


ТӨЛЕПБЕРГЕН ҚАЙЫПБЕРГЕНОВ

ПОВЕСТЬЛЕР

Нөкис
«БИЛИМ»

2018



УОК 821.512.121 11(081) 
КБК 5 Қар 

Қ — 26

Т. Қайыибергенов. Повестьлер. П о к т

«Билим» баспасы, 2018-жыл. 244 бет.

УОК 821.512.121-31(081) 
КБК 5 Қар 

Қ — 26

Пүткил дүнья әдебиятына белгили, Өзбекстан ҳэм Қаракалпаксгап 
халық жазыўшысы, Шолохов атындағы дүнья жүзилик сыйлықтыц 
лауреаты, Қарақалпак эдебиятынық байтереги, миллий эдебиятымыздыц 
мақтанышы есапланған Т. Қайыпбергенов өзиниц турмыстьщ ашшы 
қакыйқатын ашып бериўши көркем шығармалары ҳэм тарийхымызды 
сэўлелепдирип бериўши тулгалы роман ҳэм повестьлери менен ҳэр бир 
инсаиныц жүрск төринен орын алған.

Кигап қумар оқыўшыларымызға саўға ретинде жазыўшыиыц 
«11овестьлер»ин қайтадан баспадан шығардық.

Бул китапқа сүйикли жазыўшымыздық «М уғаллимге рахмст», 
«Уйқысыз түнлер», «Суўық тамшы», «Тэнҳа өзиқе мэлим сыр» атлы 
повестьлери киргизилген.

М иллий мақтанышымыз, жазыўшы Т. Қайыпбергеновтық бул повесть 
лерин әлбетте оқыйсыз ҳэм руўҳый азық аласыз деп исенемиз.

18В^ 978-9943-4447-4-4

О Т. Қийымбергенов, 2018.
<С> «Қпрақалпакстан» баспасы, 1992. 
© «Килим» баспасы, 2018.



МУҒАЛЛИМГЕ РАХМЕТ

1-БӨЛИМ

( >п иўылда биринши пайда болғанда аўыл иши ала-сапыран 
. ш М| мый, үлкенлер өз ара келисе алмай, биреўлери «биригип 
*||| пйық» десе, екиншилери «яқ, дараўара жасаймыз» десип 
и 1.П1.1 п ксгирдек болысып атырған күнлер еди.

Дп бизге, балаларға, сол үлкенлердиц тартыс-жэнжеллери 
I 1м иатир, ҳеш биримиз аўылдыц тэғдиринен бизлердиц 
| и шримиз ғэрезли екенине ой жиберип көрмеймиз. Гилец 
Пи1|ии1ф жыйылысып алып, азаннан қара кешке көшени 
НН1П11.1 гып топ ойнаймыз, ямаса орпац топырақта отырып 
йП.ж ойиаймыз...

Жоқ, ойларымды алға шаптырмай эцгимени рети менен 
ПипшМын.

1>асқа аўылларға көбаса барып көргеним жоқ. Ал, 
1МИМИ1ДИЦ аўылдыц көриниси маған күтэ унайды. Әтира- 
т.1 ммздағы қоршап алған қалыц тоғай бэрқулла ҳэрем 
IV 1ыи қойғандай көринеди. Қыста сийреклеп, жаз болса 
цонип, жасыл жапырақларды жамылып шыға келеди. Мине,
.... . қэремнен айырмасы, усында ғана деп сеземен. Тоғай
нригыида қыдырып жүриў бэринен де кеўилли. Қырғый 
II исм мыйқыныц палапанларын излеп азаннан кешке дейин 

и и сц де, жалықпайсац. Турпаты қара үйдей болып кеткен 
щрицғыллар да бар. Ал, бизиц аўылдыц қоныс жери ойпатлаў. 
1.Ш1.1С жағымызда көлдиц жийеги көринип тур. Онда өскен 
и «уқпрағай қамыслар гүз болса үпелеклерин бизиц аўылға
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жоллайды. Ьир-еки жыллықта усы қамыслықтьщ астында суў 
бар еди. Талай мэрте оннан ғаздыц палапанларын услап та 
қайтқанбыз. Баспақларга сүйриклерди де, сол көлден экелетуғын 
едик. Бэқэр болса, қаймақласқан муз астынан ушлары ийиктей 
сүйриклерди таўып аламыз.

Аўылымыз усындай болған сон мен қалай сүйсинбейин? 
Оғада жақсы көремен-аў! Бул көлди ҳэмме «Дөнгелек көл» 
дейтуғын еди. Сонлықтан бизин аўыл да «Дөнгелек көл» болып 
аталып кеткен. Аўылдьщ балалары менен ойласып, «Дөнгелек 
көл» ди талай мэрте гезғенбиз. Бундағы мақсетимиз не ушын 
усылай аталған? Мине, усыны билиў еди. Бирақ, биле алмадық.

Ьыйылғы жаз мен билетуғын жазлардьщ ишиндеги ен 
ерекше жаз болды. Өйткени, өткен жылы боздан жап жарылып, 
аўылымыз огыры сэнленип кеткен еди. Жана жаптьщ бойында 
өскен қамыслар дүт тоғай, шақасына минип отырыўға да 
болады. Егер де түбин балта менен шаппаса, бир түп қамысты 
мен қусаған ҳәлсиз балалар бир мезгил орып отырыўы керек. 
Егер жарғы болғанда оншелли қыйынға түспес еди-аў, деп 
ойлайман. Себеби, бир жола ағама қамыс орыўдыц быйыл 
қыйын болатуғынын айтқанымда «Шапырашы шыққан жарғы 
керек, балам» деп күлген еди. Ҳақыйқатында, шапырашлы 
жарғы болмаса, ацсат емес.

Жүўерилери де айта қалғандай. Шицгириклери мениц 
балтырымнан кем емес. Ҳэзир бэри де балық көз болып 
киятыр. Баслары да дорбадай. Қайсы бирин айтайын, аўылдыц 
адамларында дақыл көп. Тары, мэш, гүнжи қай жерде болса, 
сол жерде адам бойы. Пахта атызлары да енапаттай. Бирақ еле 
олар толық писпей атыр. Гөреклери түймедей болып, аўзын 
ашайын-ашайын деп тур. Базда гөреклерин қолыма услап 
көрип: «ашыўланған адамныц аўзындай тобарсып турсац да, 
бирден күлип жибересец-аў» деймен.
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Әсиресе, қаўын деген ийтырқын. Боз қарықтан егилген 
қаўынлардыц ҳэр бирин адам түўе арба зорға көтерер. Ен 
киши дегени Дүйсен молланын үйиндеги садақа қазандай бар 
десен де болады.

Мен көбинесе Сайып, Қунназар, Сэрсенбайлар менен бирге 
жүретуғын едим. Күни мененги талабымыз асық ойыны. 
Дқшамына қарай уйқы да жоқ. Аўылдыц қаўынлары жалац 
ииқтай болыўдан-ақ, тынышымыз кетти. Өзлеримиздиц 
каўынымыз болса да, бир түнди урлықсыз өткермедик. Дурысын 
иитсам, датқаға да шығып болдық. Буннан басқа бизлерде 
шлап та жоқ. Егер де адамлар қаўынларына айландыра қақпан 
к.урса, қонсы аўылларға таўық урлаўға кетемиз.

Бүгин еки күннен бери қаўын урлықты аўзымызға да 
.шмайтуғын болдық. Себеби, күтилмеген жерден мынадай ҳэ- 
цийсе болып қалды: еки күнликте Сэрсенбайдыц жалғыз өзи 
каўын урлыққа барыпты. Ол басқаларымыздан көре шаққанырақ 
члм эсиресе, секерпараларды урлағанды жақсы көретуғын еди.
I ейде аўыстырып, үйине еки-үш секерпара алып келетуғын 
лдети де бар.

Аўылымызда Есемурат деген ғарры бар еди. Өзи қаўын 
( I иўге дым тепериш. «Өмиринше ҳэлекке егип кормеген» 
дсседи журттыц бэри. Ал секерпараны журттан бурын
.... . Быйыл да секерпарасы сасып, ийт жеп атыр,
деген ғалаўыт түсти. Соған «эне барайық, мине барайық» 
деп жүргенде Сәрсенбайдыц қара басы бизлерге қарамай 
барған екен. Ай қарацғы болған соц, ағасыныц узын қара 
бешпентин сыртынан кийип алған. Түн ишинде торлы қаўын 
емес сыйпалап билиўге, ғарбыз болса екен дизеге қысып 
кориўге, пискен секерпараны ийискемей таба ала ма? Ҳэр 
қайсысын бир ийискеп, сарысын излеп жүргенде Есемурат 
гарры шанышқысы менен Сэрсенбайды балықтай етип, шаншып
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алыпты. Есемурат ғарры оны ийт шығар деп ойлаған болса 
керек. «Уай-ўайлаған» даўысынан кейин ғана билипти. Қайдан 
билсин, күнде сарғайған қаўынларын ийт жей берген соц 
қолына шанышқы алып анлыған ғой!

Сэрсенбайдьщ өзи айыплы болған соц, ҳеш нәрсе айта 
алмай жылаған да жата берген. Есемурат ғарры шанышқысын 
суўырып алайын десе, шанышқыныц тили қайтып шықпаған. 
Сөйтип азанға шекем Сэрсенбайдыц атызда бүкленип 
жатырғаныньщ үстине бизлер де бардық. Шанышқыныц үш 
тили де жамбасына кирип кетипти. Жүреғимиз суў ете қалды. 
Бундай бахытсызлықты ҳеш кимниц басына салмағай.

Океси Дүйсен молла да келди. Ол ийеги сақылдап, баласына 
қыйналып гур. Сэрсенбай таўланыўы менен экесине бир қарады 
да, бетин арман бурып, жеци менен көзлерин басты.

Аўыл адамлары қанша ойласып көрген менен шанышқыны 
суўырып алыўдыц илажын таба алмады. Суўырып алыў 
түўе сабы қыймылдап кетсе де, Сэрсенбай аўыр ғүрсинип, 
ыцырсыйды. Бирақ кисиғе қарағандай бети жоқ. Нағыз 
уры болып көзғе түсип атыр. Есемурат ғаррыныц өзи 
барып шанышқыныц сабын көтерип, кесип атырғанда, 
Сәрсенбайдыц қулындағы даўысы шықты. Еле де теғарац, 
қыймылдатыцқырағанда даўысы адамлардыц қулағын жыртып 
кете жазлар еди. Копшилик эри ойласты, бери ойласты. Есе- 
мураг ғаррыға ҳеш ким пәлен-төлен демеди. Ол киси өз айыбын 
бүркегиси келди ме, ямаса Сәрсенбайды аяды ма, Дүйсен 
молланыц «жибермеймен» дегенине қарамастан, Сәрсенбайды 
арбаға мингизип, өзи қалаға емлеўханаға әкетти...

Соннан берли қаўын урлық десе қуйқамыз жуўлап, тобе 
шашымыз тик турады. Ендиги талап не? Жыйналып алып асық 
ойнаймыз. Асық ойынға да берилип кегиўимиз соншелли, я 
кеш болғанын билиў түўе, аш болғанымызды да умытамыз.
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Күнде үйге өз ўақтында қайтыўды да естен шығарамыз. Бул 
лдстимизди мен апамньщ мынадай бир ҳийлесинен кейин ғана 
|үсиндим: Бир жола апам менин асық ойнап атырған жериме 
габақ пенен тамақ экелип берди. Бул жағдайға тен-қурбы 
балаларымнан уялғанымды қэйтейин, жер жарылмады, мен 
кирмедим. Изимнен тамақ экелгендей мен қос айдап, ямаса 
лтызға төгин тогип атырман ба? Солай етип мен анамныц сол 
\ийлесинен соц тамақ мезгили гезинде үйге асығып қайтатуғын 
болдым.

Мине, бүгин де қуяш сэскеликке тирелди. Түс болғанын 
умытып қалмайын деген ой менен қайта-қайта қуяшқа қарай 
бсремен. Асық ойыны болса қызып кеткен. «Пеша-пеш», «я 
жампық», «Жуп алшы» дан балалардыц аўзы тынбайды. Бүгин 
осиресе, Сайыптыц даўы гүжип кетти. Ал, мениц даўым 
лсүрмей қалды. Күйип-писип отырман. Түс ўақты тирелип 
киятыр. Үйге қайтыўға да болатуғын емес. Бир қалта асығым 
сап болды. Уттырып-уттырып қалай кете беремен? Минекей, 
ойынныц ақырына сақлап отырған ец соцғы шаббемди салдым. 
I »ул кетсе, ўассалам! Ығбалыма бир дегеннен алшы басты. 
Қуўанғанымнан жүрегим жарылып кете жазлады. Сонда да 
сабырлылық пенен асықларды асықпай жыйнап атыр едим. 
Ҳэмме балалар бирден шоршып, тура-тура қаша жөнелди. 
1»азы биреўлериниц асығы түўе тыйынлары шашылып қалса 
да, қараған жоқ. Күни менен утылып, асығым жаца алшы 
басқанда мен қайда бараман? Жэн-жағыма қарамай асықларды 
гез-тез жыйнап атыр едим:

— Сэлем жиғит, — деди биреў.
Тосыннан шыққан бул сеске селк ете қалдым. Қарасам, 

жалан бас, шашы ҳаяллардыц шашынан қысқалаў болғанлықтан 
оримге келмейтуғын, сары сынлы жиғит тур. Ҳаяллардыц 
шашынан тағы бир айырмасы -— еки шекесин, желке шашын
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мпрдошап 11.1. Ьирден қамт қоймадым. Сөйтсе де қорқыцқырап 
турмгш. ()л мағам қарам жымыйып күлди.

Күлкмси магам уиап кетти ме, ямаса қорққанымды 
билдирмеймм дедим бе, оныц ойнақшыған қара көзлерине 
қадала мен дс ыржыйдым... Ақ көйлеғиниц жағасын болип 
турған анаў нағыслы нәрсесин оц қолы менен дүзеп қойып:

— О, батыр, — деди ол маған.
Не ушын батыр деп турғанына түсинбедим. Абайлап қара- 

сам, қасымдағы бағанағы балалардыц биреўи де қалмапты. 
Дәрриў бир нәрсе есиме түсип кетти: бизлер ҳэр сэрсемби 
ҳэм пийшсмби күнлеринде Дүйсен моллаға оқыйтуғын едик. 
Оқыйтуғын жсримиз жср толе. Кобинесе ақшам оқыймыз. 
Гүнде ски жсрдс шүтик шыра жағылады. Азанда мурнымыздыц 

тесиги қара қурымға тығылып қалатуғынын, молланыц шыдай 
алмай бизлерди таслап шығып кете беретуғынлығын несине 
соз қылайын. Бирақ, молла оқытып болып кетеримизде базда 
еки рет, жарылқап ўақтымызды алмайын десе, бир рет сабақ 
сайын бизлерге:

— Жақында муғаллим келеди. Ол сизлерди орысша оқытып, 
шошқаныц гөшин жеўди үйретеди. Егер биринши келгенинде 
айтқанына конбесец, сабайды, — дейтуғын еди.

Бизлердиц ҳэммемиз де шошқаныц гошин, еки бастан жеп 
коргенимиз жоқ. Ата-аналарымыз болса шошқаныц гөшин 
қазанға салмақ түўе, атын айтсац зир етип, төбе шашлары тик 
турады. Ҳәттеки, қаўынға келген падалыларды да атпайтуғынын 
қәйтерсец! Гейде өжетирек бир киси ата қойса да, жоламай 
тек ийтлерди ғана жибереди.

Мынаў алдымда «албаслыдай» болып турған шашлы жигит 
сол муғаллим бе екен? — деп ойладым.

Усы ой пайда болыўдан-ақ, қашқым келди. Бирақ, 
қутылғандай түрим жоқ. Төбемде тур-аў! Адымымды алты
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лштырмайды. Таяқ жеўге де қайыл болып, қашан урар екен деп 
гурсам, ойлаған жеримнен шықты. Кем-кемнен маған жақынлап 
киятыр. Мен де оған тутылмаў ушын әстен-әстен кейин қарап 
Г)лсе басладым. Менин қорыққанымды сезсе итимал;

— Тоқта, койлегиннин етегиндеги шанды қақ, — деди ол 
маған.

Мен оньщ созине қарап турайын ба, шалғайларыма үнил- 
мсстен, шегинип-шегинип барып бирден зып бердим. Бирақ еки- 
үш адым атпай-ақ, қолға түстим. Ол менин қолымды жибермей 
|урып, койлегимнин шан болған етеклерин айнала жүрип 
(>1и қаға баслады. Дирилдеп баратырман. Бақырайын десем, 
югсректе ҳеш ким көринбейди. Расын айтқанда, бақырыўға 
оинан ҳәм тартынаман. «Бәлким, шанымды қағып болып, 
олгенше сабап кетер» деген қыял да басымнан зуўлап өтти.

Жанағы балалар неге қашты? — деди ол бир ўақытта 
мснин қолымды босатып.

Бийтаныс жигиттин бул сораўын нақолай көрсем де, 
чаўысын күтэ унаттым. «Албаслыдай» деген дэслепки пикириме 
ишимнен қыйланып:

— Билмедим, — деп әстен ғана жуўап бердим.
Ол бизлердиц жаца асық ойнаған жеримизге көз жиберди. 

Ьир-еки сары тыйынлар, тағы еки-үш асық шашылып жатыр 
скен, жылдам терип алды да, маған усынды:

— Мэ, сениц асықларыц шашылып атыр ғой.
Қолларым дирилдеп турып, асықларды алдым.
— Атыц ким? — деп сорады ол. Атымды айтпаға қорқсам 

да, басқа биреўдиц атын айта қойыўды нәмәртлик деп ойладым.
— Турдымурат. Ал, не қыласац?
— Турдымурат, бүйтип асықларыцды шашпа. Ықшамлы 

бол. Албырақлама. Қорқпа, — деди. Буннан басқа ҳеш нәрсе 
сораған да жоқ, ҳеш нәрсе айтпады да. Тек болғаны:
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Жолдаеларыца қосылып ойнай бер. Үстицди патас- 
лама! дсди. С'ой | ги де туўры ақсақалдыц кецсееине қарай 
жүрии кетти. Мен де асықпастан жөниме кеттим. Сонда да 
оиыц ичипеи қарагым келе бсрди. Ол тэўирақ жерге барғаннан 
кейин артына қайырылыи, оц қолын көтерип, маған қайта- 
қайта силтей берди. Оиыц хошласқанын ямаса муш корсетип, 
«ертец көремен!» дегенин де түсине алмадым. Себеби, биреўге 
гижинсек, өзлеримиздиц былайырақ шығып муш корсетип, 
абай ететуғын эдетимиз бар ғой!

Молланыц әцгимеси еле ееимде. Не де болса атымды 
бийкар айтқан екенмен. «Көрдиц бе, маған мушын көрсетип 
баратырғанын. Ертен сөзсиз сабайды», — деген ойға келип үйге 
қарай бет бурдым. Аяқларыма батпан тас байлап қойғандай 
орнынан зорға қозғалады. Биреў ийтерип жиберсе, жығылып 
кетежақпан ба, деймен. Өлимсиреп үйге зорға киятырсам, 
бағанағы қашып кеткен балалар жән-жағымнан қоршап алды.

— Жацағы муғаллим саған не деди? — деп ҳэммеси бирден 
жабырласқанда селк ете қалсам керек.

—  Муғаллим қасыца келгенде қорқпай, кеткен соц қорқасац- 
аў! — деди Қунназар. Қунназарға сондай ашыўым келди. Ол 
мени қалай қорқақ дейди. Алды менен ози қорқып қашып кетти. 
Соныц ушын да тулланып, жөнимди айтпастан кетип қалдым.

2-БӨЛИМ

Түни менен ағам екеўимиз қаўын қорықта болып, тацныц 
алдында үйге келип жаттық. Қай ўақыт болғанын билмеймен. 
Шырт уйқыда жатыр едим. Апам қоярда-қоймай жулқылап 
атыр.

— Түргел, Турдымурат, түргел!
Ешейинде бүйтип оятпайтуғын еди. Үйдиц бир жағына 

от тийип кеткен шығар дедим де, апалақлай көзимди аштым. 
Апам баз-баяғы гүбирленип атыр.
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— Түргел, жүктиқ артына кир.
Көзимде шала уйқы бар еди. Ҳайранман, бурын жүктин 

артында жатпайтуғын едим.
— Жүктин артында не бар? — дедим апама қарсыласып.
— Кир сорықайнаған, муғаллим киятыр! —  деп ол сыбыр- 

лап, мени асықтырды. Усы мәҳәлде муғаллимнин кешеги 
мушын силтеп кеткени есиме түсти. Бул жөнинде үйдин 
ишине ҳеш нэрсе айтпаған едим. Енди апамлар билген екен- 
аў, деп ойладым: «Урмайтугын болса неге киятыр? Үйимизди 
билмейтуғын адам бизин үйди қалай таўып алады? Кеше 
агымды бийкар айтқан екенмен. Сорым қайнап таяқ жемесем 
болар еди»...

Апам аршаньщ үстиндеги қаршын-боқжамаларды жылдам- 
жылдам алып жерге қойып атыр.

— Атымды айтып қойдым, — дедим мен муғаллимнен 
қашып қутыла алмайтуғынымды билип. Апам да, ағам да 
менин сөзимди тьщламады.

— Жат, жат! — деп екеўи теннен буйырды. Бир ўақытта 
агам мени қушақлап алды да, аршаньщ үстине кесе жатқарды. 
Дпам үстиме қаршын-боқжамаларды үйип, оньщ үстине 
корпе жыйнады. Көкирегим тап сондай қысылды, еркин дем 
алыўым мүмкин болмай қалды. Бир жағымнан кереге қысса, 
скинши жағынан үстимнен жүк басып баратыр. Даўысымньщ 
барынша «Ўай-ўай демиктим» деп бақыраман. Бирақ даўысым 
озимнен алыслап кете алмайды. Гүбирленгенимди ағам сезген 
қусайды. Түргелип, бетимди азғантай ашып қойды. Буннан 
кейин азлап еркин дем алайын дедим. Апам қолына уршығын 
ала-сала алақшынньщ қасына отыра қалды. Ағам қобдыйдан 
атаўыз бенен шоккишин алып, созанын сабақлай сала, гөне 
геўишин жамаўға киристи. Бэрин де корип жатырман. Дурыс 
ақыл таптық дескендей, екеўи бирине-бири жымыйысып
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қарасып қояды. Лрадан көп ўақыт өтпей-ақ, ақсақал менен 
кешеги мсн көрген жигиттин өзи кирип келди. Сэлемлесип 
қолынан алса да, кслгсн қонақларға ағам орын бере қоймады. 
Тек жылысьщқырап, есик бетиректен оларға орын аўыстырды.

Келгенлер мени түк сезбейди. Тек апама коринетуғын 
усайман. Бир рет мен тәрепке қарады да, сестицди шығарма 
дегендей, өзиниц кетик тисли аўзын алақаны менен басты. 
Мен онысыз да тыныш жатырман.

— Балацыз қайда? — деди ақсақал. Буны ол ағамнан сораса 
да, апам дәрриў жуўап берди.

— Қыз апасыникине қыдырып кетип еди.
Муғаллим бир нэрселерди жазатуғындай болып қолына 

қәлем, қағаз алып отыр.
— Қашан кетти? — деди ол.
— Кеше.
— Балақыздьщ аты ким? — деп сорады муғаллим. Усы 

ўақытта мен бурынғыдан да бетер қысылдым. «Апам атымды 
айтса, оньщ қыдырып кетти, дегенине муғаллим инанбайды. 
Сабап кетсе де, бүйтип жасырынбаўым керек екен. Ағам менен 
апам тецнен өтирикши болады-аў», деп қыйналдым. Сөйтип 
жатып, сэл қозғалдым ба деймен, үстимдеги бир көрпе аршаға 
сүйенип отырған ақсақалдьщ үстине жалп ете қалды.

— Ҳаў! — деди апам ҳеш нәрсени билмегенсип, сөйтип 
ыргып түргеле сала жацағы көрпени бас ушыма таманырақ 
таслады. Көрпе түскен ўақытта аяғым шамалы ашылып кетти 
ме, деп қорқтым. Себеби муғаллимниц еки көзи аяқ уш бетимди 
жеп баратыр. Оған билдирмеў ушын аяқларымды әстен ғана 
баўырыма тартып едим, үстимдеги корпе-төсеклердиц барлығы 
қулап, тасырайып көриндим. Бул бэринен де жаман болды. 
Жата береримди де, түргелип қонақлар менен сэлемлесиўимди 
де билмедим. Апам менен ағам астыцғы еринлерин тислеп
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алған шығар деймен. Бир-бирине адырайыса қарасты. Апамньщ 
уршығы үзилип, ағамньщ шөккиши манлайына тийип кетти.

— Турдымурат, демиғип қалмадьщ ба? — деди муғаллим 
күлип. Ол менин атымды умытқан шығар деп едим. Умытпаған 
скен. Уялғанымнан не қыларымды билмей, мойын омыртқасы 
үзилип кеткен кисидей, орнымнан зорға турдым.

— Жиғит те жасырына ма екен? Бул қорқақ адамлардыц иси. 
Ал, Турдымурат сен кеше батыр едиц гой? — деди де муғаллим 
қасыма келип, басымды сыйпалады. — Жасыц нешеде?

— Он үште, — дедим мен сыбырланып.
— Оқыйсац ба? — деп муғаллим бир нәрселерди жаза 

баслады.
Не деп жуўап қайтарарымды билмей, дәслеп ағама, оннан 

соц апама қарадым. Олар «оқымайман де» деғендей, биресе 
көзлерин қысып, биресе басларын шайқап-шайқап қояды.

— Кемпир-ғаррыца неге қарайсац? — деғен аўыл ақсақа- 
лыныц сораўына не деримди билмей уялыцқырап турсам, 
муғаллим де мениц ишиме кирип шыққандай, былай деди:

— Бул мэрт жигит, оқыйды.
Жэне не деримди билмей бираз турдым да, бирден мой- 

иымды көтерип турып:
— Аўа, оқыйман, муғаллим, — дедим.
Апам менен ағам маған адырайыса қараса да, ақсақал менен 

муғаллим кеткенше ҳеш нэрсе деп кейий алмады.
— Генжетай баламыз еди. Тиймец, шырағым, — деди ағам 

бир нәрселерди жазып атырған муғаллимге.
— Өлип-өлип көрген өлим сарқыты еди таслап кет, — деди 

апам да жалынып.
— Әкетпеймиз, таслап кетемиз, — дести муғаллим менен 

ақсақал тецнен! — Шүленбайдан тартып алынған жайда 
оқыйды.
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Аўылымызда Шүленбай дегенниц көп жайларыныц бири 
мектеп ушын алыныпты деп еситкен едим. Енди қайда 
баратуғынымды түсиндим.

— Турдымурат сөйтип мектепке барасац ғой, э? — деди 
муғаллим жэне де писирицкирегиси келип.

— Бараман, — дедим бирден.
— Ертец азанда ерте бар, — деди ол. Буннан соц екеўи де 

көп иркилмеди.

3-БӨЛИМ

Муғаллим менен ақсақал кетип қалғаннан кейин апам менен 
ағам мени ортаға алып. Ҳэр қайсысы бир тоцқылдап атыр:

— Неге көриндиц?
Орысқа оқып, бизлерди дозақый қылмақшымысац?

Мен апам менен ағама усы ўақытқа шекем қарсыласып бир 
аўыз эцгиме айтып көргеним жоқ еди. «Орысқа оқып»... — 
дегенине ашыўланайын дедим. Себеби, екеўи де коз көреки 
отирик сөйлеп отыр. Муғаллимниц қай жери орыс?

— Муғаллим қарақалпақ емес пе? — дедим.
— Орыс болмағанда шаш қоя ма, деди апам тағы да 

гүбирленип.
Мухаммед пайғамбер да өз ўақтында шаш қойған деген 

әпсаналар еситкен едим... Бирақта ата-анам менен жэнжеллесиў 
эдет болмағаны ушын оларға пайғамберимиздиц шашы болғаны 
ҳаққында айтыўды өзиме мақул көрмедим. Сонда да, екеўи 
де оз ара гезексиз сойлеп атыр, сөйлеп атыр. Мен үндемей 
эстен сыпырылып үйден шықтым да кеттим... Соннан Сайып 
пенен Қунназарды көрейин деп излеп барсам, үйлеринде жоқ. 
Апаларынан сорасам, қайда кеткенлерин айтпайды. Менде 
дәрриў жаца ой пайда болды: «молланыц айтқанында жан 
бар шығар, болмаса, балалар неге жаца муғаллимнен қашады
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гкен? Муғаллим бүгин болмаса ертец уратуғын шығар» деп,
I лгы қорқа басладым. Енди мен де, қыз апамньщ үйине қашып 
кстпесем болатуғын емес. Бирақ, олар қаланьщ түбиндеги 
луылда туратуғын еди. Тэўекел, қыз апамдикине кетейин деп 
үпге келсем, қыз апамнын, өзи қыдырып келипти. Оныц меннен 
с1си жас киши баласы бар еди. Ол жоқ.

— Бекбай қайда? — дедим эжапама.
Өйткени, Бекбайды жақсы көретуғын едим. Ол үйге 

I ыдырып келе қойса, қаладағы корген жацалықларыныц 
члммесин айтып береди. Мен де бос қалмайман. Оны ертип 
жетип қызықлар көрсетемен. Шабақ услаймыз, базда қаўын 
урлыққа да ертип апаратугын едим. Бүгин жалғыз өзим эбден 
| ллыққанлықтан, бир нэрсем түсип қалғандай болып жүр. 

( )пыц үстине Бекбайдыц келмегени де бир түрли көринди.
Жаца мектепте оқып қалды, — деди қыз апам сөзиниц 

ирасында.
— Муғаллим ура ма екен?
— Ким айтты? — деди ол маған.

Муғаллим орыс па? — дедим тағы.
Қарағым, өйдеме! Муғаллим эп-энедей қарақалпақ жигити.
Муғаллимниц шашы бар ма? — дедим козимниц қыйығы 

менен эжапама да қарап.
Шашы болғанда не қылады? — деди ол мениц сораўымды 

;клк гырмай:— Қаладағы жергиликли жигитлердиц көбиси шаш 
койып жүрипти. Еситпегенбисец, рэўиятларда, эпсаналарда 
11лйғамберимиз Мухаммед алейхассалам да шаш қойған. Бирақ, 
шонтық, шала саўат моллалар жацаша оқыўды, намазлықтан 
гысқары илим-билим үйрениўди ҳэммеге убыжық қылып 
I үсиндиреди.

Мен эжапамныц гэпине азмаз қуўанайын дедим. Себеби, 
лжапам күтэ ойшыл. Көп нәрселерди жақсы биледи. Күйеўи



16 Төлепберген Қайыпбергенов

қалада исши. Бирақ, не жумыс ислейтуғынын билмеймен. Ал 
эжапам болса, ҳэр келген сайын бизлерге мол-мол базарлық 
экелип, апам менен ағамды озинше ақылландырып:

— Турдымуратжанды урманлар, көкиреги жатық болып 
өспесин, — дейтуғын еди.

Әжапамныц не себеп усылай дейтуғынын онша түсинбесем 
де, оныц мени жақсы көретуғынлығына тақыйық исенетуғын 
едим. Жалғыз инисимен ғой, ақыры!

Бул сапары эжапамныц көзинше апам менен ағам мени 
кейигенди қойды.

Азанда күтэ ерте турдым. Бурынлары үйдиц ишиндеги 
адамлардыц гүллэни шай ишип болғаннан соц туратуғын едим. 
Бүгинги ертерек турғаным апама унамаған усайды.

— Неге ерте турдыц? — деди ол даўысын зиллирек етип. 
Мениц болса муғаллимге берген кешеги ўәдем бар. Бараман 
деген соц барыўым тийис. Мейли, сабай қойсын. Үстимниц 
шацын қағып, асығымды жыйнап берген адам қалай сабай 
қояр дейсец?!

Тацныц алдында қаўын қорықтан келген ағам қурылдап 
еле уйықлап атыр еди.

— Оқыўға бараман, — дедим мен апама, кетиўге ыцғайласып. 
Бул ўақытта эжапам да далада жүр еди. Апам түримди 
жаман көрди ме, дәрриў агамды оятпақшы болды. Ағам 
ояна қойса, кете алмайтуғыныма даў жоқ. Меницше кетпеўге 
болмайды. Есикке қарай жүре бергенимде апам бир қолы 
менен шалғайымды услап, екинши қолы менен ағамныц басын 
шайқай баслады. Тап усы демде қазанда писип атырған сүт 
бирден тасып, қақпақты котерди де, ошаққа төгилди. Апам 
мени қоя берип, қазанға жармасқан гезде сүт ишиўге қараў 
түўе бет-қолымды жуўмастан, үйден шыға зыттым.

Шүленбайдыц тамын жазы менен көргеним жоқ еди. Сырты 
ҳэкленип, күн менен шағылысатуғын болыпты. Айналасы
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ммстай таза. Муғаллим жеци жоқ көйлек кийип, далада жүр 
скен. Мени көре сала ишке кирип, кешеги көйлегин қайтадан 
кийди де, далаға шықты.

Жайдьщ этирапы жым-жырт. Еле меннен басқа бир де бала 
кгпмеген. Аўызымды ашып, сырты айдай аппақ жайға ацырайып 
|'ирап, бирақта туўры маған қарай киятырған муғаллимди 
м>рмеген киси болып тур едим:

Сәлем, Турдымурат! — деди де маған оц қолын усынды.
Муғаллимди усыныц менен үш рет корсем де, қол алысып 

( .шсмлескенимиз жоқ еди. Еки қолымныц алақанын бир-бирине 
кибыстырып, оныц ири қолларыныц арасына оц саўсағымды 
I ықтым.

Дүйсен молла менен де усылай сэлемлесетуғын едим. Бирақ, 
<1111.111, бармақлары қақ жыцғылдай қатты, алақанлары күйғен 
к ридей еди. Қол берсем, қайтып алғанша асығатуғын едим. 
Мыиаў мугаллимге қол бергенде, озимди пүткиллей басқаша 
(ч-чдим. Торсықтай бармақлары қайнап шыныққан полаттай 
нық екен.

Үй-ишиц бақырған жоқ па? — деп сорады ол қолла- 
рымды әстен ғана қысып. Буны не себеп сорап турғанын да 
ки имеймен. Әйтеўир, шүй төбемнен баслап табаныма дейин 
и.)чер салып қарап өтти. Жалац аяқ едим. Қолларым да кир 
угаған. Тырнақларым өсип кетипти. Аяқларым да ғарғаныц 
|унгындай қап-қара. Оныц үстине азанда жуўынбағанман.

Қэне, жуўынып аласац ба? — деди муғаллим.
Қысынып кеттим. Бирақ, ол ишке қайтадан жуўырып кирди 

/ц\ бир қуман суў экелди.
Мынаў жыллы суўға жуўынып ала ғой.

Илажсыздан оныц қолындағы қуманды алмақшы болғанымда, 
ол бермеди:

— Өзим қуяман, сен жуўына бер, - деди.
) Т, Қайыпбергенов \
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Қуманды маған услатпаға жеркенип турған шығар деген 
ойда турғанымда, ол жуўырып жэне ишке кирди де, бир 
сабынныц алқындысы менен бет сыпыратуғын сүлги әкелди.

Сабынды қолыма алсам да, қалай жуўыныўдыц есабын 
таппадым. Муғаллимниц үйретиўи бойынша ғана эўели 
қолларыма, соц бетиме, мойныма, басыма сүрте басладым. 
Муғаллим суў қуйып тур. Бирақ, көзим сондай ашып кетти. 
Айтайын десем уялдым.

—  Енди көзлерицди биринши жуў, болмаса кобик тамып 
ашытады, — деди ол мениц қыялыма түсинип.

Жуўынып болғаннан кейин бет-қолларымды муғаллимниц 
ози сыпырып, гирштей тап-таза етти. Ишке апарып айнаға 
қаратып еди, өзимниц сыйқым өзиме күтэ унады. Баспақ 
мурыннан келген қара көзли, жумалақ жүзли бала екенмен.

Ийегим сэл қайқылаў. Болмаса сулыўман деп мақтаныўыма 
да боларлық. Айнаға қарап күлип те қойдым. Бетимниц 
еки алмасында еки шуқыр билинип кетти. Бурын қандай 
екенлигимди көрмеген едим, гейде ойнап-ойнап келгенде, 
апам бетимниц ыласлығын айтып зорлап жуўындыратуғын 
еди. Болмаса, азанда бир жуўынғаннан басқа жуўыныўды 
әдет етип корген де емеспен. Муғаллимнин қайырқомлығынан: 
«енди ол мени урады» деғен пикирден де ажырастым. Қалай 
ажыраспайын, қайта ол өсик шашларымды өзиниц тарағы 
менен тарап жүр.

Буннан кейин ол меннен ананы-мынаны сорай баслады. 
Ерте келгенимниц де, жуўынбай келгенимниц де себеплерин 
сорағанда, қалдырмай бәрин айтып бердим.

Оныц изине ерип өзи менен шай ишиўге отырдық. Неликтен 
де ол мени өзинен торирек отырғызды. Дэслеп күтэ қысындым. 
Илаж қанша, айтқанымды қылмады. «Отыр» деген жеринде 
отырып шай иштик.
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Далаға шықсақ үш-төрт бала келип, мектепти айналып 
жүрген екен. Танымайман. Муғаллим олардын қасларына 
барып, мениц менен қалай сэлемлескен болса солай сэлемлести.
( 'ойтип, бәримизди ертип, ишке кирди.

Мине, бул сизлер оқыйтугын класс, — деди муғаллим 
бир ожирениц есигин ашып.

Ҳэмме кирдик. Бойралар төсеўли жатыр. Бурын бул жайда 
Шүлснбай туратуғын еди. Оныц ўақтында бизлер кириў түўе, 
лкслеримиз үйиниц әтирапынан зорға өтетуғын еди. Енди, 
миие жай бизлердиц оқыйтуғын класымыз, ишимнен қуўандым.

Балалар, — деди муғаллим. — Ҳэзирше жерде отырып 
оқый турасызлар. Мынаў қара тахтайға хат жазасызлар, — деп 
шиўалға қағыўлы турған қара тахтаны көрсетти. Соцынан 
кира тахтаны «доска» деп те түсиндирип қойды. Соныц 
.)|);|сында бир ҳаял келип бэримизди шақырып кетти. Барсақ, 
щ плдына бир жайда азанғы ҳалқас таярлаған. Қойыў сары 
млшаба кишкене қырмаларға қуйылған. Дараўара бир қырма 
кпсығы менен алдымызға қойылды. Бизлер ишимизден ҳайран 
| .шыссақ та, үндеспей ише басладық.

Муғаллим де бизлер менен тец бир қырманы алдына алып, 
мчарымызға отырды. Тамақты көрип, кирген үйимиздиц 
•ллсқандай бир садақасы шығар деп ойлаған едим. Усыны 
I үсипгендей:

Мине, балалар, — деди муғаллим өзи бир уртлам 
ишксннен кейин. — Бул байлардан алынған мәштен исленген 
и^қат. Есицизде тутыцлар, ендигиден былай ҳэр күни азанда
* ишсрге усындай ҳалқас таярланады.

Ҳалқастан соц муғаллим ҳэммемизди классқа киргизип: 
Қэне балалар, бүгиннен баслап бир-биримизге доспыз,

11-п қол алысыцлар, — деди. Бизлер қол алыстық. Муғаллимниц 
шгқаны бойынша «енди бир-биреўге доспыз» дедик.
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— Муғаллим, — деди мениқ қапталымда отырған тақыялы 
бала. — Сизиц атыцыз ким?

— Атым Мецлимурат.
— Мецлимурат муғаллим десек бола ма? — деди жэне бир 

бала.
— Мени «Мецлимурат аға» десециз де, «Мецлимурат 

муғаллим» десециз де болады, — деди ол күтэ элпайым. Бизлер 
ишимизден «Мецлимурат аға, Мецлимурат муғаллим» деп 
сыбырласып, еки рет тәкирарладық. Буннан кейин Мецлимурат 
аға бизлерге қағаз-қэлемлер үлестирип берди.

4-БӨЛИМ

Аўылымызда Сержан деген уста бар еди. Арба соғатуғын 
да, эйнек-қапы соғатуғын да, сол. Бир күни Мецлимурат аға, 
бизлердиц ҳэммемизди соныкине ертип барды. Барсақ бес-алты 
скамейкаларды дизилистирип қойыпты. Мен бурын ақсақалдыц 
кецсесинде көрип едим. «Буныц үстине қалай отырып оқыймыз» 
деп ойладым ишимнен. Сойтсе де муғаллимниц-өтиниши менен 
екеў ара биреўин көтерип классқа экелдик. Мецлимурат ағаныц 
корсеткен орынларына қойып, бурынғыдай жерде отырмастан 
сымға қонақлаған қарлығашлардай болып дизилисип, бизлер де 
скамейкаларға отырдық. Бурын эдетленбегенликтен бе, бир саат 
отырыўға да шыдамай мениц белим аўыра берди. Бир өзим 
бе деп жэн-жағыма қарасам, қасымдағы балалар бүйирлерин 
таянып, Мецлимурат ағаныц козин алады да, керилип қояды. 
Қубладағы аўылдан келген тақыялы бала скамейкадан жылысып 
түсип, жерге жүресинен отырды. Буны көрген Мецлимурат аға 
оныц қасына келди.

— Не қылып отырсац?
— Белим аўырып баратыр, — деди ол расынан келип. Бизлер 

дуў күлистик.
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Ҳеш нәрсе қылмайды үйренип кетесиз, — деди де 
Мецлимурат аға тахтаға бир нәрсени сыза баслады...

Сабақ тамамланғаннан кейин муғаллим күндеғи эдетинше 
1.ИЫ да оқыўдыц пайдалылығын ҳэм әҳмийетлилигин, оқып 
шықсақ, елге, жэмийетимизге тецдей пайдалы адамлар 
(юлатуғынымызды түсиндирди. «Жэмийет», «тецлик» деген 
мплердиц мэнилерин түсинбесем де, қайтып сорай қоймадым. 
1.асқалар да, тиллерин биреў жулып экеткендей үнсиз отырғанда: 

Байлар менен жарлылар тецлесе ме сирэ? — деди арығы- 
рақтан келген Турдыбай. Бул бала мектепке бүгин биринши 
рп келген еди.

Копшиликте мугаллимнен тартынбастан сораў бергени мени 
| щландырды. Оныц сораўына жуўап берер алдында муғаллим 
щрттай ойланып турды да:

Тецлеседи. Ҳэзир аўыл хожалығы қурылып атыр. Енди 
I имде-ким мийнет етсе ҳақы алады. Бирақ, мийнет еткен 
идамлар менен етпеген адамлардьщ арасында үлкен парық 
Оолады. Себеби, мийнет ислемеген адамлардыц бурынғыдай 
Г>. п I >.[ п кетиўи мүмкин емес, — деди.

Қалай инаныўга болады?
Ислемегенлер аштан өле ме сонда?

Класста айналдырған 7— 8 бала бар еди. Ҳэр қайсымыз бир 
(мрсени айтып, муғаллимди шатастырған усаймыз.

Тоқтац, — деди Мецлимурат аға бир қолын көтерип.
Ҳэр бирициз орныцыздан турып, биримлеп сорацлар!
Соцғы сораўды да берген Турдыбай еди. Муғаллимниц 

■ юқтанлар, биримлеп сорацлар!» дегенине ме, ямаса басқа 
Оир нэрсе болды ма, әйтеўир ол аўзын лопайдай етип, ерни 
I ол салбыраўы менен класстан шығып кетти. Мецлимурат аға 
|.| ац-тац болды. Бизлер де оныц кеткенин түсинбедик. Класс 

и I и п н азмаз жым-жыртлық қаплады.
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Турдыбайды мен бурында да өжет шығар деп пәмлейтуғын 
едим. Талай рет ойынға келип бизлерғе өкпелеп кеткен 
ўақытлары да аз емес. Ҳақыйқатында да оныц бетине тикленип 
бир нэрсе айтсац, қылтыйып қалатуғыны да рас еди. Соннан 
соц қашанғы жалынайық, қуўып жиберетуғын едик. Бир жола 
жумысым болып үйине барсам, Турдыбай ғарры атасыныц 
мойнына алшайып минип, бир қолы менен сақалынан тартып, 
шүў-шүўлеп отыр екен. Атасы оған дым үндемейди. Турдыбай 
болса, қайта-қайта оныц мойнында секирип тынышын кетирип 
отыр. Қоя бер сирә, тап нағыз ешекке минип алғандай! Оныц 
сондағы секириўине сақалы аппақ гарры түўе мен шыдамаспан. 
Бирақ ол мени көриўден мақтаныш сезимлер менен алдына- 
артына қозғалғанды қойды. Ғарры тыныш отыр. Мен атаныц 
қолынан алыў ушын оған қолымды узатқанда ғана, ол 
баласыныц еки аяғынан көтерип түсирди де, маған қол созды. 
Бизиц апам усап оныц кемпири де сүт писирип атыр екен. 
Мен келген жумысымды бирден айтпастан, қаптал бетке отыра 
кеттим. Олар да мениц неге келгенимди сорамады. Бәлким, 
баласы менен ойнаўға келген шығар деп ойлаған болыўы 
керек. Дурысын айтқанда, оныц баласы менен ойнаў түўе 
қасында бир майдан турғым келмейтуғын еди. Дым ғана жек 
көрсем де, шыдадым ҳэм оныц эбеший гүллэн қылықларына 
қарағым келе берди. Себеби ҳэр бир ислеген иси маған ерси 
көринип баратыр. «Апа, қаймақ» деди ол әстен ғана. Кемпири 
болса «писсин, балам писсин» деп қазанныц қақпағын қайта- 
қайта ашып көрип атыр. Турдыбай болса шыдайтуғын емес. 
«Қаймақ-қаймақ» деп апасыныц есин алды. Соныц арасындағы 
ошақтағы от бирден шалқып кетип, сорлы кемпирдиц де қолын 
жалын шарпыды. Буған ашыўланған кемпирдиц шыдамай 
«пай, сен бала да асықтырасац-аў» дегени мэттал, Турдыбай 
қайтып сөйлемеди. Ғаррысына да, кемпирине де хабарласпастан

22 .. . Төлепберген Қайыпбергенов .................
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| < рсгеге илдириўли турған үлкен бир шапанды ала сала 
прапып, бүккесине түсиўи менен жатты да қалды. Енди кетиўге 
колайласқан едим, апасы бир нәрселерге гүрмелип атырған 
(цц азмаз иркилдим. Себеби, жумысым да сол кемпирде еди. 
Гсмпир қазанды түсире сала сүттиц қаймағын сары зеренге 
иишип алып Турдыбайдыц қасына қойды.

Айналайын, мэ, жеп жата ғой?
Гурдыбайда үн жоқ.

Жей ғой, шырағым!
Гурдыбайды демде уйқылап қалған шығар деп едим. Ойым 

Гшйкарға шықты. Кемпир оныц үстине жамылған шапанды аз- 
м.н көтерип еди, ол арманырақ керегеге тығылды. Ғаррысы да 
|«ийта-қайта еркелетип, сулыў сөзлерди айтып жалынып атыр.
< и рэ туратуғын түри жоқ. Енди екеўи де жалына баслады.

I им саған бақырған? Мынаў кемпир ме? Әй, оцбаған 
ммпир» деп ғаррысы өз жамбасын өзи сартылдатып урса да, 
шп.щ қозғалатуғын түри болмады. Бир ўақытта кемпир жэне 
сщр х,ийле таўып, «Мынаған қара, Турдымурат саған күлип 
иц.ф» деди. Бизин апам да гейде усылайынша биреўлерди 
ммгал етип айтатуғын еди. Көп мысалы өтирик қусайды-аў 
ш.масы, деген ой келди маған. Себеби, мен ҳәзир оған күлип 
1М(ч-, ашыўлы гижинип отырман. Сонда да, бул кемпир мени 
мысал етип атыр. Ал мениц апама өкпелеп көрши, жамбасыцды 
пүрнп-бурап алсын. Ал, мынаў Турдыбайды атасы да, апасы 
I.) урған да жоқ, тек жалына береди. Мен «бизиц апам усап 
н.шмн ийтке апарып қуяр ма еди, қандай дүзелер еди» деп 
цЦимдым. Соныц арасында:

Гурдымурат, сен де өкпелейсец бе? — деп сорады кемпир 
мгмпсн.

Жоқ, окпелемеймен. Өкпелесем апам жанымды келиге 
М1МИЙДЫ, — деп расын айтып едим, Турдыбай ояў жатыр екен 
|үргсле сала маған асылды. Келген пэтте жағыма шаппаты
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менен бир еки дөндирип те жиберди. Қалай қарап отырайын, 
эўлийе болғанда үйи шығар. Мен қарсыласып жармастым.

Бирақ атасы бизлерди айырып жибермеғенде, оған күшим 
жететуғын еди. Рас сабап қумардан шығайын деп едим. Ғарры 
мени, кемпир Турдыбайды услады. Сөйтип жүрип келген 
жумысымды айтыў да есимнен шығыпты. Кетип қалдым...

Соннан бери Турдыбайды үйинен аўлағырақта бир гезлестире 
алмай жүр едим. Мине бүгин мен сыяқлы ол да мектепке 
келген сон ғана көрип отырман. Бирақ, оньщ мугаллимди 
тьщламай шығып кеткенлигине карап, менпен қорықты-аў, деп 
пәмледим. Егер Менлимурат аға ен дэслеп гилец балаларды 
биримлеп қол алыстырып:

— Бүгиннен баслап дос болып жүрин, — демегенде, сабақтан 
шыққан соц оныц менен бир гелле көре қалыў қыялымда да 
жоқ емес еди. Енди болса сол мақсетимди қойып отырман. 
Себеби, алақанға алақан тийген соц урыспаўымыз керек. Бурын 
озлеримиз биреўлер менен төбелесе қалғанда, жасы үлкенлеў 
бир бала қол алыстырып жарастыратуғын еди. Ал, Мецлимурат 
аға тап усы тэртипти билгендей бир-биреўимиз бенен жацарақта 
ғана қол алыстырып шықты ғой. Оныц неге өйткенин енди 
түсиндим. Муғаллим Турдыбай туўралы бизлерге былай деди:

— Мениц шамалаўымша, үйинде де бийтәртип болыўы 
керек. Инанбасацыз үйине барып көрицлер. Мүмкин, тегерац 
нэрсеге кек етип тамағын да ишпейтуғын шығар. Болмаса, 
«орныцыздан турып гезек пенен сорацлар» дегенге өкпелеп 
кетпес еди. Мейли, кете берсин. Өзим үйине барып, ата-анасы 
менен сойлесемен.

Мен усы ўақытта Менлимурат ағаға ҳэмме балалардыц 
алдында, Турдыбай туўралы барлық көрген-билгенимди 
айтпақшы едим, жэне өзиме-озим қэй берип, тыныш отырдым. 
Себеби, Менлимурат аға жэне бир қызық әнгиме баслаган еди.
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— Ҳәзир байлар не ушын конфискацияланып атыр? — деп 
бизлерге сораў қойған болды да, Мецлимурат ағаныц ози тағы 
гойлей берди. — Себеби, олардыц артық маллары алынып аўыл 
хожалығына бериледи. Бул маллар аўыл хожалығыньщ орталық 
маллары болады. Сол малларды аўыл хожалығы ағзаларыныц 
очлери кереғине жумсай алады. Мине корип турсыз, — деди ол 
| пасстыц дийўалын нусқап. — Сизлер усы кец, тобеси бийик 
/кийда оқып атырсыз. Бул жайға сизлер түўе әкелерициз де 
I иргизилмейтуғын еди. Әне, енди бул жайдыц есиги ҳэммеге 
|||цық, усы аўылдағы бэрше адамныц жайы. Келешекте буннан 
щ кец пейилли, озимизди өзимиз таный билетуғын ата- 
|щбаларымыз бенен мақтана билетуғын жэмийет дүзиў ушын 
( .|қсы оқыўға тырысыцлар. Пайғамберимиз «бесиктен қэбирге 
ии ксм илим үйрен» деп бийкарға айтпаған.

Сайып, Қунназарлар оқымай ма? — деғенимди билмей- 
п к қалдым.

Оқыйды. Қайда олар? — деди муғаллим қызықсынып.
Көлде жасырынып жүр, — дедим мен.
Неше бала?
Көп. Арасында қызлар да бар, — деп жуўап берсем 

д< ақыбетин ойлап өзимнен өзим уялып кеттим. Себеби,
, I ы о I ырғанлардыц ишинен биреўи адамларға «Турдымурат 
(и иссндилик етип жүр» деп жайып жиберсе неше пуллық 
<•11.1 боламан.

Қэне, балалар, сол балалардыц қашып жүрген жерине 
н 1ш ким ертип барады? — деди Мецлимурат аға бэримизге 

ип млс қарап. Қашып жүргенлердиц атларын айтқаным аз 
ои' 1,1 |ди оларды қалай таўып беремен?! Ата-аналары билсе 
|<ор|гп жерде маған: «Келе болмайтуғын насаз, ширкин» — 
дсп Пэлээтлейди ғой...» деп ойладым. Мецлимурат аға бизлерге 
| .1 м  иа қараған менен, аўырманлық мениц басыма түсип
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турғандай сезинднм. Басқа балалар сам-саз. Сөйлеў түўе мени 
де жақтырмай, астьщғы еринлерин қымып қояды, биразы.

—Кимнен қорқасызлар? — деди Мецлимурат аға бизлердиц 
сырымызға түсинип.

— Апарыў түўе қай жерде екенин айтсақ болғаны, ишинде 
үлкен балалар бар. Бизлерди сабайды, — деди бир бала.

Мецлимурат аға азмаз ойланып турды. Бир китабыныц 
арасын ашып үцилип көрди де, бизлерге қарай сөйлей баслады.

— Балалар, сизлер неге қорқасызлар? — деди.
Ҳэмме жым-жырт.
— Билимнен қашыў, билиўден қашыў барып турған 

насазлық, нәмәртлик, — деди муғаллим даўысына озгерис 
киритип, элле нәрсеге қэҳэрленгендей.

— Билесиз бе, сизлердей балалары, қызлары қорқақ елде 
келешек болмайды. Не ушын? Қорқақтыц ел тулғасы болғанын 
қайсы дәстаннан болмаса қандай эпсанадан еситкенициз бар 
ма? Жоқ, әлбетте!

— Қәне, Турдымурат, сен еситтиц бе? — деди муғаллим.
— Жоқ, еситпедим, — дедим.
— Басқаларыцыз ше?
— Еситпедик, —  дести ҳэмме бир аўыздан.
— Олай болса, орыс балаларыныц мәртлиги жөнинде 

еситицлер.
Ҳэмме сес-семирсиз, ҳэтте нэпесин де әстен алып муғал- 

лимди тыцлады.
— Перм губерниясында Марково деген аўылда Ваня Карасев 

деген бала болған. Ол бир жасында ата-анасынан жетим қалады. 
Себеби, эке-шешесин әллеқандай қарақшы басқыншылар 
олтирип кеткен. Сол бала әўелинде бир жақыныныц қолында 
тәрбияланады. Соц 7— 8 жасқа шыққаннан кейин, ҳэр кимнен 
тиленшилик етип күн көреди... Ол он еки жасқа шыққанда
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«»иы бир топар қарақшы-басқыншылар үгитлеп, кийим- 
ксмшек эперип, жақсы тамақ берип, өз аўылындағы атақлы 
Г*ир адамньщ үйинде кимлер барлығын сорайды. Ол барып 
I ол атақлы адамньщ үйинде бир топар атлылар бәзим қурып 
огырғанын айтып келеди. Буны еситкен баспашылар сол атақлы 
пдпмньщ үйине топылып, ҳэмме қонаққа үй ийесин де қосып 
оитиреди ҳэм үйине от береди. Сонда Ваня қандай бийреҳим 
| аўызларға хызмет қылғанын түсинип, оларға қарсы гүреске бел 

(шйлайды. Сөйтип олардьщ жасырынатуғын жерин таўып алады 
Ш1 басшысына пышақ пенен умтылып, өлтиреди. Ваня қолға 
I үссди. Бэри бир ол қорқпайды. «Бэринизди өлтиремен!» дейди.
< омьщ арасында сумлаў бир қарақшы оны үгитлеп «бизлерди 
ммкара қылмасан тири жасайсац!» дейди де жэне пул береди. 
Ьпла пулды қолына алады да, былайырақ шығып ойланып, 
юп иулына бир қабақ май сатып әкеледи де, қарақшылар 
■мм қаннан кейин, олардьщ төлеси айналасына майды себелеп 
куйын, от береди. Аўыл қарақшылардан қутылады.

Ондай ер жүрек балалар тек орысларда болған ба? — 
дсди балалардыц бири.

{"арры аталардыц айтқан әпсаналары бойынша Шырақ 
ш нмли ақыллы, батыр шопан өткен. Ол бизиц бабаларымыздан 
Пмри. Мыц жыллар бурын өткен. Ол елге киятырған душпан- 
мрды алдаў ушын өз денесине бет-элпетине пышақ пенен 
-кира салып, олардыц алдынан шыққан. «Мен сизлерге хызмет
• 1смси. Мени өз елимниц басшысы азаплады» деген. «Олай 
(ю1Ц'ц бизлерди елице алып бар» деген жаўдыц эскер басшысы.

Мкшы» депти сол Шырақ исимли ақыллы инсан. Солай етип
• ■11.1рд■ >1 суўсыз шолистанға баслап, бэриниц шөлден өлиўине 
1КГИ1СН. Ози де өлип кеткен. Минекей, ақыллы адамлар сондай 
Сюиады. Сизлер болса, аўылыцыздыц балаларынан қорқасызлар. 
Кииай болғаны «Билимли дана мыцды жығады, билимсиз тек 
оиргуди ғана жыгады» деген халық даналығын еситпегенсиз бе?
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Балалар ләм-лим, үндеспей қалды. Орыс баласы Ваня ески 
бабамыз шопан Шырақ жөниндеги әпсаналар ҳәммеге тэсир 
етти ме, етпеди ме оны билмедим. Бирақ мен күтэ бийжағдай 
аўҳалға түстим. Қандай батыр бала-э? Қандай ақыллы шопан 
ата-Шырақ? Ал, биз қуры далада қорқып жүрмиз. Усылайынша 
«мениц айтқанымды аўыл адамлары, тоғайда қашып жүрген 
балалар билсе, тоз-тозымды шығарып жүндей түтип сабап ке- 
теди» деген пикиримди пүткиллей бийкарладым. Бирақ, сонда 
да ҳәмменин алдында «Мен сизди оларга баслап бараман» деп 
айта алмай отыр едим.

— Ертенге шекем сол балалардын жасырынып жүрген 
жерлерин анықлап, ерлик исленлер, балалар, — деп муғаллим 
ескертти де, қалды...

5-БӨЛИМ

Үйге келген сон да муғаллимнин өтиниши есимнен 
шықпады. Түни менен ойландым. Ол айтқан әпсаналар жөнинде 
ойландым. Мен де жас емеспен ерлик ислесем болады, оқыўдан 
қашып жүрген балаларды таўып бериў де ерлик болса керек, 
деген ой менен тан азанда турып, үйдин ишине муғаллимге 
баратырғанымды айттым да, үйден кеттим...

Аўылдан шығыўдан-ақ, қәдимги тогай басланатуғын еди. 
Келте шабыраўыт жьщғыллар, оннан сон ири ерманылар, 
оннан арманырақ өтсен, көлдин жийегиндеги тақырлық бар. 
Булардьщ ҳэммеси де маган он қолымдай, көзимди жумып 
жүрсем де адаспайман!

Мецлимурат аға менен қатарласып усы тоғайлардыц арасынан 
жүрип киятырмыз. Ол гейпара бүршикли жыцғыллардыц басын 
буўып кетеди. Қайтарсын адасып қаламыз деген ой менен 
усылай ислейтуғынын уғынсам да, оған ҳештеце демеймен.
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Колдиц жийегине келгенде тақырлық шатыраштай болып 
коринди. Ҳэр жеринде жарығы болмаса, тап биреў айландыра 
сыпырып, сыбап шыққандай еди... «О, о, қандай гөззал! — 
/1сйди Мецлимурат аға, — Қолдан сыбағандай».

Ол бизин аўылдьщ сыртына биринши мэрте шығыўы қусай- 
1(1.1. Айналасына, алдына, артына, жэн-жағына қарай береди...

— Ўатанымыздьщ тоғайы қандай сулыў, — деп қояды ара- 
гура.

'Гақырлықтан өткеннен кейин, «Дөцгелек колдин» қамыслығы 
Паеланды.

— «Доцгелек көл» дегенше доцгелек екен, — деди Мецлиму- 
|шт аға айналасына көз жуўыртып қарап турып. Оныц бойы 
мсинен узын болған соц арғы шетин де корип турған шығар 
1Ц-М ойладым. Усы айналада туўылсам да, бул көлдиц қай 
ии риниц доцгелек екенин озим еле билмей жүрген едим. Сонда 
|.| сойлегеним жоқ. Үндемей, жол баслап киятырман. Муғаллим 

Пун гоғайдыц ҳәдди-үддин билмегенликтен мен қалай жүрсем, 
"|| да солай ерип киятыр.

Иаў қарағай қамыслардыц арасына киргеннен кейин 
М| илимурат аға жоқары қарап турып тацланды:

Қамыслар да усынша бийик болады екен-э!
Меи Мецлимурат аға менен тэўир-ақ үйренискеним ушын: 

Ьизиц жақта қамыслар усылай оседи, — дедим. Мениц 
миммша, ол да мени баласынып, онша сыр жасырмайтуғын 
I 'рсжсде сыяқлы. Соц мен де оннан тартынганды қойдым. 

Сиз неше жыл оқыдыныз, аға? — дедим оған бир
...... к иада. Ол мениц сораўымды қолайсызлаў көрди ме, күлип
ми1л|,|. Сонда да маған қатты келмей мыналарды айтты:

Ьуннан сегиз жыл бурын интернатқа алынып, оқыўға 
м 114-п едим. Төрткүлдеги интернатта үш жыл оқыдым. Оннан 
м щ М1-НИ муғаллимшилик жумысқа жиберетуғын болып еди.
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Ырзашылық бермедим. Сөйтип, Ташкентте тағы төрт жыл 
оқыдым.

Менин есаплаўымша, Мецлимурат аға тап жети жыл оқыған. 
Қандай узақ оқыған-э? Бизин ағам менен апамньщ айтыўына 
қарағанда, жети жыл деген бир адамньщ омири. Еғер, кетерде 
ҳаялы жүкли болып қалғанда Алпамыстьщ Жэдиғериндей 
болып, жети жасар баласы алдынан шығады екен-ә? Бизлерге 
бундай болып жети жыл оқымақ қайда? Оқый қойсақ: үш 
жылдан кейин муғаллим бол десе ойланбастан ырзашылық 
билдирер едик-аў!

Ташкент деғен сөзди биринши рет еситтим. Оны қала дейин 
десем де, мектеп дейин десем де, тилим бармады. Менинше, 
Шымбай, Қонырат, Хожели бармыш. Ал, Халқабад деген қаланы 
өмирим туўып, бир рет-ақ көрдим. Онда да әжапамдикине 
қыдырып барғанда. Қала деғен тығылысқан там болады екен. 
Усыларды ойлап тым-тырыс киятыр едим. Оньщ өзи Ташкент 
туўралы жэне сөйлеп берди...

* * *

Көлдин ишкериреги, өткен жылы суў басыўы болған еди. 
Оған адамлар бийдай егип алды. Бийдай атыздьщ этирапы 
айнала қамыс. Онда қырғаўыллар да көп. Жақында мен де сол 
жерге бир рет балалар менен келип, дузақ қурып қайтқан едим. 
Муғаллимнен жасырынған балалар да сол атызлардағы топан 
қамбалардьщ дөгерегинде шығар деген ой келди маған. Бәлким, 
олар қырғаўылларға қурған дузақларына алысырақта нэзер 
тасласып, күшигендей анлып отыр ма, ким билсин. Себеби, 
олардьщ биразы кеште аўылға келсе, басқалары келмейди. 
Сонда күни менен дузақ қурмай не қылады? Еситиўимше, 
топан қамбаньщ арасында жататуғын усайды. Мецлимурат 
ағаныц айтыўына қарағанда, Сайыптыц да, Қунназардыц да
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и мпир-ғаррысы балаларыньщ қайда кеткенлнгин, не қылып 
| ургенлигин айтпаган екен.

Қамысқа араласып өскен жыцгылларга дуўшар келдик. 
Ьуидай орынлар серппе дузақ қурыўға күтэ қолайлы болатуғын 
г)|ц 1>ирак, мен бул жерлерде дузақ бар, деп ойлағаным жоқ. 
| иР жыцғылды айналып өте бергеним, бир шыбық көзиме 
шмрп сте қалды. Даўысымды шығармастан қос қолым менен 
имнмди басып, отыра қалдым. Жас қалай болса, солай 
нир шн баратыр. Мецлимурат аға жылдам жаныма келди де, 
|<• Iи I ыгымнан көтерди.

11е қылды, иним?
Серппе дузақты басып алыппан, — дедим.
Дузағы қәне? — деди ол бир нәрсеге қызықсынғандай.

Мсн көзимди бир қолым менен басып турып, жацағы 
мн ршлген жыцғылдыц басынан салбырап турған шыжымды 
•шрсеггим.

Мине!
< >и бурын дузақты кормеген болса керек. Қолына услап 

| 11П1 ылдыц басындағы түйинди тартып көрди. Мен оған 
\ | иииастан түйиншикти өзиме тарттым. Сойттим де, дузақ 
(щ|| шулы турған жыцғылды көзимнен үш рет айналдырып, үш 
р| I •< гүп», «түп» дедим де, Мецлимурат ағага қайтып бердим.

1>ул не қылғаныц? — деди ол түсинбей.
Чыянлы шөппе, деп атырман-аў, — деп жалбырақлаған 

(•нндмм.
{ыянлы шөп болғанда не қылады?— деди ол және.

Мүмкин, көзиме ақ салар, — деп алақаным менен көзимди 
\ I I и.111 басладым. Ол маған жақынлап келди. Козимди қолы 

мгнш ашып, үцилип көрди де, «сыртына тийипти, ҳеш нәрсе 
|<м '1мапды. Бирақ шөпти зыянлы болады деп, оны көзлерицнен 
|н шпдырып жүргенде, бир бүршиктиц гирти көзице түсип
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кетсе, эне сонда жаман болады ғой» деди. Мен не деримди 
билмей үндеместен бийдай атызына тарттым. Бийдай қамбаньщ 
басында шоқланысып отырған үш-төрт бала узақтан-ақ көринди. 
Егер, олар бизлерди көрсе, қашып кетиўи де мүмкин еди. Соны 
билгендей Меқлимурат аға бир ақыл тапты:

— Сен оларды усы кэраға шақырып келесец, бе? — деди 
маған.

— «Мецлимурат аға шақырып атыр» дейин бе? — дегенимде:
— Аўа, муғаллим демей-ақ қой. Бэлким, келмей қалар деди 

ол маған.
Келсем Айтмурат, Сайып, Қунназар ҳәммеси отыр екен. 

Мени көрип, эдеп үрпейисип турса да, соц қуўанысып қалды. 
Тап мен олардыц базардан келген экесиндей, жэн-жағымнаи 
қоршап атыр.

— Муғаллим кетти ме? — деди бэри бирден.
Не деримди билмей ойланып турғанымда тағы биреўлери 

үсти-үстине сораў жаўдырды:
— Сени оқыўға әкетти деп еди, қалай қутылдыц?
— Урды ма?
— Қашып келдиц бе?
— Дүйсен молладан қалай?
— Тоқтац! — дедим мен олардыц сораўларыныц қайсысына 

жуўап береримди билмей. — Биримлеп сорацлар!
Даўысым қатты шықты ма деймен. Оныц үстине биримиз- 

биримизге қанықпыз ғой. Тәртип талап етиўди үйренгенимди 
сезгендей:

— Бундай етип сөйлеўди қайдан үйрендиц? — деди 
Қунназар.

Олардыц алдында өтирик айта қойыўға бетим шыдамады. Не 
де болса шыннан келгенди мақул көрдим. Сөйттим де отырып 
алып, оларға үйге муғаллимниц келгенин, жасырынғанымды,



Мугаллимге рахмет 33

имшш таўып алғанынан баслап қалдырмай сөйлеп бердим. 
Мушллимниц атымды жазып алып, «қарағым, ертец оқыўға 
0и|))> дегенин де айттым.

«Қарағым» деп майлы тил менен баплайды ғой, — деди 
ГиИып созимниц ақырын айтып болғанша асығып, ол оныц 
у* Iммс, мени қашып келген шығар деп ойлаған да болыўы
И1ИМЛЛ.

Жоқ сабамады, — дедим мен исенимли түрде. — Ертецине 
ншм менен ҳалқас та жемей мектепке асықтым. Ҳалқас та 
Мгьтенте бизлер ушын тайын екен.

Қандай ҳалқас? — деди Сайып.
Мэшаба!
Ооҳоо! — деди жэне Сайып.
Сөйтип сары мэшабаға ҳэмме балалар тойынып алған 

1'ип оқыўға киристик.
Ҳаў, тамақ бере ме еле? — деди Қунназар сөзимди 

Йинмм. Бирақ, буны тек Қунназар сораған менен басқалардыц 
Лм кслбетинде усы сораўдыц турғанын ацладым.

Гамақ бергенин айтпа! Мынадай қызық көрдим, — дедим 
жагыма қарап.

Ьул ўақытта күн эдеўир аўып еди. Аспанда булт та жоқ. 
Ьирпк балалардыц үстилериндеги кийген гүмпейлери қалыц, 
ОМ1НЦ үстине айнала қамыс болғанлықтаи самал келмейтуғын 
мгр сди. Ҳэммеси қапырықта терлеп отыр. Мен көйлекшец 
р и и м . Онша ыссылап баратырғаным жоқ. Аспанға қараған 
мк м қусап, Мецлимурат аға отырған тәрепке көз тасладым. 
Он омр нэрсени мақуллағандай маған басын ийзеди. Бирақ, 
Ойннлнрдыц ҳеш қайсысы да оны коре алмады.

Қандай қызық? Айтшы жора, — деп Сайып күтэ 
цмчықсынды. Мен оларға муғаллимниц мени қалай жуўындыр- 
щммм. бет-қолыма өзи суў қуйғанын қалдырмай айта бер- 
дим.
I I 1'.|П|.1и('|ср|енов
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— Ҳаў, ҳаў! Еле ол сениц қольща да суў қуйып жүр ме?
— деди Аймурат. Мен оларды бул айтқанларыма инанбас 
деген пикирге келдим. Көбаса ант етпейтуғын едим. Егер 
күтэ инанбастай бирақ шын әцгимелерди айтсам, ант ететуғын 
эдетим бар еди. Балалар сонда ғана айтқаныма исенеди. Усы 
сапары да оларды исенбес деп ойладым да:

— Олла суў қуйды, ҳэттеки өзи менен шай ишкизди, төринде 
отырғызды, — дедим үсти-үстине сөзиме пэт ендирип. Оннан 
соц бойрада отырып, бир-еки күн оқығанымызды, соцынан 
скамейкалар экелингенин, қулласы муғаллим келгели қандай 
жацалық көрсем бэрин сөйлеп бердим.

— Аты ким екен?
Мен мақтанышлырақ сезим менен муғаллимниц атын 

айттым.
— Мецлимурат аға! Муғаллим десек те болады.
— Сөйтип ол урған жоқ па? — деп Сайып тағы ежелеп 

сорады.
— Сениц қулағыц питип қалған жоқ па? Айттым ғой, урмақ 

түўе басыцнан сыйпалайды.
— Онда бизлер неге қашып жүрмиз? — деди Сайып.
Балалар бир-бирине, ҳайран қалысып қарасты да, бул

сораўларға жуўап таба алмады.
— Ҳәзир сол муғаллим келгенде өзин көрип, исенер едик,

— деди Қунназар орнынан ушып турды да.
— Көргициз келсе аўылға қайтасыз ба? — деп жэне биреўи 

секирип турды.
— Онда көрсетейин, — дедим мен күлип. Олар мениц сөзиме 

исенбеди. Сайыптыц:
— Муғаллим тоғайға өлмей келеди, — дегени жаныма 

батып:
— Ол Мецлимурат аға ғой! Өлмей келеди дегениц не? —  

дедим ашыўланып. Сайып мени дәрриў кемситип сөйледи:
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Турдымурат, сен муғаллимди қорғашалай қалдыц ғой. 
Кслмейди деген сон; келмейди.

- Жүриц онда, — дедим мен оларға. — Ҳәзир муғаллимди 
корсстемен.

Олар мениц сөзиме исенерин де, исенбесин де билмеди.
Өтирик болса, жүндей түтемиз, — деп Қунназар изиме 

гргсни де сол, басқалар да орынларынан турды. Абайлап 
иирасам, қамыслықтыц арасынан Мецлимурат ағаныц өзи де 
книтир екен.

Әне, Мецлимурат ағаныц өзи, — дедим қолымды шошай- 
п.ш. Вэри мениц қолымныц ушына қарап, Мецлимурат ағаны 
нирди де:

Усы муғаллим бе? — деди жақтырмаған кисидей. Со- 
1Н.1К арасында Мецлимурат ағаныц өзи жақынлап «Сэлем, 
билилар» — деди күлки аралас даўыс пенен. Балалар оныц 
4’й1к*мин еситпегендей, өзлери «Ассалаўма элейкум» ди үсти- 
уггиис дөндирип, муғаллимниц созған оц қолыныц алақанына 
ипюриниц қос алақанларын жабыстырып, мен дәслеп қалай 
Н))н алысқан болсам, олар да солай Мецлимурат аға менен 
кнн алысты...

6 -БӨЛИМ

Дўылдағы адамлардыц гүйзелиске түскенине эдеўир ўақыт 
Оииды. Үп-үлкен адамлардыц еле келисе алмай жүргенлиги 
М(М1н \айран қалдыратуғын еди. Себеби, олар үлкен кисилер 
ц*11. псге келиспейди. Бэриниц де эцгимеси аўыл хожалығы, 
К П. Ьиреў аўыл хожалығы туўралы эцгиме қозғаса, биреўлери 
аииипнры туўралы эцгиме етеди. Түбинде бир қыйлы емес. 
Мсн сситкен әцгимелердиц ҳэр қайсысы ҳэр түрли. Бир жола 
Мгцлимурат аға бизлерге былай деген еди:
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— Балалар, сизлердиц ата-аналарыцыз ҳәзир аўыл хожалы- 
ғына кирип атыр. Бирақ, қолынан «ғарбызы түскен» базы адамлар 
бираз қарсылықлар көрсетпекте. Абайлы больщлар. Ҳэзир 
жацаша жэмийетке өтиў дэўири. Көп түсинбеўшиликлер болыўы 
мүмкин. Нендей надурыслық сезсециз де айтыцлар, — деп жэне 
бираз әпсаналар айтып берди. Әпсаналарында жақсы нийеттеги 
адамлардыц бир-бирин дурыс түсинбеўлери нэтийжесинде өз 
ара төбелеслери, ҳэттеки, бир-бирин аямай жаманлайтуғынлар, 
қамататуғынлар ҳаққында еди. Мен де, өзимше, кисини 
сыртынан жаманлаў қэте, пэк нийетлилерди түсиниўим керек, 
деп ойлап қойдым.

Егер адамлардыц бир-бирине қарсы өтирик-өсеклерин 
еситсем, муғаллимге айтып турайын, ол маған ақыллы кецес 
берер деген қыялда өзимди тоқтаттым.

Солай етип, муғаллим ушын тыцшыл болғым келди. Буныц 
да ақыбети мен ушын жаман болды. Бир жола ағам менен 
бир қоцсымыздыц сөйлесип отырғанына қулақ саламан, деп 
анамнан бурын еситпеген сөзлеримди еситип, ағамнан көрмеген 
ақыретимди көрдим. Ҳэтте, усы ўақытқа шекем ҳеш нэрсе 
демеген экем, мен Мецлимурат ағаны ертип тоғайға апарып 
балалардыц жасырынған жерлерин көрсеткеним ушын ағамныц 
алдында қайтадан гүнэкар болдым. Оныц үстине мениц менен 
жас Гүлай деген қызы бар Сералы деген қоцсымыздыц ағама 
келип, жэнжел көтергени де ағама қамшы болды. Әсиресе, 
сол қоцсыныц мынаў сөзлери ағама да, маған да батты:

— Мәтмурат, балаца күшиц жетпесе, эке болып не қыласац?!
— деди ол гижинип. Буннан кейин ағам күтэ қәҳәрленип, 
ертецине мени оқыўға жибермей-ақ қойды. Кете берейин десем 
китапларымды да жасырып таслаған. Жалынып атырман... Тап 
түске дейин жалындым. Бирақ жибермеди. Ағамныц бир жақсы 
жери — өмирим туўып шекеме бир шаппат урған емес еди. 
Бир ислеген исим жақпай қалса, я мениц менен хабарласпайды,
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N маған керек нәрсени жасырып таслайды. Бүгин де қасақана 
шшысын ислеп отыр. Мен қайта-қайта далаға шығып, қуяшқа 
қнрай бердим. Ешейинде эстен жылысатуғын қуяш бүгин күтэ 
1С1ЛИК пенен түсликке де тас төбеге көтерилип, ҳэтте батысқа 
цнрий аўып кетти. Енди не қылайын, қарап отыра алмадым. 
Г.гер де биреў көрсе оқыўдан себепсиз қалыпты деген атты 
йнмайын дедим де, бузаўға от орған болыў ушын керегеге 
К(.к гырыўлы турған орақты алдым да далаға шықтым. Қарасам, 
Мгцлимурат ағаныц өзи киятыр.

Турдымурат, ассалаўма элейкум, — деди ол жақынлап.
Оныц биринши болып сәлем бергенине қысындым да, бирақ 

диУысында онша ашыў сезбедим. Мениц болса айыбым дэл 
итге көринип тур. Алдында сөйлей алмай, басым да төмен 
1'ииОырап кетти.

Не қылып атырсац? — деп сорады және.
Үйди бағып қалдым, — дедим. — Енди бузаўға...

Бнсқа дэлийлим де жоқ еди. Бар болғанда да аўзыма түсе 
цоймады.

Буныц дэлийл емес ғой, — деди ол күлимлеп.
Мецлимурат ағаны қалай исендириўге болады?! Басымды 

мгмп ойлана басладым. Менде қандай да бир сырдыц барын 
Оииди ме:

Оқыўға бармағаныцды ағац биле ме? — деп сорады.
Биледи, — деп жуўап берсем де аўзымды қалай 

Ойгқанымды ацламай қалыппан. Мецлимурат ағаға қарасам, 
пхгиленицкиреген пишинде тур екен.

Ҳэзир ата-анац менен сөйлесип көремиз, — деди ол. 
Соныц арасында апамныц өзи киятыр екен. Мецлимурат ағаны 
(шрди де, тоцқылдана берди:

Шырағым, журттыц қашқан балаларын бизиц Турдыму- 
ри I ка таптырып, өзиц жақсы атлы болып қала бергениц не 
цылгаиыц? Ал бизлерди болса дуйым журт кустаны қьшып жүр...
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— Қой, апа! — дедим мен Мецлимурат ағаныц арына шаўып. 
Себеби, апам маған ҳеш ўақытта бүйтип ашыўланбаған еди. 
Оныц бүгин мен ушын муғаллимди айыплаўы сәл болса да 
ашыўымды қоздырды. Арым келди. Бирақ, Мецлимурат аға 
маған тағы да:

— Ҳаў, Турдымурат, адам анасына сөйдей ме екен? Сен 
перзентсец, ол ана! Не болса да анац маған айтып атыр, —  
деди Мецлимурат аға. Муғаллим маған бул сөзди қандай 
астар менен айтқанын билмеймен. Даўысын бираз күшейтип 
киятырған апам отқа суў қуйғандай басыла қойды.

— Муғаллим, — деди ол Мецлимурат ағаныц жанына келип, 
сөйтти де мени қолы менен нусқады.

— Усыны дүзеш, шырағым. Базда усындай эдети бар.
— Апа, қапа болмацыз. Турдымурат үлкейе келе күтэ 

ақыллы, зор жигит болып қэлиплеседи, — деди ол. Бул сөзге 
төбем көкке жеткендей қуўандым. Апам Мецлимурат ағаныц 
қулағына бир нәрселерди сыбырлай баслады. Не айтқанын 
еситпедим.

— Түсинемен, апа, түсинемен. Еле ондайлардыц бэри де 
өкинеди. Турдымуратты жақсы көрип, алғыс айтатуғын болады...

Бизиц апамды биреў сэл мақтацқырап я ығына жығылыц- 
қырап сөйлесе, болғаны, қолындағы ишип отырған асын да 
оннан аямайтуғын әдети бар еди. Көп әцгимениц басына 
тоқтамастан:

— Турдымуратжанды ертип кете бер. Ағасына өзим 
айтаман, — деди. Апам руқсат берген соц маған не турыс. 
Соннан Мецлимурат аға екеўимиз Турдыбайдикине келдик. 
Есиги ашық. Басқа адам жоқ.

— Түргел Турдыбай, — дедим мен оныц басын шайқап.
— Қаяққа? — деп манаўсырады Турдыбай.
— Не қыласац қаяққа екенин? Бол, — деп асықтырдым.
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Менин, буйрығымды еситиўден Турдыбай кийимлерин излей 
(>аслады. Демниц арасында кийинип те болды.

— Болсеш, — деп тағы асықтырдым.
Мецлимурат аға:
— Асықтырма, болсын, — деди де далаға шығып кетти.
Турдыбайды түйғишлеп-түйғишлеп кийиндирип, далаға

шығардым. Мецлимурат ағаныц мақсети бүгин оқыўға бармай 
кнлған балалардыц ҳәммесин жыйнап мектепке апарыў екен. 
Г ксўимизди ертип алып, Гүлайдыц үйине қарай кетти. Гүлай- 
дмц апасы мени көриўден-ақ, аўзы ғөжедей қайнап тоцқылдай 
Сшслады:

Әй, Турдымурат, оқысац өзиц оқы, болмаса, неге жөнице 
жүрмейсец, жүўернемек, —  деди қызын тап мен оқытып 
жүргендей. Мен үндей алмадым. Мецлимурат аға кемпирдиц 
киеына жақынлацқырап барды да:

- Шеше, қызыцызды Турдымурат емес, мен излеп 
мип ырман, — деди нықлап ғана. Буннан соц кемпир сойлей 
иимай тығылып қалды. Булманда да көп иркилместен Гүлай 
үшеўимизди ертип Мецлимурат аға мектепке қарай жол 
(желады. Сөйтип, бүгинги исиме уялдым да, ҳеш кимге бил- 
дирмей астыцғы ернимди тислеп алдым. Анамныц да зейнине 
I и п и 11 гүналы болғаным ушын классқа келген соц терлеп 
•им гим.

Муғаллим ҳеш кимге ескертиў қылмай, үшеўимизге күн- 
деникли сабағын баслады.

7-БӨЛИМ

Ўақыт өте берди. Класымыздағы балалардыц да саны 
күипен күнге көбейип киятыр. Бизлер менен араласып қызлар 
ди оқыйтуғын болды. Ҳеш ким Дүйсен молланы аўзына 
инмпйды. Себеби, ол бизлерге намаз оқыўдан, намаздыц
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сөзлерин ядлаўдан басқа ҳештеце үйретпейтуғын еди. Класста 
оннан қорыққанымыз ушын тыныш отыратуғын едик. Бир 
бала алжасып қалса да, шыбығы менен бир уратуғын еди. 
Енди болса оған қатнағанды ҳәмме қойды. Бирақ, мениц апам 
жақынға шекем маған көп ескертпелер қылды. Сонда да Дүйсен 
молланы жаманламадым да, сабағына да барғаным жоқ. Ал, 
таза муғаллим басқаша. Ол молладай қызларды, балаларды 
бөлмейди. Қызлар менен қосылып оқыў эўелинде ҳәммемизди 
де эжеплендирди. Себеби, қызлар менен отырсац, олар 
гирттай кемшилигиц болса минейди екен. Буған да үйрендик. 
Ҳақыйқатын алғанда, олардыц көзинше сылбырацқырап 
жүргенди өзлеримиз де жақсы көрмеймиз. Мецлимурат аға 
дэслепки күнлери бизлерди сабақтан соц алып қалып, күнде 
тәртип жөнинде бир сааттай әцгимелесетуғын еди. Соцғы 
ўақытта ондай әцгимелесиў ҳэптесине бир ретке айналды.

Азанда ҳалқас бериў де тоқтаған жоқ. Ҳэмме усыған қызыға 
ма, билмеймен, азан менен тамақ ишпестен келемиз. Қызлардыц 
биразы ер балалар менен араласып отырса да, ҳалқасланбайды. 
Алдына қойған қырмаларын қасындағы балаларға ысыратуғын 
еди. Буны бир күнлери Мецлимурат ағаныц өзи сезди.

— Қызлар, неге тамақ ишпейсиз? — деди ол бир күни 
ҳалқас пайытында арамызға келип. Бизлер ҳеш нәрсени 
ескермей үйлеринен азанда тойып келген шығар дейтуғын 
едик. Қайтама, қызлар тамақларын бизлердиц қырмамызға 
қуйса, ҳәдден тыс қуўанысамыз. Мецлимурат ағаныц айтқан 
сөзлеринен кейин қызлар уялысып қалды. Аўызларын 
алақанлары менен бастырып, бир-бирине көз астыларынан 
жымыйысып қарасады. Буныц себебин бизлер түсине алмай 
ҳайранбыз. Олар болса, жуўап бермейди.

— Мецлимурат аға, — деди Сайып қасында отырған 
Гүлайдыц машаба толы табағын көрсетип. — Күндиз ишпейди. 
Себеби, Гүлай ораза тутып жүр.
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Усы күнлери ҳэмме кемпир-ғаррылар ораза еди. Бизиц апам 
д||, ағам да ораза. Гейде сәрлик ишкенде оянып қала қойсам, 
шшм маған да ишкизе сала «енди, ец болмаса, ағацньщ ямаса 
мениц пайым ушын бир күн ораза тутпасац болмайды» деп 
«сксртетуғын еди. Соған қарап Сайыптыц айтканы дурыс шығар 
дсн ойладым. Себеби, ол сөзсиз биледи. Гүлай менен қоцсы. 
Ьпрақ, Гүлай оған көз астынан аларып бир қарады да, тағы 
П|К'ын төмен алыў менен отыра берди.

Мецлимурат аға бул ўақытта ҳеш кимге ҳеш нэрсе деген 
тоқ. Тамағын ишкенлер ишти, ишпегенлердиц табақларын 
«мешкей» балалар қашшан-ақ босатып берди.

Балалар, — деди Мецлимурат аға классқа кирғеннен 
Ш ' | | и н .  — Бизлер оныц сөз баслаўынан-ақ, сабақты бирден 
Онгиамайтуғынын түсиндик. Өйткени, ол бирден қолына пор 
И1П.П1, дэрриў ҳэриплерди қара тахтаға жаза баслайтуғын еди. 
Ммпса биреўди орнынан турғызып, кеше берген тапсырмасын 
1'праитуғын еди. Набада бир жацалық ҳаққында сөйлейтуғын 
Пшк а, сабақтан кейин иркип қалатуғын еди. Бул сапары оныц 
Игинктсн де даўысы бурынғыдай болмады.

Ораза тутыў, — деп ол аз ғана иркилип турды да, 
п|ш 1и жөнинде сөйлеп кетти. Оныц қайдан келип шыққанын, 
ла» балалардыц денсаўлығына зыян екенин айтып болғанша 
жыйыжыцлап зордан отырған Қунназар ушып-ақ турды.

Бизиц апам «9 жасымнан берли жылда ораза тутаман» 
дгПди. Бирақ, ҳеш жери аўырмаған. «Денсаўлығым аттай» деп 
Мймппып отырады ғой бэрҳа.

Денсаўлығы аттай дегенге исенбеймен. Анаў күни үйице 
0й|>1 аида, билесец бе, қандай болғанын, — деп Мецлимурат 
й1н пны қайтарып қойды. Буннан соц ораза ҳаққында әцгиме 
Ппшин жоқ.
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* * *

Класымыз кем-кемнен сәнленип баратыр. Дийўаллар 
сызықсыз қағаздай аппақ. Скамейкалар да жеткиликли. Пэслеў 
биреўинде дизилисип отырсақ, бийиклеў биреўи алдымызда 
турады. Соған китаплар я дэптерлеримизди, қэлемлеримизди 
қоямыз. Мецлимурат аға ортадан арман-берман аралап жүрип, 
дәптерлеримизди тексереди. Бирақта скамейкалар узын 
болғанлықтан ол киси берги басынан басласа, арғы шетимизден 
бир-ақ шығады.

Усы ҳэптениц ишинде жэне бир өзгерис пайда болды. Яғный 
күнде төрт саат оқыйтуғын болсақ, енди бир саат тәрбия 
сааты деғен шықты. Расписание де жазыўлы турады. Усы күни 
кийимиц ылас, қольщ сыя, ямаса китапларыц жыртылып, бир 
жериц кир болып көрсинши! Мецлимурат аға көпшиликтиц 
алдында қысындырып таслайды. Гейде өтмиштен гэплер қозғар. 
Маман бий, Айдос баба, Ерназар Алакөз деген халқымыз 
батырлары, болмаса ертеклер, әпсаналар айтып береди. Усындай 
эцгимелер айтса, сондай тыцлаймыз, базда тап сол ҳәдийсениц 
ишинде өзлеримиз турғандай болып көринеди.

Бир сапары мынадай эцғиме айтып берди: 1919-жылы 
жерғиликли халықтыц арасынан шыққанлар менен «Қызыллар» 
қатац гүрес жүргизип атырған күнлерде Кибрай деген 
аўылдан бизлер сыяқлы көп балалар «Қызыллар»ға қарсы 
көтерилгенлерге жэрдем бериўди шөлкемлестирген. Олардыц 
басшысы 13 жасар Әнўар Пирмухаммедов деген бала екен. Ол 
ҳештецеден қорқпай гилец өзиндей балаларды шөлкемлестирип, 
қызылларға қарсы урысып атырған әскерлердиц кейнинен оқ- 
дэри апарып береди екен.

Бир жола олардыц тәрепдарлары эдеўир-ақ шығынға ушырап, 
көп адамлар жарадар болған. Сонда Әнўар жарадарларға
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жәрдем бериў ушын санитарларға қосылып, өзиниц жолдас 
балалары менен жарадарларға дэри-дэрмақ апарып берген. 
Усы жерде душпанлар оны көрип атып таслапты. Бул туўралы 
мине мынаў газетада жазылған, деп гөнетоз бир газетаны 
шиып оқып берди... «Сизлер буны билип қойғаньщыз жөн, 
усындайларды еситип, билип, оқып, өзлерицизди дүзетесиз» 
дсп жуўмақлады эцгимесин...

«Мине Әнўар да 13 жасар. Мен де 13 темен, мениц биреўге 
келтирген я пайдам, я зыяным жоқ» деп өзимше усы эцгимелер 
туўралы бираз күн ойланып та жүрдим. «Егер Әнўардыц 
орнында болғанда, бэлким мен де солай ислермедим, ямаса 
кмчылларға жэрдем етермедим?» — деп қыялымнан көп рет 
откердим.

Мине, бүгин де тэрбия сабағы өткерилейин деп атыр. 
Меқлимурат аға бирден ҳеш нэрсе басламады. Ҳэммемизди 
ко ) бенен шолып өтти де, бурынғы эдетинше:

-  Балалар, — деди бизлерге қарап. — Қай жерде темир 
к>ртип болса, сол жерде күшли уйым болады. Аўызбиршиликли 
уИымды ҳеш бир жаў жеце алмайды. «Алтаў ала болса 
«V и.шдағыны алдырар, төртеў түўел болса, төбедегини түсирер» 
т'п а га-бабаларымыз натуўры айтпаған. Соныц ушын да, сизлер 
йУьибиршиликли болыцлар ...

Мецлимурат аға базы бир ўақытлары шийеленискен узақ 
иш имени айтқанда, алдына китап жайып қойғаны болмаса, 
коЬисин ядтан сөйлеп беретуғын еди. Бүгин де көп ойланып 
|урмастан, бир эцгимени ядтан сөйледи. Сондағы айтқаны бир 
юиар Қызыллардыц қалай тутқынға түскени туўралы еди...

Ақлар менен қызыллардыц ғажжа-ғаж урысы қыс айларыныц 
ишал суўығына қарамастан Москваға жақын жерде болып 
итырганда, бир топар қызыллардыц командирине оқ тийип 
«|ц си. Ақлар болса, алға басып киятырған. Командир өлген
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соц, тэртип бойынша тез командир сайланыўы тийис екен. 
Айналдырған 8 — 9 адамныц арасында аўызалашылық пайда 
болып, бириниц айтқанын екиншиси тыцламапты. Биреўи «алға» 
десе, екиншиси «артқа» деп өз ара келисе алмай, душпанға 
қарсы күш топлап ҳүжим жасай алмай, қолға түсипти...

Мецлимурат аға бизлерге ҳэр қыйлы бағдарда сөйлеп, 
айтқанларына берилип тыцлап, солардан өрнек алыўға, өзинше 
жуўмақ шығарыўға кецес беретуғын еди. Оныц не ушын 
усындай эцғимелерди көбирек айта беретуғынына тацланып 
көргенимиз жоқ. Өзи де қызық сөйлейди. Аўызымызды ашып 
қата қаламыз. Соцынан дәслепки сөйлеп берген ўақыясына 
байланыстырып, бизлердиц я оқыўымыз, я тәртибимиз жөнинде 
айтатуғын еди. Бүгин ол бизлердиц аўызбиршилигимизге 
тоқтады:

— Сизлердиц да аўзыцыз ала. Соныц ушын да, биреўлери- 
циз сабақтан төмен болсацыз, екинши биреўлерициз патас 
жүресизлер. Бир-бирициздиц кемшилигицизди айтпайсызлар.

— Оны сизге айтамыз ба? — деди Турдыбай.
Мен Турдыбайдыц ҳәрекетине шамалы тацланайын дедим. 

Баяғы ашыўдан кейин ол бираз дүзлесипти. Муғаллим оған 
қарсы қандай гэп айтса да, қашып кеткендей түри жоқ.

— Бэрҳа маған айта бериў дэркар емес, — деди Мецлимурат 
аға.

— Онда кимге айтамыз?
— Сизлер арацыздан класком ҳэм тазалық комиссия сайлап 

алыўыцыз керек. Мине соларға айтасыз. Солар орынламаса, 
маған айтасыз.

Балалардыц арасында сыбырлы пайда болды. Жақында ғана 
бир мэрте класком сайлаў жөнинде өз ара келисе алмаған едик.

Биреўлер Турдыбайды, биреўлер Сайыпты, үшиншилери 
тағы биреўди усынды. Мецлимурат аға сол сапары бизлерди
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сынайын деди ме, үндеген жоқ. Солай етип, сайланбай-ақ 
қалды. «Бүгин де бизлерди сынап отыр ғой, шамасы» деген 
қыялға берилсем де:

— Онда класком менен тазалық сайлайық, — дегенимди 
билмей-ақ қалдым. Мецлимурат аға руқсат берген менен де, 
баягыдай тартыс жэне басланды. Мугаллим мыйығын тартып, 
ким сөйлесе де тоқтатпастан, ақырын күтип отыр. Өз ара 
даўласып атырмыз. Биримизди-биримиз жақтырмаймыз. Расын 
айтқанда, класком болғанды мен де ишимнен жек көрип 
турғаным жоқ.

— Болдыцыз ба? — деди Мецлимурат аға бираз кегирдек 
созыспадан соц. — Енди қарсылық етпесециз, кимди 
еайлайтуғыньщыз жөнинде мен пикир айтайын.

Муғаллимге қарсы турып жинлимиз бе? Ким батыр екен 
қарсы турып та көрсинши! Бирақ, мен, «өзи мугаллим тағы 
да үлкен жигит, жэне бизлер менен ойласады, руқсат сорайды, 
(>ул қалай?» деп ойладым. Соныц арасында биреў, гэп лийкини 
1(>ган қарап қалғандай:

— Айтыц, Мецлимурат аға? — деди бирден. Оныц изин ала 
Пасқа балалар да «айтыц, Мецлимурат аға» деп жабырласты.

Шуўылдасқан даўыслар изли-изинен көтерилип баратырғанда 
Мецлимурат аға орнынан турып, бир қолын көтерди. Бизлер 
жмм-жырт болдық.

-Сизлердиц тартысыцыз күтэ орынлы, — деп күлди ол. 
Ьирақ ҳеш нэрсе шеше алмай атырсыз. Меницше, тазалық 
комиссиясыныц баслығы етип Гүлайды сайлайық.

Ьалалар тағы шуў ете қалды:
Гүлай кимнен артық?!

— Тыныш! — деди Мецлимурат аға даўысын созып. — Жаца 
пплер менен келисип алдық. Маған кимди усынсам да ерк 
бсрдициз. Екинши, класком болып Турдымурат сайлансын!
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Мениц атымды айтқанда, орнымнан ушып кете жазладым. 
Қуўанғанымнан қәддимди жазып, тикленицкиреп отырдым. 
Қасымда отырған Қунназар мениц класком болғанымды 
қызғанды ма, ямаса орнымнан турып өзим айып иследим бе, 
ийнимнен тартып жиберди;

— Әй, сен, мурныцды көтерме!
Қунназардан басқа ҳеш ким қарсылық көрсетпеген сыяқлы 

болды. Гүлай туўралы да енди ҳеш ким ҳеш нәрсе демеди.
Балаларды қайтарып жибергеннен кейин Мецлимурат аға 

бизлер Гүлай екеўимизди алып қалды. Ислейтуғын ислеримизди, 
ўазыйпаларымызды түсиндирди. Мен оныц ҳэр бир сөзин 
дыққат пенен тыцлап отырман. Ал, Гүлай болса, уяцлаў, 
тек басын ийзегени болмаса онша сөйлей бермейди. Ҳәмел 
алғанына да онша қуўанышлы емес сыяқлы. Бирақ, усы иске 
қайыл тәризли болып көринди маған.

— Гүлай, Турдымурат, эўеле өзлерициз тэртипли болыўды 
умытпацлар! — деди Мецлимурат аға бизлер шығып баратыр- 
ғанда.

8-БӨЛИМ

Бул күнлери аўылда адамлар «аўыл хожалығына өтемиз» 
деп ҳәлек болып жүр еди. Базда жыйналысқа да қатнасаман. 
Мецлимурат аға тек бизлер менен бэнт пе екен десем, үлкен 
адамлардыц арасында да шығып сөйлейди екен. Мениц ағам 
болса, Мецлимурат ағаны аса жек көрмейтуғын да еди. 
Жыйналыста шығып сөйлеп, аўыл хожалығына қарсылар 
туўралы көп әцгимелер айтатуғын еди. Мецлимурат аға 
оныц бул эцгимесин күтэ зейин салып мақуллайтуғын еди. 
«Ағамды жақсы көргени ушын мени де жақсы көреди-аў», деп 
ойлайман. Себеби, мине, класком болдым. Үйге келип апама 
айтайын десем, «мақтанбай-ақ қояйын» деп отыр едим. Бир
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Уиқытта ағам кирип келди. Ол бир нэрсеге ашыўланып келсе 
шырайында қан қалмайтуғын еди. Дэрриў апама урысады, 

жерден жэнжел шығарады. Мен де жас емеспен ғой, 
икыры. Бир жақтан келсем, екеўиниц келбетине қарап келемен. 
Ьирсўи меннен соц келсе, дәрриў бетине тигилемен. Ағам бул 
М’1шсинде жыйналыстан келген еди. Бетинде қандай да бир 
цуУпныш бар. Ашыў дегенниц изи де жоқ. Тегеран бир нэрсе 
й11н-ац болғаны, азанғы гүлдей жарқ етип, күлип жиберейин 
Ш'м мурты жыбырласып тур.

Аға, — дедим мен мойнынан қушақлай сала. — Мен 
Маеком болдым.

Класком деген не? — деди ол мацлайымнан сүйип.
Класс комитети. Яғный, бирге оқыйтуғын балалардыц 

Лш нмгыман.
Балам, — деди ағам басымнан сыйпалап. Сөйтти де мени 

Цпи ушына котерди. — Қудайым, екеўимиздиц де бахытлы 
бопшиымыз болғай. Өлдик ғой, жети бабамыздан бери ҳәмел 
Мпнымызға тиймей. Мен де бүгин онлық болып сайландым.

Дпш мени жерге түсирди. Төрге барып мардыйып отырды. 
Мси дс үлкен кисидей қапталына бардым. Анам болса, қазан- 
1иПпқ пенен гүрмелип, ағама шай қайнатайын деп отыр еди. 
| (М‘Уммичдиц де төрғе шыққанымызға ашыўланды ма деймен, 
«•II ()ои маса мен барып комеклессем болады ғой. Қасақана 
Нй»'ым1.пға келди де:

Маған ҳэмел жоқ па екен? — деп отырып алды. От 
Мймыи атыр. Оны ысыратуғын да адам жоқ. Ойланып отырсам, 
уиюУимиздиц екеўимизде ҳэмел бар. Апамныц ҳэмелсиз 
Оиипшына қыйналдым. Бирақ, ағам өжетлесип отыр. Апам 
Дй ормынан қыймылдап жаўырынын қуўжыцлатты да терис 
Ийрим отырды.

Ксмпир, — деди ағам, апама қарап қуўанышлы даўыс 
Н#нн1 Отыцды жаға бер, саған ҳэмел қайда?
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Мен де ойланып отырман. Апам ағам екеўимиздиц маза- 
мызды алатуғын еди. Бир күни «кийимиц кир» дейди. Бир 
күни кийимип жыртылғанға тонқылдайды. Оньщ усы эдетлерин 
еслеп отырып, бир нәрсе ядыма түсип кетти.

— Апа, — дедим — сен үйдеги тазалық комиссиясысац!
— Ол не дегениц? — деп жекиринди апам.
— Ҳаў, сен ақыры, бизлердиц тазалығымызды бақлайсац 

ғой. Егер оқыўға барғаныцда Гүлайдыц орнына сен тазалық 
комиссиясы болар едиц.

Мениц бул сөзим апама күтэ аўыр тийген қусайды.
— Сен шэцкилдеме! — деди де ағама қарай бурылып сөй- 

леди. — Сен өзиц ҳэмел аласац! Енди бэрше ҳәмелдарлар 
қусап, маған аяғыцды уўқалатпақшымысац? Енди мен үйде 
отырмайман, аўыл хожалығына киремен. Қэне, өзиц от жағып, 
сыйыр саўасац! Тамам!

Ағам сары сақаллы, узын бойлы адам. Ол басындағы сары 
қой терисинен қыстырғышлы дегелейин қысы жазы тасламас 
еди. Ол малақайын басыцқырап қойды да, қойыў қасларын 
керип, бойын тикледи. Сөйлемекши болып тамағын да 
қырынды. Сөйтсе де бирден иркилип, кец мацлайына алақанын 
тиреп, төмен қарай тунжырады да қалды. Сол турқында ол 
узақ ўақыт үндемей, жер сызыў менен болды. Жацарақта 
ғана үйдиц ишинде ҳеш жэнжел жоқ еди. Мине, демниц 
арасында пайда болды. Бундайда ағам «бизиц үйге шайтан 
араласты» деп тоцқылдап, өзи-ақ анаў-мынаў нәрсени бэнелеп 
түргелип кететуғын еди. Бүгин олай болмады. Ҳақыйқатында 
усы жэнжелдиц қайдан келип шыққаны жөнинде мен билип 
отырман. Ол тек ғана мынадан: апам аўылдыц жыйналысына 
бараман дегенде, ағам талай мэрте иркип қалған еди. Бурында 
да апам «аўыл хожалығына киремен» деп, бир-еки рет айтқан 
еди. Ағам ҳэр сапары оныц тилин кесип алғандай етеди.
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Лиама да қыйын, бәлким жыйналысқа бара қойса, ол да 
й кы л ы  менен бир ҳәмелли болар еди. Мецлимурат аға аўыл 
жыипалысларында сөйлегенде, үйлеринде отырған ҳаяллардыц 
йУы п хожалығына кириўи жөнинде бираз гәплер айтатуғын 
рдп. Мениц шамалаўымша, апам бүгин дурыс ислеп атыр.

Аға, — дедим оныц мойнына жармасып. — Апам аўыл 
*< 1жалығына киреғойсын-дэ?

Опнан жуўап болмады. Апама да қарайман. Аяйман. 
Гнгуи де сазырайыўы менен отыр. От та сөнип қалды. 
Мгп далаға шығып отын әкелейин деп оқталғанымды апам 
|үгннип гүпимниц пешинен услап жибермеди. Оныц тек 
тима қасарысып отырғаны белгили. Ал, ағам ошақта жанып 
Ппиган отынды ошаққа қарай ысырыў орнына жанбаслап 
йчх п,1. Апам оган өшегисип, аяқларын көсилип отыра берди. 
Мсн ац-тацлықта отырман. Ағам мүлгий баслады. Шамамша, 
ии күшли ой үстинде. Мен оларға сөйлейин десем, жатқан 
Шынапныц қуйрығын басып екеўиниц арасындағы жэнжелди 
I ү /К и гип аламан ба деп қорқтым.

< )ллсн ўақытта ағам бир гүрсинип қойды. Шеп қолын 
мнгрии мениц басымнан сыйпалады да:

Мсйли, Турдьшураттыц айтқаны болсын, — деп сөнип 
нншап ошаққа жақынлап отын ысырды. Апам да енди көп 
шырмастан, шыра жағыўға қолайласты.

9-БӨЛИМ

«('орсснбай келипти» деген хабарды балалар мектепке айта 
ШЧ1Д11. Оныц ден саўлығы жөнинде ара-тура экесинен сорасақ, 
1И1 неш хабар айтпайтуғын еди. Бүгинги хабар бәримизди де 
КуУшггты. Бул ҳаққында Мецлимурат ағаға айтып едик. Сабақ 
иижсннен кейин ол бизлерди жыйнап алып:
1 I I' иП 1.11 |Г*сргеноп
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— Сәрсенбайдикине барайық, — деди. Мен ҳайран болдым, 
Өзи нэмнаған муғаллим. Ал, аўырған баланыц үйине барып 
ден саўлығын билмекши. Муғаллимге қарсы не айтайын. 
Балалардыц ҳәммеси де ҳеш нәрсе айта алған жоқ.

Мецлимурат аға бас болып, топарласыўымыз бенен 
Сәрсенбайдикине келдик. Сэрсенбайлардыц қара үйи болатуғын 
еди. Бирақ, өзлери мен есимди билгели басқа үйлерден ерекше 
отырады. Үйиниц үзик-түцлиги де пүтин болған соц, суўық 
эдеўир күшейгенше, қақырасына кирмейди. Ҳэзир де сол қара 
үйинде отырған еди.

Бизлер далада қалдық та, Мецлимурат аға ишке кирип 
кетти. Сэрсенбай жоқ екен. Оны муғаллимниц даўысынан 
ацлап турмыз. Өйткени, үйдеги эцгиме демниц арасында-ақ 
аўыл хожалығы жөнине айланып кетти.

— Шырағым, қартайғанда аўыл хожалығына кимди бе- 
ремен, — дейди Дүйсен молла, ал, Сэрсенбайдыц оқыўы 
кереклиги ҳаққында бир аўыз да әцгиме болған жоқ. Бизлер 
буған тацланып тур едик. Үйдиц арт бетинен киятырған 
Сэрсенбай көринди. Жуўырысыўымыз бенен бирим-бирим 
қушақласып көрисип атырмыз. Муғаллимниц Дүйсен молла 
менен сөйлескенин тыцлаўды да умытып кеттик. Сәрсенбай 
кеселханада жатырғанда ҳэр ўақыт өз ара сөз етип «шырайы 
андыздай сарғайып кеткен шығар» деп ойлайтуғын едик. Өзин 
көргеннен соц бул ойымыз бийкарға шықты. Баяғы қара пәрец 
арық Сэрсенбай емес, еки бети шыжықтай қызарып семирипти. 
Тацланғанымызды сезбеди ме, ҳеш нэрсеге итибар берместен:

— Не қылып жүрипсизлер? — деди қуўанышлы түрде.
— Муғаллим менен сени көриўге келдик, — дедим мен.
— Кеше келе сала оқыўға бармақшы едим. Ағам жибермей 

қалды, — деп Сэрсенбай муцлы пишинде төмен қарады. Буған 
бизлер де қапаланайын дедик. Себеби, экеси сондай қатал 
адам ғой!
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Сәрсенбайды таўыпсыз ғой?
Даўыс шыққан жаққа жалт бурылдық. Мецлимурат аға 

үйдеи шығып киятыр екен. Муғаллим бирден атын айтқанға 
1'арсенбай масайрап қалды. Қапаланған түри демде-ақ өзгерди. 
ЖуУмрып барды да Мецлимурат аға менен сәлемлести. Ол 
4'вреенбайдыц басынан сыйпалап аяғына, келбетине, түр- 
|уеине қарап атыр. Сәрсенбайдыц бурын өкшелери қап-қара, 
1Ир1еклери кир-кир болып жүретуғын еди. Кеселханадан кеше 
И1П1 келген соц ба, үстинде гирбиц көринбейди, тап-таза.

Сэрсенбай кеселхана қалай екен? Врачлар қалай емледи? 
дем Мецлимурат аға үсти-үстине сораў берди де, оныц 

(упшеын көзден жэне бир рет өткерип, шолақ бешпентиниц 
ИИииндеги кирттай шацды бармақлары менен шертип жиберди.

( 'лрсенбай кеселханада қалай емленгенин, докторлардыц 
Нйлнй етип пэрмана болғанлығын демде-ақ жымылдап сөйлеп 
|#рдн. Оннан соц «муғаллим урады» деген пикирдиц надурыс 
§Ксипигин кеселханада жатырғанда еситкенин де айтты.

Оқыўға барасац ба? — деп сорады Мецлимурат аға.
Лўа, бараман, — деп жуўап бергени де сол, Дүйсен 

Мшпш үйинен жуўырып шықты.
Үйге кир, Сэрсенбай!

( 'лрсенбай арамыздан суўырылып, үйине кирип кетти.
Мецлимурат аға, оныц ағасы да жүдэ қатал молла, — деп 

ММПырладым мен. — Озициз сөйлеспесециз, ағасы оны урады.
Не, сен Мецлимурат ағадан ақыллымысац? — деди 

1'йИыи мениц сөзимди жақтырмай.
Тпе болмаса абырайым айрандай төгилип еди. Себеби, өзим 

цлиском болатурып балаларға бетимнен алдырыўым жарамайды 
Ц|И Ко чимди алартыцқырап Сайыпқа қарағаным, Мецлимурат 
ЙГй Пст-элпетимде не барын сезбей:

Турдымурат дурыс айтады. Ағасы менен өзим сөйле- 
крмеи. деди.
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Оннан кейин ҳеш нәрсе айтқан жоқ. Мецлимурат ағ£ 
бизлердиц кете бериўимизге руқсат етип, өзи Сэрсенбайдыв 
кейнинен үйине кирди.

* * *

Сэрсенбай мектепке үш күннен кейин келди. Сол үш күннм 
ишинде оныц шырайы солғын тартайын депти. Бул ҳэдийсе 
гүллэн балаларды тацландырды.

— Неге азып кеттиц, жора? — дедим мен басқаларда* 
бурын қайырқомлық етип. Бундай етпеўге болмайды ғой 
Класком болған соц, мен ҳәммеге қайырқом болыўым тийис 
Неликтен де, Сэрсенбай үн қатпады. Бетинде қандай да бир 
ашыўдыц изи билинип тур. Бизлердиц Сәрсенбайды ортаға алыг 
атырғанымыздыц үстине Мецлимурат аға келип, «Сэрсенбайғг 
тиймец» демегенде, мен барлық болған ҳэдийсени өзинс 
сөйлетпекши едим. Мине, енди қандай да бир сырдыц жумбав 
болып қалғаны маған бир түрли түйилди.

... Сабақ басланып атыр. Бүгин «С» ҳәрибин өтип атырмыз 
Мениц ойым ҳэрипте емес, үш күннен бери Сэрсенбай неге 
келмеди? Муғаллимниц «тиймец» дегени неси? Усындай қыялғг 
берилип отырғанымда, қасақана Мецлимурат ағаныц меннек 
сабақ сорап қалғанын айтпайсац ба?

Орнымнан ушып турдым да, досканыц алдына бардым 
Ислеген қыймылым нақолай болды ма, ямаса доскағг 
шақырылғаным жоқ па еди, балалар дуў күлип жиберди 
Қысынғанымнан жылап жибере жазладым. Бет-аўзым дг 
бурыштай қызарып кетти ме деймен, тырысып баратыр. Сөйтсс 
де күлип отырғанларға, эсиресе, көбирек күлген Гүлайға абай 
етицкиреп қарап едим.

— Класкомныц қолы кир, — деди ол маған тикленип.
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«Ҳе, усыған күлген екен-аў» деп қолыма қарасам, кир жоқ. 
Ьупш сыя дэўет әкеле қойып едим, соннан сыя тамған екен.

Бул кир емес, сыя, — дедим мен албырағанымнан. Балалар 
Ишпс күлисти. Мецлимурат аға мениц албырағанымды сезбеди 
Мс, ямаса «айыбын мойынлағанша үндемейин» деди ме, биресе 
Лилаларға, биресе маған қарап қатал түрде тур.

Неге күлесец? — дедим Сайыпқа.
Тыныш, — деп салмақлы түрде Мецлимурат аға маған 

Кйрады.
Усы мәҳэлде өзимниц орынсыз сөйлегенимди сездим де, 

П1ккс қатып тыныш турдым.
Қәне, бүгин қандай ҳәрип өттик?

Ьул сораўдыц жуўабы сабақ басланған ўақытта есимде бар 
еди Қопелимде мийимнен шығып кетипти. Артыма қарайын 
Лякч*м, балалардан уялдым. Тәўекел, «Сәрсенбай» деп салыппан.

Дурыс, — деди Мецлимурат аға мени мақуллап.
( ‘орсснбай деген де «С» ҳэрибинен басланады.
Ьирден есиме түсти де қуўаныш пенен доскаға қарап 

нн <111 жазылған сөзлердиц барлығын оқыдым. «С» ҳэрибинен 
Ййтаибағаны жоқ. Мен де пор менен олардыц изине 
н( орссибай» деп жаздым.

* * *

Мсктсптен шыққанда ызғырық самал есип тур екен. Гейпа- 
Цйнарымызда гүмпей де жоқ. Жалғыз бешпент пенен келгенбиз. 
I 'лрсснбайдыц үстинде анаў күнги, шолақ бешпенти емес. Гөне
............ <;-жыртық бешпент. Мен экесиниц оннан не ушын кийим
инИI угыилығына ишймнен тацландым. Солай болса да, ол 
Жипипдс ҳеш нэрсе айта алмай, күни менен бойымды бийлеген 
иПиы шсшиў мақсетинде Сэрсенбайды ириктим. Бизлерди не
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сөйлесер екен деди ме, басқалар айналамызды қоршалап алды, 
бирақ Сэрсенбай олардын, ҳеш қайсысынан тартынған жоқ. 
Үш күннен берли келмей атырғаныныц себебин айтып берди.

— Сизлер кеткен күни, — деди ол сөз баслап. — Оқыўға 
бараман десем, ағам үйден шығармай-ақ қойды. Буған ашыўым 
келип, кетемен деген менен, сыртымнан қулыплап эллеқайда 
кетти. Илажсыздан жата бердим. Бақырсам да жақын жуўық 
қоцсы-қоба болмаған соц, ҳеш ким еситпеди. Бир ўақытта 
есиктиц алдында биреў келип кетип баратырғандай сезилди. 
«Шамасы, қулыплы болған соц кирмей баратырған ғой», деп 
ойладым да «Кимсец?» деп даўыслап едим. Ол Мецлимурат 
аға екен. Күни менен жылап-жылап шаршап қалған да едим. 
Оған қайтып сөз айта алмадым, жэне кеўлим бузылып жылап 
жибердим. Соныц арасында Мецлимурат аға ергенекти қалай 
да болмасын ашпақшы болып атыр еди. Шамасы, ағам келип 
қалған қусайды: «Үйицизде ким бар?» деди ол. Мен жуўап бере 
алмай атырғанда «ҳеш ким» деген ағамныц даўысын еситтим.

«Сәрсенбай жатыр ғой», — деди муғаллим.
«Айтқандай, Сэрсенбай азанда аўырып қалып еди», деп ағам 

қыйпақ-сыйпақ еткендей болды. Бирақ, оныц қэпелимде өтирик 
сөйлегенине ашыўым келип «аўырған жоқпан» деп бақырып 
жибердим. Буннан соц ағам сөз таппай қалды. Сөйтип жүргенде 
есик ашылды. Мен муғаллимге де қарағаным жоқ, есиктен 
тура жөнелдим. Ағам азанда урған еди. Сүйеклерим сынып 
баратырғандай, есикке шыға сүйретиле жығылдым. «Қэйериц 
аўырды?» — деп муғаллим басымнан сыйпап атыр. Мениц 
қасты-ғэрезим ағам туўралы арза етип ақсақалға барыў еди.

— Ақсақалға не демекши едиц? — дедим мен, ол кейнин 
айтқанша асығып.

— Билесец бе, бизиц ағам қандай қатал?... Бэрҳама 
муғаллимди жаманлайды да отырады. Ал, өзи молла бола
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I ура урлықты жақсы көреди. Баяғыда қаўын урлыққа барып, 
11Ш1!ышқыға илингенимде өзимниц нэпсим ушын дейсец бе? 
Меи ғой ол туўралы еле ҳеш кимге тигислик билдирмеген 
едим. Надурыс ислеген екенмен. Сол қаўын урлықтан ағамды 
дучлескен шығар десем, еле дүзлеспепти. Енди ақсақалға 
14 ш сапары қаўын урлыққа не ушын барғанымды айтпақшы 
рдим. Өзимиздиц қаўын болатура, «сары секерпараларды 
урлаи кел» деп ағамныц өзи зорлап жиберген еди. Мен оныц 
щигынан қорқып ҳэр күни дерлик жуп секерпара таппай 
цситқан емеспен. Ағам оларды не қылады десецизши. Күни 
мсиспги жегенинен аўысқанларынан қақ тилетуғын еди. Қыста 
шгймиз, дейди. Мен оған инанаман. Мен түўе оған көп адамлар 
мнннатуғынын билемен. Сол ушын илажым жоқ еди... Маған, 
пи отирикши молла болып көринетуғын еди. Сонда да, экем 
ЮЙ, деп сырларын эшкара қылған емеспен... деп Сәрсенбай 
Щыпамсырады.

Соц ақсақалға барып ағацныц сол ислери туўралы айттыц 
бй’’ деди бир бала.

Аўа, айттым. Аўыл ақсақалы ағамды шақырып алып, 
бнра ( кейиген. Ҳәттё, мени оқыўға жибермейтуғын болса, оған 
Шара коретуғыны жөнинде қатты ескерткен... Ақсақалдан келип 
йишныц өзи «оқыўға бар» деди. Мениц оқыўға келгеним оныц 
цумагы, элбетте. Соннан бери ағам урыспайды, бирақ мениц 
мгмон бурынғыдай ашылысып сөйлеспейтуғын болды. Маған 
М*ц|сри түссе қабағын үйеди... Сонда да оқыўдан қалғым 
М*имойди. Муғаллим ағамдай емес, меҳирли екен. Бир күни 
Оиимаса бир күни ағамныц өзи-ақ жақсы көрип кетердағы...

( .чрсснбай өзин беккем тутса да, даўысы дирилдеп турды. 
Ьишсрдин де муцайғанымызды көрип, қәддин тикледи де, 
(•уПнсримизге қайтайық!» деп ҳәммени аўылға қарай баслады...
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10-БӨЛИМ

Оқыўды да, жазыўды да үйренип киятырмыз. Кеше ғаш 
«Қыс» деген темада сабақ өттик. Муғаллимниқ айтқанындай' 
ақ, қыс та келип қалды. Муғаллимимиз көзи ашық па 
билмеймен, «Қыс» деген тема өткен күни ҳаўа кешке қара$ 
бултласып сала берди. Бурын қара суўық болып турса да 
бултлар топланып-топланып кешқурын жылытты. Жата  ̂
алдында епелеклеп қар да жаўа баслады. Мен усыларды көрип 
муғаллимнин; тапсырмасы бойынша ҳаўа райындағы болға? 
өзгерислерди ертен, сөйлеп бериў ушын далада бираз турып 
кеширек жаттым. Азанда ертерек турыппан. Үйдиц иши елс 
қарацғылаў екен. Ағам орнында көринбейди. Бундай болып қа{ 
жаўса ағам, былтырлары тац азаннан турып үйдиц әтирапьн 
тазалайтуғын еди. Бэлким қар тазалап жүрген шығар. Оға* 
неге қар тазалатаман. Енди мен де нэмнаған адам болдым ғой 
Сонша балалардыц класскомыман. Оныц үстине муғаллим де 
ҳэр сапары «ата-анацызға жәрдем берицлер» деп ескертетуғыв 
еди. Мүмкин, тап усы демде басқа балалар да қар тазалаг 
жүрген шығар деп ойладым. Кийине сала далаға шықсам. 
ағам жоқ. Қайтып үйге келе сала:

— Ағам қайда? — дедим апама.
— Складқа кетти, — деп ол әстен жуўап берди.
Ҳайран болдым. Бундай ўақытта ол ҳеш қашан складқг

кетпейтуғын еди. Я, қараўыл емес.
— Қашан кетти, неге кетти? — дедим мен бийжағдай

— Бир нэрсе болып қалды ма екен?
Апам да соцғы күнлери аўыл хожалығына кирип, аўыл 

хожалығыныц гирттай ислери ушын-ақ ағам менен тартысып 
отыратуғын еди. Байқаўымша, ағамнан ғөре апам аўыл 
хожалығыныц мүлкине көбирек қыйналатуғындай еди.

— Складқа уры түсипти, — деп ол суўық демин алды.
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Втим түршигип, шоршып кеттим. Мецлимурат аға тап 
угыларды билетуғындай бизлерге: — «Еле арамызда жамай 
лушпанлары бар. Олар аўыл хожалығы дүзимине де, сизлердиц 
окыўыцызға да кесент келтириўге тайын» деп ескертип, бизиц 
иУылға қоцсы аўыл хожалықларында жүз берген ҳэдийселерди, 
(\|пы складларға от берилгени жөнинде айтып: «балалар, 
пплер де абайлы болыцлар» дейтуғын еди. Оныц айтыўы 
Ппйынша, Шортанбай аўылында аўыл хожалығыныц складына 
и| берейин деп атырған адамды биз секилли оқыўшылар 
ирпсынан дәўжүрек биреўи көрипти де, аўылға жар салып 
шыгыпты. Усы есиме түсип: «бизлердиц неге ҳэр жацалыққа 
йУычымыз ашылып, урыларды алдын ала сезип ацғарып 
йшкараламадық, я баслыққа билдирмедик-ә? Енди меники не 
(урыс? Ағамды таўып алайын» дедим де, жуўырып складқа 
цптим. Барсам, адамлар топарласып жүр. Складтыц жайы 
Кикмра еди. Бир жағы үцирейип атыр. Аўыл хожалығыныц 
Ййшығы, Мецлимурат аға ҳэм басқа адамлар үцирейген жерге 
микып турыпты. Биреўлер қақыраны айналып жүр. Қараўыл 
Ктмурат деген ғарры еди. Ол шөгирмесиниц сыртынан тартып 
и щ 1ш шалғышын жаздырмай, суўыққа бүрисип қалған сыяқлы 
М1 приында сәррийип тур. Аўыл хожалығыныц баслығы оныц 
КиИди болғанын сорап, кейип атыр... Мен де, «Есемурат ғарры 
М)' »<1тар екен», деп жақын барып тыцладым.

Қар жаўған соц далада тура алмай үйге барып едим. 
Ашш буйығып қалыппан, — дейди ол өлимсиреп.

Меге кетесец? Журт саған исенип қойды ғой?! — деп 
Пйгнықтыц шыжа-пыжасы шығып атыр.

Қайдан билейин... Күнде қэўипсиз турған нәрсениц 
Омр қарлы түнде, бир демде бундай болатуғынын? — деп 
жииыммшлы түрде даўысы дирилдейди. Есемурат ғаррыныц 
ЛйУм11.1мам оған реҳимим келейин деди. Бирақ, сонша нэрсени
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урыға алдырып, уйқылап қалғанына мен де ренжип, ишимнен 
жек көрдим. Адамлар әнйер-минйерди көрип жүр.

— Бул урлық усы Есемурат ғаррыньщ өзинен аўлақ емес, — 
деди бизин ағам. — Қар жаўған күни еки бастан, урылардьщ 
изи билинбейди. «Қар жаўмаған күни урласам, сырттан 
келген из жоқ, билип қояр» деп қорққан. Енди «урынын изин 
қар басып кеткен», деп дәлийллеў ушын ислеген ҳийлесине 
қарамайсыз ба, уры деген ақыллы болады.

— Аўа, аўа, — деди Гүлайдыц экеси Сералы. — Өзи 
урлаған, басқа ҳеш ким келмейди. Сонша нэрсени әкеткенше 
уйқылай бере ме?

Аўыл хожалығы баслығы менен Мецлимурат аға дым 
үндемеди. Түслери суўық. Баслық бираз ойланып, адамлардьщ 
кейпиятын абайлады да:

— Қолын артына байлацлар, — деди көпшиликке қарап. 
Еки адам барды да Есемурат ғаррыньщ қолын артына қайырып, 
баслықтыц буйрығын орынлады. Гарры сөйлегендей сөз де 
таппады. Сөйлеген менен де пайдасыз екенине көзи жетти 
ме, мойнын төмен алып, айыбын мойынлаған секилли нэйлаж 
тура берди.

Адамлар тарқаса да, мениц кетким келмеди. Себеби, қанша 
үцилейин десем де, адамлар мени үцгирге жолатпаған еди. Не де 
болса, үцгирдиц аўзын көзим менен көрейин, сөйтип класстағы 
балаларға сөйлеп берейин деп, сол жерде айланшықлап 
қалдым. Адамлардыц изи тәўир-ақ алыслағаннан кейин тесикке 
үцилдим. Бир адам түўе еки адам қос-қабатына сыятуғындай 
кец үцгир екен. «Мине, мынадан қап арқалап шыққан ғой», 
деп кейин шегине бергеним, қардыц астында бир шүберектиц 
шети көринип атыр. Үстинен, азандағы келген адамлар, басып 
кетипти. Дэслеп онша кеўил бөлмесем де, шүберекти тартып 
көрдим. Абайлап қарасам, төрт мүйеши келген аппақ шыт.
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«Ьиреўдиц қол шаршысы түсипти-аў, ийесине берейин», — 
дсдим де, қалтама салдым. Сол жерде кимдики деп бақырмақшы 
дп болдым. Бирақ, қапталымда ҳеш ким жоқ еди...

11-БӨЛИМ

Ьурын бизлер қол шаршы дегенди де билмейтуғын едик. 
Ьир күни Мецлимурат аға бизлерди аўыл дүкэнына ертип 
мипрып ҳэр қайсымызға бир қол шаршы әперди ҳәм оны 
Кидтаға қалай салып жүрип, қалай пайдаланыўды да үйретти. 
Оис, соннан бери ҳэр бир оқыўшыныц қалтасында бир қол 
ншршы жүретуғын болды. Бул күтэ жақсы болады екен. Бир 
шсримизге сыя тамса, түпиригимизди жағып шаршы менен 
1'ымырсақ, тап таза болады. Гүлай да бизлерден онша мин 
Гйимайтуғын болып киятыр.

Ьул гезлерде аўылларда аўыл хожалығы деген уйым дүзилип, 
нл жонинде үлкенлердиц түсиниги ҳәр қыйлы, ҳэр түрли 
Оппып турған пайытлар еди. Муғаллим бизлерге ҳәриплер, 
инлрды бириктирип жазыўды үйретиў менен бирге аўылдыц 
И»игдийынан шетте болмаўды да ескертеди.

1 ейпара адамлар, — дейди ол, — өзин ҳақ адам қатарында 
#*чн11Ш11, аўыл хожалығына шын кеўли менен берилгенсийди 
др, кодынан келген жаманлығын аямайды, ягный көпшиликтиц 
*ы11| амларынан урлайды... — деп өткен сапарғы склад урысы 
щимммдс аўыл адамларыныц Есемурат ғаррыдан гүманы 
Онрныгын айтты...

Ьул урлық жөнинде ойланып, сол складтан урлық ушын 
кнмигсн жерден табылған орамалды қалтамнан алып, бир 
үциддим де, оннан ҳештеце абайламай жэне қалтама салдым да, 
ГүлиИдыц қасына бардым. Ол балалардыц тазалығын тексерип 
Шмр сди. Маған бурылып бир қарады да, бирден ескертти:
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— Жолдас класком, салақлыққа берилмей, қол шаршьщды 
тығып қой!

Оньщ бул гэпи маған күтэ аўыр тийди. Сөйтсе де, өзимниц 
салақлығыма да күйинип қалтама үцилсем, сол таўып алған 
шаршымныц бир ушы шығып тур екен. Арманырақ ысырып 
қойдым. Сонда да Гүлайға ашыўлы кейипте қарадым: Мениц де 
өзиндей абырайым бар. Класкомман. Соныц ушын былайырақ 
шығарып ескертсе де болады ғой!

Екинши сабақ ўақтында сол шаршы туўралы терец ойға 
берилдим. Кимнен түскен, неге қардыц астында жатыр. 
Кимдики? Неге таслап кеткен? Ямаса, абайсыз түсирген бе? 
Меннен басқалардыц абайламағаны қалай? Адамлардыц айтыўы 
бойынша, уры қар жаўмастан бурын келген. Өйткени, изим 
билинбесин, деген.

Шынында да, ол дурыс ойлаған. Изи билинбей қалған. 
Ямаса бул шаршы сол урылардан түсти ме екен? Урылардан 
неге түседи? Салақ адам, ацқаў адам урлық қыла ма? Бәлким, 
бул шаршы Есемурат ғаррыники шығар... Ғарры абайсызда 
түсирген...

Усындай ойлар мени толқыта берди. Бирақ, бахтыма 
муғаллим сабақ сорамады. Егер сорағанда, сабаққа дыққат 
аўдармаған сырым ашылып қалыўы да сөзсиз еди... Төрт саат 
оқып питтик. Бирақ, усы төрт саат ишинде де таўып алған 
шаршым туўралы ойладым. Не пайдасы бар, белгили жуўмаққа 
келе алмадым.

Сабақ тарқағаннан соц да ойланып киятырман. Изимнен 
Гүлай жетип алып, мени тоқтатты:

— Турдымурат, еки ийниц салпаўсып кетипти ғой?
Гүлайдыц бул сөзин жэне жақтырмадым. Бирақ, ол қасыма

келди де, жецимнен тартып, жолдыц шетирегине шығарды. 
«Ҳе, енди ақылланған екен, мине, кемшилигимди енди айтса
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Оолады», деп  ой л ады м  да  изине ердим . Б асқ а  б алал ар  да 
Оичлерди көрип иркилген  еди.

С излер  ж үре  бериц , —  деди  Г үлай  оларға. —  Бирақ, 
Глрсснбай кетпей тур.

Турдымурат, —  деди Гүлай сыбырлап, —  қалтацнан баға- 
НИ1 ы ш арш ыны шығар.

Мен қорқып кеттим. Биреўдикин «урлап алды ц» деп зәўлим 
1Н1иса, қэйтемен? Сорым қайнап, абырайым төгилетуғы н ж ағына 
•н,ди айланды . «К өпш иликке мени урлы қш ы  бала деп ж айы п 
ИсиОермесе болар еди», деп ойланы п турғаны м да, С эрсенбай 
Лимюрге қарай жүрди. Гүлай үндеместен мени тағы  ш етирекке 
цц.м арды.

Неге м еннен ж асы ры н сөйлесесиз? —  деди С эрсенбай 
Йймпрып.

Мен билемен. М ен сизлер менен сырласайы н, ойласайы н 
Д(Н1 едим. Енди терсекейине еси ти ц л ер !— деди де ж уўы ры п 
Щиииие кетти. Екеўим из де ац-тац  болды қ. Бирақ, Гүлай оған 
ИIи*>ар берместен:

Қэне, ш арш ы ц д ы  көрсет! —  деп  б у й р ы қ  етти . М ен 
Ш»н1има қолымды суғып, өзимниц ш арш ымды шығардым. Буны 
И1нм ж ақы нда ғана қалаға барғанда экелген еди. Ш етлеринде 
Нй11.И1.1 бар, суп-сулыў. О ны қалтам нан  алсам  да, ш арш ы м ны ц 
1*у И1.1 ўлығына м ақтаны п, Гүлайды ц алды нда м асайрап турды м.

1>ул емес! —  деди ол ж екиринип. Г үлайды ц аш ы ўлы  
Н1'1п маған батайы н деди. С онда да оған сы р бергим  келмеп 
9ЛИ (>*и қалтам а қолы н суғы п, таўы п алған  ш арш ы ны  услап 
Нитиры көтерди. М ен илаж сы з тура  бердим.

( ен буны  қайдан  алды ц? —  деди ол ш арш ы ны ц өйер- 
ОүИгрине үцилип. Усы ш арш ы  себепли «У рлықш ы» деген атақ 
Мйнш ж абы лмаса болар еди... Гүлай ям ан ти к  минез, урлы ққа 
Ццпшеыц бар дейди-аў. Қ алтам да алы п ж үрип  не қыламан?..
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деген ойлар басы мнан зуў-зуў өтсе де, Г үлайды ц алды нда сыр 
берм еўге ты ры сы п бақтым.

—  Ө зим дики.
—  Еки ш арш ы ны  не қы ласац? —  деди Гүлай күлип.
—  Биреўи кир болса, екинш иси менен бетим ди сыпыраман,

—  дедим.
—  Бул ш арш ы  сеники емес, —  деп эцгим ени ол биротала 

кесип айтты . —  Ҳ еш  қандай  сеники  емес! Билемен, сеники 
емес, ҳағы нан  кел! Ҳағынан!!

Г үлайды ц буйры қлы  сөзлери кем-кем баты п баратыр. Өзи 
де пэтли  сөйлейди-аў! Қ анш а ж асы рсам  да, кисиники  екенин 
билип қойды. С онда да  м ойны м а алмай, биринш и айтқаны мда 
туры п қалды м .

—  Бул Дүйсен молланики, —  деди Гүлай ойланып турмастан 
м ениц бетим е тигилип.

Е нди бойы м  ж ециллескендей  болды . Бул қы з, бэри бир 
м аған  исенбейди. С онлы қтан , дуры сы н айтқан  ш еп болмас 
дедим  де, м ойы нлады м:

—  Гүлай, мен буны  таўы п алған  едим.
—  Әне, бағанадан бери солай де. М ен сени урлы қш ы  деп 

д өҳм ет  салм ай м ан  ғой. П эксец. Билем ен , —  деп ол азм аз 
ж айпаўсы рады  да: —  қаяқтан  таўы п алды ц? —  деди.

М ен қаш ан, қай ж ерден таўы п алғаны м ды , қалай  таўы п 
алғаны м ды  қалды рм ай  сөйлеп бердим.

—  Д у р ы с ,—  деди  ол бир нәрсени  түсингендей: —  М ен 
бул ш арш ы ны , Д үйсен м олланы ц қолы нда көрдим. Бизиц үйге 
келгенде, ш ай иш ип, там ақ  ж еп, усы  ш арш ы  м енен бетин  
сы пы рғаны н көргенмен.

Д үйсен м олла бизикине де келип еди. М ен сирә абайлама- 
ғанман. М ы наў қы зды ц ш аққанлы ғы н-ай , сезгирлигин-ай, —  
деп иш им нен айтсам  да  оған  онш а исенбей:
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-  Соньщ  ш арш ысы екенин қалай дәлийллейсец? —  дедим.
- Сен, ҳэзирш е, бул туўралы  т и с и ц н е н  ш ы ғарм ай тур, —  

дсди ол эстерек. А ғам  бүгин азанда ж ум ы сқа кетерде апама: 
«Түсликке Д үйсен м олла менен келемен», —  деп еди. М үмкин, 
ил келер. Сонда ҳәрекетлерин бақлап, саған дэлийллеп беремен.

Қалай бақлайсац? —  дедим  исенбей.
Апам м аған ш ай қайнатты рады . С онда оты нды  көп етип 

шигаман, ш ай д ы  аш ш ы  дем лейм ен . Ол ки си н и ц  өзи  ж үдэ 
11’ршил адам, соннан соц терлейди... Ш ай кесеге терин тамызып 
ш ы рм айды  ғой?

Мен Гүлайдыц бул ақылына тацланарымды да, тацланбасымды 
да билмедим. Бирақ, ҳэзирш е ҳеш ким ге билдирм ей туры ўға 
Уидс бердим.

12-БӨЛИМ

Күи аўы п  кеткен  еди. А ўы л хо ж ал ы ғы  ж у м ы сш ы л ар ы  
•Цраеси ж ы л уш ы н егис ж ер таярлап  атыр. А пам  да, ағам  да 
Мгумысқа кети п  қалған . Ү йдиц  иш и  ж ы м -ж ы рт. Қ азан д ағы  
*»уV ыи қалған там ағы м ды  иш тим  де, не де болса м уғаллим  
Лсргсп тапсы рм аны  таярлап  алы ўға киристим . А радан қанш а 
И»кы I откенин билмеймен, бир ўақы тта асы ғы п-албы рап Гүлай 
кирмп келди.

Турдымурат, не қы лы п аты рсац? —  деди сы рттан пэтли 
КР1Н'с де, босағадан  атлаған жерде ги лт тоқтап. О ны ц үйде 
Мсшнсн басқа адам лар  бар ш ы ғар  деп и рки л ген и н  сездим . 
К ипш лары м ды  ж ы йнам астан, секирип турды м  да:

Д йта бер, —  дедим.
Л гам  менен Д үйсен м олла үйге келип, ш ай ишти...
Дўа, айта бер? —  дедим  мен Гүлай әцгим есиниц изин 

й й ж ан ш а асы ғы п. Ү йдиц  иш инде екеўим изден  басқа адам  
йиамаоа да, Гүлай сы бы рлап сөйледи.
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—  Ш ай иш ти, терледи. Н ағы з терлеген ўағы нда қалтасы н 
қайта-қайта көрди. Терин сы пы рғандай ҳеш нәрсе таба алмады. 
Бирақ, бизиц апам  үлкен ғөне сүлғини бермегенде, тери кесеғе 
там ы п  оты ра береж ақ еди.

—  О нда оны ц бул ш арш ы сы  қарды ц асты нда, складты ц 
түбинде қалай  қалған?

Г ү л ай д ы ц  ж асы  м еннен  үлкен  болм аса  да, м еннен  эри 
ақы ллы , эри ш аққан  ҳэм  зийрек екен. Көп ойланы п турмады .

—  С к л а д қ а  тү ск ен  со л ар  м а, деп  о й л а й м а н . Б о л м а с а , 
ш арш ысы қарды ц асты нда қала ма?! Қ апты  арқалап кияты ры п, 
өзи терш ил адам , бетин сы пы рғанда, түсирип алған  ғой...

Е кеўим из де бир м айдан  оты ры п, ойлана баслады қ. Ол 
да  м аған қадала қарап, не айтары н билмеди. С уқ бармағы н 
ш екеси н е  а п ар ы п , о й л ан ы п  о ты рд ы . К ү л ген д е  б е ти н д е ги  
ойнақш ы йтуғы н ш уқы р қы йм ы лсы з, аппақ ж үзи өзинен өзи 
қуўары цқы раған . Бирден ы рғы п түргелип:

—  Не де болса оны кеш те екеўимиз ацлы йы қ. Н е қы лар 
екен, —  деди ол.

—  Қәте! Ол сақ адам. Сен, егер тақы йы қ исенетуғын болсац 
М ецлим урат ағаға, я баслы ққа айтсақ қэйтеди? —  деп едим, 
ол айтқаны м а көнбеди:

—  Ә ўеле аны ғы на ж етейик. Қ уры  алапаға ш аўы п, оларды 
да, өзлерим изди де м асқара етип алармыз...

—  О нда не қы лам ы з? —  дедим  мен тағы .
—  Сен усы ш арш ыны Дүйсен молланыц үйине апар. Кисиге 

көринбе. Ү йиниц қапталындағы  пиш ен қорасыныц аўзына тасла. 
Бэлким , көрип, алар. С оннан соц белгили  болады.

—  А лм аса не қы лам ы з? —  дедим  исенбей.
—  Сен қорықпа. Егер кисиники болса, алмайды. Ал, өзиники 

болса, тап  алм ай  кетпейди.
Ж уртты ц бэри Д үйсен м олланы  «дүньяпараз, дүнья алды на 

ш ы ққан  киси» дейтуғы н  еди. М ен «кисиники болса да  алады
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И»11» деп ойлап едим. Гүлай м ениц қы яллары м ды  түсинген-

Сен, ойланба. Ө зиники болса алатуғы ны  сөзсиз. К исиниц 
КИр ш арш ы сы н ки си  ал а  м а? —  деп  ж ү д э  б и л ги ш си н д и . 
Гулийдыц бул ақы лы нда ж ан бар секилли көрип, айтқанларына 
ймнднм. Көнбеўге де илажым жоқ. Себеби, оған қарсыласқандай 
М*!" долийл басы ма да  келмеди.

Олай болса ҳәзир-ақ апарайын, —  дедим де китапларымды 
ШыИнастыра бердим.

Ж оқ, ҳэзир апарма. Ж аца бизиц үйден  ш ы ғы п  үйине 
11011И. Бир ж аққа кеткен соц апарарсац. А л, С эрсенбайға да 
И пчти  ж үрме, көринбе, —  деп ол мени күтэ ақы лланды ры п 
М Н м . Г үлайды ц ай тқан ы н а  көндим . Б ирақ, ол кеткеннен  
М'«ип ты ны ш сы злана баслады м . Туры п —  тақаты м , оты ры п 

иарасатым болмады . «Е сем урат ғарры ны ц растан-ақ  ҳақ  
0О1И ппы ма? С онш а адам лар «уры » деп оны қам атты . Енди 
ПМ калай аман қуты лайы н деп тур»...

I үлай кеткен соц көп оты ра алмай, үйден ш ықтым. Д үйсен 
Миииаиыц үй и  бизикинен қаш ы ғы рақ болса да, ара аш ы қлы қ 
|>лн Учақган қарап турман. Ү йи этирапы нда қы бы рлаған бенде 
Киринбсйди. Тым-тырыслық. Қамыс қораныц тасасында болмаса, 
М>ш бенде жоқ. «Ҳ эзир қолай пайы ты  екен» дедим  де, солай 
Ийрп(1 ж үре бердим. Я ры м  ж олға барғанда, есиме оны ц ийти  
I ү| I н. Сондай бир ири, сары ала көпеги бар еди. М ендей бала 
1үУе үлкен адамларды да үйиниц дөгерегине жолатпайды. Енди 
щшнан қорқтым. «Егер адам  ж оқта үйине барсам, ийти  түтип  
Ин<|| путы мды  —  пут, қолы м ды  —  қол етип  таслайды  ғой» 
№п. (>ир илаж  табы ўды  ойлады м. С өйттим  де үйге  қайты п 
Цунин, дастурқаннан  еки нан алды м . И йт ш ы ғағойса, алды на 
1М11пн1жақпан.

Ү еы лайы нш а, ө зи м ш е б аты р сы н ы п , н ан д ы  қ о л ты ғы м а  
Кйич.ш кияты рм ан. Д үйсен м олланы ц үйине де ж ақы нлады м .
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Б ирақ, ж үри си м  азм аз пәсецлейин  деди. Е ки  көзим  үйди< 
этирапы нда, еки қулағы м  ты ц-ты қлаўда. Ү йин айналды рьи  
туты лған  қорасы ны ц аўзы на бара алмай, ш еттен  сы ғалады м  
Гүлай айтқан  пиш ен қораны ц аўзы ж үдэ иш кериректе екей 
Ҳ эзир ы лақты райы н  десем , ж етпей ж олда қалы ўы  м үм ки й  
Б ары ўға сол кэрада ийти  бар ма, деп тағы  тарты нды м . Не д  ̂
болса ш арш ы ны ц иш ине кесек түйип  ы лақты ра қояйы н дег 
қы ялланды м . Тағы «кесеғим  ж ерге түскеннен кейин ш арш ь 
бөлинип кете қойса не жақсы, болмаса, иш ине кесек түйилгей 
ш а р ш ы д а н  и й еси  гү м а н л а н а д ы ...» , д еп  о й л а н ы п  турсам , 
арты м нан биреў келип қалы пты .

—  Ҳаў, бала, не қы лы п турсац?!
Ж ал т  қарасам , Д үйсен  м олланы ц  өзи. Ҳ аўлы ққаны м нав 

қол ты ғы м д ағы  н анды  ж ерге түси ри п  ал а  ж азлады м . Ийти 
алы сы рақта, изинде кияты р. Қ андай  бэне табары м ды  билмей, 
қаш айы н десем ийти  қуўы п ж етип, тоз-тозы м ды  ш ы ғарар дец  
ж эне қорқтым.

—  А пац бүгин  де қорқы п ш ы қты  ма? —  деди м олла мағац 
ж ақы н келип. Буны сы  ж үдэ қолай түсти. Ж ақы нда ғана би зщ  
апам  түсинде қорқы п, усы  кисиге ж уп  нан садақа бергенц 
есимде бар еди. Қ олты ғы м а қарасам , тағы  ж уп  наны м  бар 
Бул киси де усы ны  көрип айтқан  екен. М аған  да  ап-ацса! 
дэлийл табы лды .

—  Аўа, ата, —  дедим  де қолты ғы м дағы  нанларды  а л д ь щ
—  М инекей, ж уп  нанды  сизге берип ж иберген еди.

—  Қэне, үйге ж үр, —  деди ол нанларды  қосақлап  алып, 
Ү йине бирге бардым.

—  Усы болғаны  ма? —  деди үйге кирген соц. —  А пац шай) 
қант берип ж ибермеди ме?

А л б ы р а қ л а й ы н  д ед и м . Б и р ақ , аў зы м а  қ а л а й  түскенин  
билмеймен:
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Үйде ш ай түўесилген  екен, ата, —  дедим  бирден.
Я қш ы , кете бер, —  деди де еки алақаны  менен бетин 

цмИналап пэтия берди. Енди ш ы ғы ўы м  ақы рзам ан болды. И йт 
ШиГмланып ш ы қса, таслайтуғы н  наны м  жоқ. М ы наў кисиниц 
мшпс ш ығарып сал дейин десем, қалтам дағы  ш арш ыны таслай 
|л м ай  қалай  кетем ен. Не де болса ш ы ғай ы н  деп, қапы дан  
11П.1 кқаным, ийт көринбеди. Аўзы там ны ц есигине қараты лған 
кишксне баспақ қора тур. Усы ж ерге тасласам  ба екен, деп 
ИЙпиидым. Тағы да бул баспақ қора ғой, м үм кин, оны ц иш ине 
Кнрмсс. «Г үлайды ц ай тқан ы н  ислейин», дедим  де  аяғы м ды  
I й «-гач басы п  пиш ен  қораға  қарай  ж үрдим . Қ асақан а, тап  
цишси қораныц аўзы нда басы н еки аяғы ны ц  арасы на суғы п, 
Н11| жатыр. Ж үрегим  «суў» ете қалды .

Үйдиц оц ж ағы на айналды м . Бул жерде де қолайлы  орын 
Жпк Ш ығы п кете берейин  десем , и й т көрип қояды. Не де 
волси қайты п үйине таслайы н деп иш кериге кирип  едим.

Нй, з а ц ғ а р , н е ге  к е т п е й  ж ү р с е ц ? !  —  д е д и  м о л л а  
Щ чифинип.

И йттен қорқы п турм ан, ата, —  деп ж ы лам сы рады м . Ол 
(■щ м орнынан түргелип  м ени ийттен  өзи ш ы ғары п салм ақш ы  
йпиды. Изине ердим. Б ирақ ол и й тти  услаған жоқ. Қ олы на 
Оир ш ыбық алды  да, ийтин  қуўы п  ж иберди. М ен тайсалақлап  
и урм сн , сирэ көзд и ц  тасасы н  ал а  а л ату ғы н  ем еспен. Бир 
|нк1.пта ол жерден бир нэрсени ала берип еди, ж ум барш ақлап 
Гурым ш арш ы ны  қораны ц аўзы на ы лақты рды м . Ол да  тап  
днНдмлсген жериме түсти. Қайтып артыма қарамастан молланыц 
Кянгилы менен зы цғы п кеттим...

13-БӨЛИМ

Гүлайдыц экеси С ералы ны ц сақалы нда бирец-сарац ақ бар, 
1М1МДИ да бизиц ағам а қарағанда ж асы  киш и болса керек. Ү йге
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келе ғойса апам ды  м удам  «киш е» деп, биресе «ж ецге» де; 
дэлкеклеседи. Ү йге көбирек келгеннен соц, мени де онш а же 
көрмейди-аў, деп байқас етемен. Кеш те Гүлай менен ойласайы  
деп үйине барсам, әкеси менен Д үйсен м олла ж эне ш ай иш й  
оты р екен. Олар екеўи онш а таты ў сы яқлы  емес еди, соцғ! 
күнлери екеўиниц қалай дос болып кеткени мени тацландырдь 
Өйткени, бир жола екеўиниц урысқанына, бизлер балалар түў( 
үлкенлер де гү ў а  болған. Б ирақ нениц үстинде урысқаны] 
сонда да  билм егенм ен . Еле де ан ы қ  билм ейм ен. Ә й теў и | 
ж азды ц күнлери  еди. С ералы  менен ол суўға  таласқан  ш ы ға 
деп ш амалайман. С онда оларды м ениц ағам  араш алаған ед* 
Д үйсен  м олланы  ҳәзир көргенде ж үреги м  сй лки н и п  к е т и  
Бирақ сыр бергим  келмеди.

—  Ҳ э иниси , неге келдиц? —  деди  С ералы . Бул кис: 
бэрҳам а м ени «иниси» дейди. Я  иним  демейди, усы ған қара 
базда ж ақсы  көретуғы ны н да  ж ек көретуғы ны н да түсинбе: 
қаламан. Я м аса мени көрсе тиси қы ш ы й ма, дэрриў сөгеди д< 
Бизиц халы қта ж асүлкенлердиц жас киш илерди сөгиў эдет 
де... Усы сапары да  «сөкпесе болар еди-аў» деп турсам  түс: 
суўы қ келбети қаталлаў  көринди.

—  Гүлай керек еди, —  дедим  мен.
М олла С ералы ға, С ералы  м оллаға қарап  қойды . Соны: 

арасы нда терлеп оты рған  м олла бетин сыпы рды . Қ арасам  м е 
таслаған  ш арш ы. «Ҳэ!» дегеним ди билмей-ақ қалды м . Б унна 
м олла сескенип кетти.

—  Н әш ени уш ы рд ы ц  ғой , зацғар , —  деди  м олла ж атқа  
орны нан уш ы п туры п. М ен тағы  да ҳийле тапты м .

—  Ата, кеш еден бери тум аўлап, илелеп ж үрм ен, —  деп би 
бүйирим ди қыстым.

—  И л е л е се ц  ү й и ц д е  н е ге  ж а тп а й с а ц ?  —  д е д и  С ерал] 
даўы сы н пәтлендирип. М ен Гүлай менен тапсы рм а таярлаўғ
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№ш 1-иимди айттым. Буннан кейин олар маған кеўил аўдармады. 
|)ии1-озли сөйлесиўге қарады.

Ө зи м и зд и ц  о қ ы ў ға  б ал ал ар д ы ц  ҳ эзи р ги д ей  ы қ л асы  
волпшда шетинен ийш ан болар еди, —  деди Сералы қолындағы 
Квсссин ж ерге  қойы п . М ен де қ у л а ғы м д ы  т ү р и п  т ы ц л ап  
Ш ырман. Ҳ еш  қ ай сы сы н ы ц  м ен и ц  м енен  иси  ж оқ. Б и рақ  
ДүЙесн м олла м ү л ги п  С ер ал ы н ы ц  сөзине ж у ў ап  берм еди. 
Гиныц арасы нда Гүлай кирип  келди.

Вағанағы ки таб ы ц ды  бер, —  дедим  оған  кириўден-ақ. 
I унпй мениц тэсилим ди  түсинип:

Озиме керек, —  деди м ени ж ақты рм аған  киси уқсап.
О нда бирге таярланайы қ.
Ағам жибереме, —  деп жициш ке даўыслы Гүлай әкесине 

Цйрлды. Әкеси еситпегендей болы п оты р еди, Д үйсен молла:
Қ ы зы ц кете  б ерси н  бе? —  д еди  оған . С ералы  басы н 

ШиНк.т руқсат берген соц Гүлай екеўимиз ж уўы ры п ш ы ғы п 
N•11 ик.

Ай бүгин де көринбейди. А йнала тас түнек қарацғы. Бирақ 
Цйр сислеклеп ж аўы п азм аз ж ақты лы  болы п тур. Гүлайды ц 
уИмнсп тэўи р-ақ  алы слап  кеттик. Д әслеп бизиц үй ге  қарап 
Шурсск те, бы лайы рақ бары п иркилдик.

'Гурдымурат, —  деди Гүлай сы бы рланы п, —  К өрдиц бе, 
Ширшысын алыпты .

Кордим, сен ақы ллы  екенсец, —  дедим  оны хошаметлеп.
О нда ацлы йы қ, —  деди Гүлай жэне билгиш ленип.
Қалай ацлы йм ы з?

Мснин ойы м ш а бүгин түнде бизикине оты ры п-оты ры п бир 
Ш й к к п  барар.

Мсн оны ц м әсләҳәтине көндим  де:
С айы птикине барайы қ, —  дедим  оған. С ебеби далада 

кон огы ра бериўге болм айды . Күн аяз. А н ы қ тум аў  тийсе 
#|ГЦ'Ц оқы ў бар.
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—  М ейли, —  деди Гүлай. Сөйтип Сайы птикине қарай жүрк 
баратырмыз. Ж эне м ениц есиме бир нэрсе түсти.

«А цлы ғаны м ы з қалай? Тағы да  басқа үйде оты рғанымь 
қалай? Ҳ әзир ш ы ғы п кетсе не билемиз»? деген ойға келип:

—  Т оқтап  тур , —  д еди м  Г үлай д ы ц  ш ал ғай ы н ан  тарты !
—  Ҳ еш  ж ерге барм айы қ. Е кибастан  сени ағац  бизиц үйд 
оты ры пты  деп ойлайды . Сизиц и й т болса өзице таныс. Се* 
көрсе үндемес. Тап сизиц жер төлениц аўзы на барып жатайы* 
Д үйсен м олла қайда барар екен. |

М ениц кецесим  Г үлай ға  м ақул  түсти . Көп иркилм есте^ 
изимизге айландық. Қар еле жаўып тур. Төлениц аўзына келди | 
те ты м -ты ры с оты ра бердик. И ш тен я  сы рттан  келген адай! 
көринбейди. Ҳ еш  қандай  ды бы с еситилм ейди. Қ уры  оты рм ы з 
Қ асақана бүгин  аўы ллар да  ертеден ж атпады . Т ерезелерде| 
ш ы ралар ж алты рап  тур. Ў ақы т сирә өтетуғы н  емес. Ә л л е | 
ў ақ ы тта  ш и й қы лд ап  есик аш ы лды . А байлап  қарасақ  м олл | 
екен. Б и р -б и р и м и зге  асы л ы п  оты рм ы з. О л д а л а ға  ш ы ғ ы | 
там ды  бир рет айналды  да, қайтадан иш ке кирди. Бизлер енд^ 
оны  кететуғы н  ш ы ғар деп ойлаған едик. Қ айты п киргенин! 
ҳайран болды қ. I

—  Неге кетпейди екен? —  деп сы бы рланды  Гүлай. 1
—  Ж аты п  кетп екш и  ш ы ғар , —  д еди м  м ен де гүбирлеп! 

е к е ў и м и зд и ц  с ө зи м и зд и  с ы р т т а н  кел ген  ад ам  еситиўин^ 
имканият жоқ еди. Сөйлессек биримиздиц қулағымызға биримиЗ 
аўзы м ы зды  басы п, сөйлесемиз.

—  К өкн ар  и ш кен  ад ам  қо р қ ақ  б о л ад ы  д ей д и . Қ орқы г 
о ты рған  ш ы ғ а р ,—  деди  Г үлай. Усы ў ақ ы тта  м ениц  есим( 
Қапапалек туўралы  бир нәрселер келди. Ол киси көкнарға тойыИ 
алса қум ы рсқадан  қорқы п жерде ж атпайды  екен. М үм кин, бул 
да  С ералы ны  ертип  кетпекш и ш ығар, деген қы ялда оты р са\ 
биреў арт бетим нен көзди басы п қалды . Енди ж үрегим  тарс! 
айры лы п кете ж азлады . Гүлай түргеле сала зы ты п баратыр.
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'Гоқта, Гүлай, —  деди ж ацағы  көзим изди басқан биреў. 
1'йНтти де к ө зи м д и  ж и б ер д и . Қ ар а с ам  С әр сен б ай . Б и р ақ  
Ц рққаны мды  билдирм еўге ты ры сы п бақтым.

Қайдан ж үрсец? —  дедим  мен С эрсенбайға сыбырлап.
Төледен, —  деди ол қы сқа ғана. Гүлай да қайты п келди.
А йтпасацыз айтпац, мен де билемен, —  деди Сәрсенбай. 

\.т»ир сизлерди ағам а туты п  берейин бе?
Мсн аш ыўланып, Сәрсенбайды қапсыра қуш ақлады м. Гүлай 

ки исмлды. С өйтип қаш пақш ы  болды қ.
Гоқтац, —  деди Сэрсенбай эсте-ақырын күлип. —  Сизлер- 

цнк ис уш ы н келгеницизди күни  менен бақлап оты рман. М ен 
|И»|ц‘рдсн буры н келген едим... Ү ш еўимиз бирге ацлы йы қ.

( лрсенбай баяғы  бизлер Гүлай екеўим из ш арш ы  ж өнинде 
(Йлисқанымызда не уш ы н бир нәрсе айтпақш ы  болып келгенин 
|#м Оизлерге өкпелеп кеткенлигин  сы бы рлап  айты п  берди. 
|у »1111111 соц үш еўим из ты ны ш  оты рды қ. А радан  көп ўақы т 
ЦисП-ақ, Д үйсен м олла ш ықты.

Г нди  қ ай тар , —  д ед и  Г ү л ай  қ у л а ғы м а  аў зы н  тақап . 
иҮн цсмсц» дегендей С эрсенбай екеўим издиц де ийним изден  
|йгмп қойды. Бизлер иш тен  көрип оты рмы з. Д үйсен м олла 
!|н 111)1 п ш ы ғы п ж эн-ж ағы на қарап  турды . Е ки  қолы н созы п 
ц*|»ниди. Аўзына алақаны н басы п әстен-әстен ж өтелип алды. 
|г|нн| ала С ералы  да  ш ықты .

Ҳ эзир ў ақты  екен, —  деди  м олла. С ералы  сөйлеген  
1)1111« 1' кеўи үйдиц  этирапы на айнала қарап бираз турды . Ж эн- 

111П |ы ц-ты цлады . С өйтти  де, Д үйсен м олланикине қарай 
Шурс бсрди. Олар эдеўир ж ерге барғаннан кейин бизлер де 
1»|(1И.1ммчдан қозғалдық. Соныц арасы нда олардыц ҳэр қайсысы 
Мнншрына бел ал ы п  бараты рғаны н  көрдик. Б излер, дэслеп  
|У|*||»1идс үй ийеси С ералы  Д үйсен м олланы  ш ы ғары п салм аға 
Ймртмрған ш ы ғар деп ойлаған едик. Е нди ойы м ы з натуўры
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екенине исене баслады қ. Соннан олар ҳеш  жерде иркилм ей, 
туппа-туўры  аўы лды ц арқасы на қарай бағдар алды .

А ўы лды ц  арқасы  қал ы ц  то ғай л ы қ . А ўы л ад ам л ары н ы ц  
сол то ғай л ы қ тан  ким и  арқалап , ки м и  еш екке арты п  оты н  
экел ету ғы н  ки ш кен е соқп ағы  бар еди. О лар қ асақ ан а  бул 
соқпақтан ж үрм еди. Ж олсыз дизилисип кетип баратыр. Ара- 
тура  арты на бурылады . Л екин, бизлерди ацғармайды . Олардан 
эдеўир кейинирек излеринен ере бердик. Тек қаралары н зорға 
көремиз. Олар тез-тезден  ирки ли п  ж эн-ж ағы на азм аз қарап  
турады  да, ж эне тезлик пенен алға  қэдем таслайды . Сөйте- 
сөйте аўьш дан еки  ш ақы ры мдай алыслап кетти. Қ алы ц тоғайға 
кирди. Бизлер қэпелимде олардан алж асы п қалм аў уш ы н күтэ 
сақлы қ пенен қәдем леримизди де ж ийилеттик.

Олар нэҳэн торацғы лды ц  түбине бары п иркилди. М олла 
торацғы лдан  баты сқа қарай аз ғана ж үрип , буққы ш лап бир 
ж ерге кирди. Д ем де оларды ц екеўи де сол ж ерде көринбей 
қалды . А змаздан кейин екеўиниц қазы п аты рғаны н абайладық.

—  У ғындыцыз ба, меницше, —  деди Сәрсенбай: —  Складты 
урлаған  усы  екеўи. М ен склад урланды  дегеннен-ақ, м ениц 
ағам  м енен  Г ү л ай д ы ц  ағасы  у р л аған  болса  керек  д ей ж ақ  
болы п, өзим ди эрец ирккенм ен. С ебеби, склад  урланатуғы н  
түнде булар екеўи бизиц үйде болып, көп сыбы рласты . А л, 
түн  яры м ы нан аўғанда, уйқы дан  оянатуғы н бир әдетим  бар 
еди, қарасам , екеўи сы рттан  ҳаплы ғы сы п үй ге  кирди. Ж эне 
сы бы рласы п көкнар ишти...

Усы ўақы тта мен Гүлайға «сениц экец де уры  екен ғой» деп 
айтпақш ы  болды м  да, ол бирден арға ш ы дам ай ҳаплы ғы п сес 
ш ы ғары п қояр деп қорқтым. Сөйтип оған қарасам, тула бедени 
титиренип  тур. Ш ы дам ай алға  қарай ж уўы ры п  кеткиси келип 
турған  секилли... С эрсенбай екеўим из еки ж ағы нан  услады қ 
та  ж ы лдам  аўзы н басты қ. Ө йтпесек эш караланы п қалы ўы м ы з
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еочсиз еди. С өйттик де, оны  сүйрей сала  бы лайы рақ ш ы қты қ. 
Ол бар  к ү ш и  м енен  ш а тқ а я қ  сал ы п , а яқ л ар ы н  теп си н и п , 
бизлерге күш  бермей кияты р. С онда да, аўзы н ж азды рм ады қ. 
Ж үрисимиз өнбеди. Б ы лайы рақ ш ы ққаннан  кейин еркин дем 
плсын деп аўзы н сәл босаты п едик, Г үлай  сьщ сы п-сьщ сы п 
жылап жиберди.

—  Бул ш ала молла сениц ағацды  да  азғы рған ғой, —  дейин 
дссем , С эрсенбай  өкпелейм е деп  тарты н д ы м . Д еген  м енен 
( 'орсенбай өзине беккем сы яқлы  еди. Гүлай үнсиз ж ы лаўы н 
даўам етпекте. Екеўлеп оны  қанш ам а ты н ы ш лан д ы рм ақш ы  
болсақ та, ол ж ы лай  береди, ж ы лай  береди... Гейде м урны н 
тартып:

—  Бизиц ағам, —  деп даўы сы  дирилдейди  де кейнин айта 
алм айды . С и рэ ж у б ата  ал м ай м ы з. Д еген  м енен  уры л ард ы  
аиықладық. Сөйтип үш еўимиз де изге қайттық. Биринш и бизиц 
үйге келдик. А пам  ты ны ш сы зланы п, есикке арқасы н берип, 
жолға қарап тур  екен.

—  Турды м уратпы сац? —  деди ол бизлердиц ж үрисим изден 
ганып, —  усы ўаққа шекем не қы лы п жүрсиз? Ҳаў, көпсиз ғой? 
Ж ылап ж үрген ким? Гүлай ма? Ҳаў, қы з баланы  да  ж ы лата 
ма екен? Ж олдасы ц ким , С әрсенбай ма? С эрсенбайж ан, сен 
елге тэрбияш ы  м олланы ц баласы  едиц ғой. О ртацы зда бир 
қыз бала неге ж ы лап  кияты р?

Сәрсенбай да  үндемеди, мен де үндемедим. М аған салы ўлы  
тосек бар екен. Соны ц үстине Гүлайды жатқарып, Сэрсенбайға: 
«ж убата тур»  дедим  де, асы ғы с ш ы ғы п кеттим. Қ ы ялы м  бул 
аўҳалды  М ецлим урат ағаға тез жеткериў...

Қар еле ж аўы п тур. А йнала жым-жырт. А байлап қарасам , 
бизиц үйге қарай кияты рған биреўдиц қарасы көринди. Ш амасы 
ичимизден ацлы п ж үрген  биреў болса керек, деген ой менен 
қораны ай н алд ы м  да, таса-таса  м енен М ец ли м урат аған ы ц
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үйине қарай ж уўы рды м . О ньщ  ж айы ны ц әйнегинен еле ж ақты  
ш ы ғы п тур. Қ арап едим, иш тен ҳеш  ким  көринбеди. Д эрриў 
ә й н еги н  қ ақ ты м . Д ы бы с ж оқ. А р ты м а  қ ар асам , б аған ағы  
көлецкедей  б ол ы п  көри н ген  б и реў  ж эне и зи м н ен  ки яты р . 
Ш ы р-пы ры м  ш ы ғы п тур: «Усыннан М ецлим урат аға  тез ш ы ға 
қоймаса, м ы наў биреў мени услап алады-аў». А йы п болса да, 
М ецлим урат ағаны ц эйнеклерин қайтадан қатты -қатты  урдым.

—  К и м сец ?  —  д еди  и ш тен  биреў. М е ц л и м у р а т  а ға н ы ц  
даўы сы н таны ды м . Бирақ, ол уйқы лы -ояў  болса итим ал. Тез 
ш ы ға қоймады . О ны  асы ғы слы қ пенен күтип  тепсинип тур  
едим. Ш ецгелдей пэнж е бирден ж елкемди қы сты . Бақы райы н 
десем , үлкен қол аўзы м ды  ж апты . Б өбектей  ж ецил болсам  
керек, қуш ақлаған  кисиниц қолы нда ты пы рш ы лаўы м  менен 
кете бердим. Бетине қарайы н десем  де қы йм ы лдай  алатуғы н 
емеспен.

—  Т и си ц н ен  ш ы ға р а с ац  ба? —  д еди  ол  п ән ж еси  м ен ен  
б ети м ди  қатты  қы сы п. Ол бэри бир аўзы м ды  босатпайды . 
Егер, тегерац  аўзы м  босаты лы п лебиз ш ы ғары ўға им каният 
туўса «М ецлим урат аға!» деп бақы рм ақш ы м ан.

Б ир ў ақ ы тта  ол тисленип  туры п , элле  нәрселерди  айта 
баслады. Д аўы сы нан Д үйсен м олла екенин таны ды м . М ецли- 
м урат ағаны ц үйинен қанш а узақлап кеткенимизди билмеймен. 
Ж ерге сы лқ ете қалды м . М ойы н ом ы ртқам  үзилип  кеткендей 
болды . Т икленейин  десем , бойы м  зил. Т ентиреклеп  бары п 
ж ам баслады м.

—  Турдымуратпысац? —  деди биреў. Қарасам —  М ецлимурат 
аға. Бар күш им ди  салы п орны м нан ы рғы п турды м . Ол бир 
қолы н м ойны м а салы п қуш ақлады . Түсим екенин де, оцым 
екенин де билмеймен. —  Ж ацағы  ким? —  деди ол.

Д үйсен  м олла М ецлим урат ағаны  көргеннен кейин  ғана 
найлаж  м ени таслап  қаш қаны н ж аца ғана түсиндим .
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—  М олла, —  д еди м  мен. Б асқ а  сөзге  ш ам ам  келм еди . 
Соныц арасы нда қайдан келгенин билмейм ен, С эрсенбай да 
пайда болды.

—  Н е қы лы п  ж үрсиз? —  деп сорады  М ецлим урат аға. 
Ьизлер о ған  б үги н  өзл ери м и з б ақ л аған  гү л л эн  ҳәд и й сен и  
ж ы лдам-ж ы лдам  айты п бердик.

—  Ооо, балалар, олар сизлердиц ацлы ғаны цы зды  билип, 
соцы нан өзлерицизди  ацлы ған  екен гой? Еле де аман қал- 
ганыцыз... —  деп М ецлим урат ағадан  енди  не қы лы ўы м ы з 
кереклиги ж өнинде кецес сораған болды қ.

—  Үшеў едик. Гүлай Т урды м уратты ц  үйинде ж аты р, —  
деди Сәрсенбай.

—  Неге?
—  Ә кесиниц де уры  екенин билип талы п  қалды .
—  Турды м урат, үйице басла, —  деди М ецлим урат аға.
—  М ен далаға ш ы ғам ан дегенш е м олла сени қанш а ж ерге 

шекем көтерип кеткен... —  деди М ецлим урат аға бизиц үйге 
жеткеннен кейин. Сөйтти де ол иш ке кирип Гүлайды көрди де:

—  Айналайын, қапа болма, жүр үйице ертип апарайын, —  деп 
оны түргелтип, —  сизлер де жүрицлер, бирге барамыз, —  деди.

С әрсенбай да, мен де қарсы лы қ етпедик.
Г үлайды ц үйинде экеси ж оқ екен. О ны  анасы на тапсы ры п, 

М ецлимурат аға менен кеттик.
Б ағана Д үйсен м олланы ц  қатты  қы сқан лы ғы н ан  қорқы п 

жерге таслап ж ибергенинен, тула беденим қақсап бараты рса 
да, олардан қалғы м  келген жоқ.

Д әслеп баслы қтикине бардық. Ол тез-тез бес-алты  адам ды  
жыйнады. Сөйтип түнниц  яры м ы  аўғаннан кейин М ецлим урат 
аға бизлерге:

—  Тоғайға, дэн көм илген ж ерге баслацлар, —  деди. М ениц 
ж үриўге ш амам  келмеди...

Оларды С әрсенбай баслап кетти.



76 Төлепберген Қайыпбергенов

14-БӨЛИМ

Е ки  к ү н  у д ай ы н а қар ж аўса да, б үги н  ҳаўа аш ы қ еди. 
А ппақ  қар  күн  менен ш ағы лы сы п әлем ди күндегисинен  де 
ж ақты ланды ры п ж ибергендей, кеўиллерим из хош. Көшеде қар 
ылақтырысып ойнаған балалар көп. Бизлерде дене ш ыны қты рыў 
саб ағы  еди. М ец л и м у р а т  аға  м у ға л л и м  б о л ы п  кел м естен  
буры нғы  оқы тқан  м олла «Қ ы ста қарда ойнамацлар, ы ссы да 
суўға  ш ом ы лмацлар» дейтуғы н  еди. М ецлим урат аға келгели 
дене ш ыны қты рыў деген эдет бизлердиц сүйикли сабағымыздыц 
бирине айналды . Ол усы сабақты  басларда «денсаўлы ғы цы з 
уш ы н пайдалы » деп көп үйреткен  еди. Бул сөз қулағы м ы зға 
биринш и мэрте тийгенде бэримиз молланы еслеп, тағлиматлары 
бийкар болса керек, деген уғы м да болғанбыз.

М о л л а н ы ц  м ы н а д а й  э д е т и  б ар  ед и : Б а з д а  ол  с а б а қ  
оқы ты п аты рғанда биреў есиктен бас суғы п нам азға айты п 
намаз хабары н айтса, сол өли уш ы н м оллам ы зды ц ш ы ннан 
қ ы й л а н ға н ы н  да , қ у ў а н ға н ы н  д а  б и л м ей м и з. Б и р а қ  қуў - 
ж ы цлап , орны нан  секи ри п -ақ  турады . Қ асы н д ағы  геўиш ин  
аяғы на ш ала-ш арпы  кийип, көбинесе бизлерди де ум ы тады . 
Ол асы ғы с есиктен ш ы ғы п бараты рғанда «деми түўесилген  
екен-э», дегенин-ақ еситип  қаламыз.

Ш ы ны нда да, ол бәрқулла «адамны ц деми санаўлы болады, 
түўесилсе өлесец» деп қулағы м ы зға да  қуйы п таслаған еди. 
О ған исенип мен де: «демим  түўесилип  қалм ағай» деп көп 
о й л ай ту ғы н  едим. Қ эне, ойлам ай  д а  көрш и! Ө лген д и  ким  
ж ақсы  көреди! А қш ам  ж атқаны м да усы  есиме түсе қойса, тез- 
тез ентигип  дем им ди  түўесип  алм айы н деп, сийреклеў  дем  
алы п жатаман. Көзим уй қы ға  кеткенш е еринбей, неш е рет дем 
алғаны м ды  бармақ бүгип  санайман.

Ә д е п к и  ге зл е р и  М е ц л и м у р а т  а ғ а  д е н е  ш ы н ы қ т ы р ы ў  
сабағы нда ж уўы р десе (бир өзим  емес-аў ҳэмм е де сондай)
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еқсем нен қара тас басқандай болы п ж үретуғы н  едим. Себеби, 
жуўырып болған сон ж үрегиц дүрсилдеп үсти-үстине қанш а дем 
аласац! Егер, сөйтип ж үрип демиц бирден түўесилсе, ўэссалам! 
Өзицди я  бейиш тиц есигинде, ямаса дозақтыц төринде көребер!

Усы ойлардан қутқарған М ецлимурат ағаға иш имнен рахмет 
айты п  ж үрем ен ... Д еген  м енен , М ец л и м у р а т  а ға  кел ген ге  
дейин пы сы лдап  ж уўы ра алм ай туғы н  көм пек балалар  енди 
ш аққанласып кетти. Ж уўы ры ўға ҳэммеси де үйренген. Қ айтама 
дене ш ы ны қты ры ў сабағы  басланса, буры нғы дан  да кеўилли, 
үлкен ўақты  хош лы қ басланады . Д ене ш ы н ы қты ры ў  екиге 
бөлинип ж арысыўдан басланады. Ж ары сты ц басланар алды нда 
М ецлим урат аға бизлерди екиге бөлип, ортада өзи қы зы л 
ж алаў услап турады . Бул «Қ ы зы л ж алаў ойы ны » деп аталады .

О йы нны ц  тәртиби  бойы нш а дизилискен  гүллэн  балалар  
теппе-тец  еки  топарға  бөлинеди. М уғалл и м  еки  ж аққа  тец  
қаш ы қлы қта, ортада туры п, ойын басланады . «Бир, еки, үш » 
деп санаса болғаны , ҳэр тәрептен бир бала м уғаллим ге қарай 
ж уўы ры п, оныц қолы ндағы  қы зы л ж алаўды  алады  да қарсы  
торептеги дизбе қатарды бир айналы п, өз топары на келеди ҳэм 
иоўбети ж етип ж уўы ры ўға  қолайласы п турған  өз тәрептары на 
окелип береди. С олайы нш а биринш и екинш и балаға, екинш и 
үшинши балаға (қызлар да ер балалар менен тец) береди. Қарсы 
горепте дэл солай ислейди, бирақ өз тэрепиниц  ж анаш ы ры  
болып ж уўы рады ... С оннан ец ақы рғы  бала қы зы л ж алаўды  
м уғаллим ниц өзине әкелип услаты ўы  тийис. Қ айсы  тэрептен  
сонғы ж уўы рған  бала биринш и болы п м уғалли м ге ж алаўы н 
услатса, соларды ц топары  утқаны!

Қ ан д ай  қы зы қ! Ҳ ә т те к и  ш ар ш аған ы ц д ы  билм ейсец ! Я 
жонжел, я ш аўқы м  көтерилм ейди.

Буры нлары  еки  дизеси  өрим -өрим  болы п ж ы рты л ған ш а 
асық ойнайтуғы нларды ц бири мен едим. Е нди берилип асы қ 
ойнаған балаларды  ж ек көретуғы н  болды қ. «А сы қ ойнаған
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азар, топ  ой н аған  тозар»... деп  буры нлары  ад ам лар  айтса , 
ж ек көретуғы н  едик, енди усы сөзди оқы ўдан қаш ы п ж үрген  
балаларға, сабақтан  төм ен оқы й туғы н  б алал арға  өзлерим из 
айтатуғы н  болды қ. Бас болы п өзим айтаман.

М ине, бүгинги  ойын да қы зы п кетти. Күн қатты  аяз болса 
да, ҳеш ким  тоцғандай емес. Бирақ, ҳәмм есиниц де м урны ны ц 
уш лары  қы зарган. С онда да суўы қты  елестирип ж үрген  ҳеш 
биреўи жоқ. Ҳ эр бир бала ж үреги  дүрсилдеп  қы зы л ж алаў 
қолы на тийгенш е асы ғы с түрде ш ы рпы ны п тур.

О йы нны ц қы зы ғы  менен ж аца ғана ортада турған  М ецли- 
м урат ағаны ц қэпелимде қайда кеткенин ацлам ай қалы ппы з. 
Бир топарды  мен, екинш и топарды  С эрсенбай басқаратуғы н 
еди. Бизиц топардыц балалары Сәрсенбайдикинен озы ўға қарап 
еди, эллеқаяқтан  пайда болған  М ецлим урат ағаны ц даўы сы  
ш ы ры ш ты  бузып кетти:

—  Тарқалыцлар! —  деди, ол буйры қлы  ҳаўаз бенен.
Бундай буйры қ команда тек сабақ питкенде ғана болатуғы н

еди. О йы н менен сабақтыц питкенин де байқамай қалыппыз-аў, 
деп тацланы сы п, тарқаўы м ы з бенен ж уўы ра-ж уўы ра классқа 
кирдик. Барсақ ақсақал, аўы л хож алы ғы ны ц баслы ғы , тағы  
бир ж игит отыр. А наў ж игитти  бурын бир көрген сы яқлы ман. 
Ол районлы қ билим лендириў ш ақабы нанман, деп бизлерге көп 
нәсиятлар айты п, м уғаллим ди  м ақтап кеткен сол еди. Бүгин 
қандай  ж ац алы қ бар екен деп ҳэр қы йлы  қ ы ял ға  ш үм ип , 
орны м да үнсиз ғана оты рды м. Ж аца ғана дене ш ы ны қты ры ў 
сабағында жуўы рысқан балалардыц биразы ҳаплы ғы цқы рап еле 
солы ғы н басалмай атыр. А л ақсақал, аўы л хож алы ғы  баслығы, 
районлы қ б и ли м лен д и ри ў  ш ақабы ны ц адам ы  м у ғал л и м н и ц  
оты ратуғы н орнында отыр. М уғаллим  олардыц бир қапталы нда 
тикейип туры пты .

—  Б алалар , —  деди  М ец л и м у р ат  аға  б и злер  ж ай л асы п  
болғаннан кейин. —  А ўыллық кецестиц баслығы, яғны й ақсақал 
сизлер менен сөйлеспекш и.
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А ғам  менен аўы л хож алы ғы ны ц ж ы йналы сы на барғанда 
усы кисиниц сөйлегенин көп көргеним  бар. Ө зи гейде қы зып, 
даўы сы ны ц бары нш а бақы ры п  сөй л ей туғы н  адам . Е гер  ол 
бизиц м ы н аў  киш кене кл ассты ц  и ш и н д е  тап  сондай  ети п  
сойлей қойса, ж ацғы рты п ж иберер деп ойлады м. Ж оқ, ол олай 
етпеди. О рны нан қозғалды  да, там ағы н  бир қы ры ны п қойды. 
Осик м уртлары н бирим-бирим  сы йпады . Бизлер оны  не айтар 
екен? —  деп ац-тац болы п оты рмы з.

—  С излердиц  тап қы рл ы ғы ц ы з уш ы н, —  деп баслады  ол 
олпец даўыс пенен, —  дәслеп рахмет айтаман! Сизлер бизлердиц 
қл гелигимизди таптыцыз. Есемурат ғаррыда гүна жоқ екен. Оны 
гореметтен қутқарды цы з. Ә кец болса да  эш каралап, оларды ц 
қы лм ы слары н  аш ы п  б ерген  С эр сен б ай ға , Г ү л ай ға , о л арға  
дослы қ пенен бирге ж үрген, басқарған класком  Т урды м уратқа 
рахмет ай ты ўға келдик. М ецлим урат аға  менен аўы л кецес 
баслы ғы , ақсақал, қол қы сы сты. Олар менен қатара оты рған  
жигит, районлық халы қ билимлендириў бөлиминиц хызметкери 
биринш и болы п қол ш аппатлады . Бизлер де оны қуўатлап, қол 
шаппатладық...

Күтилмегенде м аған сөз берди. Дәслеп не дерим ди билмей 
ойланып қалды м . Күни менен ҳеш  ким  елестирмеген ойлар 
ееиме түсти:

О ткен ж ы лғы  жаз!.. Егер М ецлим урат аға келип бизлерге 
\еш  нэрсе үйретпегенде, «дем им из санаўлы » деген қорқы ны ш  
пенен, ямаса, ондай ойларды ум ы ты ў мақсетинде, асық ойынына 
берилип дизем из тесилер еди, болмаса қаўы н урлы қта ж үрип 
ш аны ш қы  тү ў е  ш ош қа ац л ы ған  қоры қш ы н ы ц  м ы л ты ғы н а  
пыш ана болар едик... У сындай ж ам ан қы ялларды ц бәрш есин 
қы ялы м да изли-изинен  өзим ш е сайбағы слап  ойланды м . Он 
үш ж астаман. О йланы п сөйлейтуғы н ж астаман. М уғаллим  де 
ойланып сөйлеў ҳаққы нда, 10— 13 ж астағы  ақы ллы  балалар
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ҳаққында көп-көп әпсаналар, рәўиятлар айтып берген... «А қыллы 
ад ам  қы сқа  сөй лей д и »  деп те, М еқ л и м у р ат  а ға  тал ай  рет  
айтқан... Күтилмегенде:

—  Б излерди  бундай  күн ге  ж еткерген  М еқл и м урат  ағаға  
рахмет! —  дедим  күш ли  даўы с пенен.

К л асстағы  б алал ар д ы қ  ҳәм м еси  м ен и қ  ой лаған  ойы м да 
болса керек. Бэри теқнен ш уўласы п, м ениқ сөзимди қуўатлады:

—  Д у р ы с !  М у ғ а л л и м г е  р а х м е т !  М е қ л и м у р а т  а ғ а ғ а  
рахм ет!!!— дести  бэри ж абырласы п.

Не уш ы н м уғаллим ғе рахмет айтып атырғанымызды ақсақал 
м у ғал л и м н и қ  орн ы н д а қатара оты рған  үш еўи  де түси н и п , 
ж ады расқан  түр  менен бирден қол ш аппатлағанда, класс иш и 
буры нғы дан  да  күш ли  ж ақғы ры п  кетти.

А қсақал орнынан туры п, М еқлим урат ағаны  сүйип алғанда, 
бэрим из орны м ы здан туры п  жэне қол ш аппатладық...
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ТӘНҲА ӨЗИЦЕ МӘЛИМ СЫР

(мелодрама)

Тәцҳа өзице мэлим сырыц,— 
сениц бендец, ол ашылса, өзиц оныц 
бендесине айналасац.

Халық даналыгы.

Ҳэр адам жумбақ, адамгерши- 
ликтиц тийкары эне, усы жумбаққа 
бас ийиўден ибарат.

Т. МАНН.

А д а м  б а л а с ы  өз ө м и р и н д е  қ ы й л ы -қ ы й л ы  ә п с а н а л а р , 
гщ гим елер ты қ л а ў  ар қал ы  недей  о ғы р ы  д әртл и , я о ғы р ы  
қуўаныш лы қайсындай ўақы яларды қ гүўасы  болмайды  дейсиз? 
О ларды қ ҳәммеси кисиниқ есинде қала бергенде, онда оны қ 
оз басы  бир өзине аўы рлы қ қы лы п , ҳэр ад ы м д а сүрнигип  
ж ы ғы ла берер еди. Сол уш ы н да  «ким ниқ яд  етиў  қәбилети 
аз болса, ол бахы тлы » деген де гэп  бар. Ҳ аслы нда онш а ондай 
емес. Ҳ эр бир ўақы я тереқ  теқи зд и қ  түбине ш өккен тас киби 
бас м и й ди қ  бир ш ет қуўы слы ғы нда ноқат болы п ж азы лы п, 
ўақы тты қ өтиўи  менен ж арадарды қ денесинде қалы п қойған 
қорғасын оқты қ бир пы ты расы  киби, өзинен белги береди...

Д эл  со н д ай -ақ , м ен и қ  сту д ен т  гезл ер и м д е  ж ү з б ерген  
ҳэси р етл и  бир  ў а қ ы я  ж ан ы м а  ты н ы ш л ы қ  б ерм ей , ж азы ў

ь. Т. Қайыпбергенов
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сто л ы м д а  о ты р м асам  б о л м ай ту ғы н  д әреж еге  ал ы п  келген  
еди. Б ойы м ды  ж ециллетиў  м ақсетинде оны тезирек  қағазға  
түсириўге асықты м. Ә ллеқандай себеплер менен ол 1978-жылы 
«Ә м иўдэрья»  ж урн ал ы н д а  ж әрияланы п  та  үлгерди . С оннан 
соц  о ған  қ а й ты п  о рал м ай , б и р о та л а  у м ы т ы ў ға  ты р ы сқан  
едим, бүги н ли ги  ол ж эне, элле бир ш ала операциядан  соц 
ж арадарды ц денесинде қалы п қойған кесел м икробы ны ц қайта 
асқы нғаны  секилли  жэне м азам ды  қаш ы ра баслады... Ж азы ў 
столы на қайта оты ры ўға м эж бүр болдым.

* * *

...Сол ж ы лғы  бәҳәр ерте ҳэм  өзгеш е келген еди...
Бул ж ағдай бэрш е ж анлы -ж аны ўарларға әсте ж ан ендирип, 

ж ерл ер  ер те  көп ш и д и . У ш лары  и й н ед ей  ш а н ш ы л ға н  көк 
ш өплер дем де-ақ, п үтки л  элем ге төселген ж асы л гилем  яцлы  
больга қалды . А ғаш лар ерте бөртип, ж асы л липаслары н күтэ 
тез ж ам ы лды . Ерик ағаш лары  ақ, қы зы л гүллерге м алы ны п, 
айнала әлўан-әлўан  рецге дөнди.

Сол к ү н ги  тац  қап ы ры қ ы ссы  болы п баслан ған  менен, 
П ерихан  ж ол ға  ш ы қ қан н ан  кейин , ол ж асаған  үлкеге  ж аз 
биротала кирип келгенге усады . Солай болса да, өзлеринш е 
сақлы қ  пенен еле қы с ки йим лерин  таслам ай  ж үргенлер  де 
бар еди. О лардыц арасы нда П ериханны ц да  үстине сы я рецли  
сукно пальто кийгени , геж и орам алы н алқы м ы ны ц асты нан 
орап алғаны  онш а елестирилм еди . Қ уяш  көтерилген  сайы н 
адам ларға ҳэтте саям анларды ц қәдири арты п, баслары ндағы  
ҳэр  қ ы й л ы  рец д еги  тери  ты сл ы  м ал ақай л ар ы н  қоллары н а 
алы п , пальтолары ны ц сәдеплерин ж азды ры п көйлеклериниц 
ж ағалары н кец-кец аш паса, ж үргиси  келмей қалды .

Ф ерм а  о р ай ы н ан  к ү н и н е  б и р  р е т  қ а л а ға  қ а тн а й т у ғы н  
автобусқа толы  ж олаўш ы лар, әйнектен түскен қуяш  нуры на
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ш ы дам ай , ки м и  ал ақ ан ы  м енен , к и м и  ж аў л ы ғы н ьщ  ш ети  
менен, ким и  бас кийим ин  қолы на алы п, терш иген  ж үзлерин 
желпинисип, м энзилге ж еткенш е асы ғы слы қ пенен кияты р.

А втобустьщ  қуяш лам а ж ағы н д ағы  ортац ғы  қатарларды ц 
биринде оты рған  қараторы , аш  өлец, сул ы ўш ы қ  келинш ек 
Иерихан ы ссы ны  онш а итибарға алм ай, аяқлары ны ц арасы на 
тасланған  гөнетозлаў  ақ қап ш ы ғы н ы ц  аўзы нан  услап , ара- 
тура тикленицкиреп  қояды. Бирақ, ол әўелги пэтте сур рец 
пальтосыны ц қара қозы тери ж ағасы н артқа ы сы ры цқы рағаны  
болмаса, қы зы л геж и орамалы н басы нан алмады . Үнсиз. Гейде 
лйнектен ты сқы  дүньяға  нэзер таслап, иш инен гүбирленеди:

—  А лла, өзице ш үкирлигим  көп! Бүгинги  күнниц  пейли 
мениц м енен ерим  Ж ум абайды ц пейлим изге  усап  ж ады рап  
|у р . Аўа, м ен и ц  ери м  Ж ум абай  м енен  то п ы р а ғы м ы з бир  
ж ерден алы нғандай . Қ ы зы м  дэл  әкесине усаған , ақ  көцил. 
О ны ц  у за т ы л ы ў  то й ы  та п  у сы н д ай  аш ы қ  қ у яш л ы  асп ан  
астында өтсе, қандай жақсы!.. Тойға ш ақы ры лғанлар ҳеш тецеге 
иазы рқанбай  кеўи ллери  ы р зал ы қ та  келеди , қал м ай  келеди. 
Гойыца ш ақы рты лғанлар толы қ келсе де бахыт!

П е р и х а н н ы ц  оц  қ а п т а л ы н д а  о т ы р ғ а н  ат  ж а қ л ы , қус  
мурныныц асты ндағы  ж ум сақ сарғыш  муртлары ернин жапқан, 
орта ж аслард ағы  ж ол аўш ы н ы ц  иш и  п исип , қ ап тал ы н д ағы  
ж олдасы н сөзге ай н алд ы ры ў  нийетинде оған  көз қы й ы ғы н  
таслап, гэп  баслаўға себеп таппай  кияты р еди. П ериханны ц 
еринлери қы бы рлап  өзинш е элленэрсе дегенин ацғарды  да, 
ап-ацсат бурылды:

—  Келинш ек, автобусқа м ингели  үнсиз кияты рсы з. О йш ы л 
қара көзлерицизге қарасам көп сырлы нашарсыз, ал еркеклердиц 
көзл ери н е  м а гн и т  я ц л ы  су л ы ў  б е т -э л п е т и ц и зг е  қ а р а са м , 
кеўлициз тоқ, бахы тлы  ҳаял  көринесиз?

—  Ҳ эм и й ш е б ахы тлы м ан ! Қ ы зы м н ы ц  ж ац а  ш ац ар ақ қа  
отж ағар болған тойы на баратырман.
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—  Қ у тл ы  болсы н! Л екин , —  деп  ж ол аўш ы  та н д ан ған  
пиш инде м уртлары н еки ж аққа айы ры п сыйпалап, қы сы қ қара 
көзлери күлимлеп. —  Көзлерициздиц қараш ығына мэцги сицген 
ҳэсирет излерине итибар бермегенде, өзициз еле қыздайсыз!.. 
Ж оқ-э, сиз ойнап айтасыз...

К елинш ек м ы рс етип  күлди:
—  Ҳ аялларды мәфтун етиўге ш еберлигицизди қара сабақтай 

көзлерициздиц өзи-ақ айты п туры пты .
—  Я ғ-э, деп  ол тер  м енен ж уўы лы п , салпаўсы ған  узы н 

сарғы ш  м уртлары н  барм ақлары  м енен зэрре көтерицкиреп , 
тан аў л ар ы н  кец ей те  м ы й ы қ  тар тты . Н аш ар он еки -он  үш  
ж а с ы н д а  т у ў а т у ғ ы н  за м а н л а р  ө ти п  к е тт и . Ж а с ы ц ы зд ы ц  
еле оты зға  ж етпегенине ийм аны м  кәмил. Қ алалы лар  менен 
қатн асы ц ы з б олса  ж ақсы  билесиз, сизиц  қатарлары ц ы зд ы ц  
көбиси  еле ту р м ы с  қ у р ы ў ға  асы қп ай , қы з аты н  кеш и ри п  
ж үрипти.

—  М ен оты з алты дам ан. О н сегизимде перзент көргенмен. 
А м анлы қ болса, келеси ж ы лы  ақлы қ сүйермен, деген де дэмем 
бар.

Ж олаўш ы  ийнин қы сы п, сөз табалм ағаны н м ойы нласа да, 
сөйлемей қалғанды  нақолайлаў көрди.

—  М ен сизди бир жерде көргенге м егзетемен?
—  А лж асасы з. М ен қы ды раўы қлардан  емеспен, —  деди 

Перихан.
—  Газетадан сүўретин көргенсиз, —  деди алды нғы  қатарда 

оты рған  толы қ денели , аққуб а  келинш ек арты на буры лы п.
—  Ҳэр жы лғы  зүрәәт байрамына арналған тойдыц ат жарысында 
еркеклер менен тец ат шаўып, А қ  боз атын оздырып бас байрақ 
ала беретуғын падаш ы Перихан Нуржанова деген усы келиншек!

О л өзин  көп  ад ам л ар  т а н ы й т у ғы н  б о л ған ы н а  и ш и н ен  
м арды йса да, ки ш и п ей и л л и к  сақлап , м уц лы  көзлери  менен 
күлимледи:
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—  Аўа, аты м  П ерихан екени ырас.
—  К еш ирерсиз, мен сизиц аўы лға ж ақы н да көш ип, келген 

сдим, —  деди оныц қоцсысы жэне қуўжыцлап. —  Атыцыз оғада 
к>р екен! Бундай атты  таўы п қойған ата-анаца рахмет! «Пери» 
\ом  «Хан!» Я ғны й  перилердиц ханысыз! Гөззал перилердиц 
ханы, м ениц билдигим ш е, қапш ы ғы цы здағы  зат сойы лған қой 
юй! Тойға өли қойды ц гөш ин апары ўға бола ма?

—  А дамлар оты ратуғын маш инаға тири қой алды рмайтуғын 
болғаны уш ы н сойдырдым. Бэри бир, барған соц-эм, сойылыўы 
тийис қой. Ө зициз билесиз, қалалы  жерде таза  қой ети  онш а 
табыла бермейди.

—  Сиз ақы ллы  ис етипсиз, мен қэтелесиппен, —  деди ол, 
окиниш ли кейип пенен ийнин қысып. —  А қы лсы з еркек ырым 
етсе, ы ры м ы  қы ры н кетеди, дегендей болм аса жақсы. М ен де 
тойға бараман, бирақ қойды  таслап кеттим.

—  П улы н апарсацы з болады  ғой, —  деди бир даўыс.
—  С онда да қойды ц аты  қой, бийбазар күни  қалалы лар 

ски есе пулы на қой табалм айды .
—  Ш амурат аға, қандай тойға баратырсыз? —  деди арттағы  

қатарлардан бир даўыс.
—  Ж алғы з эжапамнан қалған бир туяқ-жийеним бар қалада. 

Сол үйленди!!! Өзи-әм қы зық жигит, армиядан келгенсоц «Оқы, 
оқы ж эне оқы ...» деген  д ан ал ы қ  бар —  деп, ж асы  қы рққа 
келгенде зорға үйленди.

—  Қ утлы  болсын!
—  Рахмет!
П этли кияты рған  автобусты ц дегерш иклери күтилм егенде 

жолдыц ш уқанағы на салт ете қалы п, көпш илик ж олаўш ы лар 
гилин тислеп ала ж азлағанлы қтан , енди сөйлескенди қойып, 
көзлерин алға  ти ги ў  менен болды.

П ери хан н ы ц  қ ап тал ы н д ағы  ж олаўш ы  бэри  бир тәўб еге  
келетуғы нлардан емес еди.
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—  Тойға ертеден хабар келген ш ығар?
—  Бүгин азанда аўы лдьщ  почтасы  телеграм м а деген қағаз 

экелип берди. А лы ўдан  ш ы ға бердим.
—  Қ ы зы цы з қаш ы п кетти  ме ям аса еркициз бенен ж ибер- 

дициз бе?
—  С изиц не ж ум ы сы цы з бар?
—  Ҳ әзир ата-анасы н ты цлам ай бир көрген ж игитине ерип 

кете беретуғы н  бийэдеп қы злар көбейип атыр.
Н еликтен де, П ериханныц қараторы ж үзи лалаптай қызарып 

барып басы лды :
—  О ндай  қы злар  б уры н ы рақта  болды , оларды ц қөбиси 

падаш ы-ш опанлардыц қызлары еди. Ол гезде қала түўе аўыллар 
менен қатнас қы йы н еди. Ж айлаўда ж екке ж үрип  ерж еткен 
қы злар қалалы  ж игитти  бир көрсе, оны ц менен қайты п көрисе 
алм айтуғы ндай  сезинетуғы н  едидағы...

—  Д уры с айтасыз. А лы с ж айлаўда қы з болы ў да, ж игит 
болы ў да  ацсат саўда емес. Қ ы зы цы з оны нш ы ны  питирип  пе 
еди?..

—  И нститутқа да  кирди...
—  Қ ы зы цы з сизге усап ақы ллы  болса керек. Қ ы злар бирин- 

ш и, екинш и курста ерге ш ы ғы п үлгермесе, ғарры қы з атанады.
П е р и х а н н ы ц  қ а р а  т о р ы  ж ү з и  ж э н е  қ ы з а р ы п , о ғ а н  

қы ры нлацқы рап  бираз қәҳәрли нэзер таслады .
Ж олаўш ы  оны ц ж ақты рм ағаны н сезсе де, мой бермеди:
—  Қ ы зы цы з күтэ  эдепли ш ығар?
—  О ған  ҳеш  қан д ай  н аразы л ы ғы м ы з жоқ... Б и рақ  «ана 

минез емес перзент туўады » деген даналы қты  билсециз керек?
—  А н а , э л б е т т е ,  п е р з е н т л е р и н е  к ө п  н э с и я т  а й т ы п  

тэрбиялайды . Солардан қандай  нәсияты цы з есицизде?
—  Ә деплиликти  эдепсизлерден-эм  үйрен, дегеним...
—  Ә ри қы з ерж еттирип, өзи де қы здай болы п сақланған 

сендей келинш ектиц ери өзин күтэ бахы тлы  санаса керек?
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—  Ерим ҳеш  ўақы тта бахы тсы з болған  емес!
Туж ы ры м лы  ж уўап  ж олаўш ы ны  қайты п сөйлетпеди.
Қалаға жетип, автобустан түсетуғын гезде жолаўшы албырап,

онын; ж ү ги н  кө тер и си ў ге  м ей и л л ен и п  еди , П ери хан  оған  
услатпай, қапш ы ғы н өзи алы п түсти. Ол ж эн-ж ағы на қарап 
үлгермей ақ, бос турған  бир таксидин ш оф ёры  П ериханньщ  
сски таны сы ндай  туўры  алды н а келип, қайда баратуғы ны н 
сорады да, қапш ы ғы н көтерисип м аш инасы на м индирди.

П е р и х а н н ы ц  ө м и р и  т у ў ы п , бул  қ а л а ғ а  усы  ү ш и н ш и  
мэртебе келиўи еди. Биринш и рет келгендеги көргенлеринен 
қэзир ҳеш теце қалм аған  секилли. Е ски  бир қабатлы  ж айлар 
орны на еки, үш -төрт қабатлы  көп ж айлар салы нған . Ж аца- 
ж аца көш елер пайда болған. Е кинш и рет —  өткен ж ы лды ц 
августы нда, қы зы  С ветлананы  институтқа киргизиўге экелген 
еди. Ол сол келген и н де аўы л ж ағд ай ы н д а  өскен қы зы н ы ц  
студентлер ж атақханасы нда болы ўы н қәлемей, ж алғы з баслы 
бир кем пирдиц сы рты  сулыў, иш и азада, уядай, бир бөлмесин 
кирейге алы п, С ветлананы  сол ж айда қалды ры п кеткен еди. 
Қала эдеўир өзгергенине қарамай, қы зы  туратуғы н  ж айды ц 
көшесин ш оф ёрға дуры с силтеп, ж ацы лы спай таўы п келди.

Е сигиниц  алды н сы пы ры п ж үрген  кем пир таксиден түскен 
Периханды бирден-ақ таны п, кеўилли сөйлене алды нан шықты.

—  Ҳо, П ерихан, тойға кияты рсац  ба? Көз айдын!
Перихан кемпирге ырза болса да, қызыныц күтип алмағанына

қайранлы ғы н ж асы ра алмады.
—  С ветлана оқы ўда ма?
—  Бизиц үйден биротала ш ығы п кеткенине бир ҳэпте болды.
П ери хан  то й ға  ш ақ ы р ы л ған  тел егр ам м а  ал ған ы  м енен ,

еле қы зы н  усы  ж айда, м ениц  кел и ўи м д и  күти п , ж и ги ти н е  
қосылмаған ш ығар, деген ойда еди, суўы қ м уз ж утқандай  иш и 
ғы м лады . Бирақ онысы н кем пирге сездирм еўге ты ры сы п, ац-
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тацы  ш ы қты . К ем пир оныц кейпин түсинди де күтэ  элпайы м- 
лы қ пенен:

—  С ветлана бүгин азан  менен күйеўин  ертип  келип, апам  
келсе, усы  кэрада күте турсы н өзлеримиз экетем из деп еди,—  
деди.

—  Бүйерден узақта  тура ма?
—  О нш а ал ы с емес. Ҳ о, анаў, төб еси  көри н ген  б и й и к  

ж айларда.
П ерихан кем пирдиц ийеги менен силтеген тэрепинде гилец 

зэўлим  ж айларга қарап эллеқандай қуўаны ш  сезимлер менен 
күлимледи:

—  Билесиз бе, апай, былты р мен сол ж айларды ц еле питпей 
турғаны н көргенимде, иш имнен, усы жайлар питсе, ец үстицги 
қабаты нда ж асағанларды ц эрманы  бармекен, —  деп едим.

—  Тап онда, Светланалар ец үстицги —  бесинш и қабатында 
ж асай ды . Б и рақ  м ендей  кем п и рди ц  м и н и ў и  м енен  түси ўи  
мүш киллеў. Светлана мени бир м эртебе әкетип еди, көкирегим  
қы сы п зорга ш ы қты м .

Ә ллеқайдан  С ветлана да  келип  қалы п,. анасы н  қапсы ра 
қуш ақлады . П ерихан м аўқы н басқанш а қы зы н сүйип-сүйип, 
қуш ағы нан ж азды ры п тула бойы на көз ж уўы ртты . Ол бурын- 
ғысынан толысып, бираз көрикленип кеткен сыяқланды. Ананыц 
қы ялы нан, «қы зы м  екиқат емес пе?» деген ой ж уўы ры п өтти.

С ветлан ан ы ц  дэл  анасы на м егзес қарап эрец  ж у қ а  ж үзи  
ш оқтай лалаплап  қы зарды  да, әкесине мегзес үлкен көзлери 
қы пы лы қлады .

—  А па, күйеў балац келе алм ай  қалды , кеш ирерсец. Ол 
тойды ц энж ам ы  менен ж үрипти.

—  Зыяны жоқ, қызым. Той дегенниц, ғалма-ғалы көп болады.
—  А па, онда кетейик! Ш еше, сиз де бирге ж үриц, апам  

менен сөйлесип отырасыз.
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Олардьщ жайы тарлығын көрген мийзамкеш  кемпир, алыстан 
ацсап келген  ана ж аца турм ы с қу р ған  тэж ирий бесиз қы зы  
мснен аўлағы нда сөйлесип, сы рласы п алсы н деген ой менен:

—  Рахмет, ш ы рағы м. Той күни, әлбетте, бараман, —  деп 
қалды.

Светлана анасы  арқалап әкелген ақ қапш ы қты  көтерм екш и 
болып еди, орны нан қозғалталмады :

—  Ой-бой, апа, сонш а жерден қой сойып әкелип не қыласац?
Қ ы зы нан  рах м етти ц  орны на кейис еситкендей  түй и ли п ,

ананыц кеўли қабарыцқыраса да, онысын сездирмеўғе тырысып, 
үнсизлик пенен қапш ы қты  өзи көтерип ийнине салды  да:

—  Басла үйице, —  деди.
П ериханны ц аўы лға тэн  кийим лери , бүкирейип  қап ш ы қ 

арқал аған ы  б олм аса, олар  ҳ ақ ы й қ аты н д а  да, анасы  м енен 
қызына емес, әжапасы менен сицлисине усайтуғын еди. Жөнекей 
оз ара қы зғы н  әцгим елерге берилип, бес қабатлы  ж айларға 
дсмде-ақ ж етип келди.

Б уры н  б у н д ай  б и й и к  ж а й ға  к ө т ер и л и п  көрм еген  ҳ аял  
күтэ ғуж ы рланы п, арқасы ндағы  ж үгин  ҳэр қабатты ц тусы нда 
ийнине екш ецкиреп бир көтериў менен, соцғы бесинш и қабатта 
м ац л ай ы н ы ц  те р и н  сы п ы р ы п , қы зы  аш қан  көк  қ ап ы н ы ц  
босағасы нан атлады  да, ийниндеги  қапш ы қты  ғүрс еткизип  
жерге таслады. Қы зы ж ы лдам  сүлги алып, анасы ныц терш иген 
бетин сы пы рды  ҳэм  ж уўы н ы ў бөлмесине м ирэт етип  апарды.

П ерихан суўы қ  суўға  ж уўы нған  соц бираз өзине келип, 
т е с е с т и р и п  қ о й ы л ға н  б ө л м ен и ц  қап ы сы н ан  иш ке к и р ген  
пайытта, жайдыц төрги дийўалы ндағы  сүўретлерди ҳәм олардыц 
қатарында ийинликке кийдирилип  турған  күтэ ескиш е үлгиде 
пиш илип тигилген айды нлы  көйлекти көзлери ш алғаны  мэттал:

—  Сорым!!! —  деди болғаны . Басқа тилге келмей, ж азы қ 
мацлайынан бирден моншақ-моншақ тер ш ығып, деми қысылды



90 Төлепберген Қайыпбергенов

да, дизелеринен ҳал кетти. Ж айдьщ  төбеси еденге түсип, едени 
ж оқары  көтерилип  бараты рғандай  м ийи  аўы лж ы п, түбинен  
кесилген ағаш тай  әсте-әстелеп дус төм енине ж ы ғы лды .

Ҳ эзир ғана сап-саў анасы на не болғаны н түсинбей қы зы  
оны ж ы лдам  сүйем екш и болы п еди, үлгермеди.

П ери хан  азл ап  өзин  т у т ы ў ға  ты ры сы п , төрге  салы ўл ы  
төсекке қарай ецбеклеп ж ы лы сты :

—  Қызым, —  деди оған ҳаўа жетиспей, үсти-үстине ентигип.
—  М ен кү тэ  ш арш аған секиллим ен. Ө зиме келгенш е үстим е 
ҳеш  ким ди  киргизбей  тур.

—  Я қш ы , апа!
П ерихан м ацлайы н тасқа уры п алғандай басыньщ  иш и мец- 

зец  болы п өзиниц өм ир ж олы н көз алды на келтире баслады...

* * *

А д а м  өз ө м и р и ц и ц  а қ ы р ы н а  д е й и н  б а с ы н а н  н е н д ей  
ўақы яларды  кеширмейди?...

...П ериханныц экеси Н урж ан исмли адам  өз аўы лы ндағы  
а қ ы л л ы , көп б ал ал ы  ад ам л ар д ы ц  бири  еди. Ж а л п ы л ам ай  
кол хозға  ж ә б д и л л ести р и ў  б асл ан ған  ж ы лы  ҳ а ял ы  сүзекке  
ш аты лы п , балалары  қы зы лш а м енен аўы ры п, еки  ж ы лд ы ц  
иш инде өзи менен киш кене қы зынан басқалар бул дүнья менен 
м эцгиге хош ласты . Солай етип Н урж ан ғарры, қы зы  П ерихан 
аҳы ў-зар  ш егип , көп өлим  сарқы ты  болы п қалды . Б арлы қ 
ж ы йған-тергени өлилерди ж ерлеўге Ж умсалғанын көрген аўы л 
адам лары  ж эм лесип, бийш ара өм иринш е ат м инип көрмеген 
адам  еди, деп аяп, оны ц үстине ат м ингенниц  кеўли өскин 
болады  десип, Төбел торы  бир ғунан  саты п алы п берди.

«Бас қатты  ма, тас қатты  ма?» деген саўалға «бас қатты » 
деген  ғой  даналар. Н урж ан  ғарры  барлы қ ж ағдайға  көнип, 
а ў ы л л а с л а р ы н а  ы р за  б о л са  д а , е н д и ги  ж а л ғы з  қ ы зы н ы ц
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ги р и л и ги  у ш ы н  бул б ах ы тсы з қ а қ ы р а с ы н  та с л а п , қоны с 
озгерткенди м ақул көрди, Қ айда барады ? Қ арақалпақстаннан  
ш ығынып кетиў түўе өз аўылынан былай-былай ш ы ғы п көрме- 
ген, он ы қ  үстине, өм ир бойы  ат м и нип  те көрм еген адам. 
Оньщ  ы ры м  етип, қоныс өзгертиўге нийетленгенин қоцсылары, 
аўылласлары қустаны қылмады. Сөйтип олар, «Неде болса елден 
бөлинбе, Н урж ан, билесец, қапа болсац тасқы н суўды  ж ағала, 
деген даналы қ бар ғой, А рал  тецизин ж ағалаған  ж айлаўларда 
бизиц колхоздыц да фермасы бар, сояққа көшип, астына атыцды 
минип, м ал  баға ғой» деп кецес берди... О л қарсы ласпады .

К олхозды ц  ф ерм асы н д а  ислеўге  келисип  тец и з там ан ға  
көшкен бес хож алы қты ц бэри де Н урж ан ғарры  сы яқлы  ақ 
кеўил адам лар еди. О лар менен дем де-ақ таты ўласы п, ж ум ы с 
бөлискенде, ол саўы н сы йы рларды  бағатуғы н  болды . Сол бес 
хож алықтан оған тәғдийри көбирек ж ақы ны  —  ж асы  ж игирм а 
беслер ш амасындағы  бир аяғы  иш тен келте туўы лған  Ж умабай 
деген ақсақ  ж и ги т  еди... О ны ц орташ а бай экеси колхозға 
ж әбиллесиўдиц дэслепки  ж ы лы нда-ақ  конф искация қы лы ны п, 
қам ал ы п , б и р  а қ ш а м д а , ә л л е к и м  тә р е п и н е н  ө л ти р и л ге н . 
Енди оны ц ү й и н д е  ж есир анасы  м енен екеўи. Н урж анны ц  
келип  қ о с ы л ы ў ы н а  б а й л а н ы сл ы  қ а й т а д а н  б о л ған  ж у м ы с  
бөлиспеде Ж умабайға бузаўларды бағы ў тапсы ры лды  да, анасы 
саўы нш ы ларды ц бири болды.

Я ры м -яры м н ан  қ у р а л ға н  усы  еки  х о ж ал ы қ  б и р -б и ри н е  
гэғдийри ж ақы н лы ғы н сезингенликтен  бе, ш ийм е-ш ий қоныс 
басты. Бирақ еки яры м ны ц ҳеш  қайсысы бир пүтин  болы ўды  
еслерине де келтирген емес. Ж умабайдыц жесир анасы өмириниц 
ендиги  бөлегинде эллеким  менен қайта бас қосы ўды  эрман 
етпеди, ал  Н урж ан ғарры  болса, ж алғы з қы зы н әллеқандай 
өгей ананы ц қолы на ж олта етиў  бы лай турсы н, көзинен бир 
замат таса  қы лы ўды  ақы лы на уғрас келтире алмай, биринш и
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к ү н н е н -ақ , он ы  аты н а  м и н ге с т и р и п  ж ү р и п  м ал  б ағы ў д ы  
баслады. Бул еки ж арты  хож алы қ сы рттан  бир-бирине күтэ  
усас көринсе де, ҳэр қайсысы өз тэғдийрлериниц  қулы  болып, 
бири екинш исине усаўды, ҳаслан қәлемеген менен, басқалардан 
гөре бирин екинш иси сүйеў билип, қары м -қатнас қы лды .

Ж умабай ж игирм а беске ш амаласқаны менен эри бай баласы 
атан ған ы  себеп ли , эри  м ай ы п л ы ғы  себеп ли , өз қатарлары  
м ен ен  б ос  ў а қ ы т ы н д а  д а  о й н а п -к ү л и ў г е  ж а с қ а н ы п , тек  
анасы н айналы п өскенликтен, елеге ш екем ацгөдек балаларға 
уқсайтугы н  еди. А ўы лда ақы ллы  адам  атанған  Н урж ан ғарры 
менен қоцсы болғаны на қуўанып, ғаррыныц өмирден алған мол 
тәж ирийбесинен үйрениў  уш ы н ақы л гәплерин көп ты цлаўды  
үрдис етету ғы н  болды . К ем пир нэренж ан  ж ал ғы з улы ны ц  
рабайы на қарап, оныц Н урж ан ғарры менен көбирек бас қосып 
оты ры ўы  уш ы н, кеш ки пададан  келерге там ан  қы зы  екеўине 
де ыссы  ш ай демлеп қояды. Ғарры оған алғы сы н жаўды ры п, 
тай ы н  ш ай ға  оты рады . Ш ай үстинде базда  әцгим е дүкэн ы  
қы зады . Ғарры өм ир тэж ирийбесинен  дана гэплер  айтады.

—  Жумабай балам, —  дейди ғарры ҳэрўақ-ҳәрўақ. —  Алдын- 
дағы ны  көрип пикир қы лы ў керек, арты ндағы ны  көрип ш үкир 
қы лы ў керек...

Жумабай менен анасы, оныц нэсиятына ырза болып отырады.
—  Берекет тап, қурдас, илая қы зы ц бахы тлы  болғай, өз- 

леримиз көре алмаған жақсы өмир балалары мы зға несип еткей,
—  дейди кемпир.

—  Ө м ир м аған көп нәрсе көрсетти, —  дейди ғарры  және 
йош ып. —  Т ил менен түй и л ген  түй и н д и  тис пенен ш еш иў 
оғы ры  қы йы н екен...

Еки-ж арты  хож алы қты  ж ақы н ласты ратуғы н  ж эне де бир 
жағдай ҳеш қайсысы қалаға барып базарлаўды қәлемейди. Егер 
хож алы ққа керек б уй ы м ға  ям аса  кийим -кенш екке зэрүрлик
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гу ў с а , қ о д с ы л а р ы н а н  б а за р ғ а  б а р а ж а қ  б и р е ў и н е  а м а н а т  
қосады. Солай етип, сол базарға кеткен адам  базар-ош ары н 
гам ам лаған  сон  қ ай тп ай , бир  неш е к ү н л еп  ә л л е қ а я қ т ағы  
агайин-туўысқанларына қы ды рып, нешше күнде айналы п келсе 
дс, сонын ж ум ы сы н өзлерине алы п, м ацлай  ш ы тпастан  ислеп 
жүре береди.

Н урж ан ғарры  қы зы н аўы лға ж иберип, м ектепте оқы ты ў 
п и й ети н ен  б и р  н әўи й е  ў а з  кеш кен  еди , б и р ақ  та  колхоз 
о р ай ы н ан  а ш ы л ға н  м ек те п  о қ ы ў  ж а с ы н д а ғы  П е р и х а н д ы  
да д ы қ қ а т т а н  ш е тт е  қ а л д ы р м а д ы . А л ы с  ж а й л а ў л а р д а ғы  
иадаш ы ларды ц балалары н арнаўлы түрде ф ерм адан ф ермаға 
отип ж үрип оқы татуғы н м уғаллим  бекитти. (Ондай м уғаллим  

«ж анбас м уғаллим »  деп аталатуғы н  еди). О ны ц ўазы йпасы  
ф ерм ада и сл ей туғы н л ард ы ц  үй л ери н д е  гезек  пенен қоны п, 
мектеп ж асы ндағы  балаларға сабақ үйретеди. Гэ бес күнде, 
қэптесинде, я  он күнде Н урж ан ғарры никинде де бир қонып, 
11ериханға ҳәриплер үйретип, жэне айналып келгенше, тапсырма 
берип кететуғы н  болды.

П ерихан күтэ  зийрек ҳэм  зейинли  қы з еди. М уғаллим ниц  
үйреткенин, тапсы рм алары н ж ақсы  м ецгерип, тез саўат аш ып, 
ски ж ы лда-ақ  оқы ў китаплары н, биреўдиц ж азған  хатлары н 
оқы йтуғы н дәреж еге ж етти.

Қ ы зы н ы ц  ж асы  он  т ө р т к е  т о л ға н  соц , әк еси н д е , он ы  
м уғаллим нен қы зғаны ш  сезим и оянды.

—  М уғаллим  иним , —  деди бир күн и  күтэ  ж ум сақлы қ 
менен. —  Ж ети бабасы нан бери әлипти таяқ  деп билм ейтуғы н 
адамныц қызына азлап саўат аш ты рғаны ц уш ы н шексиз рахмет! 
«Л аданны ц ж үреги  тилинде, дананы ц ти ли  ж үрегинде», деген 
бабалар. Қ ы зы м ны ц ендиги  билим и тилинде емес, ж үрегинде 
пайда болсын! Е ндиги  ж ағы нда ол м ениц бүгинги  кэсибимди 
үйренсе де ж етк и л и к л и . А ш ы қ  гэп л ери м  у ш ы н  өкпелем е,
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ендигиден былай қы зы м ды  оқы ты ў м ақсетинде үйге  келмей- 
ақ қой.

Бул пикир м ектептиқ директоры на да, колхоздыц баслығына 
д а  ж е тт и  б и р а қ  о л ар  кеў л и  ҳ ә с и р ет л и  Н у р ж ан  ғар р ы н ы  
мәж бүрлеўге ж үрексинбеди, ал  қы зы  м еҳрибан экесин ж алгы з 
таслап кетиўге қыймады. Солай етип Перихан он төрт жасында 
оқы ў галм а-ғалы нан  азат етилди.

Ж ы лдан-ж ы лға колхоздьщ маллары өсип саўын сыйырларды 
бағы ў  бир падаш ы ға аўы р соғатуғы н  болы п қалғанлы қтан , 
Н уржан ғарры сол ж ы лы  ферма баслығы менен сөйлесип, қызы 
уш ы н арнаўлы А қбоз деген ат сорап, оны  өзине ж эрдемш и 
падашы етип алды. Өмиринш е аўыр мийнет етип, көп ҳәсиретти 
бастан кеш ирген ж апакеш  ғарры  бираз ҳәлсиреген еди, келеси 
ж ы лы  қатты  келген қы сқа ш ы дамай, аязлап  аўы ра беретуғы н 
болды . Бирақ, ж алғы з қы зы н пада менен ж екке ж ибериўге 
көзи қы ймай, эл леким ниқ алдарқаты п әкетип қалы ўы нан  да 
қорқы ны ш  пенен, қы зы на ж ақсы  сөз айтқан  адам лардан да 
иш и н ен  қы зған д ы  д а  ж үрди . Д еген  м енен, ғар р ы л ы қ  оны  
ж еце берди. С онда д а  ж ум ы стан  қалғы сы  келмейди. О ны қ 
исенетуғы н адам ы  тек Ж умабай ақсақ болы п, бир күни  оны қ 
менен сырласы п, екеўи орын алм асты ры ўға келисти. Я ғны й 
енди ол үйлерге ж ақы н жерде бузаў бағы ўға өтти. Ж умабай 
П ерихан менен ири м алларды  бағатуғы н болды. Бул өзгерис 
әўелинде П ериханға бираз өгейлеў көринген менен иш инен 
унатты  да... С оқ-соқ ол Ж ум абайға үйренисип кетти.

Ж умабай қой аўзы нан ш өп алм айтуғы н  ж уўас, адам ларға 
түўе, ҳэр бир ж анлы  м ақлуққа күтэ  қайырқом, м еҳирли, өзи 
көп сөйлемейтуғын ж игит еди. Дүзге биринш и ш ы ққан күннен 
баслап-ақ П ериханға туўы сқанларш а м инэсибет сақлады . О ған 
Перихан да ырза. Ҳэр күни кеште әкесине онық мийирбанлығын 
м ақтап келеди. Бул Н урж ан ғарры ға унап, қы зы на қарайтуғы н
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адам табы лғаны на қуўаны ш  пенен арқайы нлы қта, бузаў бағы ў 
ж ум ы сы нда биротала қалды.

... А йлар өткен сайы н П ериханньщ  м инези өзгерип өзге- 
лсрге түсиниксизлеў кейип пайда бола баслады . Гейде күтэ 
ш ы рты лдақ, бы ж ы қ, гейде қабағы  ж абы лы п узақ  күнге бир 
аўыз сөз сөйлемейди. А занда жумысына кетерде де бурынғыдай 
асықпайды, көбирек таранады, кийим лерин дүзестирип, илаж ы  
бары н ш а оларды  те з-те з  аў м асты р ы п  к и й и ў ге  ты ры сады . 
У сылайынш а ҳэр күни  пада айдаўға кеш иғип қала беретуғы н 
лдетти ш ы ғарды . О ньщ  не уш ы н өзгергенин экесине бираз 
дэрежеде түсиникли , бирақ не қы лары н билмейди. Бир жола 
ол не болса да  кецес сорайы н деп, Ж ум абайды ц кем пирине 
барып аз ғана сы рласы п еди:

—  Билесец бе, қурдас, халы қта «А нақды  қасы цда сақласац, 
қы зы цды  ал ақ ан ы ц д а  сақла, ан ац ды  ал ақ ан ы ц д а  сақласац , 
қызыцды төбецде сақла» деген даналы қ бар. С оған ы лайы қ 
ис ислей бер, —  деди кемпир.

...Перихан ерж етип  көкирегине м уҳаббет оты  уш қы н лай  
баслаған еди. Ә ттец , м уҳаббет биреўлерге бирден-ақ үндеў 
бслгиси  болса, еки н ш и л ерге  сораў  белги си  болы п  келеди. 
11срихан уш ы н ол еле сораў белгиси еди. М инезинде түсиниксиз 
Iүрде пайда болған  өзгермели сезимлер, айналасы ндағы ларға 
опы парасатлы  қы з көрсетпейж ақ. С ы рласы ўға ана жоқ, экеси 
мснен сө й л еси ў  уят. О л өзин  қ ан ш а қатты  ту т а й ы н  десе 
дс, айры қш а сезимлери еркине бағы нбайды . Базда, аўы лдан 
паданы айдап  ш ы ққан  соц, көп кеш икпей-ақ, А қбоз дөненин 
ойнақлаты п өзинен он алты  жас үлкен Ж умабайға зәцгилесип 
барады да, оны ц аты н бирден қам ш ы лап-қам ш ы лап жибереди. 
Қамш ыға төтепки  бермей, Ж ум абайды ц торы  аты  бир өцкип, 
қуйы нлаты ўы  менен ш аўы п кетсе изинен ш ақалақлап  күлип 
қалады.
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Қыз минезли Жумабай оныц қолға үйретилмеген асаў тайдай 
озбыр ҳәрекетлерине аш ы ўланбастан, сол ш аўы п кеткенинен 
қара гөрим  ж ерде аты н иркип, қаўы нньщ  ш опағы ндай  ири 
аппақ тислерин көрсетип, ж ы м ы йы ўы  менен арты на айналы п 
келеди.

Ж умабайдыц күлген ш ы райы  күтэ ысық, адам да әллеқандай 
м еҳир , өм и рге  с ү й и сп ен ш и л и к  о ятату гы н  еди. С ол уш ы н 
П ерихан оны ц бундай ж айдары  м инезин  унаты п, озбы рлы ғы  
уш ы н кеш ирим  сорайды.

Ә ў ел ги  к ү н л е р и  П ер и х ан н ы ц  ҳ әр ек ети н е  тү си н б ей , ал 
бирден  қ ам ш ы л аған д а , аты н ан  ж ы ғы л а  ж азл ап  қал ату ғы н  
Ж умабай бара-бара қыз жақынлаўданг не қы латуғы ны на түсинсе 
де, қэдим гисинш е ацқаўсы рағаны  болмаса, өзин күтилм еген  
ж ағдайға таярлап қы з ойнаса иш инен қуўанатуғы н болды. Қыз 
өз ҳәрекетинен өзи уялы п, кеш ирим  сорай қойса, ол қайты п 
ойнамай қалама, деген қэўип пенен ж айдары ланы п:

—  Зы яны  жоқ, П ерихан, өзим ниц де қатты  ш апқы м  келип 
тур  еди, —  дейтуғы н  болды.

Ж аты қ  м и н езл и  Ж у м аб ай д ы ц  к ем -кем н ен  кеў л и  өси п , 
өзи бираз сергекленди. К үнде-күнде сақал-м урты н сулыўлап 
п а р д о зл а й т у ғ ы н  э д е т т и  ш ы ғар д ы . О н д а ғы  бул  ж а ц а л ы қ  
П ериханға күтэ унай  баслады. Бир күни, кец ж айлаўға ш аш ыла 
ж айы лы п  аты рған  сы йы рларды  бақлаў  уш ы н, бир ш оқалақ 
төбеш игине ш ығып, екеўи бир-бирин иш лей сынасқандай кейип 
пенен турғанда, қы з баты ллы қ пенен биринш и үн  қатты:

—  Ж умабай, сеннен бир нэрсе сорасам  м ейли ме?
Б эрҳам а «Ж ум абай  аға»  д е й ту ғы н  қы з не у ш ы н  «аға»

деген ҳүрм етли сөзин түсирип таслағаны  Ж ум абайға өләмәтә 
ш еш иўи  қы й ы н  ж ум б ақ  болм аған  менен, биресе қуўаны ш , 
биресе қорқы ны ш  кейпин туўды рды .

—  Сорайбер, айналайы н, —  деди бираз нем қурайлы лы к 
пенен.
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—  Д үньядағы  ец күш ли  ҳэм  уллы  нәрсе не деп ойлайсыз?
Ж ум абай бирден табалм ай , қы здьщ  бетине тикленсе де,

очин қуяш қа қарағандай сезинип, көзлери қы пы лы қлаўы  менен 
жүзин төм ен алды.

—  М ейли, бул сораўы м  қы йы н болса қоя ғой, —  деди қы з 
оган ти к  қараған  ҳалы нан  м үдирмей. —  Бирақ дүньядағы  ец 
иозик ҳэм эззи  нәрсе не екенине ж уўап  таўы п бер?

Ол ойланы п алғанш а пурсат бериў уш ы н қы з аты н қамш ы- 
лап жиберип, өзлеринен арманы рақта ж айы лы п ж үрген паданы 
бир айланы п қайтты .

—  П ерихан, —  деди Ж ум абайды ц ж азы қ м ацлайы  әдеўир 
гана терш ип. —  Қ әтелессем , кешир. М еницш е, дүньядағы  ец 
күшли ҳэм уллы  нәрсе м уҳаббет деп ойлайман. Себеби, барлық 
гириш илик тек  м уҳаббетке сүйенип туры пты . С оны ц менен 
бирге д үньядағы  ец нәзик ҳэм әззи нэрсе де —  м уҳаббет деп 
ойлайман, буған дәлил  —  барлы қ азап-ақы рет, даў-жэнжел, 
х,отте өлим  м уҳаббет себепли болады...

П ер и х ан  ө зи н и ц  бул  ж у ў а п л а р ғ а  қ а н а а т л а н б а ға н ы н  я 
қанаатланғаны н уқты рм аў нийетинде оны ц аты н ж эне қам ш ы - 
лап-қам ш ы лап ж иберди. Ж умабай өзинен он алты  ж ас киш и 
қы зды ц б а л а л ы қ  ҳәрекетл ери н е  көн ли ксе де, сораўлары н а 
қарап «қалай, ақы лы  толы ққан  ба?» деген ой менен, бийғам  
тур еди. А сты ндағы  торы сы  қам ш ы ға ш ы дам ай аспанға бир 
сски рген де , Ж у м аб ай д ы ц  с а л м а ғы н а  ш ы д ам ай  гөне ай ы л  
үчилип, ол ер менен қуШ ақласа артқа аўнап түсти. Бир аяғы  
майып адам ны ц ж эне бир ж ери сы ны п кетпеди ме екен, деп 
ойланбастан қы з қэдим гисинш е селк-селк күлиў  менен алы ста 
ш аш ы лы цқы рап ж айы лған  паданы  топлацқы раў  м ақсетинде 
жэне өзинш е ш аўы п кетти.

Торы ат ийесине усап күтэ ж уўас еди. Ж умабайдыц ж ы ғы л- 
ганы на өзи айы плы дай, алы слап  кетпеди. Қ ум ға ж ы ғы лғаны
I. Т. Қайыпбергенов
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уш ы н Жумабайдын, ҳеш  ж ерине зы ян келмей, тез түргеле сала 
үстиниц  ш ақы н  қағы ны п, айы лды ц  үзигин  қай та  ж алғады  да, 
қай та  ертледи. Ж умабай уш ы н ж ы ғы лғаны  ар көринбедидағы , 
ал  қайтарған  ж уўабы ны ц қы зға унаған-унам ағаны н билиў  тап  
ҳаўадай керек еди. Усы м ақсет пенен аты на м инип, қы зды ц 
изинен  ж өнем екш и болған  гезде оны ц  қ у й ы н латы п  ш аўы п 
кияты рғаны н көрип гидирди. П ерихан сол пэти менен төбеш ик 
қум ны ц  ж анбаўы ры нда иркилип, ж оқары ға қарай:

—  Ер ж и ги тти ц  тақы м ы  бос болмаўы  керек ғой? —  деп 
даўыслады.

А я ғ ы н ы ц  м а й ы п л ы ғы  у ш ы н  ө зи н  б э р ҳ а м а  тө м е н ш и к  
тутатуғы н Ж умабайға «ер ж игит» деген сөз унапг кеўли ҳаллас- 
ласа да, оған ж ағы м лы  қандай сөз айтарын билмей, тула бедени 
терлеп  салаберди . Ол пэске түсип , П ериханны ц  сораўларға 
қайтарған  ж уўаплары  уш ы н пикирин  билиў  нийетинде:

—  П ерихан , сөз сөз туўады ... —  деп б асл аған  еди, ол 
ақы ры н айтқы збай-ақ, тез оған  қатарласы п келип торы  атты ц 
саўы ры сы на ж эне уры п-уры п жиберди. Бул сапары  ол аты ны ц 
ж алы на асы лды  да, қы зды ц пәтин қайтармай, ж айы лы п ж үрген 
паданы  айы ры п, кец ж азы қ даланы ц ортасы  менен қуйы нлата 
жөнелди. Ж умабай менен бирге бираз ж ы л падаш ы лы қ қы лса 
да , оннан  еркеклерге  тэн  сөзлер  еситпеген , б и рақ  өзинш е 
ерж етип, м уҳаббет сезимлерине толы қ м анты ғы п, кец ж азы қ 
д а л а ғ а  ж а н ы  с ы й м а й  ж ү р е т у ғ ы н  қ ы зғ а  Ж у м аб ай  м ен ен  
дегиш иўден, оны  м асқаралап күлиўден  басқа —  хош лы қ ж оқ 
еди... О ны ц изинен ж эне ш ақалақлап  күлиўи  менен қалды .

Ж ум абай  қара  көрим  ж ерден  ай л ан ы п  кел д и  де, қы зға  
ж уўаплары  унаған-унам ағаны н сораўға баты на алм ай , ж үзи  
лалап тай  қы зарды . С өйтсе де қы з ж эне аты м ды  урарм екен 
деген ой менен көз асты нан урланы п қарап турды .

Қ ы з Ж у м а б а й д ы ц  ж у ў а п л а р ы н а  қ а н а а т л а н ғ а н  м ен ен , 
әцгим есин даўам лап, өз ойы н өзи м ецгерип кете алм ағаны н
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уматпай, қабағы  булттай ж абы лды  да, үнсизлик пенен аты ны ц 
жүўенин тарты п  артқа бурылды.

—  П ерихан, —  деди Ж умабай әстен ғана. —  Ж ақсы  адам  
жы ғылса ж ам анлар табалайды , ж ам ан адам ж ы ғы лса ж ақсылар 
аяйды, деген гэп  бар. Сенде қандай кейип пайда болды ?

—  Ө зиц қалай ойласац, сондай кейип пайда болды.
Ж ум абайды ц ж эне сөйлегиси келип, қы зға бир нэрселерди

ийты ўға о қ тал д ы  да, әллеқан д ай  бийж өн  сөз бенен  ям аса  
патуўры  ҳ ә р е к ет  пенен  зе й н и н е  ти й и п  а л ы ў д ан  қорқы п , 
ас гыцғы ернин тиследи. Соны ц менен бирге ол, қы зды ц ж ецил 
\прекетлерин ҳэм  сораўларын балалы қ ҳәксерден дөреген, деп 
ссаплап  оған  өзиниц  ж у ўап л ары н  қай тад ан  б аян лаўдан  да 
ссскенди: биринш иден, қы з түсинбеўи  м үм кин , екинш иден, 
1 үсинип қойып ортадағы аға-қарындаслық сезимге мэлел келип, 
ксц д алада күни  менен м аллардан  басқа сөйлесетуғы н  ҳеш 
кими ж оқ ж игит ҳэр күни  көрисетуғы н қы зды ц ҳүрм етинен 
\ом  нэзик күлкисинен айы ры лы п қалы ўы  м үм кин.

Деген менен, қы зды ц соцғы  сораўлары, оған  берген ж уўап- 
лары Ж ум абайды  қайтадан  терец  ойға ғэр  қәллезий қы лы п 
батырып, буры ннан да  м инези аўы р адам ны ц енди биротала 
үскини қуйы лы п, онш а сөйлем ейтуғы н болы п қалды...

—  Ж умабай, —  деди П ерихан ж эне бир күн и  ш ыдамай. 
Сен неге м аған  қусап  ш ақал ақл ап  күлм ейсец? Я м аса м ени 
с1.шап ж үрипсец  бе?

—  Күлкини мен де ж ақсы  көремен. Әттец...
—  Ҳ еш  «әттец» деме? М ен сениц аяғы цны ц м айы плы ғы н 

ксмш илик деп есапламайм ан.
Ж ум абайды ц үлкен қара көзлерине қуўаны ш  ж асы  көцгей- 

псмди.
Перихан оныц кеўли бузылғанын уқгы  да, қайтып сөйлемеди. 

К слеси к ү н и  аза н  м ен ен  е с и ги н и ц  а л д ы н д а  А қ б о з аты н
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ертлеп аты рған  қы з қорадағы  паданы  ш ы ғары ўға кияты рған  
Ж умабайдыц бет әлпетинде аўыр зерде сезип оған жаны ашыды:

—  А ўы рм ады ц ба, Ж умабай? Қ апа болсац тециз беттен: 
айланы п ж үре ғой, сы йы рларды  өзим айдап ш ығаман.

Ж асы киш и болса да, нағыз ҳүкимдарларындай көринетуғын 
қы зды ц бир өтиниш ин қайтарып көрмеғен Жумабай үндеместен, 
аты ны ц ж ы лаўы нан тециз ж ағасы на қарай бурды.

Қ ы зы н елеге ш екем бөпе деп пэм лейтуғы н Н урж ан ғарры 
қорада пиш ен гүдиш еклеп атыр еди, қы зы ны ц даўысын еситип, 
о н ы ц  ү п -ү л к ен  Ж у м аб ай д ы  ж у м с а ў ы н а  т а ц л а н ғ а н л ы қ т а н  
қолы н д ағы  ж абасы н  түси ри п  алды . Қ ы зы н ы ц  атқа  ғарғы п  
м ингенине сүйсинип, өм иринш е кеўлинде түйип  ж үрген  сыр 
түйинш игин  бирден ш еш ип, өзинш е гүбирленди:

—  А қы лы цнан  айнанайы н, қы зым. Ержетипсец! Е нди қар- 
тайған  әкецди ж алғы з қалды ры п кетпегейсец!... ;

Ерге оты рған  соц алды на ецкейип, аты ны ц ж алы н қолЫ; 
менен тарап  аты рған  П ерихан экесиниц гүбирлисин  еситип 
қойды. Ол ғарры ны  ж алғы з таслап кетиўди ойы на келтирмеген 
м енен соцғы  гезлерде тул а  бойы н, ақы л -ҳуўш ы н  бийлеген  
жаслық муҳаббет сезимлери әкеси жөниндеги меҳирли ойларын 
б и р аз дәреж еде у м ы тт ы р ға н  еди. Ол бирден  ж о й ы ты л ғай  
нэрсесин  ҳэзир таўы п  ал ған д ай  сезим ге берилсе де, ғарры  
экесине ү н  қатпай , ойлы  п и ш и н д е  астьщ ғы  ерн и н  тислеўи  
менен паданы  айдап кетти. ‘

Ж умабай П ериханны ц силтеўинен ш ы қпай, тециз там анға 
қарай  ақы ры н  бараты ры п , өзинде буры н б олм аған  йош лы  
сези м л ер д и ц  қ у ш ағы н а  к и р ген  сек и л л и  еди. К өз у ш ы н д а  
паданы  айдап  бараты рған  қы зды  қуўы п  ж еткенш е асы ғы п, 
торы  аты н қатты рақ қам ш ы лады , бирақ көкиреги толы  йош 
пенен қам ш ы лады .

—  П ерихан , ҳа, П ерихан , —  деди  алы стан  бадабатлап.
—  Сен ҳэр ким ниц  кеселин дэл түсинетуғы н  нағы з Ҳ әқим
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Улықпан1 екенсец? Ж асы м  сеннен енапаттай үлкен болса да, 
коп нәрселерге сонш елли пэмим алы спайтуғы ны н енди уқтым.

Әкесиниц сөзинен соц еле ойланып киятырған қы зға марапат 
күтэ унады.

—  Б ийтапқа ж ақсы  сөз кереклигин  биледи екенсец ғой.
—  О нш а түсинбедим, П ерихан.
—  Ж ы ғы лғанды  сүйеўге ты рысатуғы н эдетицизди унатаман.
—  Т үсиниклирек қы лы п айтш ы , —  деди Ж умабай қы зды ц 

кеўил санды ғы н кецирек аш ты ры ў мақсетинде.
—  М аған  дос болсац, м ениц айы бы м ды  дүзет, Ж умабай.
—  Соцғы  ғезде көбирек дэрья ж ағалайтуғы н әдетти ш ығар- 

дыц, Перихан?!
Қыз өз ҳәрекетлерине ой ж уўы рты п, ж игиттиц  оны бақлай- 

гуғынын енди уққандай , эстелик пенен қапталласы п  келип, 
атын ж эне уры ўға қолайласы п еди, бирақ ж и ги т бул сапары 
да абайлап қалы п, оны ц қам ш ы сы н жеткермей-ақ, торы сы ны ц 
саўырысына өзи қам ш ы  урды.

Ж ум бай ды ц  өш ик к е ў и л л и ги н  у н атп ай , оны  қэй ткен д е  
ш риш елендириўди билмей ж үретуғы н қыз, ҳэзирги ҳәрекетине 
куўаныш  пенен ш ақалақлап күлди, бирақ изинен ат айдамады.

Ж умабай соцғы  гезлери  П ериханны ц ҳэр бир ҳәрекетин 
бақлап, «бул қы з м ениц көз ал д ы м д а  ерж етти , қы з болы ў 
ссер со қл ы қ қа  у сай д ы , екен -аў»  деген  ж у ў м а қ қ а  келсе  де, 
оиыц басқа көзлерге түсип  қалы ўы н ан  д а  қорқатуғы н  еди. 
Омыц еркин  ш ақал ақл аған  күлкисине тул а  бедени балқы п  
йош ланған Ж умабай көп алы слам ай ж эне изине оралды  ҳэм 
ош нш е эллеқандай баты ллы ққа берилип:

—  П ерихан, —  деди бираз ж асқанш ақлы қ пенен. —  Бир 
жола мен радиодан бир ш айы рды ц қосы ғы н ты цлаған  едим, 
мс дегенин айтайы н ба?

1 Ҳәким Улықпан — Әбу Әли Ибн Сина халық түсинигинде усылай аталған, 
нгиый уллы врач деген сөз.
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—  Айт.
—  «Ҳ әй сулы ў қы з, изинен суў  берм ейтуғы н  болсақ, неге 

дузлы  балы қ ж егиздиц...» деп оқыды. :
П ерихан  бул қосы қты қ м энисин өзинш е түсинди , бирақ 

түсингенлигин  билдириў  нақолай сы яқланды  да:
—  М аллар көк қуўалап  тарқап кетпей ме?— деп эцгим ениқ 

бағы ты н бөлди.
—  Бәҳәрде көк қуўған  м алды  топлап бағатуғы н  падаш ы  

болмайды , дарханлы қта ж айы лаберсин.
—  А тларды қ ж үйриклигине исенесеқ-э?!
—  Әлбетте! Бирақ сениқ А қбозы қ м ениқ торы мнан шапқыр.
—  О нда ж ары сы п көрейик.
—  М ейли. М ен саған тайлы қ беремен.
—  Неге? Ҳ эзир ғана м ениқ аты м ды  ш апқы р дедиқ ғой?
—  Сен бэри бир қы зсақ-дә?
—  Рахмет.
П ерихан көп бәсекилесип турм ай, аты н қам ш ы лап ж ибер- 

генде, А қбоз дөнен ор қояндай секирип, алға зы тты . Ж умабай 
оннан қалы спаўға ты ры сы п, изинен қуўа  жөнелди.

П е р и х а н н ы қ  А қ б о зы  он ш а қ а м ш ы  с ү й м е й т у ғ ы н  еди . 
И йесиниқ үсти-үстине қамшылаўынан арланғандай, далақлы қгы ц 
арғы  басына қарай кийиктей атлығы п баратыр. Қы здан қалы ўға 
намысы қы сқан Ж умабай торы ны  бас демей, көз демей сабалап 
киятыр...

П ерихан ара-тура қап талы н а қарап, ж игитке ғы ж ақ  берип 
қояды.

—  А йда, айда, жет, Жумабай!
—  Ж етсем, не қыласақ?!
—  Ж етсеқ, бир сүйдиремен!
Б ундай  аш ы қ  гэп  ай ты лад ы , деп  ой лам аған  Ж ум абайға 

ай р ы қ ш а  йош  ен и п , б и р  а я ғы н ы қ  м ай ы п л ы ғы н  б и р о тал а
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умытты. Ә ттец , аты  айтқаны на көнеж ақ емес, сонда да  бас 
демей, көз демей қам ш ы лап баратыр.

Қ ы зды ц ер үстинде ш алқайы п қам ш ы  таўлап қы й-қы ўла- 
ғаны н, «ж ет, жет...» деп  ш ақ-ш ақ күл ген и н  еситкен  сайы н  
кеўли алы п  уш ады , ал  сорлы  аты  геж ирленип, ақсақ ийесин 
ж орта м асқара қы лы ўға  нийетленгендей, кем-кем  м ам ы рлап  
герге ш ом ы ла баслады.

П ерихан оны күтип  турм ай алға  ш аўы п кетеберди. А т қала 
тәрепке бағы т алған  еди, сол ш абы сы нан ж ацы лы спай  кец 
жазық далалықтан өтип, өскин ж ы цғы ллы қларға жақынлағанда, 
басы на әкесиниц м алақайы н  ки йген  бир бала ж и ги т  пайда 
болып, «лы қ-лы қ» лаўы  менен оны ц алды н  кеселеди.

—  Ҳ эй, ким сец өзиц? —  деди қы з ҳаўлы ғы п.
—  К еш ирерсиз. М ен сени алы стан  көрдим де, аты  «өзин 

баш артпай кияты рған  бала екен-аў, деп алды ца ш ы ққан  едим.
—  Ө зиц ким сец? Б элким , тоғай  аралап  ж ападан-ж алғы з 

жүрген гэззап ш ығарсац? Аты-жөницди айт болмаса... Ә кецниц 
орны на келдиц  бе?

—  Ө зимниц.
—  Басы цдағы  м алақайы ц ким дики?
—  Ул әкесиниц кийим и менен, қы з анасы ныц кийим и менен 

сржетеди, деген даналы қ сизиц аўы лда айты лм ай  ма?
Қы з бираз ж уўасы п, ж үзи  қызарды.
—  А ты ц ким?
—  П алўан. Тоғайдан оты н ш аўы п ж үриппен. Ө зиц кимсец?
—  М ен падаш ыман! —  деп қы з аты ны ц ж ы лаўы н бурды.

— Хош, оты ны цды  ш аба бер.
—  Ҳ эй қы з, тоқта, аты цды  айты п кет.
—  К ерек болса, аты м  Перихан!
—  П ерихан , аз ған а  гидир , сөйлесейик, —  деп П алўан  

оныц изинен ж уўы рды .
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О ны ц оғы ры  ж у ўы рғы ш л ы ғы  П ериханды  тацланды ры п , 
танаўы  тарты лы п, пы сқы ры п турған  аты ны ц ж ы лаўы н тартты .

—  Не сөйлесемиз?
М урны на ж игитли к ҳәсери урған  П алўан  қы зды ц иркил- 

генине қуўаны ш тан  қеўли йош ып, не дерин билмей гирттей  
гидирди де, өзин бираз м эрт туты п  көкирегин керди:

—  Тилиц ҳэм  досты ц ҳэм душ паны ц, деген бир даналы қ 
азан д а  есим е түсип , ж уўаб ы н  тап п аған  едим , бэлким , сен 
табарсац?

—  Тил сүйексиз, болса да, орны келгенде ҳэр қандай тастан 
қатты рақ туты лм аса, ийесин геллесинен айы ратуғы ны  жөнинде 
еситпегенбисец?

П алўан  оған бас ийип:
—  К еш ирерсец, П ерихан, қүтэ ақы ллы , күтэ  сулыў, кец 

даланы ц ғум ш а қы зғалдағы  яцлы  қы з көринесец, —  деди.
Ҳ еш  ки м н ен  б ун д ай  көтерм ели  тец еў  еси ти п  көрм еген  

қы зды ц  бети  басы на тартқан  орам алы ндай  қы зы лға дөнди. 
Тулабедени босасы п , оны ц п ү тк и л  ж ан -тэн и н  түси н етуғы н  
ж алғы з инсан усы  П алўан  болы п көринип, кеўли алы п  уш ты .

—  А дам  әззи, эдеплилик оннан да эззи екенине итибар қыл.
—  Қ уяш  болмаса ж ерге ҳеш теце көгерм ейтуғы ны на өзиц 

де итибар қыл.
—  Ә й, бала, сен м аған не демекш исец?
П алўан  асы қпай келип, оны ц аты н жы лаўлады :
—  П ер и х ан , ай ы п  к ө р м есец , а ў ы л ы ц а  д е й и н  а ты ц д ы  

ж ы лаўлап барайын.
—  Бириншиден, аўылым алыс, екиншиден, бийдэрек жигитке 

ат ж ы лаўлатпайм ан, үш инш иден, экем  көрсе, Ж ум абай көрсе 
қапа болады! Қал, оты ны цды  ш ап, кеттим.

П алўан атты ц ж ы лаўы н ж ибермей, П ериханны ц зэцгисинен 
қолы н өткерип, ат пенен аяқ  қосы п ақы ры н ж үре баслады.

—  Ж умабай деген ким?
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—  М ениц менен м ал  бағатуғы н  падаш ы .
—  Ж ас ж игит пе?
—  Ўай, кеш ирерсец, —  деп П ерихан баладай аттан секирип 

I үсти. —  Еркек адам нан ж оқары ж үргеним  не қы лғаны м?!
—  Ҳаў, ж ы ғы ла ж азлады ц ғой, —  деп П алўан оны қуш ақлап 

алды. —  О ты ра бериўиц керек еди. Қ ы з патш а, ж и ги т ўәзир 
дсйди ғой.

—  Оҳо, ш айы р көринесец!
П алўанны ц бийдай рец ж үзи  сәл қы зары п төмен қарады.
П ери хан  өзи  тец л ес  ж и ги тк е  б и р и н ш и  у ш ы р а с қ а н ы н а  

қуўаныш тан ба, я  бир-еки аўыз сөзден соц оған исенгенликтен 
бс, жатырқаўды умытты. Ақбоз дөненниц тасасында қатарласқан 
соц б и р -б и р и н е н  қ ы сы н ы ў  п ай д а  б ол ы п , екеўи  де ү н си з  
қалды. Сөйтсе де, балалы қтан өте баслаған ж аслы қ ж үреклери 
ҳэўлирисип, қайсы сы  неден баслары н билмей, ат пенен бирге 
алға ж үрип  баратыр.

Ж игиттиц  аты  ж игит ғой. П алўан әлленемирде өзин бийлеп 
|и л ге  келди.

—  Ү йицде қим иц бар?
—  Ж алғы з әкем, болғаны .
—  М ениц ж алғы з анам  бар, болғаны .
—  А насы  болған жақсы-дә!
—  Ә кеси болған  да жақсы!
—  О қы йсац  ба?
—  Тоғы зынш ы классқа ш ейин оқыдым. Ә кем Ф ин урысы на 

кетип еди, қайты с болғаны  ж өнинде хабар келген соц оқы ўды  
қойдым. Себеби, анам  ҳәсиретли  дэрттен  кеселге ш аты лды .

—  А нац енди тәўир ме?
—  Еплеп үйден өзи кирип-ш ы ғы п, өзи ж үретуғы н дэрежеге 

жетти. М ениқ оқығым келеди, бирақ бийғэрежетпиз. Қоцсылары- 
мыздан қоқтасы нлы  бир киси мениц мақсетимди түсинип, егер
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оқы ў уш ы н ғәреж етли болғы ц келсе, тоғайдан  онлаған ар( 
оты н ш ап ҳэммесин мен алмасам, қы сқа қарай сатып алатуғн 
қалалы лар  көп, деп  исендирди. Сол кисиниц кецеси бойынп 
бир неш ш е күннен  бери оты н ш аўы п ж үриппен. >,

—  Қ ала алы с емес пе? :
—  К өрдиц ғой, ж уўы рғы ш пан. р
—  М ақтанш ақ көринесец, —  деди П ерихан күлип. «
П алўан  өз ж уўабы н орынсы з билип, қы сы ны цқы рады . ’
—  П алўан  мен де оқы ўға ы қласлы  едим, қалы п  қойды м
—  О нда бирге оқы йы қ. <
—  Сен тоғы зы нш ы ны  питкергенсец, сеннен де аз оқыды] 

С онда қалай  бирге оқы ймы з?
П алўан  ойланы п қалды . ,
—  Ал, яқш ы , П алўан, мени кеш ир, —  деди П ерихан. Онь 

даўы сы нда элле неге өкиниш  байқалды . —  М ен енди кетеме
—  Асықпаса...
—  П ададағы  м аллар тарқап кетеди.
—  С ен ы растан  падаш ы мы сац-ә? ]
—  Тац ба?
—  Яғэ!
—  О нда м ениц зәцгим ди  басы п, аты м а м ингиз. '
П алўан  қы зды  ирккендей дэлил таппай , атты ц  оц жағын

ш ы қты . О ны ц ж эрдемисиз-ақ, аты на секирип м инген  қы з е 
үстинен ецкейип хош ласы ў уш ы н оған қол узаты п еди, Палўа 
оны ц қолы н услап туры п, бармақлары нан, сүйип-сүйип  алдь 
Қ ы з дэрҳал  қолы н тарты п, оны ц м алақайы н қам ш ы сы  мене 
қағы п жиберди де, бэдер ш аўы п кетти... Ол соннан қара көри: 
жерде ер үстинен арты на буры лы п, П алўанны ц сол орныад 
еле қазы қтай  қақайы п турғаны н  көрди де, басы ндағы  қызыл 
о р ам ал ы н  қ о л ы н а  а л а -с а л а  ж ал аў  қ ы л ы п  бы лғап -бы лғап ! 
иркилм естен  алды на қарай ш аўы п .кете берди...
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* * *

...Босағадан атлаўы  менен дүстөм енине қулағаны нан қы зы  
( '»е I ланаға бир аўыз хабарласпай сулқ болып жатырған Перихан 
Йирден тилге келип ы цы рсы ды : «Ооо, А лла, сен неге мени 
мнмц менен гезлестирдин?... Я  м ени сы нам ақш ы  м а едиц?...

...Ой, со р л ы  м ац л а й ы м ! С о л  к е т и с т е н  б и р о т о л а  к ете  
бсрмей о ған  неге ж эне ай н алы п  барды м ? Н еге?!? Қ арал ы  
Ж умабай, бэри  сеннен! С ен н аты қ болм аған да , м ениц  кец 
дилида ж иллим  ш ы ғы п ж үрер  ме едим?... Я м аса сонда сениц 
йкылыц м ал  дэреж есинде қал ы п  қойған  ба еди? М урны на 
мух,аббеттиц ш ам алы  ецген бийш ара қы зды  неге иркпедиц? 
Исгс тергестирм едиц?... Ж ан ы  кец  д ал аға  сы й м ай  ж ү р ген  
йсау байталш аны  түсиниўиц  керек еди... Түсинсец ацсат ғана 
Шүўснлеў сениц еркицде еди ғой!...».

..А насы ны ц неге бул ҳалатқа түскенине ҳайран  С ветлана 
1)ш.1 к бир нэрсе деўин күтип , аса ы нты ғы ў  менен:

Апа! —  деди даўы сы  дирилдеп. —  С аған не болды ? 
Тутанақлы кеселиц ж оқ еди ғой?... Кетерде ағам  менен урысы п 
киимадыц ба?... А ўыр сөз айтты  ма?... М ени қустаны  қы лды  
ми? Ьирге келм егеницизден-ақ, иш им  ғы м м  етип  еди-аў...

Л на м еҳирли  қы зы на ж уўап  орны на ж эне үнсиз қалы п , 
мучлы су ў ға  түсип  ш ы ққан  бузаў киби  д ирилдей  баслады . 
Сиетлана оны  безгек  б олған  ба, деген  қэўип  пенен үстине 
кирне жапты...

..Лна жэне ой қуш ағы на қысылды...

* * *

... П ерихан сол сапары  П алўанға  орам алы н қолы нда ж алаў 
К1.1ЛЫП б ы л ғаў  м ен ен  Б о з д ө н ен и н  о й н а қ л а ты п  кел ген д е ,
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Ж умабай сәл бийиклеў ш оққы ға көтерилип, падаға қараўыллап 
тур  еди. П ерихан енди өзине келип, орам алы н басы на қайта 
тақд ы  да, бэҳэрги  көкти қуўалап  ш етке кеткен еки  сы йы рды қ 
изинен ш аўы п кетип, оларды падаға қарай қайы ры п, айдап 
кияты рғанда ғана оны  Ж ум абайды қ көзи ш алы п қуўаны ш лы  
даўыслады:

—  П ерихан, аты қ алы сқа алы п  қаш ты  ма! С ы йы рларды  
қуўм а, айналайы н! Екеўи  де буўаз сы йы р, еркине ж айы ла 
берсин!

Ө зиндей ғана ж ас ҳэм  тәғдири усас ж и ги т пенен уш ы рас- 
қ ан ы н а  ш ад л ы қ тан  кеўли  уш ы п  т у р ға н  қы з тәж и р и й б ел и  
п а д аш ы ға  қ ар сы л асп ай  сы й ы р л ар д ы  ер к и н е  қой ы п , о н ы қ  
қасы на келди. Ол қайда болы п келгенин сораса ш ы нлы қты  
бирден  ай та  қ о й ы ў ы  д а  и ти м а л  еди , қ ы зы қ п а ға н  ад ам ға  
ж ақал ы қл ары н  ай ты ў  ж еқ и л л и к  болар деп, қы з өзлигинен  
тис ж арм ағанды  м ақул көрди... Бул ту ў р ал ы  кеш те әкесине 
де тигислик билдирмеди. А л, кеш те өли төсекке киргеннен 
кейин, неликтен  де, П алўан  қайтадан  көз алды н а қайтадан  
сәўлеленип, кирпик  айқасты рм ай ш ықты.

А зан д а  Ж ум абайдан  д а  буры н атланды . Ж ум абай қы зға  
эл л е қ а н д а й  өзгер и с  к и р ге н и н  сезсе  де, е л ести р м еген си п , 
күндегисинш е ж ум ы сы н баслады . П ери хан н ы қ ж ан  сезим и 
н э м э л и м  т э ш ў и ш л е р г е  т о л ы  б о л са  д а , ө зи н  т у т ы п , ҳ эр  
қаш анғы сы нан да кем сөзликке берилиў менен паданы қ изинен 
үнсиз ғана ерди. Қ уяш  сэскеликке көтерилип, енди түслениў 
м езгили ж ақы нлағанда, ол Ж ум абайға ҳеш теқе ескертпестен, 
бирден аты н қам ш ы лады  да, кеш еги бағы ты  бойы нш а қала 
там ан ға  қарай  ш аба ж өнелди. Ж ум абай кеқ  теқ и з  үстинде 
ж үзип  кем-кем көзден ғайы п  болы п бараты рған  корабльдиц 
изинен қараған бала секилли, өз-өзинен қулы -пэрени ш ы ғы п, 
аты н қам ш ы лаў менен ш аўы п бараты рған қы зды қ изинен көз
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гиккен ҳалы нда, астьщ ғы  ернин тислеў  менен селдир қара 
сақалы н сы йпалап қала берди.

...Ж асы  ж ац а  он ж ети ге  қ ар аған д а  м у р н ы н а  ж и ги тл и к  
шамалы ене баслаған П алўан  кеше биринш и рет қы з бенен 
уш ы расы п , өз ара  әл л ен әр сел ер  а й ты п  ти л л еск ен и  уш ы н  
қуўаныш ы қойны-қоныш ына сыймай, уш ы  қы йы рсы з эрманлар 
менен үйине қайтса да, өз нәўбетине, ол да түнде уйқы лай  
алмай, күтэ ертелетип  келген менен, қолы  иске бармай, еки 
кози айналасы нда дилгир еди. А лы стан ат ойнаты п кияты рған  
11ериханды көзи ш алды  да, келте-бақай жьщ ғы ллардыц үстинен 
сскириў менен оньщ  алды на қарай ж уўы рды . Қ ы з оны бүгин 
келмеген ш ы ғар , деген  ой ға  өзин  б и й л ети п , ж үри си н  сэл  
ю сац л атқан  еди, м исли даўы л көтерген қацбақтай, ж ы цғы л 
гүбирлер үстинен ғарғы п секириў менен өзине қарай ж уўы ры п 
ки яты рған  П ал ў ан д ы  тан ы ўдан , А қбозы н  қатты р ақ  айдап , 
ж ақы нлаған гезде ерден ғарғы п  түсти.

Бул сапары неликтен де, олар сағы ны сқан аш ы қларға усап, 
қуш ақласы п  көриссе де, б и р -б и ри н е  ай тарға  сөз таппады . 
Тсцнен «м ен  сени .., м ен сени... деп  сы б ы рл асы ўы  м енен , 
олленемирде бирин-бири ж иберисип, ж асы л ж апы рақлы  үлкен 
бир то р а ц ғы л д ы ц  а сты н д а  неш е ж ы л л ар д ан  б ерли  ж ен ти  
ш ығып, м исли гилем  төсек болы п аты рған  ж апы рақларды ц 
үсгине отырды.

Палўан қыздыц сулыў жүзлеринен көзлерин алалмаса да, бир 
нлрсе деўге тили  гүрм елм ей, қойы ў қара қаслары  ж ы бы рласа 
берди. Қы з м узлы  суўдан  тарты п  ш ы ғары лған  баспақтай қал- 
қалт етип  отыр.

—  Перихан... —  П алўанны ц даўы сы  дирилдеди. —  М ен 
сени унаты п қалдым... Сен ше? Сен?...

П алўанны ц  б алалы қты  биринш и рет  ж ецип айта  салған  
иақолай сөзлерине қы зды ц  нәзик ж үреги  ж ибисип, барлы қ 
буўынлары, дәрмансы зланды .
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—  Билмеймен, мен ҳештеце билмеймен! —  деди Периханнық 
қы зы л бояў там ған  қайм ақтай  еринлери жы бы рласы п.

Ж и ги тк е  э л л еқ ан д ай  кү ш  ҳэм  б а ты л л ы қ  ки р и п , қы зға  
абы ны п қапсы ра қуш ақлады  да, алқы м ы нан  сүйди. Н еликтен 
де, оны ц қоллары да ты ны м сы з ҳәрекетке кирип, қы зды ц тула 
беденин аймалап сыйпалай берди. Қ ы зды ц бурын қол тиймеген 
денесиниц  эбден қы ты ғы  келип, қай та-қай та  ш орш ы нса да 
ш ы дап, ерксиз қалты раў менен ж игиттиц  қуш ағы на ты ғы ла 
б е р д и . Ж и г и т  е н д и  ө зи н  б и й л е п  қ а н ш а  е р к и н  ҳ э р е к е т  
еткен сайы н қы зды ц тула бедени от болы п ж аны п, көзлери 
перделенип, непеси тары ла баслады...

Күн песиннен аўғанда олар қуш ақлары н зорға ж аздырысы п, 
б и р -б и ри н е  сүйене ти к ей д и  де, м аўқы  б асы л ған ш а қайта- 
қай та  сүйисип  «ертец , П ерихан , усы  кэрада...»  «ертец  усы  
кәрада!...»  дести... Б ирақ  б уны ц  м енен де бири н -еки н ш и си  
қы йм ай  қайтадан  қуш ақласты ... Ж эне сүйисти. Қ уяш  баты ўға 
м ейилленген гезде ғана олар зорға тарқасты ...

...Бүркенген көрпениц асты нда қы сы лы п, қара терге түсип 
аты рған П ерихан асты цғы  ернин тисленди: «Оо, сорлы  басым, 
сол  сап ар ы  о ған  неге  б и рд ен  б е р и л д и м ?  Е гер  сол  к ү н и  
ш ыдағанда изи ҳеш гэп болмас еди-аў? Неге асықтым? Ец шатас 
жол асы ғы слы қта басланған жол, деп бабалар айты п кеткен 
даналы қты  еситпеген бе едим? А на тэрбиясы н көрмеген мен 
сорлы ны  дуры с ж олға салы ўш ы лар бар еди ғой... Ә кем  ше?.„ 
А нам орнына анам болып тамағыма, кийимиме қарағанш а, неге 
ақы л-нәсият бермеди? Қ ы з болы ўды ц ж олын неге үйретпеди?... 
М ейли, ол эке болсы н, уялсы н, м еннен он алты  ж ас үлкен 
Ж умабай ақсақ қолы на түскени бир есер қы зды ц неге аты н 
қамш ылай беретуғы ны на итибар бермеди? Келиспеген талабым, 
келиспеген талайым... Ец болмаса, сорлы ақсақ, «Күн батқанш а 
қайда ж үрсец?» деп-әм  сорамады-аў... сол сапары...
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* * *

...Ж умабайдыц П ериханнан ҳеш теце сорам ағаны  ы рас еди, 
себеби ж ас қы зды ц зейнине тийип , аш ы ўланды ры п алы ўдан 
қорқатуғы н  еди  О л аш ы ўлан са, б у л қу р л ы м  азан д а , кеш те 
кориниў түўе ҳеш  қаш ан көринбей қалы ўы  м үм кин. Сөйтсе 
дс сол сапары  Ж умабай:

—  К елдиц бе, П ерихан? —  деген еди тек  зиллирек даўыс 
пснен. —  Сен ж оқта күтэ ж ам ан ўақы я ж үз берди. Билесец ғо, 
ж ақыннан бери қаш ы п ж үрген  қара торы  қаш ар бар ғой, эне 
соған бир жас қасқыр шаўып, өлдим-азарда аман алы п қалдым.

Ж үреги П алўан менен қалған қы зды ц қасқыр менен алысқан 
Жумабайға бурынғысынш а аяны ш  сезимлери ояныў орнына жек 
корицкиреген кейип пенен: «Оо, ақсақ бийш ара, қаш арға жас 
қасқыр ш апты  деп, ким ди  нәзерде туты п  турсац?... мен қара 
торы қаш ар, ал П алўан  ж ас қасқы р ма? А қы лсы з бийш ара, 
билип қой, сениц  өзиц  п и ш и лген  өгизсец , дицкесиз ғарры  
қасқырсац» деди иш инен сонда.

Қ ы зды ц өз қы ялы нда не дегенин уққан  киби кеўли зәрдели 
Ж умабай қайты п ти л  қатпады.

Қызы ер жеткен сайын минез-қулқы қалай өзгерип баратыр- 
ганына онш а итибар қы лм айтуғы н  әкеси бул күни  тек  өзинш е 
I үбирленип, «қы зы м  үйде, қы лы ғы  дүзде»  деди  де қойды . 
I (ерихан оныц бул гэпинен сескенсе де, ҳеш теце еситпегенсиди. 
( 'олай  етип, усы күни П ерихан түнде уйқы  төсегине кириўден 
П алўанны ц ерни тийген  еринлерин, көзлерин, м ацлайы н еки 
алақаны  менен алм агезек  сы йпалап , ҳеш  көрилм еген ләззет 
қу ш ағы н д а  қ ал ай  у й қ ы л а п  кетк ен и н -эм  б и л м ед и . А за н д а  
чорға оянды. О нда да  әкеси даўы ры қ салы п оятты. Ол далаға  
ш ыққанда, қуяш  от алған  топтай  қы зары п ш ы ғы п кияты р еди. 
Отлы қуяш қа көкирегин аш ы п керилди:
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—  М ениц бахытлы қуяшым, өзиц мэдет бер, өзиц жарылқа!...
О ны  ҳеш  ким  еситпеди...
Түске там ан оныц жэне әллеқайда кетиўге нийетленгенинен 

Ж умабай сезикленди:
—  Ж эне қайда бармақш ы сац?
П ерихан ҳеш тецениц м энисине түсинбегендей тацланды .
—  Ҳаў?!
—  Кеш ир, айналайы н. Ү лкенниц уялғы сы  келсе киш иниц  

зейнине тийер, деген  даналы қты  естен ш ы ғары ппан. Бирақта, 
айналайын, басшысы жоқ үйдиц жас үлкени қалып, жас кишиси 
сөйлейди, деген де даналы қ бар-аў...

—  С ы йы рларды  қойы п, м ени бағы ўға өткен сы яқлы сац?
—  К еш ир, айналайы н. Ә деплиликтиц  сағасы  тил  екенин 

ум ы та  ж азлаппан...
—  Бәнеси өзицдики, ал  гүнасы н мен көтеремен, деп қорқпа. 

И йним е нендей ж үк  м инсе де, өзим көтере алатуғы н  қызбан.
—  Я қш ы , мен қойдым. К еўил көтериў уш ы н тециз там анға 

барасац ба?
—  Кеш иксем, мени күтпей  сы йы рларды  айдап қайта бер,

—  деди қы з оны ж ақты рм ағанлы ғы н ж асырмай.
—  А ғац  тәш ўиш  табады , көп кеш икпе, жаным.
О ны ц сонш а нәзиклик пенен «ж аны м » дегени бул сапары 

оған тикенектей тийип , үндем естен  бэдэр кетти.

* * *

«...Сонда мен неге кеттим?! —  деп бақы ры п ж иберди көрпе 
асты нда өз терине өзи м анты ғы п, ойлары ҳеш  қандай  тоқтаў 
таппай  ж аты рған  Перихан... —  Ә й, А ллаталам , бул дүньяны  
бунш ама тар  етип ж асам аған ш ығарсац... «м аған да  дуры слы  
ж ол таб ы л ар ...»  д е й д и  ө зи н -ө зи  э л л е қ а н д а й  ж а қ с ы л ы қ қ а
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исендирип. Ҳеш  ким ге ж ам анлы қ қы лған  бенде емеспен! Ө зиц 
бир жол тап, А ллааа!,..» Ол жэне қы сы лды ... Ж эне аҳ ш екти:

...Сорлы Ж умабай өз басыцнан ш ы қпаған ҳәр қы йлы  нақыл- 
ларды  ай ты п  «...кеш ир... айн алай ы н ... кеш и кп е, ж аны м !...»  
дсп сы йы рлар менен қала бергенш е, неге изим нен ермедиц? 
Сен ерсец мен қайда барар едим?... Ә ўелинде аш ы ўлансам  да 
дсгенице көнетуғы н едим ғой... Ж асы ц үлкен болғаны  уш ы н 
ақы лы цды  да м еникинен көп деп ойлайтуғы н едим ғой!... Ооо, 
сор мацлайым!... А налы  ж етим  зор ж етим , әкели ж етим  қор 
жетим, деп те бийкар айты лм аған  екен!.. Сен эке емес —  ана 
болғаны цда, «Қ ы зы м  үйде, қы лы ғы  дүзде...» деп м урны цны ц 
асты нан м ицгирлеп  қояр м а едиц?... «...Неге кеш  келдиц?..» 
«сринлериц неге көгерицкиреген?...» деп қы стаўы ц керек еди... 
Ооо, сорлы  Н урж ан ғарры!... Қ ы зғанғаны ц қы зы л ийтке жем 
болаж ақлы ғы на неге ой жибермедиц?. Оо, бийш ара ғарры!... 
«Көп ж асаған  б и л м ей д и , көпти  көрген  биледи» , —  деген  
даналы қты ц м энисин неге м аған үйретпегенсец?!»

—  А па, атам  м аған өкпелеп қалды  ма? —  деди Светлана.
—  Я қ, яқ!! —  деди П ерихан ж ы лам сы рап, Светлана енди 

апасы ны ц бетин  аш ы цқы рады . Ол көрпени қы зы ны ц қолы нан 
ж улқы лап қайта бастырынды ...

* * *

Ол соннан Ж умабайдыц «кеш икпе, жаным!» дегенин ҳаслан 
сситпегенге салы п, А қбоз дөценин ойнақлаты ўы  менен ш аўып 
|сслсе, П алўанны ц қулыперни ш ығы п, оты н ш аўып аты р екен ... 
Дәсте-дәсте оты н ш аўыпты. Қы з түбине келгенде ғана абайлап, 
балтасы н аспанға зы цғы ты п жиберип:

—  Периханым!! —  деп бақырыўы менен алды на жуўырғанда, 
пүткил элем жацлап, тоғай иш и «Периханым!»... деп гүўлегендей 
болды.
X. Т. Қайыпбергенов



Бул сес қы зға әбден ж ағы м лы  еситилип, ат үстинен қоб! 
қолы н қанат қы лы п  ж айы п, қуш ағы н кец аш а аппақ тислерин- 
ж а р қ ы р а т ы п , қ у ў а н ы ш л ы  к ү л и п  т у р ғ а н  П а л ў а н ғ а  қарай; 
тасланды... |

—  Периханым... П ериханым, —  дейди П алўан сыбырланып .1
—  Бул ж ақты  әлем азаннан бери қарацғы  сы яқлы  еди...

Қы з оныц қуш ағы нда қы сы лы п, сөйлеўге тили  гүрмелмеди,
—  М ен сенсиз... М ен сенсиз... —  д ей ди  ж и ги т  даўы сы | 

қайта-қайта. !
—  М ен де сенсиз... —  деди қы з даўы сы  бир гезде. ]
Еки ж асты ц балалы қтан туўған  биринш и м уҳаббети өзлери!

у ш ы н  ҳеш  қ ай та л а н б ас , о л ар ға  д ей и н  ҳеш  к и м  к е ш и р и п ’ 
көрмеген ы ш қы -муҳаббети сыяқланып, бирин-бири жаздырмай, 
узақ  тикейип турса  да, элле-немирде екеўи де көк ш өп үстине 
ж ы ғы лған ы н  сезбеди... Соц олар ж ары спаққа у зақ  аҳы ў-зар 
ш еғи си п , б и р и -б и р и си з к ү н  ө тк ер е  а л м а й ту ғы н ы н  ортаға? 
салысты... К үнниц баты ўы на м ейилленгенин де абайламапты .

Бир гезде қыз, балқыған ыссы қуш ақтағы ўэделерин умытқан 
секилли, орны нан уш ы п түргелди.

—  Уай, П алўан, күн  баты п кетипти  ғой! Кеш иксем, ағам  
қапа болады.

—  С ени үйице өзим  алы п барақояйы н.
—  Ж оқ-жоқ, П алўан, уят болады! Қоцсы лар мени ж аман 

көрип қалады , ағам  қапа болады...
—  О нда сени өз үйим е әкетейин, м ениц апам  саған әбден 

қуўанады .
—  Я?! Недеп турсац? М ен ким мен? Сен кимсец?... —  деп 

қы з ж ы лай  баслады.
—  Ж ы лам а, П ерихан, —  деди П алўан  ж асы на тэн  емес 

салм ақлы лы қ пенен. —  Билесец бе, кеше кеш те үйге  барып, 
анама сениц менен уш ы расқаны м ды  айты п едим, ол сени күтә 
ж ақсы  көрип қалды...

114 " ~ 1 Төлепберген Қайыпбергенов — -..■
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—  Ўай сор басы м, енди не қы ламан?! Ж умабай паданы  
менсиз айдап қайтқан шығар. Енди барсам қоқсылар не дейди? 
Л ғам не дейди?

—  Ҳ еш  ойланба, ж аны м , ҳәзир бизиқ үйге  қайтайы қ А пам  
ямана қуўанады !

—  М ен сонда келин боламан ба?
Палўан қызды қатты қуш ақлап, көзлеринен алмагезек сүйип:
—  Ө зиқ келиссеқ, элбетте, келин боласақ. А пам ны қ «еле 

тойда ш ешемен», деген түйинш иклери  бар. Ш еш тиремиз.
—  Болаж ақ келинине көйлек алы п-эм  қойған ш ығар?
—  А пам  оғы ры  пуқта! А қы ллы . Б эрҳам а ертеқин  ойлап 

жүреди. Келеш ек келинине көйлек түўе, өткен базар күни  бир 
пдағарба да саты п әкелди.

Қы з түпсиз тереқ ойға ш үмди: Не қы лы ў керек?! Балалы ғы  
басы м  келип , үй и н е  кеш и ги п  барса Ж ум абай  түўе барлы қ 
қоқсы лары  кү стақы  қы лы п , үстинен  күлетуғы ндай ... ғарры  
океси бийәдеп қы зы уш ы н қоқсылардық ҳүрметинен айы ры лы ў 
былай турсы н, ҳеш  ки м н и қ бетине тик қарай алм ай  қалады... 
Ози не? Ө зи де!

П алўан болса қы з ойланған сайы н қорқы п, «Ж үр, П ерихан, 
би зи қ  ү й ге  кетей и к ... А п ам  қуўан ады » ... деп  қ а й та -қ а й та  
токирарлап тур. Бул сөзлер оны барлық кейиснамадан қутқарату- 
гын бахы т ж олы ны қ есиги сы яқланы п, бир гезде ү н  қатты:

—  М ениқ аты м ды  не қы лам ы з?
—  Қы з урланғанға ж аза жоқ, ат урланған уры  деп жазалана-

ды.
—  О лай болса таслап  кетейик.
—  Ө зи жол таўы п кетер ме екен?
П ерихан енди көп егленбестен, көптен бери сы рлас досты  

болы п қ а л ға н  А қ б о зд ы қ  қасы н а  келип , ай ы л ы н  қатты р ақ  
гақды да, ж үўекин  ш еш ип, ерге илдирди. А қбоз болса бул 
ж ақты  д ү н ья д а  кү ти л м еген  ж а қ а л ы қ  ж ү з берген и н е ақы л
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ж уўы рты п  түсингиси  келгендей  үнсиз, бирақ , неликтен  де, 
көзлери ж асаўрап  туры пты . Қы з оньщ  көз ж аслары н алақаныг 
менен сы пы ры п, м ацлайы нан сыйпалады :

—  Х ош , ж ы лам а, А қбозы м ! М ени сен көп еркелеттиц . 
Тәрбияладыц. Рахмет! Енди мен сеннен кетемен. М ени еркеле- 
тетуғы н , тэрбиялайтуғы н  адам  табы лды . Қ ы з өм ири қы сқа, 
деген усы болса керек. А ғам а айт, мени ерден ж ы ғы лы п өлген 
шығар, деп қорқпасын. Неге жықгыц? —  деп сени айыпламасын. 
Айт! М ен ерден тез аўы п түсетуғы н  тақы м ы  бос қы з емеспен! 
П алўанны ц анасы  аўырыў, өзлери кэм бағал екен. Сәл байы ған 
соц елге қэде-қэўм ет пенен бас ийип  келемиз. С оннан соц, 
бәлким, ағам ды  да  қалаға әкетермиз.

Оныц атқа айтқанларын еситип турған Палўанныц қуўаныш ы 
қойны на сы йм ай П ериханны ц туў  сы рты нан қуш ақлады .

—  Не деген  ақы ллы сац , ж аным! А пам  сәл тәўи р  болса 
сизиц үйге  баслап барады. Е л қәдесин де топлап  ж үрсе керек. 
Ә ўеле аўы лы цны ц  кеўлин алы п, келиссе ағацды  өзлерим из 
бенен экетемиз. Бирге ж асайм ы з, соц, екеўимиз де оқы ймы з.

—  М ен енди оқы й алм асам  керек, —  деди П ерихан бираз 
о й ш ы л л ы қ пенен. —  А л, келин көрм естен  буры н адағарба 
таярлап  қойған анацды  тезирек көргим  келип-эм  туры пты !

—  Билесец бе, адағарбаны  көрген қоцсы лары м ы з апамды  
тап  баладай  деп оғы ры  тацланы сты . Ы растан  да  апам  эри 
баладай, эри бала ж анлы  адам!

Буннан соц олар көп гидирмей, А қбоз бенен және хошласып, 
қы зды ц қолы ндағы  қам ш ы ны  ердиц басына илдирди де, атты ц 
басын кейнине бурды ҳэм саўрысына бир-бирден ш аппат урды. 
А т бул ислерге онш а қай ы л ш ы лы қ берм еген секилли  күтэ  
ақы ры нлап, алға қарай ж үрип  кетти.

Қ ы з енди өз нәўбетинде атты ц изинен қарап турды : «А қ 
боз ат, А қбоз ат, ж аны м  А қбоз ат... Д орбац қөк м ақпалдан  
ж ем иси ақ набат...» деген ески халы қ қосы ғы н сыцсыды...
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Ол усы лайы нш а ж аслы ғы  менен де хош ласы п аты рғандай  
еди.

П алўан  оньщ  көз ж аслары н тили  менен сы йы ры п, қам ш ы  
услап, ш ы ны ққан  полаттай қатты  билегинен услады  да, қалаға 
қарай тартты .

* * *

... М ү м к и н ш и л и г и  б а р ы н ш а  и ш к и  д ә р тл е р и н  қ ы зы н а  
уқты рм аўға ты ры сы п ж аты рған  Перихан:

—  С онда ж ортаға болса да, қы з услап, ж эне бир-еки  күнге 
мэўлет сорамай, қол усласа сала неге кетебердиц? деп қамсықгы.

-  Ә зелден сор м ацлай  болмасам. Кецесер анам  болар еди... 
Неге өйдейсец, ладан? С ениц С ветланац да, өзицнен ты сқары 
кемпир апа да  бар еди ғой?... Неге дуры слы ққа тэрбияланбады? 
Сыр сақлаў —  тилицниц асты нда ш оқ сақлаўдан қы йы н екенин 
озиц басы цнан кеш ире ту р а  қы зы ц менен ец болмаса, соцғы  
сапары неге аш ы қ сырласпадыц? Билесец, қала —  аўы л емес... 
Лўылда ҳэр адам  түўе ҳэр ийт ды ққатта. Қ алада ше? Қоцсы- 
қоцсыны таны м айды ... С орлы  болы п ту ў ы л ған  адам  сорлы  
болып қала берер екен-дә?.. П алўан ким  еди? Өзицнен ақылсыз 
бала емес еди сонда?? Оо, сорлы  Перихан!...

* * *

...П ал ў ан н ы ц  ж ай ы  қ а л а н ы ц  о р тасы н  б ө л и п  а ға т у ғы н  
ар н а н ы ц  ы р а ш ы н а  м и н д и р и ц к и р е п  с а л ы н ғ а н ы  с е б е п л и , 
I ырнағы н ы зғар жеп, дийўаллары  ж ары лы п, қулаўға аз қалы п 
гурған еди. Буған қы з назы рқанбады .

Ж үзи анды здай сарғайы п азған, кеселбент кэйўаны  ҳаял, 
түни  менен жол ж үрип  келген П алўан  менен П ериханды  күтэ
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қуўаныш лы , хош  кеўиллилик пенен күтип алса да, Периханньщ  
ким лигин  биле алмай, улы на сораў нәзерин салы п еди:

—  А па, келиниц  болады , —  деди П алўанны ц ж ум алақтан  
келген бийдай рец  ж үзи  қы зары п.

А на нәзик қоллары н ж айы п, П ериханды  баўы ры на басты  
да, м ацлайы нан үш  рет  сүйди.

—  Б ахы тлы  бол, қы зым. Қәдемиц қутлы  болсын!
Ү йде оцлы  көрпе-төсеклер де ж оқ еди, ана ж үкте  бары ны ц 

бәрин ш ы птаны ц  үстине ж айы п таслады . Гөне арш асы н аш ы п 
иш инен айды нлы  көйлек ш ы ғары п П ериханға услатты:

—  М ине, кийип  ал, қызым. Өзим келин болғанда биринш и 
ҳэм  соцғы  рет ийним е кийип, жақсы нийет пенен алы п қойған 
едим.

Перихан көйлекти баўырына басып туры п, эйнектиц алды на 
қойы лған  адағарбаны  көргенде, м ы йы ғы нан  м ы рс етип  бир 
күлди . Қ эй и н  ене оны ц көзи қай д а  түскенин  аб ай ласа  да, 
көрм егенге салып:

—  Қызым, көйлегицди кийип ала ғой, —  деп далаға ш ығы п 
кетти.

П ерихан келинш ек болы ўды ц мэниси бундай болады , деп 
көз алды на келтирм ейтуғы н еди, тап  ҳэзир ақы лы н а енгендей 
азм аз тацланы п турды  да, кийип  ж үрген  көйлегиниц үстинен 
кем пир берген айды нлы  көйлекти кийип, есик бетте ж аты рған 
сипсени дэрриў қолына ала-сала, төсеклердиц үстин бир қатара 
сыпырып шықты. Соныц арасында кемпир кирип, ж ас келинниц 
ел д эстү р и н  ж ақсы  би л етуғы н  ақы лы н а, м и й н еткеш ли ги н е 
ы рзалы қ пенен м ацлайы нан сүйди:

—  Б ахты ц  аш ы лсы н, ш ы рағы м ! К үткеним  сендей  келин 
еди, мен енди бахытлыман!

—  Ене, той өткен соц бул көйлекти мен де ж ақсы  нийет 
пенен арш аға қайта салы п қойсам, бола ма?
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—  Болады, ш ырағым, болады. Бирақ бир күн кий! Қоцсылар 
корсин! Қ утлы  болсын айтсын!

—  Тойға мениц әкемди ш ақырасыз ба, ене? —  деди Перихан 
қ ысыла-қысыл а.

—  К ем ғареж ет едик, қы зым. Тойдан соц, бәлким, арнаўлы 
ш ақырармыз.

Қы з үндемеди. О ны  окпеледи ме деген ой менен:
—  Қ апа болма, қы зы м, —  деди кем пир келинин ж убаты ў 

м ақсетинде.—  Еле бэри гүлалагүл  болады  А ллатала  ҳәмме 
мэрсениц есабын табады .

К и ш и ги р и м  той  берип  ж и б ери ў  м ақ сети н де  ана ул ы н а 
отын ш апты рған кисиден ҳақы  сораўға кетип еди, аздан кейин 
қапа болы п келди. Ол неликтен  де, кеше ақш ам  қам алы пты . 
П алўанға, П ериханға бул хабар аўы р тийгенин  билсе де, ана 
муцаймай, өзинше гизнеп бағып оты рған үш  таўы ғы н сойыўды 
улына тапсы рды  да, атақлап той алды нан кецес той өткериў 
уш ын ж ақы н-ж уўы қ қоцсыларын ш ақы ры ўға кетти...

Қоцсы лары ж ағдайға түсим паз, ж ақсы  адам лар екен. Ҳэр 
қайсысы немеўрин экелди. С ойы слы ққа киш илеў бир тоқлы  да 
габылды. А рнаўлы бақсы болған менен хош  ҳаўазлы  қоцсылар 
ж ы йналы сы п қосы қлар айтты , гүрес тутты  ж есир ҳаял, ж етим 
улдыц тойы  қөрениш  ж айда өткен  менен кеўилсиз болмады. 
Бул ж ағдайлар қы зға көп нэрсени ум ы тты ры п , енди өзиниц 
қақы йқы й келинш ек болғаны н м ойынлады .

Той тарқаған соц, ана арнаўлы түрде келининиц мацлайынан 
сүйип:

—  А қы л-ақы лдан  қуўат  алады , қы зы м . Сен бизиц үйге 
қуўат экелдиц! Б ахы тлы  бол! —  деди ы рзалы қ пенен.

П ерихан  өз нэўбетинде ананы ц гөнетоз бөз көйлегиниц  
кец етегине м ацлайы н басты. К елинниц бул қы лы ғы  да анаға 
унап, ол оты н экелиў уш ы н далаға  ш ы ғы п кеткен пайы тта:



—  Улым, ҳаял баслаған үй  оцбас деген ж ам ан гэп  бар, сен, 
бул гэпке исенбе... К елин оғы ры  ақы ллы  көринеди. Не десе де 
айтқаны на көн! —  деп П алўанға тәселле берди.

К үтилмегенде өзи тецлес қы зды  ертип экелип, бир ш ацарақ 
м аш қаласы н ы ц  ж уўап керли  ийеси бола қал ған ы н  м ойны на 
алған П алўан енди үйдеғи кемтарлықтан қэйткенде қуты лы ўды  
билмей, келеси күни  ж эне оты н ш абы ўға кетпекш и еди.

—  Ө злерим изди тезирек келе қы лы ў уш ы н мен де ж ум ы с 
и сл еў и м  керек , —  д ед и  П ери хан  ж ас ерин  ту ц ғы й ы қ т а н  
ш ы ғары ў мақсетинде.

—  Ж үдэ ақы ллы  пикир, қы зым, —  деп ана гэпке қосылды.
—  Ж ақы нда қалам ы здан ти ғи ў  артели аш ы лған, соған П алўан 
м енен бирғе бары п б асл ы ғы н а ж олы ғы цлар. Т ам ағы цы зды  
таярлаў  м ениц мойныма.

П ерихан  қал аға  үйренискенш е үй д и ц  кем ис-қуты қлары н 
ислеп, көрпе-төсеклерди, гөне кир кийимлерди ж уўы п тазалаўдЫ 
баслады...

П ерихан усы ўақы тқа шекем электр ш ы рағы н көрмеген еди, 
кеш те п үткил  қаланы  басы на көтерип гүрилдеғен  движ октиқ 
күш и менен ж анған  көш едеги лам почканы ц нуры на тацланы п 
оны ц орысш а аты нелигин  сорап «С вет» екенин еситкенде, 
үй и н д еги  адағарбаға  ж эне бир қарап, кеўлинде эллеқандай  
ж у м б ақ  түй д и . Бул ж ум б ағы , егер  ол ана болы п д ү н ьяға  
перзент келтирсе, аты н бираз тацланарлы қ етип  «Свет» деп 
қойы ў еди...

* * *

«...Оо.. сорлы  басы м, сол ойлары м ды  неге сонда өзимде 
қалды рды м ?... Е гер  сол күни-ақ , П ал ўан ға  айтқаны м да, ец 
б олм аса, «С вет»  б асл ан ған  қы з аты н  я  б ала  аты н  еситсе, 
өзинш е м ени  еслеп  ой л ан ы п  ж ү р ген  болар  е д и ... Қ олайы  
келсе, «эй, бала... эй қыз... анацны ц аты  ким?» деп бир сорап

120 —  — Төлепберген Қайыпбергенов м



Тәнҳа өзице мәлим сыр 121

қояр ед и ... «А дам  —  бул ж ум бақ» деген гэп  еситкеним  бар, 
кимнен еситкен едим?... Жумбақ... А дам  —  бул жумбақ... Нәлет 
бундай даналы ққа!

—  А па, түс көрип атырсан; ба? Н ендей ж ум бақ ж өнинде 
айтып аты рсац? —  деди анасы ньщ  басы нан ш ы қпай  оты рған 
Светлана.

П ерихан ж эне ләм -мийим сиз қалды..

* * *

...Сол ж ы ллары  м оллалар қуўдаланы п аты рған  ж ы ллар еди. 
Кемпир өзине таны с бир м оллаға еки ҳэпте ж алы ны п ж үрип, 
бир күни кеште келини менен баласына неке қыйдырды. Некели 
келин еркинирек келин. Сол уш ы н неке қы йы лғаннан  соцғы  
күни сәскеге там ан  П ал ў ан ға  ерип  ки й и м  ти ги ў  артелине 
баратыр еди, қэпелимде атлы  кияты рған  әкесине ж үзбе-ж үз 
дуўш арласы п қалды.

Н урж ан ғарры  ж алғы з қы зы на ҳеш  қаш ан ж үз суўы ты п 
көрм еген еди , оған  көзи  түси ўи  м эттал , атынын; ж үўен и н  
тарты п ги л т  тоқтады .

—  Ҳаў, қы зы м, тиримисец?!
Б эр ҳ а  ж ақсы  м ү н эс и б е тт е  б о л ату ғы н  экеси н  көри ўд ен  

11ериханныц урқанаты уш ып, албырақлағанынан, ты ш қан тесиги 
мыц тецге болып, жер ж ары лм ады , ол кирмеди.

Ғарры  қы зы н ы ц  а м ан л ы ғы н а  сүй си н и п , абы рж ы  кеўли  
ж убаны ш  тапса да, бираз аш ы ў менен пэтленди:

—  Ҳаў, қызым-аў, сени излеп ж үргеним е еки ҳэптеден асты 
гой! Тиримедиц? Қэне, м аған жақынла!

Қы здыц лалы  ш ығып, жерге қағылған қазықтай бир орнынан 
дәрпенбеди.

П ал ў ан  он н ан  д а  б етер  ҳ аў л ы ғы п  к ел и н ш и ги н  қорғай  
алмады. Нуржан ғарры да оны күйеў деген ой пайда болмастан,
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атын алға айдап қызына дәпиниўи менен қапталына келди де, 
ецкейип қолынан услады.

— Қәне, аяғыцды зэцгиге сал, артыма мингес! Неге 
дэрпенбейсец?!

Периханда үн жоқ. Тили жулып тасланғандай. Көз астынан 
Палўанға қарады. Әллеқашан-ақ оныц бетинде қан қалмай 
сурланып, балалық етип жылайын десе, көз жасы шықпай, 
ийеги кемсецлеп турғанын ацғарды да, бирден экесине қолын 
берди.

Ешейинде атқа ғарғып минетуғын қызыныц ҳәлсизленип 
қалғанын сезген эке қолынан жоқары тартып алды да, 
белиндеги белбеўин шешип, оны өзине қосып байлады ҳэм 
атқа қамшы көтерди.

— Ҳаў, Перихан!? — деди Палўан жыламсырап.
Нуржан ғарры иркилип, оған бурылды:
— Сен, бала, кимсец?!
Қэҳэрли ата алдында Палўан недерин билмей, тили 

тацлайына тығылды.
Периханнан да ҳуўыш кетип, басына жартыўлы ой келе 

қоймады.
— Әй, бала! — деди ғарры ҳүкимдарлық пенен. — Айт, 

маған, мынаў жас қызды айнытқан ким? Жасы он сегизге 
толмаған қызды бузғаны ушын я судлатаман я ҳэзир үйине 
барып от беремен!

Жуўап орнына Палўанныц үлкен көзлерине жас қуйылды.
— Жылама, бала, — деди ғарры еле оны күйеў екен деп 

ойына да келтирмей. — Әжағац ба? Қоцсыц ба? Перихан қайда 
кетти, деп сеннен ким сораса да, Периханды экеси экетти, де. 
Мен жалғыз қызымды ҳеш кимге қорлатпайман. Он алтыдағы 
гөдек қызымды алдап әкетип, ҳэтте көйлек жацалаттырмаған 
қандай найсап ол!
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Палўан албырағанынан үйиндеги аршадан айдынлы көйлекти 
лкелиў нийетинде үйине жуўырыў ушын артына айналғаны 
сол, Нуржан ғарры атын қамшылап, ыраштан түсип, арқаға 
гартылған кец көше менен жөнине кетти.

Перихан экесине билдирмей изине бурылып, үйинен 
койлекти алып шығып, қолында жалаў қылып былғаў менен 
жуўырып киятырған Палўанды көрди, бирақ әкесине ол 
жөнинде бир нәрсе деўге тартынды. Палўан еле жуўырып 
киятыр. Ара қашықлаған сайын қатты-қатты даўыслайды:

— Перихан! Периха—а—а—а—н!...
Қыз оныц аянышлы даўысына шыдай алмай, мингесиктен 

гүсип қалыўға нийетленип еди, экеси белбеўиниц түйинин 
беккемирек услап:

— Қызым, табжылма, — деди. — Мен сениц душпаныц 
смеспен! Қэдирицди кетирме, мени де бийабырай қылма! Керек 
пдам излеп барады. Аз да болсақ бес үйли аўылмыз, сен сол 
аўылдыц жалғыз ғана қызғалдақ гүли едиц. Қәлеген адам гүлди 
урлап емес сорап экетсин. Аўылдан, үйден әкетсин. Болмаса 
қодирице жетпей солытады.

— Оныц анасы аўырыў...
— Түсинемен, қызым, сен жүдэ мийримшилсец. Сол ушын 

«анам аўырыў еди» деп алдаған сумға инанып, өз өмирицди, 
кслешегицди ойламағансан. Буныц барлығы жаслықтыц 
кссапаты.

Қызыныц көзлеринен жас сорғалап, үнсиз жылап киятыр- 
ганын сезген экеси, оған бурылмастан, атты қаттырақ айдаўға 
х,орекет етип нэсиятлай берди:

— Жацағы мурныбоқ бала ма, атыцды айтып шақырған? 
Қой, ол бала әўели мурнын тазаласын. Көз жасыцды заялама, 
қызым. Өмирдиц ҳэр қыйлы кәсапатлары бар, буннан 
бетерирегинен сақлағай. Аўылға жеткен соц балалық етип,
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қалалы биреў менен қашып кеткениц жөнинде ҳеш кимге тис 
жармай-ақ. қой, қызым.

— Айыбын жасырыў ладанныц иси, деген едиц ғой бир 
жола, — деди Перихан биринши мэртебе тилге келип.

— Ақыл менен әдеп егиз жүреди, қызым. Сен мени түсин!
— Көкирегимде от жанып киятыр.
— Өшпейтуғын от болмайды, қызым. Ец баслысы, келеше- 

гицди ойла, ақылдан адаспа, қызым. Бабалардыц айтыўы 
бойынша ҳэр инсан өзинше жумбақ. Ер жеттиц бе, жумбақ 
бол!..

— Бул жумбақты әллеким шешип тасласа масқара 
болмаймыз ба?

— Сен билесец, мен билемен, қызым. Басқа ким шеше 
алыўы мүмкин?

— Қалада той болды.
— Қалалыларда сенсиз де жумбақ көп қызым. Ец баслысы, 

сен өз тилице беккем бол!
— Инсан өтирик сөйлемеўи керек, деп өзиц үйреткен едиқ 

ғой?
— Уллы пайғамберимиздиц: «Бир Алла ғана алжаспайды...» 

деген рэўияты бар... Билемен, аўылға барған соц сеннен «Қайда 
болдыц?» деп ҳэмме сорайды. Оқыў нийетинде қалаға кетип 
едим, де. Ақыллылық етип атыцды таслап кеткениц ушын 
мен бэрше қоцсыларға даўрық салып: «Қызым оқыйман десе,
— жибермей жүр едим, балалық етип мениц айтқанымды 
тыцламай кеткен ғой» дедим. Қызым, бул дүньяда ҳэр ким 
өзине жараса бир сыр менен жасайды. Сен де бул исицди 
сыр тут.

— Аға, саған түсинбей киятырман. Есицде ме жас гезимде, 
«қызым, кимде-ким өзгелерден сыр сақласа, тилиниц астына 
шоқ салып жүргендей болады, я өзи күйеди, я жақынын күй-
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диреди», деген нәсият айтқан еднц. Мен сениц бул нэсиятыца 
садық болып өскенмен.

Керегинде киси отқа да шомылады, қызым. Келешегиц 
алдыцда. Мени де ойла, қызым. Сенсиз маған қуяшлы күн 
қарацғы түн, қызым...

— Сениц жэне бир нәсиятыц есимде. Жүрекке түскен эдеўат 
1емирге түскен зэц. Қайўақ бирўақ шнритпей қоймайды, деген 
сдиц...

— Алтынды тат баспайды, деген-әм даналық бар. Сениц 
жүрегиц — алтын жүрек, қызым. Қартайған әкецди де ая. 
Өсип-өниўице жақсы.

Балалық кеўлине еле кир түспеген қызға экесиниц нэсияты 
кем-кемнен сицип, мисли түнекте жағылған шырадай, шецгелли 
дут тоғайдан табылған соқпақтай көринип, кеўли жубаныш 
тапқан сыяқланса да, еки көзи бэрҳа артында. Қыялына Палўан 
бэрҳа жуўырып киятырғандай.

«Периха—а—а—а—н!Н» деген даўысы қулағынан кетер емес.

* * *

...Өзиниц қандай ҳалда жатырғанын да оцлы сезинбей ақыл- 
қуўшы лал болып, демин зорға алып атырған Периханныц 
қулағында сол даўыс жэне тәкирарланып бир адам емес, 
мүткил әлем жар салып: Пери—и...ха...а...н!!! — деп турғандай 
түйилди де:

— ...Ҳа...а...а...! Мен... мында...а...а.- н!!! — деп бақырды ҳэм 
о1 сестинен өзи бирден даўрық таўып:

— Өйпбей, сорым!! — деп үстиндеги көрпени қолы менен 
ссрпип таслады.

Босағаны ишке атлаған пайытта анасына не болғанын еле 
I үсинбей, бас ушында отырған Светлана ҳаўлығып:
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— Апа!... Апа, саған не болды?!.. Қорқып турыппан... Доктор 
шақырайын ба? — деди.

— Керек емес! — деди мацлайына тер сорғалап жатырған 
Перихан.

Светлана оньщ бетине үцилип, енди өзине келер деғен дэме 
менен басын көтерип еди, анаға қызыныц сүйкимли қоллары 
тикенектей тийип, бар күши менен қағып жиберди:

— Тарт қолыцды!
— Апа, айтшы, саған не болды? Доктор шақырайын ба?
— Керек емес! Күйеўиц қайда?
— Тойдыц энжамында жүр еди, ҳәзир келип қалар.
— Аты ким?
— Палўан!
— Ким??
— Палўан! ;
— Неге қайталай бересец?!... Үйинде кими бар? >
— Ҳеш кими!! Хатымда жазған едим ғой...
Перихан қызыныц қолларын кейин ысырып, көзлерин 

кецирек ашып жэне дийўалға нәзер салды. Қызы Светланаға 
үйленип, бирге сүўретке түскен күйеў баласы сол!... (Палўан) 
Айнымаған өзи. Тек есейген, сақал-муртын қыратуғын болған. 
Сол жумалақ жүзлилиғи, бийдай рецлиги... Анаў ийинликтегц 
айдынлы көйлек те сол сапары мен биринши келиншек болғанда 
кийген көйлек, сэл тозыпты... Ой, сор мацлайым?!..» '

Светлана анасын бираз сергекленгендей сезинип бетинв 
үцилди... Бийшара ананыц көзлеринен жас тынымсыз сорғалап, 
тула бедени бэрҳа дирилдеў менен жылап атыр. \

— Апа, апа, саған не болды? Неге жылайсац?... Ҳәзир 
есикти биреў қағып турыпты... )

— Мениц бул жатысымда есигицнен бенде киргизбе!
— Сен недесец мақул, апа... ;
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— Анаў айдынлы көйлек кимдики?... — деди Перихан 
сыбырланып:

— Палўанньщ анасы, биринши келин болғанында бир 
кийген, екен... Соннан соц балама келин түсирсем кийгиземен, 
деп аршасына салып қойған...

— Кемпир бар ма?
— Палўан армияға кеткенде қайтыс болған...
— Жэне не қалдырған?..
— Палўанныц айтыўына қарағанда анасы күтэ қыялпаз 

адам болған. Ҳэтте ақлықлы болсам керек, деп адағарба да 
алып қойған екен...

— Онысы қайда?
— Аршада. Ҳәзирше тек көйлекти шығардық...
— Уҳҳҳ!
— Апа, көзицди аш, күйеў балац қапыныц сыртына келип 

турыпты...
— Ашпа қапыцды!..
— Апа, неге өйдейсец? Ол мени жанындай көреди, сени, 

лгамды, атамды көргенше жаны төзбей жүр еди ғой!...
— Бийтаныс күйеў менен бундай бийҳуўш ҳалда көриссем, 

уят болады. Ырымға да жаман. Үстиме көрпе тасла!
Светлана оныц айтқанларын дәлме-дәл орынлады. Перихан 

жэне гүбирленди.
«Өйппей, сорым!.. Пүткил өмиримде жанлы бендеге 

жаманлық қылмаған едим ғой... Аллам-эй, мени неге бунша 
гарғадыц?... Ғарғыс алғандай кимге нендей жаманлық қылып 
едим? Уҳҳҳ!!.. Уҳҳҳ!!!... Енди қандай илаж бар?...»

— Апа, күйеўим меннен үлкен болса да, шыннан сүйемен! 
( үйип қосылдым. Көп оқыған, ақыллы... Оғыры ақыллы...

— Ол сени де таслап кетпей ме?
— Ҳаслан өйтпейди.
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— Не менен дәлиллейсеқ?
— Алды менен ЗАГСтен өтип алдық.
— Неге асықтыц?
— Усы жасқа шекем үйленбей жүрген жалатай болмасын 

деп гүманландым.
— Жалатай емеслигин қалай билдиц?
— Бир жола үйинде ушырасқанымызда столдыц үстинде 

жатырган паспортын өзине билдирмей көрип алдым. ЗАГС 
белгиси жоқ екен.

Перихан көрпени қайтадан бетине тартты: «...Ооо, сорлы, 
кемпир, сонда сен қоцсы молланы шақыртып неке қыйдыра сала 
бизди тигиў артелине жибергенше, ЗАГСке неге жибермедиц?? 
Сонда мен қаралыныц басына бул саўдалар түспес еди...»

Светлана анасыныц гүбирленип атырғанын уқса да, сөзле- 
рине түсинбей, жэне ҳаўа жетпей буўлығып атырған болмасын 
деген ой менен көрпесиниц шетин көтерип еди, Перихан оныа 
ҳэрекетин сезип, бурынғысынан да тығызырақ бастырынды! 
«Бул ҳэсиретли жағдайдан шығатуғын жол қайда?!»

' й
* * * (

...Сол сапары Палўанныц «Пери...ха...а...н!» деген даўысы) 
кем-кемнен семип, мингесикли эке менен қызы кец жайлаўғ^ 
жақынлаған сайын, Периханға, ҳэммеси болып тек ғана бей 
үйден ибарат аўылы, пүткил әлемдей түйилип, сыры ашылс! 
үстинен бэрше элем күлетуғындай үскини қуйыла берди... I

Әкеси қалай болмасын қызыныц кейпин көтериўдия 
барлық илажларын қылыўға тырысып, тынымсыз нэсиятлаўғ! 
тырысады: |

— Мениц ҳэм улым, ҳэм қызым, ертецим ушын көгерткен 
жалғыз түп мийўели дарағым — илайым сениц солығаныцды
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көрмегеймен... Мениц көз алдым да қамықпа, перзентим. 
Сениц басыца ҳақыйқый бахыт қусы қоныўын тилеймен. Сен 
бахытлы болсац, мен бахытлыман! Ҳеш қандай қапаланба, сениц 
басыца түскен бүгинги саўда талай-талай қарақалпақ қызыныц 
басынан өткен. Мен өз өмиримде ондай көп тағдийрлерди 
коргенмен... Қайсысы ақыллылық етип я аўылыныц басшылары 
иқыллылық етип, тезирек басқа биреўге бас байлатса, бэрше 
қайғысын тез умытады... Илайым, саған да сондай бахыт 
песип еткей, қызым! Бизлердей мөмин жетимлерге қолай 
инсаплы жигитлер аз емес... Аллатала ҳеш кимди тақ қылып 
жаратпайды... Палапаным, тек өзицди тута бил... Инсан белине 
ақыл липасын байламаса, өзицде бар ҳүрмет-иззет липасын 
қорлық липасына айналдырады... Ец баслы ақыл липасы — 
сабырлылық! Сабырсызлық — ҳэсиреттиц сағасы, қызым... 
Ляғы жуўырғыш жетиўи мүмкин, лекин, тили жуўырғыштыц 
басынан бэле айрылмайды.

— Ол изимнен келсе ше?
— Келиўинен ғэрезли, қызым. Сениц бүгинги жүрисице, 

үсти-басыца қарағанда өз үйине басшылық ететуғын руўхы 
бар жигитке тап болмағансац...

— Меницше, ол излеп келеди...
— Келмесе де ықтыяры. Бул дүньяда ҳэр ким өз абыройыныц 

қулы. Сол ушын, көп жигитлерден ҳаялы жөнинде сорасац, 
мен қызлай алғанман, деп мақтанып жүреди, ҳаслында ҳеш 
олай емес, саған үйленсе де қызлай алғанман, деп мақтанып 
гана қоймастан алдыцда да мэцги бас ийип жүретуғын жигит 
табаман. Ҳеш қапа болма, қызым. Ал, қалалыцды енди үш 
күн күтемиз. Егер алдына кәтқуда салып келсе, тэнҳа өзим 
сойлесип көрермен...

Олар үйине жеткенде аўыл адамларыныц ҳэр қайсысы өз 
галма-ғалы менен бэнт еди. Қай бағыттан, қалай киятырғанын 
\еш ким көрмегенине ғарры эке бираз кеўилленип:
‘>. Т. Қайыпбергенов
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— Қызым, аттан түс те ҳештеце билмеген, көрмеген болып^ 
бурынғы өз тэшўишице араласа бер, — деди. — Егер ол үпЙ 
күнниц ишинде келсе, мен де тас жүрек емеспен ғой!.. I

Қыз экесине «иллә» деп жуўап бермеген менен ис пеней 
жуўап қылып, биринши нәўбетте қораға кирди. Байлаўсыз-ақ ө® 
қазығынық қасында тура бериўге үйренген Ақ боз ат ийесин! 
көриўден «оо, аман келдиц бе?» дегендей оқыранып, алдынаш 
шықты. Перихан оныц мацлайынан бир сүйип, жалларынан| 
саўрысынан қайта-қайта сыйпалады да, от қорадан бир ба$н 
беде алып алдына таслады. Ат бедеге бирден аўзын баспай| 
тумсығы менен Периханды ийискелеп, әлленәрсе сорағысый 
келгендей эстен-эстен оқыранды.

Перихан аттыц салпы еринлерин алақаны менен сыйпалап:!
— Түсинемен, жаныўарым, — деди жыламсыраған ҳаўаз] 

бенен, ығбалым келиспеди. Жэне бирге боламыз!... |
Ол аты менен сөйлесип турғанда бир қапталынан а*Я 

дүбирин еситип бурылып еди, Жумабай екен. Ол әдеўирак! 
азғын көринген менен бурынғысынан батылырақ болып кетиптш!

— Ооо, Перихан! — деди аса қуўаныш пенен. Бизиц кец] 
жайлаў үнсиз жапалақ киби қуслары менен емес, кец далаға 
сыймай, асыр салып ойнайтуғын асаў тай киби, шақалақлаған! 
күлкиси бүлбүл сестине мегзес Перихан менен гөззал екен! !

Ол атынан түсип, пияда жүрген ўақытта ямпацлап сыр1] 
бере-беретуғын майып аяғына емес, салмағын саў аяғына! 
салып қәддин тиклеп тур еди, енди ол қызға узын бойлы,- 
сүлицгир жигиттей болып көринип кетти. |

Перихан оған күлимлей бурылып сәлем берди. |
— Сениц күлимсиреўицниц өзи не деген шадлық, айнан 

лайын! Әне, Алланыц қуяшы батыўға қарағанда, бизиц аўылдық! 
қуяшы булт астынан жарқ еткендей болып тур! ■;

— Жумабай аға, өзгерип кеткенсец — деди қыз. Онықз 
даўысында элле нэрсеге иренжиў бардай сезинген Жумабай:
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— Оқыўға кире алмай қайтқан болсац иренжиме, айналайын,
-  деди де, бир аяғыныц келтелигин илажы барынша тап ҳәзир

билдирмеўге тырысып, Периханға карай жүрмеди, оныц келиўин 
күтти. — Қәне, айналайын, келип мацлайыцнан сүйдирши!..

Қыз оныц батыл ҳәрекетине ишинен тацланса да, үндемей 
барып мацлайын тутты. Жумабай бир емес үш сүйди:

— Бахытлы бол, айналанайын! Жаслығында ким алжаспайды, 
дсйсец? Даналар көп алжасықлардан соц дана болармыш! 
Ьилесец бе, Перихан, бэри бир сен меннен мыц есе бахытлысац! 
1'1ц болмаса «Жанбас муғаллимге» оқып үлгердиц. Хат оқый 
аласац! Ал, мен ше? Мени соқыр десе де болады, бир ҳәрип 
ганымайман!.

— Балам, өйдеме! — деди бир-қапталдан қушағын ашып 
киятырған Жумабайдыц анасы. — Бабаларымыздыц «алтын 
алма — дуўа ал, дуўа алтын емес пе», деген нәсиятына садық 
болып өстиц! Қәне, қызым, қушағыма кирши!

Перихан ана менен қушақласып көристи.
— Қэне, енди бизиц үйге кирейик, аўқат тайын, — деп 

ксмпир Периханныц қолларынан сүйип, үйине қарай тартты..
Аздан кейин басқа қоцсылар да жыйналып келди. Ҳақый- 

қатында, ҳеш ким Периханныц эллеқандай жигит пенен кеткени 
жонинде гүманлы бир де сөз айтпастан, оқыў туўралы ҳэр 
қыйлы кецеслер айтты.

— Ойлап көр, бизлердиц қайсымыз саўатлымыз? — дести, 
оч ара жабырласып. Бирақ өз бахтымызды ҳеш бир қалалыға 
алмастырмаймыз...

...Усылайынша Периханныц өзине үйреншикли өмири қайта 
басланды. Қәйткен менен де бурынғыдай кеўилли емес еди... 
Океси айтқан үш күн де өтти. Ҳеш ким излеп келмеди.

Төртинши күни кеште әкеси қасына отырып, айрықша 
\эсиретли үн менен гэп баслады:
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— Көзлеримниц қарашығы — қызым, алдьщда гүнам болса 
әпиў еткейсец!... Анац болмағаны ушын саған анац айтыўы 
тийис гәплерди өзим айтыўға мәжбүрмен. Ол қызыныц кейпин 
бақлап, гэп тыцлаўға мейли барлығын сезинди де даўам ете 
берди. — Өзице мэлим, бәҳәр болса жайлаў өзгертемиз. Бүгин 
түсте ферма баслығы келип, Арал бойларынан күтэ отлақлы 
жайлаў көрип қайтқанын айтты. Ертец сол жаца жайлаўға 
көшемиз.

— Ол табалмай қалады ғой.
Қызыныц кимди нәзерде тутқанын түсинген эке оныц бир 

аўыз сөйлегенине қуўанып, эцгимесин даўам етти.
— Өзице мэлим, баўырым, аўылымыз күтэ бирликли аўыл. 

Көз тиймегей... Жумабай да күтэ мийнеткеш жигит, оны пүткил 
аўылымыз ҳүрмет қылады. Қой аўзынан шөп алмайтуғын 
элпайым, ақыллы деп сондайларды айтады. Ол сени де, мени 
де қәдирлейди. Анасы да ғәрип ҳал, илаҳийда жақсы адам. 
Сениц анац менен күтэ қэдирдан еди. Ол бүгин маған келип, 
көп ўақытлардан бери айта алмай жүрген эрманын айтты, 
қызым.

Қыз тез пейиллик етип «нендей эрман екен?» демеди.
Ашыў менен қызын алып қайтса да, үш күннен бери ҳеш 

ким изинен келмегенине ғарры ишинен күйинип, бир есиктен 
қайтқан қызыныц енди кимғе кереклиғи жөнинде бас қатырып 
отырғанда, тап оныц кеўлин түсинғендей Жумабайдыц анасЫ 
арзы етип келип, Периханды келинликке сорағанда қызы 
менен болажақ күйеўдиц жас айырмашылығы түўе, аяғыныц 
майыплығы жөнинде есине де келтирмей, бирден келисим де 
берип қойған еди. Енди бул жөнинде қандай сөзлер менен 
жеткерерин билмей, ашығынан келди:

— Ол сени келинликке сорады, қызым.
Бундайда аўылдағы қайсы қарақалпақтыц қызы «экесине 

қарсыласады? Қарсыласқаны журтқа еситилсе, бетине бий*
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пдепликтин, тацбасы басылғаны. Оныц ҳәзирше басқаларға 
жумбақ ишки тацбасы аз ба?... Бийәдеплик тацбасы басылса 
бул дүньяда тири жүриўдиц кереги жоқ... Қыз усыларды ойлап, 
сжесине бир аўыз жуўап та бермеди, тикейип те кетпеди...

Соныц менен бул гэп шешиўи қыйын түйин болып 
та қалмады. Ертецине оған Жумабайдыц анасы келип 
жалбарынды... Оныц изинен ферма баслығыныц өзи келди.. 
Әстелеп Жумабайдыц да бети ашылды...

Ақыбетинде бәҳәрги жаца жайлаўға, жаца қоныстыц 
биринши күни Жумабай ҳэм Периханныц жаца шацарақ қурыў 
гойы менен басланды...

Усы екеўиниц қосылыўын күтип жүргендей колхоз баслығы 
көп адам менен келип тойды өзи басқарды. Жумабайлар мийнет 
ҳақысына тийисли пулларын аманат кассасына салыўды 
билмей тек урғашы мал сатып ала беретуғын еди. Тойға көп 
мал сойылды. Тойға Арал бойларын жайлаған көп фермалар 
шақыртылып, падашылардыц атлар жарысыныц бас бәйгисине 
бузаўлы сыйыр тигилген атақлы той болды.

Перихан эўелинде бул тойға ашық келисим бермеген менен 
араға адамлар түсип, тойдыц қызықлы баслап жиберилгени 
ушын адаўат көтермеди. Той тарқаўдан-ақ, еки жарты 
шацарақтыц төрт адамы мәсләҳәтлесип тазадан отаў тиклеў 
керек деген шешимге келди. Бул усынысты биринши болып 
Перихан айтқаны ушын ба, ҳэммесинде бурын болмаған жақсы 
кейип пайда болып, Жумабай тап усы күни-ақ, жаца отаўдыц 
кереге, уўықлары ушын Әмиўдәрья жағаларынан тоғай тал 
шабыўға жолланды. Перихан қэдимгисинше паданы айдап 
кетти... Пада неликтен де, гөне жайлаў тәрепке қарай бет алып 
еди, ол қайтармай ере берди. Аўылдан қаракөрим шыққаны сол, 
қалыц жыцғыллықлардыц арасы менен жуўырып киятырған 
Палўанға көзи түсип, жүреги гилк етти, тоқтады.
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— Ҳо, Периханым! Қудайға шүкир, жаца таптым ғой! —■ 
деди Палўан ҳалықлап.

Перихан, неликтен де, оны суўықлаў қабыл етип:
— Кешиктиц, бала! — деди атынан түспей.
— Билесец бе, Перихан, сол күни сениц кеткеницди еситип, 

апам бийҳуўш болып қалды. Таслап кете алмадым. Бир қоц- 
сымыз изицизден жуўырып еди, қай бағытқа кеткеницизди 
билмепти.

— Апац тэўир болды ма?
— Сәл-пәл көзин ашыўдан қоцсыларға тапсырып, өзим сени 

излеп шықтым! — Жайлаўлар бойлап жуўырып жүргениме 
бир ҳэпте болды! Қудайға шүкир, табылдыц!! Апам енди 
тәўир болады...

— Сениц анац ушын мен әкемди олтире алмайман!
Палўан бундай жуўап күтпеген еди, шаршағаны енди

билинип, дизелеринен дэрман кетти де, отырып қалды.
Периханда аяныш сезимлери орнына қаталлық күшейип, 

атын бурды...
Палўан орнынан дәрпенбеди...

* * *

...Перихан бастырынған ҳалында эллеқандай жақсы шешим 
табыўдан дэмеленип, өмирден гүдерин үзе алмай еле жатыр... 
«Оо, Алла,—деди бирден басын көтерип. — Өзиц кеширегөр!.. 
Мен ҳеш кимге жаманлық қылмаған сыяқлы едим... Бир анаға 
жаманлық қылыппан ғой... Сонда бирге кетиўим керек пе еди? 
Онда... онда... Жумабайлар, ғарры әкеме қосылып жыласып 
ғарғар еди.,. Егер өйтсем мусылманлыққа да қайшы ҳәрекет 
болар еди... Алды менен өз жақыныца жақсылық етиў керек... 
Анам орнына анам, ҳэм эке болған адамды қалай жылатыўым
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мүмкин еди?... Ей, алла, маған қылған бул не қысыўметиц?... 
Ямаса келиннен бурын адағарбасын таярлап жүрген ақ көкирек 
ананьщ ғарғысы ма бул?... Ояғы да ғарғыс... буяғы да ғарғыс... 
Маған енди өлиўден басқа жол; жоқ па?...»

— Апа, неге өлимди айтып атырсац? — деди соцғы сөзин 
сситкен Светлана.

—Сөйлеме!—деп Перихан көрпени басына орацқырады да 
жэне дүстөменинен жатты.

* * *

.. .Сол сапары Палўанды орнында қалдырып кеткени ушын 
Периханныц ишеклерине қоз түскендей болса да, артына 
ийланбаўға тырысты...

Сол ушырасыўдан, көп күнлерге шекем иши-баўыры от 
болып жүрди... Оныц ишинде тэнҳа өзине мәлим, қандай сыр 
бүкленип жатырғанын билмейтуғын аўылласлары жаслығына 
қарамай майып Жумабайға қосылып, татыў өмир баслағаны 
ушын айрықша ҳүрмет пенен қас-қабағына бағып, әлленеден 
сырнықса шад қылыўға тырысып жүрди. Жаца отаўыныц сүйеги 
соғылып питиўден кими баў-шуў берди, кими көрпе-төсек 
берди. Бул жағдай оныц аўылласларына меҳирин күшейтип, 
ким ушын келин, ким ушын қыз атанып, падашылық жумысын 
даўам етти. Көп узамай ҳәмиледар болды.. Бир мыц тоғыз жүз 
қырық биринши жылдыц жазында, енди көз жарыўға айы-күни 
жақынлағанда Ўатандарлық урыс басланып, жигитлер изли- 
изинен фронтқа атланды. Енди олардыц семьясы ғана пүтин 
семьяға айналды. Бурын Периханды аяп, жарымжан адам менен 
бас қосқаны ушын ишлеринен аяп жүретуғын келиншеклер, 
снди оны келешегин болжап билетуғын ақыллыға шығарды. 
Ал, өзлери болса, урысқа үйинен ҳеш ким кетпегени ушын
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журттан қысынып, өзлерин бахытсыз санайтуғын еди. Тек 
жумыслардыц көбейгени ғана кеўиллерине жубаныш таптырып, 
күнди-түнге, түнди-күнге қаратпай жумыс иследи, Перихан 
үйинде емес, мал қорада сыйыр саўып отырып көз жарды — 
қызалақлы болды. Бөпеге ат қойыў мәсләҳәти болғанда Перихан 
Палўанныц үйинде келин болған күнлеринде кеўлине қапқан 
тацланарлық бир жағдайды есине түсирип «Свет» деген ат 
қойғысы келди. Ери Жумабай оны тыцлап, бул сөздиц мэнисин 
сорап түсингеннен соц:

— Дурыс екен! Бизиц қызымыз да тек «Свет» емес, 
«Светлана» бола қойсын! — деди.

Бул ат кемпир менен ғаррыға да, қоцсыларына да унады, 
Урысқа көп адамлар кеткени себепли ҳэр кимде машқала 

көбейип екеў-үшеўден орнында жумыс басты болса да, кишкене 
Светлана төрт адамныц дыққатында аўырмай, сызламай, жүдэ 
шаққан қыз болып өсе берди...

Светлана мектеп жасына жеткен соц, қалай болмасын, 
жалғыз қызды оқытыў ушын олар колхоз орайынан жай сатып 
алып, кемпирди ақлығы менен сонда көширди.

Қыз оныншы, классты күтэ жақсы тамамлап та шықты. 
Перихан менен Жумабайдыц ойы қызын институтқа жибер- 

генде де, кемпир менен қосып жибериў еди, тэғдир олардын 
бул тилегин иске асырмады. Светлана оныншыны питкеретуғын 
жылы бэҳэрде бийшара кемпир аўырыўға шатылып, ақлығынық 
аттестатын услап көре алмай-ақ, дүньядан өтти.

Қызын институтқа Периханныц өзи экетиўге мэжбүр болды. 
Ол анасын жолта қоймай гүллэн имтиханларын қыялдағыдай 
тапсырып, мандаттан да өтти. Перихан қызын, неликтен де, 
басқа жаслар менен жатақханада жатқарғысы келмей, институтқа 
жақын көшелердиц биринен, азада ғана бөлек бөлмеси бар бир 
кемпирди таўып, соған орналастырды да, кеўлин энжамлап
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қайтты. Имтихан пайытында қызы менен бир ай бирге турса 
да, анасы менен қызы усап, өмир, жаслық ҳэм ғаррылық 
туўралы ашылысып сөйлесе алмады. Қызы имтихан изннен 
имтиханға таярланды.

Анасы оған селтец бермей аўқатын писириў менен бэнт 
болды.

Көп билиўге қуштар Светлана анасын автостанцияға шекем 
узатып баратырғанда ғана бир неше сораўлар берип үлгерди.

— Ҳақыйқый бахыт деген не, апа? — деди биринши сораўы.
Ҳэр бир перзент ушын дүньядағы ец көп билетуғын даналар,

биринши нэўбетте, ата-анасы екенин ким бийкарлай алады? 
Перихан өлэмэта ойланып та турмады:

— Бул ҳәммеге жумбақлы сораў, қызым, — деди көп 
билермен қария аналарға усап: — «Бахыт не?» деген сораўға 
ҳэр кимниц өз жуўабы болады. Мәселен, сен жақсы оқығаныц 
себепли институтқа кирдиц, соныц өзи бахыт!

— Мен оныншыны питкергенде де, «усыныц өзи бахыт, 
қызым» деген едиц?

Перихан мырс етип күлди:
— Дурыс ғой, қызым. Өзим он жыл емес еки жыл оқығанман. 

Ал «бахыт не?» деген сораўға ҳэр кимниц өз жуўабы болады. 
Мәселен, сениц ҳэр имтиханды жақсы тапсырғаныц да бахыт 
сди. Мен базда, сыйырларым мол сүт берген күни де өзимди 
бахытлы сеземен. Соған Қарап «бахыт» деген нәрсениц басы 
да, шеги де жоқ, деп ойлайман. Бирақ кимде-ким мақсетине 
жетисип, енди мен усыныц менен бахытлыман десе, ол еле өмир 
қубылысларыныц не екенине түсинбегени. Кимде-ким өмирдиц 
эллеқандай бир қырлы соқпағына сүйенип, өзин бахытсыз 
санаса, ол да өмир қубылысыныц не екенин түсинбегени. 
Баслы бахыт—парасатлылық.

— Нақолайлаў сораў берейин бе, апа? — деди Светлана.
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— Ана менен қыз ортасында ашылмаған сыр болмаўы тийис.
— Сен ағама турмысқа шыққаньщды бахыт деп санайсац ба?
— Бахытлыман, қызым, — деди Перихан бир демге де 

ойланбастан. — Билип қой, оньщ жасы меннен үлкен еди, 
сол ушын ақыллы еди, исте парасатлы еди. Мен жаслығымда 
ақыллыға мүтэж болып жасадым.

— Жигитлердиц ақылсызлығын қалай түсинсе болады?
— Фермада Жумабайдан басқа жигит жоқ еди.
— Егер бар болса?
Светлана мырс етип күлди.
— Апа, жэне сораў? — деди Светлана анасын толық түсин- 

ген түр менен — Адам неси менен күшли болып жүре алады?
— Ҳеш кимге ашылмаған тэнҳа сыры менен, қызым. |
— Сеницше, адамлар бир-бирин алдаў ушын жасай ма? •;
— Мендей пэк анаца не дегениц бул?
— Кешир, апа!.. Ҳэмме тецнен жақсы көретуғын адам бола 

ма? I
— Ҳэммени тецнен жақсы көретуғын адам болмайды. Соғай 

қарап өзиц жуўмақ шығара бер. !
— Мениц ҳэтте ағам менен екеўицизге еки қыйлы баҳам бар.
— Әне, солай! Аспандағы Алланыц өзи де өзи жаратқац 

бенделерине ҳэр қыйлы көз бенен қарайды. \
— Ал, адамға қапалық келсе, не қылыўы керек?
— Өзицнен гөре бахытсызларды еслеп, қэбирстанларға 

зыярат етип турыў керек.
— Апа, сораўларыма тез жуўап қайтарыўыца қарап «мениц 

анам ҳэммеден дана» деген ойыма жэне де терецирек исендим.
— Өйдеме, қызым, өзине керексиз затты алған адам соцынан; 

өзине керекли затлары менен қосып таслаўға мэжбүр болады.
— Адамныц адамнан парқы неде? {
— Ақылында, меҳиринде.
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— Түсиндим, апа.
— Қызым, — деди ол автобусқа минер алдынан. — Бир 

иэсият айтып кетейин: Адамнын жақсы ат кешириўи ушын 
иүткил өмири талап етиледи, ал жаман ат кешириў ушын бир 
демниц өзи жеткиликли. Усыны есте тут. Хош!

* * *

...Көрпе астында еле өзи менен өзи болып жатырған 
Периханныц сол сапары қызына айтқан соцғы кецеслери 
қулағына қайта еситилди ме, жэне сандырақлап: «хош... 
Хооош!...» деп даўыслады. Анасыныц ҳэр бир ҳәрекетин 
бақлап отырған қызы жэне ҳаўлығып: «Апа, апа! Ким менен 
хошласып атырсац?» деди. Перихан өзин мэжбүрлеп барлық 
ойларын тилинен емес көкирегинен өткериўге тырысты: 
1>арлық бэле өзимнен... Оныц үйинде адағарбаны көрген соц 
туўылған эрманымды ашып, «қызлы болсақ Свет... қоямыз» деп 
айтқанымда, усы аттағы қызға ушырасқанда ойланар ма еди, 
эллеқэйтер еди?.,. Ец болмаса, тойдан соц излеп келгенде, ерге 
тийгенимди, Жумабай исмли ақсаққа тийгенимди айтқанымда 
да бундай болмас еди-аў? Ооо, сорлы басым... Жумабайға шекем 
ерге шыққанымды, ец болмаса, қызым менен автовокзалда 
хошласар гезде айтқанымда... Ақыл-еси дүзиў өз қызым, өз 
қаным... Өз жынысым мени бәрибир, паш етпес еди... сақ 
жүрер еди... оныц анасы инам еткен көйлекти сол күни кийип 
ксткенимде де бундай болмас еди. Көйлектиц себеби менен 
қызыма шынлықты айтар едим... Ооо, сорлы Перихан! Сен 
ш ыца ылайық болалмадыц. Сени Перилер урды... Әй, перилер, 
дурыслы жол таўып берицлер... қурыдым. Қурыдым... Қызым да 
қурыды... Жоқ, жоқ, қызым аман қалыўы тийис! Әй, алла...»

...Түнги саат он бирге шамаласты. Ол тисленип пәнжелери 
мснен басын тырнап жатыр. «Қайсы қудайдан ғарғыс алып
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]
едим?... Ғәрип экемниц, майып Жумабайдыц өмирлерин] 
зәҳәрлемеў ушын сол зэҳэрди өзим жута-жута қандай ҳэсиретке 
тап болдым?.. Жалғыз қызым тецлеслери менен жатақханада 
болғанда ойы жекке қалмас еди-аў?... Тоқта... тоқта.., СоЛ 
сапары мен кетерде ол неғе сондай сораўлар береди? Ашылған 
сырымды айттырмақшымеди? О, сонда... мен қаралыны қара 
басып, айды неге етек пенен жаптым?...

...Енди қай бетим менен оныц жүзине қарайман! Ол 
маған қай бети менен «апа!» дейди? Егер оныц менен ҳэзир 
жүзлесип қалсақ, жалғыз перзентим қандай ҳалға түседи? Пәк 
нэрестемниц не жазығы бар еди?... Әй, Алла, бул туцғыйықтан 
қайсы жол шығарады... мени???...»

Периханға ҳаўа жетиспесе де, көрпени ашпастан өзин-өзи 
өлим искенжесине илдиргиси келгендей еле тисленип жатыр, 
...Ооо, Аллам, еле де шүкир, Светлана оннан дөреп ишимд| 
кеткен қыз емес... Өмирде өлимнен басқа жаманлыққа илаэ| 
табыладымыш! Қэне енди, сол илаж??? Қаралы Жумабайдц 
неге ертип келмедим? Бир жол ойлап табар еди? Ол қалаЛ 
табады? Қаралы болмаса биринши ақшамнан кейин-ақ мении 
неге еки ҳэпте жоғалып кеткенимди анықлаўы керек еди ғой, 
Қыз емессец деп айыпламаўы менен мени өзине миннетдар етиИ 
алды... Бэлким, оған ҳәзир-әм бэри бир шығар. Әй ақылсьй 
Перихан, оны неге айыплайсац? Ҳәзир ол қапталыцда пайдй 
болса ҳақыйқатлықты айта алармедиц?? Айта алмас едиц! Сағай 
енди ҳеш ким ақыл таўып бере алмайды. Өзиц шырматылған 
торды өзиц жырт, өзиц түскен қудықтан өзиц шық! Ямаса... 
ямаса... биреўин өлтирсембекен? Кимди??... Палўанды!! Дәлилй 
қэне? Изи жэне ойран!.. Нендей жол бар?..»

Оныц соцғы сөзлери суў астынан шыққан сестей түсиник» 
сиз гүмбирлеп атырғаны бас ушында отырған қызын эбден
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қорқытты. Ол анасыньщ өтиниши бойынша доктор да 
шақырмады...

Перихан еле ой тецизинен шығалмай, жан терине түсип, 
даўыс шығармай жылап атыр:

«Ойлан... еле ойлан... Дурысы, өзицди жоқ ет!.. Ҳәзир 
гүргел де кет... Өзицди дэрьяға тасла!... Бэри жуўылады... адам 
лдамға усайды, бэлким... деп ол бирден үстиндеги көрпени 
жэне серпип жиберди:

— Күйеўиц қайда?
Өзиц айтқансоц киргизбедим ғой!
— Анаў сүўрети ме?
— Өзин шақырайын.
— Жоқ! жоқ!
Светлана дийўалдағы сүўретти алып, анасыныц алдына 

гутты. Ол қарады да:
— Аты ким? — деди бурын да сорағанын умытып.
— Палўан.
— Кими бар?
— Урысқа кеткенде анасы бар екен. Дийдар несип етпепти.
— Бурын үйленген бе?
— Он жети жасында балалық етип, өзиндей ацқаў бир 

қызға еки ҳэпте үйленген..
Көзлери исе баслаған Перихан сүўретти арман ысырып, 

корпени қайтадан басына бүркеди...
...Ооо, сорлы әкем, ец болмаса сен, Жумабай менен еркек- 

мерше сөйлесип, ҳақыйқатлықты айтып кеширим сорағаныцда 
(>ул сырдыц изи бүгингидей болмас еди.. Оо, сорлы! Бул 
дүньяда өзицниц бийбахыт болып жасағаныц аздай, мени де, 
ақлығыцды да бахытсыз қылдыц! — Мацлайыныц шоры қалыц 
идам екенсец.. — Мен сениц мацлайыцныц шорын жуўып 
жүрмен десем, өз мацлайыма да шор жағып жүр екенмен...
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— Әй, Алла, айт, не қылайын? Ҳәзир өлейин бе?! «Ҳасыл 
ийт өлигин аўлаққа қалдырып өледи» дейди... Мен қандай қан- 
шықпан?... Әй, Алла, изи ҳэсиретсиз бир жол таўып берегөр!...»

... Перихан еле жанын қыялмай жатыр...
■

* * *
- Й

...Қызы оқыўға кеткели Периханныц ойланыўға ўақты! 
жоқ еди, оғыры жумыс басты болды: Ертели-кеш мал 
қораларды тазалаў, бузаўларын ийдирип байлап, сыйырларды 
саўыўы, саўылған сүтлерди ҳэр қыйлы ыдысларға қуйыў,| 
писириў, уйытыў, колхоз орайына жибериўге таярлаў, аўысқан 
қатықларды писип май алыў, соцынан қорадағы бузаўды 
отлақлы жайлаўларға бағыў...

Светлана оқыўға кеткели от басындағы баслы әцгиме: ҳаўш 
райыныц жағдайы, анаў я мынаў сыйырдыц қалай семиргенй 
я азып баратырғаны, элле биреўлериниц сүти молайып} 
екиншилериниц сүти суйылып ҳэм азайып баратырғаны^ 
қайсы бузаўдыц өжетлиги, қалай өсип баратырғаны ҳаққында 
болатуғын еди...

Бир күни азанда колхоз орайынан сүт әкетиўге келген 
машинаныц шофёры паданы айдап шығып баратыры1| 
Жумабайға «Қызыцнан!» деп хат тапсырды. Олардыц үйинде 
ендиги саўатлы адам Перихан. Жумабай изинен қайтып] 
саўылған сүтти ыдысларға қуйыў менен машқул болып атырға* 
ҳаялына услатты: |

— Бизиц Светланадан!!
Қорада бузаўларға от таслап жүрген Нуржан ғарры қызыныи 

қуўанышлы даўысын еситип: 1
— Шырағым хат жазып па? — деди де жуўырып келди. —- 

Өзиндей дос-яранлары көп, үлкен қалада жүрсе де, бизлердщ
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умытпағанына қара! Гэўҳарды балшыққа тасласац да гэўҳар 
деген усы!!!

— Қэне тьщлац! — деп Перихан үлкен қазанныц қасына 
қойылған шелеклер менен аўыз-қабақлардыц ортасыцда тикейип 
|урып, асығыс түрде даўыслап оқый баслады:

«Сэлем, Ата, Ага, Апа!..ў>
— Ҳе, ақылыцнан! — деди ғарры. — Көрдиц бе, мени би- 

ринши, ағасын екинши жазыпты. Анасын үшинши жазса да, 
анасы қыз ушын биринши екенин ҳэмме биледи!

Перихан хат үстинен экесине қарап, мыйығынан бир күлди 
дс, оқыўын даўам етти:

...«Мен кеткели сизлерде кеўилсизлик пайда болып, мени 
ҳэр күни кеште сагыныш пенен тилге алатугыныцызды 
билемен. Ал мениц өзим де сизлерди күтә сагындым. Бирақ, 
сизлер ҳэр цандай қыйьтшылыққа төзимлисиз. Мен элбетте, 
сизлердиц перзентицизбен.

Быйыл қыс қатты келеди, деген болжаўлар бар. Ага, 
қораларды ертеден муқыятлацлар. Атам тэўир-ақ қартайды. 
Адам қартайса балага айналады, дейди. Атамныц зейнине 
тийип алмацлар!...

— Пақ, пақ, қандай зейини илгир ақлығым бар-э! — деди 
гарры. — Жумабайжан, Периханжан, бул дүньяға иләҳийда 
ақыллы перзент келтирип, оны күтэ жақсы өсиргенсиз! Оны 
қолында әлпешлеп көбирек тэрбиялаған қудағай еди, топырағы 
торқа болғай! Қәне, қол жайыцлар марҳумныц ҳаққына дуўа 
қылайық. Бисмиллар раҳимман—иирраққийим....

Марҳум анасын еслеў Жумабайдыц көз алдына көп аўыр 
т  мишлерди еслетип, кеўли қамсыққанын сездиргиси келмеди:

— Перихан, пада алыслап баратыр, тез оқы!
«...Апам кирейге жай таўып, сонда орналастырганы 

жақсы болган екен, ҳештецеге алацсыз китап оқыйман.
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Нийетим —  барлыц сабақлардан жоцары баҳага үлгериў. 
Қудақтесе нийетиме жетемен...

Сизлерге сэлем менен, қызыцыз Светлана. <

Ҳаў, қағаздьщ артында да жазыў бар ғой? — деди оннац 
көз алмай отырған ғарры. >1

— Тэнҳа маған арналған, аға, — деди Перихан. |
— Түсиндим, —деп ғарры тикейди — Қызым, хат жазсац,! 

меннен аспандағы жулдызларша көп сәлем айтыўды умытпаы
Жумабай паданыц изинен асығып кетти. Перихан хаттыа 

өзине тийисли бөлегин ишинен оқыўға отырды: |
«Апа, ишицнен, тәнҳа өзиц оқырсац,— деп ескертилген едн 

басында. —  Институт қыз-жигитлердиц өз ара сулыўлыщ 
гөззаллық, адамгершилик жарыстыратугын мәканы десец дй 
болады. Гейпара қызлар ҳэр күни өзгеше кийинип, жацаш  ̂
жасанып келеди. Тап усыларды билгендей, маган көп пу. 
таслап кеткениц жақсы болган екен. Нәмәнтай көринбе  ̂
ушын мен де үш күннен бир озгертип кийгендей таз\ 
кийимлер сатып алдым. Қаланыц орайлық багы кешқуры 
студент жасларга толып кетеди. Көбиси жуп-жуп болы, 
жүреди... Апа, шынымды айтсам, институттыц дэлизи, 
бойлап жекке жүрсем болды, жигитлер жорта тыгылыспа 
қылып, мени ортага қоршайды. Сум нийетли базы қоллщ 
қытықлайды... Гейде қыялым элўан-элўан дөнип, оларды 
биреўин тутып мениц де багда қыдыргым келеди. ӨйтиўП 
неликтен де, биразын жас коремен. Сениц айтқаныцда 
жигит ақыл-парасатлы, қулқы-минези салмақлы, кемсөзЛ\ 
болыўы тийис. Ойлап қарасам, апа, сен жасыцда күтэ ақылл* 
екенсец. Өзнцнен он алты жас үлкен болса да, ақыллй 
адам таўып қосылгансац. Мен сизлердиц бир-бирицизге кй 
алартысып, даўыс котергеницизди, бир-бирициздиц гэпицизг 
«яқ» дегеницизди еситкен емеспен. Ал, колхозда оқып жүргв 
нимде қанша ерли-зайыплылардыц ашшыласыўларына гүў
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болдым. Кемпир апам тирилигинде, қосылыўдан көп өтпей 
ажырасқан жуптылар жөнинде сораганымда: —  «...жаслары 
тец екен, сол ушын ҳәр цайсысы өзин ацыллы санапты...» 
деген еди. Енди ойласам, сол шын гэп.

Мугаллимлердиц бири менен дэлизде царсыласып қалып 
едик, «Әй, қыз, мениц бақлаўымша, сен ямана сум коринесец» 
деди. Соннан коп отпей-ақ, бизиц курстыц жигитлери 
мени ортага алып, «факультетимиз бойынша биринши 
сумсац ҳәм сулыўсац» дести. Сумлық ақылдан шыгады 
еой, я? Сулыўлық бахыт па, апа? Оқыўга баратырганымда, 
киятырганымда, изимнен, қапталымнан қарасатугын көп 
козлерди ацгараман... Егер мениц де тәнҳа озиме мэлим 
сырым пайда болып қалса, қустаны қылма, апа!

Апа, және бир отинишим, хатымды оқып, «қызым 
мэжгүн болган ба», деме. Мен сениц тутқан жолыца мэцги 
садық болып қаламан. Қызыц Светлана».

Перихан үйге кирип сандықтыц үстинде Светланадан қалған 
китапларыныц арасынан бир дәптер таўып алып, мынадай 
жуўап жазды:

«Айнанайын қошантайым! Хатыца ҳәмме қуўандық. 
Атац, агац аспандагы жулдызларшелли көп сэлем айтыўды 
отинди. Қысқа таярлыгымыз зор. Сыйырларда бузаўларда 
олим-житим жоқ. Қоцсы-қобалар аман. Ара-тура сени 
еслеймиз. Ал сениц маган арнаўлы хатыца жуўабым: 
Мен сеннен саўатсызбан. Бирақ, мени оқытқан «жанбас 
мугаллимниц» китапта барлыц ацыл жазылган» дегенлери 
есимде. Сен китапты көп оцыйсац. Соган қарап сенде ақыл 
огыры коп, деп пэмлеймен. Мениц пэмимше, «сулыўлық 
шапцыр атқа мегзейди. Дурыс сейисленбесе, ҳеш жарыстан 
ош алмайды... мэзи жүздиц сулыўлыгы—шецгелдиц гүллеген 
мэҳэлинде алыстан цараган көзге гөззал көрингени яцлы 
қубылыс! Сулыўлыц алма агашыныц гүллегени яцлы болса
10. Т. Қайыпбергенов
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жақсы, оныц жемиси ҳәм тамақ, ҳәм ҳәр дәртке даўа. Бир 
нәрсени бил, қызым, сениц ата-анац күтэ пэк адамлар. Пәк 
туқымнан, пәк нәлше көгереди, деп исенемен. \

Анац Перихан».
* * * *

...Ҳэр қыйлы ойлардан басы мец-зец болып жатырған 
Перихан бул хатты еслеп, өз бетин өзи шымшыды: «..Ата-анац 
күтэ пэк адамлар...» Оо, сорлы өтирикши!.. Тэнҳа өзице мэлим 
сыр пайда болажақлығын ескерткен еди ғой. Хат жазғанша, өзиц 
изинен кетип, неге тиллесип қайтпадыц? Тэнҳа сыр жүрекке 
түсетуғын зэц екени саған мәлим еди ғой...»

...Түнги саат он екиден өтип баратыр. Ол еле бетин ашар 
емес. Көрпе астында ҳаўа жетиспей буўлығып, еки ийнинен 
зорға-зорға дем алып жатыр: «... Бул тәғдийирге ким себепкер?..., 
Ҳэзир түргелесала, нэлетий Палўанды сөйлетпей алқымынан 
буўып өлтирсем бе екен?.. Өзим өлген менен ол тири қалса, 
бэри бир қызымды бахытлы қылмайды... Бүйтип өзицди 
қыйнаўдан пайда жоқ, Перихан!.. Нэлетийди ҳэзир шақыртып, 
сөйлеспестен алқымынан буўып ғана өлтир, өлтир!! Басқа жол 
жоқ... Сонда қызым бахытлы бола ма? — Жоқ, жоқ, өзим 
өлиўим керек... Тэнҳа сырым өзим менен қосылып өлсин!..

Перихан усы ой үстинде бекинис табыў мақсетинде аз ғана 
тым-тырыс жатты да, бирден тиксинип, өз алқымын өзи буўды...

...Өзин-өзи өлтириў ацсат болмады, қоллары талды... 
«Қызымды бул үйден ертип әкетип қалсам, күйеўин қайтып 
көрсетпесем қәйтеди?...»

Усы пайытта есиктиц ашылып-жабылғанын байқап жэне 
тым-тырыс жаты.

— Палўан, — деди Светлана ушып түргелип. — Аяқларыцды 
ғаз-ғаз басып жүр. Анам шаршап келген... Ҳэзир ғана көзи 
илинди...
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— Шамурат исмли бир дайым бар еди, «қутлы болсын»ға 
келипти. Ҳэр кимнен сорап үйди жаца таўыпты... Бийшара 
мениц менен далада отырыпты. Оны үйге киргизип, өзим 
доктор шақырып келсем қэйтеди?

Светлана түргелип ериниц еринлеринен шорп-шорп сүйди.
— Кешир мени, Палўан. Апам тап жацарақта әдеўир 

сандырақлап атыр еди, ҳэзир тынышланды. Апамныц өзи 
шақыртқанша қонақ дайыц менен далада күте тур, жаным. 
Апам маған, «Күйеў менен кесел ҳалда көриспеймен, ырымға 
жаман» деп еди, босағада жығылған пайытында.

— Яқшы, кетейин. Ал, ертец тойымызға сениц курсласларыц 
голық келеди. Декан да, ректор да барамыз деди.

— Апам қыбырлап атыр, сөйлейбермей кетеғойса...
Ол аяқларын ғаз-ғаз басып, пышықтай жылысып есиктен 

шықты да, күтэ епшиллик пенен қапыны эстен ғана жапты.
Барлық жағдайды ацғарып, эцгимелерин толық еситип 

жатырған ана жэне өз алқымын өзи буўындырып, тисленди:
«...Булар бир-бирин шыннан сүйеди... Қалай айырарман?.. 

Қызымды экетсем... ол аўзыныц сарысы кетпеген баяғы 
Палўан емес. Есейғен адам! Ҳәзир қызымды зорлап экетип, 
Жумабайға тапсыра сала, ҳештеце деместен өзим тецизге 
бой атсам... Бүйткизбейди... Палўан ҳешжаққа кетпей, есик 
алдында жүр. Босағадан сыртқа атлатпайды... Оныц өзи менен 
\эзир дийдарласыў бэринен де ҳәсиретли... Қызымныц жаўдыр 
көзлерине өзим күл қуйған боламан!... Ойлан, Перихан! Дурыслы 
жол таппасац, тек өзиц емес қызыц да өледи, күйеў де өледи. 
Тойдыц изин азаға айналдырмаўдыц жолын тап... Автобустағы 
жолаўшы Шамурат, буныц дайысы, айтқанындай, тойға өли 
қой әкелгенимниц себебинен усылай болып атыр ма?...

Есик жэне тықылдады. Светлана орнынан түргелип еди, 
Перихан көрпе астынан сыбырланды:

— Ашпа!
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— Палўан ғой! Дайысы менен. Еле аш жүрипти. Менсиа 
аўқат жей алмайды, апа! ^

— Айт, бүгинше сен кирейге жасаған кемпирдиц үйинд^) 
қонып шықсын, Палўан да сонда кетсин!... Светлана анасй| 
менен тарыспай, қапынын; алдына барып: \

— Палўан, бүгинше мен жасаған кемпирдин, үйинде қоный 
келеғойьщлар, — деди. |

Светлана жэне олай-булай гүйменип, қапыны бир ашып| 
бир жапты. Оньщ аяқ ушына келип отырғанын сезген ана: 1

— Киргиздиц бе?! — деди күтэ қэҳэрли даўыс пенен. |
— Яқ, ҳәзирше жеп турғандай нан бердим. Ҳеш жаққв| 

кетпей балконныц тусындағы скамейкада отырып жейжақ. ]
— Кете берсинши!
— Аўырыў ананы таслап қайда бараман? — дейди. Перихай 

қанша сырнығып, қанша ойланса да бул аўыр жағдайдан 
жол таппай, өмириниц барлық қубылысларын еслей берди.. 
Қэйерде, неликтен қэте жиберген?.. «Қызымныц сол хатына! 
кейин асығыўым керек еди... Тэнҳа сыр сақлаўға үйретке* 
өзим... Сол хатта жазған муғаллими менен еле байланыспа! 
атырған сыяқлы еди. 1

«...Ооо, сорлы басым, өзинде ҳақыйқый сыр пайда болғай 
соц, ол хат жазғанды қойды... Түсиниўим керек еди... Тойғя 
хабары келместен бурын түсиниўим керек еди...—деп ол жэн«| 
өз алқымын өзи қылғындыра баслады. — Әй, алла, енди маға^ 
ацсат өлим бер?..« Тамам!.. Басқа жол жоқ!!!» ^

Өлиў ацсат, па? Түнги саат екиден асты. Ол еле гүбирленш| 
жатыр: «...Колхоздыц малы ушын соншама берилип исле^ 
бергенше, өз тағдийримди ойласам болады ғой... Сорлщ 
Перихан, сен сирэ бахытлы болыппедиц? Бул дүньяда 
тирилигицнен басқа не бахыт бар еди? Өзицнен он алты жас 
үлкен майыптыц алдында бар гүнацды жасырыў ушын, иши 
түтинге толы бенде болып жасаўдан артық не арттырдыц?
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Мынаў қызыц ба? Енди ол да бахытсыз! Сорлы қызым, сен 
ис гүнэ ислеп едиц? Ямаса колхоз орайындағы мектепте оқып 
жүргенде алданып үлгергенбедиц?... Бахытсызлық-әм жуқпалы 
кссел екен-дә!... Өзим жуқтырдым... Басқа себепкер жоқ... Солай 
ма?.., Жоқ... жоқ... Заманымыз айыплы... Неге олай? Жумабай 
айыплы... жоқ, жоқ, әкем айыплы... Терис қайтқан, иймансыз!.. 
С’онда мени әкелип не қыласац? Жоқ... Жоқ... Өзим... өзим!.. 
Озим гүналыман» деп ол қатты бақырып жиберди...

Анасыныц бас ушында үнсиз ҳәсирет шегип отырған 
Светлана жэне оныц соцғы сөзлерин еситип:

— Апа, неўе? Неге гүналысац? — деди шыдамай. — Ҳеш 
қандай гүнац жоқ! Пэк анасац! Меҳирли анасац!!!

Перихан жуўап бермей жэне аз ғана тым-тырыс жатып, 
аўыр гүрсинди:

— Еки қатпысац?
— Аўа.
— Қанша ўақыт болды?
— Еки ай.
— Өз ўақтында неге айтпадыц?
— Бундай нәрсе ҳэр қыздыц тэнҳа сыры деп ойладым...
— Оныц сеннен аға-анац бар ма, атлары кимлер, деп 

сораған гези болды ма?
— Болды. Жасларыцызды да сорады. Ҳәтте, я әкец, я анац 

бирге шацарақ болмастан бурын турмыс қурып көрген бе, деп- 
ом сорады. Мен оған ашыўланып: «жас айырмашылықлары 
ушын сөйдейсец бе? Олар бир-бириниц көзин биринши ашқан, 
мсриштедей, пэк адамлар» дедим.

Перихан жэне тым-тырыс қалды... Анасыныц көрпе астынан 
буўлығып еситилген ҳэр бир сөзин, ҳәрекетин аса дыққат 
иснен бақлап отырған Светлана бир гезде бийжағдай қырылды 
сситип, бирден ҳаўлықты:
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— Ўай, апа, қорқаман, бетицди аш!!! Айтшы, мениқ| 
саған ойласпағаным ушын ба? Ямаса Палўанныц жасы мен- | 
нен үлкенлиги ушын өкинип атырсац ба? Сизлерден тек еки | 
жас... ]

— Жоқ-жоқ! — деди Перихан қызыныц айтқанларын ҳэм| 
еситпей, ҳэм түсинбей. — Я ол! Я мен! Басқа жол жоқ!... — Ол 
көрпени басына бүркениў менен түргелди де, өз ҳәрекетлерин 
өзи басқара алмай, мисли торға түскен қустай, жайдыц ишинде 
анаў дийўалдан мынаў дийўалға басын дүгип бақыра берди.
— Я ол!.. Я мен!..

— Апа, апа! — деп Светлана анасыныц бетин зорлық 
пенен ашыў нийетинде изине ерип жүрип көрпесине асылды.

— Апа! апа! Сен ким менен бэсекелестиц? Ким зейнице 
тийди? Кетерицде ағам менен мэлеллеспедиц бе?.. Ол мөмин 
еди ғой!?..

Ана ҳалдан кетип дийўалға мацлайын басып турып, сөйлене 
берди:

— Ой, Алла! Өмирди сонша сүйер едим. Өмир зулым десе 
инанбас едим! Өмирин жақсылаў ҳэр кимниц өзинен ғәрезли 
дегенге де инанатуғын едим!.. Ғарғысқа ушырадым... ғарғысқа!! 
Қызым!! Өзице бек бол! Мен ушын ендиги өмир — өлим! 
Өлим. Өлим!!..

...Есик қайда?... Мен ҳэзир кетемен?!!
Ол енди есикти излеп жэне олай-булай жуўыра баслады...
— Апа, апа, — деп Светлана бар күши менен оныц үстинен 

көрпени жулқылайды.
Көрпе оньщ денесине қосылып тигилгендей, ҳаслан жазды- 

рылмайды. Енди Светлана күтэ албырақлап балконныц қапысын 
аша сала сыртқа даўыслады:

— Палўан, ҳа, Палўан!
— Шақырма! Есик қайда?! Маған есикти көрсет!.. — деп 

ана жайдыц ишин ғыр гөбелек айналыўын даўам етти.
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Светлана оны тоқтатыў мақсетинде үстиндеги көрпесинен 
қос қоллап услап, балконныц босағасына аяқларын тирегени 
сол, көрпе анасыныц үстинен сыпырылып түсти. Ол енди 
анасын танымай қалды. Мийиздей қап-қара шашлары қардай 
аппақ болып кетипти! Қардай!..

— Уай, апа!!! — деди қыз тацланып.
— Есик қайда? Есик? — деп Перихан дүўденге салынғац 

бүлбүлдей тыпыршылап, ҳэр мүйешке бир соқлығысыў менен 
бирден балконныц ашық қалған есигинен сүцгип кирип, сол 
пэти менен балконныц решеткаларынан арман асырылып кетти.. 
Оны тоқтатыўға күши жетпей изинен жуўырып жүрген қызы 
балконныц әйнекли қапысына мацлайы менен дүгип, пашыр 
стип сынып төгилген әйнек қыйындыларыныц үстине жығылды.

* * *

... Палўан ҳақыйқатында, Периханға биринши үйленген 
сол Палўан еди. Бирақ үйинде жүз берип атырған ҳэсиреттиц 
гийкарғы себебинен еле бийхабар. — Әттец, сонша эрманлар 
менен тойға келген қэйин енесиниц босағаны биринши атлаўдан 
қулап аўырғаны жан-ийнине от салып, алысқа кете алмай, 
дайысын бир қоцсысыникине жайластырып келип, балконныц 
алдындағы скамейкада еки көзин эйнегине тигип отырғанында 
Светлананыц қорқынышлы ҳаўаз бенен шақырғаны оны 
жоқарыға қарай қустай ушырды. Ол текшелерден-текшелерге 
жуўырып, есигинен кирген пәтте-ақ жүреги суў етти.. Светлана- 
иыц бет аўзынан қан жосып, әйнек сынықларыныц үстинде 
қуўышсыз жатыр. Дәрриў отыра сала оныц басын сүйеди де:

— Света? Не? болды, жаным? Апам қайда? Апам?! — 
деп оныц жуўабын алып үлгермей-ақ, балконныц ағаш 
решеткаларына илинип қалған көрпени көзи шалды да, жүреги 
суўылдап балконнан төменге қарады. Жаца ғана өзи отырған
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скамейканьщ алдында қоцсылар шоғырланып қалыпты. Изин< 
айналып, есиктен шыға сала текшелер бойлап пәске қараЯ 
жуўырды... Адамлардыц алдында, қушақлары жайылып шалқа 
сына жатырған қәйин-енесиниц басын сүйемекши болған еди 
әллеким ийнинен тартты: .

Тийме! — Бул дүньядағы ец аўыр мусаллаттан биротал! 
қутылғанына ырза кейипте жатыр, абайлайсац ба жүзи жадыра! 
жатыр... Ийманлы кемпир. Қонсылар «Тез жэрдемғе» хаба| 
етип те үлгерғен еди. Машинадан түскен врач ПериханньЯ 
көкирегине кол басып аз ғана турды да: I

— Кешигиппиз!... — деп бетине ақ жаўды. 3
Палўан врачқа бесинши қабатта мынаў марҳумныц қызы 

өзиниц келиншеги бийҳуўш қанға былғанып жатырғаны! 
ескертти де, ецкейе сала, қэйин енесиниц денесин еки қолыны! 
қарына салып көтерди ҳэм басқышлар бойлап, жоқарыға — Ө5 
жайына қарай үнсиз көтериле баслады... Қоцсылары шоғырласьп) 
изинен жүрди... Тойыныц изи ҳэсиретке айналғаны ушы| 
көкиреги зэрреге толы Палўанныц көзлери еки қолыны| 
үстинде жатырған марҳумныц бетине жабылған ақ сүп астына! 
қопырап атырған қардай аппақ шашында. Ч

Ол усы барысында оны танып қала қойса??... 1
Алла Реҳим етсин!...
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(повестъ)

Сиз Гулзар Қарақалпакова ҳаққында, бәлким, билмейтуғын 
шығарсыз. Билиўге арзыйды. Ол орта бойлы, айдай ақ жүзине 
сәл сүйирлеў қобаға мурны жарасқан, бийдай рец шашын бир 
бурым етип желкесине таслаған, бир көзи жасалмалы, жигирма 
жаслардьщ шамасындаш рус қызы. Медсестра...

Жоқ, абзалы, сиз оныц өз әцгимесин оқыц.
...Детдом туўралы тусинигициз болса керек. Ҳэтте ҳэзирге 

шекем, биреўлер асығыслы түрде шырпа-шырп аўқатланып 
атырса, «қарай ғой, мисли детдомныц баласындай» деп 
дэлкеклейди. Бул дэлкек емес, шынлыққа сүйенип айтылған гэп.

Урыс ўақтында, урыстан соцғы дэслепки жылларда да 
детдомда жасаў ҳәзиргидей емес еди. Асықпай кэмине келтирип 
аўқатланыў қайда? Күшли балалар өзлериникиц түўесип, 
эззиректикине бас салатуғын еди. Сол ушын былбырақ болмаў 
керек. Шала-пала шайнап мәжбүрий түрде өрли-ғурлы жутасац. 
Тамақтан өтсе өзицдики.

Балалардыц көбиси детдомнан кеткенди жақсы көретуғын 
сди. Буған мүмкиншилик те болып турды. Ара-тура бийтаныс 
ата-аналар келип ишимизден биреўлерди «балам-балам» деп 
экетеди.

...Мен соц билдим, олар бийперзент ата-аналар екен. 
Жетимлерден бала қылыў ушын асыраўға алады екен...
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Детдомнан бас пүкил кеткен балаларды көшелерде ушыратып 
қала қойсац, аўзынныц суўы қурып ҳәўесиц келеди. Ссбеби, * 
жақында ғана сениц менен бирге жүрген баланыц, я қыздьщ | 
қолынан ағасы ямаса анасы жетелеп барады, екинши қолында, 
мороженое болады. Ямаса, элле қандай эжайып қуўыршақты 
қолтықлап өтеди. Гейпаралары кешеги сениц менен отырғаныш 
умытып:

— Анаған қара, нан сорап турыпты, — деп қолынан! 
жетелеген ағасына я анасына сени көрсетип ермеклейди. Онысы! 
менен турмай «машшеў, мениц шокаладым бар, қуўыршағыма ] 
қара..» деп көзицди қызықтырады. Езиўи жыйналмай күлип, 1 
ишице от жағып кетеди.

Бир жола Вера, деген қызды анасы ертип келди. Вера 
буннан бир ай илгери ғана мениц менен бир столда отырыц 
аўқатланатуғын еди. Түнде бир кроватьта жататуғын едик, 
Қарасам, кийимлери өзгерип кеткен. Қардай ақ жипектен көйлек| 
кийип, шашына ақ жипектен лента тағыпты. Мисли ақ гүбелец 
болған. Қолында резинка қояны бар... Ҳәммениц ҳэўеси кетти*

Анасы Вераны бизлерге қосып:
— Азмаз ойнап маўқыцды баса ғой, қызым, — деп өзи 

тэрбияшылар отыратуғын бөлмеге кирди.
Ойнадық. Вераныц резинка қоянын алма гезек үплеп 

ойнадық. Соныц арасында балалардыц биреўи оныц қоянын 
алып қашпасын ба? Вера «Апа!» деп бақырып жиберди. 
Жердиц астынан зоцқ еткендей, апасы пайда болды да, қашып 
баратырған баланыц изинен апыр-топыр жуўырып жетип, 
Вераныц қоянын әкелип берди. Вераныц үсти-басы шац болып 
қалған еди, қақты. Қөзлериниц жасын өзиниц сүттей аппақ 
шаршысы менен сыпырып, мацлайынан шорп-шорп сүйди де, 
мойнына отырғызып, кетип қалды. Вера жүдэ қуўанышлы, 
дизилген ақ моншақтай тислери жылтырап, анасыныц мойнында | 
бир букет жанлы ақ гүлдей болып кетти. Бизлерге алақандай?
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ақ шаршысын қайта-қайта былғады. Бунысы қарацғыда түн 
ишинде қолына шырақ көтерип, басқаларға жол көрсетип 
баратырған ертектеги кэраматлы перилерге усады.

— Вера қандай бахытлы? — дести балалар оныц изинен 
узақ қарасып.

«Бахыт», «бахытлы» деген сөзлерди балалар көп айтатуғын 
сди, усы сөзден кейин ғана «бахытлы» деген сөздиц шын 
мэнисин уққан болдым.

Тәрбияшымыз Елена Семеновнадан ара-тура «мениц де 
апам бар ма? Ағам бар ма?» десем, «бар, келип қалады» деп, 
дэмелендиретуғын еди. Сол күннен баслап апамныц тезирек 
келиўин күттим. Верадай бахытлы болыўды ҳәўес еттим-дэ!

Ара-тура келип кететуғын ата-аналардыц биреўи меники 
болып, мени де қушақласа екен, экетсе екен, дейтуғын болдым.

Детдомға қай күни ата-аналар келетуғынын алдын ала 
билиўге тырысаман. Билип алсам, сол күни өзимди жүдэ 
жөнлестирип, бет-қолымды қайта-қайта жуўаман, үзилген 
сэдебимди тағаман, илинбегенин илдиремен. Ботинкамныц 
баўын дурыслап байлайман. Қулласы, мүсиндей тап-таза болып 
тураман. Тэрбияшымыз «бэрекелла, Гуля» деп өтип кетеди.

Бирақ келген ата-аналардыц ҳеш қайсысы маған дыққат 
аўдармайды, аралап жүрип-жүрип, бир қыздыц я баланыц 
қолынан услайды. Сол ўақытта ҳэмме бир аўыздан:

— Поздравляем, Вова!... Поздравляем, Лена!... — деседи.
Бир күни бир ҳаял келди, Өзи жүдэ семиз екен. Толы

қанардай десец де болады, тек парқы қыймылдаған аяқлары бар. 
()л ҳәммеден өтип келип, мениц қасыма иркилди. Ийегимнен 
котерип, бетиме үцилди. Елена Семеновнаға қарады. Ол басын 
ийзеп, күлимлеп, элле нэрсени мақуллап турды...

Балалар:
— Поздравляем... — деп атымды айтып үлгерген жоқ, 

ол ҳаял ийегимди жиберип, үндеместен кетип қалды. «Гуля,
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ол сениц көзицди қәлемеди» деп салды қасымдағы бир қыэ 
Тэрбияшымыз шыдамай, ол ҳаялдыц қасына келип: «берма! 
жүриц!» деп ертип кетти,

Бизлер тарқадық. Тәрбияшыныц бөлмесиниц алдынан өти] 
баратыр едим, иште Елена Семеновна менен, «қанар» ҳаялдьи 
қатты-қатты бақырысып атырғанын қулағым шалды. Елеи 
Семеновна «Ладанлық еттициз, баланыц зейнине тийдициз..) 
десе, анаў ҳаял оған: «Сиз оны маған тацбақшымысыз? Бир көз] 
гүлли ғой.» Қыз ашылған гүлдей болыўы керек, ол солыға] 
гүл, ғумшаламайды. Ержеткенде жигит алмайды.. Ақлықлв 
бола алмасақ... — деп, жецислик бермей атыр екен. Ме1 
олардыц гэпиниц тийкарғы мәнисине ол ўақытта түсинбеге! 
менен, «қанар» ҳаялдыц пэнтинен пысым қурым, тула бедени! 
титиренди. Сол күни өмиримде биринши мэртебе өрели тацда 
кирпик қақпай атырдым. Мени қайткенде әкетер екен? О; 
өз анам ба еди я басқа ма? Көзимниц не зэлели бар оға^ 
Басқалардай көремен, сөйлеймен, жуўыраман, деймен өзимне! 
өзим, Ҳэмме қызлар уйқылап атырғанда мен кроватымд 
былай-былай аўдарылып түстим де жаттым.

Ертецине Елена Семеновнаға келип, мениц қандай эменгерш 
бар екенин, ата-анамныц бары-жоқлығын ашық айтыўы! 
сорадым. Ол расын айтты. «Анықланған. Сениц ата-ана] 
жоқ» деди. Ол ҳеш ўақытта алдамайтуғын еди, инандым 
Енди ата-аналы боламан, олар қолымнан жетелейди деге! 
үмитим биротала үзилди. «Ата-аналар келеди» деген ғалаўы 
көтерилгеннен мени ҳеш ким көрмейтуғын бир мүйешке қашы! 
барып отыратуғын болдым.

Сегизинши класста оқып жүргенде үмитимниц жацарыўын 
бир сацлақ көринди. Ата-анасы өлген деп жүрген бир қызды] 
экеси табылып, излеп келип, экетти. Бул ўақыя мениц д 
көкирегиме ғулғула салды. Парасатсызландым. Не ушын мени:
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ата-анам табылмас екен деген қыялға берилдим. Үзилген 
үмитим жалғанатуғындай сезилди.

Тэрбияшымызға ойласыўға барып едим, ол:
— Сениц де бир әменгериц табылса тээжип емес, қызым. 

Бирақ өзицниц де есиц енди, детдомға келгендеги личное 
делоц менен танысып, излеў хат жазып көр, — деди.

Тэрбияшымныц кецеси мақул түсти.
Архивтен личное деломды алдырдым.
Таныстым.
1942-жылдыц июнинде Орта Азиялы бир солдат мени 

Арқа Кавказдағы аўылына жақын орналасқан бир санчастьқа 
әкелип тапсырыпты. Солдаттыц сыртқы көриниси: Ири геўдели, 
ийинли, қара муртлы, бирақ русшаны оғада аз биледи деп 
жазыпты. Личное дело толтырған қабыллаўшы солдат пенен 
болған гүррицниц басын сол турысында жазыпты,

— Как звать девочку? — депти қабыллаўшы.
— Мой дочь Гулзар пиши, Гулзар, имя Гулзар, — депти 

солдат.
— А Вы сами кто? — депти қабыллаўшы.
— Я кто? Я каракалпак, я солдат қаракалпак, — депти ол.
Солдаттыц русшаны жақсылап билмейтуғыны ушын

ба, қалған жағында сораў-жуўапсыз, тек қабыллаўшыныц 
ози личное делоны толтырып, аты деген графаға «Гүлзар», 
«Фамилиясы» деген графаға «Қаракалпакова» деп жазыпты. 
«Отчество» деген графа бос тур. «Миллети» деген графаға 
«русская» депти.

Басқа гэп жоқ. Изинде қабыллаўшыныц ескертиўи бар екен. 
«Солдаттыц шала-шарпы айтыўы ҳэм ымлаўлары бойынша, ол 
бул қызды минаға тап келип аўдарылған жүк машинасыныц 
қасынан жарадарлар, өлилер арасынан алып шыққан. 
Машинадағылар эвакуация қылынғанлар болса керек. Гилец
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балалы ҳаяллар, кемпир-ғаррылар екен дейди. Солдаттыц бул 
қызды алып шығыўы тацланарлық. Машинадан қулағанлардьщ 
арасынан бас көтергени болса, душпан снайпери белгисиз 
тэрептен атып сулайтып турады. Соныц арасында жылаған бала 
даўысын еситип, солдат машинаға қарай жуўырады. Командирц 
«жат» десе де тыцламай, машина қасындағы жарадарларғц 
жетеди. Мынаў экелген қызы бир өли ҳаялдыц емшегин сорып 
сүт таба алмай шырқырап атыр екен. Жылдам, оны көтерий 
кейин бэскен. Қыздыц өмири бар екен, екеўине де душпай 
снайпериниц оғы тиймепти. Бирақ булар машинадан он-он бес 
метрдей қашықлаған ўақытта душпан бомбардировщиги пайда; 
болады. Бомбалайды. Булар топыраққа көмилип қалады. Әллеа 
ўақыттан соц, басқа жолдасларыныц көмеги менен тикейедщ! 
Қараса, аўдарылған машинаныц жанындағы шала жанса^ 
жарадарлардьщ түги қалмай, парра-парра болып кетиптш 
Солдат қойнында талықсыған нәрестениц бир көзинен қаи 
ағып турғанын көреди. Аптечкасы менен жылдам тацады д | 
шинелине орап, алып кетеди. Аўзы менен суў береди, нащ 
шайнап береди... Үшинши күни бир атакаға кетер алдында 
командири санчастьқа тапсырыўды буйырған соц ғана нәйилаж 
бизге экелипти. Болмаса, үйине қайтқанша, өзи менен алып 
жүрип, қайтарсын әкетпекши екен. «Ўақытша тапсыраман^ 
кетерде, бэри бир, экетемен деди...» деп ескертиў жазыпты. л 

Елена Семеновнаға ҳэммесин айттым. Ол «Қызым, есин 
бар ғой, ашшы болса да ҳақыйқатлық жақсы. Қабыллаўшыныи| 
жазыўына қарағанда сол машинада анацныц өлгени тақыйық; 
Ал енди қайсы аўылдансац, атыц ким болған, бул да белгисиз. 
Тири болса әкец излер дер едим, бирақ ҳеш дэрек көринбейд^ 
деди. |

«Мени өлимнен қутқарған солдатты излесем ше?» дедим^ 
Изле, рахмет айт деди. «Рахмет аз» деп ойладым ишимнен. I
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Сөйтип Каракалпаков деген солдатты таўып бериўин өтинип, 
областьлық милиция басқармасына хат жибердим. Үш айдан 
соц жуўап келди. Мени «Ҳүрметли Гүлзар Қарақалпақова» деп 
жазыпты. «Ҳүрметли» деген сөзди сонда биринши рет еситтим. 
«Қарақалпақов» деген фамилия огада сийрек ушырасады 
скен. Сол ушын олар «бул фамилия руслар арасында сирэ 
болган ба?» деп, өткен эсирден де архив аўдарыпты. Өткен 
осирде Владимир Каракалпаков деген рус художниги болған 
скен. Соныц эўлады ма деп излестирипти. Қайда маған ондай 
белгили адамныц қызы болыў?

Буннан тысқары олар Қарақалпақов деген еки фамилияны 
Қарақалпақстан АССР ынан таўыпты. Биреўи қазақ жигити 
скен, армияға бармаған, жасы жетпеген. Екиншиси Қарақалпақов 
смес, «Ғалпаков» екен, түркмен жигити, армияда 1941-жылы 
болып, урыстыц дэслепки гезинде өлген. Басқа дерек жоқ. 
Хаттыц ақырында «Личное делоцыздан көширме жибериц» 
дспти. Тез жибердим. Жэне жуўап келди. «Бизин ойымызша, 
ол солдат Каракалпаков емес, қарақалпақ солдаты болыўы 
гийис. «Вы сами кто?» дегенде түсинбей фамилиясыныц орнына 
миллетин айтқан. Шаршап жүрген санчастьтағылар уйқылы- 
ояў отырып, миллеттиц атын фамилия қылып жиберген. 
Ьылайынша айтқанда, сизиц фамилияцыз пүткил бир миллеттиц 
иты. Өз атыцызды да тексердик. «Гүлзар» деген ат қарақалпақ 
қызларына қойылатуғын әййемги атлардан. Қарақалпақларда, 
Ҳоттеки «Гүлзар» деген халық намасы да бар екен. Өткен 
осирдеги Қарақалпақ халқыныц классик шайыры Бердақтыц 
«Ахмақ патша» деген дэстанында да Гүлзар деген қыздыц 
ш ы бар. Биз усыларды анықладық. Соныц ушын арзацыздыц 
Пир данасын көширтип, Қарақалпақстан АССР ына жибердик. 
Жуўабын өзлери жазады...». Елена Семеновна маған: «Гүлзар,
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түсиндиц бе? Оныц саған өз фамилиясын бермегени — жеке 
дацқтан миллетиниц дацқын артық қойғаны шығар», — деди,

— Қандай жақсы адам! — дедим тацланып.
— Жақсылыққа жақсылық ет, Гүлзар! Бул алжасық емес. 

Өзин қойып, сени пүткил миллетине қыз қылған бул адамды 
«аға» десец арзыйды, — деп салды, ол. ^

Ойланбастан: «аға!» деп көрген едим, жүрегиме элле қанд| 
йош кирип, бойыма жигер енди.

«Бәлким, аға дермен» деген сөздиц аўзымнан қала^ 
шыққанын билмеймен, Елена Семеновнаныц да жүзи жадыр 
«Сен детдомға аўысқан соц, ол кетерде табалмай, бәлким, елв 
«мой дочь Гүлзар» деп жүрген шығар» деди.

Буннан кейин көп ойландым. Жекке жүрип түнлерде Д1 
ойландым. «Қанар» ҳаялдыц айтқаны есиме түседи. Маға: 
өмиримде сирэ «аға», я «апа» деў буйырмаған ба? — деймев 
«Жоқ, жоқ... өз фамилиясын аз көрип, миллетиниц атын берге 
қарақалпақ солдатын излеймен. Мени бир миллетке қыз қылға 
бул адамға рахмет аз, «аға» деймен, «аға», — «Карақалпақов»- 
бул сөзлер мени илҳамландырады, себеби, мени дүньяға екинш! 
рет әкелип, өмир бағыш еткен сөзлер еди булар.

Сегизинши класты питкергеннен соц, кетемен десец детдол 
руқсат етеди. Жасыц жетсе, паспорт эпереди. Бир техникум^ 
оқыўға болады.

Сегизинши класты питкеретуғын күнлер жақынлаған сайьи 
балалар қай жерде қандай техникумныц барлығы ҳаққыщ 
гэп қыла баслады. Ал мениц қулағыма ҳеш гэп кирмейд! 
Көкирегим Қарақалпақстанға алып ушты да турды. Бас қалас! 
Нөкиске, ғайбана ашық болдым.

Жасым он алтыға толғаны ушын детдом паспорт әпердй
Сегизиншини питкериўден Қарақалпақстанға кетемен де 

директорға арза бердим. Руқсат етти.
Июнь айында Қарақалпақстанныц жолы қайдасац? — де!
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детдом менен биротала хошластым. Детдом қасыма бир адам 
қоспақшы еди, бала емеспен, өзим табаман дедим. Детдом 
самолётқа билет алып берди.

Адамньщ кеўлин қоябериц. Жиберсец қайда бармайды? 
Самолёттан түссем болды, мени ҳэмме күтип алатуғындай. Хэр 
бир қарақалпақ бас ийзеп, «кел, қызым, ҳош келдиц, Гүлзар» 
деп айтатуғындай. Көз жумаман, жигитлер, қызлар алдыма 
шығып гүл топламларына орайтуғындай. (Айтпақшы, детдомда 
Сибирьде тәрбияланғанман. Еле гүллер жоқ, географиядан 
билемен, Қарақалпақстан апрель-майдан баслап-ақ, гүл орайына 
айналады, ҳэмме нәрсе гүллейди, июньде бир эжайып қала 
болады бул Нөкис)...

Нөкиске келип самолёттан түстим.
Баяғы қыялларымныц бэри бос қыяллар екен. Бэри 

самолётта қалды. Мени ҳеш ким күтип алмады. Х,еш қарақалпақ 
гүл усынбады. Соншама дәрежеде ҳалласлап алып ушып 
киятырган кеўлим басылып, писим қурыды. Қорлығым келип 
жылап жибере жазладым, бирақ жыламадым, себеби детдомда 
биз жыламаўга үйренгенбиз.

Чемоданымды алдым да, мийманхананы излеп кеттим. 
Қэне, орын табылса? Түни менен администратордыц қасындағы 
креслода отырып шықтым.

Азанда сэскеге таман орын алдым.
Жуўынып, нан менен қуры суў ишип болып милиция 

бөлимине кеттим.
Есиктеги дежурный милиционер жумысымныц бағдарын 

қысқа сорады да:
— Бул ис пенен министрликте лейтенант Ембергенов шуғыл- 

ланады. Соған жолығасац. Тилекке қарсы, ол киси бүгин жоқ, 
ертец келеди, — деди.

Қайттым.
11. Т. Қайыпбергенов
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Орайлык парк арқалы қайттым. Бир скамейканы көрип аз- 
маз дем алғым келди. Отырдым. Алдымнан олай-булай адамлар 
өтеди, Арасында мен қатарлы қызлар да өтеди. Қарайман* 
ири геўдели, муртлы, ийинли қарақалпақ солдатын излеймен, 
эдебинде маған ҳэмме қарақалпақлар ири геўдели, муртлы| 
ийинли көринген еди. Жоқ, басқа халықлар сыяқлы, ҳэр ки»| 
ҳэр қыйлы: ири, майда. Қарақалпақтыц қызлары қара шашлЦ 
болады екен. Шашларын көбинесе қос бурым, я жекке бурым 
етип өрип, жаўырынына салбыратып жибереди екен ямас® 
ийниниц үстинен алдына түсиреди екен. Оларға ҳәўесим кеттШ 
Басымды ериксиз сыйпалағанымды билмей-ақ қалдым. Бир 
нэрсеге қуўандым. Шашымныц ушларын қырықтырмастаН 
төбеме түйдеклеп қойыппан. Енди мен де усылардай етип өрип, 
ийнимниц үстинен алдыма түсирип жүрейин деп ойладым.

Кеште шашымды қайтадан тарқатып, күндиз көргенимдеЙ 
етип өрдим. ;

Азанда министрликке келдим.
Лейтенант Ембергенов деген самай шашлары ағара баслаған 

адам екен. Аты-жөнимди сорастырып болып «Нэлетий урыс... 
Зардабыц питпейди... Еле тентенелик, еле сергизданлық, еле 
уйқысыз түнлер, ҳэ, сений!.. деп гүбирленип, тисленип, темир,; 
аршадан бир папка алды.

— Мынаў сениц арзац бойынша папка, қарындасым, — 
деди ол. — Сени қабыл еткен санчасть ол ўақытта Арқа, 
Кавказда «8» аўылына жақын болған. 1942-жылдыц июнинде 
сол әтирапта хызмет еткен эскерий часть ҳаққында соратып 
хат жазып едик. Жуўап келди. Частьта Қарақалпақстанлы еки 
солдат болғанын хабарлапты. Биреўиниц фамилиясын таўып 
жиберген екен. Ол Шымбай районында турады. Өзим барып 
сорадым. Сениц өмирбаяныца тийисли ҳеш нәрсени билмейди. 
Екинши қарақалпақ солдаты туўралы дәрек жоқ. Бирақ сол «С»
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аўылына жақын жерде бир кишкене бөлим жаў бомбасыньщ 
астында қалып жоқ болып кеткен...

Лейтенант Ембергеновтық бул хабары мени атқандай болды. 
Шырайым өзгерип кеткен болса керек, ол орнынан түргелип:

— Кимниц қандай қарақалпақ солдаты менен болғанын 
сорап ҳәр бир республикаға хат жазамыз. Жуўап келгенше 
озимиздин; республиканьщ территориясынан да сораў жүргизе- 
миз, — деди..

Буньщ жуўықарада питпей, узақ сэббе болатуғынына көзим 
жетти. Ол қыялымды түсингендей:

— Бул жаққа оқыў ушын келген шығарсан, — деди.
— Жоқ, мен усы солдатты — ағамды излеп келдим, — 

дедим.
— Ағамды? — деп тацланды ол.
— Аўа, — дедим қысқа.
Лейтенант Ембергенов жүдэ кеўилли кейипте, бирақ аз 

гана гүналыдай:
— Бираз күтиўге туўра келеди, қарындасым, — сол ушын 

бир жумысқа... — деп атыр еди, оған ҳэм жоғымды таўып 
бср, ҳэм жумыс таўып орналастыр, десем, қалай болады деген 
ой менен:

— Сиз жоғымды тапсацыз жеткиликли, жумысты өзим 
гаўып аламан, — дедим,

— Олай болса жүдэ жақсы, — деп күлди.
Хошласып шығып кеттим.
Бир кинотеатрдыд қасына келип, тэўекел, бир ашық 

есикке кирдим. Бул мэмлекетлик филармонияньщ директоры 
отыратуғын кабинет екен.

— Бизге танцовщицалар керек. Коллективлик танецларда 
ойнайтуғынлар, қосық айтатуғынлар керек. Меницше 
артисткалықтан дэмели емес шығарсац? Уборщицамыз бар,
-  деди семиз директоры.
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Шықтым, шықтым да ойландым. Не ушын ол «артисткалық- 
тан, дэмели емес шығарсақ?» деди. Мен буўыны жоқ балерина 
болсам ше? Ҳош ҳаўаз болсам ше? Сынап көрмей айтты э?» 
Жоқ, ол мениц көзимниц гүлин көрди. Сахнада сулыў адамлар 
ғана тамашагөйлерге лэззет береди. Мен ойыншы болғанда 
да, ҳош ҳаўаз болғанда да сахнаға жараспайман, басқа жумыс 
таўып алғаным жөн.

Жэне бир кецсеге бардым. Бул кецсениц секретары аўзы- 
басын бояган бир кербаз екен. Мени директорына киргизбей-ақ;

— Ҳәзир бос орын жоқ, — деп қайтарып жиберди.
Жэне бир кецсеге келдим. Бул кэрада кеше ғана хат

тасыўшылыққа адам алып қойыпты.
Шаршадым.
Өзимде өжетлик те бар еди. Илаж қанша, өжетликти қойып 

ертецине Ембергеновқа қайтадан келдим. Өзи илаҳийда жақсы 
адам екен. Жумыс излеп табалмағанымды еситип көп қыйналды:

— Өмир деген жаца араласқан адам ушын тикенекли бир 
қапырық. Адамды киргизбейди, ашшы ушлы тикенлери болады. 
Тырнайды, денецди де қанатады, бирақ батыл кирген адам 
өзине ҳэм басқаға жол ашады, — деди.

Әўелги пэтте ол кисиниц гэпиниц мэнисине толық түсине 
қоймаған едим. Соц ойлансам, хақыйқатында, өмир кисини өз 
қолтығына алыў ушын талай бәлеқадасына дуўшар қылады 
екен.

Лейтенант азмаз ойланып отырып, мениц не жумыс 
ислегим келетуғынын емес, қандай оқыўды қэлейтуғынымды 
сорады. Детдомда тәрбияшымыз маған «медикке қолайсац» 
дей беретуғын еди. Сонлықтан медтехникумда оқыўды 
қәлейтуғынымды айттым.

— Олай болса, Гүлзар, сен бир емлеўханаға санитарка 
болып кире ғой. Бир жағынан бизге де жәрдемиц тийер, себеби 
емлеўханаға түсетуғынлардыц көбиси урыстыц зардабын шеккен
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әскерий майыплар. Бирақ, ким болса соған сыр бериў дэркар 
емес. Биреўи «Мен сол қарақалпақ солдатыман» деп мақтанып 
бизди алжастырып алмасын. Абайлы бол. Ал, тосаттан сол 
«қарақалпақ солдаты» емлеўханаға келип қалса, бәлким, өзи 
таныр сени. Қалай қарайсац? — деди.

Оныц «қарақалпақ солдаты емлеўханаға келип қалса, өзи 
таныр...» деғенин ишимнен бир тэкирарладым да, ойланбастан:

— Олай болса, емлеўханада ислейин, жәрдем бериц, — деп 
салдым.

Қецесин тыцлағаным ушын ол мыйығынан күлип мардыйып, 
емлеўханаға звонить етти. (Сондағы звонить еткени усы 
емлеўхана еди).

Емлеўхана жатақхана берди.
Менде ҳақыйқат ғалма-ғаллы өмир басланды.
Қасты-ғэрезим, дыққатым-қыялым жаца келғен аўырыўларда, 

эскерий майыплар болса көбирек соларға пэрмана боламан. 
Кесел бағыў ацсат ис емес. Әсиресе, ҳэм майып, ҳэм 
аўырыўларды бағыў. Биреў қусады, биреў жылайды, биреў 
дэретине шығалмайды. Қулласы жумысқа келип халат 
кийгеннен, шешкениме шекем я горшок, я утка қолымнан 
түспейди. Егер жацадан келген адам әскерий майып болса, 
сменам питсе де қасында отырып қала беремен. Ер адамлар 
екен деп уялып отырмастан, әскерий майып кеселлердиц төсегин 
бэрҳа өзим саламан, өзим кийиндиремен, керек болса қасында 
отырып аўқатландыраман.

Дежурный врачлар ҳақ хызметим ушын «бәрекелла» деседи. 
Бул жэне руўхландырады.

Аўырыўларға шын хызмет етиў ушын олардыц тилине 
түўе, ымына түсиниў керек. Русша-қарақалпақша сөзлик таўып 
алдым. Саўасын тапсам қарақалпақ тилин үйренемен.

Маған көбирек «бэрекелла» деп кететуғын Айшагүл апай 
деген врач еди.
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Түнги дежурствода едим. Оныц да гезеги екен. Палаталарым-ч 
ныц полларын жуўып болғаннан кейин мени кабинетинв! 
шақырып алды, ҳал-жағдай сорасты. Атымныц Гүлзар;! 
фамилиямныц Қарақалпақова болғанына аз ғана тацланып, 
соцынан ол мениц Қарақалпақстанға келген себебимди сорады. 
Лейтенант Ембергенов «абайлы бол» десе де Айшагүл апайға, 
расын айттым. '

— Сен, сицлим, қарақалпақлардыц дэстүрин қайдан 
үйренгенсец? — деп ҳайран қалды ол. — Елге хызмет етиў 
ушын Канал қазып бериў, я бир электростанция салып бериў 
шэрт емес. Қарақалпақларда, ҳақыйқый азаматқа хызмет етиў- 
ди ойласац елине ҳызмет ет, елине хызмет етиўди ойласац 
ҳақыйқый азаматына хызмет ет деген гэп бар. Сен қарақалпақ- 
тыц ҳақыйқый бир азаматын излеп келип соныц ҳүрмети ушын 
елине хызмет етип жүр екенсец, ел сыйлап келгениц ушын 
рахмет, сицлим. Талаплыға нур жаўады, — деди.

Келгели бери көмилип жумыс ислесем де, еле жоғымнан 
дэрек шықпай атырғанына бираз кеўилсизленетуғын едим. 
Айшагүл апайдыц бул гәпинен соц ислеп жүрген кэримди 
бурынғыдан да бетер сүйип қалдым. Бир жаўынгер солдатын 
излеп келип, күн көриў ушын ислеп жүрген жумысымнық 
екинши таманын қарақалпақ республикасына хызмет етиў деп 
түсинип, емлеўханада хызмет ислеўди кецес еткен лейтенант 
Ембергеновқа да ишимнен алғыс айтып қойдым.

Айшагүл апай мени сентябрьдиц басында медтехникумға 
киргизди.

Бир мезгил емлеўханада ислеўди тоқтатпадым. Хэмме ўақтым 
тығын-таян болғаны ушын ба, зеригиўдиц не екенин билмеймен, 
сэл саўасын тапсам китап оқыйман, сабақ таярлайман.

— Ҳэм ислегеним, ҳэм оқығаным өзимше жақсы болды. 
Турмыстан тарықпадым. Оныц үстине таныслар, дослар көбейди.
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«Қарақалпақ солдаты» ныц дәрегин тек аўырыўлар арасынан 
емес, студентлер арасында да излеймен. (Әлбетте, досларым 
арқалы).

Әттец ҳеш дәреги жоқ. Әбден шыдамым кетип, бир күни 
лейтенант Ембергеновқа бардым.

— Қарындасым, — деди ол баяғы салмақлы пишинде.
— Бул жүдэ шийеленискен түйин. Бирақ сол түйинге шамаласып 
киятырған сыяқлымыз. Тэжирийбели адамлар менен ойласып 
едик. «Қарақалпақларда жалғыз перзентли адам оньщ атын көп 
тәкирарлайды. Онын өзи кетерде изинде Гүлзар атлы жалғыз 
қызы қалып, оныц өлген хабарынан соц сен тап болсац керек. 
Сол ушын саған өз қызыныц атын берген...» деген жуўмаққа 
келип отырмыз, Бул болжаўды көпшилик мақулайды. Енди 
Қарақалпақстаннан армияда хызмет еткенлердиц Гүлзар деген 
қызы барларын ғана излестиремиз. Меницше бул жуўмақ ҳәм 
соцғы жуўмақ емес. Бэлким, қарақалпақ солдатыныц Гүлзар 
қызы емес, сүйген қызы шығар. Сабырлылық пенен ис алып 
бармасақ болмайды. Бираз жерлерден жуўап келип атыр. 
Билмейди. Тири болса табамыз, — деди.

«Тири болса табамыз» деген гэпти еситкенше, «бул солдат 
урыста өлген болса не қыламан?» деген сораўды өзиме бермеген 
едим. Мениц ықласым ушын ба, детдомда да маған бул жөнинде 
ҳеш ким ҳештеце демеген еди. Енди азмаз ишим суўыйын 
деди. Көзимди жумдым, «үмитицди үзбе» дегендей болды 
бир даўыс. Себеби Қарақалпақстанға мени экелғен үмитти 
үзиў —мен ушын өмирден үмит үзиў сыяқлы көринер еди.

Үмитсизленген ўақтымда Айшагүл апайдыц гәпин еслеймен: 
«..Ҳақыйқый бир азаматына хызмет етиўди ойласац елине 
хызмет ет, Гүлзар» деймен де эпиўайы жүргеним жоқ, елге 
хызмет етип атырман деп йошланаман. Мақсетим бар екенин, 
босқа жүрмегенимди түсинемен.
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Екинши жылы емлеўханаға Ҳажар деген кемпир келип 
түсти. Кесели аўыр, өзи жүдә әлжуўаз болып қалған кемпир 
екен. Сөйлеўге де тили зорға оралады. Дежурный едим, | 
қабыл еттик. Төсеклерин салыстырдым. Не себептен екенин 
билмеймен, бул кемпир келгеннен-ақ, маған жүдэ жақын 1 
адамдай сезилди. |

Ҳэр күни кийимлерин қайтадан кийиндирип, простынясынық ’ 
бир шети бүкленип астына батып атырған жоқ па екен деп 
күнине еки, үш рет тегислеймен. Өзи тамағын жей алмайды. 
Санитарка я медсестра жегизеди. Мен жегизген сапары жүдә 
ғана жақсы жейди. Аўзына қасық пенен чай тамызаман. Еттен 
сылынған бул кемпирдиц өзи де мейирбан жүзли, эттец 
сөйлемейди. Бирақ менин, қасында отырғанымды жақсы көрип 
сүйсинеди, отырсам, тарамысланған қоллары менен шашымды 
сыйпайды. Бул рахмет айтып атырғаны болса, итимал. Бир 
күнлери кемпирдиц жүзи бермаған қарады. Тилге келди.; 
Атымды сорады. Айттым. Қарақалпақшаны әдеўир жақсы 
билип алған едим.

— Бул қалай, қызым? Гүлзар деген қарақалпақларда болады. 
Ал сен орыс қызы емесписец? — деди ол ҳайран қалып.

Мыйық тартып күлдим.
—Ырас-аў, қызым,— деди ол езиўинен күлип. Оныц бул 

күлкиси, солыған гүл бирден ашылып, үстине нурлы қуяш 
түскендей, жыйрық-жыйрық жүзин жайнатты.— Ҳәзирги 
заманда ат қойыў тац емес, қызым... Қоцсымыздыц балалары 
Юрий, Тамара... болып кетти. Мениц де Гүлзар деген қызым 
бар еди. Сол ушын сорап атырман, — деди.

Бул кемпир келиўден оған деген меҳрим көбирек берилип 
кеткени ушын ба, жоғымныц дэреги табылғандай қуўанып:

— Қызыцыз мендей ме? Оқый ма? Ислей ме? — деп сора- 
дым.
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— Ҳәзир жоқ, шамамша, сениц менен қатар болыўы керек. 
Нешедесец? Он жетиге шықсац түйедей жас екенсец,—деди.

Кейнин айтқызбай:
— Ғаррыцыз бар ма? — дедим.
— Жоқ, қызым екеўи бирин-бири көре алмады, — деди 

кемпир муцайып.
Мен ақырын билгенше асықтым.
— Ғаррыцыз армияда болған ба? — деп сорадым.
— Әскерликке бармай еркек қалды ма, шырағым. Ол 

әскерликке кеткенде қызым ишимде алты айлық еди. Қыз 
туўсац атын Гүлзар қой, маған унайды деген еди. Айтқанын 
қылдым. Гүлзарым үшке шыққанда қызылшадан қазаланды. 
Әкесинен қара қағаз алдым.

«Онда сен маған ана боласац» — деп бақырып жибере 
жазладым. Бирақ өзимди туттым.

Тутқанда да зорға туттым. Лейтенанттыц кецеси есимде: 
«Абайлы болыў керек!»

— Ғаррыцыз армияда не иследи екен? Өзи ири денели, 
ийинли ме еди? —деп сорадым шыдамай.

— Мениц көзиме ири еди, ийинли еди... Ҳэр хатында 
«көргенимиз көп, жазсам, қағазға сыймайды, барған соц 
айтаман» дейтуғын еди, — деди. Соныц арасында қоцсы 
палатаға зәрүрлигим туўып шақырылдым.

Бир врач келип:
— Көп сөйлетпе, шаршайды, — деди. Көндим. Ишим 

улы-дүпилди болып кетти. Сол күни кетпедим. Оқыўға да 
бармадым. Бирақ кемпирдиц кесели аўыр еди. Қанша дәрилер 
берилсе де, эззилеп тилден қалды.

Врачлардан сорасам:
— Кесели өтлесип кеткен, кеш қаранған, — деди. Үмитсиз- 

ленбедим. Оныц сөйлей алмай, жумбақлы ойлар ишинде
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сақланып жэне тилсиз жатырғаны ушын ба, бул кемпирге 
бурынғыдан да бетер муҳаббетим берилди. Сменам питсе 
де келип қасында отыраман. Гейде оныц бас ушында тац 
атырған ўақытларым да болды. Ал, бул кемпир жөнинде 
лейтенант Ембергеновқа айтайын десем, айтқым келмейди. 
Өзим анықлайын, өзим қулағым менен еситип, көзим менен 
көрип алайын деғен қыялға берилдим. Бул қыялымды жақын 
досларыма да айтыўға қызғандым.

Кемпирдиц институтта оқып жүрген Марат деген баласы 
бар екен. Келгенинде көристик. Келбети келискен, қара торы, 
буйра шашлы, арықлаў, Пушкинниц лицейдеги жылларына 
кейип береди. Жүдэ аўыр минезли екен. Көп сөйлемейди. Бирақ 
анасыныц наўқасы аўырласқаны ушын күнде келетуғын болды.

Кемпир узақ жатты.
Жаца оқыў жылында студентлердиц жатақханасына шыққан 

едим. Қасымда Пердегүл, Айзада деген кызлар болды.
Айзада бизлерден бир жас үлкен. Ата-анасыныц жалғыз 

қызы болған соц, ерке өсип, биринши класқа еки жыл қатнаған. 
Өзи узын бойлы, ақ бозлақ, жумалақ жүзли, қара қаслы қыз. 
Сулыў. Бир әдети причёскасын тез-тез өзғертип турады. Гейде 
шашын цилиндр қылады, гейде өзи русалка болады, гейде еки 
тал шашын қасыныц үстине кекил етип түсирип, басқасын 
бир бурым етип өреди. Оныц айнаға қараўы да қызық. Бир 
қараса, көп ўақыт қарайды. Айнаныц алдында өз өзинен 
күледи, ашыўланады, қас қағады, ҳәттеки жылайды. Ҳайран 
қаламан. Бул қылығына түсинбей Пердегүлден сорап едим, ол 
«жигитлер менен ушырасқанда күле ғойса, ашыўлана қойса, 
қас қақса, жыласа қандай түрде болатуғынын алдын ала өзи 
билип атырғаны» деди. Мен қызықтым. Адам жоқта оған 
еликлейтуғын эдетти шығардым. Бирақ айнаныц алдында көп 
ўақыт иркиле алмайман. Бийдай рец шашлы, бир көзи гүлли 
қыз маған қарайды. Мен оған тиклене алмайман...
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Пердегүл оған пүткиллей қарама-қарсы минезли еди. 
Адамға сондай ысық, мийирбан. Ҳэмме Пердегүлдей болса 
екен дейсен. Екеўиниц де аналары излеринен келип турады. 
Айзада ҳэммеден пуллырақ еди. Пулды кобинесе өзине пардоз 
бериўге жумсайтуғын еди. Ал күле қойса өзи сондай қатты 
ҳәм сыцғырлатып күледи, қасында отырған адам ҳәм ерксиз 
күледи. Мен гейпара ўақытлары Айзадаға усаўды да эрман 
етип қоятуғын эдетти шығардым. Айзадаша шақалақлап күлип 
өзимди дүзеп жүргим келе береди.

Қолым босаса айнаға қарайман, шашымды ҳэр күни тарап, 
қайтадан өремен. Қурдасларым жарасады дегени ушын сары 
кофта, көк юбка сатып алып кийдим. Шашымды жалғыз бурым 
қылып шеп ийнимниқ үстинен алдыма жиберемен. Мацлайыма 
еки тал кекил шаш түсиремен. Базда тап усы көринис пенен 
көшеге шыға қойсам, изимнен асығып киятырған жигит қэдемин 
ацғараман. Тусыма жақынлаған гезде бетине тигилип бир 
қарасам, табанынан жерге шегелеп таслағандай гилт тоқтап 
қалады. Базы биреўлери шабысы менен өтип кетеди. Гейбир 
жигитлердиц алдымда кеселеп турганын ацғараман. Тусына 
жацынлаған гезимде я өтип кетеди, я ғырра изине қайтады. 
Бәлким, олар мени түсинбейди деп ойлайтуғын шығар, 
түсинемен, олар мениц сыртқы тулғама қызығып, ал гүлли 
көзимди көрген ўақытта, не ушын изимнен жуўырғанына я 
күткенине пушайман етип кетип қалады. Мен күлемен олардыц 
пәмсизлигине күлемен, күлмеўге не илаж бар? Усылайынша 
өзимди өзим алдайман.

Бир күни саат беслердиц шамасында орайлық парктиц 
ишинен өтип баратыр едим, бир жигиттиц изимнен асығып 
басып киятырғанын сездим. Шамасы, маған киятыр. «Қарында- 
сым, сэл әстерек жүрсециз» деп те сыбырлайды. Иркилдим. 
Туп-туўры бетине қарадым. Ақ қубадан келген, жумалақ
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жүзли, басбақ мурын жигит екен. Көзлери ойнақшып тур. 
Қара қаслары қыймылдасып кетеди. Мениц жүзиме жүзи түсип - 
еди, «кеширесиз» деп ғырра изине кетти: «Зыяны жоқ» дедим 1 
де, жөниме кете бердим. Бир қапталымнан Пердегүл шықты. |

— Жацағы жигит сени бериўге мегзеткен шығар шамасы, |
— деди ол. 1

— Мүмкин, — дедим эстен ғана. ]
Пердегүл менен бирге қатарласып жүрип кеттик. Ол басқа

ҳеш нәрсе айтпады. Жайпарахат оқыў жөнинде сөйлесип кеттик.
Ертецине түске таман емлеўханадан келсем, мениц тумбоч- 

камныц үстинде бир көзәйнек тур. Қуяштан сақланатуғын 
қэдимги қара көзәйнек. Усындай көзэйнек Пердегүлдиц 
тумбочкасыныц үстинде де жатырыпты. Оқыўға кетиў ушын 
таярланып атыр едим. Пердегүл даладан келип:

— Келдиц бе, Гүлзар? — деди де көзәйнекти нусқап: —■ 
кийип көрдиц бе, бола ма екен? — деди.

Оныц не ушын қара көзәйнек экелгенлигин бирден түсиндим. 
Кешеги жигиттиц «кеширерсиз» деп кетип қалғанын еситкен 
ол «мегзеткен шығар» десе де, тийкарғы сырға түсинген еди. 
Пердегүлдиц кеўлин жықпай көзэйнекти алып кийдим.

— Гүлзар достым, саған қандай жарасады! Сен кийсец мен 
де кийемен! Оғада хошүрей болып кеттиц! Ҳэр жигит аяғыца 
бас урады! — деди ол.

— Түсинемен, достым, — дедим оған. — Сен сондай 
мийирбан адамсац. Бирақ жасанды сулыўлық өзицди алдаў 
емес пе?

Қара көзэйнек пенен өзимди жубатып, биреўлердиц 
муҳаббетин урлаўга ҳақылы емеспен,— дедим.

Пердегүл қысынып терледи.
— Кешир, достым Гүлзар, — деди ол өтинип. — Мен сениц 

бийорын қапаланғаныцды көриўге тийисли емеспен, — деди. 
Көзэйнек жөнинде қайтып гэп болмады, ол киймеди.
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Айзада болса ҳеш нәрсени парықламайды. Гейде өзи- 
өзинен «бизиц қарақалпақтыц жигитлери мэденияттан артта 
қалған, мәселен, боянсам да стиляга дейди» деп, базы 
күнлери боянбай жүреди. Бирақ бундай ўақытта ол жүдэ 
шырайсызланып қалар еди. Бир жола емлеўханадан Марат 
пенен шығьш киятырғанымызды көрип еди, жайға қелген соц 
маған: тыныш жүр, ғазға ерип ғарғаныц шаты айрылады, деди. 
Әдеп түсинбедим. Соцынан анықласам, ол меннен Маратты 
қызғанады екен. Оған өшескенликтен бе, менде Маратқа 
деген эллеқандай қызғаныш сезим оянды. Солай етип, Айзада 
екеўимиздиц арамызда азмазлап алаўызлық пайда болды.

Яқшы, оны қояйық.
Бийшара Ҳажар кемпир кеселинен сирә айықпады.
Врачлардан сорасам:
— Кемпирдиц кесели өтлесип кеткен. Кеш қаранған,—дейди. 

Сонда да жүрегимниц жартысы кемпирде турғандай. Оқыўдан 
шыққан соц жатақханаға бармай турып кемпирге қайрыламан.

«Енди әкеси туўралы Мараттыц өзинен сорап билсем бе 
екен?» деп жүргенимде лейтенант Ембергенов емлеўханаға 
келип, кемпирди көрди. Соцынан маған «Гүлзар, келептиц 
ушы усы этираптан шығып киятыр» деп кетти. Өзим айтпай- 
ақ, булар да Ҳажар кемпирди айланшықлай баслағаны ушын, 
кемпирге бурынғыдан да муҳаббетим артты. Лейтенант «мине, 
излегениц усы» деген ўақытта, ол ҳақыйқаттан «қызым» десин 
деген ой менен өзимди Ҳажар кемпирдиц қызы деп сезинип 
ҳәрекет еттим. Бирақ ол соц-соц тамақтан да қалды. Енди 
ҳэр күни анар таўып келип, сығып суўын аўзына тамызсам, 
жалманып жутады ҳэм бас ийзеп алғыслар билдиреди.

Саўасын тапсам бас ушынан кетпей шашларын суўлап 
тарайман. Аяқларын қысаман. Базда жыллы суў сорайды, 
экелсем қуўанып, күлип, қолларын қулағына апарады,
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еринлерин жыбырлатады, билмеймен, рахмет айтып, өзинше 
бет-қолын жуўғаны болса керек. Соцынан алақанын жайып, 
менин қолымды сорайды. Берсем, аўзына басып сүйеди.

Кем-кем Ҳажар кемпирге басқалардыц қайырқомлық еткенин 
қызғана басладым.

Бир күни пединститут пенен бизиц техникумныц арасында 
алацлықта бир салтанатлы мәжилис өткерилди.

Пединституттыц студентлери менен араласып турмыз. 
Трибунаға ким шығып сөйлесе де, изинен гүркиреген қол 
шаппатлаў болды. Абайлап қарасам, мениц менен қатар турған 
Мараттыц алақанлары бир-бирине жақынлайды, бирақ шаппат- 
ланбайды. Өзи ойлы. Күлмейди де. «Буныц өзи қалай-қалай 
жигит? Мыцлаған адамныц ишинде бир өзи бөлек кейипте.

Журт қуўанып атырса, буныки не?» дедим өзимше. Анықлап 
билгим келди. Бирақ тынышлықты бузып сорамадым. Мэжилис 
тарқаған гезде мен оныц изинен ерип жүрип, басқалардан бөлек 
шыға берген гезде ириктим.

— Сен ҳеш адамға да қол шаппатлаған жоқсац. Өзицше 
аза тутып турдыц.

Бул гэпти айтарымды айтсам да, жүдэ зейнине тийген 
усайман.

— Гүлзар, —деди ол жүдэ қайғылы үн менен. — Адам 
қуўанса, ҳақыйқат қуўаныўы керек. Ярым қуўаныштыц, 
өтирик қуўаныштыц кимге пайдасы бар? Врачлар бағана маған 
«анацнан үмит аз», деди.

— Не дейсец? — дегенимди билемен, көзим тынып, 
жығылажақ болып турсам керек. Марат дэрриў сүйеп: «Ҳаў, 
Гүлзар, не болды саған» дегенде өзиме келдим де, не ушын 
бундай ҳалға түскенимди билдиргим келмей:

— Жеке қайғы жәмийетлик қуўанышқа тәсир жасаўы керек 
емес ғой, — дедим. Ол:
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— Биреўдин, қайғысы екинши биреўге қайгы емес,— деди. 
Мен оны тьщлағым келмеди. Емлеўханаға жуўырдым. Марат 
түсинип, изимнен жуўырды.

Иште врачлар бар екен, бизлерди киргизбей, дэлизге иркип 
қойды. Ҳажар кемпир тилге келипти, сөйлеп атырған даўысы 
сситиледи.

— Еситтин; бе, Марат, кемпир жазылған. Тилге келгени 
ушын бизлерди көрип, аса қуўаныштан тығылып қалар, деп 
врачлар иркип қойыпты, — деп сыбырладым. Хажар кемпирдиц 
Айшагүл апайға:

— Шырағым, доктор қызым, — дегени анық еситилди.
— Сеннен жалғыз ғана өтинишим бар, Биреўдиц көзин алып, 

биреўге салса болады, дейди. Мениц бир көзимди ойып алып 
усы кэрадағы Гүлзар деген қызға салыц. Аўа, мен Мараттыц 
әкеси усап, ец болмаса, бир адамға шадлық бағышласам, 
эрмансызбан. Бул жүреги ғамгүн қыздыц бир күлгенин, 
қуўанғанын көргим келеди. Ол гүллеўи тийис, нэлше көринди, 
жэрдем етиў керек. Гүллейди...— деди.

Көзимнен жас шығып кете жазлады. Марат гэ маған 
қарайды, гэ төмен қарайды.

Ишке кириўге руқсат етилди. Марат екеўимиз тецнен кемпир- 
диц қасына барып отырдық. Ол бизлердиц қолларымызды сорап 
көкирегине басты, мениц бурымымды сыйпады.

— Шырақларым, ҳәзирги заманныц жасларына пэлен-төлен 
деў қыйын. Сөйтсе де айтайын... бирге гүллецлер, — деди. 
Жаслығымдағы «қанар ҳаялдыц солған гүл» дегени есиме түсип, 
«ана, жэне бир тәкирарлацыз, мен солыған гүл емеспен ғой, 
э?» — дейжақ болып едим, бирақ бул гэп Ҳажар кемпирдиц 
соцғы гэпи болды.

Кешке таман ол үзилди.
Кемпирдиц жайғастырылыўында да бастан аяқ қатнастым. 

Менде Маратқа деген әллеқандай жақынлық күшейе берди.
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Өзине айта алмайман. Ол түсинбейди. Үйине барсам анасын 
еслеп қамсығады, ҳэтте жылайды.

— Жесирлик пенен мени аўзына тислегендей асыраған 
еди... — дейди. Мен тәселле беремен.

— Еркек көзинен жас алды, деген сөз, қасында жыламай 
адам қалмайды деген сөз. Көз жас төгиў баланыц иси, — 
ҳаялдьщ иси, — деймен. Бундай ақылдьщ басыма қайдан 
келетуғынын билмеймен. Ол қолыньщ сырты менен көзлерин 
сыпырып-сыпырып примус қойып, маған чай қайнатады.

— Келип тур, Гүлзар, жалғызлық жаман екен, сүйеў 
боласац, — дейди кетеримде. Ер адамды жылатпаў керек 
деп, тез-тез үйине бараман. Кроваты жаман жыйналған болса, 
қайтадан жыйнап беремен. Бирақ бэрҳа тилегим: «Марат сол 
қарақалпақ солдатынын, баласы болып шыққай!» Бир жола 
анасын қайғырып қамсыққанында «сен эжайып бир қарақалпақ 
солдатыныц улысац, неге мурныцды төмен аласац?»— дедим, 
Бул сапары ол өзин мақтанышлы тутты. Соннан баслап, ҳәттеки, 
мениц көзимше муцаймайтуғын болды.

Әкеси жөнинде ара-тура бир сораў берер едим, соцғы 
сапары Марат:

— Лейтенант Ембергенов та қызығып жүр еди, үйден экет- 
кен хатларын кеше әкелип «ол емес екен» деп кетти, — деди.

«Үмитимниц үзилгени ме?» деп, диземниц буўынларына 
шекем қалтырады.

Лейтенант Ембергеновты көриўге асықтым. Ол да бурын- 
ғыдай емес.

— Қарындасым, өткен сапары «келептиц ушы усы 
этираптан шығып киятыр» деп, сәл асығып айтқаным ушын, 
кешир. Негизинде Мараттыц әкеси Муратовтыц да ислери 
сени аман алып қалған солдатқа усайды. Бирақ бул ўақыя 
Белоруссияныц бир аўылында болған. Муратов ата-анасын
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душпан атып, изинен от берип кеткен жайда қалған бала 
даўысын еситип, өзин ишке урады. Бунда да душпан снайпери 
үйге ким кирер екен? — деп бақлап атып тур екен. Муратов 
бала даўысын еситип шыдамай кирген. Алып шыққан, лийкин, 
өзи ўапат болған. Оньщ алып шыққаны үш жасар қыз екен,
— деди.

Ҳажар кемпирдин, «Мараттьщ экеси усап бир адамға шадлық 
бағышласам әрмансызбан» дегенниқ лийкини бар екен. Мени 
ериниц азат еткен қызы деп ойласа керек, сорайын десе киши- 
пейиллик болмас, деп ойлаған ғой, деген қыял келди маған.

Мараттыц усындай мэрт адамлардыц улы екенине түсинсем 
де, енди оныц үйине аяғым бурынғыдай тарта бермейтуғын 
болды.

Бизлер кешки аўқатты жаца жеп болған едик. Марат келди. 
Кирер есиктеги гүрсиге сыпайы ғана отырды. Үнсиз. Азмаз 
қызарған. Айзадаға нәзер салсам, ол пүткиллей өзгерип, жүзле- 
ри жадырап кетипти. Әллен ўақыттан соц Марат орнынан 
тикейип басын төмен ийген ҳалында:

— Гүлзар, мен саған келип едим, — деди.
— Не ушын? — дедим тацланып.
— Бүгин жаца спектакль бар екен. Билет алып келдим,— 

деди.
Ишимнен сондай қуўандым, секирип кете жазладым. Сыр 

бермей:
— Бир өзиме ме? — деп сорадым. Марат жуўап бериў 

орнына қызарды. Мен не қыларымды билмедим. Пердегүл 
мениц екиленгенимди түсинди де:

— Марат, сен далада күте тур, Гүлзар ҳәзир кийинип 
изицнен шығады, — деди.

Ҳайранман. Мениц ишиме кирип шыққандай, Пердегүл 
жуўап берди.
12. Т. Қайыпбергенов
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— Өзи күтэ самсам жигит екен, — деп, Айзада гүрк етти.
— Неге? —деди Пердегүл.
— Сен де самсамсан, — деди Айзада оган — Гүлзар ушын 

неге жуўап бересен? Сен сездиц бе? Марат билетти Гүлзарға 
емес маған әкелген. Маған айталмай Гүлзарды ғәрип ҳал 
көрип айтты. Жигитлердиц сумлығына түсиниў керек. Оған 
усы жайдан бир қыз алып кетиў мэр.

Мен кетеримди де, кетпесимди де билмей ҳайран 
болып қалған едим. Пердегүл үндеместен шкафтан мениц 
кийимлеримди шығарып «бол, кийин, кеш қаласыз» —деди. 
Оныц буйрығы маған демеў болды. «Пай, Пердегүл, пай» 
деўим менен шығып кеттим.

Ертелеў келиппиз.
Спектакльдиц басланыўын күтип театрдыц алдында тур 

едик, тосыннан Айзада пайда болды. Ол иркилместен туп-туўры 
Маратқа келди. Шамамша, мени адам екен деп көзге де илип 
турған жоқ. Ашыўым келип Маратқа жақын ийинлесицкиреп 
турдым.

— Марат,— деди Айзада нэйлаж,— еркексец ғой, мен 
билетсиз қалдым. Жаца спектакльди көрмесем болмайды.

— Қарастырып көрейин, — деп Марат кассаға жуўырып 
кетти. Айзада мениц менен тап жүз салыстырмақшы болғандай 
қапталыма келип, сумкасынан пэр желпиўишин шығарды. 
Ыссы болмаса да желпинди.

— Сен биреўдиц бахытына қол суқпаўыц керек еди, —  
деди бир ўақытта ол маған. — Жаман шапандай ҳэр кимниц 
ийнине асылыў нашар адамға жараспайды. Айтқанман саған: 
«Ғаз бенен ғарға жарыспас болар». Бизлер Марат екеўимиздиц 
бурыннан байланысымыз бар, —деди.

Айзаданыц бетине тикленип қарасам, цилиндр төбесин сэл 
қыйсайтып, оймақтай аўзын бир жағына бурып, мени унатпай 
ашыўлы кейипте тур. «Марат, ҳақыйқаттан да буған әкелген
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билетин өзине айтыўға батына алмай, мен оған элпайымлық 
пенен қатнас жасағаным ушын, маған берген шығар?!» деген 
ой басыма сап етип, «мейли, ғаз, сен-ақ кир» деп, жатақханаға 
ҳайт қойдым. Артыма қарамадым. Аздан кейин биреўдиц 
изимнен жуўырып киятырғанын сездим. Бурылмадым. Бир 
ўақытта ол алдыма өтип кеселеп турып алды. Бул Марат еди.

— Гүлзар, неге кеттиц? — деди ол ҳалықлап.
Үндемедим.
— Жүр, Гүлзар, Айзадаға билет таба алмадым. Ол кетти, 

мен кет дедим, — деди. Меники энтек болған жоқ па? — деген 
қыял менен изиме айландым. Ҳақыйқаттан да, Айзада бир 
қырынлап, пилле белин буррац-буррац еткизип, әстен кетип 
баратыр екен.

Театрдан қайтарсын Марат жатақханаға шекем бир аўыз 
сөйлемеди. Арасында аспанға қарайды. Ағып баратырған 
жулдызларды маған көрсетеди. Тереклердиц қысы менен 
түсип болмаған бирен-сарац жапырақлары, енди шығатуғын 
жапырақларға орын берип атырғандай, бэҳэр самалы менен 
сытыр-сытыр түсип турыпты. Марат бул ритмли сытырлыга 
қулақ салып: «Тыцла, Гүлзар, жапырақлардыц үзилип түсиўинде 
әллеқандай музыкалылық бар сыяқлы»... дейди. Буннан басқа 
ҳештеце демейди. Жатақханаға жақынлаған жерде хошласатуғын 
болдық. Қолымды берип едим, услап турып:

— Гүлзар, екеўимиз барғанда мениц анамныц айтқаны 
есицде ме? — деди.

— Есимде, — дедим.
Ол аз ғана егленип:
—Бир китаптан оқып едим, адам биреўди жақсы көрип 

қалса, ол ҳэмме таманынан минсиз болып көринеди екен,— 
деди.

Мен оныц гэпине сол ўақытта мэни бермесем де, жатақханаға 
келген соц ойландым. Ол не айтпақшы болды? Ямаса көзиц
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ушын жатық болма дегиси келгени ме? Неликтен де, ақшамы 
менен уйқыламай ойланып шықтым. Азанда оны көриўге ҳэм 
пикирин гүмилжи қылмай, анық айтыўын сораўға уйғардым. 
Мениц бахытыма, азанда бизиц жатақхананыц эйнеги алдынан 
институтқа баратырғанын көрип қалдым, ириктим. ОйланбастаН 
туп-туўры ойымдағыны сорадым.

— Сен оғада ашық кеўилли жақсы қызсац, Гүлзар. Бир 
китаптан оқығаным бар: сырттыц сулыўлығы бир қараўға 
жақсы, жанныц сулыўлығы өмир сүриўге жақсы, — деди 
гәпиниц ақырында. Буўынларым босасты. Маратты сүйип 
алажақ болып, өзимди зорға туттым. Жатақханаға келип, 
эйнектен сығаласам, ол қозысы қалған қойдай артына қайта- 
қайта қаранып гөлегөйлеп баратыр екен.

Усы минуттан баслап менде Маратқа деген басқаша сезим 
оянды. Бул сезим дэслепки мухаббет сезими болса керек. 
Себеби, усы сезимге берилсем, базда лейтенант Ембергеновты 
тынышсызландыратуғын мақсетим белгили ўақытларға есимнен 
шығады. Өзимди-өзим зорға бийлеп аламан да, лейтенантқа 
звонить етемен, я бараман. Ембергеновтыц өзи бир районларда 
да болып қайтты. Еле дэрек жоқ. Бирақ ҳеш үмитсизленбеймен. 
Бул жөнинде айтсам Ембергенов:

— Биз ҳэм үмитсиз емеспиз, — дейди.
Бир жола ол мени телефонға шақыртып, келип кет, деди. 

Жуўырып бардым. Лейтенанттыц ўақты хош, буған мен де 
қуўандым. Ол үндеместен ғана алдыма бир бет қағаз қойды. 
Қолдан жазылған хат. Көз жуўырттым лейтенант Ембергеновтыц 
атына жазылыпты. Жылдам оқыдым. Қанаат етпей, жэне 
оқыдым. Қуўанғанымнан жэне оқыдым, Ақыры, хаттыц гүллэн 
текстин ядлап алдым.

«Жолдас Ембергенов! Сиз излеген қарақалпақ солдаты 
менен эскерий госпитальда бирге болған едим. Аты Қосназар,
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фамилиясы Досназаров. Ол госпитальға бир қолынан жаралы 
болып келди. Операция исленип, билезиклигинен кесилди. 
Бийшара, үйине хат жаза алмай, көп қысылды. Русшаны да 
шала-шарпы биледи екен. Бир күни маған, сен үйиме хат 
жазып бер, достым, ойымды мынаў жигитлерге орысшалап 
айта алмайман. Ҳаялым қоцсы-қобаларға оқытар еди. Сениц 
тилиц жақын, түсинесец: Ҳаялым ҳэм түсинеди, — деди. 
Армиядағы дослықтыц орны бир басқа ғой, жаным менен 
жазайын, дедим. Ол дэслеп қалтасынан үш-төрт ески конверт 
шығарып, маған берип, оқып көр деди. Оқыдым. Үйинен 
келген хатлар екен. Гүлбазар деген ҳаялыныц атынан жазылған 
бәри. Хатқа қарағанда жүдэ татыў семья екен. Барлық хатта 
Гүлзар деген жалғыз қызы ҳаққында айтыла берген еди. 
Гүлзардыц күлгени, отырғаны, ецбеклегени, ғаз турғаны, 
ҳэр хатта бирим-бирим жазылыпты. Ец соцғы хатта жалғыз 
қызы Гүлзардыц тосыннан қайтыс болғаны хабар етилипти. 
Бул хатты мен ишимнен оқыдым. Бирақ, ол хатларды әлле 
қашан оқып көрген, қайсы конвертте не хабар барын биледи 
екен. Қызы Гүлзардыц қайтыс болғаны ҳаққындағы конвертти 
услағаннан-ақ, ийеги кемсецледи, бети жыбырласты. Бирақ 
көзине жас алмады. Руўхы күшли адам екен. Ҳэмме хатлар 
менен танысып болған соц маған, енди жаз, достым, — деди. 
Жаза басладым. — Ол маған айтып отырды. Бәлким, бираз 
сөзлерин умытқан шығарман. — Ядымда қалғанлары мыналар: 
«Өмирлик қостарым Гүлбазар сен өзицди аздырып-тоздырма. 
Мен Гүлзардыц орнына бир орыс қызын өлимнен аман алып 
қалдым.. Алға илгерилеп баратыр едик. «С» аўылына жақын 
бир тоғайда аўдарылып атырған жүк машинасына дус келдик. 
Иши толы бала-шағалар менен көмиўли минаға тап болыпты. 
Шамасы эвакуация қылынғанлар болса керек. Машинаныц 
аўдарылғаны аздай, жарадарлардыц қыбырлағаны болса белгисиз
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бир жерден немец снайпери атып тур еди. Олардыц арасынан, 
шырқыраған бир бала даўысы еситилди. Бул бала даўысы 
сен жумыстан кешиккенде Гүлзардыц жылаған даўысына 
мезгеди. Жаным төзбей машинаға жуўырып-ақ бардым. 
Билмеймен, немец снайпери қалай ацғармағанын. Барсам, 
бир жаслардыц шамасындағы қыз өли анасыныц емшегине 
аўзын басып, аймалап атыр екен. Қушақлап алдым. Кейин 
бэстим. Машинадан он-он бес қәдемдей жылыслаған едим, 
бомбардировшиги келип қалды, бомбалады. Әтирапымыз 
астан-кестен болды. Биз қызымыз екеўимиз топыраққа бел- 
буўарлықтан көмилип қалыппыз. Жолдасларым ашып алды. 
Қарасам, бағанағы аўдарылған машина ҳэм қасындағы 
жарадарлар менен өликлердиц бэри парша-парша болып кетипти. 
Ҳеш қайсысын таныў мүмкин емес. Түк қалмапты. Қызымныц 
бетине үцилсем, бир көзинен қан тамып тур екен. Не қылғанын 
билмеймен. Аптечкамнан пахта алып сүрттим, сийле менен 
тацдым. Бундай ҳэм беккем, шыдамлы жан болады екен! Бир 
жаслардыц шамасында болыўына қарамай, түтиннен далаға 
шыққан ўақытта бир-еки шақалды. Қайтып жыламады. Сөйтип 
сол қызды шинелиме орап, үш күн алып жүрдим. Нан шайнап 
бердим. Сондай шаққан қыз. Ецбеклейди, диземе асылып 
турады. Орыс эўлады жаслайынан шынығама, билмеймен. Ец 
баслысы, ҳеш нэрсени аўырсынбайды, көп жыламайды, өзим 
менен үйге алып қайтпақшы едим. Атакаға кететуғын болған 
соц командиримиз санчастьқа апарасац, деп буйрық берди. 
Бул жерде командирдиц буйрығы — закон. Қайтарып сөз айта 
алмайсац. Илажсыз апардым. Билесец бе, атын Гүлзар деп 
қойдым, өзимиздиц Гүлзардыц атын қойдым, Гүлзар!.

Госпитальдан жазылып шықсам, Гулзарды тапсырған 
санчастьқа бараман. Келемен деп ескерткенмен, Гулзарды 
қайтып бериўди сорайман. Алып қайтаман...»
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...Мине, жолдас Ембергенов, мениц ядымдағылар. Сол 
Досназаров мен кеткенде еле госпитальда қалып еди. Соннан 
соцғы жағын билмедим. Бәлким, қайтқан шыгар. Жасы мен 
көргенде қырқларда еди. Узын қара муртлары бар, ири геўдели, 
Геркулестей айбатлы жигит еди. Қарақалпақстанныц өзинен 
излец, табылады. Ол пессимист жигитлерДен емес еди. Сөзсиз 
тири. Ондайлар өлимге бас иймейди.

Сизге ҳүрмет ҳэм сәлем, капитан Абдуллаев. Ташкент 
қаласы.

Хатты оқып болған соц қарақалпақ солдаты Досназаров, 
тоғай ишиндеги бир алацлықта төрт дөцгелеги аспанға қарап 
қалған машина, қанға батқан жарадарлар, өликлер, өли ана 
емшегин сорыған бөпе көз алдыма келди. Өзимди ири геўдели, 
ғайратлы солдаттыц желкесинде көрдим.

— Әне, Гүлзар, сен ушын бир биз емес, пүткил Өзбекстан, 
қозғалац таўып, атыр... — деди лейтенант Ембергенов. — Енди 
табамыз. Өзбек капитаны иске анықлық киргизди.

— Тири ме екен? — дедим.
— Тири болыўы керек. Өлимге бас ийетуғын адам 

көринбейди,— деди.
Өзимди қанша тутсам да соцғы гезде Маратты көриўге, 

үйине барыўға бэне излейтуғын дэрежеге түсип қалған едим. 
Ертецине Маратқа келдим. Ол табаға картошка қуўырып 
атыр екен. Барлық ўақыяны тез-тез баян еттим. Қуўаныштан 
кепкири қолынан түсип:

— Сол «Қарақалпақ солдаты» мениц экем болып шықпағаны 
қандай жақсы» — деп салды.

— Не ушын? — десем.
— Олай болғанда бизлерге неке түспес еди, — деди.
Мен оныц бетине тиклендим, ол қулағына шекем қызарып

тур. Бирақ мен оныц отлы көзлерине узақ тиклене алмай, оныц
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үстине еки қуўаныш еркимди бийлеп, Маратқа жақын бара 
сала бетинен шорп еткизип сүйдим де, қаштым.

Далада Айзадаға жолықтым.
— Маратты көйлегиме бир ушы байланған сабақ етпесем, 

көресеқ,— деди маған. Изимнен Марат көринип еди, оған «Әй 
опасыз!» деди.

— Бул не дегениц, Айзада? Сениц менен екеўимиздиц 
арамызда бүйтип ашшыласқандай гэп болған жоқ еди гой, — 
деди, Марат оған. Мен олардыц гәплерин тыцлағым келмеди, 
жуўырып кетип қалдым.

Жатақханаға келип Айзаданыц сөзлерин Пердегүлге айттым.
— Қапа болма, достым, ол газ бенен кеште сөйлесемиз,— 

деди.
Айзада кешикти. Мен кешки сменадағы жумысыма кеттим. 

Тацныц алдында келсем, Айзада менен Пердегүл балтамтап 
айтысып отыр екен. Шамасы, Айзада, әллеқайдан ҳэзир келген 
қусайды.

— Сен бул мэрт қыздыц зейнине тийме. Оныц орнында 
сен усағанлар шашын тарай алмайды. Енди оныц Маратқа 
муҳаббети барлық қайғысын умыттырсын, — дейди Пердегүл.
— Ол еле бир жигит пенен подручка алысып көрмей атырып 
муҳаббеттиц мэнисин не биледи? Тек нахал! Өзи барып жүрип- 
ти! — деди. Бундай гәплерге қулақ салыўды кэр етип көрген 
емеспен. Нервлерим қызып:

— Айзада, билип қой, муҳаббет деген — ҳэрре усап нектар 
излеў емес, — дедим.

— Мени ҳәрреге тецгердиц ғой-э? Сени шаққаным шаққан. 
Эстетиканы бил, — деди ол.

— Асқынлама, ғаз. Тек пәрдиц сулыўлығы еле гөззаллық 
емес — деди оған Пердегүл.

Айзада менен тартысыўдыц пайдасыз екенин түсинип, 
кроватыма жатып, уйқыладым.
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Ырасында да Маратқа болған сезимим, өмиримниц ашшы 
тәреплерин умыттыра баслады. Сол ушын оныц менен жийи- 
жийи ушырасатуғын болдым. Мениц емлеўханада исим болған 
күни ол изимнен келеди. Пол жуўысады. Исти тез тамамлап, 
бирғе сөйлесип отырамыз.

Усылайынша сменалы жумыс күнимниц биринде екеўимиз 
асығыс пол жуўып, узын дәлизди питкерғен едик. Сол түни 
дежурный врач Айшағүл апай қасымызға келип:

— Бир жаққа бармақшымедициз? — деп сорады, күле 
шырайланып..

Марат оған, мен Маратқа қарадым.
— Мейли, қыдыра қойыцлар. Қалған жағын басқа 

санитаркаға тапсыра турарман, — деди.
Бул ғамхорлығы ушын Айшагүл апайға екеўимиз тецнен 

рахмет айттық, қуўанысып кеттик. Қызкеткенниц бойында 
суў жағалап жүрдик. Қулласы, сол жүристен түнги саат екиде 
Мараттикине айланып келдик. Ол қоныўға мирәт қылды. Не 
қыларымды билмей, азмаз ойландым, көз алдыма Айзада ғаз 
келди. «Қанар» хаялдыц» ... «жигит қэлемейди» дегени есиме 
түсти. Оныц үстине Мараттыц усынысын орынламаў маған 
қыянеттей сезилип қонып қалдым.

Ара-тура киноға я жаца спектакльге барыў ушын пулы аз 
болғанлықтан Марат маған мирэт ете алмайтуғын еди.. Бирақ 
барғысы келетуғынын түсинемен. Сол ушын гейде мен мирәт 
етип, билеттиц пулын өзим төлер едим.

Ол мениц ҳэрекетлериме қысынады екен. Жаца оқыў жылы 
басланған соц онша мәниси болмай:

— Гүлзар, мен Бухара — Урал газ трассасына кетким 
келип жүр, — деди.

Еле ҳеш жерде ҳештеце жоқ, «мениц пулым бар, оқый бер» 
деп қалай айтарсац.
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— Өзиц билесец, — дедим. Усындай жуўап алыўы мэттал, 
ертецине, жумыс кийимлер кийип, арқасына мешок арқалап 
бизиц жатақханаға киятырғанында жолда жолығыстық.

— Гүлзар, жүдэ жақсы болды, хошласыўға саған киятыр 
едим. Енди кеткеним, — деди. Бирге жүрдик. Ол рабочийлар 
әкететуғын машина менен келисип те қойған екен, Марат 
миниўден машина жөнеди.

Машина толы рабочийлар арасында ол көринбей кеткенше 
қол былғап кетти. Бундай жағдайда аўзыца сөз, басыца ақыл 
келмейди екен.. Турған жеримде қатып қалыппан: лалман. 
Тилимди, жүрегимди суўырып өзи менен экеткендей.

Әллен ўақытта өзиме келсем, көз жасым бетимди жуўып 
кетипти. Өткен-кеткенлердиц биреўи болмаса биреўи көз 
жасымды көрмесин деп жатақханаға бурылдым. Жайда ҳеш ким 
жоқ екен. Жылағым келип баратыр. Кешке шекем жыладым. 
Бойым жецил тартсын деп көп нәрсени еслеп жыладым. Шаршап 
уйқылап қалыппан. Көзимди ашсам жумысқа кететуғып ўақыт 
өтип кетипти. Өмир ғалма-ғалын қоя бериц сирэ, апалақлап 
жүрип қайтадан кийиндим, бетимди жуўдым. Жумысқа кеттим. 
Барсам мениц орнымда Пердегүл пол жуўып атыр. Сондай 
кишипейил қыз.

— Ояндыц ба, достым? — дейди.
— Қайта бер, — десем де қайтпады. Азанға шекем бирге 

болды. Мени қайтып жылатпады.
Деген менен, Мараттыц кеткенине кеўлим исенбейди. 

Ашыўландырып көриў ушын кетип, қайтып келип жайында 
мени күтип отырғандай. Излеп бараман. Есиги қулыплы. 
Қоцсыларынан сорайман.

— Үйлениўдиц ғамында кетсе керек, — деседи.
Бул хабар биресе қуўантады, биресе қорқытады. Мен ушын 

несине ғамланыў керек? Ким оннан дүнья-мал талап етеди? 
Жүрек жүрек излейди! Маған тек жүреги керек, болғаны.
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Мараттыц кеткенин Айзада еситпеген шығар деп едим, 
үйине барып қоцсыларынан сорап билген қусайды.

— Марат тек эстетичный жигит емес, ата-бабаныц жолы 
деп мениц эке-шешем қалыц сорайтуғынын билген, — деп 
келди. «Егер де, — достыц зейнице тийсе жыла, душпаныц 
зейнице тийсе күл» деген гэп бар. Айзада пәмсизлик етип 
мениц муҳаббетиме душпан болған екен, не болса да сыр 
бермейин деген ой менен:

— Ол қалыц малға сатылатуғын сендей ғаўқыйған пэрди 
алмайды, — деп, күлдим. Айзаданыц өзи усап шақалақлап 
күлдим, Ол шыдамай шығып кетти. Ырасын айтыў керек. 
Айзада соннан баслап мениц менен бэсекелеспеди.

Соцыц арасында жатақханама Айшагүл апай келди. Өр- 
ре-өрре турдық. Мараттыц кетип қалғанын еситип келипти. 
Әцгимелестик, ол мени нэсиятлады. «Айтып кеткен болса 
келеди» деп исендирди. Кетерде мениц гүлли көзиме операция 
қылдырып, орнына эйнектен жасалмалы көз салдырыўды кецес 
етти.

— Ойланып көр, сицлим. Ҳеш қыйын операция емес. Көз 
докторлары менен келисип келдим, — деди.

Ол кеткеннен ойландым. Айнаға қарадым. Мараттыц 
«жанныц сулыўлығы өмир сүриўге, сыртқы сулыўлық бир 
көриўге...» дегеним қайта-қайта тәкирарладым. Ақыры, 
операцияға ыразы болдым. Ертецине Айшагүл апаныц алдына 
бардым. Ол мени көз емлеўханасына орналастырды. Бул дәўир 
студентлердин пахта теримге кететуғын ўақтына сэйкес келди. 
Пердегүллер пахтаға кетти. Мен емлеўханада қалдым.

Изимнен Айшагүл апай хабар алып турды. Операция күтэ 
жақсы болып шықты. Емлеўханадан шыққаннан кейин бир 
қуўандым. Қайта-қайта айнаға қарағым келди. Көрикленип 
кеткен деймен.
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Жасалма жол менен болса да, көздин, мини дүзелди. Енди 
жүрек жарасы дүзелсе екен, деймен. Оньщ үстине, бурын менде 
жүрек жарасы биреў еди, енди екеў болды: Досназаров ҳэм 
Марат!

Қыста жергиликли советлерге сайлаўларға таярлық басланды. 
Бул жоқ излеўге жақсы нәрсе екен. Өз атымды, фамилиямды 
көриўге барғанымда, алфавит бойынша жазылған дизимди көрип 
барлық Досназаровларды көширип жазып алдым, Айшагүл апай 
агитпункттиц баслығы еди. Мениц жумысым көп болғаны 
ушын агитаторлықтан азат етип қойған еди. Ўақыт табаман 
деп, агитаторлықты өзим сорап алып, бэне менен бизиц сайлаў 
участкасындағы барлық Досназаровлардыц үйлерине кирип 
шықтым.

Қарақалпақта, өзицизге белгили, улдыц аты экесиниц 
атына, қыздыц аты анасыныц атына қосықтай уйқас қойылады 
Досназаров Қосназар дегенлер көп ушырасты. Басқа сайлаў 
участкаларына барып та сайлаўшылардыц дизимин көрип, шама 
менен 1900—1910-жылы туўылған барлық Досназаровлардыц 
атларын, адреслерин жазып алып лейтенант Ембергеновқа 
апарып берип жүрдим. Пердегүл де солай иследи. Ҳэттеки, 
курслас студентлерден ким агитатор болса бэри солай иследи. 
Ҳэмме жәрдемге шықты. Бирақ мениц Досназаровым Нөкистен 
табылмады.

Мен ҳэр барғанда лейтенант Ембергенов күтэ қысынады:
— Сайлаўдыц бәнеси менен бул иске көп адам араластырдық,

— дейди. Илаж қанша, қайтаман.
Енди неликтен де денсаўлығым бурынгыдай емес усаған. 

Аяқларым тас байлап қойғандай, жүргим келмейди. Тамаққа 
иштейим кемиди. Аздым. Бирақ оқыўдан қалмадым, жумыстан 
да қалмадым. Азып кеткеним ушын Айшагүл апай кабинетине 
шақырып алып столға жатқарып ойер-буйеримди көрди. Изинде:
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— Ғумшалапсац, сицлим — деди.
Ҳаўлыққанымнан бийықтыяр:
— Марат! — дедим.
— Қорықпа, — деди Айшагүл апа, — ол еле хат жазбады 

ма?
— Ол шалағай жигит сыяқлы емес еди, хатлары ғабырысып 

жүрген шығар, сицлим, өзицди алдырма, адресин таптырып 
өзим хат жазып көремен, — деди.

Ойланып қарасам, ҳәр ким ыгыма жығылып кеўлимди алған 
сайын жүдэ нәзик көкирек, жылайман болып баратырғандайман. 
Өз бахтымды өзим қорғап қалыў былай турсын, көз жас 
пенен адамларда аяныш туўдырыўшы биреўге айланғанман. 
«Қарақалпақ солдаты» ушын сонша адамларды истен 
қалдырғаным аздай, Маратты таптырыў ушын Айшагүл апайды 
истен қалдырайын деп турман. Айшагүл апайдыц айтқанына 
келсе не жақсы, келмесе оны нақолай жағдайда қалдырмайман 
ба «жоқ, Маратты өзим излеп таўып алыўым тийис» деген 
жуўмаққа келдим. Бул пикиримди Пердегүл де қуўатлады. 
Ҳэтте, мен айланып келгенше емлеўханада жоқлығымды 
билдирмей, орныма ислеп жүретуғын да болды,

Бухара — Урал газ трассасы жөнинде билетуғын мэкемелер- 
ден сорап алып, енди кетейин деп атыр едим. Есик тықылдады. 
Аштым. Милиционер шофёр екен.

— Жолдас Қарақалпақова, лейтенант Ембергенов сизди 
экелиўге жиберген еди, — деди.

Бирге шықтық.
Лейтенант бурынғысынша ушып түргелип, «кел, Гүлзар, 

отыр» деп жалбырақлаған менен, шырайы кеўилсизлеў көринди. 
Көзлеринде, қыймылында эллеқандай сыр билинеди. Жаман 
хабар айтып салмағай деп, бир қысым болып отырдым, 
асықтырмадым.
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— Гүлзар, — деди ол әстен ғана күтэ кеўилсиз даўыс 
пенен. — Досназаров табылды, бирак...

— Неге «бирақ» дейсиз? Тири ме? — дедим ҳаўлығып. Ол 
асықпастан:

— Сениц ықласыц ҳэм бахытыц ушын ол кисини бундай 
дэрежеде күтпеген едик. Тэғдир соған экелген. Зыяны жоқ, 
биз ўазыйпамызды орынладық, — деп даўам етти.

— Жолдас лейтенант, тезирек айтыцызшы, ақыры, тири 
ме өзи?! — дедим шыдамай.

— Тири. Бирақ қостары Гүлбазар былтыр қайтыс болыпты. 
Жалғыз қалған екен. Инвалидлер үйинен таптық,— деди.

— Тири болса болғаны. Мен оны қашан көрсем болады? 
дедим.

— Қэлеген ўақтыцда көрсец болады. Сен туўралы өзине 
айттым. «Гүлзар» деп ат қойса да, сол аттыц анық жазылған, 
жазылмағанын билмейди екен. «Көрсециз, таныр ма едициз?» 
деп сорадым. «Бэлким, танырман. Көзине ақ түсиў қэўпи бар 
еди, жаўырнында да тыртық бар шығар, себеби, бомба түскенде 
осколка жырып кеткен еди» деди. Айт, жаўырныцда тыртық 
бар ма? — деп сорады Ембергенов.

Ырас деўдиц орнына мақуллап күлдим.
— Қутлықлайман, — деди ол енди қолымды қысып. 

Гүлзар, ырасын айтыўым керек, ол киси сени көриўге ҳэўес, 
бирақ «аға» деп излеп келипти деп едим, көзине жас келди. 
Шамамша, инанбаса керек.

Лейтенант Ембергеновтыц бул хабарынан кейин Досназаровты 
«аға» деп айтыў ойым жэне күшейди. Көргенше тақатсызландьщ. 
Инвалидлер үйиниц адресин сорап, ҳәзир кетким келетуғынын 
билдирип едим. Ембергенов дежурныйға звонить етип, машина 
ҳәзирлеўин өтинди.
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Вестюбильге келсек, мени әкелген белбеўли «Победа» күтип 
тур екен. Асыққанымнан жатақханаға қайырылып кетейин деп 
те айтпаппан.

Лейтенант маған жол бойынша ағам ҳаққында қысқаша 
айтып берди: Ол бала болып қолтығына китап қыспаған. 
Ересегинде ликбезге қатнап ҳэриплер таныған, болғаны. 
Шала саўатлылығы ушын колхозда звено баслығынан жоқары 
өрлемеген. Шынжырма-шынжыр киятырған дийқаннық эўлады. 
Қостары Гүлбазар урыс гезинде орнына звеносын басқарып 
қалған, жалғыз қызы Гүлзарды өзи менен әкетип пахтаныц 
ишинде отырғызып жумыс ислейди екен. Бир ақшамы пахта 
суўғарып жүргенде жыққын жығып, жэн-жақтан жэрдем 
келип үлғеремен дегенше жыққынды байлаўдьщ ҳэлекшилиги 
менен ана бийшара қызын естен шығарады. Қыз ғарқ болады. 
Сол сапары түни менен суўда турғанына қызыньщ зарпы 
қосылып бийшара ана кеселғе шатылады. Өзи келген соц 
талай докторға қатнатады. Нөкис түўе Ташкентке де апарған. 
Шыпасы табылмаған... Қостары өлип руўзыгершилиги 
бузылған соц қоцсы-қобалары, дос-яранлары жеккелигин 
билдирмеўге тырысады. Үйлерине шақырады. Той-жыйыннан 
қалдырмайды. Бирақ өзи «мени сыйлайды» деп өзгелерге 
өцменин арта бериўди жақтырмайтуғын адам екен. Бир-күни 
индомға кетипти.

— Бэринен де, иним, адамға түн өткериў қыйын екен,— 
депти лейтенантқа. — Пүткил өмириц көз алдыца келеди. 
Өмирде қайсы қәдемиц қалай тасланғанын еслейсец... Қайтадан 
руўзыгершиликке, талапланыўға жас өтип кетти. Бирақ 
перзентсиз екенмен деген ой келген жоқ, неликтен де кеўлим 
бэрҳа жақсылық күтер еди... — деди.
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Оннан сайын көкирегим алып ушады. «Көргеннен «аға, 
аға!» деўим керек» дегеннен басқа ой келмейди маған.

Инвалидлер үйине жақынлағанда кереге көз қорганшаны 
жағалап жүрген қара малақайлы, ақ сақаллы адам көринди. 
Машинаны таныған болса керек, бизге қарсы қарап қәдемлерин 
кецнен таслап келе берди. Серлеймен. Личное деломда 
қабыллаўшыныц ҳэм ташкентли капитан Абдуллаевтыц 
жазғанындай ири, Геркулестей бир адам. Тек сақал-мурты ақ. 
Еле бели бүгилмеген. Мениц көкирегим алып ушып оннан көз 
алмай киятырғанымды ацғарып Ембергенов «анаў киятырған 
өзи» деди. Машина «ғыйық» етип иркилди. Апыр-топыр түстим. 
Ол мениц бетиме қарап турды да, кец қушағын бүркиттиц 
қанатларындай жайып бирден маған умтылды. Бийшара, 
жабығып қалыпты. Өсик сақаллы бетин бетиме басады, 
ийеклери дирилдеп, мацлайымнан қайта-қайта сүйеди. Көзлерине 
исенбей, қушағын жаздырып турып, маған сығаланады, дир- 
дир етип жэне қушақлайды. Ыссы көз жасларын кесик билеги 
менен сыпырып баўырына қысады. Ҳәзир тил жеткериўим 
қыйын, мен көкиреги қуяш бул адамныц перзентке деген ҳадал 
мийиримин, сөнбес муҳаббетин сездим. «Аға, жылама, мен 
саған келдим» дедим. Ой, ол усы минутларда қандай болды 
дециз. Өкирип жылады...

Усы қэлипте қанша ўақыт турғанымызды билмеймен. 
Ембергенов пенен шофёры бизлерди еле күтип тур екен. 
Олардыц да көзлери лэм. Әтирапымызға көп адамлар жыйналып 
қалыпты. Олар бирим-бирим ағамды қутлықлады, мени 
қутлықлады, буннан соц ҳэмме адамлар менен изге қайтып 
инвалидлер үйиниц директорына бардық. Ағамды бул жерден 
биротала әкетиўге руқсат алдым.
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Сол күни Нөкиске қайттық. Лейтенант жолда менин енди 
не ойларым барлығын сорады.

— Ағам менен бирге боламан. Жатақханадан шығаман. 
Жай излеймен, — дедим. Ағам сөз таба алмайды, тек ийеги 
кемсенлейди, көзине жас келеди. Басымды өзине тартып 
көкирегине басады, мацлайымнан сүйеди.

— Сизлер ушын горисполкомға қағаз жазаман, соған дейин 
бизиц бир бөлмени босатып берермиз, — деди Ембергенов.

— Берекет тап, иним, мыц жаса, бала-шағацныц рәҳәтин 
көр. Мыц-мыц алғыс, иним, — деди ағам оган.

— Капитан Абдуллаевқа өзициз алғыс айтып хат жазарсыз. 
Тийкарынан Сизди табыўды ацсатластырған сол. Есицизде 
ме, госпитальда оған хат жаздырғансыз? — деди Ембергенов 
ағама. Агам азмаз ойланып:

— Ҳэ, жаца есиме түсти, ол киси бир қараған адамға аўыр, 
көзге суўық көрингени менен, күтэ кеўилли, ҳақыйқаттыц адамы 
еди» ақыллы еди. Сөйлесе, палатамыз түўе госпитальдағылардыц 
бэри жыйналып тыцлар еди. Берекет тапсын!— деди.

Алды менен жатақханаға келдик. Ағамды Пердегүллер менен 
таныстырдым. Қутлықлады. Демниц арасында ҳәмме еситип 
қалыпты. Муғаллимлерге шекем жыйналып, ағам екеўимизди 
гезекпе-гезек қутлықлады.

Ағамныц пенсиясынан жыйнаған пулы бар екен. Мениц 
де санитаркалық жумыстан аўыстырып жүрген пулларым 
бар еди, той жасадық. Мектеплес досларым, муғаллимлерим 
келди. Ағам туўылып өскен аўылға хабар жиберди. Жақын 
дос-яранлары келди.

Берекет тапқыр, Ембергенов өзлери азмаз қысылып, бир 
бөлмесин босатып берди.
13. Т. Қайыпбергенов
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Әдетте, қарақалпақта еркеклер тамақ писириўге шорқақ 
келеди. Мениқ ағам көп қаттылық басына түсип, бэрине шебер 
болған екен. Мен оқыўдан келгенше бир қоллап жүрип-ақ тамақ 
писирип қояды. Кешиксем, алдымнан шығады. «Пенсиям ҳэм 
сениц студентлик степендияц күн көриске жетеди, қызым, — 
деп мени санитаркалық жумыстан босатып алды.

Мен енди өзимди қанша бахытлы сезсем, ағам өзин оннан 
да зор бахытлы сезеди. Кеште де зерикпеймиз. Ол маған ертек 
айтып береди, ертек пенен уйқылатады, ямаса мен оған китап 
оқып беремен. Өмиринше китап оқып көрмеген адам сонша 
зейин салып тыцлайды, — оныц ықласына бола мен көзим 
уйқыға кеткенше даўыслап оқыйман.

Бирақ ол мени зериктирмеў ушын ертеклер айтып бергени 
болмаса, күтэ кем сөзли. Өзи ҳаққында көп сөйлеўди, өмирге 
шағынғанды жек көреди. Урыстан жарадар болып қайтарсын 
мени алып қайтыў ушын қыдырғаны туўралы бир жола қысқа 
ғана айтып берди. Госпитальдан шыққан соц мени тапсырып 
кеткен санчастьты излейди. Урыстыц тэрезиси аўып, бизиц 
әскерлер алға илгерилеп баратырғанда, санчасть орнында тура 
ма, өзгерип кетипти. Көп санчастьларға барып сорастырады... 
Таба алмайды. Өзи албырап жүрип, мени қабыл еткен 
санчастьтыц номерин сораў есине келмеген екен. Бир жерде 
тура береди деп ойлапты.

Мен оныц жан тарларын шертким, келмейди. Сонлықтан 
пәтиўасыз сораўлар менен өткен күнлерин есине салмағанды 
мақул көремен... Онысыз да мен ушын жаны пидә.

Ағамныц қуўанышы менен Маратты излеў ойымды изге 
қалдырдым. Бирақ шыдамайман. Китап оқысам, ҳэр қатары — 
«Марат-Марат» болып оқылады, уйқым қаша баслады. Ағам 
бәрин бақлап, бәрин сезеди екен. Бир күни ол:
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— Маған шынын айт, қызым, уялма. Ол үйленген жигит 
емес пе еди? — деди.

Марат жөниндеги бар шынлықты айттым.
— Қапа болма, қызым. Қарақалпақтьщ көп жигитлери алды 

менен үй-жай сазлап, оннан соц қыз алатуғын эдет. Бир-еки 
күн күтейик. Егер бир дэреги шықпаса өзим изинен барып, 
еркеклерше сөйлесемен. Зейнице тийип табжылып көрсинши,
— деди.

— Бир врачымыз оған хат жазбақшы еди,— деп едим.
— Басқалар тоқтап турсын. Семьямыздыц тэғдирин эдеп 

өзлеримиз шешемиз. Күшимиз жетпей баратырса көрермиз,— 
деди.

Соннан кейин ол келеси күни азан менен кийинип, Бухара— 
Урал газ трассасына кетти.

Көп узамай ағам Марат пенен келди, оныц болжаўы ырас 
екен. Марат таза үйимизге қэрежет топлапты...

* * *

Әзийз оқыўшым, усылайынша, Гүлзар Қарақалпақованыц 
әцгимеси тамам болды.

Мен олар менен быйылғы жаздыц бир дем алыс күнинде, 
паркте, тосаттан ушырасып қалдым. Аз ғана турып ҳал-жағдай 
сорастық. Әллеқашан Нөкис Черемушкасынан жай алған. 
Марат институтын питкерипти. Гүлзар көп өзгермеген. Тек 
көзлериниц этирапына шамалы жыйрық түсипти. Талай-талай 
түнлерде уйқысын бөлген қайғы-ҳэсирет, элбетте, бундай из 
қалдырса тәәжип емес.

Ҳәзир олардыц семьясы бес жан болған: егиз ул-қыз 
туўылыпты. Ҳэммеси бирге бағқа сейил етиўге шыққан екен.
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Қосназар ғаррыға ақлық ул-қызы бизиц менен сөйлесиўге 
мүмкиншилик бермей, еки шалғайынан тартып, айланба 
қарусельге қарай экетти. Ол ақлықлары менен үн қосысып, 
бахытлы күлки менен шапқыласып баратыр еди.

— Ойнап баратырғанына қарац, үшеўиниц де характерлери 
сэйкес, үшеўи де бала. Хәзир үшеўи бир атқа жайласпаса, ҳеш 
қайсысы минип айланбайды, — деди Гулзар да даўысынан 
қуўаныш толқынланып...

Қуўан, басқаны да қуўант, рус қызы Гүлзар!



СУЎЫҚ ТАМШЫ

(повесть)

Оныц менен пүткиллей нақолай жағдайда — Нөкистиц 
моншаханасында таныстым.

Мен киргенде ол шетиректеги бир сыпаньщ ернегинде 
билеклерине алма-гезек сабын жағып отыр екен. Ләгениме 
суў толтырып алдым да қапталындағы бос орынға отырдым.

Арасында оган көзим түседи. Қойыў қара қаслы, басын кеше 
я бүгин пэки менен қырғызыпты мәйектей жылтыр. Қуяшқа 
күйген бетлериниц алмасы қаралтым-қызыл, мурныньщ ушы 
сәл ийилген, үпилдирик муртлары жаца ғана тэп берип киятыр. 
Мойны қуйып койғандай, дуғыжым, нық, еки ийни теп-тец, 
булшық етлери бөлек-бөлек, палўан тамырлары сирескен, гилт- 
гилт қозғалады. Көкиреги кец сандықтай. Тулғасындағы жалғыз 
мини — қарнындағы бир сүйемлик тыртығы. Сом полаттай 
жумыры — қара билеклерин, арыстай балтырларын жүн басқан. 
Әййемги египет скульптураларына мегзес бир жигит.

— Иним, — дедим.
— Бирлескенге не жетеди, ага, — деп ол мочалкасын 

бурқылдатып сабынлап, мениц арқамды ысыўға қолайласты. Мен 
қолларымды сыпаға тиреп жаўырынымды туттым. Бармақлары 
полат сыяқлы, арқамды мочалка менен емес, муштай тас пенен 
ысып атырғандай, зорға шыдадым. Мочалка сүйкелген беденим 
лаплап, ҳэз етип балқып отырған гезимде жоқарыдан бир 
суўық тамшы тас төбеме тырс етти. Жийиркенип, кирпидей 
жыйырылдым. Ол көрип турған екен.
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— Өмирдин, ҳэм усындай суўық тамшысы бар-э! — деди.
Мен оны еситпегенсидим. Ол гәпин тэкирарламады.

Қолыма мочалканы алып өз гезегимди атқардым. Үйренисе 
келе сорастық.

Моншадан бирге шығыўға, бирге кийиниўге туўра келди.
— Камал иним, — дедим қапыдан шығып. — Бир круж- 

кадан пиво ишсек қайтеди?
Ол ойлы пишинде езиў тартып:
— Рахмет, аға, мени кеширерсиз, асығыспан. Ҳэзир гөне 

қаладағы әскерий казармаға жетиўим керек еди, — деди.
— Биреўди узатып салмақшымысац?
— Жоқ, өзим кетип баратырман. Кеше военком ҳәммени 

экелгенде қыстаў жумысым болып моншаға түсе алмаған едим. 
Капитан саат екиге шекем моншаға түсип кел, деп буйырып 
жиберген соц келдим.

Саатыма үцилдим. Екиге бес минут қалыпты. Бул киши- 
пейил жигиттиц кешигиўине, арқа жуўысып, мен себепкер 
болдым-аў, деп асығып, жолға қарай жуўырдым. Бахтымызға 
бос такси келе қойды. Ириктим де, өзим отыра сала:

— Мин, иним, сени узатып саламан, дедим. Ол қарсылық 
етпей эстерек ғана «рахмет» айтып, қапталыма отырды.

Жол бойынша ол мени зерикпесин деди, ме, үш жылға 
айра түсетуғын туўысқан қаласына әйнектен қараў орнына 
келешегине ой жиберип, өзи эскерликтен келгенше көп 
көшелердиц асфальтланып, көп қабатлы жүзлеген жайлар 
салынатуғынын, жолдыц еки бойына ғаз-қатар быйыл егилген 
жемис ағашлары мийўеге сырығатуғынын айрықша ықлас 
пенен сөйледи...

— Ол гүллэн қыялын айтып үлгермей-ақ, гөне қаладағы 
әскерий казармаға келип қалдық. Бул жер маған бурыннан 
таныс. Сонда да көрмегениме көп ўақыт болған еди, жэн-
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жағына қарадым. Пискен гербиштен салынған тырнақлар 
унырап түлеген. Буннан бираз жыллар илгери суў басқынын 
кеширгени еле белгили, алысырақтан қарасац биринши пақсаға 
бирец қара шыттан белбеў орап қойғандай.

Бул мециреў, тасланды, гөне жайдыц этирапы жүдэ кеўилли, 
быған-жыған адамлар. Гармон даўысына қосылған «тақ-тақ» аяқ 
ойынлары, ритмли қол шаппатлаўлар... дуўтарға қосылған шадлы 
қосықлар... Шетиректе жуптылардыц жасырын сөйлесиўлери... 
ицгалап жылаған бөпесин қос алақанына жатқарып бесик 
қылып тербеткен жигитлер, келиншеклер...

Машинадан түсиўден-ақ, ол мениц көп жылларғы танысым 
сыяқлы шығанағымнан қолын өткерип:

— Отағасы, жүриц, мениц жанашыр, меҳрибанларым 
анаў отыр екен, — деди. Жасы сексенниц шамасындағы ақ 
жаўлықлы, ҳасалы ана қырқ бес—елиў жаслардағы қызыл 
гежили кэйўаны ҳаял менен турған бир бурымлы, бурымға 
қосылмаған мацлай шашы буйра қыздыц қасына тоқтадық.

Тап Камалдыц келиўин күтип турғандай ҳэмме митинг 
болатуғын трибунаға қарай ағытылды. Бизлер де жүрдик.

Трибунада эскерий комиссар, областьлық комсомол 
комитетиниц секретары сөз сөйледи, Тыныш тыцладық, 
Солардыц изин ала бир капитан:

Енди, сөз ҳүрметли ғарры аналарымыздан Бийбизада Назар 
қызына бериледи, — деди.

Бизиц менен қатар турған ақ жаўлықлы ана ҳасасын 
дикилдетип, алға қэдем қойған гезде бийпарық турған адамлар 
тец айрылып дәлиз болды, ана туппа-туўры трибунаға кетти.

Ол трибунаға көтерилген гезде ақ жаўлығын желкесине 
түсирип жиберди, бир жумақ пахтадай шашы самал менен 
желкилдеп қуяш нурына шағылысып, гүмистей жалт-жулт 
етип турды. Ана сөйлеместен бурын «ыҳым» деп тамағын бир 
қырынды да, гэпин баслады:
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— Балаларым, мен бул минберде буннан жигирма жыл 
илгери бир сөйлеген едим. Тәғдир жэне миндирди. Жасым 
сексенге шығып қартайсам да, өзимди ғайратлы сезип турыппан. 
Себеби, мениц эскерликке енди ул жиберемен деген үмитим 
үзилген еди, мине көрип турсызлар, жэне гезеги келген улымды 
жиберип атырман...

Ана бираз сөйледи, оныц сөзлери кеўилли қол шаппатлаўлар 
менен бөлинип турды.

Капитан ананыц қолтығынан сүйеп трибунадан түсирди.
Соныц арасында сапқа дизилиў ушын команда берилди.
Камал келиншегиниц ийнинен эскерий дорбашаны ала сала, 

ишинен түби ақ сабақ пенен тигилген қос дэптерди шығарып, 
маған услатты да:

— Кеширерсиз, отағасы, мен өзимди таныстыра алмадым. 
Мен туўралы билиўге қызықсынсацыз оқып көрерсиз, хош!
— деп оц қолымды қатты қысты ҳэм қайрыла берип дәслеп 
ақ шашлы анасына, соц оннан тете анасына жүзин, мацлайын 
тутты. Олар гезек пенен шорп-шорп сүйип атыр...

Олар сапқа дизилип Әмиўдэрьяныц жағысына баратуғын 
кец жолға түсти. Узатып салыўшылар тәрепинен түрли-түстеги 
қол орамаллар жалаў болып желбиреп, узын қоллар гэ төбеде, 
гэ алға қарай қанат болып қағылды. Камалдыц келиншеги 
бизлерди умытып, призывниклердиц изинен қуўып кетти.

— Әмиўден пароходқа миндирип қала берме, Хожелиден 
поездға миндирип қайт, шырағым!—деп ақ жаўлықлы ана 
ҳасасын көтерип изинен бақырды. Ескертиўсиз-ақ, соны ислеўге 
ыцғайланған келиншектиц «яқшы, апа, яқшы» деп еркелеп 
күлген даўысы призывниклерди, жөнелткен маршқа қосылып 
кетти...

Узатып салыўшылардыц шоғы бузылған мэҳэлде, бир 
түптен көгерген қос шынардай бир-бирине ийинлесип узаққа 
көз жиберген қос ана менен хошластым.
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Камал берип кеткен дэптердиц сырына түсингенше асығаман. 
Ол айтқан «Өмирдиц суўық тамшысы» колымдағы кос дәптерде 
бар сыяқлы. Үйге келдим де, столыма отыра сала, биринши 
бетин аштым...

1

Анам бир жола өз-өзинен: «Саўаты бар адам бахытлы, 
зериксе китап оқыйды, сырласатуғын адам таппаса, сырларын 
қағазға түсирип, бойын жецилтеди екен...» деди. Биреўден 
еситкен бе, билмеймен, оныц бул гәпи маған қамшы болды. 
Егер тыцлайтуғын қулақ болса, мацлайыма қос қоллап 
урып, жылап отырып айтатуғын сырларым бар. Енди ишки 
дебдиўимди қағазға түсиргеним мақул.

Семьяда еки жанбыз. Анам ҳэм мен. Анам почтальон, аты 
Гүлжан, мен етикшимен. Атым Камал. Әкемниц аты Жамал 
болған.

Ҳэ дегеннен анамныц атын қурайтуғын гүллэн ҳэриплерди 
бас ҳәриплер менен, Жамал деген аттыц, ҳәттеки, бас ҳэрибин 
киши ҳәриптен жазғым келип отыр. Бирақ грамматика олқы, 
буған қағыйда жоқ.

Бизлер ҳәзир Нөкис қаласында турамыз. Шайырлар бизиц 
Нөкисти «Ташкенттиц иниси» дейди. Ҳақыйқаттан да, бул 
қалада Ташкент ҳәўири есип турады. Қалада рус, өзбек, 
қазақ, венгер, поляк... қулласы, көп халықлардыц ўэкиллери 
жасайды. Бирақ биреўиниц де басқа қаланы эрман еткенин 
еситкен емеспен.

Усы жағдайлар қыялды шарықлатып, келешек тек жақсылық- 
лардан, бир-биреўге дослық мүриўбетлерден, бирликтен 
ибарат екенлигине исенип, қуўанасац. Бирақ бул ушын тек 
кадровый листоктан «миллети» деген графаны алып таслаўы 
мақсетке муўапық болар еди, деген ой келеди. Себеби, көрип
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жүрмен: қаладағы, аўылдағы мен билетуғын адамлардьщ басым 
көпшилигинде миллет жөнинде бир уғым қәлиплести. Бул 
уғым «Мен советлик адамман!» деген уғым.

Деген менен, адамлардық жекке муқ-зары ҳәзирше өзиники 
сыяқлы. Сол ушын, жақсысы, өзимниқ зарыма көшейин.

Бурын бизлер, 1-Май колхозында жасар едик, келешеги 
зор бул қалаға көшип келгенимиздиқ баслы себеби жетимлик 
емес, ар-намыс!

Анам мен есимди билгели почтальон. Көпшиктей қара 
сумкасы менен мени қоса арқалап, үйме-үй жүргенлери 
еле көз алдыма келеди. Гейде мақлайынан моншақ-моншақ 
тери сорғалап, мени жерге түсирип, жетелемекши болса, 
аяғымды баспай топыраққа аўнап-аўнап жылар едим. Сонда 
да, ол бир шаппат урған емес. Қайтадан иши толы сумканы 
ийнине асынып, мени мойнына мингизер еди. Мине, анамнық 
атын қурайтуғын гүллэн хәриплерди үлкен қылып жазғым 
келетуғыны да соннан.

Мектепке кирип, саўатым ашылыўдан-ақ, көп оқығанды 
жақсы көрдим. Бирақ бизиқ үйде базда тамаққа қыткершилик 
болса да газета-журналға бай боламыз, анамнық кэсибинен 
бэри бийпул еди. Соннан келген ол ҳэр сапары сумкасында 
аўысық келген газета-журналларды қасыма қойып:

— Үйинде ийелери жоқ екен, — десе инанар едим. Ал онық 
соларды мени оқысын деп әкелип, бирақ онысын билдирмей, 
өзинше меннен кеширим сорап жүретуғынын соқ түсиндим.

Бахытсызлық ҳэр қыйлы болады екен. Мен буны өз 
тәғдиримнен билемен. Мениқ жетимлигим ҳеш кимдикине 
усамаған, усамағай, мэқгиге усамасын! Егер оны тири деп 
еситсем, таўып алып мийине қорғасын қуяр едим. Сол 
ушын басқалардық жетимлигин эрман еттим. Себеби, мен 
өзин көрмесем де, өз теқлеслерим алдында жүзимниқ мэқги
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қызарыўына себепши болып, өмир искенжесине салып, 
жүрегиме питпес жара салып кеткен оны еслесем, төсегимнен 
жылан шыққандай секиремен, көпшилик орында шып-шып терге 
шомыламан. Жақсылық хабар ушын-ақ, биреў фамилиямды 
айтып шақырса, жерге киргим келеди.

Жас гезимде колхоз клубында талай-талай киноларды 
көргенмен. Ҳэмме балалар менен бирге, советлик солдат 
жецилсе қыйналып, душпан басқы таўып баўдай-баўдай 
суласа, адам ғой деп реҳимимиз келмей, қуўанысып «урра» 
ласар едик. Бирақ мениц қуўанышыма ҳеш ким инанбайтуғын 
сыяқлы, анықлап жэн-жағыма қарар едим. Кинодан үйге келип 
дэптеримниц сыртларына фамилиямды киши ҳэриплерден 
баслап жазаман. Буныц себебине өзим түсинер едим, ал тил 
муғаллими көрип қойса, қызыл сыя менен киши ҳэрипти бас 
ҳәрипке дүзетеди. Мен үндей алмас едим.

Мектепте мениц пикирлерим есапқа алына бермес еди. Сол 
ушын ишим дүбирлесип баратырса да, сөйлемеймен. Гейде 
отряд советлери, звенолар қайтадан сайланса да дэмем жоқ. 
Себеби, мени ҳеш ким усынбайды.

Жетинши класқа өткен жылым мынадай ис болып қалды: 
тосаттан отряд советиниц баслығына көрсетилип, сайландым 
да қалдым. Қуўанышлыман! Ойлап жүрген қыялларым иске 
асады, деймен өзимше.

Сол жылы қыс орасан суўық болды. Отряд ағзалары менен 
ойласып сырғанақ дүзетейик деген шешимге келдик. Орын жоқ. 
Ойласып-ойласып тапқанымыз бизиц үйдиц қасынан қалаға 
өтетуғын үлкен жолдыц үсти болды. Өзи де айнадай тегис. 
Түни менен суў серпсек, азанда қатады да қалады. Оннан соц 
конкилерин аяққа байлап, ямаса шанасын алып, шырылдаўығы 
менен балалар келе берсин! Ҳэмме алғыслайды! Вожатыйды 
ҳайран қалдырыў ушын отрядтыц гүллэн ағзаларын жыйнап
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күн батыўдан суў серпиўге киристик. Себеби, күндиз үлкенлер 
сериптирмеди.

Кеш жатқанлықтан кешигицкиреп мектепке келсем, бизиц 
класта жыйналыс болып атыр. Қабағын үйип директор отыр, 
Вожатый бар. Кириўден директор мени сораўға тутты:

— Жолға суў серипкен ким?
— Бизлер, — дедим.
— Баслаған сен! — деди Февраль деген бала. Бул баланыц 

шын аты Өмирбай болса да ҳэмме Февраль дер еди. Себеби, 
Февраль айы басқа айлар усап басланып, 28 күнде бий белги 
түўесилгендей, ол да тапсырмаларға жуўап берсе, басқалар 
сыяқлы кецнен баслап, ақырына келгенде не айтқанын ҳеш 
ким уқпай қалар еди.

Жақтырмай Февральға тикленип қарап едим, директор 
маған жекиринди:

—Неге көз алартасац? Өмирбайдыц айыбыцды айтқаны 
жаман ба?

— Әкеце тартқансац, — деди көпшиликтен бир даўыс.
— Дурыс, муғаллим, мен басладым, — дедим.
Директор сөз сөйлеп, мен өз қэтелигимди мойынлағаным

ушын ғана кеширим беретуғынын, болмаса, бундай қылық 
ушын мектептен шығарып жиберетуғынын ескертти. Бул 
ашшыласыўдыц мэнисин соц билсем, түнде биз суў серпкен 
жолдыц үстинде бир арба менен бир машина тайғанап дүгисип 
қалыпты. Өкинип, астынғы ернимди тиследим, оннан пайда 
жоқ, отряд советиниц баслықлығынан босатылдым. Келеси 
жылғы сайлаўларда мени ҳеш ким аўзына алмады...

Оныншы класқа да жеттим.
Өмирбай менен араз болсам да, оныц менен өзимди бир 

тэғдирлес сезер едим. Себеби, оныц экеси халық душпаны, 
меники эскерий сатқын. Ақшамлары қаладан бийсәўбет 
атлылар келип, түни менен үйимизди астан-қестен қылып
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пәтенге келтирип кеткен күни азанда, Өмирбайдыц анасы 
мениц анама келип:

— Бизлер бир қара булт бүркеген жулдызлармыз, — деп 
қамсыққанларын талай еситкенмен.

Пахталар ашылып тереклердиц жапырақлары түсип атырған 
күнлер еди, колхозымыздыц клубында жыйналыс болады деген 
дағаза тарқады. Әдетте, пахта терими басланыўдан барлық 
жыйналысларға тыйым салынатуғын еди, бул жыйналысқа 
ҳэмме қуўаныш пенен баратыр. Мен де бардым.

Жыйналыс әжайып бир жыйналыс болды. Өмирбайдыц 
әкесине бағышланды. Ол усы колхоздыц дэслепки шөлкемлес- 
тириўшилеринен биринши баслығы екен. Соцғы тексериўлердиц 
анықлаўы бойынша жала арзалар менен қамаққа алынып, 
тутқында қазаланған. Жалахор атын қоймаса да, арза менен 
басқа қолжазбалары тексерилгенде, колхоздыц бурынғы есап- 
санақ жумысында ислегенлердиц биреўи екенлиги айтылды, 
бирақ аты дағазланбады...

Әне, сөйтип, тосаттан булт астында қалған ҳақыйқый бир 
жулдыз жарқ етти,. бурын сан тиймей жүрген Өмирбай журтқа 
қэдирли болды. Жыйналыс тарқаўдан ҳэмме оны ортаға алып, 
сүйди-сүйди. Көзим қызыгады...

Жыйналыстан апам екеўимиз бирге қайттық. Мен оныц 
жүзине қарайман. Қара булт басқан аспандай түнерген. 
Үндемейди. Жоқарыға қарамай, тек аяқ соқпақта бир нәрсесин 
жоғалтқандай болып киятыр. Оныц не жасырын сыры бар, 
бирақ меннен жасырмайтуғын еди ғой, деймен.

Үйге келгеннен кейин апам:
— Бул да жақсы, шырагым, нәлетий арзагөй есапшыныц 

атын айтпады, — деди.
Бирден түсине қойдым. Себеби, бир жола апама, «оныц 

жумыстан кейинги кэри не болатуғын еди?» дегенимде,
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«балам, оған ҳеш түсинбес едим. Өзи көп күлмес еди. Сен 
туўылғаныцда «Енди перзентимниц өмиринде жасайман. Атым 
қалады» деп, қуўанып бир күлгени бар. Жумыстан келсе, төрги 
жайға кирип бир нәрселерди жазыўға отырып, маған «ҳеш ким 
кирмесин» дейтуғын еди. Сөйтип, базы бир түнлерде атына 
минип қалаға ма, бир жаққа кетип, тац алдында келер еди.

Апам басқа жағын айтпаса да «нәлетий анонимщик қаралы 
Жамал екен ғой» деген жуўмаққа келдим. Тап усы қыялымды 
түсингендей ертецине оқыўға баратырғанымда Өмирбай маған:

— Әй, ақмақ, мениц экемди қаматқан сениц әкец екен ғой! 
Ҳарамыныц баласы! — деди.

Бул гэпти басқа балалар да еситти. Жер жарылмады, мен 
кирмедим. Өмирбайды урайын десем, ол анығын айтты. 
Көзлерим жер көрмеди. Тецселип барып өзимди тиклеп, 
басқалардан изде қалдым. «Енди балалар мени, үлкенлер 
анамды азаплайды. Ҳэр саат сайын азаплайды, ҳәр ушырасқанда 
азаплайды», деймен. Буннан қутылыўдыц жалғыз жолы бар, 
бул өмирден биротала ўаз кешиў, себеби күнде-күнде өлип 
жүргеннен, бир рет өлген абзал.

Усы қыял менен тислене-тислене үйге қайттым. Қазан- 
табақ бетте ағаш саплы, нәҳән пышақ жатыр екен, ойланып 
турмастан бар күшим менен қарныма урдым... Қалған жағын 
билмеймен, қорқып ҳуўыштан талыппан.

Нөкистеги емлеўханада узақ жаттым. Не ушын өзимди 
пышақлағанымды меннен ҳеш ким сораған емес. Қапталымда- 
ғылардыц көзқарасларынан, врач пенен сестралардыц 
ҳэрекетлеринен ҳештеце сезе алмайман. Бирақ, бэри де өз 
туўысқанларымдай, ҳүрметлейди.

Қасымдағы аўырыўлардыц айтыўына қарағанда, мен өлим 
ҳалатында келгенмен. Мени оқытқан муғаллимлердиц биразы
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изимнен келип кетипти. Хирург қарнымды тиккеннен кейин, 
муғаллимлеримниц биразы мен ушын қан берипти.

Өзимиздиц районда қалмай республиканыц орайына қалай 
қелип қалғанымды аўлағында апамнан сорасам:

— Берекет тапқыр, колхоз районнан «Тез жәрдем» шақырып, 
докторлардыц кецеси бойынша усы емлеўханаға әкелип таслады,
— деди.

Адамлардыц мийримине қуўаныштан көзлериме жас келди.
Адам ушын мийирманлар берекет тапсын, деймен ишимнен, 

бирақ, мен адамман ба? Сатқынныц бир тамшы қанынан 
дөреген мен бир шийки қумалақ. Маған өмир сүриўдиц не 
кереги бар? Анам мениц қыялларыма түсинбестен түстен 
кейин саат бестен қасымда отырып-отырып, кешки саат он 
ярым болған гезде хошласыў орнына басымды сыйпап-сыйпап, 
мацлайымнан бир сүйип, үнсиз шығып кетеди.

Жарам жазылып, далаға кирип-шығатуғын болғаннан кейин 
анама руқсат бергим келди:

— Апа, енди күнде-күнде келе бермей-ақ қой, жақсысы
— аўылға қайта бер.

Оныц ойлы, қыйық көзлеринен ашшы жас мөлт етип, 
шалқама жатырған мениц бетиме тамды. Абайлап қарасам, 
апамныц ақ жүзи жуқарып әжимленип қарыўытқан, кабағы 
қатып, қуўарыпты, айсыз түндей қара шашларыныц жарыдан 
басымы ағарып кетипти. Бурын бунысын байқамайды екен- 
мен, кеўлим қабарды, аядым. Ол өзиниц түсин өзгерткен ақ 
шашларыныц қара бояўын мениц басымнан излегендей шашла- 
рымды жицишке бармақлары менен сыйпалап, кетик тислерин 
мениц аўзымнан тапқысы келгендей «шырағым, тислериц 
сарғайып кетпеди ме» деп еринлеримди ашып үцилип отырып:

— Нөкиске биротала көшип келдик, — деди.
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— Ол қалай?
— Солай, балам. Сатқын экецниц айыбы пүткил аўылға 

аян болды,— деп, ол изин айта алмай қамсықты. Түсиндим. 
Жылатпастан:

— Қаяқта болып атырсац?— дедим.
— Бир ақлық қызы менен туратуғын Бийбизада деген 

кемпирдиц жайындаман. Қәдимги кэсибим — почтальонлыққа 
да кирдим, — деди.

3

Бийбизада кемпирдиц жайы еки бөлме, бир дәлизден ибарат, 
бизлер усап, еки жан турады екен. Бир бөлмесин бизлерге 
берди.

Өзлериниц онша тәкир-түкир менен иси жоқ көринеди, 
Бийбизада кемпир мениц кеўлимди сорап келди. Шашлары 
толық ағарып, тислери түскен, ақ қуба келбетли кемпир екен. 
Күтэ мийирман, ақыллы екен. Анам екеўимизди нэсиятлап:

— Көзэйнекли ҳарамзада атылғалы ел тыныш ғой. Әке 
ушын бала жуўапкер емес деген зац бурын-ақ күшинде екен 
ғой, — деди.

Кемпир маған унап қалды.
Азанда анам мениц жекке қалыўымнан қорықты ма, 

жумысқа кетер алдында:
— Балам, — деди мацлайымнан сүйип.— Есиц енетуғын 

ўақыт болды. Сен өзице пышақ уратуғын күни мен де асылып 
өлиўди ойлаған едим. Жип те таптым. Бирақ, ойландым: 
асылып өлемиз, сонда кимди жецемиз? Сен мени, я мен сени 
жетим қалдыраман. Оныц менен жаман экеден өш аламыз ба?

Ала алмаймыз. Керисинше, нәмәртлик пенен өлип, эке жолын 
қуўамыз. Оныц орнына исиц менен журтты тацландыратуғын 
бол. Тэўир болыўдан оқы. Менде дицке барда оқы балам.
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Оны қапаландырмаў ушын езиў тартып күлип қалдым.
Ол кетиўден ойландым.
Я оқыўды, я жумыс ислеўди билмеймен. Енди оқысам 

өзимнен бир жас кишилер менен оқыўым тийис, жүрексинбей 
ынжықланаман.

Хожалығымыз да көрениш.
Неде болса, анамньщ айтқанын қылып, оқығым келеди, 

бирақ күн көристиц ацсатқа түспейтуғын түри бар...
Жуўғарада дицкеме де ене қоймадым.
Апам азан менен жумысына кетеди. Мен қаламан.
Бийбизада кемпирдиц Зияда деген қызы бар екен, тоғызыншы 

рус класында оқыйды. Ол ара-тура келип кетеди. Сораған 
китабымды китапханалардан таўып әкелип береди.

Әдеттегише, үйде ҳеш ким қалмады. Мен тикейдим. Көшеге 
шықтым.

Көше менен жүрип киноныц афишасы жазылган тахтаны 
көрдим. Қасында бир дағазаға көзим түсти: «Жай қурылысына 
рабочийлар керек». Адресин жазып алып, кейин қайттым. Кеште 
апама айтайын десем, оныц қарсылық ететуғынын билемен. 
Сонлықтан сыр ашпадым.

Ертецине жазып алған адрес бойынша келип, кадрлар 
бөлимине жумыс излеп келгенимди айтсам, муртлары ағарған, 
егеде бир киси мацлайына жүнлес қолын тиреп отырып, жай 
парахат жуўап берди:

— Мэзи келипсец, балам. Еле оқыўыц керек...
— Күн көриў керек емес пе, ағай? — дедим.
Ол мениц сөзимди аўыр көрди ме ямаса қасларын керип, 

жүзин меннен аўдара сала, мениц туў сыртымдағы мүйешке 
қарап ойланып, әллен ўақыттан соц:

— Еле буўыныц қатпаған. Саған қурылыста, жүк тасыўда 
ислеўге болмайды... — деп сөйлеп киятыр еди мен қызбалық 
еттим:
14. Т. Қайыпбергенов
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— Енди не ислеўим керек?
— Үйренген не кәсибин бар?— деди ол жай даўыс пенен.
— Кәсибим жоқ.
— Ҳеш қандай?
— Ҳеш қандай!
— Ҳәзир ҳэмме саўатлы. Хат жумысы табыла бермейди, 

балам. Етик, ботинка майлаў қольщнан келе ме?
— Анамньщ, өзимнин; аяқ кийимлеримди майлап, жыртық- 

ларын жамай алатуғын едим, — дедим.
— Олай болса ертец кел, биреўлер менен сөйлесип көрейин,

— деди.
Сол ақ муртлы кисиге үш күн қатнадым. Ақыр соцы оныц 

айтқаны орынланып, мен етик майшы болып жумысқа кирдим, 
бирақ апама айтпадым. Ол жумысына күтэ ерте кетеди. Ол 
кетиўден мен де будкама асығаман.

Будкам апам хызмет ететуғын көшелерден аўлақ болғаны 
ушын ол мениц не ислеп жүргенимди билмейди. Сезе қойса, 
исиме тыйым салатуғындай, қыпсаланаман.

Арадан жэне бир ҳэпте өтти. Ол еле бийхабар. Бирақ 
оғада нақолайлық бир жағдай будкамды орнынан көшириўге 
мәжбүрледи, ол былай болды:

Мениц будкам дәслеп орайлық көшениц бойына орнатылған 
еди. Қапталымда, муртлары Будённыйдыц муртындай, өзи 
семиз, қызыл шырайлы бир етикши отырады. Аты Бегжан, урыс 
майыбы. Бир аяғы санынан баслап жоқ. Өзин мен жақсы көрип 
қалғанман. Гүррицшил. Адамныц жанына кирип сөйлейди. 
Ол мени биринши күннен-ақ, жүдэ жақсы көрип қалды. Сәл 
саўасы болса клиентлер менен қалайынша сөйлесиўди үйретеди. 
План орынланса, күн көрисимиздиц жақсыланатуғынына 
шекем нэсиятлайды. Атымды сорады. Күнде азанда «Бегжан 
аға» деп, сәлем берип келемен. Будкасын ашыўға, отырыўына 
жэрдемлесемен. Бир жола ол өзинен-өзи отырып:
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— Камал, сениц фамилияцды кецседе Жамалов деп еситтим, 
сол дурыс па? — деди.

— «Аўа» демей, «ҳимм» дедим.
Меннен мақуллаў жуўап алғаны мэттал, оц қолындағы 

шөккишин көтерген ҳалында скульптурадай қатып қалып 
сорады:

— Сен бурынғы «1-Май» колхозында есапшы болған Жамал, 
дегенниц баласы емесписец?!

Ишим ғым етип, биреў оттан шыққан узын сым темирди 
ишеклеримнен өткерип жибергеннен кейин болған жоқ. Не 
деримди билмей тығылдым. Соныц арасында маған мэки бас 
кеме туфлиларын майлатыў ушын биреў келип қалды. Бегжан 
ағаныц сөзин еситпегенге салып клиенттиц аяқ кийимин 
сыпыра бергеним, ол өзиниц будкасына сүйеўли балдағын 
қолтығына таяна сала, бирден қызып, ҳэккелеўи менен маған 
топылды:

— Бул көшеден көтерил, сатқынныц эўлады! Мени жаўда 
қалдырып, майып еткен сениц экец!... Сенлерге исениўге 
болмайды! Әкец менен бир пулемётте едик, анық қыстаўлы, 
сын пайытта мени ҳэм пулеметти таслап душпан тәрепине өз 
ерки менен қашып кетти... Қэне, жоғал! Жоғал деймен, жоғал!

Мениц алдымдағы клиент Бегжан ағаға болысып:
— Ох, қандай катастрофа —деп, өкшеси менен қобдыйымды 

тепти. — Көрдиц бе, кимниц эўлады екени щётка сүртиўинен- 
ақ белгили болып тур. Қандай катастрофа! Майды аяп жағады. 
Бундайлар пулды ҳэм артық сорайды...

Мен оларға не дермен? Үндемедим. Еле ҳэм жақсы, етик 
майшыман.. Адамлардыц аяқларына қарайман. Адамлардыц 
бетине тикленетуғын жумыста ислесем, не қылар едим. 
Бегжан ағаныц қызыўы да орынлы. Ол қанша бәлақәтлесе 
де, мен оған деген адамгершилик муҳаббетимди сөндириўге
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ҳақылы емеспен. Ўатандарлық урыста, бир мүшесин берген 
қызба адамныц көзине күнде көринип, нервлеринде ойнаўға да 
ҳақылы емеспен. Сонлықтан, бөтен бэне таўып басқа көшеге 
директордан руқсат алдым. Мейли, көшейин де жүрейин. Өмир 
өз искенжесине қанша қысар екен? Шыдаўға мәжбүрмен. Әй, 
ғарғыс урған сен, сен, сен....

Соцғы көшип, будкамды жацадан орналастырған көше апам 
хызмет ететуғын көше екен. Сэскеге таман оныц мени көзи 
шалды, бурын да билип жүрген бе, я асығыс па, үндеместен, 
тек күлип өтип кетти.

Екеўимиз кеште ғана ашылысып сырластық. Ислеп жүрип, 
кешки мектепте оқыўдыц толық мүмкиншилигин де билип алған 
едим, соны айттым. Апам оқыўым ушын көп тынышсызланар 
еди, нәсиятлады. Кешки жаслар мектебинде оқыўымды даўам 
етиўге ўэдемди алып, кеўлин жэмледи.

Ал, оқый қояйын десем, мэкеме басшыларыныц зейнине 
тийип аламан ба деп ойлайман. Оныц ретине Бегжан ағадан 
қорқаман.. Оқыйман деп планды орынлай алмасам, не демейди?..

Будкам орналасқан көше адамлар көп жүретуғын көше екен. 
Айлық планлар үзликсиз орынлана берди. Бир жақсы жери, 
комбинаттыц улыўма жыйналысында планын орынламаған 
етикшилер критикаланып атырғанда, мениц атым бираз 
мақталады.

Бегжан аға мудамы планын орынлайды екен, сол ушын ба, 
оны ҳэмме ҳүрметлейди, жыйналыс болса бэрҳа президиумға 
сайлайды. Мен оныц көзине түспеўге тырысаман, бир мүйешке 
тығылып ғана отыраман.

Ноябрь айы мен ушын бахытлы ай болды. Совхозларға пахта 
теримине жәрдемге кеткен қала халқыныц бэри қайтып келип, 
жумыс быжнады... Айдыц ақырында планым жүз проценттен
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асып орынланды. Кассаға көп пул салсац, директор да жақсы 
көреди екен, мениц будкама келип:

— Ҳарма, Камал иним, ҳадал мийнет дацққа бөлейди, —деп 
рахмет айтып кетти.

Ой, усы күни қанша қуўандым?... Өмиримниц ишинде 
биринши мэртебе исим баҳаланып, басшыдан марапат еситтим. 
Енди қолым қолыма тиймейди. Шырпа-шырып ислеймен. 
Планды бир жүз елли процентке жеткережақ болып та қаламан. 
Жыйналыс бола ғойса мени қуўған ҳүрметли Бегжан ағаныц 
изинен атым тәкирарланады. Буған бир жағынан ғорбыйсам 
да, фамилиямды айтқаны ушын ашынаман, ҳүрметли Бегжан 
ағадан тасаланаман. Ол мениц табысыма қуўанып өзимди жақсы 
көрсе де, фамилиям ушын жығырданы қайнап отырғандай.

Бир жола ол:
— Әй, бала, сен жақсы бала усағацсац, бирақ фамилияц 

жақпайды... — деп қойды. Мениц ишимде де от жанады, 
илажым жоқ.

Үйге келсем, тамақ ишиўге қарамастан китапларға асыламан, 
ал күнделикли газеталарды бир қатар көзден өткермесем, 
уйқым келмейди.

Бийбизада кемпир менен үш-төрт күнде бир дәлизде 
ушырасып қаламыз, бирақ ҳэр сапары қолынан аламан. Ол 
ҳэр сапары маған узақ өмир ҳэм бахыт тилейди.

4

Анам менен Бийбизада кемпир ортасында болған әцгимеден 
Зияданыц экеси Ахмедов Елмураттыц Нөкисте басшы хызметте 
ислегенин, урыста батырларша қайтыс болғаны жөнинде хабар 
келгенин, ал келини — врач Нина Сергеевна урыстыц биринши 
жылында-ақ ери менен бирге кетип еки қатлығы себепли 
1943-жылдыц басында қайтып келгени, соннан Зияда туўылып,
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ол үш жасқа толғанда, жүк машиналарынын, кузовинде узақ 
жайлаўларға барып жүрип, аварияға ушырап қазаланғанын 
еситтим. Булар жөнинде әцгиме басланса, Бийбизада кемпир 
жүдэ ҳәлсиреп, қамсығар еди, сонлықтан мениц анам өткен 
қайғылы күнлер жөнинде әцгиме қылмаўға тырысып:

— Бүгин Зияда бес алған ба, шырайы гүл-гүл жанып жүр,
— дейди. Бундай ўақытта Бийбизада кемпир ақлығын мақтап 
йошып отырады:

—Бизиц Зияда тап әкеси менен апасыныц бирикпеси. 
Олардыц екеўи де мийнеткеш еди, бул да мийнеткеш.

Зияда, ҳақыйқаттан да мийнеткеш екени мийнеткеш. Оқыўдан 
келсе тынбайды, отын майдалайды, суўға барады, дүкэнға 
жуўырады, қулласы, ҳәлсиз ғарры анасын қыймылдатпай, 
үйдиц барлық машқаласын бэржай етип, үйди келе қылып 
отырған сол.

Олардыц бизлерден бир кемиси, газета, журналларға онша 
жарымайды, Зияда бизиц үйге сорап келеди, базда оқып 
болғанларымды өзим апараман.

Бул үйге Бегжан аға ара-тура келип турады екен. Бизлер 
туўралы айтып қоймаса болар еди деп қорқып, киятырғанын 
әйнектен көрсем, жайдан ҳеш шықпайман.

Майдыц қапырық ыссы бир кешесинде жалғыз өзим жайға 
свет жағып, ендиги жылғы оқыўға таярлық көрип китап оқып, 
терлеп отыр едим, күтилмегенде Зияда келип, есик беттеги 
гүрсиге отырды.

— Камал, кесент келтирсем, кеширерсец. Маған жэрдем 
керек болып қалды, — деди.

— Не жердем?
— Мынаў мэселеге түсинбедим, — деп ол алгебрасын 

экелип столға қойды. Қағаз алып кирисип кеттим ҳэм қысы- 
ныспа, ҳэм ыссы, шып-шып терге шомылдым.
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— Бизикине барайық, жай салқын,— деди ол мениц куры 
әўереленип шеше алмағанымды көрип. Түргелдим. Оныц 
столыныц үстинде де жайнаган қағаз. Бир мәселе ушын бир 
дэптер жазылып питипти. Усыны көрип өзимди еркин тутып 
едим, ап-ацсат шықты. Ол қуўанды, оннан бетер мен қуўандым.

Өзимди еркин тутыўға қанша урынсам да, ынжықлығым 
қалған емес. Қыз алдында өзимди айыплы сезип, бетине 
тикленип қарай алмайман. Мениц ишки сырымды ол түсине 
ме, түсинбей ме, билмеймен, деген менен, оныц маған қандай 
көз-қараста екенин толық биле алмадым. Меницше, ол оғада 
аўыр минезли қыз. Бирақ оныц жайына мени магниттей тарта 
беретуғын басқа нәрсе: дийўалдағы жыллы жүзли, күлип 
турған ер адамныц көзлери еди. Кирген пәтте сол суўрет 
пенен тиклесе көзимди төмен алып, Зиядадан урланып қарар 
едим. Ол сезипти.

—Камал, сен неге ҳэр күни мениц папама қарап келесец?
— деди ол бир жола.

Мениц ҳэр бир ҳэрекетимди бақлап жүрген бул қыздан 
сыр жасырыўдыц қыйын екенин түсиндим де:

— Мен усы кисидей капитан болыўды күсеймен, — дедим.
— Әскерий капитан ба?... — деп қыз изин айтпады, бирақ

көзлерине бирден жас келип көцгейленгенин маған билдиргиси 
келмей, тикейди ҳэм төрдеги темир аршасын ашып, ишинен 
бир альбом алып, столдыц үстине қойды:

— Мине, егер қызықсынсац капитанныц балалығынан 
баслап көриўице болады.

Альбомды аша басладым.
Ахмедовтыц жас гезлери...
Жалацбас, гилец узын шапанлы, ғазна мақпал тақыялы, 

қурашлы балалар бирге отырып түскен.
Зияда китапларын жыйнап қойып, мениц ийнимнен альбомға 

үцилип турып, түсиндире баслады.
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— Бул Төрткүлге ен биринши мэртебе барғандағы сүўрети. 
Қасындағылары интернаттыц балалары.

Альбомныц келеси бети ашылды. Пионер галстугин тағып 
атырғаны, трибунада сөйлеп турғаны, комсомол билетин алып 
атырған... Ен соцғысы капитан дэрежесинде... Бегжан ағаныц 
сүўрети шығып қалды. Ахмедов пенен отыр. Мениц тацланып 
қалғаным ушын ба, Зияда:

— Бул киси мениц папамныц ец жақын досты, — деди.
Жүрегим суў етти. «Усындай бирге отырғанымда ол келип

қалып: «Сен сатқынныц эўлады, бул қыз бенен не қылып 
отырсац!?» десе неше пуллық киси боламан?!

Мүмкиншилиги болса Зияда менен аз ушырасайын деп 
ойладым.

Тез шығып кеттим.
Анам бир күни қуўанып келди. Не екенин сорасам, почтаныц 

начальниги бизлерге жай орын бериўди соранып горсоветке 
қағаз жазып берипти. Бийбизада кемпир үйге келгенинде, апам 
бул қуўанышын оған да айтты. Бийбизада кемпир ойланбастан:

— Ҳаў, узақлап кетесиз ғой, шырағым.. Бизиц жеримиз 12 
сотых, жартысын алыцлар, — деди.

Китап оқып отырған орнымнан секирип турып кемпирди 
қол ушыма көтергим келди, эттец, ол бала емес!

Бул ўэдениц кейни де ырасланды. Е р тец и н е  кемпирдиц өзи 
Горсоветке барып жериниц жартысын апамныц атына өткизип 
берди. Апамныц кецсеси ссуда беретуғын болыпты. Енди мениц 
де көбирек пул табыўым керек. Жаз басланыўдан жай саламыз.

Үйге киретуғын пуллардан есаплап, аўыстырыў ушын 
мен апамныц ҳэм өзимниц айлығым болатуғын күнлердиц 
расписаниесин жазып дийўалға илдирдим. Апам үцилип:

— Айдыц тез түўесилиўин күтиў өмирдиц тез өтиўин тилеў. 
Жай салыўға пул табыў ушын көзсиз кем ислеп денсаўлығыцнан
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айрылып қалма. Оқыўьщ да керек. Есицди билетуғын болған 
соц айтпасам да болар еди, бирақ артық ескерткенниц айыбы 
жоқ, пул-пул деп ислеген жерице я клиентлердиц пулына 
қылаплық етип алма... — деди.

Оныц берген нәсияты мен ушын жазылмаған закон. Онысыз 
да бундай бузықлық есиме келген емес. Жумысыма ерте 
кетемен. Оныц бир себеби, мен қаланыц азанғы тәбиятына 
ашықпан. Егер художник болсам, еринбестен азанғы көринистен 
бир полотно ислеп орайлық қөшеге илдирер едим. Нөкислилер 
қаласыныц сулыўлығына қуўансып, кемшиликлерин дүзетсин. 
Сол ушын ҳэр күни келип ҳүкимет үйиниц алдындағы естелик 
жанында отыраман.

Бул жер жүдэ хошүрей. Тац сүттей ағара басласа, көше 
бойларындағы гүллэн көк өсимлик шыққа малынып, гүмис 
сынығы илингендей жылтырасады, назбай гүллердиц ийиси 
ацқып, мурын қышытады. Канн гүллери қуяшламаға сейил 
етип шыққан Африка таўысларындай, күн менен жарысып 
қызара қанат жаяды. Усы мэҳэлде көше бойлап олай-булай 
адамлар ағысы басланады. Ҳэмме асығыс! Бирақ көшелер элле 
қашан тазарған. Кеше таслаған тырнақтай қағазыц азанғы 
жетиде жоқ. Бул сипсекешлердиц мийнети. Саат бес-алтыларда 
турып көрмегенлер көшеге шықса, көшени ыласлап шылым 
шегетуғынларға, насыбай ататуғынларға қанша ғәзепленеди. 
Ал, сол шылымкешлер менен насыбайкешлердиц өзлери көрсе, 
өзлериниц аўзы менен турмай көпшилик жүретуғын көшени 
ыласлағанына пушайман жер ме еди, элле қайтер еди?

Күнлер өте берди. Баяғы ойдан соц Зияданы күнде-күнде 
көриўге жигерим жетпейди, ол, мен ҳаққында билип қойған 
шығар деймен.

Зияда оныншыны питкерди. Кишкене той жасады. Апам 
екеўимиз хызметин еттик. Былтыр киргенде мен де питкерер
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едим. Бәлким, Зияда менен быйыл институтқа кирген болар 
едим. Апам не ойлағаныма түсинген қусайды. Тэселле берди:

— Балам, қапаланба, мийнетсиз ҳештеце жоқ, кешки 
мектепте быйыл-ақ оқырсац, —деди.

Жумысты жүдэ өндириў ушын ший сатып алып участкадан 
бастырма соқтым. Зиядалардыц жайынан көшип шықтық.

Август айын студентлер айы десе болады. Нөкис мен 
қатарлы жасларға толып кетти. Ҳеш қайсысы менен исим жоқ.

Саат бестен кейин гербиш қуяман. Қуллыперец болып, 
шып-шып терге шомылып гербиш қуйып атырған гезим еди.

— Ҳарма Камал! — деген сеске жалт қарасам, «аўылдағы 
Өмирбай күлип тур. Бул сапары оныц Февраль екенин еске 
түсириўге уялдым. Енди киши бала емеспиз, ақыры. Ол оқыўға 
келипти. Институттыц жатақханасы ҳэзирше қызлардан аўыспай 
жатақ жай излеп жүрген екен. Зиядалардыц бизлер отырған 
жайын силтедим. Олар үш бала болып сол жайға орналасты.

Өмирбайдьщ қоцсы болғаны маған шеп түспеди. Қолы 
бос болса бирге жатырған жолдаслары менен ылай ислеўге 
жәрдемлеседи. Гербиш жыйнасады. Аўлағында өзли-өзимиз 
күлисемиз, оныц «Февраль»деген лақабын еске түсирсем:

— Қойса жора, енди ержеттик, институтқа жайылып кетер,
— деп жалынады. Ырасын айтыў керек, ашыўланса мениц 
сырымды жайып жибереме деп те қорқаман.

Базда жацадан жай салып атырғанлардыц, қурылысшылардыц 
қасларына барып тураман, адамныц билгенин адам үйренеди, 
егер жемити болса, жай салыў ацсат көринди... Тәўекел етип, 
жайдыц тырнағын өзим қуйдым, дийўалын да өриўди өзим 
басладым. Анам ислериме күтэ рийза.

— Қоллары гүл, шырағым, ҳарма! — деп, келип сумкасын 
қоя сала маған гербиш эпериседи. Ал Өмирбайлар үшеў болып 
келген күни жумыс әбден өнип сала береди.

Сентябрьдиц ақырында бизиц еки бөлмели жай тикленди.
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5
— Көз көзге түссе пул кассаға түседи. «Ҳәзир ҳэр бир 

адамныц көзи мәмлекеттиц көзи. Сол ушын гилеқ план 
орынламайтуғын етик майшылар бир устаханаға бириктирилсе 
қылаплыққа тыйым салынар еди...

Бул мениц бир жыйналыста айтқан пикирим. Өмирим 
туўып жыйналыста сөйлегеним усы еди. Пикириме гилец план 
орынламайтуғынлар қарсы шыққаны ушын олардыц сырын 
уқты ма, мени директор да, парторг та, местком да қуўатлады. 
Ҳәттеки, Бегжан аға да қарсы болмады.

Жыйналысқа шаштәрезлер де қатнасқан еди. Лена деген 
мастер қыз мениц пикиримди аўызеки мақуллап қоймай мысал 
да келтирди:

— Бизиц шаштэрезлер де жекке-шашаў ислеген ўақытларында 
планныц орынланбайтуғынына шағынар еди, ҳэзир пүткиллей 
басқаша жуўмақ.

Лена бийдай рец, шашын Пушкинниц «У Лукоморья...» 
сындағы ғоза шағып отырған тийинниц қуйрығындай қы- 
лып төбесине түйген, дөцгелек қой көзли сулыўшық қыз. 
Қаслары қырылғандай жицишке, кийинип шықса, услап алып 
универмагтыц эйнеги алдына витринаға қойыўға болады.

Сыртқы пишимине қарап, онша унатпайтуғын едим. Мениц 
пикиримди қуўатлап сөйлегени ушын ба, ҳеш минин сезбей 
жүдэ жақсы көрип қалдым. Қайсымыздыц ықласымыз екенин 
билмеймен, жыйналыстан шыққан соц бирге қайтыўдыц қолайы 
келип қалды...

— Басыц кирлесе де, шаш алдырмай жүре бериўице қарап, 
мен сени ақылы кем жигит-аў, деп есаплайтуғын едим, бүгин 
ақыллы гәп айттыц, — деди ол жолда.

— Сениц модный туфли кийиўице қарап ақыллы қыз 
екеницди бурыннан билетуғын едим, — дедим.
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Бир-биримизди өз кәсибимизге болған көзқарастан баҳа- 
лағанымыз ушын ба, Лена шақалақлап күлди. Мен тек мыйық 
тарттым.

— Камал, — деди ол айрықша салмақлы пишинде.
— Адамлардыц көпшилиги сениц менен бизиц жумысымызды 
жүдэ бир қыйқым, пэс жумыс деп биледи. Ҳақыйқатында, 
исимиз ҳүрметли ис ғой. Дурыс емес пе?

— Ойланып көрмедим.
— Әне, сениц қэтелигиц. Бул кэсипте не ушын ислеп 

жүргеницди билмейсец-э? Мақсет жоқ па сенде?
— Мақсет бар.
— Не мақсет?
— Ылас из қалдыратуғын аяқларды келешекке жибермеў.
— Туппа-туўры. Бизлер, шаштэрезлер, жэмийетке патас 

басларды жибермеймиз.
Адам гейде ойын айтса дебдиўи тарқап, ойыныц дурыс- 

бурыслығын байқайды екен. Лена менен жол бойынша сөйлесип 
эбден ашылысып, оныц қыялын өз қыялыма тецгерип, ол 
бастыц сыртқы патаслығын дэлил қылған менен ишин нэзерде 
тутатуғынын түсиндим. Кэсибимниц ҳэзирше керек екенлигине 
исенимим артты.

Азанда будкама келсем, жумысымныц баяғы бир қыйлылығы: 
шөккиш, биз, созан, сабақ, атаўыз, щётка. Соларды алмагезек, 
услайман. Май қутыларды онлаған мәртебе ашып жаўаман. 
Ацлығаным аяқлар. Көшениц арғы басында киятырған 
аяқлардыц қағысатуғыны, шэккилиги, дүцкилиги, сыпайылығы 
белгили. Қайсысы майлатыўды, қайсысы нэл қақтырыўды 
талап ететуғынын көз ушынан шамалайман. Егер биреў маған 
туўрылап жүрсе ығбалы артқан адамныц қандай болатуғыны 
белгили ғой, еки щёткамды еки қолымда ойнатып, алдымдағы 
қобдыйшаға тық-тық урып, мэс болып отыраман.
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Баяғы сапары, мени Бегжан аға қасынан қуўып жиберген 
күнги туфли майлатып, «қандай катастрофа, катастрофа» деген 
клиент мени жэне таўып алды. Өзгерип кетипти. Аяқларында 
кемедей мэки бас туфлий, басында зонтиктей қара қалпақ. 
Мисли үндеў белгиси. Өзи де көп сөйлейди екен. Мен оныц 
аты менен қызықпадым. Өзимше атын «Катастрофа» деп 
қойдым, Ал, булқып сөйлеген сөзлерине қараганда, эдебият 
пенен искусствоға жақын кэсиби болса керек, бэрҳама ол жаца 
шыққан китапқа кеўли толмай жүреди. Оны мен көз ушынан-ақ 
таныйтуғын болып қалдым. Туфлиларына ийнениц көзиндей 
ылай жабысса, да:

— О, қандай катастрофа! — деп қобдыйыма аяғын дүрс 
еткизеди, — Тез-тез жақсылап сыпыр!

Илажым қанша, сыпыраман.
Бир күни сол Катастрофа жүдэ ашыўымды келтирди. Өзи 

ецкейип сыпырса да болатуғын бир ылайлы аяғын қобдыйшама 
қойды.

— Өзиц сыпыр,—деп щётканы бердим.
— О, катастрофа, нэзиклигине қара! Мэ саған, — деп бир 

сом таслады.
— Буған ҳақы төлеў керек емес! — дедим.
— Жэне қандай катастрофа! — деп жэне бирлик таслады.
Қызық, пулды ылақтырып ойнайды-эў. Мен бирлик ушын

бес жуп аяқ тазалайман. Анам неше километр жоллар жүреди...
Бул найсапты жек көре басладым. Бирақ ол мени қолай 

көре ме, келе береди.
Жэне сол Катастрофаныц туфлиларын щёткалап отыр едим 

өзи папирос шегеди, езиўине қымып шегеди, қэпелимде ол 
шала майлаған аяғын тартып алып:

— Ҳаял-қызларға жол бермеў феодализмниц қалдығы, — 
деди.
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Жоқары қарамадым. Гезекли аяғын қоятуғын шығар деп 
күттим.

— Камал! — деди таныс даўыс. Мойын омыртқаларым 
пытырлап жер астынан жоқары қарадым. Алдымда Зияда 
тур. — Зияда!

Қолымнан щёткаларым түсип кетти. Ол менин, албыраға- 
нымды сезип, сондай күлди, қулағымныц ишинде коцыраў 
шыцғырлағанын ямаса оц жағымдағы телеғраф ағашында мынаў 
Катастрофаныц қалпағындай болып турған репродуктор жанға 
жағымлы жаца музыка шерткенин айыра алмадым. Алдымда 
әпиўайы Зияда емес, сәскелик қуяш ашшы нурын тек маған 
төккендей, көзлерим ашылмай, қыпылықлады.

— Камал, — деди ол бирден күлкисин тыйып. Қатал 
кейипке келди-аў, деген ой менен өзимди бийледим. Сөйтсе 
де, қолларым қалт-қалт, щёткаларым өзиме бағынбайды. Тап 
бир суўықта қалғандай, қолларым жуўыспай, май қутылары 
бармақларым арасынан жылысып түсе берди.

Мен Зиядалардыц жайында турғалы да, бөлекленип кеткели 
де бул қыздыц көшеге шығып туфли майлатқанын да, оныц 
үстине, туфлиларыныц бундай болып түрпиленгенин де 
көрген емеспен. Соған қарап дүкэннан май алып үйинде өзи 
майлайды екен-аў, дейтуғын едим. Жоқ, майлатады екен! Оны 
тезирек жибериўге асықтым. Бурылдым, Катастрофа папиросын 
бурқыратып:

— Сулыўлардыц туфлиларын барып майлап турмайсац ба? 
Қымбат баҳалысынан сүйке, өзим төлеймен пулын, — деди.

Үндемедим. Зияда да үндемеди.
— Сен неге үндемейсец? Искусствоны түсинбеген адам 

мэдениятты билмейди, кисилерге қарым-қатнасты билмейди. 
Соныц ушын да, келешекке бул кэсиптегилер баралмаса керек,
— деди Катастрофа.
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Қанша ашыўым келсе де, Зияданыц көзинше билдирмеўге 
тырысып, қулперец болып атыр едим, Зияда оған:

— Сизиц қәсибициз не? — деди.
— Мен искусство адамыман,—деп иркилмей мақтаныш 

пенен жуўап берди ол.
—Искусство адамы сиздей болмайды. Керисинше, «искус- 

ственный» адам көринесиз, — деди Зияда ашыўлы. — Ким 
болсацыз да, сиз мынаған түсиниц. Келешекке, биринши гезекте, 
кэсип емес, адам барады, ҳадал мийнет адамы барады, Адам 
өзине керекли кэсибин апарады.

Зияданыц оны «искусственный адам» дегени маған сондай 
унады. Катастрофа тыгылып, тилден қалды. Мэлеллесип қала 
ма деген ой менен Зияданы тез жөнелтиў мақсетинде қолларым 
қалай болса солай шаққан қыймылдап атыр, ҳәттеки, өзиме де 
бағынбайды. Қыздыц усы ўақытта қандай кейипте отырғанын 
көргим келеди, бирақ кэсибим жоқары қаратпайды. Будкам 
моншаханаға айланғандай, көйлегимниц ишинен суўық тер 
сорғалап турыпты. Сыр бережақ емеспен.

Сентябрьдиц ортасында кинода мынадай ўақыя болғаны 
есимде: Зияда алдымдағы қатарда мениц менен туслас отыр 
еди. Қэпелимде, кино лентасы аўмасып кетти. Шыдамсыз 
биреў ҳэ, етикши!! етикши!» деп, нур шығып турған жаққа 
бақырғаны, маған қаратылғандай сезилди. Свет жанып кетти. 
Зияда маған қарар деп едим, жоқ, қарамады. Тамашагөйлердиц 
ҳеш қайсысыныц мениц менен иси болмай, нэзерлери камера 
туратуғын тесикке бурылған екен. Әне, әйтеўир жерде-ақ 
қысыныспаға ушыраў! Мынаў Катастрофа да Зияданыц көзинше 
мени қорлаўы мүмкин еди, оныц өткир гәпинен кейин үндей 
алмады.

Мен клиентлердиц изинен қарап қалғанды унатпас едим. 
Неликтен де, Зияданыц изинен қарадым. Ерксиз қарадым. 
Шаншылған шегедей, аяқларын тық-тық басып, ақ кофтасы
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үстинен қара сызық болып тартылған жалғыз бурымы, жан 
кеткендей ойнақшып, булыт-булыт таўланып кетип баратыр.

Зыяда мениц жумыс азбырайларыма қоса будкамды бузып 
кеткендей, изинен көз айырмай аўзым ашылып, ацқайып 
қалғанымды, Катастрофаныц шекеме шерткенинен соц билдим.

— Ол кимиц, эй, сатқынныц қумалағы? — деди ол.
Жығырданым қайнап турса да шыдадым. Урсам, «сатқын» 

деген сөзди көп еселендирип аламан. Пүткил қалаға жайыўға 
қайтпайды бул...

Усы күни түсимде Зияда бизиц таза тамныц ишинде 
гөлегейлеп жүрип, мени қарацғыда қармаландырып, түни менен 
кроваттан талай-талай жықты.

6

Ҳаяллардыц туфлилериниц түриниц көплиги соншелли, 
жай адамлар туўе етикши мениц есимде турмайды: мэки бас, 
қус мыйық, биз өкше, қыл өкше... ал шырайлары жөнинде гэп 
ашылса, санап болыў қыйын. Химия неше түрли бояў шығарса 
сонша түрде туфли бар.

Қапталдан өткен адамныц аяқларын көретуғын мениц кеўли- 
ме ғулғула түсти: ҳаял туфли болса мәжбүрий бас көтеремен.

Қыялыма Зияда венгер туфлилерин өзгертип, маған қайы- 
рылмай өтип баратырғандай.

Өзим де ҳайранман. Неге усындай алағадалыққа түстим? 
Көз алдымда көлегейлеп, ақ кофтасын тец бөлген жуўан қара 
бурымы салбырап, тик қэдди менен асфальтта тық-тық басқан 
Зияда жүреди де, қояды.

Кеште жумыстан келсем де, бурынғыдай китап я газета 
оқыў менен бэнт болыў орнына далаға шыққым келеди. 
Зияданыц там бетине қарап келемен. Қоцсы болған соц ол
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жайға киргенлер де, шыққанлар да көринеди. Өмирбайларды 
да жақтырыцқырамайман. Жай излеп келгенде Зияданьщ 
үйин неге силтей қойдым? Оған деген жеккөриўшилик оянды. 
Зияданыц жайы алдындағы бир түп гүжимниц астында оныц 
қызартып папирос шегип турғанын көрсем, барып урысқым 
келеди. Ол ишке кирип кетсе, басқа бир жолдасы шығады. Ол 
да түн ишинде узақтан қызыл шоқ көрсетип турғаны. Оған да 
ашыўым келеди. Ал қасақана Зияда шыққан гезде, я Өмирбай, 
я бир жолдасы утюгленген қара шалбарыныц қос қалтасына 
қолларын суғып, шэлтийип турады. Буған әжийнем тырысады. 
Бақырыўға уят. Оларға өшесип илажсыздан мен де қалтама қол 
суғаман. Олардан қалыспаў ушын папирос та шекким келеди, 
бирақ үйрениўим қыйын екен шақала бердим.

Ленаныц «шаш алдырмай жүре бергенице қарап ақылсыз 
шығар дер едим» дегени есиме түссе, басымды сыйпайман. 
Қанша өсти екен деп, желкемниц шашларын тартып көремен. 
Оныц айтқан сынын Зияда да айтатуғындай.

Ҳэр күни келип будкамды ашпақшы болсам, ишинде Зияда 
жасырынып «Гөк-гөк» дейтуғындай, қуўанып ашаман. Жоқ, 
будкам қацырап турады. Пысым қурып бир түрли сезимге 
түсемен. Маған не болған? Жэне желке шашларымды тартып 
көремен. Шашым өскин.

Саўасын таўып шаштәрезханаға бардым.
— Сениц Өмирбай жорац көринбейди? — деди Лена ҳеш 

нәрсеге кеўил аўдармағандай болып турып.
— Бар ғой,—дедим суўықлаў. Ол қайтып сорамады.
Ленаныц Өмирбайды не ушын сорағанын қайтып сораў

сол ўақытта есиме келмегенине кейин өкиндим. «Лена менен 
арасындағы жипти биреў үзген болмасын! Зияда үзген болса...» 
Соцғы қыял есиме келгенде, жүрегим силиккейдей гүбирлендим: 
«Әй, Омирбай, сен Зиядаға бет бурып февральлық етпе! Лена 
менен бол!...

15. Т. Қайыпбергенов
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Кеште жүдэ бийтақатландым. Жайға сыймай баратырман. 
Мүшкилимди аўырластырып Зияда есиме түсе береди. Өзимди- 
өзим иркейин десем де, аяқларым бойсынбай, Зияданыц 
үй бетине бурылдым. Әйнегинде жақты бар. Қызыл шыт 
перделерден далаға түскен жақты да қызыл. Мен де қызарған 
шығарман деймен өзимше, гидирдим, меницше Зияда иштен 
көрип турғандай. Көп тура алмадым. Артыма айланып баратыр 
едим, өзи келип маған хабарласатуғындай-ақ, жайдыц алдынан 
жэне оралайын деген ой келди. Сөйтип эйнектиц алдынан 
тағы өттим, бағанағы көринис. Иш бет тым-тырыс. Әйнекке 
жақынлап иште сабақ таярлап отырған қыздыц жүрек дүрсилин 
тыцлайын деп жүрген мениц аяқ дүрсилимди анасы я өзи 
еситип қуўғынға ушырайман ба, деп те қорқаман. Жэне үйге 
қарай бет алдым, ярым жолға барғанда, тағы изиме қайттым. 
Әйнектиц алдынан үшинши мәртебе өттим. Бул сапары иште 
биреў қараўытып жүргендей болды да қапы ашылды ҳэм 
сарт етип жабылды. Иштен шыққан қара көлецкениц нэҳэн 
геўишти сылт-сылт еткизип, мен тәрепке киятырғанын көрдим. 
Мүйештен айлана бергенде таныдым. Зияда! Өзи-өзи! Тип-тик 
жүриси өзгермеген. Аяқларымныц ушынан еплеп басып, асығыс 
кейин бэстим. Ол көрди ме, көрмеди ме, билмеймен, үйге келип 
төсекке жатқаннан кейин өзиме-өзим кейий басладым: «Неге 
қаштым? Көриниў керек еди. Менде бир сезим пайда болды, 
деп айтыўым керек еди... Ертец аўлағында гезлессем болды, 
элбетте, бир нэрсе айтаман. Сөзсиз айтаман. Сөзсиз айтаман! 
Өмирбай менен де бир төбелесим бар...» Усылайынша ҳэр 
түрли қыял менен Зияданыц атын қайта-қайта тэкирарлап, 
өзимди мэртликке үйретиў менен қай ўақытта көзим илингенин 
билмеймен анам азанда:

—Камалжан, жумысқа кешиктиц ғой,—деп қолымды сылап 
атырғанда ғана көзимди аштым.
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7
Бәлким, бул мәселе бурыннан писип жүрген шығар, бирақ 

мениц усынысымнан кейин ҳэр жерде жекке-жекке отыратуғын 
етик майшылар бир устаханаға бириктириле баслады. Бирақ 
өзгешелиги бул устаханада ислеў етикшилерге ҳүрмет болып 
есапланады. Тек тәжирийбелилер, шеберлер, келешегинен үмит 
еттиргенлер ғана алына берди. Себеби, бул жерде заказ бенен 
ҳэр қыйлы аяқ кийимлер тигилетуғын болған... Директор маған 
да мирэт етти.

— Етикшилик қолымнан келе қояр ма екен? — десем ол 
күлди.

— Қорықпа, Бегжан муртқа шәкирт боласан, заказ бенен 
туфли, етик тигесед, — деди.

— Бегжан ағаға?!
— Тацланба! Оныц өзи соранды, «өзи жақсы бала көринеди, 

үйретемен» деди. «Камал экесиниц баласы емес, адамныц 
баласы» деди. Ол жүдэ, меҳрийбан жигит ҳэм ол сениц кешки 
мектепке кирип оқыўыца мүмкиншилик туўдырмақшы, — деди.

Анық Бегжан аға қәўендерлигине алатуғын болса, бас 
тартыўым мүмкин емес ғой. Келистим...

Кешки жаслар мектебине Бегжан ағаныц өзи ертип апарып 
киргизди.

Анаў-мынаў гэп пенен, жаца устаханаға жэне де кимлерди 
қабыл етип, кимлерди қабыл етпей атырғаны менен исим жоқ. 
Кеште оқыйман, күндиз ислеймен,

Устаханамызда Катастрофа пайда болып қалды.
Ис басқарыўшы ма, складшы ма, түсинбеймен, усталарға 

керек-жарақ береди. Тери, сабақ, май, қулласы усташылыққа 
не керек, бэри соныц қолынан өтеди.

Бир күни ол маған көзин қысып қойды. Тацланып ийнимди 
қыстым.
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— Ҳэ, менсинбейсец бе? Зияда қайда? — деди.
— Зияда менен не жумысыц бар, өзим менен сөйлесе бер

— дедим.
— Аўзыцныц сарысы кетпеген баласац. Пэнт жейсец. 

Оннанша Зияданы мениц менен таныстыр, — деди.
— Ладан адам екенсиз, —- деп кетип қалдым. Ол бир нәрсе 

деп мицгирледи. Еситпедим.
Бирақ жумыс үстинде отырғанымда жэне ол есиме түсип 

«Қандай пәмсиз? Ким өзи?
Зияда менен таныстырадымыш? Ҳо, ҳо!... Зияда, Зияда 

Зияда, мен сени ҳеш кимге қыймайман».
Апам ҳеш ўақытта изимнен келмейтуғын еди. Жумыс ислеп 

отырғанда есик эстен ашылды. Қарасам, мениц анам. Жүдэ бир 
қуўанышлы кейипте мени ымлап шақырды. Шықтық. Қолыма 
«повестка» маған берди: Военкомнан.

— Қутлықлайман улым, қатарға илинипсец. Военком 
шақырса, ержеткениц, — дейди. Қуўаныштан буўлығып 
зорға сөйледи. Ҳэттеки, есимди билгели анамныц меннен тыс 
қуўанғаны усы шығар. Түсинип турман. Бийшара ол, баламды 
әскерликке алмас, деп қәўипсинеди екен. Ырасында да, мени 
Жамал тәрбияламаған менен көгертип кеткен бир нэсили 
болғаным ушын мен де усылай ойлар едим. Себеби, көп 
күнлерден бери мен қатарлы балалар эскерликке «Жазылыў 
гүўалығын» алып атыр еди. Мен ишимнен ҳәўес етип жүр едим.

Военкомныц алды кеўилли. Тецлес жигитлерим ўарқ-шарқ. 
Ҳэр қыйлы қызық гәплер таўып ўа-ҳа-ҳаласып турыпты. 
Кец дэлизге қағылған фотовитринаныц алдында бир топар 
жигитлер быған-жыған, суўға таласқан қошқарлардай, бириниц 
қолтығына бири бас тығып үцилип атыр. Мен де бет бурдым 
витринаныц үстине қызыл бояў менен «өндирис алдынғылары, 
бизиц призывниклер» деп жазып қойыпты. Үлкенлиғи мектеп
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доскасындай ақ қағазға 6X9 үлгисиндеги сүўретлер жабыс- 
тырылған. Абайлап үцилсем, мениц де сүўретим тур. Төменине 
фамилиямды ҳэм кәсибимди жазып қойыпты. Бийтаныс 
жигитлер маған бир, сүўретиме бир қарайды. Олардан бири:

— «Оҳо, етикши», — деп еди, «етикши, етикши» — ... 
деп жэне биразлары қосылып, ғаўырласты. Мен қайтып оларға 
қосыла алмай бир шет жүрдим.

Комиссия сәскеге таман басланады. Қыялым — меннен 
мин таппағай, ден саўлығым дурыс болып шыққай!... Алғай 
эскерликке!

Гезегим бойынша ишке шақырылдым. Кец жай. Қызыл шыт 
төселген узын столды жағалап онлаған комиссия ағзалары 
отыр. Ҳэр қайсысыныц алдына бир барыўым керек екенлигин 
түсиндим, себеби, мениц алдымдағылар солай ислеп атыр. 
Алдында мен туўралы жазылған қағаз жатырғанына қарамастан, 
кирген пэтте биреў фамилиямды сорады. Әне, маған сол сораў 
жақпайды! Илаж қанша, қысыла-қымырыла айттым.

— Жамалов — деди ол тәкирарлап, сөйтип бетиме тикленип 
турды да, бир нэрселерди үнсиз жаза берди. Шүй төбемнен 
музлы суў қуйылса да, сыр бермеўге тырысып турман. Бэри 
бир, комиссия ағзалары шыдатпайды екен, жаўдыраған көзлер 
мени атқылап турыпты. «Қайдан бул қаралы адамныц эўлады 
болғанман? Еден ҳәзир жарылса, кирип кетер едим. Не деген 
масқарашылық! Өлим буннан аўыр болмас. Фамилиямды еситсе 
болды, бетиме қарайды. Әлбетте, сырымды түсинеди олар. 
Түсинбесе, өйтпес еди. Муз сүмеклери төбемди тесип, ишиме 
өтип, еримей ишегимди тырнаўда, комиссия ағзаларыныц 
ҳэр қайсысы бир иркип көрип атыр. Терлеп-тепшип биринен- 
екиншисине өтип баратырман: жалғыз тилегим «мин таппағай!» 
Ақ халатлы бир ҳаялдыц алдына барып едим, ол мен туўралы 
алдындағы қағаздан оқып болып, көз әйнеклериниц үстинен
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маған күтэ қәўипсингендей қарады ҳэм орнынан тикейип, 
көкирегимди тыцлаўға киристи. Бул ҳаялдыц ден саўлығымнан 
емес, өзимнен гүманы күшли сыяқлы. Ишимдеги абыржыўды 
уққысы келгендей, көп тыцлады. Моншадан жецил кийинип 
шыққандай қалтырайман, ал ол үндеместен кейин шегинип 
турады да ҳэр жеримди ортан бармағы менен дүк-дүк 
урып көреди... Көз докторына гезек келди. Оныц алдына 
баратырып сол ақ халатлы ири ҳаял не дер екен деп бурылсам, 
қапталындағыларға бир нэрселерди сыбырлап атыр. Сыбырлы 
питиўден, отырғанлардыц ҳэммеси маған бурылды. Енди қал- 
тырағанды қойып, қара терге шомылдым...

Өлдим азарда есикте отырған бир лейтенантқа жақынладым. 
Ол есап қағазыма үцилип отырып:

— Жамалов, әскерликке толық жарамлысац. Кутлықлайман!— 
деди бирден. Оныц жыллы жүзинен пайдалангым келип:

— Жолдас лейтенант, фамилияны озгертсем бола ма! — 
дедим. Ол себебин де сорамастан:

— Ҳэ, бул жер ЗАГС пе, сен ерге шығып атырған қызбысац?
— деди.

Бул кэра маған кранынан тек музлы суў аққан моншадан 
кейин көринген жоқ. Кийиниўге аз ғана дэрман қалды, болғаны.

Нәмэртлигиме қарап денимниц саўлығы кемис пе деп 
ойлайтуғын едим, әскерликке алыныўға жарамлылығым ушын 
далаға шыққан соц қуўанышым артып, аяғым жер илмей, үйге 
шейин жуўырып қайттым. «Жазылыў гүўалығымды» қалтамнан 
алып, ҳэр жерде бир үцилемен.

— Қэне ҳәзир мениц алдымнан Зияда күлип шықса! Оған 
«Жазылыў гүўалығым» ды көрсетер едим. Адамлар қатарында 
екениме бир исеним оятар едим...

Зияда көринбеди, мен излеп барыўға тартындым.
Кеште анам екеўимиз ҳәдден тыс, қуўанысып, биринши 

мэртебе уўайымсыз жаттық.
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Ярым ақшам гезинде басыма бир қыял келди: Зиядаға 
барлық ойымды хат арқалы билдириўим тийис.

Түргелдим.
Столға отырдым. Биринши жазған сөзим «Зияда» болды, 

Қәпелимде айныдым. «Зияда» эпиўайы ат емес, қандай 
болмасын бир анықлаўыш қойып жазыўым керек. «Ай Зияда!» 
«Гүл Зияда!»... «Жулдыз Зияда!». Ақыл Зияда!» .. Әлўан-әлўан 
қыяллар ерк бермей баратыр. Анықлаўышларымныц ҳеш 
қайсысы унамайды. Алдыма жайған бир дәптерим түўесилип, 
жэне биреўин алдым, мийим айланған усайды, сирэ ушқыр сөз 
таппайман. Ешейинде түн ишинде көп сабақ таярлап, мәселелер 
шығарып отырсам, апам оянып «балам, мийиц айланбасын, 
гүйсеп отыр» деп, қасыма сөк қояр еди, ямаса бийдай қуўырмаш 
қояр еди. Бул сапары мениц басқа машқалаға түскенимди билди 
ме, оянған гезде көрпесиниц астынан сығаланып, үндеместен 
жэне басына бүркенип жата берди.

Далаға шықтым. Сықырлаған аяз. Сылт еткен бенде жоқ.
Зияда уйқылады ма екен деп, тамыныц алдынан айландым. 

Лампочкасы өширилген. Абайласам, тац атып киятыр екен, 
жулдызлар бата баслапты, ал тац жулдызы суўыққа өшегисип, 
этирапқа айрықша нур шашып тур. Ҳеш ойланбай-ақ, маған 
усы тац жулдызы унап қалды.

Жуўырып жайыма келдим.

«Тац жулдызы, Зияда!
Мен бийтацатлыққа түстим, даўасын билмеймен. 

Жатар алдында барганымда әйнегицде жақты бар еди, 
қуўанып кеттим. Уйқысызлықтан ба, сезимлерим қагазга 
жетпейди. Шайыр емеслигиме өкинемен. Қарацгыда 
қасқырдай әйнегицниц алдына бараман, бирақ қызыл перде 
сени жасырады. Егер, қызыл перде саган унаса, бояўы қылсац
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цайылман. Сен унатқан перде больт, сени басқалардан 
жасырсам (мени, «перде» деген сөздиц ески түсиниги менен 
айыплама), ал, азанда ашылып, цуяш нурын көкирегице 
түсирип, қытыцлап оятсам... гаргып турып, басца перде 
менен аўмастырар ма едиц? Жоц, Зияда, аўмастырма! Бирац 
мениц бир айыбым бар. Есиме түссе, тордагы палапандай 
пытырлап, шелектеги суўга түскен шабацтай басларымды 
ернекке дүгемен... Жоц, Зияда. Мен экемниц баласы емеспен, 
адамныц баласыман. Усыны түсин. Аўа, Бегжан ага да 
«Камал адамныц баласы» депти. Военком мени «әскерликке 
жарамлысац» деди. Басцалар цатарына цосылдым»...

Буннан артық сөз таппай хатты бүклеп-бүклеп қалтама 
салдым да жаттым. Азанда иркилмей бериўим керек!

Ерте түргелип жумысқа баратырсам, қардай ақ мамықтан 
жүн орамал жамылған Зияда краннан суў әкиятыр. Ол 
жақынлағанша пальтомныц қалтасына жигирма рет қол суққан 
шығарман, ал, тусыма келгенде, хат бериў түўе, дурыслап қарай 
алмай өтип кеттим. Арманырақ барып көз астымнан бурылсам, 
ол да бурылған екен, мени көрип, тез-тез жүрип кетти. «Енди 
ушырассам берейин!» деп, мен де тисленип кете бердим...

Усылайынша, жазған хатымды бере алмай жүргенде 
Катастрофа маған бир хат берип:

— Буны Зиядаға тапсырасац, жуўабын әкелесец,—деди. 
Оныц қағазын алдым да майда-майда қылып жыртып, мусор 
таслайтуғын ящикке тасладым.

— Көзицниц ети өсипти, көресец!—деп тисленип, ол 
мушын көтерип киятыр еди, сырттан қэпелимде Бегжан аға 
пайда болып:

— Эй, Катастрофа, бул не доцызлық?! — деди.
— Түсиникли. Баяғыда балдақ пенен қуўып жүрип, енди 

қол жаўатуғын болдыц ба?! Сен де көресец! — деп абай етти 
оған.
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Буннан ссщ арадан көп ўақыт өтпей-ақ, комбинаттыц 
директоры шақырды. Сөйлести. Оныц гэпине қарағанда, Бегжан 
ага меннен пул алатугын қусайды. Тигиўге алған териден 
туфли тигип сататуғын қусайды. Бундай өтирикке тацлансам 
да қызбадым, дурыс жуўап бердим. Соцынан директор 
арқамнан қағып: ҳеш кимге айтпай-ақ қой, қапаланба, мэс 
болып ислей бер», — деди. Қуўандым. Бирақ буныц менен 
изи тынышланбады. Устаханамызға комиссия келе баслады. 
Жүрегим бир нэрсени сезеди. Жэне не болар екен? — деймен. 
Кеште оқыўға қорқа-қорқа бараман. Жумысқа да солай.

Бир жола мени мектеп директоры кабинетине шақырды. 
Жүдэ кишипейил екен. Кол берип сэлемлести. Ҳал-жағдай 
сорасты. Соцынан:

— Камал, сен азып кеттиц. Қапаланба, сени комбинатыц да 
ҳүрмет қылады екен. Жақсы характеристика берип жиберипти,— 
деди. Гэп не ҳаққында болып атырғанын ишимнен түсинер 
едим.

— Сеземен, мени адам баласы деп түсинсециз болды,— 
дедим.

Соц билсем, бул ойқанлардыц бэри сол Катастрофаныц 
топалацы екен. Еки айдан соц оныц өзи жумыстан қуўылды. 
Ол Ташкентке оқыўға кетип, ҳеш институтқа кире алмай, 
алып сатарлық жолына түскен биреў екен. «Жумыссыз гезенде 
болып жүрипсец» деп айтпасын, деген ой менен бир ўақытта 
артистликке де кирген, қуўылған. Арзагөйлик-әм сондай арты 
қуўыс адамлардан шығады дэ!

Оныц ҳэр қыйлы арзаларына жуўап берип, сатқын Жамал 
қайта-қайта есиме түсип жүргенде, өзимди адам қатарына санай 
аламан ба? Зиядаға жазған хатымды бере алғаным жоқ, ара- 
тура қалтамнан алып көрип, жаца қағазға көширемен.

Енди қалай болмасын хатымды Зиядаға бериўим керек.



234 Төлепберген Қайыпбергенов

Өмирбай менен сырласып едим.
— Ацсат, — деди ол. — Адамды батыр қылатуғын нәрсе

— арақ. Еки жүз грамм ишип алып жолын күтесец.
«Арақ ишкенниц тециз тобығынан келмейди...» деп 

еситкеним бар еди. Өмирбайдыц кецеси мақул түсти. Тик 
турмаға барып бирден еки жүз грамм вино иштим.

Ырас екен, дүньяны бир пәлек көрип қайттым. Тек «Зияда, 
Зияда»... дей бергим келеди. «Тац жулдызы, Зияда... Мен 
адамныц баласыман...» деймен. Көз алдымда ҳэмме нәрсе 
кишкене болып көринеди. Даўысым өзиме узақтан еситиледи...

Мени: ‘ - .
— Тоқта, азамат!—деген даўыс ирикти. Түби геўленген ақ 

теректей бир шайқатылдым. Бир милиционер қасыма келип:
— Мәсписец? — деди, Жуўап орнына:
— Өзиц, мэсписец? — дедим де, оған сүйенбекши болдым. 

Ол сүйеди. Сөйтип:
— Вытрезвительге апараман,—деди. «Вытрезвитель» 

жөнинде еситкеним бар еди. Мэслигим бирден тарқап кетти. 
«Қайтып ишпеймен», — деп кеширим сорадым. Жақсы жигит 
екен, қайтама үйге жақынлатып кетти. Милиционер алысқа 
кеткен соц үйге бармай Зияданыц үйи таманға жүрдим. Тап 
усы ўақытта Өмирбай тап болды ма де. Мылжыцлап сөйлеп 
кетти. Киноныц күндизги сеансына барыпты. Сөйлеп тур. 
Кинода бир шпион қара қус болып, шегарадан өткен екен. 
Соны айтып техниканыц қайда баратырғанын узақ сөйледи. 
Шыдамадым.

— Виноныц мийнетин қүйдирдиц. Енди Зияда келсе де 
хатымды бере алмайман, — дедим. Ол күлди.

— Бер, бер, эне өзи киятыр, — деп жайына кирип кетти. 
Артыма қарасам, ырас! Зияда қасыма келип:
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— Кимди күтип отырсан? — деди. Үндей алмай қолымды 
создым. Алақанымда жумбаршақлаўлы хат бар еди. Алды!

Алды!!
Зияда хатымды алды!!!

9

Хатыма Зиядадан жуўап күтип, ҳэр күнди күтэ бийтақатлық 
пенен өткеремен. Бир күни апам:

— Камал, соцғы күнлери жүдэ аздьщ, не болып жүр? — 
деп сорады. Мийирбаным анам, азсам бэрҳама қорқады. Сол 
ушын шынымды айтпаўға шыдамым жетпеди.

— Биреўди жақсы көрип қалдым, апа, бирақ жуўап 
бермейди, — дедим де, Зияданьщ атын жасырдым.

— Балам, сен анық жақсы көрген болсац, жүрегиц шынтлап 
сүйсе, ол ҳеш қайда бармайды,—-деди апам.

Бул мениц көп қыялларымды қанаатландырды, қуўантты. 
Зияда бир жола жалғыз киятырган екен, тусымнан:

— Камал, күнде жолда турасац, таза ай туўған ба? — деп 
күлди де иркилмей өтип кетти.

Не ушын екенин билмей, дәрриў аспанға қарасам, орақтай 
ай қарсы алдымда булттан шығып киятыр... Зияданыц жанға 
жағымлы, өз алдына музыкалық лэззет беретуғын күлкиси мен 
үйге кирген соц да қулағымда жацлады да турды.

Усыннан кейин кеўлим бираз сергеклене баслады. Сонда 
да оған ҳештеце айталмай-ақ, шыдамым ада болды.

Бәҳәр кирди. Тэўекелге, бир дем алыс күни оған қаланыц 
сыртына шығып, гүл терип қайтыўға мирәт еттим. Келисти.

Нөкисти көрмеген адам билмес, бэлким. Арқасына шығып 
«Комсомол көл» иниц шығысына қарай қумды аралап кетсец, 
түйе өркешиндей буўазақ-буўазақ қум көзге тасланады. Нағыз
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дыққат аўдарсац, бул жерлер қумнан гөре көлдиц ултанына 
мегзейди: бақаншақгыц ҳэр түри бар. Ал көл деп тастыйықлаўға 
я қамыслық, я жайылым суў ушыраспайды. Әтирапы шөл 
өсимликлери: сексеўил, көсик, қарабарақ аралас жантақ... 
Өркешлер арасындағы тегисликке көз жиберип, бул жерди 
гүлзар мэканы десец де қәтелеспейсец: атанақ формасындағы 
қызыл-қумай гүллер, шыны стаканды еске түсиретуғын сары 
ҳәм көк гүллер, гүбелек қанатлы ақ гүллер...

Билетуғын адамлар, бул сулыў тэбиятлы өркешликтиц 
шети Қызылдыц қумы менен ушласады, деседи. Екеўимиз 
көп гездик. Гүбелек қуўдық, гүл тердик. Қызық-қызық пенен 
гүл терип, бираз жерлерди асып кетиппиз, қумныц ишинде 
гөнерген жалғыз қэбирге жолықтық. Жэн-жағын ҳайўанлар 
басқылаған. Сирэ зияратқа келген адамлардыц изи көринбейди, 
этирапына жантақ шығып кетипти.

— Уатан ушын жан берген бир бийбелги қаҳарманныц 
қәбиримекен?—дедим иркилип.

— Жоқ, — деди Зияда. — Мениц онлаған жасқа шыққан 
гезимде кемпир апам қаланыц сыртындағы жерлердиц тәбияты 
менен таныстырайын деп, усы әтирапқа ертип келип еди. 
Сондағы кемпир апамныц айтыўы бойынша, бул қәбирге бир 
жалахорды көмген. Аўа, ипластыц өли денесин улыўма эўлийеге 
қостырмай, адамлар бөлек көмдирген.

Денем жуў етти. Бурынғы ўақты хошлығым қалды. 
Қайтысын да бир аўыз сөйлей алмадым. Мениц кейпимди 
Зияда бирден уқты:

— Қапаланба, Камал. Сен «экемниц емес, адамныц бала- 
сыман», деген едиц ғой. Бул жерде жатырған өли Катастрофаға 
усаған биреў. Сен, ҳақыйқатшылсац! Ҳақыйқатлық алдында 
әззилик бэрҳа мүки келеди... — деди.

Ол мениц кеўлимди алмақшы болғанына қуўандым.
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Биз Зияда менен еле ҳәммеге көринип күндиз бирге 
жүргенимиз жоқ еди, қаланьщ ортасын қақ айырып киятырмыз. 
Биреў болмаса биреў бизлерди бир-биримизге ылайық 
көрмей, аламыш кепкасы жарбайган жупыны етикши менен 
баратырган сүттей ақ жипек кофталы, қара юбкалы сулыў 
Зияданы қысындырмас па екен деп, әстелеў жүрип, изирек 
қала басладым.

Зияда ҳештецени елестирместен нэлли өкшеси менен 
асфальтты тықылдатып, тротуарга түсти де, бизлерди 
атқылаған көзлерге қасақана, артына бурылып, мени күтти 
ҳэм сыбырланды:

— Камал! Мойнынды көтер! Тецлесип жақын жүр!...
Айтқанын булжытпай, қатарластым...

10

Жадыраған жаз басланды. Мениц көкирегим де жазға 
усайжақ, кем-кемнен өмирге, бул дүньяга шыққанлығыма 
ырзашылығым артып киятыр. Себеби, Зияда бар дүньяда. Ол 
исенеди маған!

Кеш болса келеси күнди асығыслық пенен күтемен.
Бүгин Зиядаға жолығыўым тийис. Ол биринши курс ушын 

соцғы экзамен тапсырып шығады.
Институттыц алдындағы ҳәммеге белгили тереклердиц 

арасындағы өзиме үйреншикли скамейкада отырдым. 
Бул скамейкада көбинесе жигитлер, қызлар сымға қонған 
қарлығашлардай, дизилип отырар еди, бүгин олар аз. Барлары 
мениц менен жарысқандай, қол саатларына қайта-қайта үцилип, 
тыпыршылап отыр. Биреўлери жүдэ бийтақат, тротуарда арман- 
берман адымлап, үсти-үстине папирос шегеди.

Әўелги күнлери институттыц бираз жигит-қызлары мени 
жатырқап, тацланысып өтеди-аў, деп шамалайтуғын едим. Мен
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олардьщ ески танысындай, ҳеш елестирместен өз ара сөйлесип, 
тусымнан өте береди.

Әне, институттан шыққан бир топар студентлердиц 
ортасында тац жулдызы жарқ етти!

«...Булттан шыққан айдай болып,
Көринди, ярым көринди...»
Көкирегим усылай сайрап, түргелип кете жазладым. 

Мени ириккен нәрсе оныц жолдаслары алдында өзимди 
пэс санайтуғыным болды. Оныц алдынан шығып намысын 
келтирмейин, былайырақ барған соц изинен жетермен деп, төмен 
буғыцқырадым. Зияда мени көрген екен, қапталындағыларға 
бир нәрсе айтты да, маған туппа-туўры келип:

— Көп күтип қалғаныц жоқ па? — деди.
Және, биреў мениц ишки зерделеримди азлап көз алдына 

келтирип ойланса, сонда не себептен тилим тацлайыма 
тығылғанын билер еди.

— Қайда барамыз? — деди жадырап.
Оныц бул сораўына не деримди билмей:
— Қаланы ақшам аралаў қандай кеўилли! — дедим.
— Мейли, сениц айтқаныц бола қойсын, — деди ол.
Қасында уялатуғын адамыц жүрсе, гөззал қалада турғаныца

қарамастан, қайда жол басларыцды билмей албырайды екенсец. 
Азмаз гидирип турдым да, «Калинин» көшесин ийегим менен 
көрсетип:

— Усы көше менен бағшылық совхозы таманға барайық,— 
дедим.

Тротуарға түсип қатарласып жүрип кеттик. Ол оц жағымда, 
ийинлеримиз тийер-тиймес. Еркин аяқ қосып, эстен-эстен 
адымлап киятырмыз. Ол да сөйлемейди, мен де. Бәлким, ол 
мен усап келешек ҳаққында ойлап киятырған шығар, деп 
шамалайман. «Ойла, Зияда, ойла, қыял ет, қыял етиў пайдалы.
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Жер жолдаслары қыяллардьщ нэтийжеси. Дэўиримиз еркин 
қыял дәўири... Қыяллар жарысқан дэўир...»

Тротуар бойлап базда биз сыяқлы жуптылар қарсыласып 
қалады. Қаймығып жол берисемиз. Бирақ, мен олардьщ қэйтип 
баратырғанын көргим келип қарайман: көпшилиги қызларынын, 
мойнынан «ашырым» алып, қолларын ярым шецбер қылып 
баратыр. Әне, Өмирбай менен Лена. Оларды шақырғым келеди. 
Әттец, Зиядадан руқсатсыз шақырыў нақолай.

Ол мениц биринши хатымды сирэ оқымағандай, я гэп 
қозғамайды, я жуўап бермейди! Оныц маған жақсы көз қараста 
болыўыныц себеби, мен туўралы еле жетик билмейтуғын 
шығар, енди ашығын айтайын деп ойладым.

— Зияда!
— Я.
— Зияда, мениц...
Ол не айтажақлығыма бирден түсинип гэпимди бөлди:
— Камал, түсинемен. Натық болма. Оны еске түсиргенди 

қой. Қэне, қатарласып жүр!
— Сонда да...
— Меницше, ол сениц санаца туқым себе алған жоқ. Бегжан 

аға айтқандай сен экецниц емес, адам баласысац, исенемен, 
дедим ғой...

— Рахмет, жаным.
Бир туп алма ағашыныц тасасына келип тоқтадық. Неге 

тоқтағанымыз есимде жоқ. Бирақ тула беденим босасып, 
оныц пискен қызыл алмадай жүзлериниц айға шағылысқанын, 
еринлерим оныц сексеўилдиц қозындай ғыжлаған еринлерине 
тийгенин билемен... Биз үйден шыққанда арқан бойы көтерилген 
ай батып баратырғанын сезип, арамызда не болғанын еслейин 
десем де, еслей алмадым. Бирақ, денем лаплап қызған екен. 
Зияда қапталымда, көк майсаныц үстинде жатырмыз.
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Бул ушырасыўымызға алма ағашыньщ жапырақларын 
сықырлатқан жаз түниниц жанға жағымлы салқын самалынан 
басқа, аспанда шағырайысып жымыцласқан миллион-миллион 
жулдызлардан басқа гүўа болмады...

Кешки жаслар мектебинде оқып оныншыны отлично 
питкердим.

Анамныц оқыў жөниндеги тапсырмасын орынлағаным ушын 
ба, оныц жүрис-турсынан бойыныц жециллигин сеземен.

Базда апам Бийбизада кемпир менен сөйлесе қойса, бир 
уядан ушқан қумырылардай жуғыр-жуғыр сөйлеседи, бирақ 
даўысларын маған еситтиргиси келмей, сыбырласып сөйлеседи. 
Бийбизада кемпир кеткен соц апамныц көзлеринен абайлайман, 
олар әллеқандай пайдалы нэрселер жөнинде сөйлескен. Ал 
Бийбизада кемпирдиц үйине барып келсе, қуўанышлы, кеўилли 
келеди.

— Устазыц Бегжан уста оғыры жақсы адам екен,—дейди 
апам гейде...

Гүз келди.
Түски дем алысқа киятырсам, Зияда үйиниц қасындағы 

скамейкада басын төмен ийип отыр, узақтан серлеп, «не болды 
екен?» деп қасына бардым.

Камал, саған военкоматтан повестка келди, үйицизде адам 
болмаған соц, мен алып қалдым,—деп маған повестка берди.

Оқып қарасам, мени армияға алыўға шақыртқан «есапласыў 
повесткасы»! Қуўанғанымнан Зияданы қушақлап: «Яша, яша, 
мен адамлар қатарына қосылдым! Яша, қуўан, Зияда! Қуўан! 
Анамнан сүйинши сора!—» дей бериппен.

— Түсинемен, Камал, жолыц болсын, сени күтемен, — 
деди ол.

Усы минутта қандай кейипке берилгенимди билмеймен, 
турған жерде Зияданы жэне қаттырақ қапсыра қушақладым. 
Сүйдим, ҳэммеге көрсетип сүйдим!
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Әллен ўақытта Зияданы қушағымнан жаздырып, уялғанымнан 
ба, айналама қарасам, Бегжан аға муртларын сыйпалап 
Зиядалардьщ қапысынан шығып күлип турыпты. Зияда екеўимиз 
де уялысып төмен қарадық.

Бегжан аға жақын келди. Қолындағы повестканы сорап, 
алып, ишинен оқып шықты да:

— Мен билемен. Екеўициздиқ аналарьщыз да биледи, 
шырақларым. Қысынбацлар,—деди.

— Биз ҳәзир сизлер жөнинде сөйлескен едик. Ҳәр истиц 
ертеси жақсы, уялмацлар, ЗАГС ке барыцлар. Камал ўазыйпасын 
питкерип келген соц, ҳэмме тойды қосып бир беремиз.

Бегжан аға айтқандай-ақ, бизлердиц тэғдиримиз жөнинде 
аналарымыз да эллеқашан тил бириктирип жүр екен. ЗАГС 
жөниндеги пикирди еки анамыз тецнен қуўатлады.

Азанда ЗАГС ке келдик. ЗАГС хызметкерлери, екеўимизге 
алма-гезек берилген бираз сораў-жуўаплардан кейин:

— Қэне Зияда, өз фамилияцда қаласац ба, я ерицниц 
фамилиясына отесец бе? — деди.

Мен Зиядадан бурын:
— Жоқ, ол өз фамилиясында қалады. Керисинше, мен 

Зияданыц фамилиясына өтемен. Ахмедов боламан, — деп 
жуўап бердим.

ЗАГС бөлиминиц хызметкерлери ац-тац болып бир-бирине 
тацланыса қарасты. Соц найлажлықта бланка толтырып, 
қолымызға берип, екеўимизди қутлықлады.

Қос анамыз орынларынан турып қуўаныштан көзлерине жас 
алды. Бирин-бири қушақлап сүйисти. Бизлерге келип алма-гезек 
мацлайларымыздан сүйди, узақ өмир, бахыт тиледи.

Үйге қуўанышлы қайттық...
Ҳарамы фамилиядан қутылдым, мортлср династиясына өтип, 

Ахмедов болдым, оныц ислерин даўамлайман...
16. Т. Қайыпбергенов
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... Енди шашымды алдырыў ушын шаштарезханаға, соннан 
келип моншаға барыўым керек...

Әскерликке кетемен.
Аналарым, Зиядам мени ғөне қаладағы ески эскерий казарма 

да күтеди...

* * *

Қэдирли оқыўшым, Камал айтқан «өмирдиц суўық 
тамшысы» усы шығар, бәлким. Бирақ ол эскерликке асығыс 
кетип баратырып, сырлы қос дәптерин берген менен, жэриялаў 
ҳаққында ҳештеқе демеген еди. Оқып шыққаннан кейин 
бираз жерлерин дүзетип, баспа сөзде жэрияласа болатуғындай 
көринди. Усы мақсет пенен өзине хат жаздым. Телеграмма 
келди. «Жэрияласақыз бахытлыман» депти.

Мейли, бийшара жигит бахытлы болсын!...
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