.
273.  Шиги Кутуг Чынгыс хандын сыйына ээ болгондон кийин Богорчу, 

Мукалилер єўдїї миўбашыларды чакырып келди.
274.  204. – Теў тєрєлїп, теў єстїк эле, – деди Чынгыс хан Меўлик 

чалга: – Эй, куттуу чал, сенин кылган жакшылыгыўды, жардамыўды 
ємїр бою актай албасмын! Кыскасы, Ваўхан менен Сеўгїм Андам – 
ата-бала экєє мени торго тїшїрмєкчї болуп їйїнє чакырганда жол 
їстї їйїўє тїшкєнїмдє, сен Меўлик чал мага насаат айтып баргыспай 
койгонсуў, эгер барсам ийримге чєгїп же чокко кїйїп кетмекмин. Ошол 
жакшылыгыўды укумдан тукумга кантип унутайын! Ошол жакшылыгыў 
їчїн сени єз тєрїмє отургузуп, айлар, жылдар болсо да жакшылыгыўды 
ооздон тїшїрбєй їрїм бутагыўа чейин урматыўда болгум келет!

275.  205.  Кичине чагымда сегиз чобурумду  уурдап кеткенде, алардын 
артынан їч кїнї-тїнї менен кууп  баратканымда сени менен кезигип 
калдым, – деди Чынгыс хан Богорчуга. – Ошондо сен: «Сага жолдош 
болуп издешип берейин» – деп їйїўдєгї атаўа да айтпастан бээ сааган 
кєнєгїўдїн оозун жаппай  чєптєрдїн арасына катып коюп, минип келген 
чолок кула атымды коё бердирип, мени єзїўдїн боз атыўа мингиздиў. 
Єзїў болсо, кула атыўа минип жылкыларыўды таштап коюп мени ээрчип 
дагы їч кїн издешип, аттарды уурдагандардын кїрєєсїнє чейин келдиў. 
Ал жерде жайылып жїргєн аттарымды кєрїп, уурунун колунан аттарым-
ды  айдашып келдиў. Сен Наку Баяндын жалгыз уулу туруп мени менен 
эмнеге достоштуў эле? Баатыр, кайраттуулугуўан мени менен достошкон 
болсоў керек! Ошондон кийин сени сагынып, алдыўа Белгїтейди жибе-
рип чакырттым. Сен эч бир эки анжы болбой, кула атыўдын ээрине кєк 
чапаныўды канжыгалап мага нєкєр болуу їчїн келдиў. Ошол кїндєрдє 
їч меркит бизге чабуул коюп, Бурхан Халдун тоосун курчап калганда 
сен дагы биз менен курчоодо калгансыў. Андан кийин, Далан Немїргес 
деген жерде татарлар менен согушуп,тирешип ошол жерде тїнєп калга-
ныбызда таў аткыча ак жаан болуп, менин аман-эсендигим їчїн їстїмє 
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жамгыр жаабасын деп, жаўкы єрмєк чапаныўды жаап тїн бою бутуўду 
бир эле жолу солбуп тик туруп чыктыў. Мына ушулардын баары сенин 
баатыр, кайраттуу экендигиўди билгизди. Башка баатырлыгыўды да   
айтып тїгєтє албасмын! Богорчу, сен Мукали экєєўєр менин туура 
иштеримди кубаттап, каталык жагымды тосуп, бїгїнкї ушул даражага 
жеткирдиўер. Эми силер дагы тєрдєн орун алууга акылуусуўар. Тогуз 
жолу кїнєє кылсаў да кечирем. Богорчу, сен оў канатты колго алып, 
Алтай жактагы тїмєн тїтїндї башкар!

276. 206.  — Биз Корконаг Жїбїрдєгї бир бай теректин тїбїндє, – деди 
Чынгыс хан  Мукалиге, – Кутуланын хандыкка шайланганына байла-
ныштуу майрамдап тїнєп калганыбызда Мукали, сага Теўир аян берген 
иштерди мага айтканыўда, атаў Гївїн Гуваны эсиўе алып сени менен 
кєпкє муўдашкан элем, азыр мен бул чоў орунга ээ болдум. Ошон їчїн 
Мукали їрїм бутагыўа чейин бїткїл элдин падышасы болуу їчїн сага 
Гуаў  деген наам берген элем. Мукали Гуаў, сен сол канатты – Карагун 
Жидун тегерегиндеги тїмєн тїтїндї башкар!

277. 207.  – Сен даана алдын сезїїчї, – деди Чынгыс хан Корчуга, – 
кичине чагыман азыркыга чейин жаан-чачында, буйку кар бороондо жа-
нымда болуп мага тїбєлїктїї бак-таалай тилеп келдиў. Ошол учурларда 
сен Корчу: «Теўир жалгап, иштериў оўго тартса, отуз катын алам!» – деп 
тиленген элеў. Мына эми тилегиў боюнча жаўы кошулган эл ичинен отуз 
сулуу кыз – хатундарды аялдыкка тандап ал!

278.  – Карамагыўдагы  їч миў тїтїн Багариндерден башка дагы тагай, 
ашыктар менен анаргин жана чинус, тєгєлєс, телеўгїттєрдї бириктирип 
тїмєнгє жеткирип, тїмєнбашы болгун да аларды башкар! – деди Чынгыс 
хан буйрук тїшїрїп, – дагы, Ертиш дарыясынын жээгиндеги токойлорду 
мекендеген элдерди да башкар. Алар сен Корчунун уруксатысыз каала-
ганынча кетїїгє тыюу салынат. Єз билгенинче кеткендерди байкарыў 
менен дароо жазала!

279. 208.  – Сенин эў чоў кызматыў, – деди Чынгыс хан Жїрчедейге, 
– Кара кажыттагы адарда керейлер менен согушууга даярданып, аларга 
кантип каршы туруу жєнїндє башыбыз катып турганда, эў алды менен 
ооз ачып акыл кєрсєткєн койилдар болсо да, бирок  согуш маалында сен 
кызмат кєрсєттїў. Ошондо сен Жїрчедей алдыга чыгып, жїркин,тїбеген  
доўгайттарды, Кури Шилемундун миў тургавулдан турган негизги 
кошунун сїрїп чегиндирип, негизги кошун турган жерге чейин басып 
кирип учма ок менен Сеўгїмдїн анардай кызыл бетин жараладыў. Эх! 
Теўирим, сен бизге кїч-кубат берип иштерибизди оўойлоштурдуў! 
Эгер сен Сеўгїмдї жаралабаган болсоў бїгїнкї кїндє эмнелерди гана 
кєрбєйт элек? Жїрчедей, мына ушул сенин кєрсєткєн эў чоў кызматыў! 
Биз ал жерден Калка дарыясын бойлоп кєчкєндє, сени калканч кылып, 
сенин коргооўдо Балчун кєлїнїн боюна келип суусунубузду кандырдык. 
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Кийин Балчун кєлїнєн козголгонубузда, керейлерди жазалоо їчїн сени 
кайгуулга жибердим. Теўиримдин кубат бериши менен керейлерди багын-
дырдык. Ошентип, негизги улустар багынгандан кийин найман, меркит-
тер согушууга чамасы келбей чилдей тарап бизден жеўилди. Наймандар 
менен меркиттерди жеўїїдє керейлерден Жака Гамбу эки кызын бизге 
тартуулап, карамагындагы улустарды сактап калды. Бирок кєп єтпєй 
алар дагы бизден бет буруп, бєлїнїп кетти. Жїрчедей, сен учурдан пай-
даланып бєлїнїп кеткен Жака Гамбуну колго тїшїрїп єлтїрдїў. Кєп 
єтпєй улустарын да  єткєрїп алдык. Мына ушул дагы сен, Жїрчедейдин 
кєрсєткєн кызматыў!

280. Согуш кїндєрїндє,
281. Жаныўды тигип аттандыў!
282. Єлїм-ємїр тиркешкенде,
283. Кан кечип согуша алдыў!
284. Ушул себептїї Чынгыс хан Ибага Бийкени Жїрчедейге тартуу 

кылаарда Ибага бийкеге:
285. – Сени акылсыз, ыйбаасыз дебедим,
286. Сени серт, комсоо кєрбєдїм,
287. Сени жылуу койнумда алып жаттым,
288. Сени жумшак кучактап эркелеттим,
289. Ханыша, хан кыздарынын катарында
290. Сага орун бердим.
291. Сени, мына эми бирєєгє белек кылам,
292. Кызмат кєрсєткєн Жїрчедейге,
293. Анын кєрсєткєн баатырлык иштерин эч качан да унута албайм!
294. Кан кечип, алышкан кїндєрдє,
295. Алдымда калканч болду,
296. Душмандар басып киргенде,
297. Жаныма далдаа боло алды.
298. Бєлїнє качкан улусумду,
299. Бирликке келтирди.
300. Тозуп кеткен элимди,
301. Чогултуп берди.
302. Сени, мына эми белекке берем,
303. Кызмат кєрсєткєн Жїрчедей баатырга!
304. Мындан кийин да менин ордумду баскан урпактар мына ушундай 

кызмат кєрсєткєн баатырларды эч качан да унутпагыла, эсиўерде болсун, 
урпактан урпакка чейин Ибага бийкенин ордун урматтагыла!

305. – Атаў Жака Гамбу сага эки жїз энчи менен Баурчи Ашык Темїр, 
Алчык экєєнї кошуп берген. Эми сен, уругуттар жакка кетер алдында 
турасыў, эстелик їчїн болсо да Баурчи Ашык Темїр, Алчык экєє менен 
жїз энчиўди мага калтырарсыў, – деп аларды алып калды.
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306. – Ибагамда сага бердим! – деди Чынгыс хан буйрук тїшїрїп 
Жїрчедейге, сен тєрт миў тїтїн уругутту башкар!

СЕГИЗИНЧИ  БАПТЫН  ТЇШЇНДЇРМЄСЇ

Тайкал – тоонун аты. Тайга – тик жарлуу тоо деген мааниде.
Уй жылы – 1205-жыл.
Арай – тоонун аты. Азыр Россияга карайт.
Буктурма – тоонун аты.
Карлуктар – ошол кезде Балкаш кєлїнїн чыгышында жашаган тїркий 

тилдеги уруу.
Кара кытандардын Гїрханы ал кезде Чурук деген болгон. Кїчлїк ага 

ыктап келген соў ага кызын берген экен.
Кыпчактар – Орол тоосу менен  Волга дарыясынын аралыгында жа-

шаган тїркий тилдеги уруу.
Кєтєчи – согуш аттарын багуучу деген мааниде.
Телген – жыгачтан жасалган согуш арабасы.
Таўлу тоосу – азыркы Алтай тоосунун чыгышындагы Таўну тоосу.
Жолборс жылы – 1206-жыл.
Говаў – кытайча падыша деген сєздєн алынган.
Сїйкетї – киши аты. Сєйкє сєзї менен маанилеш.
Кїреген – падышанын кїйєє баласы деген мааниде.
Богорчу – арулат уруусунан. Чынгыс хандын тєрт кїлїгїнїн бири.
Мукали Говаў – жалайыр уруусунан. Чынгыс хандын тєрт кїлїгїнїн 

бири.
Курчи – багарин уруусунан. Чынгыс хандын тєрт кїлїгїнїн бири.
Жїрчедей – уругут уруусунан. Чынгыс хандын ишенимдїї балбанда-

рынын бири.
Кубилай – барулас уруусунан. Чынгыс хандын тєрт кїлїгїнїн бири.
Желме – урияўка уруусунан. Чынгыс хандын тєрт кїлїгїнїн бири.
Борогул – жїрки уруусунан.  Чынгыс хандын энеси Єлїн Ужиндин 

багып алган балдарынын бири.
Шиги Кутуг – татар уруусунан. Єлїн Ужиндин бакма балдарынын 

бири.
Кїч – уруусу меркит. Єлїн Ужиндин бакма балдарынын бири.
Кєкчї – Бесїт уруусунан. Єлїн Ужиндин бакма балдарынын бири.
Куйилдар – маўгыт уруусунан.
Соркан Шира – сулдус уруусунан. Чынгыс хандын тєрт кїлїгїнїн бири.
Жебе – бесїт уруусунан. Єз аты – Жиргогатай. Чынгыс хандын тєрт 

кїлїгїнїн бири.
Кєк дептер – чоў иштерди жазып калтырылуучу дептер.
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Кєкчї –  Меўлик чалдын тєртїнчї уулу ( Тептеўир). Кийин балдары 
арасына суукчулук салганы їчїн єлтїрїлгєн.

Карагун Жидун – азыркы Инген тоосу.
Алчык – киши аты. Чыккынчы, шпион деген мааниде.  

ТОГУЗУНЧУ  БАП

209. – Сен мага, кїчлїктєрдїн мойнун кайрып, белин сындырып 
бердиў. Тєрт кїлїгїм Кубилай, Желме, Жебе, Сїбегетей силер:

Бар деген жерге бардыўар,
Барган жериўердеги уюл таштарды,
Таш-талкан кылдыўар,
Аттан деген жерге аттандыўар,
Аттанган жериўердеги чокуларды,
Жарып єттїўєр,
Тоолор силерге баш ийди,
Дарыялар да жол берди!

Тєрт кїлїгїм Кубилай, Желме, Жебе, Сїбегетей силер бар деген же-
риме барсаўар, тєрт кол башчым Богорчу, Мукали,  Борогул, Чилагун 
баатыр силер жанымда турсаўар,

Согуш кїндєрї Жїрчедей, Койилдар экєєўєр уругут, маўгуттарды 
баштап алдымда турсаўар, кєўїлїм дайыма ток болот экен!  – деди Чын-
гыс хан Кубилайга буйрук тїшїрїп, дагы:

– Сен бардык чериктерге  жооптуу черикчибашы бол, Бедїгїндїн 
мїнєзї чукул болгону їчїн аны жактырбайм. Ошон їчїн да ага миў тїтїн 
бергеним жок. Сен аны менен ымалага келе аласыў, экєєўєр акылдашып 
миў тїтїндї башкаргыла, мындан кийин да андан сактанышыбыз керек!

210. – Богорчу, Мукали єўдїї ноёндор, Додей Доголу  єўдїї чербий-
лер! – деди  генигестерден чыккан Гунанга, –  Бу Гунан:

Тїн ичинде чєєлєрдєй,
Кїндїзї бїркїттєй жїрїшєт,
Кєч дегенде артта калбады,
Тур дегенде туруп калды,
Жолдош болуп жїрдї жанымда,
Ачыкчырай кєрсєтпєдї душманга,
Кайбатчыларга жан таяк болбоду! 

 
Силер Гунан, Кєкчїс экєєнїн акылын албай иш кылбагыла. Бардык 

иште алардан акыл сурагыла!
– Жочи балдарымдын чоўу, ошон їчїн да Гунан сен Генигестерди 

баштап Жочинин кол алдында тїмєн тїтїндїн тїмєнбашчысы бол! – деп 
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буйрук тїшїрдї дагы, – булардан башка Гунан,  Кєкчїс, Дегей,  Усун 
чал силер тєртєєўєр кєргєнїўєрдї, укканыўарды кылчалык жашырбай 
маалымдап тургула!

211. – Желме, Жарчыгутай чал кєєрїгїн кєтєрїп, сен бешиктеги  Жел-
мени алып, Бурхан Халдун тоосунан келген элеў. Мен Онон дарыясынын 
жанындагы  Делигїн Булдаг деген жерде туулганымда, Жарчыгутай 
чал їстїмє буулун  жєргєєк жаап койгон эле. Ошол кїндєн баштап сен 
менин їйїмдєгї кызматкер, босогомдогу кулдай бїгїнкї кїнгє чейин 
жолдош болуп келатасыў. Кєрсєткєн кызматыў да кєп, – деди Чынгыс 
хан Желмеге, анан буйрук тїшїрїп дагы мындай деди:

– Теў тєрєлїп, теў єскєнїбїз жана буулун жєргєктїн урматы їчїн 
куттуу Желме, тогуз жолу кїнєє єткєрсєў да кїнєєўдєн кечем! – деди.

212. – Ата-бала экєєўєргє миў тїтїндєн єткєрїп бергенимди 
тїшїнєсїўєрбї? Улусту бирдикке келтирїїдє сен атаўа канат болуп 
тиешелїї кызматыўды аткарганыў їчїн черби деген наам бердим, – деди 
Чынгыс хан Толунга дагы буйрук тїшїрїп:

–  Єзїў чогулткан улусту миў тїтїнгє жеткизип, аларды Турган менен 
акылдашып башкар! –деди.

213. Меўгїтї Кыяндын уулу Єўгїр, – деди Чынгыс хан, Бавурчи 
Єўгїргє, – мурда  сен їч тограгут бир туугандар,беш таргут бир тууган-
дар, эки чаўшыгут, баягуттар менен мен жакка келип, бир кїрє болуп 
уюштуўар. Єўгїр сен:

Ар кандай тумандарда,
Эч качан да жолдон адашпадыў,
Далай, далай согуштарда,
Кыпындай чыккынчылык кылбадыў.
Жаан-чачындарда,
Мени менен теў суу болдуў,
Кардуу бороондордо,
Мени менен кошо калтыраштыў.
Эми, сен менден кандай тартуу алгыў келет?

–  Эгер тартуу талап кыл десеўиз, – деди Єўгїр, – баягут бир тууган-
дарым ар кайсы урууларга чачылып кетти. Эгер тартуу берем десеўиз, 
ошол чачылып кеткен бир туугандарымды бир жерге чогултуп берїїўїздї 
талап кылам.

– Болот, андай экен баягут туугандарыўды чогултуп, миў тїтїнгє 
жеткизип, ошолорду башкар, – деди Чынгыс хан буйрук берип, – 
Єўгїр, Борогул экєєўєр оў-сол жакта бавурчи болуп азык-тїлїктєрдї 
їлєштїргєндє оў жакта отурган жана тик турган; сол жактагы тизилген 
жана тизилбегендерге бирин да куру калтырбай теў їлєштїрїп бергиле. 
Экєєўєр мына ушундай теў бєлїп берип ачуу чакыртпай кєўїлїмдї 
тынчыттыўар. Эми Єўгїр, Борогул экєєў барып  элге азык-тїлїктєрдї 
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бєлїп бергиле. Отурушка киргенде силер  сабаанын оў-сол эки жагында 
олтуруп, азык-тїлїктєрдї даярдап, маўдайыўарды тїндїк жакка каратып 
ортодо отурасыўар.

214. – Шиги Кутуг, Борогул,  Кїч, Кєкчї, – деди Чынгыс хан Боро-
гулга, энем тєртєєўєрдї

Кєчїп кеткен элдин журтунан, 
Талаада калган жериўерден,
Жанына алган.
Єз балдарынан кем кєрбєй,
Койнуна жаткызып баккан.
Башыўардан сылап, 
Жигит кылып, катарга кошкон.
Жаш кезиўерден жетелеп жїрїп,
Эрлерден кылып сапка кошкон.

Силерди кєлєкєбїздєй айрылгыс жолдош болсун деп, кєптєгєн жапаа-
машакаттарда батып чоўойтту. Азыр силер энемдин сиўирген эмгегин 
канчалык актай алдыўар? Борогул, сен мага нєкєр болуп келгениўден бери:

Ємїр-єлїм согуштарында, 
Мени ачка калтырганыў жок.
Бороондуу тїндєрдє,
Мени уйкусуз калтырганыў жок.
Бетме-бет согуштарда,
Мени сорпосуз калтырбадыў.

Ата-бабабыздан бери кас болуп келе жаткан татарлардан канга-кан, 
жанга-жан кылуу їчїн аларды араба шатысына теўеп туруп кырып жат-
каныбызда, алардын ичинен Каркил Шира ууруларча качып кеткен эле. 
Ал акыры ачтыкка, суусаганга чыдабай энемдин їйїнє келип: «Думана, 
мусапырмын!» – деп тамак тилеп киргенде, энем: «Думана болсоў да 
кирип отур» – деп, оў жактагы тактанын аягындагы, босогонун жанын 
кєрсєтїптїр. Ал отурайын деп жатканда бешке келип калган Тулуй їйгє 
чуркап кирип кайра чыгып бара жатканда Каркил Шира ордунан атып ту-
руп, баланы колтугуна кысып, бычагын сууруп чыгып эшикке жєнєгєндє 
їйдїн сол жагында отурган Борогулдун катыны Алтани: «Бала  єлдї!» 
– деп энеме бакырган бойдон алардын артынан чыгып, бир колу менен 
баланын кєкїлїнєн алып, дагы бир колу менен бычагын чыгарып жаткан 
тигинин колуна асылып, бычакты жерге кагып тїшїрїптїр. Ошондо, 
їйдїн артында кара токол уйду союп жаткан Жетей менен Желме Ал-
тындын чаўырганын угуп колдору кан бойдон балта, бычактарын кєтєрє 
їйгє кирип, татар Каркил Шираны чаап єлтїрїшїптїр. Алтани, Жетей, 
Желме їчєє баланы биз куткарып калдык деп талашып, кызаўдашканга 
чейин жеткенде Жетей менен Желме экєє:
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– Биз чуркап кирип аны єлтїрбєгєндє сиз єўдїї жалгыз аялдын колу-
нан эмне келмек эле, бала эбак жок болмок. Ошондуктан эмгектин чоўу 
бизге таандык, – дешиптир. Анда Алтани:

– Эгер їнїмдї укпаган болсоўор, баланы єлтїргєнї жатканын кайдан 
билмексиўер? Мен баланын кєкїлїнєн алып, тигинин бычагын жерге 
тїшїрбєгєн болсом, Жетей, Желме экєєўєр чуркап жеткиче бала алда 
качан жан бермек, – дептир. Ошентип, биринчи эмгек Алтанга таандык 
болгон экен. Борогулдун катыны Борогулга жєлєк болгону їчїн да 
Тулуй аман калды. Биз, керейлер менен кара калжыт элеттеги согушта 
Єгедейдин мойнуна ок тийип, аттан жыгылганда Борогул жетип келип, 
анын мойнундагы уюп калган кандарын соруп тазалап, тїн бою бакты. 
Эртеси эртеў менен Єгедей атка миналбагандыктан аны жєлєп, атына 
миндирип мойнундагы кандарды дагы соруп таштап, оозу-мурду кан 
болгон бойдон аман-эсен алып келди. Энемдин азап-тозокко чыдап 
баккан эмгегин эки баламды сактап калуу менен актай алдыў. Борогул, 
сен мага нєкєр болуп келгенден бери чакырар замат даяр болдуў, ошон 
їчїн да тогуз жолу кїнєє єткєрсєў да кечирим кылам.

215. – Эми, уруубуздун катын, кыздарына тартуу арнайлы! – деди 
Чынгыс хан.

216. – Усун, Гунан, Кєкчїс, Дегей – тєртєєўєр кєргєнїўєрдї кылча-
лык жашырбастан, ойлогон оюўарды  аянбастан айтып турдуўар, – деди 
Чынгыс хан Усун чалга. –  Ошон їчїн да Усун сиз монголдордун їлгїлїї 
ноёну, урматка татыган  беги болууга татыктуусуз. Биз, монголдор бек 
деген мансапты  чоў деп билебиз. Анын їстїнє, сиз арабыздагы багарин 
уруусунун аксакалынын урпагы болгонуўуз їчїн, сизди бек деген  мансап 
менен сыйлаймын. Мындан ары, ак тон кийип, боз атка минесиз, тєрдєн 
орун алып, назир тайынууларга жетекчилик кыласыз. Садака берїїнїн 
ай, кїндєрїнєн кабар берип турарсыз.

217. – Куйилдар андам мурдагы согушта баатырлык менен каза тап-
ты, – деди Чынгыс хан буйрук айтып, – анын кєрсєткєн кызматы їчїн 
урпактары кайрымдуулуктан баарман болот.

218. – Атаў Чаган Гува ар жолку согуштарда этияттык менен мени 
коргоого алып жїрдї, – деди Чынгыс хан, анан Чаган Гуванын уулу 
Нарин Тогрулга, – бирок ал Далан Балжуттагы согушта Жамуканын 
колунан каза тапты. Эми, Тогрул сени атаў кєрсєткєн кызматтары їчїн 
кайрымдуулуктан баарман болууўду тартуулайм.

– Менин негус туугандарым ар кайсы уруулар арасында тентип 
жїрїшєт. Тартуу берем десеўиз, ошол бечара негус туугандарымды бир 
жерге жыюуга уруксат этсеўиз!

– Андай болсо, негус туугандарыўды чогултуп, тїбєлїккє башкара 
турган бол, – деп буйруду Чынгыс хан.
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219. – Кичине чагымда тайчигут уруусунан Торгутай Крилтугдун туу-
гандары кєралбастык кылып, мени туткундаганда, – деди Чынгыс хан 
Суркан Ширага, – Суркан Шира сиз: «Бир туугандарыў сага кєралбастык 
кылып жатат» – деп уулуўуз Чилагун, Чимбайлар, кызыўыз Кадаган 
менен мага камкордук кылып, мени жашырып койгонсуўар. Тигилер 
кеткенден кийин мени їйїмє кетирген элеўер. Мына ушул мага жасаган 
жакшылыгыўар кїндїзї эсимден, тїн ичинде тїшїмдєн кетпейт. Бирок 
ошондо сиз тайчигуттардан абыдан кеч келдиўиз. Ошол жакшылыгыўыз 
їчїн сизге эмне тартууласам экен?

– Эгер тартуу берем десеў, – деди Суркан Шира балдары Чилагун, 
Чимбайлар менен акылдашкандан кийин, – мага меркиттердин мекени 
Селенга дарыясынын єрєєнїн бер. Мындан башка тартуу кылчу нерсеў 
болсо, аны єзїў бил.

– Меркиттердин мекени Селенга дарыясындагы єрєєндї сага бердим 
жана тархандык укугун да бердим,– деп буйрук кылды Чынгыс хан, 
– Їрїм бутагыўызга чейин курчи болуп тойлордо жеп-ичесиз, тархан 
болгонуўуз їчїн тогуз жолу кїнєє кылсаўыз да жазага тартылбайсыз.

– Чилагун, Чимбай, силердин илгерки айткан сєздєрїўєр алиге эсимде. 
Кылган жакшылыгыўарды кантип кайырсам болот? – деди Чынгыс хан. 
Анан буйрук тїшїрїп:

– Кєўїлїўєрдє эмне болсо жана  кем нерсеўерди талап кылмакчы 
болсоўор арага киши салбай эле мага айта бергиле. Оозуўардан чыккан-
дын баарын орундап берем.

– Суркан Шира, Бадай, Кишилик тархандар, силердин тархандык 
укугуўарды дагы кеўейте тїшєйїн.

Душмандарды колго тїшїрсєўєр,
Мал дїйнєсїн каалаганча їлєштїрїп алгыла,
Аўга чыгып канча ууласаўар,
Олжолорду каалаганча бєлїшїп алгыла.

– Суркан Шира, сен тайчыгуттардан болгон Тїдегенин кызматкери 
элеў. Бадай, Кишилик экєєў теў Йеке Черендин балыкчылары элеўер. 
Азыр болсо мага тїркїк болгонуўар їчїн силер дагы Курчи болуп той-
лордо орун алып жеп-иче турган болгула, тархандыктын їзїрїн кєрїп 
кєўїл ачкыла! – деп буйрук тїшїрдї Чынгыс хан.

220. – Ширге Гетї чалуулу Алак, Наягалар менен Таргутай Крилтугду 
кармап алып бизге алып келе жатып, Кутугул Тугу деген жерге келгенде, 
– деди Чынгыс хан Наягага. – Сен Наяга: «Єз ханыбызга чыккынчылык 
кылып, аны кармап беребизби?» – деп чыккынчылык кылып єлїмгє ал-
парууга дитиўер чыдабай аны коё берген экенсиўер. Ошентип, Ширге 
Гетї чал уулу Алак менен  Наяга экєєўєрдї ээрчитип бизге келгенде, сен 
Наяга Билжигур: «Биз, єзїбїздїн ханыбыз Тамргутай Кирилтугду кармап 
алганбыз. Бирок чыккынчылык кылып єлїмгє кармап берїїгє дитибиз 
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чыдабай, аны жолдон эле коё бердик. Мына эми кызматыўызды кылууга 
келдик. Эгер єзїбїздїн ханыбызды кармап єлїмгє жиберсек, эл єз ханына 
кол салгандарга  ишенип болобу?» – деген элеў. «Єзїбїздїн ханыбызга 
чыккынчылык кылууга дитибиз чыдабай коё бердик деген сєзїўє карап 
сага чоў иштерди ишенсе болгудай экен» деген элем. Азыр, Богорчуга  оў 
канат тїмєн тїтїндї башкарууга буюрамын. Мукалиге ваў деген наам 
берип, сол канат тїмєн тїтїндї башкарууга тапшырам. Наяга, сага да 
кєп кошун берип, тїмєн тїтїндї башкарууга буюрам.

221. – Жебе, Сїбегетей экєєўєр да чогулткан элиўерди миў тїтїндєн 
уюмдаштырып башкаргыла! – деди Чынгыс хан. Дагы:

222.  Койчу Дегейди да  ар жерде жїргєн катталбаган элдерди чогултуп 
миў тїтїнгє жеткизип миўбашылыкка койду.

223. Мочи Кїчгїргє берилїїчї эл жетишсиз болгондуктан, ага а жер-
бу жерден эл чогултуп берди. Мулкалку мурда жадаран уруусунан нєкєр 
болуп келгени їчїн Чынгыс хан:

– Кїчгїр, Мулкалку экєєўєр чогултуп берген ушул миў тїтїндї акыл-
дашып башкаргыла, – деди.

224. – Улусту бириктирїїдє эмгек сиўирип, кїч чыгаргандар миўбашы 
болуп шайланышты. Миў тїтїнгє бир миўбашы, жїзбашы, онбашы, 
тїмєн тїтїнгє тїмєнбашы  шайланды. Ар бир тїмєн (он миў) тїтїнгє 
тїмєнбашы коюлду. Ар бир тїмєнбашынын, миўбашыларынын кызмат 
кєрсєткєндєрї тартууланды.

– Мурда менде сексен кептавул, жетимиш тургавул, мєєнєтчїлєр бар 
эле, – деди Чынгыс хан буйрук тїшїрїп, – азыр Теўиримдин медет бериши 
менен, кєптїн колдоосу менен бїткїл улус тынчыды. Бардыгы бир тизгинге 
баш ийди. Азыр ар бир миў тїтїндєрдєн  кептавул, тургавул, мєєнєтчїлєрдї 
тандап кошун тїзєм. Кептавул, курчи, тургавулдарды тїмєнгє жеткизем.

Чынгыс хан нєємєтчїлєрдї тандоо їчїн ар бир миў тїтїнгє:
– Нєємєтчїлєрдї тандоодо тїмєнбашы, миўбашы, жїзбашы жана 

ардагерлердин жєндємдїї, ден соолугу жакшы, шайдоот, кызматыбызга 
жарай турган балдарын тандап жибергиле, – деп буйрук тїшїрїп, дагы: – 
миўбашынын балдары он нєкєрї менен бир инисин, жїзбашынын балдары 
он нєкєрї менен бир инисин, жїзбашынын балдары  беш нєкєрї менен бир 
инисин, онбашынын балдары жана ардагерлердин балдары  їч нєкєрї менен 
бир инисин ээрчитип, єзїнє караштуу жерден ат-кєлїк, керектїїлєрїн так-
тап алдыбызга келсин. Ар бир миўбашынын балдарына єз карамагындагы 
миў тїтїн ичинен ондон нєкєр кошуп бересиўер. Эгер, атасы берген энчи 
же  єзї чогулткан элдер, ат-кєлїктєр болсо, єзїнє караштуусунан башка 
калгандарынын баарын биз белгилеп берген сандын чеги боюнча кошуп 
жибересиўер. Жїзбашынын балдары бештен нєкєр, онбашынын балдары 
жана ардагерлердин балдары їчтєн нєкєрїн ээрчитип жогоруда айтылган-
дай  єзїнє караштуусунан башка калгандарын кошуп бересиўер.
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– Миўбашы, жїзбашы, онбашы жана эл буйругумду уккандан кийин, 
кимдир бирєє ага каршылык кылса ал жазага тартылат! – деди Чынгыс 
хан буйругу менен, – нєємєтчїлїккє белгиленгендер єздєрїн качырса, 
нєємєтчїлєрдїн ишин аксатса же єзїнїн ордуна башкаларды жибере 
тургандар байкалса, аларды жазалап, кєзїбїз кєрбєгєн жерге айдап 
салабыз. Бизге кошулууну, бизге жардамда болууну каалагандарга  то-
скоолдук болбосун!

    225.  Чынгыс хандын буйругу боюнча миўбашы, жїзбашы, онбашы-
лардын балдары тандалып, мурдагы сексен кептавулдан кеўейип сегиз 
жїзгє жетти.

– Сегиз жїздї жагы кеўейтип миўге жеткизели, – деди Чынгыс хан 
буйрук менен, кептавулдукка  кирем дегендерге тоскоолдук кылбагыла.

– Йеке Негїрин кептавул башы болуп миў кишини башкарат. Мурда 
тандап алынган  тєрт жїз Курчыга Желменин уулу Йесїн Теге башчы 
болуп Тїгенин уулу Бїгидей менен акылдашып башкарат, – деди Чынгыс 
хан буйругунда,  – тургавулдар менен курчылар тєрт мєєнєткє бєлїнєт. 
Бир мєєнєт Йесїн Тегенин жетекчилигинде нєємєтчїлїк кылат. Бир 
нєємєт Бєгїдейдин башчылыгында нєємєтчїлїк кылат, бир нєємєт 
Коркудайдын жетекчилигинде нєємєтчїлїк кылат, бир нєємєт Лабканын 
башчылыгында нєємєтчїлїк кылат. Курчылар каруу-жарагын асынып, 
тургавулдар нєємєтчїлїк кылышат. Буларды белгиленген башкаруучу-
лар нєємєткє коёт. Курчи миўге жетсин, Йесїн Теге аларды башкарсын!

226. – Єгеле чербинин колундагы мурдагы тургавулдарды миўге жетки-
зип, аларды Богорчунун урпагы Єгеле башкарат, – деди Чынгыс хан буйрук 
тїшїрїп, Мукалийдин урпагы Бука миў бургавулду, Йилїгейдин урпагы 
Алчыдай  миў тургавулду, Додей черби миў тургавулду, Додей черби миў 
тургавулду, Доголгу черби миў тургавулду, Жїрчедейдин урпагы Чанай 
миў тургавулду, Алчынын урпагы Агутай миў тургавулду башкарат. Аркай 
Касар тандалган миў баатырды башкарып, адаттагы кїндєрдє тургавул 
болушат. Согуш болгон кїндєрдє  алды жагымды коргойт.

Ошентип,  ар кайсы миў тїтїндєрдєн тандап жиберилген сегиз жїз 
тургавул, эки миў кептавул дагы Курчи болуп тїзїлїп, бардыгы тїмєн 
нєємєтчїгє жетти.

– Колубуздагы тїмєн нєємєтчїнї кїчєтїп, буларды  негизги кошун 
кылалы, – деди Чынгыс хан буйрук тїшїрїп.

227. Бука бир нєємєт нєємєтчїлєрїн, Адчыдай бир нєємєт 
нєємєтчїлєрїн, Додей черби бир нєємєт нєємєтчїлєрїн, Доголгу чер-
би бир нєємєт  нєємєтчїлєрїн башкарып нєємєтчїлїккє коёт, – деди 
Чынгыс хан буйрук тїшїрїп, тургавулдардын тєрт нєємєтїнє нєємєтчї 
башчыларын дайындады. Ал эми нєємєтчїлїк кылуу тїзїмї жєнїндє 
дагы буларды жарыялады:
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– Нєємєтчїлїк кылууда, – деди Чынгыс хан буйруп, – ар 
нєємєттє нєємєтчї башчылары кол астандагы нєємєтчїлїк кылуучу 
нєємєтчїлєрдїн санын алып нєємєткє коёт. Аларды їч кїндє бир 
алмаштырат. Эгер нєємєтчїлїккє кечигип келсе їч чыбык уруу менен 
жазаланат. Ал экинчи нєємєттє дагы кечигип келсе, жети чыбык урулат, 
ал оору-сыркоосуз, нєємєтчї башчысынын уруксатысыз їчїнчї жолу 
кечигип келсе отуз жети чыбык урулат. Биздин  кызматыбыздан баш 
тарткандарды алыскы жайларга жер оодаруу керек.

– Ар бир нєємєтчї башчысы ушул айтылган буйрукту нєємєтчїлєрдїн 
кулагына куюп туруусу керек, – дагы буйруп, – эгер алардын кулагына 
куюп турбаса, ошол нєємєтчї башчысы жазага тартылат. Буйрукту угуп 
туруп, єз билгенинче нєємєтчїлїккє кечигип келсе, буйругумдагы бел-
гилеме боюнча кечиккени їчїн жазага тартылат. Нєємєтчї башчылары 
менин уруксатымсыз  єз билгенинче жазалоого жол берилбейт. Эгер 
жазалоого туура келсе, алдын-ала мага кабар бергенден кийин єлтїрїїгє 
тийиштїїлєрїн єлтїрєбїз, чыбык менен жазалоого ылайыктууларын чы-
быктайбыз. Нєємєтчї башчысы экенмин деп, єзїбїз менен теў нєємєттє 
турган нєємєтчїлєргє каалагандай бут, кол тийгизїїгє жол берил-
бейт. Жалпы алганда, чыбыктоого тиешелїїсї чыбыкталат, муштоого 
тийиштїїлєрї мушталат.

228. – Нєємєтчїлєрїм тыштагы  миў башыларынан жогору турат, – 
деди Чынгыс хан буйрук менен, –  нєємєтчїлєрїмдїн єтєєчїлєрї  тышта-
гы жїзбашы, он башылардан жогору турат. Эгер, тыштагы миўбашылар 
нєємєтчїлєрїм менен уруш-талаш чыгарса ал миў башылар жазага 
тартылат.

229.  Курчи, тургавулдар нєємєтчїлїк кылганда, – деп буйрук тїшїрдї 
Чынгыс хан, ошондой эле нєємєтчї башчыларына да, – кїнїмдїк иш-
терди тартип боюнча єз алдынча атккарышат. Кїн батаар алдында єз 
аймагындагы иштерди кептавулдарга єткєрїп берип тышта тїнєшєт. 
Кїн баткандан кийин бизди кептавулдар нєємєтї менен коргошот. Кур-
чи саадак жааларды, бавурчулар казак аякты, сабааны  кептавулдарга 
єткєрїп берет. Тышта тїнєп калган курчи, тургавул жана бавурчулар 
биз эртеў мененки тамакты (сорполорду) ичип болгончо желе жанында 
кїтїп, кептавулдарга єздєрїн маалымдайт. Мен сорпо ичип болгонум-
дан кийин курчилар жарак-жабдыгын асынып даярданат. Тургавулдар 
єз орундарына барат, бавурчулар казан-аяк, сабааларды єз орундарына 
коюп, ар ким єз иши менен алектенет. Нєємєтчїлїк кылгандар дагы ушул 
тартип менен иш аткарат.

– Кїн баткандан кийин, – деди Чынгыс хан буйрук менен, – кептавул-
дар Ордо тегерегинде басып жїргєндєрдї кармап, эртеси таў атканда 
аларды суракка тартат. Кептавулдар нєємєт алмашканда, нєємєттї 
єткєрїп алуучу кептавулдардын белгисин кєрсєтїп, анан кирет. 
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Нєємєтїн єткєрїп берген кептавулдар да белгисин кєрсєтїп чыгып 
кетет. Кептавулдар тїн ичинде Ордо тегерегинде тїнєшєт. Эшик баккан 
кептавулдар тїн ичинде Ордого сїзїп киргендердин башын жарып, ийнин 
чаап таштоого укугу бар. Тїн ичинде шашылыш кабар жеткирїїчїлєр 
болсо, алды менен кептавулдарга кабар берип, андан кийин їйлєрдїн 
аркасында туруп кабарын айтат.

– Эч кандай кишинин кептавулдардан жогору отурушу, алардын 
уруксатысыз Ордого кириши, алардын оў жагынан єтїшї, алардын 
ортосун кесип єтїїсї чектелет. Кептавулдардын санын сїрїштїргєндєр 
байкалса, кептавулдар алардын минген ат ылоосун, ээр токумун, жїгєн-
ноктолорунан тартып, кийип турган кийим-кечесине чейин тартып алы-
нат. Элчигидей жакын адамыбыз эле, кечинде кептавулдардын  жанынан 
єткєндїктєн колго алынган жокпу?

ТОГУЗУНЧУ  БАПТЫН  ТЇШЇНДЇРМЄСЇ

Усун – киши аты. Усун – узун деген мааниде.
Меўгету Кыян – Чынгыс хандын чоў атасы.
Наягу Бличигур – киши аты. Бличигур – чымчык деген мааниде.
Мочи – жыгаччы деген мааниде.
Желээ – кадимки бээ байлаган желе.
Курчи – саадак, жаа асынган коргоочу.
Тургавул – хандын коргоочулары.
Бавурчи – хандын ашмачысы.

ОНУНЧУ  БАП

230. Чынгыс хан дагы мындай деди:
Тумандуу тїндєрдї кєрїп,
Ордомду коргоп жатып,
Мени камсыз кылды
Дагы, ушул кїнгє жеткизди
Менин мурдагы кептавулдарым. 

Жылдыздуу тїндєрдї кєрїп,
Ордомдун тегерегин айланып,
Мени кадыржам уктатып,
Мени ушул такка отургузду
Менин куттуу кептавулдарым.
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Кардуу бороондо,
Жут кїндєрїн кєрїп,
Чарчадым, чаалыктым дебей
Ордомду кайтарып жїрдї
Менин ак эдил кептавулдарым.

Басып келген душмандарды,
Ордомдун тегерегине жолотпой,
Душмандарга шибегедей кадалды
Менин ишенимдїї кептавулдарым.
Кайыў саадакты колго алсак,
Сапка туруп даяр турду
Менин чечен кептавулдарым.
Тал саадакты булгаласак,
Ошол замат жетип келди
Менин шайдоот кептавулдарым!

– Куттуу кептавулдарым кєєнє кептавулдар деп аталат, – деди буйрук 
тїшїрїп, – Єгеле Черби менен кошо сапка турган жетимиш тургавул, 
улуу тургавулдар деп аталат.  Аркайдын колундагы баатырлар кєєнє 
баатырлар деп аталат. Йесун Теге, Бегидей єўдїї корчилар бийик мер-
гендер деп аталат.

231. Мындан кийин орун басар балдарым жана урук-урпактарым, – 
деди Чынгыс хан буйруп, – токсон беш миў тїтїндєн тандап алынган 
нєємєтчїлєрїмдї мурас катары зарлатпай, какшатпай жакшы баккыла. 
Аларды кут деп айтсам артык болбойт.

232. – Кептавулдар Ордо айымдары менен кїўдєрдї, тєєчї менен 
койчуларды,  їй арабаларын, туу-желектерди, добул менен кылыч-
найзаларды, аяк-табак,  сабааларды, азык-тїлїктєрдї башкарат. Дагы 
жемектиктерди теўшейт. Эт жана ошол єўдїї коюу тамктардын бышыры-
лышына эгедерлик кылат. Эгер азык-тїлїк ысырап кылынса ага ээ болгон 
кептавулдан сїрїштї кылынат. Кочилар азык-тїлїктєрдї таратканда, ага 
ээлик кылган кептавулдар менен акылдашпай туруп келсе-келбес тарата 
берїїгє жол берилбейт. Тамактар алды менен кептавулдарга таратылат. 
Кептавулдар Ордого кирген-чыккандын ишин жайгаштырат. Балакачи 
кептавулдар Ордо тегерегинде кєз-кулак болуп жїрїшєт. Кептавулдардан 
экєє Ордого кирип тїсїргєнї (Кымыз куюлган идишти) башкарат. Дагы 
кептавулдар эл башкаруучуларды ажыратып карап, Ордонун  жайгаш-
тыруу иштерин жїргїзєт.

– Биз ууга чыкканда, – деди дагы, – кептавулдар да бирге чыгып, 
алардын бир бєлїгї арабаларды кайтарат.

233. – Биз согушка чыкпасак, кептавулдар да эч кайда барышпайт, – 
деди Чынгыс хан буйрук тїшїрїп, – буйругума моюн сунбай, кептавул-
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дарды кутуртуп  согушка катыштырса, чериктерге ээлик кылган черби 
жазага тартылат. «Эмне їчїн аларды согушка катыштырбайбыз?» – деп 
сурашыўар мїмкїн. Анткени алар менин алтындай жанымды коргошот. 
Ууга чыкканда алар да биз менен азап тартып, Ордону багат. Адатта жана 
кєчкєнїбїздє кєчтїн арабаларын кайтарат. Конгонубузда менин аманды-
гымды сактайт. Бул иштерди оўой дейсиўерби? Кєчїп-конгондо Ордонун 
кєчїрїї, кондуруу иштерин башкарышат. Бул иш да оўой дейсиўерби? 
Аларды иш їстїнє иш кылдырбастык їчїн бєлїк-бєлїккє бєлїп жай-
гаштырдык. Ошон їчїн да биз аларды согушка ашыгыш чыгарбайбыз.

234. Кептавулдар киши чыгарып Шиги Кутуг менен элдеги доо иште-
рин теў сурайт, – деди Чынгыс хан буйрук тїшїрїп, – кептавулдар ок, жаа, 
соот єўдїї курал-жарактарды сактоо жана таратуу, чериктерди, кошун 
аттарын даярдоо, чербийлер менен мал-мїлктєрдї таратуу иштерин баш-
карат. Корчилер менен тургавулдар Ордону кєчїрїїгє жер тандаганда 
Йесїн Теге, Бїгидей єўдїї корчилер, Алчидей, Єгеле, Акутайлар жетек-
чилигиндеги тургавулдар Ордонун оў жагында  болушат. Бука, Додей 
Черби, Догулгу Черби, Чанайлар башчылыгындагы тургавулдар Ордо-
нун сол жагында, Аркай Касар жетекчилигиндеги баатырлар Ордонун 
алдында болушат. Кептавулдар  Ордону, арабаларды коргоп, кєчтїн оў 
жана сол жагында басышат. Додей Черби жана бардык нєємєтчїлєр, тур-
гавулдарды Ордонун тегерегине жайгаштырат. Ордо айымдары, кїўдєр, 
балыкчы, бадачы, койчу, тєєчїлєрдї Ордонун арткы жагында малды, 
унааларды оттотуп, тезектерин терип, от жагуу иштерин жайгаштырат.

235. Кубылай ноёнду карлуктар элине аттандырды. Карлуктардын 
Арслан ханы Кубылай ноёнго багынып берди. Кубылай ноён Арслан хан-
ды  Чынгыс хандын Ордосуна ээрчитип келди. Арслан хандын каршылык 
кєрсєтпєй багынып бергенине кубанган Чынгыс хан ага тартуу катары:

– Кызымды сага бердим, – деп буюрду.
236.  Сїбегетей бур Тємїр Тергендик чериктерди  алып меркиттерден 

Токтоганын уулу Куту, Чилагундарды Чїй дарыясына чейин кууп барып, 
аларды жоюп кайра келди.

237. Жебе наймандардын Кїчлїк ханын Сарыкжарга чейин кууп ба-
рып, аларды жоюп кайра келди.

238.   Булуттар тарап, жылуу кїн чыккансып,
Муздар эрип, суулар ойноп аккансып,
Улуу Чынгыс хандын,
Шаўдуу кабарын угуп,
Кєўїлїм да чексиз кубанычка бєлєндї!

– деди, уйгурлардын Идикуту. Чынгыс хандын алдына Атикирак, Дар-
бай деген эки элчисин жиберип, – Эгер хан таксыр ылайык кєрсє алтын 
кемериўиздин тогоосу, кызыл тонуўуздун чачысы болоюн, мени бешинчи 
уулуўуз катарында кєрсєўїз экен. Кызматыўызга жанымды тигем.
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– Барып ага айтып койгула, кызымды берейин, бешинчи уулум болсун. 
Алтын, кїмїш, бермет асыл таштарын, седеп мончок, шайы кымкап, тавар 
жибектерин алып Ордомо келсин, – деп, ыраазылык билдирип, алдына  
элчилерин жиберди Чынгыс хан.  Мындан кабардар болгон Идикут ал-
тын, кїмїш, бермет гєєхарын, седеп мончокторун, шайы кемкап, тавар 
жибектерин алып Чынгыс хандын Ордосуна келди. Чынгыс хан Идикутка 
этибар берип, Алтын деген кызын берди.

239. Коён (1203) жылы. Чынгыс хан Жочини оў канат кошундарды 
баштап токойдогу элдерди багындыруу їчїн аттандырды. Буканы жол 
кєрсєтїїчїлїккє койду. Ойроттордон Кутуга бег тїмєн ойротту баштап, 
алды менен багынып берди, ошондой эле тїмєн ойроту менен Жочини 
ээрчитип, Шигшит деген жерге алып келди. Жочи ошол казаты менен 
ойрот, бурият, баргун, урсут, кабканас, каўкас, тубастарды багындырып, 
кыргыздардын элине аттанды. Ал кыргыз элине барганда алардын журт 
башчылары Йеди, Инал, Алдияр Єрбек тегиндер каршылык кєрсєтпєй 
эле багынып берди жана ак шумкар, ак боз ат, кара булгун терилерин 
тартуулап, Жочи менен кєрїшїїгє келишти. Жочи булардан башка да 
Шибир, Кесдием, Байт, Тукас, Тенлек, Тогелес, Тас, Бажик єўдїї жер-
лердин бери жагындагы  токойлордо жашаган бардык элди багынды-
рып, кыргыздардын тїмєнбашы, миўбашылары менен токой элдеринин 
жїзбашыларын ээрчитип, Чынгыс хандын алдына келди. Алар Чынгыс 
ханга ак шумкар, ак боз ат жана кара булгун терилерин белек кылышты. 
Ойроттордон Кутуга бег тїмєн ойротту баштап эў мурда багынып бер-
гени їчїн Чынгыс хан ага тартуу иретинде Чечейген деген кызын анын 
Мналчи деген уулуна берди. Жочинин Колуй хан деген кызын  Иналчи-
нин агасы Тєрелчиге берди. Чынгыс хан дагы Алга Бике деген кызын 
уўгуттарга кїйєєгє берди.

– Сен балдарымдын чоўу элеў, – деди Чынгыс хан Жочини куттуктап, 
– сени сапарга аттандырсам, сапарыў оўдуу болуп, барган эле жериўде 
чериктер менен ат-кєлїктєрдї аман-эсен, азап тарткызбай, токой элдерин 
багынтып сак-саламат кайтып келдиў. Ошонун бодоосуна ошол элдерди 
сага єткєрїп берейин!

Которгон Аман САСПАЕВ

Редакциядан: Айрым кыскартуулар менен берилген бул баалуу тарыхый 
чыгарманын кыргыз тилиндеги алгачкы толук котормосу менен єзїнчє 
китеп болуп чыкканында тааныша аласыздар.

Монголдордун купуя тарыхы
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Федерико 
Гарсиа ЛОРКА

(1898–1936)

Акын, драматург, музыкант, 
сїрєтчї-график Ф.Г.Лорка Ис-
паниянын Гранада аймагындагы 
Фуенте-Вакерос шаарчасында 
1898-жылы 5-июнда тєрєлгєн. 
1919-жылы Мадридге келип, 
Сальвадор Дали, Сьерра Луис 
Буньюэль жана «Эслава» теа-
трынын директору Грегорио 
Мартинес Сьерра менен таа-
нышып, чыгармачылыкка би-
ротоло єтєт. Ошол жылы 
алгачкы «Кєпєлєк сыйкыры» пье-
сасын жазып, сахнага коюлат. 
Сїрєтчї-авангардист катары 
таанылып, 1928-жылы «Цыган-
ское романсеро» ыр жыйнагы 
жарык кєрєт. Бир жылдан соў 
Нью-Йоркто жашап, «Поэт в 
Нью-Йорке» (1931), «Публика» 
(1931), «Когда пройдет пять 
лет» (1931) ж.б. пьесаларды 
жазган.

Франкочулар 1936-жылы ка-
макка алып атып жиберишкен 
делет, бирок мїрзєсїн ачканда 
сєєгї жок болуп чыккан. Аны 
жаракаты менен Аргентинага 
чыгарып кетишкен, акыл-эсинен 
ажырап калган деген имиштер 
да бар.

ПОЭТИКА

Поэзия тууралуу эмнени айтсам... Булуттар 
тууралуу эмне дейсиў, а асман тууралуучу? 
Кара, дагы жакшылап кара – андан башка эч 
нерсе. Акын поэзия тууралуу эч нерсе айталба-
сын ошондо тїшїнєсїў. Поэзия тууралуу айтуу 
сынчылардын иши, профессорлордун иши. А 
акын – сен дагы, мен дагы жана башкалар дагы 
поэзия эмне экендигин билбейт.

Мына, кара. Колумда шам жанып туру. 
Мен аны сезем, аны керектей алам, арийне 
ал тууралуу «адабиятсыз» айтып бералбайм. 
Мен кєркєм сєз жайынан орноктуу окуу деле 
билем, талда десеў талдап, сїйлє десеў сїйлєп 
деле берем, арийне, ал їчїн ар дайым бирдей 
ойлоп, бирдей «маараш» зарыл. Болбосо жок. 
Ушу тапта силерге обу жок оштонгон музыка 
ушунчалык катуу жагып атпайбы, анын сыўары 
мага да качандыр бир маанисиз ырлар єлє жа-
гып калышы ыктымал. Анда мен кєз байланар 
замат ал шойкомдуу имаратты єрттєйм дагы 
таў кылаяры менен жаўы курулуш баштайм 
жана эч качан куруп бїтпєйм.

Жолугушууларда поэзия тууралуу кээде 
кеп кылам, бирок єзїмдїн ырларым жєнїндє 
сєз козгоп кєрє элекмин. Бул єз ишимди єзїм 
билбегендик эмес. Билем. Кудай берген кунтум 
мененби, же азезилдин азгырыгы мененби, ай-
тору, акын болуп калыпмын. Ошол эле учурда 
акындыгым чеберчилик менен тынымсыз ара-

Мастер-классик
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кетке, ыр деген эмне экендигин эрежедей жат билгениме байланыштуу 
экендиги да ырас.

1932-ж.

ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА

– Сиз адатта кайсы маалда иштейсиз?
– Качан болсо иштей берем. Бир баштап алсам кээде керээлден-кечке 

жазам, бирок єзїмдї зордобойм. Анткени мен жалаў адабият менен жан 
бакпайм, андыктан кєўїлїм келип, кєєнїм эриген нерсени гана жазам. 
Кудайга шїгїр, мага ушундай бааршарт тїзїп берген ата-энем бар, аларга 
эки дїйнєдє ыраазымын.

Мындан нары да ушундай иштейм: пайда издебейм, єзїм канагат 
алсам болду. Кадыржам болуўуз – мактоо мени манчырката албайт. 
Ыйык Францисканын осуятын ойдон чыгарбай жашаган оў: «Акчанын 
артынан ээрчибе, дїїлїккєн каныўды суутуп, чынардай кумарды азаптуу 
зардын тартуусуна айлант». Бир сєз менен айтканда, чынчыл бол, єзїўдї 
єзїў алдаба.

Кай тараптан болбосун мен карапайымдыкты кадырлайм. Канткен 
менен Гранадада эмес, айылда туулуп єскєм да. Ооба, айылда, ал Малчы 
Башат деп аталат.

– Ал мезгил алыс калса керек?
– Тогуз жїзїнчї жылдар. Менин балалыгым жалаў айылга байланган. 

Жайыт, малчылар, жалгыздык, асман. Каякты караба: кеў мейкин. Качан 
болбосун менин чыгармаларыман «ойго келбеген поэтикалык табыл-
галарды» таба бергендерге таў калам. Чындыгында ойдон чыгарылган 
эч нерсе жок. Бардыгы дал єзїндєй. Тек алардын адаттан тыш кєрїнїп 
атышы, ушунчалык табигыйлык, сейректик, кєрє билїїнїн, уга билїїнїн 
ушунчалык сергектиги азыркы мезгил їчїн, мїмкїн, адаттан тыш сезилип 
атканынан болсо керек. Бир караганда, андан жєнєкєй эч нерсе жок.

– Сиздин чыгармачылыкта лирикалуулук їстємдїк кылабы же драма-
тика їстємдїк кылабы?

– Албетте, драматика. Мени сїрєттєлгєн пейзаж эмес, адамдар 
кєбїрєєк кызыктырат. Мен деле тоо кыркаларына токсон мїнєт сук-
танып отуралам, арийне акыры тїзгє тїшїп малчылар менен же дан-
чылар менен сїйлєшкєнгє эмне жетсин! Жазып жатканда алардын сєзї 
ар дайым кулагыма жаўырып турат, менин чыгармаларымдагы нукура 
элдїїлїк деген єнтєєлєр єзгєчєлїк ошондо. Менин эс-тутумум єзїнчє 
эле эбегейсиз чоў архив: элден уккандарымды ууз кезимден бери унутпай 
сактап келем. Жазганда ошого таянам, ошого жєлєнєм. Чыгармачылык 
кредо, эстетика, мектеп дегендер мени кызыктырбайт. Алдыўкы сап-

Поэтика
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тагы жазуучумунбу же артта калган жазуучумунбу деп эч ойлонбойм. 
Эў негизгиси, єзїмдєн жїз їйрїбєсєм болду. Интеллектуалдуу делген 
пьеса чыкмаларды жазууну мен деле мыкты билем, бирок андан эч нерсе 
аныкталбайт. Акын бїгїн башкалардын ыракаты їчїн кїрєє тамырын 
канжалата кескенден кайра тартпаш керек. Мен ошондуктан (ошолорду 
жогоруда айтканым їчїн эле эмес) театрга кайрылам. Художник менен 
элди театр гана тїздєн-тїз байланыштырат.

– Айтыўызчы, акыркы жылдарда калыптанган чыгармачылык наркыўыз 
мындан нары єзгєрбєйт деп ойлойсузбу?

– Антип ойлобойм. Бул эми болбогон сєз да. Эсеби маселен, тїндє 
эмне жазганым эртеў менен эсимде калбайт. Кесир кїтпєй иштєєгє 
кєнїш керек. Жер жїзїндє эмнелер болуп жатканын кєрїп: «Эмне їчїн 
жазып жатам?» – деп єзїўдєн єзїў суроого туура келет. Арийне, иштєє 
керек жана да иштєє керек. Иштєє керек, татыктууларды колдоо керек. 
Ар кандай аракеттен берекет чыкпачудай сезилсе да иштєє керек. Кар-
шылыктын каарын иш менен далилдєє зарыл. Анткени сен акыйкаттан 
арамдыгы кєп бул дїйнєгє: «Мен каршымын! Мен каршымын!» – деп 
айбат кєрсєтєр кїн акыры келбей койбойт...

– Сиз кєп окуйсузбу?
– Айрым учурда кєп. Кээде кїнїнє эки китептен кєп окуп иймейим 

бар. Бул да болсо акыл-эсти кїїгє келтирїїнїн бир амалы сыяктанат.
– Эс-тутумуўуз кандай?
– Мыкты. Кудум турмуш сыяктуу. Бир гана майда нерселерди эске 

тутуп жїрєлбайм. Мени ыза кылам, таарынтам дегендердин тилеги таш 
кабат – мен аларды бат эле унутуп салам. Эмне иш болсо да арам ойло-
бой, акырын жылмайып кой. Ишенесиўби, Дебюссинин музыкасына 
жазылып, Барродостун сахна жасалгасы менен жарыкка чыккан менин 
«Кєпєлєктєр сыйкыры» аттуу алгачкы пьесам эмне деген гана шылдыўга 
туш болгон жок!

– Азыр ага кїлкїўїз келеби?
– Анда деле кїлкїм келчї. Мен да кошо кїлгєм. Тагыраак айтканда, 

менин бїгїнкї кїлкїм – ошол эле кечээки балалык кїлкї – токойдогу, 
талаадагы, жолдогу эч капарсыз, эмин-эркин кїлкї... Андан эч качан 
ажырагым келбейт, єлсєм да кєрїмє ала жатам.

Которгон Алым ТОКТОМУШЕВ,
1935-ж.
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ЄЗДЄРЇ БАШТАП, 
МЕН ТАШТАП…

АРАШАН МЕНЕН ХОРОССАН

«Хороссанда бар бир укмуш каалга,
Алдына анын гїл тєшєлїп коюлган.
Пери жашайт, ойлуу бардык маалда.
Хороссанда бар бир укмуш каалга,
Ача албадым, бирок чыкпайт оюмдан». 

Которгон С.ЖУСУЕВ

Деп жазыптыр акын Сергей Есенин
Пери жаткан бєлмє эшигин ачалбай.
Сокем айтты: «Мен да ушинттим нече кїн,
Ашыглыктын зарын ичке каталбай».

«Персиялык кайрыктарды» жаздырган
Есенинге кандай болсо Хороссан…
Купуялуу сырлары кєп азгырган,
Жусуевге дал ошондой «Арашан».

Сїйкїм элес… Кудум эле Шаганэ…
Бак артына жашынгансып барат ай.
Сокем бакка бет алды эле жаўы эле,
Кайдан чыкты каргашалуу Анатай?!

Пародиялар

Токтосун 
САМУДИНОВ
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ТАЙГАДАГЫ ТААНЫШУУ

«Токой кєркєм тиктеп турсаў алыстан,
Бирок аны мен аралап баратып,
Чирик жыгач, чиркей менен таанышкам».

Карбалас БАКИРОВ

Бардык нерсе гєзєл болот алыстан,
Акын агам Салижандан аны уккам.
Аялыў да ала электе мышыктай,
Андай болсо, кайдан чыгат арстан?!

Карбалас деп атым койгон эмеспи,
Сїзїп алдым чирик жыгач – теректи.
Сєгїп турсам ал соройгон немени,
Сооротконсуп чиркей келип мени єптї.

Тайга – токой, сенде деги баары бар,
Чирик жыгач, чиркейлериў таанымал.
«Жолоочунун жолдогусу жакшы», – дейт,
Жоголоюн єбє электе аарыўар.

КЫЯКЧЫГА КЫЙЫТМА

«Кыяк їнї, кайра баштап боздобо!
Тереземден кирбе, ойготпо, жоктобо!
Бул куракка жарашпаган иш болор
Унутулган ал шойкомду козгобо!»

Меўди МАМАЗАИРОВА

Ал шойкомду кайра козгоп шорлотпо!
Эстен чыгып баратканды ойготпо!
Баштагыны баштап коюп «жылт» берсеў,
Байкуш башым эмне кылат сен жокто?!

Кєп нерседен кер тарттырып бул курак,
Калат экен арабадай кылдырап.
Жаман жери – жакшы элестер «кылт» этип,
Жаздыгыўды кучактатып буй кылат.

Токтосун САМУДИНОВ
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Коўшу кемпир уйкуга сак чымчыктай,
Дабыш чыкса, жата бербейт унчукпай.
Музыкадан артык кумар турганда
Келсеў жєн кел, кыягыўды кыйкыртпай!

БАБАЛАР!
КЕЧИРИМ СУРАЙТ БАЛАЎАР

«Їйрєнїшїм керек кимден, эмнени?
Кайсы акындын бийик менден деўгээли?
Омар Хаям, Хафиз, Жами, Руми…
От сезимим – ошолордун бергени.

Їйрєнїшїм керек кимден, эмнени?
Фирдоусиде анык алптын чеўгели.
Алгач мени акындыкка таптаган
Саади менен Рудакинин эмгеги».

Биримкул АЛЫБАЕВ

Їйрєнїшїм керек кимден, эмнени?
Кайсы акындын бийик менден деўгээли?
Эмне кылып жїрєт сынчы Даутов
Эсептебей ылдый менен єйдєнї?!

Алданыпмын алабарман адатка
Саади, Хафиз барбаса да Таласка.
«Устаттарым дал ошолор» дептирмин,
Тил билсемчи парсыча, же арабча.

Китебиме Баш сєз жазган эмгеги,
Жердеш санап, мага бата бергени
Эстен чыгып, унутупмун Сїкємдї
Кечирер дейм мендей аўкоо пендени.

Ємїрїмдє бир рубаи жазалбай,
Же которуп, китеп кылып басалбай…
Туура болмок башты салып жїргєнїм
Залкарларга шакиртмин деп аталбай.
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Аларга окшоп ырас, акын саналдым,
Чыгарбадым, бирок даўкын каламдын.
Ачык айтсам – катуу жолдоп келатам
Бир єнєрїн… Омар Хаям бабамдын.

ЧЫНДЫК ЖАНА КУУЛУК

«Членкор болуш оўой да,
Чын адам болуш – эў кыйын».

Омор СООРОНОВ

Архивден акыл єстїрїп,
Аз сїйлєп, бирок кєп билип…
Чындыкты сезбей калыпмын
Чын адам болом деп жїрїп.

Чын сырын айтса Омокеў:
Турмушуў татаал жол экен.
Чын адам боло электе
Членкор болгон оў экен.

«ЖЫЛУУ-СУУГА» — ЖЫЛУУ СЄЗ

«Конокторго коюм союп, сыйлагам,
Мас болушкан арак ичип кыйла адам.
Сооронбай, Таш, Камчы, Жолон ыр окуп,
Жангазиев Алымканга ыйлаган.

Дем алышып тоо желинен агылган.
Кубат, Кеўеш бул жерде эчен багылган.
Ош шаарынын ысыгынан качкандар
Жылуу-Суунун ваннасынан табылган».

Кармышак ТАШБАЕВ

«Жылуу-Сууда» акын Сокем баш болгон,
Камчы, Жолон, Кубат, Кеўеш, Таш болгон…
Таарынышар, ысмын укса кээлери,
Жазган ырын окуй албай мас болгон.

Токтосун САМУДИНОВ



215Пародиялар

Жангазиев башын жєлєп ыйлаган,
«Кайсы Алымкан?» – деп сурашар кыйла адам.
Аны айталбайм, Дегенбайдын кызы – деп,
Бирок жаман аялды: «Ич!» – деп кыйнаган.

Келбегенди келди дешим жок жосун,
Чоў тизмеге, демек, керек кошпошум.
Келбегендер: Омор, Мелис, Тєлєгєн,
Жолочу, Асан, Уркаш, Казат, Токтосун.

Жазуучу жок ыйман сурап Алладан,
Намаз окуп, колго теспе кармаган.
Колдорунда мелт-калт толо бокалдар,
Койкоюшуп мойнун созот ваннадан.

Дубалына Кїн тийгенде чакчайып,
Жазуулары даана окулат кашкайып:
«Уюштурган жазуучулар їлпєтїн
Оштук акын мен – Кармышак Ташбаев».

СИБИРДЕН КАТ

«Сен – анда, мен бул жакта – Сибирдемин, 
Бир эвенк достун жылуу їйїндємїн».

Бектуруш САЛГАМАНИ

Сен – анда, мен бул жакта – Сибирдемин,
Бир эвенк достун жылуу їйїндємїн.
«Ак кєўїл, ээрчип кетме жан эле», – деп,
Мен їчїн санаа тартып кїйїнбєгїн.

Аларыў жанын берет дос дегенде,
Шарт тїзєт айлап-жылдап кетпегенге.
Анан да биз билбеген салты кызык: 
Сїйїнєт ак шейшебин тепсегенге.

Албетте, териштирип ак-карасын,
Андан соў дос суранса – аткарасыў.
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Бирок да Бектурушуў оўой менен
Билесиў, ала жипти аттабасын.

Эсиўе ал «Алтын арман» романым
Экилтик болуп дагы уланарын.
Бул жакта декабрист аялдар жок,
Андыктан келем дебей, чыда, жаным!

Токтосун САМУДИНОВ
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БААРЫН БИЛГИМ КЕЛЕТ

(Сандан санга)

ИНЖЕНЕР ДЕДАЛ МЕНЕН УУЛУ ИКАР ИКАЯСЫ

Єткєндє эмнеге токтодук эле? Туура, адам денелїї, бука баштуу 
жер жїзїндє жок желмогуз – Минатаврдын кантип туулуп, кантип 
єлтїрїлгєнїнє токтогонбуз. Минотаврдын атасы килейген Крит мам-
лекетинин кадырлуу падышасы Минос болчу, ал деўиз кудайы – По-
сейдондун каарына калып ушундай балалуу болуп калат. Баласы менен 
курусун, ал адам этин жемейинче алымсынбаган жырткыч болуп чыгат. 
Аргасы кеткен Минос кирген жана кайра эч бир жол таап чыгалгыз, 
акыл жетпес, айла табылбас татаал, катаал алтымыш бакса ак коргон 
курдуруп, Минотаврды камап койгон дедик. Ал коргонду лабиринт деп 
аташкан. Азыр деле акыл кїчїн талап кылган, адам башы оўой менен 
жетпеген нерселерди лабиринт деп коюшат.

Кайталап отурбайлы. Эстегиле, эсиўерден чыкса єткєн сандардан оку-
гула. Акыры Минотаврды коўшу мамлекет – Афины падышасы Эгейдин 
эр жїрєк уулу Тесей єлтїрбєдї беле. Анткени афиндиктер Минос пады-
шага айыпка жыгылып, ар жыл сайын Минотавр їчїн жети сулуу кыз, 
жети азамат улан берип турган. Андай кандуу салыкка каары кайнаган 
Тесей Миностун кызы – Ариадна акылынын жардамы менен лабиринтке 
кирип, Минотаврды єлтїрїп, єзї да кайра аман чыгат.

Тесейдин сєєгї Афинынын борборуна коюлган дешип, анын жеўиш 
менен келген кїнїн гректер алигиче белгилеп, чоў салтанат єткєрєт.

Тесей эле дейсиўерби? Гректердин ишениминде ошол лабиринтти 
курган Дедал да жомоктогу эмес, турмуштагы эле адам болгон. Аны 
гректин улуу художниги, ойлоп табуучусу катары сыйынышкан. Антке-
ни Дедалдын колунан келбеген, акылынан чыкпаган нерселер жокко эсе 
экен. Ал механик, архитектор, скульптор да болуптур; бургуну, ломду, 

Балдарга базарлык
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балтаны, суу тїтїгїн, токуучу станок жана башка кєптєгєн тиричиликке 
эў зарыл курал-жабдыктарды Дедал ойлоп тапкан дешет.

Дедал єзї афиналык художниктин уулу экен. Анан кантип Критке 
келип, падыша Минос каалаган курулушту – лабиринтти куруп калды 
дебейсиўерби?

Мындайда кыргыздар: «Кєргєндєн кєрєлегиўер, уккандан угалегиўер 
кєп» – деп коёт. Ошентип Дедалдын бала кезинен эле акылы ашып, та-
ланты ташып чыгыптыр. Ал ташка чеккен сїрєттєр сїйлєп жибергенге 
чейин барчу дешет. Аттын сїрєтїн тартса, тирїї ат кишенеп, короздун 
сїрєтїн тартса, тирїї короз текєєрлєшїїгє даярданып калчу экен. Ошен-
тип эл кєўїлїн бїт єзїнє тартып алган Дедал бир кїнї андан да ашкан 
таланттуу улан бар экенин байкайт. Ал атасынын бир тууганынын уулу 
Талос болуп чыгат. Ага ичи кїйгєн Дедал Талосту алдап бийик жарга 
ээрчитип барат да, андан нары тїртїп жиберип єлтїрєт.

Кєрдїўєрбї, кєралбастык, ичи тардык эмне гана кылмышка алпар-
байт, кандай гана тагдырга балта чаппайт. А кайсы гана кылмыш бол-
босун жазасыз калбайт. Бїгїн болбосо, эртеў. Эртеў болбосо, бїрсїгїнї. 
Бїрсїгїнї болбосо, качандыр бир...

Ошентип Дедалдын кылмышы да караўгыдан калкып чыгып, афины 
соту єлїм жазасына кесет. Дедал уулу Икар менен Крит аралына качат. 
Жанагы Крит Минос падыша башкарган їлкєн мамлекет. «Жети башсыз» 
желмогуз уулу – Минотаврдын айласын эмне кыларды билбей эси кетип 
турган Минос падыша, албетте, Дедалды єтє барктап тосуп алат. Ошен-
тип биз баятан баяндап келаткан алтымыш бакса ак коргон-лабиринтти 
курдурат. Дедал андан башка да канча бир хан сарай, ак коргондорду 
курат. Падыша да архитектордун эмгегин баалап, аябаган сый кєрсєтєт. 
Анткен менен архитектор ары-бери эркин басалбай, кадам сайын катуу 
кайтарууда калат. Анткени Минос падыша колунан кєєрї, акылынан 
мєєрї тєгїлгєн улуу устатты єз мамлекетинен эч жакка чыгаргысы кел-
бейт. Кетип калабы деп коркот.

Ошентип жїргєн кїндєрдїн бир кїнїндє Тесей келип, Ариаднанын 
акылы менен лабиринтке кирип, адамзаттын алы жетпейт деген Мино-
таврды єлтїрїп, кайра сыртка алты саны аман чыгып атыр.

Минос падыша анын сырын ары сїрїштїрїп, бери сїрїштїрїп билип 
алат. Кєрсє, анын айла-амалын кызы Ариаднага Дедал їйрєтїптїр. Ариадна 
болсо Тесейди сїйїп калып, лабиринтке кантип кирип, Минотаврды кантип 
жеўип, лабиринттен кайра кантип аман чыгуунун жолун кєзгє сайгандай 
кєрсєтїп берип атпайбы.

Ошентип, Дедал Крит падышасынын да балээсине калат. Минос 
Дедалдын уулу менен кошо лабиринттин єзїнє камоого буйрук берет. 
Кантиш керек? Дедал, албетте, эптеп башка єлкєгє качып кутулуунун 
амалын ойлонот. Крит аралынан деўиз аркылуу качайын десе, Миностун 
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деўиз аскерлери аябай кїчтїї, кыраа, чычкан мурдун єрдєтпєйт. Бир 
гана жол бар – асман алдынан, деўиз їстїнєн учуп єтїї керек.

Дедал убакыттан уттурбай ишке кирет. Куш чалгындарын мом менен 
батташтарып, уулу экєєнє эбегейсиз зор канат жасайт да, аларды каруу-
ларына илип кїїлєп абага кєтєрїлєт.

Куш учканына карай аныкталат эмеспи, анын сыўары алар Криттин 
борбору – Кносстон батышка бет алат. Кыязы, Дедал алгач Афиныдан 
калканч табууну ойлосо керек. Арийне, аякта аны єлїм жазасы кїтїп 
турганы эске тїшїп, багытты тїндїк-чыгышка бурат. Бирок кєп узабай 
Дедалдын ойлогон ою, тилеген тилеги бїкєнєбара бїлїнїп кетти: єткїр 
мїнєз, єрт жїрєк Икар атасынын кан-какшап эскерткенин унутуп, улам 
бийик учам деп, канаттарын батташтырган мом кїндїн табына эрип 
кетип, деўизге кулап тїшєт. Кайгы тартып, кан жуткан Дедал багытын 
кайра батышка буруп, канча убакыт, канча аралыкты карытып, Сици-
лия аралына конот. Сицилия падышасы Кокал качкынды кучак жайып 
тосуп алат.

Тоскону-тоскон, бирок Дедалдын кайда баш катканынан кабардар 
болгон соў, Минос падыша качкынды кайрып берїїнї Сицилиядан 
талап кыла баштайт. Кокал кайыр айтайын дейт – Крит мамлекетинин 
аскер кїчїнєн, Минос падышанын каарынан коркот. Айтпайын дейт – 
атактуу Дедалды бергиси келбейт. Ошентип ары ойлонуп, бери ойлонуп, 
акыры Миносту маселени кеўешип кескенге чакырат. Минос макул бо-
луп, Сицилияга калдайган калыў деўиз аскер кїчї менен тїшєт. Кокал 
коркконунан, албетте, жїрєгї кокосуна тыгылат. Бирок Дедал: «Калган 
ишти мага кой» –деп жїрєгїн ордуна келтирет.

Дедал колунан кєєрї, акылынан мєєрї тєгїлїп турганын дагы бир 
ирет далилдеп, караўгыдан кєз табат: Минос падыша кирине турган жай-
га суу тїтїгїн туташтырып, ал киринип жаткан кезде отту улуу жагып, 
ысык сууга кїйгїзїп єлтїрєт.

Окуянын акыры да жомоктогудай бактылуу аяктайт: Дедал кийин 
Афиныга аман-эсен келип, элине, єлкєсїнє єтєгєн эмгеги їчїн кечирим 
алат. Бирок жомоктун баары эле жомоктон жарала бербейт, балдар! 
Афинылык Дедал аттуу улуу художник, механик, архитектор болгонунан 
кийинки илим анчалык шек санабай калды.

Даярдаган Алым ТОКТОМУШЕВ
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Баарын билгим келет

САЙРА СЕЙИТОВА

БАТА БЕРГЕНДИ ЇЙРЄНЄЛЇ...

Бабадан калган ак бата
Баарыўарга нак бата
Аруу тилек айтканча
Ар бир жанга бак бата.

АШКА БАТА

Керегеў кеўейип, канат бутагыў жайылсын.
Дасторконуў сїт, майга чємїлїп, айраныў ачылсын.
Жолуў шыдыр, жолдошуў кыдыр болсун!
Аш болсун, баш болсун,
Жабышкан жалаа болбосун.
Ээрчиген балаа болбосун
Айкырып кирген жоодон сактасын,
Агыны катуу суудан сактасын.
Эмгегиў кайнап турсун,
Берекеў жайнап турсун
Сенин куттуу їйїўдї
Ынтымак, ырыс бийлеп турсун
Тїйшїктїї иш жолуў бар
Жамандын кєзї тийбесин,
Жамандын сєзї тийбесин
Оомийин!
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ЖАЛПЫГА БАТА

Жараткан Алла колдосун!
Жагымсыз иш жер болбосун,
Кызыл жїздєн нур кетпей.
Кызыр болсун жолдошуў,
Асманыў ачык болсун.
Ата Журтка бакыт консун.
Элибизге чексиз таалай,
Эмгекчиге жаркын маанай,
Калкыбыздын карды ток болсун.
Кайгы-муўу жок болсун,
Салтанаттуу тойлор болсун.
Санжыралуу ойлор болсун,
Короолордо койлор болсун.
Капчык толо сомдор болсун,
Даркан талаа данга толсун.
Дасторкондор нанга толсун,
Жер жїзїндє тынчтык болсун.
Жигиттерде курчтук болсун,
Балдарыбыз барктуу болсун.
Бийкечтери нарктуу болсун,
Кары, жашка ыйман берсин.
Кадыр, кєўїл сыйдан берсин,
Кетпес дєєлєт кеў пейил берсин.
Кажыбас кайрат демди берсин!
Оомийин!

* * *

Ырыс алды – ынтымак берсин,
Ырашкерлик кошуп келсин.
Аш бергенче башты берсин,
Ариет, намыс жашты берсин.
Жашоодо бїткєн мал-мїлктї,
Жакшылыкка насип этсин.
Аксакалын жайкалткан,
Ак батасын накта айткан.
Аталар да аман болсун!
Элечектїї энелер,
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Эрке кыял жеўелер.
Эс, даанакер жандан болсун,
Татына кыз, селкилер.
Татымы таттуу балдан болсун,
Баш кошкондор бардам болсун.
Баркташып сїйгєн жардан болсун,
Жардылыктан бай жашоого
Жараткандан жардам болсун,
Жеўиш туусун кєкєлєткєн
Жергебизде майрам болсун,
Жашоодо момун пендесин
Жараткан Алла Таалабыз,
Жакшы жолго жолдоп койсун.
Айтылган аруу тилекти,
Алла Таалам колдоп койсун!
Оомийин!

* * *

Кыргыз элим соо болсун,
Кылымга иш оў болсун!
Тєрєлїп уул, кыздары
Толкуган кєлдєй ой болсун
Ала-Тоодой козголбос
Маўдайга багы орносун.
Азап чекпей жаш, кары
Айылда дайым той болсун.
Бак-дєєлєтї мол болсун,
Басканы даўгыр жол болсун.
Айкєл Манас атабыз
Арбактары колдосун!
Омийин!
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Адабият жаўылыктары

Китеп форуму єтєт

Алдыдагы, 24–25-ноябрь айында Бишкекте британиялык Hertfordshire Press 
басма їйїнїн катышуусунда эл аралык китеп кєргєзмєсї жана китеп форуму 
єткєнї туру.

Ал Азия чєлкємїндєгї адабият жана басма тармагын єнїктїрїї максатын 
кєздєйт. Бул иш-чара китеп басмалары менен жазуучуларды гана бириктирбе-
стен анын окурмандарын, китепканаларды, ар кыл окуу жайларын ж.б. тийиштїї 
тараптардын мамилелерин тїзїїгє багытталат. 

  

Тїркий жазуучуларынын альянсы тїзїлдї

Кыргызстан, Турция, Казакстан жана Азербайжан тїркий мамлекеттердин 
жазуучуларынын жана киночуларынын бирикмесин (альянс) тїзїштї.

Август айында Чолпон-Ата шаарында тїркий мамлекеттердин маданият 
министрлеринин биринчи жолугушуусу болуп єттї. Анын башкы жетишкенди-
ги болуп тїрк тилдїї мамлекеттердин жазуучуларынын жана киночуларынын 
бирикмесин тїзїї боюнча макулдашуусу болуп калды.  

Жаўы жазуучулар бирикмесинин негизги максаты – кєп кылымдык тары-
хында элдер жараткан кєркєм дєєлєттєрдї сактоо жана жайылтуу менен ка-
тар рухий жана адеп-ахлактык тамырлары жакын єлкєлєрдїн жазуучуларын 
жакындатуу болуп саналат.

«Жамийла» Англияда алдыда

1959-жылы жазылган Ч.Айтматовдун «Жамийла» повести Англияда «айдын 
китеби» деп табылды.

Улуу жазуучубуз Чыўгыз Айтматовдун махабат темасын даўазалаган атактуу 
повести Улуу Британиянын  Waterstones китеп сатуу тармагынын жїргїзгєн жыйын-
тыгы боюнча август айындагы эў окумдуу китеби саналды.

Waterstones тармагынын иликтєєсї боюнча айдын китеби болуп мыкты, 
жаўы жана эў єтїмдїї китеби эсептелет. Айрым иликтєєчїлєр «Жамийланы» 
кєтєрїї менен «белгисиз єлкєнїн» жазуучусун мактап китеп тармагы опуртал-
дуу иш кылышты деп айтышууда.  Канткен менен мыкты чыгарма ар заманда 
мыкты болуп кала берет эмеспи. 
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 Франциянын улуу акыны Луи Арагон «Жамийла» повестин: «Махабат туу-
ралуу дїйнєдєгї керемет тарых» – деп атаганы белгилїї. Дал ушул аныктама-
ны англиялык басмалар китептин мукабасына чыгарышкан. Эми  Waterstones 
чєйрєсї кыргыз аялынын кєп кылымдык салттарга жана адаттарга каршы 
чыккан махабаты тууралуу англиялыктар кандай жыйынтык чыгарышар экен 
деп чыдамсыздык менен кїтїшїїдє. 

«Жаза» жарык кєрдї

Кєлдїк аксакал жазуучу Дїйшеке Дєкєнбаев табиятка кара санагандар єз 
жазасын албай койбойт деген єзєктї тутунган китеби жарыкка чыкты. Тєрт 
жїзгє жакын беттен турган жыйнакта жазуучунун кийинки жылдары жазган 
повесттери, аўгемелери жана сатиралык чыгармалары топтолгон. 

Д.Дєкєнбаев журналыбыздын да активдїї авторлорунун бири, бир катар 
чыгармалары жарыяланып, окурмандарыбызга сунуш кылынган. «Жаўы Ала-
Тоону» алгачкы санынан тартып жазылып алып, журтчулукту да жазылууга 
їндєп келет.

Аксы алдыда, бали, Казарман, Нарын!
Ош, Чїй, Кєлгє уят...

Їстїдєгї жылы журналыбызга жазылууда Аксы району адаттагысындай 
алдыўкы орунду алдырган жок. Экинчи жарым жылдыкта да эў кєп окурма-
ныбыз Аксы районунда болуп чыкты. Мында, албетте, авторлорубуздун эў 
активдїїсї да, журналыбыздын алдыўкы кїйєрманы да Абдымомун Калбаевдин 
салымы чоў экени анык.

Жылдын экинчи жарымына жазылууда Аксыдан кийин Казарман алдыга 
чыгып кубандырып койду. Турмуш шарты башка аймактарга караганда оор, 
эли аз сандуу болгон менен сєз баалаган адамдары, адабият ышкыбоздорунун 
кєптїгї менен таў калтырды. Демек, рух байлыгына умтулуу казармандыктарда 
жогору экен. Бали, Нарын шаары! Ала-Бука району да казармандыктар менен 
теў жазылышкан менен эли кєбїрєєк эмеспи. Ошентсе да аларга да алкышы-
бызды айтпай коё албайбыз. Алыскы Ат-Башыда да журналыбызды кызып окуй 
баштаганы жагымдуу жаўылык болду.

Єткєндє кочкорлуктар экинчи орунга чыгып, дагы санын арбытат го деп 
ишендик эле, тескерисинче, арткы орунга тїшїп, єкїткє салып коюшту. 

Таластык агаиндер сєзгє, адабиятка жакын сезилди эле журналыбызды 
алып окууда эў артта экен. Эли мол Ош, Чїй, Ысык-Кєл областтары артынан 
санаганда ушул иретте жайгашып, адабияттан алыстап калгандыгын айгинелеп 
коюшту. Аталган аймактардагы кїйєрмандарыбыз ойлонушар... 

Журналыбызды издеп, телефон чалып сурагандар кєп. Аларга айтарыбыз: 
почтаўызга барып жазылып койсоўуз журналыбыз єз маалында їйїўїзгє єзї 
«барып» турат. Жазылуу болсо жїрїп жатат, эч токтобойт. Айрыкча, ата-
энелерин, ага-эжелерин «Жаўы Ала-Тоого» жаздырып коюп, баалуу да, узак 
да белек кылгандардын саны арбып барат. Каалаган почтага барып, алардын 
дарегине журналыбызды жаздырып койсоўуз бїттї, жарым жыл бою белегиўизди 
їйїндє жатып ала беришет. 




