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Кадр №1 
Мумбай. Жай келген, ысыктан адамдар менен маймылдар ар бир фонтан үчүн согушуп аткан кез. 
Нас Ооганга, Скиф Жоманга кеткен убак.... 
 
Палийса бөлүмүндө Жапалак менен Канатт. Жапалак:  
– Сыгандардын таборунда ызы-чуу. Юни деген неме сыгандарды гипноздоп аялдарынын алтын-
күмүштөрүн, эркектеринин жылкы аттуусун калтырбай шыпырып кетиптир. Улам арыз түшүп атат 
сыгандардан.. 
Канатт: 
– Ушул ишти мага тапшырыңыз. Акесин Удайпурдан таанытайын ал шылуундун... 
Жапалак: 
– Баканооздордон түшкөн маалыматтарга караганда ал Гоаны көздөй кеткен. Жөнө ошол жакты 
көздөй. 
Канатт (чыгып баратып): 
– Ысык кумда жатсам ысылап 
Табы өтүп күндүн далыман 
Кайран жүрөк кайра кысылат 
Бикиничен бийкеч өтсө жаныман 
 
Куттуватилердин үйү. Дасторкон четинде Бөкөш, Афро, Заринка, Алиуд. Афро (Бөкөшкө 
кайрылып): 
– Альчикке кампүтер алып бербей эле койолу деп канча айттым. Мына эми кереели кечке ойноп 
атып мээси айнып калыптыр балаңдын 
Бөкөш: 
– Э бала да эми, бир нерсеге бат эле таасирленет, кичине чоңойсо эле таштайт эркелигин 
Афро: 
– Бала болбой башын жесин, өзүң сүйлөшчү 
Бөкөш:  
– Альчик, окууну кандай аяктадың быйыл? 
Алиуд: 
– Эн Таро Адун. Зератул коркунучта. Тассадор жардамга. Аиурдан Шакураска качыш керек. 
Бөкөш: 
– Эмне дейт? 
Афро: 
– Айтпадым беле балаң айнып калды деп 
Заринка: 
–  Чарчадым дейт, жан-дүйнөм жабыркап жаным жай албай атат дейт 
Афро: 
– Бизди курортко жибер. Мээсин сергитип, ден-соолугун чыңдап келсин... 
Бөкөш: 
– Мдаа... Макул анда, Альчик балам Гоага барасыңбы? 
Заринка: 
– Койо тур ата, азыр мен которуп берейин. Алло база, бул мен Кэрриган. Миссия эвакуасия. Курс 
Шакурас. 
Алиуд: 
– Джим Рэйнор сигналды кабыл алды. Флагман курсун өзгөртүүдө. Урээ. 
 
ДБА раджанын ак сарайы. ДБА үй-бүлөсү менен дасторкондун четинде. Жылдызча (ДБАга 
кайрылып): 
– Эрке сарым эзилгени калдык ысыктан, эл катары эс алып келсек жакшы болот эле... 
ДБА (ичинен ойлонуп «Ушу катындардын азабынан өткөндө иштин баары тескери чыкты, кетирип 
ийип кенен ойлонойун»); 
– Алибетте байбиче, өзүңөн айаган болбойт, канчалык карма деп карманбайлы, ден-соолукту 
ойлош керек, баргыла 
Нарсис: 
– Менин төркүнүмө баралы Гоа тарапка... 
ЭЛеди (Нарсиске карап): 
– Гоага барабыз бирок сиздин төркүнүңүзгө эмес 
Коной: 
– Каражатты көбүрөөк алгыла, былтыр акчанын баарын силер короттуңар ЭЛеди апам бокс көрөм, 
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Зууракан апам футбол көрөм деп атып... Солнышке апам болбогондо ачкадан өлмөкмүн... 
ДБА (Солнышкени карап): 
– Ушу катыным өзгөчө мээримдүү, келчи бешенеңен өөп койойун... 
 
 
Кадр №2 
Кафеде Дас менен Цаца. Дас: 
– Баардык чыгымды өзүмө алам. 
Цаца: 
– Кызыңдын атын Жизка дейсиңби? 
Ооба 
– Башка кыз табылбай калдыбы өзүңдүн деңгээлиңдеги 
– Эми жүрөк кийимди карап тандабайт тура 
– Өзүң эмнеге бара албайсың? 
– Министирликте чечилип атат, Пакистанга элчи болуп шайланышым мүмкүн, же Казакстанга 
кетемби курулуш иштерине, ошонун жыйынтыгын күтүп эле.... Эми барып байкап, кайтарып, анча-
мынча тийишкендерди таш каптырып келип бер эми, эски достуктун эсебинен... 
– Эх Дас, эмне үчүн сага жок дей албайм билбейм 
 
Үйүндө Жизка энеси Облигейша менен. Жизка: 
– Апа, мен бир нерсени сурайын айтасызбы 
Облигейша: 
– Сурай бер 
Чыныңды айтасыңбы 
– Чынын айтам 
– Алдабайсыңбы 
– Алдабайм 
– Карап тур, калп айтсаң таарынам.... Апоу, менин атам ким? 
– Кызым чоңойуп калган го, мурун кызыкчу эмес эле... 
– Кызыгып эле... Менин атам ДБА раджа эмеспи? 
– Эмнеге ДБА раджа? Эмнеге Кулер эмес же Кебрим эмес? 
– ДБА раджанын меникиндей алакандай калы бар экен оң далысында... 
– Андай кал меникинде деле бар, бирок ДБА раджа менен эч кандай тиешесебиз жок да 
– Анда ким атам? 
– Атаң Жапалак 
– Жапалак ава менин атамбы? 
– Ооба, отубуз күйүшпөй жаш кезде экөөбүз кол үзүшкөнбүз.... Атаң берди деп жүргөн алты рупий 
алименти эле, эми элге айтпай эле кой, зарылчылыгы деле жок, ойлой беришсин фабрикада 
иштейт деп... 
– Анда Ямара менин агамбы? 
– Ооба, бирок биз аны мен чоңойгон балдар үйүнөн багып алганбыз 
Апоу 
– Оуу 
– Мени бир курбум Гоага чакырып атат, эс алып келели деп 
– Бара гой балдырагым, бирок күнүгө бир маал чалып кой тур мага 
– Апоу 
– Оуу 
– Атам менен сүйлөшсөм болобу 
– Жаман болсо да, жамаачы кийсе да, ичсе да, итиркейди келтирсе да ата деген ата, алибетте 
сүйлөш, антпе деп чектей албайм... 
 
Мумбай. Ресторан. ДБА менен Алимбек. ДБА: 
– Ошо.... Кыздан аты Жизка, кылтакка илип берсең кыл куйрук менден. 
Алимбек: 
– Э кокуй достон бирдеке үмүт этсем кудай урбайбы, ал кызды бат эле ары-бери кылып, койнуңа 
койкойтуп, маңдайыңа маңкайтып отургузуп берем. 
ДБА: 
– Көңүлдөнүп алып анан болбой калса жаман экен да, тиги Марсалаң кызымдын окуясын айтам, 
дагы эле эсим ооп жүрөт, ошон үчүн түтөбөй Жизканы алайын. 
Алимбек: 
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– Алдын ала айтып кой, эсте жакшылап, барган келин-кесектериңдин баарын эсте 
ДБА: 
– Мас болуп эле эстебей калбасам, ал кыздын энесине жолуккан эмесмин. Болбосо алимент деп 
эчак эле артыман айкырып жүрбөйт беле 
Алимбек: 
– Ишибиз ийгиликтүү болсун, алып ийели анда 
 
Кадр №3 
Гоа. Астреянын үйү. Астрея менен баласы Мекишев. Астрея: 
– Жүрү балам аэропортко, сезон башталды, киши кармап келели.. 
Мекишев: 
– Ура. Сезон. Тамакты кенен жейт турбайбызбы. 
Астрея: 
– Кой балам антпе, эл катары ичип жеп атабыз 
Мекишев: 
– Эртең менен банан, түштө банан, кечинде банан, өзүмдү маймыл сезип баратам кийинки күндөрү 
Астрея: 
– Мына эми көптөн күткөн сезон келди балам, дасторконубуз раджалардыкынан кем болбойт 
 
Гоа. Аэропорт. Афро, Заринка, Алиуд аэропорттун имаратынан сыртка чыгышты. Туш тараптан 
элдер курчап калды: 
– Такси, такси, арзан такси, такси керекпи? 
– Коттедж, батир, бөлмө, люкс, жарым люкс, антикризистик баалар... 
– Муздак лимонад, кола, суусундуктар... 
– Чебачок, чебачок бир байламы жүз рупий 
– Ким маймыл менен сүрөткө түшөт? 
– Пил минебиз, пил минебиз, бир айланып келген элүү рупий 
Астрея шап Афрону колдон кармап калды: 
– Саламатсызбы, коттедж издеп атасызбы? 
Афро: 
– Канчадан? 
Астрея: 
– Кандай коттедж керек силерге? Бизде бамбуктан жасалган кытай стилиндеги коттедж бар. 
Баобабдан жасалган африка стилиндеги коттедж бар, кайыңдан жасалган орус стилиндеги коттедж 
бар. Эң кымбаты, арчадан жасалган кыргыз стилиндеги коттедж. 
Афро: 
– Эң кымбаты керек бизге 
Астрея: 
– Тээтиги таксиге отура бериңиздер, азыр балам үйгө алып барат 
– Афро, Заринка, Алиуд Мекишевге кошулуп таксиге отуруп кетишет. Астреянын жанына  Цаца 
менен Жизка келет. Астрея: 
– Кыздар коттедж керекпи? 
Жизка: 
– Канчадан? 
Астрея: 
– Кандай коттедж керек силерге? Бизде бамбуктан жасалган кытай стилиндеги коттедж бар. 
Баобабдан жасалган африка стилиндеги коттедж бар, кайыңдан жасалган орус стилиндеги коттедж 
бар. Эң кымбаты, арчадан жасалган кыргыз стилиндеги коттедж. 
Цаца: 
– Эң кымбаты керек бизге 
Жизка: 
– Жиндисиңби? Эже баалары канчадан? 
Астрея: 
– Элүү рупийден элүү миң рупийге чейин 
Жизка: 
– Элүү рупийликте эмнелер бар? 
Астрея: 
– Эки керебет, туалет эшикте 
Жизка: 
– Арзандатпайсызбы? 
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Астрея: 
– Арзандаткым эле келип турат, бирок бизде башка жумуш жок, болгон оокатыбыз эле ушул, 
киредит да алып алгам, күзгүгө кудаларды чакырып койдук эле, балам да окууга тапшырам деп 
атат, өзүмдүн да кан басымым жогору, дарылар кымбат, доктурлар бети жок, доллар да өсүп атат 
дейт, чоң атамдын да жүз жылдыгын өткөрсөкпү деп атканбыз, былтыр кургакчылык болуп, түшүм 
да начар болду, ааламды каатчылык аралап жүрсө, арзандатып ийсем агымга каршы сүзгөндөй 
болуп калат го... 
Цаца: 
– Мейли эже 
Жизка: 
– Койо турсаң. Эже мен өзүм студент, апам иштебей үйдө отурат, атам алкаш, биринчи кабатта 
жашайбыз, ылдый жактан келемиштер уктатпайт, үстүдөн дайыма түтүк жарылып, суу каптайт, 
жегеним кара нан, ичкеним карандай суу, аны да эптеп кошуналардыкынан уурдап ичем, 
кошуналар ызы-чуу салган урушчаак, кийимди тикмечилер ыргыткан чүпүрөктөн кураштырып 
кийем, анан ааламды каатчылык аралап жүрсө, элүү рупий эшикте жаткан жоктур, кандай дейсиз 
эже 
Астрея: 
– Мейли эми он рупий түшөйүн 
Жизка: 
– Рахмат эже, он рупий болсо да олжо, кайакка баралы? 
 
Мумбай. Аэропорттогу кафе. Самоор менен Смарт. Самоор: 
– Баарын көзөмөлдөш үчүн өзүм кошо учайын дедим.  
Смарт: 
– Мага баары бир, курсак тойсо болду. Цацабы же мацабы колуңа салып берсем болду да. Эх Скай, 
Юни балдар болгондо шаңдуурак болмок эле. 
Самоор: 
– Өткөндө Данизеро деген балаңарга кайрылсам иштин баарын жайлады 
Смарт: 
– Ал шкет дилетант да, биздей адистерге кайрылсаң болмок. Менин шартым күнөө менде болбой 
иш жыйынтыгына чыкпаса да атам түрмөдөн чыксын 
Самоор: 
– Алдасам буйурбасын 
 
Кадр №4 
Гоа. Астреянын үйү. Астрея кошунасы Нургулчик менен. Астрея: 
– Кандай кошуна, сезонуң кут болсун 
Нургулчик: 
– Рахмат, сеники кем болбосун. Эл көппү силерде? 
Астрея: 
– Бар жакшы эле. Силердечи? 
Нургулчик: 
– Раджанын катындарыбыз деп жайнаган келиндер келген, мурундары булутту чийип. Раджа болсо 
өзүнүн Мумбайында раджадыр Гоада ар бир үйдө бирден раджа. Бирок акчалары көп экен, алдап 
кагып атабыз. 
Астрея: 
– Жакшы идеялар болсо кошуналык кылып бөлүшпөйсүңбү? 
Нургулчик: 
– Мен азыр суу тартыш деп кранды бекитип салып атам, жакшылап каржыласа аларга ачып берем, 
бергиси келбеген сараңдар дүкөнгө чуркай берсин, дүкөндө абысыным отурат ансыз деле 
Астрея: 
– Жакшы идея экен, мен болсо Мекишевге түнкүсүн илинген сүлгү, кийимдерин топурак чачтырып 
булгатып атам, жууп берген өзүнчө акы, окуу башталгыча кийим-кечек, китеп-ситебин балам өзү 
даярдап алат 
Нургулчик: 
– Жакшы, жакшы.. Эртең бир бала эс алуу жөнүндө курс өтөт экен. Барбайлыбы? 
Астрея: 
– Баралы... 
 
Астреянын үйү. Мекишев менен Алиуд. Мекишев: 
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– Эу дозум, атың ким? 
Алиуд: 
– Мен Расзагал, а сен кимсиң зерлинг? 
Мекишев: 
– Эу сөгүнбө, мойнуң менен чычаңың биригип калып жүрбөсүн, кайдан келдиң? 
Алиуд: 
– Аиурдан сыйкырдуу кристаллдарды издеп жүрөм, пси-талкалагыч жөнүндө укпадыңбы? 
Мекишев: 
– Мдаа..Эу мээкайкы мени менен кыздарга барасыңбы, сыра ичип, тамеки чеккенди үйрөтөм... 
Алиуд: 
– Эн Таро Адун. Арктуруска даңк! 
Мекишев: 
– Ооба же жок деп айтчы, сенсиз деле кете берем.. 
Алиуд: 
– Ооба 
 
Гоа. Базар. Канатт Мумбайда конфискат болгон эки шубаны сатып отурат эки күндөн бери, алган 
киши жок. Бир убакта жанына Скай келип калат. Скай: 
– Э Канатт байке сиз эмне бойунда бар аксак таш бакадай араң кыймылдайсыңар же ысыктан 
нокаут алдыңарбы? 
Канатт: 
– Виагра ичкен койондой шуулдап жүргөн сага жетиш кыйын го. Жайында эс алып эле анча-мынча 
соода кылайын дегем. Мобу эки шубаны сата албай атам 
Скай: 
– Индуска шуба сатып кыйынсыңар го, канча саттыңар 
Канатт: 
– Өтпөй атат, өткөрүп бербейсиңби, түшкү тамагың алып берейин 
Скай:  
– Жарнама сооданын кыймылдаткычы болсо, анын эки цилиндри бар –  бири көйрөңдүк, экинчиси 
көрө албастык. Азыр ушул экөөн колдонуп шубаларыңды өткөрүп берем. Тээтиги эжелерди 
көрдүңүзбү (Жылдызча менен Нарсисти көрсөтөт), азыр байкап, үйрөнүп тургула.  
(Жылдызчанын жанына келет) 
– Эже, сиз эң улуусу, эң сулуусу экенсиз. Сизге жарашпаганда кимге жарашат эле. Карап көрүңүз, 
эксклюзив, колго тигилген, ар бир сантиметри жылуулукту тартуулап турат. Ай талаада калсаңар 
алачык катары колдонсо болот. Азыр албасаңыз өкүнүп каласыз өмүр бойу. Карагылачы жалтырап 
турганын көз жоосун алып. Алмай болдуңарбы, баасын түшүрүп берем. Мына кийип көрүңүз, 
көрдүңүзбү сизге атайы тигилгендей. Эми жигиттердин баары сиздики. 
Жылдызча бактылуу болуп шуба жамынып отуруп калат. Скай Нарсисти ары жакка сүйрөйт. Скай: 
– Эже көрдүңүзбү тиги эже алды. Сиздин андан эмнеңиз кем, келбеттүү, сымбаттуу экенсиз. Же 
акчаңыз жетпейби? Андай деле көрүнбөйсүз. Тиги эжени караңыз, мен кыйын деп сизге кыр 
көрсөтүп аткандагысы го. Ме сага деп алып салгыла да, ал эженин маанайы майрамдагыдай 
болбой, бананын алдырган маймылдай болуп калсын. Туура кыласыз эже, бир жашайбыз, 
кийбегенди кийип, ичпегенди ичиш керек. Тиги эжеге эптеп эле болду эле, сиз тим эле жомоктогу 
канышадай болуп калдыңыз. 
Нарсис да бактылуу болуп шуба жамынып, ээрдин түйүп Жылдызчаны карап калат. Скай Канаттка 
келет. Скай: 
– Кана байкеси кеттикпи, кафеби? 
Канатт экөө ээрчише басат. Канатт: 
Балакет турбайсыңбы. Телефонуң берчи, үйдө өтпөй аткан кийиз чокойлор бар эле. Баса тиги 
досуң Юни кайакта жүрөт? 
Скай: 
– Жүрөт ушу жакта эле. Эртең-бүрсүгүнү бир жыйын өткөргөн атат, эс алуудан кантип акча табыш 
керек деген... 
 
Жылдызча менен Нарсистин жанын Коной келет балмуздак көтөрүп. Экөөн эки мүнөт жалдырап 
карайт. Коной: 
– Силерге эмне болгон? 
Нарсис: 
– Шуба алдык жарашат бекен? 
Коной: 
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– Артизсиңер го, ысык сөөктөн өтүп чучукту куйкалап атканда, шуба кийип алып саунадан 
үнөмдөйлү деп атасыңарбы же атамдын акчасы чөнтөктү тепкилеп атабы... Чечкиле, боргулдап 
тердеп жетип барсаңар атам сасык тумоо болбойбу... 
 
Кадр №5 
Гоа. Астреянын үйү. Короодо Мекишев менен Алиуд. Мекишев: 
– Сыра тептиби жакшы эле? 
Алиуд: 
– Эчтеке эсимде жок... Бүгүн мени менен оюн ойногону барбайсыңбы кампүтер клубуна, үйрөтөм... 
Мекишев: 
– Акча кененби? 
Алиуд: 
– Жок эле... Сенде жокпу? 
Мекишев: 
– Кайактан... Эй сен энеңен сурабайсыңбы? 
Алиуд: 
– Бербейт. 
Мекшиев: 
– Сен оюнга деп айтпа да, англисче үйрөнгөнгө курска десең 
Алиуд: 
– Азыр айтып көрөйүн... 
 
Афро, Нас, Заринка отурса Алиуд кирет. Алиуд: 
– Нас байкее... качан келдиңер, жеңем да келдиби? 
Нас: 
– Жеңеңдин кереги эмне, кайнага экөөбүз балык кармайлы деп келгенбиз 
Алиуд (Афрого кайрылып): 
– Апа, акча берчи, англисче үйрөнөйүн деп атам 
Афро: 
– Балам оңолойун деп калган го, мына карма сенден акча айлансын балакетиң алайын 
Заринка: 
– Апа, негедир шектүү болуп атат. Балаңардын окуйун деген ниети дегеле жок, бир балээни 
баштаган аткан го 
Алиуд: 
– Апа, айтчы Заринкага, бир жакшы нерсеге умтулсам эле, көрө албай эле тоскоолдук кылып 
жүрөт. Алгыла анда акчаңарды, урдум англис тилин, келесоо болуп калсам чоңойгондо Заринка 
мени баксын 
Афро: 
– Ай кыз, батинкең менен тең баланы дайыма эле кагып, көңүлүн оорутуп жүрөсүң. Ме балам дагы 
ала гой, англис тилден деги аябачы 
Нас менен Алиуд сыртка чыгышат. Нас: 
– Эй Альчик англис тилин эмне кыласың, андан көрө кыздар менен таанышып, көңүл ачпайсыңбы 
Алиуд: 
– Гоада ылайыктуу кыздар табылбай атат 
Нас: 
– Кыргыздар тамашалагандай Атбашыдан мал, Майлысуудан чал, Чолпонатадан таш, Ош тараптан 
аш табылбай атат дегендей эле айттың го. 
Алиуд: 
– Болот го... эми... буйурса... Нас байке эмне үчүн эркектер балык уулаганды жакшы көрүшөт? 
Нас: 
– Эркектерди кудай жаратканда аялдардан айырмалап кайырмагы менен кошо жаратат экен да, 
ошон үчүн... 
Алиуд: 
– Эмне болгон кайырмак байке? 
Нас: 
– Чоңойгондо билесиң 
 
Астреянын үйүнөн Жизка менен Цаца чыгып баратса маңдайкы үйдүн алдында Жылдызча, 
Зууракан, Солнышке, Нарсис, ЭЛеди отурган болот. Зууракан (Жизка жакты жаңсап): 
– Тээтиги кыз кантет Оогандан жөө келгенсип 
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Солнышке: 
– Ошону айтсаң ал кызга караганда лөлүлөр да стилдүүрөөк кийинет 
Нарсис: 
– Жанындагы кыз жакшы эле үй-бүлөдөн көрүнөт, экөө кайдан кошулуп калган. 
Жизка (Алардын шыбырашканын байкап калат, алардын жанынан өтүп баратып манжаларын 
жумуп, ортон манжасын чычайтып көрсөтүп калат): 
– Эу ушакчы кемпирлер, мына силерге пазитиф 
Жылдызча: 
– Өлүгүңдү көрөйүн эмне дейт? 
Зууракан: 
– Башыңды жегир, ушуну ким алмак эле ушундай түрү менен 
Нарсис: 
– Бир шордуунун жары болот, шорунун концентратын көбөйтүп 
ЭЛеди: 
– Азыр чачын бирден жулуп, өзүнө аркан өрдүрөйүнбү? 
Солнышке: 
– Теңелбей эле койчу акылы токтоло элек немеге... 
Жизка менен Цаца бир аз алыстагандан кийин. Цаца: 
– Ай иий жинди турбайсыңбы, алар раджанын аялдары да 
Жизка: 
– Носорог пилден коркпойт, кайгырба, андан көрө жүр тезиреек, Смарт байке экөөбүздү кафеге 
чакырып атат... 
 
Кадр №6 
Гоа. Астреянын үйү. Афро менен Заринка короодон чыгып атып, Кыргый көз менен Саулеге 
жолугуп калышат. Афро: 
– Кандайсыңар, силер да эс алып келдиңерби? 
Сауле: 
– Ооба, биздин өкүл балабыздын иштери кандай? 
Афро: 
– Бул жакта жүрөт, силерге учурашсын деп айтып койойун, ырас болбодубу, кайакты көздөй 
баратасыңар? 
Сауле: 
– Сулуулук салонуна эле 
Афро: 
– Сулуулуктун сага эмне кереги бар, сенин күйөөң бар го? 
Сауле: 
– Ошо менин сулуулугум күйөөмө керек болуп атпайбы 
Кыргый көз: 
– Акылы жок десе, мен жан дүйнөнүн сулуулугун айтып атам 
 
Гоа. Кафе. Самоор, Смарт, Цаца, Жизка чогуу отурушат. Цаца (Самоорго карап): 
– Сен да бул жактасыңбы? 
Самоор: 
– Алибетте алтыным. Көлөкөң болуп жүрөм го дайым жаныңда. 
Цаца: 
– Баягында эле айтпадым беле шанс жок сенде, экөөбүздүн ортобузда эч кандай мамиле болбойт 
деп. 
Бул убакта Жумла кирет. Самоорду көрүп басып келет. Жумла: 
– Э кандай Самоор, иштер-тиштер? 
Самоор: 
– Кудай деген кул өлбөйт, тамекинин күлү өлбөйт, жүрөбүз кудай деп. 
Жумла Цацаны карап, Цаца Жумланы карап тилден калып тиктешип калышат. Самоор: 
– Жумла байкеси, эки жакты карап эл менен учураш.. 
Жумла Смарт менен кол алышып, Жизкага баш ийкейт. Жизка: 
– Бул байке түрү менен хулигандарды коркутса болчудай. 
Жумла: 
– Көп гүлдөрдү учкан аралап 
Көпөлөк да курттан жаралат 
Чырайыма менин чыйрыкпа 
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Чындап келсе пейлим шакалад 
Цаца (Жизкага): 
– Жөн турчу, Жумла байке жакшы ырдайт экенсиз, ырыңызды шашпай уксак болобу? 
Самоор (кызганып): 
– Жумла байке жүрүңүзчү эшикке, кеп бар эле 
Жумла (Цацага): 
– Мына менин телефонум, шашпай сүйлөшөлү... Жүр Самоор, гяп ур... 
Сыртка чыккан Самоор менен Жумла. Самоор: 
– Ай ушу жөн келген жоксуңар го, атам экөөңөрдүн эмне сырыңар бар? 
Жумла: 
– Сыр айтылбайт да, жөн эле эс алып келдим деп койойунчу... 
Кафенин ичинен Цаца менен Жизка чыгышат. Цаца: 
– Биз кеттик, узатпай эле койгула... 
 
Гоа. Базар. Канатт кийиз чокойлорду сатып отурат. Жанына Скиф келет. Скиф: 
– Эхе Канатт байке, соода илгери болсун 
Канатт: 
– Э эргул каяктан? 
Скиф: 
– Жомандан. 
Канатт: 
– Кайран... Тээтиги машине сеникиби? 
Скиф: 
– Ооба 
Канатт: 
– Айдаганың БМВ, кайдан таптың тыйынды же кайын журтуң кыйынбы? 
Скиф: 
– Аялдын тийип кереги, Айдалдын берген белеги... Ферштейн? 
Канатт: 
– Ыя? 
Скиф:  
– Гутен морген, гутен таг, лиибе, лиибе Айдал ништяк 
Канатт: 
– Индус көпсө англисче сүйлөйт деген ушу 
Скиф: 
– Бул англисче эмес, немисче 
Канатт: 
– Карапайым индуска каргабы, сагызганбы баары бир, экөөнүн тең тилин билбейм 
 
Көчөдө Жизка менен Цаца баратат. Бир убакта Жизка токтоп афишаны карап калат. Жизка: 
– Вау... Бүгүн Дани ырдайт турбайбы... Жүр кечинде барабыз, менин досум, Мумбайды 
чаңызгытып, райондогуларды сапырып жүрчүбүз... 
 
Кадр №7 
Гоа. Астреянын үйүнөн Мекишев менен Алиуд чыгып чуркаган бойдон көчө бойлой жөнөшөт. 
Маңдайкы үйдүн алдында Жылдызча, Зууракан, Солнышке, Нарсис, ЭЛеди отурушат. Зууракан: 
– Уктуңарбы Бөкөштүн баласы акылынан айнып калыптыр... 
Жылдызча: 
– Ай бечара бала, Афрого жаман болуптур... 
Нарсис: 
– Мен да уктум баласынын айынан Бөкөш да акылынан айнып Афрону сабайт экен жаман түш 
көрсө эле деп.. 
ЭЛеди: 
– Ошого Афро балдары менен Гоага качып келген го... 
Солнышке: 
– Улуу баласы да жүрдү эле бая күнү, кеңешип атышкан го атамды кантип алдайбыз, инимди 
кантип эмдейбиз деп, негизи жаман эле болуптур Афрого, бир жагынан кичүү баласы айнып, 
экинчи жагынан күйөөсү алжып 
Жылдызча: 
– Индусчулук кылып Патриот молдого көрсөтүшсө болмок экен, дубасы күчтүү деп угам.. 
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ЭЛеди: 
– Кыргый көз доктурга көрсөтсө дарылайт бат эле... 
Зууракан: 
– Тобо, тобо кудай ушундай балээден сактасын... 
 
Кечкурун. Жизка менен Цаца түнкү клубка баратышат. Жизка: 
– Смарт байкенин достору мага дегеле жаккан жок... Сен тааныйт экенсиң го... 
Цаца: 
– Ой тааныганда эмне... Самоор Мумбайдагы соттун баласы... Жумланы тааныбайт экем, бирок ал 
мага жакты... 
Жизка: 
– Самоор соттун баласыбы? 
Цаца: 
– Ооба, Алимбектин баласы  
Жизка (ичинен ойлонот: «Мына сага шанс»):  
– Бирок, Самоор мага кичине жакты... Телефонун берчи... 
 
Гоа. Түнкү клуб «Мегараджа». Скиф менен Нас турат түнкү клубдун астында. Нас: 
– Кана кайнага бүгүн кыздарга барабызбы же илхомду жинди сууга салабызбы? 
Скиф: 
– Дранг нах медхен 
Нас: 
– Уот? Ай донт андестанд. 
Скиф (ары бери өткөн кыздарга ышкырып): 
– Кыздар... Келиндер... Үч күндөн бери эч ким менен боло элекмин, колуңардан келген жардамды 
аябагыла... Кудай ыраазы болсун... 
Нар жактан Цаца менен Жизка келишет. Жизка: 
– Скиф байке, эмне дедиңиз чала угуп калдым... 
Скиф: 
– Биякта эмне кылып жүрөсүң? Жөн эле күйөө бала экөөбүз ары-бери басып жатаардын астында 
кислород чегип койсокпу дегем... Ошого эле ышкырып атам, шамал кел, өпкөгө кир деп... 
Цаца: 
– Скиф, менин курбум Айдал кандай жүрөт, курбусу Цацадан салам айтып койуңуз... 
Скиф: 
– Айтайын... 
Нас: 
– Э кайнага эл көбөйүп аба жетишпей баратат, жүрү тиги океан жээгине сейилдеп келели.. 
Нас менен Скиф кетишет. Цаца менен Жизка түнкү клубга киришет.. 
 
Түнкү клуб «Мегараджанын» ичи. Жайнаган элдер. Сценага Мырза Жигит чыгат. Мырза Жигит: 
– Эл журт, каламан калайык. Гоанын жашоочулары менен анын коноктору. Бүгүн гана, Гоада гана, 
Мегараджа клубунда мега окуя. Биздин балабыз, биздин сыймык, Гоанын жылдызы..... Эл... 
бииир.... дооон.... Эл1дон.... Тосуп алгыла... 
Кол чабуулар, ышкырыктар менен Элбирдон сценага чыгат. Элбирдон: 
– Йо, йо, Гоа мен силер менен.. 
Мырза Жигит: 
– Дагы бир сенсация. Бүгүн бизде, көңүл бургула, ким деп ойлойсуңар... Мумбайдан атайы келген, 
Мумбайдын жылдызы.... Дааа... ниии... зеро! Данизеро... Суранабыз... 
Залда тымтырс. Бир эле Жизканын кыйкырыгы: – Дани! Дани! Дани! Элдердин күбүр-шыбыры: – 
Данизеросу ким? Кайдан чыккан карагай? Сценага Данизеро чыгат.Данизеро: 
– Салам Гоа.  
Мырза Жигит: 
– Көңүл бургула! Эки жылдыздын эстен кеткис дуэти, бизде гана, Мегараджада.. Анда эмес 
баштайлы, алга Гоа, алга Ындыя. 
Элбирдон: 
– Мен индус баламын 
Кара, капкарамын 
Кастет салып чөнтөккө 
Дискачка барамын 
Эу эшикке чыкчы, сен кимсиң, а сенчи 
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Э дозум эзилбей тумшукка бир берчи 
Кээде рамсы, кээде дансы 
Эх ошол күндөр кайра кайталансын 
Данизеро: 
– Карап турсам элесиңди сүрөттөн 
Эске түшөт көлдүн жээги гүл өскөн 
Эсиңдеби кечиндеги сырдашуу 
Сууруп чыккан таттуу сөздү жүрөктөн 
Элбирдон: 
– Кыздарды салганбыз 
Жээк жакка барганбыз 
Арак-сыра аралаш 
Чегип да алганбыз 
Анан башталат да 
Кыздар ахалап да 
Дүңкүйгөндөр үңкүйүп 
Кайра хахалап да 
Данизеро: 
– Сансыз жылдыз бизди кана карашып 
Сени менден, мени сенден талашып 
Көпкө жүрдүк, ойноп күлдүк жаркылдап 
Кеткичекти аппак болуп таң атып 
 
Кадр №8 
Гоа. Түнкү клуб «Мегараджадан» элдер тарап атышат. Пакедо балдар менен турса, жанынан Жизка 
менен Цаца өтөт. Пакедо: 
– Балдар, жүргүлө тээтиги кыздарды кармайбыз... Бул жерлик эместер экен, Мумбайлык 
момпосуйлар го... (Цацаны көрсөтүп) Тээтиги кыз меники, беркинисин силерге бердим 
Пакедо балдар менен Жизка, Цацаларды кубалап жетишет. Пакедо: 
– Чоң кыз кайф кармабайлыбы чогуу 
Жизка (жерде жаткан бөтөлкөнү ала коюп, дубалга бир койуп сындырат): 
– Кайфты көрсөтөм силерге. Мен көчөдө чоңойгом. Кимиң кыйын болсоң жакындай бер. Ичегиңе 
жарык дүйнөнү көрсөтүп, өпкөңө кислородго түз жол ачып берем. 
Пакедо: 
– Чоң кыз ташта колуңдагыны, көзгө тийсе эмне болот? 
Жизка (сынык бөтөлкөнү ары-бери булгалап): 
– Ким кыйын, кел мында. Азыр колуңа тату тартып, табарсыгыңды инжектор иштегендей кылып 
берем. 
Пакедо: 
– Чоң кыз базар жок, бааладык сени, кел барга барып баарлашалы 
Жизка: 
– Мээни кантузия кылбачы, арзан алдамайларыңды башка жерден башкаларга колдон. 
Пакедо: 
Болду, болду, биз кеттик. Жакшы эс алгыла. 
– Пакедо балдар менен күбүрөшүп кетишет. Цаца: 
– Ай-ий сен болбосоң жаман болмок экен. Мен өзүмдү жоготуп койбодумбу, планда жок балдарды 
төрөп ийе жаздадым 
Жизка: 
– Смарт, Юни байкелердин колунан чыкпадыкпы. Мындан жаман кырдаалдарды да көргөнбүз. 
 
Гоа. Эртеси. Астреянын үйү. Афро, Заринка, Алиуд. Афро: 
– Альчик, кана англис тили курстары кандай болуп атат, жылыш барбы? 
Алиуд: 
– Аракет кылып атам, ак сүтүңдү актабасам, бала болбой балаа болуп калбаймбы 
Афро: 
– Ушу балам мени багат го... Келчи жаныма... (Алиудду чачынан сылап, чекесинен өбөт)... 
Карандай жаным.. Ичиме салып алсамбы, кайра чыгарып алсамбы.. 
Заринка: 
– Эй, Альчик, кана англисче сүйлөчү... 
Алиуд: 
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– Эйж оф эмпейрз... Старкрафт.... Контр-страйк.... ии... анан... Кол оф дюти... 
Заринка: 
– Кайра кайталачы, тааныш бир нерселер угулуп атат... 
Алиуд: 
– Апа карачы, кызың кайра тийишип атат, жаңы эле оңолуп келатсам бузуп атат кайра, айныйм 
анда... 
Афро (Заринкага): 
– Эмне деген кыз болдуң сен.. Асылганың эле кереели кечке кенедей Альчик... Же кылаарга иш 
жокпу, бар пляжга же Конойго барып шахмат ойно... 
 
Гоа. Кафе. Жумла менен Цаца. Жумла: 
– Сизди аябай жактырып калдым 
Цаца: 
– Рахмат... Мен дагы... Сизди... 
Жумла: 
– Ысмыңды ыйык сөздөй кайталайм 
Ысысаң булут болуп калкалайм 
Үшүсөң жылытайын күн болуп 
Чарчасаң уктатайын түн болуп 
Көргөндөр акыл-эстен адашкан 
Көздөрүң тажабаймын караштан 
Ыйласаң сооротойун ыр менен 
Чабалы атты чогуу кыр менен 
Уктасаң терметейин жел болуп 
Душманың агызайын сел болуп 
Махабат жан дүйнөмдү салып отко 
Сунамын тагдырымды сага сотко 
 
Цаца: 
Койнуңда сенин туйлагым келет 
Каткырып, бирде ыйлагым келет 
Таң аткан кезде тамакты жасап 
Табитиңди таап сыйлагым келет 
 
Гоа. Ошол эле убак. Башка кафе. Самоор менен Жизка. Самоор: 
– Цаца кана? Цаца менен келем дебедиң беле 
Жизка: 
– Цацаны эмне кыласың, Жизка турганда... Самоор байке мен сизге жагамбы? 
Самоор: 
– Жагасың.. Аттиң, бирок сүйлөшкөн кызым бар.. 
Жизка: 
– Эу байке алгылачы мени. Кесипчилик лицейин артыкчылык менен бүткөм, үч диплом бар: 
ашпозчу, тикмечи, бала бакмачы. Үч секцияга чала-була катышкам: шахмат, бокс, бадминтон. 
Сизди зериктирбейм, интеллектуалдык деңгээл жетишеерлик, өмүрүмдө үч китеп окугам: Алиппе, 
Индус эл жомоктору, анан Эволюция. Чоң жарылуудан Глобалдык предикторго чейин. 
Самоор: 
– Айтканыңды баары таасир калтыраарлык дечи... Ошентсе да ой башка менен... 
Жизка: 
– Эу байке эки жолу эстүү кыз деген конкурсту уткам. Ойлончу жакшылап 
Самоор: 
– Жок Жизка, мен Цаца менен сүйлөшүп жүрөм, ал да мени сүйөт.. 
 
Кадр №9 
Гоа. „Махабхарата“ мейманканасынын конференц-залы. Сахнада Юни, залда толтура эл. Юни: 
– Жазып атасыздарбы... Кайра кайталайын эс алууну уйуштурууда ушуларды эске алыш керек. Эс 
алуунун үч түрү бар: пассивдүү, активдүү жана креативдүү. Пассивдүү бул: диван, түрлүү тамак, 
телевизор... же альтернатива катары гезит же китеп. Активдүү түрү бул: футбол, бий, камасутра 
же өзүңөрдүн жолдошуңар менен ким акылдуу деген талаш. Креативдүү эс алуу дегенибиз бул 
ичимдик ичүү. Креативдүү деп атаганыбыздын себеби башы баналдуу ичимдик ичүү менен 
башталып аягы кандай бүтөөрүн эч ким билбейт... Жазганга үлгүрүп атасыздарбы?... Жакшы, 
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жакшы... Анда эмесе эс алуунун баардык түрлөрүн эске алып идеалдуу эс алуунун формуласын 
чыгарабыз. Ошентип идеалдуу эс алуу бул: телевизор, ичимдик жана телевизордон футбол.. 
Залдан Смарттын үнү: 
– Рахмат профессор, жаңы көп нерселерди үйрөнүп көз ачылды... Семинарга берген үч миң рупий 
текке кетпептир... 
Залдан башка үн: 
– Бул эс алуулар мурун эле белгилүү 
– Бирок илимий негиз жетишпей атты эле 
Залдан Смарттын үнү: 
– Рахмат профессорго белгилүү нерсени жалпак тилге салып мээ чөйчөккө куйуп бергенине... 
Юни: 
– Ошентип семинарды аяктап атып жагымдуу нерсе менен бүтүрөлү. Азыр «Рамаяна-тур» 
туристтик агенттиги белек кылган он күндүк жолдомону ойнотобуз. Ар бир белеттин акысы миң эле 
рупий. 
Залдан үн: 
– Тур кайсыл жакка? 
Юни: 
– Кыргызстандын бермети Ысык-Көлгө. Көлдүн Түп жагында, Кара-Чуңкур деген жерде «Бейиш 
чөбү» деген пансионат бар. Ошол жакта эс алсаңыздар болот. Залга былтыркы жеңүүчүнү чакырып 
койууга уруксат этесиздер, өзү кантип эс алганын айтып берсин... Кол чабуулар менен... Бул жакка 
чыгып койосузбу Смарт мырза... 
Смарт сценага чыгат. Смарт: 
– Жакшы эс алдым, көлгө чумкудум, балык кармадым, он күн билинбей өттү, сервис деген эмне 
экенин үйрөндүм. Кыргызстан бейиштин төрү дегенине ынандым... 
Залдан үн: 
– Пансионат канча жылдыздуу? 
Юни: 
– Алты 
Залдан үн: 
– Беш эле жылдыз болчу эле го 
Юни: 
– Сиздики туура, бирок бул ушунчалык уникалдуу пансионат. Эл аралык эксперттер айткандай 
алтынчы жылдызы эми ачылып келатат... 
Залдан үн: 
– Кыргызстан кайсы жерде? 
Смарт Юнини суроолуу карайт. Юни ары жактан кирип келген Скай менен сүйлөшүп байкабай 
калат. Смарт: 
– Кыргызстанга барып келгенден бери эми ал дайым менин жүрөгүмдө! 
 
Юни менен Скай. Скай: 
– Канатт байке сени кармаганы келатат бул жакка. Пакедо деген жергиликтүү желмаяндар менен 
сүйлөшүп койдум, палийсе келгиче Канатт байкени эрмектешет. Тездет.. 
Юни (залга кайрылып): 
– Анда эмесе лотобузду баштайлы... Акчаны кассирге (Скайды көрсөтүп) бере бергиле... Сиз 
төлөдүңүзбү мына сизге лотерея... 
Лотерея таратылат. Юни: 
– Анда эмесе бактылуу белет, бактылуу жолдомо кимге буйурат, азыр чогуу көрөлү. Колу жеңил 
экен бул салтанаттуу миссияны Смарт мырзага тапшыралы.... 
Смарт (кагаздардын бирин сууруп чыгып): 
– Белет номур токсон тогуз! 
Юни: 
– Жакшылап карап койуңуздар белетиңерди... Ким бүгүн оң бутунан турган? Кимдин колдоочусу 
күчтүү? Кимдин жылдызы бактылуу? Ким ийгиликтин сүймөнчүгү? 
Астрея: 
– Меееен!!! 
 
Бул убакта мейманканын сыртында. Канатты Пакедо достору менен тегеректеп алган.  Пакедо: 
– Коркпу катуу сабабайбыз... Тийгизип, тийгизбей колдун учу, буттун учу менен эле сылап сыйпап 
койобуз... 
Канатт: 
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– Эй чечектер мен палийса кызматкеримин... 
Пакедо: 
– Ушуну бекер айттың.. 
Пакедо балдары менен Канатт менен алышып кылышат. Бул убакта Данизеро менен Элбирдон 
алардын жанынан өтүп бараткан болот. Данизеро: 
– Мушташ...мушташ... Палийса! 
Элбирдон: 
– Тереңиреек дем ал, бул Ындыя. Мушташта палийса чакырбайт, ырдаш керек. 
– Гималайдын ары жагында 
Кытайлар ыйлап жатышат 
Далай-Ламаны жоготушуп 
Бизден көрүп жатышат 
Данизеро: 
– Океандын ары жагында 
Амерлер ыйлап жатышат 
Жан дүйнөсүн жоготушуп 
Бизден издеп жатышат 
Элбирдон: 
– Памир тоонун ары жагында 
Кыргыздар ойноп жатышат 
Жерин сатып, суусун сатып 
Билбейм кайда батышат 
Данизеро: 
– Балким бизге качышат 
Элбирдон: 
– Же казакка жабышат 
Данизеро, Элбирдон (чогуу): 
– Эх эмнеси болсо дагы 
Боор ооруп, ич ачышат. 
 
 Гоа. Самоор атасы Алимбекке чалып аткан убак. Самоор: 
– Ата, Жумланы бул жакка эмнеге жибердиңер эле? 
Алимбек: 
– Эмне болуп кетти? 
Самоор: 
– Сүйлөшкөн кызымды ала качып кетти... 
Алимбек: 
– Ким айтты аны? 
Самоор: 
– Жизка деген кыз айтты 
Алимбек: 
– Иттики десе... Жизкаңдын телефонун берчи, Гоага барып талдайлы ал жерден... 
 
Кадр №10 
Гоа. Кафе. Алимбек менен Жизка. Алимбек: 
– Менин атым Алимбек. Мумбайдын соту болом. 
Жизка (ичинен ойлонот: «Кудай берет деген ушу, Самоор байке кайра көңүлдөнүп калган го») 
Алимбек: 
– Менде бир сунуш бар 
Жизка: 
– Мен макул 
Алимбек: 
– Омей, мен айта элекмин го сунушту? 
Жизка: 
– Сиз Самоордун атасызбы? 
Алимбек: 
– Ошондой го 
Жизка: 
– Ошо, ошого макул деп атам 
Алимбек: 
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– Эмнеге макул? 
Жизка: 
– Сизди Самоор байке жибердиби, менин макулдугумду сурап? 
Алимбек: 
– О кокуй кайдагы Самоор, мени ДБА раджа жиберди, Жизканын колун сура деп... 
Жизка: 
– Алдаган жоксуңарбы? 
Алимбек: 
– Сакалдуу башым менен кантип алдайм, өзүм Мумбайдын төбөсү көрүнгөн төрөлөрүнүн бири 
болсом... 
Жизка: 
– Жүрүңүз тез, ДБА раджа айнып кете электе бара калалы... 
 
Гоа. Нургулчиктин үйү. Жылдызча, Зууракан, Нарсис, Солнышке, ЭЛеди отурушат. Жылдызча: 
– Ай ботом, уктуңарбы, тиги маңдайкы коттеджде эки кыз ээрчишип жүрбөдү беле. Тигил 
тыканыраак кызын Алимбектин шалмандарынын бири ала качып кетиптир... 
Зууракан: 
– Ошентмек, ойноктоп эле ары бери басып калышты эле... 
Нарсис: 
– Алибетте тыкан кызды уурдайт да, жанындагы шалбыраган кызды ким алмак эле, андайды мен 
күйөөм эмес, кошунама да ыроо көрбөйм... 
ЭЛеди: 
– Ошону айтсаңар, өзүн алып жүргөндү билбеген кыз экен... 
Солнышке: 
– А дейбиз, б дейбиз адабиятты билбейбиз, кара кыздын агынан эмес багынан дейт... 
Коной кирип келет. Коной: 
– Сүйүнчү... 
Жылдызча: 
– Болсун, болсун, оозуңа сары май... 
Коной: 
– Кудайдын кулагы сүйүнсүн, атам үйлөнгөн атат, силерди тез келсин деген чакырык келди.. 
Жылдызча: 
– Баягысы башталдыбы атаңдын... 
Зууракан: 
– Акырын бизди алдап бул жакка жиберип коюп агытылган иттей ар кимге асылгандыр.. 
Солнышке: 
– Эркектин жанында аял киши жүрбөсө, эркек ээнсиреп ээн баш боло баштайт.. 
ЭЛеди: 
– Ээнсирепби же этсирепби? Жанында аялдары турса деле ДБА ар кайсы аялга көз арта берет.. 
Нарсис: 
– Ошону айтсаң, биздин көзүбүзчө уялбай этпей эле, кылыктанган кыздарды кылгыра карап 
Алимбекке айтып калат эмеспи, «тээтиги кызга көз кысып көзүн тазалабайлыбы» деп... 
Коной: 
– Ай апалар токтот ашык сөздү! Силерге чыдап жүргөн адама орден бериш керек.. Сүйлөйт десе 
эле Сүлүктүдөн баштап, ташкындап Таласка кирип кетесиңер... Болгула, кеттик... 
 
Гоа. Юни менен Смарт. Юни: 
– Кеттик Мумбайга жакшы сүрприз бар.. 
Смарт: 
– Менде да жакшы кабар, Самоор Тима атамды бошоткон уруксат кагазын берди, Мумбайга 
тезиреек барыш керек. 
Юни: 
– Мен бир нерсе ойлоп таптым, Мумбайга бекер барабыз (Смарттын кулагына бирдекелерди 
шыбырайт). 
Юни менен Смарт базарда отурган Канаттын жанына келишет. Смарт: 
– Канатт байке, кайгыңарды какшытып, кубанычка сизди кубалап киргизейин деп келдим.. 
Канатт: 
– Ошентчи... 
Смарт: 
– Силер издеген Юнини кармап келдим, эми жакшылыкка жакшылык деп Мумбайга мени кошо ала 
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кетиңиз... 
Канатт: 
– Мына кудай бербедиби, сени жеткирмектен мага берилген сыйлыктын он пайызын берейин... 
Камсыңбы, кеттик анда... 
 
Гоа. Астреянын үйү. Афро менен Астрея. Афро: 
– Жакшы калгыла эми, кичине эс алсак болот эле, бирок күйөөм шаштырып атат... 
Астрея: 
– Эмне анча шашып ботом...? 
Афро: 
– Бир үйлөнчөөк аяшыбыз бар, ошол дагы үйлөнгөн атыптыр... 
Астрея: 
– Тойго бараткан турбайсыңарбы, жакшы, жакшы... Мени бир балээ басты.. 
Афро: 
– Катыгүн эмне болуп кетти? 
Астрея: 
– Балам айнып калган окшойт, бирдекелерди сүйлөйт же анысын мен түшүнбөйм.. 
Афро: 
– Тиги Нургулчиктин үйүндө бир доктур бар Кыргый көз деген, ошого көрсөтүп көрүңүз, жакшы 
доктур көзү жеңил... 
 
Кадр №11 
Мумбай. ДБАнын ак сарайы. ДБА мандаш токунуп «Пикап. Илип кетмей техникасы» деген китеп 
окуп отурат. Көшөгөнүн артында ак жоолук салынып Жизка кирет. Эшиктен Жылдызча, Зууракан, 
Нарсис, Солнышке, ЭЛеди киришет. Көшөгөнү ачып көрүшөт. Жылдызча: 
– Апей кокуй, бул тиги Гоадагы лөлү кыз го? 
Зууракан: 
– Тандаган тазга жолугат.. 
Нарсис: 
– Иий бетим, эми эл эмне дейт.. 
Солнышке: 
– Сүйүүнүн көзү сокур деген ушу... 
ЭЛеди: 
– ДБАга мындай вариант жарабайт.. 
Жизка: 
– Эмнеге жарабайт? Жакшы эле вариант... 
Зууракан: 
– Башы бата элек жатып, байбичелер менен айтышып койот дагы... 
Солнышке: 
– Ыймандуу кыздан дым чыкпай, дым чыкса да чымчытпайт дечү эле акылман элибиз... 
Жылдызча: 
– Э ДБА ак же көк десең боло... 
ДБА: 
– Силерди өтө эле эркелетип салгам окшойт, эркектин чечимин талкуулап калыпсыңар... 
Жизка: 
– Батыраак молдо чакыргыла, никебизди кыйа салсын, бактыбызга көз тийип, кубанычыбыз сууп 
кете электе... 
Коной: 
– Мдаа... Беш апамды бешикке бөлөп салгандай катуу кармачу элем, муну кайтарыш кыйыныраак 
болот го... 
 
Мумбай. Алимбектин үйү. Алимбек, Айтен, Самоор, Бакуля. Самоор: 
– Апаа... Сүйгөнүмдү ала качып кетишти, эми кантип жашайм... 
Айтен: 
– Ай Алимбек сен эмне дирижорсуңбу? 
Алимбек: 
– Жок, эмне болду? 
Айтен: 
– Анан эмне элге аркаңды саласың? 
Алимбек: 
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– И мына карадым тике.. Деги жанды калтырасыңбы? 
Айтен (Самоорго): 
– Кайгырба балам, сарсанаа болбо.. Уй жоголсо кунаажын бар, ага да бука табылат дегендей, 
Грейдин экинчи кызы бар, тиги Цацанын сиңдиси Эвулет, ошону алып берем... 
Алимбек: 
– Уй өлсө, кунаажын бар, ноктосу жерде калган жок деген макалды укмуш бурмаладың го, ыя 
байбиче? 
Айтен: 
– Сага сын тактырып эле койсо, мына балаңдын токочун колдон жулуп кетип атса да козголуп 
койгон жоксуң.. 
Алимбек: 
– Негизи эркек баланы экиге чыкканда эле колуна электрошок карматып тийишкенди титирет деш 
керек экен... Мына сен бөпөлөп атып өстүргөн балаң, ойунга кошпой койушкан баладай болуп 
алдыңда өңгүрөп турат... 
Айтен: 
– Кыйынын кара, тарбиячы Макаренко тим эле, кыз баланы кантип тарбиялайт элең? 
Алимбек: 
– Кыз баланы үчкө чыкканда эле колуна үбөлүк карматып, эркек аттуунун үшүн ал деш керек... 
Мына Бакуля кызым, чоңойсо шер болот... 
Бакуля: 
– Ата чоңойгуча убакыт текке кетип атат, Алиудду азыр эле алып бербейсизби? 
Алимбек: 
– Алиуддан башка балдар жакпайбы? 
Бакуля: 
– Алиуд томпойуп көзгө жакшы көрүнөт, ары-бери аны тоголотуп ыйлатканды жакшы көрөм... 
Айтен: 
– Өткөндө тепки жеп ыйлап атпадың беле 
Бакуля: 
– Бурчка камасаң койон да баатыр болот дегендей, тийишкендин дозасын ашырып алыптырмын 
анда... 
Алимбек: 
– Кой кемпир, камыналы... ДБАнын тойунан кечикпейли... 
Айтен: 
– Ушу ДБАң жүдөттү кишини, кошумча кошуп атып банкрот болгону калдык... 
Алимбек: 
– Мен да токол албаймбы? 
Айтен: 
– Алып эле көр, өрттөп туруп, күлүңдү жер семирткич кылып жети атаң көрбөгөн Жибутиге сатып 
ийем... 
 
Мумбай. Бөкөштүн үйү. Бөкөш, Афро, Заринка, Алиуд отурушат. Бөкөш: 
– Кандай эс алып келдиңер? 
Афро: 
– Эл катары, эң башкысы Алиуд адам болуп оңолуп келди, англис тилин үйрөнө келди... 
Бөкөш: 
– Э Альчик, Гоа сага жактыбы? 
Алиуд (чөнтөгүнөн тамеки алып чыгып кулагына кыстарып, чөнтөктөрүн бир сыйра сыйпалап): 
– Ата, ширеңке барбы? Анан дагы кайсы жерде жакшы сыра сатылат айтып берчи? 
Бөкөш (Афрону карап): 
– Оңолгон балаң ушубу? 
Заринка: 
– Балаңар өзүн чоң сезип калган го, Бакуляны алып берели эми... 
Алиуд: 
– Албайм аны.. Апа, карачы Заринка дагы тийишип атат... 
Афро: 
– Тамекисин таштабаса, Бакуляга жеткирип бериш керек го.. 
Алиуд: 
– Тийбейм ага... Апа, бербе мени Бакуляга, андан көрө тамеки таштайм, экинчи чекпейм 
(тамекисин ыргытат)... 
Бөкөш: 
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– Кыйратып эс алыпсыңар.. Бас Афро, ДБАнын тойуна баралы... 
Афро: 
– Ушу ДБАныкы өттү, эки күндүн биринде катын алып, сен да токол алып албайсыңбы? 
Бөкөш: 
– Э кереги жок, сени эле сүйөм, жетет ошол мага... 
 
Мумбай. Палийсе. Жапалактын үстүнө Канатт, Юни, Смарт. Канатт: 
– Жапалак байке, кана музыка, кана оркестр, кана кызыл килем.. 
Жапалак: 
– Кимге сагабы же Юнигеби? 
Канатт: 
– Жакшы маанай менен мени чогуу тосуп албайт белеңер? 
Жапалак: 
– Жакшы маанай менен чогуу тоскудай сен эмне жаңы жыл белең? 
Канатт: 
– Эме... Мен кылмышкерди кылтакка салып келбедимби.. Мына Юни аферист, бандит жана жөн эле 
көз боочу... 
Жапалак: 
– Кыйраттың... (Юниге карап) Биздин ыйык Камасутрада жазылгандай жигитке жетимиш өнөр 
аздык кылат... Ассалам алейкум Юни мырза, жылуу жумшак келдиңизби, биздин келесоо 
кызматкерибиз кыйнаган жокпу жолдо? 
Канатт, Смарт (чогуу): 
– Эмне болуп атат, түшүндүрөөр киши барбы? 
Юни: 
– Делиден чоң кызматта иштеген тайакелер табылып, Мумбайга палийсе башчысы болуп 
шайландым жаңы эле... Менин биринчи буйругум Смарттын атасы Тима бошотулсун... 
Канатт: 
– Ордуңуз кут болсун Юни мырза... Тима акени заматта бошотобуз, бейкүнөө кишини беш ай 
карматып ушу Алимбек сотто бет деле жок... 
 
Кадр №12 
Гоа. Нургулчиктин үйү. Астрея, Мекишев, Кыргый көз. Астрея: 
– Доктур сизге көрүнөлү деп келдик... 
Кыргый көз: 
– Чечингиле 
Астрея: 
– Оорулуу мен эмес, бул балам... 
Кыргый көз: 
– А анда балакай оозуңду ач... Бул жакты кара, тигил жакты кара... Терең дем ал, дем алба...  
Эмнеси ооруп атат? 
Астрея: 
– Өзүнөн сурап көрсөңүз... 
Мекишев: 
– Эн Таро Адун. Мен адмирал Дюк. Доминион куралдан... 
Кыргый көз: 
– Э балакай кайсы жериң ооруп атат? 
Мекишев: 
– Кристалл менен газ жетпей атат... 
Кыргый көз: 
– Газ жетпей балким буурчак жардам берет? 
Мекишев: 
– Сен даана муталисксиң го, жадагалса газпромдогулар билет, газ жок болсо кенедей Монакону 
чөгөлөтө албасын... 
Кыргый көз: 
– Газ көп болсо эмне кыласың? 
Мекишев: 
– Юниттердин сапатын өстүрүп, армияны көбөйтөм... 
Кыргый көз (Астреяга кайрылып): 
– Түшүнүктүү... Балаңар геймерит менен ооруп калыптыр... 
Астрея: 
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– Ал жугуштуу эмеспи? 
Кыргый көз: 
– Эч жакка чыгарбай үч жума үйгө камасаңар өзүнөн өзү өтүп кетет... 
 
Мумбай. ДБАнын ак сарайы. ДБА, Жылдызча, Зууракан, Нарсис, Солнышке, ЭЛеди, Коной, Алимбек, 
Патриот, Жизка жана бир топ жайнаган элдер. Алимбек (ДБАга кайрылып): 
– Катының кабыл болсун, ушу менен кайра катын алмайың жабыл болсун... Оомийин.. (Патриотко 
кайрылып) Эми молдоке баштай бериңиз... 
Патриот (Жизкага кайрылып): 
– Кана кызым, атаңдын аты ким? 
Жизка: 
– Анын кереги эмне, болбойсуңарбы тез чыдабай баратам... 
Патриот: 
– Эреже ошондой, ата-бабадан келаткан салтты бузбайлы... 
Жизка: 
– Атам Жапалак 
Зууракан: 
– Башкасы жетпей аткансып Жапалактын да кызы экен.. 
Патриот: 
– Ии ошентип Жапалак кызы Жизка Алмабай уулу ДБАны туттуңбу? 
Сырттан Бекуш менен Дас кирип келет. Бекуш: 
– Э молдоке токтот 
Жизка (Патриотко): 
– Алаксыбагыла, тез эми... 
Бекуш (ДБАга кайрылып): 
– Кандай жатасың ДБА балам? Атаң Алмабайды жакшы таанычу элем. Ал киши кандай, күүлүү-
күчтүү жүрөбү? Дагы эле аскет болуп ыйык жерлерди кыдырып жүрөбү? Эстечи, атаң сени эгиздин 
түгөйү деп калчу беле. Ал кезде атаң Махатма Гандинин жанында жалындуу революционер болуп 
жүрүп, ошол кездеги кымгуутта түгөйүң жоголуп кеткен. Ошол жоголуп кеткен түгөйүң Облигейша. 
Оң далыдагы алакандай калыңарды салыштырып көргүлө, бир миллиметр айырмасы бар бекен, 
Ошол Облигейшанын кызы отурган Жизка.. 
ДБА (алаканын асманга жайып): 
– О кудай, бул эмне дегениң, ушуну менен экинчи жолу эл караган бетимди жер караттың.. 
Жылдызча: 
– Эрке сарым, байбичеңдин тилин алып жүрчү. Башынан эле айтпадым беле бул жолкусу дагы 
балээ менен бүтөт деп 
 
Мумбай. Облигейшанын үйү. Сырттан күшүлдөп-бышылдап Жапалак чуркап кирет. Жапалак: 
– Облигейша алтыным 
Ай нурундай жаркыным 
Ызгаар болсо жылыткан 
Ысыганда салкыным 
Облигейша: 
– Ичтиң беле? 
Жапалак: 
– Кайдагы ичмей берекем, бирок сүйүнүчтөн ичип деле койсом болот... Экөөбүздүн 
ажырашканыбыз ката экен... 
Облигейша: 
– Эми араң эсиңе келдиңби? 
Жапалак: 
– Жок, дайыма эле эсте болчу, бирок бүгүн мага өзгөчө түрткү болду... Кел элдешели... 
Облигейша: 
– Кеч эмеспи? 
Жапалак: 
– Жүрөктү антип сыздатпачы, жакшы үмүт, жакшы ой менен келсе... 
Облигейша: 
– Шаштырбачы, ойлонойун, Жизка менен кеңешейин... 
Жапалак чыгып кетет. Бир убактан кийин Кебрим, Айкасоул, Ерла кирет. Айкасоул: 
– Ай кошуна кандай жатасың? Кем карч жокпу? Жардам керек эмеспи? 
Облигейша: 
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– Шүгүрчүлүк... Силерге эмне болгон, өмүрү кирчү эмес элеңер? 
Ерла: 
– Эже мен Жизканын досу болом.. Жизканы көрсөңүз Ерла сурады деп айтып койуңуз... 
Кебрим: 
– Кирели деп эле жүрчүбүз, шарт болбой атты эле... 
Облигейша: 
– Рахмат ал-акыбал сурап койгонуңарга... 
Кебрим, Айкасоул, Ерла чыгып кетет. Финитай менен Кулер кирет. Финитай: 
– Кандай кошуна? 
Облигейша: 
– Ай кошуналар силерге эмне болгон, жанатан бери Жапалак жалпаңдап жетип келди, өмүрү 
кирбеген Кебримдер кирип... 
Кулер: 
– Багың ачылыптыр Облигейша... Эмдигиче уга элексиңби? 
Облигейша: 
– Деги тынччылыкпы, айланайындар? 
Финитай: 
– ДБА раджа кызыңды ала качыптыр... 
Облигейша: 
– Бак ачылган ушубу... Өзүнө тең эле теңтуш таппай.. 
Кулер: 
– Уксаң аягына чейин... 
Финитай: 
– Анан тойго тополоң салып Бекуш ата барбайбы, ачыгын элге айтпайбы... 
Облигейша: 
– Айткыла эми, жарылганы калдым... 
Финитай: 
– Сен ДБА раджанын түгөйү турбайсыңбы... 
Облигейша: 
– Ыя? 
Финитай: 
– Ой чын, Бекуш ата качан тамашалачу эле... Мына азыр сага ДБА раджа келатат учурашканы... 
Облигейша: 
– Кокуй, үй чачык, тигил Жизка кайакта жүрөт жардамдашпай... 
Финитай: 
– Кел жыйнай калалы 
Кулер: 
– Силер жыйнагыла үй ичин, мен короону шыпыра берейин... 
 
Мумбай. Сейилбак. Дас менен Жизка. Дас: 
– Жизка, мен сени көптөн бери жактырып жүрөм... 
Жизка: 
– Иштейсиңби? 
–Дас: 
– Ооба, жакында эле буйрук чыкты. Казакстанга кетмей болдум. Атташе болуп Астанага аттанганы 
турам... Жаным Жизка мендеги махабат мага батпай, бүт дүйнөнү кучактагым келип турат... 
Жизка: 
– Айлык канча болот? 
Дас: 
– Элүү миң рупийдей... Ушул учурду канча элестеттим, көк асман, сыдырым жел, гүлбактагы 
гүлзарлар, сен жана мен... 
Жизка: 
– Машине барбы? 
Дас: 
– Бар... Мерседес... Ушул убак чексиз болсо, экөөбүз жанаша дайыма, таттуу кыялдарга жетеленип, 
келечеке чогуу бут шилтесек... 
Жизка: 
– Мен сени минсем, сен Мерседести минсең, элүү миң рупийди коротсок... Жакшы, жакшы.. 
Дас: 
– Көздөрүңдү карагым эле келет.. Аңкыган жытыңды жыттап, ак жүзүңдөн сүйүп, элесиңден кубат 
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алып... 
Жизка: 
– Атыңыз Дас беле? 
Дас: 
– Ооба жанкам... Кандайдыр бир толкун мени асманга ыргытып, канат бүткөнсүп булуттарды 
аралап учкум келет... 
Жизка: 
– Дас, кыскасы мен макулмун... 
Дас: 
– Рахмат сүйүүм менин.... 
 
Кадр №13 (акыркы) 
Мумбай. Ресторан. Дас менен Жизканын тойу. Тамада болуп шайланган Мырза Жигит: 
– Эл-журт тынчтангыла. Заринка кызым Алиуд менен Бакуляны сыртка чыгарып койчу, ошол 
жактан кубалашып ойношсун... Урматтуу үлпөт тойуна келгендер, карынын сөзүн капка сал дейт 
элибизде. Алмабай атабызга берели сөздү, жоголгон кызы табылып, жөн эле табылбастан 
небересинин жакшылыгы менен кошо табылып, катуу толкунданып турат. 
Алмабай: 
– Кудайдын ырайымына рахмат, карыганда өкүттө кетирбей, каныман, жаныман жаралаган 
чүрпөмдү таап берип, неберемдин жакшылыгын көргөнүнө жеткиргенине. Жизка, Дас 
айланайындарым бактылуу болгула, мендей куракка жеткиле, көп балалуу болуп, балдарыңардын 
убайын көргүлө... ДБА балам Облигейшаны жаңы үйгө көчүрүп кир... 
ДБА: 
– Ата кабатыр болбо, Облигейшага үй даяр, Дас менен Жизкага да белекке үй даярдап койдум, 
эртең эле көчүртүп келем... 
Мырза Жигит: 
– Кол чабуулар күркүрөгөн. Атаңдын гөрү Алмабай атам болсочу, ДБА агам болсочу... Алмабай ата 
айтканыңар келсин... Бул жакта ДБА агабыздын жубайлары чырайлуу, акылман жеңелерибиз сөз 
айтабыз деп турушат, сөз берели... 
Жылдызча: 
– Жизка кызым, Дас куттуктайм силерди. Ушунчалык сүйүнүп турам силер үчүн, сөз менен айтып 
бергис... 
Зууракан: 
– Чын эле баарыбыз сүйүнүп атабыз... Дас бактыңды эми бекем карма, Жизканы Гоадан бери 
жакшы билебиз, аябай жакшы кыз... 
Нарсис: 
– Жизка тыкан десең тыкан, орундуу сүйлөгөн, оор басырыктуу, үйдөн чыкпай эле отурчу, 
жанындагы ээрчиген кыздан айырмаланып... 
Солнышке: 
– Облигейшага рахмат, ушундай кызды тарбиялап өстүргөнүнө... 
ЭЛеди: 
– Ушу Гоадан жүрөгүм бирдекени сезип атты, Жизканы көргөндө эле жүрөгүм кысылып, 
маңдайынан сылап, боорума кыскым келе берчү... Бактылуу болгула Жизка, Дас. Алмабай атам 
айткандай аябай бизди кубанттыңар... Коной сен да каалоо-тилек айтып койчу эжең менен 
жездеңе... 
Коной: 
– Иши кылып эмне болсо да, баарыбыз өх дедик, атам эмне деди айта албайм... Кыскасы 
куттуктайм эже, жезде... 
 
Коной сүйлөп атканда, залда отургандардын арасынан Афро Заринкага айтып калды: 
– Карачы Коной чоңойуп калыптыр, байкаштырып көрбөйсүңбү? 
Заринка: 
– Келиндин көркү сеп менен 
Негирдин көркү рэп менен 
Чимирип койуш чилишти 
Заринкага кеп бекен.. 
 
Мырза Жигит: 
– Рахмат, рахмат жеңелер жана сен Коной, эми сөздү атайы алыстан келген Астреяга берсек.. 
Астрея: 
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– Жизка, Дас куттуктайм... Негизи эркекти үй-бүлөнүн башы дешет, аялды жүрөгү дешет, менин 
каалоом силердин үй-бүлөдө баш оору да, жүрөк оору да болбосун... 
 
Астрея тостун айтып бүтөөр менен залда отурган Алимбек жанындагы Юниге кайрылып калды: 
– Ыя палийсе бала, эмне деген тосту бул? Мисалы менин ойношум болсо ал кайсы органым болуп 
калат? 
Юни: 
– Жоон ичегиңиз болот го дейм... Убагында көңүл буруп дарылабаса геморройго айланат эмеспи... 
 
Мырза Жигит: 
– Астрея жеңе сизди жакшы ырдайт дешет... Бир элдин черин жазып бербейсизби? 
Астрея: 
– Ашуунун бийик жолунда 
Арагың болуп колуңда 
Айкашкан жаштар тойунда 
Аңкылдап турсаң сонун да 
Ашуунун бийик жолунда 
Канягың болуп колуңда 
Кармашкан жаштар тойунда 
Каңкылдап турсаң сонун да 
Ашуунун бийик жолунда 
Шампаның болуп колуңда 
Шакектеш жаштар тойунда 
Шаңкылдап турсаң сонун да.. 
 
– Ыр эмес бекен... Бали.. 
Астрея жеңе жарайсың... 
Астрея жеңеге шараптан куйгула... көбүрөөк... ой куй көбүрөөк, чай аяган чамасын санайт 
кылбай... шаңдуураак чыксын шаңкылдагы.. 
 
Дасторкондун четинде Алмабай менен Грей отурушат. Грей: 
– Бу дүйнөдө эки жаат болуп идеалогия тармагында иудо-христиандык менен ислам, саясий 
түзүлүш тармагында демократия менен шариат, экономика тармагында базар экономикасы менен 
ислам принциптерине таянган экономика тирешип атканда индустар кимге кошулушу керек же өз 
жолун издеш керекпи? 
Алмабай: 
– Жүрөгүң сырткы таасирга жабык болсун да, акылың ар-тараптан агылган маалыматка ачык 
болсун, керектүүсүн сиңирип азыгын мээге жеткирип, ашыгын чээнден чыгарыш керек.. Негизи 
түпкүлүгүңдө индус экениң унутпа... Жыйынтыктап айтканда индус духу пилус алдыңкы 
технологиялар... 
 
Дагы бир бурчта ДБА отурат ойлуу тиктеп бир жерди. Жанында аялдары. Жылдызча (жанындагы 
Зуураканга шыбырап): 
– Шефтин көңүлү жок го? 
Зууракан (Жылдызчага шыбырап): 
– Азыр көңүлүн көтөрөбүз... (ДБАнын жанына ыктап) Э байым, бери карачы, сүйүнчү... 
ДБА: 
– Айта бер... 
Зууракан: 
– Менин бойумда бар экен... 
ДБА: 
– Бала деги менденби? 
Зууракан: 
– Барчы нары.. Эми эмне сенден болбосо, курсактан кубалап чыгайынбы? 
 
Сыртка чыгып бараткан Конойдун Нано токтотот: 
– Кандай Коной, мен Марсалаң эжеңдин курбусу болом, телефонуң берчи.. 
 
Дасторкондун дагы бир четинде Бөкөш, Афро, Алимбек, Айтендер отурат. Бөкөш (Айтенге 
кайрылып): 
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– О аяш эмне болду, эмне башыңды кармап калгансың, баш ооруп атабы? 
Айтен: 
– Кичине арак ичип алып, чачым ооруп атат... 
 
Дагы бир жерде Ерла менен Данизеро отурат. Ерла: 
– Жизка турмушка чыкты, дагы эле ишене албай атам... Э Дани доске чыгып ырдап бербейсиңби? 
Данизеро: 
– Жок эй, көңүл жок.. 
Ерла: 
– Эмне болду анча 
Данизеро: 
– Аскерге чакыруу кагазы келиптир... 
Ерла: 
– Кана берсең (окуйт) Урматтуу Дани, биздин армияга келип, урмат-сый көрүп конок болуп 
кетиңиз... Сизди терең урматтоо жана зарыга күтүү менен аскер комиссары... 
 
Дасторкон четинде Кулер, Финитай, Скиф, Айдал. Финитай: 
– Жаңылыктан дайыма көрөм, Германияңарда улам-улам кар жаап, мөндүр жаап атканын. Балам 
мен түйүп берген жүн байпак менен Канатт байкең берген чокойду дегеле буттан түшүрбө... 
Кулер: 
– Тиги Нас Кыргызстандан атайын сага алып келген ичикти ийинден түшүрө көрбө... Айдал кызым 
сен да жакшылап кара Скифти... 
Айдал: 
– Фатер, мутер кайне капачылык. Унзере лиибе түбөлүк. (Скифке карап) 
Тармал чачың тарайын 
Татына жүзүң карайын 
Тагдыр берген жубайым 
Таттуу сезим сунайын 
Скиф: 
– Ата биз Германиянын жарандыгын алсакпы деп атабыз? 
Кулер: 
– Аты-жөнүң кандай болуп калат анан? 
Скиф: 
– Айдалдыкы – Айдал Алимберг. Меники Скиф фон Кулершмидт... 
Финитай: 
– Ыя, айланайын балам, Кулерди эмне шимиткен атасың? 
 
Кийно соңу... 
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