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Проза

КАМЧЫСЫН КОЙНУНА 
КАТПАГАНДАР

(Романдан)

«Ары айкєл, ары билге, ары эр Барсбек 
каган кызыл кыргында, сары сїргїндє баа-
тыр бабалардын жоокердик салтын бузуп, 
эзелки єчї барлардай кычыраган кыштын 
темир аяздуу мезгилинде тїн катып, карак-
чылардай уурданып келип, ач бєрїлєрдєй 
чап салышкан, боз їйлєрдє уктап жатышкан 
жигиттерди єлтїрїшкєн Капаган1  кагандын 
мустапа2 чериктеринин далайын найза менен 
ат їстїнєн кємєлєтє сайып, далайын чокмор 
менен оройго чаап сулатып, далайын айбал-
та менен далыга дїп эттире уруп жыгып, 
їрєйдї учура кыйкырып, далайын жексен 
кылып, далайын жарадар кылып, акырында 
єзї кайып болуп кеткенден кийин айтылуу 
Миў-Єзєндєгї, Энесайдагы, Алтайдагы, 
Каўгайдагы кыргыз урууларынын ыкыбалы 
кыйла бєксєрє тїшкєн3. Арадан беш-алты 
жыл єткєндєн кийин дал їстїнєн кудуре-
ти кїчтїї Кєкє теўир колдоп, дал астынан 
касиеттїї Жер теўири колдоп, оў-солунан, 

1 Капаган – экинчи Чыгыш Тїрк каганатынын 
каардуу, амалдуу каганы.

2 Мустапа – тандалган, ылгап алынган деген 
мааниде. 

3 Бул биздин замандын VIII кылымында, 711-жыл-
дын кышында болгон.

Тоéчубаé 
СУБАНБЕКОВ

Кетмен-Тєбє єрєєнїндє 
1953-жылы туулган. КМУ-
нун журналистика бєлїмїн 
бїтїргєндєн кийин «Му-
галимдер» газетасында 
иштеген.  Ушул учурда 
«Кырчын» журналында 
эмгектенет. «Барсбек ка-
гандын кєрєр кєзї», «Жээ-
ренче чечендин акыркы 
кїндєрї», «Кїнбосун ажо», 
«Ак єргєєгє кут тїшкєндє» 
деген романдардын автору.
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4 Тойчубай СУБАНБЕКОВ

алды-артынан Тоо теўири колдоп, ыптасынан Cуу теўири колдоп, 
Кыргыз Атанын, Кыргыз Эненин даргєйї жаман бєлїнгєн, кабырга 
сєєгї сєгїлгєн, кєзїнєн жашы тєгїлгєн кулундары кайрадан чыйра-
лып, кайрадан белди бекем бууп, кайрадан кайраттанып, кайрадан 
намысты колго алып, кайрадан биригип, киндиктеш уруулардын 
башчылары баатыр бабалардан таберик болуп калган касиеттїї 
Кєк туусунун, Кызыл туусунун алдында кошулуп, бир жеўден кол, 
бир жакадан баш чыгарып, бєлїнїп-жарылып турбай, бирдиктїї 
экенин кєрсєтє турган болушту. Ыраактан эле ак булуттай ажайып 
кєрїнгєндєй болгон ордосу Кєгємєндїн кєк жайыгында кайрадан 
кєтєрїлїп, жыйырма канат ак єргєєсїнє кут тїштї. Ала-Тоонун 
кабыланындай кайраттуу, Теўир-Тоонун он эки кулач айдагарындай 
айбаттуу, Керме-Тоонун жолборсундай кеў тєштїї, Саян-Тоонун 
бїркїтїндєй кыраан Кутулук Билгени ак кийизге салышып, тєрт 
бурчунан эр жигиттерге кєтєртїшїп, жашыл кымкаптай кулпунган 
тулаўда жїрєгї кєлдєй толкуган карыларды, асыл энелерди, ырыстуу 
aйымдарды, єрттєн кайра тартпаган берендерди, єлїмдєн кайра 
качпаган эрендерди, коўур чечендерди, эр эгиздерди, даўазалуу 
улакчыларды, айтылуу жайчыларды, айтылуу саяпкерлерди, 
мїнїшкєрлєрдї, айтылуу комузчулар менен чоорчуларды, айтылуу 
тилмерлер менен саятчыларды, кадыр-барктуу манасчылар менен 
жамакчыларды тогуз жолу, жылдыздуу жаштарды, балдарды жети 
жолу айлантышып, алардын алдында ант бердиртип, башына жээги 
алтын менен аземделип кыюуланган, тєбєсї шуштуйган ак калпак 
кийгизип, белине алтын кемер курчап, кынга салса кыскарган, 
cууруп алса узарган кылыч байлап, бутуна ак жеке кийгизип, їстїнє 
ак кїбє жаап, кайып болуп кеткен Барсбек кагандын алтын тагына 
олтургузушуп, єздєрїнє журт башы кылып алышты.1 Кутулук Билге 
кагандын айланасына кїмїшїнєн алтыны кєптєрдїн, чобурунан 
кїлїктєрї кєптєрдїн, шайысынан жибеги, берметинен асыл ташы 
кєптєрдїн, алсыздарынан алдуулары кєптєрдїн, єўї серттеринен 
сулуулары кєптєрдїн, кой-эчкилеринен уйлары менен тєєлєрї 
кєптєрдїн азгырыгына азгырылбаган кєк жалдар, сырттандар, кы-
раандар, арстандар, жолборстор, шумкарлар алыскы аймактардан 
келишип, асыл муратты кєздєшїп топтоло баштады. «Энесайдын, 
Абакандын, Эртыштын єзї болбосок да булагыбыз, акылдуу баш-
тын єзї болбосок да кулагыбыз» дегендер буларга кошула турган 
болушту.

Шондон улам арадан кїн єткєн сайын эр азаматтардын катары 
кєбєйє берди. Умай бектердин, адил бийлердин, эр эгиздердин, намы-
стуу мырзалардын башына кайрадан кїн тууп, бєксєргєн ыкыбалы 

1 А бул болсо 715–716-жылдар эле. 
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5Камчысын койнуна катпагандар

кайрадан толо тїшкєндєй, ити чєп жегендей боло тїштї. Кутулук 
Билге каган шертинде туруп, антын бузбай, убадасынан тайбай, бал 
тилге салгандардын кебин їжєт кылбай, чырым этип уктабай, чыка-
нактап жатпай, касын тиккенден, кыянаттык кылгандан, жамандык 
каалагандан кордук кєрїп калбайын, далдада туруп жаа тарткандын 
сыр жебесинен єлїп калбайын, ор казгандын тереў оруна тїшїп, 
азап тартып калбайын деп жїрєкзаада болбой, ат бороюн салды-
рып, ашуу ашып, агыны катуу суу кечип, ийри-буйру жол басып, коё-
нунан тїлкїсї кєп кокту-колотторду, бугусунан багышы кєп жылга-
жыбыттарды, аркарынан, кулжасынан эчки-текеси кєп тєштєрдї 
артка калтырып, алыскы аймактарды кыдырды. Коўур чечендердин, 
абройлуу аксакалдардын, карып калган мергендердин, баатырлар-
дын, калыс бектердин, адил бийлердин, айтылуу жамакчылар менен 
комузчулардын, эр эгиздердин, жїрєгїндє жалы бар, кєзїндє оту 
бар, кєкїрєгїндє куту бар жылкычы жигиттердин, балбан билек, 
жолборс жїрєк найзакерлердин, бєрї кєздїї, арстан жалдуу, илбирс 
жолдуу айбалта чабарлардын, туу жыгаар мырзалардын, кайраты 
толук, заары кїч шерлердин, ырыска шерик айымдардын, нарктуу 
байбичелердин, даўазалуу жайчылардын, саяпкерлердин таасирдїї 
кебин угуп, айтылуу чоорчулардын кїїсїн, ак таўдайлардын ырын 
угуп, кыйла кїндєн кийин Кєгємєндїн кєк жайыгындагы ордосуна 
кайтып келди. Ордодогу аттуу-баштуулар, кайраттуу чоролор кучак 
жайып тосуп алышты. Эр каган алтын тагына кыраандыгы ченде жок 
бїркїттєй кымпыйып олтуруп, аларга кєўїлї чалкып кайтканын 
айтып берди да, инабаттуу жакшылардын, кыраан чоролордун да 
канаттуу кептерин берилип эшитти. Нарктуулугун, кашкєйлїгїн 
кєрсєтїп, ордунан козголуп койбоду. Аттуу-баштуулар, эр чоролор 
кєйкашка кагандын ушунусуна ыраазы болушту. Анан жай-жайына 
тарашты. Эки-їч кїн тыным алгандан кийин Кутулук Билге ка-
ган ойго чємїлбєй, жаай турган кїндєй тїнєрбєй, кабагын карыш 
салбай, Алтын-Кєлдїн жээгинде ит агытып, куш салбай, черин та-
ратпай, шерлер менен, чоролор менен кеўешип, жортуулга аттануу 
їчїн камылга кєрїїгє киришти. Бул бат эле бїтпєй, эки-їч аптага 
эмес, тєрт-беш айга эмес, жылга созулуп кеткендей болду. Шашкан 
шайтандын иши эмеспи. Шондон уламбы, Кутулук Билге каган 
шашылган жок. Ар кандай имишти айткандар, оозуна келгенди 
оттогондор да болбоду. Баарынан ушул жакшы болгондой. Камыл-
га толук кєрїлїп бїткєндєн соў Кутулук Билге каган кїндї карап, 
жылуу нуруна жїзїн тосуп, кїн нурунан кубат алып, Кїн теўирине 
сыйынды. Анан тоону карап, тоодон кубат алып, Тоо теўирине 
сыйынды. Кєйкашка шерлер менен кыраан чоролор да ошентип 
табынышты. Жаачылар, найзакерчилер, кылычкерлер, айбалта 
чабарлар да ошентип табынышты. Кайгуулдар, сакчылар, жесекчи-
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лер да ошентип табынышты. Боз тайдын, боз байталдын, боз бээнин 
кєкїлїнєн, кулагынан карматышып, ай туягынан чалдырышып, 
ата-бабалардын арбактарына сыйынышты. Кызыл Тууну кєкєлєтє 
кєтєрїштї. Казатка, жортуулга аттанышардын алдында баатыр ба-
балардын салты ушундай эле. Булар да ошону кайталашты. Ошонун 
эртеси Кутулук Билге каган жибек жалы жайылып, кыл куйругу 
cуудай тєгїлгєн, бугудай моюн бураган, буудан сындуу боз тулпарын 
минип, алтын кемерине айбалта кыстарып, карыга калкан илип, 
колуна сыр найза алып, жонуна жаа, жебе толгон саадак асынып, 
Кыргыз Атанын касиеттїї Кызыл Туусун Туу башына кєтєртїп, 
єлїмдєн качпаган, єрттєн кайра тартпаган берендерди, эрендерди, 
илбирстей чамынган найзакерлерди, бука моюн, буура сан айбалта 
чабаларды, балбан билек, жолборс жїрєк кылычкерлерди, кєк жал 
жаачыларды, жалындан жалтанбаган жигиттерди баштап, теги бир-
ге, тїбї бирге экенин унутушкандай болуп, кыянаттык кылышып, 
алпейимди ала бергендерден, жайыттагы їйїр-їйїр жылкыга тийип, 
сары таман аттарды, кїлїктїгї манжууда жок аргымактарды, азоо 
тайларды, байталдарды айдап кеткендерден, алгыр тайгандарды, 
кыраан бїркїттєрдї тартып алгандардан, кыз-келиндерди ыйлатып, 
чал-кемпирлерди сыздатып, балдарды чыркыратып, мїлктї тоноп, 
боз їйлєрдї кыйратып тургандардан єч алуу їчїн, кан кїсєгєн ка-
рышкырлардай чап салгандардын кабырга сєєгїн сындырып, кара 
кєзїн кашайтып, чымындай жанын чыркыратып, сазайын берїї 
їчїн жортуулга жєнєдї. Эгерде аларыў мындай кылбаганда, кабыр-
ганы кайыштырбаганда, зээнди кейитпегенде, минтип жортуулга 
аттанбайт эле. Жортуул деген жортуул да. Казат деген казат да. Аёо 
деген болбойт. Ылым саноо деген болбойт. Боор ооруу деген болбойт. 
Сыр жебе зыркырап, каршы-терши учуп, чекелерге шак эте кадалып, 
айбалталар айдалыга дїп эте урулуп, чокморлор оройго чабылып, 
кылычтар башты шылый шилтенип, кїрї-кїї кїчєп, кызыл кыр-
гын, сары сїргїн болуп, кан суудай агып, ат єлїгї зоо болуп, жоокер 
єлїгї тоо болуп калат. Эстери ооп эўгиреп, шайы кетип шалдырап, 
кєздєрї алактап, жер кучактап далдайып, ошол жерден туралбай 
калгандар сайдын ташындай жайнап калат. Мына ушуну билип ту-
руп эле аттанды да. Cуу жїрєктїк кылса аттанбайт эле. Кєкє Теўир 
колдоп, ата-бабалардын арбактары колдоп, жолу болду. Кїн теўири 
колдоп, Тоо теўири колдоп, айыгышкан айкаштарда астын болбой, 
їстїн болду. Камандай кїркїрєгєндєрдїн, желмогуздай кыйкыр-
гандардын далайын жексен кылып, тизелїїнї тизеге чаап бїгїлтїп, 
баштууну ийилтип, оолукканды озондотуп, жинденгендин жинин 
кагып, олжого карк болду. Мына ошентип, кас душмандардай кордук 
кєрсєтїшкєндєрдєн, кан тєккєндєрдєн, жїрєктї cыздаткандардан 
єч алып, жеўишке жетип, кут тїшкєн ордого кыраандыгы ченде жок 
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бїркїттєй шаўшып кайтты. Биримдик бекем болсо, эрк майышпаса, 
кєз єткїр, жїрєк калтаарыбас болсо ушул экен да. Чыккынчылар 
менен коркоктор болбосо, алтын башын, кара жанын аман алып ка-
лууну ойлобогондор, душманга колтук ачкандар болбосо, єр таянып 
качкандар, токойго кирип, ошо бойдон чыкпай койгондор болбосо 
ушул экен да. 

 Ошол тапта бийлер адил, бектер калыс эле, мырзалар билге, 
баатырлар менен шерлер ынтымактуу эле. Ошол тапта уздар сарам-
жалдуу, байбичелер ырыстуу, нарктуу эле. Ошол тапта жигиттер, 
боз уландар намыстуу, кїйїмдїї, кайраттуу эле, карыялар барктуу, 
акылдуу эле, чериктер кыр-кырларда желип-жортуп жїргєн карыш-
кырлардын кєк жалдарындай жїрєктїї эле. Ошол тапта ырыстуу 
айымдар менен ажардуу, нурдуу келиндер кїндєй мээримдїї эле, беш 
кєкїл кыздар ыйбаалуу, эстїї эле. Ошол тапта малдуу-жандуулар 
жоомарт, жетим-жесирлерге, жарды-жалчыларга кайрымдуу эле, 
отунчулар, ээрчилер, жол кайгыган кайгуулдар, сакчылар ток эле, 
аттуу-баштуулар багар-кєрєрї жокторго, жортуулда, казатта, ча-
бышта курман болгондордун їй-бїлєсїнє, кул-кутандарга, кедей-
кембагалдарга, ата-энелеринен ажырап калгандарга кїйїмдїї эле, 
журт бузарлар, кастарын тиккендер менен табакташ болгондор жок 
эле. Жумурай журттун башына кїн тууп, ити чєп жеп, тайгандары 
алгыр, шумкарлары менен бїркїттєрї кыраан, тайлары кїлїк, 
балдары чыйрак, бышык боло турган.

Кїндєр билинбей єтїп, апталар айларга толуп, айлар жылдарды 
дєўгєлєтїп далай мезгилдер алмашып, далай суулар акты. Куту-
лук Билге каган шоораты далайга жеткен Барсбек кагандын жолун 
жолдоп, учугун улап, кеў пейилдик, кашкєйлїк, адилдик, айкєлдїк 
кылып, сезими тоо суусундай тунук, дили ак бектери, акылга бай 
бийлери, кабылындай кайраттуу шерлери, кыраан чоролору, ина-
баттуу жакшылары, сандыргалуу аксакалдары, нускалуу байбиче-
лери, жышааналуу жигиттери, беделдїї кеўешчилери, ыба караган 
мырзалары, айтылуу комузчулары, жайчылары, саяпкерлери, 
мїнїшкєрлєрї, кєзгє атаар мергендери, чоорчулары, ак таўдайлары, 
коўур чечендери, колунан кєєрї тєгїлгєн усталары, сарамжалдуу 
уздары, тєлгєчїлєрї менен чечиле сїйлєшїп, ашуулардын тїбїнє 
сакчыларды койдуруп, алардын жатак їйїн єзїнчє, эт-майы, отуну 
сакталчу їйїн єзїнчє тиктирип, камкордугун кєрсєттї. Саятчылар-
ды, тилмерлерди, эмчи-домчуларды, куучуларды, бакшыларды, тай-
ганчыларды канатына калкалады. Кол башчылардын, эрендердин, 
берендердин, киндиктеш уруулардын зардалдарынын мартабасын 
арттырып, золобосун кєтєрїп, жол кайгыган кайгуулдардын айыл 
четин жесешкен жесекчилердин, читте турган чериктердин їй-
бїлєсїн айран-сїттєн, оокат-аштан єксї кылдырбады. Казынаны сан 
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байлыктарга толтуруп, каганаттын аймагына кастарын тиккендерди 
жолотпой, журт бузарлар менен душманга колтук ачкандарды билип 
калса, аларды дароо тереў орго салдырып, каганатты оожалтууга 
жетишти. Эр каган да! Айкєл каган да! Бєтєндєрдїн журт бийлеген 
элтеберлери, таркандары, тутуктары, кандары, кагандары менен 
алака тїзїлїп, карым-катнаш кїчєй баштады1. Бул эмнегедир 
бєтєндєрдїн, каны бєлєктєрдїн тєбєлдєрїнє, кол башчыларына, 
кагандарына эле эмес, тїбї биргелердин, теги биргелердин бир 
тобунун таркандарына, тутуктарына, кандарына, элтеберлерине, 
баатырларына жакса, бир тобуна жаккан жок. Айтор, oшондонбу, 
ушундайлардын айланасына алдыртан азуусун айга жангандар, 
ичинде кара кылы айланбагандар, єзїн єзгєлєрдєн єйдє койгондор, 
тымызын тамызгы таштамакчы болгондор, тишин шакылдаткан-
дар топтоло баштагандай болду, буларга: «Эгерде энесайлык, миў-
єзєндїк, алтайлык, тєбєйлїк, чоў-жылдыздык, кичи-жылдыздык 
кыргыз урууларын тынч койсок, алардын кулачы узарып, койну 
кеўейип, арстандай айбаттуу болуп кетчїдєй тїрї бар. Эгерде бу-
лардын эркине койсок, жолборстой кїркїрєп, илбирстей чамынып, 
бїт бардыгыбызга сез кєрсєтчїдєй. Эгерде буларды ушундайында 
тизеге чаап, тез арада бїгїлтїп койбосок, айдагардай оп тартып, 
бїт баарыбызды жутуп коё тургандай» дегендер кошулду жана 
да: «Кылычы кандуу, аты кїлїк, жигиттери єткїр, жоокерлери 
жїрєктїї, эрендери, берендери кайраттуу, мырзалары акылдуу, 
бийлери барктуу кыргыздардын ушундай кезинде эбин таап, ордо-
сун ойрон кылып, эр каганын єлтїрїп, кєйкашка шерлерин жексен 
кылып, чоролорун, кєк жалдарын, кыраандарын катуу тепкилеп, 
кабыргасын сындырып, баатырлары менен балбандарынын сєєгїн 
какшатып чагып таштабасак, буларыў Тарбагатайдын, Текестин ары 
жагындагы, Кебез-Тоонун бери жагындагы, Жети-Єзєн, Алай, Арпа, 
Чатыр-Кєл, Какшаал, Ак-Буура, Каркыра, Їзєўгї-Кууш тараптагы, 
Сары-Челек, Соў-Кєл жактагы, Сок, Козу-Баглан, Чаткал, Талас, 
тогуз куймалуу Курагаты Чїй, Нарын, Ак-Cуу дайраларынын бой-
лорундагы, ырыскы кєктєн куюлган Ысык-Кєлдїн кылаасындагы 

1 Мына ушуну кыргыздардын канзуулар менен соода сатык жїргїзїшїп, сары 
таман аттарын алардын жибегине, шайысына, кымкабына жана башка керектїї 
буюм-тайымдарына алмаштырып турганы тастыктагандай. Ушундай алака кан-
зуулардын каганы (императору) Сюань-цзундун (712–742-жылдары), Тянь-баонун 
(742–755-жылдары) бийлик жїргїзїп турган убагына дейре токтогон эмес. Атур-
сун  722–723-жылдары кыргыздардын элчилери канзуулардын каганы турган ак 
сарайга барып келген экен... Элчилер тобун жетектеп баргандардын алгачкы эки 
башчысына аскердик чин ыйгарылыптыр. Дегинкиси, белек-бечкек тартуулоо менен 
коштолгон элчилик байланыш адатта жылдын баш жагында, же жылдын аягында 
єтїлїїчї салтанаттын убагына туш болгондой. Мындай учурда элчилер сый-урмат 
кєрїшїп, сыйлык алышкандай.
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киндиктештери, кандаштары менен биригип, Улуу Тоо менен Улуу 
Талаанын ээси болуп калышчудай», – дешип кєралбастык кыл-
гандар кошул-ташыл болушту. Мына ошентип тукургандар менен 
кєкїткєндєр кєбєйгєндєн кєбєйє берди. Ынтымакта болууну, тынч 
жашоону каалашпаса, їстємдїк кылууну эўсешсе, от менен ойношсо, 
кылдан кыйкым табышса ушул экен да. Куду ушундай кырдаалдан 
койкулардын элтеберлери, таркандары, тутуктары пайдаланып 
калышмакчы болушту. Ошондон улам эзелки єчї бар, кетпес кеги 
бар кастардан бетер кудуўдашып, туш-тарапка чабармандарын 
чаптырышып, кара кытайлар менен ширбилердин жана єздєрїнє 
баш ийген дагы бир топ уруулардын эр азаматтарын да єздєрїнїн 
черїїсїнє кошуп, баатыр бабалардын жоокердик салтын бузушуп, 
талаанын жалгыз ээси болууну эўсешип, кєкїткєндєр менен тукур-
гандардын тилине киришип, баарынан жаа, жебе, калкан, чокмор, 
кылыч, найза, соот-чопкутту арбын алышып, сары таман аттарды, 
жалданма жасоолдорду, азык-тїлїктї мол алышып, жоокерлерин 
кєбєйтїшїп, жєє туман тїшїп турганда Миў-Єзєндї басып киришти. 
Уй тїгїндєй кєптєрдїн, курал-жарактары мыктылардын айгайлаган 
чуу менен каптаганы ай! Кєптїк кылышып, жан аянбай каршылык 
кєрсєтїшкєн миў-єзєндїктєрдї єлтїрїшїп, карып калган ажону су-
латышып, ак єргєєлєрдї єрттєшїп, катын-калачтарды ыйлатышып, 
балдарды чыркыратышып, айылдардын будуў-чаўын чыгарышып, 
жарды-жалчылардын конуштарын азан-казан тїшїрїп, айдай су-
луу кыз-келиндерди, боз уландарды, єспїрїмдєрдї туткундашып, 
мал-мїлктї талап-тоношуп, їйїр-їйїр жылкыны, короо-короо кой-
эчкини айдап кетишти.1

Бул миў-єзєндїк кыргыз уруулары їчїн чоў жоготуу, оор кайгы 
эле. Жоо чапкан журт каралуу, бєрї тарткан мал жаралуу да. Кы-
зыл кыргындан, сары сїргїндєн аман калгандардын бир тобу туш-
тарапка кєчїп кетишкендей болду. Ал эми Миў-Єзєндєн эч кайда 
кєчїп кетпегендер мїўкїрєп калышпай, жїрєксїп калтаарышпай, 
кайрадан чыйралашып, жалтактап жалтанышпай тике карашып, 
койкуларын коюп кетишкен таркандарына баш ийишпей, єздєрїнчє 
моюн толгошуп, баатыр бабалардын жоокердик салтын бузушка-
нын, арбактарды нааразы кылышкандарын, Теўирдин каргышына 
калышканын айтышып, кыр кєрсєтїшїп, алардын барманын ат-
карышпай, билгендерин жасай беришти. Таркандар жинденишип, 
балбан билек, таш жїрєк жан-жєкєрлєрїн кєбєйтїшїп, ар кандай 
айла-амалды колдонуп кєрїштї. Ошентсе да булардын белин мер-
тинтип, эркин майтарыша алышкан жок. Кантсе да тїптїї журттун, 
уюткулуу журттун, жоокер журттун урпактары эмеспи. Кыйын 

1 Бул 758-жылы эле.
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кезеўде курчуган, тїгєнгєн сайын тїтєгєн, тїбїнєн кайра кїчєгєн 
кыргыздын ємїр кєчїн уланта беришти. Анткен менен чєлгє кеткен-
дердин, тереўге тїшкєндєрдїн, токойго киргендердин айрымдары 
кайрылып келишсе, айрымдары кайтып келишпеди. Мына ушулар-
дын балдары берен аталарындай, эрен агаларындай болбоду, мына 
ушулардын кыздары ак кєрпє жайыл апаларындай, уз эжелериндей 
болбоду. Мына ушулардын їкєлєрї эр кєкїрєк акелерин тартпады, 
байкелери баатыр абаларындай болбоду. Їрєйї учуп, жїрєгї тїшїп 
калгандай… Жан сактоонун амалын издеп, каны бєлєктєрдєн ке-
лин алып, теги башкаларга кыз берип намыстанышпай, ойлонуш-
пай, кайраттанышпай, ошолордун ырын ырдашып, бєдєнєлєрдєй 
бєйпєўдєшїп єлбєстїн отун жагышты. Азап тартышса, кордук 
кєрїшсє, капкайдагыны угушса, азыткыдай азгыргандардын ти-
лине киришсе, арданышпаса, асыл муратты кєздєшпєсє ушундай 
болушат да. Бєтєн жерде, бєтєн элде жїрїшсє, эптеп єлбєстїн кїнїн 
кєрїшкєнїнє кайыл болушса, ата журтуна кайтып барууну ойлоп 
коюшпаса, анан ушундай болушат да.

 Ал эми єз журтунда, єз ата-конушунда калгандар биротоло 
мажїрєє тартып калбады, сайда саны жок, кумда изи жок болуп кет-
педи. Жоокерлери сайдын ташындай кєптєрдїн, кошуундары арбын-
дардын, сакчылары жайнагандардын арасына аралашып, биротоло 
аларга дилин, дитин берип койгон жок. Кадимкидей эле кїн нурунан 
кубат алып, Кїн теўирине сыйынган, кадимкидей эле тоону карап, 
тоодон кубат алып, Тоо теўирине сыйынган Кыргыз Атанын, Кыргыз 
Эненин урпагы экенин, башына оор мїшкїл тїшкєндє чєгїп кет-
пегенин кєрсєтїшїп, санжыргалуу аксакалдардын айтканы менен 
болушуп, бєтєндєрдєн келин алышпай, бєтєндєргє кыз беришпей, 
жакшылыктын шамы кайрадан кїйєрїнєн їмїт їзїшпєй, нарктуу 
байбичеси, намыстуу жигити, ыйбаалуу келини, эстїї беш кєкїл 
кызы, зээндїї боз уланы, ала жипти аттабаган айымы, чыгаан саяп-
кери, чыгаан мїнїшкєрї, колунан кєєрї тєгїлгєн устасы, сарамжал-
дуу узу, айтылуу комузчусу, чоорчусу, коўур чечени, кєўїлї тетик, 
акылы жетик мырзасы, кєзгє атаар мергени, даўазалуу тайганчысы, 
бїкчїйгєн чал-кемпири, оор басырыктуу тєєчїсї, салкын кандуу уй-
чусу, момун койчусу бєтєндєргє, кастарга, залимдерге, жасоолдорго, 
таркандарга, тутуктарга билдирбей, єздєн чыккан жаттарга угузбай: 
«О, кудурети кїчтїї Кєкє теўир! Бу жоокерчилик заманда ай кїн 
менен жакшы, эр эл менен жакшы. Биз убагында арбашкан менен 
алышкан, кагышкан менен кармашкан журт элек. Биз убагында 
кегин ичине, камчысын койнуна катпаган, эч кимге кулдук кылба-
ган журт элек. Биз убагында уюткулуу, тїптїї журт элек. Далайлар 
азууларын кєрсєтїшкєндєрдєн качып келишип, биздин меймандос 
журтубуздун арасында турушуп, бала-бакыралуу, малдуу болушуп, 
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абдан тыўыгандан кийин кайтып кетишти эле. Эми арабыздан айкєл 
Манас баатырдай эр чыкса экен, Семетейдей шер чыкса, Сейтектей 
кыраан чыкса экен. Каныкейдей, Айчїрєктєй, Кенжекедей жез 
оймоктун эптїїсї, аялзаттын мыктысы чыкса экен. Кошой атадай, 
Бакай бабадай даанышман чыкса экен. Тай качырбас боз айгырдай, 
боз шумкардай болгон Барсбек кагандай, Кутулук Билге кагандай 
журт башы чыкса экен. Акылы жетик, кєўїлї тетик, кайраты толук 
Умай бектердей кєйкашкалар, адилдер чыкса экен. Эрен-Улугдай, 
Эзгене-ичергидей, Тексин-иналдай, Кїлчордой кєйкашка кол баш-
чылар чыкса экен. Умай бийдей, Тїмєн бийдей, Кєл Жасак бийдей 
акылдуу, кайраттуу, барктуу, намыстуу бийлер чыкса экен. Ийри-
буйру жол басып, ийри-буйру cуу кечип, ашуусу бийик тоону ашса 
экен, тар капчыгайдан, тайгак жолдон, жаман кыядан єтсє экен. Ой-
тоону кыдырып, кол курай баштаса экен. Эр ажону єлтїргєндєрдєн, 
ак єргєєлєрдї єрттєгєндєрдєн, боз їйлєрдї кыйраткандардан, кыз-
келиндерди ыйлаткандардан, чал-кемпирлерди сыздаткандардан, 
аталар менен апаларды кайгы-муўга батыргандардан єч алып, 
єчкєн отту тамызып, чєккєн кєўїлдї Байкєлдєй чалкытса, канаган 
жїрєктї Ысык-Кєлдєй толкутса экен», – дешип єздєрїнчє акы-
рын сїйлєшє, акырын тилеше турган болушту. Айтор, ошондонбу, 
шоокуму алда кайдан угулган Энесайдын, Абакандын, Эртыштын, 
Иленин, Текестин, Каштын, Жаркендин, Какшаалдын, Ак-Cуунун, 
Їзєўгї-Кууштун, Каркыранын, Улук-Чаттын, Нарындын, Чїйдїн, 
тогуз куймалуу Курагатынын, Таластын, Чаткалдын, Кєкарттын, 
Кызыл-Cуунун, Козу-Багландын, Соктун, Ак-Бууранын, Чычкан-
дын, Узун-Акматтын бойлорунда кєчїп-конуп жїрїшкєн кыргыз 
урууларынын ити чєп жеп, кайрадан аларды Кєкє теўир їстїнєн 
колдоп, кайрадан Жер теўири астынан колдоп, тєрт тарабынан Тоо 
теўири колдоп, ыптасынан Суу теўири колдоп, кайрадан баарына 
жакшылык ыроолоп, ырыскы чача баштады. Кайрадан шерлердин, 
кыраандардын, кєк жалдардын ташы єргє кулап, кайрадан жыл-
дызы жанып, башына кїн тууй турган болду. Уюткулуу журттун, 
тїптїї журттун кырк канат ордосу кєтєрїлїп, ак булуттай ажайып 
кєрїнгєн ак єргєєсїнїн тїндїгїнєн кут тїштї1. 

Опол-тоодой заўкайган, кыраан бїркїттєй кымпыйган, кабылан-
дай керилген Эр Жагылакар кан алтын такка олтуруп, эки тизгин 
бир чылбырды колуна алды. Бул дїўк эле дей тїштї. Туш-тарапка 
чагылгандай тез тарады. Буга кубангандар болду, буга жини келген-
дер болду, буга кайдыгер карагандар болду. Ыраактан эле ак дєбєдєй 
даўкайып кєрїнгєн ак єргєєдє Эр Жагылакар мына ушуну сезип, кан 
жамбаштап жатпай, коўурукту кош тартып уктабай, салкын тєрдє 

1 Бул б.з. IX кылымында болгон эле.
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сайран курбай, ажайып кооз капчыгайда айдай сулуу канышасы ме-
нен кучакташып жыргалга батпай, кєл жээгинде сейилдебей, кїндєй 
нурдуулар, ай-чырайлуулар менен дуулдап кєўїл ачууну ойлобой, 
азыткыдай азгырмакчы болгондордун, алтын-кїмїштї, кїлїктїгї 
манжуулары жок тулпарларды, тїрмєк-тїрмєк шайыны, тїрмєк-
тїрмєк жибекти, алгыр шумкаларларды, кыраан бїркїттєрдї 
берип, торго тїшїрїїгє аракет кылгандардын бал тилине эрибей, 
кєйкашкалыгы менен нарктуулугун кєрсєтїп, булардын шагын сын-
дырды. Кара жанын карч уруп, чабылганды, чачылганды жыйып, 
їзїлгєндї улап, єчкєн отту тамызып, єлгєн жанды тиргизди. Айбугу 
чоро, Тану Алп, Ургу Алп, Тєлєш Алп, Чугу Алп, Тутук Ынанчы ка-
быландай кайраттуулугун, арстандай айбаттуулугун эле эмес, акылга 
дыйкандыгын, жоонун сырын билгендигин, єлїмдєн качпастыгын, 
єрттєн кайра тартпастыгын кєрсєтїшїп, шертинен тайбай, убадага 
бектигин, ээк астында элди ойлогондугун кєрсєтїшїп, айланасына 
эр жїрєк жигиттерди, эр кєкїрєк боз уландарды, намыстуу, кай-
рымдуу мырзаларды топтошуп, Эр Жагылакар кандын єйдєдє єбєгї, 
ылдыйда жєлєгї болду, кєкєлєп учаарына канат, кайкып конооруна 
куйрук болду. Эби менен иш бїтїрїшїп, кеби менен сєз бїтїрїштї. 
Бири-бирине арка-бел болсо, тирек болсо ушул тура. Арасынан кыл 
єтпєсє, асыл муратты кєздєсє ушул тура. Сайдын ташындай жай-
наган черїїсї барлардын, казынасында алтыны, кїмїшї, бермети, 
асыл ташы, жибеги, шайысы, кымкабы молдордун, короосунда 
жылкысы, тєєсї, кой-эчкиси кєптєрдїн дїнїйєсїнє азгырылбаса 
кастык отун жаккандарга колтук ачпаса, койнунда котур ташы бар-
лардын бал тилине кирбесе, єздєн чыккан жаттарды катуу жазаласа, 
адилдиктен тайбаса ушул тура. Асыл муратты кєздєсє, ээк астында 
жумурай журтту ойлосо, намысты колдон алдырбаса, текебердїїлєр 
менен теў ата болсо, арасынан кыл єтпєсє ушул тура. Касиеттїї Кыр-
гыз Атанын, айкєл Манас шердин кулундарынын, урпактарынын 
таалайына жаралышканын айкындап коюшту. 

А бирок дагы туш-туштан жоо чыгып, кастарын тиккендер жака-
дан, карышкырлар этектен ала баштады. Буларга каршы турбаса да 
болбойт эмеспи. Їрпєйїп кылыч кєтєрбєсєў, найза сунбасаў жеп ко-
юшчудай, мойнуўду толгоп, колуўду кайрып, кєргїлїктї кєрсєтїп, 
койдой айдап, аттай минип єгїздєй жїк жїктєп алыша тургандай, 
казынаўды талап-тоноп кетишчїдєй, ордоўду ойрон кылышчудай. 
Бул баарынан жаман, баарынан коркунучтуу, жеткен кордук эмеспи. 
Мындайга чыдоо дегеле мїмкїн эмес. Азап тартып, кор болуп жа-
шагандан кєрє кармашып єлгєн артык эмеспи. Шондуктан карсыл-
дашкан кармашуу, чартылдашкан чабышуу, айыгышкан айкаш 
кыйла мезгилге созулуп кетти. Тєрє-Кєл тарапта, Тєбє єрєєнїндє 
кызыл кыргын, сары сїргїн кїчєп, кан суудай акты, киши єлїгї 
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дєбєдєй їйїлдї, ат єлїгї сайдын ташындай жайнап калды. Боз їйлєр 
єрттєлїп, єргєєлєр кыйрап, журтта катуудан тулга, жумшактан кїл 
калды. Анткен менен кыраандар, кєк жалдар, азаматтар, шерлер, 
эрендер, берендер майышкан жок, жышка жашынышкан жок. Шон-
дон улам чєлгє кеткендер болбоду, тереўге тїшкєндєр болбоду, деўиз 
тарапка кєчкєндєр болбоду, эреўге бозгондор болбоду. Кулагынан 
їрккєндєр, жїрєксїп калтаарыгандар болбоду. Кїн теўирине сыйы-
нышты, Тоо теўирине сыйынышты, Суу теўирине сыйынышты, От 
теўирине сыйынышты, Жер теўирине сыйынышты, ата-бабалардын 
арбактарына сыйынышты. Кєкє теўирден тилек кылышты. «Жакшы 
тилек – жарым ырыс» эмеспи.

Эр Жагылакар кан, Айбугу чоро, Тану Алп, Ургу Алп, Тєлєш Алп, 
Чугу Алп, Тутук Ынанчы жылдызын жерге тїшїрбєй, ындынын 
єчїрбєй, «Борбаштар канчалык кыраан болсо да, боз торгойлор-
дой алы жок. Ач бєрїлєр арык экенин билгизбей, иттерге жїнїн 
їрпєйтїшїп, тиштерин шакылдатышат. Биз ач бєрїлєр да, борбаш-
тар да эмеспиз. Найза сунганга калкан тособуз, союл камдаганга 
токмок кєтєрєбїз. Чап салганга кылыч шилтейбиз. Єздєрї катылы-
шууда. Биз аларга катылган жокпуз. Кудурети кїчтїї Кєкє теўир 
баарын кєрїп турат, баарын билип турат. Биздин чериктерибизди 
Кєкє теўир колдосун!» – дешип шерденишти, ат бороюн салдыры-
шып, жер кыдырышты, эл аралашып, кайрадан кол курганга кириш-
ти. Антишпесе тигилер кырга чыгып алышчудай. Кыргыздардын 
кыраандарынын ушунусун угуп калгандардын, ушунусун кєрїп 
калгандардын, ушунусун билип калгандардын куйкасы курушту, 
итатайы тутулду. Ал эми ыраактагы киндиктеш уруулардын, кин-
диктеш уруктардын, мындан кабардар болгондорунун жїрєктєрїндє 
кадимкидей кайрат жаралып, намысы курчуду. Ойдогулар менен 
чєлдєгїлєр тайгак жолду басышып, тар капчыгайды єрдєшcє арсак-
терсек аскалардын арасындагыларга барышса, тоодогулар ойго, 
чєлгє тїшїп, кайрадан Кыргыз Атанын, айкєл Манас баатырдын 
касиеттїї Кєк Туусунун, Кызыл Туусунун алдында биригишип, 
кайрадан бир жакадан баш, бир жеўден кол чыгарышып, ынтымакта 
болуу керектигин какшап айтышты, торгойдой таўшып айтышты, 
жамгырдай тєгїп айтышты, муўайым муўканып айтышты, буурадай 
буркулдап айтышты, бїркїттєй шаўшып айтышты, коўур чечендей 
жаагын жанып айтышты, даўазалуу жамакчыдай куюлуштуруп ай-
тышты. Ушинтишкени ырас болуптур. Мындай кєрїнїш айдагардай 
айбаттуу Эр Жагылакар кандын, кєйкашка кол башчылардын, кара 
кашка тынарлардын, кызыл кашка тынарлардын, кєк жалдардын, 
сырттандардын, эр жїрєк берендердин, эр кєкїрєк эрендердин, туу 
жыгар жигиттердин кїчїнє кїч кошуп койгондой болду. Кїн теўири 
колдоп, Тоо теўири колдоп, ата-бабалардын арбактары колдоп, Кєкє 
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теўир тилегин кабыл кылгандай болду. Кошуундар кєбєйїп, жоо-
керлер кєбєйїп, азаматтар кєк жалдардай болуп калышты. Кызыл 
кыргында, сары сїргїндє «Єлтїргєн сайын єрчїгєн кыргыздардын, 
тїгєнгєн сайын тїтєгєн кыргыздардын казандарын кємкєрєлї, 
єргєєлєрїн кыйраталы, кїлїн кєккє сапыралы, ордосун ойрондой-
лу, кыз-келиндерин кїў, уландарын кул кылалы» дегендердин жер 
жайнаган черїїсї жеўилип, єздєрїнїн ордосу ойрондолуп, айкаштан 
аман калгандары, кулагынан їрккєндєрї тоону карай качышты, 
кєлдї карай качышты, жышты карай качышты, камышты, бадал-
ды карай качышты, Улуу сепилди карай качышты, Сары-Сууну 
карай качышты, чєлдї карай качышты1. Бай-Кєлдєн тартып, Улуу 
сепилге, Улуу Талаага чейинки аймактар кайрадан уюткулуу журту-
буздуку болуп калды. Улуу кыргыз каганаты тїзїлїп, тону жоктор 
тондуу, єтїгї жоктор єтїктїї, малы жоктор малдуу, тєєсї жоктор 
тєєлїї, боз їйї жоктор боз їйлїї, тайганы жоктор тайгандуу кушу 
жоктор куштуу, кїлїгї жоктор кїлїктїї болуп калышты. Жумурай 
журттун каны айкєл, адил, кол башчылары кєйкашка, бийлери ме-
нен бектери калыс, билге болсо, жигиттери жалындан жалтанбаган, 
эрендери менен берендери єрттєн кайра тартпаган, боз уландары бо-
лоттой курч болсо, аксакалдары санжыргалуу, байбичелери нарктуу, 
айымдары ырыстуу, уздары сарамжалдуу, келиндери ыйбаалуу, 
мырзалары намыстуу болсо, мїнїшкєрлєрїнїн, саяпкерлеринин, 
усталарынын, жайчыларынын, табыптарынын, бакшыларынын, 
мергендеринин арасынан кыл єтпєсє, бирин-бири колдоп турушса, 
байлары берешен, кыздары дилбар, эстїї, жароокер, єспїрїмдєрї 
чыйрак, бышык болсо ушул экен да. Шерлер шертин бузбаса, чоро-
лор убададан тайбаса, уялаш уруулардын башчылары ат башындай 
алтынга, тїрмєк-тїрмєк шайыга, тїрмєк-тїрмєк жибекке, буудан 
чалыш кїлїктєргє, алгыр шумкарларга, айдай сулууларга, кїндєй 
нурдууларга, асыл таштарга азгырылбаса ушул экен да. Инабат-
туу жакшылары, эр эгиздери, баатырлары бабалардын керээзин 
аткарышса, єздєн жат чыкпаса, єзєктєн єрт чыкпаса ушул экен 
да. Ордодогулар ээк астында жумурай журтту ойлосо, єнєрлїїнї 
канатына калкалап турса, намыска жарагандардын кадырын билсе 
ушул экен да. Ушундай абал бєлєктїн, достуктун, туугандыктын, 
куда-сєєктїктїн, жээн-тай акеликтин алакасын жакшыртып, би-
римдикти абдан бекемдегендей. Жыргалга жык толгон жылдар да 
єттї, кєўїл кунак тартып, мал-жан кєбєйгєн, мемиреген мезгилдер 
да єттї, жїрєктї толкуткан, сыймыктанууну жараткан, сезимди 
курчуткан кїндєр, апталар, айлар да єттї2. Шондон улам кайрадан 

1 Сары-Суу – Хуанхэ дайрасы. Бул 839-жылы эле.
2 Мындай ажайып кєрїнїш, мындай сонун мезгил, мындай алтын доор Улуу кыргыз 

каганатынын тушунда,тогузунчу-онунчу кылымдарда болгон.
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кары дебей, жылкычы дебей, саяпкер дебей, уз дебей, жаш дебей, 
уул дебей, кыз дебей, бїт баарыбыз тилек тилєєбїз, Кєкє теўирге 
сыйынуубуз керек, бєбєктєрїбїзгє кїндєй мээрим тєгїїбїз керек, 
балдарыбызга баатырлардын эрдиктерин айтып туруубуз керек. 
Болгондо да, кан Кошой атабыздай, кан Бакай бабабыздай дааныш-
ман бактыбызга жаралса экен деп тилешебиз керек. Болгондо да, Эр 
Тєштїктєй, Эр Чубактай, Эр Сыргактай шерлер бактыбызга жаралса 
экен деп тилешибиз керек. Болгондо да, айкєл Манас баатырдай, 
Семетейдей, Сейитектей эр бактыбызга жаралса экен деп тилешибиз 
керек. Болгондо да, Барсбек кагандай, Кутулук Билге кагандай, 
Умай бийдей, Тїмєн бийдей, Кєл Жасак бийдей, Умай бектердей, 
Кїлчородой, Тексин-иналдай, Эрен-Улугдай, Эзгене-ичергидей 
кыраандар таалайыбызга жаралса экен деп тилешибиз керек. Бол-
гондо да, Эр Жагылакар кандай, Айбугу чородой, Тану Алптай, Ургу 
Алптай, Тєлєш Алптай, Чугу Алптай, Тутук Ынанчыдай кєйкашка 
кол башчылар, кєйкашка элчилер таалайыбызга жаралса экен деп 
тилешибиз керек. Тагай бийдей, Курманбек баатырдай, Жалдуу Ка-
бадай, Эр Табылдыдай, Эр Элдиярдай, Эр Эрмектей, эўчегер бойлуу 
Эр Эшимдей, Кєкїм бийдей, Манап бийдей жїрєгїндє жалы бар, 
кєзїндє оту бар, кєкїрєгїндє куту бар сырттандар жаралса экен деп 
тилешибиз керек. Болгондо да, Жээренче чечендей кара жаак жез 
таўдайлар, сары таман аттарды таптоонун купуя сырын билген Толу-
бай сынчыдай саяпкерлер, жер кадырын билген, эч кимге жамандык 
кылбаган, эч кимге ор казбаган, карыга да, жашка да, балага да жак-
шылык ыроологон Асан кайгыдай олуя заадалар жаралса экен деп 
тилешибиз керек. Акылы жетик, сезими тунук, кєўїлї тетик Акыл 
Карачачтай зирапалар жаралса экен деп тилешибиз керек. Эгерде 
минтип тилек кылбай турган болсок, туш-тарапка чилдей тараган-
дар, башка жактарга тентип кеткендер арбып, кошоматка кой эмес, 
а тай сойгондор, кастарынан тиккендерге колтук ачкандар, кылычы 
кандууларга баш ийгендер, Чокчолой баатырга окшогондор менен 
табакташ болгондор кєбєйїп, єз кємєчїнє кїл тарткандар буларга 
кошулуп, чоў атасынан кїздєєсїн, таятасынын кыштоосун, абасы-
нын жайлоосун, агасынын жаздоосун алтынга, мол дїнїйєгє сатып 
жибергендер чыгып, ушуларды жактагандар болуп, мына ушундай-
лардын токонаалаты койдон момундарга, жылкыдан торуларга тийип, 
теўирдин каргышына калчудайбыз. Эгерде минтип тилек кылбай 
турган болсок, пейилибиз оўолбой, муў-зардан арылбай, арман 
кылып, азап тартып, кєрїнгєндєн кордук кєрїп жїрє берчїдєйбїз. 
Эгерде минтип тилек кылбай турган болсок, кайрадан сыймыктануу 
сезимибиз жаралбай, ишенимибиз жоголуп, їмїтїбїз єчїп, шордон 
арылбай, зулумдарга, жаттарга жем болуп жїрє берчїдєйбїз. Эгерде 
минтип тилек кылбай турган болсок, кайрадан бириге, кайрадан 
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намыстана, кайрадан кайраттана, кайрадан баш кєтєрє албачудай-
быз. Эгерде минтип тилек кылбай турган болсок, кайрадан дайрадай 
ташкындай, кайрадан кєлдєй толкуй албачудайбыз. Эгерде минтип 
тилек кылбай турган болсок, урпактарыбыз суу жїрєк, мажїрєє, 
кїнкарама болуп кала тургандайбыз. Эгерде минтип тилек кылбай 
турган болсок, баатыр бабалардан калган жайыттарыбыздан, салкын 
тєрлєрїбїздєн, адырларыбыздан, тектирлерибизден, єзєндєрїбїздєн 
ажырап калчудайбыз. Теўирим ак калпак кыргыз кулундарын, асыл 
кыргыз урууларын ушундай болуп калуудан сактасын! Теўирим 
тилегибизди кабыл кылып, жакшылыгын ыроолосун!» 

* * *

Жаш, абдан жаш болсо да, кээде далайды кєргєн шерден бетер 
чыканактап жатпай, чырым этип албай, ат їстїнєн тїшпєй, кырдан 
кыр ашып, белден бел ашып, жаман тумшукту, коркунучтуу кыяны 
артка калтырып, кастык отун жаккандардын жылкысына тийген, 
кээде чартылдашкан чабышта єлгєндєрдїн кунун кууп, кан тєгїп, 
жунгарлардын каардуу ноёндоруна, зайсандарына, баатырларына, 
жїз башыларына, нєкєрлєрїнє, жасоолдоруна, кайгуулдарына, 
сакчыларына, жылкычыларына тынчтык бербеген, бирерде ачык 
асман алдында тердигин астына салып, ээрин башына жазданып, 
кєрпєчєсїн їстїнє жамынып жаткан, бирерде башындагы туулгасы, 
їстїндєгї чынжыры илелїї сооту, чапталуу чарайнасы, белиндеги 
кїмїш кемери, кындуу кылычы, карыга илген калканы, жонуна 
асынган жаасы, саадагы, колундагы найзасы шыўга боюна, москоол 
денесине, шумкар кабагына куп жарашып, ары сїрдїї, ары салкын 
кандуу, ары кайраттуу экенин кєрсєтїп турганын єзї да туйбаган, 
бала баатыр аталган Эр Садыр мына ушундай сезимди ойготкон, 
намысты курчуткан, жїрєктї шерденткен дил-туюмду, турна чакы-
рыкты, изги тилекти Ничке-Сай тараптан келишип, таштан ташка 
урунуп, таш їстїнєн ала салып, эзелки шоокумунан жанбай агып 
жаткан Коўур-Єгїз єзєнїнїн боюнда кымыз ичип, Улуу сєздєн кеп 
салып олтурушкан тогуз-торолук, кетмен-тєбєлїк санжыргалуу ак-
сакалдардын оозунан уккан. Куду ушуну башта эмес, куйрук улаш 
кеткен тоолордун ортосундагы айтылуу Cуусамыр жайлоосунда, 
шоокум сала туйлап аккан Cуусамыр єзєнїнїн боюнда єзїнчє ойго 
батып, жалгыз турганында эстегенин… Ала-Бел жактан бартылдап 
сїйлєшїп, карс-карс кїлїшїп келатышкан жаракчан жаш жигит-
терди, жаракчан боз уландарды карап койду: алар чеўгээли суук 
ажалдан, азуулуу жырткычтан да, айдагардай айбаттуу жоодон да 
коркпогон, качып кетїїнї ойлоп койбогон, айыгышкан айкаштар-
да курман болгон кїйєєлєрїн жоктоп ыйлаганын токтоткон, же-
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тимдеринин бирин єўєргєн, бирин учкаштырган, кыйынчылыкта 
кабыргасы кайышса да, кыйын кезеўге моюн сунбаган, мына ошен-
тип боз їйдє эне, тышта жоокер боло кайраттуу, кїйїмдїї, муўдуу 
жесирлерди коргогон, буларга калкан болуп берген, жортуулдан 
кайтпаган берендердин балдарын, кыздарын медер кылган, эл че-
тинде, жоо бетиндегилердин туяктарын канаттарына калкалоону 
моюндарына алышкан абышкалардын азамат уулдары, єзїнїн 
їркєрдєй кошуунундагы жаш кєк жалдар эле. Мына ушул жаш кєк 
жалдарга балтыр эти толо элек, боконо сєєгї бекий элек чагында 
санжыргалуу аксакалдардан уккан ушул дил-туюмду, ушул турна 
чакырыкты, ушул изги тилекти айтып берип, аларды кадимкидей 
шерденткен, баатыр бабалардын арбактарына табынткан. Баары 
аман болсун! Кызыл чаар жолборстой жїрєктїї болсун! Сырттандай 
кайраттуу болсун! Тоонун асман тиреген чокусундай бийик болсун! 
Ниетинде ушинтип да, туйлап аккан, шоокуму алда кайда угулган 
Cуусамыр єзєнїнїн боюндагы жашыл тукабадай кулпунган тулаўда 
кїмїш жалы жайылып, кыл куйругу cуудай тєгїлгєн тобурчагынын 
маўдайынан єєп, соорусунан сылап койду. Биртикеден кийин кїн 
нуруна жїзїн тосуп, кїн нурунан кубат алып, «Асыл аксакалдар 
ай! Акылга дыйкандар ай! Кептин жаагын айрыган чечендердей 
болгондор ай! Кеменгерлер ай! Даанышмандар ай! Сырттандар ай! 
Арстандар ай! Кїндєй мээрим тєккєнїўєрдєн айланайын! Эрдик 
кылууга, шердик кылууга бїлєгєнїўєрдєн айланайын! Кєрєўгєлїї 
кебиўерден айланайын! Изги тилегиўерден айланайын! Оту єчкєн 
кєзїўєрдєн айланайын! Кєк кал баскан колуўардан айланайын! 
Єзїўєрдєн айланайын!» – деди ичинен. 

А бирок эмнегедир жїрєгї сыздап, карегин жаш чая бергендей 
болду. Ордунан жылбады. Кыйладан кийин чыйралгандай болуп, 
акырын басып, кайра токтоду да, найзасы менен калканын шыр-
дактай ажайып кооз жерге коюп, акырын керилип чоюлду. Ары 
бетегелїї, ары ак, сары, кєк, кызыл гїлдїї, ары шиберлїї Суусамыр 
жайлоосунун таза абасынан кериле дем алып, туптунук суусунан 
кочуштап ичти. Кантсе да, Кайып колдогон, Кыдыр жылоологон 
Жалдуу Кабанын урпагынан болгон Качканак бийдин небереси эмеспи. 
Бир паста колу да, тиши да какшап кетти. Эки колун колтугуна кы-
сып, ары-бери баспай турду. Дал їстїнєн чїрєктєр, єрдєктєр учуп 
єтїштї. Аларды карап койбоду. Куш ємїрдїн жашыл белестеринин 
далайын аша элек болсо да, аскар тоодой заўкайган, намысты алдыр-
баган, жїрєксїп калтаарууну билбеген, сайдын ташындай жайнаган 
жоонун кєкєйїнє кєк таштай тийген, «Жаш илбирстер! Жаш кєк 
жалдар! Жаш кыраандар! Башыўарды жерге салбай, єйдє кєтєрїп 
тургула. Тоону карагыла. Єзєндї карагыла. Кайыў-талды карагыла. 
Арчаны, карагайды карагыла. Караган черди карагыла. Карагайлуу 
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кырды карагыла. Арчалуу тєштї карагыла. Бул кыргыздын тоосу. 
Бул кыргыздын єзєнї. Бул кыргыздын кайыў-талы. Бул кыргыздын 
арчалуу тєшї. Бул кыргыздын карагайлуу кыры. Ушундай жерди 
найзакери кєп, кылычкери кєп, жаачысы кєп, айбалта чабары кєп 
жунгарларга берїїгє болобу? Болбойт! Эл – эне, жер – ата! Жумурай 
журтка шер кымбат болсо, шерге эл менен жер кымбат болот. Шер 
деген шер. Балким, шер эли-жерин коргоп, ач бел, куу жондо єлєєр. 
Балким, шер їйїр-їйїр жылкыны айдап кеткен, айылды чаап, кыз-
келинди олжолоп кеткен жоону кууп, єчїн алып, туткундарды бошо-
туп, малын тїгєл кайтарып, кєўїлї чалкып, жїрєгї толкуп келер. 
Бу силер да куду ушундай шерлерден болосуўар, ємїрї кылычтын 
мизинде, найзанын учунда болсо да, кас душмандан коркпогон, ка-
быландай качырып кирген, кыйласын кайсап жиберген Арзымат 
бийдей, Кошой бийдей кєйкашка болосуўар. Бирок абайлагыла, 
эрдемсине эдиреўдебегиле. Абдан сак болгула. Жунгарлар оўой жоо 
эмес, манжуулар менен кармашкан, канзуулар менен чабышкан. 
Ушуну билип койгула. Манжуулар да, канзуулар да бизден кєп. 
Ошолордон коркпогон жунгарлар жоокер журт. Алды-артыўарды ка-
рап жїргїлє. Бири-бириўерге єйдєдє єбєк, ылдыйда жєлєк болгула. 
Силерди баатыр бабалардын арбактары колдоп жїрсїн, – деп жаш 
берендерди кайраттандырган, шарденткен Эр Солтоной баатырдын 
ибаратын єспїрїм кезинде алгандык кылып, жаш кыраан бїркїттєй 
кымпыйып, ак булуттуу асманды карап койду. Анан алакан жайып, 
кудурети кїчтїї Кєкє теўирге табынды: 

– О, Кєкє теўир! Куш ємїрдїн далай бел-белесин ашып, туу чокусу-
на чыгаарына аз калышса да, Теўир-Тоонун кыраан бїркїттєрїндєй 
шаўшыган, боз торгойлорундай таўшыган, булбулдарындай сай-
раган санжыргалуу аксакалдардын изги тилегин кабыл кыла кєр! 
Шоораты далайга жеткен Эр Солтонойдун изги тилегин кабыл кыла 
кєр! Кайратыма кайрат кошо кєр! Кїчїмє кїч кошо кєр! Жортуулга 
аттанганда колдой кєр! Бєрї жолдуу, арстан жалдуу жигиттерди 
колдой кєр! Жалындан жалтанбаган боз уландарды колдой кєр! 
Каўырыкты тїтєткан, кєздєн жашты тєктїргєн, кайгы-муўга ба-
тырган кас душмандарга каршы кїрєшкєндєрдїн жїрєктєрїн эрдик 
менен ширете кєр!

* * *

Чаркаргалардай чаркылдашып, кара каргалардай каркылдашып, 
кузгундардай куркулдашып, катарларынан бєлїнїшпєй, артта 
калып калышпай, чекир жыландардай1 ийрелеўдешип, Иленин 
ары жагынан берилешип, Буурул тїндїн сазынан, Каркыранын 

1 Чекир жыландардай – кобралардай.

Тойчубай СУБАНБЕКОВТойчубай СУБАНБЕКОВ

www.bizdin.kg



19

башынан уй тїгїндєй кєп жунгарлардын кылкылдаган калыў колу 
жол тїшє элек жон ашып, ашуусу бийик тоону ашып, тынч жаткан 
элдин канын тєккєндєрдїн аягы шор, єздєрї акыры кор болорун 
сезишпей, Талгардагылардын айылдарын селдей капташып, ач ка-
рышкырлардай качырып киришип, азан-казан тїшїрїшїп, такыр 
чаап кыйратышып, мол дїнїйєгє, олжого карк болушса да, кара 
бодону, кара майда жандыкты, кїтїрєгєн сан жылкыны айдап кете 
беришпей жулкунушуп, жутунушуп, кєл башында турган кыргыз-
дардын єрттєн кайра тартпаган, єлїмдєн кайра качпаган жигит-
тери, берендери, эрендери менен чабышып, айыгышкан айкашта, 
карсылдашкан кармашта їстїн боло алышпай, бирде кїйбєгєн 
жери кїл болуп, бирде ичинен кан єтїп, бирде намыстанып, ызы-
рына зиркилдешкен. Кыйладан кийин тїлкїдєй кууланышып, 
абдан амалданыша чартылдашкан чабышууну, карсылдашкан 
кармашууну, кызыл кыргындуу чабуулду убактылуу токтотушуп, 
жарадар болгондорун оругуна жєнєтїшїп, талаадагы, адырдагы, 
тєштїн этегиндеги, калыў бадалдын четиндеги малдын семизинен 
тандап союшуп, ичеги-карынын ыргытышып, от жагышып, отко 
этти кактап бышырып жешип, курсактарын тойгузушуп, уйкусун 
кандырышкан. Шонтип амалкєйлїк кыла артка кайтып кетишпей, 
тыныгып алышкандан кийин, єлгєндєрдїн ордун толукташкандан 
кийин, кайрадан кайра-кайра чап салышып, їрєйдї учура кыйкыры-
шып, жапырыгын кїчєтїшїп, ак калпак кыргыз кулундарын, асыл 
бугу уруусун, булардын арасындагы кызыл аяктарды, кесектерди, 
тейиттерди, жоокесектерди, наймандарды, кыдыршааларды, кан-
гылыларды, бостондорду, дагы бир топ курама уруктарды батышты 
карай сїрїшкєн. Мына ошентип кєптїк кылышып, каршылык 
кєрсєткєндєрдї алсыратышып, аман калгандарды качууга мажбур 
кылышып, ырыскы кєктєн куюлган Ысык-Кєлдїн кылаасын басып 
алышкан. Ушуга каниет кылышпай, бууралардай буркулдашып, 
ач бєрїлєрдєй желип-жортушуп, Боомдун капчыгайын, Кочкорду, 
Орто-Токойду кєздєй атырыла жєнєшїп, катуу урулган соккуларга, 
жоготууларга учураганына карашпай, сары таман аттардын єлїгї 
тоо болгонуна, жоокерлердин єлїгї зоо болгонуна, жарадарлардын 
кєбєйгєнїнє карап коюшпай, «Буруттардын бука моюн, буура сан 
баатырларынын кара кєзїн кашайтып, канын cуудай агызгыла! 
Буруттардын болоттой курч жигиттеринин кар жилигин сындырып, 
кара жерге каккыла! Буруттардын кыйынсынган кыраандарын 
муунтуп, сыйрытмак салып тарткыла! Буруттардын кыйкырып 
найза сунгандарынын тєшїн жарып, жїрєгїн сууруп алгыла да, 
дєбєттєргє таштап салгыла! Буруттардын баш ийип бергиси келбеген 
кыраандарынын кабыргасын сындырып, кєздєрїн оюп таштагыла! 
Моюн сунуп бергиси келбеген байларынын курсагын жарып, иче-
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гисин чубалткыла! Эч кимисин аябагыла!» – дешип cуурдун айгы-
рындай аўкыштап кыйкырышкан. Уялаш уруулардын, уялаш урук-
тардын ак єргєєлєрїн, боз їйлєрїн кыйратышып, кереге-ууктарын 
єрттєшїп, мїлкїн талап-тоношуп, ак тамагы мїлкїлдєгєн, ак 
жибектей їлпїлдєгєн сулууларды зордукташып, боюнда бар аял-
дардын ичтерин жара тилишип, бели бекчейген, кєзї чекчейген 
чал-кемпирлердин жїрєгїн сыздатышып, кєз жашын кєлдєтїшїп, 
колго тїшкєн кер мурут жигиттерди, боз уландарды койлордой 
кєгєнгє байлашып, кєрїнгєн кербен башыга сатышкан. Бешиктеги 
ымыркайды да аяшпай бєлє чабышып, журтта катуудан тулга, жум-
шактан кїл калтырышкан. Далай жайытты, далай тектирди, далай 
жылганы, далай сайды, далай адырды, далай тєштї, далай коктуну, 
далай талааны, далай калыў кырчынды, далай кырды, далай шабыр-
луу кєлмєнї, далай булакты, далай єзєндї ээлеп алышып, ажардуу 
айымдарды тул, ай-чырайлуу кыз-келиндерди кїў, боз уландарды 
кул кылышып, малын бактырышып, отунун алдырышып, отун 
жактырышып, кєчїп кетїїгє їлгїрїшпєй калгандардын шорун шор-
подой кайнатышкан. Шондон улам кыргыздардын жїлїнї сыздап, 
жїрєгї тилинип, каўырыгы тїтєгєн. Жоо чапкан журт каралуу, бєрї 
тарткан мал жаралуу деген ушул да. Куду ошондо кайыў ыйлап, тал 
ыйлап, карагай чердин баары ыйлап, капталдан соккон жел ыйлап, 
кайгыга баткан эл ыйлап, казак журтунун кыйласы ачкалыктан 
кайыў сааганга, кыргыз урууларынын бир тобу Ысарды, Кєлєптї 
карай кєчїїгє мажбур болгон1.

* * *

Эр єлтїрсє кун тєлєбєгєн, ат єлтїрсє пул бербеген, зулумдары 
менен ээнбаштары, тентектери менен зєєкїрлєрї кєбєйгєн жун-
гарлардын курдурган бир эмес, бир нече чептери боло турган. Ошол 
чептердин экєєсї абдан чоў, абдан бекем эле. Айтор, ошондонбу, 
мына ошол эки чепте аксым ноёндор, ач кєз нєкєрлєр, жалоондой 
жасоолдор, лєкїйгєн сакчылар, бєрк ал десе баш алган желдеттер, 
жаракчан жоокерлер кєбїрєєктєй, балбан билек, таш жїрєк найза-
керлер, алп мїчєлїї баатырлар, кєзгє атар мергендер кєбїрєєктєй… 
Мунун бирєє малга жайлуу, жанга жагымдуу Жумгал менен Коч-
кордун ортосунда, Кызарттын белинин кїн батыш тарабындагы 

1 Бул 1723–1725-жылдарда, кїч-кубаты дайрадай ташкындаган жунгарлардын 
їчїнчї «чоў казаты» мезгилиндеги кызыл кыргын, сары сїргїн учурунда болгон 
эле. Жунгарлар ичкери жылышып, Балкаш кєлїнїн тїштїк тараптарын, Сайрам, 
Тїркстан, Ташкен жактарды да басып алышкан. Буга чейин биринчи чоў казаты 
1635–1636-жылдары болуп, кыргыздардын он эки миў тїтїнї Кара-Тегинди карай 
кєчкєн экен. А бул жакта кыргыз урууларынын бир топ уруктары жашай турган. 
Ал эми экинчи «чоў казаты» Їч-Алматы аймагында 1684–1685-жылдары болгон.
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Узун-Булакта салынган. Бул чепте тоолуктардын канын суудай 
агызгандардын, малдуу, жандуу ноёндордун, нєкєрлєрдїн, кай-
гуулдардын бир тобу жашай турган. Ошондой эле булардын ара-
сында лама, анын кубрактары1, ишенимдїї кишилери да болгон. 
Эки єзєндїн кошулган жериндеги мына ушул чептин согуштук 
жактан алганда пайдалуу, ыўгайлуу жагы єзгєчєдєй… Жаракчан 
жоокерлер, лєкїйгєн сакчылар ноёндордун барманын аткарышып, 
кезек-кезеги менен белде турушуп єрїшї малга толгон эки єрєєндї 
кєзємєлдєшїп, ары-бери єткєндєрдї карашып, тергеп-тескешип, 
дегеле сактыгынан, кыраакылыгынан жанышпайт. Бирерде кылдан 
кыйкым табышып, єздєрїнчє жинденишип, єздєрїнчє сєгїнїшїп, 
жолоочулардын айрымдарын жїндєй сабашып, айрымдарынын мин-
ген атын, єгїзїн тартып алышып, байкуштарды жєє калтырышат. 
Бирерде ызырына зиркилдешип, белден єткєрїшпєй, куржундагы 
этин жешип, чаначтагы кымызын ичип коюшат. Бирерде мунусу аз 
келгенсип мазакташа кїлїшїп, кыйлага кармашып, бир оокумда 
коё беришет. Айтор, ошондонбу, жолоочулар булардан коркушуп, 
алардын чоўуна да, кичинесине да, жакшынысына да, жаманына 
да тике карашпайт, каяша айтышпайт. Эгерде минтишпестен теше 
тиктей, корс-корс этип корсулдай турган болсо, алардын каарына 
калышат. Эч ырайым кылышпай, кийиздей тепкилешип, кордук 
кєрсєтїшєт. Атурсун єлтїрїп да коюшат. Шондон улам кїўк-мыўк 
этише алышпайт да. Экинчи чеп да ушундай болуп, абдан чыўдалып 
коюлган. Бирок бул жерге жакын эмес, кыйла эле ыраакта, ара 
єзєн Чїйдїн баш жагында, Кемин тарапта. Мында коўтайчинин 
тєрєлєрї, ноёндору, ат кошчулары, ат токуурлары, башчылары, 
кечилдери, жайчылары, тєлгєчїлєрї, тыўчылары, баканооздору, 
кумар кєздєрї, сакчылары кєбїрєєктєй…

* * *

Текелердин туяктары токтобогон, теўир урган зоокалардын 
арасын байыр алган жаш илбирстей чамынган, кээде кєк тиреген 
карагайлардын арасынан чыга калган жаш кабыландай атырыл-
ган, кээде айлакердик кыла качымыш болуп, артынан адыраўдап 
куугандар, каар сала кыйкыргандар жакындап калганда тизгинди 
тартпай, андай-мындай дегиче, ачып кєздї-жумгуча чапчаўдык, 
шамдагайлык кылып, жерден шапа-шупа муштумдай, жылкынын 
тезегиндей болгон таштарды ала коюп, кастык отун жаккандардын 
бир тобун тизеге уруп, ат їстїнєн кулатып, карматпай кете берген, 
кээде жонундагы жааны шапа-шупа алып, чалмага сыр жебени 
шапа-шупа салып, мээлей тарта зыркырата учуруп, куугунчулар-

1 Кубрактары – ламанын окуучулары, дин угуучулары деген мааниде. 
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дын маўдайына, кєкїрєгїнє чап эттире жабыштырып, жыга чапкан 
немедей кулатып, куйрук їзїп кеткен Эр Садыр башчылык кылган 
кыргыздардын їркєрдєй кошуунундагы эр жїрєк жигиттер, эр 
кєкїрєк боз уландар мына ушуну башкаларга караганда жакшы 
билише турган. Шондон улам касапчыга мал кайгы, кара эчкиге 
жан кайгы болгондой, єздєрїнчє муўканып муўдуу ырдашпастан, 
муўканып муўдуу сїйлєшпєстєн, булуттуу асманда чабыттап учкан 
алгыр шумкарлардай кымпыйышып, бороондо алдастап калышпай, 
буйткага ыкташпай, тєштєрїн тосушуп, кандай гана кыйынчылык, 
кандай гана тоскоолдук болбосун, тоолук кыргыз урууларынын 
башына кара тїн тїшїрїп, кайгы-муўга батырып, каўырыгын 
тїтєткєн жунгарлардын мына ушул эки чебин талкалап, аердеги 
бєрк ал десе баш алган, айдап кел десе байлап келген желдеттерден, 
зулум ноёндордон, ач кєз нєкєрлєрдєн, бїлїк салганга маш, ча-
быштыргынга маш, жашыруун сырды ачканга маш тыўчылардан, 
кеп ташыган баканооздордон, таш боор жоокерлерден, аксым зар-
далдардан, жалоондой жасоолдордон, залим зайсандардан, бука 
моюн буура сан сакчылардан єч алууну, кара башын калкалап, кара 
жанын сактап, кас душмандар тарапка єтє качкандардын, киндик-
теш уруулардын, киндиктеш уруктардын кєчїнє кошулуп кєчпєй 
кала беришип, оторчулар менен тил табышып, камыр-жумур болуп 
кетишкендердин да сазайын берїїнї кїчєтїї керектигин ойлой 
турган болушту. Эки анжы болушпай, оюнда бекем турушту. Баш 
кєбєйсє ырыс экенин, кас кєбєйсє уруш экенин билген, айтканынан 
кайтпаган, ажалдан башын тартпаган, азуулуу менен арбашкан, 
алдуу менен кармашкан Кошой бийдин, кыраандардан кїлїк атын 
аябаган, жоого кыргыйдай тийген, тизелеп жашагандан кєрє, тик 
туруп єлгєндї артык кєргєн, таасирдїї, орундуу сїйлєгєн Арзымат 
бийдин, эби менен иш бїтїргєн, кеби менен сєз бїтїргєн, адилдиктен 
тайбаган, намысты колдон алдырбаган Туума бийдин, сыйрыганды 
сыйра жїргєн, эўкейгенге эўкейген, кайратынан жанбаган Тїлкї 
баатырдын эле эмес, Теўир-Тоонун коён жатагына чейин билген 
кары мергендердин, кыраан бїркїттєй кымпыйган найзакерлердин, 
кылычкерлердин, жаачылардын, Качыке баатырдын, Кедей баатыр-
дын, дєєдєй болгон Тїркмєн улуунун да жїйєлїї кептерин угушуп, 
жаш арстандай айбаттуу Эр Садырдын айтканын аткарышып, кез-
кезде аркар-кулжанын туяктары токтобогон, теўир урган аскалар-
дын, улар учкан зоокалардын арасынан чыгышып, кєк жалдардай, 
сырттандардай кокту-колотто, жел ойногон жондо желип-жортушуп, 
шаркырап аккан єзєндї бойлошуп, жаман тумшуктан єтїшїп, 
коркунучтуу кыяны артка калтырышып, жортуулга бара турган 
болушту. Кароолдо тургандардын кабырга сєєктєрїн сындырышып, 
жылкы четинде кєрєўгєлїї кептин кызыгына батышкан жылкычы-
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лардын жїрєгїн тїшїрє сабашып, капталдан кылыч шилтегендер 
менен чабышып, калыў кырчындан камандай кїркїрєп кєрїнгєндєр 
менен карсылдаша кармашып, алардын бир тобун єлтїрїшїп, бир 
тобун жарадар кылышып, кїлїк аттарын тартып алышып, качып 
жєнєгєндєрдї каар сала бакырып куушпай, айкырып найза сунуш-
пай, керилип жаа тартышпай: «Кєкє теўирдин каргышына калгыр-
лар! Эми єлгєндєрїўєрдї, жарадар болгонуўарды карап алгыла», 
– дешип шамалдай сызышып, шумкарлардай учушуп, куйрук улаш 
кеткен тоолордун арасына житип, издерин таптырбай кете турган 
болушту. Кез-кезде мындай айла-амалын єзгєртїшїп, катылгандар-
дын катыгын берген баатыр бабалардын «кол байлоо» ыкмасына1 
салышып, оўой олжого карк болгусу келген кас душмандардын єз 
ара бєлїнє, кароолдору кєрїнбєгєн айылдарды талап-тоноп алууга 
жанталашкан нєкєрлєрїн, чериктерин жексен кылып, алардын 
аттарын айдап кетише турган болушту.

* * * 

Сайдын ташындай жайнаган жунгарлардын каардуу ноёндорунун, 
зардалдарынын, баатырларынын, тєрєлєрїнїн, жїз башыларынын, 
найзакерлеринин  каны шакардай кайнап, Эр Садырдын їркєрдєй 
кошуунундагы єрттєн кайра тартпаган, єлїмдєн кайра качпаган 
жаш жигиттерди, жалындан жалтанбаган, болоттой курч боз улан-
дарды жок кылуу їчїн балбан билек,таш жїрєк кылычкерлердин, 
чериктердин, мергендердин, айбалта чабарлардын, кайгуулдардын, 
нєкєрлєрдїн, жаачылардын бир тобун далай жолу жєнєтїштї. 
Жєнєтїшкєнї менен булары муратына жетишпей, кєкєйїнє кєк 

1 Бул «кол байлоо» ыкмасы баатыр бабалардын байыртан колдонуп келаткан 
согуштук амалдарынын бири болгон. Кєйкашка кол башчы, кєйкашка баатыр, 
акылдуу аксакал жєє тумандай каптап келаткан жоонун уй тїгїндєй кєптїгїн 
билгенден кийин єздєрїнчє кеўешип, алардын жолун тосууга аттанышпай эле, 
їч-тєрт айылда арык-торук кой-эчкилерди, аксак-тескек уйларды, чобур аттар-
ды, кырчаўгы тайларды, картаў тєєлєрдї калтырып кете турган. Жєє тумандай 
каптап келатышкан жоо мына ушуну билбей, кароосуз калган айылдарды карай 
бєлїнє жєнєшкєн да, мал-мїлктї талоого алаксып жатышкан кезде, буктурмадагы 
берендер менен эрендер чыгышып, чачыраган тигилерди талкалап таштаган. Кээде 
мындай кылбастан, ары узун, ары чоў кокту-колотторду карашып, ошолордун жер 
шартынын ыўгайлуусун тандап алышкан. Мына ушундай эки-їч кокту-колотко 
алачыктарды, боз їйлєрдї бири-биринен алысыраак тиге салышкан. Ал эми ошол 
кокту-колоттордун ооз жактарына чабыр малды байлап коюшкан. Булар кадимки 
эле айылдардай болуп калган. Шондуктан душмандар тобун бузуп, эки-їч жак-
ты карай атырыла жєнєп калышканда, олжо алууну ойлоп, бир паста алаксый 
тїшкєндє, буктурмада бугуп жатышкан эр жигиттер чыгышып, буларды кыргынга 
учуратышкан. Минтишпесе сайдын ташындай жайнаган жоо менен урушуу єтє 
кыйын боло турган. 
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таштай тийген эр жїрєк жигиттерди, эр кєкїрєк боз уландарды 
жексен кыла алышпай, алардын кайратына кайрат кошуп турган 
Актери баатыр менен Бозтери баатырды, Арзымат бий менен Кошой 
бийди  колго тїшїрє алышпай, далай жолу ичтери єрт менен жалын 
болуп кайтышты, болгондо да кыйла жоготууга учурап кайтышты.

* * *

Кийинки жылдын кєктємїнїн акыркы аптасында нєшєрлєп 
тєккєн жамгыр таў куланєєктє басылып, тоо ылдый шамал жїрїп, 
асмандагы кара булутту удургутуп кайдадыр кєчїрє баштады. Тар 
капчыгайдагы їўкїрдєн чыккан Актери баатыр менен Бозтери  
баатыр асманды,аркайган аскаларды карабай,тємєн жактан угул-
ган улардын ышкырыгын тыўшабай, эки колун колтугуна кысып 
їшїгєндєй бїрїштї да, биртикеден кийин далайды кєргєн, далай-
ды билген Тїлкї баатырды, алп мїчєлїї Тїркмєн улууну, акылы 
тунук Туума бийди, кєк дєбєдєй даўкайган ноокендик найзакерди, 
жаш болсо да кєк жалдай кайраттуу кызыл-їўкїрлїк жаачыны, 
арстандай айбаттуу Кедей баатырды, кыраан бїркїттєй кымпыйган 
Сейит шерди, Бекболот азаматты, Календер баатырды, Байдєєлєт 
кыраанды узатып коюшту. Кыйладан кийин їўкїргє кайрадан 
кирип, тїпсїз деўиздей тереў ойго чємїлгєн Эр Садырдын жанына 
олтурушуп, чырагданда бїлбїлдєп кїйгєн шамды карашпай, оор 
улутунуп коюшту. Эр Садыр ордунан козголуп койбоду, анткен менен 
ызаат кылып, жоонун сырын билген асыл ой, канаттуу кеп айтып, 
жїрєгїн шердентип турган эки абасын теше тиктеген жок.

– Пенде жарык дїйнєдє кабыргасы кайышуу, азап тартуу, сагы-
нуу, мїўкїрєє їчїн жаралган эмес да, – деди Бозтери баатыр коўур 
їнїн бийик чыгарып. Актери баатыр анын кебин коштоп койду. Эр 
Садыр їн каткан жок. Эмнегедир ойдон арыла албагандай.

 – Эр Садыр, – деди Бостери баатыр оор басырыктуу, – бу сен ойго 
чємїлбєй башыўды кєтєргїн. Пенде кыйналуу, убайымга батуу, 
заманасы куурулуу, арман кылуу, жїрєгїн сыздатуу, єксїп ыйлоо 
їчїн жаралган эмес.

 Актери баатыр кайрадан анын кебин коштоп койду. Эр Садыр 
дагы эле їн каткан жок. Бирок кєйкашка эки баатырга башындагы 
бєркїндєй эле ишенет. Тике карабаганы да, корс-корс этип корсул-
дабаганы да ошондон. Алардын жїйєлїї кебин, кеўешин бериле 
угат. Казыр да ошенткени шуу їшкїрїп, кежигесин кашылап койду.

 – Пенде жарык дїйнєдє куса болуу, кордук кєрїї, кїтїї, жол 
кароо їчїн эмес, баш ийїї, кулдун кейпин кийїї, жалгыз калуу, 
кан ичерлердин сабына кошулуу їчїн эмес, – деди Бозтери баатыр 
кайрадан, – бирєєнїн байлыгын тартып алуу, байдын жылкысын ай-
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дап кетїї, бєтєндєрдїн жерин тепсеп кирїї, башкалардын карысын 
да, жашын да эзїї їчїн эмес, саткын болуу, баканооздун кешигин 
ичїї, от менен ойноо їчїн эмес, журт бузарлык, каракчылык кылуу 
їчїн эмес, а єз элин, єз жерин, ата-конушун коргоо їчїн, эне сїтїн 
актоо їчїн, ата-журттун керегине жароо їчїн, тукум улоо їчїн 
жаралган да. 

 –Андай болсо, эмне їчїн таш жїрєк Калдан Серендин ары зулум, 
ары ырайымсыз жан-жєкєрлєрлєрї, ноёндору, таш боор кол баш-
чылары, ырайымсыз нєкєрлєрї, баатырлары неге ушуну сезишпе-
гендей, ушуну билишпегендей, ач калган кєк жалдардай, ач калган 
чєєлєрдєй чап салышкандарын токтотушпайт? – деп Актери баатыр 
суроолуу карады.

– Ай катаалы айда жаайт, кїн катаалы кїндє жаайт, – деди Эр 
Садыр ойлуу. Анан экєєнї теше тиктебей, буларды кошумчалап 
койду: – Бу жунгарлар да куду ушундай болушууда. Дегеле кас 
душмандардын баары ушундай.

– Неге, баатыр, неге?
– Арстандын жаалы кєзїнєн билинсе, баатырдын каары сєзїнєн 

билинет. Жунгарлардын найзакерлеринин, кылычкерлеринин, 
жаачыларынын кандай экени, алардын кандуу жортуулдарынан, 
айылдарды азан-казан тїшїрїїсїнєн билинди го. Буларга кыштоо 
керек, жаздоо керек, кїздєє керек, жайлоо керек, жайыт керек. 
Буларга їйїр-їйїр жылкы керек, тайлактуу тєєлєр керек, музоолуу 
уйлар керек, козулуу койлор керек. Буларга айдай сулуулар керек, 
кїндєй нурдуулар керек жана да кїлїк аттар керек, алгыр тайгандар 
керек, кыраан куштар керек, алтын-кїмїш керек, карышкыр ичик 
керек, тїлкї малакай керек, киш тон керек, кундуз тебетей керек. 
Жана да жарак-жабдык керек, муну жасаганга усталар керек, мал 
бакканга малчылар керек, отун алганга отунчулар керек, сарамжал-
дуу уздар керек.

– Ай, кан кускурлар ай! – Актери баатыр менен Бозтери баатыр 
кейиштїї башын чайкап коюшту. – Єздєрїнїн жеринде жїрє бе-
ришкенинде эмне?! Ой, анда бизге да жакшы болмок, єздєрїнє да 
жакшы болмок. Берендер, эрендер єлмєк эмес. Найзакерлер, жаа-
чылар єлмєк эмес. 

– Жунгарлар эми єздєрїнїн ата-конуштарына бара алышпайт.
– Эмне їчїн? – деп сурады Актери баатыр.
– Ошол жакта ойроттордун башка уруулары бар. Жана да ман-

жуулар менен канзуулар бар.
– Мына ошолор менен чабыша беришпейби…
– Алар менен да чабышкан. Эми болсо чабыша алышпайт.
– Бизге кыргыйдай тийишет го.
– Манжуулар менен канзуулар кєп, абдан кєп да. А биз аз элебиз. 
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Анын їстїнє бир топ урууларыбыз, бир топ уруктарыбыз Улуу Тоо-
нун ары жагында.

– Кан ичерлер ушуну билишет го.
– Билишкени їчїн кутурушууда. Бир балааны кєрєрїндє ушин-

тип кутурган карышкырлардай, кутурган чєєлєрдєй кєздєрїн 
кызартышып, тиштерин шакылдатып калышат. Бу силер убайым 
жебегиле, зээниўерди кейитпегиле. Кылычыбыз колубузда, мизи 
мокой элек. Кєкє Теўир колдоп, Шамшыкал-Ата колдоп калгысы 
бардыр. Алты саныбыз аман болсо, дени-кардыбыз соо болсо, єўгєлєр 
чєгєлєсє да, биз чєгєлєбєйбїз. Чап салышкандардын далайынын 
белин мертинтебиз, далайынын кабыргасын сындырабыз. Акыл-
га кєнбєгєндєр, ашкере адыраўдагандар, ашкере атырылгандар, 
кан тєгє бергендер акыры азап тартышат, акыры кордук кєрїшєт. 
Белиўерди бекем бууп, башыўарды жерге салбай, а бийик кєтєргїлє. 
Кайратыўарга кайрат кошкула. Баарыбызды кудурети кїчтїї Теўир 
жараткан. Їнїбїздї, тилегибизди Теўир угуп калаар.

Актери баатыр менен Бозтери баатыр Арзымат бийдин жаш 
кєк жалына бирдеме айтмакчы болуп, кайта їн катпай калышты. 
Анткен менен шердегендей компоюп коюшту. Кыйладан кийин 
їчєє тїндєгїдєн калган этти кесип жешип, кардын кампайтышып, 
їўкїрдєн акырын чыгышты. Асман шаўкайып ачылып, арсак-терсек 
аскаларга, кыр-кырларга, карагайлардын, арчалардын, кайыў-
талдардын кылда учтарына кїн нуру тийип калыптыр.

* * *

Каны шакардай кайнаган жунгарлардын чал-кемпирлеринин 
айрымдары: «Тїгєнгєн сайын тїтєгєн буруттар, тїбїнєн кайра 
кїчєгєн буруттар, кырылган сайын кычаган буруттар ач белде, куу 
жондо калгыла! Єлтїргєн сайын єрчїгєн буруттар, бели мертинген 
сайын бекиген буруттар ылайым эле оўбой калгыла, бєрїлєрдєй 
улуп калгыла», – дешип каргашса, айрымдары: «Оўбогур бурут-
тардын эр жигиттери кырылып, катын-калачтары тїндїк кєтєрїп 
калышсын!» – дешип каргай турган болушту. Баатырларынын, кол 
башчыларынын кєздєрїнєн чаары чыгып, ызырына зиркилдешке-
ни ай! Ноёндорунун, залдалдарынын итатайы тутулуп, буурадай 
буркулдашкан ай, камандай кїркїрєшкєнї ай! Чептегилердин, аў 
уулоодон кайткандардын, сайран куруп жїргєндєрдїн суурдун ай-
гырындай аўкыштап кыйкырышканы, карышкырдын кєк жалын-
дай тишин шакылдатышканы ай! Анан єздєрїнчє масилеттешип, 
єлгєн жасоолдордун, єлгєн жоокерлердин, єлгєн сакчылардын, 
єлгєн нєкєрлєрдїн, жарадар болгондордун ордуларын толукташып, 
кайрадан кошуундарын кєбєйтїшїп, кыраакылыкты баштагыга ка-
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раганда кыйла кїчєтїштї. Чокуларына булут тїнєгєн, зоокаларына 
бїркїт, шумкар уялаган, аскаларынан улар учкан тоолордун кор-
кунучтуу тєр жактарына кєчїп кетишкен кыргыздардын їркєрдєй 
єч алуучуларынын терисин тескери сыйрый турган, ошентип эр 
жигиттеринин жылдызын жерге тїшїрє, ындынын єчїрє турган бо-
лушту. Непада мындай кылбай турган болсо, кегин ичине катпаган, 
камчысын койнуна катпаган тоолуктардын кыраандары алпейимди 
алып, тынч жашатчудай эмес. 

 Булардын эрдиги талаадагы казактардын, чєлдєгї єзбектердин, 
Арал деўизи тараптагы кара калпактардын, Чыгыш Тїркстан жакта-
гы уйгурлардын азаматтарынын жїрєктєрїн шердентип, кайратына 
кайрат кошуп коё тургандай. Шондуктан кєк жалдардай кїтїїсїздєн 
чап салышып, кара чаар кабыландардай аралап уруш салышып, че-
риктердин бир тобун жексендешип, бир тобун жарадар кылышып, 
кїлїктєрдї айдашып, колго тїшпєй, куйрук їзїп кетишкен тоолук 
кыргыздардын эрендеринин, берендеринин тамырын кыркып таш-
тоону, биротоло жок кылып салууну кєздєшїп, мындан таптакыр 
кайтпай турган болуп калышты. Айыгышкан айкаштарда эрдик 
кєрсєтїшкєн баатырларын, жаачыларын, найзакерлерин, кылыч-
керлерин, айбалта чабарларын кїндїн ысыгына, суугуна карабай, 
нєшєрдїн тєккєнїнє, шамалдын ыркыраганына, кардын жааганы-
на, бороон-чапкындын болгонуна, тумандын тїшкєнїнє карабай 
жєнєтїп турушту. Жєнєтїп турушканы менен, алар жапжаш болсо 
да далайды билген шердей болгон, Кара-Мойнок, Сандык, Їкєк, Ка-
рагаты, Кызарт, Киндик, Жумгал, Ой-Кайыў, Суусамыр, Муз-Тєр, 
Шамшыкал-Ата, Жаныш, Шай, Узун-Акмат, Ат-Ойнок тоолору-
нун, Кїрєў-Уй, Чоў-Чычкан, Ала-Тай, Кула-Тай, Торкен, Тоскоол, 
Борду-Кыя, Кабак капчыгайларынын коён жатагына чейин билген, 
калыў кошуундан коркпогон, намыска жараган Эр Садырдын арча-
луу тєшкє, бадалдуу жылгага, карагайлуу кырга, тар капчыгайга, 
караган черлїї кокту-колотко, калыў камышка, калыў чийге, 
калыў чычырканак, калыў жылгын, калыў жийде арасына, корку-
нучтуу їўкїргє кирип кетишкен кєйкашка шериктерин, эр жїрєк 
жигиттерин, эр кєкїрєк боз уландарын, балбан билек, жолборс тєш 
баатырларын табалышпай, кан жутушуп, далай жолу сабыры суз, 
маанайы пас болуп, башын шылкыйтышып чепке кайтышты. Айтор, 
ошондонбу, чокулары асман мелжиген тоолордун койнунда, аркай-
ган аскалардын арасында, тар капчыгайларда, кїркїрєп-шаркырап 
аккан єзєндєрдїн бойлорунда, калыў бадалдуу тєштїн этегинде 
чеке жылытаарлык согушту жїргїзє алышпай, кєздєгєнїнє жете 
алышпай кан жутушуп, санаасы санга бєлїнїп, ою он талаа болуш-
ту. Атурсун шоораты далайга жеткен, айла-амалдуу Калдан Серен-
дин балтыр эти толуп, боконо сєєгї бекиген, кїч-кубаты дайрадай 
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ташкындап турган кол башчылары бирде жаш камандай кїркїрєп, 
бирде жаш буурадай буркулдап, бирде жаш илбирстей чамынып, 
бирде жаш кєк жалдай атырылып, єздєрїнїн москоол денелїї, 
нооча бойлуу, бєрї кєздїї жоокерлери менен адегенде Ала-Буга 
аркалуу, андан соў Кабак аркалуу жїрїштєрдї жасап да кєрїштї. 
Ошентишкени менен деле Эр Садырдын їркєрдєй кошуунундагы-
лардын катуу соккуларына туш болуп, текебердїї шериктеринин, 
каардуу жан-жєкєрлєрїнїн, балбан билек, таш жїрєк жоокерлери-
нин кєбїнєн айрылып, Жумгал менен Кочкордун ортосундагы чепке 
ичтери єрт менен жалын болуп кайтууга мажбур болушту1. Ач кєз 
нєкєрлєрдїн, зулум ноёндордун ичтеринен кан єткєнї ай! Каардуу 
коўтайчинин эле эмес, анын кеўешчилеринин да туталанышканы 
ай! Дардайган сакчыларынын, кєк жал кайгуулдарынын, жалоон-
дой жасоолдорунун, камчысын чапкандарынын да жинденишкени 
ай! Шондуктан булардын бїт бардыгы тоолуктардын ары жаш, ары 
жїрєгїндє сырттандай мол кайраты бар, ары єрттєн кайра тартпа-
ган, ары єлїмдєн кайра качпаган Эр Садырынын єткїрлїгї ченде 
жок шериктерин, кабыландай кайраттуу, кара быжыгыр сакалдуу 
Жалдуу Кабанын жанында жїрїп, далай жыл кебин угуп, эрдигин 
кєрїп, анын ибаратын алган кєк жалдардан жортуулга баруунун, 
жоого сокку уруунун, куугунчулардан куйрук їзїп кетїїнїн сырын 
їйрєнїп калган кыраандардын туяктарынын сезимди курчуткан 
сєзїн єспїрїм кезинде, боз улан курагында эшиткен, карсылдаша 
кармашуусун єздєштїргєн Айты берендин даўазалуу уулу Тїлкї 
баатырды, алп мїчєлїї Тїркмєн улууну, ач арстандай атырылган 
Кедей баатырды, ары айбаттуу, ары жїрєктїї Качыке баатырды, 
кабыландай кайраттуу Бозтери баатырды, акылга дыйкан Кошой 
бийди, Арзымат бийди, Тоймат бийди, Бозайгыр уулу Туума бийди, 
ар ишке кабыл Актери баатырды, жаш кєк жалдай болгон Жайылды, 
жалындан жалтанбаган жигиттерди, болоттой курч боз уландарды, 
айбалта чабарларды, жаачыларды, кєзгє атаар мергендерди жок 
кылууну кєздєштї. Эгерде ушинтишсе, їркєрдєй кошуунду жок 
кылышканы дей бер! Бирок кєздєшкєнї менен тигилердей болуп 
булар деле муратына жете алышкан жок. Ичтери єрт менен жалын 
болуп кайтышты далай жолу.

* * *

Боз їйдєй болгон ак таштын їстїндє чоў илбирс касиеттїї жер 
єўїтїн аўдабай, эки жакты шектїї карабай, єзїнчє эле «кыр-кыр» 
этип, кєзїн кээде ачып, кээде жумуп, абдан балбырап, абдан эсинен, 
эч козголуп койбой їргїлєп жата берди. Тим эле жашыл тукабадай 

1 Бул 1730–1731-жылдар эле.
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кулпунган шиберде жаткандай дїйнє капар. Бул чєлкємдє эч ким 
алпейимин албай турганына чындап эле ишенгендей. Жел ойногон 
бийик жолдо теребелди карап турган Эр Садыр менен Байдєєлєт 
кыраанды кєргєн жок, Непада аларды кєрїп калган болсо, «кыр-
кыр» этип їргїлєгєнїн токтотуп, кыжыры келгендей карап коймок 
да, биртикеден кийин туруп, чоў таштын їстїнєн секирип тїшїп, 
ары жактагы арчалуу бетти карай жылып жєнємєк. Азырынча анте 
тургандай тїрї жок. Бир маалда Байдєєлєт кыраан їн катпай эле, 
жонуна асылган саадактагы жебеден бирди алып, жаасынын чалма-
сына шапа-шупа салып, кериле дем алып, кериле чоё тартып, кайра 
эле шуу эттире коё бермекчи болгондо, кабагын бїркєгєн Эр Садыр: 
– Эй, кыраан! – деди бурк этип. – Бу сен биртике бардаш кыла тур. 
Ак єргєєгє окшогон таштын їстїндє жыргалга батып їргїлєгєн ил-
бирстин алпейимин алба. Бул илбирстин дєбєтї экен. Чоў ак таштын 
їстїндє їргїлєп жата берсин.

– Неге? – Байдєєлєт кыраан жактырбагандай болду.
– Бул дєбєттїн тїгєйї бар. Тїгєйї карагай-арчанын арасында 

жїргєн болсо керек.
– Жїрє берсин. Мага эмне? Баары бир да. Илбирстин терисинен 

сонун ичик болот.
– Сен антпегин. Ичик табылат. Тїгєйлїїнї тїгєйїнєн ажыратууга 

болбойт. Анын їстїнє илбирс деген илбирс да. Кыргыздардын асман 
мелжиген тоолорунун ээси илбирс болот. Баба дыйкан колдогон, 
Кыдыр жылоологон абам сага муну айткан эмес окшойт. Билбесеў, 
эми билип алгын. Касиеттїї тоонун ээсин атууга болбойт. Байдєєлєт 
кыраан улутунуп койду. Бирок їн каткан жок. Жаа тартпай, акырын 
жебени чалмадан алды да эки жакты карабай, кайрадан саадагына 
салып койду. Мурдун шыр тартып, кайрадан жааны асынды.

– Байдєєлєт, бу сенин менин тилимди алып, тоонун ээсин 
атпаганыў абдан жакшы бол ду, – деди Эр Садыр ойлуу. – Эгерде 
менин тилимди албай, чоў илбирсти атсаў, жарадар кылсаў, же 
єлтїрїп койсоў, кыргыз тоолорунун пири Єтїкен капа болмок. Сенин 
колуўдан єлгєн илбирсти жоктомок. Мени таўыркап караба. Єтїкен 
кайгырмак. А турсун ыйламак. Шондуктан кыргыз тоолорунун пири 
Єтїкенди кайгыртууга, кападар кылууга, ыйлатууга болбойт.

«О, кудай! Ошондой кылуудан сактаган экенсиў да», – деди 
Байдєєлєт кыр аан ичинен. Биртикеден кийин асманды карап: «О, 
кудай! Мындан ары мен кыргыз тоолорунун пири Єтїкенди кай-
гыртпай калайын», – деп койду. Эр Садыр бартылдай сїйлєп, анын 
жїрєгїн жылытты. Анан экєє жондон тїшїп, кошуунду карай 
жєнєдї. А боз їйдєй болгон ак таштын їстїндє їргїлєп жаткан чоў 
илбирс буларды дагы эле кєргєн жок.
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* * *

Теўир-тоолук, ала-тоолук кыргыздардын їркєрдєй кошуунун-
дагылар алпейими кетип, тынчтык болбогондон кийин жер ооду 
кылган кєк жалдардан бетер Жумгалдан, Кетмен-Тєбєдєн эми 
Тогуз-Торого ооп, ошол жакты байыр алып калышкан. Жунгар-
лардын аттуу-баштуулары, баатырлары, миў башылары, жїз ба-
шылары ноёндору, баканооздору, кайгуулдары, бука моюн, буура 
сан найзакерлери ошол тарап, булардын кудуреттїї Кєкє теўир 
тартуулаган бийик коргонуна, бийик чебине айланып калганын се-
зишкендей болушту. Єздєрїнчє кыйынсынышканын, бири-бирине 
тыўдысынышканын токтотушуп, кер-мур айтышпай кеўешип, мына 
ушул бийик коргонду, мына ушул бийик чепти кантип алуунун, 
аердеги буруттардын бир топ уруусунун, бир топ уругунун инабат-
туу жакшыларын, аттуу-баштууларын, акылдуу аксакалдарын, 
колунан кєєрї тєгїлгєн усталарын, жамакчыларын, комузчуларын, 
чоорчуларын, кары мергендерин, акылдуу мырзаларын кантип тын-
дым кылып таштоонун, намысы жокторун, дїнїйєкорлорун єздєрї 
тарапка кантип тартуунун жолун, айласын издей баштады. Тынч 
жїрїшпєй, тынч жатышпай, аракет кылышса да, айла-амалды кол-
донушса да, эмнегедир малдуу-жандуу ноёндордун, мол дїнїйєлїї 
тєбєлдєрдїн, жашы улгайып калган баатырлардын, башынан далай-
ды єткєргєн карыялардын айрымдары буга кайдыгер карашкандай 
болушту, айрымдары жаттардай сыртын сал ып коюшту, дагы бир 
тобу антишпей эле кайгуулдарды, баканооздорду, найзакерлерди, 
кєзгє атаар мергендерди, нєкєрлєрдї, жасоолдорду, сакчыларды, 
жоокерлерди кєбєйтїїнї, булардын жоо-жарактарын шай кылууну 
жакшылап кароону, ошондон соў селдей каптап кирїїнї каршылык 
кєрсєткєндєрдї кырып таштоону, чєгєлєп моюн сунгандарды, жан-
соогалагандарды єлтїрбєєнї, мына ушуларды камчысын чапкандар-
дын катарына кошуп салууну, мал бактырууну, отун алдырууну баса 
кєктєп айтышты. Муну жактагандары болду, жактабагандары болду. 
Ачуусу менен ызаасын тєєчїлєрдєн, уйчулардан, койчулардан отун-
чулардан от жаккандардан, олжо катындардан, кул-кутандардан, 
жарды-жалчылардан чыгаргандары да болду. Кєпчїлїк да, беш 
манжа бирдей эмес да. Шондон улам кер-мур айтыша кеткендер 
да чыкты, кызыл чеке болуп мушташкандары да болбой койбоду, 
алды-артын карап, кийинкини ойлогондору, жаны кыйналгандай 
оор улутунгандары да болду. Даўазалуу коўтайчи кер-мур айтыша 
кеткендерди, талашып-тартышып зиркилдешкендерди, кызыл чеке 
болгондорду жазалаткан жок. Каарына алгандай кыйкырган да жок. 
Сиркеси суу кєтєрбєй калганда, кєўїлїнє жакпай калганда ушинтип 
кала турган. Казыр да ошентти. Анткен менен арадан эки-їч апта 
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єтпєй эле, жер жайнаган жоокерлерин баштап, казактарын айылда-
рына жортуулга жєнєй турган бол уп калды. Жанындагылардын бир 
тобу єздєрїнчє ой толгоп, оор улутунуп коюшту, бир тобу антишкен 
деле жок. Калдайган калыў кошуундардын артында чаў, болгондо 
да уюлгуган чаў.

* * *

Алп мїчєлїї Тїлкї баатыр, нооча бойлуу, москоол денелїї, 
шумкар ка бак Актери баатыр, арстандай айбаттуу Кедей баатыр 
жакшылык ємїр шамы экенин, чєккєн кєўїлдї чалкытарын, єчкєн 
отту тамызарын, жумурай журт менен кєргєнгє кабак салбай, кайрат 
кылуу керектигин кєп айткан Таймат бийди узаткандан кийин эле, 
жоонун сырын билген, кептин баркын билген, кастык отун жаккан-
дар менен карсылдаша кармашкан Арзымат бийдин келип кеткенин 
жана да анын: «Бу жалган дїйнєдє їч нерсени сатып алуу дегеле 
мїмкїн эмес: тагдырды, абийирди, намысты. Шондуктан ар дайым 
єзїўдїн тагдырыўды эле эмес, жумурай журттун да тагдырын ойлоо 
керек, абийирдїї болуу керек, намысты колдон алдырбоо керек» 
дегенин їркєрдєй кошуундагы эр жїрєк жигиттерге, эр кєкїрєк боз 
уландарга айтышты да, анан аттанып кетишти. Булар кала беришти. 

 Биртикеден кийин булардын бир тобу куш уйкусун салышса, 
бир тобу кыр жактан кыргоол, кекилик атып келишти. Адегенде 
кыргоолдордун, кекиликтердин жїнїн жулушуп, ичин жарып 
тазалашып, анан от жагышты. Бажыраўдай сїйлєшїп карс-карс 
кїлїшїп, жыгачтан шиш жасай коюшту. Ошол шиштерге кыр-
гоолдор менен кекиликтерди тепчий сайышып, отко кармашты. 
Семиз кыргоолдордун, семиз кекиликтердин майы сызгырылып, 
тамып, куу чырпыктын чогу «чыз» этип, от май жыттана баштады. 
Куш уйкусун салышкандар ойгонушуп, акырын турушуп, акырын 
керилип-чоюлушуп, дарылдай сїйлєшїп, кыргоол менен кекиликти 
отко кактай бышырып жатышкандарды мактап калышты. Дегеле 
эс алганды да, кас душмандар менен кантип урушканды да, жол 
кайгыганды да, курсакты тойгузганды да билишет. Кыйладан 
кийин бардыгы ай тегерек олтурушуп, шишкебекти чогуу жешти 
да, булактын суусунан кочуштап ичишти...

* * *

Кийинки аптада жамгыр дыбыр-дыбыр этип жаай баштады эле, 
боз чымчыктар менен таранчылар дїрїлдєп учушпай, сагызгандар 
шакылыкташпай, каргалар каркылдашпай, кептерлер, бабырган-
дар, бактектер їн салышпай, сары айгырлар, кекиликтер, бєдєнєлєр 
сайрашпай шилби, четин, караган, долоно, чычырканак, бадал ара-
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сына корголошсо, чєкє таандар менен кєк каргалар жар боорундагы 
тешиктерге кирип кетишти, ошо бойдон чыгышкан жок. Уялары 
ошоер эмеспи. Койдой жайылган тоодактар, безбелдектер калыў 
шыбактын, ала батанын, эрмендин, кара куурайдын, сїттїгєндїн, 
мыянын арасына киришип, бир паста кєрїнбєй калышты. Булар 
ушулардын тїбїнє жумурткалашып, ушулардын тїбїндє балапан-
дарын чыгарышып, ушулардын тїбїндє кєбєйїшєт. Кыргоолдор, 
кекиликтер, камандар карагандын, талдын, камыштын, балгындын, 
долононун, сары жыгачтын арасында толуп, суурлар, кашкулактар 
ийиндерине, тїлкїлєр калыў чийге, коёндор жылгын, чычырканак 
арасына кирип, тигилердей эле булар да алам заматта кєрїнбєй 
калышты. Карышкырлар їўкїрлєрдє шиш тумшуктарын мамык-
тай тєшєлгєн чєпкє коюп жатышпай, жон-жондо желип-жортуп 
жїрїштї. Булардын азыгы жолдон да.

Ал эми єздєрїнїн киндик кан тамган жеринде, болгондо да ата-
конушта мал багып, аштыгын айдап, эгинин сугарып, кїнїн кєрїп, 
калдайган калыў кошуундарын читке жайгаштырып, тынч жашай 
беришпестен жаалдана келишип, канды суудай агызышып, ак 
калпак кыргыз кулундарынын, асыл солто, бугу, сарыбагыш, кара 
чоро, азык, саруу, кытай, багыш, саяк, моўолдор, жетиген, мундуз, 
кушчу, басыз, кара багыш урууларынын, дагы бир топ курама урук-
тардын кыйласынын жайыттарын тартып алышып, конуштарынан 
сїрїп чыгаргандарга кыргыйдай тийїїнї, кєк жалдай чап салууну, 
аларды кабыландай качырып кирїїнї ойлогон, мына ошентип жун-
гарлардын алпейимин ала берїїнї, тынчын кетирїїнї кїчєтїїнї 
заманасын кууруп жиберїїнї ойлогон, санаасын санга бєлїїнї, 
кєўїлїн уйгу-туйгу кылууну, жїрєгїн їшїтїїнї, ушинтип єч алуу-
ну ойлогон, ата-бабанын жерин, ата-бабанын тоосун, ата-бабанын 
кєлїн кас душмандан бошотууну, кастарын тиккендерди кууп чы-
гууну ойлогон Эр Садыр дыбыр-дыбыр этип жааган жамгырдын басы-
лышын, асмандын шаўкайып ачылышын кїтїп олтурбай, кароолдо 
турушкан жигиттерге барып, булар менен сїйлєшїп, бїт баарынын 
дїргєйїн кєтєрїп кайтты. Ээк астында жумурай журтту ойлогон 
шер да. Андай болбосо, ак кєрпє жайыл зайыбынын кашында, ыба 
караган тууганынын, бармактайдан бирге єскєн тели-теўтушунун, 
аў уулоонун сырын билген мергендин, кїлїк таптаган саяпкердин, 
намыска жараган найзакердин, алгыр тайганды табына келтирген 
тайганчынын, акылдуу, кайраттуу атасынын, нарктуу, сарам-
жалдуу, эстїї апасынын жанында олтуруп, далай канаттуу кепти 
укмак. Кулагынын курчу канып, жїрєгї толкуп, кєўїлї чалкып, 
ак єргєєдєн чыкмак эмес. Шоораты далайга жеткен контайчинин 
канатташ казактардын жерин карай аттана турганын, бегеттердин, 
кайдуулаттардын, кутунайлардын, шыкмаматтардын, кулжу-
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гачтардын, курманкожолордун, тїнкатарлардын, тїнтєйлєрдїн, 
боргемиктердин, молойлордун аксакалдарынын бир тобунан угуп, 
кєўїлї уйгу-туйгу боло тїштї. Аксакалы жайкалган, акылдын тїбїн 
байкаган аксакалдар кєптї кєргєндєр да, кєптї билгендер да. Баарын 
байкап турушат, баарын сезип турушат. Эр Садырдын кєўїлїнїн 
уйгу-туйгусу басылбады. Тїндєсї кирпик какпай, тїпсїз деўиздей 
тереў ойго батып, таў атыргандай болду. Дыбыр-дыбыр этип жааган 
жамгыр байып, кїн чайыттай ачылганда пайитин таап, адегенде кастык 
отун жаккандардын сырын жакшы билген Бозтери баатырдын 
омоктуу оюн эшиткендей болду. Ушундан кийин: «Айланайын, Эр 
Садыр! Кагылайын, кыраан Садыр! Бу сен жаш болсоў да, мен сага 
башымдагы бєркїмдєй эле ишенем. Аргымагым арып калганда, 
мага аргымак жеткирип бере кєр! Ниети кара жунгарлардын сїйрї 
башын жарайын. Пейили бузук жунгарлардын чымындай жанын 
чыркыратайын. Тайраўдаган жунгарлардын ичегисин чубалтайын. 
Кыянаттык кылган жунгарлар дын кабыргасын сындырайын. Кагы-
лайын, кыраан Садыр! Айланайын, Эр Садыр! Тонум тосуп калганда, 
мага тон жеткирип бере кєр! Буурадай буркулдаган жунгарлардын 
тєшїн жарып, жїрєгїн сууруп алайын. Карышкырдай чап салган 
жунгарлардын кара кушун жарып, мээсин чачыратайын», – деп 
каар сала кїпїлдєбєй, кєкєйгє кєк таштай тийгендердин жаракчан 
жоокерлеринин кандай экенин жакшы билгендигин акырын айтып, 
жїрєктї эрдик менен бїлєгєн Тїлкї баатыр, Бозтери баатыр менен 
кеўешип кєрдї. Андан соў ыўгайлуу учурдун пайда боло турганын 
сезип, мындай учурду текке кетирбей пайдаланып калууну кєздєп, 
караўгыда жол тапкан, капилеттен сєз тапкан Кошой бий, жоонун 
сырын билген Туума бий, кайраты толук, заары кїч Кедей баатыр, 
єрттєн кайра тартпаган Качыке баатыр, алп мїчєлїї Тїркмєн улуу, 
калдайган калыў колдон коркпогон Актери баатыр, акылы жетик, 
жаш кєк жалдай кайраттуу Жайыл менен масилеттешти, эр жїрєк 
жигиттер, эр кєкїрєк боз уландар менен да сїйлєштї. Булар моюн 
толгошпой, кїўк-мыўк этишпей, єздєрїнїн ойлорун ачык айтышып, 
анын жїйєлїї кебин їжєт кылышаарын, жортуулга аттанууга даяр 
турушканын билдиришти. Торгой таўшыган, булбул сайраган, улар 
учкан, бїркїт уялаган, шумкар шаўшыган, кайберен байыр алган, 
ителги чабыттаган, тоодактар, безбелдектер койдой чубаган, койдой 
жайылган, карышкыр желип-жортуп жїргєн, тїлкї шимшилеген, 
сїлєєсїн керилип жаткан, илбирс чамынган, жолборс кїркїрєгєн 
кыргыз жери їчїн, булут тїнєгєн, асман мелжиген кыргыз тоосу 
їчїн, ымыркайын арча бешикке бєлєгєн, ак сїтїн берген, тїн уйку-
сун бєлїп арча бешикти терметкен кыргыз эне їчїн, жайкысын муз-
дак, кышкысын жылуу болгон кыр гыз булагы їчїн, каз-єрдєктєр, 
ак куулар, ак чардактар толгон кыргыз кєлї їчїн кара жанын 
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аябагандар да. Бар болушсун! Аман болушсун! Теўир колдосун! Ата-
бабанын арбагы колдосун! Шамшыкал-Ата колдосун! Ушинткендей 
болду Эр Садыр ниетинде. 

 * * *

«Кара калмактар кашта, капкан бута касын тиккендер тушта» 
болуп турган учурга карабай айтылуу Аксы, Чаткал тараптан, калыў 
бадалдуу, жаўгактуу, кокту-колоттуу, токойлуу Кєкарт єрєєнїндєгї 
Кара-Алма, Кызыл-Суу, Їрїмбаш, Жошо-Орток капчыгайлары 
жактан, Ноокендин тоо тарабынан мырзалар, инабаттуу жакшылар, 
єткїр жигиттер келишип. Эр Садырдын їркєрдєй кошуунундагылар-
лын арасында болушуп, алардын кайратына кайрат кошуп, бєрчїсїн 
беришип, эки-їч кїндєн кийин кайтып кетишти. Боор толгошсо 
ушул да. Їркєрдєй кошуундагылар кубанып, шерденип калышты. Эр 
Садырдын жїрєгї жылып, єткїр кєзї бакырайып, жылдызы жанган-
дай балбылдап, ыраўы нурданды. «Бу жашоодо ит тєрєсї Кумайык, 
куш тєрєсї Буудайык дешкен бабалар. Баатыр бабалар абдан туура 
айтышкандай. Журт бийлеген бий мына ошол Буудайыктай болушу 
керек. Антпей турган болсо, аныў алдуу-кїчтїїлєрдїн, айбаттуу-
лардын алдында, єздєрїн єзгєлєрдєн єйдє койгондордун алдында, 
чериктери, жан-жєкєрлєрї кєптєрдїн алдында, коўур чечендердей 
болгондордун алдында алсыз, коркок тартып, бєдєнєдєй бєйпєўдєп, 
єзїнїн оюн ачык айталбай калат. Кудурети кїчтїї Кєкє теўир мына 
ушундай журт башыдан сактасын! Куш тєрєсї Буудайыктай болгон 
журт башынын жанында акылы жетик, сезими тунук жигиттер, 
болоттой курч мырзалар, кєй-кашка шерлердин ибаратын алган 
азаматтар, эби менен иш бїтїргєн, кеби менен сєз бїтїргєн инабат-
туу жакшылар жїрсїн!» – деген Сейит шер, Байдєєлєт «кыраанды, 
Бекболот азаматты, Календер баатырды ээрчитип келип, їркєрдєй 
кошуундагылардын демине дем кошуп, бир аптадан кийин кайтып 
кетти. Баары кудуўдай кубанып, ыраазы болуп калышты.

 * * *

Качан гана ары амалдуу, ары даўазалуу, ары каардуу коўтайчи 
нєкєрлєрїн, жалоондой жасоолдорун, сакчыларын, таш жїрєк жоо-
керлерин, баатырларын, найзакерлерин, балбан билек кылычкерле-
рин, алп мїчєлїї жаачыларын баштап, артынан чаўын буратып, ка-
зактардын учу-кыйырына кєз жетпеген талаасын карай жєнєгєнїн 
билгенден кийин Эр Садыр кєк жалдары менен ийри олтуруп, тїз 
кеўешип, їркєрдєй кошуундагылардын бир тобун Тогуз-Тородо 
калтырып, бир тобунун алдына тїшїп, їй тїгїндєй кєп жунгарлар-
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дын котондоруна, самондоруна1 айгайлаган чуу менен кол салып, 
каршылык кєрсєткєндєрдїн кабыргасын сындырып, баш ийгиси 
келбегендердин, желмогуздай кыйкыргандардын сазайын берип, 
айрымдарын кан куздуруп, ок жыландай окторулгандарды оройго 
чаап сулатып, алачыктарын кыйратып, чатырларын єрттєп, союл 
ала чуркагандарын єкїртє сабап, жайыттагы жандыгын, талаадагы 
уюн, єрїштєгї жылкысын айдап кайтууну кїчєттї.

 Мындай бїлгїн салып, талап-тоноп кайтууга Жайыл да катышып 
жїрдї. Бышыктыгын, чапчаўдыгын, чыдамкайлыгын, єткїрлїгїн 
кєрсєтїп, їркєрдєй кошуундагылардын сїймєнчїгї болуп калды. 
Мына ошентип ушундай жортуулдарда жаш кєк жал Жайыл кадим-
кидей такшала баштады…

* * *

Билинбей эле аптаптуу жайдын, жамгырлуу кїздїн, ызгаардуу 
боз кыроонун, ары бурганактуу, ары темир аяздуу кыштын кїдєрї 
єтїп кеткендей болду. Буга ноёндор, миў башылар, баатырлар, 
тєрєлєр, улуктар кейишкен деле жок. Калдан Серендин2 калдайган 
калыў кошуундарында жалаў гана бука моюн, буура сан жоокер-
лерден турган урма топтогулар бар эле. Мына ушулардын бир тобу 
акылы тереў, салкын кандуу, кїйїмдїї, убадага бек, сєз тєркїнїн 
билген, куулук-шумдугу жок, калыстыктан тайбаган, башынан 
далайды, болгондо да жамандыкты, жакшылыкты єткєргєн кары 
баатырдын, кары ноёндун, кары зайсаўдын: «Арбашкандар алы-
шат, кармашкандар кагышат. Биз да далай жылдан бери алышып 

1 Котондоруна – конуштарына, самондоруна – аймактарына деген мааниде.
2 Ары кайраттуу, ары амалдуу, ары сїрдїї Калдан Серен їй-бїлєсї, жан-

жєкєрлєрї, кеўешчилери, баатырлары, тууган-туушкандары, ыба карагандары, 
ат токуурлары, ат кошчулары, кул-кутандары, сакчылары, нєкєрлєрї менен аде-
генде Иле дайрасынын тємєнкї агымы жактагы аймакта болуп, анан улам жогору 
кєчїп, май айына чейин Кєжїгєрдє турчу экен. Кийинчерээк жазында Кєжїгєр 
єзєнїнєн ылдый карай Илени бойлоп кєчїп, айтылуу Кеген, Каркыра, Темирлик, 
Текес тарапта болуп, коўур кїздєн баштап, кыш мезгилинде Иленин жакасында 
байыр алчу экен. «Асман каганатынын» тєбєлдєрїнє, тєрєлєрїнє, кол башчыларына 
мына ушул амалдуу, кайраттуу, сїрдїї Калдан Серендин 1727-жылы Суаў Араптан 
єлгєндєн кийин эле бїткїл бийликти колуна алып, бїткїл байлыктын ээси болуп, 
кєздєгєнїнє жетїї їчїн батылдык, чечкиндїїлїк менен кїч-кубатын жумшай баш-
таганынан улам, анын эч качан баш ийип берїї абалына барбай турганы айдан ачык 
белгилїї болуп калыптыр. Андыктан каган Уянчен (Юнчжэн) эртеби-кечпи, акыры 
Жунгария каганатын жоготууну алдыга милдет кылып коюптур. Єзї кєчмєн болуп 
турса да, сайдын ташындай жайнаган жоокерлерин туш-тарапка, кєчмєндєрдїн 
талаасына жортуулга жєнєтїп турган Калдан Серен куду ушуну билген эместей. Бул 
О.В. Зотовдун «Кытай жана Чыгыш Тїркстан ХV–ХVIII кылымдарда (мамлекеттер 
аралык мамиледе)» деген эмгегинде їстїртєн кєрсєтїлїп кеткен.
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эле, кармашып эле, кагышып эле келатабыз. Мындан эмне пайда 
таптык? Мындан эмне жоготтук? Ошону ойлобой жатабыз. Тєрт сан 
ойрот элек. Арабыздан жарака кетип, бул бїтєлбєстєн, жыл єткєн 
сайын чоўоюп, туш-тарапка тарагандай болдук. Бузулуу деген, 
чачылуу деген ушул эмеспи. Мындай болбостон, тєрт сан ойроттун 
улуктары, кол башчылары, тєрєлєрї, ноёндору, баатырлары акыл-
дуулук, намыстуулук, кайраттуулук, батылдык кылышып, єз ара 
араздашканын, єз ара тирешкенин, єз ара чабышканын, бєлїнїп-
жарылып турушканын кан буугандай токтотушуп, Лубзан-Данжинге 
кол сунуп, кємєк кєрсєтїшкєндє эмне?! Ой, анда Кїкїнор аймагы1 

1 Кєк-Кєлдїн (Кїкїнордун) аймагында байыр алып, кыйла тыўыгандан кийин 
Куши-кан 1635–1656-жылдары єзїнє караган чєлкємдї эки канатка оўго, солго 
бєлїп, он уулун башчылык кылып койгон. Кеў аймакта хошоуттар, тыргооттор,  
хоёттор, жунгарлар ж.б. майда кєчмєн уруулар жашаган. Куши-кан єлгєндєн кийин 
Чыў (Цин) каганатынын черїїсї берилей жылып, хошоуттардын читине жакыны-
раак жайгашкан. Кийинчерээк каардуу Калдан Бошокту (1670–1697-жылдары) 
єзїнїн бийлигин чыўдап, каршылаштарын кыйраткандан соў бїткїл ойротторду 
бийлигине баш ийдирїїнї каалап, ушинтїїгє аракет кылган. Кєк-Кєл аймагын 
Жунгарияга кошуп алууну ойлогон. Бирок кєк-кєлдїк хошоуттардын жерин басып 
кирїїгє батынбаган. Анткени бул учурда Чыў каганатынын азар тїмєн черїїсї 
Кєк-Кєл чєлкємїнїн четинде турган.Эгерде айгайлаган чуу менен каптап кире 
турган болсо, чоў чатак чыкмак. Чыў каганатынын читине, жакын жердеги черїїсї 
хошоуттардын ноёндорунун нєкєрлєрїнє улуктарынын чериктерине жардам бе-
ришмек. Ортодо от кїйїп, кан суудай аккан. Ошону сезген, анын їстїнє жїрєксїп 
калтаарыган хошоуттардын коўтайчиси жашыруун сїйлєшїп, Калдан Бошокту 
менен куда болууну чечкен. Калдан Бошокту буга макул болуп, єзїнїн айдай сулуу 
кызын хошоуттардын коўтайчисинин уулуна берген. Шонтип кан тєгїлбєй калган. 
Анткен менен далай мезгил алмашкандан кийин, далай жыл єткєн соў аердегилер 
Чыў каганатынын колдоосуна ээ болгон хошоуттардын їстємдїгїнє нааразы боло 
баштаган. Чыў каганатынын тєрєлєрїнїн ички иштерге кийлигише берїїсї да 
кыжырды келтирип, нааразылыкты ого бетер кїчєткєн. Бул 1722–1723-жылдары  
кєтєрїлїштї жараткан. Кєк-кєлдїктєрдїн кєтєрїлїшїнє Куши-кандын небереси 
Лубузан-Данжи жетекчилик кылган. Бирок бул эр жїрєк, єрттєн кайра тартпаган, 
єз журтунун эркиндиги їчїн каны-жанын аябаган Лубузан-Данжиге каршы Саган-
Данжин, Эрдене-Эрке-Тоготай єўдїї байманасы ашып ташыган ак сєєктєр башында 
турган топ кїрєшкєн. Карсылдашып кармашканы менен жеўишке жетише алган 
эмес. Лубузан-Данжинин айланасына топтолгондордон жеўилип калышкан. Єз кы-
зыкчылыктарын кєздєшкєндєр ачуу менен ызага жеўдиришип, Чыў каганатынын 
каганына жардам берїїнї єтїнїшїп кайрылышкан. Булардын єтїнїчї орундалып, 
Ганьсу менен Сычуань аймагынан черїї жєнєтїлгєн. Айыгышкан айкаштар, кандуу 
жїрїштєр бир жылга созулган. Кєтєрїлїшкєндєрдїн топтору баатырдык менен 
урушуп, эрдиктерди кєрсєтїшкєн. Бирок кїч теўдешсиз болгон. Лубузан-Данжин 
жетекчилик кылган кєтєрїлїшчїлєрдїн урушу ырайымсыздык менен басылган, 
кан суудай агылган. Бул 1723-жылдын акыры, 1724-жылдын баш жагы эле. Даши 
баатырдын эр жїрєк уулу Лубузан-Данжин кыргындан аман калган азыраак тобу 
менен Жунгарияны карай качкан.Чыў каганатынын тєбєлдєрї буларды кайтарып 
берїїнї талап кылышкан.  Кїч-кубаттуу Жунгариянын улуктары моюн толго-
шуп, алардын талабын аткарышкан эмес. А бирок ушундан кийин бул чєлкємдєгї 

Тойчубай СУБАНБЕКОВ

www.bizdin.kg



37

канзууларга карап калбайт эле. Бу силер адыраўдабай, кан тєгє 
бербей, биртике бардаш кылып, алды-артыўарды карап койсоўор 
боло, керсейгендердин, текеберчилик кылгандардын акыры шору 
болоорун, єздєрї акыры кор болоорун туйсаўар боло. Балдардын 
тагдырын, элибиздин тагдырын ойлосоўор боло», дегенинен улам 
єздєрїнчє ой толгошуп, боор толгошуп, ызырына зиркилдешпей ка-
лышса, бир тобу антишпестен эле, тїгєнгєн сайын тїтєгєн буруттар-
дын жеринин кап ортосу Кетмен-Тєбє єрєєнї экенин, бул єрєєндїн 
туш-тарабы куйрук улаш кеткен тоолор менен курчалганын, ордо 
курууга ыўгайлуу, малга жайлуу, жанга жагымдуу экенин, туйлап 
аккан кєк кашка єзєндєрїндє балыктар мол экенин, жайында муз-
дак, кышында жылуу булактарга бай экенин, кєлмєлєрїндє каз-
єрдєк, ак куу, чїрєк, камышында, чийинде кыргоол, чил, тїлкї, 
кашкулак, мадыл, каман, адырында суур, арыс чычкан, бадалында 
сїлєєсїн, коён, элик, куран кокту-колотунда карышкыр, чєє, та-
лаасында каркыра-турна, кайыў-талдуу сайында суусар, кундуз, 
калыў черинде жолборс, аюу, илбирс, тєшїндє аркар-кулжа, тек-
тиринде тоодак, безбелдек, аска-зоокасында эчки-теке, токоюнда 
марал, бугу кєп экенин билген, айтор, ошондонбу, ушул аймакты 
ээлеп алууну ойлогон кээ бир улуктардын, кээ бир тєрєлєрдїн, кээ 
бир ноёндордун тилине киришип, буларды жактаган жїз башылар-
дын, элїї башылардын кебин сїйлєшїп, єздєрїнчє жинденишип, 
буркан-шаркан тїшїп, кєкєйгє кєк таштай тийгендердин сазайын 
колуна берїї їчїн Тєє-Ашууну ашып, Ала-Белди ашып, Чычкан кап-
чыгайындагы калыў бадалды аралап, єрєєндї карай жортуул жасай 
турган болушту. Бул алгач ирет жасалып жаткан жортуул эмес эле. 
Буга чейин кєп эле жолу жортуул жасалган. Ошонун биринде їстїн 
болушуп, айтылуу Алайга чейин, Тоолуу Бадакшанга чейин кандуу 
жїрїш жасашып, капчыгайларга, аркайган аскалардын, асман ти-
реген зоокалардын койнуна, калыў арчанын, калыў кайыў-талдын, 
калыў кылгындын, калыў караган чердин, карагайдын арасына 
кирип кеталышпай калгандардын боз їйлєрїн кыйратышып, мал-

тыргооттор, жунгарлар, хоёттор хошоуттардын ноёндоруна баш ийип тургандан 
бошотулуп, Чыў каганатынын курамына биротоло каратылган. Ошентип Лубузан-
Данжиндин жетекчилиги астында кєтєрїлгєндєрдїн жеўилиши менен Кєк-Кєл 
аймагы «Асман каганатына» кошулуп, чек арасы  Жунгариянын тїштїк-чыгыш 
чегине жакындап калган. Акылдуу, кїчтїї, калыс кары баатыр дын, кары ноёндун, 
кары зайсандын кабыргасы кайышып, каўырыгы тїтєп айтканы ошондон болсо 
керек. Бул кайгылуу кєрїнїш П. Санчировдун «Илэтхэл Шастир» ойроттордун 
тарыхы боюнча булактар деген змгегинде кєрсєтїлгєн.
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мїлкїн талап-тоношуп, конуштарда кыз-келиндерин ыйлатышып, 
каршылык кєрсєтїшкєндєрдїн бети-башын кєк ала кылышып, 
кабыргасын сындырышып, катуудан тулга, жумшактан кїл калты-
рышып, олжого карк болушуп кайтышкан, калганында жылдызы 
жерге тїшїп жеўишке жетише алышкан эмес. Чал-кемпирлер, 
кыз- келиндер, кош бойлуу аялдардын, балдардын, байбичелердин, 
айымдардын кєбї аркайган аскалардын, токойдун арасына кирип, 
тар капчыгайлардын тєрїнє жашынып калышкан. Тоо этегинде, 
чийлїї талаанын, калыў камыштын, калыў бадалдын четинде мал 
кароосуз кала берген. Сайдын ташындай жайнаган жунгарлардын 
эркек каргалардай чокчоўдошкон жоокерлери ошол малды четинен 
союп, отко бышырып жешкен. Бирок тоолордон тїшїп келишкен 
кетмен-тєбєлїк эр жигиттердин чап салуусуна, катуу каршылык 
кєрсєтїїсїнє кабылып, кєп жоготууга учурап, ооздон кєк тїтїнї 
бурап, ындыны єчїп кайтышкан. Айтор, ошондонбу, ары амалдуу, 
ары кайраттуу, ары каардуу Калдан Серен кєйкашка баатырлары, 
кєйкашка миў башылары, койкашка жїз башылары менен ийри ол-
туруп, тїз кеўешкен да, андайга эми туш болуп калбоонун аракетин 
кєрїп, урма топтогуларды жєнєткєндєй. Булар орукта, чепте калган-
дардан єлсє єлїгї артыктар эле, єўчєй бєрї жалдуулар эле, тоолук-
тардын кєк жалдары, илбирстери, сырттандары менен салгылашуу-
нун сырын билгендер эле. Ошондой болсо да чийлїї талаанын, калыў 
камыштын четинде, жылгындуу дайранын жээгинде жїрєгїндє 
сырттандай мол кайраты бар Арзымат бийдин, балбан билек, жол-
борс тєш Балбак баатырдын жалындан жалтанбаган жигиттеринин, 
Узун Акмат єзєнїндєй ташкындаган шериктеринин, Карагер-Аттын 
капталы, Кара-Кїўгєй, Ак-Тектир, Ак-Байтал жактагы багыштар-
дын, саруулардын, кара багыштардын, адигинелердин, жетигендер-
дин, саяктардын, кытайлардын, кушчулардын єлїмдєн качпаган, 
єрттєн кайра тартпаган эрендеринин, берендеринин жана жардамга 
шумкарлардай учуп келишкен азаматтардын туш-туштан урган 
соккуларына кабылышып, алар менен кыл чайнашып кармашса да, 
чабышса да, жаалданып сайышса да, буларды жексен кыла алышпай 
коюшту. Буга чейин мындай болгон эмес. Каар сала бакырышып, 
кан кїсєгєн бєрїлєрдєй чап салышып, бир тобун кылычтап, бир то-
бун найзалап, бир тобун чокмор менен башка чаап сулатышып, жаа 
тартышып, дагы кыйласынын чекесине, жонуна, кєкїрєгїнє жебени 
кадалтышып, їстїн боло турушкан, олжого карк боло турушкан. 
Эмнегедир бул жолу Теўир жїзїн буруп кеткендей, ошондой боло 
тургандай эмес. Чеўгели кандуу, чеўгели суук ажал ортодо ойноп, 
жунгарлардын урма топтогуларына єлїм каалагандай, Арзымат 
бий менен Балбак баатырдын жигиттерине шериктерине, багыш-
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тардын, саруулардын, жетигендердин, кытайлардын, саяктардын, 
кара багыштардын, адигинелердин, кушчулардын берендерине, 
эрендерине жеўиш каалагандай. Буларыў кайраттуу экен, айбаттуу 
экен. Аралап салгылашканга, ит урушун салып урушканга маш 
экен. Ат їстїнєн кулап тїшкєнї, колу сынганы, башы жарылганы, 
чекесине жебе чып эте кадалганы, кыйкырганга дарманы келбей 
жан бергени болсо да, карсылдашкан кармашты, чартылдашкан 
чабышты токтотушкан жок, айыгышкан айкашты уланта беришти. 
Айтор, ошондонбу, жунгарлардын урма тобундагыларынын каны 
шакардай кайнаганы, камандай кїркїрєгєнї, карышкырдай аты-
рылганы менен а бара-бара мизи кайта баштады, кыйладан кийин 
чегинїїгє мажбур болушту. Кїрї-кїї... Чак-чук... Карс-карс... 
Бир тобу єлїп, бир тобу жарадар болуп, аман калгандары єр таяна 
качып кутулушту1. Бирок мына ушулар єлбєй калганына шїгїр 
кылышпай, арадан бир-эки ай єткєндєн кийин эле, кайрадан бука 
моюн, буура сан найзакерлер, балбан билек, жолборс жїрєк кылыч-
керлер менен келишип, єткєндєгїнїн єчїн ала турган болушканда, 
кабыландай керилген, кєрєўгєлїї кеп айтып, кыраандардын кєєнїн 
эриткен, катылганды катыгын берген Сейит шердин, Бекболот аза-
маттын кыштын кычыраган чилдесинде арпа берип баккан, їстїнє 
аземдеп жабуу жапкан, ырымдап мойнуна тумар таккан, шонтип 
ардактап асыраган тулпар чалыш тобурчагынын кєкїлїн тїйїп, 
кыл куйругун шїйїп, кабагына кар жаадырбай, їрєйдї учурбай, 
шып эте минип кымпыйган, башында туулгасы калкылдап, белинде 
кылычы кыўгырап, колунда найзасы солкулдап, айбалтасы жанында 
шыўгырап, жылкыга тийгендерди кууп жетип сулаткан, тутканын 
какшатып сєєгїн чаккан, мына ушинтип Баба дыйкан колдогон, 
Кыдыр жылоологон атасы Асандын даўкын чыгарган Байдєєлєт 
кыраандын, казан аштууларга да, колунда жокторго да жакшылык 
ыроологон, анткен менен кастык отун жаккандарга кыргыйдай тий-

1 А бул 1733–1734-жылдары эле. Балбак баатыр кийинчерээк Текестеги черик 
уруусун жунгарлар чапканда, ошол тарапка да барып, кыпчак уруусунун эр жїр єк 
берендерине, эр кєкїрєк эрендерине азамат жигиттерин кошуп, чериктерге жардам 
берип, кас душмандардын канын тєккєн. Бул 1748-жылы болуптур. Жортуулдан 
олжолуу кайтып келатып, жунгардын сулуу кызын єзїнє кошуп алыптыр. Ушул 
сулуу кызды Балбак баатыр нике кыйдырып, єзї алган экен. Байдєєлєт кыраан да 
жунгарлардан олжолоп келген нурдуу кызды єзїнє нике кыйдырып, ал эми Жа-
мантыктын уулу Календер єзїнїн баатырдыгы менен эле эмес, ээк астында журтун 
ойлоп, кара жанын карч уруп, арык каздыргандыгы аркылуу да жумурай журтка 
таанылган. Кишен суусунан Шайдын їстїнє арык каздырып, суу чыгартып, дан 
багарларды кубанткан. Торкендеги Кичи-Арык, Чоў-Арык єстєндєрїн да каздыр-
ган. Ошондой эле абдан бийик коо жасатып, Чоў-Дєбє жактагы Салманын арыгын 
да каздырган экен.
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ген Календер баатырдын кїч-кайраты бирде Кишендин єзєнїндєй, 
бирде Кєєдїлдїн суусундай ташкындаган жигиттери, киндиктеш 
уруулардын, киндиктеш уруктардын кєк жалдары, кыраандары 
менен бирдикте катуу сокку урушту. Ошентип, мына ушулар кан 
кїсєгєндєрдїн далайын жексен кылышып, тилегин таш каптырыш-
кандай болушту. Єлбєй калгандары бозуп кетишти.

* * *

Жеўилїї ызасын тартышып, араўдан зорго качып кутулушкан 
бозгундар єздєрїнїн турган жайына илкип, арып- ачып баргандан 
кийин ченге кирип кетишпеген. Кызыл кыргындан, сары сїргїндєн 
аман калганын эстеринен чыгарып коюшкандай, суудан тайыз, 
чєптєн жапыз болуп калышпаган. Кетпес кеги, єчпєс єчї барлар-
дын бєрїлєрї да. Ата-конуштарын таштап, тєрт тїлїгїн айдап кєчє 
качышпай, чокулары асман тиреген тоолордун арсак-терсек аскала-
рынын арасында, тар капчыгайлардын тєрлєрїндє кала беришкен са-
яктардын, басыздардын, чериктердин, моўолдордун, багыштардын, 
кытайлардын, жетигендердин, саруулардын, адигинелердин, кара 
багыштардын кыраандарынан, кєк жалдарынан, эр жїрєк жигит-
теринен, эр кєкїрєк боз уландарынан єч алууну кайрадан ойлошуп, 
кєздєгєнїнє жетїї їчїн камылга кєрє баштаган. Кийинчерээк каардуу 
коўтайчинин казактардын талаасына жыйырма миўдей черикти, 
Теўир-Тоонун койнуна он миўдей жоокерди жєнєтє турганын угу-
шуп, єздєрїнчє кудуў-кудуў этип кубанышкан, атїгїл «ушул жолу 
жеўишке жетишип, буруттардын бука моюн, буура сан кыраандары-
нын кара кєзїн кашайтып, кара жанын чыркыратып, кар жилигин 
сындырып, кара жерге кагабыз» деген ойдо болушкан. Бул оюнда 
бекем турушуп, сай ташындай жайнаган жоокерлерге кошулуп, 
теўир-тоолуктардын талпагын ташка жайып, жайыттарын басып 
алуу їчїн жєнєшкєн. Бирок бул мертебе да ойлогону оўунан чыкпай, 
тилеги кабыл болбой калган. Эр Садырдын їркєрдєй кошуунундагы 
болоттой курч жигиттер, жалындан жалтанбаган боз уландар тєрт 
топко бєлїнїшїп, буларга кытайлардын, саяктардын, саруулардын, 
мундуздардын кара чоролордун, кара багыштардын, солтолордун, 
жетигендердин, азыктардын, багыштардын эр жїрєк берендери, 
эр кєкїрєк эрендери кошулуп, жунгарлардын жоокерлерине тєрт 
жактан кїтїїсїздєн кол салышып, кыйласын жексен кылышып, 
кайра эле калыў кайыў-талдын, калыў карагай-арчанын арасына, 
тар капчыгайга, балгындуу камышка кирип, дайнын таптырбай, 
изин жашырып кетише турган болушту, анткен менен пайитин 
таап, кайрадан кєк жалдардай, илбирстердей, сырттандардай, 
кабыландардай чыга калышып, кай радан чап салышып, кайрадан 
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кез келгенин кайсашып, кайрадан куйрук їзїп кетип жатышты. 
Шонтип кастарын тиккендердин алпейимин алышып, кабыргасын 
кайыштырып, заманасын куурушуп, ичинен кан єткєрїштї. Шон-
тип алардын тилегин таш каптырышып, курман болбой калгандарын 
кайтып кетїїгє аргасыз кылышты1.

 * * *

Кошой бий куурайды бирден сындырмак оўой экенин, тобу менен 
сындырмак кыйын болоорун, куш жемине, эр жумурай журтуна кай-
рыларын билген, калыстыктан тайбаган Тоймат бийди узаткандан 
соў тынч олтурбай эртеси Бала-Чычкан тарапка барып, казан-аштуу, 
кайраттуу, акылдуу Арзымат бийге жолугуп, сыйлуу конок болуп, 
єткєн-кеткенден кеп салгандан, ак дилден жарыла баарлашкандан 
кийин Коўур-Єгїздєгї єргєєсїнє кайтып келди. Бирок жай алып 
олтура албады, дїйнєкапар жата албады. Шондон улам тулпар ча-
лыш тору кашка атын минип, жанына кеп кадырын, эр кадырын 
билген аксакалды, ары эстїї, ары жїрєктїї, ары намыстуу мырзаны, 
Кетмен-Тєбєнїн коён жатагына чейин билген єткїр жигитти кошуп 
алып, Тогуз-Торону карай жєнєдї. Бирде тору кашка аттын шайбы-
рын катуулатып, бирде жайлатып, кайыў-талды, карагай-арчаны, 
шилбини, четинди, караганды, калыў чийди, балгындуу камышты, 
жылгынды аралатып, койдой жайылган тоодактарды, койдой чуба-
ган безбелдектерди, чаарчыктарын ээрчиткен эликтерди, чаркыл-
дашкан суурларды, салаа-салаа кырлардан текелерди, эчкилерди, 
аркар-кулжаларды кєрїп, бирде мергендер менен мїнїшкєрлєрдєн 
башкалар чыкпаган чокулардан ылдыйлап, таштан ташка урунуп 
аккан суудан ичкени тїшє баштаган уларларды їйдєй таштын 
їстїндє комдонуп жаткан илбирсти, їйїрїн баштап бараткан кєк 
жалды кєрїп, сары айгырлардын, боз чымчыктардын, кекилик-
тердин сайраганын, торгойлордун таўшыганын, бєдєнєлєрдїн їн 
салганын тыўшап, салкын, таза абада кєўїлїн сергитип, жанга 
жагымдуу желге жїзїн аймалатып, кээде жыпар жыты аўкыган 
тоо гїлдєрїнє, ышкындын, кымыздыктын, балтыркандын, мєлтїр 
булактын кєптїгїнє суктанып, дїргєйї чалкып, жїрєгї толкуп, 
кээде аксакалдын, мырзанын, эр жигиттин канаттуу кептерин эши-
тип, кээде тїпсїз деўиздей тереў ойго чємїлїп, мына ошентип, эч 
жерге токтобой, эч жакка кайрылбай, жондон-жон ашып, белестен 
белес ашып, коркунучтуу кыядан єтїп, тар капчыгайды єрдєп шоо-

1 А бул 1735–1736-жылдары болуптур. Ушул эле мезгилде Улуу жїз, Орто 
Азиянын бир топ аймагы жунгарлардын улуктарына кайрадан карап калган. Улуу 
жїздїн ак сєєктєрї жунгарлардын ордосуна жыл сайын аманат жиберип турууга 
мажбур болушкан.
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куму алда кайда угулган єзєндєрдї кечип, жаман тумшукту арта 
калтырып, кегин ичине, камчысын койнуна катпагандардын бийик 
чебине, бийик коргонуна айланып калган Тогуз-Торого барды. Акса-
калдар, байбичелер, инабаттуу жакшылар жайдары тосуп алышты. 
Кошой бий баары менен ырайлашкандан кийин ак єргєєдє мандаш 
токунуп олтурду да, казы-картадан кыя кесип жеп, кымыз ичип, 
санжыргалуу аксакалдардын, нускалуу байбичелердин ширелїї 
кебине кулак тєшєп, кез-кезде єзї да кєєндї эриткен сєз айтып, 
кыйладан соў сыртка чыкты да, ошо бойдон ичкери кирбей, їркєрдєй 
кошуундагы эр жїрєк жигиттердин, эр кєкїрєк боз уландардын 
арасында болуп, алардын сары таман аттарын, жоо-жарактарын 
кєрїп, жїрєгї жылыды. Эл-жерди коргоочулардын кебин, оюн угуп, 
кубангандай кїлїмсїрєп койду, анан: «Айланайындар, бу силер 
чыдамкай болгула. Булактай тунук болгула. Сабырдуу болгула. 
Мен эрдигиўерге таазим этип, ыраактан атайы келдим. Бул акыл-
дуу аксакал да, бул кайраты толук, сезими тунук мырза да жїрєгї 
жылып, ичинен силерге ыраазы болуп келди. Ємїрїўєр Теўирден, 
ырыскыўар єзїўєрдєн. Жунгарлардын улуктары, ноёндору, кол 
башчылары, баатырлары эртеўкисин ойлошпой жатышат. Тєрєлєр, 
тєбєлдєр адашса, жаўылса, каардуу болсо карапайым пенделердин 
эле шору, азабы. Эгерде мындай болбосо, єздєрї келип катылгандар-
дын каны тєгїлбєйт эле», – деп муўкангандай болду. Биртикеден 
кийин ырыскы кєктєн куюлган Ысык-Кєл, Каркыра, Їч-Алматы, 
Чїй, Талас бейиштегидей жер экенин, мына ушул бейиштегидей 
болгон жактардагы туйлап аккан, шоокуму алда кайдан угулган 
кєк кашка єзєндєрдїн бойлору калыў кырчын, калыў кайыў-тал, 
кадимки эле токой боло турганын, калыў чийдин, калыў балгын-
дуу камыштын, калыў бадалдын арасында єрдєк, каз, ак куу, кєк 
кытан, ак кытан, каркыра-турна, тоодак, безбелдек, кекилик, кыр-
гоол, чил, коён, тїлкї, кашкулак, калтар, карышкыр, сїлєєсїн, 
суусар, суур, каман, мадыл, бугу, марал, элик, бєкєн, кулан, ач 
кїзєн, аюу, ителги, кыргый, турумтай, ылаачын, чїйлїї, їкї кєп 
болоорун айтып, тайган агытып, куш салып, аў уулоонун кызыгына 
батканга ыўгайлуу экенин, бирок ушундай ажайып кооз аймактарды 
жунгарлардын басып алышканын, кандай гана болбосун алардан 
бошотуп, ата-бабалардын конуштарына кєчїп баруу керектигин 
айтып, ошонун эртеси: «Кагылайын, жаш кыраандар! Ынтымактуу 
болгула, намыстуу болгула. Кайраттуу болгула. Кїйїмдїї болгула. 
Эттин аз экенине карабай теў бєлїшїп жегиле, кымыздын, бозонун, 
максымдын, жарманын аз экенине карабай теў бєлїшїп ичкиле. Теў 
бєлїшкєндї Теўирим да сїйєт экен. Баатыр бабалардын арбактарына 
сыйынып жїргїлє. «Жаманыўарды билип алдык, кырманыўарга 
кирип алдык» дегендердин сазайын бере кєргїлє. Ач кєз, арамза 
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болбогула. Ачуу менен ызага жеўдирбегиле. Ичи тар, кара санатай 
болбогула, жаман ойлобогула. Жаман жолго тїшпєгїлє. Убадага 
бек тургула. Шертиўерден тайбагыла. Сагызгандай сак, тайгандай 
алгыр, шумкардай кыраан болгула. Эр Садырды, Тїлкї баатырды, 
Качыке баатырды, Кедей баатырды, Тїркмєн улууну, Туума бийди, 
Актери баатырды, Бозтери баатырды сыйлап жїргїлє. Жана да кєк 
жалдай болгон Жайылды, Байдєєлєт кыраанды, Календер баатырды 
кадырлап жїргїлє. Булардын таасирдїї кептерин угуп, айткан-
дарын аткарып тургула. Кас душмандарга жаныўарды берсеўер 
да, сырыўарды бере кєрбєгїлє. Кас душманга кекти кетиргенче, 
денеўерден башыўарды кетиргениўер жакшы болот. Барчылыкта 
кєпкїлєў тартпагыла, жокчулукта чєкпєгїлє. Эр Садырдын єйдєдє 
єбєгї, ылдыйда жєлєгї болуп, жоонун жїрєгїн тїшїргїлє. Жумурай 
журтубуздун шерлери, берендери, эрендери эл четинде, жоо бетинде 
болуп, кастык отун жаккандар менен башын канжыгалап, канын 
кєєкєрлєп, жан аянбастан карчылдаша кармашып келген. Силер 
да ошентип, кордук кєрсєткєн, азап тарттырган жунгарлардын 
жоокерлерине, ноёндоруна, зулумдарына кєк жалдардай чап сала 
бергениўерди токтото кєрбєгїлє. Кабыландардай кайсап, жоону 
бир четинен жок кыла бергиле. Антпесеўер їстїн боло албайсыўар. 
Бизге жунгарлардын жеринин, ордосунун, казынасынын кереги 
жок. Бизге єзїбїздїн жайытыбыз, єзїбїздїн жайлообуз, єзїбїздїн 
кыштообуз, єзїбїздїн жаздообуз, єзїбїздїн кїздєєбїз керек. Биз-
ге єзїбїздїн адырыбыз, єзїбїздїн кєлїбїз, єзїбїздїн єзєнїбїз, 
єзїбїздїн дайрабыз керек. Бизге єзїбїздїн кыпчыгайыбыз, 
єзїбїздїн салкын тєрїбїз, єзїбїздїн тектирибиз керек. Бизге жун-
гарлардын тєрт тїлїгїнїн, кїлїктєрїнїн, алтын-кїмїшїнїн кереги 
жок. Бизге єзїбїздїн малыбыз, єзїбїздїн кїлїктєрїбїз, єзїбїздїн 
алтын-кїмїшїбїз жетишет. Ата Журтубуздан жунгарларды сїрїп 
чыгаруу силердин парызыўар. Ушуну билип койгула. Далай азамат-
тар, далай шерлер, далай кыраандар миў чиркелген Улуу Тоонун 
ары жагында, абдан ыраак жактарда. Аман болушса, акыры алар 
да кайтып келишет. Теўирим силерге кїч-кубат берсин! Арстандай 
айбаттуу, кабыландай кайраттуу шерлердин арбактары силерди 
колдоп жїрсїн!» – деп бїт баарынын сезимин курчутуп, кайратына 
кайрат кошту. Эки кїндєн кийин Коўур-Єгїзгє кайтып кете турган 
болгондо, кайрадан бир толгоду. Андан соў, Эр Садырды чакырып 
аны менен кыйлага сїйлєшїп олтурду. Качыке баатыр менен жаш 
кєк жал Жайыл жесекчилерди кєргєнї, алардын кебин укканы оюн 
билгени кетишти. Боз їйгє сакчылар да, абышкалар да, жигиттер 
да, мырзалар да киришкен жок. 

– Эр Садыр! – деди Кошой бий кєк ала сакалын сылап. – Бу сенин 
кайратыў да, акылыў да, айбатыў да бар. Туулган жердин топура-
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гы алтын экенин билесиў. Киндик кан тамган жерин сагынбас эр 
болбойт. Мен да Сары Єзєн Чїйдї, тогуз куймалуу Курагатыны са-
гындым. Алайдын ары жагындагы Кашкар тараптагы Тоолуу Бадак-
шан жактагы Їч-Турпандын аймагындагы асыл чоў багыш, кесек, 
кыпчак, найман, балыкчы, тейит, итарчы, ногой, нойгут, миўкуш, 
чаркєє, дєєлєс, кушчу, черик, мундуз, Сары калпак урууларынын 
арасында кїн кєрїп жїргєн азаматтар да Ата Журтубузду сагын-
гандыр. Эр Садыр, бу сени кудурети кїчтїї Кєкє теўир колдосун! 
Жаш болсоў да, далайды башынан єткєргєн кыраандай болуп, элим 
деп, жерим деп жїрєсїў. Бул сенин эрдигиў, шердигиў! Мага окшо-
гондордун жашы єйдєлєп, кїч-кубаты мурдагыдай болбостон, бара-
бара алдан тайып бараткандай. Муну да єзїў жакшы билет болушуў 
керек. Бу оомалуу-тєкмєлїї дїйнєдє жаштык жашынып кетсе, ка-
рылык камынтпай келет экен. Шон їчїн чындап кууса карматпаган 
жаштык экен, чындап качса кутулбаган карылык экен. Бирок кары 
билет кааданы, карчыга алат сонону. Жаш да, кары да жумурай 
журту менен, каз-єрдєк кєлї менен, ай кїнї менен жакшы. Эрге эл 
менен жер кымбат болсо, элге эр кымбат! Бул менин накылым эмес, 
баатыр бабалардын, асыл аталардын, асыл апалардын накылы! Теўир 
сенин, менин ата-бабаларымдын, Тынай бийдин, Кашкелеў баатыр-
дын, Самансур баатырдын, Темир баатырдын, Качыке баатырдын, 
Бердике баатырдын, Тоймат бийдин, Болот бийдин, Акбото бийдин1, 
Кєкїм бийдин, Бозтери баатырдын, Байдєєлєт баатырдын, Кален-
дер баатырдын, Туума бийдин, Ємїр мырзанын, Кулубек мырзанын 
уулдарына, жигиттерине, ага-туугандарына, дегеле Кыргыз Атанын 
кулундарына чокуларына ак кар, кєк муз жаткан, ак булут тїнєгєн 
тоолорду берип коюптур. Шондуктан тоодо тєрєлїп, тоодо єскєн, тоо-
до жетилген урпактарыбызды Кєкє теўир сактап калууда. Тоо кой-
нунда байлык да, илбээсин да мол. Тоо койнунда кайберен да, мєлтїр 
булак да мол. Тоо койнунда кєк кашка суу да, тїркїн чєп да, тїркїн 
гїл да мол. Бул деген кемибес кенч. Кемибес кенчке кєз арткандар 
кєп болот экен. Кєкє теўир буларды тєбєдєн урсун! Кєкє теўир сага 
окшогон эрлерге, шерлерге кїч- кубат берсин, акыл берсин, намыс 
берсин! Эли-жерибизди коргоп, жоо менен сайышып, далай эрлери-

1 Акбото бий саруулардын журт билген кєйкашка башчысы болон, єз айлана-
сындагы киндиктеш уруулардын кыраандарын, кєк жалдарын топтоп, кєчїп-конуп 
жїргєндєрдїн арасында бедели жогорулаган. Улуу-Кен, Тєрє-Коргон,Їр-Тєбєнїн 
акими, кушубеги (аскер башчысы) болуп турган. Бул 1701–1732- жылдары эле. 
Шоорук (Шайрух) бий даўазалуу Акбото бийдин жардамы аркылуу кожолордун 
бийлигин кулатып, тизгинди колуна алган. Акбото бий анын кызына їйлєнгєн. Ал 
эми Шоорук бийдин уулу Абдырахим Акбото бийдин кызына баш кошкон. Бирок 
ал жакшылыкты жадынан чыгарып, карєзгєйлїк кылып, жашы улгайып калган 
кайын атасын бийликтен четтеткен. Кийинчерээк єлтїрїп койгон. Шонтип кыр-
гыздар кєйкашка Акбото бийинен айрылган.
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бизди, далай кєйкашкаларыбызды, далай баатырларыбызды, далай 
азаматтарыбызды жоготтук. Далай эр эгиздерибиз, далай инабаттуу 
жакшыларыбыз курман болушту. Ушулардын арбактары колдосун! 
Єзїў билесиў, Эр Садыр, Сары Єзєн Чїй – ак калпак кыргыз элинин 
касиеттїї жеринин бир аймагы го! Сары-Токум, Иле бою, Їч-Алматы 
да ак калпак кыргыздын жери. Иленин Кєкчє деўизине1 куйган оў 
жак жээги Сары-Токум. Ошондон єйдє жаткан жер Кургак-Кум. 
Курту єзєнїнєн тартып, Ала-Тоого чейинки аймактар Їч-Алматы 
деп аталат. Бул кеў чєлкємдє кєбїнчє асыл сарбагыш, багыш, кар 
багыш, азык, кара чоро урууларынын, булардын арасындагы курама 
уруктардын кєп їй-бїлєсї кєчїп-конуп жїрє турган. Жер жайнаган 
черїїсї бар жунгарлардын жапырыгынан кийин булар ар кайсы 
тарапка кєчїп кетїїгє аргасыз болушкан. 

А ушул жактагы Кєкчє деўизинин ары тарабындагы тїндїк жа-
гында жайыттар жай мезгилинде кїн абдан ысык болгондуктан, чєп 
кїйїп кетет. Тєрт тїлїккє оттуу жер жок болуп калат. Суу да тар-
тыш. Жунгарлардын улуктарынын бир тобу бул тараптагы ажайып 
кооз жерди ээлеп алууга умтулат, бир тобу ошол жактагы аймакты 
каратууга кызыкдар деле эместей. Ысык-Ата, Аламїдїн, Ала-Арча, 
Жыламыш, Ак-Суу, Кара-Балта, Ашмара, Мерке, Карагатты, Чєўєр, 
Їч-Кайыўды єзєндєрїнїн бїт баары ылдый агат. Илгертен берки 
шоокумун салып аккан ушул єзєндєр Чїй дайрасына кошулат. Бу-
лардан башка Шамшы, Кегети, Бурана єзєндєрї да бар, дагы толуп 
жаткан кара суулар бар. Кер єзєн кеў Таласка чейинки ай мак ажайып 
кооз. Мына ушул ажайып кооз аймактагы шоокуму алда кайда 
угулган суулардын жээктери калыў кырчын, калыў бадал, калыў 
жылгын, єзїнчє эле чытырман токойдой болуп калган. Талаасы, 
тектири, кокту-колоту чийлїї, камыштуу келет. Ар кайсы жерде 
саз да, кєлмє да бар. Калыў кырчындын, калыў жылгындын, калыў 
бадалдын, калыў камыштын, калыў чийдин арасында илбээсиндин 
кєптїгї ай! Кекилик, чил, єрдєк, каз, каркыра-турна, ак кытан, кєк 
кытан, кыргоол, безбелдек, тоодак, бєдєнєнїн кєптїгї ай! Тїлкї, 
коён, карышкыр, кашкулак, суур, сїлєєсїн, мадыл, суусар, каман, 
бєкєн, элик, куран, теке, телки, аркар, кулжанын кєптїгї ай! Жол-
борстор жойлоп, карышкырлар желип-жортуп, чєєлєр топтолушуп 
жїрє турган. Куш, ылаажын, ителги, чїйлїї, кыргый, турумтай, 
борбаш, бїркїт, шумкар, їкї толуп жатчу. Мїнїшкєрлєр ушулар-
дын кыраандарын кармап, таптап, тапка келтирип, аў уулоого чы-
гып, аўчылыктын кызыгына бата турган эле. Эми ошентиш кайда... 
Ыйык Сары Єзєн Чїйїбїздє, касиеттїї жерибизде жунгарлардын 
жоокерлери, ноёндору, тєрєлєрї, сакчылары, кайгуулдары, баа-

1 Кєкчє деўизи – Балыкаш кєлїнїн баштагы аты.
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тырлары, кыз-келиндери, кул-кутандары, жарды-жалчылары, мал-
чылары жайнап жїрїшєт. Теўирдин тепсендисинде калгырларды 
ата-конушубуздан кууп чыгарсак экен. Ата Журтубузга кайрадан 
кєчїп барсак экен.

Бул бир чети кыраан бїркїттєй кымпыйган Эр Садырды ойго 
салып, кабыргасын кайыштырып каўырыгын тїтєтсє, бир чети ага 
кадимкидей канат байлаткандай, анын жїрєгїн шерденткендей, 
кайратына кайрат кошкондой, акылына акыл кошкондой болду. 
Ушинттирген акылдуу, намыстуу, айбаттуу бийге ыраазы болуп, 
байистїї сїйлєп, анын кєўїлїн чалкытты. Ошол кїнї эле Кошой 
бийди жалындан жалтанбаган жигиттер тулпар чалыш тору каш-
касына мингизишип, капчыгайдан єткєрїшїп, белге чейин узатып 
коюшту.

* * *

Бу жалган дїйнєдє токой тоонун кєркї болсо, эр менен шер 
элдин кєркї да. Бирок ушу тапта кєйкашка эрлердин, кєйкашка 
шерлердин кєбї Сары Єзєн Чїйдєн, кер єзєн кеў Таластан ыра-
акта, миў чиркелген Улуу тоонун ары жагында. Бозтери баатыр 
менен Актери баатыр ушуну ойлогондо жїрєгї сыздап кеткендей 
болду. Анткен менен анысын жанындагы жалындан жалтанбаган 
жаш жигиттерге билдирген жок. Бардыгы жаракчан. Алды жак-
та кїтїрєгєн сан жылкы жунгарлардыкы. Эр Садыр, Туума бий, 
Тїркмєн улуу, Качыке баатыр, Кедей баатыр токойдун арасында. 
Алар ой толгоп олтурушкандыр. А балким, кїтїп жатышкандыр, 
а балким, антишпей эле черїї єнєрї менен шугурланышкан боз 
уландарды карап турушкандыр. Кїтїрєгєн сан жылкынын барды-
гы жунгарлардыкы. Кырсыктан тышкары кастарын тиккендердин 
суук кєздєрїнєн оолак болуп, аркайган аскалардын арасына жетип 
алышса, булардын бардыгы єздєрїнїкї болду дей бер! Ошого чейин 
санаа тынчыбайт, кєўїл тынбайт эмеспи. Шондон уламбы, бирти-
кеден кийин Бозтери баатыр менен Акте ри баатыр жалындан жал-
танбаган жаш жигиттерге барман берип, кїтїрєгєн сан жылкыны 
катуураак айдатып жєнєдї. Мындай кылбаса да болбой турган. Арт 
жактан жунгарлардын куугунчулары жетип келиши да ыктымал. 
Кыйла аралык артка калгандан кийин кїтїрєгєн сан жылкынын 
арасындагы чобурлардын айрымдары баспай калышты.

– Буларды эмне кылабыз? – дешти жигиттердин бир тобу.
–  Эмне кылмак элек, таштап кете беребиз да, – дешкендей бо-

лушту дагы бир тобу.
– Бу силер башыўарды катырбай болсоўорчу. Кас душмандын 

куугунчулары келип калышпасын дегендери да болду. 
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– Коркпой эле койгула. Жунгарлардын куугунчулары келе бе-
ришсин. Чабышпай жїрдїк беле. Дагы эле чабыша беребиз. Дагы 
эле сайыша беребиз. – Ушинтип батылдык кылгандары да чыкты.

– Дегеле булардын шерлердей болуп калышканын. – Актери баа-
тыр бурк этти. Бозтери баатыр негедир їн каткан жок. Анткен менен 
бурк эткен аны кар ап койду.

– Биздин жаныбызда эки-їчїўєр калгыла да, калганыўар жыл-
кыны айдап кете бергиле, – деди Актери баатыр. – Биз ырыстын 
коргонундай, єрєєндєгїлєрдїн тирегиндей болгон Качканак бийдин 
ыкмасына салып, басууга жарабай калган чобурлардын башын кыя 
чаап, тумшугун талкалап коюп, артыўардан барып калабыз. 

Жалындан жалтанбаган жигиттер кїлїп калышты. 
– Биздин ушинткенибизди жунгарлардын куугунчулары 

кєрїшїп, бїт баарынын эстери ооп калсын. – Актери баатыр кай-
радан батыл сїйлєп, жоонун сырын билген, а бирок эмнегедир їн 
катпаган Бозтери баатырды караган жок. Жигиттер каршы болуш-
пай, анын айтканын аткарып жєнєп калышты. А алардан бєлїнїп 
калган эки-їч жигит Актери баатыр менен Бозтери баатырга кошу-
луп, баспай калган чобурлардын баштарын кыя чабышты да, алам 
заматта кїтїрєгєн сан жылкыны айдап бараткан шериктерин карай 
аттарын чаап жєнєштї. «Жаш кыраандар ай-ай! Жаш шумкарлар 
ай!» – деди Бозтери баатыр ичинен. «Кєкє теўир єзї кечирер», – деп 
койду Ак тери баатыр ниетинде. 

* * *

Кєздєрїнєн чаары чыккан, жаалы шакардай кайнаган жунгар-
лардын куугунчу лары бийик кырдан тїшїп, єзєндїн боюнда єлїп 
жаткан чобурларды кєрїшїп, тизгиндерди тартышып, єздєрїнчє 
токтоп калышты. Ушул кезге чейин мындайды кєрїшє элек болучу. 
Шондуктан жїрєктєрї шуу этип, иреўдери кубарып, алеки саатта 
кєўїлдєрї уйгу-туйгу боло тїштї.

– Ой, бул эмне деген шумдук?! – дешти алардын айрымдары.
– Эмне экенин кєрїп турбайсыўарбы, – дешип айрымдары аларды 

жактырышпагандай корсулдашты.
– Мунун эмне экенин жылкыны айдап кетишкен буруттардан сура-

гыла. – Бетинде тырыгы бар, дєєдєй болгон найзакер буркулдап койду.
– Биз алардан сурабай эле койдук. Кууп жетебиз да, бїт баары-

нын башын мына ушундай кылып, кыя чаап таштайбыз, – дешти 
нєкєрлєр жаалданышып.

– Бу силер буруттарды оўой ойлобогула. Алар силерге баштарын 
оўой эле кыя чаптыра койбойт. – Бетинде тырыгы бар найзакер 
кайрадан буркулдады.
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– Биз баары бир аларды єлтїрєбїз.
Дєєдєй болгон найзакер башын чайкап койду.
– Бу сен башыўды чайкаба, – дешти тигилер. – Андан кєрє жаман 

буруттардын не себептен мындай кылганын билсеў, ошону бизге 
айтып берсеў боло.

– Бу силер мени жаман кєрбєгїлє. Мен буруттардын сырын си-
лерге караганда жакшы билемин. Алардын найзакерлери менен 
далай жолу сайышкам. Алардын кылычкерлери менен далай жолу 
чабышкам. Ошондо ошолордун чыныгы найзакерлер экенин, чы-
ныгы кылычкерлер экенин билгем. А тигинтип кетишкени: «Эй, 
ойроттор! Ушундайда кєчїгїўєрдї кыскыла! Кєчїгїўєрдї кыспай 
тургай болсоўор, чєєлєрдєй чап сала бере турган болсоўор, єзїўєргє 
эле жаман. Мобурегилердей кылып, силердин башыўарды да ушин-
тип кесип, ушинтип кєчїгїўєргє тыгып коюп кете беребиз» дешкени 
эмеспи. 

Далайды башынан єткєргєн найзакердин оозунан ушуларды 
укканда тигилердин бїткєн бойлору дїр эткендей болду. Айтор, 
ошондонбу, жанагыдай адыраўдашпай туруп калышты, а турсун 
кїтїрєгєн сан жылкыны айдап кетишкен буруттардын артынан 
куугулары келбей да калышты, айрымдары кїўк-мыўк этишти, 
дагы бир тобу ызырына зиркилдешти. 
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Рамис 
РЫСКУЛОВ

Жылдыздуу ырлар

Поэзия

Чыгалекте 
уурдалган ырым

Токтогул, Барпы, Коргоолдун
Ырдашынан жаралгам.
Кылымдардын Пушкиндей
Курдашынан жаралгам.
Апам менен атамдын
Жыргашынан жаралгам.

Тутунган 
тууў ким экен?

Сакасына жараша
Чїкєўєр ыргыйт турбайбы.
Акимине жараша
Кєп билимпоз тагдыры.
Замананын ышкысы
Акынына жараша
Куйкум сєздїн туздуусу.
Сулуулар дагы кєбєйсє
Согуш, чатак аз болот.
Тутунган тууў болбосо

Алп болсоў оюў пас болот.
Байкап кєрсєк кыргыздын
Жигити кыздай наз экен.
Ташты дагы жыргаткан
Жадыраган жаз экен.

Каалоо
Качам жарпаў,
Этем барпаў.
Жашоо даркан
Буркан-шаркан.

Кїндєр кїлїк,
Айлар алчак.
Ойнойт тагдыр,
Кєптї калчап.

Кандай сонун
Ушул бар чак.
Калбаса экен,
Турмуш чарчап.
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Ырчачыла
Бїт дїйнєнїн акындары
Келгенсийт мага конокко,
Омок кошуп омокко,
Илим доору ишентти,
Эч ишенбес жомокко.

Ырдан менин чачылам,
Балагандай бардыкка,
Бажырайып ачылам.
Ыр тїлкїсїн качырам.
Дїпїрєймїн кїтїрєйм,
Кїч їрєймїн, шатырайм,
Асмандарды шатылайм.

Бїркїмє
Їрп кошом сєздїн їрпїнє,
Кєп ырларым бїркїмє.
Барабан тєш ыр бапылдайт
Мыкчыма ырлар мыкчыят.
Кырчам кыртышты,
Бєйрєктєн шыйрак чыгарам.
Ыр кудайы єнєгїм
Берди далай кємєгїн.

Ырым
Турмуш шаўын сезгенде
Ырым иет кишенеп,
Ыржаў кызга ишенет.
Балача кээде бакырып иет,
Кызыл кут киет.
Ырыс эмет.
Ырсактайт бактысына.
Аябай чиренет.
Шаттыкка киринет.

Балтылдайт,
Балтыры жоон кызга окшоп.
Жалтылдайт жаўы майлаган 
єтїктєй.
Жаман окуган баладай,
Талпылдайт, салпылдайт.
Жакшы кызды кєргєндє 
Сокодой шартылдайт.
Ыр жазып келем жан тынбайт.
Ырым – менин бїт дїйнєгє салган 
чырым.
Шыгым шыкытат,
Ышкыртат.
Далайларды бышкыртат.

Їмїт маягы
Їмїттєрїм жарпаўдашат
Жаш, жаракєр кыздар мисал.
Назик кїлїп амандашат
Мїнєздєрї сылык, жымсал.

Жадыраўдап, шадыраўдап
Чоў кєчєдє басып келем,
Кай жаккадыр беттеп жєнєп,
Жолугууга шашып келем.

Кучакташып тоолор турат
Мунарлашкан асман менен.
Сан кишини аралаймын
Каранамын элеў, элеў.

Эўги-деўги болуп дуулдайм
Дуу-дууларга кулак канып.
Шуулдап басам шамал мисал
Їмїт искейт маяк жанып.

Кадимкидей ой жетелеп
Багыт чиет максат-тилек.
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Туш-тараптан шык жиберип
Келет мага сансыз илеп.

Жашоо каадасы
Жылдыздар жерге шыкаалап,
Жымыўдап турат шык каалап.
Жашыл ой чиркейт кєўїлгє,
Жашоого жаўы ык каалап.

Каадалуу жашап адамдар,
Шилтенет эркин кадамдар.
Каркыра мисал тизилип,
Каалгып єтєт замандар.

Бїт айлана теўирсийт,
Асман узак шаў урат,
Шаўк-шаўк этип шаўгырап.

Жашоо ыргагы
Тосом жана узатам
Тааныш эмес адамдарды
Аэропортто, вокзалда.
Албасам да
Барам ЦУМга, базарга.
Алиге кєп бу дїйнєдє казарма.
Кєп эл духу бул дїйнєгє 
Алып келет тазарма.

Апама
Жанын бєлгєн жарымын,
Кєрсєткєн кїндїн жарыгын,
Апакем менин жашасын,
Жегизген орус кашасын.

Дос кылып берген Сашасын,
Жїрєктєш кылган Машасын!

Жанжана
Ай-чырайыў кєрсєтїп,
Жїрєсїў го, жанжана.
Дагы башка бирєєнї
Сїйєсїў го, жанжана
Бир кезиўди ойлоп сен,
Кїлєсїў го, жанжана.
Башка журтка ал эмес,
Бїлєсїў го, жанжана.
Мени эстеп єзїўчє,
Сагынарсыў, жанжана.
Тагдырыўа акыры 
Багынарсыў, жанжана.

Тїйдєк чач
Сен деп соккон жїрєгїм,
Билесиўби, тїйдєк чач.
Тїшїмє да кєп ирет
Киресиў-ов, тїйдєк чач.

Бийлеп, ырдап сахнага
Кєп чыгасыў, тїйдєк чач.
Не бир алыс тарапка
Кєп чыгасыў тїйдєк чач.

Сїйїїдєн берип сабакты,
Ачтыў мендик кабакты.
Кєз карашыў эле кєп,
Кызыктырып саматты.

Убада бердиў аябай
Ыйгарам деп жаннатты,
Мейкин самап учурдуў,
Мендеги ички канатты.

Жылдыздуу ырлар
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Манас 
КАЗАКБАЕВ

Мурас

Жарды, жалындуу, бактылуу, таланттуу жаштар эле. Кєбї кетип, азы калды. 
Азы кєч арасында жїрї, кєбї жер алдында чиренип уктап жатыры. Ошондой тура, 
бири кетип, бири калат экен. Їрккєн таранчыдай «пыр-р» этип учуп, «дїр-р» этип 
ушул жерге конуп калгандай жандар эле. Ушул жер дегенибиз – азыркы Орто-Сай 
базарынын кїн батыш ыптасы. Азыр тогуз кабат їйлєр турбайбы, ташказа-
нын салаўдатып. Ошолордун ордуна бир кезде, алаўгар 60-жылдын акыр ченинде 
ийреўдеген-мийреўдеген кєчє тїшкєн. Бири-биринен кыйынсып, кырданып моюн 
созгон їй жок, топурактан салынып, толь менен жабылган, колхоздун койлорундай 
окшош кепе тамдардан ийреўдеген тїтїн булачу. Кыпкызыл кыргыздар жашачу. 
Шатыра-шатман жашачу. Андагы Фрунзе, мындагы Бишектен азыркыдай эле 
жер басып, їй салып алгандар болучу. Жалаў батир издеп бул шаарда жан багал-
басын билгендер эле. Университеттин (о, атыўдан айланайын, университет 
анда бирєє эле) филфагын жаўы бїтїргєндєр жана кудай кааласа, эки-їч жылда 
бїтєбїз дегендердин чоў тобу ушул кєчєнїн тїштїк учуна конушкан. Їйлєрїн 
мен да салышкам. Филфактын балдары топурап топтолуп, виного нык тоюп, 
бир жумада эле бїтїрїп салышчу. Беганас досум мени да салып ал деп кыйнады. 
Салган жокмун. Белен тамакчыл берендигим жеўип кетти єўдєнєт.

Филфакчылардын їйї їтїрєйгєнї менен кєєдєнї кєктє болчу. Сєздїн кымба-
тын, кийимдин арзанын издегендер эле. Баары гений болом деп ойлочу. Орто-Сайга 
єзїнчє Монпарнас орной тїшкєн. Кийин Кубатбек Жусубалиев ал кєчєдє: «Кєп 
кыргыздардын «мен», «мен» деген балдары жашайт эле» – деп жазды. Єзї ошол 
кєчєнїн тушунан єтчї, 7-чакан райондо жашай турган.

Ошол «мен, «мендердин» ичинде Манас бар эле. Эсимен єчпєсє, ал жерге Манас 
биринчи конгон. Анан калган филфакты ээрчитип келген. Ошондой жан эле: отунду 
да, катынды да баарынан мурда алды. Баарынан мурда бала-чакалуу болду. Баарынан 
мурда 25 жашында єлдї. Негедир табышмактуу єлїм тапты. «Мен», «мендердин» 
бир даарын артынан ээрчите кетти: досторубуз – Беганас Сартовду 33 жашында, 
Табылды Муканов менен Тургунбай Эргешовду 35 жашында, Камбаралы Ботояровду 
45, Аман Токтогуловду 48 жашында. О, айраўдар, кайрандар! Эмдигиче болсоўор, 
эмнени айтмак элеўер?!

Архивди аўтарсам, Манас Казакбаевден жупкадай китеп калыптыр. Аны 
да єлгєндєн кийин Беганас досу чыгарган экен. Ошондон «чї» дегендеги эле їч 
аўгемесин алдым. Окусаўар, ошол таптагы Орто-Сайда кандай таланттуу 
жаштар жашаганына ынанасыўар.

Алым ТОКТОМУШЕВ
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АўГЕМЕЛЕР

КЛАССКОМ

Жолой мектеп астанасын алгачкы ирет аттагандан баштап эле 
класском болуп дайындалып, бул жооптуу «кызматта» їч жыл 
иштеди. Ал эми быйылкы окуу жылынын биринчи коўгуроосу 
кагылган кїнї жаўы мугалим мурунку мугалимдей минтип айткан 
жок ага: 

«Сен, Жолой, классташтарыўдын арасынан чоўураагы єўдєнєсїў, 
сабакты жакшы окууруўду билем, ошондуктан класскомдукка 
дайындайм».

Алгачкы сабак бїттї. Балдар танаписке сыртка чыгуулары 
керек эле, бирок антишпеди. Уюлгуган аарылардын тобундай 
ызылдашып, єткєн жылы кимиси кайсыл партага отургандыгын, 
азыр аны кимиси ээлегендигин, парталар мурунку турган ордунан 
башка жакка которулуп калгандыгын, иши кылып, майда-барат 
єзгєрїштєрдї толгон-токой сєз кылып жатышты.

Класс ичиндеги мындай тартипсиздикти Жолой жактырчу эмес. 
Балдарды башкарып кирди адатынча:

– Эй, бириў калбай сыртка чыккыла! Малик, сен бїгїн дежур 
болуп, досканын бетин тазалап кой! Эй, балдар, сыртка чыккыла 
дейм, силерди!

Жолойдун бул єкїм їнї заматта эле тыйылып калды. Анткени 
Малик досканын бетин тазаламак турсун, каяша сїйлєдї:

– Керек болсо єзїў тазалай бер! – деди ал. – Класскомдукка 
дайындалбагандыгыўдан кийин эмнеге эле кыйынсынасыў!

Бул сєз Жолойду катуу ойго салды: «Класском ким болор экен? 
Эгер башка бирєє дайындалса, анда мен кантмекмин? Ар дайым 
єзїмє баш ийген балдар менен катар дежур болуп, досканын бетин 
сїртємбї?.. А балким, Малик мен болом деп жїргєндїр? Болгон 
менен деле ал балдарды башкара албайт. Анткени алы жок, бою 
кичине. Балдар тоотот дейсиўби ошону».

Экинчи сабак бїтєр-бїткєнчє Жолойдун кєўїлїнє кайдагы 
селсаяк ойлор келип-кетип жатты. Албетте, бул анын кабак-
кашын ачпастан, маанайын чєгєрїп, ыйлагысын келтирди, ичин 
тарытты... Качан гана їчїнчї сабак башталганда мугалим бул маселе 
туурасында сєз козгоду:

– Мындан мурун ким класском болуп келген?
– Мен! – Жолой ордунан шарт тура калды.
– Биринчи класстан бери,– деди арт жакта отургандардын бирєє.

Класском
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– Їч жыл катары мененби?! Класском болуппу?! Аз-за-маат! «Беш-
ке» окуучу белеў?–Мугалим Жолойго їйрїлє тїштї.

– «Їч» деген бааны ала элекмин, агай! – Чынында Жолой «3», 
«2» деген бааларды алган эмес окугандан бери. А бирок сабакка 
даярданбай келгенде мугалим ага: «Эмки жолу жакшы даярданып 
кел» – деп гана эскертчї.

– Мындан мурун дагы ким жакшы окучу эле, балдар? – Балдар 
эки-їч окуучунун ысымын аташты.

– Эмесе, биз боло турган класскомду шайлап алалы, – деди му-
галим.

«Мени!» – деп ойлоду Жолой.
– Бирок азыр эмес. Азыр силер кєрсєткєн эки-їч окуучуну ушулар 

класском болууга кєпчїлїк тарабынан сунуш кылынды – деп тизмеге 
жазалы. Бир-эки жума єткєндєн кийин атайын ушул маселе боюнча 
класстык чогулуш чакырып, шайлайбыз. Ал мындайча болот: ар 
кимиў єз алдыўарча алакандай кагазга класскомдукка кєрсєтїлгєн 
окуучунун бирєєнїн фамилиясын жазасыўар да, аны бїктєп, мен 
отурган столдун їстїнє алып келесиўер. Анан бардыгыўардын кєз 
алдыўарда иш чечилет. Кимде-ким жашыруун добушка кєп ээ болсо, 
ал – класском. Бул иш болгонго чейин алардын кимиси тартиптїї, 
їлгїлїї, сабактарынан мыкты окуп силердин кєўїлїўєргє тол-
гондор, албетте, ошондо билинет. Дагы бир айта кетїїчї талап: 
менин да шайлоого акым бар, силер катары. Биз тизмеге жазган 
тєрт окуучунун да акысы бар шайлоого, бирок єздєрїн-єздєрї эмес, 
бири-бирин...

Так ушул кїндєн тартып, Жолойдун кыял-жоругу єзгєрє 
баштады. Їйїндє ата-энесине анча-мынча жардамдашчу эле, 
токтотту. Чектен ашыра ойноону тыйды. Классташтары менен 
болбогон жерден чатакташпай, жумшара баштады. Бар болгон зээнин 
сабакка бурду. Класста мугалим балдарга кандай гана суроолорду 
бербесин, анын колу кєтєрїлбєй турчу эмес. Отурган партасынан бат-
бат обдула тура калып: «Мен, агай! Мен айтып берейин, агай! Мен!.. 
Мен!.. Ка-ап! Доскага мени чыгарбай койдуўуз да, агай!..» – деп 
безбелдектей жаагы басылбайт. Мугалим: «Мындай чуру-чууга кєп 
эле тїшє бериш жарабайт, жєн гана колду кєтєрїї керек» дегенин 
кээде Жолой унуткарып жиберип, адатын кармата калучу. Класста 
иштелїїчї маселе, же мисалды башкалардан мурун аткарып, же 
жалгыз гана єзї аткарып, кєп алкоолорго татыктуу болду. Анча-
мынча алакєєдєндїгїнє карабай:

– Аз-за-маат, Жолой! Азамат!..– дей берди ага ичи жылыган 
мугалим.

Манас КАЗАКБАЕВ
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Ушул артыкча алкоого ал манчыркап кетти. Бир кїнї кєпчїлїк 
балдардын алдында: «Быйыл да класском мен боломун!» – деп жарыя 
кылды. Сабак учурунда окуучулардын бири минтип сурады.

– Агай, быйыл да класском Жолборсов болобу?
– Эгерде, силердин кєпчїлїгїўєр класстык чогулушта Жолборсов 

болсун десеўер, эмнеге болбосун. Мен азыртан кайдан билем аны. 
Бул ишти силер чечїїўєр керек...

Жолойдун самаганындай болуп сєз мындан бєлєк козголгон жок. 
Болбосо, анын мактанчаактыгы билинип калат беле...

Ал єз ичинен кымыйды: «Эмне кылуу керек? Балдар менен 
байланышты чыўоо керек го» – деди оюнда.

Ошентип, байланышты чыўай баштады. Ал їчїн атайын бир 
жаўы дептер ачылып, ал шарттуу тїрдє «Арифметика» деп аталып, 
ар бир бетине класстагы балдардын аттары жазылып чыкты. 
Кїндєлїк сабакка керектїї окуу куралдарын гана сумкасына 
салбастан, єздєрїнїн апорт алмаларынан да бир нечени кошо сала 
келет. Ар дайым мектепке элден эртелеп барып, сабак башталгыча 
классташтары менен ойнойт. Оюн арасында сумкасын секин ачат 
да, жанындагылардын кєзїн кїйгїзїп, алмадан жей баштайт. Аны 
жардагандар чыдай албай сурашат:

– Алмаўдан берсеў, дос?
– Бир эле тиштетсеў? – Жалдырайт башкалары. Жолой жеўил-

желпи балдардай, же «жок», же «бар», «ме» деп дароо эле бере 
салбайт. Алардын шилекейин агызып ого бетер эбиреп-жебиреп 
кирет:

– Биздин алмабыз быйыл да аябай жакшы байлады. Шактары 
ийилип, жерге тийип турат. Курт деген тїшкєн жок. Атам аларды 
этияттык менен їзїп алып, кышка сактайбыз деп жатат. Мен кы-
шында да мектепке алма алып келип жеймин. – Анан сурагандардын 
кєўїлїн калтырбай бирден бере баштайт.

– Ме, Абдразак, сага бирди.
– Магачы? Мага да берсеў, дос? – Калгандары да жамырашат.
Жолой сумкасындагы алмалары тїгєнгєн соў сєз узатат:
– Ушуну менен эле биздин алма тїгєнїп калат дейсиўерби? Биздин 

алманын кєптїгїн билесиўерби?.. Ох-уу! Миў! – Ичинен компоёт. 
Балдарга берген алмалары желип бїткєндєн кийин:

– Ширин бекен алмабыз? – деп сурайт.
– Аябай ширин турбайбы, дос!
– Жебегендериўерге эртеге ала келем, достор! «Дос» деген сєздї 

жоктон табышкансып, дегеле ооздорунан тїшїрїшпєйт. Бири-
бирине ушунчалык ынак болуп кетишет дейсиўер... тим эле укмуш!

Класском
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Жолой кїндє аткарылып жаткан иштин жїрїшїп баякы 
«Арифметика» дептерине минтип белгилеп коёт:

«Асилге: бир чїкє, эки алма, тєрт калем уч бердим.
Акимге: їч алма, бир дептер, сыя боёк бердим.
Абдразакка: эки алма, эки значок бердим.
Эшмаматка: (анын аты жазылган бет али бош, демек, аны менен 

али чындап дос боло элек).
Маликке: (атасы биздикинен шорпо ичкен...)».
Бир жолу Маликтин атасы Жолойдукуна иш менен кирип калып, 

жаўы бышырылган тооктун сорпосунун їстїнєн чыккан. Ошол замат 
Жолой тамагын шашып-бушуп ичип бїтїп, досуна карай «тыз» 
койду.

– Атаў кайда экендигин билесиўби?
– Кайда?
– Биздикинде, сорпо ичип жатат, досум!.. – Ошентип, аны да єз 

тарабына тартып алды.
Жолой атасына асылып жатып кызыл-тазыл топтуу болду. Ал 

анын ээси гана аталып, бирок кєп берилип ойногон жок. Кайсы 
бир баланын колунан тешилип калды. «Мейли, тешилсе жаўысын 
алдырып алам» – деди кїнєкєр менен чатакташпай.

Акыркы кїндєрдє начар окугандардын да кїнї тууп, арифметика 
сабагынан баш оорутуп, кыйналбай турган болушту. Жолойдун эсеп 
дептери – алардын илим кени. Кєчїрє коюшат.

Арадан эки жумадан кєбїрєєк убакыт єттї. Бир кїнї мугалим 
эў акыркы сабак учурунда боло турган класстык чогулуш жєнїндє 
эскертти.

– Кимди шайлайбыз? – Бардыгынын  алдындагы орчундуу суроо 
ушул эле.

– Абдразакты.
– Жок, Акимди. – Талашты башкалары.
– Маликтичи? Ал дагы алдыўкы окуучу. – Бул кєпчїлїк кыз-

дардын пикири.
Жогорудагы аты аталган окуучулар ырым їчїн болгонсуп 

эскертилип гана єттї.
– Жолой класском болсун! –Бир добуштан жактырышты.
– Туура!
– Анын кызылала тобун жарып салганда да мага эч нерсе айткан 

эмес,– деди Эшмамат. – Жолой болсун!
– Ошол їчїн элеби? – Жолой калп эле анткорсунду. Бирок тобун 

кимден жаўылатып аларын билип алды.
–Азыртан минтип макулдашуу жарабайт. Мугалим ушинтип 

айтты беле? – деп Жолой анткордугун дагы жылдырды.
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Кїткєн кїн да келди. Ооба, Жолой зарыгып кїткєн кїн. Ал 
класскомдукка шайланды. Мына, эми тизмесин чыўдап тактап 
жазып, єзїнєн бєлєгїн дежурлукка дайындоого каалашынча укугу 
бар. Анын бир кездеги: «Класском ким болор экен? Эгер башка бирєє 
дайындалса, анда мен кантмекмин? Ар дайым єзїмє баш ийген 
балдар менен катар дежур болуп, досканын бетин сїртємбї?» деген 
бушайман суроолору кєп кєргєн тїш катары унутулуп калды, эчак 
эле. Билинбей арадан ай єттї. Жолой бара-бара бой кєтєрє баштады. 
Малик экєє болбогон жерден чатакташа кетишти.

– Тряпканы жакшылап суулабапсыў! Карачы, досканын бети 
аябай кир! – деди бир жолу. Доска таза эле.

– Таза эле го,– деди Малик.
– Таза эмес! –Анан єз укугунан пайдаланып: – Сїрт деп жатам 

мен сени! – деп чаўырды.
– Сїртпєйм. Малайыў барбы!..
– Малайсыў! – Досчулук бузулду. Чекит. Арифметика сабагынын 

айынан достошкондор да андан кєчїрїп жазышпай калышты. 
Досчулук бузулду. Чекит.

– Кызылала тобумду тєлє! – Эшмаматка асылды Жолой.
– Мен жарган эмесмин.
Баягыда єзїў айтпадыў беле мен жаргамын деп. – Канчалык 

актанганына карабай Жолой андан жаўы топ кайтарып алды. 
Досчулук бузулду. Чекит.

Алмалар гана дооланган жок. Желип калган да алар.
Биринчи чейрек аяктаар алдында арифметика сабагынан 

контролдук иш болду. Элден эртелеп Жолой аткарды тапшырманы. 
Бирок дептерин мугалимге тапшырарда чоў каталык жиберди: 
маселе аткарылган дептеринин ордуна, балакет басып, баякы эсеп-
кысап тизмеленген «Арифметиканы» берип жибериптир, бирдемеге 
алагды болуп жатып. Эртеси биринчи эле сабакта мугалим аны 
ордунан тургузду:

– Бул эмне деген контролдук иш, Жолборсов! Эмне деп 
тантырагансыў бул жерде!.. «Абдразакка эки алма бердим... Асилге 
їч алма бердим...» Мен контролдук ишти ушул «бердим» жєнїндє 
жаздырдым беле? Карагылачы, балдар, ишенбесеўер! – Балдар 
дептердеги эсеп-кысапты кєрїшїп, єздєрїнїн каталыктарын 
тїшїнїштї. Алданганда алар... 

Ошол кїнї кайрадан класстык чогулуш чакырылып, Жолой 
«бийликтен» кулады. Кырсык!

Сабак бїтєрї менен сандалып їйїн кєздєй жол тартты Жолой. Єзїн 
єзї туюкка туш кылганын тїшїндї. Бул оор абалдан арылуунун ама-
лын издеди. Сааттын маятнигиндей тынымсыз кайталанган бул суроо 
жїрєгїн єйїп жатты: «Эмне кылуу керек?.. Эмне кылуу керек?..»
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БОРБАШ

Кїлгє дымдалган коломтонун оттору шамалдын эпкини алдында 
жылтылдаган учкундарды тараткан сыяктуу, бїркїтчї Карабайдын 
аўгемелери Ормотойдун сезимине жаўы ой, жаўы тилек учкундарын 
пайда кылды. Кандай айла кылып болсо да канаты бар бир кушту 
тирїїлєй кармап алып, їйрєткїсї келди. «Бїркїттїн балапанын 
тапсам» дегенде «эки кєзї тєрт болду». Бирок бїркїт дегениў, тээ 
тоодогу зоодо болот эмеспи. Ал жакка атасы менен энеси балээни 
жибереби, бєєдє жем болосуў деп коркоор. Чын эле балапанына кол 
салсаў бїркїт карап турбас, курч тырмактарын сапсайган башына 
матырып алып: «Рас келипсиў, азамат олжо», – деп зоо їстїндє 
каалгый учуп сайран кураар. Ал тургай, тиги чыпалактай чымчык 
деле жаман уясына тийсеў коркпой келип мурдуўду жара тээп кетет 
эмеспи... Мисченин баласын баксамбы? Бирок ал дан менен курт-
кумурска жегенден бєлєктї билбейт. Айрыкуйрукчу, жоручу же 
болбосо кыргыйчы?..

Айрыкуйрук менен жоруну капкан, тузак коюп кармап алса 
болот. Ал эми кыргый... кыргыйды колго тийгизиш кыйын. Аткан 
октон тез учат эмеспи. Уча эле берет, уча эле берет. Тапкан олжосун 
ысуулайында бир-эки бурдайт да, кайра эле учат. Уясы кайда экенин 
адам билип болбойт. Тузагыўа кєз кыйыгын салса деги эмне дейсиў...

Ормотойдун ындыны єчє тїштї. Айласы куруганда бїркїтчї 
Карабайдан:

– Жору менен айрыкуйрук теке алабы?– деп їмїткєр сурады.
– Сен мактаган жору єлгєн малдын этин гана чокуйт, жоор аттын 

жонуна гана жармашат, андан бєлєктї билбейт,– деди бїркїтчї. 
– Ал эми айрыкуйругуў бїркїт эмес, бїркїтїў айрыкуйрук эмес. 
Сен эмне, эшигиўдеги жєжєлєрїўдї кырдырууга таптайын деп 
жїрєсїўбї? Атаў менен апаў «бурама конфет», «май токоч» берип 
койбосун, же мейлиби?

Ормотой їндєй албады.
– Укчу уулум, мен сага бир жакшы куш сунуш кылайын, 

ошону тап. Эў кичинекей, куштардын ичинен эр жїрєк, айлакери 
менимче ошол. Аны табууга єзїм да жардам берем. Багып їйрєтє 
баштаганыўда жол-жобосун тїшїндїрєм. Анан кушуў табына 
келгенден кийин гана: – Омоў убакыт жетти, ууга аттансак кантет, 
– деймин. Азыгыўды эшегиўе артынып, кушуўду колуўа кондуруп, 
тоо тарапка чу коёсуў. Балким, мен да сени менен бирге барармын. 
Болбосо аркар-кулжаны жалгыз єзїў эшегиўе кантип артмак элеў, 
туурабы? Ошентип, сен тоого барсаў, кушуўдун кїчїн ошондо 
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кєрєсїў. Кудай бетин салбасын, бул бир укмуш болот. Эгер укмуш 
болбосо, бїркїтчї абам жалганчы экен деп элге жайгын. 

Ормотой бїркїтчїнї їмїткєр карады.
Сенин, уулум, ал жерде аткараар ишиў экєє гана: биринчиси, 

олжону кєздєй тукурган кушуўду «Кля!», «Кля!», «Кля!».. «Пєє!», 
«Пєє!», «Пєє!», «Пєє!».. – деп кыйкырып, кайрып алмай, экинчиси, 
олжону єзїў терип алмай!  Ха-ха!

– Ал алгыр куш кыргыекпи, же башкабы, бїркїтчї аба?
– Жок, уулум, ал – борбаш!
– Борбаш?..
Ооба, ушул эле кичинекей борбаш. Сен мага ишенбей турасыў го, 

ээ! Илгери борбаш таптап айылды таў калтырган бир мергенчи бол-
гон. Муштумдай болбогон борбашын колуна кондуруп алып, биздей 
бїркїтчїлєргє теўелип ууга барган. Бїркїтчїлєрдєн бирибиздин да 
жолубуз болбой, ошол олжолуу кайтып аябай уят болгонбуз. Ошо-
лордун баары эсимде. Биз уулум, ошол акылман мергендин єнєрїн 
колдонобуз...

...Борбаш табылды. Канаттары телчигип жаўыдан уча баштаган 
сары ооз балапан, мектеп астанасын биринчи жолу аттаган шок 
окуучудай, адегенде Ормотойдун сабагына кєўїл бурган жок. 
Тумшугуна такаган чегирткени таназарына албай, кайсыл тарап 
оюна келсе ошол тарапка колоктоп качып жєнєйт. Бирок кайда барат 
дейсиўер, шыйрагына байланган беш кулач жип турганда.

– Эч жакка барбайсыў, – дейт Ормотой борбашына кайра-кайра 
эскертип, – мен сени їйрєтєм, кырааным...

Кечкурун кармалган балапан эртеси ошол маалына чейин бир 
да жолу даам таткан жок: таўкы ырыскысын таназарына албады, 
тїштєнгєн жок. Мына эми тооктор тїнєгїнє топтолуп жаткан кезде 
да єзїнїн кєктїгїн карматып отурат.

Тумшугуна бекем тиштеген азыгын ана жутат, мына жутат 
деген їмїт менен саргарып кєпкє кїтєт Ормотой. А балапан болсо, 
жийиркенгенсип чегирткени тили менен тїртєт да, качып жєнєйт. 
Анын бул жоругу баланы санаага салды. Єлїп калбагай эле... Ачка 
туруп, дегеле жаалдуулугуна эмне демексиў!

– Анда, мен сени зордоймун!– деди Ормотой борбашына ороўдоп. – 
Эртеў менен бир чегиртке кїн шашкеде бирди, тїштє, тїш оой жана 
кечкурунга чейин бардыгы болуп бешєєнї аймап салышыў керек эле!

Ширеўкенин кутусундагы жаўы кармалган чегирткелердин 
семизирээгинен бешєєнї атайын бєлїп алды да, балапандын эркине 
койбой, таўдайына тыга баштады. Эгер таўдайына туруп калса, бир 
нерсе менен андан ары итерди.
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– Бир, эки, їч! Ураа! Араандай ачылган балапандын оозуна, 
тїкїрїгїнєн бир-эки курдай чоў-чоў тамызды. Анткени биринчи-
ден, таўдайы катып суусабасын да, экинчиден, «тїкїрїк кушка май 
болот»– деп бїркїтчї Карабай абасы айтпады беле.

Атасы кичинекей карындашына сатып келген тапочканын 
капкактуу кутусуна аны жайлаштырды да, кара мышык жетпес 
жерге илип койду.

Ормотойдун кєўїлї эми тынгансыды. Борбашынын курсагы ток. 
Тїнєгї тууралуу кам санабаса да болот, ыўгайлуу ємїр єткєрїшї 
їчїн кутунун ичине материалдан жалаяк сыяктуу кылып, тєшєнчї 
тєшєп койгон. Жылуу да, таза да. Эгер тєшєнчїсїн борбашы булгап 
койсо, самындап жууп, кайра тєшєп коёт. Тїнєктїн анча деле 
жетишпеген маанилїї эмес бир жери бар: ал боёлбогон. Бетинде 
тапочканын сїрєтї бар кутучада аркар, кулжа ала турган кушту 
тїнєтїп, шылдыўдап кор кылыш болбойт. Таў атса эле аны Ормотой, 
сєзсїз, эбине келтирет. Апасынын кызыл жїн боёгу кай жерде 
катылганын ал билет эмеспи. Уурдабай сураса деле апасы андан эч 
нерсе аябайт. Ал эми кара мышык маселеси чатагыраак. Єлтїрсє 
убал. Анын їстїнє ал чоўойгондон бери їйдє бир да чычкан калбай 
калды. «Мыё-оо» десе эле чычкандардын алыстан жїрєгї тїшєт. 
Мунусу го жакшы, бирок борбашты жеп коюшу анык. Ормотой 
кара мышыкты єзїнїн бирден бир душманы катары эсептеди. 
«Кара мышык – кара жолтойлук» – деп айтпады беле бир шофёр 
машинасын айдап баратканда алдынан бир кара мышык кесип єтсє. 
Ошонун санааркаган єўї Ормотойдун кєз алдынан эч кетпей койду. 
Себеби Ормотойдун єзї да, шофёрдон бешбетер жаман абалда эмеспи. 
Кечкурун тамак маалында Ормотой атасынан сурады.

– Ата, кара мышыкты жоготуп, ак мышыктын баласын бакпай-
лыбы?

– Алчы? Борбашымы жеп коёт деп коркуп жатасыў го ээ, уулум?
Єзїнїн ички оюн атасы суратпай билгенине Ормотой кыстала 

тїштї. Їй ичине эмгеги сиўген кара мышыкты атасы бир-эки курдай 
кєпчїлїккє мактаганы анын эсинде эле.

– Жок, – деди Ормотой актана, – жебейт деўизчи... «Жесе оўой 
эле жейт», – деди ичинде. – Бирок аябай эле сапсайып, килтейип, 
сулуу болбой калыптыр, – деп аныктады мышыкты.

Апасы колдоп кетти:
– Чынында бул мышыктын кылганы жакшы эмес, бешиктеги 

баланын їстїнє жатып алмай єнєрї бар экен. Кокус тумчуктуруп 
коёбу деп корком. (Чынында, ушундай болгон эле.)

Эхе, кеп бар! Омокеў бекеринен кичинекей ак мышыктын баласын 
самаган жери жок. «Кара мышык – кара жолтойлук, ак мышык – ак 
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жолтойлук» – деп єзїнїн сєзїн єзї ырастады. Экинчиден, кичинекей 
ак мышык чоўойгуча борбашка тие албайт, чоўойгончо борбашы 
элик-текелерди алган кыраан болуп калат. Ал кезде ак мышыгы 
килтеймектен милтейсе да, борбашы куйругун карматпайт.

Кїтїлбєгєн жерден атасы ойлонуп туруп айтты:
– Кай жерден кєрсєў сєзсїз карма аны, тээ талаага таштап ке-

лейин эртеў.
– Ура!
– Апа, самын кайсы жерде?
– Эмне кыласыў аны, сен ар дайым самынсыз бети-колуўду жуучу 

эмес белеў, тїшїўєн чочудуўбу?
– Жок, мына мунун...– Колундагы булганыч чїпїрєк-чапырагын 

кєрсєттї.
– Аа! Баламдын жалаягын жубам дегин! Апенди десе...
Ормотойго ушул сєз гана жетиштїї болду. Уялганынан кулагынын 

учуна чейин кызарып кетти. Кайрылып экинчи эч нерсе сураган да 
жок. Кирди арыктагы сууга чайкады да, далдараак бир жерге илип 
койду.

Балапан бїгїн эмнегедир адамга ийигенсип калыптыр. Кечээкидей 
анчалык дыргаяктап кача бербейт. Учушу дагы начар. Салмагы оор 
тартып, учканда жерге чабылып конот. Бир кєргєн киши али жетиле 
элек деп ойлойт. А Ормотой мунусун семиргенинен деп аныктады, 
Анткени кечээ кечкурун мыктап тойгузбады беле. Ал эми бїгїн 
кечке чейин он чегиртке жедириш керек. Сентябрга чейин дагы эки 
ай бар. Ошондуктан балапанга арбын-арбын жем берип, эртерээк 
чоўойтушу зарыл.

Ормотой борбашынын бутундагы узун жипти чечти. Эркиндик. 
Эмнеден коркмок эле. Кара мышыкты атасы талаага таштаганы алып 
кеткен. Эгер балапан качса баары бир алыс кете албайт. Чєп-чар, 
куурай-суурайдын калыў жерине дегеле жолотпойт, андай жерде, 
кокус жоголуп кетерин билет. Мына тазаланган кепкенен эшиктин 
алды турбайбы, каалашынча «пєє-пєєлєп» борбашын їйрєтє берет. 
Жыргал!

Бїркїтчї Карабай абасы айткан колундагы жемди борбаштын 
тумшугуна жакындатып: «Кля!», «Кля!»–деп їн салгын, анан ал да: 
«Кля!», «Кля!»–деп оозун араандай ачып жооп берет, ошондо жемди 
оозуна салып кой, андан аркысын єзї билет. Ушул ыкманы бир нече 
жолу колдонгонуўдан кийин, борбаш їйрєнєт да, акырында колдогу 
жемди єзї тартып алуучу болот. Їнїўдї чыгарып, колуўду кєтєрїп 
эле койсоў, сенден сєзсїз жем їмїт кылат. Оболу кєнбєй кача 
берген немеден, учуру келгенде єзїў качып кутула албай каласыў. 
Їйрєтїїнїн биринчи алиппеси ушул, уулум.
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Їйрєтїїнїн дагы башка ыкмасы болот: эгер куш берген жемиўе 
кєўїл бєлбєсє, кїн мээ кайнаткан учурда, єзїў кєлєкє жерге 
туруп ал да, аны бир жарым кулач єзїўдєн обочолонтуп кїндїн 
ысыгына кактап сазайын бер. Сокур куш болсо да салкын жерге 
ыктайт, салкын жерге талпынат. Эскертемин: «Кля!», «Кля!» менен 
жемди унутпагын. Жаныўа келери менен эгер кааласа сыйлап тур. 
Кєпкє кайтала. Секин-секин кєнє баштайт. Аралыкты аз-аздан 
кошуп отуруп ыраактан. Анан єзїў да ысыкка отуруп алып, ошол 
ишти кайтала. «Кєлєкєўдєн айланайын Ормотой, кайдасыў», – 
деп кєлєкєўє ыктайт. Ошентип, уулум, борбашыў єзїў турмак 
кєлєкєўдї ээрчий турган болот.

Їчїнчї ыкмасы: кєпкє кезертип ачка кой. Айласы куруганда 
атала берсеў да ичем дейт. Ошондо чегирткеден сугунткун, тїзїкпї?

Ормотой, ушул ыкмалардын бардыгы, кушка єз ээси ким 
экендигин таанытуунун жолу болот.

Кийинки жолу уу алдырмай жолу. Оболу чымчык эти менен жаўы 
союлган малдын сулп этин жедирип їйрєтїшїў керек. Эттин даамын 
билсин, ансыз борбашыўа аркар алдыра албайсыў. Андан кийинки 
кезек канаттуу аттуунун кайсынысы болсун: мейли таранчыбы, 
мейли мисчеби, тирїїлєйїн тап. Буттарын башына бириктирип 
байла: анчалык бекем болбосун, башы жер караган абалда болсун. 
Анан коё берсеў да эч жакка учуп кете албайт. Канаттарын каккылап 
гана бир жерде тыбырчылап жата берет. Бул кезекте борбашыўды 
ачкараак абалда карма да, байлалуу канаттуунун денесинин бир 
жеринен эти кєрїнгєндєй кылып айры. Анан «пєє!» деген їн 
чыгарып, кушуўду тукуруп кой. Канаттуу єлгїчє аны менен жаалы 
чыга албай кармаша да берет, тартынбай барып, денесине кол сала 
берет.

Бул – кыраандыктын эў сонун ыкмасы. Борбашыў балакатка 
жетип тапталгандан кийин, кєрїнгєн чымчыкка кол салып тарпын 
чыгарат! Кийик, теке алдырмайдын жолу мындай: єзїўдїн эчкиўдин 
эки кєзїнє сулп этти салаўдатып байла да, борбашыўды кондуруп 
кой. Анысын да жейт, мунусун да жейт. Дасыккандан кийин, кєзгє 
асылмай єнєрдї їйрєнєт. Этият бол, айылдагы кой-эчкинин бардыгы 
сокур болуп калбасын,– деп тамашалады бїркїтчї. – Ал эми сокур 
мал жарым кадам баспай жатып калат эмеспи.

Менин сага берер акыл кеўешим, максатка адам аракет менен 
жетиптир. Борбашыўды кыраан кылып тапта. Андыктан, ар бир 
ыкманы кайтала, кайтала, кайтала!..

Сентябрь!
Окуу жылынын башталышынын бул биринчи кїнї балдар їчїн 

єзїнчє эле чоў майрам. Майрамга карай ашып-шашып Ормотой 
келатат. Колунда сумкасы, далысына кондурган борбашы бар.
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Мектептин спорт аянтчасына жакындады. Тигине, балдар-кыздар, 
окутуучу эжелер, агайлары... Бардыгы Ормотойго тигиле карап 
калышты.

– Кана, Ормотой, эр болсоўор борбашыў экєєўєр билген 
єнєрїўєрдї кєрсєткїлєчї! Тартынба, Ормотой, силерден чоў нерсе 
кїтїп кєпчїлїк жарданып турат!

– Бул куш їйрєтїлгєнїн кєрїп турбайсыўбы?– деп жооп беришти 
экинчилери.

Ормотой далысындагы борбашын алаканына кондурду да: «Пєє!» 
– деп бир шаўшып туруп, аны кєккє серпти. Жарданган кєпчїлїктїн 
їстїнє муштумдай болгон шамдагай куштун канаттары кагылып 
беш-алты айлана жасады да, бийик теректин кылда учуна барып 
конду.

– Качып кетпегей эле,– дешти саксынышып бирєєлєрї.
– Качса качып деле кетет,– дешти экинчилери.
Качпас,– деди арсар гана, їчїнчїлєрї. Ошол кезде Ормотой экин-

чи ирет шаўшыды:
– Кля, кля, кля!
Ким чакырып жатканын тїшїнгєн борбаш ошол замат ошондой 

эле їн менен жооп кайтарды: «Кля, кля, кля!»
–Пєє-пєє-пєє!– деп чакырды Ормотой кушун. Борбаш теректин 

учунан учуп чыкты да, чакырык їн угулган тарапты кєздєй багыт 
алды. Ал Ормотойдун тєбєсїнєн эки-їч курдай ары-бери кайып 
айлана учту да, сунулган колдун алаканына конуп калды.

Кєпчїлїк дїр эте тїшїштї...
Бир кїнї бїркїтчї Карабай абасы капыстан Ормотойго мындай 

деди:
– Кана, Ормотой, убакыт жетти: келерки дем алышыўда ууга 

аттансаў кантет. Камда азыгыўды, чомдо эшегиўди, ээрчит итиўди. 
Тїзїктєнїп даярдан, макулбу?

– Макул, аба.
Ошол кїнї Ормотой жарым тїнгє чейин тынган жок, жаа жаса-

ды, жебе жасады. Тоо деген тоо да! Эмнелер кїтїп болбойт андан. 
Балакет басып алдынан карышкыр, же аюу чыгып калышы ыкты-
мал. Так ошондой учурда жаа зарыл болот. Аз уктаганына карабай, 
бїркїтчїнїн «тур!» деген їнїн угары менен кєздєрї чайыттай ачыл-
ды Ормотойдун.

Ал борбашын чакыра баштады. Жооп жок. Дагы, дагы... 
Билинбейт...

Бак тарапка чуркады. Жок... Коўшулардын короосунан їмїт 
кылды. Дагы эле жок. Жок, жок, жок...
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Аттиў ай! Азыгы камдалып, эшеги чомдолуп, ити байланып, 
жаасы жайланып, баары даяр болгон мезгилде борбашынын 
табылбай жатканын карачы! Їч ай бою эмгектенип, теке алдырарда 
борбашынын жоктугун карачы! Эгер олжолуу кайтсам айылга эт 
салып берем деп, эч кимге айтпай купуя максат кылуучу эмес беле! 
Аттиў ай, кыраанынын жоктугун карачы!..

Бардык жактан їмїтї їзїлїп, Ормотой їйїнє кайтты. Балким, багым 
болуп табылып калар деген ой менен єздєрїнїн малканасына кирсе, 
илгери жоголгон кара мышыгы «шарт» этип акырдын ичинен атып 
чыкты да, кайдадыр житип кетти. Баланын кєз алдында желгенден 
кийинки калган борбаштын бозоргон канат-жїндєрї бырыксып 
чачылып жатты. Єзїнїн эў ысык кєргєн жолдошунан ажыраган 
кишиче ал салмактуу басып жакын келди да, єтє эле мїўкїрєгєн абалда 
башын шылкыйтып, жылтыраган акылдуу кєздєрїнєн мончоктогон 
жаш чыгарып, «ыраматылык» кушуна аза кїттї.

ТЇШЇНЇК

Биздин турган колхоз колотко отурукташкан беш-алты айылды 
бириктирип турат. Орто аралыгында дїкєнї бар. Атам ошондо 
иштейт. Їйїбїз андан алыс болгондуктан, таў ата жумушуна жол 
тарта турган. Кээде мен да кошо ойгоном. Айылдын башына чейин 
бирге учкашып барып, узатып келчїмїн. Ушинткенимди жактыра 
турган.

«Салпактатып эмне кыласыў муну?»–деп апам тїшїнбєй айтып 
калганда:

– Тим кой баланы, сергек болсун, – дечї атам. – Таза аба кєўїлїн 
сергитет...

Бєлєгїн айтпаганда да, менин таза абаны жутушума чейин кам 
кєргєн атамы абдан жакшы кєрєєр элем.

Їчїнчї класска кєчкєн жылы дїкєнгє бир нече жолу барып, 
балдар менен достоштум, кєп кишилердин їйїн кєрдїм. Алыс эмес 
жерде їчєє жаўы салыныптыр. Їстїн жаап койсо эле бїтє тургандай. 
Мен алардын бирєєнїн ээсин жакшы билем. Ал Сабит эле. Мотоцикли 
бар. Биздин їйдїн тушунан кєп єтє турган. Экєєбїз дїкєндє 
таанышканбыз. Мени: «Чоўойсоў жакшы дїкєнчї болосуў»,– деп 
мактаганы эсимде. Бир кїнї классташ балдар биригип китеп окуп 
олтурсак, жогору тараптан мотоциклдин їнї чыгып калды. Жолду 
кєздєй чуркадык. Сабит аке келе жатыптыр. Коўшубуздун тушуна 
токтоду. Їйгє кирер алдында минтип эскертти:
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– Эй, «командир»– деди ал їй ээсинин уулуна,– эч кимге кол 
тийгиздирбе, мына бул жардангандарды алыс тургула де! 

«Командир» жакшы бала эле, тигил кирип кеткенден кийин:
Келгиле, кєрєбїз. Кармай бергиле, куубайм! – деди. Колубуздун 

кычуусу, кєзїбїздїн моокуму канганча мотоциклдин жанында 
болдук. Бала бир аздан кийин себепсиз эле кароолчулугун аткарбай 
їйїнє кирип кетти да, муну айтып чыкты:

– Сабит аке атамдан тунуке сурап жатат. Атам макул деди. Анын 
акчасына арзаныраак шифер алабыз деп жїргєн.

– Бир топтон кийин їйдєгїлєр кєрїндї.
– Мотоциклге мине аласыўарбы?
– Жок!
– Ээ, жаман десе, сага їйрєтїш керек экен да! Кел, учкаш. Тєлкє, 

бекем карма.
Сабит акенин «баласаактыгынын» аркасында «командир» 

мотоциклге учкашып бирде айылдын этегине, бирде башына ойт 
берип ойноп жїрдї. Биз алардын чаўына аралашып, артынан чуркап 
жыргап жїрдїк. Ошондо дикилдеп чуркап жїргєн балдар менен 
катар мен да муну самаган элем: «Сабит акем биздикине да кирсе 
го»... Арадан кїндєр єттї. Коўшуман сурадым:

– Сабит аке тунукеўерди алып кеттиби?
– Жок. Акча издеп жїрїптїр деп уктук.
– Мотоциклине минсеў керек?
– Кєрє элекмин, кєрсєм го жыргайт элем!
– Эртеси аны кєрдїк. Жогортон тємєн карай єтїп баратып: «Аа, 

азаматтар!»– деди. Тємєнтєн бат эле кайрылды. Мотоцикл токтоду. 
Чуркап бардык.

– А, салам кайда?– Тартына тїштїк. Чоў адам бизге кичи пейилдик 
менен кол сунуп жаткан. Капыстан ал: – Атаўа барасыўбы?–деди.

– Барам, аке,– дедим мотоциклден кєзїм єтїп.
– Учкаш,– деди эркелете. – Тєлкє, бекем карма! Ии, ошондой. 

Аз-за-маат!
Ичимден сїйїнїп: «Минтип бизди ойноткон кандай жакшы киши 

Сабит акем!»– деп ойлойм...
Ийри-буйру колот арасындагы чоў жол менен зымырап 

баратканымда биздин артыбыздагы чаўыган топурак сур туманга 
окшоп жатты. Кєўїлїмдє тумандуу суроо бар эле: «Неге бизди 
минтип ойнотот?..»

Дїкєндїн тушуна келип токтодук. Тїштїм. Сабит акем андан ары 
жїрїп кетти. Аябай сїйїнгєн мен жылмайып, атама кирдим. Соода 
жїргїзїп жатыптыр. Мени байкаган жок. Бет маўдайына барып, 
келгенимди билгиздим.
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– А сенсиўби, Султан! Кайдан учуп келдиў мында?
– Сабит акем мотоцикли менен алып келди, билдиўизби?
– Киреби мында?
– Кетти.
– Кетти... Кириўиз дебейсиўби?!
Андан кийин їч-тєрт жолу дагы келдим. Адатындагыдай ал 

атамын їстїнє кирген жок.
– Кетти, – дейм атамын суроосуна.
– Кеттиби? Кириўиз дебейсиўби? А балам-аа! 
Бир жолу ал кирип келди эле, агамдай жабыштым.
– Сабит аке!
– Кел, Сабит кел! – анан жабышкан мага карап: – Жаман 

їйрєнїпсїў, ээ... – Жетине албай айткан сєзї эле атамын.
Бала да кєўїлї єссїн, тим коюўуз... Кєпкє эркелетишти мени.
– Султан!
– Аа...
Акеўдин мотоциклине дайым эле минесиў, эми кантип 

сыйлайсыў, єзїў айтчы? Акчаў болсо конфет алып бербейсиўби, 
канча тартайын, бол ылдам!..

– Акчам жок, чоўойгондо алып берем,– дедим.
– Туура айтасыў!– Башыман сылады Сабит аке. Дїкєндє їчєєбїз. 

Атам бир бутылканын оозун ачып, мейманга стакан сунду.
– Алып кой, иничек. Султан иниўдин чоўоюп, кезеги келгенде 

сени да мотоциклге учкаштырышы їчїн!
– Султаным эр жетип, ємїрлїї болушу їчїн! – «Чыўк» этип  їн 

чыгарган  стакандар буга  кїбє болушту.
Арадан эки кїн єтпєй Сабит аке бизди конокко да чакырды. Їстї 

жабыла элек їйдї кєрдїк. Дасторкондогу табакка їймєктєлгєн 
палоону жеп жатканыбызда, сєз ошол тууралуу болду.

– Їйїўдї качан жабасыў, Сабит?– деди атам.
– Билбейм, колдо азырынча болбой жатат. Силерге коўшу 

жашаган кишинин тунукеси бар экен, макулдашып койдум эле. – 
Ээ, эмнесин айтасыў! – Їшкїрїп койду. – «Жєлєк болор адамыўды 
кулап кетерде кєр» деген эмеспи. Досторум да, кастарым да бар эле. 
Туугандарым, тааныштарым да бар эле, бири да ал-жайымды сурап 
коюуга жарабайт. Ар ким єз арабасы менен алек. –Тамак желгенден 
кийин муну кошту:

– Таянарым єзїўїз... Дїкєнїўїздєн беш жїз сом карыз берип 
турбасаўыз болбойт. Зарыктырбайм, бат эле кайтарып берем, аке?

Атам жерден башын албай:
– Ушул акча єзїмдїкї болсо... Єкмєттїн, элдин мїлкї экен, – 

деди.
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Кечинде атка учкаштык да, їйдї кєздєй жол тарттык. Атам ойлуу 
келе жатты. Кез-кез карт-карт кїлїп, бир нерсеге таў калгандай 
башын чайкап, кызык тїрдє эле. А менин кєўїлїмдє Сабит акенин 
акча сураганы гана кайталанып турду.

Бир жума їйдєн жылган жокмун. Коўшум экєєбїз мотоциклге 
мингенибизди айтып бир кыйла аўгеме куруп жїрдїк.

– Сабит аке качан ойнотот бизди?
– Билбейм. Колу бошобой жїрєт го. Кєрїнбєйт.
– Бїгїн атаўа барбайлыбы? Балким, ошол жакта жїрїп мото-

циклге минип ойноп жїрбєйлї.
Бирок шеригимди атасы жибербей койду. Жалгыз жєнєдїм. 

Айылдан узап, колоттун ичиндеги жолдо баратам. Капыстан 
артымдан мотоциклдин їнї угулду. Карасам, Сабит аке! Мотоциклдин 
їнї эле угулса сїйкїмдїї Сабит акемин элесин эстеген жаным, 
кандай бактылуу болгонумду айта аламбы? Заматта ал жанымдан 
єтє берди. Мына азыр токтотот, анан экєєбїз учкашып жєнєйбїз 
деген ой оюмду кєўїлїмдї гїлдєтїп жиберди.

– Сабит аке! – дедим ички жакшы кєрїїмдї арнап. Бирок ал мага 
бєтєнчє мамиле жасады:

– Жолобо! – Чаўырды. – Энеўдин мотоцикли жок бул жерде! 
Жогол!

Заматта узап кетти. Менин кєўїлдїї оюнум їчїн кам кєргєн, 
стакан кагыштырар алдында атамдай узун ємїр тилеген бул адамдын 
алиги сєзїнє ишенбедим. Сїйкїмдїї мамилеси кєўїлїмє уялап 
калган эле. Тигине, ал менден алыстап баратат. Жолдун уюлгуган 
чаўы, кичинекей сур туманга окшоду. Менин да оюм туман: эмне 
їчїн токтотпойт! Эмне їчїн? Жок, ал менин їнїмдї укпады же 
мени кєрбєдї. Жок, жанагы кыйкырык аныкы эмес, тырылдаган 
мотоциклдин їнї!

Бардык кїч-дарманымды жумшап, буттарым кєзгє илешпей 
дикилдеп, артынан кыйкырып жєнєдїм:

– Са-би-ит а-ке!  Са-би-ит а-ке-ее!..

Тїшїнїк
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Поэзия

Àйыл таўы
Алдыўда болуп жайдак ат
Азанда чыксаў мал карап,
Адамда обор козгочу
Айылда аткан таўдар ак.

Атыр жел беттен аймалап,
Ажайып болчу чар-тарап.
Єрт чалган єўдїї кєрїнчї
Єндїрдї каптап мандалак.

Ыргалса гїлдєр башты ыргай
Ээликкен атка бастырбай –
Суктантып таўкы сулуулук
Турчумун кырда тап жылбай.

Атса да азыр таўдар ак
Минїїдєн калгам жайдак ат.
Таптырбай бала чагымдай
 Таныптыр жерди мандалак.

Кызгалдак жапкан беттерди
Кыян-сел жайпап кеткенби?
Гїл эмес, дїйнєм кїл болуп,
Єкїнєр эми кез келди…

ильгиз 
ТАЛиП

1938-жылдын 1-ян-
в а р ы н д а  Ж а ў ы - Ж о л 
районунун Ак-Суу кыш-
тагында туулган. 1961-
жылы КМУнун журна-
листика бєлїмїн аяк-
таган. Кєп жылдар бою 
мамлекеттик радио 
жана телевидение тар-
магында, «Кыргызстан 
маданияты» жумалы-
гында, «Чалкан» жур-
налында, «Эркин-Тоо» 
гезитинде иштеген.

Бир катар аўгемелер 
жана ырлар жыйнакта-
рынын автору. Кєркєм 
котормо жаатында да 
эмгектенип, кєптєгєн 
китептерди чыгарган, 
кинофильмдерди кыргыз-
чалаткан.

«Кыргыз маданияты-
на эмгек сиўирген ишмер» 
деген ардак наамдын ээси.
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Алла жана адам 
– Аялды не койдуў Эгем,жаратып,
Кыйноо салды кылчактатып 
   каратып?
– Болсун дегем сени ашык!
– Бир мїїнї жок – бар мїчєсї 
   жарашып,
Алтын купа – кош алмасы 
   жанашып...
– Болсун дегем сени ашык!
– Дидарына айдын нурун 
   жалатып,
Кагелес бой, калтар чачта 
   жарашык.
– Болсун дегем сени ашык!
– Эгем, эми айтчы сырды мага 
   ачык,
Неге койдуў мээсин бєксє 
   жаратып?
– Болсун дегем сага ашык!

Кан кудалуу болдум
Сабылып жїрїп тапкан кыз
Садага улак чапканбыз.
Умсунтуп келбей удаасы
Маўдайга бїткєн жапжалгыз.

Жат кєздєн катып чоў эне 
Энеси єпкєн жок эле.
Эр балага жол бербес 
Эў эле ашкан шок эле.

Тон бычса бирєє сыртынан
Ток ургандай тырчыгам.
Чырагын куттуу їйїмдїн
Чыкпайт деп жїргєм ыркыман.

Кєрїнїп артык каныштан
Кєп эле жуучу салышкан.
Айылдан бир теў чыкпады
Арзышып жїрїп табышкан.

Окуймун десе чет элден
Азарын билбей Мекенден.
Орошон адис болор – деп,
Ой жорупмун бекер мен.

Ак жїздєр Батыш жактагы
Кай жеринен жакпады?
Ынды кара болуптур
Оўбогон кыздын тапканы!..

Кайрылып келчї туурга
Кантип кыз жетсин уулга!
Кан кудам эми негрден
Мобуту, Чомбе, Лумумба!..

Кєл таўы
Толкундар шапар тээп куушканын,
Топурап кыйкуулаша куу учканын,
Суктана карап туруп кєл жээгинде
Лаззет го тосуп алуу ууз таўын…

Камгактай жумаланып кєктє 
   булут
Жаткансыйт таў тосууга алдас  
   уруп…
Кєшїлтїп кєл илеби магдырайсыў
Кєйгєйї кєр турмуштун 
   унутулуп…

Керемет кєлдїн таўы ушул чакта
Кеп эмес бейиштеги сейил бак да!
Кыялыў чардак сымал чаргып учат
Бактылуу жан жок анда сенден  
   башка!..

Ырлар

www.bizdin.kg



70

Кїзгї жалбырак
Сарманаттай жалбырак
Сабагында салбырап,
Жаалданган шамалга
Жан соогалайт жалдырап.

Сары жездей жалбырак
Санааларды сан кылат.
Жагалданган жазгы ыраў
Эми кайдан кайрылат?

Їшїк урган жалбырак
Їзїлєм – деп кайгырат.
Пендеў чукул сапары
Їмїттєн кеч айрылат…

Сагынбай кантип 
жїрсїў дейм?

Эстеген сайын Аксымы
Элестейт кєзгє жаш сулуу.
Алгачкы сїйїїм ага арнап,
Акталбай арзуум – таттым уу.

Кетсеў да кошкун дебестен
Єчїрєр кїч жок сени эстен.
Сакайтчу даба табылбас,
Сагыныч болду мени эзген.

Абасы сага жактыбы,
Аксыдан жери жакшыбы?
Табышмак дале мен їчїн
Таптыўбы, жокпу бактыўы?

Тайгалтып тагдыр бактыўы
Тартпадыў бекен запкыны?
Сагынбай кантип жїрсїў дейм
Сайран жер салкын Аксыны?

Тууган жер турган кут конуп,
Кусаў жаз, келгин куш болуп.
Аксынын укпай ыр-кїїсїн
Аздыў го ичке бук толуп…

Чет єлкє сенин Мекеўби,
Бєтєн эл баркка жетерби?
Ашыглык їчїн кїў болуп,
Ким кыят Ата Мекенди?!.

Эл кїткєн эрен келеби?
Жорудай жабалактап тарпка шашкан
Дардестер дарбып кирди так талашкан.
«Эл жыргап, бейиш кылам єлкєнї» – дейт
Мурда не жадыгєйлєр тєнїп жаткан?

Кайтарып калк мїлкїнїн жоголгонун,
Ордуна коёт экен тонолгонун.
Барында сыйкырчылык єнєр бардай
Башты маў кылып койду оёндоруў.

Ильгиз ТАЛИП
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Тїрї жок башкаларга байге берер,
Биринен бири єткєн сай берендер!
Апсисин тыйып койчу эки ажонун
Суурбай кындан кылыч кайда элеўер?

...Ка-ап, буларды  шайлаганда баштараак,
Ой омкоруп, тоо томкоруп таштамак.
Кайырчыдай калтасы бош там сїзїп,
Калмак эмес экенбиз биз таш жалак.

Кыргыздыгын «кыргызмын» деп танбаган,
Кыргыз туруп, кыргыздарды алдаган.
Баары Абыке, Кєбєш жана кєз каман,
Кайда Манас, кайда Бакай кан бабаў?

Кылымдардын кыйраканы жалмаган
Кымкуутта абжор кыргыз калды аман.
Элден кембиз эгемендик тушунда
Эми єргє сїйрєп чыгат кай балаў?

Тилсимдїїлєр тынбайт эл-жер аралап,
Так ээлешмек аўкоолорду паралап.
Эсиў жыйып, кєз ачпасаў калайык
Таразада тагдырыў тур аманат!

Ырлар
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Аўгемелер

АК САТКЫН
Бул жайык єрєєндїн чыгыштагы учу Кєк-

Белден биригет. Кут жагы болсо созулуп кете 
берет, кете берет. Качан токтоорун, качан 
жарышкан эки тоо бири-бирине учурашарын 
эч ким билбейт, ошол жарышкан эки тоонун 
бири анча бийик эмес балык жондонгон жал-
пак адырчалардан турат, экинчи жагы болсо 
дєўсєє, андан тоо болуп, тоолор ак карлуу 
курама зоого барып, асманга чыгып кетет. 
Кєккє кєтєрїлїїчї шаты єўдєнєт бу тоолор. 
Ошол жарышкан тоонун ортосунда кайык-
тай болуп жайык єрєєн жатат. Чалкыган 
кєк єрєєн. Каалгыган булуттар бул єрєєндїн 
ичинде эркинче сїзїп, булактары менен дай-
расынан, ак мєўгїлїї чокуларынын ичинде-
ги туптунук кєлдєрїнєн канганча суу ичип, 
анан єрєєнгє кырдан ылдый тїшїп келип, 
кыбыладан жїргєн шамалга туруштук бере 
албай уюлгуп жєнєйт да, Кєк-Белге барат. 
«Кєк-Бел єзїбїздїкї» дешет экен булуттар 
сїйлєшкєндє. Єзїбїздїкї дейт экен да, жам-
гырын тєгїп кирет турбайбы. Жамгыр, жам-
гыр, жамгыр... Бу жердин нооруз айда тээ са-
ратанга чейин кєргєн кїнї ушул. Кєнєктєгєн 
жамгыр... Кєз ачырбаган нєшєр-чапкын...

Кєк-Белдин бетин лалалар басып калды. 
Кыпкызыл. Мала кызыл. Чымкый кызыл. 
Пушту. Ток кызыл. Ач кызыл. Кєргєндєр 
єрт-жалынбы деп ойлойт, Кєк-Бел эмес эле 
Кызыл-Бел десе жарашкыдай.

Абдыкерим 
МУРАТОВ

1956-жылы Ноокат райо-
нундагы Шанкол айлында 
туулган. 1976-жылы Ош мам-
лекеттик педагогикалык 
институтунун кыргыз тили 
жана адабияты бєлїмїн 
бїтїргєн. Орто мектепте 
мугалим, пединститутта 
окутуучу, Кыргыз педаго-
гика илим изилдєє инсти-
тутунда илимий кызмат-
кер, «Эне тили», «Ислам 
маданияты» газеталарында 
баш редактордун кеўешчиси, 
«Замандаш» журналында 
баш редактор болуп иште-
ген. Азыр эл аралык «Zaman 
Кыргызстан» газетасында 
баш редактордун орун ба-
сары, И.Арабаев атындагы 
КМУда профессор. Мектеп-
тер їчїн кыргыз адабияты 
боюнча окуу программала-
рынын, окуу китептеринин, 
сєздїктєрдїн, усулдук кол-
донмолордун автору. 

Анын «Ак чыйыр», «Кур-
манбек баатыр», «Ордо-
луу жыландар», «Бири кем 
дїнїйє», «Акыркы адамжа-
пайынын арзуусу», «Рахман-
кул хан», «Сунулган баш... Су-
урулган кылыч» деген адабий 
китептери жарык кєргєн. 
«Арча» адабий сыйлыгынын 
ээси.
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Ак Саткын кызыл лалалардын ичинде баканчалап булактан суу 
кєтєрїп келатты. Кыздын жашы он жетиге келип, майдалап єргєн 
чачы далысын жаап, кымча бели буралып, сонодой узун мойну 
койкоюп, єзїн єзї ырастап, айдай жїзїн сулуулап, кашына осмо 
сїртїп, анысын кайра-кайра коюулантып жаўыртып, эндик-кына 
коюнуп, кєргєндїн кєзїн тартып, жигиттерди ичтен тамшантып 
турган чагы. Бир келет да бу курак, кайран курак келет да, кетет. 
Гїл талаада белинен єйдє жагы гана кєрїнїп, кыпкызыл мухитте 
нокот болуп сїзгєн кемедей жол-жол каламы кєйнєкчєн баканына 
эки сыр челек илген кыз каалгып келатты.

Ак Саткынды кєздєй боз жорго минген бир жигит чыкты. Аты-
нын басыгы чарчаўкы, єзїнїн кєўїлї чєгїўкї, оюнда санаа бардай, 
лалазар ичиндеги жалгыз аяк жол экєєнї кезиктирди. Кыз жигит-
ти уурданып карады. Баканын бир мїрїсїнєн бир мїрїсїнє алып 
жатып кєз кыйыгынан жигиттин келишкен боз жорго атын, андан 
жогору тизгин кармаган колдорун, кїмїш кемерин кєрдї да, жїзїнє 
карап баратып чочуп кетти, кєзїн ала качты, ал жакта жигиттин 
балбылдаган эки кєзї туруптур. Унчукпай жер карап, сай талдай 
ичке боюн тїзєп, кымча белин буралтып, чачпактарын шылдыратып 
єтїп баратты эле аттын кєлєкєсї жанына келгенде токтоп калгандай 
болду. Кайра карай албады. Кєзїн жолго кадады. Уят каны ичтен 
тээп, дидарына кызыл жїгїрдї, эндик койгон бети албырып кїйїп 
кетти. Кайра баканды алмаштырды. 

– Булагыўар ушул жактабы, таэже? – Кыз селт этти. Жигит 
ушинтип сурады. Саткын унчукпады. Башка эч ким жок экенин, 
ошондой болгондон кийин суроого жооп берїї керектигин тїшїнсє 
да, унчуга албады. Кадамы шилтенбей токтоп калды, денесиндеги 
калтыракты туйду.

Жигит кыздын челегинин ичиндеги суудан єзїн кєрдї, тїлкї те-
бетейин, чырайлуу жїзїн кєрдї, єзї челекте кыймылдап, токтобой 
турду, аны кыз токтотпой, кыздын калтырагы сууну козгоп, сууга 
кошо сєлєкєттї козгоп жатты. 

Башка сїйлєшпєдї, ошол-ошол бойдон басып кетишти. Бири 
булакка кетти, бири булактан кетти…

 * * *

Єргєєгє келгенде Ак Саткын алайлык жээндери Кубаттын уулу 
жылкы жоготуп издеп, айылга келгенин, уялчаак бала айран ич десе 
кєнбєй, булак жакка кеткенин укту.
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 * * *
 
Їч кїндєн кийин кырдан тїшїп келаткан атчанды кєрїп, Ак 

Саткын жїрєгїн дагы бир болк эттирип алды. Єргєєгє кирди, кайра 
чыкты, кайра кирди, кайра чыкты, оромолун оўдоп, боюн тїзєдї, 
атчан єтїп кете берерде энеси:

– Жээн, жогуўду таптыўбы?! – деп кыйкырып калды. Жолдон 
єтїп бараткан жигит уялып:

– Арбаўыз, эне, – деди ыйбаа менен.
– Бар бол, балам, кел, аттан тїш, айран ич. – Жигит кары киши-

нин сєзїн эки кылгысы келбей аттын башын бери тартты.
– Атын алгыла, о ким бар?! Балдар жокпу!? – Кемпир ат алар киши 

таппай калды. Эргенчи бала жок, жалгыз калган Ак Саткын кыз 
уялып чыгып, атчанга жакындады. Баягы жигитти тааныды. Тїлкї 
тебетейин кєрдї. Кемер ордуна бу келиште кытайдын матасынан кы-
зыл кур тагыныптыр. Калтырап басып барды. Жигит аттан тїшпєй 
тура берди. Кыз караса, эбегейсиз чоў Кїндї жигит тосуп туруптур.

– Жээндин атын ал, Саткынай? – Чоў энеси дагы суранды. Жигит 
тизгинди кызга узатты. Колу тийишип кетти, тизгин колуна тийбей 
эле жигиттин колу урунду кызга. Селт чочуп колун тартып алды. 

Колу калтырап кетти. Тоо урап тїшкєндєй, ат їстїнєн жигит 
їзєўгї тээп жерге тїштї. Кїн кєрїндї, аалам ээси кызга тийди, аны 
жылытты. Ошондо кыз эсине келгенсип, бош калган чылбырды кар-
мады да, атты казыкка жетеледи. Атты байлап жатып жигитти абдан 
карады, чырайлуу жїзїн, капкара кєздєрїн, карарып жаўыдан 
чыгып келаткан мурутун, колундагы кїмїш сап камчысын, шыўга 
боюн кєрдї да, тымызын суктанып алды, ичинен бир сезим нукуп 
єткєнсїп, жигиттин жылдызы єзїнє жакын сезилди.

Энеси жигиттин атын сурады. «Кулмырза» деген жообу кыздын 
кулагына куттай уюй тїштї. «Кулмырза... Кулмырза...» – деп эки-
їч сыйра кайталап алды.

– Кесеге айран куюп чык, жээнге? – энеси Саткынды издеп кал-
ды. Кыз ордунан жылды, жїрєгї суудан чыккан балыктай туйлап 
баратты. Кытайдын кырма аягына мелт-калт айран куюп чыкты 
да, энесинин жанында олтурган жигитке жєнєдї, эшик-тєрдєй жер 
кїнчєлїк болуп, кыз жїдєп кетти, жете албай, жигит карап турга-
нын билди, улам бутунан мїдїрїлїп, кесеси колдон ыргый турган 
болуп жигитке жетпей баратты.

– Ырахмат, таэже. – Жигиттин їнїнєн кыз чочуп кетти. Байкаса, 
Кулмырза кыздын колун аякка кошо кармап алыптыр. Ак Саткынды 
уят басты, тескери карап кетти. Жигиттин колу тийген манжалары 
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от болуп алоолонуп кїйїп атты. Кулмырза да кыздын аппак алака-
нын кєрдї, бир сезим бїт баденин жибитип єттї. Кыз боз їй жакка 
басты. Кыргыз їйдїн ичинен, кийиздин кичинекей жыртыгынан 
карады жигитти, уурданып карады, андан сулуулукту, кїчтїїлїктї, 
кайраттуулукту кєрдї жана єзїнє теўтуштукту, ылайыктуулукту 
кєрдї. Жигит кармаган колуна тигилди.

– О, Саткынай, кайдасыў кызым, мейманды атка мингиз? – энеси 
кайра кыйкырып калды. Оўдонуп-тїзєлїп кыз атка барды. Атка 
минип баратып жигиттин сол колу Саткындын сол кабыргасынын 
їстїрєєгїнєн сыйпап єттї, кыз денеси дїрт этти, ал бурулуп эне-
син карады, энеси ийигин ийрип ийиктен кєзїн албай отуруптур, 
сїйїнїп кетти, энесинин, деги эч кимдин кєрбєгєнїнє кызарган 
бетин бир аз нур чайды, жаўыдан тїп алып бездеген кош алмасы 
ысып баратты.

– Атыў ким? – Кулмырза акырын їн чыгарды.
– Саткын! – Кыздын їнї дирилдеп чыкты, о бир топтон кийин 

чыкты. 
– Саткын. – Жигит кызды карады да, анын кєзїн качырып жиберди. 

Ошол-ошол болду, жаз айланып жай болду, жай жылып кїз келди. 

* * *

Ошол кїздє кєрїштї анан булар. Кєк-белдиктер Алайдан жай-
лоодон кайтарда бир кызын алайчылардын бири алмак болуп чоў 
той берди, кыз той менен ажыраш аяк бир берилди.

Топ кыздардын ичинде Ак Саткын тойго барды, ошондо Кулмыр-
заны кєрдї, кыз оюнда бир четте жїрїптїр.

– Келиўиз, таэже, келиўиз? – жигит Саткындын алдын тороп 
алды. Кыздардан бєлїнє тїштї. Кыз кете албай калды, бєлїп кет-
кен кыздарына єтє албай, єўї манаттай кызарып, алчадай кєзї 
жалжылдап ойноп, жаздан бери тынчын алган жигитти бир кєрсєм 
деген тилеги келсе да, їн катпай тура берди. Ошондо топ кыздар 
кайра келип колунан жетелеп кетти. Алар кыз оюнга топтолушту. 
Кулмырза улам-улам Ак Саткынды карай берди.

Жигиттер тобунан бирден киши ырдап, кыздар тобунан бирден 
кыз тартып кетип атышты. Мына, бир жигит улам-улам кєзїн сїзїп, 
кєз ымдап, ары-бери эркин басып, ар кыздын жанына жойпуланып 
бирден келип, Маргалаўдын базарында ат тандап жїргєнсїп кам-
чысын кєккє серепчилеп ырдап атты:
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Ак мєўгїдєн тазасыў,
Аппак айдай баласыў,
Терип жесем анарсыў,
Дегдетип кумар жазасыў,
Карып калсам базарсыў,
Капалык кєєнїм жазарсыў,
Укуруктай гез мойнуў,
Гїл жыттанган кеў койнуў, – 

деп ырдап келип топу кийген уяў кызды єздєрїнїн тобуна тартып 
кетти, кыздар азайып, кїлкї жаўырып кезек Кулмырзага келди. Ак 
Саткынды бир карап алды, ошондо экєєнїн кєзї чагылыша тїштї, 
тамагын тїзєп, ырдай баштады:

Ак жибектен тор тїйїп
Баштап кеткен бар бекен?
Аз гана ойноп, чын кїлїп,
Таштап кеткен бар бекен?
Ак кагазга чийилип,
Каттан чыккан Саткыным,
Ак оромол, гїл жоолук,
Сырттан чыккан Саткыным,
Паранданын паашасы
Булбул деймин Саткыным.
Айбан аттын паашасы,
Дулдул деймин Саткыным.
Теректердин паашасы
Чынар деймин Саткыным
Караўгыда мен барсам,
Ынар деймин Саткыным.

Саткын жер тиктеди, бети чымырап, уятынан єзїн коёрге жер 
таппай калды, качып четке чыгайын десе, баары ошону карап, тизеси 
калтырап, жїрєктєрї ойноп ордунан козголо алчудай эмес. Жигит 
тїлкї тебетейин баса кийип кєзїн жумуп, илептерин тиштенип, 
бєйрєгїн таянып ырын токтотпойт.

Ак жыгачты жошорлоп,
Ныл кылбасам єлєйїн,
Атыўдан, Саткын, мен сени,
Ыр кылбасам єлєйїн.
Кєк жибектен тор тїйїп
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Баштап кеткен бар бекен?
Кєп куунап ойноп, чын кїлїп,
Таштап кеткен бар бекен?
Кєйнєгїў кызыл каламы,
Кєрмєйїнчє таркабайт,
Кєкїрєк дарттын амалы.
Короолу болуп койнуўа,
Корголоюн Саткыным,
Тамчы болуп мойнуўа,
Шорголоюн Саткыным.
Алтын пайнек, жез пайнек,
Бычагымда болбоду.
Ай-чырайлуу Саткыным
Кучагымда болбоду...

Саткын ырдын токтошун кїттї. Кулмырза токточудай эмес, кы-
зыгандан кызып ырдай берди. Кыздан албырган жїзї от болуп кїйїп 
атат. Жерден кєзїн албайт. Сансыз кєп кєз аны теше тиктеп турат. 
Батып бараткан Кїн жылып келип так тєбєсїнє орноп калгансып, 
бїт денесин чымыратып тер басты. Жигит дале токточудай эмес, 
ырдап атат:

Кїмїш пайнек, жез пайнек,
Бычагымда болбоду.
Кїн чырайлуу Саткыным
Кучагымда болбоду.
Суу аласыў шар жерден.
Бой кєрсєттїў ар жерден.
Торала кызыл буудайым,
Толмоч сенин бетиўе,
Дос кылдырган кудайым.
Аппак кайрак буудайым
Ак ыргалдай бетиўе,
Ашык кылган кудайым.
Кїзгї буудай майзасы,
Мен амалыў болоюн.
Жазга буудай майзасы,
Мен амалыў болоюн.
Жазында бурлап тердесеў,
Мен шамалыў болоюн.
Устун-устун узакка,
Учкулдар тїшсїн тузакка.
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Аманат жанга бир єлїм
Ак Саткын тїшсїн кучакка.

Кимдир бирєєлєр кыйкырып сїрєєгє алышты. Кулмырза жумул-
ган кєзїн ачты, кыздар тарапка басты, Саткынды кєрдї да колун 
сунду, ошондо жигиттин колуна кыздын колу урунду, эки кол бири-
бирине тийип, чыныдагы балдай балкып, жїрєктєр катуулап согуп, 
денелер чымырап ысып, жигиттин бїткєн боюнан тер кетип, кыздын 
айжамалы оттой кызарып, коёрго жер таппай, канттай эрип, кєлкїп, 
ээрчишип баратышты. Кыз-жигиттердин кыйкырганы, алыстагы 
шаркыратманын шары, жылкылардын кишенегени, кєч таўылып, 
кетїїгє камынып кыздарын жоктоп кыйкырып кєк-белдиктердин 
келатканы угулган жок. Бул экєє алар менен иши жоктой, эч нерсени 
билбеген кишилердей.

Тоо башынан кыпкызыл табак Кїн чуўкурга кулап тїшїп барат-
ты. Бул чуўкурдан кайра экинчи чыкпай тургандай, єзїндєгї бїт 
отту ааламга акыркы ирет чачып, кєктїн бир четин бїт бойдон мала 
кызылга боёп турду Кїн. Кулмырза да, Ак Саткын да мына ушул 
мала кїнгє чагылды.

Кєч кеч чыкты. Кыздар кєчкє кошулду. Алайдын жигиттери уза-
тып баратты. Чубалжыган кєч тємєнгє жол тартты. Кыз менен жигит 
коштошор амалын таппай атты. Жалжылдаган элик кєздєр бакы-
райып бири-биринен єтїп, коштошуп да, учурашып да, кайгырып 
да, айрылып да атты. Эми такыр кєрїшпєй тургандай бїт кубатын 
тикирейип чыгарып, болгон отун сарптап карашып атты бу кєздєр. 
Кєздєрдє ашыглыктын илгертен келаткан айтып бїткїс сєздєрї, 
Лайли менен Мажнун, Тайир менен Зуура, Жусуп менен Зулайка, 
Олжобай менен Кишимжан, Раймалы менен Бегимай аўыздарын 
чыгарган улуу кїчї катылып турду. Кєздєрдє сєздєр, жалынычтар, 
тилек-максаттар, кызганычтар ташылып атты…

Кєч узап баратты… 
Шылтоолуу сєз биринчи Ак Саткындан чыкты:
– Нартайлак жїгї ооп калыптыр, жээн, соопчулукка оўдошуп 

коёр бекенсиз? – Жигит шыпылдап тєєнїн жїгїн оўдоп кирди. Калп 
эле кайра чечип, кайра таўды, кєч бир далайга барып калды, жарык 
менен караўгы бул дїйнєдєгї їстємдїгїн талашып атышты, бир убак 
жигиттин башындагы тебетейи ыргып кетип чаўга аралашты, кыз 
тебетейди илип алып колу менен аяр кармап, аста кїїп, жигитке 
сунду, жигит башын тосту, калтыраган колдору менен Ак Саткын 
Кулмырзанын тебетейин башына кийгизди.

Жигит кыздын ак бермет мончогун кармалады, кыз єзїн коомай 
тартты, албурлуу кол жыпар жыттуу колтукка тийди да, жеўил кыз-
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ды аста кєтєрїп нартайлакка жакын алып барды, кыздын шаанилїї 
кїнї кийчї жалтыраган ыштанынын пайчасы жигиттин кєзїнє 
кадалды, бу да ага башкача кєрїндї. 

О, бир топ узап барып кыз артына карады, єзїнєн кєзїн албай 
турган Кулмырзаны кєрдї. Кїн кєрїнбєй калды. Нартайлак кєчкє 
кошулду. Кєч узап кетти. Чыгыштан сынык Ай акырын каалгып 
кєтєрїлїп келатты, ошол Ай жакта куду ошол жарым Ай сыўар 
жарым бакыт Кулмырза жалдырап калды.

* * *

Ошол жылы кышында Саткынды кудалап баталап кетишти, 
ыйлап-сыктаганына карабай, атасы улгайган кїйєє баласынан мал 
алды, дан алды, чїпїрєк-мата алды, кїздє эл жайлоодон тегиз кайт-
канда, кышка жуук, орозону єткєрїп тєртїнчї катын кылып накта 
куу башка киргизип бермек болду.

* * *

Эрте жазда ашуу кичине ачылып, Кєк-Белди жамгыр тынбай са-
бап, лалалар гунчаларын серпип, жан кире баштаганда, Кулмырза ээ-
лигип турганда, Жумабай тагасы тойго чакыртып калды. Кулмырза 
токтободу, чакыруучунун артынан удаа эле тагасынан уулуна берген 
сїннєт тоюн шылтоолоп, Ак Саткындын айылына келди. Уурулук 
кылгандай коомайланып, далдоолонуп баягы булак жакка барды.

Булактан суу ичип, атын сугарып, караса, жалгыз аяк жол менен 
бакандап челек кєтєргєн кыз келатат, баягы кыз келатат, тїшїнє 
кирип, дайыма оюнан чыкпаган Саткыны келатат. Жигит алдынан 
тосо чыкты, лалалар арасында лала болуп келатыптыр Саткыны.

Бу кєз ирмемди ал дайыма тїшїндє кєрчї, кєзїн жуумп, кай-
ра ачып, кайра жуумп, кайра ачты. Баары чын, кєргєнїнїн баа-
ры ырас. Экєєнїн арасы ушунчалык алыстай, алар бири-бирине 
жетишпєєчїдєй сезилди. Кыздын кєкїрєк тушу ээлигип, кумар 
оту кїйїп, делебеси козголуп баратты, бир кїч экєєнї бири-бирине 
тартып жакын кылып турду.

– Арбаўыз?! – Биринчи жигит учурашты.
– Бар болуўуз. Келиўиз! – Кыз да кадала тиктегиси келип, бирок 

эрки жетпей жер карап ошентти.
– Жїрчї, булак жакка, кичине сїйлєшєлїчї, мен атайы сен деп 

келдим. – Жигит атынан тїштї.
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– Коюўуз, кетиўиз, бирєєлєр кєрєт. – Кыз айыл тарапка эки ка-
дамдай басып, кайра токтоп калды. «Мени бирєєгє кудалап болуп 
кетти» деген сєздї айткысы келип, бирок ооздору барбай уят деген 
сезим жїзїн албыртып, ичиндеги келген кептерин коё бербеди.

Ошондо кыз: «Айылдан чыкпай айланып, жанымдан чыкпай 
байланып, ашык кылып арбадыў, досум, кызыглык иши шу белем, 
досум, кыялымда сен деп арбалдым, досум, ышкылык жайы шубу, 
досум, кыз туруп сага кармалдым, досум, кїн-тїнї уйку качып, 
ыраўым єчїп чєп болду, досум, ашыглык кїчї куйкалап ичти, 
єзїўдї эстеп єрт болду, досум» – деп айткысы келди. Айта албады. 
Айтам деп жїргєн, оозу барбады.

– Келчи, сууўдан ичейин, – жигит Саткындын челегин кєтєрїп суу 
ичип кирди, – а унутуп калган турбаймынбы, атымчы? – Ал экинчи 
челекти аттын алдына койду, суусаган ат шимирип кирди. «Жинди 
го» – деп ойлоду кыз, бирок ошону єзї да жактырып турду. «Бирєє 
кєрбєсє эле болду, кайра суу алып келип алам да».

– Лалалар да суу ичсин. – Кулмырза арткан сууну гїлдєрдїн ичине 
абайлап тєктї да, булак тарапка эки челек кєтєрїнїп басты, анын 
артынан Саткын ээрчиди.

Кулмырза муздак булак суусуна бетин чайкады, Ак Саткын аны 
карап турду. Жигиттин коюу кара чачын, єткїр кєздєрїн, албырлуу 
колдорун кєрдї, чымыр денесин сезди, ал челекти мелт-калт толту-
руп суу сузуп берди. Бу суу эмес эле эўсеген, кїткєн бакыт арзуусу 
белем, кыз аны чайпалтпай, тєкпєй абайлап кєтєрдї.

Алыстан Саткындын энесинин кыйкырыгы угулду, кыз шашып 
калды, баканын мїрїсїнє илди да, жєнєй берди, эч нерсе сїйлєй 
албады, коштошкон да жок, кайра келем деген да жок. Кулмырза 
тигинин кетип жатканына ичи кїйїп алдынан торой чыкты:

– Токточу? Кечинде тойго келчи... Ошондо сїйлєшєрбїз?..
– Мен бара албайм... Тойго барыштан калгамын... Отоолуу кыз 

аталгамын. – Кыз ушуну бєлїп-бєлїп, жерден башын кєтєрбєй айтты 
да, жигитти тике бир карап туруп, анан кєзїн кайра ыкчам алып, 
тез-тез адымдап басып кетти.

– Айтчы анда, мен сага келейин, кантип жолугушабыз?
Кыз унчукпай кете берди. Уялды. Жоопсуз калтырды. Он кадам-

дай баскандан кийин бир нерсесин унут калтыргандай шарт токтоду 
да, артына бурулду, ошондо ага тигилип сумсайып турган жигитти 
кєрдї. Кєрдї да, уятынан баарын унутуп салды, кыздык арын эсте-
бей, башка бир боорукерлик, жакындык сезим жеўип, оозунан сєз 
чыгып кетти:

– Келе аласызбы? Коркпойсузбу?
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– Келем! Коркпойм! – Кулмырза чуркап келди. – Жатар жериўди 
айт?

– Оў жак жїктїн бурчунда, арс ичигин тєшєнїп, тїлкї ичигин 
жамынып жатам... Келбей эле коюўуз. Тил алыўыз. Бейжаздым 
кылбаўыз... Ошентти да кыз энесинин їнї чыккан жакка, уят кїчї 
менен аттап-аттап шагдам жєнєдї. Ал айтмакчы болгон сєздєрїн 
айта албай калды. «Келиўиз, сєзсїз келиўиз, кїтєм, кыш бою 
кїттїм. Тарсылдап доошу угулбасын, такалуу єтїк кийбей келиўиз, 
кырдан бирєє кєрбєсїн, колот менен келиўиз, атты алыска колотко 
коюп келиўиз, кулундуу бээ минбей келиўиз, кулунун жоктоп ки-
шенейт, їйїрлїї айгыр минбей келиўиз, їйїрїн жоктоп кишенейт» 
дейин деди. Уялды. Айта албады.

Жигиттин сїйїнїчтєн жїрєгї опколжуп, єзїн коёрго жер таппай, 
атынын мойнун кучактап кайра-кайра єпкїлєп, бир топтон кийин 
ээрге ыргып минип, теминген бойдон капталдан ашып кетти.

* * * 

Ай аркан бою кєтєрїлдї. Жылкылардын кошкуругу, иттер-
дин чарчаўкы їргєн добушу, кїкїктїн жан шеригин чакырган 
муўканычы угулат, алыста дайра кїрїлдєйт, асман жылдызга то-
луп, тоолордун кєлєкєсї алда кандай сїрдїї шаўкайып Кулмырза 
кетип аткан єрєєндї караўгы кылып турду. Болжоп олтуруп булакка 
барды. Мындан ары жакын эле, капталдап жїрїп отурса, туура Ак 
Саткындардын ак єргєєсїнє алып барат. Булакка жїзїн чайып, анан 
суу ичти. Жїрєгї туйлап бул жерде кєп кармалгысы келбеди, лала-
зарды аралаган жалгыз аяк жолго тїшїп аярлап келе берди. Келе 
берди. Ай жарыгы тийген ачыкка чыкты, корккусу келбеди. Ай аны 
ээрчип алды. Айыл тынч, анда-санда гана малдардын кошкуругу, 
койлордун бышкырганы угулат. 

Кулмырза тааныш єргєєгє жакын келди. Бир аз тыўшап турду, эч 
ким жоктой. Анан болжоп туруп жїк жыйган туштагы капшыттан 
боз їйдїн кийизин кєтєрдї.

– Бул ким? – Кыз чочуп кетти.
– Мен. – Акырын, дирилдеген їн угулду.
– Эмнеге келдиўиз?
– Сага.
– Кетиўиз! Уят!
– Ким бар?
– ................
– Саткын, ким бар?
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– ..................
Кулмырза капшытты кєтєрїп, єргєєнїн ичине кирди. Ээрчип кел-

ген Ай, иттердин, жылкылардын, кой-эчкилердин, козу-улактардын 
– баарынын їнї сыртта калды. Жылдыздар жымыўдап кєктє кїлїп 
турушту.

– Кырчын талым.
– Жагалмай кушум.
– Ак ала чїрєк єрдєгїм.
– Кыргыйым.
– Беш кєкїлїм.
– Туйгунум.
– Чырагым.
– Бїркїтїм.
Єргєє ичинде эки гана адамдын жїрєктєрїнєн чыккан дооштору 

жїрєктєрїн аралап, караўгы тїўгє сиўип жок болуп кетип атты.
Алар ашыглык лаззатын татып, кумар отун алоолонтуп, дене бою 

коргошундай кєлкїтїп, єздєрїн єздєрї унутуп баратышты.
Бойлору балкып, биринен бири бєлїнє албай биригип, жупташып, 

башкача бир таттуу жибишип, бу дїйнєнїн эч качан мурда кєрїп-
билишпеген башкача бир ырахатына магдырап баратышты... 

Ай-жылдызы менен кємкєрїлгєн асман, караўгы тїнї, боз їй 
булардын сїйїїсїнє арбалып кошулуп эрип бараткансыды...

Ак Саткын чочуп кетти. Кимдир бирєєнїн бутунун шырпылдаган 
доошу чыккандай болду. Ал доош їйдї айланып басып жїргєндєй 
сезилди. Бул ушундай эле кулагына угулдубу, же чын эле чыктыбы, 
кыз анчейин билбей жатты. Коркуп, тыўшап туруп калды. Эч нерсе 
угулбайт. Кєўїлї бир аз жайлангандай болду. Койнундагы Кулмыр-
заны ойготоюн деди, кайра кыйбады, жаш баладай жакшына болуп 
кєшїлїп уктап жатат. Акыры качантан бери ушуну тилеп жїрбєдї 
беле? Кантип ошол бактысын єзї чочутуп, єзї бузуп алсын! Уктай 
тїшсїн! Анан деле туруп, кетїїгє їлгїрєт да.

Дагы экєє басып єткєнсїдї. Каалга ачылды. Ак Саткын жїрєгї 
тїрсїлдєп катуу какты. Кайра каалга жабылды. Кыз Кулмырзаны 
тїрттї, анын кулагына шыбырады, алар бирине бири шыбырашып 
сїйлєп атышты:

– Торгойлор сайрай баштады, козголуўузчу? – деди кыз.
– Торгойлор сайраса, ач кыргыйга жем болсун!
– Тараза жылдыз батып, таў агарып, короодо койлор бышкырып 

атат, туруўузчу?
– Койлор короодо бышкырса, ач бєрїгє жем болсун!
– Кожо акем азан чакырат, кетиўизчи?
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– Кожо акеў азан чакырса, кєк жєтєлгє кабылсын!
Бир убакта каалга шарт ачылды да, эки киши шарпа-шурп кирип, 

бири Ак Саткынды тїлкї ичикке бєктєрє кармап жыгылды, бири 
турууга їлгїрбєгєн Кулмырзаны бєйрєккє канжар менен эки-їч 
жолу матырып алды...

Асмандын кылда чокусунан бир жылдыз бїт калган жылдыз-
дарды аралап, кєз ирмемде учту да, мунарыктын тээ учуна барып 
сайылып тїштї.

Кєп єтпєй ушул таў атарда дагы бир жылдыз асман мейкининен 
кулап кетти. Балким, ал єзїнє єзї курч канжар матырган Ак Сат-
кындын жылдызыдыр...

ТЕШЕБАйдЫН ТЕРЕКТЕРи

...Адегенде «шуу...шуу...шуу...» деген шоокум чыгып барып, 
анан «карс» деген їн чыгарып, отуз жыл кєк тиреп турган терек жер-
ге жалпайып жатып калды... Жо-ок, жаны чыгып жатып калардан 
мурда ал кїї менен кара, как жерге тийип, дагы ордуна барып тик 
туруп кала тургансып, кєккє бир серпилип алды. Серпилип алды 
да, мурдагы ордуна кайра жетпестигин, кайра шамалга тєш тиреп 
шуудурап турбастыгын билгендей жер менен жер болуп суналып 
жансыз денесин кыймылдата албай жатып калды...

Терек менен кошо Тешебайды да бирєє кєтєрїп чапкандай, эми 
эле сулк кулап тїшкєндєй нес болуп тик бойдон катып турду...

Акыры ємїрїнїн жарымын ушул теректердин шуудурун тыўшап, 
жаз алды ушул теректердин арыгын казып, акыр-чикирин тазалап, 
тїз єссїн деп улам астыўкы бутактарын кыйып салып эрмектеп келе 
жатпады беле...

Туура отуз жыл болуптур. Ошондо экинчи уулу Бердибай туулган 
жыл. Булардын теректери тез жетилет деп Гїлбаардан эки десте 
калемче алып келип тамаркасынын башына тиккен. Анан калемче-
леринин жарымын отургузуп атканда эргенчиге жарап калган тун 
уулу Эгемберди жете келип:

–Ата, ата, жїр, апам чакырып атат. Ичи ооруп атыптыр. Таэнемди 
айтып келет экенсиз деген.

Ошондо Тешебай ичине бирєє кїлкї салып койгонсуп, ичтен 
кудуўдап, єзїнчє эле жолго батпай кайын энесин эрчитип келген. 
Кечинде Бердибайы тєрєлгєн. Теректер да эгилип бїткєн. «Берди-
байдын теректери» деп койчу теректер улам бой жетип, улам кєзгє 
кєрїнгєн сайын. Кєзгє кєрїнгєн сайын теректердин шуудураганы 
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кєбєйїп, Тешебай эки баласы менен анын кєлєкєсїндє супада жат-
канды, балдары биринен єтїп бири атасынан «ат» кылып мингенди 
адат кылып алышкан. Арыда ата менен балдардын оюнунан кызы-
гып, буларга чай алып келе жаткан Бїажар єзїнчє эле терисине 
батпай бактылуу келчї...

Бердибайы бешке чыкканда бекен, бир кїн эле шок баласы терек-
ке чыгып алыптыр, жаш терек баланы кєтєрє албай сынып тїшєт. 
Їйдєгїлєр баары ызы-чуу, аялы Бїажар ыйлап алган. Бердибайда 
болсо коркконгобу, же талуу жери катуу тийип калдыбы, же їн-сєз 
жок, же єў-алет жок сулк эле жатып калды. Атымча кемпир келип 
«апаптап» атат, «апаптап» атат. Тешебай болсо балтасын кєтєрїп 
теректерди четинен кыйып таштаймын деп чамынып алган. Кошу-
налар кой-айга тїшїп зорго кармап калды. 

Бала єзїнє келгенде сїйїнє тїшкєн Бїажар эрине эркелей:
Єзїўїз да, Бердибайдын теректери дей берип... Бала болсо менин 

теректерим деп ээлеп алып...
Ошондон кийин «Бердибайдын теректери» дегенин токтоткон 

Тешебай.
А эл болсо «Тешебайдын теректери» дешет. Эрте баардан тоо та-

рапка бир кар баскан кеч кїзгє чейин бул теректердин астындагы 
алыштан бир байлам суу їзїлбєйт, анан кїндїр-тїндїр не бир па-
рандалар байырлап, єзгєчє бир шаў-шоокумдуу жер болду. 

Айылдын кыз-жигити да жолугушчу учурун «Ай чыкканда», 
«Ай батканда», «саат паланчада» деп алса эле болду, кайсыл жер 
экендигин айттырбай билишет. «Тешебайдын теректеринде» дешет. 
Жаштардын жолугушкандары го жакшы, анан алардын терек боо-
рун каралап жазып кеткендери анча жага бербейт Тешебайга. Шок 
жигиттер єзїнїн аты менен кызынын атын жазат да ортосуна чоў 
кошуу белгисин тартып таштайт. Анан эле балдар аскерге кетип ка-
лат. Аскерден келсе эле єзїнїн аты турат да кызынын аты «кошуусу» 
менен кошо кырылып калат...

Бул кыштактыктарда «Айылда кимдин баласы менен кимдин 
кызы сїйлєшїп жїргєнїн Тешебайдын теректеринен билип алгыла» 
деген сєз бар.  

Ошентип теректер да єсє берди, айыл да єсє берди. Канча адам-
дар теректериўди сат деп келсе да, бир-экини карызга берип тур 
десе да Тешебай ынабады. Ниетинде Бердибай їйлєгєндє баарын 
сатып, тоюн єткєрєм деп жїргєн. Тели-теўтуштан да уялып бїттї, 
жолуккан эле адам эркеги болобу, ургаачысы болобу «балаў качан 
їйлєнєт», «балаў їйлєндїбї», «палан жерде бир кыз бар, барып 
кєрбєйсїўбї» дей берип жадатты. Баласы болсо алдаса да, урушса 
да болбойт, али-бери їйлєнбєйм дейт. Сиз ажыга алы-кїчїўїз бар-
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да барып келиўиз дейт. Ары тартышты, бери тартышты. Акыры 
Тешебай жеўилди. Баласы катын албай турган болду. Жок дегенде 
дагы їч жыл. Ал эми Тешебай карып калганча, алы-кїчї барында 
Мекеге зыяратка барып келмек болду. Аны їчїн ушул теректерди 
сатса барып-келишке, анан келгенден кийин бир ноопаз союп, элге 
той кылып беришке да жетет экен. Эсеп-чот ушундай чыкты...

Тешебай теўселе басып, жыгылган терекке барды... 
Каап, ушуну ойлобогонун кара. Бу теректерде чымчыктардын 

сансыз кєп уялары бар эмес беле. Азыр ал уяларда сары ооз бала-
пандар канаттарын каккылай албай жаткан кез эмес беле. Ка-ап, 
бир-эки апта коё турганда эмне? Ага да болбойт. Ажы башы акчасын 
тез тєкпєсєўїз сизди тизмеден чийип таштайм, быйыл тизмеден 
чийилсеўиз, кийин «кара тизмеге» алынасыз да, ємїр бою ажыга 
барбай каласыз дебедиби. Ка-ап...

Жапжаш болсо да кара сакал коюп, аппак, узун халат кийген 
ажы башынын алдында ал кудай буйруса бїгїн-эртеў теректеримди 
сатып пулун сом менен алып келем, єзїў доллар кылып аласыў да, 
мени ажы сапарга барчуларга кошуп аласыў деген убадасын эстеди. 
Анда теректердин башындагы кызыл эт балапандар назарга илин-
бептир да... 

Ана дагы... дагы теректер кулап жатат. Ар бир теректен сансыз 
кєп чымчыктын балапандары уясы менен кошо жерге тїшїп, жер 
менен жексен болууда. Кээ биринин ичинде жумурткасы да жїрєт, 
кээ бир тыўыраак балапандар уядан жєргєлєп чыгып ары куласа, 
энелери аларга жетпей чыйпылыктайт...

Тешебайдын не кылар айласы жок, эси ооду. Балапандардын 
уяларын терип, тамбашына бирден ташыйт, ансайын «ушунун баары 
сенин кылганыў» дегенсип, аны тегеренип жалдырай «чырлыйттап» 
чымчыктар каршы-терши учушат... 

Терекчилер илгеркидей эки киши эки жактан отуруп алып тар-
тышкан араалар менен араалабайт экен, электр араасын коё койсо, 
«бир», «эки» дегенче кишинин жоондугундай теректер жалп жыгы-
лат, анан єлчєп-єлчєп їч-тєрткє бєлїп таштайт. Отуз жылдык терек-
тин ємїрї бул терекчилерге бир насбай атымга келбей тамам болот 
экен. Тээ мурдалары теректи эптеп жыгып коюп, анан ал кургасын 
деп кабыгын жегенге эшек байлап коюп, же кабык жакшы отун деп 
кара тамеки эккен наспуруштар алып кетишип, иши оо кыйлада 
бїтчї. Булары болсо бєлїнгєн теректерди кєтєргїч машина менен 
жїк машинага ыргытып коюп, дароо эле алып кетип атат. Анан 
буларын эртеў эле базарга алып чыгып сатып иет. Илгери усталар 
теректерди жыккандан кийин бир саратан жедирип, анан кийинки 
жылы иштетет эмес беле... Азыркыларга пул болсо болду...

Тешебайдын теректери

www.bizdin.kg



86

Тешебайдын болсо балапандарды тергенге алы калбады. Кагыны 
кармап эки жыл мурда каза болуп калган Бїажары болгондо эмне. 
Эгембердиси болсо: «Элдин баары эле кетип атпайбы» – деп Ору-
сиянын биргєрїнє кетип, же элдин балдарына окшоп пул салбайт, 
же телефон чалбайт, имиш-имиштен Сака дейби, Сакаалыў дейби, 
айтор, бир жагына кетип, сакал коюп, бир мечиттин молдосу болуп 
алыптыр. Ажыга да барып келген имиш. Ошону уккандан кийин 
Бердибайын чок басып, «атасынан мурда баласы ажыга барат деген 
эмне», «атасы тирїї турса...» деп эле сїйлєнїп... Анан кылганы 
ушул... 

Саат басып, бїгїн терекчилер келерде Бердибайынын да иши 
кычап: «Абдыразак кыйшыктын тамынын торсунун кєтєрмєкпїз» 
– деп кетип калганын карабайсыўбы, болбосо германдын аскерлерин 
кыргандай теректерин четтен кырып келаткан мына бул кыйраткыч 
банданын балдарын жок дегенде бир жума коюп тургула дешмек...

Эми не ылаажы кыла алат? Ажы башы пул керек, пулуўузду 
мага дароо баарын алып келиўиз, мен Мекеде да, Мединада да єзїм 
керегиўчеден берип турам, мен айткандай гана сарптайсыз дебедиби? 
Теректердин пулу тийсе эле, бир ноопазга чактап акча алып калат 
да, калганын бир тыйынын коротпой ажы башыга алып барат. 

Єткєндє Тешебай райборбордогу ажы башынын їйїнєн чыгып 
келе жатса, бирєєлєр жєргєлєк машинада он фляга бир нерсе алып 
келишти, «бул эмне» деп сурай койсо, мойсопут эле киши «асал» 
дейт. «Эмне кылат, мынча асалды» – десе, «Мекеге алып кетпей-
би» – дейт. Ошондо Тешебай ыраазы болду, ажы башчыга ыраазы 
болду, Мекеге бал алып барып, зыяратчыларга таратып берет экен 
деп ыраазы болду. Келип Бердибайга айтса, баласы кыткылыктап 
кїлєт: «Ой ата, ата, ой, баласыз да, баласыз, бала эле бойдонсуз, ал 
деген сатат, бул жерден алганынан ал жакта он эсе кымбатка сатат» 
– дейт. Балээ басты. Ажы башчы чайкоочулук кылабы? Кантип эле? 
Жанагы пулун шаштырып атканы да ошондонбу?..

...Теректердин теўинен кєбї сулап калды... 
Терекчилер ак чайнектен карандай суу ичип атып эле бакылдап-

шакылдап биринин сєзїн бири укпаган абалга келди. «Ичтей ачыл-
ды, ич ачышты, анабул сары эт балапандарды кууруп кел» – деди 
кара кєк тарткан шадылуу немеси жаш жигитке жерге кулап тїшкєн 
уясында чыйылдап аткан балапандарга карап. 

«Ысылык албайт белеў, старикти жакшы эле тептиў го» – деп 
калды дагы бири булардын чоўумун деп эсеп-чотун чыгарып жїргєн 
жигитти зекип...

Аны сайын жерге кулап тїшкєн балапандар мээге жетер їн менен 
чыйылдашып, кимдир бирєєдєн жардам кїтїшєт. Жардам берер 

Абдыкерим МУРАТОВ
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бир гана Тешебай. Кантип жардам берет, ал да алсыз да, анан калса 
ажыга барышы керек, колундагы уулу айткандай алы-кїчтєн тайый 
электе мусулмандык парызын аткарышы керек? Же терекчилердин 
акчасын албай, баарын жолго салсабы да, калган теректерди, ал 
теректердеги балапандарды сактап калсабы?..

Анын кєз алдына акча кїткєн ажы башы тартылды, кулагы-
на терекчилердин бака-шакасы угулуп, баарын балапандардын 
чыйылдаганы басып кетти...

Тешебайдын теректери
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Бир кеч тууралуу ыр
Сєздєр болуп туулган кїнгє айтылган,
Ыр окулган кечте тамак жеп атып:
«Таза, жапжаш, кєрїнєсїў бир башка,
Биз да сендей болдук беле?» – деди Акын.

«Болгонбуз», – деп жооп беришти олтурган
Їстєлдєгї башка аялдар баш ийкеп,
Ырга гана кол шилтебес тагдырга,
Мезгил, турмуш – їч нерсеге баш ийген.

Їнїн уктум, келген жарык тєр жактан
Кїўїрт тиет. Кєр тирликтен кол бошоп
Жакшы отурдук, кээде шарап ачканга
Эркек жогу билингени болбосо.

Конушу кєп койнуў кенен кут калаа,
Эртеў башка жолдор менен кетээр бїт.
Жакындардын кебин кеп деп укпаган,
Акыл уктум бир ємїргє жетээрлик.

«Бар бол!» – дешти. Кєўїлдєрїн кыялбай,
Шарап таттым улуубу деп уялбай
Сїйїнгєндєн. Кєўїл сїйгєн бул Акын
Їчїн ичтим, бийик эле кыялдай.

... Єз калдык деп кетиштиби бєтєндєр,
Ашканадан таўда тамак жеп атып:
«Сен да биздин єткєн жолдон єтєєрсїў,
Биз да сендей болгон элек», – деди Акын.

Поэзия

Аида
ЭГЕМБЕРдиЕВА

1975-жылы Ак-Талаа 
районундагы Дєрбєлжїн 
айылында туулган. КМУ-
нун кыргыз филологиясы 
факультетин (1996), анын 
магистратурасын (1998), 
КР УИАнын аспиранту-
расын (2001) бїтїргєн. 
« И з д е т к е н  ж а р ы к » , 
«Шїїдїрїм», «Белгисиз жо-
мок», «Їнсїз кайрыктар», 
«Аян» аттуу поэтика-
лык жана бир нече изилдєє 
китептеринин автору. 
Филология илиминин док-
тору, Кыргыз єкмєтїнїн 
Ж а ш т а р  с ы й л ы г ы н ы н 
лауреаты.  «Арча» адабий 
сыйлыгынын ээси. Учурда 
К.И.Скрябин атындагы 
КУАУнун Кыргыз жана орус 
тил кафедрасынын башчы-
сы болуп иштейт.
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Ємїр
Сїйїїгє да жолугасыў – 
Балалыктан кол жууйсуў.
Табасыўбы – жоготосуў,
Дагы нени болжойсуў?

Болчулардын баары болот,
Шашпа жїрєк, шашпа эс.
Кєргїн кєгїш бул таў дагы,
Чоочун эмес, башка эмес.

Ишенгендер жалган чыгып,
Чындык акыр угулат:
Алдыдагы келчї ємїрдєн,
Арткы шоола жылуураак.

Жарык болсун жарып маўдай,
Жашоо барда жалынбыз.
Келээр бакыт жєнї кандай,
Кеткен бакыт табылгыс.

Колдо болот, колдо баары,
Болот баркы билинбей.
Єўчєй кїндєр ємїрдї алып,
Єтєт кєптїн бириндей.

Ошол жолдо, ооба, ошол,
Кимге жагып ниетиў,
Кимдин орой ойлоруна
Жолугарыў билесиў?

Эмнелерден дене муздап,
Эмнелерге калыўбыз?
Келээр бакыт жєнїн билбейм,
Кеткен бакыт табылгыс.
 

* * *

Кездешпес кєчєлєрдїн
Жарыгы,
 Жакын жерде
Же алыста каласыўар.
Жашылы жашыл болуп короолордо,
Койкоёт тушуўарда балатылар.

Дїрїлдєп турмуш єтєт,
Дїўїнєн жїктєп алып курактарды.
Ырларым жарык кєргєн гезиттерден,
Мештерге керек болот от тамызгы.

Кар ак жаайт. Калыў тїшєт.
Кар кїрєйт калакчандар.
Киши кїткєн їй-бїлє тынчы кетип,
Кар кїрєйт, калыў кїрєйт.
Кечте эмес, а таўга жуук
Калыўын калыў топтоп,
Калдайган куда келет.

Кездешпес кєчєлєр эй,
Жол жетпей, ємїр жетпей.
Жакыныў жакын бойдон,
Узагыў узап кеткен.

Узундуу-кыскалуубу,
Уулдарыў нускалуубу.
Убакыт желдей учуп,
Ємїрлєр кыскарууда.

Кїтїїгє тїтєсїўєр,
Кєп учат кєзїўєрдєн – 
Жарыкты кїтєсїўєр,
А жарык єзїўєрдє.
Келїїнїн жолу жакшы,
Кетїїнїн айбы барбы...
Кїткєндєй жалгыз Кїндї,
Кєргєндєй жалгыз Айды –
Баарыбыз баарыўарга,
Биргебиз байланышсыз.

Ырлар
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Кєрїшїп, кєрїшпєйбїз,
Тагдырга байланыштуу.

Кездешпес кєчєлєр эй,
Туурасы тутам болгон. 
Кєрїшпєйм – ємїр жетпейт,
Кєгєргєн кусам бойдо.

Алгачкы ыр
Тагдырыма катаал болду ушул кыш,
Билбегенди билгизди бир жыл ушу.
Бир кїттїргєн кїндєр эле кыялдуу,
Бир кейиткен ємїрїмдїн жылышы.

Кагаз жазып кашында мен сыр бербей,
Тїшїнсєм да... жолдогулар жолдогу...
Єткєндєрїн бїгїнкїдєн айра албай,
Кїйєм иргеп сїрєттєрїн колдогу...

Желди узатып эшиктеги дарактар,
Кїндї узатып миў тїрїлгєн ой менен.
Тїгєй турмуш башка тїшсє, саналуу,
Капалуу да болбойм деген ойдо элем.

Жолукканы жолдош болор тїбєлїк,
Ашык жанды ашыксыўар дебедим.
Кошуп турган ийиндеги бир ємїр,
Бєлгєн дагы кийин болор бир єлїм.

Тасмал жаям, тагдырлашка чай берем,
Аздан кийин кезектеги кирет кеч.
Баш бакканы жыйналбаган їйдї эмес,
Ойлоруўду кыйын экен иреттеш.

Элдей эрке болбосом да, энелїї,
Мен деле бир адам элем аталуу.
Сурайт элем сура десе соўку ирет,
Ата-энеден буюрбаган батаны.

Аида ЭГЕМБЕРДИЕВА
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Обон
Кїз баш бакса кїїсї кїчєп кєўїлдє,
Бир мен гана кайрый алчу бир обон.
Мээрим, сїйїїм, аруу, таза кєз жашым,
Ал обондун кайрыгына корогон.

Билип туруп акылымдан айныгам,
Кєрїп туруп кєзїм кєрдєй жумулган...
Ємїрїмдїн ал опуртал саатында,
Алы-ыс жактан ушул обон угулган.

Ак дегендин баары ак эмес сыяктуу,
Кымбаттардын баары кымбат эместей.
Ийменбечї жакындардан ийменип,
Кеўешпечї пенделерге кеўешкем.

Оомал-тєкмєл турмуш даамын сездирип,
Оо, андагы жаўылышкан учурум.
Оорусундай жандїйнємдїн бїгїнкї,
Сыздоосундай анан жїрєк тушумун.

Кайрыгында ал обондун ыр жазып,
Жолду бастым, бїлє кїттїм кыз тєрєп.
«Бакыт» десем, «бакытыў бул эмес» – деп,
Кайтып кайра кайгы козгоп кїз келет.

Ушул обон уга албаган эч бир жан,
Жїрєк тилип, кєкїрєктї канаткан...
Жетпей турган назик, ичке шооланы,
Кїтсєм экен эми кайсы тараптан.

Кайтмак кайда-а, кайтканында ошо кез,
Илбериўки чечим кылып бир кїндє.
Керек болсо тынчтыгы їчїн жїрєктїн,
Бир єзїўдєн баш тартмакмын, Ырдїйнє. 

Ырлар
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Биздин кїндєр
Бааласак да бакыт кїткєн жолдордо,
Байлыктын баа, жашоонун кооз, аземин.
Буулугабыз менин ырым жазылбай,
«Манасыўды» угар жан жок а сенин.

Тїптєп ушул тїбї чакан бєлмєнї,
Тїрїлтїп ой, тїмєн тїйшїк кєргєнї.
Оокатыбыз оўолсо да анчейин,
Єнєрїбїз бир аз єйдє єрдєдї.

Болбой козгоп бошсураган убакта,
Кечээ баштап, эртеў бїтпєс баянды.
Кезигебиз эбак єткєн кїндєргє,
Эзилебиз эркелетип Аянды.

Кєчєдє шаў, бїгїн жай да, эртеў кїз,
Кїндєр учат жаштыгыбыз кылактап.
Гїл кучактап келбесеў да майрамда,
Їйдє єстїргєн гїлдєрїўє рахмат.

Апама
Жалбырагын дарак жакшы билгендей,
Мени дагы сенден артык билет ким.
Турмушумдан жаза тайган кїндєрдє,
Убайым жеп уктабай тїн кїзєттїў.

Балдарымды беттен сїйїп турсаў да,
Таарынычыў кєкїрєктє тирелїї.
Тарткан санаа жана тоодой тїйшїгїў,
Жок дегенде бєксєрттїмбї бир эли.

Келтирилген келме сындуу жат болуп,
Єзїўдї ойлоп уктап, анан ойгоном.
Жїрєгїмдї кєзєп єтїп кєп суроо,
Мээмди ой жейт деле жанды койбогон.

Аида ЭГЕМБЕРДИЕВА
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Жашадым деп жїрєм кыркты бет алып,
Жаштык деле кєз ирмемче кетет бейм.
Маанайыўды басмырт кылган кїндєрдї,
Жашабаган кїндєрїм деп эсептейм.

Жалбырагын дарак жакшы билгендей,
Мени дагы сенден артык ким билет.
Жерде жаткан жалбырактай сезилем,
Бийиктигиўен сїрдєп турган делдиреп.
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Проза

Жылкычы 
ЖАПиЕВ

МАХАБАТ БАЯНЫ

(ТУНГА)

Повесть

(Уландысы. Башы журналдын єткєн санында)

Сыгандардын ишеничи мен болуп турам. Ал эми айылдыктар Алча 
торуну сыгандардан бєлєк эч ким алган жок деп жорушту. Буларды 
мурда эле кууп жибериш керек болучу, жаман кєндїрїп койдук, 
азыр да кеч эмес дегендер чыкты.

Эки ат теў табылбады. Їч кїн єтїп кетти. Єз туугандарымдын 
арасынан жоголгон аттарды менден шекшигендер да бар экен, Алча 
торуну мен чыгарып берген имишмин.

Муну атам менен апам уга элек окшойт, болбосо биздин тилибизди 
албай жїрїп ушуга жеттиўби дешмек. Аны мага Эркинбек айтты. 
Ушундай-ушундай, тигиндей экен, сыгандар менен ичкен-жегендери 
бир болуп сырдашып, биз билбеген далай нерселерди жасап жїрєт. 
Сыгандар башын тегеретип, жанагы шайтандын шапалагындай бол-
гон кызынан бєлїнбєй калды. Алар Алымбекти жакын жолотушмак 
эмес, башын тегеретип туруп, ант алышат. Ал ант берип койгон экен 
деген имиштер чыгыптыр.Адеп укканда кїлкїм келип, мындай 
ушак-айыўдарды кимдер чыгарат болду экен деп ойлоп койгом. 

Їч кїндєн кийин сыгандардын дагы бир аты жоголду. Аны да 
байлап койгон жеринен чечип кетишиптир. Бу жолу жоголгон атын 
сыгандар айылдыктардан кєрдї. Кыргыздар жоготкон атынын єчїн 
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алып жатат кыясында болду. Ачык айтышкан жок, колунан кар-
мап албаган соў бирєєнїн кїнєєсїн кєтєрє албайбыз деген болушту 
ооздору бош. Ал сєзїн мени же менин туугандарымды сыйлап, же 
тереў ишеним кєрсєткєндєрї эмес, чочулагандан айтышты. Чатак 
чыгып кеткенден коркушту. Сыгандарда да: «Эў биринчи душманыў 
– тилиў» деген биздикиндей лакап айтылат. Эмнеси болсо да тилди 
ээн-эркин таштап салбай, тиштеринин ары жагында камап турганды 
жакшы кєрїштї. 

Бу жолу мен сыгандарга барган жокмун, мурдагыдай болуп мага 
да келишпеди. Мунун єзї биздин ортобузда ажырым пайда болгонун 
кїбєлєп турду. 

Сыгандар атчан, жєє болушуп, тоо-талаада жок издеп жїрїшєт 
деп уктум. Аттарын тапса эле кєчїп кетебиз деп айтышыптыр.  

Бир кїн єтїп, айылдан дагы бир ат жоголду. Кєк бєрїгє, эўишке 
минген аяктуу ат болучу дешти. Айыл ичи чуу тїшїп калды. Аттын 
ээси тєрт-беш жигитти ээрчитип алып, тїз эле таборго барыптыр атты 
таап бергиле деп. Сыгандар жалынып-жалбарып, катын-балдарынан 
бери чуркурашып, кїнєєлєрї жок экендигин какшап, нан кармап, 
тузга сийип берели дешиптир. Анан жоголгон аттарды айылдык-
тар менен сыгандар биригип издєє салышты; ой-чуўкурларды 
кыдырышты, тоодогу жылкыларды аралашты, жакын аралардагы 
базарларды аўдышты, имиш-имиш сєздєрдї тыўдашты. Анткен 
менен ачык айтылбаса да айылдыктар менен сыгандардын орто-
лору салкын тартып, ишенбєєчїлїктїн тумшугу кєкїрєк ичинде 
кылтыйып турду. 

Айылдыктар сыгандардын кемпирлерине бал ачтырышты эле 
алар жакынкы кїндєрдє табылат, тєрт ат бир жерде жїрєт дешти. 
Айылдыктардын бир тобу буга ишенип, мурдагыдай болбой тынчып 
калышты.

VIII

Сыгандардын бир топ жаштары бий сабагын єткєрїїнї сураны-
шып, їйгє келишиптир. Мен Тунга менен энеси Каринаны кєргїм 
келип, шылтоо таппай жїргєм, дароо макул болуп, клубга келдим. 
Аерде табор башчы да бар экен. Учурашкан соў ал менин колумду 
коё бербей четке жетелеп барып:

–Алик, сен качпагын, биз ансыз деле жаман болуп жїрєбїз. Сен 
да курбуларыўды чакыргын. Айылдыктар менен ортобузга данакер 
болуп бергин, суранабыз, – деди. 
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Биздин мамилелер мурдагыдан сууй тїшкєнї билинип турду. 
Биз, кыргыздар да, алар, сыгандар да ошол салкындыкты билдир-
беске аркеттендик, бирок баары бир окшошпой койду. Музыканттар 
канчалык берилип ойношсо да мурдагыдай шаў байкалбады. Атїгїл 
Тунганын мамилеси башкача туюлду. Ал экєєбїз їч-тєрт курдай 
бийледик, менин кулагыма мурдагыдай сонун, жагымдуу шыбыр 
айтпады. Баарыбыз жасалмалуулук менен алек болуп аттык.

Айылдын жаштарынан бийге эч ким келбеди. Киченекей балдар 
гана жїрїштї кєздєрїн тостойтуп бийчилерди тиктеп, мурундарын 
чукуп. Бир кезде чет жакта турган Карина экєєбїздїн кєздєрїбїз 
чагылыша тїштї. Ал кїрїчтєй аппак тиштерин жарк эттире бир 
жылмайып алып, менин жаныма басып келди да «танго» бийинин 
кыймылы менен алдыма туруп калды. Мен бийге тїштїм. Сыгандар 
бизди коштоп кол чаап турушту. Экєєбїз кучакташа тїшкєндє ал:

– Бїгїн баягы бак ичинен кїтєм, – деп айтты.
Табор башчысы Микола байке кетип калыптыр, карасам жок 

экен. Биз да андан кийин бат эле тарадык. Кетип баратканда Тунга 
жаныма жїгїрїп келип:

–Алик, мени сагындыўбы? – деди. 
Мен эмне дээримди билбей, башымды чайкап калдым.
Тунга дагы бирдеме айтмакчы болуп, оозун таптап келаткан, 

токтоп калды. Єўї єзгєрїлє тїштї кабагы бїркєлїп. Бул жаш кыз-
дын шагын сындырып алганыма оўтойсузданып калдым. Жакшы, 
жаркын ниет менен кайрылган кызга менин мындай мамилем 
тайыздыгымды айгинелеп койду. Аны сезип калганым менен ба-
шыма кечигип жетти.  

Ал кїнї кеч кирбей койду. Убакыт єтє турган эмес. Экзаменге да-
ярданам деген шылтоо таап, эки-їч китепти колтуктап алып, бактын 
ичине кирип кеттим. Бир топ жерин аралап барып, єгїнї Карина 
экєєбїз жолуккан дарактын тїбїнє келип отурдум. Бул жер мага 
жакын, абдан жакын кєрїндї. Жер мени кїтїп жаткандай, азыр 
мени кєрїп сїйїнгєндєй туюлду. Чєптї бутум менен жапырып, эки 
китепти башыма жазданып кыйшайдым.

Кїн батып, демейде заматта караўгы болуп кеткен бак ичи жар-
кырап, жапжарык болуп туруп алды. Кїн мурдагысынан кыбыр 
айланып калган окшойт. Кєзїмдї чылк жумуп кєпкє жатып, оо, 
бир топ убакыттан соў ачсам, кїн дале баягы ордунда. Бул кїїлдєп-
шаалдаган, чимирилип тынбаган турмушка шал тийип калыптыр. 
Кужулдап, демейде кулак-мээни жеген канаттуулардын їндєрїн 
атайылап тыўшабаттым, алар деле угулбайт.

Кєз байлана Карина келди.  Кучактагым келди. Дароо анткенден 
уялдым.
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Аял жакындап келсе, тїрї ыйлап сооронгондой. Мен ого бетер 
дендароо боло тїштїм. 

– Сен мени кїттїўбї? – деп сурады. Їнї олуттуу чыкты, жыл-
майган жок.

– Ооба, – дедим башымды ийкеп.
– Жїрї тигиндей ичкериге, алыстап кетели, – деди аял мени ко-

луман жетелеп. Алаканы жупжумушак, жылуу, жагымдуу экен. 
Атырдын аўкыган жыты мурдума бур-р эте тїштї. 

Биз дагы арылап, бактын чытырман, караўгы жагына кирип кет-
тик. Бир чоў кара жыгачтын тїбїнє келип токтодук. Ушул тапта биз 
тїбїндє отурган бактын бутагы шыбырт-шубурт этти. Бир канаттуу 
учуп кетти.

– Карга болсо керек, – деди Карина.
– Їкї, – дедим. 
– Жїрєгїм тїшїп калганычы...
Кайра оўтойлоп отурдук. Чочуп калган денебиз дароо калыбына 

келбей, кєкїрєктєгї чогу єчє элек чочулоодан арыла албадык. 
– Эй, силер кимсиўер? – деген їн угулду караўгынын ичинен. 
Экєєбїз дымып калдык демибизди ичибизге тартып.
– Эй, силер кимсиўер дебатам? – деди алиги жоон їн. Бу жолу 

мурдагысынан єктєм чыкты. 
– Єзїў кимсиў деп сура, – деди Карина мага шыбырап.
– Єзїў кимсиў? – дедим ордуман тура обдулуп, їнїмдї жасап, 

жоон чыгарып.
– Ат кєрдїўбї? – деди мага таптакыр тааныш эмес їн. 
– Жок.
– Кишисиўби же шайтансыўбы? – деп сурады їн.
– Кишимин, – дедим. 
– Арбак болуп жїрбє...
– Єзїўчї? – дедим суроо салып. 
– Жин-шайтанмын, – деди алиги.
Мен унчукпай калдым. Мас неме болсо керек деп ойлодум. Кээде 

бул бактын ичине дем алыш кїндєрї калаадан кишилер эс алганы 
келишип, кєбї арак менен алек болушат эки кїн катары. Болбосо, 
айылдагы кишилерди їнїнєн тїгїл жєтєлгєнїнєн тааныйм. 

Аял менин колуман кармап, тескери жакка, артка жетеледи. 
– Жїрї, Алик, кетебиз буерден, – деди мага акырын шыбырап.
– Сен жалгызсыўбы? – деди алиги їн. 
– Биз тєртєєбїз, – дедим атайылап. – Бери чык.
Тиги кайрып сєз айткан жок.
Мен да їндєбєй Каринанын жетегинде кете бердим. Кєкїрєгїм боп-

бош болуп, денем шалдырап, коркунуч їстємдїк кылып кетти. Корку-
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нуч келгенде дененин бардык мїчєсї ага баш ийип, жаркын нерселер 
заматта ада болот. Эртеден бери Карина мага аял катары элестелип тур-
са, азыр мени чоў коркунучтан алып чыгып бараткан коргоочу болуп, 
колуман жетелеп баратат. Апасынын этегин кармап алган кичинекей 
балдардай таянычым, ишеничим, опол тоом да Карина болучу. 

Экєєбїз тез-тез басып, дагы ары, тереў жакка кирип кеттик. Бир 
жерге токтоп, экєєбїз эки жерге олтуруп, кєкїрєктє уюп калган 
коркунучту унутууга аракеттендик.

– Эй, силер кимсиўер? – деген  їн жаўырды караўгынын ичинен. 
Аял экєєбїз теў ыргып тура калдык. Жїрєгїм лакылдап чыкты. Бул 
жанагы їн болуу керек, бизди аўдып чыккан неме экен. Куралчан  
болушу ыктымал. Анда эле тырайта атып салып басып кетсе, кимди 
ким кєрїп, кимди ким билсин! А балким, ушул бактын ээси болуп 
жїрбєсїн, бактын ээси бар, кээде аял, кээде эркек болуп кєрїнєт  
деген имиштерди айтып жїрїшчї. Мен буга ишенчї эмесмин. Азыр 
бизди аўдып жїргєн кишиге караганда бактын ошол ээси болуп калса 
жакшы болмок. Анын кишиге зыяны жок, аркы-беркини сїйлєшїп 
отуруп кетип калат дешчї.

– Эй, силер кимсиўер? – деди їн кайра дагы.
Биз экєєбїз теў унчукпай туруп калдык. Їн чыгаргандан корктум. 

Карина да демин ичине тартып, моло таш болуп катып турат. Эмне 
дээрибизди билбедик. 

Карина болбосо, мындай коркунучка туш келбейт элем деген ой 
бир паска мээмен сызылып єтїп кетти. Аял –  шайтан деп туура  айты-
лыптыр. Каракчылар жалгыз эмес, эки-їчєє болуу керек. Бак ичинде 
жїргєндєрдї тоноп кєнгєн немелерге туш келгенибизди карачы!

Мен ойлогондой эле караўгыдан эки караан суурулуп келип, экєє 
эки жагыма туруп, мени колуўду кєтєр дешти. Жїздєрї билинбейт, 
беткап кийип алышыптыр.Адегенде тизелерим титиреп кетти. Анан 
эсиме келе тїшїп, адегенде бирин ээк талаштыра кагып калдым эле, 
ал ордунан чимирилип барып, жерге шалак дей тїштї. Кайрылып, 
экинчисине муш салаарды ал качып берди. Мен анын артынан куу-
ган жокмун, жерде жатканын бутум менен эки-їч тээп калдым. Ал:

– Багындым, – деп жалынып жиберди. Мен анын жалынганына 
болбой дагы тепкилегенге умтулганда алиги качып бараткан тарап-
тан «баў!» этип мылтыктын їнї жаўырды. Мен бир селт этип алып, 
жерге жата калдым да:

– Жат! Жашын! – дедим Каринага.
Аял менин катарыма жата калды. 
Кайрадан мылтыктын їнї жаўырды. Бакта тїнєгєн канаттуулар 

ызы-чуу тїшїп, алыс уча алышпай, бактан бакка орун которушуп, 
тїн уйкулары бузулду. 
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Мылтыктын їнїнєн жерге жата калганымда жыгылып жаткан 
киши тура калып, качып жєнєдї. Адегенде артынан кууганга обду-
луп барып, кайра жатып калдым. Єйдє турсам эле беркиси мылтыгы 
менен атып салчудай туюлду. Кылчайып карасам, Карина жер менен 
жер болуп жаткан экен. Бир демге їн катпай, экєєбїз эки жерде 
жаттык. 

Тигилердин дабышы угулбай калды. Бирок ордуман тургандан 
корктум. Бактын далдоосунда жашынып туруп атып коюшу ык-
тымал. Чындап каракчылар болсо анда алар мурда эле атып-атып 
салып, єз билгендерин жасамак. Балким, мастар болушу мїмкїн. 
Алар деле атып салмак... Анан бир кезде менин оюма Каринаны 
кызганган немелер болуп жїрбєсїн деген ой келди. Адегенде бул 
оюмду туура кєрїп турдум, бирок бул ойлогонум деле натуура болуп 
чыкты, себеби аялды кызганган эркектер мени соо койбой, кайым 
айтышып отурбай, мылтыгы деги бар экен, тырайтып туруп басып 
кетишмек. Демек, бул жерде сыгандардын тиешеси жок, бул экєє 
сыган эмес. Айылга ууруга бараткан немелерге туш келип калсак 
керек же каракчылардын шериктери болушу мїмкїн. А балким, 
бактын ээсидир? Биздин мурдагы жасаган ишибизди кєргєн соў азыр 
буерге келген максатыбызды алдын-ала билип, ошого ачуусу келип 
куугандыр... Эмнеси болсо да баш маў. Мистикалык нерселерге 
ишенбесем да бул жолу муну да ойлодум аргасыз.  

Адегенде жерден башын кєтєрїп, Карина їн катты:
– Алик, соосуўбу? – деди.
– Соомун, – дедим кыймылга келип.
– Тааныган жоксуўбу?
– Жок.
– Тїнї жойлоп жїргєн бєрїлєр болсо керек, жер соргурлар...
– Билбейм. Кеттик, – дедим мен бєлєк сєз айтпай.
– Кетели, – деди аял да.
Экєєбїз їн жок, сєз жок катарлаша басып, жолго чыктык. 

Дїпїйгєн бактын ичин итапкан жерге аралап кетиппиз. Алиги мыл-
тыкчан каракчылар дагы бир жерден чыга калабы деген кооптонуу 
турду кєкїрєктє. Жолго жакындап калганыбызда:

– Дагы жакшы, тирїї калдык, – деди Карина.
Мен унчукпадым, булар ким болду экен деген ой башыман чыкпай, 

чакчелекей тїшїп бараттым. Чын эле, тирїї калганыбыз бизге чоў 
олжо болду. Бир эле ок чечип коёт адамдын ємїрїн. 

Ошо бойдон їй-їйгє кеттик. Алигилер жин-шайтандарбы, же 
адамдарбы, мага белгисиз болуп калды. Эртеси, анын эртеси деле 
эч шек билинбеди. Аттар табылган жок. Айылдыктар аттардын жо-
голгонун сыгандардан кєрїп атышты, сыгандар болсо айылдыктар 
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алып койду деп ачык айталышпаса да ошол ойдо экендери даана 
билинип турду.

IX

Їч кїн єттї. Бий їйрєтїїнї Микола аба менен сїйлєшїп, убак-
тылуу токтотуп койгонбуз. Мынтип эки тараптын аттары жоголуп, 
кырды бычак болуп турган мезгилде кайдагы оюн-зоок болмок эле! 
Айылдыктар, сыгандар да кошуна айылдарды, Кара-Балта, Ак-Суу, 
Ойрон, Чалдыбардын базарларына чейин кыдырышты, аттардан 
дайын болбоду.Эки тарап бирин бири аўдып турушту. Ырас, айыл-
дын жигиттери бур ууч сыгандарды небак эле ур-токмокко алышып, 
бул айылдан тїгїл, чєлкємгє жолотпой, тээ казактардын Чусуна 
чейин небак кууп жиберишмек, аларды айылдын аксакал менен 
кєксакалдары кармап турушту кой-койлоп. 

Сыгандар деле жыргап атышкан жок, алар да ызы-чуусуз кетип 
калышмак, эми кантебиз дешип тїйшїктєрї кєбєйдї. Аттары жо-
голгону аз келгенсип, айылдыктардан коркуп отурушканы жаман 
болду, кары-картаўдары, жаш балдары бар. Ал эми каруу-кїчкє 
толуп, кєєп, кутуруп, урунаарга тоо таппай турган айылдын жи-
гиттери кимисин карамак эле, самандай сапырып, кїлдєй чачып 
жиберишет, канткен менен тукумунда канга-кан деген чакырык 
уялаган. Андан калса айылдыктардын гана аты жоголсо да бир жєн 
эле, сыгандардыкы да жоголуп сыздап отурушпайбы. 

Айыл сыртынан чалкып, тїйшїгї жок болуп кєрїнгєн сыяктанса 
да сыгандар менен  аўдышуу, тирешїї улам барган сайын кїч ала 
берди. Муну сыгандар жакшы тїшїнїп турду, кылт этсе кїм-жам 
болорун билишти. Табор башчысы Микола кїндє жок дегенде бир 
маал айыл кеўешинин тєрагасынын кеўсесине келип, жагдайларын 
айтып, ал-ахвалды билип турду.Тєраганын кеўсесинен чыгып, 
айылдагы бир-эки аксакалдын їйїнє кайрыла кетет. 

Ошентип, арадан бир жума єтїп кетти. Аттардан дайын болбоду, 
кєрдїк-билдик деген киши жок. Жер жарылып, жутуп кеткендей 
болду. Ал эми сыгандардын бал ачкан кемпири тєрт ат бир жерде, 
чогуу, акырдан жем жеп, суу ичип турушат, багуусу жакшы деп 
айтыптыр. Анда аларды байлап семиртип, сатканы же союп алганы 
жатышса керек дешти кыргыздар.Сыгандар да ошентип  ойлошту. 

Ошол кїндєрдїн биринде мен жогору жактагы чоў арыктан суу 
буруп келип, короону сугарып аткам. Корообуздагы бедеден калган 
жерде ар тїркїн жашылчалар менен жїгєрї эккенбиз.  
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Сууну короонун башынан коё берсеў жылжып отуруп, тегиз кап-
тап, жарым кїндє аягына чыгып калат. Короонун ортосунан арык 
чаап деле убара тартпайсыў, жер тегиз, єў-дєўї жок. Байламтанын 
башында отургам. Колумда китеп бар болучу, бєлєк жасаар ишим 
жок болгондон кийин ара-чолодо экзаменге даярдана бергеним оў 
деп Шекспирдин «Ромео менен Жулетта» трагедиясындагы Гам-
леттин белгилїї монологун їнїмдї жасап айтып аткам. Аўгыча так 
тїбїмдєн:

– Алик, кой антпе, жаным! – деген Тунганын жалынычтуу їнї 
чыкты. Мен бурулуп карагыча кыз келип, мойнуман кучактап 
калды. – Антпе, жаным, кой! Мен сени сїйєм! Сен гана жалгызсыў, 
жаным... – Кыз бетимен, мойну-башыман єпкїлєп жиберди. 

Эмне дээримди  билбей, колу-буту кишенделген кишиден бетер 
отурган жеримде отуруп калдым. Кыз мени бекем кучактап алып, 
ээ-жаа бербей сїйлєп атты: – Мен билгем сенин тїйшїк тартып 
жїргєнїўдї. Мени башканы сїйєт деген калп, аны экєєбїздїн маха-
батыбызды кєрє албагандар айтып жїрїшєт. Ага ишенбе, ишенбе...

Анан кыз кучагын бошотуп, менин дал бет маўдайыма чєгєлєп 
олтура калды. Карагат кєзїнєн жаш мєлт-мєлт. Жашы мончоктоп 
тамып жатканда Тунганын кєзї мурдагыдан да сулуу, татынакай 
кєрїндї жутуп жибергим келип. Бир жагынан боорум ооруп кетти 
жаш немеге. Ал маўдайыма отуруп, эки алаканы менен менин эки 
жаагымдан сылап: – Капаланбачы, суранам... Мен билгем, баарын 
билем... Сен мени сїйєєрїўдї мурда эле билгем, атургай жашыруун 
барып бал ачтыргам. Экєєўєр баш кошуп, бактылуу турмушта 
жашайсыўар, тєрт балаўар болот, экєє кыз, экєє эркек деген. Аде-
генде сенин ата-энеў бир аз каршы болот, анан макул болуп, кайра 
экєєбїздї колдошот экен... Ушундай...

Кыздын бул айткандарынан кийин мен оўдонуп отурдум. Жашы-
руун бал ачтырдым дегенинен кийин менин оюма, балким, башымды 
тегереткен дуба окутуп койбосун деген ой бир кылт этип кетти. Дагы 
бир нукум артка жылдым кєчїгїм менен. 

– Бул Гамлеттин монологу, ушуну даярданып аткам экзаменге. 
Окууга даярданыш керек, – дедим кїлїп.

– Эў жакшы, кайыр тилесем да сени багып алам, Алик, ишенип 
кой. Сени алдап эптеп эле тийип алайын деген жокмун, менин ма-
хабатым тунук, ыйык, таза. Сени ємїр бою сїйєм, айтканыўды эки 
кылбайм, жаным... Менин махабатым жїрєгїмдє алоолоп, жалын-
дап кїйїп турат, кааласаў жїрєгїмдї жарып кєргїн, ал сен деп 
согуп, сенин ысмыў жазылуу...

Кыздын айткандарына мен толук ишенип турдум. Мындай нерсе-
лерди ортосаар китептерден кєп эле окугам. Бирок жакшы баадагы 

Махабат баяны

www.bizdin.kg



102

чыгармалардын кєбїндє махабатуу окуялардын аягы трагедия ме-
нен бїтїп калчу. Аларды окугандардын ичи ачышып калат, мен да 
айрымдарын кайра окуган сайын окуянын аягы эмне менен бїтєрїн 
сопсонун билип турсам деле кайра эле ичим ачышып, бир жак єўїрїм 
бошой тїшєт.

Кызды аяп кеттим. Анын баёолугун аядым. Єзїм деле бул кыз-
дын кыял-жоругун жактырам, бирок анын азыр кєзїнїн жашын 
кєлдєтїп олтурганы анын балалык махабаты экенин туюп аттым. 
Азыр бул кыздын курагындагылардын баштарында ушинтип ша-
мал ойной берет, алар мунусун тїбєлїк деп ойлошот, їч-тєрт жыл 
єткєндєн кийин баштарындагы ары-бери куюндаган шамалы тара-
ганда барып эстерине келишет. 

– Сен жашсыў, чыныгы сїйїї деген али башыўа келелек, Тунга, 
– дедим.

– Сага ошондой туюлуп атса керек, Алик. Сен менин махабаты-
ма суу сеппечи, суранам... Мен сага акмын, али бир да эркек менен 
мамиле тїзгєнїм жок... 

Тунганын сєзї улам барган сайын тереўдеп баратканын туйдум. 
– Билесиўби, – деди ал бир кезде, – сени сїйгєндєр кєп...
Мен кызды карап калдым.
– Билесиўби? – деди кайра сурап.
Мен башымды чайкадым.
– Экєєбїз сїйєбїз...
Мен бу сєздї биринчи ирет угуп турганыман ийнимди куушуруп 

койдум эрдимди тїйрїп. 
– Билесиў, – деди Тунга сєємєйїн чычайтып. – Билесиў...
– Билбейм, єлєйїн, – дедим карганып.
–Бири Зоя, – деп кыз мурдун чїйрїп койду.
– Ал ким? – дедим кызыгып.
– Ой-ой, дегеле билбей калат... билмексен болуп... – Кыз кєзїн 

жїлжїйтїп, башын кыймылдатып эркелеп алды.
– Мен силерден Микола абаны, сени, сенин апаў Каринаны, анан... 

Вайда, Саша, Запыланы тааныйм, – дедим.
– Зоянычы? Зояны билбей калат дегеле... – Кыз кєзїн жїлжїйттї 

кууланып.
– Зоя дегениў кайсы? – дедим чын эле.
– Сулууча келген немечи, бийге барып жїргєндє мен сени менен 

бийлегенде келип эле жаныбызда туруп калчу эмес беле, ошол да Ми-
кола акеге барып даттанган, Тунга эч кимге Аликти бергиси келбей 
жалгыз бийлеп жїрєт деп. Ал єзїн сулуу ойлойт, кара далы болуп 
он тогузга чыгып калганы менен иши жок, эми аны дагы бир карт 
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бойдок же катыны єлїп калган бирєє албаса, аны жєн-жай эркек 
карабайт, – деди.

Мен эми Зоя дегени ким экенин тїшїндїм. Ал да сулуу кыз. 
Мїчєсї да келишкен, кыймылдары жакшы, ийкемдїї. 

– А, билдим, тїшїндїм, – дедим. – Ошонун аты Зоябы?
–  Ох, Алик, тимеле билмексен болуп каласыў сыгандардан бетер. 

Биз менен мамилелеш болуп їйрєнсєў керек... Бирок менин мындай 
жаман адатым жок, болгонун бетине айтам, Зоя ошондой... бирде-
мени билип турса деле талымсып калат, кєп кишилерге ошонусу 
жакпайт...

Мен анын атын чын эле билбейм деп кызга актангым келген жок, 
анткен кїндє деле  ишенмек эмес.

– Силерде, сыгандарда кыздары бєлєк улутка тийсе чоў чатак 
чыгат да, – дедим кєптєн бери жообун таппай чаташып жїргєн 
оюмду айтып.

– Антип чатак чыгарчудай менин атам же эркектен бир тууганым 
жок, – деди кыз. – Менин башым бош...

– А Микола акечи? Анын уруксаты болуу керек да...
– Ал киши менин тагдырыма кийгилишпейт, биз апам экєєбїз 

бєлєк жакта жїргєнїбїздє таборго єзї чакырган, ошондо эле бул 
маселени чечишип алганбыз.

– Кайсы маселе ал?
– Апам экєєбїздїн ички иштерибизге кийгилишїїгє акысы жок. 

Биз бїгїн кетебиз десек бїгїн, азыр кетебиз десек азыр басып кетип 
калабыз...

– Сен эмне, жалгыз кызсыўбы? – дедим. Атасы туурасында су-
раганга оозум барбай койду, кыздын кєўїлїнє кетип калабы деп 
ойлодум, балким, айтпай турган єзїнчє сыры деле болушу мїмкїн.

– Ооба, – деди Тунга. – Жапжалгызмын. Азыр апам экєєбїз эле-
биз. Атамды атып кетишкен...

– Качан? Эмнеге?
– Жалаа менен... Апийим сатты деп...
– Сот єлїм жазасына кесиптирби?
– Жок, сотко жетпей калган. Сотко жеткенде тирїї калмак...
– Тїшїнгєн жокмун, – деп кулагымды тєшєп калдым.
– Буга он жылдан ашып калды. Мен кичекей болучум. Биз анда 

Казакстанда жїргєнбїз. Ээн сай бар болучу биздин табор жайгашкан 
жердин батыш тарабында. Атам ошол ээн сайда арабасынын бир 
дєўгєлєгї сынып, анысын эптеп оўдоп атса  їч киши келип, атаман 
апийим уурдадыў дептир...

– Аер апийим айдалган жер бекен?
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–Билбейм, айтор, алардын катып койгон апийими барбы, уурда-
ган апийимди бергин дешиптир. Атам билбейт, тїшїнбєйт. Тигилер 
атамдын чєнтєк-башынан карашат, арабаны тинтишет, эч жерден 
табышпайт. Атам айтат кєргєн жокмун деп, а тигилер болбой эле 
кыйнай беришет. Сен биздин апийимди алып, бєлєк жерге катып 
койдуў дешип кыйнашат. Атам айтат алган жокмун, апийимиўерди 
билбеймин деп. Їчєєлєп аябай сабашат, акырында мына сага 
айтпасаў айтпай эле кой дешип атып салышыптыр...

– Анан кармаштыбы? 
– Бат эле кармап алышкан, сотко акча беришиптир, сот болсо 

булар киши єлтїргєн эмес деп актап жиберген. 
– Аларды таанычу белеўер?
– Ооба, алар деле сыгандар, ошол Казакстанда болучу. Атам жал-

гыз эркек экен. Єзїнєн да эркек бала жок. Болбосо, тиги сыгандарды 
тындым кылып таштамак. Атамдын канын кууган киши болбоду. 

– Азыр алар бар бекен?
– Билбейм, – деп Тунга ийнин куушуруп койду. – Тирїї эле 

жїрїшсє керек. – Анан кыз бир азга їнсїз мелтиреп туруп калды 
да: – Эгерде мен сыган эрге тийгенде андан эркек туусам таятаўдын 
єчїн алгын деп тигилерди таап бермекмин. Атамдын арбагы ыраазы 
болуп, єзїмдїн да кєксєєм суумак, – деп кошумчалады.

Мен ак да, кєк да дегеним жок. Канга-кан деген бизде деле бар, 
бирок булардай єтє катуу кармап, сєзсїз єч алууну кєздєбєйт. 
Кєпчїлїк учурда эки тарап жарашып алышат, єлгєн киши кайра 
тирилип келбейт дешет, кээде убакыт єткєндє унутулуп калат. Укум-
дан тукумга єткєн сєєк єчтїї чанда кезигет. Тунганын айтымында 
буларда ага абдан маани берилсе керек. Оюма жамандык кетти: 
бул кыздан оолактабасам бир кїнї мага атамдын єчїн алабыз, сен 
момундай-момундай кызмат аткарасыў деши деле мїмкїн. Ошондо 
анык балээге кабылчудай сезилди. Сыгандан бул жаш, сулуу кызы 
менин оюмду окуп тургансып:

– Сен, Алик, коркпо, экєєбїз їйлєнгєндєн кийин сага атамдын 
єчїн алып бергин деп айтпайм. Сенин ага тиешеў болбойт, атїгїл сен 
їчїн кечип жиберем. Кєрєсїў го, ошентем. Атамды єлтїргєндєрдї 
издеп таап туруп, сенин кєзїўчє, дагы тияктын, мен жактын 
єкїлдєрїнїн кєзїнчє, калыстарды да чакыртамын, ушулардын 
бардыгынын кєзїнчє атамдын канын кечтим деп жарыя айтам. Мен 
ошондо чынымды айтам, ушунун баарын мынабу эрим їчїн кечир-
дим деп сени кєрсєтєм... Ишенип кой...

Эми таза балакетке калган турбаймынбы деп ойлодум. Сыган-
дардын єз ара ичиндеги иштерине аралашып мага эмне шам! Бул 
кыз эмитен мынтип атса, кийин (буга їйлєнїп калгандан кудай 
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сактасын!) жашоо бермек беле. Буларга бий їйрєтєм деп кайдагы 
кара текеге сїздїрїп алгам. Апамдын айтканы туура келмей болду, 
сыгандарга кєп жолобогун, эмне болуп башыўдын айланып калганын 
єзїў сезбей каласыў дегенин мен шылдыўдап койгом. Балакет басып 
кала электе шаарга кетип калганым оўдуу болуп турат. Шаардагы 
эжем менен жездем окууга єтє турган болсоў даярдан, биякка кел, 
китепканалар бар, консультацияга барып турасыў деп айтышат.

– Мен їч-тєрт кїндєн кийин шаарга кетем. Окууга  даярданыш 
керек, убакыт аз калды, – дедим. 

– Менин башымды ачып коюп анан кетпейсиўби? – деди кыз.
Анын суроосуна тїшїнїп турсам деле билмексенге салдым:
–Ал эмне болгон баш? – дедим кайра єзїнєн.
– Биз, сыган тукумунун кыздары бойго эрте жетилебиз. Андан 

калса, салт болуп калган. Бизде эрєєн-тєрєєнї жок, он беш-он алты 
жашка чейин кыз эрге кетиш керек. Андан кечиксе кара далы ата-
лат. Силерде кыздар он сегизден єткєндєн кийин  бойго кеч жетилет 
экен...

– Тунга, сен сыган жигиттердин бирине эле кїйєєгє чыкпайсыўбы? 
– дедим.

–Мага ылайык келе турган сыгандарда андай жигит жок, – деп 
кыз кесе айтты. 

– Койчу, кєп эле жїрїшпєйбї. Силердин таборуўарда жок болсо 
башка жерде бар да. Кантип ошолордун ичинде ылайыктуусу та-
былбасын...

– Сен кызык экенсиў, Алик, – деди кыз, – сен айткан ылайыктуулар 
толтура, ал эми махабат деген таптакыр башка экенин билбейсиўби? 
Адам баласына кудурети кїчтїї Кудай тарабынан бир эле ємїр бе-
рилген, ошол бир ємїрїўдє єзїўдїн сїйгєн адамыў менен жашап 
єтсєў андан єткєн бакыт жок болуу керек, чынбы?

– Оо, сен катуу кеттиў го акылдуу сєздєрдєн, – дедим тыптырмак-
тай болуп алып мага акыл їйрєтїп турганына.

– Илгертен бери биздин сыгандардын тїп атасынан бери айтылып 
келаткан сєз бул. Муну сыгандардын бардыгы билет. 

 Кызды алдыртан карап калдым.
– Сен антип караба, Алик, – деди Тунга. – Сенин кєздєрїў бир 

сонун. Зояны ушинтип бир карап койчу, ала качып кетет, барып эр 
кылып алат, хи-хи-хи...

– Кетип калам да, – дедим. 
– Ошент, – деди Тунга, – Зоянын єзїн уруп, сабап туруп кетип 

калгын, экинчи карагыс кылып кєўїлїн биротоло калтыр, ага андан 
бєлєк эч нерсенин кереги жок. Ал сага катын болуп жыргатпайт, 
сага тийгенден кийин деле кийин сыган жигиттеринин бирине кєзї 
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тїшїп калса сени таштап салып, кетип калат... Ага жигиттер бири-
нен бири жакшы кєрїнє берет, ал кара далынын сїйїїсї коночоок, 
хи-хи- хи-хи...

Мен калптан кїлдїм.Тунга мени ормоё карап калды.
– Билесиўби? – деди менден кєзїн албай. Анан сєзїн улантпай 

токтоп калды.
– Эмнени?
– Сыгандардын ичинде атты уурдаганды сени билет деп атышат.
Мен каўырыш угуп алдымбы деп:
– Эмне дейсиў, кайра айтчы, – дедим.
– Сенин єзїўдї ууру тутушкан жок, уурдагандарды билет, бизге 

жашырып айтпай атат дешет...
– Эй, койчу! – деп чочуп кеттим. – Аны ким айтып жїрєт?
– Ошондой шектенїї бар. Мен сени актап, бирєєлєр менен кер-

мур айтышып калдым.  
–Аны ким айтты?
Тунга кимден укканын таптакыр айтпай койду. Мен чочулап 

калдым. Жалган жерден мени кїнєєгє жыкмак болуп атышканына 
таў калдым. Кечээ эле мени менен жакшы мамиледе жїрїшїп, мен 
аларга чын жїрєгїмдєн мамиле жасап жатсам, эми мынтип каралап 
тургандарына ачуум келди. Сыгандарды, табор башчысы Миколаны, 
атїгїл жанымда туруп, ушулардын бардыгын тєкпєй-чачпай єзїмє 
айтып берип аткан Тунганы да жек кєрїп кеттим. Дегеле сыгандар-
дын бардыгына теў ишеничим кетти бир заматта. Булардын атынын 
мага эмне кереги бар? Алардын мындай арам ойлору болгондон 
кийин эми ууруну билип калсам да айтпайм, маа десе єлїп кетишсин. 
Буларга ишенбегенден  согуш кезинде Гитлер миўдеген сыгандарды 
бекер жерден кырбаса керек деген жаман ой мээмди чулгап алды. 

Бул кїтїлбєгєн кабарды угуп, маанайым чєгїп кетти. Сыгандар-
дын бирин да кєргїм келбей, алардын шайыр мїнєздєрї, шаўдуу 
ырлары, шаўкылдаган кїлкїлєрї, шартылдаган бийлери, дегеле 
жїргєн-тургандарынын баары мага жасалма таасир берди. Буларды 
жаныма їйїр кылып алганыма єкїндїм. 

– Ту-унга-а! – деген аялдын їнї угулду жол тараптан. 
– Апаў! – дедим мен кыздан оолак боло берип.
– Аўдыганы эле мен... – Кыз жактырбагандай їн менен айтты. – 

Аржакка эрге тийип кетсе болот эле мага каскак болбой...
Тунганын бул сєзїн угуп, єзїмчє таў калдым, энесине мынтип 

айтканы жаккан жок. 
– Ушинтип бура бастырбайт... – деп кыз кїўкїлдєп алды.
– Карина сенин єз энеўби? – деп сурадым.
– Ооба, эмне экен? – деди Тунга.
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– Жєн эле, – деп койдум эки колумду жайып. – Єзїўдїн 
айткандарыўды айттым да...

– Мен эмне депмин?
– Эрге тийип кетсе болот эле дегениўди айтам.
– Ачуум келгендеги сєз да, мєлтїрєп бышкан жїзїмдєй кыздар 

толуп жїрсє, отуздан ашып кеткен бул карыган катынды ким алмак 
эле, – деп койду Тунга кїлїп.

– Ту-у-унга-аа! – Энеси дагы кыйкырды.
– Баратам! – деп кызы їн чыккан жакка басты. Анан мага кыл-

чайып: – Ушинтет, – деп койду мурдун чїйрїп.
Тунга жїгїргєн бойдон кетти. Мен ишимди уланта бердим, суу 

короонун аягына чыгайын деп калыптыр. Аздан соў ала калган 
жерлерин сугарып, бардыгы бїткєндєн кийин суунун башына барып, 
биздин арыгыбызга чым чаап келип тосуп, сууна кайра ары жакка 
буруп жибердим.

Кїн чыйылдап ысып кетти. Суу тосмодон он чакты кадамдай 
жерде чоў, карт тал бар бутактары алда кайда кетип тарбайган. 
Ошол талдын кєлєкєсїнє кєчїк басып, бир паска отурмак болдум. 
Кетменимди жаныма таштап коюп, отурар замат Тунганын алиги 
айткандары бїтїн эсиме тїштї. Мени ууруларга шерик кєрїп атыш-
кан сыгандарга жиним кайнады. Кєкїрєгїм алоолоп кїйїп, ичиме 
ызам толуп чыкты. Анан єзїмдї алаксытып, башка нерселерди кан-
чалык ойлосом деле айланып келип, Тунганын айткандары кайра эле 
кєєдєнїмє толуп алат. Ошентип, оюм менен алышып аттым, бєлєк 
нерсени ойлоого аракет жасайм, а башыман кыздын айткандары 
чыкпай, айланып жїрдї. Ошентип отуруп бир кезде боюм талык-
шып, уйкум келе баштады. Кєк чєптїн їстїнє бир азга кыйшайып 
жатмай болуп, жаўы эле жамбаштаганда аяк жагыман:

– Алик, сенсиўби? – деген їндї эшиттим. Чочуп кетип, жалт 
карасам Карина экен. 

– Эмне, коркуп кеттиўби? – деди кїлїп.
– Корккон жокмун, чочуп кеттим, – дедим тактап. 
Аял менден эки кадамча окчун отурду. Мен андан Тунгадан ук-

кандарымды сурайын деп ойлодум. Эмнеси болсо да тєгїн жерден 
жаманатты болуп атканымды айтайын дедим. Адеп эле мурдум 
менен бир тийбей, билмексен болуп сурамай болдум. Антип куулук 
кылбасам айтпай коюшу мїмкїн. Бул да бир оўбогон катын болсо 
керек кызы айткандай. 

– Чарчасаў керек суу сугарып? – деди Карина. Анан менин жоо-
бумду кїтпєй эле: – Тунганын келгенине кєп болдубу? – деп сурады.

– Анча деле кєп эмес, – дедим.
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– Кыздар бойго жеткенде їй-жайына жолобой, качып калышат, 
– деди.

Мен мындай сєздї мурда таптакыр укпаптырмын, адеп таў кал-
дым эмне дээримди билбей. «Эмне їчїн качат экен?» деген гана ой 
келди. 

– Баары ошентет, мен деле ошенткем, кеткиў келет, бул турмуш 
мыйзамы болсо керек... адамдын эркинен тыш нерсе го деп ойлойм.

Мен эрдимди чормойтуп, далымды кїїшєп билбейм дегендей 
жооп жасадым.

– Ал келип алып, башыўды ооруттубу кєрїнгєндї айтып? – деди. 
– Анткен деле жок, – дедим экєєбїздїн ортобуздагы сєздї жа-

шырып.
– Ал ошенте берет, жаш неме... – Карина башын ийкеп койду. 

– Токтоло элек, ага бул дїйнєнїн бардыгы сопсонун, жыргал, жап-
жашыл, оюн-кїлкїдєн жаралгандай туюлат.

– Анткен деле жок, – дедим кайра дагы. 
– Кєп сїйлєйт дегеле, эрге тийсе башты оорутуп кєп сїйлєйт 

экенсиў деп кайра кууп жибербесе болду, ошондон чочуйм... Сєз 
бербей сїйлєй бердиби адетинче, ошого кєнїп алыптыр, канча айтып, 
кулагына куйдум, дегеле болбойт...

– Анткен деле жок, – деп дагы кайталадым. Балким, мындан 
бєлєк деле сєз  айтмакмын, бирок ичимен Тунганын айткандарын 
жашырып, анан менден шектенгендерин сурасамбы, сурабасамбы 
деп аны да ойлоп, башым уйгу-туйгу болуп турду. 

– Эмне унчукпайсыў? – деп аял каш кагып койду. 
Їн катпай, ийнимди кїїшєп жооп узаттым.
– Кечинде жолугалы, – деди аял кыска.
– Каерден? – дедим.
– Єзїў бил.  
Мен каер экенин айта албай, башыма эчтеме тїшкєн жок.
– Баягы жерчи? – дедим.
– Аерден єгїнї жалккан жок белеў? – деди аял кїлїп.
– Билбейм, – деп койдум.
– Билбесеў калыў бїлдїркєн бар го, ошоякка келгин. – Аял ушуну 

айтты да шарт бурулуп кетип калды. Мен да кетменди ийниме арта 
салып їйгє жєнєдїм.

Мен кїндїн батканын кїтпєй, тиги айылга барам, аскерде бирге 
кызмат єтєгєн полктошум їйлєнїптїр, куттук айтып, кечирээк ке-
лем – деп їйдєгїлєргє жок шылтоо айтып бакка кеттим.
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X

Бактын ичи кїн бата электе ажайып бир дїйнє.  Кєрїнїшї бая-
гысындай эле: салкын тартып турганы менен їп,  иретсиз сайраган 
канаттуулар, ар кими єз обонун созот, балким, тїйшїктєрїн айтып 
аткандары деле болуу керек. Бирин бири куушуп жїргєндєрї да 
бар, єзгєчє таранчылар. Эркеги кууп, ургаачысы качып жїргєндєй. 
Анан чыркылдашып, бир-эки бутакка секиришкенден кийин экєє 
пырпырашып калат, анан кайра эле бири качып, бири кууп... Мен 
эрикпей ушул эки чымчыкты карап турдум, булар алыстап учуп 
кетишпеди, бир эле чоў талдын бутактарын айланып жїрїштї. Акы-
рында алардын оюнунан жадап кеттим. Канаттуулар кандай эркин 
жаралган жан деп ойлодум, каалашса учуп кетишет, каалашса бутак-
ка конуп сайрашат, куушуп ойношот, кез келгенде пырпырашат... 
Ал эми адамдарда канча тїйшїк, жазгы, жайкы, кїзгї жумуштар, 
кышка камынуу, тиричилик,  окуу, иш, тїгєнбєгєн кєйгєй... Єлєєр 
єлгїчє адамдын жаны тынбайт, анан жалаа, кєўїл калуу, кутум-
чулук... Менин оюмча адам баласынын эў бактылуу мезгили сїйїї 
болсо керек. Махабатка чалынгандарды билбейм, оорубу же кыял-
бы? Кудай жалгап мен андай ооруга, кыялга да чалдыга элекмин. 
Болгону мектепте окуп жїргєндє  кошуна айылдагы бирге окуган 
кызга кїйдїм-сїйдїм деп кат жазып, таптакыр бере албай кагазым 
чєнтєгїмдє жїрїп уйпаланып калган. Аны кайра жакшынакай 
кєчїрїп жазайын деп ойлоп, партада катарлаш отурган дос балага 
айтсам ал: «Аныў тїкїнчє менен  єбїшїп турганын кєргєм», – деди. 
«А жерге кир!» – деп ичимен кызды жек кєрїп, уйпаланган катты 
майдалап тытып туруп, ушу суу менен агып жок болсун деп ырымдап 
єзєнгє салып жибергем. Кийин ал кыз тїкїнчєгє тийбей эле окууга 
кетти, ал эми тїкїнчє деген (мектепти бизден эки-їч жыл мурда 
бїткєн) ыты-жыты жок эле башка бир кызга їйлєнїп алган. Тиги 
кыз болсо окуп жїрєт дешти. Бирок менин кєкїрєгїмдєгї жакшы 
сезим ошондо эле жалп єчїп, унутулуп калган.

Карина менен болжошкон жерге эрте келдим. Чоў, карт талдын 
тїбїнє отуруп, ардеме-бирдемелерди ээн-эркин ойлоноюн деп, бурал-
ган кєк чєпкє чалкаман жата кеттим. Бактын калыў бутактарынын 
арасынан асман кєпкєк, туптунук болуп кєрїндї. Адегенде  кєк 
асмандын сулуулугуна суктандым. Асман ачык кезинде жыргал бо-
луу керек. Кылайган бїдїр булуту жок, таптаза, супсулуу, мындай 
кезде асман  бир керемет кєрїнєт! Андай кереметти кєрїп, байкаган, 
баалаган адам кандай бактылуу! Ошол пакиза, аруу учурдун баркын 
билбей, ал кереметтин сыйкырын сезбеген адамдын ушул тїйшїгї 
арбын турмушта эч качан жолу болбойт го деген ой келди мага. Мен 
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муну ойломок деле эмесмин, себеби ар ким ар нерсени єзїнїн кєрїп-
туйганына жараша баалайт да. Мен деле ошондоймун, аскерге барып 
келгеним болбосо, айылдын тїйшїгїнєн бєлєк эчтемени билбейм. 
Болгону бири энеси, бири кызы эки ургаачы сыганга жагып калга-
нымды эсепке албаганда бардык жєнєкєй пенделерден эч айырмам 
жок.  

Кїн баткандан кийин бактын ичине бат эле караўгы кирди. Тїн 
улам коюулана берип, бактын ичин чылк басып калды. Ордуман 
туруп, аял келе турган тарапты утурлай жєнєдїм. Кїндїзгї токой 
турмушундагы канаттуулардын чуру-чуусунан эчтеме жок, кээ-кээде 
гана «гїї-гїї» эткендери угулат. 

О, далайга кїттїм сыган аялды. Улам бир дарактын караанын 
окшоштуруп алам, жакындап барам, баратканда жїрєгїм тїрсїлдєп, 
кєкїрєгїмдї кан тээп чыгат, анан кайра денем сууп, токтоп калам. 
Ошентип отуруп, далай жерге барып калдым, бара берип, айыл та-
раптан келген жолго жакындадым. Эмнеси болсо да жолго жетпей, 
Каринаны кїтєйїн деп ойлодум. Буерден бардыгы кєрїнїп турат.

Айдын кїўїрт жарыгынан кашка жолдон келаткан эки караанды 
кєрдїм. Экєє эмес, бирєє эле болушу керек деп ойлодум. Балким, 
бєлєк  немелердир бир жакка баратышкан. 

Мен кийиндеп жылып, жолдон бир топ алыстап барып, бир бактын 
тїбїнє жашынып, келаткандарды аўдып калдым. Алар їн чыга-
рышкан жок. Мен жашынган жерден жыйырма кадамдай жакындап 
келишкенде экєє теў  эркек экендерин баамдадым. Анан алар жол 
менен кете беришип, бир кезде имерилиштен кєрїнбєй калышты. 
Булар биздин  коўшулаш айылдын кишилери же сыгандардан бо-
луу керек. Бєлєк эч ким єтпєйт буерден.  Бир кезде уурулар болуп 
жїрбєсїн деген ой кетти. Бирок уурулар чоў жол менен мынтип 
жїрїшмєк эмес. Тїнїчїндє бирєє болбосо дагы бирєєлєр кєрїп 
койбосун деп сак болушмак.  

Анан алар кєрїнбєй калгандан кийин кетким келди. Аял їйїнєн 
чыга албай калса керек. Анан калса бир жолу кызы менен пикири 
келишпей жїргєнїн кылтыйткан. Энеси экєєбїздїн мамилебизден 
шек алып, аўдып жїрєт дегени бар. Укканда буга анчалык маани 
бербегем, эми мынтип тїн катып эсиме тїшїп отурат. Кызы бура 
бастырбай коюшу  мїмкїн, андай жорук Тунганын колунан келет. 

Мен чоў жолго чыкпай бактарды аралап, їйдї кєздєй бет алдым 
жай басып. Жолго, ачыкка чыккандан чочуладым, алиги єтїп кеткен 
экєє, балким, каракчылар болуп калышы мїмкїн. Буерден карактап 
кеткендерди уга элекпиз, бирок кээ-кээде ушул токойдун ичинен 
чыр-чатактар чыгып калганын эшиткенбиз.
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Бир аздан кийин сыган аялга жиним келе баштады. Мени алдаган 
экен да! Эгерде эртеўби, бїрсїгїнїбї, жолукканда дагы кашын кагып 
сїйлєй турган болсо, бетине балч эттире тїкїрєм да басып кетем. 
Анан анын кєзїнє кызы менен коюндашып, моюндашып кєрїнбєсєм 
майнеке болоюн! Кызын єзїнє тукурам, энеў мага сєз айтып, мамиле 
тїзєлї, Тунганын акылы жок, анын кєўїлїн калтыра урушуп салгын 
деди дейм! Шылдыў кылган андай эмес, мындай болот!

Бак тїгєнїп, жайдак жерге, жолдун жээгине чыктым. Ай сїттєй 
жарык, жерге ийне тїшсє табылчудай. Тээ, капкайдан чоў жолдон 
бир караан кєрїндї. Тездеп басып келатат. Карина экенин тааныдым. 
Кайра бактын ичине кайрылып, токтоп карап калдым. Жанатан бери 
ага келген ачуум кайда кеткенин билбей калдым, кєкїрєгїмдє анын 
бири да калбаптыр, чар учкандай жок болду. 

Караан адегенде эки жагын элеўдей карап келаткандай болгон, 
кийин тїз эле басты. Мен бактын тїбїндє бєгїп калдым, Каринаны 
єткєрїп жиберип, анан артынан акырын ышкырап токтотоюн де-
дим. Ал менин кїтє берип тажап, анан бул жерге келип калганымды 
кайдан билсин. Сїзє качырып, алиги болжошкон жерге барат да. 

Карина жакындаган сайын катуулап басты, менин кїтїп калга-
нымды сезип, аз да болсо эртелейин деп ойлоду окшойт. Он-он беш 
кадамдай калганда Карина эмес, эркек киши экенин баамдадым. 
Анан ал киши менден єтє берип, бактын ичине кирип кетти. Айдын 
жарыгынан карааны улам кєрїнє калып, анан бат эле бактардын 
далдасында калды. Алиги кеткен экєє менен чогуу болуу керек деген 
ой келди. Артынан аўдыгандан корктум. 

Мени бирєєлєр кармап алчудай эки жагымды элеўдеп карап, жол-
го чыктым. Алды жагыман желип-жорткон атчан кєрїндї. Бактын 
арасына кирип кетейин деп ойлоп, кайра токтоп калдым, мени ууру 
экен деп артыман куушу мїмкїн деп, андан корктум. 

Атчан бат эле жетип келди. Бул Саша экен, дароо тааныдым. Ал 
да тааныды:

– Ай, сен Аликсиўби? – деди.
– Ооба, Саша, – дедим. Саша экенине сїйїндїм. Эч нерсе ойлобой 

эле сїйїндїм, эмне їчїн сїйїнгєнїмдї билген жокмун.
– Кайда? – дедим Сашадан.
– Сага, сени издеп чыккам, – деди Саша.
– Эмне болду? – дедим. Бул суроо ойлонулбай эле оозуман чыкты.
– Бактын ичинен эч кимди кєрбєдїўбї? – деп сурады.
– Эч кимди кєрбєдїм... Бирєє келмек беле?
– Єзїў каерден келатасыў? – деди Саша кайра єзїмєн сурап.
– Тиги айылдан, – деп башымда арт жакка жаўсадым.
– А... – деп койду Саша тїшїндїм дегенчилик кыяста. 
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– Ошо, ал айылда аскерде бирге кызмат єтєгєн дос бар эле, ошол 
їйлєнгєн, ошояктан... 

– А... – деди Саша дагы.
– Єзїў мени эмнеге издеп жїрєсїў? – дедим.
– Жолдо келатканда да эч кимди кєрбєдїўбї? – деди кайра менден. 
– Бирєєнї кєргєм, бирок ким экенин билбейм, мен бактын ичи 

менен келаткам, ал ушул жол менен тїз кеткен... Мени эмнеге издеп 
жїрєсїў? – деп дагы сурадым.

– Ошо кєргєнїўдїн ким экенин сурайын дегем, – деди Саша эми 
атынан тїшїп.

– Тааныган жокмун, тиги айылдан бул айылга каттагандар болуу 
керек. Андан мурда эки кишинин караанын кєргєм...

– Кєп болдубу? – деди Саша.
– Кєп деле эмес.
– Каякка кетишти? – деди Саша.
– Сен ачыгын айтчы, мени эмнеге издеп жїрєсїў? – дедим тактап.
– Каринаны сураганы келдим, – деп айтты.
– Кызык, – деп эки колумду жайдым, – кызык, менден аны эмнеге 

сурайсыў?
– Кїндїз сени менен сїйлєшкєн турбайбы, – деди. Сашанын їнї 

мага єктєм угулду. Бирок ал анысын сезип калып, кайра жумшара: 
– Ошону сурайын дегем, – деди колу менен ээгин сылап. 

– А, короону сугарып жїрсєм кызы келген, Тунгачы... Ошону 
издеп келип ээрчитип кеткен... Ошо... – Бєлєк сєз кошпоюн дедим.

– Азыр кайда барасыў? – деди Саша.
– Кайда бармак элем жети тїндє, їйгє.
Ат окуранып алды. Демек, жакын арада кишиби, айбанбы, бир 

жандык болуу керек деген ой кетти мага. Ары-бери жагымды кара-
дым, эчтеме кєрїнбєдї. 

– Кетесиўби? – дедим бурулуп жолдун четине чыга берип. Саша 
артка чаап кетти. Анан он-он беш кадам узап-узабай караўгы бактын 
арасынан экєє чыга калды. Экєє теў тїптїз эле мени качырышты. 
Мен качкан жокмун, кетенчиктеп барып, экєєнє каршы чабуулга 
даярдандым. Тигилердин биринин колунан келтекти кєрїп калдым, 
а балким, чєнтєктєрїндє канжарлары бардыр... Булар беттерин жаап 
алышыптыр, сыган балдар экенин боолгодум.  

– Эй, силер азыр экєє-їчєєлєп мени сабап кеткениўер менен 
эртеўкиўерди ойлогула! Эртеў бириўер да тирїї калбайсыўар! – де-
дим. Їнїм калтырабай, єктєм чыкты. Качырып келатышкан экєє 
муну укканда тык токтошту. Мен булардын коркуп калганын сездим 
да ого бетер кїчєдїм: – Азыр кармашсак, экєєўєрдї теў таяктап са-
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лам, экєєўє алым жетет! Анан барып, айылдын жигиттерин кєтєрєм, 
атка сїйрєтїп єлтїрєбїз!

Экєє турган жеринде катып калышты да аттап-буттап кайра бак 
ичине кирип кетишти. Булардын менден чочулап калгандарын сез-
дим да їйгє жєнєдїм. Артыман жетип келип калышабы деп улам 
кылчайып карай бердим. Анан айылдын кєчєсїнє тїшкєндє денем 
бошоп, кєкїрєгїм кенен боло тїштї.  

– Каш карайып калганда сыгандардын бирєє атчан келип, сени 
сурады, тиги айылга кеткен дедим, – деди апам їйгє кирерим ме-
нен. – Эмне жумушуўар бар эле,  айтып коёюн десем унчуккан жок.

– А, Сашабы, – дедим, – жолдон жолуктум ага. Шаарга кетип кала 
элегиўде гитарамды оўдоп берчи деп жїрєт, – дедим жалган айтып. 
Антпесем, апамдын айтаары белгилїї: сен аларга жолобо, жалалуу 
немелер кєрїнєт, дагы бир жалаасына калып жїрбєгїн дейт.

– Сен эмне, уста белеў, оўдогучтарга алпарбайбы, – деп койду 
апам жактырбай.

– Мен да ошенттим, оўдогонду билбейм дедим...
– Туура айтыпсыў, айтор, шынаарлатканыўды токтотчу, ансыз 

деле кєргєн-билгендер уу-дуу сєз айтып жїрїшєт...
– Гитараўды оўдой албайм, билбейм  дедим... – Муну атайын 

айттым сєздї узартпайын деп.
Ошо бойдон жатып алдым. Эртеси кїн чыкпай Сашаны ээрчитип, 

табор башчы Микола келди. Мен эч сыр алдырбай, тигилер менен 
демейдегидей учураштым, эмне айтышат экен деп кїттїм. 

– Алик, тїндє кайда болдуў? – деп сурады Микола. Анын соттон 
бетер мынтип сураганына тырыша тїштїм да, кєзїн теше карап:

– Сашадан сурасаўыз айтып берет, – дедим.
Микола жанындагы Сашаны карап калды. Саша менден да, Ми-

коладан да кєзїн ала качып:
– А, тїндєбї, тиги айылдан келатам деген... – Сєзїнїн аягына 

чыкпай токтотту. 
– Анда мага эмне їчїн айткан жоксуў? – деп Микола тигини же-

кире карады.
– Ошондой болгон... – Саша дагы сєзїнїн аягына чыкпай жер 

тиктеди.
– Силер менден жашырганыўар менен баары бир ушинтип чыгып 

калат! – деди табор башчы жинденип. 
Саша їндєбєдї жер караган калыбында. Мен Запыла менен Вайда-

ны кєргєнїмдї, алар мага кол сала турган болуп, анан кайра токтоп 
калганын, Саша атына минип,  артты кєздєй чаап кеткенин, тїндєгї 
окуянын бардыгын айтмак болуп камынып, кайра бир ой токтотуп 
калды: табор башчы єзї  жиберип коюп, эми калп эле билмексен 
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болуп, буларды биз єзїбїз жазалайбыз деген амалдуу жолго салып 
жатса керек, антпесе чоў чатак чыгып, сыгандардын ташы талкан 
болуп кала турганын билип турат. Мен дагы бир азга сынап турмай 
болдум. Балким, тиги Карина деген аялды мага атайын жакындаты-
шып, Тунганы їйрєтїшїп, алдыртан бурап турушкандыр. 

Микола колундагы соп камчы менен Сашаны жонуна басып-басып 
алды. Саша кыўк этип їн чыгарган жок. 

– Силердин чатагыўар болсо єзїўєрдїн таборуўарга барып териш-
тиргиле, – дедим Миколага салмактуу їн менен.

– Булар иттик кылышыптыр, – деди Микола мага. – Мен чет-
бучкагын угуп калып, єзїўєн сураганы келгем, Алик. Тїндє эмне 
болгонун єз оозуў менен айтып берчи.

Мен болгонун болгондой, кєргєнїмдї кєргєндєй айтып бердим. 
Микола кунт коюп укту, айтып бїткїчє сєзїмдї бєлгєн жок.

– Чакыр, Вайда менен Запыланы тетиги айылдын четиндеги жер-
ге! – деди Микола соп камчы менен Сашаны дагы бир жолу жонго ба-
сып. Бул жолу камчы катуу тийсе керек, Саша ийилип барып оўолду.

Микола экєєбїз айылдын чет жагына чыккыча тїндєгї їчєє ке-
лишти ээрчишип. 

– Эй, акмактар, жонуўардан кайыш алайымбы! – деди Микола 
ызырынып. Тигилер їн катышпады.

– Бери, мага жакын келчи! – деди табор башчы Запыланы сєємєйї 
менен кєргєзїп. 

Запыла эч нерсени билбегендей, кєзїн алактатып Миколанын 
алдына келди. 

– Чеч кєйнєгїндї! – деди Микола каардуу їн менен. Запыла 
кєйнєгїн чечип, ары жакка ыргытып койду.

– Тїндє кайда болдуў? – деди Микола. 
– Табордо тїнєдїм, – деди айыптуу.
– Сенден сурап атам! – деп кыйкырды табор башчы.
– Табордо тїнєдїм, – деди Запыла мурдагы айтканын кайталап.
– Тїн ортосуна чейин кайда жїрдїў?! – Миколанын ачуусу келип, 

жаак эттери титиреп чыкты. 
– Токойго барганбыз, – деди Запыла жер карап.
Табор башчы єзї кийинчерээк боло берип, соп камчыны кїїлєп 

келип, Запыланы жонго басып калды. Жигит чєгєлєп барып оўолду.
– Сен бери кел! – деди Вайдага. 
Вайда табор башчынын буйругун кїтпєстєн кєйнєгїн чечип, кол 

куушуруп туруп калды. Микола аны да жылаўач жонуна басып 
алды. Вайда кыўк этмек турсун кєзїн да жумбады. Турган боюнча 
тура берди.

– Кана, кимиўер айтасыўар? – деди тобор башчы экєєнє.
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Экєє теў унчуккан жок телмирип тура беришти. Миколо камчы-
сын їйрє баштаганда Запыла чєгєлєй калып:

– Бизди Карина жиберген Аликти сабап бергиле деп...
– Анын эмне єчї бар экен? – деди Микола.
– Билбейбиз, – дешти экєє теў жарыша.  
Бардыгыбыз їн катпай туруп калдык. 
– Чакырып кел Карина катынды! – деп Микола соп камчысы менен 

Запыланы дагы бир басып калды. – Кокус чатак чыгып кетсе, силер 
їчєєўєрдї, Каринаны кошуп туруп тєртєєўдї салып берем, єлтїрїп 
салышса кун жок дейм...

Мен їн катпадым.
– Эй,чакырып кел дебатам! – деп табор башчы Запыланы беттеп 

камчысын їйрїп калды эле Запыла таборду кєздєй чымын-куюн 
болду. 

Буерден табор кєрїнбєйт. Ал киченекей дєўдїн далдоосунда 
калат. 

Запыла жїгїрїп кеткенде табор башчы шылкыйып турушкан 
Саша менен Вайдага бурулуп:

– Кана, баатырлар, колуўар кычышып турса мени сабагылачы! – 
деп камчысын їйрїп-їйрїп койду. 

Тигилер тирїїнїн єлїгї болуп жалдырап тургандан бєлєк кый-
мыл жок.

– Бир катындын тилине кирип, эмне, єлє албай жїрєсїўєрбї?! 
Эмне їчїн мага айтпадыўар?!

– Айткан жокпуз, кїнєє бизде... – Саша жер карап сїйлєдї.
– Силер качандан бери єзїўєр билип калгансыўар! Кєрсєтєм си-

лерге ээнбаштык кандай болорун! 
Аўгыча тердеп-кургап Запыла жїгїрїп келди, кєзї алактап, 

шашып-бушуп:
– Кечиргейсиз, Каринаны таппадым, айлана-тегеректе жок экен, 

ушерде эле жїргєн дешти... таппадым, бир жакка кеткен окшойт... 
Балким, качып кеттиби...

– Ошо кеткен жагынан таап келгиле! Тапмайын кєзїмє 
кєрїнбєгїлє! – деди Микола каардуу.

Тиги їчєє жїгїргєн бойдон жєнєштї. 
– Тапмайын келбегиле! – деди табор башчы артынан кыйкырып. 

Тигилердин бири бурулуп карап, башын ийкеди.
– Булардын жиндерин кїїп турбаса кутуруп кетишет, – деди Ми-

кола мага. – Жанагы катындын сєзїнє кирип... акмактар...
Мен дагы эле унчуккан жокмун, унчукканда эмне демекмин. Эмне 

їчїн буларды Карина мага карата тукурду деген суроо башымда ай-
ланып жїрдї. Бая мурда да ал катын менен тїнї бакта жїргєнїбїздє 
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ок чыгарып, улам бир жерден кєрїнє калып жатканда да аны Карина 
уюштурса керек деген ой келди. Мага келип бирди айтып, анан ар-
тыман аўдытып, колдон келсе тындым кылып койгусу келип жїргєн 
турбайбы дедим ичимен. Эгерде азыр кєрсєм ал катынды сабап 
салмакмын, сабаганда да майып кылып койгондон кайра тартпайт 
элем. Ал амалдуу катын табор башчынын чакыртарын билип алып, 
бир жакка качып кетсе керек...

– Карина мени эмнеге мынтти экен, аны менен аласа-бересем жок 
эле, – дедим.

– Ким билет, балким, булар калп айтып жаткандыр. Териштире-
биз, мен мунун аягына, чындыгына чыгамын. Кими кїнєєлїї болсо, 
аёо жок. Биздин табордун єзїнїн мыйзамдары бар, бєлєк таборлор 
сыяктуу . Чоў кїнєє кетиргендердин аял-эркегине карабайт, керек 
болсо атка сїйрєтїп,  караганга камап сабайбыз. Антпесе башы менен 
басып кеткенге даяр турушат, кєзїў мындай болду дегиче бирдин 
ичинен чыгышат... 

Бир кезде имерилиштен Запыла менен Вайданын ортосунда келат-
кан Каринаны кєрдїм. Їчєє бирдемени кызуу сїйлєшїп келаткандай. 
Каринанын басышы шагдам. Мен ал аял качып, тиги экєє сїйрєп 
келишет го деп ойлогом эмнегедир. Мага карата уюштурган кутумун 
мени билбейт деп ойлосо керек, болбосо мынча шагдам жїрбєйт эле. 

– Ана, келатышат, – деди Микола тигилерди эми кєрїп. 
Їчєє бизге жакындап калганда сєздєрїн токтотуп, жер карап 

басып, он-он беш кадамча оолак їчєє теў токтоп калышты. 
– Бери, бери келгиле! – деди Микола сєємєйїн чычайта чакырып.
Їчєє жакын келишти. 
– Силер кете бергиле, табордо болгула, – деп Микола їч эркекке 

айтты. Їчєє жемеден кутулушканына сїйїнїп, тез-тез арыш таштап 
кетип калышты.

Биз їчєєбїз калдык. Їчєєбїз теў бири-бирибизди карап, унчук-
пай турдук. Мен эмне деп айтмак элем, Карина  болсо табор башчы 
экєєбїздї карайт. Жанатан бери жинимдин келип турганы бул аялга 
бетме-бет келгенден кийин жумшара тїштїм.  

– Чакырыпсыўар, эмне сєз? – деди ал адегенде Миколага, анан 
мага кєз чаптырып. Кимиўер чыкырттыўар эле дегендей суроо 
таштады.

– Тигилер айткан жокпу? – деди Микола суроосуна суроо берип.
– Тигилер кимдер? – аял да суроосуна суроо менен жооп берди.
– Сени буякка чакырышканда эмне деп айтышты? – Микола дагы 

суроо берди.
– А Запыла менен Вайдабы?.. – аял бир паска тыным жасап, кай-

ра айтты. – Эмнеге чакырыптыр десем билбейбиз дейт. Экєєнїн теў 
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кабактары бїркєє. «Бир балээ болдубу?» – десем: «Эмне болмок эле, 
эмнеге чакыртканын кайдан билебиз, барганда угасыў да» – дешти... 
Ошол, ошол боюнча келдим...

– Кечээ кечинде Запылага жолуктуў беле? – деди Микола масе-
лени ачык коюп.

– Таборубуз бир болгондон кийин кїндє эле кєрїшєбїз, жашаган 
жерибиз бир,  айла жок, кєргїў келбесе  да кєрїшєбїз... Аны дайым 
эле кєрєм, табордогунун баарын теў кїндє, кїндє эмес, саатына, 
мїнєтїнє кєрїп турам... – аял сурооўо жообумду айтып бїттїм де-
генчилик сєзїн жыйып алды. 

Анан Микола мени сєємєйї менен кєрсєтїп:
– Аликте эмне єчїў бар эле? – деп сурады.
– Кандай єч? – деп аял кєзїн чоў ачып, мени  таў калгандай карап 

калды. – Алик менен сыйбыз... – Кєзїн менден тартып алып, Ми-
коланы карап калды буга эмне дейсиў деген кыяста. Анан: – Эмне 
болуптур? – деп кошумчалады.

– Ошо эмне болгонун сенден сурап атпаймынбы? – Миколанын 
їнї кекеткендей чыкты.

– Тїшїнсєм єлїп кетейин, – деди аял ийнин куушуруп. – Жоот-
котпой айткылачы... – Антти да мага карап: – Сен, Алик, єзїў айтчы, 
эмне болуптур? – Кайра Миколага: – Каяктагы єчїм бар экен? – деди. 

– Кечээ Запылага эмне дедиў эле? Вайда менен Саша болуп їчєєўєр 
Аликти сабап бергиле деген турбайсыўарбы? – Микола эми тїз айтты.

Аялдын кєздєрї алайып, мени бир, Миколаны бир карады:
– Жанын жешет, калп! Аликте эмне єчїм болмок эле?.. Калп! 

Менин бирєєдє єчїм болсо ушул шатырампайларга айтмак белем, 
булар же эркек эмес, же катын эмес жїргєн бир байкуштар да... – 
Аял катуу чычалады. – Ошолор Аликтен айланып кетишсин... 

Аял ортобуздагы сырды айтып жибербесин дегенге кетти оюм. 
Актанып атып оозунан чыгып кетеби деп чочулай баштадым. Алик 
менен кандай байланышыў бар эле деп сураса, балким, айтып коюшу 
мїмкїн. Андыктан, мен Каринаны жактап:

– Мен алардын сєздєрїнє ишенген эмесмин, – дедим. – Алар 
єздєрї ойлоп таап, анан кїнєєсї жок аялга шылтап атышкандыр. Же 
бєлєк бир иш менен жїрїшкєн окшойт, анан мен кєрїп калгандан 
кийин айтып койбосун деп кол салабыз дешсе керек...

Табор башчы эмне дээрин билбей калды.
– Кимиси чын, кимиси тєгїн экенин билсем кудай урсун! – деди 

Микола. – Эми кайра башынан баштоо керек. – Канжасын алып 
кїйгїздї да оозу-мурдунан тїтїндї буркурата чыгарып туруп: – 
Баргын да буерге жанагы їчєєнї тезинен чакырып кел! – деди аялга. 

– Кайсы їчєєнї? – деп сурады аял.
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– Кайсы!? Кайсы!? Саша, Запыла, Вайда їчєєнї! – Миколанын 
ачуусу келе тїштї. – Дегеле эч ким эч нерсени билбейт, эч кимдин 
иши жок. Келесоо, макоопес болуп калышат заматта!

– Алик менен барайын, – деди Миколага, бирок эки кєзї менде 
болду.

Микола адатынча ийнин куушуруп:
–Аны Аликтин єзїнєн сурагын, ал тобордун кишиси эмес, – деди. 
Аял мени карап калды. – Барасыўбы?  
Мен жок дей албай  макулдугумду билдирип, башымды ийкедим. 
– Анда жїрї. – Аял алдыга тїштї. Мен артынан салдым.
Карина жолдон мага бирдеме айтат окшойт. Антпесе, мени эмнеге 

чакырмак эле. Демек, табор башчыдан жашырган бир сыры болсо 
керек. 

Экєєбїз унчукпай катарлай басып бараттык. Анан имерилиштен 
бурулганда Микола бизге кєрїнбєй, аны дєўдїн тумшугу жаап калат. 
Ошерден єтїп баратып Карина:

– Сен кечээ эмнеге келбедиў? – деп сурады. 
– Мен баргам, – дедим, – єзїў келбедиў. Сенден тїўїлгєндєн 

кийин їйгє кетип баратып, адегенде Сашаны атчан кєрдїм. Анан 
Вайда менен Запыланы кєрдїм, алар мага кол сала турган болуп 
барып токтошту. 

–А эмне їчїн? – деп сурады аял токтой калып.
Мен болгон окуянын бардыгын айтып бердим. Микола тиги їчєєнї 

чакыртканын, анан алардын  сєздєрїн калтырбай айттым. Карина 
муну таў калуу менен укту. Угуп атып тактоо їчїн улам сурап коёт.

– Мен ал їчєєнї теў ошон їчїн келесоо дебатам, эмне, билинбейт, 
угулбайт деп ойлоштубу... Жеткен акылдары ушу да. Азыр табалы-
чы, анда бєлєктї айтышат. Булар ушак дегенди али билише элек 
экен! – деп Карина бышкырып койду.

– Билбейм, айтор, сен жиберипсиў мени сабап бергиле деп. Ушин-
тип айтышты.

– Алик, мен жинди болупмунбу? Ушак!
– Єткєндєчї? – дедим эстеп.
– Кайсы єткєн?
– Бая єгїнїчї, бактын ичинен мылтык атышып, экєєбїздї 

аўдыгандачы?
– Алар кимдер экен? – деди Карина.
– Сенден сурап атпаймынбы? Сен билесиў да. Балким, анда да 

Вайда менен Запыланы акырын шилтеп койсоў керек...
– Алик! – деп кыйкырып жиберди аял. – Ушу сєз кантип оозуўан 

чыкты? Мен акмын!  Мен ушакчы катын эмесмин...
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Аял бир топко чейин актанды. Бирок мен кєп деле ишенген жок-
мун, сыгандардын кєп аялдарынын бири бул деле, жанын жеп атат 
деп ойлодум да ошо бойдон унчукпай калдым. Анан таборго жакын-
дап калганда мен:

– Тиякка, таборго єзїў барып чакырып кел, – деп токтоп калдым. 
Аял катарынан тигилген чатырларга кирип чыкты. Анан айлана-
тегерекке бир кєз жїгїртїп алып:

– Жок їчєє теў, жер жутуп кетсе керек! – деди. – Качып кайда 
барышмак эле, акыры келишет да...

– Эч ким билбейт бекен? – деп сурадым. 
– Жїргєн дешет баары теў... 
– А тигилерден сурадыўбы? – дедим сырттагы эки-їчєєнї 

кєргєзїп.
– Сурадым, эмеле кєргєнбїз дешти...
Демек, бул їчєє калп эле жанын жешкен турбайбы деп ойлодум. 

Эгерде бул аялдын айтканы чын болсо анда мунун мойнуна коюп бе-
ришмек. Бирок табор башчы, бул аял деле маселенин тїбїн билиши 
керек, аны жашырып аткандай шектенип турдум. 

– Анда жїрї, кеттик, – дедим аялга.
Тумшуктан имериле бергенде канжасын тїтєтїп отурган Мико-

ланы кєрдїк. Ал да бизди кєрїп карап калды. 
– Жок тигилер, качып кетишиптир, – деди аял.
– Кайда кетишиптир? – деп сурады табор башчы.
– Билбейм. Эч ким билбейт, ушерде эле жїрїшкєн дейт. 
–Анда алар келгенден кийин териштирели, – деди Микола мени 

карап. – Эч кимиси эч нерсе билишпейт булар, баары эле ак, баары эле 
момун... – Сол колун бир шилтеп коюп таборду кєздєй басып кетти. 
Карина экєєбїз турган жерибизде туруп калыптырбыз. Адегенде мен:

– Анда болуптур, тигилер келгенде териштиребиз, – деп їйдї 
кєздєй бурулуп бастым. 

– Алик, токточу, – деди аял.
Мен токтой калдым. Карина мага жетип келип:
– Сен мага таарынба, менин жамандыгым жок. Тигилердин айт-

кандары жалган. Акыры кєрєсїў го... мени жєн эле жаманатты 
кылып атышат... Бойдок катынга кимдин гана кєзї тїшпєсїн, ушу-
лардын баары, башкалары да єчїн алалбай жїрїшєт... кєп болду...

– Эми аны єзїўєр билесиўер, – дедим.  
Аял сєзїнїн ушерине келгенде токтоп калды. Менин укпасымды, 

аны жактабай турганымды тїшїндї.
– Єзїў бил, – деди аял мен кайра кадам таштаганда, бирок акыры 

тїшїнєсїў...
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XI

Эртеси тиги їчєє келбептир таборго. Їчєєнїн эне-аталары айлана-
тегеректи чабыттап издеп жїрїштї. Эч ким эч нерсе билбейт. Микола 
мага келип, кечээги сєздї эч кимге айтпай тургун, їчєєбїздєн бєлєк 
эч ким билбесин деп суранды. 

Ошо бойдон Саша, Вайда, Запыла їчєє теў табордон жоголду. 
Сыгандар ыз-пыз тїшїп, ары-бери жактан издєє салышты. Анан 
алар бизден, айыл тургундарынан кєрїп атышыптыр. Бая жоголгон 
аттардын ордуна айылдыктар барымтага кармап турушуптур деген 
сєз чыгып кетиптир.

Мен сыгандар менен катышпай калганыма бир апта болду. Эне-
си Карина, кызы Тунга да жолобой калышты. Жоголгон аттардын 
издери чыкпай, айылдыктар менен сыгандардын ортолору сууп ба-
ратты. Бирине биринин ишеничтери кетти. Мага сыгандар жоголгон 
балдарын калп эле издешип аткандай кєрїндї. Биздин кєзїбїздї 
боёмолоп аткандай туюлуп туруп алды. Бирок алиги окуя жєнїндє 
эч кимге ооз ачпадым, четин чыгарсам эле чоў чатак чыкканы туру.

Табордун сыгандары да аркы-берки жумуш иштегендери эле 
жїрбєсє, алар мурдагыдай болуп айылды аралабай, таборунун жа-
нынан чыкпай калышты. Алардын ичинде айылдыктар жоголгон 
їчєєнїн їстїнє дагы колго тийгендерин уурдашканы камынып 
атышыптыр деген сєз тарап, єзгєчє, кыз-келиндерин аябай коркутуп 
салышыптыр.

Ал аўгыча аттарды Казакстандын кайсы бир базарынан кєргєндєр 
бар экен, сыгандардын їч баласы жоголбой, качпай эле ошоякка из 
кууп кетишиптир деген сєз чыгып кетти. Муну айылдыктар айтып 
жїрїшєт. Мага да ушинтип айтышты, мен билмексен болуп койгом.  

Айыл тургундары менен сыгандардын карым-катыштары ошол 
окуядан кийин таптакыр їзїлдї. Аттарды сыгандар єздєрї уурда-
шып, саткандарын сатып, сатпагандарын дагы бир балээ кылып 
башка аттарга алмашып, эми бир тїнї качканга камынып жатыптыр 
деген сєз айтышты. Бул ушактарга мен ишенген жокмун, иштин 
чоо-жайын кєрїп, тїшїнїп тургандан кийин тиякка да, бул тарапка 
да кошулбадым. Эгерде менин пикиримди сурай турган болушса, 
анда калыс сєзїмдї айтмакмын, бирок менден эч ким эч нерсени 
сурабады. Андан калса ар бир адамдын єзїнїн чындыгы бар. Баш-
ка бирєєнїн пикирине кошулганда, ал адам ошол маселе боюнча єз 
чындыгынан ажырап калат.  

Мен єз чындыгымды издеп, алигїнчє сыгандардын їч жигити ме-
нен болгон окуяны унута албадым. Жоро-жолдошторума нечен ирет 
айтам деп ойлоп, бирок кайра токтоп калып аттым. Айтсам айтып 
эле коймокмун, табор башчысынын єтїнїчї деле мага анча таасир 
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эткен эмес, болгону Карина экєєбїздїн ортобуздагы окуя ачыкка 
чыгып, чатактын башталышы ошол болуп кетпесин деген ой кетти 
мага. Ошентип, менин да кєчїгїм кууш болуп турду.

Короонун баш жагындагы беденин экинчи чабыгы бышып калып-
тыр: айрым жерлери кєк баш алып, эми дагы эки-їч кїн єтсє, жерге 
сулап, чачышып кала турган. Андай болгондо чєп кургагандан кийин 
упурап, берекеси болбой калат. Ага жеткирбей чаап салайын дедим. 
Чалгыны таптап, курчутуп, жазысы їч эли болгон узун кайракты 
алып, бедени кєздєй кеттим.

Кєк беде гїлдєп, жыты аўкыйт.Менин чалгы кєтєрїп келатка-
нымды кєргєн чымчыктар топ-топ болуп жер которуп учуп кетишти. 
Ызылдаган аарылар жїрєт, булардын кєбї жер аарылар окшоду; 
алар уяларын тамдын бурчуна, дарактын бутагына же куурайдын 
башына эмес, жерге, майда, жумшак чєптїн арасына салып, ошерге 
бал жыйнашат. Биздин беденин аўызынан мурдагы чабыкта эки 
жерден ошол аарылардын уясын кєргєм. Бузган эмесмин, балын 
жыйнап, балдарын чоўойтуп учура берсин деп, тегерек-четиндеги 
эки-їч карыштай жериндеги бедесин чаппай жєн койгом. Ызылдап 
жїргєн ошолор окшоду. 

Чалгы курч болсо чєп чапкан не деген керемет, шилтеген сайын 
беделер бир баш болуп катарлаша суналып сол тїшїп жатып калат. 
Анан чабылган чєптєн бир чай кайнам убакытка жетпей салкын жыт 
айлананы курчап алат, андай адеми жыт чабылган чєптєн башкада 
болбос! Баарынан да кїн бата чабылган кєк бедени астыўа калыўдата 
салып, чалкаўан жатып алып кєктї караганда бул ааламдын 
кеўдигин, эбегейсиз чексиз экенин сезесиў. Туш-тарабыў тыптынч 
болуп, андан-мындан чырылдаган саратандын їндєрї бул дїйнєнїн 
бейпилдигин даўазалап, жандуу менен жансыздардын биримдигин, 
байланышын, бирисиз биринин кєркї чыкпасын эсиўе салат. Ошондо 
кєкїрєгїўє ыр батпай тээп чыгат. Ай-ааламды жаўырта ырдагыў 
келет.  

Ушундан болсо керек, менин кєўїлїм ачык, маанайым жаркын. 
Аўыздын башынан аягына чейин эки сол чаап, чалгымды кайрап, 
бир паска эс алганы отурдум. Короонун баш жагындагы чаўдак 
жолдо беш-алты балдар ары-бери жїгїрїп ойноп жїрїшкєн. Алар 
актар менен кызылдар болуп эки топко бєлїнїп, желектерин ала 
качмай ойношот. Бул оюнду биз бала кезде ойночубуз, бизден мур-
дагылар да ойношчу, кайсы тарапта кїлїк балдар кєп болсо жеўиш 
ошолордуку. Ошол ойноп атышкан балдардан їчєє тердеп-кургап, 
мурундары дердейип, кїшїлдєп-бышылдап мага чуркап келишти. 
Мен балдардын  оюндары бїтїп, жєн эле келишкен экен деп ойлодум.
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– Байке, тетиги жолдун ары жагындагы карагандардын арасында 
бир сыган жатат, бети-башы кан, – деди сары бала.

– Жерде да кан уюп калыптыр! – деди жанындагысы шашылып.
– Ал ким экен? – дедим. Бєлєк сєз оозума келген жок.
– Билбейбиз, тааныбайбыз, – деди сары бала эки колун жайып. – 

Сыган киши, ошояктан кєргєм...
Чалгыны таштай салып, балдар алдыма тїшїп, ошол топ кара-

ганды кєздєй жїгїрдїк. Кетип баратып ар нерселер оюма келди, 
балким, Сашабы, Запылабы, же Вайда болуп жїрбєсїн...

Ойноп жїрїшкєн балдар элден мурда жїгїрїп караганга жетип, 
токтоп калышты. Мен келгенде сєємєйлєрї менен карагандын 
тїбїндє жаткан кишини кєрсєтїштї. Эўкейип карасам Вайда экен, 
бети-башы кан, жашыл кєйнєгї дал-дал айрылып, анысы да кан, 
шымынын алды жагындагы  кан кургап калыптыр.Чымындар уюл-
гуп, учуп-конуп  ызылдашат. 

– Дем алып атат, тирїї экен, – деди балдардын бири.
Вайданын тирїї экенин мен адеп кєргєндє эле билгем, оор дем 

алып жаткан.
– Жїгїргїлє, балдар, сыгандарга барып айталы, башчысына айтуу 

керек, – дедим.
 Балдар дуу коюп сыгандардын турагын кєздєй жєнєштї. Мен 

алардын артынан жїгїрдїм. Чаўга аралашып заматта жетип бар-
дык. Табордогу тєрт-беш сыган, арасында эркеги бар, ургаачысы 
бар, сыртка атып чыгышып, бизди карап калышты. Ырас, булардын 
ойлоруна бир жамандык кетиши да мїмкїн, элейип-элейип, каба-
тырланган тїрлєрї бар.

Балдар таборго жеткенде бардыгы токтоп, артка кылчайып, мени 
кїтїп калышты. Мен сыртта турган сыгандарга кєўїл да бурбастан, 
тїз эле Миколанын чатырына бурулдум. Микола мамык торлуу 
керебетте жатыптыр, аяк жагында бир жаш келин чагымда бутун 
ушалап олтургандай. Менин кабатыр болгон тїрїмдї кєрїп:

– Эмне болду ? Тынччылыкпы? – деп ордунан тура калды.
– Вайда... Вайда жатат, жарадар, – дедим энтигип.
– Эмне болуп... – Микола батиўкесин коўултак кийип, сыртка 

атып чыкты. Сыртта айылдын жаш балдары турган жардашып.
– Ушул балдар кєрїп, мага айтып келишти, – дедим. Микола 

уктубу, уккан жокпу:
– Каерде? Кайда? – деди.
Топтошкон балдар Вайда жаткан алиги караганды кєздєй 

жїгїрїштї, Микола экєєбїз артынан баратабыз. Биздин артыбыздан 
эмне болуп кеткенине тїшїнбєгєн сыгандар келатышат эркек-аялы 
аралаш. Балдар чї койгон бойдон карагандын тїбїнє келип токтоп 
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калышты. Артынан биз, бизге удаа калган сыгандар келишти. Ка-
рыгандары, кеселдери чуурап келатышты. Биз жеткенде тегерек-
теп турган балдар четке чыга беришти бизге жол бошотуп. Микола 
экєєбїз Вайданы коомай кєтєрїп, карагандын тїбїнєн сыртка 
алып чыкмай болуп эўкейе бергенде сыгандардын бир-эки жигити 
биз менен кошо кирип, тєртєє-бешєєлєп ачык жерге алып чыктык. 
Вайданын сїйлєєгє чамасы жок, кєзїн ачып карап, кайра жумуп 
алды, абалы оор экендигин сездик. 

– Районго догдурга алып баралы, арабаны чеккиле! – деди Микола 
сыгандарына.

Сыгандардын эки-їч баласы арабаны айдап келгенге таборго тыз 
коюшту. Вайданын эжеси менен энеси жарадардын жанынан чыкпай 
буркурап ыйлашып, чачтары саксайып, кєздєрїнїн жашы салаа-
салаа. Єздєрїнїн тилинде бирдемелерди айтып атышат, бирок ал 
сєздєрїн ый улам жутуп коёт.

Аўгыча айылдын адамдары да аттуу-жєєлїї болуп жетип келиш-
ти. Бардыгы эле: – Эмне болуптур? – деп сурашат. Эмне болгонун бил-
ген киши жок, ар кимдин башында ар кандай туман айланып жїрдї. 
Ырас, сыгандар жергиликтїї кишилердин колунан келген иш болуу 
керек деп ойлошту. Айылдыктардын деле айрымдары ошондой деп 
тїкшїмєлдєшї бышык. Бирок ким экенин анык билген жан жок.

– Соо бекен? – деп жаўы келгендерден їчєє-тєртєє айтып жиберди. 
Бир жолкусунда:

– Кєрїп турбайсыўбы, жарадар болуп атпайбы, – деди мурда 
келгендердин бирєє.

– Аны кєрдїм, кєзїм жок бекен! – деди жигит таарынган їн менен.
– Анда эмнесин сурап атасыў кєрїп турсаў? – деп берки айтты.
– Соо бекен же маспы дебатам, – деди тиги.
– Ким билиптир, барып жыттап кєр, – деди берки. Ошо бойдон 

бул суроонун жандырмагы табылды окшойт, эч ким кайрылып їн 
катпай калды.

Эл бир заматта толуп кетти. Атчаны, жєєлєрї, балдардан чоў 
кишилер, чоўдордон балдар кєп. Баары эле Вайданын кебетесин 
кєргєндєн кийин баштарын чайкап, боор ачып турушту. Бир кезде 
бизге тууган Жуман деген жигит:

– Эй, буер эмне, циркпи?! Оюн кєрїп аттыўар беле? Тарагыла! – 
деп бир кыйкырып алды. Бирок топтошкон эл анын кыйкырыгын 
чымын чаккандай да кєргєн жок. Эч кимдин тараганга оюнда да жок 
эле. Жуман сыгандардын табор башчысына бурулуп: – Эй, Микола, 
– деп аны єзїнє каратты. Караганда: – Догдурга алып барыш керек 
районго. Буердин догдурунун алы жетпейт, колунан келбейт, – деди.
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– Арабага кетишти, азыр келишет, – деп Микола табор тарапты 
карап койду.

– Араба болбойт, алып жїргїлє менин машинеме, тезинен жет-
кирбесе болбойт, – деди. 

Їч-тєрт жигит Вайданы кєтєрїп, машиненин арткы олтургучуна 
кыйшайтып жаткырышты, Вайда кєзїн жартылай ачып, онтоп жи-
берди, жарааты ооруп кеткендей болду. Машиненин ичине Миколага 
кошулуп Вайданын энеси олтурду, башка орун болбоду. Вайданы 
єйдєлєтсє эле онтоп жиберип атты. Жуман машинени айдап, районго 
жєнєп кетип, Микола экєє кечинде кайтышты, Вайданын жанында 
энеси калыптыр. Ооруканага жеткенде укол сайгандан кийин Вайда 
эсине келип, бирок сїйлєєгє чамасы жетпей, андан калса догдурлар 
да сїйлєткєнгє уруксат бербей  коюптур. Микола менен энеси экєє 
Вайданы аттан жыгылып, їзєўгїдєн буту чыкпай калып, ат їркїп, 
тепкилеп салыптыр деп айтышып, эмне болгонун єз оозунан угалы 
деп сїйлєшїптїр.

Саша менен Запыладан дайын болбоду. Сыгандар туш-туштан 
издєє салышты. Айылдын їстїндєгї кокту-колоттон эчтеме калба-
ды, караган-черлердин тїбїн аўтарышты. Бактын ичин сыгандардын 
баары, бала-чака дебей эки кїн кечке тинтишти, табылбады. Суу 
бойлоп, тосмого чейин издешти, єлїї-тириси билинбеди. Сыгандар 
бул окуяны айылдыктардан кєрїп атышканы сезилип турду, сыр-
тынан билдирбегени менен ичтеринен бизди жаман кєрїштї. Атта-
рын уурдатпаганда мурда эле кєчїп кетпейт белек дешти мурдагы 
айткандарын кайталап. 

Вайдадан эмне сєз чыгат экен деп бардыгыбыз кулагыбызды 
тїрєбїз. Андан жарыталуу эч нерсе уга албадык. Мен Миколадан 
эки-їч курдай сурасам ал билбеймин, Вайда жашырып айтпай атат  
– деп койду. Энесине да айтпаптыр деди. 

Вайданын ооруканага кеткенине бир аптадан ашты, дагы эле эч 
нерсе дайынсыз, антти-мынтти деген сєз жок. Ал эми Саша менен 
Запыланы сыгандар издебей калышты, экєє Казакстанда жїрїптїр 
деген сєз кайра тарады. Айылдыктар менен сыгандардын аттарын 
уурдашкан ошол экєє экен, Вайда айтам десе, тигилер аны токмок-
тошуп, єлдї деп таштап кетишиптир, Вайда айтып койсом эми келип 
єлтїрїп салышат деп коркуп атыптыр дешти. 

Деп туруп эле бир аздан соў кайра бир башка сєз чыгат: булар 
сыгандардын бєлєк табору менен каршылашкан жайы бар экен, 
аттарды да ошолор уурдап, Вайданы сабагандар да ошолор, берки 
экєєнї байлап туруп кулдукка алып кетишиптир дешет.Эки кїндїн 
биринде жаўы сєз чыгат.
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Бир айдан ашып,  Вайда ооруканадан чыгып келди. Какыс айыгып 
кетпесе да баскан-турганы тыў, сол колу али гипсте экен, сыныптыр. 
Маўдайында тырык калыптыр, баш сєєгїнїн терисин тигишиптир. 
Ал келгенде сыгандар турсун, айыл бир дїрбєп алды, эми окуянын 
анык чоо-жайы угулат деп кїтїштї, бирок сурагандарга Вайда аттан 
жыгылдым деп айтыптыр. Башка сєз айтпайт. Сыгандар жашырып 
атышат, сїйлєшїп алышыптыр дешти айылдыктар.

XII

Жай капортолоп калды. Анан бат эле кїз келет. Сыгандар ошол 
кїздє кетет. Бирок жоголгон баягы аттары да, Саша менен Запыласы 
да жок, жер жутуп кеткендей дайынсыз. Айылдыктардын да аттары 
табылбады. Эми эки тарап теў аттардан тїўїлїп калышты, сатса, 
сойсо да жок болду деп калышты. 

Сыгандар менен айылдыктардын мамилеси сууп, сыгандарды 
кеткиле, кетпесеўер анда чатак чыгарып кууп салабыз деп турганда 
сыгандардан экєє дайынсыз жоголуп, Вайда єлїп кала жаздаганда 
догдурга жеткирип, аман калгандан кийин айылдыктар кысым 
кєрсєтмєк тургай, сыгандарга кошулуп жоголгон эки баласын 
жердин тїбїнє чейин издешкен. Ошондон кийин ортолору кайра 
жакындай тїшкєндєй болду. Деген менен баары бир эки тараптын 
теў кєкїрєктєрїн єйїп турган бир бїдїр кетпей койду. Айылдыктар 
эки бирдей кїлїк атынан айрылганын барып-келип сыгандарды 
кїнєєлєшєт, сыгандар болсо бул жерге токтобой кетип калганда 
балакеттен оолак болмок экенбиз дешип кїўк-мыўк.

Мен шаарга барып, окууга документтеримди тапшырып келгем. 
Экзаменге їйдє жїрїп даярданмай болдум, аскерде кызмат єтєп кел-
гендерге жеўилдиктери бар экен, андан калса мектептен музыкалык 
алган билимим, аскерде да музыкалык ротада кызмат єтєгєнїмдїн 
чоў жардамы тийди. Документтерди кабыл алып отургандар 
конкурстан тышкары кабыл алынасыў – деп айтышты. Кєўїлїм 
кєтєрїлїп, чочулабай калдым.

Шаарда тєрт кїн жїрїп келдим. Айылда эч кандай жаўылык бол-
боптур, бардыгы эскиче: аттар табылбаптыр, эки сыган жигит жок, 
Вайда болсо аттан жыгылдым деген сєзїнєн бєлєк эчтеме айтпайт. 
Кимдин эмне болгону туўгуюк боюнча экен. 

Болгону мени бир кїнї Карина издеп келиптир, аны апам айтты. 
Шаарга кеткен десе, биротоло кеттиби деп сураптыр, жок, окууга 
кагаздарын тапшырып кайра келет деп айттым – дейт. 
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Азыр айылда жумуш деле жок, чєп чабылган, жыйып алганбыз, 
короо сугарылган, эми дагы бир же эки сугарып, анан кїздє 
жыйып алабыз. Ошо менен кышка кирип барабыз. Мен ал кезде 
шаарда окууда болуп калам.  

Їйдє отуруп жадап кеттим, сыгандар жакка басып барып, Мико-
лага жолугуп, ал-жайды сурап коёюн деп таборго баратсам жолуман 
Тунга чыкты. 

– Салам, Алик! – деди кыйкырып.
– Салам, Тунга, – дедим жылмайып.
Кыз мени качырып келип, кучактап калды, оўтойсуз боло тїштїм. 

Ал менин бетимен бир чоп эттире єєп алып:
– Єх, сагындым, – деп дагы єптї. 
– Микола аке барбы? – дедим. Оозума ушул сєз келди. 
– Ал жок, районго кеткен кечээ, бїгїн кечте келет. Эмне жумушуў 

бар эле?
– Учурашайын дегем.
– Шаардан качан келдиў? – деди кучагын жайып. Мен бир кадам 

артка жылдым. 
– Кечээ.
– Окууга кетти дешкен сени, кайра келдиўби?
– Кайра кетем, документтеримди тапшырып келдим, эми сынак 

болот, ошол сынактан кийин чечилет.
– Мен сени таптакыр кеткен экен деп ойлогом. Эми окууў качан 

болот анда?
– Ошо сынактан кийин, сынактан єтсєм окуп калам, єтпєсєм анда 

дагы кєрєм да...
– Эмнени кєрєсїў? 
– Тагдырга жазганын кєрєм, – дедим.
– А мен кантем? – деди кыз.
 Мен эмне дээримди билбей, оозуман сєзїм тїшїп, делдейип ка-

лыптырмын. Делдейип турсам ары жактан Карина кєрїндї, колун-
да бош баштыгы бар экен, дїкєнгє баратса керек, ал бизди кєрїп, 
кайрылып басты.

– Кайда баратасыў, дїкєнгєбї? – деп сурады кызы.
Энеси башын ийкеп койду, анан мага бурулуп:
– Кєрїнбєйсїў да? – деди.
Мен шаарга барганымды, окууга кагаздарымды тапшырып кел-

генимди айттым.
– Жакшы болуптур, окуп алганыў жакшы, – деди. Башка сєз 

айткан жок, жолун улап басып кетти. Ал басып баратканда:
– Миколага келдим эле учурашайын деп, жок экен, Тунга айтты, 

– дедим.
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Карина токтоп калды жан чєнтєгїн сыйпалап:
–Акчам їйдє калыптыр, алып келе койчу, – деп кызына айтты да 

мага: – Районго милисага кетиптир, – деди.
– Милисагабы? – деп сурадым.
– Чакыргын їчїн кетти да, болбосо єзї ал жакка жолобой калсын, 

– деди Карина кїлїп. Анан кызына: – Бар, барып келчи, тезирээк 
жєнєчї, – деди.

Тунга жїгїргєн бойдон таборго кетти.
– Сен баягы чатак жєнїндє уктуўбу? – деди мага.
– Кайсы чатак? – дедим тїшїнбєй.
– Мени жаманатты кылышкан чатакчы, Запылага айтып, сени 

сабаттырмак болгончу...
– А, – дедим эми эстеп. – Жок, укпадым. – Кулак тїрїп калдым.
– Билбейм, айтор, райондун милисасы чакыртыптыр, балким, За-

пыла менен Сашанын же бая жоголгон аттардын чатагыбы, эмнеси 
болсо да угабыз го... Бирок Алик, сен жєнїндє менин чатагым жок. 
Мен андай эмесмин...

– Апа, акчаў каерде эле? – деп кызы кыйкырды чатырдан башын 
чыгарып.

– Чєнтєгїмдє, кемселдин чєнтєгїндє! – деди апасы. – Кызы чатыр-
га кайра кирип кеткенде Карина мага: – Ошо, Алик, эми сен окууга 
кетсеў, биз да буерден кетебиз...

– Апа, таппай койдум! – деп кызы кайра кыйкырды сыртка чыгып.
Карина тєш чєнтєгїн сыйпалап:
– Ай, келе бер, жанымда экен! – деди акчаны алып чыгып.
Кызы кїўкїлдєп, мыўкылдап кайра жїгїрїп келатканда аял 

мага бирдеме айтмакчы болуп бурула бергенде: 
– Дайым ушинтип басып жїрєсїў бирдемеўди унутуп салып! – 

деди кызы ачуулангандай  їн менен.
– Эмне, бутуў тїшїп калдыбы? – деди энеси акшыя карап. Анан 

баарыбыз теў їнсїз туруп калдык. 
 –Алик, окууга єттїм дебатасыў, куттуу болсун, – деди Карина 

кызынын кєзїнчє мени менен сыпайы мамиледе экенин кєрсєтмєк 
болуп. – Жїрї, – деди анан кызына, – кеттик...

Карина кызын атайылап туруп дїкєнгє жумшап жибергенин 
баамдадым. Анан тетири бурулуп, їйдї кєздєй кеткен жолго салдым, 
Карина менен Тунга экєє дїкєндї кєздєй кетишти. Мен улам артым-
ды кылчайып карап баратып, эки-їч жолу Тунганын, энесинин да 
кайрылганын кєрдїм. Дїкєндїн бурулушуна жетишкенде экєє теў 
мени кайрылып карап калышты. Тунга колун булгалап, алаканын 
єєп, мени кєздєй їйлєп койду.
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XIII

Микола эртеси эмес, анын эртеси келди. Милисадан келиптир 
деген кабар айылга дуу тарап кетти. Мен кечкурун барып жолуктум 
Микола акеге. Ал жарыталуу деле эчтеме айткан жок, милисадан 
жоголгон аттар, жоголгон балдарды сурады деди. Анан ал аерден 
бат эле чыгып, райондо жашаган бир досунукунда їч кїн жїрїптїр. 
Тїйшїк басып турганы кебетесинен кєрїнїп турат, бир сєз айтса, 
ичинде он сєзї жашырылып атканы байкалды.  

Ошонун эртеси айылдын їстї жагындагы жемиш бактары ушул 
кезге чейин сакталып калган илгерки орус кєпєсїнїн чарбагынан 
баягы жоголгон аттар табылды. Баары теў тыў, эттенип алышып-
тыр. Аттар жоголгондон бери жакшы багууда болсо керек, антпе-
генде мынчалык семиришпейт болучу. Жок издешкен айылдыктар 
менен сыгандар бул эски чарбактын кычык-кучугунан бери тытып 
карашкан болучу. Буерге тїндє алып келип коё беришкен окшойт. 
Аттар азоо тартып, жапайы боло тїшкєндєй. Аттын ээлери келип, 
кармап алып кетишти. 

Кїн бешим оой Микола келди биздикине.
– Алик, мен атайын келдим сага, мени айылдын аксакалына жо-

луктур, айтаар сєзїм бар, – деди. 
Эмне сєз экенин сураганым жок, айылдагыларга а-бу деп ынтымы-

гына кєз-баш боло коюп жїргєн Сабырбек деген абышка бар болучу, 
Микола акени ошого ээрчитип бардым.  Сабырбек карыя сыртта 
чарбагында жїрїптїр, салам айтып жанына келдик. Сыгандардын 
сєзї бар экен, ошону айтканы келди дедим.

– А, Микола, – деп ал табор башчыны карап калды.
Микола эки колу менен Сабырбек карыянын оў колун коё бербей 

кармап турган боюнча:
– Аксакал, мен силерден кечирим сураганы келдим, кечирип 

койгула, – деп башын ийди.
– Эмне болду эле? – деп карыя мени карады. – Тынччылыкпы?
Мен билбейм деген кыяста ийинимди куушуруп четке бир кадам 

таштадым.
– Кечиргиле, – деди Микола сєзїн кайталап. – Биздин сыгандар-

дын айрымдары атыбыз жоголгондо силерден кєрїшкєнї натуура 
экен. Кїнєєўєрдї бекер кєтєрїппїз, кечиргейсиўер...

– А, ошол элеби? – деди Сабырбек карыя эми Миколаны карап. 
– Кечиримдїї, кечтик... Бу кїнєєнї мойнуна алып, кечирим су-
рагандын кїнєєсї жуулат... Сен да кечирип койгун, – деди Сабыр-
бек карыя Миколанын колун силкилдетип, тике карап. – Биздин 
айылдагылар аттары жоголгондо сыгандардан кєрїшкєн, муну 
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ачык айтып коёлу. Чатак чыга турган болуп барып токтогон. Ачууга 
алдырганда уят болмок экенбиз. Жїз кєрїшпєй, ишеним кетмек. 
Кечирим бергин Микола, сен дагы...

Анан экєє айкалыша кучакташып, їч ирет жаак тийгизишти. Бул 
кечириштик деген белги эле. Сабырбек аксакал менен коштошуп, 
таборду кєздєй бастык.

– Саша менен Запыладын дайын барбы, Микола аке? – деп сура-
дым.

– Жок, белгисиз, – деди ал. – Балким, бир кїнї келип калаар, бу 
аттардан деле тїўїлїп калбадык беле...

– Анда жакшы болор эле, – дедим чын пейилден. – Вайда эмне 
дейт? – Бул суроону айтсамбы, айтпасамбы деп туруп оозуман чы-
гып кетти. 

Микола тереў їшкїрїнїп алды. – Вайда эмне десин, аттан жыгыл-
дым дейт. Ошо. Тиги экєєнї кєргєн эмесмин дейт. Башка сєзї жок.

– Энесине да айтпаптырбы?
Микола тилин «шык» эттирип, башын чайкап койду. Мен муну-

суна ишенген жокмун. Жашырып атат дедим ичимен.
– Бахия чоў эне бал ачпайбы? – дедим. – Аттар жоголгондо бал 

ачып, бардыгы тирїї жїрєт, таап аласыўар деген турбайбы...
– Кереги жок, эгер жаўылып калса, анда балдардын ємїрїнє зыя-

ны тиет, кайрылбай калышат. Карта ачпагын дегем, єзї деле билет, 
тєлгє салбайт балдарга...

Экєєнїн кайда жїргєнїн билет экен деген оюм дагы бекемделди. 
Чындап эле белгисиз болсо, мынтип кайдыгер сїйлємєк эмес.

– Єзїў окууга кетип атасыўбы? – деди таборго жакындап кал-
ганда.  

– Азыр эмес, кїзгє чукул, – дедим кыска жооп берип.
– Бардыгы жайында болсо, аттар деги табылды, таптырбай эле 

єздєрї келди, – деп тактап айтты. – Эми балдар аман-эсен болсо 
суукка калбай, жылуу жакка жылып кетет элек.

– Жылуу болгондо каер? – деп сурадым. 
– Былтыр Египетке барганбыз, быйыл билбейм...
– Алыс турбайбы, – дедим таўгалып.
– Алыс, антпесек буерде кыштын суугунда тоўуп калбайбызбы. 

Бала-чака, катын-калачтар бар... 
Биз аркы-берки сєздєрдї айтып, дагы бир азга турдук. Аттар 

табылгандан кийин бирєє менин мойнумдагы жїктї алып салган-
дай жеўилдей тїштїм. Саша менен Запыла деле бир кїнї шоп этип 
кирип келишет деген кєкїрєгїмдє бекем ишенич пайда болду. 
Айылдагылар да, сыгандар да аттарга сїйїнїп жїрїштї. Эмне болуп 
удаа-удаа жоголуп кеткенин эч ким териштирген жок. Баарынан 
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да сыгандардын башчысы Микола єзї келип, кыргыз айткандай 
улуу башын кичїї кылып, кечирим сураганына айылдыктырдын 
бардыгы ыраазы болуп турушту. Мурдагыдай чочуламак тургай 
кайра сыйлап калышты. Балдары аман-эсен келсе, бир бука союп, 
сыгандарды сыйлайбыз деп чечишти. Атїгїл бул сыгандардын ту-
куму бєлєк экен, элди алдагандар башка тукумдагы сыгандар, булар 
да кыргыздар мисал уруу-урууга бєлїнїшєт турбайбы, биз анысын 
билбей эле сыган десе чочулап, ишенбей жїргєн экенбиз деген сєздї 
айтышты. Ортодогу сууп калган мамиле кайра ымалаша баштады.

Андан їч кїндєн кийин китебимди алып, бактын ичине бардым да 
аралап жїрїп, бир жайлуу жай таап, жатып алып окусам оўтойсуз 
болгондон эки бутумду сунуп олтуруп  алдым. Адегенде паранда-
лардын тїркїн їндєрї угулуп атты эле, бара-бара кулакка кєндїм 
болгондон кийин алар сезилбей калды. Анан талыкшып, їргїлєп, 
бир кезде китепти башыма жазданып уктап алайын деп ойлоп, бирок 
алиги тїнкї окуя эсиме тїшїп, ордуман шарт турдум да уйкумду 
ачыш їчїн муздак сууга чємїлгєнї єзєн бойлоп жєнєдїм. Бир кезде 
Тунга экєєбїз сууга тїшкєн баягы жерге жетип токтодум. Суунун 
шапатасынан уйкум ачылып кетти. Чоў таштын їстїнє олтуруп 
алып китептин бетин ачсам, ар нерселер ойго тїшїп, окуй ала турган 
эмесмин. Аркы-берки баш-аягы жок бирдемелерди ойлонуп олтура 
бердим. 

– Эй, моряк,
 Сен єтє узакка сїздїў,
 Мен сени кїтїп,
 Акыры їмїтїм їздїм,
 Ля-ля-ля-ля-а...

деген їн чыккан жакты карай салсам ойсоктоп Тунга келатыптыр, 
мени кєрїп ырдаган экен.

– Сууга тїшкєнї келдиўби? – деди. 
– Ооба, – дедим.
– Мен сени аўдып жїрєм, – деди кыз кїлїп. – Китепти окуй албай 

уйкусу келсин деп сыйкырлагам, дал ошондой болду. Анан экєєбїз 
сууга тїшкєн жерге келсе, анда мени сїйєт экен деп тєлгє салгам, 
бардыгы мен ойлогондой болду. Сени сыйкырлап коюш опоўой экен. 
– Кыз жаныма олтуруп: – Сууга тїшєлїбї? – деп сурады да кєйнєгїн 
чече баштады. Менин кыймылсыз олтурганымды кєрїп: – Чечин, 
Алик, – деп эмчек тарткычын оўдоп, ичин ачып їстїнєн карап, мага 
кєзїн кысып койду. Мен анысына кайдыгер болгон тїр кєрсєттїм. 

Тунга муздак суунун жээкке жакын жай аккан жерине барып 
чємїлїп-чємїлїп алып, чоў боз таштын їстїнє келип кємкєрєсїнєн 
диўкийип жатып:
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– Ой, ий, таштын ысыгын айтпа! – деп ташка кєкїрєгїн такап, 
эки колун жайып кучактап жатып алды. Мен да чечинип, сууга 
чємїлїп, катарындагы таштын їстїнє олтурдум. Таш чын эле ысык 
экен, туруп барып їстїнє суу сээп, салкындатып олтурдум.

– Эмне, Алик, кїйгїзїп ала таштадыўбы? – деди кыз кїлкїсїн 
тыя албай шылкылдап. 

Анын таап айтканына мен да кїлдїм. 
– Кїйгїзє кєрбє, – деди кыз дагы эле кїлїп атып, – ал экєєбїзгє 

теў керек, аны кїйгїзїп, иштен чыгарып салсаў анда сен керегиў 
жок болуп калат...

– Сен жаткан таш да ысык эмеспи... – дегенимде сєзїмдї аягына 
чейин айттырбай Тунга:

– Ошо ысык єтсїн дебатам, – деп кайра шылкылдады. 
Бул сєзїнє мен кєпкє каткырып кїлдїм. 
– Бїгїн сенин бутаны жаза атпаган кїнїў окшойт, аткан сайын 

он упай...
– Сїйєм деп жалынып-жалбарып канча айттым, такыр эле ийибей 

койбодуўбу. Сага ушундай айткан жакса керек, кєўїлїў жаркып, 
кїлїп калдыў.

Бул жашабагыр артыман аўдып келгенин карабайсыўбы... Ушу-
ларды ойлоп атканда:

– Алик! – деди кыз бир кезде чалкасынан оодарылып.
– Эмне? – дедим башымды кєтєрбєй.
– Сен мени алсаў, табордон кетет элем, – деди. – Жададым. Мени 

табордон кутултсаў боло...
– Баары бир тоборду сагынасыў, денеўде сыгандын каны ойноп 

турбайбы, – дедим чынын айтып.
– Сенин каныў менен аралашканда меники жеўилет. Мен сени 

катуу сїйгєндєн кийин сага баш ийип калам. Тїшїндїўбї, ошондой 
болот, – деди кыз ишеничтїї. Анан єйдє болуп таштын їстїнє эки 
бутун сунуп коюп, сандарын ушалап: – Мени албасаў биз кєчїп ке-
тип калсак ємїр бою арманда болом. Сыган болгонум їчїн їйлєнгїў 
келбей атат, мен аны билем...

– А эмне, мага тиейин деп жїрєсїўбї? – дедим атайын.
Кыз бул жолу акыл токтотуп сїйлєдї: 
–Алик, алсаў тиймекмин, сыган болгонум їчїн албайсыў да. 
–Билет турбайсыўбы анда, – деп оюмдагыны айттым.
Кыз менин сєзїмдї уктубу, уккан жокпу, билбейм, унчукпай 

туруп калды. 
– Аттар табылса кєчєт элек деп жїрбєдїўєр беле, эми кєчєсїўєрбї? 

– дедим.
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– Билбейм, – деп кыз ийнин какты. Анан: – Саша менен Запыла 
табылгыча ушерден кетпейбиз го, – деди кошумчалап.

– А... аныў туура, – деп койдум кєўїлїн улап. – Аттарды ким 
уурдады дебатышат?

– Ага башыўды оорутуп эмне кыласыў, андан кєрє єзїўдїн 
маселеўди айткын. Жоголгон аттар табылды, аттын ээлери сїйїнїп 
жїрїшєт...

– Мейли, сїйїнє беришсин, табылганы жакшы, бирок мен да 
жаманатты болгом ушак-айыў кепке калып, – дедим.

– Запыла менен Саша уурдаптыр дебатышат, мен ошону гана 
билем. 

– Анда алар аттарды каякка катышыптыр мынча кїн?
– Ошентип айтыбатышат. – Кыздын їнї кайдыгер чыкты. – Ошон 

їчїн экєє качып жїрїшєт дейт. Вайда мас болуп алып айтам десе 
тиги экєєлєп сабап туруп, єлдї деп таштап кетишиптир. – Кыз бир 
топко чейин унчукпай олтуруп калды, анан: – Алик, кел, экєєбїз 
качып кетебиз, – деди.

– Каякка? Эмнеге? – Бул айтканына чындап эле таў калдым.
– Алыс, алыс жактарга кетебиз. Экєєбїз эрди-катын болуп жа-

шайбыз. Мен сага канча десеў ошончо бала тєрєп берем. Балалуу 
болгуў келеби?

– Келет, – дедим кыска.
–Анда болду, качып кетип, баш кошуп алабыз. Кєп балдарыбыз 

болот. Кээ бирєєлєрдїн ичтери кїйєт биздин балдарды кєрїп... Сал-
танаттарга барганда экєєбїз бийлейбиз элдин оозун ачырып... Мен 
єзїм сыган болуп туруп, сыганга тийгим келбейт, сыганга тийсем 
табордон чыкпайм, ємїрїм табордо єтєт. Кыштыр-жайдыр кєчїп-
конуп жїрєсїў... Мен їй-жай кїтїп жашагым келет... Экєєбїздїн 
балдарыбыз сулуу болот. Алардын бардыгын окутабыз, жакшы 
тарбия беребиз...

Кыздын їмїтї жакшы экен деп ойлодум ичимен.  
– Эмне унчукпайсыў? – деди кыз.
– Максатыў жакшы экен, – дедим да ордуман туруп, кийинип, 

їйгє кетмей болдум. 
– Кеттиўби? – деп сурады кыз.
– Ооба, кетем.
– Андай болсо мен да кетем, – деп кыз кєйнєгїн алып, ары, бадал-

дын далдоосуна кетти суу болгон ич кийимдерин которгону. – Алик, 
токто, чогуу басалы! – деп кыйкырды.

Экєєбїз аркы-беркилерди сїйлєшїп, токойдон чыгып, мен їйгє 
бурулуп, ал таборуна кетти.
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XIV

Жайдын аптап мезгили єтїп, мезгил кїз таяп калганы менен ысык 
кеткен жок. Кєзїм ачылды деген билармандар быйыл кыш болбойт, 
жаз эрте келет деп айтып жїрїшєт. Айылдыктар мындай кабарга 
сїйїнїштї, ал эми сыгандар биз буерде кыштабайбыз, жылуу жакка 
кетебиз, бизге баары бир дешти. Бирок алар да кеч калбай, эртелеп 
жылып кетсек экен деп жїрїшєт. Буларды кармап турган Саша 
менен Запыла болду. Табор башчы Микола аке  трашманкесине ол-
туруп, Вайдага айдатып, эки кїндїн биринде районго каттап калды. 
Уурдалган баягы аттар менен жоголгон эки сыган балдарга сурак 
берип жїрїптїр деген сєз тарады. Микола акенин єзїнєн сураганга 
оозум барбады аўдып жїргєндєй болбой. Менин да окууга кетериме 
улам жакындап баратты. 

Бир аптадан бери Тунга кєрїнбєй калды, ал мага эки-їч кїндє 
бир жолу ылайыгын таап жолугуп турчу. Мен ага кєнє тїшїпмїн, 
коўултуктап калдым. Энеси Карина да кєрїнбєдї. Булар бир жакка 
кетсе керек деп ойлоп койдум. Балким, Микола аке менен чатакташа 
кетип, биздин башыбыз бош, таборуўа кїнїбїз тїшїп калыптыр-
бы – деп басып кетиши да мїмкїн. Андай болсо Тунга мага, сєзсїз, 
жолукмак. 

Чыдай албай Микола акеге келип, чатырына кирип учурашып, 
олтуруп калдым. Жєн-жай сурашып, акыры Саша менен Запыла 
жєнїндє сєз козгодум, анан Тунганы сурайын дедим. 

Микола аке мени жакыныраак олтургун деп ишарат кылды, мен 
олтургучумду жылдырып, жакындап жанына келдим.

– Сенден жашыра турган эчтеме жок, Алик, – деди Микола аке 
мага эўкейип. Мен демимди ичиме тартып, тыўшап калдым.

– Тунга ооруканага тїшїп калды, – деди Микола мени карап, – 
уккан жок белеў?

– Жок, – деп чочуп кеттим. – Эмне болуп?
– Ошо, єлєм деп муунуп аткан жеринен кєрїп калышып... дагы 

жакшы тирїї... ооруканадан эсине келди, энеси жанында.
– Эмне болуп? Жиндиби?.. Кантип? Эмне їчїн? – Башка сєз оозу-

ма келбеди.
– Билбейм. – Микола аке эки алаканын жайды. – Себебин эч ким 

билбейт. Ошо, Алик, иш ушундай...
Кєкїрєгїм бопбош болуп, башым кеўгиреп кетти.  
Эртеси райондун борборундагы ооруканага бардым. Догдурлар 

палатага кийирбей койду, энеси Карина чыкты. Мени кєрїп ыйлап 
жиберди. Менин да кєзїмєн жаш ыргып кетти.

– Ахбалы кандай? Эмне болду? – деп сурадым.
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– Кимден уктуў? – деди Карина. 
– Микола акеге учурашайын деп барып, ошерден, – дедим.
– Ошо... ушундай иш болуп кетти. Себебин билбейбиз, айтпайт, 

– деди Карина ыйламсырап.
– Палатага кирсем болбу? – дедим.
– Єзїнєн сурайын, – деп Карина ичкери кирип кетти. Анан бат эле 

кайра чыкты, бул жолу анын кєўїлї ачык экенин байкадым. – Кир, 
Алик. – Каалганы кеў ачты.

Тунга керебеттин їстїндє олтуруптур. Аз эле кїндїн ичинде 
жїдєп, арыктап, жайдары мїнєзїнїн бири жок, бир нерседен корун-
ган кїнєєлїїдєй кєрїндї. Заматта єзгєрїп кетиптир. Эки кєзї теў 
шишиген. Єтє кыйналып калса керек. Мен салам айтып, чекесинен 
єптїм. Менин келишиме кайдыгар мамиледе экендей сезилди. Эмне 
болгонун оозум батып сурай албай койдум. 

– Микола акеден уксаў керек? – деди мага.
Їн катпай, башымды ийкедим. 
– Аликке бир ооз сєзїм бар эле, – деп энесине кайрылды. Карина 

тышка чыгып кетти.
Тунганын кебетесине боорум ооруп, оозун тиктеп олтура бердим.
– Алик, сен мени кечир, ушундай болуп калды, – деп ыйлап жи-

берди.
– Эмне їчїн анттиў єз жаныўды кыйып? – деп сурадым. – Ємїр 

бир эле жолу берилет деп єзїў айтпадыў беле?
–Айткам, эми да айтам. – Кыз жаш толгон кєзї менен мени 

карады. – Ал сєзїмєн айныбайм. Сен муну мени аяганыў їчїн 
айтыбатасыў, билем...

Бул сєзїнє эмне жооп кайтармак элем, кыздын жаштыгы мага 
аянычтуу болуп турду. 

–Алик, мен сага жашырбай айтып берейин, бирок єз ичиўде бол-
сун, эч кимге оозуўан чыгарба. Айтпайсыўбы?

Дагы башымды ийкедим їнсїз. Анан Тунга кєз жашын тыя албай 
мага ичиндеги сырын баяндады.

Туура бир апта мурда Микола аке кызды трашманкесине салып, 
райондун борборуна алпарып, кулагына алтын сєйкє, колуна кїмїш 
билерик тагып, кымбат мейманканага жатышып, аерден ичкиликке 
кызыткандан кийин кыз менен бир тєшєккє тїнєп чыгат. Кыз эр-
теси соолуккан соў табордон эсине келип, бактын ичине барып, бир 
бутакка асылган жеринен чала жан бойдон тїнї менен ооруканага 
жеткиришиптир. Кыз катуу намыстанып калыптыр.

– Сен антип єз ємїрїўдї кыйбай сотко бергин андай акмакты, – 
дедим.
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– Анда єз абийирим кетет, бул сырды сен, мен, Микола акеден 
бєлєк эч ким билбесин, Алик, суранам, – деди кыз. – Турмуш де-
ген мен элестегендей жапжашыл, жупжумшак, таптаза эместигин 
тїшїндїм. Адамдардын тагдыры єздєрї эўсегендей, каалагандай 
болбойт экен...

Анан Тунга мени энеси Каринадан кызганып, Саша менен Запы-
лага, Вайдага айтып, мылтык атып коркутуп койгула деп тїн ичинде 
аўдытканын айтып, менден кечирим сурады. Мен башымды ийкеп 
коюп їнсїз олтуруп уктум. 

Кыздын турмушка кєз карашы мурдагыдай болбой, бир апта 
ичинде таптакыр єзгєрїп кетиптир, мен ушуну байкадым.

XV

Эртеси шаарга жєнєдїм окууга. Кетээрде атайын Тунгага барып, 
аны менен коштоштум. Мен ага кайраттуу болгун, турмуштан єз 
ырыскыў їчїн кїрєшє билгин, эч убакта басынбай, башыўды єйдє 
кєтєрїп жїргїн деп кєкїрєктєгї акылымды айттым. Кыз ошентем 
деп кєз жашын жеўи менен аарчып, менин кєўїлїм їчїн жылмайып 
койду. Бул жылмайыш мурдагыга таптакыр окшогон жок.

Ошондон эки-їч кїн єтпєй, Тунга ооруканадан чыгып келип, 
жайында экєєбїз сууга тїшкєн жерге барып, баягы кызыл ташка 
олтуруп, їстїнє кара боёк менен «Сїйїї + Намыс» деп жазып туруп 
анан бууракандап кирип жаткан дайрага боюн таштаптыр. Сєєгїн 
эки кїндєн кийин алты-жети чакырым жерден табышыптыр.

Муну укканда денем шалдырап, кєкїрєгїм туз куйгандай ачы-
шып, ошол ачуу нерсе жаш болуп, кєзїмдїн кычыктарына толуп 
чыкты. Бир топко нес болуп олтуруп калдым. Эртеси жакын адамым 
кайтыш болуптур деп окуумдан суранып, айылга келдим. Тунганы 
христиандардын кєрїстєнїнє кємїшїптїр. Мїрзєсїнє гїл койдум 
да оюм чакчелекей тїшїп, боз топуракты тиктеп олтурдум. Чак-
челекей тїшкєн ойдон Тунганын элесин бєлїп ала албадым. Ошол 
бойдон кєєдєнїм бопбош калып, їйгє кайрылбай кайра шаарга кете 
бердим. Жолдо келатып, Тунга кара боёк менен «Сїйїї+Намыс» деп 
жазган кызыл ташты мїрзєсїнїн башына алып келем деп чечтим.

Табор болсо кызды кємїшкєндєн кийин эле кєчїп кетиптир. 
Ошентип, Тунганын айтып бергени єз ичимде сыр боюнча калды, 
энесине айткан жокмун, ал деле такып сурабады. Кээ бирєєлєр Алик 
їйлєнбєй койгону їчїн жанын кыйыптыр деп сєз чыгарышты. Энеси 
деле ошол ойдо калгандай болду. 

 2012
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Мухтар 
АУЭЗОВ

КЄК ЖАЛ

(Аўгеме)

Кара-Адырга жакынкы чоў жар элсиз, ээн, бирок бул жар ошол 
айылдын чет жакасында жашаган ар бир койчуга аттын кашкасын-
дай белгилїї боло турган. Анткени ал жар кєп кайгылуу кырсык-
тарга себепкер болчу.

Кара-Адыр бїт жапырап єскєн караган-шактарга жана тобулгуга 
чїмкєнїп тургандыктан, баалуу аў терисинен жасалган тебетейге 
окшоп кетчї. Караган-шактардын уч жагы саргайыўкы тартып, 
назик кєктєп, анан бїр ача турган. Жардын айланасына бїт бойдон 
ит мурун єсчї. Ошол їстї жагы сеўселген тикендїї караган-шак 
карышкырдын ийнин кєрсєтпєй жаап кала турган.

Жар жактан соккон май айынын сыдырым шамалы бул аймакта-
гы жаш чєптїн жана тоо пияздын аўкыган жытын алыска таратар 
эле. Калыў бадалдар шыбырашкандай кургак шуудурап, тїнт гана 
аркы-терки термелет.

Жаз аяктап калган кезде, ошол жардагы эски ийинге бир дєбєт, 
бир канчык карышкыр келди. Эски ийиндин ооз жагын суу жууп 
кеткендиктен, киши ийинге оўой эле сойлоп кирїїгє болор эле. 
Ошондуктан карышкырлар эски ийинге жанаша жаўы, мурдагыга 
караганда ооз жагын тарыраак ийин казды, эки ийиндин тєр жагын 
кошуп, бириктирип алды.

Жаўы казылган топуракты эки карышкыр аркы-терки єтїп, бат 
эле жигин билдирбей таптап салды. Ошентип канчык карышкыр 
толук тїлєпбїтєэлекте, бул жерге бозомук тїстїї кєк карышкыр 
пайда болду.

Казак классикасынан
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Эртеў мененки жымжырттык, канчык карышкыр шыпыргы 
сыяктуу бийик єсїмдїктїн тїбїндєгї калыў ат кулактын їстїндє 
кїнєстєп жаткан. Бул жер шамал тийбес буйга болгондуктан, кїндїн 
ысыгы аны ныксыратып жиберди. Жырткыч їргїлєгєн калыбында 
кез-кезде тунарган кєзїн ачып, эки жагын кулак тїрє карап коёт. 
Бир жак бєйрєгї ичине тартылып, сїт толгон желиндери тирсиет. 
Жон териси дирт эте калып, желини тынымсыз бїлкїлдєйт.

Аўгыча бадал жактан акырын шытыраган дабыш угулду. Канчык 
карышкыр тїлєгєн жїнїн сапырылтып, жаткан ордунан секирип 
турду. Азууларын арсайтып, кїўїрт їн чыгарып, айбаттуу ырылда-
ды. Бєлтїрїктєрї болсо тєрт бутунун ортосунда чабалактады.

Ошол замат тосмо дубал сыяктуу жаш бадалдын арасынан чала-
жан жаш козу учуп келип канчык карышкырдын алдына былч дейт 
тїштї. Артынан удаалаш куйругун чатына кыпчып, чоў дєбєт ка-
рышкыр шек билдирбей чыга келди. Кызылала кан болгон тумшугун 
кїнєєлїї немедей салаўдатып, канчыкты жыттады, а канчык болсо 
ушунчалык ач кєздєнє анын кан болгон жаактарын жалап-жуктап 
жиберди.

Козу али чала жан болчу. Дєбєт карышкыр канчыгы экєє кєз 
ачып-жумгуча аны жара тартып, їзїп-жулкуп, жаш этти бурчамга 
келтирбей бїкїлї бойдон сугунуп коюшту. Каардуу кєк жашыл 
кєздєрїнєн от жана тїштї.

Козу этинин эч нерсесин калтырбай жалмап, жутуп, анан экєє 
топ куурайдын їстїнє боюн сулк таштап жата кетишти. Бир аздан 
кийин экєє жеген эттерин алмак-салмак кулгуп жатты.

Бєлтїрїктєр бирин бири жєєлєшє этке карай боортоктоп, бирин-
бири тїрткїлєшє ырылдашып, туш-туштан тыткылап киришти. 
Эў кийин туулган эки бєлтїрїк али кєзїн ача элек болгондуктан, 
аларды энеси бооруна тартып, желинине жакындатып койду.

Эртеси чак тїштє канчык карышкыр аттуу адамдардын 
дїбїртїн, туяктан чыккан табышты алыстан эле билди. Ошол замат 
бєлтїрїктєрїн ийинге бекитип, єзї жашынуу їчїн бадалга кирип 
кетти.

Адамдардын сїйлєшкєнї, аттардын басыгы улам жакындап ке-
латты. Аттуу кишилер ийиндин так єзїнє чейин келишип, аттарынан 
секирип тїшїштї. Койчулардын узун союлунун учу жерге тийген 
сайын дїкїлдєгєн їн чыгып жатты.

Канчык карышкыр тилин салаўдатып, жардын буйга жериндеги 
ит мурунга далдаланып, кыймыл эткенди єз кєзї менен кєрїп, кєз 
ирмебей карап турду.

Кєк жал
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Бул эки буттуу жаныбарлар караўгы ийиндин ичинен 
бєлтїрїктєрдї биринен сала экинчисин сыйыртмактап тартып алып 
жатышты. Алар беш бєлтїрїктї ошол эле замат єлтїрїп салышты. 
Кєзїн ача элек эки бєлтїрїктїн биринин арткы бутун жанчып туруп, 
козунун баш сєєгї жаткан жерге таштап коюшту. Жарадар бєлтїрїк 
боортоктоп сойлойт, каўшылайт, анан карышкырлар башка жакка 
алып кетет да, бул жерге кайрылып келбейт деп ойлошту. Эў кичи-
некейин єздєрї менен кошо алып кетишти.

Аттардын дїбїртї басылып, жар жак тынчып калды. Карышкыр-
лар экєє эки жактан келип, боортоктоп жабыр тарткан бєлтїрїккє 
ырылдаша тиктеп алып, анан бирин бири айласы кеткенсип караш-
ты. Ошол замат канчык карышкыр бєлтїрїгїн шап тиштеп, анан 
єргє карай жардан алыс секирди. Дєбєт карышкыр да тике секирип 
аны жандай жєнєдї. Ийин ээн калды.

Айылда Курмаш деген бала бар эле. Кєзїн ача элек бєлтїрїк анын 
колуна тийди. Улгайган кишилер ал жєнїндє: «Кєк бєлтїрїк кєзїн 
ача электе адам колуна келди, мїмкїн, багууга кєнїп кетер» – дешти.

Курмаш эртели-кеч бєлтїрїктїн жанынан карыш чыкпайт. Ага 
тамак куйчу таза ит аяк даярдады, мойнуна кайыштан каргы такты.

Бєлтїрїк айылга келгенден эки кїндєн кийин кєзїн ачты. Боз їйдє 
ага даярдап койгон эч нерсе жок, сырттан иттердин їргєнї угулуп, 
мурдуна кандайдыр буруксуган жыт келет. Тїнкїсїн болсо Курмаш 
бєлтїрїгїн койнуна алып жатат. Ушул бєлтїрїгї їчїн жанындай 
жакшы кєргєн чоў энесинен бєлїнїп, єзїнчє башка жата турган болду.

Кєгїш тїстєгї тиши курч, єзї араўжан бул жырткычты жалгыз 
чоў энеси гана єчї бардай жактырбайт.

– Карасаў, жерден боорун кєтєрє электе кулагын тикчийтет. Бул 
али жетиле элек, жетилгенде азуулуунун єнєрїн кєрїп ал, – дейт 
чоў энеси. 

Бул сєзгє бала териге тїшєт.
Жай ортологондо бєлтїрїк чоўоюп, кїчтєнїп, айылдагы єзї 

теўдїї кїчїктєрдєн эч айырмаланбай калды. Болгону жїнї 
їрпєйїўкї келип, бєрїбасардын эле єзїнє окшош. Ошентсе да 
айылда жашоо ал їчїн жеўил болгон жок. Курмаштын чоў энеси 
сыяктуу эле айылдагы бардык иттер аны менен келише алган жок. 
Їйдєн кичине эле алыстаса болду, арсылдаган кабаган иттер качан 
болсо тосуп чыгып, туш-туштан талап кирет. Курмаш ага болушуп, 
иттерди уруп ажыратканда короочу иттер ага нааразы болгондой ар-
гасыз четке чыга беришет. Ал эми бєлтїрїккє болсо айыл ичи тїрмє 
сыяктуу кысылып, демигип кетет. Ал ээн талааны, жыты аўкыган 
кєп тїрдїї жапайы чєптєрдї, кеў мейкиндикти эўсейт.
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Бир кїнї чоў їйдїн килейген кара дєбєтї Курмаш жокто 
бєлтїрїктї кууп жетип, кєтєрє чаап кєпкє чейин уйпалап тургуз-
бай талады. Анысы аз келгенсип айылдын башка иттери да жетип 
келип, туш келди бутунан, капталынан тарткылап, жєн эле жїндєй 
тыткылашты. Туш-туштан жїгїрїп келген балдар, чоў кишилер 
араў ажыратышты. Уйпаланган, кордук кєргєн байкуш бєлтїрїк, 
їй четине барып тескери карап турган калыбында азуу тиштерин 
арсайтып, бир нерсеге катуу ызырынгандай болду.

– Тигини, дудук... Кекирейген байкуш! – деди кишилер таўдана. 
– Бу кїчїк азыр колунан келсе жерди тиши менен кєсєп калбыр 
кылгысы бар.

Аялдар аны кубаттап кетти:
Ууру! Ошондуктан унчукпайт.
Бул да чындык эле. Бєлтїрїктїн соргоктугу Курмашты да таў кал-

тырып, тынчсыздандыра турган. Курмаш дайым аны жакшы кєрїп, 
тамакты айылдагы башка иттерге караганда кєбїрєєк куя турган. А 
бєлтїрїк болсо эч качан тоё тамак жебегендей, єзїн ачкадай сезчї.

Аны айылдагы иттердин кїн ысыкта да эшикте жїгїрїп жїргєнї 
кєбїрєєк таў калтырар эле. Бєлтїрїктїн эки бєйрєгї, тєш жагы 
чымырынан келип, кежигеси кадимкидей єсє тїштї. Ал дайым ачка 
калгансып їй ичин жыттагылап, жылма кара тумшугун жерден 
алчу эмес.

Киши карап турганда ал тамакка тийбейт, дайым тескери бурулуп 
кетет. Киши мындай басары менен алдындагы тамакты заматта жал-
мап бїтїп, эч нерсе ичпеген немедей ит аягын каранып туруп калчу. 
Бир нерсени сугалактык менен жалмап, жутканы кимди да болсо таў 
калтырар эле. Бирде бышкан этти ашканадан чала бекиткен жеринен 
таап жесе, бир туруп казандагы эжигейге башын салат, же жаўы 
союлган малдын терисин керегеге илген жеринен тыткылап кирет. 
Ушулардын баарын ага арнап коюп койгондой сезет.

Кєп убакта уурулугунун їстїнєн кармалып калар эле. Андайда 
аны тоголото чаап, эч ким аёочу эмес. Ал їбєлїктїн башына «каўк» 
этип тийгени да, абаны жара ышкырып келип тийген камчыны да 
«татып», баарын єз башынан єткєрдї. Мындайда ал тез буйтап качат 
да, анан їнсїз гана тиштерин арсайтып айбат кылган болот. Катуу 
таяк жесе да, бир да жолу каўшылаган учуру болгон эмес.

Айылда бєлтїрїк жєнїндє кєп эле сєздєр айтылат, ал тїнкїсїн 
иттерге байкатпай короодогу койлорго кирип, козулардын куйругун 
жыттагылап, койлорду їркїтє берет имиш. Кимдир бирєє анын жа-
шынып талаага качып баратканын да кєрїптїр.

Курмаш айылдагы мындай сєздєрдї укса да, укмаксан болду. 
Бєлтїрїктї Курмаш канча жолу тарбиялап їйрєтїїгє аракеттенсе 
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да, ал уурулук менен ээси єзї берген оокаттын айырмасын ажырата 
тїшїнбєй койду.

Кєксерек Курмаштан коркчу эмес, анын кєзїнчє тартынбай берген 
тамагын ичїїчї. Качан Курмаш бєлтїрїккє эт сунганда ал албай, 
четинен тиштеп їзїп ала турган. Курмаш бир да жолу бєлтїрїгїн 
башка иттерге окшотуп уруп кєрє элек. Бала бєлтїрїктїн эч кимге 
жагынбаганын, кашкєйлїгїн, кїн санап єсїп, желке жїнї карайып 
сїрдїї кєрїнє баштаганын єз ичинен жактырар эле, єзїнїн бул 
сїйгїнчїгїн Кєксерек деп атоочу.

Жай ортологондо Кєксерек айылдагы иттерге анча-мынча гана 
окшоп калды. Шыйрагы торпоктукундай узун, мойну єгїздїкїндєй 
быкжыгый келип, баарынан чоў. Баарынан да итке окшоп куйругун 
кєтєрбєй тїшїрїп жїргєнї аны ого бетер бийик кєрсєтїп, жону, 
кежигеси дїўкїйїп жааны элестетет.

Азыр ал карала дєбєттєн коркпой калгандыктан, айылдагы башка 
иттер да коркуп, ага даай албай калышкан. Ал араў бурулат да, таш-
тай катуу кєк тумшугун тырыштыра, азуусун кєрсєтїп ырсайганда, 
иттер алды-алдынан тарап жок болот. Эгер иттер Кєксеректи алыстан 
кєрїп калса, бир коркунучту сезгендей баары чогула тїшєт. Алар 
дайым бири-бирине сактануу менен мамиле кылышат.

Карышкырдын айыл ичинде ойногонун ушул убакка чейин эч 
ким кєрє да, байкай да элек. Ал эў жакын кишиси Курмаш менен 
да ойнобойт. Єз атын жакшы билет, ошондо да Курмаш же анын чоў 
энеси чакырса гана жїгїрїп келет. Бирок жїгїргєндє тїк шашылбастан, 
эрингенден жортуп келет да, куйругун эч убакта шыйпаўдатып, 
ээсине кошоматтанып жагынбайт.

Иттерге єзї атайлап тийишпейт, ага їрїп жатса кєўїл бурбайт, 
ошондой эле качкан иттин да артынан куубайт. Дайым жашылдан-
ган кєзїн кєўїлсїз жумуп, кулагын тикчийтип, їйдїн кєлєкєсїндє 
жатканы жаткан.

Курмаш коўшуларынын ити Кєксерек тап бергенде коркконунан 
катуу качам деп мїдїрїлїп жер сїзгєнїн кєргєндє, єзїнчє кєўїлдїї 
каткырып, жашыл кєздїї, унчукпас жырткычы менен сыймыкта-
нып калар эле. Чынын айтканда, Курмаш ошол кезде Кєксеректен 
єзї да корко турган, бирок бул сырын ичине сактап, сїйїктїї чоў 
энесинен да жашыруучу.

Карала дєбєттїн ээси минтип мактанчу: – Ушу сенин салпаў куй-
рук кїчїгїўдї мага угузбачы! Эгер менин Караламдын колуна тий-
синчи, бир булккандан чыкмак эмес. Адамдар ажыратып койбосо, 
сенин Кєксерегиўди капкачан муунтуп єлтїрмєк.

Ал ошентти да кызыкчылык їчїн байкап кєргїсї келип, Карала-
ны тукуруп койду. Тиги ит ошону гана кїтїп тургансып ырылдап, 
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атырылган бойдон бир тийип, далысынан тиштеп туруп булкуп єттї. 
Дагы кайрылып моюндан бурдамакчы болуп жаза тиштеп калды. 
Карышкыр да буйт берип, ит кайрылып тиш салгыча жанына жуут-
пай силкип жиберип, артынан секирип барып желкеден алды да, 
бурчамга келтирбей жерге чапты. Килейген дєбєт чала мууздалган 
койдой дєўдєн ары ала салып, тоголонуп кетти. Кєксерек экинчи 
жолу бурдаганда чала сермеп калды, болбосо шордуу Караланын 
кекиртегин жулуп алмак.

Курмаш жїгїрїп барып Кєксеректи єзїнє чакырып  алды, ээси 
болсо караланы кууп жиберди.

Каш карайып, тїн киргенде эки карышкыр кїтїїсїздєн айылдын 
жака-белинде жуушап жаткан койлорго тийди.

Чабан болсо чуу кєтєрїп, кыйкырып, ышкырып жатты. Айыл ичи 
дїрбєп, тестиер балдар, чоў кишилер атка мине чапкылап жєнєштї. 
Айылдагы иттер да бардыгы бир добуштан чуу кєтєрє їрїп, атчан-
дарга кошулду. Алардан калбай Кєксерек да кетти.

Карышкырлар талааны карай жеткирбей качып кетишти. Эч ким 
алардын артынан кууп жете алган жок. Кыр тїбїндєгї дєўсєєгє жет-
кенде атчандар да, иттер да токтоду. Тиги Кара-Адырдын кырынан 
кылактап кєгїш эки караан ашып кетти. Тиги эки карышкырдын 
изи менен тумшугун жерден албай, желип-жортуп Кєксерек да ба-
ратканын кєптїн ичинен жалгыз Курмаш гана байкап калды.

Курмаш элден кийин єзї жалгыз калып, коркпостон Кара-
Адырдын так тїбїнє чейин барды да, кєпкє чейин їнїн созо: – 
Кєксерек, Кєксерек! – деп чакырды. Бирок Кєксерек баланын ча-
кырыгына кайрылып келген жок.

Тїн кирип, эл жатар маал болгондо Кєксерек айылга кайтып 
келди. Бирок їйгє келбей обочо, кєрїнєє жерге туруп алып, кайта-
кайта буту менен жер чаўытып, жинденет. Кез-кез жылдыз толгон 
асманды карап, кїздїн салкын абасына тумшугун тосуп, Кара-Адыр 
жактан бир нерсенин жытын алгандай искегилейт.

Ошентип, Кєксерек кїндїз керели-кечке айылда болуп, тїнкїсїн 
дагы талаага єзї жалгыз кетти. Ошол бойдон кїнї-тїнї їч кїн дайын-
сыз жоголуп, кийинки кїнї кайтып келди. Карды ачкалыктанбы, 
эки бєйрєгї шимирилип, шапайып арыктай тїшкєн. Мойнундагы 
каргысы жок, мурдагыдай эле эч нерсеге кєўїлсїз, тїнт. Качан 
Курмаш аны єзїнє чакырганда, ал бир коркунучту сезгендей, ба-
шын салаўдатып жай басып келди. Курмаш сїйїнгєндєн жетине 
албай, карышкырынын кыска, бирок булчуўдуу, чымыр мойнунан 
эркелете булкуп, булкуп койду. Кєксерек Курмаштын тамашасын 
жактырбагандай мойнун булкуп алып, эки кулагын жапырып сїрдїї 

Кєк жал

www.bizdin.kg



142 Мухтар АУЭЗОВ

тикчийтти. Бул жолу Курмаштын чоў энеси да Кєксеректи каргап-
шилеген жок, алдына аш куюп кубана тосуп алды.

Анын тамак ичкени да мурдагыдай эмес, коркунучтуу болгондук-
тан Курмаш да сестене четке чыга берди.

– Тїї! Дагы асыл тукум имиш, – деди Курмаштын атасы. – Кєзїн 
кара, жапжашыл болуп кїйїп кетиптир. Кой балам, эми муну 
єлтїрїп, терисин сыйрып албаса болбойт.

Курмаштын чындап айласы кетти, чоў кишилер карышкырымды 
єлтїрїп, терисин сыйрып алат го? – деп аябай коркуп кетти.

Кєксерек єзї жєнїндєгї сєзгє тїшїнгєн сыяктанды. Кишилер 
бурулуп кайра артын карагыча, заматта кєздєн кайым болду. 
Айылдан качан, кантип кеткенин эч ким билбей калды.

Курмаш кєпкє чейин їмїтїн їзбєй, караган-шактарды, єскїлєў 
чийлерди аралап бекер эле убара болуп жїрдї. Кєксеректи коркута 
їнїн катуу чыгарып да, эркелетип да чакырып кєрдї. Эч натыйжа 
чыккан жок. Кїз єтїп, анын артынан мейкин талааны ак тонуна 
чїмкєп, каардуу кыш келди. Кєксерек ошол кеткен бойдон кайры-
лып келген жок.

Ал кеч кїзгє чейин талаада коёндун бєжєгїн жеп, эч нерседен 
жийиркенбей кєнїп кетти. Суурдун эти семиз болгондуктан, ал ага 
тїлкї сыяктуу кызыгып алды. Калыў жааган кар, ачкалык аны 
айылдагы кой короолорго, мал жайыттарга барууга аргасыз кылды.

Эми ал айылга мурдагыдай эмес, жашынып келди. Эгер адамды 
кокусунан кєрїп калса жїнї їрпєйє тїшєт.

Кїн сайын айылды айланчыктап, белден белге жортот, таман 
астында кар чаўыйт. Бырыштуу кєк тумшугунан буу буркурайт. Ал 
токтой калат да, тумшугун желге тосот, мурдуна кан менен короодо-
гу малдын буруксуган жыты келет, кулагына иттердин тынымсыз 
їргєнї угулат. Ансайын Кєксеректин тиштери каардана шакылдайт.

Эл кызуу уйкуга киргенде короого акырын жакындады. Бирок 
короочу иттер анын кайдан келерин билгендей байкап калышты. 
Кара дєбєт баш болгон бїт айылдын иттери кубалап, айылга жакын 
жолотпой койду.

Шамал басылып, аяз катуулады. Таманынан єткєн ызгаар суук 
шыйрагын какшатып, тумшугу тоўо баштады, ачкалык бир жагынан 
жанына батты. Акырын жортуп адырга чыкты. Ай сїттєй жарык 
болгондуктан, кар чаўкая агарат. Кєксерек башын кєктї каратып, 
биринчи жолу аргасы тїгєнгєндєй оозун ачып кїчїркєнє ычкынып, 
узакка улуду.

Ошол убакта айылда иттердин їргєнї ого бетер кїчєдї.

www.bizdin.kg



143Кєк жал

Кєксерек улуганын токтоткон жок. Кара-Адыр жактан кокусунан 
эле єзїнїн їнїнє окшогон їн угулду. Карышкыр сактангандай жый-
рыла тїштї. Кимдир бирєє аны єзїнє чакыргансыды. Ал чакырыкты 
угуп, жыт улап ага утурлап жєнєдї.

Чоў жардан чыга беришке жеткенде сактанган тїрдє, катуу чый-
рыга селт эте тїштї. Кара-Адыр жактан аны кєздєй кар чаўыта ак 
карышкыр тик ылдый жїгїрїп келе жаткан.

Кєксерек тигини єзїнє жакын жууткан жок. Канчык карышкыр 
чукул жакындаганда тиши менен катуу кагып жиберип, айбат кыла 
кулагын жапырды. Бирок, таштап кете албады, Канчык карышкыр 
Кєксеректин артынан ээрчип, изин жыттады, бирин-бири жыттары-
нан таанышты. Канчык карышкыр оюн сала качты. Кєксерек аны 
кууп жетип, жаагынан эркелете жалады.

Алар жубунан ажырашпай єргє карай жїгїрїп, анан жардын 
ачык жеринен єттї да, тїз эле айылга карай бет алышты. Кырга чы-
гып жон менен туптуура жарым саат чарчоону билбей жїгїрїштї, 
артына кош из калтырып, таман алдында кар кычырайт. Айылдын 
їстїнє жеткенде алар мурунтан макулдашып алгандай, тик ылдый 
жарыша жїгїрдї.

Ай баткан. Айыл ичи кызуу уйкуда эле. Кєксерек ак карышкыр 
экєє желдей сызып айылга жакын чоў жарга жеткен кезде, экєє теў 
касабанын ары жагындагы кой короо жактан бїт айылга чуу салып, 
апсайган дєбєт баш болгон бир топ ит жїгїрїп келе жатканын кєрїп 
калды. Бул, албетте, Кєксерекке таанымал кара дєбєттїн єзї болчу.

Карышкырлар артка карай катуу качышты. Кара дєбєт да арсыл-
дап, карышкырлардын артынан сая тїшїп, кууп келе жатты. Анын 
артынан чубаган айыл иттери да бириндеп, азая баштады. Ушуну 
кїткєнсїп Кєксерек да чуркашын жайлатып, їргєн иттерге кулагын 
тосту. Кара дєбєт ансайын жарылып кетчїдєй каарданды.

Топ ит коктуга жакындаганда токтоду. Муну кєрїп кара дєбєт 
да токтоп, анан топ иттерге карай артына качып жєнєдї. Канчык 
карышкыр биринчи болуп дєбєттїн артынан кууп жєнєдї.

Ээн талаада иттин карышкырлардан качып кутулуусу кыйын. 
Бирок кара дєбєт єзї жалгыз калса да корккон жок. Ал карышкыр-
лар менен бетме-бет чыгып, жекеме-жеке кармашуу їчїн жашап 
жїргєндєй, канчык карышкыр жетип тиш салганда чечкиндїїлїк 
мекен тикелеше кармашып калды. Ошол убакта Кєксерек жетти да, 
кїї менен секирген бойдон кара дєбєттї бурдап басып калды. Кан-
чык карышкыр ачуу ырылдап барып кара дєбєттї тамактан алды.

Арадан кєп єтпєй чоў кара дєбєттїн ар кайсы жерде чачылган жїнї, 
куйругу менен баш сєєгїнєн башка эч нерсе калган жок. Эки карышкыр 
сугалактык менен кан чачыраган карды да сугунуп коюшту.

www.bizdin.kg



144

Жеп бїтїп Кара-Адырга жеткенде, жар тїбїндєгї карга оонап 
жата кетти.

Ошол тїндєн баштап алар ажырашкан жок. Бирге серїїндєп 
чыкканда ал аймакты кырсык каптап жатты.

Кара-Адырдын жака-белинен, кээде алыскы кыштоолорго барып, 
эки карышкыр ар кайсы жерден койлорду жара тартып, уй менен 
аттарды тамактап, тєєнї жыгып жеп, короочу иттерди єлтїрїп, 
бирок колго тїшпєй кутулуп кетип жїрдї.

Бул дїрбєлєўдїї кабар айылдан-айылга тез эле тарап кетти,
– Алар тобу менен жїрєт, кєк шайтандардын артында кєзї бар-

чылап киши жанына баргыча качпайт. Адамдан коркмок турсун 
сестенип да койбойт. Алардын жол башчысы кєк жал карышкыр 
экен, чоўдугу тай торпокчо бар, ушунчалык сак, кєрєгєч... Союл 
жете турган аралыкка барганыўча качпайт, кол салуудан коркосуў. 
Топ карышкыр тигил жактан койго тийгенде, чабан ошол жакка 
итин айдактап жїгїрєт, ошондо карышкырлардын жол башчысы 
башка жагынан келип кєтєрє качат деген сєздєр айыл арасына 
желдей тарады.

Карышкырлар бир жерге кєп токтобойт. Эгер аларды бїгїн Кара-
Адыр жактан кєрсєў, эртеси ал жерден он, жыйырма, кээде отуз 
чакырым тїштїк жакка, же чыгыш тарабына жортуулдап кеткенин 
кєрєсїў. Баса, элде: «Аларды чарчоону билбеген буту тойгузат» – 
деген сєз бар эмеспи.

Талаанын тиги жагы ойдуўдуу, жардуу келип, єскїлєў бадалдарга 
жыш. Кара-Адырдан туруп алды жактан бир нерсени кєрїї єтє эле 
кыйынга турат: бороондон кийин катуу толкуган деўиз сыяктуу 
бийик кєтєрїлїп, кырдана кєбїктєнїп кайнап жаткансыйт. Мындай 
жер карышкырларга жайлуу болгону менен койчуларга тынчсыз эле. 
Бадалдын арасы менен кєрїнбєй жайыттагы малга оўой жетип, артта 
калганын аўдып туруп бєлїп калуу оўой боло турган. Ал эми кєк 
карышкырлардын кай тараптан жылт берип чыга каларын алдын-
ала билїї кыйын болчу. Кышкысын кар барда изине тїшкєнї менен 
карышкырлар жеткирбей кетчї. Себеби калыў кїрткїнїн їстїнєн 
карышкырлар єтїп кетчї да, артынан кууган атчандар калыў карда 
алыска жїгїрє албай, кїрткїгє жеткенде ат-маты менен ала салчу.

Чоў жардагы карышкырдын ийни бар жерлерге уу кошкон эт 
таштап да кєрїштї, бирок эч жардам берген жок. Карышкырлар 
куулук кылып, уу кошкон этти жебей, айланып єтїп жатышты. 
Анын ордуна айылдын жашыраак, тажрыйбасы жок иттери таап 
жеп алып, ит єлєт тийгендей кырылып жатты, карышкырлар тоўуп 
жаткан иттин этине да караган жок.
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Ошол кышта карышкырлар аябай ток болушту. Кєксерек кїн 
єткєн сайын єсїп, салмагы да жогорулады, ошентсе да мурдагыдай 
эле эт менен канга єчтїгї кїчєгєндєн кїчєй берди.

Жаз башталары менен ал ачкалыкты унутуп, аны бир аз кїн болсо 
да башка нерсе кєўїлїн алагды кылды.

Талаадагы карлар суюлуп, жер карая баштады. Дєўсєєдє кара 
тактар кєбєйїп, жер ала-була тартып, ылай бутка жабышат.

Кєксерек болсо мурдагыдай эмес, єтє эле оюнкараак болуп кетти. 
Жаны тынбай канчыкка айланчыктап, жїгїргєнї-жїгїргєн, кээ 
бирде жєн эле кїчїк сыяктуу тегеректеп, айланчыктап, эч жакка 
кетпейт. Канчык эс алгысы келип жатып алса, Кєксерек тескерисин-
че, карды куюндата чаўытып ойнойт, анан башынан аша секирип, 
тєшї менен жєєлєйт, таманы, тумшугу менен тїрткїлєйт. Канчык 
карышкыр ачууланып ырылдаса, Кєксерек шап моюндап туруп, 
жерге ныктай кайра коё берет. Кээде кєпкє чейин желкеден ала уйпа-
лап, тургузбай да коёт. Канчык тажаалдана каўшылап, Кєксеректи 
тиштейт да, кайра бат эле аны кечиргендей жыттагылап, эркелете 
жалап кирет.

Кара-Адырдын чыгыш жагы бїт бойдон баткактуу чєлмєк, чєлмєк 
туздуу кєл боло турган. Анын айланасына камыш аралаш бадал єсчї. 
Жер ээн болгондуктан канаттуулар ушул жерге келип тїнєшєр эле. 
Кєлдїн айланасы кєгєрїп, кулпурган жаздын бир кїнїндє ак канчык 
Кєксеректи ушул жерге баштап келди.

Эми Кєксерек єзї турган жерден алыскы айылдын малына барып 
жїрдї. Канчык карышкыр болсо ийинден алыстабай канаттуулар-
дын жумурткасын таап жеп, ошону менен тамактанды.

Кїндєрдїн биринде Кєксерек койдун куйругун кєтєрїп келгенде, 
канчыгы алдынан демейдегидей тосуп чыккан жок. Кєксерек тынч-
сыздана буту менен жерди аткып-аткып ыргытканда гана канчыгы 
ийинден сїйрєлїп араў эле чыкты.

Ийинден буруксуган тааныш эмес жытты сезди, Кєксерек ошол 
замат айбаттуу ырылдап, ийинге башын салып жаўы туулган 
бєлтїрїктї тиштеп ийинден сууруп чыкты. Канчык карышкыр 
тап берип, каршылык кєрсєтсє да, бєлтїрїгїн ажырата алган жок. 
Кєксерек кєзїн ача элек кичине бєлтїрїктї бир силкип жерге чаап, 
булкуп ыргытып, тоголок кесектей томолотуп, анан жийиркенгендей 
башынан ашыра ыргытып жиберди.

Бурулуп карап, ийиндин жанында жаткан канчыгын кєрдї, ийин-
ден энесине карай башка бєлтїрїктєр боортоктоп келип, желинин 
сыйпалап соро баштады. Кєксерек бєлтїрїктєрдї кєрдї да кєўїлсїз 
жаланып коюп, обочо барып кєз айрыбай карап жатты.
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Арадан кїндєр єтїп, бара-бара канчыгы да аўчылыкка бирге 
чыкчу болду, бирок мурдагы калыбына келе албай, оорусунуп, 
кээде ийнине жарым жолдон кайтып кетип жїрдї. Кєп убактар-
да ийинге Кєксерек куружалак кайткан кезде, адаттан тышкары 
бєлтїрїктєргє сугун арта карап калат, канчык аны тиштегилеп, 
ийинге жолотпой кубалайт.

Апрель айынын кїндєрїнїн бири болуучу, бєлтїрїктєр чоўоюп кал-
ган. Кєксерек менен ак канчык таў ата кєл жээктеп балдарына жїгїрїп 
келе жаткан. Ак карышкыр алдыга жол бербей жїгїрєт, артынан 
куйрук улаш Кєксерек келе жаткан. Экєє капысынан эле кишилер бар 
экенин жытынан сезе койду. Канаттуулар уясынан жабыла учуп, анан 
аттардын туягынан чыккан їн, койчулардын таягынын тыкылдагы 
утулду... Айлана тынчыганча карышкырлар камышка жашынды. 
Ийинге келсе буту жанчылган бир эле бєлтїрїк жатат.

Бир нече кїн канчык карышкыр шек билдирбей, кишилер башка 
бєлтїрїктєрїн алып кеткен тараптагы айылды тегеректеп, аўдып 
жїрдї. Кєксерек ээн талааны жаўырта улуп, аны бекер эле єзїнє 
чакырып убараланды. Канчык кайрылып келген жок, бул экєєн 
адамдар байкап калышты.

Жер кулпуруп, тїркїн гїл ачты. Аттар жаздын ширелїї отуна 
тоюнуп, тез оўоло баштады. Кїн чайыттай ачык кїндєрдїн бирин-
де, бул эки карышкыр артынан катуу куугун келе жатканын угуп 
калды. Їч жигит курч кїлїк аттары менен Кара-Адыр жактагы чоў 
жар жактан карышкырларды кєрє артынан катуу кууп жєнєштї.

Кєксерек куугунду кєрє жєн эле жаанын огундай сызып баратты. 
Канчык карышкыр болсо биринчи жїгїргєндє эле Кєксерекке жет-
пей калган. Желининин сїтї али тартылып бїтє элек болгондуктан, 
ага катуу жїгїрїї кыйын болду. Кєксерек артын бир карап коюп, 
канчык карышкырга жардамга келди. Арт жагына єтє, анан жан-
дай жїгїрїп, капталынан тиштей сїрєєгє алды. Канчык болсо алы 
кетип, аргасы тїгєнгєндєй. Кєксеректи качып кутулуп кет дегендей 
ырылдап ишара кылды. Кєксерек бурулуп, арт жакта кууп келе 
жаткан атчандарды карады да, коркунуч жакындап келе жатканын 
сезип, канчыкты таштай бардык кїчї менен алдыга умтулду.

Жардан чыгары менен Кєксерек чукул бурулуп, єтє ийкемдїїлїк, 
шамдагайлык менен эчкидей секирип жардын кырына чыкты да, 
карагандын арасына кирип кєрїнбєй калды.

Ошентип, Кєксерек караган-шактарга жашынып, кутулуп кет-
ти. Ак карышкыр болсо бурулууга чамасы келбей тїз эле жайык 
талааны кєздєй качты. А жигиттер болсо ач кыйкырыкты салып, 
ак канчыкты катуу таскактата кууп баратты.
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Тїн киргенде Кєксерек акырын бышкырып коюп, тумшугун 
жерден албай, ак карышкырдын изин кууп жєнєдї. Чєбї єскїлєў 
алыскы бир коктудан ал кургап, так болуп калган канды тапты. Аде-
генде жыттагылап-жыттагылап, анан жалап да кєрдї. Ак карышкыр 
ушул жерге келип жыгылган, мындан ары жыт да жок.

Кєксерек кара кїрєў желкесин бїкїрєйтїп, тєшїн шамалга тосо 
бир ордунан жылбай ай чыкканча отурду. Ай чыгары менен ал їнїн 
муўдуу чыгара кєпкє чейин улуду.

Кєксерек колотто таштай каткан калыбында таў атканча отурду. 
Таў таштаганда гана ордунан калчылдап араў козголду. Ачкалык 
аны чыйрыктырып жиберди.

Бїт жай ичи ал короодогу малга, бїт айылга коркунуч туудуруп, 
бир да тыным алган жок. Тїнкїсїн тыным жок, койчулар да чарчап 
суй жыгылышты. Бирде Кара-Адыр жактан, бирде туздуу кєлдїн 
жанынан чыга калып, кєгїш-кїрєў карышкыр жалгыз єзї бїт ай-
макка чуу салды. Ошол эле жайда элїїдєй козу менен музоону жара 
тартып жеп кетти. Анын соргоктугуна, ач кєздїгїнє чек жок.

Эки жолу жигиттер айылдагы мыкты аттары жана шамдагай 
иттери менен кууп кєрїштї, эки жолу теў качып кутулуп кетти. 
Ушундай соргок, кїрсїйїп чоў болуп туруп, каракчы карышкырдын 
кутулуп кеткенине таў калышты. Айылдын жигиттерин уятка кал-
тырыш їчїн карышкырга канат бїтїп, качпай эле учуп кеткенсийт.

Кїндїз адам єтє алгыс калыў камыштын арасына же кєлдїн 
баткактуу сазына барып жашынат. Тїнкїсїн аны эч ким токтото 
албайт, адамдардын кыйкырыгы, иттердин їргєнї, мылтыктын 
тарсылдап атылганы ага кеп эмес. Чабандар эч пайдасыз їнї бїткїчє 
кыйкырып, бекер эле кїўїрт кєлєкєгє ок артынан ок коротуп жат-
ты. Карышкыр эч зыянсыз, жаткан жерине тїн тынчтыгын бузган 
жаўырык тынчыганда гана кайтат.

Ошол жайда Кєксерек аябай семирди. Калыў жїнї кирпинин 
найзасындай тикчийип, эки бєйрєгї тартыла бою да єстї, бирок ток 
болсо да бир саат тыныгууну билбейт.

Эми ал їйїрлїї жылкыга да тийчї болду. Бир жолу уурданып 
жакын барып, секирип барып бир тайды куйруктан тиштеп туруп 
чирене тартты эле, тай бир ордунда чиренип туруп калды. Тай бар-
дык кїчї менен чиренип тартынганда карышкыр коё берди, тай кїї 
менен оўкосунан кетип аласалып жыгылганда, ач карышкыр баса 
калып тамактап таштады.

Кїз да тез єтїп, жаан-чачын, кїн-тїн борошологон кардуу бо-
роондун мезгили келди.
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Аяздуу кїндєрдїн биринде Кєксерек ачык талаадагы адырда 
кїтїїсїздєн топ карышкырлар менен карп-кїрп беттешип калды. 
Кар тозоўун куюндата чаўытып, топ карышкыр жїгїрїп келип те-
геректеп калды. Кєксерек топ баштаган кєк жал карышкыр менен 
эшик тєрдєй аралыктан бетме-бет чыкты, азуусу арсайып, оозунан 
буу чыгат.

Бирок топ карышкыр бул жолу єздєрїнє жем болчу жаныбарга 
эмес, ушул жерди мекендеген кєк жалга жолукканын биринчи эле 
беттешкенде сезишти. Кєксерек куйругун чатына кыпчыган калы-
бында жаалдана, бирин да жакын жуутпай, болоттой курч азуусу 
менен качырып келгенин кагып жиберет. Кєксерек кєк жалдан эки 
эсе жаш болгону менен бою жагынан да, салмагы жагынан да теў 
болчу. Ал эми тулку, сырткы кєрїнїшї жагынан топ карышкырдын 
ичинде буга теўдеш бирєє да жок эле.

Канчык карышкырлар биринчи болуп Кєксеректи жытташты. 
Жашыраак дєбєт карышкырлар сактана ага жакындады. Бир гана 
кєк жалга ал єзїн жыттаткан жок, тиги да Кєксеректи єзїнє жакын 
жуутпады. Топ карышкыр карга оонап-оонап, тоў кардан сугунуп-
сугунуп алышты. Кєксерек да ошентти. Арадан кєп єтпєй Кєксерек топ 
карышкырлардын алды жагында кєк жал менен катарлаш бара жатты.

Таў эрте Кєксерек топ карышкырды баштап жайыттагы жылкыга 
тийди. Бир бээни бєлїп алып, кууп отуруп кїрткїгє камап жыгып 
алды да, кара дєбєттєй жара тартты. Тегеректеп турган карышкыр-
лар туш-туштан жанталаша тиш салды. Кєксерек їйрєнгєн адаты 
боюнча бээнин кєєдєнїнє тумшугун тыгып жеп киргенде желкесине 
тийген азуунун соккусунан улам башын тартып алды. Жанында жа-
алдана азуусун арсайтып кєк жал турат: так ушул жери кєк жалга 
тийиштїї боло турганын ал билген эмес.

Булоологон жаўы этке алаксып, Кєксерек кєк жал менен укук та-
лашкан жок. Экєє теў кайрадан этке кирди. Жашыраактары тайдын 
кардына башын тыгып жиберип, їзїп-жулка жеп жатты. Карыш-
кырлар бирин бири жєєлєшє, ырылдаша їзїп-жулкуп жанталашат.

Жалгыз арткы саны калганда Кєксерек менен кєк жал калды. 
Башкалары бул экєєнє жол бошотуп чыга берип, бутуна башын жаз-
данып, бээнин этин сєєгї менен кошо їзїп-жулкуп жеп жатканын 
кєз айырбай карап турушту. Жеп бїтїп, кєзїнє чейин кан болгон 
эки кєк жал оор дем алып, бирин бири каардана тиктеп, экєє эки 
жакка басып кетти.

Анан топ карышкырдын ортосунда бири-биринен бєлїнїп, алыс 
жатты. Канчык карышкырлар кєбїнчє Кєксерекке жакындагысы 
келип, айланчыктайт. Кєксерек сактана каардуу кєк жалдан кєзїн 
албайт.
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Ошентип, экєє бирин бири аўдыша далай кїн топ карышкырды 
баштап жїрдї. Экєє жупташа жортсо да, жїгїрсє да теў жїгїрєт, 
эгер бирєє биринен карыш эле озуп кетсе, ошол замат же буттан, же 
капталдан тиштеп токтотот.

Ай жарык болгону менен шамал жок, тынч, тишке илинер эч нерсе 
жок, баары ачка. Кєксеректин каары кайнайт.

Топ карышкыр экєєнєн алыс, артта эле. Ошол убакта эки кєк 
жалга жакын эле жерден бир коён катуу секирип, жанталаша качып 
жєнєдї. Кєк жал, Кєксерек экєє теў жарыша коёнго жетип, жара 
тартып эки бєлїп кетишти. Экєє оозуна тийгенин бїкїлї бойдон ач 
кєздєнє сугунуп жиберип, анан єчїккєн эмелер бирине-бири тап 
койду. Тєрт бутунун алдында кар тозоўу сапырылып, азуусу тийген 
жерлерин карсылдата їзїп ыргытышты. Кагышкан курч азуулар 
талаа тынчтыгын бузду.

Эки кєк жал ыркыраша арткы буттары менен тик тура калышып, 
баскан жерлери оюла тирелишет. Кєз ирмемче экєє ажыраша тїштї. 
Кары кєк жал Кєксеректин омурткасын жара чайнап, кїм-жам 
кылууга эми чындап умтулду. Бирок Кєксерек андан чапчаўдык 
кылды, кадимки айылдык иттердин ыкмасына салып, шап тигини 
кулак тїптєн алды. Ошол бойдон мойнун кыса толгоп барып кєк 
жалды басып алды. Кычкачтай карышкан тиштери матаган бойдон 
мойнун сындырды.

Картаў кєк жал аргасыздан тишин арсайтып, кар їстїнє бир жак 
капталынан жатып калды. Ошол убакта жетип келген аркадагы топ 
карышкыр, тигини заматта талаша їзїп-жулкуп жеп, сєєгїнє чейин 
сугунуп коюшту. Жарадар болуп жаткан карышкыр чоочунбу, же 
чоочун эмеспи, жаткан жеринен бири-бирин жеп кете берїї – алар-
дын салты.

Жылкычылар кїн-тїнї аттан тїшпєй кайтарса да, эч жардам 
болгон жок. Буга чейин мындай коркунучтуу кырсык Кара-Адырдын 
чет жакасында болгон эмес. Койчуларды каратып туруп, койлорун 
кырып кетет.

Кєксерек топ карышкырды эми жеке єзї баштап, кїн баткан-
дан таў атканга чейин кыштоолорду бїт кыдырып, бїт айылга 
чуу салат. Башка карышкырлар тойгондон кийин оор тартып, эс 
алгысы, уктагысы келет, бирок Кєксерек алардын каалаганындай 
эс алышына мїмкїнчїлїк бербейт. Ал кээде каарданганда канчык 
карышкырларды да баса калып талап коё турган. Алар болсо жаал-
дана ыркырап, азуусу жетиле элек жаш карышкырлардан єч алуучу. 
Топ карышкыр талаага бет алганда сел каптап, кєчкї жїргєндєй, 
алдынан чыкканын мойсоп кетїїчї.
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Бир жолу уюшкан топ карышкыр адамга да кол салууга батынды. 
Жолоочу чана чегилген ат менен жолдо жалгыз єзї кетип бараткан. 
Адам чубактай каттаган жолдо киши бара жатса, мындайда адатта 
карышкырлар батынып келе албайт, Кєксерек болсо кєрєрї менен 
кєпкє карап ыргылжыў болуп турбастан, кулагын жапыра артынан 
кууп жєнєдї.

Ат їрккєн бойдон ала качты. Топ карышкыр тигини дыргаяктата 
кууп отуруп, жолун тосо кїрткїгє камады. Чана кїрткїгє тыгылып, 
ат мїдїрїлїп жыгылды. Артында кууп келе жаткан карышкырлар 
атты тургузбай басып калышты.

Жолоочу коркконунан эс-акылын жоготуп, чанадан кулап тїштї 
да, калыў карды жиреп туш келди качып жєнєдї. Кєксерек аны 
байкап калды да, чанадан аша секирип, качкан кишинин артынан 
кууп жєнєдї. Эки карышкыр кєк жалга удаалаш артынан жїгїрдї.

Кєксерек тамаша куруп, єзїн сынап кєргїсї келдиби, алдын тосо 
имерилип келип, кишиге бетме-бет чыкты. Канчык карышкырлар 
єзї жеке коргоосуз калган бул эки буттуу кишинин артка кетчї 
жолун торой, оўтойлуу учурду кїтїп турушту. Алар кєк жал эмне 
кылар экен? Бул эки аяктуу кишини кєк жал жыгаар бекен? – деп 
чыдамсыздана кїтїштї. Ошол кезде жакын жерден угулган аттар-
дын туягынан чыккан їн, адамдардын кобураганы угулуп, киши 
аман калды. Эки аттуу кыйкыра чуу салып, тик ылдый колотко 
чаап тїштї.

Кєксерек ошондо гана їстїнкї жаагын тырыштыра атчандарды 
карап коюп, аттуулар баралбас жакка тезирээк кетїїгє ашыкты. Топ 
карышкыр тигилерди артка таштап, ээн талаага житип кетишти.

Дагы бир жолу Кєксерек ачык талаада адамга кол салууга ара-
кеттенди.

Бул кїндїз болду. Талааны чыкыроон аяз каптап турган. Асман-
да ак булуттар аркы-терки кєчїп, кїн булут арасынан канталаган 
каректерин кєўїлсїз кызартып карап коёт. Кар тозоўу ышкырат.

Абайлап баскан карышкырлар айылга жакындаган сайын оозунан 
чыккан буу катуу аязда кєк тїтїн чыккансып буркурайт. Ошол кезде 
кїтїїсїздєн эле кыштоо тараптан эки єркєчтїї тєє чыгып, тїз эле 
топ карышкырга карай бет алды. Эки єркєчтїн ортосунда жалгыз 
киши отурат. Башында орогон ак илекиси бар – бул аялга тийиштїї 
баш кийим экенин Кєксерек билет.

Кєксерек сактана тиги келе жатканга кєз жїгїрттї.
Тєє – ат эмес, їстїндєгї адам чабанга да, жылкычыга да окшобойт. 

Айыл жактан тынымсыз иттердин їргєнї угулат. Топ карышкыр 
єзїнє келе жаткан жемге таў кала карап турушту. Тєє коркууну 
билбей шалпык эрдин жогору кєтєрїп, тїз эле топ карышкырга 
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бет алды. Карышкырлар бир коркунучту сезгендей, биринен сала 
экинчиси ээн талааны кєздєй чегинип отурду.

Таў каларлык! Бул тєє кайда жїгїрїп баратат? Эмне їчїн кор-
кууну билбейт? Їстїндє келе жаткан адам да таўгаларлык – кол 
булгалап бир да кыйкырбайт да, ышкырбайт. Бул кєрїнїш карыш-
кырларга тїшїнїксїз.

Карышкырлар артын карабай качып баратканын кєрїп, Кєксерек 
да аларга кошулуп качты. Бир кезде тєє катуу бышкырынып токтоп 
калды. Январь айынын чыкыроон шамалы тєєнїн кир болгон каптал 
чуудасын тїргїлєйт. Єркєчїндє отурган аял да былк этип койбойт, 
башындагы ак илекиси шамал тийген сайын шар сыяктуу тарсаят.

Кєксерек каардана жїнїн тикчийтти. Ордуна кадап койгондой 
тык токтоду да, тумшугун тосо жыттады.

Коркунучтуу эч нерсе деле жок... Эки буттуудан ал коркпойт, мын-
дан кичинекей кезинде, айылдагы эки буттуулар кайра Кєксеректен 
корко турган. Ошондуктан ээн талаада, элсиз жерде Кєксеректин бул 
эки буттуудан корко турган эч кандай жєнї жок болуучу.

Алдыдагы топ карышкырлар тєш таяна узап, аяздуу кыштагы 
туманга аралашып кєрїнбєй калды. Бирок Кєксерек тєєдєн алыстап 
кеткен жок. Тєє ордунан козголуп мойнун созо Кєксерекке бет алганда, 
ал шашпай єр таяна куйругун чатына кыпчып баратты, тєєчєндї 
алаксытып, айылдан алысташын кїттї.

Тєє токтору менен Кєксерек да токтоп, куйругун тєшєй отуруп 
калат. Эгер тєє катуу желсе – ал да ошентет. Экєєнїн ортосундагы 
аралык улам жакындагандан жакындай берди. Кєксерек оўтойлуу 
учурду кїтїп, шашылган жок.

Ошентип кыядан єткєндє топ карышкырга жакындап, айыл 
кєрїнбєй алыста калды. Ал ушуну кїткєн эле.

Кєксерек жакында эле жалгыз жїргїнчїгє кол салгандай, эми 
чечкиндїї аракетке єттї: тєєнї имериле жїгїрїп єтїп, айылга кача 
турган жолун тосту. Тєє да жакындап келе жаткан коркунучту сез-
гендей токтой калып, боздоп жиберди. Тиги топ карышкыр да адыр 
жактан шашыла жїгїргєнїн Кєксерек кєрїп турду.

Ошол убакта тєєнїн їстїндє єзїнє карай жылтырак кара неме 
сунулуп, кїнгє чагылыша кез ирмебей карап турганын ал байкабай 
калды.

Кїтїїсїздєн катуу чыккан їн аяздуу талааны жаўыртты. Жер 
силкинткен кєк тїтїн менен кошо Кєксеректин арткы санын бир 
нерсе куйкалап єткєндєй болду. Ємїрїндє биринчи жолу Кєксерек 
їнїн ачуу чыгара арс эте ок тийген жерин каардана бир тиштеп алып, 
башы менен карга тоўкочук атып кетти. Ошол замат Кєксерек шарт 
секирип туруп, їч буттап качып жєнєдї. Катуу аязда колу їшїп 
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калгандыктан, тєєчєн киши мылтыгын кайра октогончо Кєксерек 
коктуга кирип кутулуп кетти. Ошол бойдон жарадар бутунан кан 
тамчылатып, ал кєпкє чейин качты.

Акыры Кара-Адырдагы чоў жарга єлє-тала жетип, карга жата 
кетти. Ок тийген жери ысып-кїйїп, жєн эле чок басып алгандай 
сыздайт. Кєксерек тумшугун чатына тыгып, ок тийген санын жа-
лайт, минут сайын сактана кулагын тїрїп, чочулап тынчы кетет...

Топ карышкыр болсо экинчи келбес болуп, Кєксеректи таштап 
качып кетти. Карышкырлардын алыс болгондугу бир жагынан ага 
жакшы болду, кан чууруган изди кєрбєй, жытын албай, кансы-
рап жаткан Кєксеректи артынан издеп табышкан жок, болбосо єз 
їйїрїндєгї топ карышкыр аны менен жакшылап эсептешмек...

Кєксеректин артынан тїшкєн куугун да болгон жок. Таў калар-
лык: тєєчєн да артынан тїшкєн жок, эгер тєєчєн кууса деле Кєксерек 
ага жеткирбесин билет. Ал ит ээрчиткен аттуу адамдар кууп келеби 
деп, ошондон гана чочулаган.

Анын бактысына айылдагы кишилер дароо эле чогула алган 
жок. Ызгаардуу бороон болорун сезген иттер да, айылдан алыстап 
жортподу.

Чыкыроон суук кїчєп, шамал дагы катуулады. Аяздуу суукта кар 
тозоўу кєккє карай сапырылат. Кєксерек акырын ордунан туруп эки 
жакты арыта карады. Жарадар бутун этияттап, їч буттап секирип 
отуруп, калыў камыштуу адам бара алгыс туздуу кєлгє жетип алды.

Кїнї-тїнї тынымсыз їч сутка катуу бороон болду. Кєксерек да 
бир ордунан кыймылдабай, буйгалуу касаба жерде їч сутка жатты. 
Жаратынан аккан кан аны очок сыяктуу жылытып, эки бїктєлє 
куйругун чатына катып жата берди. Бирок жанга баткан ачкалык 
аны алсыратып, айласын кетирди.

Тєртїнчї кїнї тїндє гана касабалуу калыў кардагы жаткан жы-
луу ордунан туруп, їч буттап катуу аксаган калыбында тумшугуна 
илинер бирдеме издеп ээн талаага бет алды. Жїргєндє буту бир аз 
басууга жараганы менен ооруган жери басылган жок.

Ошентип ал бир жумача ачкалыктын азабын тартты. Ээн талаадан 
эч нерсе жолуктура алган жок. Жуманын акыркы кїнї гана иши 
оўунан чыкты: їйїрїнєн артта калган бир бээни їркїтїп отуруп, 
калыў касабага камап жыгып алды. Тїнї менен эс алууну билбей жа-
тып, кайра туруп жеп, ачкан курсагын аябай тойгузду. Эт тїгєнгїчє 
жанынан кеткен жок. Ошентип кєз ачып-жумгуча арадан дагы бир 
жума єттї. Кєксеректин жараты айыгып, жакшы боло баштады. 
Жїгїрїшї ыкчам, кєўїлї кєтєрїўкї. Ал дагы Кара-Адыр тарапка 
барууну кєксєдї.
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Кечке жуук єзї кичинекейинен єсїп чоўойгон айылдын кырына 
келип токтоду. Итиркейи келе кулагынан куйругуна чейинки жїнї 
тикчийди. Айыл тарапта баягы каргашалуу тєє кєрїнбєйт. Койчу-
лар, жылкычылар иттерин талаага єздєрї менен кошо ээрчитип 
кеткендиктен айылда бир да ит жок. Кырдагы єзїнє тааныш бир 
таман жол менен тумшугун шамалга тосо ылдыйлап тїштї.

Алыстан келген койлордун жыты аны єзїнє тартты. Кєксерек 
тумшугун тїрє жытты искеди. Тиги кїн батыш тараптагы тїздєн 
саргайыўкы болуп кїнгє чагылышкан атчанды кєрдї. Алдында кєп 
чоў эмес бир короо кой жыбырайт. Чабан аларды кой короого айдап 
бара жаткан болсо керек.

Карышкыр буйгалуу жерди бет алып, тїз эле алдын тосо кыялай 
жїгїрдї. Ал демейдегидей эле койго капилеттен келип тийди, би-
рок чабан дароо байкап калып, катуу кыйкыра чаап жєнєдї. Адам 
їнїн угары менен селт эте токтоп, буту менен кар чача туруп калды. 
Колунда кичине таягы бар атчандын бала экенин кєрдї.

Бала!.. Карышкыр андан корккон жок. Атчан баланы буйтап єтїп, 
кєп койдон семизин издегендей, їрккєн койлорду кууп жєнєдї. 
Куйруктуу койдун чїйгїн, семиз эти, ысык булоолонгон каны кєз 
алдына элестеп, бїт эркин бийлеп кетти. Бала да эч коркууну билбей, 
атын їстї-їстїнє камчылап, таягын кєтєрє тїз эле карышкырды 
кууп жєнєдї. Баланын жолун тосо чапкан тынымсыз кыйкырыгы 
Кєксеректи дагы буйтап качууга аргасыз кылды. Баланын кыйкы-
рыгы угулган сайын, тїшїнїксїз коркунуч Кєксеректин тынчын 
алды. Карышкыр улам буйтап качып, койго тап коёт. Бала алдын 
тосо чапкылап койго жакын жолотпой кубалайт. Чыйпыйы чыга 
келтегин булгалай:

– Ок... ерек! Ок... ерек! – деп їнїн жетишинче аптыга кыйкырат. 
Карышкыр тишин арс эткизе качып жєнєйт.

Бала ат чабышка жашынан кєнїккєндїктєн, єтє шамдагайлык 
менен їстї-їстїнє камчылана катуу кууп жєнєдї. Акыры карышкыр 
жеткирбей койгон соў, колундагы таягы менен кууп бара жатып 
атып урду. Кїї менен ыргыткан таяктын чокмор башы карыш-
кырдын жаралуу бутуна тийип чиўкилдик атып кетти. Кєксерек 
кутургандай жаалдана секирип барып, кєз ирмемде азуусуна сала 
таякты эки бєлє сындырды. Анан кулагын жапыра, тумшугун ты-
рыштыра каардана кїлїп жаткансып, тиштерин ырсайта баланы 
кєздєй атырылып жєнєдї. Кїї менен катуу секирди да, ат їстїнєн 
баланын тонун єўїрїн їзїп алды. Коркуп кеткен ат кошкура катуу 
секиргенде, їзєўгїдєн буту тайган бала ээрден жерге учуп тїшїп, 
жаўы жааган карга тоголонуп барып чалкасынан жатып калды. Те-
бетейи башынан ыргып кетти да, кериден ылдый карай тоголонду.
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Бала єлєр алдында чукул качырып кирип келген карышкыр, єзї 
кичинесинен багып чоўойткон Кєксерек экенин салпаўдаган жырык 
кулагынан тааныды. Ошол замат коркконунан жїрєгї жарылып 
єлдї. Куюндата катуу секирип келип, баланын бет сєєгїн капшыра 
тиштеп, катуу жулкуп єткєнїн билген жок.

Баланын єлїгїн тїндє таап, сєєгїн жыйнап, айылга алып келип 
очоктун жанына коюшту. Жанындай кєргєн чоў энеси бїк тїшє 
баланын бутун кучактап жыгылды.

– Кулунум, кулунтайым! – дедиалжїрєксыздатазар какшап...
Бирок канчалык зар какшаса да, кєз жашы какшып, начар кєрїп 

калган кєзїнєн жаш чыкпай койду...

Кезек эми ошол аймактын белгилїї жигити, тажрыйбалуу аўчы 
Хасен менен анын карышкыр ала турган аксаргыл тайганына келди. 
Хасен бул тайганды Семипалатинскиден бир атка алмашып алган 
эле. Тайгандын маўдайында єзгєчєлєнїп турган тєрт бурчтуу агы 
боло турган, ошондуктан ээси аны биринчи кїндєн тартып, Ак кашка 
коюп алган.

Аз эле кїндє Ак кашка ошол аймактагы бїт элге белгилїї болду. 
Ал жєнїндє кєп уламалар айтылып, тїпкї тегин сїрїштїрїп келип, 
аны легендалуу ырлардагы айтылуу Бєгєлбайдын итинин тукуму 
имиш деп да айтышкан.

Тайган бет алган жагынан кайра тартпаган, таза кандуу, кабаган, 
тобурчак иттин тукумунан эле. Эт жегенде да ырылдап, їзїп-жулкуп 
жей турган. Ал дайым байлоодо туруучу да, Хасенден башка кишини 
єзїнє жакын жолотчу эмес. Айылдагы иттер Ак кашкадан коркуп 
жанына жакындоочу эмес, їргєндє да алыстан їрє турган. Ак кашка 
иттердин їргєнїнє кєўїл буруп койбостон, узун тумшугун шотойгон 
эки алдыўкы бутуна жазданып бир ордунда кєпкє чейин жата бере 
турган. Качан аўчылыкка чыкканда гана жалкоолугу жоголуп, 
шамалдай сыза ар кандай чапкан аттууга оўой эле кууп жетїїчї. 
Їргєндє арс эте кїўгїрт добуш чыгуучу. Карышкырдыкындай кєзї 
жанып турат, бирок карышкырдыкы жашылдана жанса, Ак каш-
канын кєзї кызара кїйїп турган эле оттун єзї.

Хасен Кєксерек жєнїндє толугураак маалымат алуу їчїн жыл-
кычылардыкында бир аз кїн токтоду. Жылкычылар алачыкка отту 
чоў жагып, тамак асып, отту тегеректей отуруп, Курмашты єлтїргєн 
жалгыз карышкыр жєнїндє таў аткыча талашып-тартышты. Бирок 
Хасенге жаўы, керектїї эч нерсе айтып бере алышпады.

Бири карышкырды кутурган карышкыр болсо керек деди. Экинчи 
бирєє карышкыр эмей эле тарпка тойбос желмогуз жортуп жїргєнїн 
айтты. Хасен бул жомоктун эч бирине кулак салган да, ишенген да жок.
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– Бул нагыз карышкырдын єзї, – деди Хасен сєзгє аралашып. 
– Карышкыр деген карышкыр, аны чєп берип тойгузууга болбойт!

Жылкычылар ызырына сєгїндї:
– Эх, ушул карышкыр чындап биздин колго тийчї болсо кана!..
Хасен кїлїп жиберди:
– Колго тїшсє эмне кылмакчысыў? Терисин тескери сыйрыйт 

белеў? – деди тамашалап.
Хасенге Курмаштын атасынын кєзїнє жаш ала айткан сєзї катуу 

таасир этти. Ал баласынын сєєгїн мїрзєгє койгондон кийин Хасенге 
карап мындай деди:

– Иним, сен шамдагай, айылдагы тажрыйбалуу аўчысыў... Ал-
бетте, бул  айлакер  жырткычтыколго тїшїрїї оўой эмес. Ошондой 
болсо да сен аны кайдан болсо да таап єлтїрбєсєў, сен анда намыска 
бек жигит эмессиў, сен мага тууган да эмессиў, анда сенин да, сенин 
даўазалуу итиўдин да баасы эл їчїн бир тыйынга арзыбайт. Баш 
кєтєрїп айыл аралап басып жїрбєй, кєздєн далда кетип калганыў 
оў, – деп айтканын эстеди.

Хасен жылкычыларды чогултуп карышкыр жаткан жерди кур-
чоого алуу керек деген чечимге келди. Жылкычылар да бир ооздон 
Хасендин оюн туура деп табышты...

Хасен таўга жуук, карышкырга аттанар алдында тайганына эт 
ордуна курут аралашкан суюгураак атала берди. Ак кашка алдына 
койгон оокатты тез ичип бїтїп, ээсинен кєз айрыбай карап турду. Ит 
болсо да тубаса сезгичтиги менен алдыда эў чоў, эў кыйын тапшырма 
турганын сезгендей болду.

– Кана, Ак кашка, – деди Хасен тынчсыздана ашыккан итине ка-
рап: – Алдыда кыйын сыноо турат, же сен аны, же ал сенин тїбїўє 
жетиш керек, ансыз иш бїтпєйт. Курмаштын арбагы бизге ыраазы 
болбойт, – деди...

Ак кашка сєзгє тїшїнгєндєй саргыч куйругун жай булгалап, 
кунт коё Хасенди карады.

Карышкырга аттанары менен Хасен денесин кызытыш їчїн тай-
ганды бош коё берди. Ак кашка таў сїрїп келе жатканда арышын 
кенен таштап, кар їстїндє шашыла жїгїрїп бара жатты.

Белгиленген жерге жеткенде Хасен жигиттерди бир нече топко 
бєлїп, ким кайсы тарапка барарын айтты да, єзї Ак кашканы жете-
леп, айлана-тегереги бїт кєрїнє турган таштактуу чокуга бет алды. 
Ит ээрчиткен жигиттер ошол эле замат ар кимиси белгиленген жерге 
тез жетїїгє ашыгып, аттарын камчылана чаап бара жатты. Хасен 
чокуга жетери менен эки таштын ортосуна ала жїргєн кийизин жая 
салып Ак кашканы отургузду да, мойнундагы каргысынан кармап 
єзї жанаша жатты.

Кєк жал
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Ак кашка кулагын эки жакка тїрє кыймылдатканы менен 
жулкунуп ээсинин тынчын алган жок. Эртеў мененки сыдырым 
шамалга аралаш иттердин їргєнї, адамдардын ызы-чуусу алыстан 
араў угулат.

Ошол убакта Ак кашка бирдеменин жытын алгандай, кїтїїсїздєн 
Хасенге бой бербей эки буттап секире ордунан тура калып, тынч-
сыздана кокту жакты карап калды. Тайгандын азыркы турушу тээ 
бийикте комдонуп турган бїркїттї элестетет. Бирок кокту тараптан 
кєпкє чейин эч нерсе кєрїнгєн жок, жигиттердин кыйкырыгы, ит-
тердин їргєнї да жакындай элек. Алыска созулуп жаткан бадалдуу 
караган-шактын арасынан карышкыр кай тарапка качып чыгарын 
куугунчулар байкабай калышы мїмкїн эле. Ак кашка демейдеги-
ден башкача, тумшугун салаўдата комдоно калды. Мїмкїн, ушул 
тегеректе бєгїп жаткан коён аны алагды кылып жаткандыр? Адатта 
тайгандар мындайды сїйєт эмеспи.

Ак кашка жаўылышкан эмес экен. Карышкыр шырп билгизбей 
кїтїїсїз жерден Ак кашка карап турган коктудан чыкты. Мына ал, 
карматпас шайтан. Кар тозоўу коктуга толуп калыў кїрткї болгон-
дуктан, атчан киши кєрсє да артынан кубалай албасын ал билет.

Карышкыр эки жагына кєз жїгїртє шашпастан жїгїрїп келе 
жатты. Хасен да бир минутка алдастап, итин кармаган калыбында 
эрдин тиштене туруп калды. Алыстан караганда карышкыр тум-
шуктуу, куюндаган буурул тайга окшоп кетти. Бул кєрїнїшїндє 
ал дагы кубулуп, кутулуп кетчїдєй.

Карышкыр шамалдын агымы тараптан жїгїргєндїктєн, буйгада 
турган аўчы менен анын тайганынын жытын байкаган жок. Хасен 
жырткыч ата турган аралыкка келбесин алдын-ала сезип, тайганын 
бошотуп жатып: «Жєнє... Карма!» – деди да, далдада байланып 
турган атына жїгїрдї.

Кєксерек ак саргыл тайганды биринчи эле кєргєндє андан качып 
кутулуу мїмкїн эмес экенин байкады. Ит адыр жактан єзїнє карай 
кєзгє илешпей учуп келе жатканын, кадимки карала дєбєттєн эки эсе 
чоў экенин кєрїп турду. Ага удаалаш єткєндєгї тєєчєндєй аралык-
тан колуна кара союл кєтєргєн кишинин карааны кошо зымырады. 
Туш-тарабы курчоо. Тез качуу керек.

Ит менен карышкыр кары саяў жерде беттешти. Ит карышкыр-
ды кууп жетип бутунан тиштеп булкуп єттї да, кїї менен єзї да 
мїдїрїлїп кетти. Экєє теў секирип туруп, бирине бири карсылдаша 
тиш салып, оозу кан боло ыркыраша ажырай тїштї. Кєксерек бир 
нече жолу итке качыра тиш салып, ошол замат таамай соккуга, ка-
туу каршылыкка туш болуп жатты. Ошентсе да Кєксерек ыўгайлуу 
учурдан пайдаланып, кєк жалды жыккан ыкмасына сала Ак кашка-
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ны кулак тїптєн тиштеди. Ак кашка бой берген жок, Кєксеректин 
оозуна бир тутам жїнї менен терисин калтырып, башын катуу сил-
ке бошоп кетти. Бул кармашуу тез эле бїтє койбостугун ал дароо 
тїшїндї. Кыр ылдый чапкылаган атчан сїйїктїї Ак кашкасына 
кїч кубат тилеп:

– Карма эле, карма! Ак каш-ка! – деп жаны калбай бакырат.
Аны кєрє Кєксерек арс эте тап берип, кайрылып артык карабай 

качып жєнєдї. Бирок Ак кашка аны узаткан жок. Экєє тикелеше 
тїшїп, тиштери катуу кагышты дейсиў, жєн эле тїн болгондо чак-
мак чаккандай эле учкун чачырай тїшмєк. Кишинин кыйкырыгы-
нан улам Ак кашка сактанууну унутуп, тумшугун тїз эле карышкыр-
дын каардана ачып турган оозуна салып жиберип, алдыўкы жаактан 
тилин кошо тиштеди. Экєє биринен бири кутулуп кетїї мїмкїн эмес 
эле, ит алдыўкы жаактан, кєк жал їстїнкї жаактан тумшугун кошо 
карыштыра тиштешкен бойдон экєє тирелишип туруп калды.

Ошол убакта атын оўду-солду камчылана чапкылап, Хасен би-
ринчи жетти. Ал мылтыгын таштап жиберип, коркпостон тїз эле 
ээрден карышкырдын таштай катуу жонуна секирип, чоў бычагы 
менен карчыганын тїбїнє бышып-бышып алды.

Ак кашка тишин арсайтып, титиреп жаткан карышкырдын оозу-
нан канжалаган тумшугун бошотуп, четке чыга берди. Бир убакта 
туруп турган калыбында єзї да ємгєктєп жыгылды. Анын каршы-
сында капталынан кєк жал жаткан эле.

Жигиттер жакын келип, бирєє камчы сапты зор карышкырдын 
тишинин арасына тыгып, кара кочкул кан толгон оозун ачып карап, 
укмуштай чоўдугуна таў калышты.

Азезил!.. – деди жигиттердин бири андан алыстап.
Кєксерек! – деди Хасен Ак кашканын жаратына кылдат кєз 

жїгїртїп жатып тиги жигиттерге.
Кєк жалдын єлїгїн айылга алып келип, Курмаштын боз їйїнє 

таштап коюшту. Курмаштын чоў энеси да небереси сыяктуу 
Кєксерек экенин ага жакын келип, жырык кулагынан улам боолгоп 
араў тааныды.

Кєксерек! – деди кемпир чоочуп кеткендиктен колу калтырай-
кыйкырып. – Тукумуўа наалат...  Жер жуткур. Сенин уятыў кайда? 
Кан ичер! – деп араў шилтеген каруусу жок буту менен карышкырды 
тиши арсайган оозуна тээп калды.

Êоторгон Мамен АРСТАНБЕКОВ

www.bizdin.kg



158

давид 
МАРКиШ

ОДИН

(Рассказ)

Эта яма, наполненная коричневатой прозрачной водой, зияла по-
среди пустыни; две или три пальмы с финиковыми серёжками под 
зелёными шляпами лепились к влажному обводу ямы и отбрасывали 
скупую тень на кряжистый камень под ними, а больше ничего здесь 
не было: ни животных, ни людей. 

Края и нутро ямы были прилежно обмазаны глиной, так что вода 
не уходила в песок и не пропадала втуне. Водоём, надо думать, подпи-
тывался каким-то источником – донным ключом, что ли, или чем-то 
иным. Но, глядя с берега вглубь, угадать, как держится вода в яме здесь, 
в синайских песках, под расплавленным солнцем, было невозможно. 

Стоя в ажурной тени пальмы, я лениво раздумывал над этим во-
просом, когда мимо меня проскользнул возникший как бы из ничего, 
из жары и марева, молодой бедуин и, не замедлив лёгкого, почти 
летучего шага, прыгнул в воду. Он нырнул в чём был – в белой про-
сторной рубахе до земли, из шейной прорези которой выглядывала 
голова, покрытая жёсткими волосами, свёрнутыми в колечки. Лицо 
бедуина имело приятный оливковый оттенок. Возможно, предком 
этому пареньку приходился чернокожий, завезённый сюда из Афри-
ки арабами, промышлявшими работорговлей три-четыре века тому 
назад. Такое случается в этих местах.

Бедуин плавал и плескался в яме, поглядывая на меня вполне 
дружелюбно. «Хамма-Муса!» – прокричал он, опуская палец в воду, 
а потом несколько раз зазывно встряхивая мокрой ладонью: иди, 
мол, купаться! Чего стоишь на берегу! 

Проза
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Что такое «Хамма-Муса» я знал и без него: пророк Моисей, про-
ходя здесь в своё время, умылся в вечно горячей воде источника, 
наполнявшей яму. Меня так и подмывало последовать примеру Мои-
сея, но оставлять без присмотра солдатскую форму, автомат «М-16» 
и военный джип, на котором я сюда приехал из расположения моей 
воинской части, было бы чистым безумием: бедуины, возникавшие 
из ничего, не признавали частной собственности, и воровство было 
для них расхожим делом. 

Жара была разостлана над водяной ямой и слежавшимся пыльным 
песком, рассыпанным до самого горизонта. Ни плескавшийся бедуин, 
ни назойливый рой крупных чёрных мух, внезапно прилетевших, не 
могли расстроить великой тишины пустыни. Её и война, только что 
здесь прокатившаяся, с её танковым рёвом, взрывами и стрельбой, 
не смогла ни разрушить, ни даже поколебать. 

За две с половиной тысячи лет, со времён Моисея, здесь ничего не 
изменилось: жара, торжественная тишина высокого театрального 
зала, докучливые мухи, от которых, хочешь не хочешь, приходится 
отмахиваться и отбиваться. 

Моисей и отбивался, и отмахивался: стаи мух с отвратительным 
жужжанием вились вокруг его головы, они и мертвеца вывели бы из 
себя. Моисей не знал, откуда они здесь взялись, ни с того, ни с сего. 
Ведь только что, когда он сюда пришёл и сел на камень под пальмой, 
не было ни видно, ни слышно ни одной мухи – и вдруг они возникли 
и появились, как будто кто-то высыпал их из мешка прямо на голову 
пришельца. Синайские мухи – явление чудесное, нам не дано в нём 
разобраться. 

Моисей и не пытался. Сидя у воды, он вспоминал пёсьих мух, как 
он наслал их на египтян и как люди фараона мучились от них, прямо 
с ума сходили. Сначала гнусных мушек наслал, но это не помогло, и 
тогда уже дело дошло до пёсьих мух. 

А теперь он почему-то не может избавиться от этого жалкого клу-
бящегося роя, который не даёт ему спокойно посидеть у воды. 

Он почувствовал, как кто-то потянул его за рукав и повернул го-
лову. У камня стоял подросток Зихри. Моисей помнил его имя, но не 
знал, приходился ему мальчик двоюродным внуком или троюродным 
правнуком. И это обстоятельство не играло в его жизни никакой роли 
и не имело для него ни малейшего значения, как не имеет и для нас, 
отделённых от той картины прозрачной кладкой времени. 

– Дедушка, прогони мух! – попросил Зихри. – Ну, что тебе стоит!  
Сказать мальчику, что справиться с такой плёвой задачей он не 

в силах, что он уже пробовал, но ничего не выходит – этого Моисей 
не мог себе позволить. Всемогущий выбрал его и направил, чтобы он 
вывел народ из рабства и привёл в Землю обетованную, Господь дал 

Один
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ему силу и навык истреблять египетское семя и разверзать море – и 
вот, к смущению сердца, жалкие мухи на берегу водяной ямы не-
подвластны ему. Открыть это мальчику Зихри – и завтра весь стан 
жестоковыйного народа восстанет против Моисея, утратившего дар 
творить чудеса от имени Бога. Молча опустив голову на грудь, Моисей 
испытывал неловкость души. 

А Зихри, удовлетворённо что-то выкрикнув, вроде «Йа!» или 
«Йо!», прыгнул с берега в воду, и только его длинная, до земли, белая 
рубаха мелькнула в воздухе, как оперенье птицы. 

Моисей поднял тяжёлую голову и обнаружил с облегчением, что 
нет никаких мух ни вокруг него, ни в стороне, как будто порывом 
сильного здорового ветра вымело их отсюда прочь. Хотя и не было, 
вроде, никакого ветра. 

Глядя на Зихри, плескавшегося в коричневатой воде ямы, Моисей 
мучительно думал и размышлял над тем, почему – его? Почему Го-
сподь выбрал именно его из многих и поставил над народом? Да, он 
убил надсмотрщика палкой, как вонючего шакала, и он не сожалеет 
об этом: египтянин безнаказанно издевался над евреем и бил его. 
Но разве, чтоб встать над людьми и повести их, обязательно нужно 
кого-то убить палкой? Обязательно и достаточно?  

Однозначно ответить на этот нелёгкий вопрос Моисей не умел, но и 
такая расплывчатая неопределённость, как видно, входила в замысел 
Творца. Благоговейно исходя из этого предположения, Моисей прини-
мал сущее как проявление непостижимой Божьей власти и тем самым 
немного подслащал свою надсаду. В ажурной тени пальмы он вспо-
минал ту давнюю историю с надсмотрщиком, и как, таясь,  присыпал 
тело убитого камнями и песком. Сидя здесь, на берегу синайской ямы, 
Моисей тяжко думал над этим уходящим вглубь времён несложным 
действием – убийством человека человеком. А Господь с охваченной 
пламенем горы здесь, по соседству, призывал и повелевал: «Не убивай!» 

На прошлой неделе, шепчутся люди, у подножья этой горы Моисей 
убил три тысячи человек. Правда, он буйствовал и кричал страшно и 
неразборчиво, разбил каменные плиты с наставлениями Всевышнего 
и обратил свой гнев против соплеменников – буйных, как он сам, и 
жестоковыйных. Какие тридцать тысяч?! Хорошо, если тридцать 
человек, заводил и бунтовщиков, легли под мечами верных левитов, 
которых он послал для расправы. Верно: Моисей разрушил золотого 
тельца, бросил идола в огонь, размешал прах и пепел в воде и заставил 
пить эту бурду тех, кто святотатственно и предательски поклонился 
кумиру. Много чего ещё случилось в тот длинный день… Но не от 
руки Моисея свалились те тридцать на камни, и дыханье жизни их 
покинуло. А теперь разве придёт кому-нибудь в голову кивнуть на 
левитов? Куда проще вопить: «Моисей убил три тысячи человек, взял 

Давид МАРКИШ
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и убил из-за тельца, и вот плачут вдовы и сироты над изрубленными 
трупами!» Моисей, значит, убил! Как, каким образом Моисей «взял 
и убил»? Ну, как… Если он наслал мор на египетских первенцев и ис-
требил множество, то и эти три тысячи смог преспокойно уложить… 
Вот ведь как. 

Праздно сидеть у воды, в тиши полдня. Дремать с открытыми 
глазами, словно бы паря над землёй, в тёплой синеве неба. В таком 
отстранённом паренье вопросы к Богу не всегда остаются безответны-
ми. Его слова приходят то ли из высших сфер, то ли из недр земли. 
Приходят и достигают слуха того, кто вслушивается… В тот длинный 
день Моисей, сходя с горы к мятежному народу, вслушивался всею 
душой, и вот Бог повелел ему послать левитов, чтоб они мечом истре-
били бунтовщиков и  заводил – не сам же он это придумал и решил! 
Бог сокрушил каменные доски с заповедями – и уже после этого, как 
бы временно отменив письменные указания, включая и «Не убивай», 
внушил Моисею послать левитов на их кровавую работу. 

Аарон, собственноручно изготовивший золотого рогатого идола, 
выглядел виноватей всех других – но Бог не настаивал на истребле-
нии его с лица земли; во всяком случае, Моисей не расслышал ничего 
подобного. А если б Всевышний и указал на Аарона истребляющим 
перстом, Моисей вступился бы за брата. Собрался с силами и вступил 
бы в спор с Всевышним. Бог допускал спор с людьми; Он, с запасом 
терпения, выслушивал их претензии, зачастую довольно-таки дерз-
кие. Может быть, благодаря отменному упрямству сберегли евреи, 
всему вопреки, свою приверженность и преданность Невидимому. Бог 
был Главным Устроителем; на него можно было ворчать, но против 
него нельзя было роптать. 

Потом, после разрушения идола и наказания заводил, когда народ 
под горой немного одумался и пришёл в себя, Моисей снова поднялся на 
гору Синай. Указания Всевышнего, рукописно изложенные на камен-
ных скрижалях и в приступе гнева и ярости разбитые Моисеем, должны 
быть восстановлены. Заповедь «Не убивай!» никто не отменял, и теперь 
она вернётся в еврейский стан после короткого перерыва.  

Мальчик Зихри продолжал плескаться в обмазанном глиной во-
доёме. Моисей глядел на него рассеянно, его мысли клубились на 
каменистом склоне горы, объятой пламенем и опоясанной тучей, не-
далёко отсюда. Опустив морщинистый лоб с мощными надбровными 
дугами на руку, в расставленные пальцы ладони, Моисей видел перед 
собой эту пылающую гору и себя на ней – точкой на дымной тропе. 
Подъём был крут, Моисей тяжело дышал, почти задыхался. Его вели 
наверх и тянули к вершине накопленные мучительные вопросы, он 
проборматывал их или даже не высказывал, а лишь представлял 
себе. И в ответ слышал голос, и то был голос Бога. 
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Вопросы эти, по большей части горестные, требовали, по разуме-
нию Моисея, неукоснительного и немедленного запрета. Только 
запретом, необратимым «нет» можно удержать народ от разброда и 
гибели. Запрет на смертоубийство, на воровство. Запрет на создание 
идола и поклонение ему. Запрет на совращение жены ближнего или 
дальнего – это равноценно воровству чужого имущества. Запрет на 
пренебрежение старыми родителями, уже неспособными оберечь и 
накормить себя усилиями своих рук. 

Тот ответный голос не был насыщен звуком и поделён на слова. То 
был, скорее, гул, а то и гула не было никакого, а только осмысленная 
сверкающая тишина, обволокшая Моисея на каменном склоне горы 
и беспрекословно подтвердившая верность его разумений: да, не уби-
вать, не создавать кумиров. Не красть. Не желать и не соблазнять. 
Не бросать стариков на произвол судьбы.  

Моисей не видел подтвердившего – ни лица его, ни спины, хотя и 
знал, кем был Тот, Кто Подтвердил, и не сомневался в своём знании 
– как и в том, что, увидь он Бога своими глазами, от него в тот же 
миг не осталось бы ни пепла, ни праха. Ничего. 

Это не пугало Моисея: за особые отношения с Богом следовало 
платить, и высшей мерой платы служила сама жизнь; он в этом не со-
мневался. Был он уверен и в том, что Невидимый и Всемогущий своей 
волей выбрал его из многих и назначил своим уполномоченным, и вот 
он, Моисей, стал тем, кем является. И, так и не свыкшись с новым 
положением, Моисей старательно исполнял возложенное на него. 

Спасти евреев от фараонова рабства, вернуть им свободу и привести 
в Землю обетованную; вот, собственно, и всё. На этом задача Моисея 
исчерпывалась. «Рабами были мы в земле египетской…» – это вос-
поминание останется в памяти народа как тавро, как горький сон. 

Останется… Откинув назад, так что они пластами легли на плечи, 
густые седые волосы, Моисей думал и размышлял над тем, что сво-
бода может искалечить или убить, она убивает человека не хуже и не 
лучше, чем рабство его убивает. Это не вполне понятное ему самому 
открытие Моисей привычно адресовал Богу и, напрягая слух, ждал 
разъяснительного ответа, но ответом служила непроницаемая глухая 
тишина, висевшая над водяной ямой. В обитаемом мире – на илистых 
землях Египта, в чёрной Нубии, горном Моаве и совсем уже таин-
ственных краях на восход от реки Иордан все жители разделяются 
на два сорта: вольные и рабы. Рабов куда больше, чем вольных, но 
общий счёт невольникам никто не ведёт – даже египтяне, которые, 
несмотря на кажущееся легкомыслие и ветреность нрава, по праву 
служат примером пунктуальности и организованности для окру-
жающих народов. Что уж тут говорить о чёрных нубийцах и горных 
дикарях! А ведь не надо забывать и о кочевниках пустыни – этих 
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головорезах, которые и чужое, и своё привыкли считать сквозь паль-
цы. Откуда же им знать, сколько у них рабов? Вчера двоих продал, 
третьего дня одного убил – и забыл, уже не помнит об этом ничего 
за текущими делами. Какой же тут может быть поголовный подсчёт 
взамен расплывчатого «один, два, три, много»? Сами рабы тоже ни-
чего не считают, им это ни к чему, хотя могли бы и озаботиться, и 
прикинуть хотя бы в общих чертах,  для будущих поколений. Хотя 
и тут не всё просто: разница между рабом и хозяином иногда носит 
условный, чисто формальный характер. 

Ну да, ну да, раб трудится на хозяина, и это его подневольное 
предназначение. Но и хозяин, вместо того чтобы отдыхать и бить 
баклуши, трудится, не покладая рук и не смыкая глаз: глядит за 
рабами и скотиной, рачительно управляет хозяйством, наблюдает за 
порядком в доме – а без этого каждый из домочадцев делал бы то, что 
ему в голову взбредёт и расшатывал бы заведённый порядок вещей. 
Рабы живут при доме, а иные приближённые невольники и в самом 
доме какого-нибудь чиновника или начальника средней руки, на 
правах как бы членов семьи. А то, что хозяин вправе прибить раба, 
и тот побаивается, иногда от всей души – так что ж? Есть управа и 
на хозяина, и он тоже боится, что чиновник повыше рангом его при-
шибёт – за дело или ни за что, ни про что. Но и чиновник повыше 
рангом боится своего начальника, который ещё повыше, и чем он 
выше, тем сильней боятся его те, кто пониже, просто дрожат перед 
ним. А самый высокий придворный чиновник как огня боится фа-
раона, который по своему усмотрению может всякому подчинённому 
отрубить голову, или даже, как последнего раба, живьём скормить 
крокодилам. Но и фараон боится – отравы, змеи, ядовитого паука.

И все боятся Бога – и раб в хижине, и хозяин в поместье, и чинов-
ник в доме, и фараон во дворце. И Моисей, сидящий у воды.  

Получалось так, что каждого человека преследует горе или страх 
перед горем, и только объятые высокой идеей и захваченные ею без 
остатка закрывают глаза перед горькими обстоятельствами жизни и 
пребывают в счастливом ослепленье. У раба есть всё необходимое для 
существования, кроме свободы – но можно ли попробовать свободу 
на вкус, как мясо в похлёбке? Раб получает пропитание от  хозяина, 
а свободный земледелец протягивает ноги от бескормицы в голодный 
год. Зачем тогда свобода, если она таит в себе смерть? Свобода, кото-
рую нельзя положить в карман или в котёл? Моисей поднял народ, 
пообещав освобожденье от привычного рабства, посулил прекрас-
ную свободу, о которой никто толком ничего не знал. Одержимые 
мечтой о незнакомой свободе, евреи готовы были сражаться за неё и 
рисковать ради неё жизнью. Где-то в отдаленье, за пустыней, их ждёт 
собственная земля, на которой они заживут счастливо, расплодятся 
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и размножатся, заведут скот и рабов. И эта земля, заповеданная им 
Невидимым и сочащаяся млеком и мёдом в своём далеке, была для 
них куда более представима и предметна, чем свобода тащиться по 
бесплодным пескам и камням Синая. 

Моисей знал об этом. Он один и знал – из всего своего поколения. 
Его соплеменники видели в нём светящегося хранителя идеи, вожа-
ка и возглавителя, и готовы были подчиниться его воле – из страха 
перед ним и от преклонения перед идеей. Он, грозно предостерегший 
народ от создания кумиров, сам сделался непререкаемым кумиром, 
своего рода золотым рогачом, высеченным из одухотворённого камня 
символом освобождения и Исхода, которому не дано закончиться 
никогда, потому что рабство духа приходит к человеку с первым 
вдохом, а уходит с последним выдохом. И Бог этому не препятствует. 

Моисей знал и это. Всемогущий не появлялся над водоёмом, не 
подтверждал знание Моисея, но и не опровергал его. А Моисей ждал 
подтвержденья – знака или звука, ждал и надеялся, и не показывал 
вида, потому что надежда это слабость, а проявление слабости несо-
вместимо с поведением вождя. Человеческие чувства не пристали 
символу, их подавление приносит боль душе – но и это входит в 
миссию Моисея: испытывать боль, но не выказывать её. 

За спиной Моисея послышались шаги. Он оглянулся, ожидая 
увидеть Аарона, для которого брат был доступен во всякое время 
дня и ночи, в то время как другие люди стана остерегались нарушать 
спокойствие вождя и приближаться без веской причины. Но то был 
не Аарон, а Ципора – жена, дочь Иофора из Мадиама. 

– Я за мальчиком, – объяснила свой приход Ципора. – Заберу его, 
чтоб он тебе не мешал… Зихри! А ну, вылезай!

Зихри выбрался из воды и, двумя руками выкручивая мокрый 
подол длинной, до земли, белой рубахи, остался стоять на глиняном 
обводе ямы. Он хотел побыть здесь, а не тащиться обратно в стан по 
солнцепёку. Да и Моисею хотелось того же – мальчик своим бес-
покойным присутствием оживлял унылый вид этого пустынного угла 
обитаемого мира. Да и Ципора здесь, как ни странно, была к месту. 
Это немного удивило Моисея: год за годом жена как бы вовсе не су-
ществовала для него, а когда она иногда появлялась в поле зрения, 
ничего, кроме глухого раздражения и неловкости он не испытывал. 
И вот сейчас, здесь, у тихой воды, на него вдруг, нежданно-негаданно 
повеяло надёжной крепостью семьи – давно забытым чувством, 
пережитым им на холмах Мадиама, где он, по обыкновению и по 
правилам жизни, пас скот своего тестя священника Иофора, отца 
Ципоры. Тривиальное начало истории – дочери священника подо-
гнали овец к колодцу, молодые люди им препятствовали и задирали, 
случившийся здесь Моисей вступился за девушек и прогнал задир, за-
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вязалось знакомство с благодарными пастушками, потом с их отцом 
Иофором. А потом сватовство и свадьба. Мужчина и женщина. Муж 
и жена. Брачный шатёр. Семейный очаг, освещающий наклонные 
полсти жилища, а за ними простёрт недружелюбный бескрайний 
мир, до которого нет дела двоим у послушного костра. Медовые узы, 
подверженные распаду, как и всё в нашем мире. 

Но вот, рядом со старухой Ципорой и мальчиком, то ли внуком, то 
ли правнуком – потеплело на душе! Только что палило и пылало – а тут 
пришло благотворное тепло, целебное, и душный вихрь избранничества 
отступил. У воды сидел состарившийся пастух Моисей, а не грозный 
Посланец Божий. Ципора увидела это своими старыми глазами, и 
золотые блики того давнего костерка в тёмном шатре она разглядела. 

– Хочешь, принесу тебе твою свирель? – спросила Ципора. – Я 
быстро…

– Откуда она у тебя? – повернув голову к жене, спросил Моисей. 
– Неужели сохранилась?

– Я её берегу… – сказала Ципора.  
Моисей улыбнулся, опустив голову и пряча лицо. Он не смог бы 

вспомнить, когда улыбался в последний раз, а люди – те и вовсе это-
го не знали. Сберегла пастушью дудку, на которой он играл, когда 
гонял скот Иофора, своего тестя! Сидел в теньке, под деревом, как 
сейчас, и наигрывал на дудочке, что на сердце взбредёт. Тростниковая 
свирель с дырочками на боку. Моисей пробегал по ним пальцами, и 
дул тихонько, и пел несмело – сам себе не мог поверить, что слова 
вольно, как у всех людей, вытекают изо рта. Это было чудо! Такое 
же чудо, как его разглаженная речь при обращении к Богу: слова не 
спотыкаются, вольно текут, не оскорбляя слуха Всемогущего. 

Как это у него получается? Когда он говорит к Богу, или поёт, 
речь его гладка, как обточенный водою кругляк, а когда он, по мере 
надобности, разговаривает с людьми, дефект речи даёт о себе знать, 
слова сбиваются с пути и вызывают у слушателей ухмылку, а то и 
обидный смех в рукав. 

Может, поэтому, много лет назад, он так любил играть на свирели 
и петь в одиночестве, если не считать овец, прядавших ушами на 
холмах Мадиама. Никто не знал об этом его пристрастии к пению, 
один Бог знал. 

– Бережёшь… – вслед за Ципорой повторил Моисей. – Скажи 
кому-нибудь, пусть принесут свирель в мой шатёр. 

Да, пусть принесут – но не сама Ципора пускай несёт, а кто-нибудь 
другой. Ципоре нечего делать в его шатре: вождь, выведший евреев 
из египетского рабства, не может быть скручен семейными узами. 
Его удел – наставлять народ, а не внуков с правнуками нянчить. 
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Придерживая влажный подол, Зихри нашёл травянистое местечко 
недалеко от Моисея и сел. Солнце пекло, распяленная на коленях 
длинная рубаха быстро сохла. Мальчик откинулся назад, опёрся вы-
тянутыми за спиной прямыми руками о землю и застыл; он теперь 
был похож на крупную диковинную птицу, изготовившуюся к взлёту. 

Моисей, Ципора, Зихри. Полдень у воды. 
– А помнишь, – нарушая горячую тишину, сказала Ципора, – как 

Хагай пришёл? 
Моисей помнил Хагая хорошо, но не вспоминал о нём никогда. 

Этот Хагай был овечий человек, он пас овец неподалёку от шатров 
Иофора, в соседней долине. Общее занятие время от времени сводило 
Моисея с Хагаем на меже их пастбищ или у водопоя. Они не были 
близкими друзьями, а так – приятелями, и это неудивительно: не-
многословный Моисей предпочитал одиночество, а говорун Хагай, 
которого неодолимо тянуло к общению, рта не закрывал, как только 
предоставлялась возможность его открыть при встрече с пастухами 
или даже вовсе незнакомыми путниками, шагавшими пешком с по-
сошком по своим делам. Может, мнимая таинственность Моисея, 
происходившая от его замкнутости и вынужденного молчания, 
влекла к себе рубаху-парня Хагая, как влечёт мотылька или комара 
золотой лепесток огня над масляным светильником. Хагай шестым 
звериным чувством, в нём отменно развитым, чуял в своём соседе 
сдерживаемую силу, которая, вырвись она наружу, сполна себя 
проявит неведомо каким образом и кому на пользу. 

На свадьбу Моисея с Ципорой, объявленную загодя, приглаше-
ний никому не передавали: все желающие, а других и не нашлось 
в окрестностях, могли придти и праздновать вместе с молодыми. 
Явился и Хагай. 

Хагай явился вскоре после полудня, с первыми гостями. Он ото-
звал Моисея в сторонку, приобнял его за плечи и, приблизив лицо к 
его лицу, сказал:

– Жениху почтенье и благословенье! Тебе скоро понадобится много 
дополнительных сил и твёрдости, Бог тебе в помощь, Моисей! И он 
поможет, вот увидишь. Я в этом не сомневаюсь ни капельки, потому 
что знаю тебя; Бог тебя любит. И вот, по такому случаю, я принёс 
тебе в узелке того, кто распалит твою жениховскую страсть и укрепит 
твои чресла. Вот, держи! Дарю от всего сердца, хотя, честно говоря, 
от сердца и отрываю. Нет-нет, не благодари!

И он передал Моисею завёрнутую в промасленную тряпицу не-
большую, с кулак, фигурку рогатого тельца, вырезанную из дерева 
и покрытую облупившейся здесь и там позолотой. 

– Я получил это от моего отца, – пояснил Хагай, с удовлетворением 
глядя, как Моисей, оцепенев, уставился на рогача в своей ладони, – а 
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мой отец от своего отца. Но ты не беспокойся, у меня ещё есть: козёл, 
осёл, кормящая женщина. 

– Это же идол! – запинаясь, вымолвил Моисей. – А я единобожец. 
– Ну и что ж! – ничуть не озаботился Хагай. – Одно другому не 

помеха. У нас тут много живёт единобожцев, они утром молятся глав-
ному богу, а после обеда второстепенным, но тоже очень полезным. 
От этого никому хуже не бывает, а только лучше. 

Бросив золочёного тельца на землю, себе под ноги, Моисей, сдер-
живая ярость, принялся с силою сжимать и разжимать кулаки. Что 
сделать ему с этим безмозглым болтуном, осмелившимся принести 
на его, Моисееву, свадьбу рогатого идола и в придачу призывав-
шим молиться рогачу, чтоб тот наделил жениха дополнительной 
мужеской силой! Убить Хагая? Это было бы проще всего, это было 
бы, наверно, угодно Единственному, но Моисей не хотел проливать 
кровь и портить праздник, ещё толком не начавшийся. После того 
египтянина, пришибленного палкой, Моисей никого не убивал; этот, 
строго говоря, необходимый труд был ему отвратителен. И вот он сто-
ял над рогатым идолом, сжимая и разжимая кулаки, и раздумывал, 
что теперь сделать и как выйти с честью из ужасного положения. А 
Хагай стоял против него, чуя своим шестым звериным чувством, 
что дело принимает нехороший оборот и пора, не мешкая, бежать 
отсюда без оглядки.  

Ципора подошла неслышно и, выглядывая из-за его плеча, встала 
позади Моисея. 

– Он это принёс, – сказал Моисей и указал ногой на идола, лежав-
шего на земле, на боку.  

– Он принёс, пускай сам и уносит, – сказала Ципора.
То было разумное предложение, оно избавляло Моисея от тяжких 

хлопот. Пускай уносит, и подальше. Так он и сказал Хагаю. 
– А потом возвращайся, – добавила Ципора. – Как раз мясо поспеет. 
– Только руки почище вымой! – предостерёг Моисей, повернулся 

и зашагал к шатрам. Ципора поспевала за ним.
А Хагай наклонился, подобрал тельца с земли и поспешил в 

противоположенном направлении. Опасность миновала, от души у 
него отлегло. 

Он припрятал свой непринятый подарок среди камней, в непри-
метном месте, в узком горле долины. Когда он вернулся, пиршество 
было в разгаре, и он незаметно присоединился к гостям. Едоки об-
макивали душистый хлеб в оливковое масло, нахваливали потроха 
– печень, почки и мозг, предшествовавшие нежному телячьему мясу, 
и пили вино, сладкое, как смоква, и хмельное, как сон. И это было 
только начало. Ждали своей кухонной участи овечки и козы из стад 
Иофора, и вино отдыхало в бурдюках, прежде чем наполнить собою 
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объёмистые высокие кувшины, и хлеб, хлеб, этот несравнимый ни с 
чем на свете небесный дар вызревал и розовел на раскалённых стен-
ках круглых каменных печей – празднество было рассчитано на три 
дня и три ночи, и только жених с невестой обладали правом время 
от времени покидать пиршество и удаляться для кратковременного 
отдыха в брачный шатёр. Благорасположенные гости – те из них, 
которые проявили незаурядную крепость, выдержали нагрузки и 
перегрузки и, не напившись допьяна, сохранили трезвость взгляда 
– насчитали двенадцать таких походов Моисея с Ципорой в ново-
брачный шатёр. 

И никто не ругал Хагая за его деревянного тельца, не пришедше-
гося здесь ко двору, и сам себя он не порицал: ведь он принёс его не 
по злому умыслу, а по наивности сердца.  

Только три Божьих души знали об этом случае: Моисей, Ципора и 
сам Хагай. Но Хагай был уже не в счёт: на другое лето после свадьбы, 
когда он с треском пробирался сквозь сухие тростниковые заросли 
у Горького моря, пастухи Моава приняли его за дикого вепря, на-
травили своих собак, и те кинулись на него и порвали. 

– Помнишь? – с робкой настойчивостью повторила Ципора.
– Помню, – откликнулся Моисей.
– Мне уйти? – спросила Ципора.
– Побудь ещё, – сказал Моисей. – И мальчик пусть посидит.  
В свой шатёр Моисей вернулся к вечеру.  
Шатёр, стоявший немного в стороне от стана, был похож на гору: 

подошва, торс, вершина. Закатное солнце, падая на склон шатра, 
окрашивало суровую ткань в цвет червонного золота. 

Свирель лежала на кровати Моисея – узком топчане на квадрат-
ных ножках, застланном шерстяным плотным покрывалом. Войдя, 
Моисей с порога различил тонкую белую дудочку на коричневой 
шерсти покрывала. Мигал огонёк масляного светильника, вечерний 
ветер пел и гудел над шатром. 

Хорошо, что Ципора появилась там, у воды. Хорошо, что ушла 
во время и послала кого-то принести свирель в шатёр. Моисей взял 
дудочку в руки, приблизил её к губам. Она почти ничего не весила, 
как будто была вырезана из звуков, а не из дерева. Да и время, про-
тянувшееся от пастушьей долины, где Моисей играл когда-то на 
этой свирели и вольно пел в совершенном одиночестве, вплоть до 
нынешнего дня, нельзя было взвесить, потому что оно не весило 
ничего. Время, состоящее из ушедших в туман прошлого дней, на-
груженных по самый край, как гружённые доверху сыпучим зерном 
нильские барки, тяжким трудом, и ночей, полных зыбучими снами. 
Да и дальше той долины уходило прошедшее время – к Нилу, к его 
тростникам, в которых покачивалась просмоленная плетёная кор-
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зинка с трёхмесячным младенцем-подкидышем внутри неё. Вяло 
пошлёпывали по берегу смуглые ладошки волн, младенец Моисей 
глядел из своей корзинки на наш мир, умещавшийся в бездонном небе 
над рекой. Там, высоко, на распяленных пальцах Творца сверкали 
нити наших судеб, которые никто из нас – ни младенец, ни старец 
– не умеет разгадать. 

Пробежав пальцами правой руки по трём круглым оконцам в 
белом теле свирели, вдоль её прохладного бока, Моисей заиграл. Он 
не забыл, как обращаться с ней, чтобы её голос звучал по-старому 
- чисто и уверенно, как правда. Он играл и, недалеко отводя дудоч-
ку от лица, пел, и слова без помех лились из его рта. Моисей пел о 
том, что ноша, возложенная на него Богом, непомерно тяжела, он 
жаловался Всевышнему на него самого, жаловался и ворчал – но не 
роптал. Каменная ответственность, невыполнение которой означало 
верную смерть, стала его жизнью. Освободи его Создатель от этой от-
ветственности, он испытал бы гибельное опустошение души и умер бы 
в тот же миг. Ему, скрытно говоря, нравилось быть ответственным, и 
непомерная тяжесть, происходившая от этой ответственности, тоже 
нравилась. Таким образом, он искренне жаловался и ворчал – но и 
того, что может утратить своё ответственное назначение, страшился 
тоже совершенно искренне. Этот страх его не отпускал, и сама мысль, 
что он может стать прежним Моисеем, пасущим овец тестя, ему и в 
голову не приходила. Не приходила, но без спроса витала вблизи от 
его сердца – соблазнительная и желанная. Такая двойственность – 
желание и вместе с тем его отвержение – была непонятна, и Моисей 
не хотел в ней разбираться: её тёмный исток, по его разумению, ухо-
дил в область Божьего промысла, недоступного смертному человеку. 

Деревянная дудка, этот наделённый голосом обструганный об-
рубок прошлого, побудил Моисея оглянуться назад, и то, что он 
увидел там, тронуло его душу теплом. Но и будущее, начинавшееся 
сейчас, в тёмном шатре, наполненном звучаньем свирели, внятно 
обозначилось перед Моисеем. Дорога дней уходила перед ним вперёд 
и вела его к горе над рекой, скользившей в зелёных берегах. Вершину 
горы венчала ровная площадка, с неё можно было разглядеть всю 
землю заречья вплоть до самого моря. И нагорная эта площадка была 
видна отовсюду в мире.

– Я выполню возложенное, – пел Моисей, –
приведу народ мой к Иордану,
и здесь определён для меня конец пути: 
взойду на гору Нево,
и, сытый днями,
продолжу своё восхождение к Богу.

июнь, 2013.

Один

www.bizdin.kg



170

ИСХОД

(Повесть)

вокруг чужая земля
Господи воля Твоя

горька чужая земля плоть чужого зерна
держу бессловесный пост

один как камень со звёзд
чужой здесь даже погост

В. И. Шаповалов. «Чужой алтарь»

Глава 1 

– Ну, и как тебе пьеса? – спросил Алексей 
у своего приятеля, проходя вместе с немного-
численным людом сквозь белые пластиковые 
двери театра. – Что, совсем никак? Неужели 
так уж прямо и никаких эмоций? 

– Ладно, ладно, сдаюсь! Ты сумел меня 
убедить в том, что театр ещё не совсем умер... 
он только на пути к этому, – отшутился 
приятель. – Но ты заметил, что в зале было 
всего человек пятьдесят? 

– Ну, заметил. Но это не показатель…
– Как же не показатель? Здесь театр не 

нужен, потому что на его спектакли ходить 
уже некому... 

– Эх, Толик, ты не прав! Почему это неко-
му? Ты так говоришь, будто Бишкек пустыня 
и тут никто не живёт. 
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– Я имею в виду, что вскоре на русскоязычные спектакли ходить 
вообще будет некому, их никто не будет понимать. Потенциальной 
аудитории не станет.

– Да ну тебя! Снова ты заводишь вечную волынку о переезде. Моя 
семья, например, никуда не собирается. Нам здесь нравится!

– Дело не в «нравится», фокус в том, как здесь жить русскогово-
рящему…

Друзья вместе спустились с мраморных ступеней Русского драм-
театра и направились в сторону оживлённой улицы, где ходил обще-
ственный транспорт. Хотя время было позднее, но надежда, что им 
повезёт, оставалась.

– Ты видел, как сыгрались дуэтом Отелло и Яго? – Алексей пере-
вёл неприятный ему разговор на другую тему. – А ведь актёры на-
чинающие... – Он глянул на друга. – Ты меня вообще слушаешь?

– А? Да-да, слушаю. Но, знаешь, мне больше приглянулись не 
твои Отелло с Яго, а Дездемона...

– Ты что? По-моему, она сегодня явно не дотянула, – Алексей 
удивлённо поднял брови. – Ты не заметил, что ей не хватило... как 
бы это сказать... страсти! В ней не было убедительности, чтобы стать 
вровень с Отелло, хотя ты оценивал как всегда в девушке вовсе не 
её игру...

– Уж простите великодушно, – друг на ходу обернулся к Алексею. 
– Но согласись, что Дездемона была хорошенькая, а? А?

– А теперь я сдаюсь: ну, хорошенькая! Так ведь от спектакля дол-
жен быть катарсис! Понимаешь?

– Что должен быть? 
– Взрыв души, эмоциональная разрядка от пьесы. Катарсис! Чтобы 

слёзы ручьём у всех в зале. А здесь этого не было. Но, если честно, по 
сравнению с прочими водевилями и фарсами, что идут в основном 
сейчас, – это была вещь!

– Вещь? Да ты помнишь, как в прошлый раз меня сюда притащил? 
И что? Сам же ушёл после первого акта!

– Вот я и говорю, что сегодня нам повезло. Бывает, приходишь на 
пять, десять спектаклей подряд, и такая пошлость и примитивность, 
что кажется – всё! Баста! Сюда я больше не ездок! А потом забегаешь 
на одиннадцатый и всё прощаешь своему любимому театру.

Постепенно за разговором приятели вышли к оживлённому цен-
тральному проспекту.

– Усё, друже, на сегодня мы с тобой расстаёмся. – Друг протянул 
руку Алексею.

– В смысле? А ты куда? 
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– А я сегодня договорился встретиться с одной знакомой девуш-
кой, ну, очень похожей на Дездемону, так что тебе придётся идти 
одному. 

– Мог бы и предупредить. Так ты наверх? – И получив утверди-
тельный ответ, продолжил: – Тогда давай, до встречи.

Приятели пожали друг другу руки. Алексей пошёл вниз по улице 
Советской, впрочем, переименованной уже раза четыре, но горожане 
всё продолжали звать её на старый лад. Минут через пять он свернул 
на другой проспект, где и курсировал нужный ему транспорт. Про-
стояв на остановке минут пятнадцать, он понял, что ждать дальше 
нет смысла, становилось поздно, и вероятность появления маршрут-
ки или троллейбуса таяла с каждым оборотом секундной стрелки. 

«Неудачный день! И где все эти маршрутки? Вечно так: когда надо, 
их не дождёшься. Придётся добираться до дому пешком. Главное – не 
словить кучу ночных неприятностей», – подумал про себя Алексей. 

Выждав ещё пару минут, он двинулся в сторону дома по проезжей 
части дороги, таки надеясь по дороге поймать маршрутку. А заодно 
не попасться в поле зрения местной гопоты, промышляющей ночным 
разбоем. 

Улица Тыныстанова пройдена. Алексей спешно шагал, то и дело 
оборачиваясь, чтобы не упустить попутного транспорта. 

«Нужно не забыть завтра же написать заметку в университетскую 
газету, а лучше собрать всю группу, да прийти вместе на постановку… 
А хорошо бы сделать и то, и другое, – подумалось Алексею. – Этого 
мне только до полной радости не хватало!..»

На пересечении двух проспектов: Эркиндик, что в переводе значит 
«свобода», или старого его названия – проспекта Дзержинского, а 
местными переиначенного в Держинку, с ударением на первый слог, 
и Жибек Жолу – «шёлкового пути», названного в честь караванного 
тракта из Китая в Рим, по легенде шедшего по этой магистрали (хотя 
Алексей, как студент исторического факультета, предполагал, что 
путь пролегал на сто метров ниже, по улице Ташкентской, сохра-
нившей исконное название), стояла небольшая группа молодёжи. 
Встречи как раз с ними он весь вечер и опасался. Местная к гопота 
могла стать довольно большой проблемой. Он не был слабаком, хотя, 
и в герои тоже особо не лез. Но встреча с пятью агрессивно настроён-
ными типами для него ничем хорошим закончиться явно не могла. 

«Твою… Хоть бы не заметили… Вроде у них в обработке уже кто-то 
есть. Сейчас выколотят из мужика всё, что найдут, и повезёт, если 
целым останется. – Алексей ускорил шаг, – и помочь ведь нельзя, 
оба получим на проспекте Свободы, и это уже совершенно точно… 
Вот жизнь…»
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Наконец, Эркиндик был благополучно пройден, у гопников уже 
была своя жертва, и Алексея то ли не заметили, то ли не захотели 
распылять силы на двоих. Оставалось последнее, горнее для гопников 
место – улица Орозбекова – махалля «Орозбечка»,  миновав которую, 
он уже почти был дома, в своём районе, а там опасаться было нечего. 

«Неужели всё-таки пронесло?.. – шёл, то и дело оборачиваясь 
Алексей.  – Хм, да я везунчик! Однако бы не оказаться в ситуации 
царя Эдипа. Ну, вот и почти пришёл…»

 – Эй, акмак, бас бери!1

Слова прозвучали из ночной пустоты, выбиваясь с обочины, из-за 
баков с мусором, стоящих под сенью густых карагачей. 

– Эй, сен эмне укпай калдыўбы? Кимге айтып жатам, бери бас 
деп?!2

Не то чтобы Алексей не слышал этих слов – слышал, да ещё как! 
Каждое слово впечатывалось в мозг, накатывая волнами через ушные 
перепонки. Но его знаний киргизского языка хватило только чтобы 
перевести, что нужно подойти. Что говорили ему дальше, Алексей 
не понимал.

Гопников было не так уж и много – четверо. Впрочем, будь их вдвое 
меньше, легче Алексею от этого не стало бы. И здесь он сделал пер-
вую ошибку: сошёл с дороги и приблизился к тому, кто его окликал. 

– Э-э-э, я могу вам чем-то помочь?
Раздался взрыв хохота, двое из компании встали позади Алексея, 

остальные разместились напротив него. Главный, что был по центру, 
протянул руку Алексею, тот поспешил её пожать, приняв жест за 
дружественный. В этом была его очередная ошибка. 

– А, сен єзїў кайдан болосуў?3

Знаний киргизского языка, что преподавали одиннадцать лет в 
школе и еще два в университете, Алексею явно не хватало. О наме-
рениях гопоты он мог судить только по их жестам и выражению лиц.

– Так я могу чем-то вам помочь? 
– Э-э-э, мен сага жакшы эле келип салам бердим го, а сен эмне 

жооп бербейсиў?4

– Послушайте, извините, но я вас не понимаю…
– Тїшїнбєйт ал, сен тїшїнбєгєнїўдї биз билебиз, орус ит!5

Единственное, что понял на этот раз Алексей, было «орус» и «ит 
– собака», а значит, вопрос из плоскости ночного разбоя перешел в 
горизонталь национальностей. И это было совсем плохо. 

1 Эй, придурок, иди сюда! (кырг.)
2 Эй, ты, оглох, что ли? Кому говорят, иди сюда?! (кырг.)
3 Ты с какого района будешь? (кырг.)
4 Э-э-э, я к тебе как к нормальному пацану, а ты как ко мне? (кырг.)
5 Не понимает он, сейчас ты всё у меня поймёшь, русская собака! (кырг.)
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– Сен эмнеге бул жакка келдиў? Бул биздин єлкєбїз, тїшїндїўбї? 
Тїшїндїўбї? – говорящий положил руку на плечо Алексею. – Мен 
сенден сурап жатам, сен мени тїшїндїўбї?1 

– Я вас не понимаю, простите…
– Щас я те, сука, всё объясню! 
Последовал мгновенный толчок в солнечное сплетение. Согнув-

шись от боли, Алексей чуть не упал и не мог даже вздохнуть, а не 
то, чтобы отвечать. 

– Ты, русская грязная свинья, запомни! Это моя страна, убирай-
тесь отсюда все! 

Следующий удар пришёлся в корпус, после чего Алексей оказался 
уже лежащим на мусорной земле, пытаясь руками и ногами поста-
вить блок и стараясь укрыть внутренние органы. 

– Пацаны… Мы же все живём в одной стране! Киргизстан же наш 
общий дом, вы чего… 

Последняя фраза, когда-то бывшая государственным девизом 
страны, окончательно взбесила нападавших, бешеные удары ногами 
посыпались с четырёх сторон: по рукам, ногам, прикрывающим тело, 
спине, по незащищённой голове.

– Запомни, тварь, это моя страна! Все вы: русские, евреи, узбеки 
– только обдираете мой народ… Суки!..

Дальнейшего Алексей уже не слышал, так как потерял сознание. 
Пинки тяжёлыми ботинками сыпались один за другим, и безвольное 
тело принимало их, не пытаясь защититься. 

Минут через тридцать к мусорному баку подъехал автомобиль, из 
которого вышел мужчина – выбросить пакеты с отходами. Бросив 
мусор, он остановился у машины и закурил. Через два затяга он за-
метил лежащего позади вонючих баков парня. 

«Нажрался, сволочь, хоть и молодой, а теперь валяется!» – и 
уже хотел выбросить сигарету и сесть в машину, но вдруг заметил 
на лице парня чёрные сгустки, сочащиеся из раны на лице. Спустя 
четверть часа приехала «скорая помощь», вызванная мужчиной по 
сотовому телефону. 

 
* * *

Дежурной в этот день по Бишкеку была первая городская клини-
ческая больница, что на улице Фучика. Туда и привезли Алексея. 
Высокий лысоватый врач в приёмном блоке спросил у молодого 
фельдшера из «неотложки»:

1 Ты зачем сюда приехал? Это моя страна, понимаешь? Понимаешь? Ты сюда 
приехал, ты меня понимаешь? (кырг.)
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– Снова разбой? 
– Да, байке. Нас вызвал мужик какой-то, сказал, что случайно 

увидел вот этого, обещал дождаться. Когда приехали, никого, кроме 
парня, уже не было. Лежал почти в самой мусорной куче… В РОВД 
по дороге мы сообщили, так что скоро они подъедут.

– А как парня зовут, не выяснили? 
– Так он же без сознания. Да и некогда было, пока кровь останови-

ли – и так много потерял… Да и, скорее всего, обчистили его. Пусть 
РОВД этим занимается.

– Ладно, принимаю, потом разберёмся. 
Фельдшер, подписав все бумаги, ушёл в машину «скорой», спе-

шащую на новый вызов. Врач, посмотрев на парня, велел сестрам 
глянуть у него в кармане что-нибудь, что могло бы подсказать имя. К 
их удивлению, из кармана они достали мобильный телефон, немного 
денег и студенческий билет. 

– Что ж, не ограбили его, что ли? Такие нам пока не попадались. 
Зачем избили-то? Мож, по пьяни подрался? Да нет, вроде не несёт 
алкоголем…

Прочитав фамилию в студенческом билете и найдя в сотовом теле-
фоне номер под именем «мама», врач набрал его. 

– Так не положено же, Мелис Турдубекович!.. 
– Ничего. Оттого, что мать узнает сейчас или через два часа от 

милиции, – ничего не изменится. 
 Врач подождал шесть гудков, пока трубку подняли:
 – Алло… Вы мама Алексея? Вы не беспокойтесь, вам звонят из 

первой горбольницы. Алексей у нас. Вам надо приехать…

Глава 2

– Батько едет! Батько едет! 
С края села, из-за последней хаты, покосившейся от времени, но 

при этом старательно выбеленной, сияющей на солнце молочной ма-
товостью, что так явственно отличает домики Малороссии от любых 
других жилищ, бежал, крича во всё горло и забывая поглядывать 
под ноги, перепрыгивая через канальцы, лужи и брёвна, малец лет 
семи-восьми. 

– Мама, мама, татко едет, я сам… я першим увидел! 
Мальчик вбежал с криком через проклёпанные железом деревянные 

ворота во двор большого дома, со всех с торон обнесённого добротными 
хозяйственными постройками, влетел на высокое дубовое крыльцо и 
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бросился в комнату, где к этому времени, а солнце уже почти зашло за 
край горизонта, собралась на ужин большая часть семьи.

– Ну и слава Богу, пора бы уж. Пойдёмте, отца встретим, – и мать, 
высокая, дородная женщина, красивая, несмотря на свой уже не 
молодой возраст, поманила всех властной рукой за собой во двор. 

С крыльца спустились встречать хозяина все, кто был в доме. Здесь 
стояли четверо сыновей, начиная со старшего, Михаила, имевшего 
густую окладистую бороду, уже почти под стать отцовской,  закан-
чивая маленьким Егоркой, не переставая твердящим всем, что имен-
но он первым заметил родителя. На крыльце, не спускаясь с него, 
держась за балки навеса, стояли три дочки, вышедшие из дальних 
комнат дома. Здесь же ждали хозяина и несколько девок, перегля-
дывающихся со скотниками, что оказались рядом и пришедшие 
встретить почтенного Кузьму Абрамыча, в местности бывшего самым 
богатым купцом. Прислонились к стенам бревенчатого амбара и пара 
старух, вроде, как и приживалок, но в тоже время полезных: то в 
готовке, то в пригляде за ребятнёй, а то и в присмотре за ретивыми 
скотниками и влюбчивыми красавицами девушками. 

А по селу, не сбавляя бегу, неслась запряжённая двойка, в бричке 
которой, самостоятельно управляя и подстёгивая кнутом ход коней, 
полу стоял Кузьма Абрамыч. Каждый пеший на селе поспешно усту-
пал ему дорогу, да ещё не забывал и поклониться, что остроглазый 
купец каждый раз отмечал. Нынче, думалось ему, так и барина не 
встречают, впрочем, его уже и нет, после вольной реформы. Осталась 
только усадьба, но и её Кузьма Абрамыч, который уж год присма-
тривал купить, да только старый хозяин противился.

– Тпру, любая, стой! – наконец, двойка вбежала во двор, и с неё 
спрыгнул на землю крепкий невеликого роста купец. Тут же все 
зашевелились, Егорка бросился к отцу, крича о своём успехе, скот-
ники кинулись распрягать лошадей, старшие дети тоже двинулись 
навстречу.

– Ну, навёз я вам дарунков, сейчас получите! Чай, соскучились, 
а? Или пусть бы там и оставался, пень старый… – вперемешку дочки 
обнимали отца, сыновья тоже не отходили от него, а малец так и во-
все не отпускал штаны отца. – Степан, снимай мешок с телеги, неси 
в дом, буду счёт нести перед всеми. 

– Марфуша, загоняй всех в дом, – ласково, чуть обняв жену, купец 
пошёл вслед за сыном, заносящим мешок в дом. – А то они от меня 
уже и отвыкли…

Наконец, все зашли в дом, в самую большую комнату, посреди 
которой положили мешок с привезёнными гостинцами для домочад-
цев. Теперь не спешили и все понимали, что, если человек с дороги, 
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да ещё и с дальней, да в придачу с ярмарки, то перво-наперво надо 
помолиться. Все по укоренившемуся порядку и встали: впереди отец 
с матерью, чуть за ними маленькие дети, затем дочери, которых со 
всех сторон обступили взрослые сыновья, а позади всех – слуги из 
числа тех, кому вход в господский дом был дозволен. Все стояли ли-
цом к красному углу, восточному, в верхней точке которого стояло 
несколько икон на деревянной полке, обрамлённых белым, с красным 
и синим мелким ветвистым узором, рушником. Иконы были старые, 
не раз уже переходившие от старшего поколения Ермолиных к млад-
шему, украшенные серебряным дорогим окладом, с самоцветными 
камнями – вставками во главах святых. По старому же заведённому 
порядку Марфа начала молитву, которую по очереди должны были 
подхватить все. 

– Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь, – произнесла на-
распев, неожиданно тонким для её фигуры голосом, мать, после чего 
к её голосу присоединился хор детских, девичьих и мужских голосов, 
среди которых выделялись басы Кузьмы Абрамыча и сыновей, будто 
вбивающих гвозди в закравшихся к ним в дом неверных:

– … да приидет цаааааарствие твое… да будет вооооооля твоя… и 
не введи нас во искушеееение… – вытягивали голосом они тот или 
иной звук, словно именно в нём была вся истина и благодать, – …от 
лукааааавого! 

Кузьме Абрамычу было чем гордиться. Дом его был крепок, дела 
год от года шли лучше, сыновья росли как раз такими, какие ему и 
нужны были: сметливыми, охотными до торга, – было кому оставить 
своё купеческое дело. Дочки тоже радовали, чем старше они станови-
лись, тем пригожее; старшей пора было уже и жениха присматривать, 
жаль только, на приданое придётся потратиться… Впрочем, хороший 
зять тоже в прибыль. А потому он с ещё большим воодушевлением 
вплетал свой бас в общий хор, крестясь и кланяясь: 

– … слааааава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Аминь!
– А теперь можно и доставать подарки, ну, становись в очередь! 

– после чего Кузьма Абрамыч начал вынимать из мешка свёртки. – 
Марфуша, милая, это тебе!

Из рогожи, струясь чёрным, с синим отливом, мехом показалась 
накидка. 

– А то скоро уж зима, будешь ходить и в храм, и к соседкам, да 
и купцов ко мне немало приезжает, пусть знают, что Ермолины не 
хуже всяких господ столичных.

– Да ты что, Кузьма, она же стоит, наверное…
– Стоит, стоит! Будь уверена. У офеней купил, трижды поменять 

заставил, эту ценой перебил у какого-то польского шляхтича. А это 
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вам, дочки… – купец достал несколько небольших кульков, один из 
которых не выдержал завязки и брызнул на пол разноцветными ис-
крами браслетов, колец и серёг. И пока дочки начинали делить, кому 
что достанется, хватая то синие речные, то зелёные смарагдовые, то 
ярко-красные яхонтовые украшения, Кузьма Абрамыч пояснил на 
немой вопрос жены: 

– Не беспокойся, весом брал у рамши, побрякушки это, непро-
данные после ярмарки. Знакомый еврей-рамша практически даром 
отдал, а девкам – скоро на выданье, пусть радуются. А это тебе, 
Егорка. И вот ещё, и ещё…

Пришла очередь и старших сыновей, которые дожидались ухода 
всех радостно галдящих и даже пищащих, как в случае с Егоркой, 
от полученных берестяных выделок, сладостей, доставленных из 
Великороссии и чего-то, что он покамест не открыл, но заранее 
упивался. Эх, явно он не зря выжидал отца целых три дня, лёжа в 
скирде соломы за селом. Вскоре в комнате остались лишь старшие 
сыновья да мать с отцом. 

– Ну, вот что, сынки. Удачно съездил я на ярмарку и не даром 
почти две недели там торговал. Бычков я продал почитай на восемь 
тыщ рублей серебром, а коней, тех, что у калмыков взяли, и того 
больше – без малого на двадцать пять тыщ. Так что скоро за ними 
московские приказчики прибудут, надо скот подготовить, чтобы за-
брать легче их было. Кстати, заодно и ударили с ними по рукам на 
следующий, двенадцатый год. Еже Бог даст, то и в два, и в три раза 
больше продадим. Ясно вам? 

– А чего же не понятно, отче! Только вот, сможем ли потянуть та-
кой оборот? Мы и так этот год еле выдюжили… – прогудел старший 
из сыновей, Михаил, поглядывая на отца с явным восхищением во 
взгляде.

– Не беспокойся, вытянем. Я думаю, в этом году пора нашего 
Степана женить, вот и возьмём приданое, да и деньги есть теперь 
серебром, поднаймём новых скотников да приказчиков.

– Кузьма, да где ж ты их взять собрался? И так все мужики с 
Кантемировки у нас работают, некого больше брать. – Марфа хоть 
и не любила лезть в торговые мужнины дела, а всё же, когда видела 
надобность, вставляла своё слово. 

– Значит, в соседней Ахтырке наймём, а не хватит, так еще и в 
Лебедянке… Теперь мы развернёмся! А то я, хоть и купец, ан до сё 
воронежским и ростовским не чета. Вот те – настоящие миляонеры, 
в шестёрках ездют да у архимандритов чаи с вареньями кушають, 
а московские-то, говорят, теперь уже только на железных машинах 
передвигаются. А я их только издали и видел пару раз. 
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– Ох, выбирал бы ты епанчу да по нашему плечу! Не гнался бы за 
воронежскими да московскими, тебя и так весь уезд знает, шапки 
ломит. 

– Даст Бог, а за нами уж точно дело не станет, так и губерния ло-
мить начнет! Развернёмся! Ладно уж, разбалакались, сам решу. Ну, 
с Богом, пошли ужинать! 

* * *

– Что с ним? Скажите, он жив? Пожалуйста, скажите… – мать 
Алексея, вцепившись в рукав халата врача, явно была настроена не 
отпускать его, пока не услышит ответ. По её лицу было видно, что 
всю дорогу в больницу она плакала, и сейчас её била мелкая нервная 
дрожь, но слёз уже не было. 

– Э-э-э, как вас зовут? Меня – Мелис Турдубекович…
– Я… я… Лидией Николаевной меня зовут. Как сын? Что с ним? 
– С вашим сыном относительно всё в порядке. Хорошо, что его 

быстро доставили к нам. Он потерял много крови, и ещё осложняет 
общий фон черепно-мозговая травма. Сейчас он в операционной. 
Результаты будут известны примерно через час… – и, видя, что по 
лицу женщины снова начинают бежать слезы, врач поспешил её 
успокоить. – Ну что вы! Перестаньте! Не плачьте! Самое главное, 
что Алексей уже в больнице, здесь опытные врачи, мы сделаем всё 
возможное. Садитесь, садитесь вот сюда.

Мелис Турдубекович усадил Лидию Николаевну на скамью, оби-
тую коричневым дерматином, стоящую в коридоре, и сам сел рядом.

 – Вы успокойтесь и послушайте. Ему сейчас нужны лекарства, кото-
рых у нас нет, их надо купить в аптеке… И нужно привезти постельное 
бельё… А пока так полежит, в реанимации… Вы меня понимаете?

– Да, да, конечно, я куплю, что нужно и привезу, прямо сейчас 
и поеду…

– Нет-нет, сейчас пока не нужно, утром привезёте, а сейчас ждите 
результаты операции. Кроме того с вами следователь должен пого-
ворить, он будет здесь где-то через час… Вы меня слышите?

– Я слышу, да-да… А вы не знаете, за что на моего сына напали? 
Он такой простой мальчик, возвращался из театра, а его… его… 

– Ну, ну! Успокойтесь. Откуда же я могу знать за что на него на-
пали? Наверное, хотели ограбить, хотя сотовый и деньги остались 
при нём… Впрочем, следователь скоро приедет и вы разберётесь, 
хорошо? Вы дождётесь его? 

–Я буду здесь, буду здесь! 
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Глава 3

– Открой! Немедленно отпирай ворота! В противном случае бу-
дет применена сила! Всё сожжём! – перед массивными, чёрными от 
листового железа, воротами большого купеческого довора Кузьмы 
Абрамыча толпилось с десяток разгорячённых мужиков с топорами 
и вилами в руках. Впереди всех остервенело колотил в дверь высо-
кий кудластый парень в холщёвой рубахе. – Немедленно открывай, 
кулак проклятый! Кончилось твоё поганое времечко.

В самом доме его обитатели сбились на первом этаже, прислуши-
ваясь к крикам из-за ворот и не веря, что это происходит с ними. 

– Кузьма! Кузьма, что же делать, они же и так уже всё позабирали, 
что им ещё нужно? – бледная, осунувшаяся, ставшая на много лет 
старше себя, Марфа прижимала к груди белобрысого Егорку, почти 
опередившего её ростом. 

– Сейчас разберёмся, – поднявшись наверх и открыв окно, старый 
с виду, хотя шёл ему всего шестой десяток, осунувшийся и поблек-
ший за последние несколько лет, Кузьма Абрамыч крикнул хриплым 
дьяконским басом. – Что вам надо? Кто такие? Почему будите среди 
ночи? 

– Именем Советской власти, немедленно отоприте! Вы признаны 
социально опасным елиментом! В случае неподчинения будет при-
менена сила… 

– Мы отдали всё, что положено по продразвёрстке. Это произвол! 
– У нас есть постановление – вы должны быть выселены из име-

ния. Будет применена…
– Какая сила, Стенька? – купец узнал голос бывшего своего работни-

ка. – Сволочь, ты же у меня скотником с малых лет работал! Забыл, как 
я тебя батогами во дворе стегал? Да я тебя сейчас… – Кузьма Абрамыч 
никак не мог поверить в происходящее. Почти четыре года, как прошла 
революция и появилась новая власть, изъяли несколько разорительных 
для него продовольственных развёрсток, почти полностью опустошив не 
только хозяйство и амбары купца, но и сам дом. Тем не менее, купцу не 
верилось, что Стенька, первый дурак и последний пьяница на деревне, 
может говорить от имени новой власти. 

Неожиданно в руках Стеньки, стоявшего под воротами, из-за пазухи 
появился старый наган, и он, прищурив глаз, прицелившись на свет 
свечи и тяжёлый силуэт фигуры между ставнями, выстрелил. Кузьма 
Абрамыч резко завалился набок, ухватившись за левое плечо. Сквозь 
крохотную дырочку на отвороте домашнего халата начала проступать 
кровь. Михаил спустил отца на первый этаж, где к нему бросилась Мар-
фа, пытаясь зажать дырку на халате, охая и не зная как помочь мужу. 
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– Последний раз предупреждаю! Нет – возьмём дом силой, всё 
подпалим! – кажется, Стенька и сам удивился своему попаданию и 
стоял растерянно, не зная, куда деть свой револьвер.

– Миша, открой ворота… – старый купец, несмотря на боль в плече, 
продолжал оставаться хозяином в доме. – Что им надо? И так почти 
весь скот забрали… хлеб уже забрали… деньги отняли… теперь ещё 
и дом, да где же такое видано? Открой, а то и вы пострадаете. Слава 
богу, хоть дочки у мужей и не видят моего позора, только вот перед 
снохами осрамился. 

– Сейчас отопрём, обождите, – старший сын вышел во двор и от-
кинул тяжелый брус с двери. Тут же ворвалась в ворота толпа во 
главе со Стенькой и затолкала Михаила в дом. 

Войдя в большую комнату, где сидящего на деревянном стуле 
Кузьмы Абрамыча облепили и сыновья с невестками и детьми, и 
Марфа, и старые старухи, оставшиеся из числа бывших слуг, Стенька 
громогласно заявил, косясь на купца:

– Согласно постановлению Кантемировского исполнительного 
комитета, вы подлежите немедленному выселению с полной конву-
скацией имущества как признанные социально опасным елиментом 
кулацкого движения нашего района. Сейчас подъедет уполномочен-
ный Красной Армии…

– Что ж ты, сволочь, его не дождался-то? Не побоялся, а? – купец 
попытался перебить говорящего, но безуспешно. 

– …вместе с бойцами, он и решит, что делать с вами дальше. У них 
на вас есть особое указание. На все сборы у вас пятнадцать минут, 
взять можете только одежду и хлеб, ценное теперь принадлежит нам. 

– То есть как это «нам»? Кому это «вам»? – старый купец про-
должал глядеть на ворвавшихся твёрдым взглядом, будто веря, что 
переломит их силу и постановление своей волей. 

– Не нам, а… – Стенька съёжился под гнетущим взором Кузьмы 
Абрамыча, сразу вспомнив и батоги, и кнуты. И визгливо дополнил 
себя: – Советской власти всё принадлежит! Собирайся, немедленно!

Марфа, в отличие от мужа, смекнувшая, что миром дело не кон-
чится, во всяком случае, не сейчас точно, растолкала сыновей, по-
слав кого наверх, кого в кладовую за продуктами, а сама бросилась 
на женскую половину. В комнате повисло тяжёлое молчание. 

– Что ж ты и твоя власть делают? Разве я не давал тебе работу, разве 
я не платил тебе? Вы – не власть, вы хуже распоследних гайдамаков!

– Заткнись, старик! Ты всю кровь из нас выпил, я на тебя всю 
жизнь батрачил, тварь…

– Батрачил? Да если бы я тебя не заставлял батогами, ты бы сдох, 
с голоду бы катался! Забыл, как я тебя самого, при девках во дворе, 
спустив штаны, да мокрыми плетьми по голому заду?

Исход

www.bizdin.kg



182

Напоминание об этом позоре ударило в голову Стеньки, и он наот-
машь, не думая, ударил старика рукоятью нагана по голове. А потом, 
не останавливаясь, снова и снова. Ворвавшиеся с ним пытались его 
остановить, но в пылу бешеной злобы он кричал, захлебываясь от 
ярости, заглатывая собственный язык:

– Подавись, кулацкая сволочь! Это тебе за плети! А это за голый 
зад! А вот это, – что спину на тебя гнул... А вот это…

Заслышав рёв толпы, с ломающимся, то детским сопрано, то 
взрослым, только пробивающимся баритоном, в залу ворвался Егор-
ка и бросился защищать сбитое со стула безвольное тело отца, за 
что и сам получил наганом в лицо. Кровь брызнула из рассечённой 
губы, смешиваясь с пылью и грязью на полу, принесённой толпой. 
В комнату сейчас же сбежали с верхних комнат три старшие сына 
и остервенело бросились на Стеньку. В драку ввязались, защищая 
своего, и стоявшие в комнате до этого смирно мужики.

Внезапно среди царящего дикого шума снова прозвучал выстрел, 
на миг высветив комнату и установив в ней немое молчание. На этот 
раз наган Стеньки был не причем. В комнату вошёл, выстрелив, не 
глядя, в верхний угол и случайно выбив круглую зияющую дыру на 
старой иконе, на месте руки маленького Спасителя, благословляю-
щей людей, уполномоченный Красной Армии. 

– Я так понимаю, что Ермолины уже готовы к отбытию? – и, кив-
нув вошедшим с ним бойцам, приказал: – Выводите всех во двор и 
грузите в телегу. Старых приживалок гоните в зашей, пусть идут 
подобру-поздорову, куда глаза глядят, сейчас не до них. 

– Но мы ничего не успели взять, – протянула Марфа, прижимая 
к груди узел с вещами. 

– Вам ничего и не понадобится, в дороге получите необходимое. 
На выход!

– А что с этим делать, он вроде ранен, его что, на себе нести? – спро-
сил один из красноармейцев, присев на корточки рядом со стариком. 

– Здесь оставьте, он и сам сдохнет. 
– Мы не оставим отца, сами понесём! – бросился к старику Михаил, 

но был оттеснен бойцами.
– Не надо его нести! По постановлению тройки Ермолин Кузьма 

приговорён к расстрелу на месте, так что ему, что так подыхать, что 
эдак. Пора, выметайтесь!

У ворот стояла старая телега, некогда принадлежавшая самому 
купцу и изъятая на нужды революции несколько лет назад в ходе 
очередной продразвёрстки. Марфу, сыновей с жёнами и детьми по-
садили на неё, а вокруг дома, привлечённая выстрелами, уже нача-
ла собираться толпа. Михаил, увидев соседей, бывших скотников, 
старых знакомых-сверстников, с которыми играл в детстве в одном 
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дворе, лихо носился по местным улицам или рыбачил на сельской 
запруде, в надежде крикнул:

– Сколько мы будем это терпеть! Мужики, помогите! Не дайте в 
обиду! Вы же мою семью всю знаете испокон веков. Кому из вас мы 
сделали плохо? 

 Воззвания Михаила разлетались над глухо молчавшей окру-
жающей толпой. Многие из его друзей по детству опустили глаза, но 
стояли не шевелясь. К Ермолину сзади подошёл уполномоченный, 
повернул за плечо к себе и с размаху дал в зубы. Михаил тяжело упал 
в телегу. Красноармеец махнул рукой и караван двинулся. 

 Как только запряжённая кобылкой телега поехала, понукаемая 
хлыстом и окриками бойцов, толпа опрометью бросилась в дом. 

Трясущиеся на телеге, выкатывающей из деревни, мимо казав-
шихся в темноте призрачных, словно старые, обнажённые от плоти 
кости хат, семья Ермолиных успела увидеть, что творится с их до-
мом. Как из него начали вытаскивать кухонную утварь, как Стенька 
закричал, чтобы открыли амбары, как односельчане выносили их 
вещи, стараясь быстрее унести к себе домой всё, что удастся схва-
тить. Каждый из них пытался урвать себе кусок некогда огромного 
купеческого состояния, хватая и резные деревянные стулья, и бело-
снежную скатерть со стола. Кто-то из ворвавшихся потянулся за об-
разами с серебряными окладами в красном углу, но был оттеснён, и 
на пол упал лик Пресвятой Богородицы, с простреленной ручонкой 
Христа. Впопыхах и в полутьме икону не заметили, и поначалу кто-
то наступил на кипарисовую афонскую доску, а после и вовсе чьи-то 
ноги затёрли образ в дальний угол под старый массивный шкаф, 
который не то что унести, но и сдвинуть не могли с места. В том же 
углу валялось упавшее со стула, уже забранного кем-то, тело старо-
го купца Кузьмы Абрамыча, из ран которого уже не бежала кровь. 
Кровь, до этого скапливавшаяся в лужу под шкафом, измазала ста-
рый образ, и если бы кто-то присмотрелся, ему показалось бы, что 
икона утонула в багрянце. 

* * *

– Значит так, – в коридоре врач объяснял матери состояние её 
сына. – Операция прошла вполне успешно. Скоро он придёт в себя. 
– И, опережая вопрос матери, Мелис Турдубекович добавил: – Вам 
туда пока нельзя.

– А когда уже можно будет?
– Если и он будет стабилен, то к вечеру я переведу его в обычную 

палату. 
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– Простите, а не… Не рано ли в обычную палату, все-таки такая 
сложная травма?..

– Ну, во-первых, его переведут, только если его состояние не ухуд-
шится. А во-вторых, сегодня привезли двоих с ножевыми, одного с 
ожогами, вашего – с черепно-мозговой, и ещё у нас обычные больные 
с аппендицитами и прочим, так что… Вы поймите, мест в реанимации 
на всех не хватает и подолгу кого-то держать там мы не можем… Но 
вы не беспокойтесь, уверен, что всё будет отлично. Вы со следовате-
лем уже говорили?

– Нет, я его пока не видела.
– Пойдёмте со мной к посту медсестёр, кажется, он был там и хотел 

сразу взять у вас показания.

Глава 4

Телега с впряжённой в оглоблю кобылкой, смутно, но помнящей 
воскресение Лазаря, тряслась на каждом ухабе просёлочной дороги, 
жалобно постанывали и повизгивали несмазанные оси колёс, скри-
пом вторя страдальческим всхлипываниям людей и грубым окрикам 
конвоиров. Езда была неторопливой и праздной, словно никто никуда 
не спешил, будто дела шли, как и всегда – просто хозяева возвраща-
лись домой после усталого дня в переговорах, или ревизии дальних 
хозяйств, или, в итоге всего купеческого дела, шумного до изматы-
вания всякой честной человеческой души ярмарочного балагана. 

– Всё, хватит! Слазьте! Кобыла еле тянет – не щас, так через час 
Богу душу отдаст! Состав уже скоро отойдет, не успеваем. Пошли 
пешком! – окрик уполномоченного заставил сползти семейство с 
брички, оставив в ней только совсем уж маленьких детей. – Да по-
торапливайтесь! А ну, всыпьте им, чтобы ползли швыдче. 

Постанывая не тише прежнего, телега в окружении сгрудившихся 
вокруг неё людей и бойцов прибыла почти к самой полночи на же-
лезнодорожную станцию, пройдя почти пятнадцать верст от Канте-
мировки. На полустанке под парами стоял состав, в вагоны которого 
с похожих телег загоняли людей. Около одной из стоящих бричек 
Михаил узнал Лотышевых, первых фабрикантов во всей губернии, 
рядом же были и Кнутовы, и Волины, и Енгалычевы, и Протасовы, 
и Ничипоровы, и многие другие недавно ещё бывшие купцами, фа-
брикантами, заводчиками, державшими и торг, и производство, и 
кабаки всего уезда. 

Пришла очередь залезть в вагон и Ермолиным. Обычно Кузьма 
Абрамыч со старшими сыновьями добирался до ярмарок на собствен-
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ных подводах, но несколько раз Михаилу приходилось возвращаться 
и на поезде. Он помнил, что хоть места и были второго класса, но уж 
точно там были кресла для сидения, пусть и не такие широкие, как 
в первом, привилегированном, предназначенном для дворянского 
сословия. Здесь сидений не было. Совсем не было. Ермолины встали 
у входа, не зная, куда идти дальше.

– Чё встали? Ползи дальше! – из-за спин послышался окрик конвоя.
– Но ведь здесь некуда садиться…
– Так тебе и сиденья подавай, кулацкая морда? А может, первым 

классом отправить? Пшёл в вагон, пока зубы целы!
Ничего другого не оставалось как только, постояв с минуту, сесть 

на грязный, загаженный, деревянный пол.
– Папа, папа, а здесь навоз в углу. А здесь что, бычков возили? – 

завопил маленький сын Михаила. – А мы что теперь, как коровки 
поедем по железной дороге?

– Поедем, внучек, поедем, как коровки поедем, – Марфа, сидя на 
полу, поманила из угла малого и, усадив рядом с собой, тихо доба-
вила, чтобы никто не услышал: – Только бы не на забой…

В вагон входили и входили новые люди, кто-то из них Ермолиным 
был знаком, кого-то видели на ярмарках при торге, но в большинстве 
были им неизвестны. Наконец, состав вздрогнул, откатился назад и 
двинулся, натужно пыхтя. Дверь вагона закрыли снаружи. Сквозь 
щели в дощатых стенах вагона, через которые влетали порывы све-
жего воздуха, люди наблюдали за мельканием крон деревьев, рос-
ших вдоль насыпи. Вошедшие в вагон постарались расположиться 
поудобнее, гнездясь семьями. 

– Куда же нас везут? Может, на суд? – спросил мужчина в трес-
нувшем пенсне, с запёкшейся кровью на нижней губе, сидящий с 
молодой женой почти у самых дверей.

– Суд у них скорый, раз на месте – и всё, как моего батю, – ото-
звался зло Михаил.

– Как? Таки, неужели и самого Кузьму Абрамыча?.. – проблеял 
жидкий голосок из толпы, но вопрос остался без ответа. 

Минут через сорок состав начал сбавлять ход и остановился на 
станции соседнего с Кантемировкой уезда. Двери отпёрлись, и пона-
чалу всем показалось, что нужно выходить. Люди вскочили с пола, 
засобирали детей, но в вагон начали заталкивать новый люд, а выхо-
дить уже находившимся, было строжайше запрещено. Новоприбыв-
шие тоже встали посреди вагона с недоумением глядя на сидящих.

– Здесь же нет мест, куда садиться?
– Пошёл! Не задавать вопросов! Садись, дайте место…
– Да вы хоть знаете, кто я такой? Я купец первой гильдии Ники… 
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– внезапный удар в лицо отбросил купца Никитова вглубь вагона на 
сидящих людей, а дверь резко захлопнулась. 

На каждой новой станции к ним добавлялся новый народ, сначала 
из соседних уездов, теперь называемых районами, потом из грани-
чащих губерний. К вечеру вагон набился так, что мест для лежания 
уже не хватало, и все просто сидели, прижавшись друг к другу. По-
езд продолжал бег. Ночью на очередной станции Михаил попытался 
поспрашивать солдат с перрона:

– Вы не знаете, куда нас везут? Нам ничего не сказали…
– Мы тоже ничего не знаем, зайди в вагон! 
– Но нас ещё не кормили, дети проголодались…
– А вы, наверное, думаете, что вас и кормить будут? Жрите, что 

есть! Небось до этого-то привыкли к кофиям, здесь вам нет погребов!
– Но как же так можно? А когда можно будет… ну того…
– Чё того? 
– Ну.. в отхожее место нас когда выпустят?
– А кто вам сказал, что вас будут выпускать… Ха-ха… Сами справ-

ляйтесь где-нибудь в конце вагона…
– Что же мне срамиться перед женщинами, перед детьми?
– Что-то ты разговорчивый больно! А ну, зайди! Не то сейчас при-

кладом заведу…
Поезд шёл и шёл. Несмотря на весну, морозы били по ночам ощу-

тимые, и к утру несколько человек начали кашлять, младшую дочку 
Михаила, Гарпину, начало знобить, хоть она и была укутана всеми 
шалями и платками с матери и Марфы. 

Люди, сначала стыдившиеся друг друга и терпевшие нужду изо 
всех сил, вскоре не выдержали и потянулись в угол вагона, где была 
случайно пробитая бычьими копытами дыра. Кто-то, глядя на справ-
ление нужды, отворачивался, некоторые возмущённо вертели голова-
ми и причитали, но вскоре всех заставила естественная потребность 
организма прибегнуть к помощи, как ее называли, «бычьей дыры». 
И, как выразился один из мужчин, прикрывавших спиной жену с 
дочками и словно извинявшийся перед всеми:

– Уж лучше так… уж лучше пускай лопнет совесть, чем мочевой 
пузырь…

Через три дня бега по колее у многих закончились запасы продук-
тов, что они взяли с собой из дому. Против сказанного, продуктов не 
выдавалось, и народ начинал голодать. Таких проблем у Ермолиных 
пока не возникло – Марфа предусмотрительно кроме вещей засунула 
в узлы несколько свиных окороков, сала, хлеба и колбасы. Однако 
через шесть дней и эти запасы подошли к концу, хотя взрослые от-
казались от еды уже три дня как, оставив всё совсем малым детям. 
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Жевать что-то съедобное стало гораздо более стыдливым занятием, 
чем сходить в отхожее место. Как только кто-то что-либо доставал, 
десятки взглядов устремлялись на него, жующего. Каждый вгля-
дывался в то, как с очередным хрустом, с надавливанием зубами 
исчезал маленький кусочек пищи в чьём-то горле. Труднее всего 
было с детьми. Взрослому, когда он подходил и просил еды, или с 
надеждой вглядывался жующему в рот, отказать было проще, чем 
ребёнку, который не просто всматривался, но и подбегал, и просил 
этот самый кусочек. Большинство были бы и рады отдать, но тогда 
остались бы совсем без пищи собственные дети. Поэтому вскоре всё 
скудное поедание пищи происходило только ночью и тихо-тихо, 
стараясь не клацнуть зубами или громко сглотнуть, так, чтобы этого 
никто не видел, а по возможности, даже и не слышал.

На четвёртый день состояние Гарпины совсем ухудшилось, девоч-
ку била крупная дрожь, к вечеру она покрылась испариной. Малень-
кую девочку подбрасывало в кульке одежды так, что её зубки бились 
друг от друга, а пот выедал голубые глазки ребёнка. 

Каждая ночь только усугубляла её состояние, хотя она и была 
единственной из всей семьи, кто питался жалкими остатками до-
машних караваев, бережно сберегаемыми только для неё. Пятая ночь 
в поезде прошла очень тревожно, девочка агонизировала на руках 
у Марфы. Утром Михаил начал расталкивать людей, выспрашивая 
среди них доктора или фельдшера. Таковых не оказалось, только 
отозвалась одна старая беззубая бабка, которая назвалась знахаркой.

– Пособыть я усё равно не могу, травы осталися у хаты… Але до-
гляжу, можь, забололачу дитину…

 Приблизившись в девочке, она велела её раздеть, чтобы наложить 
заговор, осмотрела с ног до головы, что-то долго шептала, бубнила, 
плевала через левое плечо, трижды стукнула по дереву. Наконец, 
она повернулась к Михаилу:

– Я заболачила дитину… Але готовся, к вичиру вона умре…
Так и случилось. К вечеру девочка забилась в сильнейшей агонии, 

потом тельце обмякло, и её мать, сноха Марфы, вместе со свекровью 
заревели во весь голос. Невольные свидетели горя, пассажиры вагона, 
как могли, успокаивали молодую мать:

– Ну, чего ты ревёшь, дурёха? Ты ж молодая, ещё родишь…
– Не вопи, все мы там окажемся…
– И скорее всего, – добавил кто-то, – наш состав будет там очень 

быстро, не успеешь очухаться, будешь уже с дочкой…
Поезд шёл с остановками то днём, то ночью, уже три дня никого 

в вагон не загоняли и внешние засовы на дверях не отпирались. При 
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очередной ночной остановке Михаил обратился с просьбой к маячив-
шему сквозь щели вагона солдату похоронить дочь.

– Некогда, некогда, состав сейчас отходит… Ты думаешь один 
такой? Вас много, сами разбирайтесь…

На вторые сутки люди начали ворчать, что пора бы куда-то деть 
тельце девочки, потому как находиться в вагоне, особенно днём, стано-
вилось всё сложнее. На четвёртый день народ начал открыто выражать 
недовольство, руганью заставляя Михаила что-то предпринять. 

– Что я могу сделать? Куда я её дену? Двери ведь не открывают…
– А ты в бычью дыру сбрось. Она маленькая – пройдёт… – подал 

кто-то голос с пола.
– Да я тебя самого сейчас сброшу... – Михаил бросился в толпу с 

кулаками, но его оттащили.
– Брось, парень, ничего другого не остаётся, не задыхаться же нам 

здесь, – на разные лады успокаивали и доказывали ему.
– Что же вы, ироды? Что же это за жизнь? Посрать нормально не 

могу… Пожрать нету… Даже дочь похоронить не могу… Что же мне 
её, как собаку под откос? – Михаил впервые заплакал. Крупные 
слёзы из мужских глаз побежали сначала на щёки, потом на оклад 
бороды, а затем падали, разбиваясь, на пол.

В тот же вечер маленькую Гарпину, просунув через «бычью дыру», 
которую пришлось расширить ударами ног, сбросили в колею под 
колеса поезда.

К этому времени заболевших и ослабленных людей было предо-
статочно, так что такие похоронные процессии стали проходить 
ежедневно, а нередко и дважды, и трижды за сутки. Установился 
даже своеобразный ритуал: умершего клали посреди вагона, люди, 
двигаясь по часовой стрелке, подходили к телу, всматривались в 
лицо, словно стараясь запомнить его. В этом было утешение, хотя 
тело и выбрасывалось как мусор, но сам человек как бы оставался 
в памяти. Потом тело заматывали тряпьём, и пропихивали в дыру. 

 Запасы продуктов иссякли окончательно, и люди были вынужде-
ны грызть сначала простыни и скатерти, в которых была завёрнута 
еда, пытаясь высосать из них оставшиеся запахи и крошки. Потом 
пошли в зубы предметы одежды. Вскоре люди поняли, что лучше 
жевать что-то кожаное и повытаскивали стельки из ботинок, затем 
сняли с них шнурки и оторвали язычки, самые отчаявшиеся пы-
тались грызть грязные подошвы. Считалось, что чем больше грязи 
было на подошвах, тем сытнее становился обед. 

Воды людям тоже не давали, но с влагой было легче, то и дело 
шли дожди и сквозь прохудившуюся крышу состава люди получали 
живительную влагу, мочили одежду, чтобы запасти её впрок.
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После десяти суток пути ссыльные перестали быть похожими на 
самих себя. У одних натянулась кожа, проступили скулы и ключи-
цы, глаза даже в полной темноте горели каким-то неестественным 
светом. Другие, наоборот, распухли, словно пробыли неделю в воде, 
их животы стали, как тугие бочонки. Чем могучее был мужчина до 
ссылки, тем сложнее ему было сейчас. Сначала по ночам, затем и 
днём стали раздаваться стоны, громкие клокотания не то в горле, не 
то в желудках, кто-то кричал и просил есть, потом в бреду требовал 
счёт и пытался расплатиться несуществующим серебром. Такой бред 
был явным признаком скорой кончины. Хотя бывало, что умирали 
и тихо, так, что даже родители не замечали ночью смерти детей, 
мужья – жён, а супруги – и тех, и других.

На пятнадцатые сутки поезд в очередной раз замедлил ход и оста-
новился. Против традиции засовы с дверей были откинуты, и прямые 
лучи палящего солнца хлынули в вагон.

– Выходите, приехали! – однако мало кто из людей зашевелился 
на этот приказ, после чего красноармеец запрыгнул в вагон и начал 
пинать, вышвыривая, сидящих. – Я сказал – слезай! Пошёл из ваго-
на! Чё, баре, попривыкли сидеть на харчах… ничё, и так поползёте! 
Пошёл, кому сказал!

Сперва по одному, затем помогая друг другу, люди вставали с 
пола, с тоской оглядывая вагон, будто он успел стать для них родным 
домом.

Вывалившись из состава, люди оказались на открытом полустан-
ке, лицом к лицу с бескрайней степью, куда отныне каждый из них 
был сослан на неопределённое время решением революционных троек 
и исполнительных комитетов. Жаркий до обжига глины ветер ударил 
в лицо. На всём пространстве, доступном взгляду, не было видно ни 
одного селения или одинокого строения, не было даже курившихся 
дымов.

Поезд снова набирал пары, бойцы загружались в первый вагон, но 
прежде, на прощание конвойные команды, выстроив всех, объявили:

– Вы не имеете права без специального разрешения покидать 
Среднюю Азию. Вы – предатели, кулаки, социально опасные эле-
менты! Вы – сосланы сюда на вечное поселение! Вы – лишены всех 
гражданских прав! – и, усмехнувшись, добавили, – обживайтесь!..

Поезд отошёл от станции, оставив на ней более пятисот голодных, 
измученных людей, с тоской глядевших то вслед уходящему пере-
стуку колёс, то на голую, выжженную дневным светилом землю.
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* * *

– Вы знаете, за что могли напасть на вашего сына?
Следователь РОВД сидел рядом с матерью Алексея в коридоре, 

держа на руках папку с документами и делая пометки в бумагах.
– Наверное, ограбление… он возвращался из Русского драмтеатра. 

Я всегда очень беспокоилась, что ему приходилось возвращаться от-
туда по вечерам. Боялась, что что-нибудь… вот и произошло.

– Не похоже это на ограбление, мобильный оставили, деньги 
тоже… А почему он не ездил на такси, так же безопаснее?

– Ну, понимаете… – Лидия Николаевна опустила глаза и вроде 
даже покраснела, – у нас нет таких денег. Я зарабатываю совсем мало, 
а отца у Лёши нет, вот и… – она опустила лицо в колени. – Это я… я 
виновата! Всё эти чёртовы деньги, всю жизнь тянешься, стараешься… 
Если бы я дала ему на такси…

– Постойте, прекратите, да перестаньте вы рыдать! Вы тут при-
чём? Сейчас у многих нет денег. Что же винить себя в том, что кто-то 
напал на сына? 

Лидия Николаевна подняла глаза на следователя и спросила:
– А вы найдёте их? Тех…
– Вот придёт ваш сын в себя, я его допрошу, и будет хоть от чего 

оттолкнуться… Кого сейчас искать? Надо ждать… 
 

(Продолжение следует)
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Орток мурас

ОГУЗНАМЕ

Алгачкылардан болуп немис окумуштуусу Дентис бул чыгармадан 
їзїндїлєрдї которуп жарыялаган. Ошону менен катар мезгилде эле 
Радлов чыгарманын сїрєткє тартылган нускасын жарыкка чыгар-
ган. Анын соўунан «Огуз наменин» жаўы нускалары жана котормо-
лору да пайда болгон. 1912-жылы Стамбулда Тогандын котормосу 
тїрк тилинде жарык кєргєн. 1959-жылы А. М. Ширбак «Огуз наме-
ни» славян транскрипциясы менен орусча котормосун жарыялады.

«Огуз намедеги» баш каарман жєнїндє да талаш-тартыштар жана 
ар кандай кєз караштар бар. Айрым тарыхчылар Теўиркуту баатыр 
Теўиркуттун єзї деп айтышса, айрымдары Чынгызханга кыяс кы-
лышат. Айрымдары эч бир негизи жок эле Искендер Зулкарнайнга 
да божомолдошот.

Кытайдын байыркы жылнаамалары – «Тарыхнаама», «Тун хан 
жылнаама», анын «Ундар жєнїндє аўгеме» баштамасында огуздар 
жєнїндє сєз болот. Бул жылнаамаларга караганда тїрк элдеринин эў 
байыркы урууларынын бири «огуздар» милададан мурунку II кылымда 
жуўгар талаасында жашаган экен.

Суй империясынын (581–618) тарыхы эсептелген «Суй жылнаа-
масынын» «Туралар жєнїндє аўгеме» деген бабында  VII кылымдын 
башында чыгышта Хинган тоолору, Байкал кєлї, Силинга, Орхун 
дарыясынын жээктеринен тартып батышта Днепр дарыясы, Кара 
деўиз жээктерине чейин болгон єрєєндє жашаган тїрк урууларынын 
аты, жайгашкан жерлери жєнїндє ынанарлык маалыматтар берил-
ген. Бул башталмада Кумулдун батышынан тартып, Кара шаардын 
тїндїгїндєгї Ак тоо (Теўир тоонун) айланасында огуздар, кыргыз-
дар жашаган деп кєрсєтїлєт. Бул «Огуз наменин» кыргызча алгачкы 
ирет которулушу. Тїп нускасынын катар кур санын билдирїї їчїн 
номерлер коюлду.
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I

1. Ушундай болсун дешти.  Анын турку мына мындай (Буканын сїрєтї  
  тартылган).
2. Ошондон кийин кубанычка бєлєнїштї.
З. Бир кїнї Айхан бошонду.
4. Ал бир эркек тєрєдї.
5. Бул баланын бети-башы кєк болчу.
6. Оозу чоктой кызыл, кєздєрї кєгїш, чачтары, каштары
7. кара болчу.  Ал перилерден да
8. сулуу эле. Бул бала
9. энесинин ууз сїтїн бир эле жолу ээмп, экинчи кайталап 
10. энесин эмбеди. Чийки эт, тамак, шарап сурады,

II

11. тили чыга баштады. Кырк кїндєн кийин, 
12. чоўойду, басты, ойноду. Анын балтыры буканын бутундай, 
13. бели кєк жалдын белиндей, ийни кара буйбулдун ийниндей, кєкїрєгї 
14. аюунун кєкїрєгїндєй. Бардык денесин коюу жїн баскан эле. 
15. Ал жылкыларга кєз чаптырчу. 
16. Ат минип уу уулачу. 
17. Кїндєр єтїп, тїндєр єтїп

III

18. жигит болду. Бул кезде ушул 
19. жерде, бир чоў токой болор эле. 
20. Анда  кєптєгєн дарыя-єзєндєр акчу.
21. Бул жерде жапайы айбандар кєп болор эле, куштар учуп жїрїшчї.
22. Ушул токойдун ичинде алп бир кыйат бар эле.
23. Ал нечендеген мал-сал менен адамдардын башын жуткан
24. єтє жырткыч бир айбан болчу, ал эл-журтка чоў азап салган эле.
25. Огуз каган бир
26. баатыр киши эле. Ал кыйатты ууламакчы болду. 
27. Кїндєрдїн биринде ал ууга чыкты.
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IV

28. Найза кармап, жаа-жебесин асынып жана кылычын жалаўдатып, 
 калкан алып,
29. аттанды. Бир бугу кармады, ал кармаган бугуну
30. тал чыбык менен бакка арчындап байлап коюп кетти.
31. Эртеси таў атканда келип,
32. караса кыйат бугуну алып
33. кетиптир. Ал дагы бир аюуну кармап,
34. аны алтын куру менен даракка байлап коюп кетти.
35. Экинчи кїнї таў эртеў менен 
36. келгенинде билди, кыйат аюуну алып кетиптир.

V

37. Ал (жаўкы) дарактын тїбїндє турганында, 
38. кыйат келип башын Огуздун калканына урду. 
39. Огуз найзасы менен кыйаттын башына чапты, аны 
40. єлтїрдї, кылыч менен башын кести, аны алып кетти. 
41. Ал дагы келгенинде кєрдї, бир шумкар кыйаттын иче-кардын 
42. жеп турганын, ал шумкарды жаа 
43. менен єлтїрдї, анын башын кести.
44. Анан кийин ал минтип айтты: «Карагылачы, мына бул 
 шумкардын кейпин (Бир шумкардын сїрєтї тартылган).
45. Кыйат бугуну жеди, аюуну жеди, ал канчалык темирдей катуу

VI

46. болсо да найзам акыры аны єлтїрдї, 
47. шумкар кыйатты жеди, ал шамалдай тез болсо да, 
48. жаам акыры аны єлтїрдї. Сїйлєп болуп кетип калды. Мына бул 
49. кыйаттын турку (Кыйаттын сїрєтї тартылган). 
 Кїндєрдїн биринде
50. Огуз каган бир жерде Теўирге сыйынып жатканда, (айлана) 
51. караўгылашып, асмандан бир 
52. жашыл жарык тїштї.  Ал кїндєн да нурдуу,
53. айдан да жарыгыраак эле.
54. Огуз каган анын жанына келип караса,
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VII

55. ушул жарыктын ичинде бир кыз
56. жалгыз олтуруптур.
57. Ал аябагандай сулуу кыз эле. Анын маўдайында чоктой
58. жаркыраган меўи бар болуп, кудум эле
59. темир казыкка окшочу. Ал кыз ушунчалык сулуу болчу,
60. ал кїлсє Теўири да кїлчї,
61. Ал ыйласа Теўири да ыйлачу.
62. Огуз каган аны кєргєндє бїтїн денеси калтырап эсин жоготту.
63. Аган ашык болду, аны алды.

VIII

64. Аны менен чогуу жатты, тилегине жетти. 
65. Анын боюна бїттї, кїндєр єтїп, тїндєр єтїп, 
66. ал бошонду, їч эм эркек тєрєдї. 
67. Тунуна Кїн деп, 
68. ортончусуна Ай деп, кенжесине 
69. Жылдыз деп ат койду. Бир кїнї 
70. Огуз каган ууга чыкты. 
71. Алдындагы кєлдїн ортосунан бир тїп 
72. даракты кєрдї. Бул дарактын куушунда 
73. бир кыз жалгыз отурган эле. 
74. Ал аябагандай сулуу эле, анын 
75. кєзї асмандан да кєгїш,
76. чачы суунун агымындай,
77. Тиши берметтей болчу, ал ушунчалык
78. сулуу кыз болчу дейсиў, жер жїзїндєгї адамдар аны кєрсє:
79. «Ох, чиркин, чїрєк тура» – деп айтышмак.
80. Сїт кымызга айланды.
81. Огуз каган аны кєргєндє талып жыгылды, жїрєгїнє

IX

82. чок тїштї, ага ашык болду, аны алды, аны менен чогуу жатты. 
83. Тилегине жетти. Анын боюна бїттї. 
84. Кїндєр єтїп, тїндєр єтїп, ал бошонду. 
85. Їч эркек эм тєрєдї. 
86. Тунуна Кєк, 
87. Ортончусуна Тоо,
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88. кенжесине Деўиз деп ат койду. 
89. Ошондон кийин, Огуз каган чоў 
90. той берди, эл-журтту чакырды.

X

91. Алар келип катышты. Кырк їстєл, кырк
92. орундук жасатты.
93. Эл тїрдїї тамак-аштан жешти.
94. Тїркїн арак-шараптан ичишти. Тойдон соў,
95. Огуз каган бектерге жана эл-журтка
96. жарнама тїшїрїп мындай деди:
97. «Мен силерге болдум каган,
98. Алгыла жаа менен калкан.
99. Тамга болсун бизге бул жер,
  Кєк карышкыр болсун жана ураан.
100. Темир найзалар болсун токой, уучулуктан
101. жашырсын мал-сал жана да асы аксын дарыя-агын, 
102. Кїн туу болсун,
103. Асман коргон.

XI

104. Андан кийин Огуз каган туш-тушка жарнама чыгарды. 
105. Кат жазып ал элчилерден жиберди. Бул катта мындай жазылган: 
106. «Мен уйгурлардын каганымын. 
107. Мен бїткїл ааламдын каганы болушум керек. 
108. Мен силердин мага баш ийишиўерди сураймын. 
109. Кимде-ким менин оозумду караса, 
110. мен ага белек берип, 
111. аны менен дос боломун. 
112. Кимде-ким оозумду карабаса, каарданып 
113. кол алып,
114. аны єзїмє душман кыламын.
115. Колдорум бардык эле жерде силерди жок кылат».
116. Бул кезде оў тарапта
117. Алтын каган деген бир каган бар эле, ал
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XII

118. Алтын каган Огуз каганга элчи жиберип,
1 19. кєптєгєн алтын-кїмїш,
120. толгон-токой асыл таш, шуру-берметтерди белек этип,
121. Огуз каганга баш ийе тургандыгын билдирди.
122. Огуз каган анын жакшы бектери менен достук байланыш орнотту.
123. Алтын каган менен дос болду.
124. Сол тарапта Урум (Рим) деген бир каган бар эле.
125. Бул кагандын
126. Колдору арбын жана шаарлары кєп болчу.

XIII

127. Бул Урум каган Огуз
128. кагандын жарнамасын кабыл албады,
129. аны урматтап алдына барбады.
130. «Бул сєздєрдї тоотуп да койбоймун» – деп, жарлыкка моюн сунбады.
131. Муну менен Огуз кандын каары келип,
132. ага кол чыгарууга даярданды.
133. Тууларын кєтєрїп, колдоруна жол баштап аттанды.
134. Кырк кїндєн кийин, Муз тоо деген
135. тоонун бооруна жетип келди.

XIV

136. Чатыр тигип, тынч укташты. 
137.Таў сїргєндє Огуз кагандын 
138. чатырына кїндєй бир жарык тїштї.
139. Ал жарыктын ичинен, кєк тїктїї,
140. кєк жалдуу чоў
141. бир эркек бєрї чыкты. Бул бєрї Огуз каганга
142. мындай деди:
143. «Эй, Огуз сен,
144. Урумга кол алып барсаў,

XV

145. Мен алдыўарга жол баштап жїрємїн». 
146. Ошондон кийин, Огуз каган 
147. чатырларын чечип аттанды. 
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148. Караса, колдордун алдында 
149. кєк тїктїї, кєк жалдуу
150. чоў бир дєбєт
151. жол баштап кетип бара жатат, аны менен
152. алар бєрїнїн артынан
153.  ээрчип илгериледи.

XVI

154. Бир канча кїндєн кийин, кєк тїктїї,
155. кєк жалдуу бул чоў
156. дєбєт жолдон токтоду. Огуз да аскерлери менен бирге токтоду.
157. Бул жерде Итил деген бир дарыя бар эле.
158. Итил дарыясынын жээгиндеги
159. Кара-Тоонун боорунда
160. Катуу согуш болду.
161. Эки кошундун ортосунда єтє катуу
162. кармашуу болду. Согуш эл-журттун кєўїлїнє тийип,
163. кєп кайгы салды.
164. Уруш ушунчалык катуу болду дейсиў,
165. Итил дарыясынын суусу,
166. кыпкызыл жошого айланды.
167. Огуз каган жеўди,
168. Урум каган качты,
169. Огуз каган Урум каганынын кагандыгын алды.
170. Элин-жерин єзїнє каратты, кєптєгєн жансыз
117. жана жандуу олжолор Огуз кагандын

XVII

172. ордосуна кирди. Урум кагандын бир, 
173. бир тууганы бар болчу, анын аты Урус бек эле. 
174. Урус бек уулун,
175. тоонун чокусуна жайгашкан, айланасы 
176. тереў чуўкурлар менен курчалган
177. шаарды коргоо їчїн жєнєттї жана уулуна:
178. «Шаарды коргошуў керек, согуш башталгандан кийин да,
179. шаарды коргоп калышыў керек» – деди.
180. Огуз каган ошол шаарга аттанды.
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XVIII

181. Урус бектин уулу Огуз каганга
182. Кєптєгєн алтын-кїмїш алып келди жана да: 
183. «Эй, сен менин каганымсыў! 
184. Атам бул шаарды мага берген жана 
185. шаарды коргошуў керек, согуш башталгандан кийин да 
186. шаарды коргоп калышыў керек деген. 
187. Эгер атам таарынып калса, 
188. менин кїнїм эмне болот? 
189. Мен Сенин буйругуўду аткарууга даярмын.

XIX

190. Биздин бактыбыз, сенин бактыў,
191. биздин уругубуз 
192. сенин дарагыўдын уругунан, 
193. Теўири сага
194. бїткїл жерди берїїдє. Менин єзїм жана бактым 
195. да сага таандык. Мен сага тиешелїї болгондугумдан, 
196. достуктан кетпеймин – деди.
197. Огуз каганга жигиттин сєзї жакты, 
198. сїйїнїп кїлдї

XX

199. жана: «Мага кєп алтын тартуулапсыў, 
200. шаарды жакшы коргоптурсуў» – деди. 
201. Ошондуктан ага «Сактап» деп ат койду. 
202. Ага достук кылды, ошондон кийин Огуз каган 
203. Колдору менен чогуу Итил дарыясына келди. 
204. Итил дарыясы чоў дарыя болчу. 
205. Огуз каган аны кєрїп минтти: 
206. «Итилдин суусун кантип єтєр экенбиз?» Колдордун ичинде
207. Олус Ордобек деген мыкты бек бар болчу.

XXI

208. Ал жєндємдїї жана акылдуу адам эле,
209. Ал бек дарыянын жээгинде кєп тал-бадалдардын тургандыгын 
кєрдї.
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210. ошону менен жаўкы бек.... ошол талды.... кести.
211. Аны суунун їстїндє калкытып, єздєрї анын їстїнє чыгып, Итил 
дарыясынан єттї. 
212. Огуз каган сїйїнїп кїлдї, анан минтти: 
213. «Эй, сен бул жерге бек болгун 
214. кыпчак сага ат болсун». 
215. Алар улам илгерилеп жїрє берди. 
216. Ошондон кийин, Огуз каган жана жаўкы кєк тїктїї

XXII

217. кєк жалдуу дєбєт бєрїнї кєрдї. 
218. Бул кєк дєбєт Огуз ханга минтип айтты: 
219. «Огуз, эми колдоруўду ээрчитип бул жерден козгол, 
220. Сен эл-журт менен бектерди баштап жїргїн, 
221. Мен сага жол баштап жїрєйїн». 
222. Таў атканда, Огуз каган дєбєт 
223. бєрїнїн колдорунун алдында, 
224. жол баштап кетип бара жаткандыгын кєрїп сїйїндї
225. жана їзгїлтїксїз илгерилеп жїрдї.

XXIII

226. Огуз каган бир чаар айгырга минчї. 
227. Ал бул айгырды, єтє жакшы кєрчї. 
228. Жолдо ал айгыр кєздєн кайым болду.
229. Бул жерде бийик бир тоо бар эле
230. Анын їстї мєўгї муз болчу,
231. чокусунда болсо ак карлар бар эле.
232. Ошондуктан бул тоо Муз тоо деп аталчу. 
233. Огуз кагандын айгыры 
234. Муз тоонун ичине кирип кетти.

XXIV

235. Ошентип, Огуз каган кєпкє дейре азап чекти.
236. Колдорунун арасында олбурлуу жана шамдагай бир жигит бар 
 болчу. 
237. Ал эч нерседен тайманбаган баатыр киши эле. 
238. Согуштун сыноолорунда туруштук берген адам болчу. 
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239. Бул киши атты издеп тоого жєнєдї.
240. Тогуз кїндєн кийин Огуз каганга айгырды таап 
241. берди. Муз тоо єтїк суу болгондуктан, 
242. бул бектин бардык денесине 
243. кар, муз тоўуп калган эле.

XXV

244. Огуз каган сїйїнгєнїнєн кїлдї, анан минтип айтты:
245. «Эй, сен бектерге башчы болгун,
246. сенин атыў тїбєлїк «Карлук» болуп калсын жана ага
247. кєптєгєн дїнїйєнї белекке берди. Дагы їзгїлтїксїз илгериледи.
248. Ал жолдон бийик бир їйдї кєрдї,
249. бул їйдїн дубалы алтындан, тїндїгї кїмїштєн,
250. эшиги темирден жасалган эле.
251. Эшиги кулпулануу, ачкычы жок эле.
252. Колдордун ичинде бир атыккан уста бар эле.

XXVI

253. Анын аты Томурду Фагул болчу. 
254. Огуз аны: «Сен бул жерде калгын.
255. Эшикти ач, ачкандан кийин ордуўа кайтып бар» – деп буйрук берди
256. жана аган Калач деп ат койду.
257. Їзгїлтїксїз илгериледи. Бир кїнї кєк жїндїї, 
258. кєк жалдуу дєбєт бєрї дагы жолдо токтоду. 
259. Огуз каган да жолдон токтоп, чатырларын тикти. 
260. Бул айдалбаган тїздєў жер эле, 
261. Чурчыт деп аталчу.

XXVII

262. Анын эл-журт кєп, жерлери кенен болчу. 
263. Бул жерде жылкылар, уйлар, алтын-кїмїш, бермет, 
264. Асыл таштар кєп эле. Чурчыттын каганы 
265. жана эл-журту Огуз каганга каршылык билдирди. 
266. Уруш башталды. Эки тарап ок чыгарып, кылыч 
267. менен чабышып согушту. Огуз каган Чурчыт 
268. каганын жеўди, анын башын кесип єлтїрдї. 
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269. Чурчыттын элин єзїнє каратты.
270. Уруштан кийин,

XXVIII

271. Огуз кагандын колдоруна, нєкєрлєрїнє жана элине 
272. кєп олжо тїштї дейсиў, 
273. аны ташуу їчїн ошончолук ат, качыр, єгїздєр аздык кылды. 
274. Огуз кагандын колдорунун арасында 
275. жашап калган бир уста киши бар болчу. 
276. Анын аты бармактуу Юсуп Биллиг эле. 
277. Бул чебер киши бир бийик араба жасады. Арабанын їстїнє 
278. жансыз олжолорду жїктєдї, 
279. арабага жандуу малдарды чегип (кошуп) аларга сїйрєттї.

XXIX

280. Нєкєрлєр, эл-журт муну кєрїп таў калышты,
281. алар да араба жасашты.
282. Бийик араба жїргєндє «канга-канга» деген їн чыкчу.
283. Ошондуктан ага «Канга» деп ат койду.
284. Огуз каган кангаларды кєрїп кїлдї, анан минтти:
285. Канга менен жансыз олжолорду
286. жандуу олжолор сїйрєп басат экен.
287. Бийик арабаны тїбєлїк унутуп калбас їчїн,
288. «Канголук» сенин атыў болсун деп сєзїн бїтїрїп жїрїп кетти.

XXX

289. Андан соў, Огуз каган дагы кєк жїндїї, кєк жалдуу 
290. дєбєт бєрї менен Сынду, Таўгут, 
291. Шагам тараптарга жїрїш кылып барды, 
292. кєп уруш жана кагылышуулардан кийин ал жерлерди 
293. басып алды жана ал жерлерди єзїнїн мамлекет курамына кошту. 
294. Унутуп калбаш керек, 
295. тїштїк тарапта Баркан деген 
296. жердин бар экендигин билїї керек. 
297. Ал жер єтє семиз жана ысык жер экен.
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XXXI

298. Ал жерде айбанаттар менен куштар кєп экен, 
299. Алтын, кїмїш байлык кєп экен. 
300. Ал жердеги элдердин єўї капкара экен. 
301. Каганынын аты Масар каган экен. 
302. Огуз каган ошол жакка аттанды. 
303. Єтє катуу согуш болду.
304. Огуз каган жеўди. Масар каган качты.
305. Огуз каган бул жерди басып алды. Буга анын достору
306. сїйїндї, душмандары зар какшады.

XXXII

307. Огуз каган аны жеўген соў, 
308. Деле бїтпєс байлыкка жана мал-жанга ээ болду. 
309. Ошентип аларды єз элине ташып кетти. 
310. Унутуп калбаш керек, 
311. Кишилерге билдирїї керек, Огуз кагандын 
312. жанында ак сакал, чачы куудаў, 
313. кєсєм кара абышка бар болчу. 
314. Ал билерман жана сергек вазир эле. 
315. Анын аты Улук Тїрїк болчу.

XXXIII

316. Кїндєрдїн биринде, ал тїшїндє
317. Бир алтын жаа менен їч кїмїш жебе кєрдї.
318. Бул алтын жаа кїн чыгыштан тээ кїн батышка дейре 
 созулган болчу. 
319. Їч кїмїш жебенин учу 
320. тїштїктї кєрсєтїп турган эле. 
321. Ойгонгон соў, ал тїшїндє кєргєндї 
322. Огуз каганга айтып мындай деди: 
323. «Эй, каганым, сенин ємїрїў узун болсун.

XXXIV

324. Эй, каганым, сенин элиў мыйзамыўа адилеттїї жєлєк болсун. 
325. Кєк Теўири тїшїмдє мага белги берди: 
326. «Басып алган жерлерин урууларына бєлїп берсин» – деп. 
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327. Огуз каган Улук
328. Тїрїктїн сєзїн угуп єтє сїйїндї, 
329. Анан: «Айтканыў келсин» – деди. 
330. Экинчи кїнї таў атканда балдарын 
331. чакырып алып айта баштады: «Эй (уулдарым),
332. кєўїлїм ууга чыгууга тартып турат, карып калганымдан

XXXV

333. ууга барууга шайым келбейт. Кїн, 
334. Ай, Жылдыз – їчєєўєр таў атар тарапка баргыла. 
335. Асман, Тоо, Деўиз – їчєєўєр кїн батыш 
336. тарапка баргыла». Ошентип 
337. їчєє кїн чыгышка,
338. калган їчєє кїн батыш тарапты кєздєй жєнєштї. Кїн, Ай, 
339. Жылдыз кєптєгєн айбан жана куштарды уулады жана 
340. жолдон бир алтын жаа таап алышты, 
341. табылганы атасына беришти.

XXXVI

342. Огуз каган сїйїндї жана 
343. алтын жааны їчкє бєлдї, анан минтти: 
344.  «Эй, агалар, бул жаа силерге таандык болсун, 
345. силер жаа єўдєнїп окту кєкєлєтє аткыла». 
346. Ошондон кийин Асман, Тоо жана Деўиз 
347. кєп айбан менен куштарды уулаган соў,
348. жолдон їч кїмїш жебе таап алышты жана аны 
349. атасына тапшырып берди. 
350. Огуз каган сїйїндї

XXXVII

351. жана жебени їчєєнє бєлїп берип минтип айтты: 
352.«Эй, инилер, бул жебе силерге таандык болсун, 
353. жаа жебени тїздєйт. Силер жебедей 
354. жаага моюн сунгула. «Ошондон кийин, Огуз каган 
355. чоў курултай чакырды.
356. Нєкєрлєрїн, эл-журтун чакыртты, алар келип
357. ой бєлїшїп отурушту. Огуз каган
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358. чоў чатырда....
359.  ...............(оў жагына)

XXXVIII

360. кырк кулачтуу узун жыгачты орноттурду.
361. Анын учуна бир алтын тоокту илди,
362. анын тїбїнє бир ак койду байлады.
36З. Сол тарабына кырк кулачтуу узун бир жыгачты орнотту.
364. Анын уч жагына бир кїмїш тоокту илди.
365. Тїбїнє бир кара койду байлады.
366. Оў тарапта бузуктар отурду,
367. Сол тарапта їч октор отурду.
368. Кырк кїн кїнї-тїнї той болду.

XXXIX

369. Ичишти, жешти, жыргашты. Ошондон кийин
370. Огуз каган балдарына жерди бєлїштїрїп берди.
371. Минтип айтты: «Эй, уулдарым, мен кєп жашадым,
372. кєп уруштарды башыман єткєрдїм. Жаа менен кєп жебени 
аттым, 
373. айгыр менен кєп жерлерди кездим. Душмандарды зар какшатып, 
 досторду
374. сїйїнттїм. Теўиринин алдында милдетимди аткардым
375. Эми журтту силерге бєлїп беремин».

(Огуз наме. «Бежин» улуттар басмасы, 1980-жыл).

Êоторгон Абдылда КАРАСАРТ уулу
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Кыргыз тарыхы

дєєлєтбек  
САПАРАЛиЕВ,

тарых илимдеринин доктору

БОРОНБАЙ  БЕКМУРАТ   УУЛУ  ЖАНА  
АЛ  МЕЗГИЛДЕГИ  УРУНТТУУ  УЧУРЛАР

Кыргыз элинин тагдырында саясий маанилїї, тарыхый бурулуш-
туу окуялар дал XIX кылымдын ортосуна туура келип, мезгилине 
жараша заман єзїнїн улуу инсандарын тарых айдыўына алып чык-
кан. Ал замандагы орчундуу окуялардын чордонунда Боронбай Бек-
мурат уулу турган. Боронбай тууралуу атайы тарыхый изилдєєлєр 
ушул мезгилге чейин жокко эсе, ошондой болсо да адабият жанрында 
кєркєм чыгарма катары калемгер Эрнис Турсуновдун «Балбай» 
романы биринчи саамалык. Кєркєм чыгармада, негизинен, заман-
дын мїнєздїї белгилерине, тарыхый шарт-кырдаалга, социалдык-
экономикалык абалга, кїрдєєлдїї окуяларга, кєркєм образдарга 
кєўїл бєлїнгєндїктєн, хронологиялык даталарды, комментарий-
лерди жазуу калемгердин милдетине кирбей да калат. Андыктан 
каармандардын туулган, єлгєн жылдарынан, айрым окуялардын 
даталарынан маалымат берип коюуну талапка ылайык деп таптым.

1. Болжол менен 1779-жылы Ысык-Кєлдїн Жууку капчыгайы-
нын чатында, чоў манап (ал казактардагы ага султан дара-
жасына, б.а., XVIII кылымдагы ханга тете болгон) Боронбай 
Бекмурат уулу туулган. 1858-жылы май айынын башында 
дїйнєдєн кайткан, сєєгї Жуукуга коюлган. 

2. Болжол менен 1779-жылы Олжобай бий Тїлєберди уулу туул-
ган, 1852-жылы каза болгон, сєєгї Ак-Суунун Кереге-Ташына 
коюлган.
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3. Болжол менен 1780-жылы Мураталы бий Пирназар уулу туул-
ган. 1858-жылы 15-июнда 2-даражадагы чепкен жана алтын 
мєєр менен сыйланган. Болжол менен 1860-жылы єлгєн.

4. Болжол менен 1780-жылы ойчул акылман Сарт аке Доскулу 
уулу туулуп, 1860-жылы каза болгон, сєєгї Нарын тарапта. 

5. 1780-жылы Карл Васильевич Нессельроде тєрєлгєн. Граф, 
1816–1856-жылдары Россия єкмєтїндє тышкы иштер ми-
нистри болгон. Кыргыз-орус байланыштарына кол кабыш 
кылган. 1862-жылы єлгєн.

6. Болжол менен 1780-жылы белек уругунун бийи Султанкул 
Алыбай уулу тєрєлгєн. 1858-жылдын 15-июнунда кїмїш ме-
даль жана 1864-жылдын 17-декабрында 2-даражадагы чепкен 
менен сыйланган. 1880-жылдары єлгєн, сєєгї Кеў-Сууда.

7. 1784-жылдан мурун Алыбек Кетирекей уулу тєрєлгєн. Ал 
Ормон Ниязбек уулунун эжесине їйлєнїп, кыргыз ханынын 
жездеси болгон. Ормон бийлигинде аскер башчысына дайын-
далган. Кийин нааразычылыктан Ысык-Кєлгє кєчїп кеткен. 
Болжолу 1857-жылы єлтїрїлгєн.

8. 1785-жылы Ысык-Кєлдїн Байсоорун деген жеринде айтылуу 
ойчул, акын Калыгул Бай уулу туулган, 1855-жылдын ая-
гында дїйнєдєн кайткан, сєєгї Ысык-Кєлдїн Кара-Ой деген 
жерине коюлган.

9. 1786-жылы Семен Багданович Броневский тєрєлгєн. 
1823–1835-жылдары Омск областынын башчысы болгон. 1825-
жылы ысык-кєлдїк кыргыздардын элчилерин кабыл алган. 
1835–1837-жылдары Батыш Сибирь генерал-губернатору, 
1857-жылы сенатор болгон. 1858-жылы єлгєн.

10. 1790-жылы Чоў Карач Рахматов туулган. Бугу уруусунун 
салмаке уругунан, орус аскерлеринин хорунжий ченин ал-
ган, Станислав тасмасындагы кичи алтын медалы, Владимир 
тасмасындагы чоў алтын медалы жана 1-даражадагы чепкен 
менен сыйланган.

11. Болжол менен 1790-жылы манап Жангарач Эшкожо уулу 
тєрєлгєн. 1864-жылы май айында каза болгон.

12. Болжол менен 1792-жылы Нарын аймагынын Кочкор 
єрєєнїндє, манап Ормон Ниязбек уулу туулган, 1855-жылы 
каза болгон, сєєгї эки Ак-Суунун ортосуна Желе-Карагайга 
коюлган.

13. Болжол менен 1792-жылы Ысык-Кєлдїн Сары-Булак деген 
жеринде Балбай баатыр, Эшкожо уулу туулган, 1867-жылы 
Верный (Алматы) шаарында тїрмєдє каза болгон, сєєгї Сары-
Булакка коюлган.
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14. 1793-жылы Ысык-Кєлдїн Шалба деген айылында чыгаан 
элчи, Тилекмат Жылкыайдар уулу туулган. 1863-жылы 
3-июлда 3-даражадагы чепкен менен сыйланган. 1868-жылы 
18-августта дїйнєдєн єткєн, сєєгї Жети-Єгїздїн Сїттїї-
Булагына коюлган.

15. 1794-жылы манап Жантай Карабек уулу туулган, 1867-жылы 
май айында каза болгон. 1847-жылы Георгий тасмасындагы 
алтын медаль менен сыйланган.

16. 1794-жылы Густов Христианович Гасфорд инфантерий ге-
нералы тєрєлгєн. Ал 1851–1861-жылдары Батыш Сибирь 
генерал-губернатору. 1855-жылы 17-январда ысык-кєлдїк 
кыргыздардын Россиянын кол алдына єтїшї жєнїндє ант 
алууну уюштурган. 1874-жылы єлгєн.

17. 1796-жылы Николай I Павлович Романов тєрєлгєн. Бул 
адамдын Россиянын императору болгон мезгилинде (1825–
1855-жж.) кыргыз-орус мамилелери єркїндєп, 17-январь 
1855-жылы ысык-кєлдїк кыргыздар анын кол алдына єткєнї 
жєнїндє ант беришкен. 1855-жылы 18-февралда єлгєн.

18. Болжол менен 1798-жылы Ємїр баатыр Чїрїм уулу туулган. 
1870-жылдарда єлгєн, сєєгї Шапак айылында.

19. Болжол менен 1800-жылы Алымбек датка Асан уулу тєрєлгєн. 
Ал тїштїктєгї адыгине уругунун єкїлї. Кокон ханына таа-
сири кїчтїї болгон. Бїткїл кыргыздарды мамлекет тїзїїгє 
аракет кылган. 1862-жылы єлгєн.

20. 1800-жылы болжолдуу Ысык-Кєлдїн Ак-Суу аймагында, 
Жыргалаў суусунун боюнда белгилїї элчи, мамлекеттик иш-
мер, ага-манап Качыбек Шераалы уулу туулган. 1861-жылдын 
апрель айында дїйнєдєн кайткан.

21. 1800-жылы Боом капчыгайынын Желаргы деген жеринде 
атактуу манасчы Карбоз (Карабоз) уулу Келдибек туулган, 
1870-жылдарда каза болгон, сєєгї Нарынга коюлган.

22. 1801-жылы Александр Осипович Дюгамель туулган, инфан-
терий генералы, 1861–1865-жылдары Батыш Сибирь генерал-
губернатору жана жергиликтїї аскер кїчтєрїнїн командири. 
1880-жылы єлгєн.

23. 1804-жылы Андрей Леонтевич Бубенов туулган. Батыш Си-
бирь губерниясынын котормочусу, губернаторлуктун секре-
тары 1818–1827-жылдарда ысык-кєлдїк кыргыздарда болуп 
кеткен.

24. Болжол менен 1813-жылы Шапак баатыр Алдаш уулу каза 
болгон. Белек уруусунун бийи, ал 1740-жылы туулган.
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25. 1814-жылдын башталышында Качыбек Шералы уулу (белек) 
жана Жакып Ниязбек уулунан (арык) турган кыргыз элчилери 
Россиянын Омск шаарына барган. Аларды генерал-лейтенант 
Григорий Иванович Глазенап кабыл алган. Ал жерде бир жа-
рым жыл болушуп, 1813-жылдын жай мезгилинде кайтыш-
кан. Экєє теў 1814-жылдын 20-мартында Россия министрлер 
Комитетинин чечимине ылайык орус аскердик капитан чени 
жана кылычтар менен сыйланышкан. 

26. 1818-жылы Константин Петрович Кауфман I туулган, ин-
фантерий генералы. «Жарым пааша» атагын алып жїргєн. 
1867–1887-жылдары Тїркстандын биринчи генерал-
губернатору болуп туруп 1882-жылы єлгєн, сєєгї Ташкент 
шаарында.

27. 1819-жылы Герасим Алексеевич Колпаковский тєрєлгєн, ал 
1859–1867-жылдары казактын Улуу жїзї жана Жапайы-Тоо 
кыргыздарынын (бугулардын) приставы, 1867–1882-жылдары 
Талаа крайынын генерал-губернатору, 1896-жылы єлгєн.

28. 1820-жылы Байтик баатыр Канай уулу тєрєлгєн. 1867-жылы 
ал солто, сарыбагыш, саяк ж. б. кыргыз урууларынын атынан 
Россия падышасы Александр IIнин салтанаттуу кабыл алуу-
сунда болгон. 1874–1877-жылдары Токмок уездинин башчы-
сынын кенже жардамчысы болгон. Орус аскердик капитан 
ченине татыган. 1886-жылы єлгєн.

29. 1824-жылдын аягында Ысык-Кєлдєн чыгып, 5-январь 1825-
жылы Омск шаарына барган Алгазы Шераалы уулу (белек), 
Акынбек Олжобай уулу (арык) жана Алымбек Жапалак уулу 
(желдеў) башында турган кыргыз элчилерин Россиянын Ба-
тыш Сибирь генерал-губернатору, инфантерий генералы Павел 
Михайлович Капцевич (1772–1843-жж. жашаган) кабыл алган.

30. 1825-жылы Шераалы бий Шапак уулу єлгєн. Ал болжол менен 
1760-жылы туулган.

31. 1825-жылы июль–август айларында Фадей Карлович Зиб-
берштейн (1797-жылы туулган) башчылыгында хорунжий 
Тимофей Васильевич Нюхалов дипломатиялык миссия менен 
кыргыз жеринде болуп, аларды Боронбай Бекмурат уулу, 
Олжобай Тїлєберди уулу, Качыбек Шераалы уулу, Жапалак 
Кутту-кожо уулу жана башка манаптар тосуп алган.

32. 1825-жылы 4-августта Ысык-Кєлдїн Тєргєн деген жеринде 
бугу уруусунун белек уругунун бийлери: Ажыба, Абылгазы, 
Ныша, Мусакожо, Жунус, Качыбек Шераалынын алты уулу, 
Эсенкожо, Нука Шапактын эки уулу, Шербек Эсен уулу, Ху-
дейменде Алдаш уулу, Боронбай Бекмурат уулунун мєєрлєрї, 
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колдору коюлган Омск шаарындагы орус башчыларына кыз-
матташуу жєнїндє кат жєнєтїлгєн.

33. 1825-жылы 19-ноябрда Александр I Павлович Романов єлгєн. 
Ал 1777-жылы 12-декабрда тєрєлгєн.

34. 1826-жылы Россиянын Омск шаарына элчиликке барып ке-
лишкен бийлер Алгазы Шераалы уулу жана Акынбек Олжобай 
уулу Александр тасмасындагы алтын медалдар менен сыйла-
нышса, Алымбек Жапалак уулу Андрей тасмасындагы алтын 
медаль жана кылычка татыган. Ал эми орус дипломаттык 
миссияны єзгєчєлєнїп тоскону їчїн бий Жапалак Куттуко-
жо уулу (желдеў) Андрей тасмасындагы алтын медаль менен 
сыйланган.

35. 1827-жылы Садыр аке Жолболду уулу туулган. 1879-жылы 
3-даражадагы чепкен менен сыйланган. 1905-жылы єлгєн, 
сєєгї Кожоярга коюлган.

36. 1827-жылы Петр Петрович Семенов-Тяньшанский туул-
ган. Белгилїї орус окумуштуусу, саякатчы, Кыргызстанды 
изилдєєчї, 1914-жылы єлгєн.

37. 1828-жылы манасчы Назар Болот уулу (арык) туулган. 1893-
жылы єлгєн.

38. 1828-жылы бугу уруусунун желдеў уругунун бийи, акылман 
Карга аке Мендегул уулу єлгєн. Ал 1824-жылдын 6-декабрын-
да Омск шаарындагы орус башкармачылыгына єз уругунун 
бийлери Жапалак Куттукожо уулу, Байтєлє Манжы уулу, 
Кєккєз Койке уулу, Байкожо Тулебала уулу, Орозай Бектур 
уулу ж.б. Алымбек Жапалак уулу аркылуу кат жєнєтїшїп 
кол коюшкан. Карга аке болжол менен 1718-жылы тєрєлгєн.

39. 1830–1840-жылдардын аралыгында сарыбагыш менен солто-
лордун, сарыбагыш менен саяктардын, бугу менен саяктардын 
уруу чабыштары уланып, кайталанып турган.

40. 1831-жылы Иван Андреевич Бардашев туулган. Ал Ала-Тоо 
округунун тилмечи болуп турганда 1856-жылы Ысык-Кєлгє 
М.М. Хоментовский менен Ш. Уалихановдун аскердик жана 
илимий экспедициясына катышкан. 1868-жылы єлгєн.

41. 1832-жылы улуттук баатыр Тайлак Ырыскул уулу Куртка 
чебин коргоп, Кокон ханынын беги Хак-Кулунун колун тал-
калаган. Ал кыргыздардын єз алдынча мамлекет болушуна 
аракеттенген. Тайлак баатыр 1796-жылы туулуп, 1838-жылы 
набыт болгон, сєєгї ошол Ак-Талаага коюлган.

42. 1834–1838-жылдар аралыгында Байзак баатыр Жаркынбай 
уулу туулган. Ал 1871–1879-жылдар аралыгында Кулжыгач 
волостунун айыл бийи, 1879–1885-жылдарда ошол волост-
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тун башчысы болуп иштеген. Станислав тасмасындагы кичи 
кїмїш жана алтын медалдары менен сыйланган.

43. 1834-жылы Солтобай ырчы тєрєлїп, 1918-жылы єлгєн, сєєгї 
Жуукуда.

44. 1835-жылы ноябрда казак элинин чыгаан окумуштуусу, иш-
мер Шокан Уалиханов тєрєлгєн. Ал 1865-жылы оорудан каза 
болгон.

45. 1839-жылы Чыныбай Тилекмат уулу тєрєлгєн. Бул абройлуу 
ишмер 1871–1877-жылдары Ысык-Кєл уездинин башчы-
сынын кенже жардамчысы кызматын аткарып, нечендеген 
сыйлыктарга ээ болгон. 1890-жылдары єлгєн, сєєгї Шалба 
айылына коюлган.

46. 1839-жылы май айында Ысык-Кєлдїн Туюк-Булуўунда 
даўазалуу Шабдан баатыр Жантай уулу тєрєлгєн. Орус 
єкмєтїнїн кєптєгєн алтын, кїмїш медалдары жана ордендери 
менен сыйланган. 1883-жылы Санкт-Петербургга Александр 
IIIнїн таажы кийїї їлпєтїнє катышып, аскердик кошуун 
старшинасы (майор) ченин алган. Ал  1812-жылы 6-апрелде 
каза болуп, сєєгї Кеминдеги Тар-Суу айылындагы кєрїстєнгє  
коюлган.

47. Болжол менен 1840-жылы болжолдуу Жети-Єгїздїн Сырт 
жайлоосунда атактуу акын-философ, чыгаан комузчу жана 
ишмер (бий) Арстанбек Буйлаш уулу туулган, 1882-жылы 
дїйнєдєн кайткан, сєєгї Жуукунун кїн чыгышындагы Таш-
Кыянын бейитинде.

48. 1840-жылы Тыныбек Жапый уулу Ысык-Кєлдє Кайнар айы-
лында туулган. Манасчы, ишмер бий. 1902-жылы єлгєн, На-
рында Байдылуу-Туюк айылына коюлган.

49. Болжол менен 1840-жылы кыргыз ойчулу, акылман Карач аке 
Мендегул уулу туулган. 1910-жылы каза болгон, сєєгї Шапак 
айылына коюлган.

50. 1842-жылы Тармал-Саз деген жерде Ормон Ниязбек уулу ба-
шына кызыл тебетей кийип, єзїн хан жарыялаткан.

51. 1840–1850-жылдардын аралыгында Балбай баатыр башчылык 
кылган кыргыздар Барскоон, Коўур-Єлєў, Каракол чептерин 
кокондуктардан бошоткон.

52. 1843-жылы Кыдыр аке Байсары уулу туулган. 1871–1888-жыл-
дары Тїргєн волостунун башчысы, 1-даражадагы чепкен, 
Станислав тасмасындагы кичи, чоў, кїмїш жана чоў алтын 
медалдары менен сыйланган. Санкт-Петербургга Жети-Суу об-
ластынын єкїлдєрїнїн ичинде императордун кабыл алуусуна 
барып келген. 1926-жылы єлїп, сєєгї Кереге-Ташка коюлган.
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53. 1844-жылы Россиянын букаралыгына кабыл алуусун єтїнїп, 
Батыш Сибирь генерал-губернатору П.Д.Горчаковго Боронбай 
башында турган кыргыздардын бугу уруусунун манаптарынын 
каты жєнєтїлгєн.

54. 1844-жылы декабрь айында Батыш Сибирь генерал губернато-
ру Боронбайга алтын жип менен саймаланган кызыл баркыт 
чепкен жана кїмїш кружка сыйлык жєнєткєн.

55. 1847-жылы казактардын ханы Кенесары кыргыздарга жор-
туулдап келип, Май-Тєбєдє согуш майданында жеўилип, башы 
алынып генерал-губернатор П.Д. Горчаковго жеткирилген. 
Сєєгї Чїйдє Кызыл-Суу менен Шамшы жылгалар арасындагы 
Борду сайынын орто бєксєсїндєгї тоого кємїлгєн. Ал 1802-
жылы туулган.

56. 1848-жылы Боронбай Ысык-Кєлдє дубан (округ) уюштурулу-
шун єтїнїп, Россия империясына кат жєнєткєн. 

57. 1848-жылы Боронбайга П.Д.Горчаков дагы бир чепкен белекке 
жиберген.

58. 1 8 5 0 – 1 8 5 5 - ж ы л д а р ы  У л у у  ж ї з  к а з а к т а р ы  ж а н а 
1857–1858-жылдары Ала-Тоо округунун башчылыгында пол-
ковник М.Д. Перемышльский турган. 1860-жылы ал Санкт-
Петербургга кеткен.

59. 1850-жылы Боронбай Батыш Сибирь генерал-губернатору 
П.Д.Горчаковго тилмеч Файзулла Ногоевди сыйлоо жєнїндє 
єтїнїч кат жолдогон. Файзулла мурда орус императорлугу 
Герольдия тарабынан укум-тукумуна чейин салыктан бошо-
тулган, Тархандык грамотасы жана баалуу буюмдар менен 
сыйланган эле. Ушул єтїнїч боюнча 23-апрель 1855-жылы 
Файзулла «Эпкиндїїлїгї їчїн» деген жазуусу бар Анна 
тасмасында моюнга илинип жїрїїчї алтын медаль менен 
сыйланган.

60. Болжол менен 1851-жылы болжолдуу Бекболот баатыр Алсеит 
уулу туулган. 1880–1886-жылдары Барскоон волостунун 
башчысы (акими) болуп иштеген, 1875-жылы Кыргызстандын 
тїштїгїнє Шабдан баатырдын кошунундагы аскер экспеди-
циясында болгон. 1883-жылы Станислав тасмасындагы кїмїш 
медалы менен сыйланган.

61. 1852-жылы 23-мартта Ормон хан Иле дарыясынын жээгин-
деги жерлерди ээлеп алып, казак жерлерин энчисине алууга 
Россиянын падышасы Николай IIге кат жєнєткєн.

62. 1853-жылы Ормон Иледен кайра кєчїп келип, Ысык-Кєлдїн 
Чоў Ак-Суусуна жайланышкан.
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63. 1854-жылы июль айында Омск шаарына Качыбек Шераалы 
уулу баш болгон ысык-кєлдїк кыргыздардын єкїлчїлїгї 
келген.

64. 1854-жылы 28-декабрда Боронбайга орус аскердик подполков-
ник чени ыйгарылган.

65. 1855-жылдын 17-январында Омск шаарында салтанаттуу 
абалда Качыбек Шераалы уулу ысык-кєлдїк кыргыздардын 
Россия империясынын карамагына єтїшїн ырастаган ант 
берип, куран єпкєн.

66. 1855-жылдын 19-февралынан 1881-жылга чейин Россия им-
периясынын императору Александр II Николаевич Романов 
болуп турган.

67. 1855-жылы жазында Ормон хан Ысык-Кєлдєгї бугу уруусунун 
конуштарына жїрїшкє барып каза болгон.

68. 1855-жылы жай мезгилдеринде хорунжий Лучшев 45 аскери 
менен Качыбек Шераалы уулун жана Файзулла Ногоевди 
Ысык-Кєлгє коштоп жеткирип, бул жерде 20 кїнчє жїрїп, 
кайра Верный шаарына 14-октябрда кеткен.

69. 1855-жылдын сентябрь айынан 1857-жылдын январына чейин 
Михаил Михайлович Хоментовский Улуу жїз казактарына 
жана жапайы-тоолук (бугу) кыргыздарынын башчысы (при-
ставы) болуп иштеген.

70. 1855–1858-жылдарда Тєрєкелди менен Їмєталы Ысык-Кєлдї 
айланып, бугу кыргыздарды кайра-кайра чапкан. Акыркы 
чабышта Тєрєкелдинин буту сынып, колго тїшкєн.

71. 1855-жылы ноябрь айында Улуу жїз казагы жана жапайы-
тоолук кыргыздардын башчысы М.Д. Перемышльский губер-
натор Г.Х. Гасфорддун кєрсєтмєсї менен Улуу жїз казагынын 
ага султаны Тезек Нуралиевге бугу менен сарыбагыштардын 
чатагына кийлигишпесин талап кылган. Тезек тєрє сарыба-
гыш манабы Сейилхан (Ормон хандын зайыбы Уулбаладан 
тєрєлгєн уулу) менен куда болгон. 1879-жылы 27-июнда єлгєн.

72. 1856-жылы жазында Ысык-Кєлгє Михаил Михайлович Хомен-
товский баштаган экспедиция менен келип, Шокан Уалиханов 
«Манас» эпосунан «Кєкєтайдын ашы» эпизодун жазып алган.

73. 1856-жылы июнь айынын ортосунда Ысык-Кєлдїн батыш 
тарабындагы Кутмалды суусунун аймагына хорунжий Жере-
бятьевдин чалгындоочу кошуну келген, буларга жєнєтїлгєн 
почта-унаа бєлїкчєгє Шаты суусунун боюнда бугу уруусунун 
єкїлдєрї кол салган.

74. 1856-жылдын 10-май – 10-октябрь аралыгында Яновский баш 
болгон орус аскер тобу Ысык-Кєлдїн чыгыш-тїндїгї (Кесенгер 
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колоту), чыгыш-тїштїгї (Сан-Таш, Каркыра, Чарын, Жууку 
ж.б.) жерлерин топографиялык картага тїшїргєн.

75. 1856-жылы сентябрь, 1857-жылы июль айларында Ысык-
Кєлдї жана Тянь-Шанды изилдєєгє келген П.П.Семенов-
Тяньшанский Боронбайдыкында жана Їмєталыныкында 
болгон, аларды жараштырууга аракет кылган. Экспедициянын 
мїчєсї, сїрєтчї П.М. Кашаров Боронбайдын элесин кагазга 
тарткан.

76. 1858-жылдын 15-июнунан 1859-жылдын 15-январы аралы-
гында Ємїрзак Боронбай уулу кыргыздардын бугу уруусунун 
ага манабынын милдетин убактылуу аткарган. Ал анда 20 
жашта экен, демек, 1838-жылы тєрєлгєн.

77. 1858-жылы 15-июнда Тїркмєн Боронбай уулу 1-даражадагы 
чепкен менен сыйланган.

78. 1858-жылы Шокан Уалихановдун аскердик-стратегиялык 
экспедициясы кыргыз жерлери аркылуу Кашкарга єткєн.

79. 1859-жылы январда Батыш Сибирь генерал-губернатору 
Г.Х.Гасфорт ысык-кєлдїк кыргыздарга (бугуларга) Качыбек 
Шераалы уулун орус аскер майор ченин берїї менен ага-манап 
кылып дайындаган. Ал 1-даражадагы чепкен, алтын медаль 
жана «1853–1856-жылдардагы согуштардын эстелигине» де-
ген дагы бир алтын медаль менен сыйланган.

80. 1860-жылы 16-сентябрь Чоў Карач Рахматовго хорунжий чени 
ыйгарылган, ал эми 3-май 1863-жылы чоў алтын медалына 
татыган.

81. 1861-жылы 10-июнда Балбай баатыр Станислав тасмасында 
моюнга илип жїрїїчї чоў кїмїш медалы менен сыйланган. 
1863-жылы 3-даражадагы чепкен алган. 

82. 1861-жылы 2-июлда Нурдєєлєт баатыр Жороп уулу орус 
єкмєтїнєн кылыч жана аны асынуучу (портубея) кур менен 
сыйланган. 1867–1876-жылдары Карай-Сарай волостунун 
башчысы (акими) болгон.

83. 1861-жылы Россияда императордун жарлыгы менен крепост-
нойлук укук жоюлуп, миллиондогон жерсиз орус дыйкан-
дары Сибирге, Алтайга, Казакстанга, Орто Азияга кєчїїгє 
мїмкїндїк алышкан.

84. 1862-жылы 14-апрелде Боронбайдын агасынын баласы Зарып-
бек Сасыке уулу ысык-кєлдїк кыргыздарга ага-манап болуп 
дайындалган. Ага 31-май 1862-жылы майор чени ыйгарылган.

85. 1862-жылы жай мезгилдеринде Ысык-Кєлгє капитан Алек-
сандр Петрович Проценконун башчылыгында орус аскердик 
кошуун келген. Коргон курууга жер караштырышкан.
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86. 1862-жылы Сибирь корпусунун командири А.О.Дюгамель бугу 
кыргыздарын коргоп калууга Г.А.Колпаковскийге буйрук 
жєнєткєн.

87. 1862-жылы жана 1869-жылы окумуштуу Василий Васильевич 
Радлов Ысык-Кєл, Чїй єрєєндєрїнє келип, «Манас» эпосунан 
їзїндїлєрдї жазып алып, алгачкылардан болуп 1885-жылы 
басма бетине жарыялаган.

88. 1864-жылы 2-апрелде Хабибулло Файзулин мактоо баракчасы 
менен сыйланган.

89. 1864-жылы Ысык-Кєлдє Ак-Суу орус коргону негизделген.
90. 1865-жылы 12-февралда Оренбург генерал-губернаторлугунун 

карамагында Тїркстан областы тїзїлгєн.
91. 1865-жылы 29-мартта Кылыч Кыркынов 3-даражадагы чепкен 

менен сыйланган.
92. 1865-жылы 25-майда Ємїрзак Боронбай уулуна, Акимбек 

Олжобай уулуна жана Рыскул Кырк уулуна орус аскеринин 
прапорщик чендери ыйгарылган.

93. 1866-жылы январда ага-манап деген даража-наам жоюлган. 
94. 1867-жылы жай мезгилинде полковник Полтарацкий баш-

чы болгон орус кошуну Нарын, Чатыр-Кєл тарапка барып 
кайткан. Балбай, Дїраалы кармалып, Верный шаарына алып 
барылган.

95. 1867-жылы чыгаан манасчы Сагымбай Орозбак уулу туулган. 
Ал 1930-жылы єлгєн.

96. 1867-жылдын аягында Ысык-Кєл уезди тїзїлїп, орус башка-
руучулугуна майор Томский дайындалган. Кыргыздардын ма-
селесин тейлешїїгє ага кенже жардамчы катары прапорщик 
ченинде Акынбек Олжобай уулу дайындалган. Ал 1826-жылы 
Александр тасмасындагы алтын медаль жана 1859-жылы 
15-июнда 2-даражадагы чепкен менен сыйланган.

97. 1867–1876-жылдарда Ємїрзак Боронбай уулу Жууку волосту-
нун башчысы болуп иштеген, 1858-жылы 15-июнда 1-даража-
дагы чепкен, 1863-жылы 3-майда Станислав тасмасындагы 
чоў кїмїш медаль, кийин Владимир тасмасындагы чоў алтын 
медалдары менен сыйланган.

98. 1869-жылы Каракол шаары негизделген.
99. 1873–1876-жылдары акын, философ Арстанбек Буйлаш уулу, 

Доскулу Алике уулу № 5 айылдын бийлери болуп шайланышкан.
100. 1873–1876-жылдары Батырхан Ногоев Кїрмєнтї волостунун 

№3-айылынын бийи болуп иштеген. 1875-жылы Шабдан баатыр-
дын кошуунунда Кыргызстандын тїштїгїнє аскер экспедиция-
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сында болгон. 1873–1876-жылдары Кїрєнкей Жабага уулу Кеў-
Суу волостунун №4 айылынын бийи болуп шайланып иштеген.

101. 1876-жылы ноябрда Кеў-Суу волостунун бийи Жээнбай Жакиев 
3-даражадагы чепкен менен сыйланган.

102. 1876-жылы Кїрмєнтї волостунун башчысы Бала Карач Ногоев 
Станислав тасмасындагы кичи кїмїш медалы менен сыйланган, 
1880-жылы 8-июлда ушул эле тасмадагы чоў кїмїш, ал эми 1883-
жылы чоў алтын медалдар менен сыйланган. 15-июнь 1858-жылы 
чепкендик кездемеге татыган.

103. 1880–1882-жылдары Сарыбай Султанкул уулу волостной упра-
витель болуп иштеген. Ал 1880-жылы 8-июлда Станислав тасма-
сындагы кичи, чоў кїмїш жана 1883-жылы кичи алтын медалдар 
менен сыйланган.

104. 1883–1886-жылдары Кеў-Суу волостунун башчысы болуп Соодан-
бек Рустемов шайланган.

105. 1886-жылы белгилїї манасчы Чоюке Ємїр уулу туулган, 1926-
жылы дїйнєдєн єткєн.
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Мастер-классик

Эрнест 
ÕЕМиНГУЭй,

ÀÊØ. Íоáелü ñыéлыгынын 
лауреаты

ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ ЖЄНЇНДЄ*

Романдарымды же аўгемелеримди таў азандан баштап жазганды 
жактырам. Бул маалда эч ким жолтоо болбойт, кїн салкын, атїгїл 
суук, иш кызыганда кандай ысыганыўды да билбей кетесиў. Мурда 
жазылгандарды кайталап окуйм, андан ары эмне болорун негизинен 
билем, токтогон жерден улантам. Эртеси отурар замат окуя оўутуна 
аралашып кетїї їчїн жазып атканымды эргїї жаналекте токтотком. 
Эсеби маселеў, ишке эртеў менен эрте киришсем, тїштє же тїшкє 
маал аяктайм. Жазып бїткєндє бир туруп таптакыр эле кєўтєрїлїп 
калгансыйсыў, бир туруп толуп-ташып тургансыйсыў. Бул эми 
кудум ашыктык лаззатындай. Кайрадан ишке киришкенче эч ким 
сенин назарыўды бурбайт, эч нерсе сени алагды кылбайт. Арийне, 
ишти эртеўкиге калтыруу бир кыйла кыйынчылыкка турат экен.

Ар кїн сайын мурда жазылгандардан бир барак оўдойм. Таптакыр 
бїттїм деген соў, бїт кол жазмамды кайрадан карап чыгам. Кол 
жазма машинкага басылгандан кийин да жакшы оўдолот. Басмакана 
тергенден кийин окуу – оўдоонун акыркы мїмкїнчїлїгї. Айтору, 
оўдоого оўтой келе калса, «жан» деп киришмей.

Шартка, тїзїлгєн кырдаалга жараша оўдойм. «Кош тїбєлїк, ку-
ралымдын» акырын кайра баштан жазып чыккам. Ал эми акыркы 
барагын жыйырма тогуз ирет жаздым.

* Э.Хемингуэй ємїрїнїн акыркы жылдарда єнєрканасы, чыгармачылык 
чеберчилиги тууралуу бир кыйла маектерди жарыялаган. Бул макала Франциянын 
«Ар» жумалыгынын суроолоруна берген жоопторунун (март-апрель, 1958, июль, 
1959) негизинде даярдалды.
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Мени форма табуу анчалык деле кыйнабайт, мен їчїн чыныгы 
сєз табуу тозок.

Єткєндєрдєн адабий устатым деп кимди эсептейм? Марк Твен, 
Флобер, Стендаль, Бах, Тургенев, Л. Толстой, Достоевский, Чехов, 
Эндрю Марвел, Жон Дони, Кипллинг (мыкты китептери), Торо, 
Мопассан, капитан Марриэт, Шекспир, Моцарт, Кеведо, Данте, 
Вергилий, Тинторетто, Иероним Босх, Патенье, Гойя, Сезанн, Ван 
Гог, Гоген, Крус, Гонгора. Дагы кєптєрїн унутпай санап чыгуу їчїн 
бїтїндєй бир кїн керек болор эле. Дегинкиси, менин турмушум ме-
нен чыгармачылыгыма таасир эткендерди суроо – айтыла берип аш-
малтайы чыккан сєзгє айланат. Биринчиден, мен аны менен ашкан 
билимдїїлїгїмдї аныктагым келип аткандай туюлушу ыктымал. 
Тилекке каршы, андай билимим жок. Жок, ал суроо сиз їчїн аябай 
маанилїї болсо, мен албетте, чын дилимен жооп берїїгє милдеткер-
мин. Байкасаўар керек, жогоруда келтирген узун тизмемдин ичинде 
художниктер да кєп. Анткени алар мага жазганды жазуучулардан 
кем эмес їйрєттї. Кантип дээрсиз. Аны чачырата айтып берїї їчїн 
мага дагы бир кїн керек. Ал эми жазуучу композитордон жазганды 
кандайча їйрєнє турганын, полифония менен контрапунктту эжелеп 
їйрєнїї жазуучуга эмне берерин, менимче, кеў кесири кеп кылса 
болот.

Жогоруда аталган авторлорду качан, кандайча кайталап окуйсуз 
дейсиўерби? Эсеби маселеў, Твенди эки же їч жылдан кийин гана 
кайталап окуса болот. Себеби ансыз деле жат билесиў. Шекспирди 
жыл сайын кайталап окуйм. «Король Лирди» милдеттїї тїрдє. 
Анткени ал менин кайратыма кайрат кошот. 

Мен кыялый окуяларды ээрчип эркин жазам, бирок аларды тур-
муштан алган сабактарыма тынымсыз салыштырып турам. Негедир 
єз кєзїм менен кєргєндєрдї жазганда антпейм. Кєз кєргєндєрдї 
тизмектєє кєўїлгє тузу жок аштай тиет. Турмуш тажрыйбасына 
негизделген кыялый аўгемеде чындык алда канча акыйкат айтылат.

Окуя болгон жерди эч качан ойдон чыгарбайм. Тескерисинче, 
кєзгє сайып кєрсєткїдєй так болсо дейм. «Коўгуроо кимге кагылат» 
романымдагы кєпїрє, капчыгай, жар – бардыгы мен жарандык со-
гушка катышкан жерлер.

«Коўгуроо кимге кагылат» – менин эў негизги чыгармаларымдын 
бири, мен аны баарынан жакшы кєрєм, бирок ал али бїтєлек. Мен аны 
граждандык согуштун аў учурган апааттары тууралуу эки жыл бою 
Нью-Йоркко телефон аркылуу эки колонка кабар жєнєтїп тургандан 
соў бир дем менен баштагам. Романдын кїрїчїнєн кїрмєгї кєп.

Келерки жылы «Коўгуроо кимге кагылат» романы боюнча 
«Скрибнер» фирмасы менен тїзгєн келишимимдин мєєнєтї бїтєт. 

Чыгармачылыгы жєнїндє
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Ошондон кийин єндїрїштєн алып салсамбы деп атам. Бери дегенде, 
убактылуу. Анда азыр эч бир мааниге ээ эмес, адамдар тїкїрїп да 
койбой турган нерселер бар.

Романдагы каарман аял – Пилар али тирїї. Ал азыр, албетте, 
карып калды, Галисияда жашайт, арийне... ал Пабло менен да, Ав-
густина менен да, Фернандо менен да эч качан жолуккан эмес, алар 
турмушта болбогон адамдар. Тескерисинче, Эль Сардо турмушта 
болгон. Ал Гвадалахарада салгылашып, кудум мен жазгандай єлгєн.

Эгер басма ээлери романды кайрадан сатып алам, кайрадан басып 
чыгарам десе, мен берген жаўы текстке макул болуусу шарт.

Кайсы каарманымды жакшы кєрєрїмдї сурасаўар, эў узун тиз-
меге туш болосуўар.

Жаш жазуучунун гезитте иштешине кандай карайсыз, «Канзас 
Сити Стар» гезитинде иштєє сизге кандай жардам берди десеўер, 
гезитте иштєє кайсы жазуучуга болсун пайдадан башка зыян апкел-
бейт деп айтар элем. «Стар» жєнєкєй жазганды, ток этерин айтканды 
їйрєттї. Гезит жаш жазуучуга жардам берет, бирок бир шарт менен: 
ал ишти єз убагында токтото билиши керек.

Дїйнє менен таанышуу жазуучудан чоў жоопкерчиликти талап 
кылат, анїчїн жакшы жазуу барган сайын кыйындай баштайт. 
Кєркєм дєєлєт болуп калар бирдеме жараткысы келсе, жазуучу 
кїнїнє бир нече саат гана иштесе да єз єнєрїн кара жанды тыным-
сыз карч урдурган иш катары карашы зарыл. Жазуучуну кудукка 
салыштырса болот. Кудук ар тїркїн болгон сыяктуу эле жазуучу 
да ар тїркїн. Эў негизгиси,  кудукта таза суу болушу шарт. Анан 
да кудукту бир заматта какшытып алып, дагы качан суу чыгарын 
кїтїп отургандан кєрє, аз да болсо, чємїчтєп болсо да сузуп алып 
турган ийги.

... Байкагычтык – жазуучунун эў башкы куралы. Андан 
ажырадыўбы – жоксуў. Арийне, байкайт десе эле атайлап «шыкаа-
лап» жатып алган жарабайт: жазуучунун кєргєн-эткенинин баары 
эле чыгармага эш боло бербейт. Балким, анын жардамы жаўыдан 
жаза баштаганда тиер. Бара-бара кєргєн-билгендериўдин баары 
кандайдыр бир касиеттїї казнага чогула баштайт. Андан алда не-
мелер адырайып кєрїнсє, мен адабият чыгармачылыгын айсберге 
салыштырар элем. Жетиден бир бєлїгї гана суу їстїндє, калганы 
суунун алдындагы муз-тоого. Демек, суунун алдына чєгє турганы 
чєгїїгє тийиш, канчалык тереў чєксє, айсбергдин тїбї ошончолук 
бекем болот.

... «Чал жана деўиз» повестин чоё берсем, миў барактан ашмак. 
Эсеби маселеў, ал кыштакчада жашагандардын чоо-жайын, турмуш-
шартын, кайда туулуп, кайда єскєнїн, бала-чакасынын таалим-

Эрнест ХЕМИНГУЭЙ
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тарбиясын ж. б.  эмне їчїн эргип кеп кылууга болбосун?! Айрым 
жазуучулар андайларды апыртып-жапыртып сонун сїрєттєйт. Сиз 
жазып жатканда акыл-эсиўиз жеткендердин айланасы менен арга-
сыз чектелесиз. Мен башка жол менен баруунун амалын издедим. 
Окурмандар повесттеги окуялар менен кошо аралашып жашагандай 
болсун, аны чын эле єз башынан кечирип жаткандай сезсин араке-
тин жасадым. Албетте, ал єтє кыйынга турду, анїчїн бел чечпей 
иштєєгє туура келди.

Эмнеси болсо дагы мен бу саам мурда болбогондой окурмандарга 
окуя менен кошо жашагандай сезим калтыра алдым деп ойлойм. 
Кайриет, менин бактыма мурда жазуучулар байкоос албаган кайраты 
таш жарган карыя менен кєкїрєгї тунук бала туш келди. Карыянын 
кандайлыгын как єзїндєй кєрсєтїїгє океан жардам берди. Кудум 
кєктєн издегеним жерден табылгансыды. Мен окуя оўутуна сїўгїп 
кирип, аны окурмандарга айтып бердим. Мен бул аймактан элїїдєн 
ашуун кит кєргєнїм бар, атїгїл бир ирет алтымыш футтан ашкан 
китке найза сайып коё бергем. Мен аларды повестиме кийир-
ген жокмун, бирок балыкчылардын мен билген жана мен айталек 
таржымал-тарыхы – менин айсбергимдин негизин тїздї.

«Эскерїїлєрїмдї» сурасаўар, башкалар мага арнаган сансыз ре-
портаждарды бириктирген менин репортажым болот. Єзєгїн Париж 
менен жоголгон жаўы муун тїзєт. Парижге эч бир журналистсиз, 
интервьюсуз, белгисиз каптал эшиктен тымызын жылып кирсем 
дейм. Айрым барларга барсам дейм, жаўы кєргєзмєлєрдєн искус-
ствонун эски чыгармаларын кєрсєм дейм. Чуркоо аянтчасына, бокс 
мелдешине барып, жаўы хоккеисттерге, жаўы боксчуларга кїбє 
болсом дейм. Арзан, чакан ресторан издесем дейм, тїптїї шаарды 
тїрє кыдырып кєрсєм дейм.

... Жаўы романымда улуу Стендалды жекеме-жекеге чакыргым 
келип атыр. Бука менен кармашты бекер жеринен изилдегеним жок. 
Жан жїрєк менен сезим – бул букаларды бууракандаткан кызыл 
чепкен.

Îруñ тилинен оодарган Алым ТОКТОМУШЕВ

Чыгармачылыгы жєнїндє
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Балдарга базарлык

БААРЫН БИЛГИМ КЕЛЕТ

(Сандан санга)

Бир варвар баты кеткен Римди кантип бакты?
Балдар, башынан кеп кылып келатабыз, «варварды» грекчеден кыр-

гызчага которгондо «балдырак» деген эле маани берет. Чоў энелерибиз 
бизди деле: «Балдырап, шалдырап жїрє берет» – деп койчу эле го? 
Эсиўердеби? Жакшылап тїшїндїрє албай, бирдемелерди балдырап-
шалдырай берсек ошентет да. Анын сыўары гректерди басып кирген 
башка элдин жоокерлери тїшїнїксїз тилде балдырап, шалдырай бер-
ген, ошондуктан варварлар – балдырактар деп койгон. Биздин заманда 
єзїнїн маданияты тємєн, єзгєлєрдїн маданиятын тїшїнбєгєн калктын 
баарын варвар атап алышты дедик.

Болбосо алгач «варварлар» деп герман урууларын айтышчу. Алар 
Рейн дарыясынын жээгинен чыгып, Испанияны жапырып, сапырып 
орун ала баштаган. Варварлардын балбан билек, жолборс жїрєк баатыр 
калк экенин байкаган Рим єкїмдарлары варварларды єзїнє тарткан: 
аларды жалданма аскер катары пайдаланып, Тїндїк Африкадагы бий-
лигин «кыўк» эттирбей башкартмак эле. Анткени Тїндїк Карфаген 
мамлекети калдайып сїрдїї турчу. Дїйнєнї кєп жерлери сыяктуу эле 
Тїндїк Африкада да Римдин карамагындагы аймактар арбын болгон. 
Аларды Карфаген сатып албасын, басып албасын, єзїнє кошуп албасын 
деп, Рим варварларды жалдап атпайбы. Ошол чєлкємгє тынчтык орнот-
сун, Римдин карамагынан карыш жылдырбасын деп.

Варварлар бир кыйлага алган милдетин абийирдїї аткарат. Арийне 
ал мезгилде Рим империясы єзї ичтен ирип, сырттан чирип баштаган 
дешет. Аны алдыртадан аўдап, ичкериден байкаган варварлар Римге 
караштуу аймактарды – айтымында ал аймактар жеткен жетиштїї, 
ашкан бай аймак экен, кайтармак тургай єзїнє каратып, єз бийлигин 
орнотуп, чачкын шаарларды бириктирип, Римге баш ийбеген єз алдынча 
мамлекет – Варварлар королдугу деген койкоўдогон аты бар мамлекет 
курган.
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Алмустактын (биздин заманга чейинки доорду ушинтип атайлы 
дебедик беле) V кылымы башталганда Рим империясынын абалы тап-
такыр эле аласалып бараткан дешет. Байлары байып, кедейлери кеде-
ринен кеткенден кете баштаптыр. Кудум азыркы кыргыз заманындай. 
Билсеўер керек, ал кезде байларды ак сєєктєр же патрицийлер деп койчу. 
Калктын калыў катмарын, б. а., бїт рим калкынын токсон пайызга 
жакын кедей-кембагарларын плейбойлор дечї. Байкап атасыўарбы, 
биз жашап аткан кылымда «Плейбой» аталган маалымат каражаттары 
кєп. Бул тїбї «кул-кутандар їчїн» деген тїшїнїккє такалат. Анын 
сыўары ал мезгилде Римде кул-кутандар батпай кетиптир. Азыркы Кыр-
гызстандагыдай эле ашкан байлар, б.а., патрицийлер жалпы калктын 
болжолу он-он беш пайызын тїзсє керек. Ошол ойрондор оўбогондой 
чардап жашаган имиш. Кєзїн май, кєкїрєгїн дат басып, оюн-зоок, 
таў-тамаша, той-топурдан башканы ойлобой калыптыр, орой айтканда, 
ичип-жеп, сийип-чычканды гана билчї экен. Карапайым калк кадеми 
каткан турмушка тушугуптур.

Лев Гумилевди билесиўер. Азыр билбесеўер кийин, сєзсїз, окуйт 
болушуўар керек. Кечээ жакында эле кєзї єттї. Улуу ойчул, тарыхчы, 
географ. «Кїмїш доор» деп коюшкан мезгилиндеги атан тєєдєй эки 
акындын – Н.Гумилев менен А.Ахматованын жалгыз уулу. Совет сая-
сатынан сая куулуп, ыдык жеп, жаш ємїрїнїн теўинен кєбїн тїрмєдє 
єткєргєн. Бирок башкалар сыяктуу доомат кылган эмес, догун арткан 
эмес. Тек, дїйнє тарыхындагы калктар кубулушун изилдеген, мамлекет 
дєєлєттєрї кантип оўолуп, кантип жоголгонун китеп кылып жазган. 
Силер окудуўарбы, окубадыўарбы, билбейм, мен окугам, ошол киши-
нин айтканы бар:  «Акыркы жылдары Рим согушмак тїгїл коргонгонго 
жарабай калган, – дейт, – варварлар 455-жылы Римди бїкєнєбара тал-
калап кеткенде мамлекеттин май-каймактары чогулуп, шаарды кантип 
калыбына келтиребиз, чачылган-чабылганды кантип жыйнайбыз дебей, 
келерки цирк оюнун кантип уюштурабыз деген талкуу єткєргєн».

Кєрдїўєрбї, бийлик башындагылар жыргалга батып алса, элди ойло-
бой, єз жыргалчылыгын ойлоп жатып алса ошондой болот. Ал кезде 
Рим императору Гонорий деген экен. Такка он бир жашында отуруптур. 
Єзї жаш болсо, акыл-парасаты пас болсо, ордого, албетте, ашынган 
шылуун-шумдар, кошоматка кой союп, пайда тапкандар толуп кетет. 
Єлкєнї аты бар, заты жок Гонорий падыша башкарат дегени менен иш 
жїзїндє Флавий Стилихон деген кыраа саясатчы, кыйын жол башчы, 
кол башчы башкарчу экен.

Ошентип, Рим бийлиги баш-кєзсїз калып, ичинен ирий баштайт, 
мамлекет башына ана-мына каран тїн тїшєт деген кїндє калат. Туту-
мундагы мамлекеттер бєлїнє баштайт. Римдин чыгышында жашаган 
готтордон – гот дегенибиз герман урууларынын бири дебедик беле, 
жолборс жїрєк бирєє чыгат. Аты Аларих экен. Ал єз элинен кол курап, 
казат жїрїп, абалы Константинополду, андан соў Македония менен 
Грецияны басат. Андан кийин Италияга кол салат. Ал жыл – 401-жыл 

www.bizdin.kg



222

болчу. Римди айта кєрбє, астым-їстїм тїшїп алдастайт. Римди минтип 
бир кезде Карфагендин улуу кол башчысы Ганнибал гана карбаластат-
кан дешет. Шаарда карапайым калк, анан алсыраган аскер эле калат, 
калганы ыштанын булгап туш-тарапка качат. Айрыкча ашкан байлар. 
Кєптєрї кеме жалдай салып, Сицилияга кире качат. Акчасы кєп да. Бай-
лардын жаны таттуу болот. Гонорий падышанын жаны да таттуу болчу. 
Таттуулугунан мамлекетти эски баштыктай таштап, коўшулаш Галлия-
нын этегине эптеп-септеп башын катат. Ошентип Римде ирдїїлєрдєн 
Стилихон эле калат. Ал їрєйї учуп, їїшї кеткен аскерлерди чогултат, 
аў-сезимин, ар-намысын ойготот, демине кїч берип, кайратына жигер 
кошот. Галлия менен Британиядагы Римдин ишенимдїї аскерлерин 
чакыртат, алан уруусу менен алака тїзїп, жоого каршы кайрайт.

Ошол мезгилде готтор Миланга жакындап, император Гонорий 
коўулта тапкан Асти шаарын ана алам, мына алам деп туру. Аларих 
албан жеўишинин урматына улуу той берип, майрам уюштурам деп 
калган. Анан эле Стилихон жаратынан тына элек аскерлери менен кол 
салып атпайбы. Катуу согуш болот, кан суудай агат. Италия аман калат. 
Рим жеўишин желпилдете майрамдайт. Стилихондун урматына ыр 
ырдалып, мактал айтылат, шарапка толгон чєйчєктєр бошойт. Колго 
тїшкєн готторду кордоп-зордоп кєчєгє тизет. Аларих колго тїшпєй, 
качып кутулган экен, анын жыгачтан жасалган сєлєкєтїн арабага 
чынжыр менен таўып элге кєрсєтєт.

Айтору, шарактаган шаан-шєкєт, топураган той, салтанатка тойбогон 
Рим калыптуу ыгына тїшєт. Арийне, ал акыркы шаан-шєєкєт, той, 
салтанат экендигин эч ким элес албайт. Аны акылман жоокер Стили-
хон гана сезет. Рим империясы акырындап ирип баратканын ойлойт, 
аскерлери алсыз экенин билет. Тиякта Аларих али тирїї, алдуу-кїчтїї, 
кайрадан калыў кол курап, Римдин катыгын берїїгє даярданып туру. 
Анын алдында Рим аскерлери алсыз экендигин айттырбай билген Сти-
лихон Аларих менен ашына-кошуналык мамиле тїзїїгє умтулат. Бул 
убактылуу болсо да Рим империясын кулатпай сактап турмак. Ага кан 
ордонун буту бар, башы жок калдайларынын аўдап акылы жетмекпи, 
кемпай падыша Гонорийди Стилихонго каршы кайрап, бїлєй башта-
шат. Стилихон Римдин айбатына, кайратына кєлєкє тїшїрїп, душман 
алдына чєгєлєткїсї келип атат. Бул кызылдай эле ышмян, дини бузук, 
каны бузук чыккынчы дешет. Кемпай падыша айрыкча каны бузук де-
генге катуу ынанат. Анткени Флавий Стилихон бир кезде биз жогоруда 
кеп кылган варварлар тукумунан экен. Ошентип падышанын «батасы» 
менен Римди бир ажалдан алып калган вандал – Флавий Стилихондун 
башы алынат. Рим дуулдап, шуулдап майрамдай берет. Кєрєр кїн, ичер 
суусу тїгєнїп баратканын эч ким кєўїлгє албайт.

Флавий Стилихондун єлїмї ач арстандай жутунган Аларихка эмне 
єтєлгє берди? Аны эмикиде кеп кылабыз.

Даярдаган Алым ТОКТОМУШЕВ
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Адабият жаўылыктары

Аксы, Кочкор алдыда... Ош дагы эле артта

Убакыт учуп, токтобой журналыбызга 2-жарым жылдык їчїн жазылуу 
да жыйынтыкталды. Окурман журттугун адаттагыдай эле Аксы, Кочкор 
эли дагы кєрсєтїп, мол жазылышыптыр. Албетте, аларды сїрєп, журна-
лыбызды жарнамалап, жазылууну уюштурушкан аймактык єкїлдєрїбїз 
Абдымомун Калбаев менен Єзїбек Абдыкалыков болду. Таласта Жаныбек 
Рай, Кєлдє Абдыжапар Эгембердиев, Чїйдє Ємїрбек Караев сындуу талант-
туу калемгер-єкїлдєрїбїз да жазылууга жакшы дем беришти. Албетте, 
ошол аймактардын почта тїйїндєрїнїн жетекчи-адистери да бирге кємєк 
кєрсєтїшкєнї белгилїї. Аталгандардын бардыгына тереў ыраазычылы-
гыбызды айтабыз.

Єкїндїргєнї, ордолуу Ош шаары да, областы да болду. Республика 
калкынын жарымына жакын эли бар бул аймак... алакандай Нарындан, 
азганакай Казармандан кем жазылыптыр. Чїй, Баткенде да аз. Аларга 
кыргыз тилинин, адабиятынын, тарыхынын... кереги жокпу? Абадай эле 
керек. Тек, жазылууну уюштуруу иштери жок, жергиликтїї бийлиги да, 
калемгерлери да кайдыгерлик кылып коюшканы айдан ачык. Болбосо, элге 
кабар жетип, журналыбызды угуп-билсе колдон колго алып эле окушмак. 
Ош, Талас областтык, шаардык бийлик башчыларына атайын кат менен да 
кайрылдык элек. Кыргыз тили, маданияты жок болуп баратат деп кокуй-
лагандар кєп, аларга чындап кїйїнїп, кєтєрїї, жайылтуу иштери жок...

Эске сала кетїїчї жагдай: журналыбызга жазылуу ай сайын улантыла 
берет, бардык почта тїйїндєрї кабыл алууга милдеттїї. Ар айдын 15-чис-
лосуна чейин жазылгандар кийинки айдан тартып журналыбызды їйїнєн 
алып, окуй беришет. Улам 2–3 айга жазылып, жеўил жазылып алуу ыкмасы 
кеўири жайылып жаткандыгын да эскерте кетмекчибиз.  
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Акындардан Манап барды

Тїркияда 21–30-июнда єткєн тарыхый Жибек жолу єткєн мамлекеттер-
дин акындарынын эл аралык жолугушуусуна Кыргызстандан акын Манап 
Алиев катышып келди. Бул иш-чара тїрк мамлекеттеринин маданиятын 
колдоо боюнча Эл аралык ТЇРКСОЙ уюмунун уюшулгандыгынын 20 жыл-
дыгына арналып, Анкара, Стамбул, Саланжи, Караман, Эскишехир ж.б. 
шаарларында єттї. Ага Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Тїркия, 
Россия курамындагы (Башкортостан, Татарстан жана Кабардин-Балкар), 
Молдова, Украина, Балкан аймагынын акындары катышып, ырларын окуп, 
тарыхый-маданий жерлерди кыдырышты.

«Манас» фальсификаторлоруна сокку

Кийинки кездери «Манас» эпосубуздун айланасында дагы да кызуу та-
лаштын оту чыкканы белгилїї. Ошол маселеге тике байланыштуу «Улуу 
«Манас» жана анын фальсификаторлору» аттуу кєлємдїї жыйнак жарык 
кєрдї. Аны журтчулугубузга жакшы таанымал адабиятчылар Садык Ала-
хан менен Курманбек Абакиров тїзїп, эл ичинде «жайсаўчылар» аталган 
фальсификаторлорго каршы белгилїї манас-иликтєєчїлєрдїн, жазуу-
чулардын, журналисттердин, мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин 
макалалары топтолгон.  

Кєлємдїї китеп «Турар» басмасында басылган.

Россия борборундагы жолугушуу

Кыргызстандагы Россиянын илим жана маданият борборунда чыгарма-
чыл уюмдардын калемгерлер менен кезектеги жолугушуусу болуп єттї. Ага 
Баатыр акыныбыз Сооронбай Жусуев «Раззаковдун тагдыры»  китебинин 
бетачары менен катышты. «Ковчег», мурдагы «Мозаика» адабий клубда-
рынын жаш акындары, жазуучулары чыгармаларынан їзїндїлєрдї окуп, 
китептеринин бетачарларын єткєзїштї. 

Жаўы китептер

Эшполот Єсєров «Тєєлєс энциклопедиясы» аттуу китебин чыгарды. 
Аты эле айтып тургандай, китепте тєєлєс уруусунун тарыхы, белгилїї 
инсандары тууралуу кеп козголот.

«Калыгул кїмбєз мазары» аттуу китепти Марат Исаков басмага даярда-
ган. Анда айтылуу даанышман, олуя аке тууралуу тарыхый маалыматтар, 
кызыктуу макалалар топтолгон.
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