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ЫНДЫЙА ЫРГАКТАРЫ СЕРИЙАСЫНАН 
 

"ӨЛБӨС СҮЙҮҮ, ӨЧПӨС МАХАБАТ" 
 

КӨРКӨМ КИНО ТАСМАСЫН ТАРТУУЛАЙТ 
 

ТАСМАНЫН ИДЕЙАСЫН ЖАРАТКАН 
СЦЕНАРИЙИН ЖАЗГАН 
БАШКЫ РЕЖИССЕР 

 
БАНКИР 

 
Тирмеле баары карап 
Титрлер жылып барат 
Титиреп залдын ичи 
Ыйлашат улуу-кичи.... 
 
Клубдун ичи кенен 
Ындыйский көрөм деген 
Отурат кыналыша  
Абышка кемпир менен.  
 
Отурууга жетпей орун 
Ушалап колдун чорун 
Кийночу коймой болду 
Кийнону өлө сонун... 

 
Окуялар жана каармандар ойлоп табылган, кээ бир тургундарга окшошуп калышы кокустук жана 
кийно тартуучулар дооматтарды четке кагат....  
 
Сынчылар сыртка, ынды тасмаларын сүйүүчүлөр бул жакка... 
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Кадр №1 
Мумбай. Бөкөш Куттуватинин үйүндө майрам. Бөкөштүн баласы Нас алыскы Кыргызстанда окуусун 
бүтүрүп мекенине кайтып келди. Дасторконду тегеректеп Куттуватилердин үй-бүлөсү отурат: мурутун 
сөөмөйүнө ороп Бөкөш, сарала сари кийген жубайы Афро, отуз үч тишин көрсөтө жылмайган туну Нас, 
тирмейе тиктеген кызы Заринка, ойноктоп турган кенжеси Алиуд. Нас баштыгын аңтарып белек 
таратып аткан кези.  
- Мынакей ата, Кыргызстандын кымызы 
- Чучугу да барбы? 
- Алибетте 
- Ох ата 
- Нас байке топозду өз көзүң менен көрдүңбү? 
- Э Альчик көрмөк тургай саламдаштым 
- Ох ата... 
- Кыргызстан кандай жер, кыргыздар кандай эл экен, балам?  
- Энеке жакты, көз жоосун алган кооз жер экен, эмнеге экенин билбейм өзгөчө Атбашы жакты. 
Кыргыздар жаны тынбаган эл экен, аш-той деп эле ары-бери чапкылап жүрө беришет экен. 
Энегиясынын көптүгүнө таң калдым, биздин индустар бир күн ошончо тойлосо, тойдон кийин бир ай 
көлөкөдө сүкүт чалып эси ооп отурмак. Кыргыздарың бир той бүтө электе эле экинчисине камынып 
дүрбөп жөнөп калышат. 
- Нас байке сүрөттөр барбы? 
- Зая, мобуларды карай тур.. 
- Нас байке бул жылаңач кыздар сиз менен чогуу окуйбу 
- Алып кел бери, бул меники эмес, Дас экөөбүздүкү алмашып кеткен турбайбы 
- А мобу бала сизге окшош экен 
- Биз индустар бири-бирибизге окшошо беребиз, алып кел бери 
Куттуватилер бир топко отурушту акыркы жаңылыктар менен бөлүшүп. Бир топтон кийин Нас сыртка 
чыкты досторуна. 
Алиуд: 
- Ата акча берчи... 
- Кечээ бир жумага жеткидей бербедим беле 
- Мектептин багынан бир маймыл жулуп кетти 
Заринка: 
- Маймылдын аты... Бакуля 
- А сен... сен мурдагүнү Коной менен өбүшүп аттың 
- Алдаба! 
- Анда сен дагы алдаба! 
Афро: 
- Ай болдугула, дасторконго отурганда урушкан болбойт деп канча айтам, үйдүн кутун качырасыңар 
Заринка: 
- Апа айтып койгулачы аңдыганын койсун, эми кармап алсам маймыл карагыс кылып сабайм 
Бөкөш: 
- Ыр-бийге жакын ырыстуу индус калкыбыз, антпесек кийнобуз окшошбой калат го. Ырда Алиуд! 
- Индус жери кооз 
Чайлар керемет 
Көчөлөрдө маймыл 
Буйвол керилет 
Кайсы жерде болбо, 
Жашасаң дагы 
Ар бири үчүн өскөн 
Жери керемет 
Мумбай, Мумбай, Мумбай 
Мумбайымды сагынам 
Кайсы жерде жүрсөм дагы 
Мумбайга ашыгам 
 
Кадр №2 
Бирине бири кыналып топурактан чампаланган үйлөрдөн турган Мумбайдан чет жагы. Көп  үйлөрдүн 
биринде Эптеваттилердин үй-бүлөсү. Атасы Кулер, энеси Финитай баласы Скифти, кызы Марсалаңды 
жумушка узатып аткан кези. 
Финитай: 
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- Мына экөөңө бир бөлкө, эриш-аркак канаттууга кактырбай, туяктууга алдырбай огожо кылгыла кечке 
чейин 
Скиф: 
- Ой энекеси Марсалаңга эле бергиле, мен аркы ашканадагы кыздарга эле көз кысып жанымды багып 
кетем, аз-маз чымын бар эмеспи айла кетсе айланчыктаган кыздардын тарсайган жерине тату тарта 
койуп тыйын-тыпыр таба койом 
Кулер: 
- Атаңдын көрү жокчулук, тойо жеп балам барсайып, кызым томпойуп турса болбойт беле... Эми кудай 
ушунуңа да шүгүр, дагы береериңди унутпа. Эми ыкчамдагыла балдар кожоюнуңар кырс киши, кууруп 
салбасын тирүүлөй. 
Көчөдөн бир аз узап Скиф палийсада иштеген кошунасы Жапалакка жолугуп калды 
Жапалак аке, эмне жаңылык? 
- Тима деген эргул таяк жеп ооруканда жатат дейт.. Ошол болгон жаңылык 
- Жаман иш болуптур да, мурун кошуна элек. Ак көңүл, берешен киши эле, бала кезде ойноп барып 
калсак дайыма бизге пилдин чучугун берчү, даамы дагы эле таңдайда, аны кайдан тааныйсыз?  
- Эки жыл мурун бир пил уурдап, уурдаган пили менен машинеге жеткирбей чаап баратканда, чаар 
буйволду минип алып Чардан кармагам... же кызыл буйвол минип Кызыл-Белден кармадым беле, 
айтор кармагам ал берешенди. 
Бир аз өтүп Скифге досу Скай Чучундра кошулду: 
- Эу дозум, кечээ сонун ашпозчу кыздар менен тааныштым, сени да бүгүн тааныштырам. Чоң атам 
дайыма айтчу эле акылың болсо ашканада иштеген кыз менен тааныш деп. Аялзаттын табияты 
ошондой экен, колуна эмне тийсе үйүнө ташыйт. Жыргап эле калдым, үч маал ысык тамак ичип... 
Ошондой үнүң бакылдап, саламың ысыгыраак болуп калыптыр. Абайла ар кимдин түбүн ичип атып, 
өзүң билесиң кимге окшошуп каласың. 
- Барчы нары, арык киши негизи кесирчил болот, таруу берсе таранчыга ыргытып... 
- Э кой ыйлактаба, тамашалап атам, ашканадагы кыздар мени бир жылдан бери багып жүрүшөт 
- Ой неңди мага деле айтпайт белең 
- Жакшы буйвол жайытын эч кимге көрсөтпөйт, тебелендиде калып берекеси кетпесин деп, андан 
көрө чыдабай баратам кел ырдайбыз: 
- Кызылын ичип чайлардын 
Чытырман токой аралап 
Эвересттин чокусунда 
Түркүн булут чайпалат 
Кызык экен биздин өмүр 
Укмуш экен жашчылык 
Бирде күлүп, бирде кабак бүркөлүп 
 
Кадр №3 
Мумбайдагы Куттуватилердин топчу чыгарган фабрикасы. Фабриканын кожоюну Бөкөш баласы Наска 
тааныштырып жүрөт. Бир тарапта топтошуп тамеки чегип турган жумушчулар. Скиф: 
Каныбызды кандай соруш керек үйрөтүп аткан го... 
Скай: 
- Каныбыздын баарын атасы соруп бүтпөдүбү, башка жерибизди эле сорбосо... 
Экинчи тарапта Бөкөш менен Нас: 
- Ата тээтиги жумушчулар неге жаман көзү менен карашат 
- Э балам жөн койсоң алар каныңды ичкенден баш тартпайт 
- Ой ата каныңызды апам эле ичип бүттү го, башка жерди эле шимирбесе 
 
Нары жакта топтошкон кыздар кобурашып турушту. 
Дос кызы Нано Марсалаңды чымчып: 
-  Жаш кожоюнга жагып калдың окшойт, жалдырап кечке карады... 
- Үмүт этпей эле койсун, өлсөм да байга тийбейм, өзүмө окшош өлөсөлүү кедейге тийем 
- Эх мен байга эле тийип алат элем, өмүр бойу каткан нан менен карандай чай ичкиче, тойлордо тойо 
жеп жүрмөкмүн 
- Кудай сага эки бут менен эки төштү эмнеге берди эле, колуңан келсе тийип ал 
- Сеникиндей эки төш менен эки бут болсо эчак эле тийип алмакмын 
- Жөн турчу, көзүң тийет 
- Кайсы жериңе тийет деп ойлоп атасың? 
- Э тийишпей калчы 
Бери жакта Нас досу Даска кайрылып: 
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- Тээтиги кызды көрдүңбү бир кыз менен шыбырашып турган, ошонун дарегин, аты-жөнү, кулк-
мүнөзүн билип берчи 
- Көптүн бири да, көз кыссаң артыңан кубалаган, анда көрө сот Алимбектин кызына тааныштырайын 
- Сенин көңүлүңдө сот болсо, ал кыздын көзүндө от бар экен, тартып атат өзүнө 
- Жаштык жалын, ага малын дегендей жанындагы курбусу меники 
 
Кадр №4 
Мумбайдын чок ортосунда заңгыраган ак сарай. Бул ак сарайда раджа ДБА Эркесарандха жашайт. 
Бүгүн бул жерде ардактуу конок болуп Мумбайдын соту Алимбек Урдуратха отурат.  
ДБА:  
- Кийинки убакта көңүлүм толбой, сүйүнөйүн десем сүйүнө албай өзүнчө эле кыжаалат болуп жүрөм.  
- Орто курактын оолукма маалы деген ушубу.... 
Алимбек: 
- Акыркы жолу үйлөнгөнүңө канча болду 
- Беш жылдай болду го 
- Кырктын кырынан ашып элүүнү этектеп калганда кан коюуланып, мээ коюуланып эркектин болуп 
турган убагы, улгайган адам менен жаш кыз кошулса тукуму мыкты чыгат, кыжаалат болгонуң ошол 
тажрыйба топтогон гендериңдин кыйкырыгы, катын ал: 
- Калкымдын үшүн алдым, катындын түрүн алдым, элимдин үшүн алдын, эркенин түрүн алдым, 
купулума толоор табылаар бекен 
- Пакистандан келген бир гастарбайтер бар, палийсага орноштургам, эл билбегенди билет, азыр 
телефон чалып ошону чакырайын.... Ой Жапалак, бул мен... Ким болмок эле чагылгандан сактаган 
чатырың... Ооба, ошол акаңмын... ДБА раджанын үйүнө келип кал, иш бар... 
Жарым сааттан кийин Жапалак кирип келди: 
- Ассалом алейкум Алимбек ака. Сак-саламатта жүрөсүзбү, жеңе күүлүү-күчтүүбү? Улуу кызыңыз 
Айдал бойго жетип бозойлордун көзүн кызартып жүрөбү, кичүү кызыңыз Бакуля тентек кылбай элеби? 
Уулуңуз Самоорду көрдүм, сымбаттуу жигит болуптур, кыз болсом кана деп кыялдана да кеттим... 
Кумайык итиңиз жөтөлбөй элеби, мышыгыңыз алгырлыгынан тайа элекпи? 
ДБА: 
- Ой шаркыратма, токтот шаркырагыңды! 
Жапалак: 
- Ассалом алейкум ДБА-жан ака. Аман-эсен жатасызбы, жеңелер кандай жүрөт, бала-чака, мал-жан? 
Багалегиңизге май таамп калыптыр, келиңиз тазалай койойун. Иштериңиз кандай, мартабаңыз артып, 
бизге да күкүмдөрү чачырай турсун... 
Алимбек: 
- Кыскасы Жапалак кыз табыш керек. ДБА акаң көңүлдөнүп калыптыр, бирок көрүнгөндү эмес, 
көрүнүктүү бир кызды, эми сен мени түшүнөсүң да 
Жапалак: 
- Ай ушу Алимбек ака ДБА акага керек деп сурап калабы деп бир сулуу кыздын сүрөтүн сала жүрдүм 
эле. Мынакей көрүп көрүңүз (Марсалаңдын сүрөтүн көрсөтөт).. 
Алимбек: 
- Кемтиги жок кыз экен, кандай дейсиң ДБА? 
ДБА: 
- Оң көзүм тартып атат, оңочу кыз го 
Алимбек: 
- Жапалак эми өзүң туурала бул кызды, 20 миң рупий жетеби 
Жапалак: 
- Дүйнөдө кризис, анын үстүнө катындын туулган күнү эле  
- Отуз миң 
- Бу кыздын өжөрлөнгөн Скиф деген зөөкүр агасы бар 
- Кырк миң 
- Анан дагы агасынын андан кем калышпаган Скай деген зүңгүрбай досу бар 
- Элүү миң 
- Эми бул экөөн эптеп эптесе болот, бирок дагы бир кошунасы бар Тима деген отуруп келген, бул 
жинди койчо мууздап басып кете берет 
- Алтымыш миң 
- Тима жиндинин болсо... 
ДБА: 
- Жүз миң рупий, андан ашык үмүт этпе 
Жапалак: 
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- ДБА-жан ака, сизден ашык кантип сурайм, жаралганы эле момунбуз, тобо деп топук кылган. Эмки 
жуманын аягында менин үйүмө жибергиле байлап кетчү басмачыларды даярдап койом. 
 
Кадр №5 
Өзүнүн бөлмөсүндө желдеткичке желкесин тосуп, Форбсту барактап отурган Наска досу Дас кирип 
келди: 
- Жүрү сейил бакка барып сейилдеп келели 
- Вах биздин топчу чыгарган фабрикабыз ири компаниялардын катарына кириптир 
- Мени менен барбасаң бактылуулардын компаниясынан чыгып каласың 
- Кантип? 
- Сүйгөнүң жүрөт сейил бакта, таанышып кал 
- Кеттик 
- Койо тур, койо тур, бирдеке кийип ал элдин жүрөгүн түшүрбөй 
- Мына, мына... Кеттикпи? 
- Кеттик 
Сейил бакта Марсалаң чөп оруп отурат. Жанына Нас менен Дас келип жанаша туруп калышат. Дас: 
- Иш илгери 
- Ишиң болбосун 
- Чөп оргонго уруксатыңар барбы? 
- Тазалык үчүн күрөшүп атам 
Нас: 
- Чын эле чөпту оруп алып эмне кыласыз? 
- Оруп алып оюнчук жасайт дейсиңби, үйдөгү буйволго берем 
- Эмнеге анча убара болуп? 
- Буйволуң ачка болсо сүттү ким берет, мен беремби, сүттү сатып, акча таппасак, ачка калбайбызбы 
- А эмне акча жетпейби 
- Айына алты рупий атаңдын башына жетеби 
- Атамдыкы керт башына жетет, жумушчулар ушунча аз алат деп ойлогон эмесмин, ойлончу нерсе 
экен 
- Ох чарчап кеттим, кечке чейин бүтпөсөм Скиф байкем урушат 
- А ал кайакта? 
- Ипподромдо көң көңтөрүп жүрөт 
- Эмнеге анча убара болуп? 
- Анан очокко көң жакпаганда шыйгаргымды жагамбы, көң салып, казан кайнатып тамак ичпесек ачка 
калбайбызбы 
- Силердин жашооңор жашоо эмес эле азап экен. Кел Дас сулуу кызга жардамдашып койолу 
Дас: 
- Эме... массажга кезекке жазылып койдум эле кечигип атам, силер шашпай сүйлөшө тургула, мен 
барып келе калайын 
Нас Марсалаңдын колун кармаар менен, дене бойун ток ургандай силкинип алды. Көздөргө көздөр 
кадала, беттер ысып, экөө уяла эки жакты карап калышты. Нас: 
- Сизди бир көрөөрүм менен жактырып калдым 
- Мен дагы, бирок байдын баласы экенсиз, ошол сезимиме тоскоол болуп атат 
- Сиз үчүн кечем баарынан 
- Жок андай кылбаңыз, сизге бакыт гана каалайм 
- Менин жүрөгүм жерди үч айланып, азыр жаныңызга келип, сиздин жүрөгүңүздөн конууга уруксат 
сурап турат 
- Эзбеңизчи жүрөктү, аба жетпей баратат 
- Көпөлөк эки күн жашайт экен, табигаттын кооздугуна кооздук кошуп, мен сизсиз эки мүнөт жашай 
албачудай болуп атам, ырдайм азыр: 
- Эч кимге теңей албайм жалгыз сени 
Эч кимдер кетире албайт алыс мени 
Эркелеп эч ким жокто жаш баладай 
Эрмектеп жазылгыча көңүл чери 
Сен кетпечи жанымдан сен кетпечи 
Сезимдер жалындаса мейли дечи 
Жан дүйнөм жалгыздыктан коркуп келет 
Сен кетпечи 
Марсалаң: 
- Жаныма жакын келип тиктеп калсаң 

www.bizdin.kg электрондук китепканасы



Көздөрүң ойном кетет сүйүү жанган 
Жүрөктүн алы кетип турган кезде 
Сураймын сенден гана жалгыз жардам 
Сен кетпечи жанымдан сен кетпечи 
Сезимдер жалындаса мейли дечи 
Жан кыйган жалгыздыктан коркуп келем 
Сен кетпечи 
Нас: 
- Сен кетпечи жанымдан 
Марсалаң: 
- Сен кетпечи жанымдан 
 
Эки сүйүшкөн кечке сөздөрү түгөнбөй сүйлөшүштү 
Марсалаң: 
- Байдын балдары орой болот го, сиз аябай сылык экенсиз... 
- Кичинекейимен аялзатка сылыкмын. Дале эсимде бала бакчада жүргөндө ичим өтүп атса да 
гаршогумду кыздарга берчүмүн 
- Айий туура кылыпсыз. Биз дагы бала бакчада гаршогун айаган балдардын гаршогун башына 
кийгизчүбүз 
- Атыңыз да кызык экен, эмнени түшүндүрөт? 
- Чоң атам насвайын жоготуп алган күнү төрөлүпмүн. Ошого чоң атам койгон атымды Насвай деп, 
анан ата-энем элден уйалып күбөлүккө Нас деп жаздырышыптыр 
- Чоң атаңыз кызык киши го 
- Илгерки индустар ушундай турбайбы, эмнени көрсө эле ошону балага ат кылып койо берчү экен 
- Ай ий кеч кирип кетти, чөп да орулбай, Скиф байкем урушат го 
- Мынакей алты рупий, орулбаган чөбүңдү мен сатып алдым 
- Уят го 
- Түк кейибе 
- Кош болуңуз Нас аке 
- Көрүшкөнчө көгүчкөнүм 
 
Кадр №6 
Куттуватилердин үйү. Үй-бүлө дасторкондун четинде. Нас: 
- Ата, катын алам 
- Ал, эрте отурган эрте чыгат 
- Афро: 
- Келин болчу кыз каяктан экен, ата-энеси эмне иш кылат экен? 
- Биздин фабрикада иштейт, ата-энеси иштебейт 
- Ураарга ташы жок, береерге ашы жок немелердин кызын албайбыз 
- Апа мен сүйүп калдым 
- Сүйүүң менен сүмүрөң кал. Ошончо эле сүйгүч болуп атсаң Алимбек соттун  кызын алып берели. Сүй 
ошону 
- Айдалдыбы, албайм аны, бойонгондон башка эчтеке билбейт 
- Сүйүү келет кетет, бир күнү казан-аяк кагышат. Үйүңө киши эмес таракан кирсе да түкүрүнбөйбү, 
эчтемеси жок экен, жалдырап эле бири-бирин карап отурушат, сүйгөнгө да алдары келбей калыптыр 
деп... 
- Апа ал кызды албасам жашай албайм 
- Ай атасы бананга тойгон маймылдай болбой, акыл-насаатың айтсаң боло балаңа 
Бөкөш: 
- Э балам, биздин тукумду брахмандар деп койот, ал кызың кол тийгистерден экен, ортодо бириккис 
жарака, салт-санаа дегендей, эл эмне дейт, Бөкөштүн баласы акылынан айныптыр дебейби, унут аны, 
тең теңи менен тезек кабы менен дейт, кийин өкүнүп жүрбө 
- Эми ата эски түшүнүктөр да анын баары, азыр заман башка 
Алиуд: 
- Байке ала бер, үй жыйнаганга кызматчы керек, короо шыпырып атып жаштыгымдын кандай өтүп 
атканын байкабай калып атам 
Заринка: 
- Бас жаагыңды, улуулардын ишине кийлигишпей 
- Эмне? 
- Темене 
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- Теменени терип же 
- Ийне менен илип же 
- Кайчы менен калпып же 
- Орок менен оруп же 
- Тырмоок менен тырмап же 
Афро: 
- Ай болдугула уйат эмеспи, ушу экөөң эртереек бойго жетип тарап кетсеңер болот эле, үйдү үч 
көтөрүп эле жүрөсүңөр (Алиудка кайрылып) 
- Ай ал эжең да, сенден улуу 
- Анан эмне эмне деп кекетип атат 
(Заринкага кайрылып): 
- Ай ал бала да эс акыл кире элек, богуң менен тең немеге атаандашасыңбы 
- Анан эмне темене деп кайаша айтып атат 
Бөкөш: 
- Балам, кымызды көбүрөөк ичип келген окшойт, кызды көрсө эле кызымтал болуп. Эртең баарыбыз 
Алимбектикине барабыз, Айдал кызына куда түшөбүз 
 
Эптеваттилердин үйү. Марсалаң: 
- Кыскасы эл журт кырдаал мындай. Кожоюндун баласы мени жактырып калыптыр, мага да ал аз-маз 
жагып атат. Тийиш керекпи же тийбеш керекпи? 
Скиф: 
- Эмне сени алам дедиби? 
- Алам дейби, албайм дейби ал кеп эмес, мен аны бат эле чечип койом, биринчи стратегияны аныкташ 
керек болуп атат, тийиш керекпи же тийбеш керекпи... 
Финитай: 
- Кызым өз тагдырың өзүңдүн колуңда, бирок ал жигит балким чын дили менен айткан эместир 
Скиф: 
- Байдын балдарына дегеле ишенбейм, байлыгына чиренип канча кыздын убалына калып атышат 
Кулер: 
- Ойлонуп иш кыл негизи кызым, өзүңө тең болчу немеге эле тийсең жакшы болмок эле 
Скиф: 
- Менин карындашымды алам дегендер четтен чыгат, азыр далилдеп берейинби (терезин ачып)... 
Тигине Тиманын баласы Смарт жүрөт.. Эу Смарт менин карындашымды аласыңбы 
Смарт: 
- Марсалаңдыбы? 
Скиф: 
- Билип туруп сурай бересиңби 
Смарт: 
- Албайм, аны бакканга эмес, атамды чыгарганга акчам жок 
Скиф: 
- Сендей томаякка баары бир бербейт болчумун... Эу Юни аласыңбы Марсалаңды 
Юни: 
- Эмне кылам аны мээни чактырып, карызга акча таап берчи 
Скиф: 
- Сенде чаккыдай мээ бар дейсиңби, карыздан башы кутулбаган немеге баары бир бербейт 
болчумун... Эу Скай досум элең го, уят кылба, Марсалаңды аласыңбы 
Скай: 
- Албайм үстүнө алтын кошсоң да 
Скиф: 
- Айтып койойун элдин көзүнчө карызыңды бербейм (терезени жаап) Негизи кошуналар жакпайт 
Кулер: 
- Бар барып Бекуш чалды чакырып кел... Олуя чалыш эле келечек жөнүндө кеп салып берсин 
Бир аздан кийин Бекуш кирет Эптеватилердин үйүнө. Кулер: 
- Ассалом алейкум ардактуу гуру ата, кеңеш сурап сизге кайрылып атабыз 
Бекуш: 
- Кызыңар тентек болсо да, жүрөгү таза экен, кайсы жолду тандабасын жолу ачык. 
Скиф: 
-  Гуру ата, йога менен машыгып тазаланып келатам, мага кандай аян түшүп атат? 
- Нике түшүп атат сага 
- Гуру ата, алдын ала кантип билесиз? 
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- Адам таза болсо баардык жагынан, көп сүйлөбөсө, энергиясы күчтүү болот, анан ар бир ой, ар бир 
сөз, ар бир кыймыл ишеним менен коштолсо ошол нерселер аткарыла берет. 
Финитай: 
- Балдарга батаңызды берип койсун гуру ата 
Бекуш: 
- Жараткан азгырыктан сактасын, жашоодо өзү жол көрсөтүп бөөдө кырсыктан сактасын, жаштардын 
жакшы тилегин берсин, жараткан жаман кулунун тилин кээде алып калчу эле, кабыл болсун, 
оомийин... 
 
Кадр №7 
Скиф, Скай, Смарт, Юни короодо отурушат. Алардын жанынан Данизеро өтүп калат. Смарт: 
- Эу Дани бери келчи 
Данизеро: 
- Байкелер кандайсыңар 
- Кандай... кандай... катып атат таңдай 
- Байкелер шашып аттым эле жумушка 
- Шашып атсаң эле улууларга урмат көрсөтпөй каласыңбы, көөп баратасың ойлон, бир короодо 
жашайбыз 
- Байкелер качан мен урматтабай жүрдүм эле 
- Эу отурчу... чөк түшүп... жумушка орношкон турбайсыңбы, эмнеге биз билбейбиз? 
- Жаңы эле орноштум 
- Жаңы болгондо канча? 
Эки күн... 
- Жыга чабаймбы азыр, байкелер сүйүнчү деп дасторкон уйуштурсаң, биз деле эсепке алып, 
жумушуңда уруш-талаш болсо чечип бербейт белек 
Скиф: 
- Болду, болду Смарт, иничек өзүнүн катасын түшүндү, байкелерди кантип сыйлайм деп азыр ойлонуп 
атат. Туура айтамбы? 
Данизеро: 
- Эме... тиги...  
Юни: 
- Сыра мага  
Скай: 
- Иничек менен чогуу барып эле иштеген жерине аванс алдырып, иничектин иштеги ийгиликтерине 
каалоо-тилек айтып койбойлубу, кайсы жерге орноштуң? 
Данизеро: 
- Эме... тиги... Лакшми деген түнкү клубга, ырчы болуп 
Скиф, Скай, Смарт, Юни (чогуу): 
- Оооууу 
Данизеро: 
- Бирок бул байлардын клубу 
Скай: 
- Кыскасы иничек бизди кечинде киргизесиң 
Данизеро: 
- Байкелер кантип киргизем, бул байлардын клубу... 
Юни: 
- Кеттик, кечке чейин табитти таптап туралы 
 
*** 
 
Нас менен Дас сейил бакта, Марсалаңдын суранычы менен чөп оруп жүрүшөт. Дас: 
- Нас кеттик бүгүн Лакшмиге, биздикилер баары чогулуп атат 
- Кимдер? 
- Самоор, Айдал, Цаца жана башкалар 
- Макул, Марсалаң келсе кечинде чөптү өткөрүп берип баралы. Марсалаңды сагындым, көздөрү 
карагат, эрини кулпунай, алма менен дарбызын айтпай эле койойун 
- Вах десең, кышкыга варенье жасабай эле Марсалаңды кучактап жатсаң 
- Ме мобу таңгакты кучакта. Ташы тетиги жерге. 
 
Түнкү клуб. Скиф, Скай, Смарт, Юни чогуу элеңдеп эки жакты карап жүрүшөт. Бир убакта Скиф 
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алардан адашып кетти, алдынан ага Айдал жолугуп калды: 
- Саламчик жигит 
- Ыя? 
- Мурун сизди көрбөптүрмүн, атыңыз ким болот? 
- Скиф.. 
- Меники Айдал, таанышканыбыз үчүн майрамдап койбойлубу? 
- Ыя? 
- Кайсы суусундук жагат сизге Хеннесиби же Чивасбы? 
- Эме... арзаны кайсы? 
- Жаккан нерсенин да баасына карамак беле. Жүрү... 
Бул убакта сахнага Данизеро чыкты: 
- Саламатсыздарбы индус эстрадасынын күйөрмандары. Сиздер менен «Блиц» тобунун таланттары 
саламдашууда. Сиздерди биринчиден 2009-жылынын жаңы жай айлары менен куттуктап, сиздерге 
мыкты таза ден-соолук, бактылуу чексиз өмүр, ошондой эле жашоо жолуңуздарды тунук-тунук 
сүйүүлөрдү ыр канатында тартуулайбыз... Анда эмес жай, сүйүү майрамдарыңызга белек кылып 
«Блиц» тобунун эң алгачкы тартуу кылчы ырлар музыкалык жыйнагы.. Бул... «Марсалаң»... Марсалаң 
бул жаңы-жаңы ырлар, Марсалаң бул жүрөк эргитеер сырлар. Марсалаңдын автору жана аткаруучусу 
Данизеро, ал эми эстрадага кооздоп киргизгендер: Скай, Смарт, Юни... Анда эмесе ак жол сага, 
«Блиц» бүгүн Марсалаң...  
Аярлай бассаң акырын мени менен 
Учкан куштай айланамын жаныңда мен 
Асманда ай бизди карап күлүмсүрөп 
Жүргөнсүйт жолубуз ачып, бакыт тилеп 
Ай менин Марсалаңым, оооуу Марсалаңым 
Жүрөгүмдү арнап келем 
Ай менин Марсалаңым, оооуу Марсалаңым 
Сүзүп сүйүү деңиздерден 
 
Кадр №8 
Алимбектин үйү. Дасторкондун четинде Бөкөш, Афро, Нас, Алимбек, Айтен. Афро: 
- Эки жакшы жунглиге чыкса кудалашып келет дейт, эки жаман чыкса жулмалашып келет дейт. 
Бапестеп баккан балабыз Айдал кызыңарды алам деп эле алкынып калды. Ата-эне кургур, баласы 
эмне десе баарына көнөт тура, балабыз бактылуу болсун, анын үстүнө Алимбектер тектүү жердин 
тереги эле деп куда түшүп келип атабыз 
Айтен: 
- Башка баш кошулганга не жетсин. Кымызды суусаганга бер, кызды сураганга бер дейт. Улук 
башыңарды кичик кылып келип атсаңар жок деген жоболоңду баштай албайбыз. Кызыбызды 
алпештеп бактык эле, кичине эркелиги бар, эми жаш эмеспи, кайнэненин камырынан деп тарбиялап 
аларсыңар. 
Афро: 
- Акылдуу кишилерден айланып кетсе болот. Жолдошумдун кеби бар окшойт (Бөкөштү капталдан 
чымчып).. Байым эмне дейин дейсиз? 
Бөкөш (Афрону карап): 
- Эмне дейин? 
Афро: 
- Эми тиги тойго дайардык, ыгым-чыгым... 
Бөкөш: 
- Тойго дайарданыш керек (Афро капталынан чымчыйт)... Ыгым-чыгым (Афро дагы чымчыйт)... Эме... 
(Афро дагы чымчыйт, Бөкөш Афрону караса, Афро бармагы менен ортон, сөөмөйдү сыйпалайт).. Ааа... 
калыңын кандай кылабыз? 
Алимбек: 
- Ой силерге бекер эле берем (Айтен капталынан чымчыйт)... Бирок салт-санаа дегендей, жыйырма 
миң рупий... (Айтен капталга муштайт)... аздык кылат го айдай болгон кызыбызга, эки жүз миң рупий 
Айтен: 
- Эми куда бололу деп аткандан кийин соодалашпай эле койолу, Алимбек да анча жактырбай 
майдачыл кишилерди... 
Алимбек: 
- Э катын, кызыңды чакырбайсыңбы, келечектеги ата-энесине чай куйсун 
Айтен: 
- Кечээ кечке үй жыйнап, таң аткыча кир жууп чарчап калыптыр... Башы да ооруп аткан го, тим эле 
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сынып атат дейт, Бакуля улам суу ташып атат, байкуш кызым оокат деп жүрүп очорулат го... Эми 
эркектер эшке чыгып тамеки чеге тургула (Бөкөш менен Алимбек сыртка чыгышат).. Мен азыр кызыма 
кирип сүйүнчүлөп койойун, анан тойдун алды деп кичине тойчук уйуштура койолу... (ички бөлмөгө 
кирип кетет).. 
Нас: 
- Апа, албайм Айдалды, көрдүм кечээ кир жууганын, канча чара суу коротту кирине, андан көрө 
Марсалаңды алам 
Афро: 
- Неберем ойунчуктун түрү менен ойносун да, ар кимдин апкыты жешилген батинкеси менен ойнобой, 
аласың Айдалды 
Нас:  
- Кеттим үйгө, албайм Айдалды 
Афро: 
- Аласың... Нар жакта Альчик ойноп жүрөт Бакуля менен ала кет аны 
 
Айдалдын бөлмөсү. Айдал жатат, таңдайы улам кургап суудан жутуп койот. Айтен кирип келет: 
- Кызым, сага жакшы жигит таап койдум. Ата-энеси да колуна бар бардарлар 
Ким экен? 
- Бөкөштүн уулу Нас 
- Тийбейм ага, наркоман окшойт, качан көрбөйүн сейил бакта чөп оруп жүрөт.. 
- Эптеп тий анан эптейсиң да, келечекте топчу чыгарган фабриканын ээси Нас болот 
- Тийбейм, кечээ эле бир бала менен тааныштым Скиф деген, Насыңар келечекте топчу чыгарган 
фабриканын ээси болсо, ал азыр эле топчу чыгарган фабриканын ээси экен, ошого тийем. - - Тийесиң 
Наска 
- Мага жакпаса кантип жашайм аны менен? 
- Күнүгө төшөккө бир жатып, бир турсаңар, көнүшүп каласыңар, бири-бириңерге үйүр алып, бизди 
деле ата-энебиз үйлөнткөн, айланайын балам 
 
Сыртта Алиуд менен Бакуля ойноп атат. Бир убакта экөө чырдаша кетип Алиуд Бакуляны бир тепти. 
Бакуля ыйлаган бойдон үйгө кетти. Сыртка чыккан Нас Алиудду желкеге бир койду: 
- Кыз кишиге кол көтөрбө деп атам канча айтат, бас үйгө 
- Атам кыз кишиге кол көтөрсө болбойт деген, бут жөнүндө эчтеке деген эмес 
- Бут көтөргөнгө да болбойт, башкача эле бут болбосо 
- Эмне болгон башкача бут 
- Чоңойгондо билесиң, бас үйгө 
 
Кадр №9 
Алимбек Урдуратханын үйү. Алимбек бирөө менен сүйлөшүп отурат. Алимбек: 
- Ошондой Жумла. Экөөбүз бири-бирибизди ишсиз калтырбай келатпайбызбы, ынтымактуу иштешип 
сен кылмыш кылганыңды койбойсуң, мен сени куткарганды койбойм. Ишенип атам сага, баарын 
ойдогудай жасайсың 
Жумла: 
- Алибетте Алимбек мырза. Сиз айткандай кылабыз да. Жапалактын үйүнө барам, ал жерде бир кыз 
болот. Жанымдагылар менен күчкө салып отургузам да ДБА раджанын үйүнө алып барам. 
Алимбек: 
- Акырын... ДБА раджа эмес, кармалып калсаң уят кыласың, бир жаш жигиттин үйүнө... 
- Күчкө салып отургузам да бир жаш жигиттин үйүнө алып барам, ал жерде ДБА... ой жаш жигит тосуп 
алат, калган акчаны берет... 
- Кармалып калсаң кандай легенда 
- Мен таксилеп жүргөн кезимде тиги кыз пассажирлерим менен кошо коркутуп, тапанча такап баланча 
дарекке айда деди... Мен пассажирлердин өмүрүнө коркунуч туудурбайын деп айткан дарекке 
айдаганга мажбур болдум 
- Жарайсың... 
 
ДБА Эркесарандха ак сарайы. ДБА жана анын катындары Жылдызча, Нарсис, Солнышке, Зууракан, 
ЭЛеди. Ачык асман, күнч чакыйа тийип турат. ДБА: 
- Кыскасы астрологдор айтты, төшөк жаңыртып катын албасам кырсыктап катындарым жесир, 
балдарым жетим калат экен 
Күн бүркөлө баштады. 
Жылдызча: 
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- Ошол астрологдорду көргүм келип жүрөт, балким адашып калгандыр, менин астрологдорум 
тескерисинче албасын аягы жаман болот деп атышат 
ЭЛеди: 
- Менин астрологдорум да сен эң кенже сүйүктүү катыны болуп кала бересиң деп атышат, албай эле 
койбойсузбу 
ДБА: 
- Катындардын астрологдору да катындай болот ар кайсыны айтып. Айттым алам деп демек алам 
Булуттар көбөйүп, асман түнөрө баштады. 
Солнышке: 
- Кайсы бечара болду экен 
Нарсис: 
- Пикетке чыгып раджага өз талабыбызды койбойлубу 
ДБА: 
- Токтот ажылдакты. Тойго дайардангыла. 
Булут арасынан жылт этип күндүн нуру көрүндү 
Зууракан: 
- Ай катындар кожоюн эмне десе ошону аткарыш керек. Эркектин жолу улук, колу токмок. ДБА 
раджанын кутуна көлөкө түшүрбөгүлө 
Күн ачыла баштады. 
ДБА: 
- Ушу катында акыл бар. Келчи бешенеңен өөп койойун. Сени жоопкер кылып дайындайм, 
дайардангыла тойго 
Ачык асман, күн чакыйа тийип турат. Жылдызча, Нарсис, Солнышке, Зууракан, ЭЛеди (чогуу):  
ДБА раджанын беш тапан 
Кийебиз норка чапан 
Келди мына ДБАга  
Катын алар шаң заман 
Биз беш тапан, беш тапан 
Биз бешөөбүз беш жактан 
Биз беш тапан, беш тапан 
Бул тапан Пенджаб жактан 
Биз беш тапан, беш тапан 
Бул тапан Ассам жактан 
Биз беш тапан, беш тапан 
Бул тапан Махараштран 
Биз беш тапан, беш тапан 
Бул тапан Гоа тараптан 
Биз беш тапан, беш тапан 
Бул тапан Мизорамдан 
 
Короодо Данизеро, Ерла, Жизка. Данизеро: 
- Саламатсыздарбы индус эстрадасынын күйөрмандары... 
Ерла: 
- Ток этеер жерин айтчы 
Данизеро: 
- Канча жылдан бери тилеп келген нерсем кудайдын кулагына жеткен го аткарылчудай болуп турат 
Ерла: 
- Кыскараак 
Данизеро: 
- Кыскасы, канча жылдан бери кайсы жерде болбойун Марсалаң деп ырдап жүрөөрүмдү билесиңер.. 
Ерла: 
- Дагы кыскараак 
Данизеро: 
- Кыскасы Марсалаңды алам бүгүн-эртең 
Ерла: 
- Кантип? Скиф байкеси эки чайнап... чайнабай деле жутуп салбайбы... Өтүңдү алып... өзөгүңө 
куйбайбы.. 
Данизеро: 
- Кызык боло баштадыбы, кунт койуп уккула. Атасы сот болуп иштеген Самоор байке менен 
Лакшмиден тааныштым. Ар кайсыны сүйлөшө кетип, арыз-муңумду угуп, талантыңа баа берем, 
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тилегиңди ишке ашырганга жардам берем дейт. 
Ерла: 
- Кантип? 
Данизеро: 
- Азыр келет Самоор байке. Силер да мага жардам бересиңер... Анткени, биз баарыбыз 
Ерла, Жизка (чогуу): 
- Бригада! 
Данизеро: 
- Биз баарыбыз 
Ерла, Жизка (чогуу) 
- Бригада!! 
Бир убакта Самоор келет машинеси менен. Машинесин Ерланын машинесинин жанына токтотуп 
тургандардын жанына келет. Баарын тегерете карап, Данизерго кайрылып: 
- Операцияны ишке ашырчу балдарың ушубу? 
Данизеро:  
- Ишеничтүү балдар 
Самоор (Жизканы көрсөтүп): 
- Мобу кызыңардын колунан бирдеке келеби? 
Жизка: 
- Байке башты оорутпачы. Эмне иш айта бер, бат эле ары-бери кыла койобуз. Операциялардын түрүн 
жасап жүрөбүз, анткени биз баарыбыз... 
Данизеро, Ерла (чогуу): 
- Бригада! 
Самоор: 
- Мдаа... Планыңар барбы деги... Ишке ашырчу машинеңер мобу калдыраган араң жан машинеби? 
Ерла: 
- Байке кабатыр болбо, индусча эле жип менен байлайбыз, жыпылдата айдайбыз, зым менен 
байлайбыз, зыпылдата айдайбыз... Келебиз, чакырабыз, оозуна чүпүрөк, башына мүшөк, машинага 
салабыз, анан алга... Колдон келет, анткени биз баарыбыз... 
Данизеро, Жизка (чогуу): 
- Бригада! 
Самоор: 
- План мындай. Атамдардын планын кокустан угуп калдым, бир жаш жигит, ким экени белгисиз Нас 
болушу мүмкүн Марсалаңды ала качканы атыптыр. Муну болтурбаш керек, себеп дегенде Настын 
фабрикасын карындашым Айдал аркылуу өзүмө өткөрүп алышым керек. Мына Дани сага Марсалаң 
керек экен, экөөбүздүн каалообуз дал келип атат, туурабы? Марсалаң Жапалак палийсанын үйүнө 
барат. Жапалакты тааныйсыңарбы? 
Жизка: 
- Тааныйбыз, анткени биз баарыбыз... 
Самоор: 
- Койо тургула, койо тургула, түшүндүм силер бригада экениңерди. Ошол үйдө Марсалаң өзү жалгыз 
болот. Машинага салып Мумбайдын четине бир склад дайардап койдум ошол жерге бир күн же бир ай 
кандай болот кармайсыңар, ошол эле убакта Даниге никесин кыйып салабыз. Мынакей операция үчүн 
отуз миң рупий. (Кетет машинесине түшүп) 
Данизеро: 
- Жыйырма миң рупий мага, сегиз миң Ерлага, эки миңи Жизкага 
Ерла: 
- Эмнеге сага жыйырма миң? 
Данизеро: 
- Клиентти мен таптымбы бул бир, силерди коштумбу бул эки, операция уюштурдумбу бул үч, 
Марсалаңга ким үйлөнгөн атат? Бул төрт. Эртең эле менден кайра карыз сурайсыңар, ошондо акча 
керек болобу, бул беш, негизи эле мен акылдуумун, бул алты. 
Жизка: 
- А эмнеге мага эки миң эле? 
Данизеро: 
Мен башкарам операцияны жоопкерчиликтүү ишпи, жоопкерчиликтүү иш. Ерла машине айдайт 
жоопкерчиликтүү ишпи, жоопкерчиликтүү иш. Сен жөн эле Марсалаңды машинеге тыгып бересиң, эч 
кандай акылдын кереги жок орой кара күч, ошон үчүн эки миң. Деги акча санашпай эле койолучу, 
анткени биз баарыбыз... 
Ерла, Жизка (чогуу): 
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- Бригада! 
Бир убакта Скай, Смарт, Юнилер келип калат. Данизер менен Ерла акчасын катып, Жизка катканга 
үлгүрбөй калат. Смарт: 
- Оппа, иничектер акчалуу болуп байкелерин күтүп отурган го 
Данизеро: 
- Байкелер кандайсыңар, бая күнкү клуб жактыбы 
Скай: 
- Жарайсың иничек, Скифти жоготуп ийгенибиз эле жаман болду 
Данизеро: 
- Байкелер жумушка кечигип аттым эле, бүгүн дагы келгиле киргизем, мен кете берейин 
Смарт: 
- Кеп жок, кете бер 
Ерла: 
- Байкелер түнкү клубга жеткирип кайра алып келдим эле, бензинге акча жок бүгүн жеткиргенге, 
кечке чейин таксилеп алайын, кете берсем болобу 
Скай: 
- Кеп жок, кете бер 
Жизка: 
- Мен деле кете берейинчи, апам урушат 
Юни: 
Стоп-машина. Колуңдагы акчабы же мен ачкамынбы? 
Жизка: 
- Апам нанга жиберген 
Смарт: 
- Берчи санап берейин, оппа эки миң рупий, апаң иштебесе, атаң айына алты рупий алса, каяктан 
чыккан эки миң рупий, айтсаңар кайсы дүкөндү бомбаладыңар? 
Жизка: 
- Эч кимди бомбалаган жокпуз 
Смарт: 
- Кеп жок. Баардыгы түшүнүктөр бойунча. Ишибиз жок, кызыкканга укугубуз жок. Бирок биз 
индустарбыз улууга урмат, иштин ийгилигин майлоо дегендер бар. Биз силердин урматыңарга 
майрамдап койолу, таарыныч болбойбу? 
Жизка: 
- Эме.. тиги... 
Юни Жизканын оозуна кулагын тосуп: 
- Укпай атам 
Жизка: 
- Таарыныч жок байкелер, менин Дани менен Ерладан эмнем кем экен, менин деле пайдам тийсин 
байкелерге. 
Скай: 
- Иничек карындаштарыбыз акылдуу. Бирөөнү ары-бери кылыш керек болсо айт. Ме эки рупий, 
байкелердин ден-соолугу үчүн майрамдап койгула. 
Скай, Смарт, Юни кетишет. 
Данизеро: 
- Жизка, кайгыра бербе, дагы клиент табабыз, анткени биз баарыбыз.. 
Ерла, Жизка (чогуу): 
- Бригада! 
 
*** 
 
Скиф менен Айдал сейил бакта кафеде отурушат. Айдал: 
- Карасаң, карасаң.. Тээтиги чөп оруп аткандарды көрдүңбү? 
Скиф: 
- Өңдөрү тааныш көрүнүп атат.. Менин фабрикамда иштеген жумушчулар эмеспи... 
Айдал: 
- Андай болушу мүмкүн эмес. Топчу чыгарган фабриканы билесиңби Бөкөш байкелердин... 
Скиф: 
- Кантип билбейин канкуреттердин баарын билем 
Айдал: 
- Ошонун баласы Нас, жанында досу Дас 
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Скиф: 
- Нас дейсиңби? Кызык, кызык. Эмнеге чөп оруп жүрүшөт? (ичинен ойлонот: „Эмнеге Марсалаң 
көрүнбөйт, чөптүн баарын оруп кетишмей болду“) 
- А наркомандар... Андан көрө кечинде бир жерден жолукпайлыбы? 
- Жапалак деген палийсе байке бар, эч качан сатпайт, ишеничтүү киши, ошонукуна кел, карындашым 
айтып аткан эртең үйүндө эч ким болбойт экен кайтарып бер деп чакырып атат деп, карындашым 
менен да тааныштырып койойун. 
- Сүйлөштүк анда 
- Тиги Хеннеси, Чивас беле ошолорду ала келчи, мен дайардап койойун десем убактым болбой атат... 
 
Кадр №10 
Жапалактын үйү. Күүгүм. Жапалак менен Марсалаң. Жапалак: 
- Мени тиги раджа ДБА үйлөнгөнү атыптыр, ошонун тойуна чакырышты эле, үй караган эч ким жок, 
балам Ямараны билесиң арактан башы чыкпайт, кайсы жакка орноштурбайын арактын азабынан 
жумуштан чыгып калат. Бүгүн да жүргөндүр бир жерде тентип... Үйдү карап тур... 
- Жапалак аке билесиз да чөп оруш керек, Скиф байкем урушат 
- Ме алты рупий, чөбүңдүн акысы... Эртереек бүтсө эрте келем, кечиреек бүтсөм кечиреек келем иши 
кылып жолугушабыз анан 
- Жапалак аке бара бериңиз кабатыр болбой, келинин отургузуп бериңиз раджанын көңүлүн алып 
Жапалак кетет. Бир аздан кийин Скиф менен Айдал келишет. Скиф: 
- Азыр үйдө ким бар, ким жок карап чыгайын. Карындашым эле болсо ичине киребиз. Ушу жерде 
туруп тур эч жакка жылба. 
Ошол эле убакта үйдүн эки жагына эки машине токтойт. Бир жагынан машинеден Жумла, Ямаралар 
чыгат жоон топ киши менен. Жумла: 
- Менин сигналым менен көрсөткөн кызды баса калып алып жөнөйсүңөр.  
Экинчи жактан машинеден Данизеро, Ерла, Жизка чыгат. Данизеро: 
- Тигине менин сүйгөн Марсалаңым турат эшиктин астында, Ерла машинени дайарда, мен мүшөктү 
дайардайын, Жизка сен алдап бул жакка чакыр.  
Жизка Айдалды көздөй басып барат: 
- Эже машинебиз от албай атат, түртүшүп койосузбу? 
Айдал: 
- Сиңдичек кеп эмес, өмүрүмдө машине түртүп көрө элек элем, кызык болуп атат, жүрү... 
Айдал машинеге жакындаар менен Данизеро шамдагайлык менен Айдалдына башына мүшөк ыргытып, 
машинеге түртө салып Ерлага кыйкырат: 
- Газды бас! 
Машине бир силкинип алып учуп жөнөйт. Жизка машине аркасынан чуркайт Жумлалар тарапка: 
- Эуу, токтогула, мени унутуп калдыңар.. 
Ямара: 
- Мына Марсалаң, билип калган окшойт качып баратат, эл уксун деп кыйкырып 
Жумла: 
- Кармагыла, байлагыла... 
Жоон топ киши Жизканы баса калып, машинеге салып зуу койуп жөнөштү. Үйдүн ичинде Скиф менен 
Марсалаң: 
- Байке эмне эле ызы-чуу болуп атат? 
Скиф сыртка чыгат: 
- Айдал... Айдал... Айдааал! Кайакка жашынган? Байкушту бай экен деп көчөдөн тоноп кетишпесе 
болду... 
Скиф көчө аралап Айдалды издеп жөнөдү... 
 
Мумбайдын четиндеги бир складда Самоор отурат. Калдыраган машине токтоп, ичинен бактылуу 
болгон Данизеро менен Ерла чыгат. Данизеро: 
Самоор байке алып келдик, анткени биз баарыбыз... 
Ерла: 
- Бригада! 
Данизеро: 
- Негедир бир үн кемип атат, Жизка кана? 
Ерла: 
- Шашып атып салбай кеткенбиз го.. Кала берсин, эл аз болсо үлүш көп... 
Самоор: 
- Кана, кана элдин баары кеп кылган атактуу Марсалаңды көргөзгүлөчү 
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Данизеро (Айдалдын башынан мүшөктү алып атып): 
- Менин болочок жарым 
Айдалдын башынан мүшөк чечилип, Айдал чүчкүрүп эки жакты карап Самоорду көрөт: 
- Самоор байке?! 
Самоор: 
- Айдал?! 
Данизеро: 
- А Марсалаң кана? 
Айдал: 
- Эмне болгон обу жок тамаша байке?  
Самоор: 
- Эу ал жакта эмне кылып жүрөсүң? 
Айдал: 
- Жөн эле, кедейчилик жөнүндө журналга макала жазайын деп материал топтоп жүргөм. Марсалаң 
деген ким? Бул ырчы балакайлар менен эмне ишиңер бар? 
Самоор: 
- Жөн эле, бул балдарга продюсер болом, Марсалаң жаңы солисткабыз, ошондой клип тарталы деп 
атканбыз, Марсалаңды мүшөк салып уурдап, клиптин идеясы ошондой болчу, биз индустар уурдалып 
атсак да ырдап-бийлейбиз деген. Отура бер машинеге азыр үйгө барабыз (Данизеро, Ерланы четке 
чакырып)... Азыр кайра барып Марсалаңды алып келбесеңер, сен (Данизерого сөөмөйүн такап) өмүр 
бойу темир тордун артында ырдайсың соттун кызын ала качууга аракет кылган үчүн, сен (сөөмөйүн 
Ерлага такап).... сен... иши кылып сага да жаман болот... 
Самоор менен Айдал машинеге түшүп кетишет. Ерла кежигесин тырмап: 
- Эме... өлө болду го э? 
Данизеро: 
- Баары бир алам Марсалаңды, кеттик кайра 
 Данизеро менен Ерла машинеге түшүп кайра Жапалактын үйүнө жөнөштү. 
 
Ошол эле убак. ДБА раджанын ак сарайы. Арткы кычыктагы дарбаза ачылып машине кирди. Жумла 
менен Ямара бирөөн сүйрөп түшүштү. Аларды алдынан ДБА раджанын баласы кичинекей Коной тосуп 
чыкты: 
- Уррааа, жеңемди алып келишти 
Жумла: 
- Каяктагы жеңе, сага кичи апа болот 
Ямара: 
- ДБА раджа кайакта? Канчага чыктың балакай? Ким болосуң? 
Коной: 
- ДБА атам болот, тойго дайарданып бош эмес, көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет, жашым он 
экиде, атам мени жиберди тосуп алганга, көрсөткүлөчү көрөйүн атактуу Марсалаңды 
Жизканын башындагы мүшөктү алып салышты. Жумла: 
- Суктан балакай 
Коной: 
- Тээкс.. (чөнтөгүндөгү Марсалаңдын сүрөтүн алып чыгып, Жизка менен бир сыйра салыштырып).. Бул 
ким? 
Ямара: 
- Ким ким? 
Коной: 
- Мобу кызды айтам.. 
Жумла: 
- Марсалаң 
Коной: 
- Каяктагы Марсалаң же кытай чыгарган Марсалаңбы? Эй кыз сен кимсиң? 
Жизка: 
- Байкелер үйгө кете берейинчи, апам урушат... 
Жумла: 
- Сен Марсалаңсыңбы? 
Ямара (Жумланын кулагына шыбырып «Бул Марсалаң эмес», Конойго кайрылып): 
- Эме... иничек.. Бул жөн эле репетисия болчу,  азыр алып келебиз 
Коной: 
- Ылдам анда... Элдин баары чогулуп келин көрөбүз деп атышат, кимди көрсөтөбүз же мына келин 
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деп оозун буркуратып сени (Ямараны көрсөтүп) көрсөтүбүзбү же корбашынын колтугунан чыккан 
басмачыдай кылып сени (Жумланы көрсөтүп) көрсөтөбүзбү... 
Жумла, Ямаралар Жизканы кайра машинага салып Жапалактын үйүн көздөй жөнөштү. 
 
Жапалактын үйү, түн ортосу. Машина токтоп ичинен Жумла менен Ямара, алар менен кошо жоон топ 
киши чыкты. Жумла (Жизкага кайрылып): 
- Эу кыз түш машинадан, кет бул жактан, эч кимди көргөн жоксуң, эч нерсе билбейсиң 
Жизка: 
- Апам урушса эмне дейм 
Жумла: 
- Ме карма эки рупий, энеңди өзүң алдаштыр 
- Жизка кетимиш болуп, бадалдын арасынан аңдып турат. Жумла менен Ямара Жапалактын үйүнө 
кирип кетишти. Тарс-турс үндөр угулуп Ямара эшикке чыгып кыйкырды: 
- Жардамга!  
Жоон топ киши жабыла үйгө кирип туйлап аткан Марсалаңды эптеп байлап машинеге салып кетишти. 
Бир аздан кийин калдыраган машина Жапалактын үйүнүн жанынан токтоп Данизеро менен Ерла 
чыкты. Үйгө киришсе үйдүн ичи чачык, эч ким жок. Ерла: 
- Жизканы сабашкан окшойт 
Данизеро менен Ерла сыртка чыгышат. Алардын жанына Жизка жетип келет: 
- Эу маймылдар мени эмне таштап кетип калдыңар? 
Данизеро: 
- Дагы эле бул жактасыңбы? Марсалаң кана? 
Жизка: 
- Билбейм бирөөлөр келип салып кетти.. 
Данизеро: 
- Самоор байке айтып аткан Нас деген бала го... Сен эмне башка бирөөнү салып бересиң машинеге? 
Жизка: 
- Өзүң айтпадыңбы тигине Марсалаң турат деп, өзүңдүн сүйгөнүңдү өзүң тааныбасаң мен кайдан 
тааныйм 
Данизеро: 
- Эми эмне кылам. Скиф байке билсе жашоо жок мага... 
Жизка: 
- Дани, кайгыра бербе, дагы бир махабат табабыз сага, анткени биз баарыбыз... 
Ерла: 
- Бригада! 
Данизеро (колун шилтеп): 
- Барчы нары! 
 
Кадр №11 
ДБА раджанын ак сарайы. ДБА, Алимбек, Жапалак дасторкондун четинде отурушат. Жапалак: 
Улуу урматтуу ДБА мойун үзүлүп, бел талыгыча таазим кылам, куш боо бек болсун 
Алимбек: 
- Тойдун алды деп, тост айтып алты тамчы алып койолу 
Жапалак: 
- Улуу урматтуу ДБА, өмүрүң Ганг дайрадай узун, кадырың Гималайдай бийик, байлыгың Инд 
океанындай зор, дасторконуң индус талаасындай берекелүү болсун 
ДБА: 
- Айтканың келсин, алып ийели 
Алимбек: 
- Эми ДБА мырза, беш катыныңын бешенесин сүйүп тажаган окшойсуң, алтынчы катын алып, алкымын 
жыттайын деп атыпсың. Буйурсун. Катындарың кайрымдуу болуп, жакшылыгын эле көр 
ДБА: 
- Айтканың келсин, алып ийели 
Жапалак: 
- Төркү үйдө эмне деген түгөнбөгөн ызы-чуу 
ДБА:  
- Коной эмне болуп атышат, барып карап келчи 
Коной: 
- Ата катындардыкы ушундай да, кечке ызы-чуу же бүтүргөн иши жок. Эки-үч жолу бөйрөккө уруп 
отургузуп койбойбу. Азыр барып акыл-насаат айтып келейин (төркү үйгө кетет) 
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Алимбек: 
- Ай ДБА катындарың капталын жеген немелер кантип тил табышып атасың? 
ДБА: 
- Элибизде макал бар эмеспи, катының кобра болсо, мангуст бол деген... 
Жапалак: 
- Бул ким озондоп аткан зээнди кейитип, ДБА катындарыңа айтсаң боло жаш кызды айашсын 
Коной (төркү үйдөн башын чыгарып): 
- Атамдын жаңы катыны айкидо менен машыккан неме окшойт, Нарсис апанын колун бурап айкыртып 
атат 
Бир убакта будуң-чаң болуп, дүбүрөгөн дабыштар, сынган идиш-аяктын үндөрү чыгып, Зууракан төркү 
үйдөн атып чыгып, эшикти көздөй жүгүрдү. 
ДБА: 
- Э төркү үйдөгүлөр деги тынччылыкпы? 
Коной (төркү үйдөн башын чыгарып): 
- Эрежеси жок эр уруш болуп кетти. Марсалаң Жылдызча апамды жыга чаап, Нарсис апамды накаутка 
кетирип, Солнышке апамды согуп атканда, Зууракан апам зуу койуп жоголду, ЭЛеди апам эле эр экен 
Марсалаңды ээкке эки койуп эс алдырды 
ДБА: 
- Айтканың келсин, алып ийели 
Зууракан эшиктен кайра кирет сойул көтөрүп алып: 
- Кармагыла мени болбосо майып кылам Марсалаңды 
Төркү үйдөн чыккан ЭЛеди: 
- Марсалаң даяр, сойулду таштап жоолук даярдаңыз 
ДБА (ЭЛедини карап): 
- Ушу катында кайрат бар. Келчи бери бешенеңен өөп койойун. 
 
Скиф таң аткыча Айдалды издеди. Таңга жуук Скай жолукту. Скай: 
- Кайрат кыл Скиф 
Скиф: 
- Тынччылыкпы деги, Айдал бирдеме болдубу? 
- Айдал эмне болду эле? Мен Марсалаңды айтып атам 
- Марсалаң эмне болду эле? Жапалак акеникинде жатса керек... 
- Уга элексиңби ар кандай ушактар жүрөт.... 
- Эмне ушак, айтчы эзбей 
- Марсалаңды уурдап кетишкен имиш... 
- Ким? 
- Азырынча белгисиз... 
- Кудай урбадыбы, кара чечекей карындашымды кайсы как баш уурдады экен, жүрү палийсага 
баралы, Жапалак аке бат эле табат, уурдаган неменин колу-бутун үзбөсөм... 
 
Нас кереели кечке чөп оруп, акыркы күндөрү аябай чарчап уктап жаткан маалда Дас келди. Дас: 
(Насты ойготуп): 
- Кайрат кыл Нас 
Нас: 
- Кайрат кылбасам кечээкидей тоодой чөптү орой алат дедиң беле 
- Кызыңа кошомат кылам деп атып колдун баары жооруду... Кутулдук окшойт ал жумуштан... 
- Кандайча?  
- Уга элексиңби ар кандай ушактар жүрөт... 
- Эмне ушак, айтчы эзбей 
- Марсалаңды уурдап кеткен имиш... 
- Ким? 
- Азырынча белгисиз... 
- Азыр Самоорго чалайынчы, атасына сүйлөшсүн... Көңүлү жок кызды уурдаган эмне деген зордук, бул 
өлкөдө мыйзам барбы... (Самоорго телефон чалат)... Кандай Самоор? 
Самоор: 
- Жакшы, ким бул? 
Нас: 
- Мен... Нас... 
- А күйөө бала эмне болду? 
- Каяктагы күйөө бала, болбойм деп айтпадым беле сага 

www.bizdin.kg электрондук китепканасы



- Эмне керек анда? 
- Атаңа сүйлөшчү, Марсалаң деген сүйлөшкөн кызымды уурдап кетишиптир... 
- Ким? 
- Билбейм бир акмактар го... 
- Аябай жаман болгон кайсы акмактар болду экен, бирдеке билсем чалып койом сага... 
 
Самоор телефонду койуп, алаканын ушалап калат: 
- Кайран Данизеро ишке жараган экен. Насик эми күйөө бала болбогондо кайакка барат элең. Кой 
Данизерого телефон чалайын (телефон чалат)... Данизеро, бул мен Самоор байкең... 
Данизеро: 
- Кандайсыз байке 
Самоор: 
- Эмне сүйүнчүлөбөйсүң, миң рупий берейин деп атса... Жарайсың ишке, эркек, азыр бир молдо таап 
складга барып калам 
- Эме... Самоор байке... 
- Айт, айта бер, бүгүн мен боорукер, каалаган нерсеңди аткарам 
- Сөз бересизби 
- Күрүч урсун 
- Самоор байке мени урушпаңыз эми, иш болбой калды... Марсалаңды уурдап баратсак Нас деген эме 
жайнаган балдары менен келип бизди сабап Марсалаңды тартып кетишти... Ерлада соо жер жок, 
дарылаганга акча бериңиз... 
- Атаңдын башы сага акчанын ордуна... Алдаганды да билбейсиң.. Нас мага телефон чалды өзү издеп 
жүрөт уурдагандарды... 
- Чын Самоор байке.. бирөөлөр уурдап кетишти... мен Нас экен деп ойлогом.. 
- Шашпа... Көргүлүктү көрсөтөм сага.. (телефонду койуп)... Ким уурдады болду экен же Нас калп эле 
анткорлонуп атабы... Атама чалып билейинчи, баардык жактан маалымат түшүп турчу эле... 
 
 
Кадр №12 
Эптеваттилердин үйү. Кулер менен Финитай чай ичип отурушат. Эшиктен Ерла кирет. Ерла: 
- Салам алейкум Кулер ата, жаксыңар Финитай апа 
Кулер: 
- Кир, кир.. Кел дасторконго өт, тааныбай атам кимдин баласы болосуң? 
- Гүл өстүргөн Кебрим менен гүл саткан Айканын баласы болом 
- Э килейген жигит болгон турбайсыңбы, кичинекейиңде мышыктар менен алышып эле жүрчү элең, 
кел даам ооз тий 
- Рахмат ата, жаман кабар менен келдим 
Финитай: 
- Чечек эмне дейт... 
Ерла: 
- Марсалаң эжени уурдап кетишиптир.... 
Кулер: 
- Кудай урбадыбы, ким? 
- Билбейм ата, билсем эчак эле куугунга жөнөмөкмүн, кийит берип калабы... 
Сырттан Скиф кирип калат. Финитай: 
- Балам карындашыңды качырып кетишиптир... 
Скиф: 
- Билем апа, ким экенин да аныктадым 
Кулер: 
- Кайсы оңбогур экен? 
Скиф: 
- ДБА раджа 
Финитай: 
- Беш катыны жетпей атыптырбы, бешиктен бели чыга элек кызыма сугун түшүрүп... Каран күн эми 
эмне кылабыз 
Скиф: 
- Ерла, чуркаган бойдон жөнө Скайды тапсын... Балдардын баарын чогултуп ДБА раджанын үйүнө 
бара берсин, эмне кылыш керекти ошол жактан айтам... Мен ошол жакка чалгынга чыга берейин. 
Жүрү Ерла, жолдон Данизерону да ала кет... 
Скиф менен Ерла чыгып кетишет. 
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Финитай: 
- Жонду кескен жокчулук, ар кимге жем кылбай алып кетсең боло кудай. ДБА раджанын алдына 
барып жалынып жалбарайын, аны деле мендей эне төрөсө керек... 
 Кулер: 
- Кутурган итти куру сөз менен жибите албайсың, атып салыш керек. Катын, алып чык мылтыкты! 
Финитай чаң баскан сойулду көтөрүп чыгат: 
- Өмүр бойу мылтык көтөрүп жүргөнсүп айтасың да, ме карма, раджаны ыргыта атканыңды көрөйүн 
- Эптеп эки метр жакындасам эле жалпайта чабат элем 
- Өзүн болбосо да, короосун кайтарган бир-экөөн жыга чап.. 
- Кулер сойулун сүйрөп алып сыртка чыгат. 
 
ДБА раджанын ак сарайы. Казганактап казандай кайнаган жайнаган эл. Жылдызча келип ДБАнын 
кулагына шыбырайт: 
- Марсалаңды байладык, молдону чакырыш керек. 
ДБА:  
- Коной балам молдого бар, жаштар даяр, никесин кыйып берсин деп чакырып атат де 
Бөкөш менен Афро кирет. Афро: 
- Куш боо бек болсун 
Жылдызча: 
- Болсун, болсун аяш. Күйөөңдү үйлөнткөн урмат деп кудайдын жардамы менен аяшыңды үйлөнтүп 
атабыз. 
Жапалак: 
- Салам алейкум Бөкөш аке. Жакшы жатасызбы, фабрика гүлдөп атабы, сиз чыгарган топчулар 
ушунчалык сапаттуу, сумкемдин сыдырмасын алып ыргытып сиздин топчуларыңыз менен топчулап 
салдым. 
Бөкөш: 
- Рахмат, рахмат. Кандайсың ДБА раджа. Аяштар амансыңарбы, кызың да чоңойуп калыптыр, кел 
бетиңен өөп койойун 
ДБА: 
- Бул кызым эмес, кенже катыным ЭЛеди. 
Нарсис: 
- Келгиле аяштар төргө өткүлө. Мобу чайдан ичкиле төркүнүм Гоадан келген, алсаңыздар, даам 
татыганыңар ДБАны урматтаганыңар, биздин эмгекти сыйлаганыңар болсун. 
ДБА Нарсиске карап: 
- Ушу катыным сыйчыл. Келчи бешенеңен өөп койойун. 
Сырттан молдо Патриот кирет. ДБА: 
- Молдоке кириңиз даам татыңыз 
Патриот: 
- Рахмат, рахмат өзүнчө бир бөлмөгө кирип сүйлөшпөйлүбү  
ДБА менен Патриот өзүнчө бөлмөгө киришет. Патриот: 
- Менин тарифимди билесиң 
ДБА: 
- Баягыдай эле жыйырма миң рупийби? 
- Инфляция, дефляция, акча массасынын көбөйүп кыскарышы, экономиканын циклдик жүрүшү, күн 
системасынын биосферага таасири, массалык психоздор, Доу-Джонстун долуланып индекстердин 
итиркей келтириши, масштабдын рентабелдүүлүккө таасири... 
- Эчтеке түшүнгөн жокмун, канча? 
- Кырк миң 
- Көп эмеспи? 
- Кейсиандыктын эскириши, глобалдык рецессия... 
- Макул, макул. Жарайт кырк миң. Баары бир башты айлантып кетесиң... 
- Баш эмнеге айланат, кан түтүкчөлөр аркылуу агат, ал жерде тоскоолдуктар пайда болсо, мээге азык 
жетпей же башка вариант зат алмашууда кан койууланып... 
- Болду, болду молдоке, келин болчу күтүп калды, эптеп мурунку катындардай эптештирип 
макулдатып бериңиз.. 
ДБА менен Патриот төркү үйгө киришет. Марсалаң эки колу байланып бир жагында ЭЛеди колунда 
эспандер ойнотуп, экинчи жагында Зууракан сойул менен турат. 
Патриот: 
- Кызым, кырк жолу ыйласаң да, буйурганы ушу, тагдырга мойун сунуш керек. 
Марсалаң (ыйлайт): 
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- Апаа алып кетчи мении 
Зууракан: 
- Баарыбыз эле ушинтип келгенбиз, кыз бактылуу болоор жерине ыйлап барат дейт 
ЭЛеди: 
- Ай болду. Эмне ДБА раджадан артык күйөө табам деп ойлоп атасыңбы, кечке эле долуланып ыйлай 
бергенде эмне пайда. 
Марсалаң: 
- Атаа алып кетчи мении 
Патриот: 
- Чыда бир аз, ДБА раджа сени алып кетет. Күйөө бала көрүнүп койчу. 
ДБА жакыныраак басып келет. Марсалаң аны карап, көзүн алайтып, үнүн эки эсе чыгара озондойт: 
- Скиф байкее алып кет мении.. 
Патриот: 
- Калыңы жок кыз болсо да, каадасы жок кыз болбойт болуп кылыктанып атат, баштай берели 
никелештирүүнү, ДБА раджа чын дилиң менен Марсалаңды туттуңбу... 
ДБА: 
- Тутканда да кандай туттум 
Патриот: 
- Марсалаң чын дилиң менен миллиондогон капиталы, ак сарайы, жайнаган ишканасы, эл ичинде 
кадыр-баркы бийик ДБА раджаны туттуңбу? 
Марсалаң: 
- Тутпайм 
Патриот: 
- Утпайм дейсиңби, алибетте утпайсың тутпасаң. Туттуңбу? 
Жок 
- Жоктун арты жок болот, бар деп жашаш керек барчылык болот. Туттуңбу? 
- Каршымын 
- Кар.. шы.. мын... Кар шымым.... Шымым кар дейсиңби, Ындыяда жыл бойу жай, каяктан шымың кар 
болот берекем? Туттуңбу? 
- Апааа 
- Апаң тийсин деп атат, атаң тийсин деп атат, Скиф байкең андан бетер... 
- О кудаай.. 
- Кудай да тийсин деп атат. Туттуңбу? 
Сырттан Солнышке кирет (ДБАга кайрылып): 
- Байым сыртка чыкпасаңыз болбой калды.... 
 
Кадр №13 
Эптеваттилердин үйү. Финитай ойго чөмүп отурат. Сырттан Нас кирет. Нас: 

- Саламатсызбы апа... 
Финитай: 
- Сен да бар бол. Тааныбай атам, ким элең? 
- Мен Марсалаңдын сүйлөшкөн жигити Нас болом.  
- Алдыңа кетейин келчи бери бетиңен сүйүп койойун. Э Нас балам кырсык басып Марсалаңды 
алдырдык 
- Уктум апа, ким уурдаганынын аныгын сиздерден сурайын деп келдим. Ким болбосо да куткарганга 
кудурет жетет... 
- Ниетиңен айланайын балам мунуңа да рахмат, бирок ДБА раджага алың жетпей калды го... Ал залим 
кыймылдаган нерсе менен, кыймылдабаган нерсенин баарын сатып албадыбы... 
- Ошол зыянкеч ДБА раджа бекен? 
- Ошол карагым, ошол... Беш катыны белин сындырса экен... 
- Апа, Марсалаңсыз жашоонун кереги жок мага. 
Сезбеди сагынганын сени жаным 
Саргартып кан жүрөктү жараладың 
Күтүүдөн күйүп бүттү күлгүн жаным 
Жутпадым сен жыттанган сүйүү балын 

- Жамбаштап жатып өлгүчө, жаңжал салып өлөйүн... (Телефон чалат)... Дас кандай... Бул мен 
Нас...Билдим Марсалаңды ким уурдаганын... ДБА раджа!... Эми эмне кылмак элек, кыргын салабыз. 
Көтөр баардык балдарды. Алар жетишпесе банктагы эсебимди жаап, болгон акчаны алып чык... Ооба, 
баарын... Мен эркекмин дегендин баарына элүү рупийден кармат, ДБАдан кордук көргөндөр толтура, 
ак сарайына кол салабыз... (телефонду өчүрүп).. Кечириңиз апа, Марсалаңды коргой албадым, эми 
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мага эки дүйнө баары бир... 
Финитай: 
- Балам койо тур, бөөдө өлүп каласың. Мен таптым окшойт эмне калышты. Жүрү. 
Финитай менен Нас сыртка чыгат. 
 
ДБА раджанын ак сарайы. Төркү үйдөн ДБА менен Солнышке чыгышат. ДБА: 
- Эмне этегиң өрттөнүп атабы, кызыктуу жерине келгенде алаксытасың 
Солнышке: 
- Э байым, ак сарайдын алдын эл чогулуп толкуп турат. ДБА раджа зомбулугун токтотпосо брахман 
экенин карабайбыз дейт 
ДБА: 
- Чор тамандар чоң сүйлөп калыптырбы. Азыр буйрук берейинчи палийса баарын атып салат 
Солнышке: 
- Жок дегенде өкүлдөрүбүз бар ошолордун сөзүн угуп койсун дейт, чоң жаңжал чыга электе 
ДБА: 
- Мен качан индустардан коркчу элем, коркутуп эле жүрөм го. Киргизсин, угалы индус эл 
жомокторунан. 
Дарбаза ачылып Кулер, Нас, Финитай анан дагы бир белгисиз аял кирет. Короо толо тойго чогулган 
жайнаган эл. Белгисиз аял: 
- Эй ДБА! Мени таанып атасыңбы? 
ДБА: 
- Сен кимсиң ургаачы? 
- Азыр сен үчүн ургаачы болуп калдым, бир кезде ханышаң, алтының, бүт дүйнөнүн жакшылыгын 
камтыган адам элем. Эстей албай атасыңбы дагы эле? Эстечи, Кыргызстан, КАСИ, кызыл жатакана, 
жетинчи кабат, индус жердешчилигинин алгачкы отурушу. Сен ал кезде бешинчи курс. Кызыл чалма 
оронгон пакистандык Насхуладдин досуң экөөң мас болуп кыргыздын хулигандары менен 
мушташкансыңар. Токмок жеп, Логвиненко Киев кесилишиндеги атайы поликлиникада эки ай жаттың. 
Ошондо сага күнүгө кызыл сари кийген биринчи курстагы индус кызы тамак ташып жүрчү... 
- КНА? 
- Ооба, бул мен КНА. Сенин махабатың 
- Эми ал кез жаштык мастык 
- Сен үчүн балким кезектеги ойунчук болгондурмун. Бирок мен үчүн сен тунук сүйүүм элең. 
- Жетишет, эмнеге келдиң? Акыл үйрөтөйүн деп атасыңбы мага? 
- Сени жашоосунда чоң ката кетирбесин деп атам... 
- Айтчу сөзүңдү айт тез, кулпулуу сандыктай болбой. Тойго келген элди томсортпо. 
- Анда жакшылап угуп ал, Марсалаң сенин кызың 
- Ыя? 
- Сен экөөбүздүн кызыбыз. Ишенбесең оң далысын кара, сеникиндей алакандай калы бар. Сен мени 
таштап таптырбай кеткенден кийин өлгүм келди, бирок жан таттуу экен жашоого аргасыз болдум. 
Шартка байланыштуу Марсалаңды балдар үйүнө берүүгө туура келди.  
- Коной ээрчитип чыкчы Марсалаңды. 
Коной төркү үйгө кирип Марсалаңды ээрчитип чыгат. ДБА басып келип Марсалаңдын оң далысын 
ачып карайт, алакандай кал көзүнө урунат. ДБА унчукпай ары басат, артынан Жылдызча жөнөйт: 
- Эрке сарым, байбичеңдин тилин алып жүрчү. Башынан эле айтпадым беле бул жолкусу балээ менен 
бүтөт деп.  
КНА (Марсалаңга кайрылып): 
- Марсалаң, кызым менин, кечир мен кургурду, күнөөм Гималайдай чоң. 
Марсалаң (Кулерди карап): 
- Ата, чындыгын айтчы? Мен кимдин кызымын? 
Кулер: 
- Кудайдан кийин эл бийик. Эл алдында калп айта албаймын. Ооба Марсалаң биз сени балдар үйүнөн 
багып алганбыз. Атаң ДБА, энең КНА 
КНА (Марсалаңды кучагына бек кысып): 
- Кечир мени кызым. Эне сүтүн бере албадым, эркелетип саамайыңан сылай албадым. Тилиң чыкканда 
эне деп мени эмес башканы атадың, баса баштаганда ээрчип менин этегимди кармабадың. 
 
Бул убакта Афро Бөкөштү капталга нукуп: 
- Э Бөкөш кудай берем деп турат го 
Бөкөш: 
- Эмнени дагы эсептей койдуң 
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- Марсалаңды эле айтам.. Нас балабыз экөөбүзгө караганда кыраакылык кылыптыр го... 
- Алимбекке сөз берип койбодукпу, Айдалды алабыз деп 
- Алимбек өзү түшүнөөр раджанын алдында шоонасы эшпей калаарын.. Негизи индустар зордукчулбуз 
балдардын ойуна койбой, Нас өзү чечсин кимди алаарын... Таптым эмне кылышты. Убада бузулбайт. 
Альчикке Бакуляны алып беребиз Нас үйлөнөөрү менен.  
- Э Альчик мадыра баш бала го... 
- Эчтеке эмес, оокат кылганды эрте үйрөнгөн жакшы... 
 
Нас дарбазадан сыртка чыгат. Жанына Скиф басып келип: 
- Эмне кылалы Нас, биригип чууну баштайлыбы 
- Кайнага ашыкпайлы 
- Ыяяя?? 
-Нас: 
- Эу баарыңар бери келгиле. 
Элдер Нас менен Скифти тегеректеп калышат. Нас: 
- Кудай бар экен, эл-журт 
Скай: 
- Аны сенсиз эле билебиз, айт маалкатпай 
Нас: 
- Марсалаң ДБАнын кызы экен. 
Юни: 
- Токто араба, кандайча кызы, Марсалаң Кулер атанын кызы да. 
Нас: 
- Скиф кайнага, Марсалаңдын оң далысында алакандай кал бар беле? 
Скиф: 
- Анысын да көрө калдыңбы? 
Нас: 
- Жо жаман ойлобогула, азыр эле ачыкка чыкты, ДБА раджанын да ошондой калы бар экен... 
Дас: 
- Ме сага. Тагдыр адам менен ойнойт, адам ага тойбойт деген ушу. 
Жизка оң далысын сыйпалап ойлонот: „Айтсамбы, айтпасамбы менин да оң далымда алакандай кал 
бар. Демек... „ 
 
Кадр №14 (акыркы) 
Мумбайдын ресторанында той. Нас менен Марсалаңдын, Скиф менен Айдалдын тойу. Тамада болуп 
шайланган Мырза Жигит: 
- Урматтуу той ээлери менен той коноктору. Карынын сөзүн капка сал дейт элибизде. Бекуш атабызга 
берели сөздү, каалоо-тилегин жаштарга айтсын, жаштын тилеги, карынын батасы орундалат дейт. 
Бекуш: 
- Э балдарым мен үч собол эле айтайын. Ыркы жок үйдө ырыс жок дейт, ырыстуу үйдө уруш жок дейт, 
бул бир собол, экинчиси чатактын башы „мен кыйын“ дейт, башкарыш үчүн эки нерсе керек, же бөлөк 
же чогуу, бири темирдей эрк, экинчиси көрөгөчтүк, үчүнчү собол, дүйнөнү багынткың келсе, 
кайраттуу катын тап, байыгың келсе сарамжалдуу катын тап, бийлик керек болсо акыл кошчу катын 
тап, акылы барлар аңдап ал, туйум барлар туурга кондур... 
Мырза Жигит: 
- Рахмат, рахмат Бекуш ата айтканыңар келсин, экинчи сөздү мынакей бул жерде жадырап-жайнап 
Скиф менен Айдалдын өкүл атасы Кыргый көз менен өкүл апасы Сауле турат, урматтуу доктур Кыргый 
көзгө берели... 
Кыргый көз: 
- Бекуш чал, үч собол менен үшүңөрдү алса, мен эки собол менен эсиңерди оодурайын. Биринчи собол 
катының сулуу болсо ага кароолчусуң, анча болбосо ал сага кароолчу, экинчи собол элдин баарына 
анын ичинен өзгөчө өкүл балам Скифке айтам, Камасутрада жетимиш ыкма бар экен, элибизде 
жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дейт, кокустан дал келүүбү же байланыш барбы, айтаар сөз 
ушулар негизи... 
Мырза Жигит: 
- Рахмат, рахмат Кыргый көз аке, о элдер тост айтылган сайын колуңардагы шараптан алып койуп 
турсаңар... Эмки сөздү Нас менен Марсалаңдын өкүл атасы Алимбек мырзага берели... Айтен жеңе 
кандайсыз? Алимбек байке бул жакка чыгыңыз... 
Алимбек: 
- Элим эскилик деп эсирип тамырыңарга балта чаппагыла, тамыры жок дарак куурайт, тарыхы жок эл 
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куурайт 
Мырза Жигит: 
- Баракелде Алимбек байке, тост эмес бекен (Алимбектин кулагына шыбырап) Өткөндө бир тойдо өлө 
мас болуп чатак чыгарыпмын, айып салып атышат, эптеп куткарыңыз... (Элге кайрылып)... Анда эмесе 
уланталы тойубузду. Көңүл бургула, эксклюзив... Германиядан келген, «Фред Крюгер» кайрымдуулук 
фондунда иштеген Фирлекан Шөнгрудер эжебиз да тойго келди... Скифке немисче үйрөткөн эжекеси 
экен, эмне болуп атканын түшүнбөй турат, Скиф которуп берчи... 
Скиф немисче айтып берет. Фирлекан: 
- Дас ист фантастиш 
Финитай: 
- Ыя, бу тили буруу эмне дейт 
Кыргый көз: 
- Дас фанта ичпесин, тиши ооруйт дейт. 
Скиф: 
- Фирлекан апа тост айтам дейт... 
Мырза Жигит: 
- Акырын, тынчтангыла, сөз Фирлеканда... 
Фирлекан: 
- Айн, цвай 
Алиуд: 
- Полицай? 
Фирлекан: 
- Найн, найн... драй, фиир 
Заринка: 
- Гренадиир? 
Фирлекан: 
- Найн, найн... фюнф, зекс 
Скай: 
- Туура, туура жаштарга секас аябай керек 
Фирлекан: 
- Зиибен, ейт 
Финитай: 
- Ыя, тили буруу эмне дейт? 
Фирлекан: 
- Тантырай баштадым окшойт... англис, немис микс болуп, их бин кааларым, көп киндер, модерн 
гарнитур кухен 
Мырза Жигит: 
- Ай рахмат, иши кылып жакшылык каалап атат.. Алып койгула коноктор... 
 
Дасторкондун бир четинде ДБА менен Бөкөш сүйлөшүп отурат. ДБА: 
- Айтчы куда, биз баатыр элбизби? 
Баатыр элбиз, сөзүңүздө калет жок 
- Анда эмнеге англистер калтырган колониалдык мурастан кутула албай жүрөбүз? 
Мисалы 
- Мисалдар толтура. Баатырлыкка байланыштуу аскер жагын алалы. Эмнеге лейтенантты бала баатыр, 
капитанды баатыр, полковникти чоң баатыр, генералды башчы баатыр дей албайбыз 
- А сержантчы? 
- Секелек баатыр 
- Прапоршик? 
- Чала баатыр 
 
Дасторкондун дагы бир четинде Алимбек менен Жумла. Алимбек (Жизканы көрсөтүп): 
- Тээтиги кызды көрдүңбү? Ошого ДБА раджа кызыгып атат, маалымат чогулта калчы, балким эрте-
кечби операцияны кайталаганга туура келет 
 
Дасторкондун башка четинде Алиуд менен Бакуля. Бакуля: 
- Уктуңбу сен мени алат экенсиң? 
- Албайм 
- Ата-энебиз чечип койуптур. Алиуд албууттанса да, Бакуля баса калганы калды...Жакында колума 
түшөсүң го... 
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- Кашык каным калгыча күрөшөм 
 
Дагы эле дасторкон четинде Жизканын жанына Дас келип отурат: 
- Чоң кыз мен сизди мурун көрбөптүрмүн го 
- Мен да сизди көрбөптүрмүн, сиз ким болосуз 
- Атым Дас, Настын күйөө жолдошу болом 
- Айий Марсалаң эже менен Нас жезде жакшы жуп болуптур 
- Экөөбүз деле жаман көрүнбөсөк керек 
- Алдабайсызбы 
- Насты кара мени кара, алдаганга жарачуларданмынбы? Чөбүңдү оруш керек эмеспи? 
 
Дасторконду дагы бир четинде Смарттын жанына Самоор келип отурат. Самоор: 
- Салам дос, угушума караганда атаң темир тордун артында экен... 
- Ооба ошондой а сен кимсиң? 
- Бир боорукер адам, сага жардам берейин деген ой бар 
- Кандай шарт менен 
- Шарт деле жок, батиңкенин боосун чыгарган фабриканын ээси Грей Вовандранатты тааныйсыңбы? 
- Угуптурмун 
- Ошонун Цаца деген кызы бар, ала качып берсең, атаңды чыгарыш колдон келет 
 
Дагы бир бурчта Данизеро менен Ерла отурат. Ерла: 
- Эу досум, маңдайдагы эки тиш каякта? 
- Сааты келип, ээсине бердик 
- А көз эмнеге көгөргөн? 
- Бутума гитара түшүп... 
- Бутка түшсө көз көгөрөт бекен? 
- Организмде баары бири-бирине байланышкан, азыр сени кулакка урайынбы, байкайсың дароо эле 
бутуң баса алабы же жокпу... 
- Деги айтам да, Самоор байке барабанын качан бутуңа кулатам дейт? 
- Самоор байкеден коркпойм эми, Айдал жеңем болбодубу... 
- Марсалаң марага жетип Нас аркылуу көгөндөлдү, эми эмне кыласың? Чыгармачыл киши махабатсыз 
жашай албайт го? 
- Атан өлсө тайлак бар, кому жерде калган жок, капчык жоголсо, байпак бар, сому жерде калган жок, 
табабыз бирөөн... Мына мобу келаткан Жизканы деле алам... 
Жизка жакын келип: 
- Дани, сени Скиф байке эл алдына чыгып ырдап берсин деп атат... 
Дани сахнага чыгып, көгөргөн көзүн ушалап Скиф жакты карап: 
- Кай күнү, кай мезгилде карабайын 
Шаттанам келбетиңе баладайым 
Индусум, индус жерим, Индусистан 
Жаныма дары сенин кызыл чайың 
Скиф сенин майрамыңа бөлөнгөнбү 
Өзүңдөн агарганбы, көгөргөнбү 
Скиф сенин кырааның го Индусистан 
Скиф сенин таалайыңа 
Скиф сенин таалайыңа төрөлгөнбү 
 
Кийно соңу... 
 
 
Өлбөс сүйүү, өчпөс махабат тасмасы АДТВнын заказы бойунча, Илхом Синема жана Тикенек Студио 
аркылуу кыргызчаланган. Чыгармачыл топ төмөнкү демөөрчүлөргө ыраазычылыгын билдирет: 
АкДОСТОРкон тургундары (Ырыстуу жерде уруш жок) 
Кыргызстандагы индус элчилигине (Чакраңды ачып беребиз, келип чай ичип кет) 
Алай-Кард пластикалык карталар системасына (Алай-Кард карталардын ичинде джокер) 
Самсунг фирмасына (монитор үчүн) 
Жениуска (тамга тергич үчүн) 
Сантерге (системалык блок үчүн) 
УинАмп менен Мультимедиа Спикерге (жаңырган ырлар үчүн) 
Биз тобу менен Бек Борбиевге (шыктандырган ырлар үчүн) 

www.bizdin.kg электрондук китепканасы



 
:D 
 
Түнкү Мумбай. Скиф Айдалды издеп жүргөн кези. 
Скиф (Айдалды ойлоп): 
- Жамынып ай шооласын карегиңе 
Күлмүңдөп жаз күнүнөн элес берип 
Тартылып койуп түндүн кучагына 
Татына тамшандырып  
Татына тамшандырып кайда кеттиң 
Түн келет айсыз болуп жылдыз жанып 
Дайныңды түндөн издейм суроо салып 
О менин көрдүңөрбү чүрөгүмдү 
Бир келген жылдызардай 
Кайрылбас бакытымдай кетти кайып 
Түнкү шаар сулуу тартып сени менен 
Ак жамгыр сырлуу тамып турган кезде 
Өмүрдү караңгыга чулгап койуп 
Кай жерди жарык кылып 
Кай жерди жарык кылып жүрдүң экен 
Арбалып нурдан бүткөн карегиңе 
Самаймын жылмайыңкы жамалыңды 
Күтөмүн үмүт үзбөй койуу түндөн 
Жылт эткен каухар сымал 
Жылт эткен каухар сымал жанаарыңды 
Эй түн чүрөгү, түн чүрөгү 
Мерезби ушунчалык кыздын жүрөгү 
Эй түн чүрөгү, түн чүрөгү 
Айыпсыз сен деп сыздап 
Күнөөсүз сен деп сыздап жигит жүрөгү 
 
Мумбайдын дагы бир көчөсүндө Данизеро, Ерла менен Жизка Ерланын машинесинде баратышат. 
Данизеро (Марсалаңды эстеп): 
- Карагаттай мөлтүр сенин көздөрүң 
Кантип гана жары болдуң өзгөнүн 
Өзүң балким алдасаң да өзүңдү 
Көзүң мени алдабасың сезбедиң 
Кантип гана биздин сырды таштадың 
Кантип гана жары болдуң башканын 
Капысынан түнкү клубдан кездешсек 
Карагаттай көзүңдү ала качканың 
О Марсалаң, о кара көз  
Жалдыраттың го кара көз 
Жалган беле айткан сөз 
Же алдың беле менден өч 
О кара көз 
 
Ерла (Айдалды эстеп): 
- Жамгыр тынбай нөшөрлөгөн жайдын айы эле 
Жанга жаккан музыка койгом жаңы эле 
Жалыны жок мокогон мен айдоочумун 
Жүрөгүмө чок салган кандай жан эле 
Узун чачы бар эле, көздөрү кара эле 
Унчукпадым жанында агасы бар эле 
Айдал деген кыз эле, айдын кызы эле 
Агасы карап турса да, эңсейм дагы эле 
Мен айдоочу жөнөкөй маек курбаган 
Алтын күлкү селкилер көңүл бурбаган 
Жалган беле чын беле узап кетеерде 
Көрүшөбүз го деген сенин убадаң, салды убара 
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Жизка (жөн эле): 
- Күтөм жазды сүйүүнү 
Күттүм неге келбеди 
Тагдыр мага белегин 
Бул жолу да бербеди 
Махабат, махабат 
Күтөмүн махабат 
Билемин бакыт сенден жаралат 
Махабат, махабат 
Мен качан махабат 
Жылдыздарды учам аралап 
 
Самоордун жанында Айдал баратат. 
Айдал (Скифти ойлоп): 
- Бангалордонбу же Прадештенби биле албадым биле албайм 
Алтын балыктын артынан жүрөм кайырмакка иле албай 
Ага барып барбай карай берейм талбай 
Же тийем деп айтпай же сүйүүмдү кайтпай 
Же бириге албай, же бириндей албай жүрүм күлүп, күлө албай 
Көрдүм эле көрдүм, көрдүм ай 
Көрүп эле дароо сүйдүм ай 
Жүрөгүмдү сайды, жүрөгүмдү жарды 
Бир сулуусу Мумбайдын 
 
Скиф билсе бир Жапалак аке билет деп, Жапалактын иштеген жерине барат. Барса темир тордун 
аржак бержагында Тима менен Смарт отурган экен. Жанында кароолчу Канатт турат.  
Тима (Смарттын маңдайын сылап): 
- Кимде күнөө кимде эми 
Күнөөлөйсүң сен мени а мен сени 
Бактылуу ал күндөрдү 
О башынан эстечи сен эстечи 
Мейли мейли эми 
Мейличи деги ай мейли эми 
Сүйгөн элем мен да сүйгөм 
Мен да сени, а сен мени 
Ушундайбы бул өмүр 
Бир жарк этип келеби да кетеби 
Адаштырып азгырган 
Жакшы жашоо барбы өзү ал деги 
Кечирип кой балам ай 
Таарынтпагын бул жашоодо эч кимди 
Келеер бир күн эркиндик 
Адашпагын, адашпаймын мен эми 
Смарт (ыйлап): 
- Ата... 
Тима: 
- Кейибе балам, мен жасаган каталарды жасаба. Жамандык кылба адамга... өкмөттүн укуругу, 
кишинин каргышы, кудайдын жазасы бат эле... 
 
Канатт: 
- Тагдырга таарынбайлы, таарынбайлы достор анча 
Бул күндөр издесек да, издесек да келбейт кайта 
Ырдайлы таң атканча, таң атканча ойноп-күлүп 
Ким билет биз жашайбыз, биз жашайбыз эми канча 
Обон-күлкү, обон күлкү 
Кана достум созгун үндү 
Обон-күлкү, обон күлкү 
Обон-күлкү жашоо мүлкү 
Бир гана нерсе керек, нерсе керек бул жалганда 
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Ойноп күл алтын жаның, алтын жаның аман барда 
Түндөгү көктөмдөгү, көктөмдөгү шүүдүрүмдөй 
О достум жок болорсуң, жок болорсуң жетпей таңга 
 
Скиф: 
- Жапалак аке жокпу? 
Канатт: 
- Тойго кеткен. Ой сен уга элексиңби, Жапалак аке айтпадыбы карындашың турмушка чыккан 
атыптыр ДБА раджага... 
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