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АРНАЎ

Әй, Ацдәрья хызметиц көп маган 
К&руаныцман, жүгиң болса арт маган. 
Бәржай етпегенше сениц кеўлицди 
Перзентицмен кеули царар таппаган.

Сары сазан, гЩЯіс сүуенлерицди,
Кем көрмеймен алтын, жипек пахтадан. 
Тартыу еттим, аяулы анам, Ацдәрьям 
Дәстанымды жүрегимде сацчаган!...

Автор

А Н А М Н Ы Ң  ҲЭСИРЕТИ

Урыс!... Әпшериң әбеший!.. Не деғен аты шуўльг жы- 
йынсаң! Сағыйраның жүреғине ҳэсирет саласаң!... Ал, 
келиншек шағындағы аналардың мийиздей қара шашлары- 
ның мезғилсиз буўрьгл тартқанына ким ғүналы? — Сен!

Бийғүна нэрестениң атасын, атаның ботасын мийримли 
қушағынан жулып алып, ыссы баўьгрьгн шолан еткен,
— сен! Қаралы төбең көринсе алтын ай тутылып. күлип 
турған күнди ҳэсирет басады. Жерди қырқ пәрше, елди 
тоз-тоз етип, жаралап, тынық суўдьг былғайсаң!.. Адамзат- 
тың олшеўли коз жасы менен қырмызы қанын сибер теңиз 
қылған — сен залым. сениң қашан нэпсиң тояр екен!... Ал, 
керек болса жаңғызымды!... Наймыт!... Қарық бола ғой!... 
Ҳэссений!...

Жаңғызының қанлы майданға атланар алды алты 
қанатлы үйғе бир өзи сыймай пошалап, инғендей қайысып, 
ботадай бозлап отырған Назлы кемпир жүреғиндеғи дэр- 
тине усыннан басқа шыпа таба алмады ма, ким билсин, 
қыза келе айтынып жылады.
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Қаршадай шағында жетим етип, атасын Қанмақсым 
жутты. Енди жалғызымды... Кемпирдиң жүреғи шоршы- 
нып, қәпелимде, ту ла бойы шымыр етти.

— Ҳэси болсам, қайттым! Жаманлық жаўдьгн басына! 
Кес болмасын жалғызымның жолына коз жасым! Ал, ку да- 
йым!..

Кемпир лаўдан койлеғиниң жеңи менен козиниң жасын 
сыпырып, еки қолының алақанына телмирип қарап көғер- 
ғен еринлерин жыбырлатып, ишинен сыбырланып отыр 
еди, даладан күлисип Сапар менен келини Жәмийла 
кирип келди. Еки жас та бир-бириниң дийдарына ынтық! 
Жэмийла есикте тикке туфған Сапардың койлеғиниң жаға- 
сын дүзеп, кең ғеўдесин сыйпап қойды. Сапардың көзи 
жаўтацлап сағийралық мийрим менен анасына мыйығын 
тартты.

— Апа, жылапсаң ғой! Ақдэрьяның жағасына барған соң 
тағы жылайсаң. Бизлер елден шығып кеткен соң ғой, сирә!..

Кемпир оң қолының бастан тете бармағы менен көзиниң 
кирпиклерин сүртип, ғүрсинип орнынан сүйретилип туфды:

— Қашан кетесең?
— Ҳэзир!
— Мен пайымды жылап алдым. Енди сениң келғен 

ку ўаньгшльг күниңде болмаса, козимниң жасын токпеймен!
— Қоя туф! Сабыр ет!— Кемпир сыртқа шығып келди. 

Оң қолының у ўьгсьгна қысқан бир нәрсе бар. — Аш қал- 
таңды!

— О не, апа!... — деп баласы бетине қарады.
— Аша бер!
— Ал, аштық!
Баласының шалбарының қалтасы ашылғанын көрип, 

кемпир у ўьгсьгн ашты.
— Мине, мына^ Ақдэрьяның «кэраматлы» топырағы. 

Илаҳим, у сы топырақ тартып, жаўьгндьг жеңип, ақ жүзли 
абыройлы болып елғе келғейсең! Созим тамам. Ақдэрьяның 
топырағын төкпе!...
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Кемпир уўьгсьгндағьг топырақты қалтасының түбине 
нықлап тықты.

Сапар менен Жэмийла бир-бирине жилўа наз бенен 
күлип қарады.

Дэрьяның жағасы жиғитлерди шығарып сальгўшьг ала- 
манға толы. «Партия Коммунасы» катериниң моторының 
жерди солқылдатқан сести шықты. Катердиң палубасында 
шоқ-шоқ жиғитлер, жағадағы аламан, бир-бирине ынтығып 
қарайды. Аталы-балалы, ерли-зайыплылардың жүреклерин 
айралық ҳэм мухаббат толқыны кернейди.

Катер орнына қозғалып, дэрьяның ортасына қарай жы- 
лысты.

Нәлет Гитлер! — деғен кемпир-ғаррылардың:
— Жеңис пенен келиң! Тэмбисин бериң жаўдьгн! — де- 

ғен адамлардың жағада ғәзепли сөзлери ғүңренсе, катердиң 
палубасының үстинде қылшылдаған жаслардың:

— Бизлерди балыққа сағындырмаң!
— Бизлер ушын балықты көп усласаңыз. сизлер ушын 

фашистлерди коп қырамыз! — деғен ҳэзил-дэлкек сөзлери 
еситилип турды.

Катердиң қарасы семғенше самал менен лаўдан койлеғи 
желбиреп, суп-сур болып т)фған Назлы кемпир баласының 
жан қалтасына салған топырағын «уўьгсьгма қайтып қашан 
түсер екен» деп дағдырып т)ф еди.

* * *

Ақдэрьяның ғырра жағасына Киров атындағы колхоз- 
дың кеңсеси салынған. Усы кеңседен бир шығанақ өрде 
Уральский а^ыллары отыр. Оннан ары қарақалпақтың 
«Қабасан», «Ашамайлы», қазақтың «Қаракесек» руўларн 
сыбайласып қонған.

1942-жылдың жаз ортасы. Саратанның тамылжыған 
ыссысы. Колхоз кеңсесиниң к> бла тэрепине салынған үлкен 
складтың алдындағы майданша толы жыйын. Көпшилиғи 
ақ сақаллы ғарры менен ақ шашлы кемпир. Биреўлери аў
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көңғелеп, екиншилери қақсап жарылған ғөне кемелердиң 
ултанын питеп, үшиншилери арқан шыйратып, — қалынша 
ҳэрекет етип атыр. Дэрьяның жағасында қазылған жер 
ошақ-қа асылған үлкен қазаннан қара майдың ашшы түтини 
буўдаклап шығып тур.

Түсин өртең шалғандай еки ғарры тоцкериўли т)фған 
кемелерди сарлатып майлап жүр.

Қәпелимде, усы еки ғаррының бир-бирине алара қара- 
сып:

— Олай емес!
— Жоқ, олай емес, былай! — деп керилдескен даўьгсьг 

шаңқ ете қалды.
— Ҳа, бул н е !— деп сол заматта аш өлең, қара киси 

екеўине тореликке жетип келди. Адырақ козлерин бежи- 
рейтип, суўьгқ келбет пенен шағынып сойлеғен еки ғарры- 
ның айтысына к> лак салды.

— Майды жуқалаў жақ деймен... Унемлеў керек, )фыс 
^ақты емес пе, Қэлийлажан! — деди биреўи.

Екиншиси оның созине оршеленип:
— Сен маған мэтибийсиме! Мен мына Қәлийланың кор- 

сеткениндей етип майлайман... Урыс ^ақтының қыткер- 
шилиғин билмейди дейсең бе?— деди көзин алартып.

Қэлийла жымыйып күлди:
— Жубан аға, сеники де дурыс, Мәмбет аға, сеники де 

дурыс, бизики де дурыс! Керис кеме болмайды. Екеўициз 
де он бармағы өнерғе питкен уста адамларсыз. Фашистлер 
менен керисимиз аз емес. Қәне, татьгўласьгп. насыбай аты- 
сып алың.

Қәлийла қалтасынан шереклик шийшени шығарып, 
насыбайын тәриплеп кетти.— Азлаў! Азлаў ат, аға, Тахта- 
көпирдиң сексеўилиниц күлин салып, Ш ымбайдың майын 
қосып уўқалаған, Хожелиниң аспа темекиси!...

Гаррылар шақалақлап күлип жиберди.
Қэлийланың ғежирли минези жоқ, тек қуў созлилиғи 

бар. Еки кисини ғейде шағыстырып, өтирикти шыпдай 
қылып сойлеғенде, жүзи бир қубылмайды. Буның бәрин ол 
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қызыққа ислеғени болмаса, кеўлинде кисиғе деғен ийнедей 
жаманлық жоқ. Оның усы куўльгғьгна қанық кисилер 
Қэлийланы ортаға алып, иси ериккен ўақьгтьгн күлки менен 
откереди.

Бир жыллары Қәлийланың ҳэкис созлилиғи менен тир- 
сек минезин минеп қосық та шығарылған.

...Колхоздың дәслепки артельлескен жыллары Ақдэрья- 
да қабасан Бердан шайыр менен қаза шерик болып колғе 
шығады. Берданның насыбай ататуғын нәшеси бар екен. 
Бир күни түсте қаза қараўдан ҳарьга келғен Қэлийланы ол 
қоңсы қостан тостаған сорап экелиўғе жумсаса. «ериншекке 
ис буйырсаң. озиңе ақыл айтады» деғендей, Қэлийла: 
«Озиңиз мола адамсыз. Насыбай ғүна болады. Тостаған 
әкелсем, маған да саўап жоқ», — деп шэриятты қардай бора- 
тады.

Қаршадай баланың жуўабьгна Бердан дады-мэмиле 
айталмай самсаз болады. Қоста отырғанлар шайырды пәпе- 
ғе алып, жеңилғениң бе, — деп ғыжақ береди.

Сол күни ақшам оттың жарығында Бердан бир бет 
қағазға элле нәрселерди жазып шықты. Таң ертеңине 
Қәлийлаға шығарылған қосық аўь1здан-аўь1зға тарады.

Қэлийланың жас күнинде төбесине түскен теңғедей 
қара қотыр мал бағып жүрғенде караўсьг зл ы қтан азғынып, 
алақандай жеринде тыртық болып питкен еди. Бердан соны 
минеп жазыпты:

Жастан күтип сақламадың басыңды,
Ҳэлек болып ким алып жүр шашыңды,
Еле де қойыпты кирпик қасыңды,
Мэселени ким қойыпты, Қәлийла!

Таўлардьг эзелден жаратты бийик,
Қурт жеген ағаштан болмайды ийик,
Қурттың зэҳметинен шашларын жыйып, 
Мәселени ким қойыпты, Қэлийла!

Қәлийла бул қосыққа ашьгўланған жоқ. Қайта:



Бердан ағаники дурыс. Бул төбедеғи тыртық Ҳэлеке 
байдан қалған мийрас. Байдың есиғинен манаттай тыртық 
пенен қутылғаныма шүкир! Ҳукимст болмағанда төбем 
туўе. басымнан да айрылатуғын едим... деп өзин-өзи дэлкек 
етеди.

Жаслай жетимликте питне болып, тирише өскен жиғит 
үйренғен бир-еки класс саўатьгаа арқа сүйеп, дэслепки 
жыллары а^ыллық советте завхоз болып ислеп келди де, 
урыс басланатуғын жылы ол кәсиптен жалықты ма, әйте- 
ўир колхоз басқармасына келип, балық аўлаўға тилек бил- 
дирди.

Оған колхоз председателиниң айтқан жуўабьг: Сүлиң- 
ғирдей жиғитлерден айрылып, бала-шағаның ортасында 
қалдық, Қәлийла! Урыс питкенше бурынғыдай кслстуғын 
аў-к> рал қайда. Жаңаны еплеп, ғонесин сеплеп т)фмасақ 
мүшкилимиз қыйын. Кемпир-ғаррыларға а^ызыңның еби 
бар ғой. Аў-дузак ремонтлайтуғын бриғаданы басқар! Биз- 
ди усы хызметтен алаңсыз қыл, иним!

Қэлийла артық созғе бармастан «Макул!» дей салды.
Айтқанындай, Қәлийла кемпир-ғаррылардың бабын тап- 

ты. Көлеңке болсын деп складтың алдына бастырма соқты. 
Гаррылардың шайы ушын үлкен самовар қайнаўльг Ендиғи 
аўьф ис түслик аўқат еди. Үйлерине жибериўғе, алды-арты 
3— 4 саатта жыйналады.

Қәлийла 5— 6 аў конғелеп алып дэрьяның арғы жүзин- 
деғи көк суўға керип таслап еди, ҳэр күни марданы куры 
қайтпады. Бүғин тартылды деғенниң озинде 10— 15 мөңке 
әкелип, ғэсин куўьфса, ғэсин асып көпшиликтиң қарнын 
қампайтты.

Ремонтшылар шертектиң астында түски аўқатқа отыр 
еди. Усы а^ылдағы дүкэн сатьгўшьгсьг Қәдир еки ийни 
томен салынып жабыңқы қабақ, суўьгқ түс корсетип, алыс- 
тан томсырайып отти. Еңғезердей ири денели, қустың 
пэриндей қыяқ мурты бар, шийкил сары жиғиттиң бул 
түнерғенин ҳэр ким ҳэр нәрсеғе жорады:



— Қапалы ғой! Иниси урыста жазым болмады ма екен?
— Растрата болып, мойнына ақша түспесе!
Қазанның басында отырған Қәлийла ғэпке араласты.
Ҳеш қайсыңыздың ашқан кумалағыңыз сойлемеди.

Бизди тыңлаң. Еки суўьгқ хабардан да аман. Армияға 
шақырғанға қара уўайьгм түсип киятыр басына! — деди.

— Ҳе, барсын! Елди жаўдан қорғамаған перзенттиң не 
ерлиғи бар. Ата-анасын аямаған қандай ул. — ол! — Бир 
қырнынан жатырған сары кемпир қэҳэр менен орнынан 
ушып турды.

— Қарны ғебежедей, сыйқың қ)фысын! Излеғени, — 
а^ырдың үсти, жеңилдиң асты. Балық а^ласашы, дүкэнда 
^аял-қызлар да ислемей ме? Бир шабақ усласаң да, балық 
аўла!... Мелле шапанлы ғарры Қәдирдиң сыртынан аларып 
қарады. — Урыстан қорқады-мыс! Барсын! Жа^ды тезирек 
жеңсин!

Гарры кем-кем жеделленип сөйледи.
— Усы Мойнақта Совет хүкиметин орнатьгў ушын 

бизлер урыспадық па? Ол күнде жас балалар едик. Сонда 
усындай байлардың тепкисинде қор болмасын деп урыс- 
тық!...

Төмен қарап, ағаш ийнеликке жип орап отырған кемпир 
басын көтерип, ғаррыны минеп сөйледи.

— Эй Мэтеке, «адам қартайса мақтаншақ келеди» деғен 
Абдир жьфаўдай кем-кем котерилип баратырсаң ғой! — 
Адамлар кемпир менен ғаррының бир-бирин илип тартып 
сойлеғенине к>лағын салып, тумлы-тустан пәпеғе алды.

Бул сөз Қэлийлаға күтэ пеш түсе қалды. Еки адам 
ҳэзиллессе арасына қыстырыла жүрстуғын ол «Мәкеңди 
создиң бәнтин басатуғын жеңғем табылды» — деп ғэпти 
балалатып жиберди.

— Бәнтин басқан емес, — деди ғарры. — Мине, мына 
ийнимдеғи үлкен кесениң аўзнндай тыртық, атаман Филь- 
чевтиң баспашыларының атқан оғының орны. Кулаклар 
менен а^ыз жаласып болыпевиклерғе қарсы урысқан жа^ыз- 
лар Мойнақтың қаласын паналап, бираз күн серғелдең
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қылды. Сөйтип, пэк қанымызды төғип орнатқан қүкиметти 
енди Гитлер ме, ийтлер ме, қанқорларға соратады деғен 
не сумлық! Әттең, белден күш, дизеден к>ўат қайтты-а... 
Ҳэссений, жиғирма бес ўағьш усы күнде келсе!...

— Ҳей, жийен бала, — деди жаңа Мәтеке ғаррыны бас- 
қылаған кемпир Қэлийлаға қарап — ғитлер деғениң бай- 
лар мэмлекети ме? Баяғы да байларды қуртқанымыз жоқ па 
едик?

— Әне, кише саўатсьгзсан. Баяғыда бизде оқый ғой десе, 
«бузаўьгм сыйырымды емип кетеди» — деп қаш нў менен 
жүрдиң!

— Сен бир «ғимназияны» питкердиң бе, айтатуғын 
созине қара, ҳэкисленбей шыныңды айтса! — деди кемпир.

— Олар — байлар. Биздей батыракларға қарсы. Гедейлер 
дүнья жүзин ийелейди деп қорқады. Сонлықтан ғедейлер 
қүкиметин қ)'латып, есиғинде сени тезек терғизип, маған 
от жақтыражақ. Озлери бизлердиң мийнетимизди сорып, 
жуўан қарын бай болажақ. Усыған көнерсең бе?

— Ҳм! — деғен кемпир терең ойланып, оның Қэлеке 
байдың есиғинде корғен азап-ақыретлери коз алдында елес- 
леди.

— Кулаклардың бир өрески исин оз козим менен кор- 
дим, — деди Үсен деғен тапалтас ғарры аўдь1 көнғелеп 
отырып. — Ол күнде Зайырда кураллы Уралскийлер жол 
тосып, Мойнаққа қарай жан маклук откермей атыр еди. 
Дэрьяның музы жаңа қатқан ^ақыт. Ийнинде жарты қап- 
шық толы жүғи бар, жасы 50 лер шамасындағы бир киси 
менен жаңа өспирим жиғит екеўи муздың ортасындағы 
соқпақ жол менен тал түсте Зайырдың тусына келе берди. 
Тап сол ўақта 5— 6 Уральский жолаўшьшарға сүренлеп ал- 
дын кескеследи де тутып алды.

— Қәне, большевиклерден не хабар алып киятырсыз, 
жасырмай айта бериң, сизлер жансыз ба? — деди.

— Жоқ, шырағым, — деди ол киси — мына^ мениң 
балам. Мэдели бойындағы ағайинлериме киятырман. Боль- 
шевиклерди мен корғеним жоқ.
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— Айт, ҳайўан шыныңды! — деп биреўи мылтықтың 
кундағы менен урып жиберди. Гарры қулашын жайып, муз- 
ға жалып ете қалды.

Атасы азап көрсе, перзенттиң жаны төзе ме, баласы 
шаққан жиғит екен, жаңағы Уральскийғе жолбарыстай 
атлықты. Бир өзи екеўин сулатты. Бирақ, жарақсыз адам 
не қылсын! Баспашылар көплеп келип жиғитти естен тан- 
дырып, музға к> латты. Сөйтип, атасы екеўин бир-бирине 
қосақлап байлап, үкиғе тығып жиберди. Әне, кулаклардың 
қьглўасьг.

Тыңла^шылардың жүреғи түршиғип кетти...

А Й НЫ ҒА Н УЛ

Қэдир бир атадан дөреғен еки жиғит еди. Иниси Жамал 
1941-жылы ғүзғе жақын Совет Армиясы қатарына шақы- 
рылды, фронтқа кетти. Ол 1943-жыл февраль айына шекем 
озиниң аманлығын, жаўдьгн түр-түсин, фронтта корсет- 
кен ерлиғин айтып, жийи-жийи хат жазып турды. Бир 
күни тағы бир хат алды. Жамал бир-еки жиғиттиң қаза 
тапқанын, өзиниң ҳэзир аман екенин жазыпты. Олимди еси- 
тип, Қэдирдиң төбесине муз қуйылғандай болды. Жүреғи 
түршиғип, кози қанасынан атлығып кете жазлады. Фронтқа 
барғанның ҳэммеси олетуғындай көринди. Олим есине 
түссе, тула бойы саўдьграп. жүйкеси қурыйды. Жүреғин 
ба^рына қысып, отырған орнынан орре турып кеткенин 
билмей қалады. Омирди ойлап узак күн тоқсан толғанады 
да жүреди.

Ол күнде елатқа еки түрли хат келетуғын еди. Бир хат 
жақсылық хат. Ол купыя хат емес. Ҳэмме елаттың кулағын 
салып, көзин тиғип отырған хаты. Атланысқа кеткен 
мэртлердиң аманлық хаты. Ағайин я таныстан болсын, 
эйтеўир хат келсе, сол этираптағы кемпир-ғарры, бала- 
шаға жыйналысып, қайта-қайта оқытып шығады. «Жаўдь1 

пэлен қалада куўдьгқ. толен қалада сулатып қырдық» — 
десе, бэриниң кеўли жадырап қалады. Бала атасының,



ата баласының, келиншеғи куйеўиниц тирилиғи менен 
ерлиғине мэзи-майрам!

Бирақ тағы бир хат бар. Ол хатты мына хаттай сарғайып 
күтип, сағынып оқымайды. Буны халық «Қара қағаз» 
дейди. «Қара қағаз» келсе бир мәрттиң оқтан ушып, 
қаза болғаны. Халық жүреғи қабарып, қулпырып турған 
кеўиллер солады. Ел бул хатты кутпсўдин тэрептары.

Бир күни почтальон Қәдирғе бир хат экелип берди. 
Иниси Жамалдан екен. Конвертти ашып, ишинен оқый 
баслады. Хаттың орта белине келғенде оның оңи ағарып, 
жүреғи қысылғандай болды: «... Туўьгсқан ағам Қэдир!» — 
деп жазыпты Жамал — топылысқа кетип баратырмыз. Бул 
саўаштан тири шығы^ымыз я қаза больгўьгмьгз белғисиз. 
Бирақ олғимиз келмейди, жа^ды жеңғимиз келеди. Олсек 
те дастығымызды алып өлермиз. Жақындағы бир саўашта 
эжелден зорға аман қалдым. Днепр дәрьясынан түнде отиў- 
ғе мэжбүр болдық. Душпан дэрьяның арғы жағасында 
беркинисип жатыр. Қәйтсе де атланысты бизлер баслап, 
душпан жатырған қорғанды басып алы^ керек еди...

...Түн тастай қараңғы. Бизлер жаңа өте берғенде, жаў 
оқ жауцырды. Кемеде топланып отьгрьгў қэўипли болған- 
лықтан мен жүзип шьгғьгўдьг кеңес еттим. Жаз айы еди. Оқ 
қардай борап тур. Дэрьяға бойымызды тасладық, дэрьяның 
кең аңғарында жаўьг нғс р лс рд и ң қылтыйған ғеллелери 
коринди.

Арал теңизиниң жиғити болғаныма сонда риза болдым. 
Эмиўдэрьяньгн аржақ-бержағына жаста талай жүзип шы- 
ғып, суўда «көк жон» балықтай жүзетуғынымды биле- 
туғын едиң ғой. Жузиў билмейтуғын бир-еки жаўннғер 
жолдасларымды да сүйреп арғы жағаға шығардым.

Таң атты. Ҳужимғе оттик. Усы саўашта жаўдьгн оғы 
оң кулағымды аламайы менен жулып кетти. Немеңлер, 
ҳэтте ғозлеғенде оқ қақ маңлайдан тийстуғын еди. Бирақ 
мен қу'лағымның қунын қайтардым. Нешелериниң к>лак 
шекесин оққа жандырдым. Бизлерде саат, минут сайын 
өлим қэўипи тобемизде донип турады. Сизлерди жаўдан 
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қорғаў ушын өлип кетсем, не эрман етемен. Көрисе алмасақ 
хош, аға!...

Қәдирдиң қолынан хат жерғе түсип кетти. Ийтелғи кор- 
ғен қояндай мойнын ғиржийтип, жерғе қарап телмирип, 
кози түнерип, еки ернин жымырып қысып тур еди:

Усы ^ақытта Қэлийла келип «Қэдир, бул не? Дениң саў 
ма? Түсиң оңып кетипти ғой, аманлық па, Жамалдан хат 
бар ма?» — деди бетине тиғилип қарап.

— Бар ғой? — деп Қәдир жердеғи хатты алып берди де, 
еки жағына қолын тиреп, самсаз болып отырды.

Қәлийла хатты оқып шығып, ишек-силеси қатып күлди.
— Мине, жиғит! Нағыз Аралдың толқынында туўьглған 

жиғит. Мэртлер олимнен қорқпайды! — Қэлийла усы сөзди 
айтқанда Қэдир жақтырмағандай бетине аларып қарады.

— Неғе қарайсаң. Туўьглған соң түбинде бир олесең. 
Тири қалсаң елғе келесең, өлсең, душпаның менен айқасып, 
кеғиңди алып кетесең. Фронтқа барсаң сен де бир мәртлик 
корсет, жора, — деп ғарқылдап күлди. Бул сөз Қәдирдиң 
шаншы^ына соққы тийғендей болды.

— Мен сеннен фронтты сорап отырғаным жоқ! Не сан- 
далап отырғаның. «Ириғен аўнздан шириғен сөз шығады». 
Батыр болсаң озиң бара бер!

— Мени жибер! — деп военкоматтан еки мәртебе сора- 
дым, жибермейди ғой, жора.

— Жиберғенде қарық етерсең: Бир оқтан өлесең!...
— Олсек олемиз да! Қэлийла қайда екен? — деп сораса, 

баяғыда фронтқа кетип ўатаньга жаўдан қорғап өлди деп 
кейинғилер айтысады ғой!...

— Мениң өлғим келмейди!
— Қэлийла Қәдирди эжиўалап аўзьга қыйсайтты да, 

мырс етип күлди.
— Сениң менен биз олимнен қорқып, ду шпаннан 

жалтарған менен ертең жаў Ақдэрьяға келсе, бэри бир 
екеўимизди де өлтиреди ғой. Болмаса, сени дүкэншы деп 
аман қалдырар ма екен!?...
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«Бэри бир өлтиреди»... деғен сөз Қәдирдиң жүреғиниң 
аўзьгндағьг жараны оннан сайын қоздырды. Бираз ^ақыт 
лэм-мим болды.

Усы ^ақытта есиктен бир бала кирип келип, «Узақбаев 
шақырып атыр» деди.

— Кимди? — деди Қәдир баланың бетине ашьгўльг 
қарап.

— Сени!
Қэдир дүкэнды бекитти де аяңлап жүрип кетти.
Үсен Узақбаев Ақдэрья аўьш советиниң председатели 

еди.
Жасы 46— 47 лерди куўсьгрған. аш олең, арық қара киси.
Қэдир аўьш советтиң кеңсесине келсе, Узақбаев пенен 

колхоз председатели Сабыров тағы 2—3 адам отыр екен.
Қәдир кеңсениң дэлизинде ишке кириўғе жүреғи даўа- 

май, бираз иркилип турды. Узақбаевтың салмақлы даўьгсьг 
еситилди.

— Сэке! Енди кемпир, ғарры, бала-шаға менен исле- 
сиўғе туўра келип т)ф. Жас баласы жоқ қаялларды балық 
аўлаўға пайдаланып, кеткен жиғитлердиң орнын толтыр- 
масақ болмайтуғын болды. Бир шабақ усласа да армияға 
жэрдем ғой!

Айтарың бар ма, Үсеке! — ол аўьф ойға батты да демин 
ишине тартып, кеңседе илиўли т)фған картаға қарады. 
Ийтлер тезирек елден шығып кетсе болар еди. Аў-қураллар 
да ғөнерди. Қайықлар да тозып киятыр. Қарамай да кемис. 
Жаў жағадан алып атырғанда тынышлық ўақьгттағьгдай 
ағаш, май, тор бер деп қалай минлет етерсең. Бүғин он-он 
бес кемпир, ғаррыны шақыртып, ғүрриңлестим. Мың айт- 
саң да «елдиң етеғи кең» деғен усы да, қыйналған ^ақытта 
қыяма! Гоне аў-дузақлардь1 конғелеўғе, қайықларды ре- 
монтлаўға жэрдемлесетуғын болды. Елде жиғитлеримиз 
болғанда кемпир, ғаррылардың мазасын алып қәйтемиз.

— Қара қағаз да бүлдирип тур, — деди Узақбаев оған 
муңайып қарап. — Еситтирмесең тағы уят. Еситтирсең ыза- 
лы жанның жүреғин жаралайсаң.
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Усы ўақьпта есиктиң сыртында тыңлап турған Қәдир:
— «Қара қағаз» деғен ўақта селк ете қалды, көз алдын- 

да өлим елеследи.
Кеңседеғи адамлар далаға шығып, Узақбаевтың бир өзи 

қалған ўақнтта аяғын ғаз-ғаз басып Қәдир ишке кирди.
— Ассалаўма олейкум!
— Уалийкум ассалам!
— Кел, отыр Қэдир. Жамалдан хат келип т)ф ма?
— Бүғин бир хат алдым.
— Ҳе, аман ба екен?
— Аман.
— Тағы да бир топар озиңдей жиғитлерди фронтқа 

жиберейин деп отырмыз. Озиң билесең, жаўдьгн бети қайт- 
ты. Жаў қашса да қарсыласып оледи ғой. Елден тезирек 
шығары^ ушын күш көплик етпейди. Жеңисти жақын- 
латып, елди қыйыншылықтан шьгғарьгў азаматлардың мин- 
нети ғой.

Қэдир самсаз болып, төмен қарап отыр.
— Сойтип иним, армияға шақьгртьгў қағаз келди, — 

деп председатель хабарландьгрьгў қағазын қолына алды да, 
кеңседен қабағы түнерип шығып кетти.

* * *
Әскерликке шақырылған жиғитлерди тийеғен пароход 

Нокистиң жағасынан ыққа қарай кеште шыққан еди. Қуп- 
тан болы^дан аспанды қара булт қаплап, арқадан қатты 
самал ести. Дэрьяның иши алаң-буркан дүбелей.

«Есберғен» шығанақтан айналған жерде издеғи баржы 
ағыс пенен кеселеп дэрьяның жағасына соқты. Баржының 
диспетчери жағаға көшки таслады да, пароходтың қайтып 
айналып келип, бөксер альгўьгн күтти. Эмиўдэрьяньгн ағы- 
сы менен ыққа қарай ылағып баратырған пароход изиндеғи 
баржаны қолайлы жағысқа таслап, қайтып айналып келиў 
ушын еки-үш саат ^ақыт отти.

Баржы жағада турған соң солдат жиғитлер секирип 
далаға шықты да, кими аўқат жеп, кими папирос шеғип 
отырды.
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Қәдир жабайы үйректей көптен бөлинип шетирекке 
шықты. Қалың урықлықтың арасында жүресинен отырып, 
сарсылып ойға батты ...

— Қәйтсем екен!?
Оның көптен бөлинип қалғысы келмеди. Бир қыялы: 

«жиғитлер менен кет!» — деди тири болсаң халық алдында 
абыройлы болып қайтасаң. Ал, еғер тири қалмасам-ше? 
«Оның көз алдында қардай бораған оқ, өлим елеследи. 
Еки көзин жумып қыялы менен «фронтқа» барды, бир 
снаряд ғуўлсп түсип, оның еки аяғының жуўан балтырын 
сындырып кетти. Майып болды. Бул да ҳеш ғэп-аў. Совет 
қүкимети саў болса пенсия береди. Ҳэтте, қаялы екеўи бир 
дүкэнды оң қолдай басқарады.

...Ал, еғер еки қол, еки аяқтан айырылса ше. Қәдир 
келисип майып болады. Бирақ ким ушын майып болады
— халық ушын. Анадан туўьглғанда майып па еди, — 
жоқ. Кимди қорғап — елди жаўдан қорғап... Ел майып 
перзентин далаға таслай ма? —Тасламайды. — Олғенше 
әлпешлеп сақлайды. Бул да ҳеш ғэп! Дүньяның қызығын 
көрип жатасаң! Ал, еғер, өлип қалсаң! — Қэдирдиң денеси 
түршиғип козиниң алды тастай қараңғы болды. «Олип» 
деғен созғе тили ғүрмелғен ўақта, ол ерксиз еки көзин 
тастай жумды. Бир ғезде жылайжақ еди, козинен жас 
шықпайды. Басы мең-зең болды. «Адам неғе өледи екен!.. 
«Гитлер — сволоч!» — деп тисленип, жудырығы менен 
жерди урып жиберди. Урықлардың басын жулып-жулып 
алды... Мени неғе өлтиресең!...

Буннан соң еси кирерли-шығарлы адамдай шалқор-та- 
сына бойын таслап өликсе болып жатты... Самал менен 
шайқалған қамыслардың сылдырлысы, дэрьядағы оркеш 
толқынлардың ғүрилдиси, да^ылдың ысқырған сести 
Қэдирди услаў ушын басып киятырған жаўдьгн эбеший 
дүсирлисиндей еситилди. Ол бэрин умытты. Олим эйдар- 
қасы жутьгў ушын жылысып киятырғандай аўнап, қалың 
урықлардың арасына тығыла берди.



Бир мэҳэли дэрьяға кулағын салды. Пароходтың пәри- 
ғиниң суўдьг ғүреғен сести еситилип т)фды. Пароходының 
басқарған ғудоғы: «Қәдир, сен энтек иследиң ғой, халық 
кэрўаньгаан болинғен сен де жабайысаң!» деп зарланғандай. 
Жамалдың хатын оқып атырғанда Қәлийланың «жаў Ақ- 
дэрьяға келсе бэри-бир олтиреди» деғен сози есине түсти. 
«Кимди өлтиреди?!... Козиниң қарашығындай иниси 
Жамалды, ҳаялн Наржанды, еки нэресте баласын өлтиреди. 
Сонда бул — ким? Көз алдында дар ағашы елеследи... 
Жаралы Жамалды олтириўғе алып келди. Жамал: «Туўмай 
кеткир аға!» деп аларып қарап козинен ғарғыс отын шашып 
тур. Немең солдатлары үйме-үй кирип, аўьглдьг қазан етип, 
бала-шағаны шуўлатьгп жүр. Бул сонда елғе, бала-шағасына 
қараўға бети жоқ. Олимғе тек нэўбет күтип т)ф. Баласы да 
дар астында шырлайды. Қәдир жабайы қашқын!... Азғын 
эке!.. Айныған туўьюқан... Опасыз қостар!!!

Қэдир орнынан өрре турды.
— Жамал! Туўьгсқаньгм! Наржаным! Эҳ, перзентим!
Қэдир есер аўмадай қутырып, дэрьяның жағасына 

қарай делбедей жуўьфдьг Пароход алыста қара^ытып, 
толы кэр^анды тартып, елди қорғаўға, Қәдирдиң елин, 
бала-шағасын, Жамалын жаўдан қорғаўға баратыр. Ал, 
Жамалдың ағасы-ше, балалардың атасы Қәдир-ше! Жамал- 
ды, перзентлерин, омирлик муҳаббатнн — ҳаялнн жаўға 
сатты. Әлпешлеп осирғен ел-елатынан безип кетти. Бэри 
бир енди дүньяда Қәдир жоқ. Қэдирдиң тек қьюлаўда ада- 
сып қалған ийттей ғана сүлдери бар. Олисине тик турып, 
тирисине иззет еткен ағайин-қарындасқа, кетерде кең 
мийримин тоғип, «тилеклеспиз» деп көзлери жаўдьграп 
қалған шийрин перзентлерине, саўашта қан-сорпа болып 
жүрғен инисине, үйдиң ғирдикарының барлық салмағын 
еки ийнине котерғен ҳаялнна қарайтуғын енди, оның 
ажары жоқ. Айдай жүзине айрылмастай қалың ширкеў 
шымылдығы түсти. Бул да олим ғой!

Қәдир сүзек кеселден жаңа турғандай дэрманы қурып, 
аяғын сүрниғе басып, пароход кетип баратырған жаққа
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қарай жағысты жағалап жуўьгрдьг. Дэрьяның жағасындағы 
бүк қамыслар аяғын тусап. найзадай шөғир тула бойына 
жармасып, «Саған жол жоқ, кет азғын» деғендей оратылып 
бетин тырнайды. Қәдир сүрниғип, жығылып т)фып, абы- 
нып өңменин алға созып жуўьгрьгп баратыр...

— Ҳэй, жолдаслар! Кешириң мени, алып кетиң жоралар, 
ағалар! — деп еки-үш мэртебе сүренлеп қышқырды.

Бирақ пароходтың баржысы толы жаўьгағерлердиц 
мәзи-майрам болып күлисип баратырған ғаўьгрльгсьг. қосық 
айтқан да^ыслары ғана емески еситиледи. Бул даўьгс оны 
келемеш еткендей оннан сайын ызасын қоздырды. Дэрья- 
ның кенарын толтырып, көшкен аўьшдай болып баратырған 
пароходтың маштында толқынланып ойнаған қызыл бай- 
рақ: «Қәдир өз басыңды қәдирсиз қылдың!» — деп ба- 
сын шайқағандай, жүреғине биз суқты. Ағысты сызып 
баратырған пароход оған кошкен толы елаттай көринди. 
Қэдир озин ж)фтта адасып қалған жетим күшиктей сезди.

Ол көшке жетемен деп ғырра жағыс пенен бир сааттай 
жу^ырды. Окпеси исип, аўзнна тығылды. Бул қуўған са- 
йын, бэледен жыйырылып қашқан кэрўандай пароход кем- 
кем араны ашып, тек узақтан буўдақ түтинлериниң кокте 
сағымы ғана коринди.

Қәдир қара терғе шомылып, ҳалдан кеткен соң, қалың 
қопа — жекенниң үстине бойын таслады...

Ғ И Т Л Е Р Ғ Ү Н А Л Ы

Жэмийла — Сапар армияға кеткенде ашылған ғүлдей 
қулпырған келиншек шағы еди. Сапардан үш айлық 
ҳэмиле пайда болды. Қаяллардың иши үлкейғенде ғана 
жүклилиғин аңғаратуғын еркеклердиң бириндей Сапар да 
Жәмийланың жүкли болғанынан бийхабар еди.

Узақ сапарға атланар алдындағы муҳаббат күниниң 
тамашасы оз алдына ғой! Еки жас бир-бириниң дийдарына 
тоймай узақ ғүрриң етип отырды.

— Бизиң кемпир мэрт-аў, Жэмийла, — деди Сапар 
күлимсиреп.
18



— Бизиң енем )фыс басланған күни-ақ пайын жылап, 
соннан соң белин беккем буўдьг. — Жэмийла Сапардың 
мойнына қолын салып, көкиреғине басын сүйеди. Неғе 
адамның жылағысы келе береди. Жүреғимди тас етким 
келсе де, нэренжан кеўлим босап былбырайды да турады!...

Жәмийла узак кирпиклерин үсти-үстине қақты. Му ңай- 
ған қара көзлери жасқа жуўьгльгп кетти.

— Жэмийла, ойтип, бала болма! Жаўдь1 жылап жеңе 
алмайсаң. Сендей мыңлаған рус. украин қызлары қолына 
жарақ алып жаўға қарсы урысып жүр.

«Мыңлаған» деғен соз Жэмийланың асаў жүреғин қам- 
шылағандай, шоршып басын көтерип, косинкасының ушы 
менен козиниң жасын курғатты.

— Мен де... деди де ол созиниң артын айтьгўға Сапар- 
дан уялды. Бирақ жиғит ярының сөз рэмэўизинен айтажақ 
пикирин сезди.

— Сен фронтқа бармайсаң! Бизлерғе азық жеткерип 
турсаң. урысқа сениң де үлес қосқаның. Соның ушын бир 
оқты артығырақ атармыз!...

— Сапар! — Жәмийла уялып төмен қарады. Мен жүкли- 
мен ғой!...

— Қашаннан бери!
— Үш-төрт ай болды.
Сапар бетине тиғилип қарап, мыйығын тартты да 

кушаклап ернинен сүйип алды.
— Бул күтэ куўат болды ғой, маған! Аман жаның қалса 

жақсы баға ғөр!
Ертеңине Сапарды Жәмийла узатып салды да үйде 

қарап отырғысы келмей, колхоздың жылым бриғадасына 
қосылды...

Бирақ үш торт ай ислеп жүклиликтен үйде отырып 
қалды.

Сапардан еки-үш айға шекем «әскерлик онерди үйренип 
атырмыз» — деғен хат үзилмей келип турды. Арадан бир 
жыл өткен соң Сапардан: «Урысқа баратырмыз, жеңиске 
тилеклес бол. Әскербайдың суўретин алдым. Аўзь1, мурны
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маған, көзи саған усапты ғой. Денса^лығыңа жақсы қара. 
Мен ушын бир сүйип қой. Хош, Жәмийлам» деғен хат 
алды. Буннан соң хат үзилип, тым-тыртым хабар болмады. 
Почтальон келғен сайын сорай-сорай аўзь1 да тозды. Жолы- 
на қарай-қарай көзи де сарғайды, почтаға қатнай-қатнай 
табаны да қабарды.

— Бул неси... Жәмийла сарсылып, етин жеп иштен 
қысылып күн-күннен жүдеди. Ақ жүзине сепкил түсти. 
Козинен уйқы қашты, иштейи аўқатқа тарылды. Назлы 
кемпир келинниң бул уўайьгмьгн сезсе де, жүрек жарасына 
шыпа таба алмады. Ол да өзин қанша берик усласа да, 
соңғы күнлери оң жақта атаңдай шоғип, зарланып көзинен 
жас таслайтуғын болды.

— Келинжан, — деди бир күни енеси — сары уўайьгмға 
сарсылып өлерсең. Мен олсем ҳеш ғэп, төримнен ғорим 
жуўьгқ. сен олсең Әскержан кози телмирип жетим қалар. 
Ҳаял-қь1злар менен кеўил котерип, жети-сеғиз күн жылым 
салып қайта ғой. Әскержан да емшектен шықты. Ендиғи 
жағында сыйырдың-ақ сүти менен озим сақларман. Тала- 
быңнан қалма. Бир жылдан берли атыңа балық жазылған 
жоқ ғой. «Мешкей деғен жаман ат». Урысқа баласы кеткен 
мениң бир өзим бе, куйеўи кеткен сениң бир озиң бе? Коп 
жиғитлерден ҳэзир хат кешиғип тур дейди ғой. Баслық 
бала да бизлердиң муңайып отырғанымызды корип, қатты- 
қайырым ғэп айта алмай, арқасына аяздай батып жүр. 
Тэўекел «ку даның исине» қайыл болдық. Тири болып, аман 
келсе, қыяға кеткен суңқардың қолымызға қайта қонғаны. 
Қурбансыз атланыс бола м а... Тэўекел, көндик.

«Қурбансыз» — деғен ўақнтта Жәмийланың тобесинен 
му'злы суў қу йғандай қуйқасы жуўлап. кемпирди бэледей 
корип, аларып бир қарады да, шыдай алмай жылап жибер- 
д и ....

Кемпир соңғы созиниң келинине аўнр тийғенин сезди 
ме, оз өзинен ол да қысылып, албырап төмен қарады. 
Дүньяға шыққалы төрт ул, үш қыз көрип, жетеўиниц алта- 
ўьга қара жерғе көмип, тек Сапарды ғана сум әжелден аман 
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алып қалып еди. Жасы қырқтан асқанда ери де қаза тапты. 
Усы қурбанлардың салмағын бир ийин менен көтерғен 
кемпир өзин сабырлы тутып. шүкирлиғи басым еди. Жас 
келинниң бес-алты ай хат кешиккенине балықтай туўлап. 
запырандай сарғайып жүрғенин сезип, белине мэдет болар 
ма деп айтқан сөзи еди.

— Олай болмады, қайта алысайын деп турған отлы 
шоқты үплеп лаўлатьш жиберди. «Эй, жаслық ширкинай, 
ғаррым өмир бойы маған да керек еди» деди ишинен. Тағы 
муңлы жасты аяп, кеўлин алды.

— Жылама, шырағым! Сапаржаным келеди екен. Кеше 
түс көрдим. Тобемди қаплап турған қара булт батыс- 
қа қарай серпилип, жадырап күн шықты. Сол ўақта көк 
кептерлер аспанды қаплады. Мени айналып ушады. 
бирақ қасыма жуғарада келмеди. Енди кетти-аў деғенде 
бир кептер артына айналды да, төбеме қонды. Оянсам 
түсим екен. Кошкен қара булт — душпан. күн ашыл- 
са — парахатшылық, кептерлер — кеткен жиғитлер, төбе- 
ме қонған кептер Сапаржаным ғой! — деп жорыдым. 
Қорқпа, шырағым, мэз-майрам болып жүре бер, балам! 
Сапаржаннан хат келсе, биреўден сүйинши соратып хабар 
жиберемен.

Бул сөз Жэмийланың үстиндеғи аўнр постынын сыпы- 
рып таслағандай болды. Тула бойы серғексип, жүреғи куўа- 
ныштан шэўкилдеп соқты:

— Айтса, ене, мен неғе түс көрмеймен. Коремен-аў, он- 
дай куўаньп±1ль1 түс кормеймен.

— Коресең еле, балам. «Түске де исенбе, түссиз де 
болма» деғен ата-бабалар! Жаман түсти жорымай тез есиң- 
нен шығары^ керек.

Қәне, онда мен кетейин, ене! Колхозға еплеп жэрдем- 
лесип т)файын!

— Сөйт, шырағым.
Жэмийла жылым салғанда кийетуғын кийимлерин 

кийинип, «саў отыр, ене» деп есиктен шығып кетти.
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* * *

Мийзам айының тамылжыған ыссы күни. Назлы кемпир 
қара үйиниң артқы шийин түрип таслап, жапсарда уршық 
ийирип отыр. Көлден жаңа келғен Жэмийла узын қара 
шашын тарқатып, сабынлап жуўьгп. шайып, мүйиз тарақ 
пенен тарап, енеси менен ғүрриңлесип отыр.

— Сөйтип, ене, баслық қайнаға мени неғе көлден 
шақыртты екен. Балаңнан хат-хабар болды ма екен?

— Басқа бир жөн бар шығар, балам. Озғе жумысқа 
жибере ме, ким билсин. Шай-пайыңды ишип болып, кеңсе- 
сине барып қайт.

Усы сөзди айтты да Назлы кемпир далаға шығып еди, 
коп ғидирмей хаплығып есиктен кирип келди. Бул ўақнтта 
Жэмийла шашын жуўьгп атыр еди.

— Шашыңды бир орим етип орип, орамалыңды тарта 
ғой, баслық баланың өзлери усы жаққа киятыр, — деп 
кемпир төрғе шығып үйдиң ишин жыйнастыра баслады.

— Кимлер?!... Бизиң үйғе киятыр ма?
— Аўьш совет, Мэтеке қ)фдас — ушеўи. деп кемпир 

торғи ашық кереғеден тағы сығалап қарады да — бизиң 
үйғе б)фылды, — деди.

Не ушын екенин ким билсин. Жэмийланың тула 
бойында бир қылшылды пайда болды. Жүреғи өз-өзинен 
ҳэўлирди. Бир бурым туўе еки бурым етип шашын ҳэп 
заматта өрип таслайтуғын шэбик қоллары қалтырап, жүре- 
ғи дүрсилдеди. Сипсени алып ошақты сыпырайын деп оқта- 
лып еди, аяқ-қолы уйығандай сезилди.

«Астапыралла, аманлық болғай да!» — деди ишинен.
Кемпирғе қарап еди, ол да қойған затын қайтып таба 

алмай ғабырысып жүр екен.
Усы ўақта дәслеп Мэтеке, оннан соң Узақбаев Предсе- 

датель ушеўи кирип келди. Кемпир менен келинниң үрейи 
ушып сескенғенин сезди ме, Мэтеке отырар отырмастан 
күле шырай келбет көрсетип, ғарры-кемпир арасындағы 
ҳэзилди баслады.



— «Қартайса да тулпардың даңқы жатпайды» деғен, — 
Назлы еле куўнаксан ғой! Аяқты басы^ың жарап қалды...

— Сапаржан аман келғенше ғаррылыққа жол бермей 
т)файық та. Қалай балаңнан хабар бар ма? — деди кемпир.

— Жақында бир хат алдым. Эйтеўир, тирилиғине 
шүкирмиз. Бес-алты ай хат келмеғенғе қарағанда баладан 
айрылдық па деп қорқып жүрдим. Бэри тири келе берғенде 
урыс бола ма! — ғарры алыстан дузак қ)фып сойледи.

— Бизиң баладан хабар жоқ. Қәйдем!... — Кемпир томен 
қарап муңайып ойланып қалды.

Кемпирдиң бул сөзине ҳеш қайсысы тил қатпады. Үше- 
ўи де томен қарап тунжырасып бираз ўақнт бир-бирине 
тиллеспей отырды. Узақбаев эллен ўақнттан кейин Мэте- 
кеғе козиниң астынан қасы-қабағы менен бир нэрсе деп ым- 
лағандай болды.

— Назлы! — деди Мәтеке даўьгсьг қалтыраңқырап шы- 
ғып — омир бар жерде, олим бар. Туўьшған соң өлмек па- 
рыз. Олимди жаңа көрип киятырғанымыз жоқ ғой. Белиңди 
беккем буў! Сапардан «Қара қағаз» келди...

— Ойбей!... деғен кемпирдиң ашшы бэд даўьгсьг шықты 
да сылық етип қулады... Жэмийланың шала өрилғен қара 
шашы қайтадан жайылды...

* * *

Жәмийланың торкин журты «Талжап» бойында еди. Бир 
атадан бир ул, бир қыз дөреп, улдан жалғыз деп Қабылды, 
қыздан жалғыз деп Жәмийланың ата-анасы бетине жел бо- 
лып тиймей ерке осирди. Қабыл былтыр армия қатарына 
шақырылып кетти. Бирақ оннан жеңил жаралы болдым 
деғен хат келип тур.

Анасы Сарығүл кэй^аны адам болса да, әкеси Торебай 
биймазалаў киси. Ол жас күнинде Жәмийлаға жайма- 
шу^ық минезде мэпелеғен эке болса да, қызы ержете келе 
кепкен теридей баўьгрьг тартылып, бурынғы ҳокки, ғүрт 
минези күннен күнғе бурқасынлап қатал эке болды. Оның 
себеби: бириншиден — сайыз ойлап, кеўлине келғен иске
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көзсиз урынатуғын өжет минезликтен болса, екиншиден, 
кисиниң тилине ерғиш, өз ақылы менен сабырлы шешиўғе 
шорқақ киси. Кеселеп бир бағытқа аўса, кемеси қайырға 
тийғенше жөн алған бетинен қайтпас. Бул минезиниң 
пайдасынан зыяны көп еди. Оның үстине Жәмийла ер- 
жеткен шағында Торебай қомпаңлап: «Қуда боламан. 
Жәмийлажанды қутлы жерине қондыраман» деп нэшебент 
Отеп деғен киси менен бир кеште көкнарға тойып отырып 
пәтия оқысты.

Бул қьшўасьш оз пэмине орынлы санаған Төребай үйи- 
не келип, көкнардың қызғыны менен елитип отырғанда 
қуда түсип келғенин айтып салды. Бирақ өзинен басқа ҳеш 
кимнен «бәрекелла болыпты» деғен бир а^ыз сөз еситпеди. 
Улы менен қызы атаның жағасынан алып, қарсы сойлеўғе 
ийбе етсе де, жастан қаны қарысып, ети ерискен қосағы 
Сарығүлден тийисли «пайғазысын» алды!

— Алжыған! Дүньяға шыққандағы жалғыз қызың еди, 
«теңи келсе теғин бер» деғен, рийзалығын алмай басып- 
женшип жылатып көкнаршыға келин қылып берсең исиң- 
ниң қырынға кеткени! Жэмийла куйеўсиреп жүрсе өзи де 
теңин таўьш алады. Тапқан кудасына болайын! Қалың мал 
алады-мыс!... Кемпир келемеш созлер менен ғаррысына 
дэпинип а^зын қыйсайтты.

Төребайдың буған зығырданы қайнап кетти. Ҳасасьш 
алып кемпирғе қарап жуўьгрдьг. Бирақ элле неден тартын- 
ғандай батынып таяқ ура алмады. Кемпирдиң де тоятына 
қанып турғанын сезғен ғарры аяғын тапылдатып, мушын 
түйип, тислерин сақылдатып, көзлерин алартып, тек сөғине 
берди. Бундай урыс-кағыс ғезинде Сарығүлдиң сабырлығы 
да, ғайбарлығы да бар. Гейде ески дэстүр бойынша «ериң 
пирим» деп санайтуғын ол «еринен таяқ жеғен қатынға 
дозақ оты ҳарам» деғенғе исенип, ҳасаға жа^ырынын тутса. 
ғейде ғаррының тақыр жерден шаң шығарып, урған таяғы 
жанына батқан соң жоталы, жа^ырынлы кемпир «кэпир-ақ 
болайын» деп пэжмүрде ғаррының мойнынан мойынпаш 
24



алып айқасады. Ҳаль1 жетпейтуғынын билғен Төребай 
«шалма қатын шалма, шалсаң жығасаң» деп тырмысады. 
Дэўдей ири жоталы кемпир хасаны есикке шыңғытып 
Торебайды жерғе котерип урып. қэне қоясаң ба? — дейди». 
Қояман! — дейди ол. Кемпир қанша ашьгўға минсе де, ерин 
сыйлап, беденине қол тийғизбеди.

Бетинен алғанына қатты ызасы қайнап отырған кем- 
пирди сөккени болмаса, таяқ урнўға тағы «баяғыдай мас- 
қара қылама» — деп ғарры тартынды.

— Нәлет, саған нәлет! Отлама, пәтия оқылды. Ис тамам. 
Бизиң ата-баба, үрим-путағымызда атаның буйрығын. хүки- 
мин бийкар еткен нашар жоқ.

— Ҳаў, алжыған-а^! Бул қай заман екенин билесең бе? 
Мени арбаның алтақтасына байлап әкелдиң. Кондим! Ығба- 
лым шығар! Ол күнде мени жарылкайтуғын заман жоқ еди. 
Ҳэзирғи жасларға енди соны ислеп көр!... — Кемпир терис 
қарап тоңқылдады. — Пәтия оқылды-мыс. Пэтияңды барып 
қайтып әкел!

— Гарры узак күн туўласа да, кемпири, улы я қызы 
болып оның сөзин пэтиўаға алмады. Усылай бир-бирине 
томсырайып жүфғенде Жэмийла Сапар менен кеўил жарас- 
тырып бир күшде қашып кетти. Арадан жыл отпей урыс 
басланды. Қыздың уўайьгмьгн шеғип жүфғенде, баласы да 
фронтқа кетти. Бирақ «қызы бардың назы бар»лықтан ба я 
сөзимди сыйламады, жүзин көрмеймен» деп баўьгрьш тас 
қылып таслады ма, эйтеўир Торебай Ақдэрья бойынан бир 
неше рет өтсе де «қызымды көрейин» деп Назлының үйине 
қайрылмады.

Сапардан келғен «қара қағазды» еситтирғен күни-ак 
Торебайдың үйине атлы хабар келди... Торебай дэслеп бираз 
томсырайып отырды да, урыста жүфғен өзиниң баласы 
есине түсип. жүфеғине аянышлы сезим кирди. Ешеғин 
ертлеп, Ақдэрьяға жүфип кетти.

Торебай жолда ҳэр қыялға донеди... Қызы қашып кет- 
кен соң пәтия оқысқан моллалары, «көкнаршы» кудасы. 
Торебайды үйине шақыртып ақыретлеп таслады. «Лебизин
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жутқан мусылман кэпир болады» деп моллалар оның 
үрейин ушырды. Қысылып албыраған Төребай:

— Тири болса, сол қызымды есиғиңе экелип беремен, 
түбинде сениң келиниң, — деп тағы ойланбай ўэде етип 
еди, баласының сылбыр минези менен корғенсизлиғинен 
талай жерғе қуда түсип, бедели қайтқан кудасы ақ пейил 
Торебайдың зәрресин ушырып сойледи.

— Енди алдасаң, терис пэтия беремен. Кокнаршының 
ғарғысын ал, оңайын десең! — деп еди. Торебай ант ишип, 
ўэде етти. — Усы ўэдеси есине түсип, «мусылманлық 
парыздан қ>тылатуғын болдым» деп «қара қағазды» 
еситкенде дәслеп шоршынса да, алдынан жылап шыққан 
қызының кеўли ушын бир-еки даўьгс шығарып, үйғе кирип 
Назлыға кеўил айтты. Аздан кейин сыр шашпай қайтып 
кетти.

...Гүзек айында Сапардың жылы толған садақасына 
Торебай келип, асты тарқатып болған соң, кемпир менен 
оңаша қалып ғэп баслады.

— Қудағай. айта алмай жүрғен купыя ғүрриңим бар 
еди — деди сақалын сыйпап. — Олмектиң изинен олмек 
жоқ. Сапаржанның жайы жәннетте болсын. Жэмийлажан 
жас қалды. Жас баланың бахтын байлап отырмай, биймәлел 
ақ пәтияңды берсең. Қалай болар екен. Окпелеп жүрме, 
кудағай. Қалыспан де!...

Жэмийла бул ^ақытта үйде жоқ еди. Кемпир 
Төребайдың бетине жеркенишли коз бенен бир қарады да, 
суўьгқ демин алып, ишинен ғүрсинип зарлы нама тартты.

— Окпелеп, окпелемей не қылайын, Перзент сеники, 
меники емес. Бирақ «кеткен жаннан үмит бар» деғен 
Сапаржанымды олдиғе аўзнм бармайды. Не деғен менен 
қ)гда, бул ғәпиңди ерте еситтирдиң. Гүдер үзсем өзим де 
жас нашардың бахытына кесир болмай, руксат берермен 
деп жүр едим. Илажым қанша...

Торебай кемпирдиң жуўасьш сойлеғенине к>уанып 
кетти. Ол: «Кемпир бэд даўнсқа салып жылап жиберсе, 
қоңсы-қобалар жыйналып маған кейисе, минези шеп 
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қызымнан аўьф сөз тағы еситсем, бул үйғе қайтып адым 
атлаўьш қыйын болады ғой» деғен де қыялда еди. Бирақ 
кемпир мэртлик етти. «Ози хасыл жан» — деди ишинен.

Торебай жорта мыйығын тартып, күлип сөйледи. Бирақ 
кемпир оның куўаньгшьша иштен жеркенди.

— Сойтип к>дағай. есиң пүтин киси екенсең, эбзели 
олимнен басқаның ертеси жақсы. Ери жоқ келинди сақ- 
лап сенде абырой алалмассаң, мениң де бетиме ширкеў 
болар. Үйғе алып кете берейин. Буйырған биреў табылар. 
Жәмийла қай жақта жүрсе де, сениң идиралды келиниң. 
Мен де қатнасты үзбеймен.

Кемпир: «ҳм!» — деди де, сарсылып қойды. Төребай үй- 
ден шығып кетти.

* * *

Отептиң Дэрибай деғен баласы бар еди. Бала жети- 
сеғиз жасар ғезинде, «Қазақ аяғындағы» қайын журтына 
қыс азық көкнарын ғамластырып кайтьгў ушын баласын 
алып қыдырып кетти. Қайтарда кокнарға тойып алып, 
балық-шабағын артып ешектиң үстине баласын минғизип, 
ешеғин қуўьгп айдап киятырғанда «Шәпнениң батпағына» 
жығылып баласының оң тобығы шығып кетти. Доктордан 
атлы кашатуғын Отеп бираз күн тэўипке бақтырып, пор- 
ханға қақтырып жүрғенде ет байлап кетип, баласы майып 
болды.

Оның үстине «кудай қарғағанды пайғамбар ҳасасн ме- 
нен түртеди» — деғендей бетине күйдирғи жара шығып, 
жүзи күйғен шанаштай бүрилип, еки көзи тартылып қалды. 
Сонлықтан бул бойда әскерликтен қалған жас жиғитлерден 
бир өзи.

Баласының арбадай айыбының үстине ийкемсиз сыл- 
быр, элпайымы жоқ, нашар жиғит екенин сезғен Отеп 
Сапардан «қара қағаз» келғен соң, коп узамай: «Озим 
тири ўақта үйлендирип кетейин» деп Төребайдың үйине 
қатна^ды жийилетти. Араға «Тоқымбет»тиң бас котериңки
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жас үлкенлерин салды. Көпшилик ағайин азғырып, ақыры 
Сарығүлдиң де «мак> л»! — деғен ўэдесин алды.

Сарығүл Жәмийланы алып кайтьгў ушын Ақдэрьяға 
кетти.

* * *

Төребай кеткен соң Назлы кемпир еки бүкленип жатып 
қалды. Қайғысына ортақласып отырған келининен, кеўил 
алданышы болып т)фған ақлығы Әскербайдан айырылыу 
Сапар кеткендеғи айралықтан, алты баласы менен қостары 
олғендеғи күйиктен зили басым жүк болды. Ол күнде де 
куўатльг шағы еди. Ал, ҳэзир қабырғасы қайысып, қар- 
тайған шағында бул жүкти котериўғе ол дәрмансыз.

Жэмийла есиктен кирип келсе, кемпирдиң узак жнлаў- 
дан сарғайған солғын жүзин көрди. «Баласын сағынған 
шығар» деп Жәмийла муңайып. баласын емизди. Кемпир 
келинине тиғилип қарап:

— Ш ырағым Жэмийла, енди сеннен де айрыламан ба?— 
деп баладай сыңсып, еңкилдеп жылады. Кемпирдиң сози 
Жэмийланың да баўьфьш еритип жиберди. Еки козинен 
носердей қуйылып жас тоғилди. Әллен ўақнтта басын 
жоқары котерип алды. Тула бойына жиғер енди.

— Жылама, ене! — деди ол. — Мен бул елаттан кетпей- 
мен. Сапардың туўьглған елатын козиме тотиядай басып, 
ба^ырымды шашым ағарғанша күтемен. Сапарды туўған 
сени олғенше әлпешлеп бағаман! Мен...— Жэмийла буннан 
соңғы сөзди окпеси исип айта алмады. Көзинен жасын 
тоғип турып ишинен айтты: «Ярым жүрғен көшелерди, ал- 
тын шашым менен сыпыраман!»

— Көп жаса, балам! — деди кемпир — сениң менен 
Әскержанды корип жүрип, олсем, рийзаман!...

Сол ^ақытта қолына таяғын услап Сарығүл кирип кел- 
ди. Қызы менен к>дағайының келбетине түксирейип бир 
қарады да, аман-туўелик сорасты. Келин-енениң бир- 
бирине муңын шағып уўайьгм дэрьясына батып отырғанын
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Сарығүл де иштен аяды. Ертеңине сыр бермей астыртын 
к>дағайына Жэмийланы алып кетиўғе келғенин айтып, 
«өзиң бил» деғен жуўабьгн алған соң, қызына қарап:

— Ығбалың усында болса илаж не! — деди де ынжыл-
ды.

Жәмийла тил қатпай, сазырайып отыра берди. Шешеси 
тағы сөйледи.

— Сениң аядай кеўлиц жай болсын, жыламасын — деп 
сүйғениңе берип жибердим. Дүньялы деп ҳеш кимниң қара 
тийинине қызыққаным жоқ. Енди! Ата-анаңның да тилин 
алыуың керек, қулыным!... Оған Жәмийла катьгўланьш:

— Маған Сапардың журты жат емес, озимниң тэжим 
берип еңкейип түскен елатым, келиншек бетимди ашқан 
есиғим. Мен бул елаттан ҳеш қайда бармайман. Маған 
ғамхорлығыңызға рахмет, қайта бер, апа! — деди.

Сарығүл қызының бетине аларып қарап, долы апш ў 
менен енди дәпинип сойледи.

— Сени жаңғыз — деп толы «Тоқымбет» елатын аяққа 
басып, атаңның «куда атын» айтысып оқыған ақ пәтиясын 
бузып. бир тийинсиз Сапардың қанжығасына байлап 
жиберғенимди умыттың ба, қатын! Енди Сапар өлғен соң, 
саяқ-сандыраққа үстиңди жол қылып «пәленшениң жесир 
қызы пәлен болып отыр» — деғен ж)фттың насағын тағы 
арқалатқың келе ме!!!...

Анасының соңғы сөзи жүреғине аяздай батып, Жэмийла 
исинип кетти.

— Еғер байсырасам, «қабасан— ашамайлы»дан да адам 
табылар!... Сапардан еле үмитим бар — Жәмийла усыны 
айтты да солқылдап жылады.

Кемпир оннан сайын долланды.
— Керек емес, «қабасан»нан қыз қарызым жоқ. Туўған. 

асыраған мен болсам, «қабасан»ның не хақысы бар. Ертең 
«Тоқымбетлер» келип сүйреп кемеғе салып кетеди.

Назлы кемпир к>дағайы менен келининиң тартысына 
торелик ғэп айтнўға тили мүки болып, самсаз отыра берди.
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— Әскер семьясына бүлк сальгўға не қаққысы бар! — 
деди де Жәмийла орнынан т)фып майданға шығып кетти. 
Б)гннан соң Сарығүл Назлы менен салқын хошласып, аўь1- 
лына қайтты.

* * *

...«Тоқымбетлер» бир кеме болып, Жәмийланы алып 
кетеди-мис! деғен ғалаўьгт тарады.

Бул су^ық хабарды еситип «элле қандай заман болады!» 
деп жүреғи ҳэўлирғен кемпир үйде Жәмийла жоқ ўақнтта 
бир саўасьга таўьш, ақьглласьгў ушын Мэтеке менен Қэлий- 
ланы шақыртып алды.

Есиктен ҳаўль1ғьш кирип келип, екеўи оң жапсарда 
отырған соң кемпир ашшы ғүрсинип, айтажақ созин бас- 
лады.

— Сизлерди тарығып қысылған соң, жаўшьна белсенип 
қарсы турнўға мэдарым болмаған соң шақыртып отырман 
Қолдан қаршығам кеткен соң жарғанат та жаў болып тур. 
Бүғин қудалар келип, келинди алып кететуғын усайды. 
Усыны еситкели ғүйзелип турман... Ағайин кеңесиңди айт, 
жэрдемиңди корсет. Мен айтып болдым...

Мәтеке томен қарап, бираз ойланды да, мыйығын тарт-
ты.

— Баяғыда қыяттың бир жиғити көлғе барғанда нәре- 
тесин сүйреп баратырған шортанға ўэжғе тур! — деп тура 
умтылған екен. — Бизлер де елатпыз. Тиллесер. Қызын сүй- 
реп алып кете бермес. Уэжлесер...

Мәтеке усыны айтты да «сен не дейсең?» деғендей 
Қэлийлаға қарады.

— Сиз кэтқудасыз, ўэжлесе бериң. Бизики дэлден туўрн 
хабар. Жесир бермеймиз. Беллесемен десе жағаға қайыс 
тиғип шыға беремиз, — деди.

Назлы Қәлийланың созинен жиғер алып, буўьшьг бекис- 
ти ме, солғын келбетине қайтадан ажар енди.

Усы мезғилде қара үйдиң сыртында ғаўьфласқан даўью 
еситилди.



Мәтеке сыртқа кулағын салып:
Солардың өзи болмағай-да, — деди. Усы сөзди айтып, 

аўзьш жыйғанша болған жоқ, есиктен хаплығып Жэмийла 
кирип келди де кемпирғе қарап:

— Бизиң ағамлар. Тосек салайын, — деп жьгйнаўльг 
кентке асылды.

Үйғе бириниң изинен бири сэлем берип үш ғарры кирип 
келди. Ишинде Төребай бар.

Келғенлер дэслеп Назлы менен, оннан соң Мэтеке, 
Қэлийла менен аман-туўелик сорасып болған соң бир қатар 
кийимлерин шешип, орамаллары менен маңлайларының 
терин сүртти.

Бираздан соң ортада отырған шийкил сары, үңирек коз, 
батық м)фын ғарры өзлерин таныстыра баслады, Мэтекеғе 
қарап:

— Бизлер «тоқымбетпиз». Мениң исмим Теңел, — деп 
сақалын узын арық саўсақларн менен тарап, тамағын қы- 
рып, бир-еки жотеллеп алды.

Мәтеке қонақтың бетине бежирейип қарап турды да:
— Ҳе, Теңел суўфн деғен сиз боласыз ба? Жас сора- 

сайық, — деди.
— Бир кем алпыс.
— Онда түйедей қурдас екенбиз.
— Аўа.
Сол ^ақытта оң қапталында саққа жүғинип отырған 

ийеғи қэлиптей жуқарған. еки урты үңирейғен, козиниң 
н)фы қашқан киси Теңелдиң шалғайын тартып ғәпин боле 
берди. Теңел ол кисиниң бетине жалт қарап қас-қабағы 
менен сойлесип болды да, енди Жәмийлаға бурылып:

— Қызым, мына атаңның нәшеси бар еди. Көкнар езғен- 
дей ыдыс! — деди.

Жэмийла үлкен лаўабн кесени алдына қойды. Бирақ 
нәшебент киси тағы Теңелди түртти, ол тағы жалт қарап:

— Ҳэй маңлайы қара! — деди күлип — усының менен 
қайта-қайта езип ише берсең-о! Адамның жети насырын
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бүктиң ғой. Ш ырағы\* үлкен табақ әкелип бер! — деди 
Жэмийлаға.

Жәмийланың үрейи ушып. ғаррыға жеркенишли қарады. 
«Бизиң ағамның қуда болып жүрғен Отеп көкнаршы деғени 
)гсы шығар — деди ишинен. — Мени өлсин деп тап қылған 
екен»!

— Бул киси ауылымыздың абыройлы ақсақалы Отеп 
молла деғен, — Теңел слупы қ>далардан кеширим сорап, 
өзиниң дилўарль1ғь1н сездирғиси келди. — Айып етпейсиз, 
к> далар. Жақпасы болған соң шамалы «ашшы» ишеди...

— «Шамалысы усы болса» — деди Назлы ермек етип.
— Ҳа, зыяны жоқ, — деди Мәтеке м)фтынан күлип. — 

Сизиң а^ылды «баспағына шекем көкнар ишеди», бизиң 
аўьшдь1 «баласына шекем арақ ишеди» деп бир тақьгўа адам 
сықақ етип кетипти ғой.

Отырғанлардың ҳэммеси бул созғе кеңкилдеп күлди.
— Сойтип, қуда, хызмет жайын сорасып отырайық, — 

деди. Мэтеке Теңелғе ғэптиң ушын таслап.
— Теңел бармақларының ушы менен муртын еки жаққа 

айырып тарады да, ғэп баслады.
— Усы үйдеғи келиниңиз мына Төребайдың жалғыз 

қызы еди ғой. Дүньяға шығып пақыр бир ул, бир қыз көрип 
еди. Баласы армияда жүр. Бэҳэрғи ортеңдей бул урыс- 
тың жалыны шарпымаған аўьш бар ма! Бизиң елден де 
бираз жиғитлер кетти. Бир қатарынан «қара қағаз» алдық. 
Жақында мына Назлы қудағайдың баласы бизиң куйеў 
баладан да «қара қағаз» келди деп еситтик. «Патшаның 
атланысында қаза болса шейит» дейди ғой китапта. Бийша- 
раның төсеғи торқа болсын! — деп Теңел аз ғана тыныспа 
жасап көзиниң қыйығы менен отырғанларға бир қарады 
да, ғүрриңин аяқлап кетти. — Сойтип, бизлердиң хызмет 
жайымызды сорасаң, «олмектиң изинен олмек жоқ» деғен, 
болмас ис болып қалды. Нашар баланың жат журтта жесир 
отырыуы арқамызға аяздай батады. Бийнеке келинди сақлаў 
Назлыға да жақсы емес. Соның менен узын ғәптиң келтеси, 
32



биймәлел руксат болса, Жәмийланы елғе алып кетейик, деп 
келдик. Ағасы келғенше Төребайға суйеў болып отырсын!

Теңел суўпьг мен айтып болдым деғендей оң жақтағы 
копшикке сүйенип, төмен қарап ишинен «усы дилўар- 
лығым ушын қызыңнан алажақ қалың малыңның үштен 
бирине шерик қылмасаң, Жәмийланы тоқсан есикке таныс 
қыларман» деп бетин жыбырлатып муртынан күлғендей 
болды.

Назлы бир дизеғе қонып, шынтағы менен тиреп, есик 
бетке телмирип қарап отыр. Отеп ғарры ғэп, сөз бенен иси 
болмай көкнардың қызығында. Төребай «исим оңғарылды» 
деп тырысқан тула бойы жазылысқандай болды. Мәтеке 
ғарры суўьпч демин алып, Теңел суўпьгға тиғилип бир қара- 
ды.

— Суўпьг жора, айтқаныңыз орынлы, перзент Торебай- 
дики, оған да^ымыз жоқ. Тири кеткен жиғитлер тири келер! 
деғен дэмемиз мол. Ал, олай болмаған суўретинде урыс 
питкенше кутиўимиз керек. «Қара қағаз» келди деғенғе 
жерден жети қоян тапқандай жууырысып келғениңиз куда- 
лыққа миясар емес ғой...

Торебайдың түси өзғерип, Мэтекеғе аларып қарады!
— Урыстың қашан питетуғынын тақиқ билетуғын ба 

едиң? Мен қызымды «пәлен жылы» урыс питеди деп «қаба- 
сан»ның есиғинде сарғайтып отырмайман. Маған берғен 
қалың малың күйип баратырса даўласьга торт аяғынан 
санап ал! Болмаса, ол не сөзиң... — деп Төребай аяғына қоз 
басылғандай өрден-ыққа секирди.

Теңел суўпьг оның шапанының пешин басып «тынып 
турған суўдьг ылайладың» деғендей аларып қарады. Торе- 
байдың ғүрт, тоңмойын минезин сезғен ол жолда кияты- 
рып:

— Аузыңа бек бол! Жесир алып кайтьгў аңсат емес. Еки 
буфымын арбаның арасына байлап, қызды сыңсылатып жы- 
латып алып кайтатуғын бурынғы заман жоқ. Қүкиметтиң 
законы бар. Еле қызыңды не дейтуғынын ким билсин! — 
деғенде, ол:
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— Жақында хаялымды жиберип алдым. Қайтатуғын 
а^ығы жоқ. Әбден бермесе, — деди де аржағын айтпай, ой- 
ланып қалды.

— Сонда сенлик сөз жоқ. Мен сөйлеғенде сен тым-ты- 
рыс бол да, қызыңа қарап жорта жылай бер! Жалғыз бала- 
дан айырылдым, сени көрип отырайын, куйеўғе шықпай-ақ 
қой. Ошағымның басында отырсаң болар. Еки перзенттен 
бирдей айырылсам, онда кемпирди де таслап басымды алып 
кетемен. Дүзде қаңғырып өлемен деп айтқайсаң!... деди.

Теңел суупының бул ақылына Торебай «яқшы» — деп 
ўэдесин берғен еди. Жаңа Мәтекениң созине шыдамай оның 
қызбалық еткенине ызасы келғен суўпьг «биреўдиц қызы 
ушын ағайин а^ыл менен ашшыласқанша кетип қалсам 
қэйтеди», деғен ашьгўға минип турды да, тағы өзинен ози 
түйилип қалды. Түйилғени Жэмийланы куйеўғе берғенде 
Отептен алатуғын парасы еди. Усы дүнья есине түскенде 
суўпьг Торебайды иштен сөккен коз кубылысын озғертти 
де, өз-өзинен мырс етип күлип жиберди.

— Қәйтсин бийшара! — деп Төребайға «тек отыр» де- 
ғендей көзин қысып сойледи. — Перзент дағы жаман ғой. 
Жалғыз баласы урысқа кетип: ақ отаўн қаңырап қалды. Ең 
болмаса, қызым барса алданыш болар еди! — деп күйинғен 
бийшараның алжыл ы-булжыл ы сөйлеғенин айып етпең, 
кудалар...

— «Мал шақынан, адам тилинен байланады» деғен, — 
деди бул сөзғе Мэтеке — дурыс биз бенен сизиң ^ағымызда 
қыз алы^ ушын алпыс туўар. елли туўар. қырқ туўар — 
талай туўарлар болды. Туўар таппаған жиғит арысландай 
күши, таўьютай келбети болса да жасы қырққа келғенше 
шапанын желбеғей салып: елме-ел ғезип қыдырыу менен 
серғелдең еди. Сиз бенен бизиң бабамыз «атам! — деп 
еңиреп, — анам!» деп зарласа да сүйғенине жибермей, оз 
перзентин шырылдатып, арбаға байлап бир мал ушын әке- 
синдей кисиғе беретуғын еди. Оның менен жат журтқа кет- 
кен перзенттиң оңысығы жақсы болды ма: Бираз қызлар 
үкиғе бойын таслап өлди. Бираз сульгўлар сабақлы кеселғе 
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шатылды. Бул дүнья кисини қандай жолға салмады. Ҳэзир 
қүкимет орнағалы ол күнлер умыт болды, бурынғыдай зор- 
лық-зомбылыққа жол жоқ ғой...

— Бизики зорлық емес, — Теңел суўпьг Мэтекениң сия- 
сат айтқанына ренжиғенлик түр билдирди. — Жесиримиз- 
ди а^ылымызға алып кетсек.... Обал-саўабьша қарасаң, 
кимниң не иси бар...

Торебай шыдай алмай тағы сөзғе араласты.
— Бас аўьфтқан создиң кереғи жоқ. Қызымды үйиме 

алып кетемен!...
— Биз руксат етпесек, қалай етесең! — деди Мәтеке 

Торебайдың ғүрт минезине Мэтекениң де ашьгўьг толқын- 
дай атлығып шықты.

Төребай буркасынлап кетти:
— Мениң қызымда сениң не хақың бар?
— Бизиң келин менен, эскердиң хаялы менен сизлердиң 

не хақыңыз бар? Бармаса, қалай тартып әкетесең?
— Қызымның куйеўи олди. Енди Ақдэрьяның кемпир- 

лерин бағып отырмайды. Баласы жоқ үйғе ҳаял болмайды...
— Еғер кетемен десе, онда сизлерғе руксат. ҳэзир-ақ 

алып кетиң.
Жесир айтысы қызып, истиң түйини шийеленисип бара- 

тырғанын сезғен Теңел суўпьг эри-бери мүлғип жерғе қарап 
отырды да бир ^ақытта:

Қуры табаққа пәтия бола ма, — деп Төребайға пэт бер- 
ди. Төребай оннан сайын даўьгсьш бэлент шығарды. Отеш 
те «енди аянар жериң жоқ» деғендей оған жалт-жалт қара- 
ды. — Қоянды бир сойсаң да еки соймақ жоқ, — деди. Төре- 
бай кудаларға окпели пишимде уртын томпайтып, қабағы 
түнерип — «Қабасан»ларға бир мэртебе теғин берғеним де 
жетти. Усы а^ыл ушын асыраған қызым жоқ.

Енди үйдиң кереғесине сүйенип отырған Қэлийла басын 
көтерди:

— Армия семьясын қалың малға сатып, бир тойынайық 
деп келғен екенсиз ғой! Бул не жынаят екенин билесиз бе 
ямаса билдирейик пе!... Жэмийланы келин қылатуғын қай- 
сысың!



Гозалы кокнарды табанлап ишип, уйқылы ояў мүлғип 
отырған Отеп нэшебент селк ете қалды. Шоршып басын 
көтерип, урыдай ҳэр кимғе бир жалт-жалт қарады. Қаша- 
жақ қыялын көрсетип қурашын басына кийди, шапанын 
қаўсьфьш белин буўа баслады. Сапыйын қалтасын қойнына 
тықты. Көзиниң қыйығы менен есиктеғи ҳасаснн қыдырды.

Теңел суўпьг сыр берғиси келмей қобылжып орнынан 
қозғалып қойды.

Бизики тек... куйеў бала олғен соң... Мына Торебай 
қызымды алып қайтаман деғен соң... Бизики айып болса...

Ол буннан соң жүреғи ҳаўлнғьш, аўзьша соз түспеди. 
Бирақ оның албырағанын билип, Төребай оршеленип сой- 
леди.

— Олғени ырас па, ырас. Мениң қызым екени рас па, 
рас. Мейли, мени жуўапқа тартың. Балам кеткен жаққа, мен 
де кетейин!

— Төребай ызаға буўльгғьш. орнынан ашьгўльг ушып 
т)фып, кереғениң басындағы шекпенине асылды. Қалған 
к>далар да түрғелип ғеўишлерин кийип, сыртқа шьгғьгўға 
мейил берди.

Назлының:
— Ең болмаса қазанға қараң! — деғен мирәтин тыңла- 

май к> далар майданға шықты.
Төребай жэн-жағына қарап:
— Жәмийла, Жэмийла! — деп бир-еки даўьгсладьг. 

Жэмийла үйдеғи айтысқан ғэптиң ҳэммесин еситип, қоңсы 
үйдиң жабығынан сығалап тур еди. Жэмийла атасының 
сүренине тил қатпады.

Торебай кокиреғин кернеғен ызаға шыдам бере алмай, 
қорланған киси тақылетте кеңкилдеп жылап, дэрьяның 
жағасына қарай жүрди.

Атасының көз жасы өңирине төғилип баратырғанын 
көрип, Жэмийланың да кеўили елжиреп кетти. Атасына 
реҳими келди ме, үйден слуырылып шықты да, ол да дэрья- 
ның жағасына қарай жүрди.
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Назлының үйиниң есиғи туриўли еди. Кемпир Жэмий- 
ланың атасының изинен ерип баратырғанын көрип, келинин 
«кетти»ғе жорыды ма:

— Ах! Қурыдым! — деп зарланып қоя берди.
Енесиниң да^ысын еситип, Жэмийла артына қарап,

қалшыйып қатты да қалды. Алдына адым атлайын десе, 
артында енеси зарлап тур. Артына қайтайын десе, алдында 
атасы бозлап баратыр. Еки жолдың дәрбентинде муңлы 
Жәмийла дағдарыста тур еди!...

Жәмийла үй бетке қарап бирнеме деп ғүбирленип сой- 
леди де дэрьяның жағасына қарай жуўьфьш кетти.

Жэмийланың киятырғанын корип, Теңел Төребайға:
— Талап оңғарылды. Қызың киятыр. Жыла, қаралы, 

жылай бер! — деп пэзне басты. Оннан кейин Төребай басын 
шулғып жылады.

— Ата, қойсаң-а! Жат елде уят ғой... жылама!... — деп 
Жәмийла қасына келип, тәселле берғен сайын, Төребай ғэ 
сыңсылап, ғэ солқылдап, ғэ ғүбирленип жылай берди.

— Мен кудаға ғүнакар болдым... «Қуда»ның атын ай- 
тып, қ)гда болып едим, лебизим еки шықты. Қуда алдында 
шерменде болдым! Жалғаншы болдым. Ылағып өлемен... 
қызым!... Баўьфьш, аямадың мени... рийза емеспен тэрбия- 
м а... Еғер усыннан жүрмесең...

Атасының ҳэр зарланған сози Жәмийланың жүреғин 
искенжедей қысты. Басы мең-зең болып, козиниң алды 
түнерип, тула бойын ыза кернеди.

— Урыс басылғанша сабыр ет, ата! Жақында урыс басы- 
лады ғой! Соңсоң...

Жәмийла усы сөзди айтты да, тула бойы қалшылдап, 
өкпеси буўль1ғь1п. жылап жиберди де:

— Хо-ош! — деп ғырра үйине қайтты...

Ш ИРКЕЎ ЛИ БЕТ

Түн ортасы. Аспандағы шабыра бултлардың арасында 
алтын ай сығалап қарайды. Таң алды арқадан қоңыр самал 
ести. Дэрьяның бетинде ойнаған ерке бойындағы урық



аралас жекен самал менен тербетилип, алдыңа кулашын 
жайып умтылады. Ийримли дэрья эйдарҳадай ысқырып, 
айбат шеғеди. Көл шуўьглдап. тынымсыз ызыңлайды.

Тэбияттың шу^ылдысын жақтырмай кулағын тығып, 
көзин сүзип малтаңлап адым басып бир киси дэрьяны 
жағалап киятыр.

Көкке қараса ай бултты тасалап, бу ннан бетин жасыр- 
ғандай болады. Дэрьяға нәзер салса, қэҳэрли толқын «ту ң- 
ғыйық тереңғе батырып жиберемен», — деғендей эўпилдеп 
жарға соғып айбат етеди. Колди тыңласа, азапланып 
шу ўлап ысқырып ермек еткендей, ашьгўльг ыңырағандай 
болады. Самал менен толқынланып қарсы умтылған жекен 
қамыс басып киятырған жаўдай елеслейди. Тэбияттан да 
ози-не дос таппай жекке қалған жаралы шошқадай дүньяға 
жеркенишли қарайды. «Ша^қымды еситпейин», деп қу ла- 
ғын тығады. «Қорқынышты көрмейин» деп козин жумады. 
«Күшим жеткенше жүре берейин» деп малтаңлап алға өң- 
менин таслайды. Бул Қәдир еди.

Уйқыдан, аштан силейип сандалған Қэдир таң қараңғы- 
сында «Қызылжар»дың ту сынан отти. Түнде алыстан үрғен 
ийтлердиң да^ысын еситкенде аўьш ядына түсип, аўқат 
жеғиси келип, а^зының силекейи ақты.

«Қара суў, қара корим жерғе жеткереди» деғен — деди 
ишинен — су ўға қанып алсам қэйтеди? Ол тик жардан 
томен түсип қолы менен ылай су ўдьг аўьгзьгн толтырып жу- 
тып еди, аш қарынға су ў жақпады. Жағада туфған порыққа 
телмирип қарады. Қарады да порықты аўзьша салып, 
қайзап жу тты. «Бүйтип қалай аўқат етемен» — деп налыды.

Ол тағы жолға түсти. Делбе кисидей абынып тенти- 
реклеп жүрип киятырған Қәдир даўью жетер жерде эўки- 
йип туфған, үлкенлиғи қашардай шу бар түсли бир нэрсени 
корди.

Оның жүреғи су ў етти. Шыбық услаған қолы қалты- 
рады. Деми тарылып, денеси қалш-қалш етти.

...М ал ма екен! Жекке-жарым жүрғен қандай мал? 
Жолбарыс болмағай да!... Қамыстың арасында туфып, пы-
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шықтай аңлып алады дсйтуғын еди ғаррылар. Азьгўльг 
жаңғызақ па екен!... Жаңғызақ, қабан изине қайрылмайды, 
алда не турса да жарып өтеди деғенди еситип еди.

«Сүренлеп қьгйқьгў салсам қэйтеди» — деди ишинен. 
Ал, башерт жолбарыс я қабан болып маған қарсы жуўьфса 
қэйтемен. Қашсам қутылатуғын дэрман қайда!.. Еғер дэрья- 
ға бойымды тасласам!... Сонда жаудың оғынан қашып жү- 
рип, бэри бир олимғе дуўшар болғаным ба?!»..

Тоқтаған жерде еле қалшыйып тур. «Эй Қәлийла-ай, 
сен если жиғит екенсең ғой. Бэри бир өлесең!» деғен созиң 
ақыл екен ғой — деди де тағы өмирғе ынтығып, маўжьфап 
т)фған тэбият коринисине, б)фқып ағып турған дэрьяға 
қарады. Бир оқ пенен усы дэрьяның ортасындағы томардай 
Қәдир ағып келе береди-аў!»... Кеўли нэренжан болды. 
Көзи жасқа жуўьшьга, жүреғи қамырдай босады. Усы ўақта 
тағы алдындағы эжайып нәрсеғе қарады. Озин олим менен 
омир қыспағында турған жыланға усатты. Бэри бир сен 
топылмасаң, ол сени арбап қапталына жақынластырып 
өлтиреди деғен бойына батыл күш енди.

— Ҳэйт! — деғен даўью аўзннан ерксиз шығып кетсе 
де, оз даўь1сь1нан ози шоршып кейин шеғинди. Алдындағы 
нэрсе басын көтерип, қуйрығын булғағандай болды. Даўью 
шыққан жаққа қарай жылысты.

Қәдир кейин қарай зытқып қашты. Жэне артына қарап 
қулақ салды. Усы ўақнтта безилдеп улығандай даўьгс еси- 
тилди.

— Тап ози! Жолбарыстың өзи! — деди ишинен — «Анаў 
улыған қарақулағы... Жолбарыстан сақлан деп қарақулақ 
хабар береди, оны адамға дос дейтуғын еди ғаррылар. Енди 
әжелиң жолбарыстан болды. Қәдир!... Ең болмаса, жаўдан 
дастығымды алып өлмей, ҳайўанға жем болднм-аў!...

Қәдир сол зытқы^дан дэрьяны жағалап бир шығанақ 
бойы қашты. Артына қараўға да жүреғи даўамадьг. Бирақ 
қанша зып берип қашқан менен алып таслаған душпан бол- 
маған соң, бираз жер жүрип, өкпеси өшкен соң тэўекелғе 
салып артына бурылып қарады. Ҳеш ким көринбеди. «Ал-

39



дымнан кесип шьгғьгў ушын қапталдан қамысты төтелеп 
киятырған шығар», — деп кулағын салып тыңлап турды. 
Жым-жырт.

Таң агаўға  мейил берди. Қайтадан анықлап барып 
көрғиси келди де, тағы алдында тосып турғандай жүреғи 
да^амады. Қоян жүреклиғине ызасы келди. Теңиз жаға- 
сында туўьгльш. балықшы болып түнде көл ғезбеғенине 
өкинди! Диңкеси қ)фып, ашлықтан кози караўьгттьг. Жарық 
түскенше жағада отьгрьгўға халықтан қорқып, алдына 
адым баснўға бағанағы жолбарыстан қорқты. «Қорққанға 
қос көринеди» болып жүрмесин деғен ой пайда болып, 
элле қандай бир күш оны алға ийтермеледи. Таң рэўана 
атып алыстағы нәрселер козғе анық шалынатуғын ўақнтта 
Қэдир баяғы жерине қайта келди. Салпы к> лак қара ешек 
отлап жүр еди! Ешектен зэрреси қалмай түни менен көлди 
пәтеңғе келтирип жүрғен эзиз жүреғин Қэдир суўьгрьгп 
таслағысы келип ызалы ашьгўьг келди. «Буннан артық қор- 
лық бола ма!» деп күйинип алдына асығып адым атты.

Қәдир қамыслықтан оте берип мийдей тақырлыққа 
шықты. Көлдиң к> нарлы шобин отлап жүрғен падалы мал- 
лар көринди. Ферманың бес-алты үйлериниң тусына келди.

Аштан жүреғи үзилип, мийи мең-зең болған ол, айы- 
бын умытып, илажсыздан шеттеғи бир қара үйғе ерксиз 
қайырылды. Шарўа үйлер бул ўақьгтта уйқыда еди. Бий- 
сэўбет киятырған кисини жатырқағандай дэўсебен ийтлер 
шабаланып үрип алдынан шықты.

Адамлар оянып кетпестен бурын шокелеғен үйғе жетиў- 
ғе қанша күш салса да, ийтлер оннан бетер өршелесип, 
аяғын қарсы бастырмады. Енди ийтлерден аман қутылып 
кетиў мүшкил еди. Турпаты танадай ири копеклердиң орта- 
сында Қәдир озин доңыздай сезди. Кем-кемнен ийтлер ор- 
шеленип, өшпенлиғи улғайып Қэдирдиң денесине а^ыз 
салнўға жақынласты. Дэпинип келғенине аяғын тепсинип, 
қапталдағысына қолын сермеп қара жерде сырғанақ тепкен 
кисидей теңселеди. Бул ҳэрекеттен қутьгльгў ушын «жит», 
«кет», «пошел!» деғен ашшы даўьгсьг қайта-қайта шықты.
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Сол мэҳэлде шетки үйден шыққан бир ғаррының ийт- 
лердиң атын айтып шақырған даўьгсьг еситилди. Тислерин 
ақшыйтып, ашы^лы көзлерин тиғип, қасқырды қамағандай 
ырылдап турған көпеклер к> йрығын былғаңлатып, ийеси- 
нен уялды ма, аўьшға қарап кетиў менен болды.

Қәдир ийттен қутылған соң үсти басының шаңын қақты 
да, қара үйдиң қапталында зеңирейип турған ақ сақаллы 
аш өлең ғаррыға қарай жүрди.

Ғарры да «түнлетип жүрғен бул ким?» деғендей алақа- 
нын маңлайына тутып. жолаўпшға сығалап қарады.

— Ассалаўма алейкум! — деп Қәдир ғаррыға еки қолын 
усынды.

— Уэлийкум ассалам! — деп ғарры бетине тиғилди.
— Қай баласаң, жол болсын?
— «Қазанкеткен»нен кешлетип шығып едим. Жолда 

адасып Зайырға жете алмай киятырман. Үй таллық бойын- 
да еди.

Ғарры жола^шының түр-түсине бежирейип т)ф еди, 
Қәдир үйғе кирежақ болып, есик бетти бейимлей баслады.

— Ғарры, бир кесе жыллы суўьгн жоқ па?
— Отырып шай неғе ишпейсең?
— Асығыс шарўам бар еди?...
— Қэдир ишке кирип бир кесе слуды симирип ишежақ 

болып еди, аш өзекке қара суў жақпады.
— Ата, бир тислем наның жоқ па? — деди Қәдир муңа- 

йып ошақ бетке қарап.
— Нан кемис шығар, бирақ ашшьшаў қатық бар, ишемен 

десең?
— Ишейин, ата!
Қатықты жола^шы симирип ишип, жаңа жазылысқан 

^ақытта ғарры түр-түсине қарап отырды.
— Сен Ақдэрьядағы дүкэншы бала емессең бе? — деди.
— Қэдир шоршынып, табақты жерғе қойды да:
— Жоқ, ата, — деди.
— Мүмкин — қәтелескен шығармыз, — деди ғарры сақа- 

лын сыйпап — «адам адамға уксайды» деғен. Түр-түсиң сол 
балаға меғзес екен.
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Ғарры бираз ойланып отырып:
— Бизде бул күнде мий бар ма, балам. Еки улым армия- 

ға кетти. Озим фермада ислеймен. Үлкенинен жақында 
«жеңил жаралы болдым, аўьшға қайтаман» деп хат келди. 
Кишиси еле урыста. Озиң армияға бармадың ба?

— Ж ақ...
— Ҳе, на^қасың бар ма еди. Болмаса, армия жасындағы 

жиғитсең ғой!...
— Аўа, деди де Қәдир қысылып, кетиўғе мейил берди.
— Бизиң аўьшда бир ғарры тэўип бар, жапсағыңды 

көрсетсең, ертип апарайын! — деди ғарры орнынан түрғе- 
лип Қәдирғе қарап. Ол буған бирнеме деп мыңғырлады да 
үйден тез шығып кетти.

«Қайда барсам да басқан жерим ойылма болды ғой!» — 
деп Қәдир қатты адым басып көлғе кирип, қалың қамыс- 
лықтың арасына сиңип кетти.

* * *

Қудалар кетсен соң қоңсы-қобада сыпсың кобейди: 
«Торебай қызын Назлының қолынан алып кетпей, тыны- 
шымайды... Қалың малына бир бузаўльг сыйыр алып, Отеп 
кокнаршы менен пэтия оқысыпты... Дэрьяның жағасында 
жылаған әкесине бир-еки айдан барайын! — деп Жәмийла 
ўэде берип қалыпты».

Жэмийланы «кутлы жайына қондырып» болған соң 
жу рт енди баласы Әскербайды эңғиме етеди: Баласын қэй- 
тер екен? Енесиниң қолына таслап кетер ме екен? Бийшара 
кемпир жаңғызының кози деп сақлап отыр еди» десе биреў- 
лер, екиншилери озинше түс жорып: «Таслап қәйтсин! 
Торебайда жаңғыз баласын фронтқа жиберип, қолы қуфы 
алақан қалған жоқ да. Қыздан туўдьг не, у лдан ту ўдьг не! 
Әлпешлеп сақлайды» — дейди.

Усылайынша елғезердей үйме-үй ғезғен қаңғымай эңғи- 
ме Назлының да кулағын сарсылтты.

Баласының жаўда қазаланған күйиғи менен келининиң 
саў басы саўдаға түскен дэрти қосылып, өрт болып шарпып 
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келип өзеғин өртеғен соң кемпир еки-үш күн дағдырып 
отырды да, баласын арқалап тал түсте Ержанның үйине 
барды.

Ержан Назлының туўьгсқан ағасы. Кемпири менен екеўи 
колхоз орталығында ғарры хожалық болып отырған бий- 
перзент киси еди.

Назлы есиктен ғүңиренип кирип, кози толы жас пенен 
муңын шақты.

— Сен де перзентсиз оттиң! Мен бир тырнақ көрип 
едим, жаў жутты. Жаңғыздан қалған мына қаршығадан да 
айырылайын деп турман! Жаралы жолбарыспан... Қайсы 
көлғе лашымды таслайын? Емин тап, қәне! — деп кемпир 
сылқ етип жапсарға өңменин таслады.

Омир сарайының ақырғы босағасында отырған Ержан- 
ның да перзент дағы жүреғин уўладьг ма, козинен ерксиз 
кеткен жасын шапанының шалғайы менен сүртип, терең 
ғүрсинди!

Бирақ ғарры тууысқанның шерли кеўилин жубатқысы 
келип, аз ғана сарсылып отырды да елжиреғен баўьфьга 
қатайтып алды.

— «Болмас иске полат бол, полаттан да берик бол!» 
деғен емес пе. Урыс қайғысы сениң бир өзиңниң басыңда 
ма? Б)гл урыс талайдың толысын тоғип отыр. Биреўди 
бахтынан айырды. Биреўдиц салтанатын бузды. Узақ омир- 
ди қыршын етти. Копти азайтты. Азды туқымқурт етти. 
Ақыбети болсын де б)гл урыстың! Жаў Ақдэрьяға келсе, 
мына нәрестениң де күни мүшкил болар. Назлыжан өйтип 
налыма! — деп ғарры төмен қарап, қолын маңлайына тиреп 
мүлғип отырды да жэне қәддин тикледи. — Ал ойласайық, 
сениң мүддең не? — деп өзине салмақ таслап, тағы иркил- 
ди.

Кемпир бул ^ақытта қурысқан бойын эдеўир жаздырған 
еди. Алдындағы ақлығының айдарын сыйпап, ойланып 
отырды да, ғаррыға қарап:

— Әскержаннан қалай айырыламан!... деп жэне еңиреп 
жылап жиберди.
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Ғарры иштен түтенди. Ш ынтағын көпшиғине тиреп, 
ойға батты. Бир мэҳэлде қәддин дүзеп:

— Атастыра койьгўға кенже балаң жоқ. Мениң де қолым 
қуры! — деди ғарры муңайып.

Б)гл созғе жуўап таба алмай, сасқан кемпир:
— Әскержанды таслап кетпес пе екен? — деп ғаррыға 

шағынды.
— Баласын таслап кетпейди, — деди ғарры кеўилин 

су^ытқысы келип. — Бул күндеғи жаслар балаға баўьфман. 
Бала бойына жүк болатуғын баяғы заман емес. Жиғирма 
балаң болса да хүкимет бағады.

Соңғы ғэпти еситип, кемпир шыйрақсып сойледи:
— Онда әбзели Жэмийланы усы аўнлдан шығарма^дың 

илажын етейик.
Ағасының тубалап отырғанын сезғен кемпир:
— Мен бир сасқан үйрекпен. — деди сыбырланып 

өзим жаққан отқа озим жанайын! Әскержан жат ж)фтқа 
кетпесин. Жэмийланы Стахан балаға атастыра қойсақ 
қәйтеди... Ол да жат емес ғой. Сапаржанның досты еди. 
Сапардан соңғы мен екинши балаң болайын, — деп жүфе- 
туғын еди. Енди қәйдем кеўили болекленип кетпесе... 
Жэмийла Әскербайды сағынса үйғе келип, сүйип турар еди. 
Мениңше, создиң түйини усы!

Ержан қарындасына қарап мыйығын тартты, онысы 
бириншиден, тапқырлығы менен төрелиғине сүйинсс. 
екиншиден, мэртлиғине тэсийин қалып, үшиншиден. баға- 
нағыдан бери еки ийнинен басқан ауырлықты түсирип. 
бойы жеңиллескенине қу^анды. Бирақ ойланып отырып, 
бул жумыстың еле де аўьф екенин түсимпаз ғарры аңғарды 
да, жэне ийини түсти. Ол екеўи бирин-бири жарата ма, жоқ 
па? Ким билсин. Қыздың кеўили қыяда. Ж иғиттиң кеўили 
зыяда... Ақылландыратуғын өз қызы емес. Зорлаўға да өз 
баласы емес...

Усы тәрепин тэрезиғе тартып, салмақлап отырған ғарры:
— Ол айтқаның бөтен емес-аў! — деп иркилип турды 

да, созин жэне даўам етти. — Бирақ, екеўиниц кеўили 
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жараса ғойса не жақсы. Ана жақта ақыры, Төребай отыр... 
Қызымды зорлап сатайын, деп атыр» деп тағы аспанға бал- 
та ылақтырмаса... Қәйдем!

Бул ғэпке кемпир ызалы апш ў менен қэҳэрленип сөй- 
леди.

— Ол балам болмаса (Сапарды айтты) бул балам бар. 
Стахан бала ушын Жәмийланың қалың малын төлей- 
мен. Бир сыйырды кем-ақ саўаман. Алсын керек болса, 
«Тоқымбетлер». Стахан баланы шақырып алып айт! Тар- 
тынба! Мени анам десе, Жәмийланы елден жибермесин! 
Әскержанымды жетим етпесин. Назлыны зарлатпасын! Усы 
ғэпти түйирин түсирмей айт! Жаның ашыйтуғын. туўьгсқан 
болсаң айт!

Ғарры ғэптиң кесилғенин сезди де:
— Макул. шырағым мак>л. Эйтеўир, түбинде сен жыла- 

ма... Сениң кеўилиц жай болса, бизики де раўаж! — деди...
Назлы баласын арқалап үйден шықты.

А Й РА ЛЫ Қ ДА ҒЫ

Қара үйдиң жапсарында Жэмийла томен қарап муңайып 
отыр. Тоқсан ойдың торабында адам сарсаң болып, иштен 
ынжылады.

...Ырас-ақ Сапардан айрылғаным ба? Тиримен деғен еки 
ели қағазың келғенде Жэмийланың сүйеғи сипсе болғанша 
жолыңда еки көзи сарғаймас па еди... Әттең, олим... Сум 
олим түнерип келип, қолымдағы қаршығамды тартып алып 
кеттиң. Қуры олим емес-аў. Олмей бенде қала ма, әттең, 
ғүлдей жасарған, кустай талпынған шағыма күйиғи кетпес 
от шашқан мухаббат айралығын қәйтерсең!...

Жәмийла сандықты ашып, «Қара қағаз»ды алып оқып 
шықты. Мениң жүреғиме жара салған усы қағаз!...

Жәмийланың көзине шаппаттай қағаз Сапардың жүре- 
ғин ғөзлеп атқан жаўдьш жеркенишли оғындай коринди.

— «Мен де сени ғыжлаған шоққа басып өртейин!»
— деп ишинен ғижинип ошаққа ылақтырғысы келди де,
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жандырып жибериўғе батылы бармады. Оның кеўлине бул 
«қара қағаз» Сапардың ескерткиш мазарындағы қара жалаў 
болып елеследи. Қолын тартып алды.

— Жоқ, өртемеймен! Мэңғи ескерткиш етемен! Сапарды 
шын сүйғен жүреғиме түскен айралық жарасының сэўлеси 
болсын б)гл қағаз! Мен бул қағазды үлкейғен соң баласы 
Әскербайға корсетемен! Әкесин өлтирғен жаўларға баласы- 
ның жүреғинде өшпенли дақ қалсын!...

Оның ызалы кеўлин баласын арқалап үйғе кирғен 
Назлының ыңылдаған даўьгсьг болип жиберди. Кемпир 
торғе шығып келинниң козиндеғи жасты көрип ғүрсинди 
де сандықты ашып, Сапардың армияда түскен суўретин 
алды.

Сапардың киши лейтенант ғезинде түскен суўрети еди. 
Басында қызыл ернекли офиңер фуражкасы. аяғында жыл- 
тылдаған хром етик. Үстинде ғимнастерка, белинде енли 
былғары қайыс, кокиреғинде «Қызыл байрақ» ордени ақ 
қуба сульгўшьгқ келбетине к> йылып. жарасып т)ф. Бирақ, 
душпанға болған кек жалынының ушқыны ма, эйтеўир 
бурынғы жаўтанлаған мийримли кози суўнқлаў коринеди. 
Ж иғитлик күши толысып, кокиреғи кеңейип, мойны жуўа- 
ныйын деғен.

Жэмийла суўретке қараўға, «кеўлим елжиреп кетер» 
деп орнынан қозғалмады. Назлы кемпир Әскербайға суў- 
ретти усынды. Жаўьгағердиц баласы бул ўақта жуўьфьга 
жүретуғын, онлаған сөздиң басын қурап шүлдирлеп сой- 
лейтуғын болып еди.

Бала суўретке тиғилип.
— Аға, а-ғам! — деп қолына алды да, шырайына қарап 

т) рып, а^ызына басып, Назлыға ыржыйып қарады.
Ата менен бала айралығына ашынған кемпирдиң кози- 

нен мөлдир аналық жас парлап ақты...
— Ҳа Назлы, үйдемисең? — деғен даўьюқа елеңлеп кем- 

пир көзиниң жасын жеңи менен сүртип, қапталға төсек 
салды. Есиктен Ержан менен Кэрим ғарры кирип келди.
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— Қуўатльг отырсаң ба? — деп ғаррылар кемпир менен 
аманлық сорасып болған соң Жэмийлаға қарап: келин, саў 
жүрсең бе? — деди.

— Шүкир! — деди де Жэмийла сыртқа шығып кетти. 
Кемпир ғэп баслады.

— Жаў жағадан алса, Торебай к> дамыз қызымды алып 
кетемен деп үйғе буз-булак салып атыр. Қэйдем билейин. 
Келиниме исенсем де, шуғыл созден қолыңдағы қызың 
да тилғе ереди екен. Сапардан айрылғаным менен т)фмай, 
Әскержан да козимнен таса бола ма деп қорқаман. Ойласық 
қалай болады. Стахан баланы кордиңиз бе? — деди кемпир 
Ержанға қарап.

— Усында шақырттық, — деди Ержан.
— Келсе болар еди-аў... — деди қапталындағы ғарры.
— Назлы шақырып атыр, — десе келеди.
— Ержан сол сөзди айтты да есик бетке қарап:
— Тап анаў киятырған сол емес пе? Мениң козим ғиреў 

тартыңқырап жүр. Сен бир қарап жибер, — деди қасындағы 
кисиғе.

Ол қарап:
— Соның өзи ғой! — деди.
— Балық аўлап келсе, сэлем бериўғе келип кететуғын 

еди ғой. Сол болса, сол шығар, — деп Назлы да есик жаққа 
тиғилип қарады. Жекен марданға орап бир нәрсени қолты- 
ғына қысқан қара пәрең, орта бойлы, толық бет, қыр мурын 
жиғит есиктен сэлем берип кирип келди де марданды сы- 
лық еткизип босағаға таслап, кемпирдиң қолынан алды. Он- 
нан соң қапталда отырған ғаррыларға қарап, салқын пишим 
менен қолларынан алып, аман-туўел сорасты:

— Кише, таза сорпа ишсин деп, бир сазан әкелдим. 
Жэмийла қайда, ғөнерип кетпестен б)фын қыршып бузып 
тасласын! — деп ғамхорсыды да жиғит элле неден қэўип- 
синғендей тынышсызлана баслады. — Кише, нан а^ыз тийе- 
йин... Жумысым бар еди, — деди бир мэҳэлде.

Ж иғиттиң бул сөзине кемпир нэрийзалық билдирди.
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— О неси, чай ишип барарсаң. Үйиңде ким бар сениң 
чай-слуыңды таярлап беретуғын. — деп еди.

Ж иғит ынжылып:
— Жумысым бар еди... — деп жағдайын айтып, тыпыр- 

шылай берғен соң кемпир үзил-кесил етип:
— Отыр, «Стахан бала», сениң менен ойласатуғын ғэпи- 

миз бар, — деп алдын орады.
«Стахан баласы» бэне таба алмай тубалап қалды.
Енди бир азырақ «Стахан бала»ның өмир жайын сөз 

етейин. Кемпирдиң аўьгз-жағьгнан түспей а\у-дэрти болып 
отырған «Стахан бала»ның аты Жумабай еди.

Жумабай жети жасында анасынан, он бес жасында ата- 
сынан жетим қалды. Аталас ағаларының қолында болып, 
а^ылдағы жети жыллық мектепти питкерғен соң ети 
тирише бала дэрҳал балықшылыққа араласты. Ҳэ демей 
талабы орала баслады. Жылымы майлап, нәретеси балыққа 
толды. Ески дэстүр бойынша атын айтьгўға ийбенғен 
жеңғелери «Стахан бала» (стахановшы) деп атап кетти.

Жумабай Сапар менен түйдей қурдас, кептердей татьгў 
еди. Оның үстине бир руўлас.

Екеўи де жети жыллық мектептиң партасында ғаздай 
қатарласып өсип, оны тамамлағаннан соң кәсип шерик 
болып балық а^лады.

Ҳэр бир аўьшда бир дүркин болып өскен жиғиттиң де, 
қыздың да өзине тэбия тартып, баўьф басатуғын қурдасы 
болады. Олар туўьгспаса да, туўьгсқаннан сыйласығы күш- 
лирек келеди. Жумабай менен Сапардың да өзлерине тэбия 
тартатуғын досты Тореш деғен бала еди.

Тореш ақ пейил, ер кеўил, садалығы басым, кеўлинде 
ийнедей сумлығы жоқ, ебетейсизлеў, сықаққа қайымырақ, 
бирақ ҳадал жиғит еди.

Усы ^адаллығына к>мартып. еденлиғине қызықты ма, 
эйтеўир Сапар менен Жумабай Төреш десе баўьф етин ке- 
сип, а^зындағысын болисип жейди. Ақ көкиреклиғи менен 
ынжықлығын ишлеринен аяп, Төреш дағдарыста қалған 
жағдайда екеўи де қэўендерсип қалады.
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Журтшылық оларды «үшқайқы» деп атайтуғын еди. 
Олардың татыулығын эңғиме еткен биреўлер:

— Бул ушеўи бир хожалық болып, үйленип отырса да 
оңысар еди, — деғен созди сыртынан емес, ал козлеринше 
де еситтирип айтып жүрди.

Бул созлерғе олар:
— Ҳэ, алыса алмай атырған дүнья, келисе алмай атыр- 

ған даў жоқ, — деп жуўап берер еди.
Сүттей таты^лыққа «уйытқы» болған тағы бир жағдай 

бар. 4-класста оқып жүрғен жыллары бир күни көлғе қар- 
мақ салып аўьшға қайтып киятыр еди. Дем алмақшы бо- 
лып, бир иутаның саясына ушеўи отыра кетти.

— Қэне, жоралар дос боламыз ба?— деди Сапар ана 
екеўине қарап.

— Ҳе, жаўласьга, жүрмиз бе? — деди Жумабай оның 
сөзине таңланып.

Төреш ана екеўиниц созине аң-таң болып т)фды.
— Жоқ-а! Доспыз ғой. Айнымас серт жасассақ деғеним 

ғой! — деди Сапар мыйығын тартып.
— Қандай серт?
— Сапар қойнынан бир пәтир нанды шығарды да:
— Мына нанды үшке бөлип жеймиз. Ким айныса нан 

урсын! — деди.
— Буны саған ким үйретти.
— Апам! — деп Сапар ойланып турды да — баяғы да 

дос болған жиғитлер усындай нан сындырысады екен, — 
деди.

— Яқшы, — деди Жумабай қуўжьшлап. — Аш болып та 
тур едик. Жеп алайық.

Ушеўи нанды болисип жеди.
Буны еситкен ж)фт.
— Нан сындырысқан дослар! — деп балаларды сүйси- 

нип эңғиме етеди.
Ушеўи де ержетти. Бирақ үш түрли минездеғи түрли 

ийкемдеғи жиғит болды. Онысы үйленер шағында жикле- 
нип шыға келди.
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Жумабай жеке баслы болғанлықтан ба, аўьглдағьг Рэў- 
шан деғен мөмин қызға Сапардан еки жыл бурын үйленди.

Сапар кешиғиңкиреп барып, Жэмийланы алып келди.
Енди нэўбет Төрештики еди. Ол ана екеўиниц қызығына 

алданып жүре берди.
— Ҳаў, үйленсең-о! — десе Төреш:
— Қаяқтан... Кимғе? — деп уялып төмен қарайды.
— Усы тақ қалып қоймаса болар еди, — дейди Сапар 

күлип Жумабайға қарап, — биреўди табайық.
— Яқшы, — деп Жумабай аўьглдағьг қызлардың атын 

биримлеп санайды. Бирақ олардың биразы басы байлаўлн 
болып шықса, биразлары Төрешти қэлемейди. Енди биреў- 
лерин Тореш мисе тутпайды.

Сойтип жүрғенде бир күни Сапар менен Жумабай аў 
коңғелеп отырғанының үстине алтын таўьш алғандай албы- 
рап-дэлбиреп Төреш жетип келди.

Ал, мынада бир ғэп бар бала! — деди Сапар Жумабайға 
қарап:

— Қанжығасын қызартқан шығар! — деди Жумабай.
Төреш отырар отырмастан үш буклеўли қағазды Сапар-

дың алдына таслады. Сапар жумысын туўарьгп жанма-жан 
ашып оқыды да, муртынан күлип, бираз ойланып оты- 
рып Жумабайға берди. Жумабай Сапардың самсаз болып 
қалғанына таңыртқанып қарап турды да, ол да ишинен 
оқый баслады. Бирақ ол хаттың ақырғы жолына көзин 
жуўьфтьш. жақтырмаған пишин көрсетип, Сапардың ал- 
дына таслады. Екеўиниц бул қьшўасьш корип, Торештиң 
ашы^ы қозғалғандай түнерип сала берди.

Сапар менен Жумабай бир-бирине тиғилип қарап, ар-сар 
болып турды.

Төрештиң қолындағы қағаз а^ылдағы Сэлийма деғен 
қыздың оған қайтарған жуўабьг еди.

Олардың дағдарып отырғаны Сэлиймаға Торешти қый- 
маўь1 еди. Оның себеби Сэлийманың еки айыбы бар еди.

— Бириншиси, Сэлийма менен Жумабайдың жиғитши- 
лик қыйсаңы болды. Сәлийма ой баўьфьш үзип Жумабайға 
50



ашық еди. Жумабай бир-еки жыл оның менен қатнаста 
болып, қэпелимде оннан кеўилин слуытты да, Рэўшанға 
үйленди. Торештиң жеңил тэбиятын сезғен олар бул сырды 
оннан жасырып келди.

Екинши мини — Сэлийма сәтең, долы минезли қыз. 
Оның үстине қолына ийне алып, сабақты жип өткерип 
кормеғен, бир баў қамыс қырықпаған, бир тал отын шап- 
паған, жаны партозда өскен қыз. Себеби, үш жиғиттиң 
ортасындағы жалғыз қыз деп әке-шешеси жаслайынан бети- 
не жел тийғизбей, элпешлеп өсирди. Ержете келе шеннен 
тысқары сәтеңлиғин сезғен эке-шешеси тезғе салайық деп 
урысып кейисе де олы қыз ырық бермей қойды.

«Жиғит көзи менен қыз алма» деғен дәстүрғе салып, 
Сапар да, басқалар да Жумабайды Сәлиймадан арашалап 
алыуының мәниси де усы еди.

Сэлийма келбетли қыз еди. Оның усы көркине қызық- 
қан Тореш былтырдан бери Сәлийманың үйине қыдырып 
барғыш болды. Оның себеби Торештиң кемпири қуда түсип 
барып Сэлийманың кемпириниң рийзашылығын алып кел- 
ди де, сол күни баласына кулак қағыс етти.

— Руксат етти! — деғенди еситиўден Тореш бир бет 
қағазды толтырып жазып, Сәлиймаға жоллады. Арадан еки 
күн өтпей-ақ «макул» деғен хат келди.

Б)фынлары сөз сальгўға қол жетпес тобе көрип жүрғен 
Сэлийманың мак> л созин еситип, ақ пейил жиғит шүйинши 
сораў ушын келғен еди.

Жумабайдың Сәлийма менен азлы-копли коз таныс бол- 
ған аты бар. Сонлықтан да, ол төрелик бериўғе тартынып 
Сапарға «сен айт» деғендей жалтақлап отыр.

Сапар самсаз. Тореш олардың иштен түйилип қалғанын 
қызғанышқа да, қорқынышқа да жорып, екеўиниц ажарына 
жалт-жалт қарайды.

Сапар Төрештиң келбетине ойлы көз жанарын қадап:
— Уақытша кеўил котерип жүрежақсаң ба, я үйленесең 

бе? — деди.
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— Әлбетте, үйленемен. — Төреш усы сөзди айтып, ойла- 
нып турды да, — еғер ол айнып кетпесе, — деди.

— Күтэ кеўлицди берипсең ғой...
— Ҳе, жаман қыз ба?
Сапардың кек еткен созине ол ызаланыушылық кейип 

корсетти.
— Сен бултыйып қалдың ғой, жора! — деди Сапар 

қабарған достының кеўилин алып — бизлер саған Сәлий- 
маға уйлениўғе руксат етпеймиз, достым! Ол сениң қэди- 
риңди билмейди.

— Неғе?
Әташтаның былғанып, отың оре жанбайды. Ҳайяр қыз 

ғой! ... Еки арыстың бирин котерип жүре алмаса, қостар 
болып па. Еңбексиз өскен нашар ғой! Ғырыс минезли, ғай- 
барлаў емес пе сол? Соңынан пушайман жемесең! Озиң 
бил...

Төреш бул кеңеске наразы, бир қырынлап кетти:
— Сизлердиң қаялларыңыз-ақ ақсақал болсын! Қатынға 

күним қарап отыр ма, аўқат асса болды.
— Сол аўқат асьгўдьг да жартьгўльг билмейтуғын шығар,

— деди күни менен ғэпке араласпай отырған Жумабай.
— Мени енди үйленбей жүре берсин деғен ермеғиңиз 

ғой, — деп Тореш оған алара қарады. — Сениң хаялың паш- 
шайы пэтир жаба берсин!

Жумабай шақалақлап күлди:
— Онда қалаға көш. Таяр ғүмпей нан бар.
Сөйтип, өзиңе жаға ма? Сен сүйипсең, ол да сени сүйе 

ме? Болмаса, екеўицизди дәнекерлеғен кемпир-ғаррылардың 
қалың малы ма? Сапар бул сораўларға Торештиң тубала- 
ғанын сезе қойды.

— Айта бер жасырмай, бәрин де еситтим, — деп қуў- 
лыққа салды. ^ақғаныйын айт!

Тореш сырын лақ еткизди.
— Кемпир-ғаррылар айттырғаны ырас. Себеби, мен оны 

қэлеймен.
— Ол не?
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— Ол да сүйеди ғой!
— Қәйдем, опасызлық етип жүрмесин, еле де бүйириңе 

ойласып кор. Сеннен де келбети теғисирек жиғитке 
аўьга кетпесин, — деп Сапар сүйеп салды соз айтып еди. 
Жумабай кесе белден:

— Кемпир-ғаррыңды алдыңа салып қыз айттырғандай 
мардымсыз жиғит болғаның ба? — деп тағы қытығына 
тийди.

Төреш енди шарппа ашыуланды да, тил қатпай үйден 
шығып кетти.

Таң ертең Сапар менен Жумабай колғе кетти. Арадан 
бир ҳэпте откенде Торештиң тойына шақыртып, қосқа 
хабаршы келди.

Төреш үйленғеннен соң да Сапар менен Жумабайға иш- 
тен суўьгқ пишим корсетип, бир-бирине түсинисе алмай 
жүрғенде урыс басланды деғен ғаўасат шықты. Сапар 
менен Тореш армияға шақыртылып, Жумабай аўьшда қалып 
қойды.

Желиккен ийтлердиң кесиринен тыныш елғе ғүйзелең 
түсти. Елдиң ғирдикары нэўше қыз балалар менен ҳаяллар- 
дың мойнында қалды. Мийнетке мой бермей жүрғен талай 
тентеклер хызметке белсенип шықты. Бул атланысқа 
ад ам — деғен бала, ботам — деғен ата, ярым— деғен қыз- 
келиншек жаўннғерлерғе жэрдемғе шықсын деп жар сал- 
ған халықтың сүрени уйытқы болды. Ақ сақаллы атадан 
айдарлы балаға шекем, ақ шашлы анадан тулымшаклы 
қызға шекем— ҳэммениц адамғершилиғи сынға түсти. Ай- 
ты^лы келиншеклердиң жақсы-жаманы азаматлар саўашқа 
атланған күнлерде үйдиң ғирдикарын баскарьгў ийкемине, 
мийнетте жулпыслығына қарап ба^аланды.

Усы уллы көштен болинип, тек Сәлийма ғана ж)фтта 
қалып қойды. Төреш фронтқа кеткеннен баслап, «жапсақ- 
лыман» деғенди шығарды.

Торештиң кемпир-ғаррысы шарўа адамлар еди. Солар- 
дың тырнақлап жыйнаған сыйыры, оның изине ерғен үш-



төрт баспағы, жети-сеғиз қой-жанлығы Сәлиймаға ырыс 
болды.

Жазда ерте туўьглған бир баспағын сатып, от-шобин 
биреўғе таярлатып алды да, ғүзде тағы майда малларды 
ақшаға айырбаслап, қыс азығын жыйнап, «жапсақлыман» 
деп дэрўиштей, ғөне қақыраның ишинен шықпайтуғын еди.

Буның үстине ҳайяр ҳаялдн мешеў өткен тағы бир 
дэрт, ол да болса, Төрештиң саўашқа кеткенине жылы 
болмай «өлди!» деғен «қара қағаз» келди. Усы сууық ха- 
бар еситилиўден жапалықта этирапындағы тиришилик 
базарынан жеркенип, озин жаңғызлықта услады. «Төреш 
олди» деғен соң саўаш хабарынан да кулағы бийзар. Бирақ 
хаялдың кеўлинде еки аладаға бар: Бириншиси — олер 
Тореш олди! Ендиғи тэғдири жапа-жалғызлықта оте бере 
ме, болмаса, Төрештиң орнын билдирместей жубай табыла 
ма? Табылса, ол ким? Екиншиси — немең фашистлери жең- 
се, мийнет ислемей жүз қызартып отырған бир-еки малын 
душпан қолынан тартып алып, хожалығын ғүйзелдирип 
таслай м а... қәйтер екен?

Усы еки уўайьгм жатса-т)фса хаялдың мийине к> рт бо- 
лып жармасады.

Усылай сары қайғыда сарсылып жүрғен Сэлийманың 
бирден алағадасы басыла қалды.

Бэҳэрғи салым Жумабайдың ҳаяль1 Рэўшан қэпелимде 
аўьфьш қайтыс болды. Қыз күнинде Жу мабайға деғен 
ықласы қайтадан қозып Рэўшан казаланьгўдан Сэлийма 
дэслепки күнлери келғишлеп, үй ишлерин, қазан-табағын 
жайғастырып, журт көзинше ғамхорсыған болып жүрди де, 
кейин ала жиғитке баўьф басьгўға қарады.

Жумабай менен Торештиң үйи қоңсы еди. Талаптан кел- 
се жиғитти аяғансып, шай-сууын қайнатып берип, кирин 
ж)гўьш, сол үйғе енисе берди.

— Биз ерден, сен ҳаялдан айрылған жетимсең. Қайғы- 
мыз ортақ. Еки үйдиң ошағынан да түтин шығып турсын! 
Нэўбетлесип, қазан асайық! — деп жолкөрсийди.
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Жумабай хаялы қайтыс болғалы көлден ғейде айға 
жетеғаба ўақнтта аўнлға кайтатуғын еди. Оған себеп би- 
риншиден — б)фынғыдай үйде хаялы болмаған соң, аўьшға 
қайтнўға аңсары аўмаса, екиншиден — аўьшға барса, жиғит 
қаш нў тартса да, Сэлийма алды-артына қамаў салып, сый- 
қырлап баратыр.

Ж иғит қаш нў тартпайын десе ери жоқ ҳаял менен 
^аялы жоқ жиғиттиң бир-бирине ғамхорсьгўьгн ел жубай- 
ластырып, екеўиниц арасын қыспақлап баратыр.

Елдиң осеғине табан тиреп жүре бериўғе Жумабайдың 
фронт жаққа нәзери аўдарьшса, жиғери босап, жуўасьш. 
тартына береди. Тартынғаны — жаў менен жағаласып, 
қанжығасын қанға бояп жүрғен дослары есине түседи. 
Олар көз алдында турса берекети қашып, қыйпақлап өзин 
ғүналы сезеди...

Сәлийма менен арасында осек жайылғалы Жумабайдың 
ғүнасы Төрешке баснмлаў Түсинде де, оңында да қарсы ал- 
дында Төреш елеслейди де жүреди... Эҳ, ақ пейил достым!

Ж иғит қыял теңизиниң арпалысқан толқынында батып 
шүмеди. ... «Мине, кошеде қызыл жалаўлар желбиреп т)ф. 
Урыс оты басылған. Қалада, аўьшда салтанат! Жеңис пенен 
келғен жаўннғерлерди қарсы алнў ушын Ақдэрьяның 
жағасы толы аламан... Жеңис маршын жаңғыртқан солдат- 
ларды толтырып, «Париж коммунасы» катери жағысқа 
шықты. Оңири орденке жарқырап муздай кийинғен қайқы 
төс кеўилли жиғитлер катердиң палубасынан секирип толы 
жыйынға қулашын таслайды. Жумабайды көрип, сағынған 
досын суйиўғе Тореш жу^ырып киятыр. Бирақ Жумабай 
элле неден сескенғендей кейин шеғинеди. Буған иренжиғен 
Төреш:

— Саған не болды, достым! Мен баяғы Төрешиңмен 
ғой! Ырас-ақ танымадың ба? Урыс есиңди алыпты ғой! — 
деп назырқап турады да — Кел бери, сүйисейик жора! деп 
қушағын ашып, төсин кереди.

Бирақ Жумабай бул ықласын да тыңламай, сырт берип 
кетип қалады...



Достына қапа болған Төреш сарсаңлықта Жумабайдың 
қарасы семғенше дэрьяның жағасында қалшыйып тур... 
Енди ол Сэлиймасын излеп, коптиң арасына коз таслайды. 
Бирақ Сәлиймасы да коринбейди... Ж аўннғер жиғиттиң 
солдат қайысы қэлиптей тартқан қарнын ыза-қайғы кернеп, 
жүреғи қабызына сыймайды. Ел сағынып келғен жиғиттиң 
кеўили елжиреп, зэҳэрли созлеринен ғүнасыз жас төғеди.

Ақ пейил жиғитиң көкиреғи қарыс айырылып, неғе 
жас төкпесин «олғен жерден» тирилип келип сағынышлы 
қушағын ашқанда досты жалтарып қырынлап бурылып 
кетти. Не ушын? Ол сондай опасыз дос па еди! Дослық 
серти ушын баяғыда путаның түбинде отырып, нан сын- 
дырысқаны қайда! Ол да аздай қанлы ғүресте солдаттың 
белине куўат берғен арзьгўльг Сэлийманы урыс басылғанша 
қаратпай мухаббатын тартып алған қандай опасыз дос! 
Қанлы саўаш ишинде қан қақырып, жаў менен қан сорпа 
болып айқасып жүрғен ердиң жүреғиниң жалынына муз- 
лы сугў серпип, айдай жүзине ширкеў салған ким? Ол — 
Жумабай. Ол дослық пердесин бетине жапқан, жаўнз! 
Оның бул қыл^асы Торешке са^аштағы жаўдьгн ызасынан 
кем емес!... Олай болса, Торештиң сом билеғинен тастай 
түйилғен ашы^лы, ақырғы жудырығы Ақдэрьядағы «душ- 
панының» төбесинде ойна^ы лазым.

Көлден балық аўлап үйине жаңа келғен Жумабай тоқсан 
толғанып отыр.

— Сәлийманы не деп алады... Төрештиң козине қалай 
шоп салмақшы... Не ушын ол жаўьшғердиц жаўьгзьг. Неғе 
опасыз дос... мухаббат урысы9

Ж иғиттиң ғеўдесин қара булт қаплады... Жаны ыш- 
қынды. Денеси түршиғип кетти. Орнынан ушып турды да 
азнадай ири сазанды марданға орап, қолтығына қысып, 
Назлының үйине келип, жиғиттиң тунжырап отырғаны сол 
еди...

Ғаррылар ғаўзацласьш, тамсанып ғэп баслайжақ болды. 
Ержан өңменин котерди:

— Жумабай иним, созғе түсинетуғын бала едиң ғой. 
Дурыс. жаның ашыйтуғын. намысың, арың таза жиғитсең.
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Советтиң ҳэр аўьшм онлаған қ)фбан берип, жаўдьг жең- 
се оның оқасы жоқ. Баяғыда сен жассаң, яўмьгтлар елди 
шапқанда қол каўсьгрьш колғе қашып, орис толы малы- 
мыздан, ардақлап өсирғен келин, қызымыздан айрылғанда 
да көндик ғой!... Оннан бери келсек усы ғедейлер ҳуки- 
метин орнатнў ушын оз ауылының байлары менен 
уральскийлерғе қарсы )фыста қанша адам қурбан болған 
жоқ. Сизлердиң усы күнлердеғи абадан заманыңыз ушын 
бизлер де қан токтик. Шығынсыз урыс, мэлелсиз тобелес 
болмайды. Фашист деғен ийттиң балаларына урысайық деп 
есиркедик пе. Мине, корип отырсаң, ембеклеғен баладан 
еңкейғен ғаррыға шекем қанша сарсанкесек болды. Бэри 
урыстың ақыбети. Елат ғүйзелип, суў шайпалады, дүнья 
астан-кестен аўдарьгладьк қыршын жанлар қурбан болады,
— деғен кимниң түсине енғен? Эйтеўир, түбинде жаўдн 
жеңип, абаданлық қайта орнаса болғаны...

— Аўа, соны айт! — деп Кәрим ғаррының созин хош- 
лады.

— Эўмийин! — Ержан алдына келғен чайникти қайта- 
рып отырып ғәпин даўам етти. — Олмектиң изинен олмек 
жоқ. Сапар сениң менен бизлер ушын қурбан болған екен. 
Енди елде қалған бизлер оның хожалығын булдирмеўимиз 
лазым ғой. Ол елде қалған азаматларға исенип арқасын 
тамға сүйеғендей болып кетти... Енди мына кемпирдиң, ана 
келининиң, Сапардан қалған жалғыз тырнақтың қор болмас 
илажын етиў керек емес пе? Баласы менен ақлығынан тең- 
нен айрылған кемпирдиң күни қалай кешеди, куйеўи менен 
жаңғыз тырнағынан айырылып, келин қайда кетеди... Усы 
жағын өзиң ойлап кор! Урыс питкенше отыра бериўғе 
қудалар күн сайын шабыуыл жасап атыр. «Аға олсе, жеңғе 
мийрас, ини олсе келин мийрас» деғен. Бул ис тек сениң 
басыңда емес. Жақсыны жатқа жибермейик. Сапардың 
ози-кози мына жалғыз туяғын жетим деғизбейик деп саған 
уйғардық.

Жумабай шабатуғын жолбарыстай, ғәзеп пенен Ержанға 
зэҳэрли козин қадады.



— Макул дей ғой, шырағым! — деп Кэрим Ержанның 
сөзин хошлады — пәтиямызды берейик...

Жумабай жүзи бозарып, денеси қалш-қалш етти.
Искен тулыптай жиғиттиң жарылып кетейин деп т)фған 

кокиреғин сезғен кей^аны кемпир тореликти ози алды:
— Әскержанды басқа елғе қаңғыртпа, шырағым! — 

деди кемпир. — Жасы үлкенлердиң созин сындыра ғөрме! 
Енди маған Сапар жоқ ғой. Сапардың орнын билдирмес, 
сени Сапар болар — деп усы кеңеске уйытқы салған мен 
едим. Қалай олтирсең де мени жайғастыратуғын енди сен! 
Халқым, Елатым!

Жумабай суўьгқ демин алып:
— Б)гл күйиктен фронтқа кеткен абзал ғой — деп 

ләм-мим болды да, аз ғанадан кейин-бэрин де еситтим. 
Жәмийла сени таслап кете ғоймас. Урыс питкенше қарайды. 
Еғер қарамаса... Ондай опасыздың маған да кереғи жоқ! 
Урыстың шайпалыспасы басылғанша, ол ғүдер үзсе де, мен 
Сапарды тири деғен дәмем бар. Қойың ондай сөзди! — деди 
де Жумабай өрре түрғелип, есиктен шығып кетти.

Үйден бурқасынлап шыққан Жумабайды көрип, Жэмий- 
ла аң-таң болып:

— Неғе қабарып киятырсаң, — деп еди, Жумабай тикле- 
нип!

— Сени атасының үйине кетейин деп атыр деғен хабар 
таралыпты. Маған атастыражақ! Сол сықыллы Сапарды 
ырас-ақ урыс питкенше күтпеғениң бе! — Жумабай өкпеси 
исинип сойлей алмай, терис қарап, козинен жас төкти. 
Жэмийла муңайып, жерғе қарады.

— Шашым сипседей тозғанша күтемен!
— Күтсең ертең теңизғе шық! — деди де Жумабай үйине 

қарап бурылды.

УРЫС ЗАРДАБЫ

Колхоз басқармасының жыйналысы түнғи саат оннан он 
бирғе шекем бир саат ғана даўам етти. Бул жыйнаққа аўьш 
активлери менен бриғадирлер ғана шақырылған еди.
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— Жыйнақты узакка созып отьгрьгўға ўақнт жоқ, 
жолдаслар! — деди райком сектераты Тилеўм)фатов. — 
Кешеғи бес күнликте сизлер менен жарысыушы Марат 
атындағы колхоз бириншиликти алды. «Қызыл жулдыз» 
ҳэм Калинин атындағы колхозлар да алда болды. Бир 
қатар жолдаслар менен сойлесип қарасам күш аз — дейди, 
дурыс. көп жиғитлер фронтқа кетти, бирақ, тек сизиң 
а^ылдан кетип, ол колхозлардың ғенейи пүтин бе? Екинши 
биреўлер «колде балық тартылды» дейди, нобай турған 
балықты ким усламайды. Балық бизди излемейди, биз 
балықты излеўимиз керек. Армияда жаўьшғерлер бораған 
оқтың арасында жаўдн разведка жасаса, не ушын бизлер 
тынышлық жерде көл, дэрья, теңизди разведка жасамаймыз. 
Эмиўдэрья менен Арал теңизи эсирлер бойы алтын балығы 
менен аты шығып киятыр. Еле де неше жыл оның қойны- 
нан балық арылмайды. Усы күнлери бир балық бир солдат 
ушын бир күнлик азық. «Теңиз разведчиғи» — деғен аты- 
мызға ылайық ис қылайық, жолдаслар! Ҳэр бир балық душ- 
панға атылған оқ болсын!

Тилеўмуратов қызыл шырайлы узын бойлы, 35—37 
шамасындағы жиғит еди. Жасынан көлде көзи ағарған 
балықшының баласы. Иске тынымсыз, шаққан жиғит.

Уйқысы бүркиттиң уйқысындай. қаршығадай кози 
алысты шалатуғын бул қырағы адамның урыс басланғалы 
қай ^ақытта жатып, қай ўақнтта дем алатуғынына балық- 
шылардың көпшилиғи ҳайран. Оның бир ғезде халық ара- 
сында урыстың барысы ҳаққьшда лекңия оқып турғанын 
көрсең, бир ўақта колде балықшылардың ортасында 
жүрғенин коресең. Тек усы колхозға үйир шығар десең, 
Маратшылар менен Келининшилерде усыны айтады.

Секретарь сөзин питкерип, председательден аў-дузак 
таярла^дың барысын сорады.

— Складтағы ғөне-көкси торларды ғарры-кемпирлер 
коңғелеп атыр. Буған Мәтеке аға басшы.

— Б)гл исимиз мақул. Қайық кемениң ремонты-ше?
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— Билесиз ғой, тахта кемис. Ғөне кемелердиң жарығын 
тоз бенен питеп, минип жүрмиз. Бирақ жаңадан кеминде 
15 қайық соқтыры^ керек. Себеби, коп хаял-қызлар балық 
аўлаўға күнде өтиниш етеди. Оларға қайық жетиспейди.

Секретарь бул мэселеғе ойланып қалды... Аўьшда иске 
жарамлы хаял-қызлар көп! Олар қайықсыз көлғе шыға ал- 
майды. Бирақ усы уллы күштен қәйтсе де пайдаланьгў 
керек. Қайық соқтыры^ға тахта қайда. Ғажжа-ғаж саўаш бо- 
лып атырғанда «тахтамыз жоқ» деп шырлай бериўғе ким- 
ниң хүжданы жетеди. Бэрин елден еплеў керек.

Ол аз ғана тунжырап отырды да:
— Урыстың алдында соқтырған 4—5 ушан кеме бар 

емес пе еди? — деди Сабыровқа қарап, — соны неғе пайда- 
ланып атырсыз?

— Район орайынан колхозға керекли материаллар тасьгў 
ушын...

— Райком бюросында жақында қара май, аў, нэрете 
азық-а^қат затларын да колхозға тасьгў ушын транспорт 
бриғадаларын дүздик. Бул хызметти қала халқы өз минне- 
тине алды. Сонлықтан жаңағы үщкен кемелерди буздырып. 
нәрете қайық соқтырың да хаял-қызлар бриғадасын шол- 
кемлестириң! Қолы епли уста ғаррылар бар ғой!...

— Бар.
— Екинши мәселе, — деди секретарь — б)фынғы тор 

орнына енди жип келеди. Тор тоқыйтуғын фабрика рабо- 
чийлары ҳэзир жаўьшғерлерғе қурал-жарақ соғып атыр. Бул 
мәселени де қыласыз?

Секретарьдың бул сораўьша шетте отырған Қәлийла 
ушып т)фып тез жуўап берди.

Күндиз балық аўлап, түнде тоқыймыз да...
— Ол да дурыс! — деп секретарь урыстың қандай аўьф- 

манлығына да белсенип тақ турған аўьш азаматларына 
сүйсинип. мыйығын тартты. — Бирақ, менде бир усыныс 
бар. Аў тоқнў жумысына оқы^шыларды үйретсек. Жас 
оспиримлердиң бул жумысқа зейни зийрек. Олар 5— 6 күн-



де нәрете, аў тоқмўдм үйренип алады. Егеделердиң басқа 
хызмети де аз емес гой.

— Бул күтэ дурыс. — деди көпшилик гаўьфласьш.
Гэпти бир жерге түйип жыйнақты жаўьш, басқарма

агзалары секретарьды шыгарып сальгў ушын дэрьяның 
жагасына қарай кетти.

Кетер алдында Тилеўмуратов колхоз партия шөлкеми- 
ниң секретары Ниязов пенен Сабыров, Узақбаев ушеўин 
оңашага шақырып алып:

— Фронтқа сыйлық топлаў мәселесин де ойлап көрер- 
сиз. Бирақ бир жақлама кеўил бөлип, тийкаргы кэсип ақсап 
қалмасын, — деди де хошласып катерге минди.

Дүкилдеген мотор даўьгсьг маўжьфап түнги тэбиятты 
силкиндирип «Прибой» катери дэрьяның ийримли агысын 
толқынлатып өрлеп «Қызылжарга» жүрип кетти.

* * *

Сабыров түн ортасы аўа үйине келип, азанда таң қараң- 
гысында турганда излеп жүрмейин деп кийимлерин бас 
ушына қойды да төсекке бойын таслады. Кеңседен түнги 
саат екиде қайтқан ол харыганлықтан ба бирден қалгып 
кетти. Бирақ бираздан соң элле неден сетем алгандай шор- 
шып оянып, көзин ашса, жумыс кийимин кийип атырган 
хаялы Ажардың адым басқан жүриси екен.

Узын бойлы, ақ куба шырайлы ҳаял куйеўине қарап, ала 
көзлерин қуйқылжытып мыйыгын тартты.

— Шай кустай усы күнлери уйқың дым ашылып бара- 
тнр-аў! Сездирмей шыгып кетейин десем де болмады, оя- 
нып қойдың.

Тилемис аяқ-қолын созып бир керилди де ушып орны- 
нан турды:

— Таң атты ма?
— Атнўга мейил берди.
Ажар ериниң кирлеген көйлек-дизкийимине қарап иш- 

тен аяп кетти.
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— Кийимизди аўмастмрьш кийиўди де қойдмц-аў! — 
деди де таза ишки кийимлерин экелип берди. Сабьфов жаңа 
кийимлерин кийип, бет-қолын жуўдьг да, бир кесе сүтти 
асыгыс ишип, журиўге мейил берди.

— Жаў тез арада жеңилер ме екен, агасы, — деди сол 
^ақытта Ажар ерине тигилип:

Сабыров ҳаяльша мийримли козин тигип:
— Бизлер жақсы жэрлемлессек, эскерлер де аянбай уры- 

сады. Тиреги күшлиниң жудырыгы да салмақлы. Усыны 
билиў керек... деп сыртқа шыгып кетти.

Ажар урыс басланган жылы фермада қарапайым саўьш- 
шы болып ислейтугын еди. Ози менен фермада карьгўльг 
бес гана ҳаял бар. Қалганлары гарры-қартаң, жарымжан 
адамлар. Бэри жабылып жүзден аслам саўьш сыйыр саўадьг 
От-шөп оры^, қора согьгў жумысы да усылардың мойнында 
еди. Қэпелимде, ферма баслыгы да армияга шақырылып 
кетти. Басқарма агзалары Сабыровтың тартынганын тыңла- 
май, Ажарды шақырып алды да ферма баслыгы хызметине 
тайынлады.

Сол күннен бери Сабыров ҳаяльш үйде сийрек гез- 
лсстиретугын болды. Таң ала геўгимнен турып Ажар 
кемпирлерин оятып, азангы шық пенен ақ пишенди сэс- 
кеге шекем орып қайтады да, уллы сәскеде сыйырларын 
са^ады, түске қоралардың ишин тазалап, тагы пишенге 
кетеди. Қуптанда көлге қайтып, тагы сыйыр саўадьг 
Са^ылган сүтти түни менен сеператордан өткерип, үйине 
келсе, еле Сабыров келмеген соң уйқылап қалады. Азанда 
тагы сэҳэр ўақта орнынан турады. Ериниң жазылысып 
уйқыда жатырганын көреди, «түнде келип мениң мазамды 
алмайын» деп жатып қалган гой, дем алсын, селтең берме- 
йин деп аягын газ-газ басып далага шыгып кетеди.

Сабыров оянса таң қараңгысы ўақнт. Ажар үйде жоқ. 
Қашшан жумысқа кетип қалган, «оятып мазасын алмайын,
— деп мени аяп жур-аў бийшара!» деди де ол да үйден 
шыгып, бир ҳэптеден соң түн жартысында келип еди. 
Ажар үйде уйқылап атырган екен. Лампаның жарыгында 
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иинеликке жип орап кемпириниң гана ояу отырганын 
көрди.

— Апа, Ажар қашан келди? — деди ол кемпирге.
— Келинниң жаңа келип жатқаны.
Кемпир баласына қабагын үйип, көзлерин алартып 

суўьгқ қарады:
— Ери хаялынан. хаялы еринен, баласы ата-анасынан 

безген заман болды гой. Жаўдн сениң бир өзиң жеңесең бе? 
Ең болмаса айында бир күн бала-шагаң менен руўзьггер- 
шилик сөйлесип отырсаң-о!...

Баласын айтқан ўақнтта Сабыров кроватта пыснап 
уйқылап жатырган Маратқа қарап күлимсиреп қасына 
келди де, маңлайынан бир сыйпап қойды. Ҳақьшқатьшда 
баласы да ата-анасын көрмегенине бир-еки ай болып қалып 
еди. Дэслепки күнлери сагынып саргайса да, урыстың зар- 
дабынан баланың да жүреги қатып, тек азанда кемпир 
шешесинен:

— Кемпир апа, бүгин агам, кишем келди ме? — деп өк- 
пели шырай менен сорайтугын болды.

— Келди, шырагым. Сени оятьгўга уйқысы бөлинеди
— деп ерте т)фып жумысына кетип қалды, — десе, баласы 
уртын томпайтып:

— Мени дым оятпайсаң. Тап усы бүгин бе, таң атқанша 
күтип уйқыламай жатарман... көресең, — деп тамагын 
ишип болган соң сумкасын қолына алып, мектепке қарай 
кеткен еди.

... Урыс баслангалы баланың тәрбияшысы 70 жастагы 
кемпир болып қалды. Ҳэммениц қолы қыймылдап атырган 
соң кемпир де қарап отырыудың есабын таппай, складтан 
10— 15 кило жип алып «ийнелик» салып отырганына 
жылынан асты.

Ол жыллары аў, нәрете тоқьгў ушын балықшылар 
узынлыгы қарыстай тахтадан басын сүйир етип, үш тилли 
шанышқыга усатып бөз тоқыйтугын «мэки» ислейтугын 
еди. Бөз тоқы^шылар буны «мэки» десе, балықшылар оны 
«ийнелик» дейди. Жиңишке пряжь жип болса ярым килосы,
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«көнге» жип болса, 200—300 грамын ийнеликке бирден 
ораўга болады. Бул жумысты «ийнелик сальгў» дейди. 
Ийнеликти тез толтьгрьгў ҳэм көп жип ораў ушын оган да 
шеберлик, шаққанлық керек. Жаңа үйреншиклер жипти бос 
орап, бир ийнеликти эллен ўақнтта жипке толтырса: бир- 
пара шеберлер жипти тыгыз орап, биринен соң, екинши- 
син ҳэп заматта толтырып, қолы қолына жуқпайды. Он- 
дайларды «пэленшениң салган ийнелигин қара» деп аў 
тоқы^шылар қолдан қолга тийгизбей жақтап жүреди, ал 
селпи оралган пэс ийнеликти көрсе, «пэленшениң ийнелиги 
шыгар усы» деп ермек етип күлисип алады. Сонлықтан 
аў тоқы^шылар қандай бэсекиге түссе, «ийнелик» сальгў- 
шылар да бир-биринен мэртебесин бэлент корсетиў ушын 
жарысып ықлас пенен ислейди.

Сол күни таң ала геўгимде Сабыров дагдылы әдетине 
салып, орнынан ушып турып. кийинип атыр еди, уйқысын 
шайдай ашып, Ажар да орнынан өрре турды. Екеўи айры- 
лысар алды хожалық пуқарашылыгын сойлесип отыр еди, 
бир гезде Ажар:

— Жолдас баслық, ферманы усы күнлери биротала ес- 
тен шыгардыңыз гой, — деди ҳэзиллеп -  мал өз-өзинен өсе 
ме? Қыра^лы қыс киятыр. Жыллы қора керек. Мол пишен 
керек.

Сабыров ҳаяльша аларып қарады.
— Дэрьяның еки бойы ыргалган қамыс, орып қора дүзе- 

тип алың! Көлдиң иши сүйриктей ақ пишен, орып жыйнап 
алың!...

— Оны мен де билемен. Соган қол қайда? Күш қайда?
— Күш фронтта... Сен де баслық, мен де баслық. Мен 

балық аўласам, сен мал асырайсаң...
Ажар ериниң келбетине тигилип қарап еди, гэптиң 

шыны сол «дегендей жүзи түнерип тур екен». Жаралы 
арысланның аягын басқандай «орынсыз» қойган талабына 
қысынды ма, иштен аяныш сезим билдирди.

Олардың оз ара тарысынан сетем алып баласы Марат 
кроватьтан секирип түсип, экеси менен шешесиниң мойны- 
нан алма гезек кушаклап. узак ийискелеп маўқнн басты.
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Ажардың баласын көбирек аймалап сүйип елжирегенин 
сезген Сабыров қатал келбет пенен қаялына қарады.

— Ҳэммениц де баласы өзине эширепи. Көздиң агы- 
қарасындай балаларды жаўдьгн отында қалдьфмаў ушын 
ақыргы демимизге шекем гуресиў сениң менен бизиң ата- 
лық парызымыз. Б)глар да ержеткен соң өз перзентлерин 
бизлердей қоргасын!... Сонлықтан ҳеш ўақнт мийнетке 
мойыдым деме, шабазым!

— Иренжиме, агасы! — деди Ажар баганагы миллет 
еткенине кеширим сорап. — Сынап атьфман-аў!...

— Аўа, екеўимиз де сындамыз. Ҳэзир урыс ўақтьг Еке- 
ўимиз еки хожалықтың командиримиз. Колхозды аягынан 
ақсатсам — мен, ферманы ыдыратсаң — сен жуўап бересең!

Ажардың шырайы боп-боз болып кетти. Ози де сынаққа 
түскенин сезди. Оның қарсы алдында асьгўьг коп думанлы 
таў булдырап туфгандай елеследи. Ол қэйтсе де сансыз 
откелден отип, асқар шыңларды асып сол таўдьш тобесине 
жетпегенше сынақтан оте алмасын билди. Оның бойында 
күш-қу^ат тасқынлады. Жеделин топлап шыңга орлеў 
ушын беккем белин буўдь1 ...

Әкеси менен шешесиниң түксирейип турганына Марат 
таңланып, туйық минез бенен шырайларына қарап турды да 
әкесине еркелеп:

— Дүйсенбайдың агасы баргой-а, сол агасы қашып кет- 
кен дейди. Балалар оны қашқынның баласы деп масқара 
етеди. Сол ырас па, ага? Қашса неге усламайсыз? — деди.

Сабыров баласының сөзине не дерин билмей, сасып 
қалды.

— Дүйсенбай дегениң ана Қәдир қашқынның баласы
ма?

— Аўа?
— Сол бир азгынды услаймыз, — деп талаптан қаламыз 

ба, балам, оннан балық услаганымыз жақсы. Әскерлерге 
азық-а^қат керек гой...

Сен оны сирэ кормедиң бе, ага, — деди Марат бойына 
шапшып. — Дым келмеген соң, сени де қашып кетти ме деп 
қорқып жүр едим.
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— Кимнен қашаман?
— Немецтен.
— 0-ҳо, исенген батырымызга қара, сен де қашайын деп 

пе едиң?
— Ким мен бе? Мен қашпайман. Мен тек жасырынаман.
— Сонда қорққаның гой?
— От тебя... мен бе, мен қорқпайман.
— Сонда неге жасырынасаң.
— Олег Кошевойды, Зоя Космедемьянскаяны сен биле- 

сең бе, ага? Тап солардай жасырынып жүрип партизан бола- 
мыз.

— Сен оларды кимнен еситтиң?
— Пионер вожатыйдан.
— Молодең! — деп Сабыров баласының жауырынын 

қақты. Оннан соң бетинен сүйди.
— Мен қашпайман, балам! — деди бетине тигилип. 

Немеңтен ҳеш ўақ қашпайман. Жаўдь1 жеңемен! Бар, кро- 
ватыңда уйқыла! Сабыров пенен Ажар далага шықса, 
та^ықтың соңгы шақырымы екен. Ерли-зайып екеўи азангы 
тынық ҳаўань1 семире жутып рэҳэтленгендей аяқларын 
жеңил басып бири фермага, бири колхоз кеңсесине қарай 
кетти.

БАСҚЫН БАЛЫ Қ

— «Домалақ»тан балық шыгыпты! — деп аўьш шуў ете 
қалды.

Қыс быйыл ерте келип, муздың қаймақласып қатқанына 
5— 6 күн болып еди. Бирақ муз қатар алдындагы қақаман 
боранның ырайы қайтып, күн тагы жылытып кетти.

Эмиўдэрьяньш Арал теңизине к>яр аягындагы бул көл- 
ге жазы менен дэрьяның тасқын ылай суўьг қуйып таза 
қайыр тепкен шалаңлы к>мапй суўда балық еркин осип, 
коп \уылдырық шашты. Бирақ гүз мэўсими басланып, 
дэрьяның суўь1 тортылган соң колге к> йып т)фган озектиң 
сагасы кесилип еди, балық колде атаўлап қалды. Таза агын



суўдан айрылган көл кем-кем қаңсып кетти. Балықтың ер- 
кин дем алатугын өриси тарылды.

Бираз муз қатар алдындагы сыгасып аққан сең менен 
дэрьяның суўьг тагы тасып, ески аңгардай б)фқасынлап 
ылай с)гў ақты. Сасыган көлде туншыққан балық, сагагына 
таза суў кирген соң тайдай шапшып, суўдьш бетине атлы- 
гып шыга келди де, «абырой барда жайлаўдн табайық» де- 
гендей, өзекти өрлеп теңизге қарай тартты.

Жәмийла усы көлдиң сырына эбден қанық еди. Жазгы 
тасқын суў агып турган гезде азнадай талай сары сазан- 
ларын услаган ырыслы көлиниң гүзде де айналшықлап 
кетпеди. «Қай ўақ, бир ўақ бизди бир кенелдиресец-аў, ай- 
дыным?!» деп үмитин үзбеди.

Муз қатар алдында тагы көлдиң сагасына келсе бурын- 
гы аңгардың жолы менен дэрьяның суўь1 колге қулаган 
екен. Ол отызлаган нәретени кол менен дэрьяның түйискен 
жерине орналастырды да, «ал биз айналып келгенше торың- 
ның көзи сайын балық болсын!» деп ескегин көсилип тар- 
тып кетип қалды.

Абыржы басланды. Абыржы, — деп балықшылар 
муздың қатар алдындагы ^ақытты айтады. Бул абыржы 
гейде бес-алты күн болып, гейде айга созылып та кетеди. 
Жыл қолайсыз келип үш-төрт күн суўнтса, көл, дэрьяның 
ернеги қатып, терең айдынлардың бети қаймақласады да 
турады. Қабыршақ музды бузып көлге барьгўга агаш кеме 
шыдамайды. Қол шананы жетекке алып көлге шьггьгўга муз 
котермейди.

Сыранлы бэҳэрде гэ ерип, суў болмай, я бершимеклесип 
қатпай үсти күнниң қуяшы менен тершип түби қәлбирлен- 
ген козгенек муз колди баўьфлап узақ күн жатып алады. 
Балықшыны күйдиретугын усы абыржы. Сонлықтан күн- 
ниң су^ытқанын тилеп, түнде жулдыз санайды.

Жәмийла да бүгин «Домалақтан» келген соң кешқурын 
бир-еки мәртебе сыртқа шыгып, кокке козин тигип турды. 
Аспан шабыра булт екен. Сеңдей согылысқан бултлардың



арасында ҳэр жерде жылтырап жулдызлар көринеди. «Ас- 
пан ашылгай да!» деп көк жийегине жаўдьграган көзлерин 
қадап т)фып еди. Назлы келинине:

— Ҳэ, неге қарап туфсаң? — деди.
Жэмийла жалт қарап, енесине еркелеп наз етти де:
— Күн су^ытқай деп турман, — деди.
— Ҳэ, күн су^ытса, эскерлерге қыйын болмай ма? — 

деди енеси, келинниң тилегин жақтырмай.
Жәмийла кеңкилдеп күлди:
— Ол жақтың ҳаўась1 басқаша гой, ене.
— Ҳе, солай ма, — деди де Назлы кетип қалды. Жәмий- 

ла үйине кирди.
Шынт уйқыда жатырган Жәмийла элле неден шоршып, 

оянып козин ашса, бас ушында енеси отыр екен.
— Неўе, ене?! — деди Жәмийла.
— Ҳеш гэп, бастырынып атыр екенсең, соннан соң оят- 

тым, — деди де кемпир түйилип қалды. Жэмийла Сапарды 
корип бақырып жибергени түси екенин сол ўақта билди.

— Мен дэрьяны көрип келейин, ене! — деп Жәмийла 
кийине берди.

— Биймезгил қорқасаң гой! — деп еди енеси:
— Бөри жер дейсең бе! — деп жанма-жан далага шықты. 

Көкке қарады. Аспан ашылган екен. Дэрьяның жагасына 
келди. Сең сыгасып агып тур. «Бүгин қэйтсе де өкше 
өтеди екен» деп өрге қарап турды да: Ақдэрьяның усы сең- 
лериндей қаплап, бизиң әскерлер жаўдн тезирек жеңгей- 
дэ?» деп Сапарды ойлап үйине қайтты.

Түс ўақтьшда Жәмийла енесине қалай аў салганларын 
айтып мазатланып отыр еди. «Домалақ»қа салган нэрете- 
лери қалай болды екен деп ақыл ҳуўшь1 сол колде.

— Колдиң музы бекисе, ене! — дейди күлип-дузақ май- 
ласа, жары гәрежетин фронтқа жиберейик!..

— Мейли, шырагым! Сапаржан тири болса, солар ала
ма?

— Әскерлердиң гәрежети гой!..
Усы ^ақытта сырттан:



— Жәмийла, үйдемисең? — деген Жумабайдың ҳаўазм 
еситилди.

— Кел! — деп Жәмийла орнынан ушып турып төрге 
тосек салды. Аман-туўел сорасып болган соң:

— Гүзден бери серлеп жүрген бир колим бар еди — 
деди Жумабай — соган муз қатар алдында барсам, муз ас- 
тына салган көп аў-нэрете көрдим. Кимдики десем сенники 
дейди. Дэрбент жолды сен алыпсаң. Мен шетирегине сал- 
дым. Муз бекисти. Мен кетип баратырман. Бараман десең 
жүр! — деди.

Жәмийла ийбе етип, енесине қарады:
— Несине қарайсаң маган — деди Назлы — түбинде 

излеп жүргениң балық гой! Бар, «Стахан» баладан қалма, 
кудай берсе, пайда коплик ете ме? Басқадан горе сени 
бейим тар-тып келген шыгар...

«Бейим тартып» деген сөзди айтқан ўақнтта Жумабай 
да, Жәмийла да жүзлери қызарып, томен қарады. Түсимпаз 
кемпир келини менен баласының қысылганын сезип:

— Туўьгсқан болган соң... — деп дәслепки сөзиниң 
кейинин жуўьш-шайьш. кемпир жол тапты:

Усыны айтқан ўақта Жэмийла:
— Яқшы онда, кийинейин. Шай ишпейсең бе? — деди.
— Жоқ, ишпеймен нан а^ыз тийейин, — деп Жумабай 

дастурханнан бир тислем нанды аўзьша салды да майданга 
шыгып кетти.

* * *

... Айнадай жарқырап, шийшедей тынып қатқан бети 
асфальттай тегис музда бир шана дэрьяның ортасында 
зырлап киятыр. Шананың бас жагында Жәмийла арттагы 
жигитке терис қарап орамалының ушы менен аўзнн ба- 
сып отыр. Ал, артта Жумабай қара терге түсип, асай ба- 
сып киятыр. Жоталы жигиттиң карьгўльг еки билегиниң 
сериппедей атылган күши менен асайдың тагалы аттың 
туягындай музга гирш-гирш тийген даўьгсьг еситиледи. Ша- 
на көк муздың үстинде машинадай алга атлыгады.
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Жагада турган бирең-сараң аўьш адамлары екеўине таң- 
ланып қарасады. Таңланганы «қосылды ма екен» — деген 
пэм кетип қарасады. «Жылына» қарамай асыққаны ма деп 
қарасады. Адамлар өзлерине үрпейесип қарасқанын сезип 
Жэмийла бетин жасырып, қымсынса, Жумабай ауылдың 
тусынан тезирек өтейик деп асайды музга қаттырақ )фады.

Үкиден суў алмага келген Сэлийманы көрип Жэмийла 
жүреги суў етти. Шоршынганы жақында Сәлийма менен 
соз алысып қалып еди. «Мннаў бүлдиретугын болдь1-аў»
— деди ишинен.

Жэмийланың экеси менен шешесиниң алып кетемен деп 
талай сапар келгенинен Сэлийманың хабары бар. Жәмий- 
ланы кетеди гой деген пэмге де барды. Бирақ олай болмады. 
Жәмийла кетпей қалыпты деген хабар шықты. «Не ойы 
бар екен» деп жүргенде, бир күни Сәлийма Жэмийланы 
Жумабайга атастырыпты деген ызың-ызың гэп еситти.

Б)гл гүрриңниң шынлыгын тақыйық билиў ушын 
Сэлийма орамалын қыя салып, Жәмийланың үйине барды.

Жәмийла жаңа гана колден келип, Сапарды сагынып 
суўретине тигилип, муңайып отыр еди.

Сэлийма кирип келип аман-туўел сораспастан бурын 
үйдиң дәскелерине жалт-жалт қарап шырайы мың қубыл- 
ды?!

— Саў отырсаң ба, Жәмийла? — «Шүкир» деўге де 
қаратпай таңлайын тамсанып, гэпти балалатып жиберди. — 
Озиң еркектей нашар екенсац-аў. Кисиң бар да бундай дәске 
жоқ еди. Мынаң қара бәлениң... Кровать алыпты. Қат-қат 
көрпе қаплапты. Мына кийизди қайдан алдың? Бәле, бэле 
үйди келистирипти, усы дәскең менен «Тоқымбетлер»ге 
бара гойсаң, бай келиншек атанасаң гой!

Сәлийманың ҳэр созине Жэмийланың жини атланды. 
Ашы^лы қаны бетине ойнап шықты. Оның жақтырмай 
отырганын сезсе де Сәлийма оннан сайын жүрегиниң жара- 
сын тырнай берди.

— Төсек орныңды дүзепсең!...



Жәмийла қанша сабырлық етсе де, тақаты шыдамады.
— Ҳеш кимнен урлап алганым жоқ гой. Ҳадал мий- 

нетим менен жыйнадым.
— Ҳэкисленбе се! — Сэлийма баўьгрьгн ишине тартып 

шақақлап күлди. — Сени )флап алды дедик пе? Усындай 
тик минезлигиң бар-аў. Жақсының жақсылыгын айтсаң неге 
айып болсын! — Сәлийма тагы жыландай жылмаңлап 
арбады.

— Усы күнлери дым саргайып кеткенсең бе?
— Еси бар адамның урыс күнлери саргаймай жүргени 

бар ма?
— А-а, айтарың бар ма? — Сәлийма Жәмийланың еки 

козине тигилип жақынырақ отырды — жоқ-аў. Мениң айта- 
йын дегеним бар гой, балажан бүйтип саргайып отырганша 
деймен-аў, ояқ-буякка қыдырып, төркин ж)фтыңа барып 
кеўлицди көтерип қайтсаң-о-дегеним гой. «Денсаўлнқ — 
терең байлық» дейди гой.

— Мениң кеўлимди котеретугын торкиним бар ма_. — 
деп Жэмийла слуық демин алды.

— Қойшы, мына мақауцың гэпине қара, усыны жорта 
айтып отырсаң-ау болмаса елатын жек коретугын адам 
бола ма? Қыз болып салланып өскен жеримиз козимизге 
ушыгадай басылады.

Сәлийма жорта муңайган киси болып:
— Шешең байгусты айтсаң-о... — деди.
— Ҳе, оган не болыпты?
— Жог-э. Жаңгыз қызым деп аҳ урып отырган шыгар. 

Быйыл келгенде көп сарсылып жылады: «Дүньяга шық- 
қанда көрген жаңгызым Жэмийланы көрип жүрип олейин, 
аўьшга барып биреўге басыңды қоса гой десем-қызым айт- 
қанды қылмайды» дейди.

Жэмийла оның сөз рэмэўизин байқагысы келип:
— Сен не дедиң? — деди.
— Мен не дейин. Мен айттым, куйеўинин садақасын 

бергенше сыр бермейин деп отырган шыгар. Ата-анадан 
безетугын нашар бола ма! «Ат айланып қазыгын табады»



деген, түбинде қолыңа барады гой, — дедим. Соннан соң 
Жәмийланы усы келбети менен ким қэлемесин, биреўге 
бересең дедим.

— Ҳэ, жақсы болыпты. Байсырасаң озиң тийе бер, 
қурдас! Мениң жырымды жыртыспай-ақ қой. Жәмийланың 
ҳэкисленгенине шамланып, еки бети көгерип Сэлийма да 
шабатугын бүркиттей қомланды.

— Байсырап, сениң ашыгыңа ортақласайын деп келдим 
бе? — Ернин салт еткизип. — Әдира қал. Маган десе тул 
өт, дүньядан! — деп есикти сарт еткизип үйден шыгып кет-

— Артыңа топырақ! — деп Жәмийла да бақырып қалды.
— Саллақы, келгенниң келсабын, кеткенниң кетпенин әңги- 
ме еткенше, колхоздың жумысын ислеп, армияда жүрген 
жаңгыз иниңниң тезирек елге кайтьгўьгн тиле!

...Шананың үстинде дэрьяның ортасы менен кетип 
баратырган Жәмийла жагада зеңирейип қарап турган 
Сәлийманы корген ўақнтта усы урысқаны есине түсти.

— Мынаның а^ызын керип, үйме-үй кирип осек тара- 
ты^ына пеш түсти-ау. — деди ишинен.

Жагада т)фган Сэлийма астынгы ернин созып, ермек 
етти де, жагадагы адамларга қарап бир нәрсе деп даўь1- 
сының барынша шақалақлап күлди. Оның сөзин шана- 
дагылар еситкен жоқ. Сэлийма шелегин жерге қойып, тик- 
ке турып, шананың қарасы батқанша тигилип қарады да 
турды...

.. .Уллы түс мезгилинде Жумабай нәретениң басына 
жетти. Жэмийла менен екеўи де шанадан түсип, шай ишиў- 
ге қосқа барды.

— Шайды қайната бер, мен нәретелерди көрип келейин,
— деп Жуліабай Жэмийлага тигилип қарады. Қарады да 
мыйыгын тартып:

— Балық болмай писимиз қ)фымаса болар еди-аў, сени 
де қэтере менен ертип шыга қойып едим, — деди.

— Колдиң балыгы қапылар дейсең бе, — деп Жәмийла 
да күлимсиреген шырай билдирди.
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...Қамыстың лаўлаган жалыны менен мыс дүмше 
пақырлап қайнады. Жумабай келмеди. «Мийнетшил 
адам» — деп сүйсинди ишинен. «Күни менен асай басып 
келди, шөллеп таңлайы кепкен шыгар» деп аяды ишинен. 
Түргелип қарап еди, көринбеген соң «изинен барсам ба 
екен», — деди.

Усы ^ақытта адымын керип басып, қамысты жапырып, 
жадырап күлип киятырган Жумабай көринди.

— Жолымыз болды, Жәмийла! — деди хаплы- 
гып — Та^сылмас дүньяның үстинен шықтық... Қоя бер... 
Тезирек мына шайды бир-еки жутайық та, барайық...

Жэмийланың жүреги шэўкилдеп нэретесиниң басына 
келсе Жумабай баганагы ўақнтта музды ойып, бир нәре- 
тени қараган екен. Жэмийла нәретени тартып, сыртқа 
шыгармақшы болып еди, \алы жетпеди.

— Оның несин тартасаң! — деп Жумабай қасына келди
— кормей турсаң ба, иши толы балықты! Оннан гөре мын- 
да кел!

Жумабай Жәмийла менен екеўи кок муздың бетинен 
сыгалап барлық нэретелерди көрип шықты.

— Бэри де балыққа толы. Сәл бир-еки күн кешикке- 
нимизде балық туншыгып олип мийнетимиз күйеди екен, 
қурдас.

— Енди стахановка келиншек боласаң... деди күлип 
Жумабай.

Жәмийла оның ҳэзилине дэлкек пенен жуўап қайтарды.
— Талай жыл «Стахан бала» атансаң да бизиң жайлаўдьг 

паналапсаң гой! Биреўдиц қорық жеринде не исиң бар. 
Балыгын сарқып алып нәретелериңди арқалатып қуўьгп 
жиберсем, неше пуллық киси боласаң... Сен хабар бермесең 
де өзим-ақ келейин деп атыр едим. Бирақ кеўсен сораў 
дийқанның, сыралгы сораў балықшының ата-бабасынан 
киятырган кэри гой. Бир сапарга қойдым... деп сыңқылдап 
күлди.

— Ол айтқаның әдил төрелик. Мен дузақты муз астына 
таслап кетиўге кеўлим келисим бермей дагдарып жүр едим.
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Бир күни сениң нәретелериңди көрдим. Күн де слуытты. 
Енди қара суўдан суўьгрьт алып кететугын шыгар деп 
сер салып жүрдим. Бирақ қайтып хабар алмадың. Сениң 
мэртлигиң маган демеў берди. Ырасында да, атайы балық- 
шы болыпсаң, Жәмийла! Дузак муз бенен қосылып қатып, 
зая болады деп ойламадың ба? — деди Жумабай сүйменди 
музга гирш еткизип бир урды да.

Шананы сүйретип киятырган Жәмийла:
— Суў тобине шекем қатпайды гой. Тереңге орнатсаң не 

зыяны бар. Откен жылы 3—4 нәрете, аўдь1 муз астына қал- 
дырып, тәжирийбе етип корип едим. Ойдагымдай болды.

— Онда усы тәжирийбени келеси гүзде галаба пайдала- 
нып кориў керек екен.

— Ол жагын басқармага айтып көрермиз. Ал, енди ме- 
ниң пәмимше дузақтагы балық қазандагы олжа, оны коп- 
леп-комеклеп алармыз. Ал, енди сениңше бул балық қайдан 
келди деп ойлайсаң? Мына көлден келип атыр. Теңизге шы- 
гы^ ушын өрип киятырган балық бул.

Жумабай таңланып, ойлы көзи менен кок музга қарап 
ар-сары болды.

Жэмийла жуўьфьш барып шанага келди де:
— Мен музды ойып корейин, сен нэретениң балыгын 

ала бер, — деп шанадагы темир сүйменди, шолпыны алып 
шетиректеги тақыр муздың үстине қойды. Б)фымын еки- 
үш орап, басына түйди. Беллин буўьгп алды да, жеңил 
кийинип, ушы биздей откир полат сүйменди к>лашлап 
музга урды. Ҳэп заматта үлкен қазанның аўзьшдай үки 
ойып, шолпыны суўга салып еди, айтқанындай балықтың 
баслары шолпыга дирилдеп тийди. Ол шолпыны бир-еки 
сүзип, алтындай сары қабыршақ сазанларды муздың үстине 
таслады. Қуўаньгп. бақырып жибергиси келди. Мазатланып 
оз-озинен күлди.

Сойтти де ири бир сазанның сагагынан бармагын өт- 
керип, узақта жүрген Жумабайга қарап былгай берди. Ол 
балықтың қызыгына түсип, буны кормеди. Ақыры, бол- 
маган соң:



— Ҳэ-э-э қурдас, ҳэ-э-эй! — деп сүренлеп жиберди.
Жумабай қасына келип:
— Тэсийин! Бул балықты муздың үстине шьггарьгў 

екеўимиздиц қолымыздан келмейди гой. Пай, қэйтерсең 
азаннан бери бираз балық теңизге кетип қалды-ау Ал, енди 
тез биреўимиз колхозга хабар етиўимиз керек! — деди.

— Мен кетейин онда! — деди Жэмийла.
— Сен кеткенде пияда қанша ўақьгтта барасаң?
— Пиядасы неси!... Асай басып, шана менен кетемен.
— Асай басы^ды билесең бе?
— Озиңнен басқа адам балықшы емес пе? — деп күлди 

Жэмийла. — Сапар баягыда үйретип еди гой.
Сапарды айтқан ўақьгтта Жумабай иштен аўьф гүр- 

синди.
— Онда тез кет, эбзели жолда ушыраскан биреў болса, 

айтып жибер де, озиң берман қайт! Жылымды коп экелсин 
де! Балық коп де! Түни менен жетсин де!

— Яқшы, — деп Жэмийла шанага минди де асай қолына 
алып, мыйыгын тартып Жумабайга қарады.

Жумабай күлимсиреп:
— Қәне, )ф асайды! Жолда жьгльгўга түсип кетпе! Уял- 

май айдай бер! — деди.
Жэмийла асайды музга гиршилдетип урып. тусынан 

зуўлап өтти.
Изинен қарап т)фган Жумабай: Мийнетке гырыс, еркек- 

тей ҳаял... деди ишинен.

* * *

Колхоздың кең складының иши ылгый жас өспирим 
балалар менен кемпир-гаррыларга толы. Биреўлери аў то- 
қып атырса, екиншилер аў коңгелеп, үшиншилери — ке- 
леплеген жипти еки аягының басына керип ийнелик салып 
атыр.

Бир топар гаррылар арбалы әкелген жыңгылды ийип, 
нэрете согып жүр. Олардың ишинде Мэтеке де бар.



Саўаштагм жигитлер менен елдеги бала-шагалардың 
уўайь1мь1 жанын күйдирип, өзегин өртеди ме, я жаңгыз 
баланың қайгысы ма, Мәтекениң былтыр гана буўрьгл тарт- 
қан сақал шашы, быйыл куўдай аппақ.

Қыр бригадасы дегени болмаса Мәтекениң де мүшкили 
аңсат емес. Балықшыларга аў, нэрете, жылым, балакөшка 
жеткерип бериў, қайық, шана, шолпы, ҳэтте керек десе 
асай, ескек таяўга шекем таярлатьгў — усы Мәтеке гарры- 
ның мойнында. Қыйын болмас еди, қ)фылыс материалы 
менен эсбап сайманы жеткиликли болып турса.

Қырқ қурақты жамап көрпеше ислеген қандай қыйын 
болса, аў-дузак согыудың машақаты да сондай. Урыстан 
алдынгы жыллары агыл-тегил болып атырган, қалқы, қара 
майга шекем козден бир-бир ушатугын болды. Бир к>лаш 
арқан бир метр жипекке бергисиз. Бир сүйем тахта кошеде 
жатырса: «Қайыққа жамаў болады», деп адамлар складқа 
әкелип тапсырады. Балалар топайга куйып. мергенлер пы- 
тыра дүзетип жүретугын қоргасынга шекем козге эширепи. 
Еки қулаш темир таппасаң, шана жоқ.

Бурын 70— 80 проңент тозган аў, нэретелерди балық- 
шылар складқа әкеп тапсырып, жаңасын алып өте кете- 
тугын еди, енди-ше? Бир к>лаш тор еки есе қунын 
таппаганша, биротала ирип кетпегенше «дизимнен оширил- 
месин» деген талап қойылды.

...Аўьш арасында жатырган шаппаттай қалқы, жарты 
кулаш тор сүйемдей тахта, қарыстай жип коринсе склад 
қорына әкеп тапсырылсын!

...Салақлық, бийгамлық, ашық аўьгзльгқ. ысырапқор- 
лық — колхоздың душпаны. Ал, жалқаўлнқ пенен арқа- 
йынлық, сары ууайымшылық пенен тайгақлық жаўдьгн 
жэрдемшиси...

Балықшы ауылының ер, ҳаял азаматы урыс күнлеринде 
оз алдына усындай талап қойды.

Урыс узакка созылган сайын Мэтеке гаррыдан уйқы 
қашты.



Гарры көрсе — жора, кемпир көрсе — қ)фдас, келиншек 
болса — келин, оқьгўшьг корсе — балам деп ҳэммесин де 
складқа ертип келип, хызметке тартатугын үгитшил.

Үйде сандыққа сүйенип, ошақ басында ошарылып, 
түнерип саргайып отырганша — дейди ол келгенлерге — 
копшиликтиң ишинде болсаңыз кеўил котересиз. Уақыт 
өтеди. У^айымды умытасыз. Қолдан келгенше жәрдем бере- 
сиз.

Мэтеке дэрьяның аргы жагасына бес-алты аў, нэрете 
салып қойган еди. Азанда түсте, кеште барып сазан, шабақ, 
ылақа әкелип гәсин к>уырып. гэсин асып, ыссы аўқат шол- 
кемлестирди.

Түс ўақта гарры-кемпирлерге патефонга пластинка қо- 
йып береди. Мэтеке мектепке барып бир карта сорап әкелип 
дийўалга қақты да, отызлаган ийнени алып, басына қызыл 
таўардан үш мүйешли флаг иследи.

— Мэтеке бул не, жинниң ойыншыгындай ислеп отыр- 
ганың, — деген адамга, ол:

— Гэп етпе, сэл азырақ сабыр ет! — деп сыртқа шыгып 
кетти.

Әлле ^ақытта сол ауылдагы мектеп директоры Хожа- 
ниязов деген жигитти экелип:

— Ал, балам! — деди ол қолындагы қагазга қарап,
— бизиң әскерлер азат еткен, қалаларга мына флаги бар 
ийнелерди қадай бер!

Келген жигит азат етилген қалалардың тобесине қызыл 
флагларды тигип шықты. Сталинградтан баслап Москва, 
Дон бойына шекем картаның бетинде қызыл байрақлар 
желбиреп жайнап кетти.

Биреўлер азат етилген қалаларды санап шықты. Бир 
гарры «шегараны көрсет» деп сорады.

Екинши биреўи:
— Шегарага жетиў ушын неше қала қалды? — деп бети- 

не тигилди.
— Москва саў ма, Москва? — деп ақсақаллы шүңирек 

коз, арық гарры тоқып отырган аўьш таслап, картага қарап 
жуўьфдьг — қэне, корсет Москваны.



Хожаниязов үлкен бес жулдыз белгисин мине, — деп 
көрсетти. Гарры шери тарқап, кеўили жай тапқандай 
кумартып жулдызга қарап:

— Әй жарықлық! Бул дүньяның «бейиши гой» ол! 
Көшеңде ардаңлап дэкең журди-аў бир ўақта — деди 
Москвага барганына марапатланып көтерилип сойлеп. 
Оның мақтанганын жақтырмаган бир кемпир ермеклеп 
күлди.

— Қайсы Мэскеў! Шақаманды көргениңди айтып жүр-
ме?

— Әй, сандалама! Урыстың алдында стахановшылардың 
слетына барып, аўьшга биринши патефон әкелген ким еди?

Хожаниязов кемпир менен гаррының қызыл гегирдек 
болып айтыса кеткенин сезип, артына жалт қарады.

— Бизиң Сэкенниң Москвага барып қайтқаны ырас!
— Еситтиң бе? — деп Сәрсен гарры мазатлангандай 

көзинде күлки ойнап, кокирегин кең жая түсти.
Агитатор жигит, гарры-кемпирлер менен ярым саат гүр- 

риң өткерди...
...Склад жайы адамлардың күлкили гауырлысы менен 

жаңгырып хақыйқат клубка айналды. Түски дем алыстан 
кейин адамлар тагы шырпылдап жумысқа айналысты.

Мэтеке копшиликтиң ишинде ерсили-қарсылы жүрип:
— Әсбап-үскене кемис деп уўайьгм жемең, жолдаслар!

— дейди кеўлин хошлап. — Аралым саў т)фса аш қыл- 
майды, көштен қалдырмайды, душпанга молмиртпейди. 
Алтын балық берген Эмиўим менен Аралым ырысқымды 
кем, беделимди томен қылмайды. Мәселен, не керек? Қалқы 
керек пе? — Ақ билек жекеним бар. Отын десең нар қамы- 
сым бар. Агаш десең дэрья бойы нуў тогай. Ата-бабамыз 
қамыстан сал кеме ислеп, қаза тоқып та күн көрген гой. 
Қаза менен шанышпай, қармақ пенен шолпы салып та жаў 
менен талай жыл урьгсьгўга халқымның қүдирети жетеди.

Копшилик оның созин сүйсинип тыңлап Аралдың даң- 
қын көкке көтерди.



Турым бий деген бабамыз, — дейди Мәтеке, — Хийўага 
барганда хан: «Елатыңның не байлыгы бар» — дегенде, ол:

«— Үш ай шабагым бар, үш ай қабагым бар, үш ай 
қаўьшьш бар, үш ай саўьшьш бар» депти. Жеңилген хан:

— Тилиң кесилсин сениң Т)фым! — дегенде, тагы 
ол: Тақсыр, бас кеспек бар да, тил кеспек жоқ! — депти. 
Сөйтип, ханды бир гәптиң үстинде еки мэртебе жеңген екен 
дейди.

— Пай созиңе болайын! — деп гаррылар тумлы-тустан 
гаўьфласқан ўақта:

— Мэке, гаррыларды гүрриңге уйытып атырсаң ба? — 
деп Сабыров күлимсиреп кирип келди.

— Ҳарма агайинлер!
— Бар болың.
— Мэке жумыстың оними қалай?
— Тамақ тоқ, кеўил шадықоррам, кеше жигирма бес 

адам еди, бүгин отыз еки адам келди.
— Күтэ жақсы. Усы ықласыңызга жаў тез жеңилип, 

жигитлер елге қайтып, кошемизде той болгай!...
— Эўмийин, эўмийин! — деп гарры-кемпирлер шу ўласа 

қалды.
Председатель дийўалда илдириўли туфган картага кози 

түсип, қапталына барды.
— О-ҳо, Мэке дәстиярлы пропагандист болып кетипсең 

гой. Сени партияга алнў керек!...
— Көпшиликтиң көңлин табнў аңсат па? — деп Мәтеке 

председательдиң кеўили қанаатланганына иштен кууанды.
— Айтқандай, жумыстың жагдайын айтайын. Озимиз- 

диң бар байлыгымызды илажлап атырмыз. «Дэўкемпир» 
бойынан жыңгыл алдырып, нәрете соқтырып атырман 
Бир жетпесиңиз қалқы еди, оның есабын таптық, жекен 
алдырып, қалқы дүзеттирдик. Мине, қарап кор, фабричный 
қалқыдан кем емес қой!

— Арқан жагы қалай?
— Складта азьш-аўлақ тоз бар еди гой. Соны ырас 

шыйырып арқан естирдим. Мине, темирдей қатты. Аў
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кецгелеў жагдайы күтэ шәбик жүрип атыр, — деди де, 
ойланып турып тагы сөйледи:

— Бирақ, баслық иним! Бүгин бир-еки адам аў сорап 
келип, дыңгырыулап мийимди тести... Жаңа Қэлийла да 
келип, жигирмалаган аў бер деп өлердеги сөзин айтты. 
Мен оган: Ауларыңыз бар. Тозса сеплеп алың шалгайынан 
сүйретип, қ)фалды парықсыз услайту гын тынышлық ўақнт 
емес дедим. Билмедим_. окпелеп кеткен шыгар.

— Қэлийла жақында гана 30 аў алып еди гой.
— Билмесем, тагы сорап жүр гой...
Председатель аз гана ойланып турды да:
— Аўдь1 көк тасқа қайнатса суўга тозимли болып, 

коп ^ақытқа шекем тозбайды екен. Усы эдисти қоллана 
бериң... Жаңа райкомның секретары Тилеўмуратов келип: 
«Балықшыларга коп тахта, аў-дузак. май жибердик» деп, 
Балық санааты министрлиги жиберген радиограмманы кор- 
сетип к> ўантть1. Ол қызыл эскерлердиң семьяларын кориў 
ушын аўьшдь1 аралап жүр. Сизлерге де келип кетеди.

— Радиограмма келгени ырас па екен? — деди Мэтеке 
таңланып. — Сөйткей-да! Урыстың алдынгы жылларын- 
дагы агыл-тегил болып атырган қ)фалларды усындай үнем- 
леп жумсаганда 10 жылга жетиўине даў жоқ еди. Пай, қэй- 
терсең!

— Әлбетте, ыгып баратырган муз да пэтли ескен самал 
да қанша аў-қуралдь1 жоқ етип кетти... Ал, Мэке карыуды 
сала бер. Планның орынланыуы жаман емес. Кешеги айдың 
планын 200 проңенттен зыятырақ орынлаппыз. Армияга 
гил ақ шабақ пенен сары сазан аўлап жибердик.

— Сойтиң, шырақларым! — гарры-кемпирлер председа- 
тельге ықласын төгип қарады.

— Мен тагы балықшылар арасына кеттим, — деп Сабы- 
ров складтан шыгып кеңсеге қарап бурылды.

... Алыстан Сабыровты көрип Қәлийла да изинен 
ере кабинетке кирди. Сэлемлескеннен соң председатель 
Қэлийланың солгын тартқан келбетин, қатыңқы қабагын, 
иренжиген ажарын корип, таңырқанып отырды да:
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— Дениң саў ма, Қәлийла? Түсиң қашып кетипти ғой,
— деди.

— Деним саў ғой. — Қәлийла суўьгқ демин алды. — 
Бирақ омсырайған қылмыс иследим. Қәлийланың талабы — 
шатақ. Тақыр жерди сыйпалап қалдық... Сарғайған соның 
уўайь1мь1...

— Не өзи, түсиндирип айтсеш! — деди жекиринип 
Сабыров.

— Айтнўға тил ғүрмелмей тур, — деп Қәлийла басын 
төмен салып, тунжырап отырды.

Председательдиң қабағы жабылып, сдуық шырай кирди.
— Айта бер, айт! Не бэле иследиң?!...
— Айтсам 20 аўдан айырылдық!...
— Жиғирма аўдан айырылдық? — председатель еки 

көзинен қэҳэрли жалын атып, түсин өзғертти ҳэм өз-өзинен 
ғижинип қалшылдап, бетин көғертти.

Қэлийла төмен қарап, председатель тиғилип, екеўи бир 
майдан самсаз болып отырды.

— 20 аў, да, 20 аў! — деп ашьгўльг тығылып сөйлеғен 
председатель даўьгсьш пэтли шығарды — ҳэр аў бес ңент- 
нерден балық услағанда 100 ңентнер балық, 10 ңентнерден 
услағанда 200 ңентнер балық, 200 ңентнер балықты сен 
суўдьш түбине жибердиң, сағалға жем қылдың, колхозға 
қыянет еттиң... 200 ңентнер балық, мейли 100 ңентнер 
болсын. Не деғен сөз. Бул үш мың бас сазан, 10 мың бас 
шабақтан айрылдым, — деғен сөз. Ҳэзир бир балық берсең 
фашисттиң жүреғине бир оқ аттым деғен сөз. Мен сени 
ме, колхоздан шығараман. 20 аўдьш қунын төлетемен! — 
Сабыров орнынан ушып турып. жэне қайтадан орнына оты- 
рып, өкпелеғен баладай бултыйып. көзиниң қыйығы менен 
аларып қарап, қалтасына қолын суғып. махорка қалтасын 
алды да, қоллары қалтырап шылым орады. Усы пайыттан 
пайдаланып бир сөйлеп қалайын деп, Қәлийла еңсесин 
тиклеп председательғе мүнайымлық пенен былай деди:

— Мени, Сэке, аўдьш қуны сарсылдырып отырған жоқ, 
жойытылған }гяты сарсылдырып отыр. Еғер қунын сорасаң
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сотласпаи-ақ үиимдеғи к> нан шығарымды ҳэзир кеңсеңниң 
алдына экелип байлайман. Кулаклардың заманында қосақ- 
ластырып ешки саўьш көрмеғен Қэлийла хүкимст зама- 
нында жыйнаған малын колхоздан аямайды.

— Онда сол ку нанш ығары ңды көлғе апарып сал, балық 
түсер ме екен? — деди Сабыров. — Маған аў керек, балық 
керек. Болмаса, малыңды берип аў сатып ал.

Қалийла Сабыровтың ашьгўьгн қайтаратуғын ем таба 
алмай, тағы ғэптен қалды.

Екеўиниц түнерисип отырғанының үстине райком 
секретары Тилеўмуратов кирип келди. Қэлийла орнынан 
ушып сәлемлести де жылысыңқырап отырды. Секретарь 
председательдиң қас-қабағындағы ашьгўдьг сезе қойды.

— Бул не, шекинисип отырған жоқсыз ба? — деди.
— Шекинискени ҳеш ғэп, )фысып отырмыз, — деди 

Қәлийла. — Балық аўлаўға өзим тилек етип, көлғе шық- 
қаныма ярым ай болған жоқ. Тап мениң кейинимнен ғезе 
қурып, аңлып жүрғендей, бир наймыт сорлатып кетти. 
Тақыр м)гзда тайғанап турмыз...

— Ҳе, неғе. Не жынаят иследиң. Ҳадал жиғит емес пе 
едиң! — деди райкомның секретары бетине тиғилип.

— Тынық көлимди биреў ылайлап кетти! — деп райком- 
ның секретарына шағынып киятыр еди:

Енди Сабыров ғэпке араласты:
— Жолдас Тилеўмуратов тынышлық ўақга емес, урыс 

ўақтьшда ашық а^ыз больгўға бизди үйретти ме? Қайда 
бизиң қырағылығымыз. 20 аўдь1 урлатып, мурны уўьшьш, 
меннен «шүйинши» сораўға келипти. 20 аў қанша балық 
услайды, өзиңиз билесиз. Мен бул жынаят ушын артельден 
шығараман... Уставқа Артель мүлкин көздиң қарашығын- 
дай сақламаған адам ағза бола алмайды, — деғен.

Ушеўи де самсаз болды.
— Ол дурыс ғой! — деди Секретарь, — қәне, бир жөн- 

жосағын сорайық. — Қашан жойыттың? Кимнен ғүман 
етесең? Келғен адамның изи қандай?
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— Кеше азанда барсам, 20 аўдьг суўьфьт алып кетипти. 
10 аў бөлек еди. Оны таба алмаған больгў керек. Көрсем ор- 
нында т)ф.

— Аўға түскен балықларды не қылыпты?— деди Секре- 
тарь.

— Барлығын тап өзимдей қылып бир жерғе жыйнап, 
ийт-қус жемесин деп қамыс пенен бастырып, күтэ итияж- 
лап кетипти. Сол күни қапылып, қар да жаўмадн, из жоқ. 
Күни менен излеп таппай жаңа келғеним...

Секретарь мыйығын тартып Сабыровқа қарады.
— Аўдь1 колхозшылардың биреўи алғанда балығы менен 

қосып алып кетеди. Ким болса да, аўға мүтэж, балыққа 
зэриў емес адам. Усыны ойлап кориў керек.

Ҳэмме ойға батқан ўақнтта хаплығып Жэмийла ки- 
рип келди. Қара терғе шомылып, бет-аўзь1 борлаттай қыза- 
рыпты. Терғе сыбасып қалған қас-кирпиғин, болдырып 
харыған коз жасларын көрип отырғанлар оның узак жолдан 
сеғбири шығып киятырғанын сезди. Жәмийла отырған 
бийтаныс кисиғе коз астынан сығалап қарады да, ора- 
малының ушы менен маңлайының терин сыпырды.

— Қайнаға, мен асығыспан, ҳэзир кетемен! — деғен 
хаялдың уяң даўьгсьша ҳэмме жалт қарады.

— Ҳэ, аманлық па? — деди Сабыров.
— Шүйинши, қайнаға! — «Домалақ»тан коп балық тап- 

тық. Сизғе хабар бериўғе келдим. Шама жетпеди.
— Балық!... — Сабыров албырап орнынан өрре турды.

— Ырас па келин, көп пе екен?...
— Көп! — деди Жәмийла. Сабыров Қәлийлаға қарап:
— Мәтекеғе жу ўьгр. үш жылым, жүзлеғен аў таярласын. 

Мен өғизлерди шанаға жеғейин! — деди.
Орнынан туфып кетип баратырған Қәлийланың изинен 

даўьюлап:
— Ауылдың ҳэмме бала-шағаларына хабар бер. Бир жан 

қалмай кеңсеғе жыйналсын, еситтиң бе? — деди де, қағаз- 
ларын жыйнастырды.



— Бул балық,— деди райкомның секретары. — Көлде 
қорда басып, енди теңизғе кулап атырған балық больгў 
керек.

Ол: «Солай емес пе?» деғендей Жэмийлаға қарады.
— Аўа, ту ўрьг айттыңыз. Мен өзим бир үкини ойып 

шолпы менен сүзип көрип едим. Теңизғе ағып атыр, — деди 
Жәмийла да бийтаныс жиғиттиң сөзин маку ллап.

— Онда, — деди Тилеўмуфатов. — Жылы% аў, нэретени 
көп етип апар. Откинши балықтың базары 5— 6 күн бола- 
ды. Адам көплик етпейди. Дүкэншыңды онлаған қалта у н. 
қант, чайы менен мен алып кетейин. Мына келин де мениң 
менен жүрсин. Сен адамларды алып кейнимизден барарсаң 
«Урожай» арқалы (раңия) Маратшыларға хабар етерсең...

Секретардың соңғы сөзи председательғе жақпай қалды.
— Маратшылары нес! Ҳаў, балықты тапқан бизиң кол- 

хоздың адамы. Биз радведка жасап табамыз, тағы олжа- 
мызды бөтенғе беремиз. Олар да таўьга алсын. Бир балық 
у слатпайман... ақыры олар бизиң менен жарыста... — деди 
Сабыров.

— «Көлдиң қамысын көрғенсиз қызғанады» деғен,—деп 
күлди секретарь, — еғер өзиңниң күшиң жетпесе, сениң 
ойыңша қалған балық теңизғе өрип кете берсин бе? Қоң- 
сылас отырған елатсыз. Оның үстине шамаң жетпей қалар, 
деп Тилеўмуфатов орнынан туфды.

— Күшим жетеди, жолдас секретарь, мектептиң барлық 
оқы^шылары жэрдем береди, — деп председатель ере да- 
лаға шықты.

Райкомның секретары «мектеп балаларын көп жу мсай 
бермең. Әбзели оқысын! Көп мойын артпаң» деп еди, пред- 
седатель күйинип сөйлеп:

— Жаў келсе мектепти бу зып. бэри бир ойран қылады 
ғой... Тек ересек балалар ғана ғой, — деди қора жаққа 
жууырып баратырып.

— Немеңлер... деп бир нәрсе айтқандай болып еди, 
Жэмийланы ертип жағаға қарай бет алған райкомның сек- 
ретары оның сөзин есите алмады.



* * *

Дэрьяның иши сығасқан шана.
Күн уясына қарай кулашын жайып баратыр. Ҳаўа шы- 

мыры аяз. Түсте күн шуўак пенен жибип иримтикленғен 
м)гз кешки аяз бенен тағы бойын шыйыратып қатқалақ 
болды.

Ең алдынғы шанада кулақшынын бастырып кийип қо- 
лына қамшы услаған Сабыров еки арыстың ортасында 
пысқырып нуқырып басып, желғе орлеп т)фған ақ боз 
аттың са^ырысына қамшыны тартып жиберди. «Дизғинди 
жибер» деп ушпаға қанаты болмай турған ат қамшы етине 
тийғен соң пэт пенен алдына нуқырып аяғын теңнен ба- 
сып жорға-жүриске түсти. Кэрўан басының коңырауы қа- 
ғылғандай изинде қатарласып турған ат, оғиз, ешек шана- 
лардың ҳэммеси қозғалып кетти.

Сабыров артына бурылып қараса, муз бетин қаплап кия- 
тырған шаналар жаўға атланған совет танкларындай болып 
елеследи.

Ал, оны қоршап сүймен, шолпыларын белине қыс- 
тырып, азық-түлиғин арқалаған қолхозшылар пияда әс- 
керлерғе усар еди. Бир топар мектеп оқы^шылары менен 
жас жиғитлер сырғанақ пенен тусынан зуўлап отип бара- 
тырғанда «булар разведчиклер» деп мыйығын тартты.

Дэрьяның ишиндеғи усы кориниске қызыға қарап кия- 
тырған ол өзин усы батальонның жол баслаўпш коман- 
дириндей сезди...

Ҳақьшқатьшда да, ол тылдағы колхоз ауылының ко- 
мандири... Урыс ^ақтында усындай мыңлаған мийнет 
командириниң арпалысқан күши де жеңиске ғиреў бол- 
ды. Усы командирлер басқарған қаҳарман халық совет 
эскерлерин кийимғе, азнқ-аўқатқа, қурал-жараққа мүтэж 
еткен жоқ. Саўаштағн командирлер арасында жаў беки- 
нискен қорғанды алнў ушын жарыс қандай ҳэўиж алса, 
тылдағы командирлер арасында олжаны ерте алнў ушын 
бэсеки де сондай күшли еди. Ҳэр бир командирдиң уқыбы,



тапқырлық ақылы, адамғершилик салмағы елатын жүдет- 
пей, урыстың қыйын ауыртпалығына қайыспаған полат 
белине қарап, ўатанға тартьгў еткен сыйлығының өлшемине 
қарап бахаланды.

Сонлықтан Сабыров өз ротасының сынақта алда болға- 
нын тэўир көрсе, көп ротадан дүзилғен армия командири 
Тилеўмуфатов барлық ротаның жеңиске ерискенине тилек- 
лес. Сабыров өз қазанының толысын ойлап қызғаныш 
билдирсе, Тилеўмуфатов барлық қазан саға алып туфған 
арна тассын деп алысқа ку лаш уфады. Бирақ Тилемистиң 
ийнедей зыяны жоқ, ҳақ кеўил большевик екенин талай 
сынап көрғен тэжирийбели секретарь оның ара-туфа алып 
кашатуғын ғидир-будыр минезин хызмет үстинде жол- 
жөнекей дүзип алады да қэниғе председательдиң көп аса 
беделин түсирмейди. Бирақ Сабыровтың шәбиклик етип 
айта салып, соңынан бугл исиниң қэте екенин сезип, қыз- 
балық минезине өкинету ғын қэсийети бар. Оны өзи де иш- 
тен сезеди.

Му зды қайыстырып ағылған аламанның алды қу птанда 
«Домалақ»қа келип жетти.

Сабыров шанадан түсип, жүкти жағаға түсирди де из- 
деғи шаналарға жэрдемлесиў у шын Қәлийланы кейин қай- 
тарып жиберди. Ал өзи, Мэтеке ҳэм тағы 1—2 ғарры менен 
орақты алып жағадан 1—2 қос дүзетти. Шаналар бириниң 
изинен бири сатырласып келе берди. Сабыров келғенин кел- 
ғендей күтип алып, өзлери түсирди де, адамларға қамыстан 
«жыллы қос дүзетиң» деп бу йырды.

Дэрьяның жағасы бир саат ишинде жайнаған қос болды. 
Пу қта дүзетилғен бир қосты мағазинғе берди. Балықшылар 
у ядай қостың ишине төсеклерин жайып, алтаў ара, жетеў 
арадан орналасты.

Кешки жатар орынның энжамы питкен соң Сабыров 
балықшыларды изине ертип, Жумабайды изледи. Атларды 
шаққанырақ айдап, бир шоқа қамыстан айланып өте берғен 
^ақытта Жэмийла менен Жумабайды танып кетти.



Бағана кеңседе отырған ғезде Жәмийланың ерлиғине 
сүйсинғен Сабыров Жумабайды көрип Мәтекеғе қарап ым- 
лады.

— Екеўи де аянбай ислеп жүр.
— Жәмийла еле биразынан өтеди...
— Ҳэ, яқшы болыпты, — деди аттың дизғинин қағып,

— өзи еркекке талас келин екен. Бүғин усы жерден сол 
аўьшға шекем асай басып барыпты. Не деғен карьгў!..

— Нашарлығына болайын. Бәрекелла-а!— Мэтеке сақа- 
лын тарап отырып сөзин маку ллады.

Жумабай менен Жэмийла бул ўақнтта муздың үстине 
таў-таў балықты үйип, тағы қалған нәретелерди қарап уфда- 
тугт ис үстинде еди.

Шана жақынласып барған соң:
— Туф-р:!— деп Сабыров аттың дизғинин ширенип 

тартты.
Адамлардың келғенин көрип, Жумабай сәлем берди.
— Балық қайда? — деди Сабыров жүреғи шэўкилдеп.
— Азаннан бери өрлеп киятыр, у шы-қыйыры жоқ нобай 

балық.
— Берекет тапқайсаң, иним! «Иниси бардың тынысы 

бар»— дейту ғын еди буфын, мен енди «иниси бардың ыры- 
сы бар» деп таза нақыл шығараман.

— Озиң шайырсаң-ау. бала! — деп Мәтеке ҳэзил айтты.
— Балық көп болса, шайырлық таса береди — Сабыров 

адамларға «жылымды таярлаң», деп Жумабайға қарады.
— Қэне қосшым, шаршаған шығарсаң, «боз» бетте дийқан 
қэде деғен болады, азырық дем ал, — деп қолындағы шол- 
пысын алып, балық аўлаўға тийисип кетти. Жумабай босқа 
қарап туфы^ды жөнсиз көрип, Жәмийлаға көмеклесейин деп 
еди, Қәлийла қапталдан шырп ете қалды.

— Сизлер азырақ дем алып аўқатланьга алың. Озлери- 
миз келдик ғой,— деди де жу ўьфьш барып, Жэмийланың 
қолындағы шолпысын алды.

Сабыров та, Қәлийла да, үстине су ў өткерме йту ғы н 
халатларын кийип, бир-бирине қарсы қарасып туфды.
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— Қәне, басла, Қәлийла!— деди Сабыров мыйығын тар- 
тып.

Председательсиз, сизден болсын!— Қэлийла Сабыров- 
тың балықты көрип, қэҳэри басылғанын сезип, кеңседе 
айтқан ғэпин алдына келтирди.— Артельден шығармайту- 
ғын болсаң туяғымның жели басылғанша шабысаман...

Сабыров күлди.
— Ой ант урған. еле умытпай жүр екенсең ғой. Оны 

ғайратыңа қарап көремиз...
Тилемис пенен Қәлийла шырпылдап иске кирисип 

кетти. Шолпыны қайыстырып толтырып балықты муздың 
үстине таслап тур. Сол заматта изде қалған кемпир-ғарры, 
бала-шағалар да келип, муздың үсти ғарғадай жыйын 
болды. Музға шақылдап тийғен полат сүйменлердиң ғүр- 
силдеғен даўьгсьг менен Арал теңизи солқылдап, ойыл- 
ған үкилерден суў фонтандай атылды. Теңиздиң жағасы 
Шымбайдың базарындай қызды. Биреўлер аў салып, биреў- 
лер нэретесин орналастырып, тағы биреўлер ат жылымды 
сүйретип, балықтың қызығы менен қас қарайғанын да сез- 
ғен жоқ.

Тап жаңа ғана маўжьграп уйқыда тыныш жатырған 
Аралдың үстинде носерли күндей ғүркиреғен мийнет ҳэре- 
кетине қызыққандай алтын ажары жалын атып, алтын ай 
шығыс жақтан өрре турды. Балықшылардың ҳэрекетине ол 
да, көктен кумартьіп қарап т)ф.

Балық толы үлкен жылымды табанлап тартқан ат- 
лардың ыңқылдап пысқырғаны, адамлардың бир-бирине 
сүрен салған даўьгсларьк шақалақ атып күлғени, биреў- 
лердиң биреўлерғе жекиринғени, тарыс, кериси, мектеп 
оқыушыларының қосық айтқан ҳаўазларн, тағалы етик- 
лердиң табанының музға тийғен шақырлысы, шаналардың 
сықырлысы— барлығы қосылып Арал теңизиниң кең қой- 
нында симпониядай жаңлар еди.

Суўға салған нәрете де, керғен аў да, тартқан жылым 
да сығасып, балыққа толды. Енди усы балықты қол менен, 
шолпы менен муз үстине шығарып, қуралды тез босатып



алыў керек. Ойтпеғенше тағы дүркин-дүркин киятыр. 
Бағана кең айдынға шымылдық болып жайылып, сынаптай 
жумаланған балықлардың алдын көпирдей тосқан жылым, 
аў, нәретелердиң барлығы сыртқа шығып, биразы жағаға 
жыйналып тур. Олардың ишиндеғи балықларды қолма-қол 
алнўға ғүрең ел, сансыз қол керек. Буны маман балық- 
шылар сезсе де, қолдың қысқалығын билдирғиси келмейди. 
Гүрең ел, сансыз қол саўаш майданында!...

Айлы түнде көк муздың бетинде жүрғен адамлар 
са^аштағы балаларын еске түсирип, бойына жаңадан к> ўат 
ендиреди. «Са^аштағылардың хызмети бизден он есе аўьф 
ғой, биз несине мийнеттен ғажыймыз» деп ишинен бир- 
бирине: «Қэне, алып жибериң, қэне, болағойың, бул балық 
емес, сары алтын ғой, сорпасына бир тойсаң шаршағаның 
умыт болады» деп жедел куўат береди. Сонда да таң алды 
ғаррылар мийнеттен меғзийин деди.

Таң раўана атты. Сабыров шаршағанын сездирғиси 
келмесе де, солғын тартып, қалыққан қабағынан болдырған 
пишини аттың қасқасындай билинип т)ф. Қэлийла менен 
екеўи кешеден бери жу мыстың аўнр жағын ийинлеп 
көтерип жүр. Муздың бетине таўланьш түскен ҳэр сазан 
көзиниң отын алып, «көлдиң бир балығын қалдырмай 
қурдымдай тартып шығарсам»— деп председатель иштен 
ғижинип қояды.

Сабыровтың өкпеси өшип, парға түскендей тула бо- 
йынан сыбақ тер ақты. Қәлийла председателиниң болдыр- 
ғанын сезип:

— Сэке, бир азырақ дем ал! — деди.
Қәлийланың усы мирэтине қарап т)фғандай ол шол- 

пыны тағы биреўғе усынды да шананың үстинде жүресине 
отырып, теңиздиң шексиз айдынына көзин тикти.

— Эдеўир қартайып қалған екенбиз, Қэлийла! — деди ол 
шағынып сөйлеп -  жас жиғит шағымда, мақтанғаным емес, 
ушан қайықты сүйрейтуғын қары^ым бар еди. Шағылған 
екенбиз!...



— Жайындай күшиң болса да, бул балықты бир колхоз- 
дың адамы ада ете алмас деймен.

Сабыров Қәлийланың сөзин иштен мақулламай муздың 
үстине шығарылған балықлардың қарамына көз жиберди. 
Ҳэр жерде шоқа-шоқа болып үйилғен балықтың есап- 
саны жоқ. Оның үстине тағы экелип үйип атыр. Бир үкиғе 
үңилип еди, сағақларын ашьш-жаўьш, қаңғалақлап жүрғен 
сазанларды көрди. «Сағасы таўсьглмайтуғьгн олжа ғой!»
— деп ишинен терең ойға батты. «Күшим жетпей алтын 
ғәзийнени суўға ағызбасам жақсы ғой!» деп қэўипсинди. 
«Жолдас Тилеўм)фатов қайда екен... Хабар альгўьг керек 
еди ғой!...» Тағы бир көлден басқын балық шықты ма!...»

Ол: «Марат атындағы колхозға адам жиберсем бе екен?» 
деп қыял таўьш турды да, өзимиздиң адамлар алыңқыра- 
сын, түске шекем сабыр етейин» деп қызғаныш минези 
жалт етип шығып, өре бастырмады.

Қапталына қарап еди. Буўьгўльг қапшыққа көзи түсти. 
Жүреғи сазып, аш болғанын сезди. Қапшықтың түйинин 
шешип, шаппаттай нанды сындырып алды да, аўьгзьгн 
толтырып, шайнап отырып ойға батты.

Бирақ адамлардың шаўқьш сүрени оның ойын бөлип 
жиберди. Селк етип артына бурылып қарады.

— Қәне, ҳэўип де, ҳэўип! де, оң жақты тартыңқыра! — 
деп ғарры, бала-шағалардың жылым тартып киятырғанын 
көрди. Арасында Мәтеке бар.

Сабыров орнынан өрре турып «адамларға қолласайын» 
деп журиўғе мейил берғенде алыста қарайып көринғен 
адамларға көзи түсти. Ол қазықтай қатып, бир орында қал- 
шыйып турып қалды. Анадай жерде шолпы сүзип турған 
Қәлийлаға сүренлеп:

— Ана киятырғанлар кимлер? — деди.
Қэлийла басын көтерип жалт қарады да: Алдынғы 

шанадағы Сағыйдулланың қара жорғасы емес пе? — Сол, 
Маратшылар ғой, — деди.

Сабыров алыста киятырған шаналарға түксирейип бир 
қарады да:



— Бизиң менен бэсекилес Маратшылар киятыр, жиғит- 
лер! Енди қарнў салмасақ болмас,— деп жылымның арқа- 
нына асылып, Мәтекеғе: — Қолайлы айдынларға сен таза 
жылым шығар, — деди.

Сағыйдулла Қаражанов Марат атындағы колхоздың 
председатели еди. Жауырыны. көкиреғи қапыдай кең, сары 
сынлы шырайлы, қойьгў муфтлы, көк көз киси еди. Қара- 
шығының ағы басым, кең, ала көз, айбатлы жиғит. Оны 
угсы дэрья бойындағы елатлар «Сағыйду лла палўан» деп те 
атайды. Оның топ жарып ғүреске түскенин көрғенлер сий- 
рек у шыраскан менен палўанльгкка тэн алп денеси бар. 
Әсиресе, оның бир эжайып ғайраты көп жыллардан бери 
сөз болып жүр. Ол былай:

— Сағыйду лла қайнап туфған су ўдан қолы менен балық- 
ты шығарып жейди, — десе биреўлер, екиншилери оннан 
сайын ғәптиң пэзнесин басып:

— Оны айтқанша қайнап туфған қазандағы майға бес 
бармағын батырып, кууырдақты табаққа шығарып отыр- 
ғанын көрғенде, қайда жүрсең, — дейди.

Сағыйду лла күлдирғи сөзли, лаққы да киси. Маратшы- 
лар оның жу пкер айтқан орсақы сөзлерин басы қуфалған 
жерде әңғиме етеди.

— Бир күни пропағандист келип-дейди олар — Қарабек 
деғен жиғиттен «крепостнойлық право» қашан жойтылды,
— деп сораў берғен де, ол албырап қалып:

— 1936-жылы емес пе? — деп жуўап берди. Сонда 
Сағыйду лла қапталдан:

— Ол жылы жойытылған қара баспағың еди ғой! — деп 
көпшиликти ду ў күлдирди.

Алдынғы шанада таўдай үйип тийеғен жылым тордың 
үстинде қара алтын дизғинин у слап киятырған у сы Сағый- 
ду лла еди.

Оның шырайы солып, сабылып келғенине қарағанда, 
балықтың хабарын еситип түни бойы кирпиғин айқастыр- 
май жол жүрғен адамға усайды. Шашының етеғи менен 
қасы, муфтына сүмекленип қыра^лы му з қатып, азанғы
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аязда шанада отырып қалжыраған Сағыйдулла орнынан 
салмақ пенен турып Тилемиске қарай жүрди.

— Ассалаўма олсйкум. ҳарма жора, — деғен Сағыйдул- 
ланың даўьюьша жалт қарап:

Бар бол, жора! — деп Тилемис қолын созды.
— Қырманың тассын!
— Рахмет!
Баяғы да «бирғе болсын» дсйтуғын еди,— деди Сағый- 

дулла. Сабыровқа тиғилип қарап. — Ол сөзди айтпадың 
ғой. Бизлердиң келғенимизди жақтырмай т)фсаң, кетейик 
онда.

— Қой, ондай деме. Шаршағанлықтан шығар...
Сабыров хабар бермеғенине қысылып, ғәптиң ушын

басқа жаққа орап әкеткиси келди. Сағыйдулла кеўилиндеғи 
өкпе-ғийнени айтып кеткиси келди.

— Бир дэрьядан суў ишип, бир көлғе мал жайып отыр- 
ған ағайин қарындас адамбыз. Сағыйдуллаға сәлем айт деп 
жуўьфтьш алнўға бир бала табылмады ма?

— Олай деме, «Домалақ»тың балығы саған да жетеди. 
Жарыссаң жэрдем сорамай жарыс. Сизлер де балықлы кол- 
лерди излең, — деп терис қарады.

— Бизлер де буйырған балықты алармыз! — деп Сағый- 
дулла колхозшыларына қарап кетип қалды.

Сол заматта куйындай ағып Тилеўм)фатов келип, ат 
шанасынан түсти. Қасында еки жиғит бар. Олар муз үсти 
менен эсте адым басып балықшылардың арасына келди. 
Адамлар менен бирим-бирим сәлемлесип ҳармаснн айтып 
ҳал-жағдай сорасты. Оннан соң райкомның секретары коп- 
шиликке қарап:

— Жолдаслар, қу^анышлы хабар мьшаў, кеше совет 
эскерлери Харьков қаласын азат етти. Москвадан жаўдн 
ысырып барлық майданда бизиң жиғитлер душпанды ар- 
тына қаратпай қуўьш баратыр.

Секретарь созин таўнспай-ақ тумлы-тустан:
— Артына қаратпасын залымды!
— Олиғи дүзде қалсын!
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— Күйдирди ғой ийтлер.
— Усы ўақта биреўин көзғе көрсетсе... деп қэҳэрли 

ғарғысқа аралас көпшиликтиң ызалы апшў-кеғи теңиздей 
толқынланып шайпалды.

— Енди, — деди райкомның секретары, — тағы бийғам- 
лыққа салыны^ға болмайды. Жаралы жолбарыс өлер алды 
ақырғы ашы^ын шығаратуғынын билесизлер ғой, қуўьгп 
баратырған жаўы нғерлердиң азығы мол, кийими пүтин, 
қ)фалы көп болса Берлинғе тезирек жетеди. Урыс тез тамам 
болады. Ҳармай жан-тэнимиз бенен ислеп, фронттағы 
жа^ынғерлерғе балықты көп берғен сайын олардың күшине 
күш қосылып, жеңис күни жақынласа береди. Мына бир 
балықты терең суўдан алып сыртқа шығарғанымыз жаў- 
дың жүреғин байлап атқан оғымыз, жолдаслар. Қәне, алға 
азаматлар...

Қәне, алға. Алға! — Алға! — деғен сүрен көлди жаңғыр- 
тып, Арал теңизин силкиндирғендей болды.

Тилеўмуратов муздың үстинен қос дүзеттирип, раңия 
орнатты. Радиоприемник қ)фды. Узын еки столды қатар 
қойып, үстине ғазета, журналларды жайды. Оннан соң 
адамларға қарап:

— Бул дала шертеғи ҳэм балықшылар штабы болады, — 
деп мыйығын тартты.

Мәтеке Тилеўмуратов пенен келғен бийтаныс еки қонақ- 
ты кориўден, үлкен мосы қазанды темир ошаққа илдирип, 
азнадай еки сазанды путарлап, асып жиберғен еди. Қос 
дүзетилип болған ўақта аўқат та писти.

— Қэне, аўқат таяр болды,— деп Мәтеке қостың иши- 
не төсек салды. — Қонақлар алыс жерден келғен. Ана бала- 
ларды шақыр. Аш болған шығар.

— Аш болмасақ та, — деди қара торы жиғит— Мойнақ- 
тың балығын сағынып келдик.

Мәтеке теңизине мақтанып, мардыйып күлди.
— Эмиўдэрьяньш қайыры менен Арал көллериниң 

мақпал шалаңларын жеп өскен бизиң балықтан шийрин 
балық болмайды. Мына сазанның ети қойдың етиндей.



Жазда келсең бекире менен суўен жейсең. Олардың ети туў 
бийениң етиндей. Шортанның сорпасы анаў-мннаў келте 
сүзек пенен тнмаў кеселине ме, балықтың майын докторлар 
мақтап жүр. Балық өз майына өзи кууырылады. Етти бий- 
дарық жесең қайыт боласаң, ал балықты бизлер туўьглғальг 
жеймиз, мезғил сайын жеймиз, сирэ қайыт болмайсаң. Бул 
Арал мол ғәзийне, зор ырыс ғой, балаларым.

— Мәке, көп мақтай бермс. балықшылар мақтаншақ 
болады екен, деп жазып кетпесин.

— Тилеўм)фатов қапталындағы жиғитке козин қысты.
— Солай ма, шырағым, жазыушы балалар ма, ғазетадан 

келди десеңши. Онда сақланып сөйлейин.
Отырғанлар д)гў күлисип жиберди. Сабыров та келип 

дастурханның шетине отырды. Аўқат желинип болған соң, 
Тилеўмуратов мийманлардың жон-жосағын айтты.

— Мына жиғит республикалық ғазетаның хызмет- 
керлери Қурбанов, ана жиғит сол ғазетаның суўретшиси
— Тореев. Стахановшы балықшыларды суўретке түсирип, 
ғазетада тэрийпин жазады.

— Қәне, ким бар? — деди Тилеўмуратов председательғе 
қарап.

Сабыров ойланып отырды да, Мәтекеғе қарады.
— Жумабай менен Жэмийла ғой алда киятырған. Олар- 

дың балығы ҳэммесинен көп.
— Аўа, солар алда киятыр.— Мәтеке де председательдиң 

созин маақуллады.
— Мен шақырайын онда, — деп Мәтеке сыртқа шығып 

кетти.
Жумабай менен Жэмийла келип отырған қонақларға 

сәлем берди.
— Фамилияңыз ким? — деди Қурбанов Жумабайға.
— Әжимуратов.
— Сизиң фамилияңыз? — деп Жәмийлаға қарады. 

Жэмийла томен қарап уялып турды.
— Султамуратова!— деп Жәмийла ушын Жумабай 

жуўап берди.
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Буннан соң Қурбанов өмири ҳэм хызметин сорап, жазып 
алды да:

— Қәне, енди суўретке түсирейик,— деп Төреевке 
«таярмысаң?» деди.

Жәмийла элле неғе ойланып, тартыншақлық минез көр- 
сетти.

— Мениң суўретимди алмай-ақ қойың!
— Ҳе, неғе, келин?— деп ҳэмме оның бетине таңыр- 

қанып қарады. — Суўретке түсе бер. Ертең ғазетада шыға- 
ды. Пүткил республика көреди. Бул мақтаныш ғой!

— Фронттағы ериңизғе жибериң! — деди Төреев.
— Жэмийла жиғитке жалт қарап: — Мениң ерим өлғен!

— деп уяң даўью пенен жуўап берди.
— Онда аўьшлас тууысқанларың көрер!
Жэмийла буннан ары қарсылық корсетиўғе уялып. 

орнынан аўьф қозғалып турды.
Төреев Жумабай менен Жәмийланы суўретке түсирип 

алды.
Тилеўм)фатов раңияны жүрғизип, Урожайдан Порлнтаў 

балық заводы менен Мойнақ балық консерва комбинатына 
хабар етти.

Сабыров Мэтеке менен сыртқа шықты. Анадай жерде 
киятырған Қәлийла буларға қарап б)фылды.

— Сәке, пишен жағынан эбиғер тартатуғын түримиз 
бар,— деди Қәлийла. — Оғиз, атлардың бүғин-ертеңғе жет- 
кендей ғана оты қалды. Аўьшдан тасып жеткериўғе қыйын 
ғой.

— Маратшылар не қылып атыр? — деди Тилемис.
— Олардың ана жағада бир-еки ғүди пишени бар екен. 

Маратшылар тарығатуғын түри жоқ.
— Солардан бес-алты жүз баў пишен қарыз алып турсақ 

қайтеди. Аўьшға барған соң беремиз-дэ,— деп Мәтеке кеңес 
берғен болып еди: Сабыров басын шайқады.

— Бермейди ғой!...
— Ҳе, неғе бермейди. Сағыйдулла жаман жиғит емес 

ғой, — деп Мәтеке бетине таңланып қарады. Председатель



элле неғе батылы бармай турғандай тис жарып сөйлемеди. 
Мәтеке қобалжып Қәлийлаға жалт бурылды.

— Еки баслық шеғинисип қалды... — деди Қәлийла 
Мэтекеғе шағынып— Сағыйдулла хабар етпедиң деп боп- 
сасын айтты. Бизиң Тилекең жарыссаң жэрдем сорамай 
жарыс деп ғэпти шортасынан кести. Соған Сәкең өкпелеп 
кетти. Сәкеңниң ийеғин тислеп т)фғаны сол... Басқасын 
билмеймен, бир баў пишенғе бес балықты алмастырса 
да күш-көликлерғе от керек. Ойтпейди екенсең, өғиз ат- 
ларды қызыл ет қыласаң. Ажар жеңғей оннан соң сиз 
бенен бизғе естен кетпес сарпай жабады... Күш-көликтен 
айрылсақ, ғарры-қартаң, бала-шаға менен жылымын да 
суўдан шықпайды. Шыра майың соннан соң дүрлейди. 
Маратшылар менен жарыстың көкесин... деп аўзьш жасқап 
киятыр еди, председатель Қәлийланың мысқыллаған сөзине 
шамланып, ашьгўльг көзлерин қадады.

— Отырсаң-э, саррапсымай Қәлийла! Сениң ойыңша 
)гсы балықтың жартысын Маратшыларға берсек, сөйтип 
жарыста шарма-шар болып жүрсек... Пай, ғэп болғанына! 
Олардың артта қалғанына жуўапкер мен емес...

Қэлийла өршеленғен председательдиң алдын кескеследи.
— Онысыз да дүркин-дүркин балықлар теңизғе кетип 

қалды ғой! Бизиң пишенимиздиң таўсьшғаньша да олар: 
«жуўапкер емеспис» деп қолымызды қуры қайтармас па 
екен.

Сабыров тағы тубалады. Қәлийла «ғәптен уттым ғой!» 
деғен пишинде ашық теңизғе бет ажарын қаратып, иштен 
мырс етип күлди.

Екеўиниц ғәпин үнсиз тыңлап отырған Мэтеке ғэпке 
араласты.

— Аўьшға ат, шана жибериўғе бес-алты күнсиз қай- 
тып оралар ма екен?... Талап та суўьш қалады. Бул өт- 
кинши балық. Айырылып қаламыз. Бул мүшкилди бир 
жеңиллетсе, тек Тилеўмуратов жеңиллетер. Соған хабар- 
ласайық, — деп ғэпти түйди.
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Бул кеңес Тилемистиң де жүғин жеңиллеткендей болды. 
Екеўи урожай арқалы сойлесип отырған Тилеўмуратовтьш 
қосына қарай кетти.

Олар келсе, райкомның секретарына Сағыйдулла шағым 
айтып отыр екен. Сабыровты көрип, ол б)фынғы жеделин 
пәсейтиңкиреп еди, секретарь қэддин бузбай Сағыйдуллаға 
тикленип:

— Айта бер? — деди.
— Айтсам, жолдас секретарь. Кировшылар бэндирғи ай- 

дынларды тарпа басып отыр. Бизлерди шоғиртек, томарлы 
айдынларға ысырды. Томарға жылым салып, отын таяр- 
лаўға келғенимиз жоқ. Дузақтан не қылып айрылармыз. 
Айыбымыз тек жарысқа түскенимиз бе? Да^ымыз усы...

Райкомның секретары жағын таянып сәл ойланып 
отырды да, Сабыровқа қарап:

— Ал, сизлердиң келғен дауыңыз не? — деди.
Сабыров б)гл сораўға жуўап бериўдиц орнына қапта-

лындағы Мэтекени түртти.
— Орталықтан мен сөйлесем қәйтеди, шырағым? — деп 

Мэтеке Тилеўмуратовқа қарады.
— Бизлердиң «даўь1мь13» пишен, шырағым! Пишенди 

та^ыстық. Соған жәрдемғе келдик.
— Ҳе, пишениңизди маратшылар алып кетип пе? — 

секретарь Сағыйдуллаға қарап кеңкилдеп күлди. Сөйтти де 
басын шайқап Сабыровқа қарады. Оның уялғанына келбети 
ғүрен тартқан екен. — Айта бер, ғарры.

— Соған қарызға болса да, азнаўлақ пишен алып бер- 
сеңиз екен.

— Жақын жерде кимде бар екен?
Мэтеке Сағыйдулланы ымлап жымыйды.
— Сизлер Аралдың айдынын қызғанасыз. Сағыйдулла 

пишен берме? От-шөбиңиз та^сылып, ат шанаңыз тоқтаса, 
жылымыңыз ту^арылады. Соннан соң Сэке, барлық ай- 
дынға бир өзи хожа болады. Оның пишени мол. Демек, 
жарыста ол озады. Жарыста усылай есабын таўьга бир- 
биреўди муқатып кетиў керек ғой, солай емес пе. Сизиң
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пикириңизше жолдас Сабыров — деп мысқыллап сөйлеп, 
председательғе тиғилип т)фды да: — Бул жарамсыз прат- 
кика — деп ашынып сөйледи -  социалистлик жарыс бир- 
биреўди ақсатнў емес. Дүньяпаразлық, даңқпаразлық капи- 
талистлердиң дэстүри. Совет халықларының қэсийети 
бир-биреўғе жэрдемлесиў, уйретиў Артта қалып баратыр- 
ғанды алға сүйре^... Себеби, бәримиздиң табысымыз бир 
қазанға — халықтың ғәзийнесине қуйылады. Бир сениң 
колхозыңның табысы елди кенелте ала ма? Ойлан өзиң. 
Оның үстине мына урыс қандай! Жаўдь1 көп жеңеди. Көп- 
тиң қыймылы керек. Қәне, буғын не дейсиз?

Бул сораўға бағанадан бери лэм-мим болып, бармақ- 
ларын уўкалап қызара бөртип отырған председатель орны- 
нан т)фды да:

— Бизики энтек болған екен, жолдас секретарь. Кеши- 
рим сораўға руқсат етиңиз! — деп Сағыйдуллаға қолын 
усынды.

Сағыйдулла да орнынан турды.
— Булардың тапқан балығына ортақ болмадық деп 

окпелеўимиз, бул миллет еткенимиз емес, — деди ол 
сабырлы сөйлеп — тек бир-биреўғе коммунистлик жэр- 
демнен дэме еткенимиз. Сабыровтың малы жаттың малы 
емес, мениң де малым. Оның бир шақы кемип, бизиң бир 
қарамыз артқан менен бэйғи алдық деп есапламаймыз. 
Жарыссақ бир-биреўғе қысылғанда шалғай жаўьга жары- 
сайық. Әбден қысылып турса мың баў пишен бере- 
йин... — деп сәл ойланыңқырап турды да, муртынан 
күлип. — Бирақ теғин емес, қарызға... Колхоз мүлки 
ғой, — халықтики. Мен бурынғы байлар емеспен. Усы 
мүликтиң сақшысыман... деди де ол да қолын созды.

Иштен тынып отырған райкомның секретары тикленип 
майдалап ғэп баслады:

«Жекке жүрип ат шаппа» деп ата-бабалар да нэсийҳат 
етип кеткен. Бир жағадан бас, бир жеңнен қол шығарып, 
ийин тирескенликтен совет халықлары тис-тырнағына ше- 
кем зэҳэрленғен жаўдь1 көкиреғин жер қабыстырып атыр. 
Жарысың! Жарыс салтанат. Бир-биреўден озьгўға умтылың.



Бирақ арттағыларға қараўлап, жүриң. Көштен изде қал- 
ғанлар соқпақтан адасып, бир жерде ошарылып қалмасын! 
Коммунизм корўанньш мурты бузылмасын. Ал, қэне ғайрат 
салың! — деди де секретарь орнынан т)фып сыртқа шығып 
балықшыларды аралап кетти.

Секретарь менен ере шыққан Мәтеке қапталында аяңлап 
киятырған Сабыровқа бурылып, өз-өзинен кеңкилдеп күл- 
ди.

Сабыров бетине жалт қарап «мына ғарры мени табалап 
киятыр ма» деғендей түси суп-сур болды.

— Неғе күлдиңиз?!...
Мәтеке күлки менен айғызланған ажарының толқынын 

басып, өңин шыйрақлатты да ғэп баслады.
— Омиримиздиң бираз соқпағы өткен заманда қалды 

ғой, иним! Баяғы да өзлериңдей еки елдиң бийлери даўла- 
сып болысқа жүғинер еди. Болыс болса, бийлердиң берғен 
парасына қарап төрелик етеди. Бийлер бир-биринен қоржы- 
нын олжаға қампайгаў ушын елден ғәрежет жыйнар еди. 
Бир бабаларымыз өлғен атының басын қоржынға салып, 
Хийўаға айтысып барған. Аттың ғеллеси Хийўаға барьгўға 
шыдай ма... Сол күндеғи бийлердиң садалығына күлемен... 
Заманымызға сай төремиз де бар... Шүкир.

Мәтекениң райкомның секретарының ақыл-парасатына 
сүйсинип киятырғанын Сабыров енди сезип:

— Бизики жарыс болған соң, ҳэр кимниң өзиниң минғен 
таўь1 бийик болсын деғен уғым еди ғой. Артта қалған ар- 
баны ғүпшеклеп журиў де керек екен. Енди түсиндик, — 
деп уятын мойынлады.

Екеўи жылымның басына келсе Қэлийла маратшы- 
лардың ғүдисинен бир ат шана аң пишен экелип, өғиз, 
атлардың алдына салған екен.

ҚАЙСАР ҚАТЫН

Тайда туяқ қалмай ҳэмме басқын балыққа жүрип кеткен 
соң Ажар көшкен елдиң ж)фтында қалғандай бир-еки күн- 
нен бери кеўилсиз жүр еди.



Фермадағы ғарры-қартаң 5— 6 адамға бас болып қалған 
ол, жумыстың аяғын жыйнаса, басы шубалып дағдарысқа 
түсти.

Қыстың қыра^лы күни. Көлден утырма утыр пишен 
таснў, сынған арбаларды оцлаў, қора-қопсыны тазалаў, — 
кулласы. шарўаньш руўзьгғершилиғи тына ма, барлық ис- 
тиң ауыртпалығы қара басында. Күни-түни зыр жуўьфса да 
келте жип ғүрме^ғе келмей, бир хызметтен екинши хызмет 
туўьгп балалайды.

Басқын балық шықпастан алдын 5— 6 ғарры-кемпирди 
қарастырып таўьш, ғэ мектеп оқы^шыларын алдарқатып 
әкелип, ферманың кемис-кетиғин питеп еди. Енди олар да 
көлғе кетип қалды.

Усыны уўайьгмлап киятырған Ажардың оғиз, атлары 
есине түсти. «Олардың күни не кешип атыр екен. Тилемис- 
лер озлери менен алып кеткен 3— 4 шана пишен соншама 
малға не болады?

Ажар малларды қораға үйирди де жылым тартьгўға кет- 
кен малларды тағы ойлады.

.. .Тилемис!... Балық десе өзин суўға ататуғын адам 
бир-еки шананы пишенғе жиберсе қэйтеди. Жылқыларым 
арықлап қалмаса болар еди!

Ажар колхоз кеңсесине қарай тартты. Елдиң ишине ки- 
рип, моржасынан буўдак-буўдак түтин шығып атырған 
жайға бурылды.

Бул Салийманың үйи еди. Торде көрпеше қ)фап отырған 
Сэлийма есиктен кирип келғен Ажарды кориўден орре ту- 
рып, төрғе төсек салды.

— Ойбей, қайдан адасып жүрсең? Келмейтуғын болдың. 
Кел-кел. Отыр, — Сэлийма чай ошақтың этештенинде 
жүресинен отырып Ажардың суўьгқ сорған ажарына қарап 
болдырған коз жанарына тиғилип қарады-жеңғе, азып 
кетипсең ғой!

— Сендей үйде кесте тиғип отырмыз ба?
— Ссндсйссң-ау. «Басы ауырмағанның қ>дай менен не 

иси бар» деғен. Жапсақлы болмағанда усылай ошарылып 
отырар ма едим. Докторлар да билмейди.
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— Аўьфьгўьш жоқ шығар.
— Бар ғой, жеңғе. Шаншьгўьгм бар...
Сэлийма орнынан ыңырсып т)фып, есикте суйеўли 

т)фған қамысты ошаққа салды. Ажар Сәлийманың шама- 
шарқын байқамақшы болды.

— Адамлар менен балыққа барғаныңда теңиздиң ҳэўи- 
рине бойың серғексип, жүзиңе қан жуўьфар ма еди, қэйтер 
еди.

Сэлийма шоршып, бетине қарады. Теңиздиң ҳэўири 
деғенғе тула бойы боранлап кетти. Отқа жақынырақ жы- 
лысты.

— Ойбей, айта ғөрме! Бала ғезимнен қолымды суўнқ 
суўға жуўьш көрғен емеспен. Куйеўим пақыр, дэрьядан 
су^ды да өзи экелип, табанымды жылжытпайтуғын еди. 
Қэдирин билмеғен басларым! Мийнеттен қолым қабарған 
емес, ислер едим-аў... Мына жапсақты қәйтерсең! Эйтеўир, 
қорада бир-еки мал бар. Оның да жылдағы бир баспағына 
от-жем сатып аламан.

Ажар салқын көзқарас пенен ҳаялға:
— Ең болмаса, балықшыларға аўқат асып берсең де 

болады ғой. — Озиң әскердиң хаялысаң. Куйеўим фронтта 
өлди деп табырайып отырғаның қалай болады? Урыс еле 
питкен жоқ. Урыстағы тирилерғе қол көмек корсетиў керек 
емес пе? Халық қайғырғанда, сен қайыспайсаң ба?

— Қайысқанда қандай, жеңғе! Мен сорлының қолынан 
не келсин. Озимниң аўкатьгмдьг зорға писирип ишип жүр- 
мен.

«Жуўҳа!» деп ишинен Ажардың ғәзеби келип, ашьгўльг 
көзлери атлықты. «Сирә баўьгрьг иймейди залымның!»...

— Кеттим, онда! — деп Ажар орнынан қозғалды.
Сәлийма Ажардың қэҳэрли келбетин көрип, жалбарын-

— Отыр, жеңғе! Жибермеймен. Айда-жылда бир келе- 
сең, тағы асығып...

Ажардың қолынан услап кенедей жабысты.
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— Сөйтип жайша келдиң бе? Қайнап турған суў бар, 
көк чай ма, қара чай ма, жеңғе, не қэлейсең? — Сэлийма 
әтештенди айналып жүрип сөйледи — ал енди баслық да- 
йыма бир қәтере етеғөр!

— Жумысқа ал деп пе, — деп Ажар ермек етти.
— Сэлийма артына жалт қарап жөғисиреп жүзин кубыл- 

тып, көзлерин қыпылықлатты.
— Колхоздан жэрдем ақша берсин, деғеним ғой.
Ажар үндемеди. Сэлийма жорғалап сөйлеп кетти.
— Айтпақшы, маңлайым қурсын! Бирин айтып бирине 

бараман. Бир уллы уяттың үстине шықтым ғой, -  қолы 
менен оң бетиниң алмасын шымшыды. — Анаў күни 
Жәмийла Жумабайдың шанасына минип баратыр. Бети бел- 
шийип уялмай. қурдасының алдында!..

— Қайсы Жумабай9
— Ана стаханше. Қашшан аҳнў-зар болып жүр екен 

ғой. Сапардан «қара қағаз» келиўден оған кенедей жабысып 
алыпты.

— Қой, олай деме! Ондай қәреметти еситкен жоқпыз 
ғой. Қурдасы менен шерик болып балық аўламасьш деғен 
закон бар ма? Екинши жерде бул сөзди айтып жүрме, қара- 
маңлай жийен қыз! Олардың екеўи де стахановшы. Еғер 
Тилемис дайың еситсе, «колхозға иритки салды, душпан» 
деп акт еттирип, қаматып жиберер сорлы.

Ажарға жалтаңлап қарап Сәлийманың жүреғи суў етти. 
Ажар хаялдың үрейленғенин иштен сынап «еденлиғи де 
бар екен ғой!» деп ғәптиң ушын басқа жаққа аўдардьг.

— Жэмийла урыс питпей, ерғе шықпайды. Жумабайды 
билмедим. Саған ашық, деп еди ғой...

Сәлийма Ажарға бежирейип қарады.
— Аўа, сөйдеп еситтим... деп Ажар қарсы алдындағы 

ҳаялдь1 арбады. Ажар қарнын жарып жиберғендей Сәлийма 
иши толы сырын лақ еткизди.

— Кеўили бар еди. Жаңағы... Жәмийла араға қысты- 
рылып жүр ғой...

— Мен кетейин, — деди Ажар.
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— Ҳэзир, ҳэзир чай қайнайды. Қурған маңлайым, кө- 
пирип отырып, отым сөнип қалыпты ғой! Бирин айтып 
бирине бараман-аў!

— Ана Қарабай менен ҳаялн жылымның басында уры- 
сып жүн болыпты!...

— Ҳе, неғе? — деди Ажар.
— Ҳаяль1 көк бет ғой. Ана жалатай қайнаға айтады ғой.
— Жалатайың ким?
— Ана... атын қалай айтамыз... Мәлийла!
— Қәлийла ма?
— Аўа, аўа...
Ажар түсин суўьгттьг:
— Қойшы, «Боя^шы деғенғе сақалын ҳэм бояйды» 

деғендей айтқыш деғенғе сен де... Мен кетейин!— деди 
Ажар.

— Ҳэзир, жеңғе. Чай қалтам қайда қалды?
Сәлийма жайды ғезип жүрип сөйледи. — Олай деме 

кише, жиғитте ес болама! Ана ўэкил жиғиттиң Т)фдығүл- 
диң есиғиниң аўзьшда түнде қатып т)фғанын көрдим.

— Мен кетейин, — деди Ажар.
— Ҳэзир, — деп етеғине асылып, дастурхан жайды. 

Ажар чайниктиң чайын қайтарып қуйып отырып Сәлий- 
маның Жумабайға ықласын билғиси келди.

— Мен ҳэзир сол жаққа жүремен. Сэлемлемең болса 
айт, муқыятлап тапсырайын, өзине!

— Муқыятлай ғөр, жеңғе!— деп ҳаял орнынан ушып- 
ақ турды. Кент етип жыйналған көрпешелердиң бир 
мүйешинен үш бүкленғен қағазды Ажарға берди. Ажар 
иширткидей эри кетип, ғөнерғен қағазға қарап: «Талай 
ашып бүкленғен қағаз ғой, бул. Бос тулыпқа мөңиреп жүр- 
ғен скснссң-ау. пақыр!» деди ишинен.

Ажар Сэлиймаға қарап ғэ иштен аяған киси болып 
сөйледи.

— Енди келғен жумысымды айтаман. Бағана дуйым 
журтты шарпып сөйлеғениңе қарап сени жаманлыққа қы-
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йып едим. Енди аяп отырман! Озиңдей елде хызметсиз 
отырған хаялларды қаралап атыр, — деди.

Сэлийманың жүзи қуп-қуў болды.
— Сонда не қылады екен?
— Не қылсын. Бедеўдей келиншексең. Бэри бир, ғит- 

лер келсе парша-паршаңды шығарады. Берлинғе айдап эке- 
теди...

Сэлийманың жүреғи тас төбесине шықты. Окпелеғен 
баладай урты бултыйып. ғүңкилдеди.

— Бизлер сениң тамағыңды таўьш, жауыңды қорғап 
жүрмиз бе? Әскерғе жэрдем бермесең, сенде ғитлердиң 
қолқанатысаң! Сендейлерди көзғе күйик қылмай фронтқа 
жибереди. Оқ-жарақ тасысаң да пайда. Дизимде бар екенсең.

Ажар келбетин коғертип, ашьгўльг орнынан т)фды.
— Ислейтуғын болсаң, кийин қэне? — деди Ажар ар- 

тына қэҳэрли қарап.
— Бийтаппан-аў, — деп Сэлийма есик бетте илиўли т)ф- 

ған пальтосына қолын созды.
Ажар Сәлийманы ертип ферманың қасына келди.
— Сен ана атты экелип шанаға жек!
Сәлийма таңланған пишинде Ажардың жүзине бежире- 

йип қарап турды.
— Ҳе, неғе иркилип турсаң. Жылқы көрмедиң бе? Бар!
Сэлийма ыржыйып күлди.
— Аттың дизғинин услап көрмедим, — деди де аяғын 

ғаз-ғаз басып қораға кирди. Баққыда турған ети жараўлн 
еки ат оны жатырқағандай қайшы қулақларын тикирейтип, 
пысқырып оқыранып қарады. Сәлийма қасына барьгўға 
жүреғи даўамай қалшыйып тур.

Қораның сыртында:
— Ҳэй тиримисең, шығарсаңшы! — деғен Ажардың 

да^ысы еситилди. Алға жылысып, аттың шылбырына қо- 
лын узатты. Тай ғезинен алақанынан жем жеп үйренғен ат, 
буққышлап қолын жайып киятырған ҳаялға қарсы жүрди. 
Сәлийма үрейи ушып кейнине қашты.
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Тислейди. Мына ҳарам қатқыр! — деғен Сэлийманың 
ашшы да^ысын еситип, Ажар қораға кирди

— Шымшық жанлы қандай адамсаң!
Ажар атты сыртқа шығарып, шанаға жекти де Сәлий- 

маны ертип көлғе қарай тартты.
Сәлийма шананың үстинде де «баратырғанның балта- 

сын, киятырғанның кетпенин» әңғиме етип, аўьгзьг ғөжедей 
қайнап отыр. Ажар оның ғэ сөзине ғана кулак асып, атлар- 
ды қуўьш айдап киятыр. Тилемистиң анаў күни: «сен де 
мендей баслықсаң ғой, малларыңа өзиң ийелик ет» деғен 
сөзи есине түсти...

Фермаға баслық болып сайланғанына 7— 8 ай ўақнт 
болса да атайы шарўалардай қәлиплесип кетти. Б)фын хожа- 
лығындағы жалғыз сыйырының бабын табьгў күшмүйтик 
еди, енди бир колхоздың малына дэдимал айтьгў керек. 
Малдың ортасына келғен соң б)фынғы «жем, суўь1 болса 
өсе бермей ме» деғен ушқары ойынан айрылды. Мал өси- 
риўдиц машақаты аңсат емес... Бүғин сол садалығына 
күйинеди!...

«Тентек» арнаның бойында дэслепки артель қуралған 
жыллары ликбезде, оннан шала саўатльшар мектебинде хат 
таныған Ажар урыс басланғалы қайда жүрсе де ғазетаны 
бир ели қолынан түсирмейди. Бирақ русша оқнў, жазьгўға 
шорқақ. Сонлықтан, қарақалпақша жазылған китап, жур- 
нал болса қонышы-қолтығынан қалдырмайды. Фермаға 
хызметке келғели оның жыйнатуғыны шар^ашылық китап- 
лары.

Аяңлап жүрип киятырған шананың үстинде ҳэзир де 
Ажар дизесиниң үстиндеғи китапшадан көзин жазбайды. 
Оның менен жанаса киятырған шанадағы Сәлийманың 
бурқып сөйлеғен даўьгсьг Ажардың қулағына шаншьгўдай 
тийеди. Сөзин хошламаса Сэлийма бийзар, хошлаўға тыны- 
сы жоқ ғой.

Енди бираздан кейин Сәлийманың бир топар ғэпи 
хошаметсиз қалды. Ажардың бул минезин ол да жақтыр- 
май, адымлап киятырған аттың сауырысын қамшылап
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жиберди. Ат секирип шаўьш, шана теңлескен ўақмтта 
Ажардың ж)гқа бир китапшаға үңилип киятырғанын сезди.

— Бул не, кише? — деди қагаўланьш Сэлийма.
Ажар қапталлап жалт қарады.
— Китап ғой! Оқыйсаң ба?
— Саўатьш жоқ ғой!...
— Мектепте оқымап па едиң?
— Бир-еки жыл қатнап... оннан соң шар^ашылық жағ- 

дайына қарап, «Итқырық»қа көшип кеттик. Ол жақта мек- 
теп болмады.

Еле де кеш емес. Маған оқы. Үйретейин. Китап оқысаң 
«Жарым есиң толысады».

— Ойбей солай ма еди? Сэлийма жолкерленип таңнайын 
қақты. — Эйтеўир, кише, ҳэ демей баслық болдың-а^?

Сэлийманың арбап сөйлеғенине Ажар ишек-силеси қа- 
тып қалды.

— Ҳе, жэдиғөй қатын. Сени өртеп жүрғен де усы ғәпиң 
ғой. Ақыл берсең эжи^алайды.

— Маған кише, «маңлай бермеғен, таңлай берғен» — 
«Ажардың кеңкилдеғен күлкисин ғэпимниң қонғаны» деп 
Сәлийма жэне сөзди балалатпақшы болып еди.

— Ойдеме, — деди Ажар бетинен күлкисин жыйып 
алып -  маңлайды ҳеш ким ғайры жолдан таўьш алмайды, 
атадан балаға бахыт мийрас болып калатуғын баяғы заман 
емес. Ҳэммеғе тен дэўир. «Маңлайлы» больгў өзиңе байла- 
ныслы... Кепирениң үстинде бийкар жатқан адамға ким 
«маңлай» әкеп береди...

— Қәйдем, кише.
— Неси қэйдем... Мине, мына китапта Нарғүл Ешим- 

бетова. Қараўьшда он сыйыр бар. Ҳэр сыйырдан еки мың 
литрден сүт саўьш алыпты. Ози областьқа депутат. Мннаў 
суўрети. Сениң соннан қайсы мүшең кем?... Жарты қарыс 
ашылған маңлай деп усыны айтады.

Сәлийма суўретке тиғилип қарап:
— Жаңағы еки мың литрди неше жылда саўған? — 

дейди.
— Бир жылда.
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— Ойбей маңлайым-ай... Енди қайда кетейин — Сәлий- 
ма лақылдап күлди, — усындай лапғөй болар ма?

Қаялдың келемешлеғенине Ажардың ызасы қайнады:
— Тағы таз кебиңе бардың ба? Урыс басылсын бизиң 

сыйырлар да 2000 литрден сүт береди. Усы жағада жүрсең 
көресең.

— Қалай береди? — деп Сәлийма жэне ермек етти.
— Қалай беретуғын еди? — Ажар оның сөзин қайта- 

лады да буўльгғьгп қалды. Қапталындағы хаялдың сораўьша 
суўьгрьш салма жуўап айтьгўға батылы бармағанын озиниң 
шарўаға еле алым емеслиғинен корди. Бул сырын паш 
еткиси келмей оршелене береди. Күтсең неғе бермесин фер- 
мамыз ағар булак май болады. Сәлийма Ажардың қытығы- 
на тийип, «са^атсызсаң» деп кемситкен кеғин алғысы келди.

— Сок былғағандай май жиберип т)фа ғор, кише! 
Ажар хаялдың сықақ еткенине күйинди:

— Бир салым д)гз да қыймаймыз. Сыйыр саўьш мийне- 
тиң менен же! Майды мийнет ислеп же!

Ажардың ақырғы ғэпи Сәлийманың жүреғине шан- 
шнўдай қадалды. Бетлерин коғертип, еринлерин бүрис- 
тирип ба^ырына алып, долы минези қурысып турды да, 
Ажардың қалтасындағы хат есине түсип, апшў қурсаўларн 
жаздырып, ағытып жиберди. Ықлассыз кеңкилдеп күлди.

— Ҳе, ҳе, ҳе! Пай, кише-ай! Ашьгўланбаса!... Дайы жең- 
ғемиз болған соң, дәлкеклеспеймиз бе? А ш ы ўл ы бүркит- 
тейсец-аў.

Ажар бир нэрсе айтажақ болып оқталып еди, екеў ара 
тартыс пенен пишен ғүдилерғе келип қалған екен.

Аттың жыла^ын тартты:
— Тур-р, жаннўар! — деди де шанадан ырғып түсти. 

Аттың басынан жуўенин сыпырды. Сойтти де Ажар бир 
ғүдиғе ырғып минди. Жерғе қарады. Томенде аўьгзьшан 
шыққан ыссы лебинен ғэ қолын үплеп, ғэ қолтығына ты- 
ғып, аяғын тепсинип, әпшери к)уырылып Сэлийма сүми- 
рейип тур екен... «Мьшаў жарнакласьгўға жараса болғаны 
ғой» деп ишинен жердеғи Сэлиймаға сүренледи:

107



— Усы әбисереңлиғиң болса Жумабай жоқ саған. Не 
қылған жаны азар баласаң, өзиң! Мин шанаға!

Сәлийма ыржыйып күлип, шананың үстине шықты. 
Ажар қар, жамғыр слуына сүмеклесип муз қала болған бир 
баў пишенди суўьгрьш алып, төменғе қарай зыңғытып атып 
жиберди. Жоқарыдан зуўлап киятырған пишенғе Сэлийма 
жа^ырынын тосты. Пишенниң найзағай шаншылған түбири 
көк желкесине дүрс етип, сүмеклесип қатқан муз саў етип 
қуйылды. Абынып шананың алдына жығылды. Пэт пенен 
соққан пишенниң баўльгғьг шашырады.

Ажар ғүдиниң үстинде күлип т)ф.
— Түрғел! Мен қақшы дедим ғой. Кемпирдиң күши 

қалай екен? Бир баў пишенғе төтепки бере алмай... Жума- 
байға қалай қостар боласаң... Жығып кетпе деп самалға да 
жалтаң шығарсаң. Түрғел, жийен қыз!

Жумабайдың атын атаған ўақнтта Сәлийма орнынан 
ырғып турды. Көзи тас төбесине шығып, Ажарға аларып 
маңлайын жыйырды. Оның сол ^ақыттағы келбети ызалы 
айнўға усар еди.

— Тандыры шықсын! Буннан аштан өлғеним жақсы!...
Үстине к> йылған муз қыйыршықларын қағып, орнынан

сүйретилип т)фды.
Ажар Сәлийманың ажарын көрип иштен аяды ма, әйте- 

ўир алдарқатып сөйледи.
— Жийен қыз, бэримиз де сендей эўели мийнетке көн- 

ликпей жүрип, кейнинен көнип кеткенбиз, кесте тиксең 
де дэслеп ийнени қолыңа суғып аласаң, оннан соң қәлип 
алып кетесең! Жаңағы ғүдиниң үстиндеғи қар сиңип қал- 
ған ызғар пишен еди. Енди астындағылары жеңил, қуў 
пишенлерди таслайман. Қэне, берман қара мэ. Баў жағынан 
қақшып ал! Ҳэўип де. Әне-эне солай ет. Эҳ-ҳи! Қолың 
илмей қалдь1-аў! Әне илдиң! Усылай етип тез-тез қақшый 
бер. Әне, үйрендиң. Жийен қыз. «Көре-көре көсем боласаң!» 
деғен.

Геўғимдеғи көлеңкедей тунжырып турған Сәлиймаға 
Ажардың бул айтқан ғэпи арқаў болды ма, жоқарыда 
назырқанып қарап:
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— Яқшы, — деди мүләйим даўью пенен.
Олар енди шананы да пишенғе бастыра тийеп, қара куп- 

танда аўьшға келди.
Фермадағы аўьш атаўльвдан сыртқы дийўалн жарғақ 

пәскелтек бес-алты қақыра менен ербийғен еки-үш қамыс 
қора көринеди. Әтирапы сырдандай дала.

Туўдьг-питти фермаға изеп баспаған Сэлиймаға бул 
аўьш қысла^дағы қалған журттай болып көринеди.

Мал қораға қарай шаналар бет алған ўақьгтта ферманың 
ғүзетши ийтлери буларға қарсы эўпилдеп үрип тэп берип 
еди, алдынғы шананы жетеклеп киятырған Сәлийманың:

— Апа! — деп аттың дизғинин таслай сала қашып кия- 
тырғанына көзи түсти.

Ажардың күлки аралас:
— Ҳей, жит жоллы! — деғен ҳаўазн шыққан ўақнтта 

ғана ийтлер уялғандай қуйрықларын қыйпаңлатып, тум- 
тусқа қарай тарасты.

— Жийен қыз, сени жатырқап атырған ғой! — деди 
Ажар мыйығын тартып -  фермаға келип турсаң қаппайды!

Сәлийма ҳапль1ғьш сөйлеп:
— Ҳэр қайсысы тайлақтай бэле ғой мына^ларың! Қара- 

сы батсын. Енди фермаға табаным тийер ме, — деди.
Ажар оған бир неме деп аўьгзьгн жасқай берғенде ийт- 

лердиң шабаланғанынан сэтем алды ма, мал қорадан еки 
ғарры сыртқа жуўьфьш шығып, атлардың ноқтасын услады.

— Ҳэ, Ажар келин сен екенсең ғой, — деди ақ сақаллы 
тапалтас, қыйтар көз ғарры. Сөйтти де ол қабағын жаўьга, 
Сәлиймаға түксирейип қарады. Қасындағы көсе сақал 
кемпир бет ғарры оның мыйзамын сезип, Сэлиймаға:

— Сәлиймажан, еси бар-аў. Кемпир-ғаррыларға қосеў- 
мет болнў ушын келисин көрмейсең бе! «Ағайинниң керис- 
кени, кеңескени» деғен. Бэрекелла, шырағым! Келе ғой, — 
деп тийиспе етти.

Гаррының сөзине қысынды ма, Сэлийманың жүзи қыза- 
рып бөртти.
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— Келемен-аў... Ислеймен-аў... Бирақ жақпаслыман 
ғой... Сэлийма нэзерин пэске түсирди.

Дэслепки ғарры ғүртлик минезине салып, ала топыл- 
мақшы болды.

— Ба^ыры пүтин қус қайда, шырағым! Жаслықтағы 
кесел желип-жортқанда-ақ жазылады. Бизлердеғи кеселди 
айт... Еми жоқ, ғаррылық кесел. Ҳэзир жетпистиң екеўин- 
демен... Жа^дың жецилиўине сеп болар ма, балам саўаштан 
тезирек к>уысар ма, деп қол-қабысымды тийғизип жүр- 
мен... Гәлетпе, усы созим Ажар келин, — деп ғаррының 
а^ызы кемсеңледи.

— Дурыс ата, д)фыс! — деп жауқылдады Ажар — ҳэм- 
мениң де ғозлеғен мақсети сол. Гайрат сала бериң! Мен бү- 
ғин жылымдағы өғиз атларға еки шана пишен апаратыр- 
ман. Малларға қараўьшлап т)фасыз...

— Бүғин бе! — деп ғаррылар таңланып бетине тиғилди.
— Ымырт жабылғанда ма?!..

— Ай жарық ғой, қәйтер дейсиз?...
Ақ сақаллы ғарры басын шайқады.
— «Атар таңға жүрсең де, батар күнғе жүрме!» деғен, 

балам. Қула дала. Жети түнниң иши...!
Ажар ғаррының аталық мийримине елжиреп, мыйығын 

тартты:
— Қорра таслап, сапарға шығатуғын тынышлық ўақнт 

емес ғой, ата! Күни-түни жаў жағадан алып тур тэўекел, 
барып қайтайын!

— Онда қашан ораласаң?
— Ертең түске.
— Онда, шырағым, — деди сақаллы ғарры жақынласып, 

аўзьшан қулағына тақап — фронттан хабар билип келе ғөр!
— Яқшы, — деп Ажар Сәлийманы ертип ерек қонған 

қақыраның ишине кирди.
Жайдың ишинде шымылдық печьтиң тобесине оныншы 

лампаны жарқыратып жағып бес-алты кей^аны ҳаял се- 
ператор айдап тур екен. Ажарды кориўден, ашылысып жай- 
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дары минез бенен жөн-жосақ сорасты да, Сәлийманы көрип, 
самсаз болып, аңырайып қалды. Есик бетте ала ғеўғимде 
бойын жасырып т)фған оны биреўлер шырамытып, екин- 
шилери «бул ким» деғендей бир-бирин түртти...

— А^ылдағы қайсар қатын ғой! — деп қара торы күйғе- 
лек көзли, шырайлы ҳаял қапталындағыларға сыбырлады.

Ызғарлы сөзди к>лағы шалып қалған Сәлийма еки 
еринин ба^ырына алып, долы минези қ)фысып киятыр еди. 
Ажар дэрҳал араға түсти.

— Мениң теңизғе баратуғын хызметим шықты. Сәлий- 
маны сизлерғе көмекке алып келдим.

— Колхоз өзимиздики. Мал әлленеткендики ме? Оз 
малымызды бағнўға өзимиз көмекши болғанымыз қалай? 
Бақса дурыслап бақсын! Еки-үш күнлик жэрдемди бас 
жу^ғы сорап келғенде береди, — деди бир кэй^аны ҳаял 
кийлиғип сөйледи.

— Бизиң абысын ғәптиң поскеллесин айтады. Соники 
мэз, — деди қасындағы ҳаял кийлиғип сөйледи.

— Дил^арлықты қоя турың, келинлер, — деди оннан 
тете отырған кемпир — «Адасқанның алды жөн» екени 
ырас, бирақ, «Адасқан айып емес, қайтып жолын тапқан 
соң». «Ат айланса қазығын табады» деғен ақыры, қэўимғе 
қосылса, ол да ақылдың белғиси. Үш күн болар, үш ай 
болар, айран шалабыңызды қызғанып қәйтесиз. Ким бил- 
син, жастан мийнет көрмей сада өскен бала шығар...

— Аўа, «Уйқы ашар шешеіу^» дурыс айтады, — деп тағы 
бир ҳаял кесе белден қойып еди, оған кемпир ала топылды.

— Мына ширкин не дейди? Шайтаннан бурын тур, деп 
ерте оятқан жазығым ба, ө неси екен, турмасаң сеспей қат! 
Енди уйқы ашар атандық па? — деп атлаўдн ала жуўьфьга 
еди, ҳаял шақалақлап күлип қашып абысын-ажынлы ийбе- 
лик етти. Бул ҳэрекетке ҳэмме ишек-силеси қатқанша жа- 
тып-турып күлисти.

— О неси екен! — деп кемпир де қуйқылжып күлип 
жиберди. Ҳаялларға ети ерискендей пишини жадырап, 
Сэлийма күлди...

Ажар ай туўа теңизғе жүрип кетти...
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БИЙСЭЎБЕТ ЖОЛАЎШБ1

Март айының орта ғези. Аспандағы шабыра бултлардың 
арасында алтын ай ғезип баратыр. Еки бойы наў қарағай 
қамыслық. Дэрьяның жүзи асфальттай теғис.

Төрт аяғы тағалы, ети жараўлн атлар тақыр музға 
табаны тийғен соң пишен толы шананы қаңбақтай ушы- 
рып киятыр. Қарсы алдынан ескен қоңыр самалға төсин 
керип, терин алған атлар кең жазыққа аяғын жазып алғысы 
келғендей жарыса жортады. Әтирапына көз жуўьфтьт 
отырған Ажар да жорға сүрип шерин тарқатып киятырған- 
дай кеўили эл-аспанда!...

«Малды тапқанға бақтыр, отынды шапқанға жақтыр»
— деп ата-бабалар бийкар айтпаған-аў! Усы еки жылқы 
жақында арықлықтан көтереми шығып, қораға сүйенип 
зорға туратуғын еди. «Жақсы ас, жаман кеселғе ем» деғен 
ширели жемниң арқасында, мине, қыр арқасынан қол 
таяды! — желди айырып баратырған атларға кең мийримин 
төғеди. Бир қыялдан екинши қыялға дөнеди.

...Шар^ашылық ғүллэн ықласымды алып баратыр- 
аў!... Мейли... Неси айып? Балықшылықтан қай жери кем? 
Бирақ... ети ҳадал, сүти дэртке даўа, усы малдың жағда- 
йына неғе басшылар қарамайды?...

Оның өзи ери Тилемис пенен арасындағы баяғы бир 
ереғискени есине түсти.

Ажар ғэ қаты^ланып, ғэ өзине рай берип, сол күни 
аўьшдағь1 дүкэнға келғен еди...

Складтың ишине кирсе бес-алты еркек-ҳаял уннан 
босаған қалталардың ернеғине қатқан қамырларды пышақ 
пенен қырып отыр екен. Ажар сол мэтте дүкэншы менен 
сөйлесип, кепкен унды күн сайын фермаға бериўғе келисти. 
Әкелинғен кепек унды суўға жибитип арық малларға берип 
еди, ақ бийдайдың қамырын жеғен маллар диңкесине енип, 
қ> лындай болып семирди. Гүдер үзғен сол арық маллар- 
дың ишинде усы еки ат та бар еди. Ажар усы сапары арық 
жылқыларды қалай семирткенин баслыққа көрсетип, мазат- 
ланып қайгаў да ойында жоқ емес.
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Сонлықтан ба, атлардың шулғып аяқ басқанына сүйси- 
нип, кеўили алып ушады.

...Көрермиз, Мараттың ағасы! Биз де сеннен кем бас- 
лық болмаспыз. Сен жәрдем бермесең де биз жәрдемғе кия- 
тырмыз, мине... Әттең, тынышлық ўақнтта қолыма түс- 
педи-аў бул хызмет... Қэйтесең )фыс... Шырышымызды 
буздьг-аў. нэлет фашистлер!...

Түнғи қойнў думанға оралып, дэрьяның ғэ ортасы 
менен, ғэ жарды жағалап киятырған шананың үстинде ойға 
шүмип баратырған ҳаял коктеғи айға қарап: «Атлар усы 
жүрисинен жазбаса, таң ата жетемен ғой» деғен дэмеде еди.

Үш күннен бери ескен қара жел бүғин ақшам сәл басы- 
лыңқыраған еди. Бирақ, қэпелимде, теңиз беттен желдиң 
ийиси сезилди. Кем-кемнен самал күшейип, аспан теңи- 
зинде сеңдей соқлығысқан кок ала бултлар ғезди. Самал 
қара сыран дүбелей болып киятыр.

Ушқары тийелғен пишенди жел желқомдай иреп, шана- 
ларды салмақ басты. Атлар жийи-жийи пысқырып, жүрисин 
шабанлатты. Нар қамыслардың үпилдириғи қоңыздың 
дызылдап, қ)гў жапырақлары қалтырап шуўласьга, колдиң 
иши арпалысып жаўдьгн сүрениндей қулаққа қэўетерли 
еситилер еди. Ажар бул аласапыраннан қэўетерленип кия- 
тырған жоқ, ал тек жаньгўарлар болдырмаса болар еди деп 
атларын аяп киятыр.

Даўьш менен қасарысып, еки-үш шығанақ жол жүр- 
ғеннен кейин атлардың зорыққаны ма, жаўьгрьшьшан сыбақ 
тер шықты. Шананың табан темири жеңил сырғанамай 
қырдан жүрғендей ысылдай берди. Издеғи қосаққа алған ат- 
тың жүриси күтэ баяў.

Қанша қасарысса да, Ажардың келбетинде урейлениў 
сезими пайда болды. Бул ҳаўльннў сезими Қэллиозекке 
жақынласа келе үдей берди.

Себеби, еки дэрьяның қосылған усы кең аңғарында жы- 
лы^ көп ғезлеседи. Бул қэўетерли жерден күндиз ямаса 
айдың жарық ўақтьгада отпесең, тас түнекте шана жьгльгўға 
түсип кетиўи де мүмкин. Сол қэўетерден сақланып отиў
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ушын ол муздың бетинен еки көзин айырмай киятыр. Бирақ 
ай жарық болса бир сәри, ал мынандай бурқасынлы ҳэм 
қараңғы түнде қандай серли болса да, есаптан жаңылысыуы 
мүмкин еди.

Ажар Қэллиөзектен ғабырыспай өтти. Деғен менен, бул 
куўань1ш узакка бармады. «Байнияз» өзектен бир шығанақ 
айланған жерде артқы шана тоқтап қалды. Ажар м)гзға 
секирип, барып көрсе ғ)ф музға тирелип қалған екен. 
Оның үстине шананы шандып байлаған арқанлар да босап 
кетипти. Атлардың ҳэр қайсысының алдына бир баў ақ 
пишен таслады да, үстиндеғи плашын шешип, артқы шана- 
нық үстине минди. Себи босаған арқанларды тартып көрип 
еди, жүк бир жағына а^ыңқыраған екен. Енди ғүрғе сиңғен 
шананы артқа ийтерип шығарыудың ҳэрекетинде жүрғен 
^ақытта аяқ астынан бир даўнс еситип, селк етти...

Ажардың үрейи ушып, жэн-жаққа сығалап қарады. Ҳеш 
ким көринбейди.

Енди ол көзин тиғип жағаны шолыды. Бул сапары қа- 
лың қамыстың ернеғинде силейип қатып сүмирейип турған 
бир сүлдер көринди.

Тула бойы шымыр етти. «Ким бул, адам ба? Не өзи? 
Ҳайўан ба?»... Қанша тиғилип турса да, караўьгтьш шуба- 
лап турған нэрсениң яки ҳэрекети сезилмейди, яки сести 
шықпайды. «Ким бул» деп қыялы тоқсан толқыйды. Ҳай- 
ўан болса сетем алып неғе қашпайды...! Жолаўшьг болса, 
неғе дыбыс бермейди. Уры ғэззап па?... Онда немди алады. 
Ол да жекке, мен де жекке... Биреўғе-биреў! Бир жиғиттен 
күшим кем бе?...

Ажар темир айырды қолына алып, шанадан ырғып 
түсти.

— Әй, кимсең-әй өзиң? Зеңирейип турғанша жақынлап 
келсеңши, бери?..

Ажардың да^ысы еситилиўден қараўнтьга турған нэрсе 
қамысты жапырып, ғырра жағаға келип тағы қалшыйып 
турып алды. Адам!

— Келсеңши бери! — деп Ажар тағы сүренледи.
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Бийсэўбет адам бул даўмстм еситип жарға асылып 
м)гзға тусиўғе мейил берғенде, аяғы тайып, ет-бетинен 
тақыр музға ғүрс етип к>лады. Қанаты сынған бирқазандай 
ербийғен денеси менен аяқ қолын жуўғарада жьганаўға 
шамасы келмей тарбаяқлап барып, дэслеп ғеўдесин көтер- 
ди де, еки қолын музға тиреп, шубатылып орнынан т)ф- 
ды. Қараңғыда қармаланып жүрип, малақайын басына 
кийди. Уйықтан суўьфьш алған малдай димары қурып, 
қаңғалақлап, Ажарға еки-үш адымдай жақынласты да, мың- 
ғырлап:

— Амансыз ба? — деди. Қарсы алдындағы адамның сүл- 
дерине бежирейип қарап турған Ажар:

— Шүкир! — деп салқын пишинде жуўап қайтарды.
Белғисиз адам шананың әтирапларына пышықтай сыға-

лап қарап алды да:
— Сиз кимсиз? — деди.
Оның уяң даўью пенен берғен сораўьгаа Ажар жекири- 

нип жуўап қайтарды.
— Мен балықшыман! Теңизғе баратырман. Озиң қай- 

дан жүрғен адамсаң. Түнлетип не ислеп жүрсең, — Ажар 
жола^шыға қаншама бежирейип, көзин тиксе де, қараңғыда 
бет ажарын таный алмады, — қайда баратырсаң?

Қалжаўрап турған адам қалтырап сөйледи:
— Нашар адам усайсыз, жеңғе! Балық-шабақ алып қай- 

ты^ ушын боз беттен киятыр едим. Танысым болмаған соң 
ҳеш а^ылға қайрылмай түнлетип киятырман. Сени узақтан 
көрсем де жете алмадым. Аз ғана наның болса, жүрек 
жалғағандай берсең-о, жеңғе! Аштан ишим қабысты.

Усыны айтты да жолаўпш тунжырап муңайып турды.
Ажардың жолаўшьна реҳими келди. Қапшықтан бир 

пәтир нан алды. Жола^шы жемтик көрғен ғарғадай нанды 
кориўден Ажарға өңменин таслап жуўнрьга, еки қолы 
менен тарпа басып алды да, қолын жайып пәтия берғен 
болып, элле немелерди ғүбирледи. Оннан соң жүресине 
отырып, нанды үсти-үстине аўьгзьгна буралап тығып өғиз- 
дей кемирди.
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Ажар жолаўшмға жақын келип үсти-басына қарап еди, 
кийими өрим-өрим жупыны екен. Айқыш-уйқыш жамаў- 
лы басындағы малақайына дүньяның шөби жабысып был- 
ғаўьнптай болыпты. Үстиндеғи жағасы, оңири дал-дал, 
пальтосы қурымдай күйе ҳэм ылайға батқан. Усыған қара- 
ғанда жолдың ғез келғен жеринде аўнап жатып киятырған 
қәлендер сыяқлы. Аяғындағы етиғиниң жыртығы қырқ 
парша. Ол аяғындағы етиғиниң қақыраған ултанын шыжым 
жип пенен шандып байлаған. Шалбары сатпар-сатпар. Жүзи 
жудеў.

...Ой, сорлы мүсәпир-ай!— деди ишинен Ажар ая- 
нышлы қарап. — Қандай мусаллат түсти екен басыңа!...

Жола^шы бир пәтирди көзди ашып жумғанша жеп 
болып, тисин сорып тамсанды ҳэм «қ)фсағым олқы қалды» 
деғендей жаўтацлаған козлери менен алдындағы хаялдың 
келбетине пышықтай телмирип қарады. Оның усы муңлы 
көзқарасы омиринде биринши мэртебе нанның дәмин татып 
т)фған адамға усар еди...

— Енди қалай жүресең? — деди Ажар.
— Теңиз бетке. Балықшыларға бараман. Мениң бахы- 

тыма сениң тап болғаныңды айтсаңшы, жеңғе. Бир шанаң- 
ды айдап жүрейин. Бир-еки күннен бери нэр татпадым, 
жеңғе, тисиме сазлық етейин жарты пэтир берсең-о, илэҳим 
қосылғаның менен қоса ағарып көғерғейсең.

— Жаңағы жүрек жалғағаның менен қоя тур, — деди 
Ажар жолыушының тилене берғенин жақтырмағандай. — 
Мына шананың арқанын тартыс. Жолға шығып алайық, 
оннан кейин сени тамаққа ғүпли қыламан -  Ажар дәлкек 
етип мыйығын тартты -  эйАіүсэпир. Сонша жерден пияда 
теңизден сыралғы сораўға да адам келер ме? Бир қотыр 
ешек те табылмаған шығар. Усы сыйқыңа көп болғанда 10 
балық арқалап, қайтыуың да шақ ғой. Оннан не ырысқы 
болады саған?

Ажардың «ғүпли етемен» деғен ғэпин еситип ыржыйып 
күлип турған жолаўпш шанаға ырғып минди.
116



Шананың арқанын тартып жүрип, Ажар жэне жолаўпш- 
ның жөн-жосағын шуқластырып сорады.

— Колхозшымысаң яки мэзи жүрғен биреўмисец?
Жолаўшь1 тутлығып жуўап берди.
— Аўа, колхоз едик.
— Озиң жалқаў шығарсаң. Болмаса, дийқанның ишинде 

отырып, неғе аш боласаң? Гайратың бар жиғитсең, көлат 
жерғе дақыл еғип: қыс азық таппайсаң ба?

Жола^шы ғүрсинди.
— Наўқаспан, жеңғе. Бала-шаға көп.
Ажар ишинен «на^қаслығы д)фыс шығар, келте аўь1- 

ры^ынан т)фғандай түси. Адам арықласа айдындағы көш- 
педей шошайған мурны қалады екен-аў» — деди.

Ажар жүрер алдында жолаўшьгға пүтин пэтир берди.
Жола^шы жанма-жан алып қойнына тықты да:
— Бахытлы болғайсаң, жеңғе, илэҳим, — деп тағы қо- 

лын жайды.
Ажар алдынғы, жолаўпш артқы шанаға минди.
Жел эдеўир басылған ўақнт еди. Көктеғи бултлар сий- 

рексип ара-тура булт арасынан жылт етип ойнап шыққан 
ары^ жүзли сэўлеси еки жола^шының пишинин бир-бирине 
көрсетип өтеди. Сол пурсатта кеседен қосылған жолаў- 
шының жүзине Ажардың көзи түсип еди, сақал мурты қаў- 
лап өскен екен.

«Сақал муртыңды неғе алдырып жүрмейсең?» деп 
сорайжақ болып турды да, жэне «терғестире берип не исим 
бар, жарым жан адамды ызғарлап» деди.

Айдың тағы бир сэўлеси түскен пайтында артқа қарап 
еди, жола^шы соңғы нанды ғайзап жеп киятыр екен.

— «Наўкастьш нан жеўи емес ғой!» деп мыйығын тарт- 
ты да Ажар: «Балық-шабақ пенен демде диңкесине енип 
кетеди ғой. Тилемиске себеп пенен жэрдемши апарғаным 
тэўир болды» деп иштен қу^анды.

Қу^аныш пенен жолаўшнға тиғилип қарап еди, ол 
да буған сығалап қарап отыр екен. Еки көз бир-бирине 
телмирискен ўақнтта жола^шының қабағы жабылып, еки

117



көзи жалт берип жоқ болды. Ажардың оған жэне кеўили 
елжиреп кетти.

— Мэ! Буны соңырақ же! Аш өзеғиңе түсип, өлип 
қаларсаң, — деп тағы бир пәтирди шананың үстине шың- 
ғытты.

Жола^шы тағы қолын жайып атырғанда Ажар даўьгсьга 
қаттырақ шығарып:

— Қой енди. Пэтияң кенде болмады ғой, — деп күлди.
Жола^шы ашылысып сөйлести.
— Жеңғе, қайсы аўьшдансац?
— Ақдэрьяшымыз...
Ақдэрьяның аты еситилғен ўақнтта жола^шының жү- 

реғи қылп етип, қолынан жуўени түсип кете жазлады. Жүзи 
к>былып дөнди. Аз ғанадан соң шайпалған жүрек тол- 
қы^ын басып:

— Баслығыңыз еле Тилемис пе? — деди.
Ажар аң-таң болды!
— Сен оны қайдан таныйсаң?
— Урыстан илғери жыллары бир-еки рет келип едим. 

Ол ауылдың бираз адамларын таныйман. Соларды суйеў 
көрип киятырғаным ғой. Жола^шы мүсэпирсиғен пишин 
билдирди.

— Бүйтип жүрғенше, биротала көшип келеғоймайсаң 
ба? Балық аўла я мейли фермада исле!...

— Қәйдем, бир жағынан қоныс кориўғе де киятырман.
— Жола^шы аз ғана тунжырып отырды. Армиядан не хабар 
бар, жеңғе?

— Армиядағы жиғитлердиң көбисинен хат келип т)ф. 
Немең солдатлары өз жерине қашып баратырған усайды. 
Жақын арада урыс питип қалады ғой. Озиң армияға бар- 
мадың ба?

— Наўқас себепли...
Ишин тартып уйытқып ескен самал таң алдында 

басылды. Көлдиң иши жым-жырт. Түни менен тербетилип 
ойнаған қамыслар ғүмис қьфаўға малынып, маўжьграп т)ф. 
Таң алды көл қусларының ерсили-қарсылы ушып, ойнаған 
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тысырлысы ғана еситиледи. Жел тынған соң азанғы аяз 
бенен шийрақласқан атлар пэтли желип киятыр.

— Жеңғе! — деп сүренледи изғи шанадағы жола^шы.
Ажар артына жалт қарап:
— Ҳе! — деп тағы дизғинин тартты.
— Кишкене сабыр ет!
— Турр! — деп Ажар аттың басын ирикти.
— Мен шамалы саябырлап алайын. Атлар адымлап 

жүре турсын. Баўьфьша тер қатпасын. Урынып киятырған 
жаны ўарларды ң өкпесин слуық шалар.

Ажар жола^шының кескинине тиғилип: «Бағанағы нан- 
лар ишин аўнртқан шығар» деди де дизғинди қақты. Еки ат 
та алға нуқырып тартты.

Қара көрим жер жүрғенше Ажар изине б)фылып еки-үш 
мэртебе қарады. Жолаушының қарасы коринбеди.

Соның не диңкеси бар! Қалдаўлап жүрғен пақыр изим- 
нен куўьгп жете алмас деп атлардың жүрисин жэне пәсең- 
летти.

Б)гл ^ақыт таң ағарып қалған мезғил еди. Бирақ таң 
алды дэрьяның ишин булдыр думан қаплады. Сонлықтан 
көз ушындағы адам көрине қоймады.

«Думан бойын жасырып тур ма екен» деғен қыялға кет- 
кен Ажар аз ғана жүрип, атлардың жүрисин туўардн да:

— Ҳа жолаўшьг! — деп бир-еки мэртебе сүренлеп еди, 
дыбыс болмады.

— Усы ^ақытқа шекем питпейтуғын қандай нэрсе ози! 
Иш бурнў тийди ме, бийшараға... — деп мыйығынан күлди 
де -  нанды бийкар көп берғен екенмен! — деп өкинди.

Аш өзеғине тойып тамақ жесе, ғейпара адамлар олип те 
қалады — деғенди еситиўи бар еди. Оның коз алдына усы 
қорқынышлы түс келди.

Таң раўана атты. Думан да бирте-бирте тарады. Қапта- 
лындағы қапшықтың аўзьш ашып, шаппаттай нан алып 
жеп отырып та дэрьяның ортасына сығалап қарады. Ҳеш 
қара көринбейди... Ҳайран болды. Не бәлеғе дуўшар болды 
екен. Ийт, қус таласа даўьюламай ма? Бир ҳэдийседен қуры 
алақан емес, серғиздан!..
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Ажар орнынан турды:
— Ҳа-ҳа-ҳа жолаушы-ы-ы. келеғойсаң-о!
Таң азанда шыққан даўьгс тымық ҳаўанн толқынлатып, 

айдаланы жаңғыртты. Енди жуўап күтип изине кулағын 
тосты. — Дыбыс жоқ. Және, жэне -  жэне сүренледи, — сес- 
семир. Олғен шығар сорлы!! Қайырылды да, жола^шының 
қалған жерине келди.

Жерде қырпық қар бар еди. Қардың үстинде жола^шы- 
ның муздан жағаға шыққан етиғиниң изи бадырайып жа- 
тыр.

Изди қуўьш жағаға шықты. Дәслеп ийбе етип муңайым 
пишинде «жолаўшь1лап» шақырып еди, дыбыс болмаған 
соң айбатланып сүренледи. Тағы да сес-семир? Олғен!...

Ажар изди қуўьш, қалың қоға жекенниң арасына кир- 
ди. Отыз-қырқ адымдай жүрғен соң қалың қамыслыққа 
тирелди. Аяқтың изи созылып кетип баратыр.

«Делбе ме өзи!» деп Ажар ашьгўльг из к> ў ь т  тағы алға 
жүрди. Шоқат қамыс екен. Он-он бес адым жүрғен соң 
қалың қамыс сийрексип тақыр далаңлыққа келди.

Б)гл жердеғи изди көрип, Ажар самсаз болды. Жағадан 
шыққалы адымлап жүрсе, усы жерғе келғен соң жуўьгрьгп 
жортып кетипти.

Жола^шының қашы^ы таң болды. Бул не ҳэдийсе!... 
Неғе меннен қашады? Ренжиттим бе оны? Қайырылып 
қалды деўғе бул жағада ел жоқ. Онда айтып қалмай ма. 
Уры-ғэззап па екен? Қула дүзде не жейди ол!

Тоқсан ойды торлап киятырған ол шанаға қайтып орал- 
ған соң да артына қараўьшлап турды. «Неғе қашты, ол 
симилтир!»

Шанаға миниўғе мейил берғен ўақнтта:
—Уақ! Уақ! — деп қолы менен жанбасын урды. Түси 

бирден оңып кетти. Астынғы ернин кесе белинен тислеп, 
түнерип, жола^шы қашқан тэрепке ғэзепли қара көзин 
тикти. Уақ!... Ацқаў басым! Басын тербелтип таңлайын 
қақты. Окиниш пенен ызалы жэбирленди. Уақ! Қап! Қап! 
Қәйтерсең! Абырайдың үстинен шығармады. Бундай ғезле- 
сер ме маған!...
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Шанага мине сала оның:
— Эҳ, ҳайўан! — деген ашшы кейисин атлар, бизлерге 

«жекирингени» деп ойламады ма, алга қарай тэп қойды.
Жәбирленген хаялдың шананың үстинде де ызгарлы 

сести еситилип киятыр.
— Көлдиң жабайы хайўаньг! Түбинде бир қолга түсер- 

сең. Олсең сагалдың куны. Баганагы жеген ҳадал наным 
урсын. Елдиң дузы урсын сени!

Ол бир гезде атты тоқтатып артқы шанадагы жолаў- 
шының орнын келип корди.

Ҳаял тагы долланды.
— Жоқ! Нанды таслап кетсе ол азгын! Батпақта жатып, 

қопалақ жеп жүрген «доңыз» нан көрип пе, сирә! Сол на- 
ным урсын сени!

Ажар шанасына қайта минип, тагы өз-өзинен жэбир- 
ленди. Жүрегине сай тартып кеткен өкиниш ызасы баўьгрьгн 
ортеп киятыр.

— Неге танымадым оны? — Қалай таныйсаң жәдигөй- 
ди! Сақал-шашы өскен, маймылдай сыйқы. Үни өшип, 
да^ысы таргылланган.

Ажар шабатугын жолбарыстай қэҳэрленди.
— Қурттай қыйтыгын сезгенимде астыма жумбаршак- 

лап басып, қармаққа илинген ылақадай теңизге сүйреп 
баратугын едим. Ол абырой буйырмады!

Ажардың қолынан жырылып қашқан жолаўпш Қэдир 
еди...

ТЕҢИЗ ТУТҚЫНЫ

Тилемис район орайы менен байланыс жасап, райком- 
ның секретары Тилеўмуратов пенен сойлесип отыр.

— Аўа. Айтқаныңа түсиндим. Тэкирарлап айт дейсең 
бе? «Кеште он-он еки вал даўьш еседи. Балықшылар жагага 
жақын жерде жүрсин» дейсең гой.

— Яқшы, түсинген екенсең. Балықларды күн-түн демей 
заводқа жонелте бер. Гонерип кетпесин. Аралатып сагагын 
ашып корип тур. Түсинбиң бе, мениң гэпиме?
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— Түсиндим. Балықларды заводқа жөнелтип атырман. 
Гөнеретугын түри бар. Жэрдемге бес-алты ат шана жибер. 
Пишеним та^ысыла келди. Бүгин фермага хабар жиберип, 
бир-еки шана малга от алдырсам ба деп едим. Тасыйтугын 
адам да жоқ. Мениң гэпиме қалай түсиндиң?

— Түсиндим, түсиндим. Бүгин бес-алты ат шана жибе- 
ремен. Жаңа обком партия менен сөйлестим. Нокистен 
бес-алты күн жэрдем бериў ушын жети-сегиз автомашина 
жиберетугын болды. Соннан соң сәл мойының жеңилер. 
Бирақ ферманың адамларына тийме. Мал балықтан қәдир- 
сиз емес гой. Қалай түсиндиң мениң гэпиме?

— Жақсы түсиндим. Ондай болса фермага қол артпай-ақ 
қояйын. Тезирек келе гойганда машина!

Тилемис қапталындагы отырган Қәлийлага бирнеме деп 
қасы-қабагы менен буйырды. Қэлийла қостан зып берип, 
сыртқа шықты да бэд даўьюқа салып сүренледи.

— Халайықлар, тыңлаңызлар, тыңлаңызлар, Қәлийла- 
ның созине кулак салыңызлар! Егер к> лак салмасаңыз, айт- 
қан тилди алмасаңыз, обалыңыз өзиңе.

— Мына кэл не дейди? — деп адамлар бир-бирине жалт- 
жалт қарасып, ишек-силеси қатып күлди. Тыныш жүр- 
мейди. Үйтилип жүреди. Қэне, тыңлайық!.. Бүгин кеште 
он-он еки вал күшли даўьш еседи дей ме? Жагага жақын 
жүриң дей ме?

Айдында аў қарап турган Жумабай Жәмийлага қарап 
«еситтиң бе?» дегендей ым қақты. Ол да күлип басын 
ийзеди.

— Эй, ҳаўа бақла^шы станңия айта береди. Гэси келсе, 
гэси келмейди. Жумабай «солай емес пе?» дегендей Жэмий- 
лага мак> ллатты.

— Олар бәрин билип к> дай ма? — деп Жәмийла да оның 
сөзин хошлады. Анаў күни жаўнн шашын болады деп еди, 
тек сол күни аз гана қырпық қар таслады да, аспан түне- 
рип турды.

— Анаў күнги айдынга салган аўлардан бир хабар алып 
қайтайын, — деди Жумабай. — Сен Жәмийла усы жердеги 
а^ларды қарап тура бер.
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— Онда әбзели слуырып экеле гой! Жагага жақын 
жерге-ақ салайық.

Жумабай шананың бас жибин қолына услап. аспанга 
тигилип қарады. Күнбатыс арқадан сийрек бултлар қара- 
ўь1тьш көринди. «Эй да^ыл не жесин, бул қардың булты 
гой» деп шаққан жүрип кетти.

Жумабайдың алыста кетип баратырган қарасын көзи 
шалып Қәлийла әри-бери «қайт» деп сүренлеп еди, есит- 
педи ме, к> лак аспады ма, эйтеўир артына б)фылып қара- 
мады.

— Ана бала ожет екен гой! — деп Қәлийла қапталында 
аў суўьфьш атырган Жәмийлага шагынды, — мен шын 
айтаман. Түнде он-он еки вал күшли самал еседи деп 
жолдас Тилеўмуратов телефон урды. Әй балдызым! — 
Қәлийла дэлкекке алды. Жэмийла мыйыгын тартып:

— Даўьш болады деп телефоныңды озиң к> шакла да 
отыр. Не қылады, даўьш сениң шашыңды сыпырып кете ме, 
я аспанга ушырып кете ме? Қара ақырзаман басыңа түседи 
де жүреди, — деди.

— Бизиң шаш кетти. Сизиң шаш аман болгай деп тиле- 
гинде жүрмен гой, — деп ол да дәлкек айтып еди.

— Болды, болды, — деп шана тартып киятырган Мәтеке 
гарры жымыйып қарап Қәлийланың тусынан өтти.

Бир аўдан екинши аўга отип Жэмийла да теңиздиң орта- 
сына шықты. Енди ең соңгы аўь1 қалган еди. Ол теңиздиң 
орталыгында. «Ҳэм Жумабайга қарайын ҳэм сол аўдь1 
суўьграйьгн» деп Жәмийла шанасын сүйретип теңиздиң 
ортасына қарай жүрди.

Аспанга тигилип қарады. Күншыгар батыс бет қараңгы 
түнек болып, суўьгқ самал ести.

— «Мына күнниң ырасы ма!» — деп Жәмийла алга қа- 
рап шаққанырақ адым атты. Бирақ қардың үстинде ысыл- 
дап мусаллаттай жабысқан жүги аўьф шананы өрге қарап 
қанша тартса да жүриси өнбеди. Айнадай тақыр муздың 
бетинде уйытқып ойнап, сыпырып ескен самал теңиздиң 
ишин ала-б)фқан қылды.
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Жәмийла аў салган жерге көзи қараўьпъш зорга жетти. 
Арқа бет түнерип киятыр. Қызыл сыран ести. Жел муздың 
бетин жалап т)ф. Шананың үстине минип Жумабайга қара- 
ды. Көз ушында қыбырлап қараўнтқан биреўди көрди. 
Да^ыс жетер жерде емес екенин сезген Жэмийла музга 
түсип, үкиге барып аўдьгн арқалыгын тартты. Қалаш-сагақ- 
ларынан торга оратылган гүмистей ақ шабақ пенен қара көз 
балық шыпырлап, муздың бетине торс-торс түсип атыр. 
Жел еле тынган жоқ. Боранласып ескен суўьгқ самал қарсы 
қаратпай бетти қарыйды. Шыганагына шекем музлы суўга 
батырып, аў суўьгрьгп т)фган Жэмийланың денеси музлап 
шимиркенип, қалжырайын деди. Аўдьгн арқалыгын аягына 
басып турып, бүйирине қулашлап урып, тоңган еки қолын 
қыздырып алды да, тагы муздың астындагы аўдь1 келеплеп 
тартты. Тартты да шоршынып жэн-жагына қаранды. Тагы 
үкиге еки көзин тигип, бир-еки қулаш торды жэне сыртқа 
тартып шыгарды.

«Неге аў таўланьш қалды!» — деп Жәмийла ҳайран 
болды. — «Неге та^ланды»... Муз ыгып баратырганнан 
аман ба екен!» Усындай қатты даўьшда муз астындагы 
су^дың шайпалы^ы менен ауылдың қарамындай муз 
тутас муздан жарылып, теңиздиң ортасындагы қара суўга 
қарай бөлинип ыққанын үстиндеги адамлар сезбей қалады, 
тек муздың астындагы аўдан билиўге болады, себеби аў 
таўланьш шыгады деп гарры балықшылар әңгиме етип 
отырганын Жэмийланың қулагы шалатугын еди. Сондай 
болып ыгып баратырганымыз жоқ па екен? — деп жанма- 
жан аўдь1 суўьфьш алды да, шананы сүйретип самалдың 
орине қарай жуўьфдьг Қарсы алдынан ескен самалга 
ентигип, кок музда табаны тайып, жүриси онбеди. Гарры 
адым муң болып, бир-еки мэртебе абынып жыгылды. 
Дизесин, алақанын муз қыршыды. Бирақ ет қызыуы менен 
оны елестирмей Жэмийла орнынан ушып турып, тагы да 
алга қарай қуйындай ушты. Мине, ол бир жерде қалшыйып 
қатты да қалды. Қарсы алдына тигилип тур. Жагада 
булдырап балықшының қослары көринеди. Айдында ат 
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шаналар жаўқьшдап зырлап, ерсили-қарсылы адамлар жүр. 
Артына қарады. Балық толы шанасы қара^ытып көринди. 
Төменде ка^ынның жүзиндей қақ айырылган муздың жийе- 
ги ашылып баратыр. Бирақ ту тас му здан еле болине қойган 
жоқ, шийшедей шатынап киятыр. Сол жагындагы муз еле 
питеў. Ол жерден шанасы менен келип, озиниң жайпарахат 
өтип кетиўине гүман жоқ. Сонда Жумабай-ше! Му здың 
үстинде ыгып кете берсин бе? Жел ку ўган муз теңиздиң 
ортасындагы ақ бас толқынлардың мийримсиз ку шагына 
түскен соң қырқ парша болып бу зылып. Жумабайды түп- 
сиз тереңге қайтып келместей етип жибермей ме?

Жарылган муздың жийегинде қалшыйып турган 
Жәмийланың жүреги түршигип кетти. Ол оз-озинен жэбир- 
ленди. Ызага бу ўльгқтьг. Албырап састы. Ози секирип 
отип, қу тылып кетсе ме, екен? Ямаса Жумабайды да гайбар 
тәбият қу шагынан тартып алсам ба екен? Еки қыял арпа- 
лысты...

— «Жумабайды қу тқарьгў керек» — деди Жэмийла. —
— ...Адамды өлимнен кутқарьгў керек!...
Жэмийла гырра изине қайтып, Жумабай кеткен тэрепке 

қарай жу ўьфдьг. «Жумабай!» — деп шақырды. Бирақ қатты 
қышқыры^га оның аяқ-қолынан димары кетип, окпесиниң 
тынысы тарылган еди. Жүреги ту ўлап қабызына сыймай 
баратыр. Мине, ол шанасының тусына келди. Қайырыл- 
мады. Алга жууырды.

Уясына оңменин таслап, жылжып қызара бөртип бара- 
тырган күнге «тоқта!» деп, аспандагы түнерген бултқа 
«қабагыңды аш!» — деп, у йытқыган су ўьгқ самалга «тын» 
деп жалбарынгандай болады. Ожет тәбиятқа ашьгўланьгп 
қэҳэрли көзинен жалын атады. Әлле неге қорлыгы келип, 
жүреги қысылды...

Жумабай узақтан қара^ытып коринди. Жыгыла-сүр- 
ниге баратырып, орамалын былгады. Қаннан хабарсыз 
аў сууырып атырган Жумабай Жәмийланың бул ҳэреке- 
тинен бийхабар. Оның ақыл-хууышы муз астындагы 
балықта. Әбигерленип киятырган Жэмийла Жу мабайдың
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бийпэрўалмгмна күйинеди. Гүбирленип, гижинип сөйледи. 
Тезирек жетиў ушын адымын шаққан басып, алга жуўьг- 
рады.

Мине, Жумабайга жақынласты. Ақыргы күшин топлап, 
ашшы да^ыс пенен бақырды. Аў слуырып т)фган Жумабай 
селк етип, артына жалт қарады. Оңи қашып, өңменин 
сүйреп киятырган Жэмийланы көрди. Бирақ оның гәпине 
түсинбеди, тек қолын былгап шақырган қыймылын сезип, 
аң-таң қалды. Қулашлап тартып, соңгы аўдь1 суўьгрьгп 
алды. Шананы сүйретип Жәмийлага қарап жуўьгрдьг.

— Ҳе, аманлық па! — деп сүренледи Жумабай.
Жәмийланың тамагы кеўип, даўьгсьг таргыл-таргыл

шықты.
— Жүрегөр жылдам ыгып баратырмыз.
— Қаяққа! — деп Жумабай хаўльггьгп этирапына қарап 

еди, сезилерликтей ҳеш нэрсе козге түспеди.
— Ҳаўль1қпа, хаўльгқпа. сабыр ет! — деди Жумабай 

өзиниң ҳаўль1ққань1н сездиргиси келмей. Аў-қ)фал, шанаң 
қайда?

— Ана жерде! — деп Жәмийла қолын шошайтты.
Жумабай Жәмийланы шанага мингизип, асай басты.

Кетип баратырып жарылган муздың жон-жосагын сорады. 
Ҳаўань1 барла^шы станңияның берген ескертиўин мисе 
тутпай, теңизге кеткен өзиниң ожетлигине пушайман 
болды. Қара басының емес, Жэмийланың омирине де қэўип 
туўдьфган гүнакар деп билди өзин. Егер аргы жагага шыга 
алмай муз үстинде ыгып кеткен күнде нашарлық етип 
жылап-сықлап, мазамды алмас па екен... Еркек жүрекли 
ҳаял болып мэртлик корсетер ме екен... Ким билсин!...

Олар жолдагы шананың қасына келди. Еле 4—5 аў 
суўдан шыгарылмаган еди. Муздың жылысыуы менен 
орнынан сүйретилипти. Енди бул аўдь1 слуырып. муздың 
бетине шыгары^га ўақнт жоқ. Екеўи «Қэйтемиз» дегендей 
бир-бирине молдиреп қарап, дагдарысып турды.

— Аўдь1 муздан айырып, суўдьш түбине жиберейик,
— деди бир ўақта Жэмийла. — Муз сүйреп кетпесин. Қара 
суўдан-ақ кошки менен алармыз.
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Бул кеңес Жумабайга да макул түсти. Бундай жагдайда 
көп ойланып туры^ ҳэжетсиз екенин сезген Жумабай аўла- 
рын м)гзга бекитилген арқалыгын жаздырып, слудың түби- 
не ысырып жиберди.

— Ал жүрдик, — деп шананың бас жибин қолына алды. 
Жәмийла шанасын шаққан сүйретип ала жөнеди. Окшесин 
м)гзга тиреп, зилдей шананы тартып, жуўьфьш жортып, 
^алықлап ентигиўи менен муздың жарылган шегарасына 
келди.

Жэмийланың дэслепки корген жердеги муздың жарыгы 
мықлы алты-жети адым ашылыпты. Еки муздың арасын- 
дагы суў толқынланып шашырап, еки ернекке шырпылдап 
урып тур. Жүзип отиўге күн боран. Атлап отиўге еки жас 
тэўекел ете алмады.

Екеўи сандалап шанасын тартып, тар қыспақ жерин 
излеп музды жагалап жүрди.

Күн батты. Қара көкшил алагат бултлардың ба^ырын 
тесип отип, жулдызлар көктен отлы кози менен жымың- 
ласып қарайды. Көк гүмбезинде қалгып жүзген бултлардың 
сақшысындай алтын ай зеңирейип тур. Түнерген кеште еки 
жола^шы зыян корген базаршыдай еңсеси түсип, қапалы 
киятыр. Алдында күтип турган апат пенен мийнетти ҳэр 
қайсысы озинше жорыйды. Бул Сапардың оңына я шебине 
айланатугынына көзи жетпейди. Жақсылықтан үмитин 
үзбейди. Топарынан айырылып, атаўлап қалган газдай 
айдынды гезип, молтилдеп жүрип киятыр. Бир-бирине тис 
жарып, ақыл сораўга да батылы бармайды. Жумабай жол 
баслап, Жәмийла жетегине ерип киятыр.

Түнге қарай даўьш тагы күшейип кетти. Екеўи жарыл- 
ган муздың жийегин жагалап, эдеўир жер жүрди. Жийекти 
сыгалап, олар бир мэҳэлде бир қыснақ өткелге гезлести. 
Еки муздың түйискен усы жеринен басқа әтирапта откел 
жоқ еди. Екеўи үскини қуйылып, суўга түнерисип қарап 
турды. Алыстан жуўьфьш келип, пэт пенен гаргысы 
Жумабайдың қара басының секирип откендей аўьггьг бар. 
Ал, сонда Жәмийла бул қэўипли тар жол, тайгақ кешиўден 
отиўи негайбыл.

127



Усы ойга батып, сарсылган Жумабай Жәмийлага көзи- 
ниң қыйыгын салып еди, ол:

— Ойыңа түсинип турыппан! — деп тил қатты. — Сен 
ер адамсаң гой. Секире алгандай болсаң, өтип кете бер. 
Маган қарама!

Жумабай қуты қашып, шырайы өңип сала берди. 
Жәмийланың сози олим алдындагы сүйиклисиниң ырзалық 
берип т)фганындай қуйқысын жуўлатьгп. қулагына жерке- 
нишли еситилди. Еринлери когерип кетти. Еки кози теңиз 
суўьшдай қараўь1тьш, аянышлы муң менен Жэмийлага 
налып қарады.

Жумабайдың жолдасын өлим қэўпине таслап кетиўге 
хүжданы бармай турганын сезген Жэмийла озиниң ақыргы 
куўатьш жыйнап, жигитке жигер берип сойледи.

— Екеўимиз бирден муз астына кеткенде теңиз байрақ 
бере ме? Оның қайта сен аргы жүзге өтип, балықшыларга 
хабар ет. Мен еки шананы сүйреп, айдынның ортасында 
күтип турайын. Көрип турсаң ба, аяздың қарамы үлкен. 
Төрт-бес күн ықса да толқынга мой берип, бузыла қоятугын 
ж)гқа муз емес. Тап ҳэзир аяқ астында көринип турган олим 
жоқ гой!

Жумабай бул кеңести иштен жақтырып бир турды, 
да жэне силкинип кейин бэсти. Оның да өзинше ойлаган 
қыялы бар еди.

Ал, егер Жэмийланы таслап, откелден «секирип отсем, 
қосқа түн жарпы аўа бараман, таң алдында келермен. Ол 
мезгилге шекем ушнўга қанат байлап елпилдеп турган муз 
байласаң да бир орында тура ма? Артынан жел қуўган муз 
Жәмийланы алып, теңиздиң қайсы қуўьгсьшда шайқалып 
жүретугынын ким билсин! Оган Жэмийланың жүреги 
шыдай ма? Делбедей орден-ыққа жуўьфьш, шалыгып олип 
қалса қэйтесең! Багана ол мениң омиримди сақлаў ушын 
усы ҳэдийсеге дуўшар болды. Сөйткен ер жүрекли мэрт 
балықшы ^аялды торга салган шымшықтай шырлатып муз 
үстинде таслап кетиў инсаплық емес, инсапсызлық!... Мен 
Жэмийланы таслап кетпеймен! Мийнет пенен рэҳэтти тең 
татысамыз. Олсек бирге олермиз!



Жәмийла «көндиремен» деп қанша ақыл айтып арбаса 
да, Жумабай сөзине ырық бермеди.

— Сабыр ет! — деди, Жумабай. — Мен ҳеш қайда да 
кетпеймен. Мен қосқа сүйинши сораўга бараман ба? Оннан 
абзалы бир илажын етейик! Албырама! Саспа.

Жумабай қонышынан гоне тетрадты су ўьфьш алып 
кисесинен қэлем алып, бир дизерлеп отырып шыжбайлап 
әлленемелерди жазды. Жэмийла қапталына келип көзиниң 
қыйыгын жиберип еди:

«Сабыров ага!» — деп еки қатар гэпти жазды да Жума- 
бай ойланып қалды. Оннан соң: «Бул апатқа мен өзим 
гүналыман. Кешириң! Сақланың! — деп хүкиметтиң 
берген хабарын писентке алмай теңизге шыгып кетип 
едим. Айтқанындай даўнл есип, му з бузылды. Жэмийла 
бул апаттан қутылату гын еди. маган хабар етемен деп 
ол да мийнетке ду ўшар болды. Бизлер кешки саат сегиз 
шамасында мугз бенен ыгып кеттик. Қарамы үлкен. қалың 
мугз болганлықтан тиришиликтен дэмемиз мол. Егер, — 
деп Жумабай қапталында үңилип туфган Жэмийлага қара- 
ды. Қолы қалтырап, қәлеми алга жылыспады. Зейинли 
келиншек оның жазажақ сөзиниң торкинине ҳэ демей-ақ 
түсинди.

— Жаза бер! — деди қабагын түйип. — неге иркилдиң. 
Бу л ҳэдийсеге бийпэрўа карайту гын бизлер сагыйрамыз ба? 
Хошласып қойган ерси емес гой!...

«Кеўилин босатып, үфейин у шырмайын!» — деп ойла- 
ган Жумабай Жэмийланың ер жүфеклигине иштен сүй- 
синип: «Апатқа у шырап кетсек, хош болыңлар!» деп жазды 
да жэне изине «Ҳэлден келгенше апаттан аман шыгыудың 
илажын ислеймиз. Сизлер де тезирек жэрдем бериўдиц 
энжамын көрерсиз!..» деген еки а^ыз сөз қосты.

Хатты үш қыйықлап бүклеп. еки кулаштай агаштың 
у шына байлады да аргы жагага ылақтырып таслады. Белги 
у зактан қараўьгтьт коринсин деди ме, Жэмийла бир аўдь1 
шу ўмаклап. шыйырып оны да аргы жүзге шыңгытты.
5 —  А қдэрья і- ,о



— Ең болмаса, кус үймелесип шырылдаганынан сезик- 
ленер! — деп Жумабай үш-төрт балықты сагагынан услап 
муздың үстине атып урды.

Усы ^ақытта сапарга шыққан кэрўандай орнынан көшип 
м)гз кең айдынга жылысты. Жәмийла менен Жумабай 
б)фынгының узатылган қызларындай көш үстинде муңа- 
йып баратыр. Еки қара көз жас мийримсиз тәбияттың қүки- 
мине қол қаўсьфьш, жагада қалып баратырган ел-халқының 
дийдарына ынтыгып, телмирип қарайды...

Жэмийланың көз алдында Алпамыс дәстанында ел 
халқынан айырылып, түйениң үстинде зарлап баратырган 
Гүлпаршын сагымланып булдырап өтти. Ол Алпамысынан 
айырылып зарласа, мен Сапарымнан айрылып, саргайып 
баратырман!... Гүлпаршын яры менен дийдарласып, мақ- 
сети болды. Мениң тэгдиримниң ақыбети не болар екен!... 
Эйдарҳадай ысқырып, айбат шеккен мына туңгыйық 
теңиздиң түбинде өмирим отер ме екен. Эй, Арал! Гейде 
сараң, гейде жомарт, гейде залым, гейде мийрими кең Арал 
шыгар мени қургаққа! Откен заманда қамыс сал минип, 
балық аўлаган ата-бабаларымызды толқыныңа мантық- 
тырып, қурдымдай түбиңе тартқаның да жетер!... Әттең, 
урыс басланып, ырысың жеңди. Болмаса, совет адам- 
лары сени қашшан жуўенлер еди. Нэлет болсын, Гитлер 
гүналы!... Жәмийланың баласы Әскербай коз алдына келди. 
Жүйкеси қурып, аяқ-қолынан димар кетти. «Реҳимсиз 
тэбият! Тирилей атадан жетим қалган Әскербайды енди 
анасынан тагы айырып, жигерин қум қылма! Кешеги 
қулыншақтай жайқалган жас жигиттиң анасын сарсық 
пенен олтирме! Омирлик қостарын тагы жер жэҳэннен 
ныпқырт етпе!... Тэбиятта не жазық бар — деп ишинен 
гүрсинди — баламды жетим, озимди жесир қылган Гитлер 
гүналы»...

Ашы^ы қанасына сыймай тастай түйилип гижинди. 
Душпанга зыгырданы қайнап, денеси оттай өртенди. Ҳал- 
дан кетип, талықсыды.
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Ҳэй Жэмийла! — деп Жумабай жанма-жан басын сүйе- 
ди. Жабылып баратырган қабагын көтерип, баданадай жаў- 
дыр көзлери менен жигиттиң бетине тигилди. Тигилди де 
силкинип басын көтерди. Ыза, ашнў аралас күлки менен 
мыйыгын тартты.

Оның усы ^ақыттагы бетиниң қубылыуы өлим алдын- 
дагы естен адасып баратырган кисиниң ажарына усар еди.

— Мийим аўьшжьш кеткен усай ма?!...
— Теңиздиң толқыны менен ойнасып өскен нашарсаң, 

сениң ҳаўль1гь1ўь1ц уят гой, Жәмийла!
— Ҳаўль1гьш т)фганым жоқ. Бирақ бир ызага жүрегим 

шыдамай талықсыган шыгарман.
Теңиздиң жийегиндеги муз көз ушында қалды. Жумабай 

менен Жәмийла болинип ыққан муздың үстинде кетип 
баратыр.

Қус тос бултлардың арасынан тастөбедеги алтын ай ҳэр 
ўақта жарқ етип арнў жүзи менен муз үстиндеги жолаў- 
шыларга сэўлесин тогип, кок еркеси жол силтеўшидей кең 
аспанда қалгыйды. Жарық нурын теңиз бетине шашыратып 
жайып, түйе өрисин толқынлардың қорқынышлы түсин 
көрсетип кетеди. Тагы қараңгы бултлардың артына таса- 
ланып, еки «тутқынды» гайбар толқынлардан жасырган- 
дай болады. Оган жарыса көк гүмбезиндеги жулдызлар 
«сақланың» деп элле нелерди айтып қас қаққандай жалт- 
жулт етеди. Алтын ай жарқырап көринсе, қабарган кеўил- 
лери қосыла жадырап ашылгандай, ай батса қосыла жабық- 
қандай теңиз үстинде гүрсинип, үнсиз түнерип отыр.

Қыстың ақшамдагы ызгырық аяз желиниң ҳэўири 
буйыгып отырган денени қаплап, музлатып сала берди. 
Қалжырап қалшылдагын адамның тула бойы бираздан соң 
уйып. уйқы тартатугынын Жумабай тәжирийбеде талай 
корген еди. Бундай ўақнтта уйқының еки қэўетери бар. 
Бири суўьпч эбден откен соң дене серрийип жүрекке қан 
бармай қалса, екиншиден, муз тагы болинип, суўга кетип 
қалы^ы мүмкин. Сонлықтан серли жигит қэйтсе де түнди 
уйқысыз откерип, денени тоңдырмай шыгыудың илажын
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гамластырды. Усы пикирин иштен умытқан ол Жәмийлага 
қарап:

— От жагып қыздырынып отырайық па? — деди.
— О қалай? Қойшы, сен де қайдагы нәрсени сойлейсең-

аў.
— Ырасым! — деди ол — жагып берейин бе, түтинниң 

ийисин сезип, оттың жалынын көрип, адамлар да бизлердиң 
қай жаққа баратырганымызды көрсин.

— Қэне, жақ. Сениң де гайратыңды корейин.
Жумабай орнынан түргелип, балта менен бир шананы

буза берди. Дэслеп қолы жуўьгспай. балтаның сабын ебе- 
тейсиз услап. ийкеми келмесе де кем-кемнен қарысқан 
денеси жазылысып, етине қызы^ енип, қолды пэтли сил- 
теди. Маңлайынан сыбақ тер шықты.

— Бул кеңесим мак> л болды, — деп Жу мабай балтаны 
музга таслап, Жэмийлага қарады — адамның тула бойы қы- 
зып, тоңганын билмейди екен. Қэне, сен де балтаны алып 
азырақ қыймылда.

Жәмийла түргележақ болып, оңменин котерип еди, 
еки тақымы сиресип, қарысып жибермеди. Аягы да уйып 
қалыпты. Орнынан козгальгўга димары болмай т)фганын 
корип Жумабай Жәмийланың қолтыгынан сүйеп, к> шаклап 
тургызды.

Аягынан тик турган Жәмийланы қолтықлап жигит он- 
он бес адым бастырды. Қурысқан аяқ-қолы жазылысқандай 
болды. Жәмийла еңкейип муз үстиндеги балтаны алып 
шананың қалган жартысын пуштарлады. Оның да денесине 
жыллылық енди. Ол азанга шекем уйқысыз хызмет ислеўге 
қайыл еди, бирақ басқа жумыстың рети болмады.

Жумабай балықшының қапталынан калмайту гын ҳэжет 
әсбабы — сүймен, балта, бел, қаңылтыр, гүрек — ҳэммесин 
бир жерге қатарластырып қойып, үстине қарагай жаңқа- 
ларды суўьгнлап жыйнады да қагаздан тамызық етип, шыр- 
пыны тутандырды. Кебиў тахта эўели пысқып тутанды 
да, соңын ала шарпып жанды. Устаның көригиндей урган 
самалдың епкини менен уйытқып жанып буўдаклап 
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шыққан көк ала түтин аспанга көтерилди. Думанласып 
түнсргсн қараңгы теңиздиң ортасындагы бул жалын аралас 
ушқынды түслик жолдан серлеў мк.мкин еди.

Екеўи отқа баўьгрьш керип, музлаган денесин қыз- 
дырды. Муз үстиндеги оттың қоламтасы ошиўге қарады. 
Шыгыстан жалын атып, үфкер жулдыз котерилди. Бираздан 
кейин жел ишин тартып ести. Күншыгар тэрепте түни 
менен түнерип т)фган қойьгў қара думан жэн-жаққа тарап, 
ақшыл когис тартты. Алтын таңның ақ сүттей пердеси 
ашылды.

Таң алды тэбият коринисине кумартып қарап, дүньяның 
дийдарына ышқы кетип, алтын таңнан үмит күткендей 
шыгысқа телмирип қарап т)фган Жумабай, қәпелимде, 
теңселип кетти.

Бул ҳэдийсеге таң қалган екеўи бир-биринен қас-қабагы 
менен сорап тур. Абайсызда лэрзем берген ҳэрекеттен еке- 
ўиниц де аңы ушып кетти.

— Бул не қозгалыс! — деди Жумабай.
— Қәйдем, кеўилимиз айнып^Імийимиз гезди деўге еси- 

миз дурыс, — деп Жәмийла ийинин қақты.
Жумабай қара көрим жердеги этирапты гезип шықты. 

Ҳеш жерде болинген я бузылган белги жоқ. Қолына сүй- 
менди алып, от жагылган орынды дөңгелетип ойды.

— Арқанның ушына тас байлап әкел, — деди ол.
— Оны не қыласаң? — деп уяң даўьгс пенен жуўап қай- 

тарган Жәмийлага:
— Бир қызық бар. Тезирек бол! — деди де ықласланып 

музды оя берди.
Жәмийла ушына тас байланган арқанды әкелген ўақнт- 

та ол үщкен кесениң аўзнндай үкини ойган еди. Екеўи 
тигилип томен қараса еле жуқармаган қалың жигит муз 
екен.

Жумабай арқанды саўмалап муздың астына жиберди. 
Тас теңиздиң түбине дигирлеп тийген соң арқанды тик 
услап турды да Жәмийлага жалт қарап мыйыгын тартты.
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— Муздың ернеги бир нэрсеге тирелип тоқтап қалды. 
Бул ыгып баратырган муз болганда арқанды қыялап сүйрер 
еди. Муз тоқтады. Жолымыз болды!...

Жэмийла қасына келип, үкиге үңилип, арқалықты қолы- 
нан алып, жоқары төмен жиберип бир-еки мэртебе тартып 
көрди де күле шырай келбети менен мыйыгын тартты. 
Мак> ллап басын ийзеди.

— Қэне, жүрейик, — деп Жумабай қуўнакльгқ кирген 
денесин тиклеп, арқанды суўдан суўьгрьш алды. — Тезирек 
муздың шетине жетип, қ)фгақлыққа шыгайық.

Жэмийла муздың үстиндеги үйилген аў-дузаклардьк 
қ)фал-сайманларды жыйнап, шананың үстине тийеди. 
Жумабай арқан менен еки-үш жеринен шандып байлады.

Бир ^ақытта Жэмийла этирапқа қарап турып:
— Қай тәрепке қарап жүремиз, қэне, басла жолды! — 

деди.
Жумабай сасып қалды. Қуўаннш толқыны менен арпа- 

лысып жүрип бул мэслэҳэтти еле шешкен жоқ еди. Таң 
қараңгы ўақьгтьг. Жарық түскен мезгилди күтип отьгрьгўга 
белгили сапары, бекинген табаны жоқ, турақсыз муз сәл 
жерде тагы қургақлықтан бөлинип, теңиздиң ортасына 
ыгып кетиўи мүмкин. Сонлықтан олардың бир минут гиди- 
риўине тақаты болмай тур. Ал, солай екен, сонда қалай 
қарап, қай тәрепке журиў керек? Ауылдың қарамагындай 
кэн муздың торт бурышын айланып шьггьгў ушын пияда 
адамга күнлик жол. Екеўи тагы дагдырып қалды.

Жәмийла бир белгини зейни илгендей Жумабайга тиги- 
лип қарады:

— Багана муз соқлыққанда денең қай тәрепке қарап 
теңселди?

Жумабай түнерип ойланып турып:
— Алдыма қарай абынгандай болдым! — деди.
— Қалай қарап тур едиң?
— Былай қарап, — деп Жумабай стройда турган жаўьш- 

гердей шана жаққа бир қырынлап, тике қалшыйды да 
қалды.
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— Онда тап усы тәрепке қарай жүрейик, тэўекел!..
Жумабай шананың жибин ийнине салып, Жэмийла

асай менен шананың артынан ийтерип, екеўи шаққан адым 
басып жүрип кетти...

Жер жэҳэнди ысқырып гезип, алаң-бурқан болган қара 
даўьш бул ^ақытта демин ишине тартып, тынысы тарылган 
еди. Муз үсти жаўдьграган тынышлық. Күншыгар жақ 
багана көгис тартса, енди ақшыл бояў менен сырлагандай 
жарқырап ашылып киятыр.

Алыста көз ушында түнерип бирнеме қара^ытып көрин- 
ди. Оны екеўиниц де узақтан көзи шалган еди.

— Анаў не? — деп Жу мабай қолын шошайтты.
— Тогайлық емес пе? — деп Жэмийла шананы қаттырақ 

алдына ийтерди.
— Маган таўга усап коринип киятыр, — деп Жумабай 

алдына ентерилип, шананы өңменин таслап тартып, жуўьг- 
рып жортты.

— Таў болса, таў шыгар Аралда таўлн атаўлар көп 
гой. Солардың бири болгай-да! — деп Жәмийла да изинен 
жуўьфьш киятыр.

Таң агарган сайын алыстагы қара кем-кемнен жола^шы- 
ларга қарап жылысқандай жақынлай берди. Енди жумбак 
болган қараның сыры ашылды. Бул тораңгыл қамыс аралас 
өскен кишкене бир атаў еди.

— Алақай! — деп бақырып жиберди Жәмийла.
Жумабай артына жалт қарап, езиўинен күлип:
— Жолымыз болды. Апаттан қутылдық. — деп атаўга 

қарап аўдацлап жуўьгрдьг...
Ж)гўь1рьш киятыр!... Жол өнбей киятыр!... Оннан сайын 

өңменин алга таслап, өмир ушын гүресип киятыр!...
Мине, қырга жүз адымдай қалды. Омирден үмитин 

үзбей окпеси ошип жуўьгрьгп киятырган еки адам жийекке 
жақынласқан ўақнтта мийримсиз тэбият тагы қырсық 
минезин тутып. қырды қапсыра к> шаклаган музды жулып 
алып, теңиздиң ортасына алып қашты... Олим тырнагынан 
шыгып, «өмир босагасын енди атладық» деп жүреклери
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шэўкилдеп киятырган Жумабай менен Жэмийланың 
жигери қум болды. Екеўи еки жерде лал болып отыра 
кетти. Үскини қуйылып. эжел қ)фыгы тагы көз алдынан 
шубатылып келди.

Муз үстинде ыққанына бүгин еки күн болды. Олар 
өткен жыл сэнесин умытып. муз бенен арпалысып ыққан 
күнди биринши сэне деп санады.

22-март. Қалың қар, гүмис қыра^ды жылтыратып 
алтын күн шықты. «Муз үстинде ыққан түни-ак гайбар 
толқынның пәнжесине туссрмиз» деп қэўетерге түскен 
Жәмийла алтын күнге еркелеп наз етип қарады.

Шагаланың тырнагына сагагынан илинген балықтай 
еки жас олим пәнжесинде шырлап баратыр.

Жэмийланың коз алдында фронттагы жигитлердиң жаў 
менен арпалысқан көриниси елеследи.

...Олар да бизлердей омириниң себи қай жерде үзи- 
лерин билмейди гой! Сүйикли Сапарым! Қайсы тогайда 
жатыр екен.

Лашы дүзде қалган, сүйиклим! Тарыққанда аўзьгна суў- 
сын бере алмадым! Олериңде басыңа дастық бола алма- 
дым!... Маган ырза бол, батырым!...

Екеўиниц де қас-қабагы қатыңқы. Көзлериниң нуры 
өшип, аяз сорган жүзи қуп-қуў Тынысы тартылып, эбшери 
куўьфьглган. Олим талдырган арысландай алга аягын 
сермейди. Омир қыспагына қолын узатады. «Муз болинбей 
Юфгақлыққа қашан тийер екен!» деп ушан теңизди шолып 
қарап, жэн-жагына телмиреди. Ызаланады, шагынады. 
Сабылып, саргаяды...

Сары уўайьгм менен еки күннен бери нэр татпаган 
Жумабайдың жүфеги сазды. Жэмийлага көзиниң қыйыгы 
менен қарап еди, оның да әпшери түнерген!

Қаңбақтай басының аўган жагына қаңгыган муздың 
қайсы күни қай жерге барып қонарын жел билсин! Бул муз 
бир күни теңиздиң ортасында толқын менен пашақланып 
бузылады. — онда өлимниң жеңгени ямаса бир күни қырга 
барып тийеди, — онда өмирдиң жеңгени. Бирақ, сол күн 
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қашан келеди? Қайсы күни? Сол күнге жеткенше тәбият 
пенен айқасып өмир суриў керек. Усы «қысқа өмирди де 
жеңемен» деп т)фган еки қэўетер бар. Оның бири — ашлық, 
екиншиси — суўьгқ. Еки қэўетерден қутылыудың қандай 
жолы бар?

Усы уўайьгм екеўин де сарсылдырып киятыр.
— Жэмийла аш болган шыгарсаң? — деди Жумабай 

аянышлы жүз бенен қарап.
— Аш болсақ не қыламыз? — деп Жәмийла да муңайып 

төмен қарады.
Кеше олар теңизге ат шана менен шыгып еди. Жумабай 

атты жагадагы урық жекенниң арасына апарып байлады 
да шананы жетекке алып, аўд ы ң басына пияда келди. Муз 
ыгар ^ақытта ат аргы жүзде қалды да, шана өзлериниң 
қапталында қалып қойып еди. Шанада аттың абзырайынан 
терлик пенен дорба қалыпты.

Ауқаттың энжамы айтылган ўақнтта Жумабай шананың 
ишине көз салып еди, дорба менен терликке нэзери түсти. 
Дорбаның ишине ат жеми ушын толы арпа салып шыгып 
еди.

Жумабай дорбаны алып, аўзьш шешти. Арпаны корип 
тамсанып, көз жанары тирилип, жымыйып, қуўжьгнлап 
Жэмийлага жалт-жалт қарады.

— Ол не? — деди Жэмийла Жумабайды элле неге куўа- 
нып т)фганын сезип.

— Аўқат таптым! — Жумабай шоласқан олжа тапқандай 
дорбаны қолына алып Жәмийланың қапталына ардаңлап 
жүрип келди. — Мынаны көрдиң бе? Гүриштей аппақ арпа. 
Үш-төрт килога даўь1 жоқ, бир-еки күн гөрек етемиз.

Ат дорбадагы арпага көзи жауцырап Жэмийла да там- 
санып, жутынып қарады. Парахат күни быламыгын ишиўге 
мес тутпайтугын бес-алты саўьфьгс арпа талган озекке 
арқаў болып, қалжыраган қуўатқа гайрат енгизди. Козлери 
жаўтацласьш, телмирип тигилип қарады.

— Ат дорбаның шанада қалганын айтсаң-о. Бул болма- 
ганда не күнимиз кешер еди?...
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Жәмийла атымлық насыбайдай арпаны алақанына са- 
лып аўзьша жақынлатып гэп баслады:

— «Баягы ақ қапшық аталган ашлық жылы» — деп 
енем бир әңгиме айтып еди, сол жаңа есиме түскенине 
қара! — Жаўгершилик жылы бир киси тутқыннан қашқан 
усайды. Жолда аштан қалжырап киятырса, арпа еккен аңыз- 
дың үстинен шыгыпты. Сол жерде сәскеге шекем иркилип, 
масақ терген екен. Еки қалтасы толы арпа жыйнапты. 
Жүреги сазып, көзи қара^ытып киятырган киси еки қалта 
толы арпаны үш-төрт мәртебе аўзнна к> йып жеп қойьгўьг 
мүмкин гой. Бирақ если адам екен, олай етпепти. Үш- 
төрт күн аўқат етейин деп, алақан толы арпаны аўзьша 
салып, шайнамай суўьш сорып кешке шекем горек етипти. 
Қулласы. сол арпа менен елатына жеткен усайды...

Жумабайга Жәмийланың айтқан сози қамшы болды 
ма, аўзьша салайын деп турган алақаны толы арпаның 
жартысын ат дорбага қайта төкти.

— Ол айтаның да дурьгс-аў. Қулқын тамақ пенен нэпси 
неге дуўшар қылмайды!... деп алақанындагы қалган арпа- 
ны а^зына к>йып. конфет соргандай уртын бүркилдетип 
тамсанады.

Күн де уллы сәске болды. «Муздың табаны қырга қа- 
шан тийер екен» — деп теңиздиң жийегине қарап көзи 
саргайган екеўи бул үмиттен гүдер үзди ме, енди аспанга 
телмирди.

— Со анаў қарайган не, Жәмийла? — деди Жумабай қо- 
лын маңлайына тутып.

— Неўе? — деп Жэмийла да аспан жийегине тигилип 
қарады. — Бир нәрсе караўьгтьш коринеди. Қәйдем, теңиз- 
диң ада болмайту гын көп қусының бири шыгар.

— Солай ма екен? — деп Жәмийланың болжаўнн маку л- 
лагандай болып, бетине жалт қарады да тагы элле неге 
жорыгандай көк аспан гүмбезине түнерип козин тикти.

Екеўи де көкке кулагын салып, көзин бир ели айырмай 
отыр. Бир мезгилде алыстан дигирманның гүрилдисиндей 
емески сес шықты.
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— Айтпадым ба? Әне!.. — деп Жумабай отырган орны- 
нан орре турды. Муз үстинде отыра-отыра саргайган екеўи 
сес шыққан жаққа тигилди.

Теңиздиң айнымалы ҳаўасн к>былып. бул ўақнтта 
аспанды д)гман аралас қара көкшил, когис ала булт қаплап 
т)ф еди. Сонлықтан муңайган көзлери бултлардың арасына 
қанша телмирсе де ҳеш нэрсе козге түспеди. Түспеген 
менен гүрилди еле басылмай қайта кем-кем қулаққа анық 
еситилди. Апалақлаган кеўиллер ^аплыгып, жүреклери 
шэўкилдеп согады. Тас төбеде бақырайган козлерден көкке 
ушқын атылады. Көгис сарсылып, саргайып қарап, таныс 
сести сагынып күтеди.

Мотордың гүрилдеген сести оң тәрептеги тустан еси- 
тилди. Самолёт даўьгсьг екенин екеўи де анық сезди.

— Бизлерди кормей баратырган шыгар, — деди Жәмий-
ла.

— Айланып қайта оралмас па екен, — деди Жумабай.
Екеўиниц де қабарган кеўиллери жадырап, түнерген

келбетлерине жыллы нур енип, ашылысып сөйлести.
— Жола^шы самолёт болмагай да! — Жәмийла қолын 

котерип сүренлейин деп еди, үни питип, сести шықпады.
Жумабай малақайын қолына алып, былгап 1—2 мәртебе 

қышқырды да, оның да өкпеси исип, ҳэ демей даўьгс қар- 
лыққан соң, силейип қатты да қалды.

Самолёт шепке бурылгандай болып, мотордың даўьгсьг 
енди сол жақтан еситилди.

— Әне айланды, — деди Жумабай күлип. Оның сол 
^ақыттагы күлкиси мэс кисиниң күлкисине усар еди.

— Аўа, айланды. Бизлерди излеп шыққан самолёт 
екен гой. Садагаң кетейин хүкимет. гамхорлыгыңа, 
мийирманлыгыңа, басым жолыңда қурбан болсын! — 
Жәмийланың соңгы гэпи аўзьшан шыққан ўақнтта кеўили 
елжиреп, көзи жасаўрап, қамыстың қыягындай слльгў 
кирпиклерин шэпик қақты. Сойтти де, дэрҳал басындагы 
орайпегин жулып алып, ерсили-қарсылы былгады.
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«Абайсыздан көрмей қалар, бәлент желбиретейик» — 
деген қыял келди ме, бир ўақнтта узын сырықты шанадан 
алды да ушына орамалды асыгыс байлап, тикке жоқарыга 
котерди. Тая^дың ушындагы бес-алты қос қызыл гежи 
орамал ашық теңиздиң самалының епкини менен муз 
үстинде толқынланып қызыл байрақтай желбиреди. Ақыл- 
парасатын коктеги матор дауысы болсе де, байраққа коз 
қырын жиберип: «Фронттагы азаматлар Берлинниң үстине 
усындай байрақты желбиреткей-да!» деди ишинен. Инсан 
қыялы ушқыр қус емес пе? Сойтип т)фып: «Кокте айланып 
ушқан самолётте Сапар киятыргандай, ал оны Жәмийла 
Арал теңизиниң кең айдынында қызыл туў көтерип, күтип 
т)фгандай болып» қыялы шар тәрепке аўдарьшдьг

Самолёт үш-торт мәртебе булар турган жерден алыста 
көк теңизди кесип отти де, қублага қарай бурылып, бираз- 
дан соң да^ысы семди.

Кок аспанга қанша түнерип қарап, қулагын түрсе де 
жым-жырт, бир-бирине қарасып екеўи де самсаз!...

— Ырас-ақ бизди таслап кеткени ме? — Жәмийланың 
да^ысы талықсыган кисидей болинип-болинип шықты.

Жэмийланың елжиреген кеўилин катайтьгў ушын Жума- 
бай мәртлик корсетти.

— Ким биледи, майы таўсьшьш аэродромга кеткен 
шыгар. Тагы айланып келер. Дэрьяның думанын жыйнап, 
аспан да қапылып турганын көрмейсең бе?! «Жыгылганга 
жудырық» деген усы дагы. Мэрт болып белиңди беккем 
буў, Жэмийла! Сары уўайнмнан пайда жоқ!

— Аўа, сары уўайьшнан пайда жоқ! — деп Жәмийла да 
Жумабайдың созин қайталап, самолёттиң даўьгсьг семген 
жаққа сарсылып қарады да:

— Эй, мийнет болса көрермиз! — деп шананың ернеги- 
не келип отырды...

23-март. Откен ақшамның аязынан екеўи де қалжырап, 
су^ық сорган жүзлери домбыгып исип шықты. Бирин-бири 
тоцлатпаў ушын қайырқомшылық етип, орели таңды тик 
аяқтан атырды.
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Ауыр ақшамга шекем гэ отырып, гэ жүрип, аяздан соң 
уйқы тартты. Шананың ишинде терликтен басқа илип алар 
төсек жоқ. Сол жагын ойлап, бир-бирине сен жат! — деп 
мирәт етиў менен ет писирим уақытты өткерди. Уйқыдан 
безсе де, ^ақыттың өткенин мэп көреди. Мэп көрмеске 
не шара! Шананың еки мушына екеўи ку лай кетсе, «Уйқы 
менен өли тең» суўьгқ ишки сарайына өтип, серрийип қала- 
ту гыны гүмансыз.

— Жэмийла, терликти жамылып, көз илиндирип ала 
гой! Қалжыраган шыгарсаң, мен қараўьшлап турайын. — 
деди Жумабай.

— Уйқыдан болдыратугын түрим жоқ. Сен жатып дем 
ал. Мен көзкулак болайын, — деп Жэмийла ауырлықты 
өзи алгысы келди. Бир-бирине мийримин төгип, аянышлы 
пишин менен бираз ^ақытты у йқысыз өткерген екеўи таң 
алды дәслеп Жэмийла, оннан соң Жумабай гезек пенен 
шамалы көзгир алды.

Күн сәске ^ақыты. Ат дорбаны алып, түбинде саўь1- 
рыстай қалган арпаны шөпшеп, екеўи аўьгзларьгна бөлип 
ку йды. Сазган жүрекке ку ўат. кеўилге тоқ болып киятыр- 
ган ат дорбаның да түбин қақты.

Екеўи арпаны сорып, ләм-мим болып, сазарып у ўайьгм 
ойга шөмип, қанша ўақнт отырарын ким билсин, егер 
көкте жэне гүрилди сес еситилмесе. Олар усы сести ку лагы 
шалган ўақнтта селк етип шоршынып, алдына абынып 
өрре турды. Домбыгып искен қас-қабагын у ўкалап. көкке 
көзлерин тикти.

— Киятыр! Тагы киятыр!
— Аўа, киятыр!
Жәмийланың орайпеги сырыққа байланып, теңиз орта- 

сындагы төбешик музда тагы жалгыз жалаў желбиреди. 
Тагы төрт көз көкке телмирди. Теңиз ту тқынларының мүсэ- 
пир кеўили жадырап, өмир үмити өлим тырнагынан жулып 
алгандай аўьф бойлары жеңилди.

Бул сапары самолёт теңиздиң ортасын ерсили-қарсылы 
гезип, у зак ўақнт ушты. Тәбияттың қызганшақ минези
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тагы қурысып, тутқынларды тас ба^ырынан жаздырмады. 
Муз үстин қаплаган қара думан баўьфлаўн менен жатты 
да қойды. Түс аўа қара бултлардың төсин қақ жарып көкти 
титиреткен қэҳэрли, ашьгўльг мотор сести тагы семди.

24-март. Суўьгқтан қалжырап, ашлықтан көзи қараўнтса 
да өлимге бас иймей гайбар тэбият қасарысқан сайын 
булар да ақыргы күшин топлап, арпалысып алысты. Еки 
күннен бери аспанды шарлап, себил болып излеген еки 
самолёттиң гүрилдеген да^ысы да өзегине арқаў болып, 
бойына к>ўат енгизди. Ҳақьшқатьшда да, гүмис қанатлы 
көк суңқарының жер титиреткен даўьгсьг қүдиретли халық, 
қайырқом хүкиметтиң алп күшиндей гүңиренип еситилер 
еди. Бул даўью оларга апаттан арашалап кальгў ушын елдиң 
атланганын мэлимлеп хабаршы болды.

Қыялга шөмип отырганда да бирден селк ете қалды. 
Уйқыга қалгып баратырып шоріпып оянган кисидей көзин 
бадырайтып ашып жоқары жалт қарады да, орнынан ушып 
түфгелмекши болып, алга умтылып еди, көз алды тынып 
кетти. Денесин бийлеп тура алмады. Денесиниң салмагы 
менен еки аягының жилиншиги қаймақ муздай шатнады. 
Тагы бир самолёт булардың төбесинен зуўлап өтип кетти 
де, узақта гүфилдеген сести биресе алыслап, биресе жақын- 
лап артына қараўьшлап тургандай сезилди.

Самалдың епкини менен муз еле ылагып ыгып киятыр. 
Әтирап көк-көңбек теңиз. Муз үсти аппақ қалың қар. Теңиз 
ортасында ыгып баратырган муз көк гүмбезинде қалгып 
жүфген ақша бултқа уксар еди. Ал, муз үстиндеги екеўин 
сол «булт» жерден көтерип алып, урлап қушагына қысып 
баратыргандай, артына қарамай асыгып алга зымырайды. 
Оның қай жерге өкшеси бекийтугынын жел билсин!...

Жэмийла көзин үзбей аспанга тигилип қарап отыр. 
Қанша саргайып тигилсе де қарайган көзге илинер нэрсе 
сезилмеген соң нәзерин пэске түсирип. қапталында ерсили- 
қарсылы гезип жүфген Жумабайга қарап еди, ол қазанның 
аўь1зьшдай муздың бетиндеги қарды бел менен гүфеп атыр 
екен.



— Оны неқыласаң? — деди Жәмийла сүренлеп.
— «Сасқан үйрек алды-арты менен сүңгийди» деген 

емес пе? Бул да бир талап-та! — деди ол.
— Сонда да не ҳэжети болып қалды?
— Мына еки мөңкени тақыр муздың үстине жайып 

тептиремен.
— Сөйтип!... Сөйтип, дэкең жейди. — Жумабай айтарын 

айтса да, бул исине ренжигендей дэслеп ызалы келбет 
көрсетти де, соңында мазатланган жүзи жадырап күле 
шырай менен мыйыгын тартты. Жәмийла сазарып қараган 
күйинде артық-кем сөзге бармай отыра берди.

Шийшедей жылтыр муздың үстинде еки мөңке жатыр. 
Балық аңлып үкиге үңилип телмирген қутандай Жумабай 
«қашан серрийип тоңар екен» деп жүресинен балыққа 
ынтыгып отыр. Ашлықтан жүреги талып отыр. Суў  түби- 
нен суўьфьш алган алтындай олжасына сүйсинип, «Арал 
теңизим ада болмас ырысым» — деп те, гүз күниндей 
кубылмалы. тентек теңизим деп те толганып отыр.

.. .Жумабайдың экеси Әжим)фат маман балықшы киси 
еди. Оның ислемеген кэри қалмады. Айлы түнде жападан 
жалгыз дэрьяның гырра жагасында отырып шолпы да 
сүзди, көлдиң айдынында жақпай жагып, жайын да 
шанышты, ақпар агысқа өрели қаза да салды, теңизге үш 
тилли қармақ та керди, — кулласы. өмириниң ақырына 
шекем балықшылықтың түрли әдислерине қанық болды.

Баласы Жумабай ержетип, ошақ басы гарры болган 
Әжимурат бир күни адасып, көлде төрт күн жатып, бесин- 
ши күни а^ылды тапқанын гүрриң етип отырар еди. Жума- 
бай бала ўагьшда экесиниң, көлде адасқан гүрриңин қызық 
көрип, қайта-қайта айтқызады.

...Ҳэзир сизлерди балықшы деўге болмайды, — деп 
Әжимурат гарры қырма сақалын сыйпап қояды да, сөзин 
даўам етеди, — ол күнде үстимизде жамаўлн шапан, басы- 
мызда қураш, аягымызда қырқ жамаў етик. Бир күни жаң- 
гыз, өзим қаза қараўга кеттим. Бала күнниң райы бузық. 
шықпа көлге! — деп жасы үлкенлердиң айтқан кеңесин
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де тыңламаи жапсардаи қаиықты таянып кетип қалдым. 
Гүздиң ортасы еди. Қаза да әбден майланган. Қызыл көрген 
сагалдай балықты көрген соң қазаның түбинде наўа қал- 
дырмайын деп сүзе бериппен. Бир ўақнтта аспанды қара 
булт қаплап, борасынлап қар жаўдьг Төрт тәрепим тастай 
қараңгы. Кемени бүк қамысқа киргизип, ишинде жатьгўга 
аяз беденимди қаплап, суўьгқтан өлермен деп ескек тартып 
денемди қыздырып көлди гезип кеттим...

Таң атты. Булт тарап, күн жадырап шықты. «Түни менен 
сандалып, қайсы көлдиң түпкиринен шыгып кеткенимди 
ким билсин. Озиме төрт тэрепим бирдей. Келген жолдан 
оралнўга кемеде из қала ма? Қайсы айдын, қай көшпеге 
барсам да бирине-бири уксас. Сандалыспага енди келдим. 
Аштан жүрегим де сазып баратыр. Үйден алып шыққан 
жаңгыз пәтир нанды таң атса елди табаман гой» — деп жеп 
болыппан.

Сол жүристен қуптанга шекем айдын гездим. Сирә, 
өзим аралаган көлге усамайды...

Қуптан болнўга шамаласты. Сайлап жүрип қога жекени 
мол бир қ)фылыққа шықтым да кемени қырга тартып, 
үйдиң орнындай жекенди орып, бир жерге үйдим. Балықты 
писирип жеўге қалтамда бир дэне шырпы болса! Шийки 
жеўге мейлим алмады. Неде болса, азанда аш өзекке көре- 
йин деп бир балықты қабыршагын орақ пенен қыршып, 
ишин жардым да кеспелеп далага жайып, баганагы үйген 
жекенниң ишине кирип жата кеттим. Қ)фгақ қога-жекен 
денемди көрпедей жылытты.

Әбден қалжырап, шаршаганым гой. Ертеңине орнымнан 
ушып турсам, кеспелеп жайган балыгымды сагал жеп 
кетипти...

— «Адасқанның алды жөн» деген емес пе? Ҳадал мий- 
нет пенен тапқан балыгымды ийт-қусқа жем қылганша
— деп ызам келип, бир шабақты шийкилей жеп тойып 
алдым. Тагы биреўин кеспелеп, кемениң ишине жайып 
ескегимди есип кете бердим. Шийки балық қәйтер екен деп 
эўели қа^лықсам да, соңынан қуўатьш енип кетти. Балық 
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қаита таңлаиымды кептирип, кешке шекем суу ишиу менен 
жүрдим.

Айтқандай, дәслепки қонган жерден шыққан ўақнтта 
бир ой пайда болды. «Усыннан өлип қалсам! — дедим» — 
сүйегимди табнў ушын қалай жүрсем де, қамыслықтың ба- 
сын буўьгп белги ислеп кетейин. Болмаса, излеген киси бул 
көлди адам гезгенин қайдан билсин. Кемеде из бола ма!?»

Оз ақылым менен өзим кеңесип жүрип ҳэр жерде 
қамыстың бел буўарьгнан қайырып сындырып киятырман. 
Гэ жерде он-он бес қамыстың басын байлап кетемен.

Сол жүристен үш күн көшпеде қалдым. Балық суўьгкка 
берик, суўда өршиген маклук гой, мени тоңдырмады. Аш 
болсаң гөрек -  шөллесең суў бар. Аралдың бул ырысқын 
неге теңерсең!

Ертеңине орнымнан т)фсам анадай жерде қазаларым 
ербийип т)ф. Қуўангань1мнан бақырып жибериппен. Сол 
күни а^ылга келдим.

Адасып киятырып, қамысқа белги салганым күтэ ақыл 
болган екен. Ертеңине баягы белгини қуўьш, адасқан жер- 
леримди араладым. Бир айдында көп балықтың үстинен 
шықтым. Сол жерде жаңадан қаза салып, кегейден талай 
сазанлары менен тырандай шабақларын алганман. Ол көлди 
соңынан журт «Әжимурат көл» деп атап кетти...

Әкесиниң гүрриңи есине түсип, Жумабай балықтың 
гэ сагагына, гэ қызыл қанат қалашларына ынтыга қарап 
отыра берермеди, қәйтер еди, егер вулкандай атлыққан бир 
күштиң тәсиринен ол ет бетинен жыгылганда. Еки қолы- 
ның алақаны менен оң жақ бетиниң алмасын муз қыршып 
кетипти.

Қалжырап диңкеси кеткен адамның жыгылса орнынан 
туры^ы да үлкен мусаллат емес пе? Жумабай тәсир еткен 
күштен жүреги шоршынып, орнынан ушып турмақшы 
болып еди, қанаты сынган қустай өңменин бийлеп ала 
алмады. Қу^атының қашып баратырганын сезген серли 
жигит еки қолын музга тиреп, бир қырынлап қәддин 
тикледи.
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Қәддин тикледи де, солып баратырган көзлери Жэмий- 
ланы изледи. Ол да шананың бир қапталында қырынлап 
кулапты.

Қатты агар агыстың сүйриктей аяқ-қолы қалтырап, басы 
малтаңлап киятырган Жумабай өзиниң еле куўатльг екенин 
көрсеткиси келди ме, Жэмийланың барып қолтыгынан 
сүйеп т)фгызбақшы еди, ол нийетине жетпей қалды. 
Жэмийла бул барганша орнынан турып, Жумабайга қолын 
былгап элле нелерди айтпақшы болып еди, үни питип, 
сести шықпады. Оннан соң шыгыс жаққа қарап қолын 
созды.

Екеўи де сол жаққа қарап пияда аяңлап жүрип кетти...

II

Тилеўмуратов таң ертеңнен бери кабинетинде парасаты 
болмай жүр. Басқын балықтың бир қалашын зая етпей 
суўьгт жыйнап алнў керек.

— Күн-түн демей қабыл етиң, приёмчиклердиң санын 
көбейтиң! Ат жетпесе, аўьглдагьг барлық ешеклер иске 
қосылсын — деп заводқа тапсырма берсе, изин ала «)фо- 
жай» арқалы колхоз басшыларын шақырып:

— Исти салпаўсьгтпан. жигитлер! Ақсаган участканы 
тез-тезден мэлим етип турың! Берилип ислегенлерди сол 
пэтте сыйлықлаң, хошеметлең. Врачларды азан менен 
жибердим. А^ыз алалық тууцырмаң! Кеширек өзим бараман 
деп үсти-үстине ҳал-жагдай сөйлеседи.

— Поселкалық советтиң председателин бер! — деди 
тагы телефонның трубкасын көтерип. Аз гана пурсаттан 
пайдаланып секретарь қызды шақырды. Буйра шашлы, көк 
көз, жуқа жүзли қыз ҳэзир болды:

— Лётчиклер таба алмай келип, тагы кетипти.
— Тез-тез звонит етип тур?...
— Мақул! — деп қыз сыртқа шықты.
Тилеўмуратов трубканы қолына алды:
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— Изекеңбисең? Бэри жыйналып неше адам кетти? 
Жетпис адам, жигирма бес ешек шана дейсең бе? Азсынган 
менен илаж қанша! Енди кеңсени жабайық та ҳэмме көлге 
барайық. Музда ыгып кеткен еки балықшыга қараўьшлап 
қаладан шыга алмай отырганымды қэйтерсең!... Уят бол- 
ганда несин айтасаң.. Кеше күни менен самолётқа минип 
излеп келдик. Бүгин тагы...

Есиктен аэропорт начальниги менен бир лётчик кирип 
келди. Тилеўм)фатов оларга «опять!»... деп салқа түсип, 
үрейи қашып қарады.

...Илаж жоқ, жолдас секретарь!— лётчик жигит қы- 
сынгандай қалтыраган бармақлары менен бир папиросты 
аўзьша салды да, тагы столдың ернегине қойды. Албыра- 
ганын билдиргиси келмей тагы секретарьга тикленип қа- 
рады. — Д)гман. Емески қара көринеди...

— Енди қәйтемиз, жолдас Николаев! — Секретарь жэ- 
бирленип қарады. «Марапатты сүйетугын жигит еди гой» 
деп пэзне болып сөйледи. — Финляндия менен саўашта 
Ленинградқа түнде ушатугын едим! — деп мақтанатугын 
едиң гой. Сол ерлигиңди бир шыгармайсаң ба?

Николаев орнына ушып турып, эйнектен аспанга тиги- 
лип турды да:

Тагы бир излеп келейин! — деди.
— Оң сапар тилеймен, достым! — Тилеўмуратов лётчик 

пенен қосыла майданга шықты.
* * *

Тилеўмуратов балықшылардың қасына келсе, завод 
директоры Дэўжанов пенен Тилемис қызыл кегирдек болып 
атыр екен.

Кимдики жөн, кимдики энтек екенин тусиниў ушын 
гэпке араласпай тымсырайып отыра берди. Дэўжанов «ме- 
ники жөн емес пе» дегендей секретарьга шагынып сөйледи:

— Балық дузлайтугын шаң жоқ. Ал, яқшы завод қабыл 
ете берсин, сонда бул балықты бэҳэрде ширитип алсақ, ким 
көтереди гүнасын!
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Тилемис бир шетте тулыптай исип, түнерип отыр еди. 
Озинен б)фын оның секретарьга жарамсақланып сөйлеге- 
нин жақтырмай, қабагын оннан сайын үйди.

— Болдың ба айтып? Жақ жарысты рату гы н ўақнт па 
усы. Сениң балыгыңды тасыйман ба, я суўдагьг балықты 
аламан ба? Балық тасыйтугын артық қол бар ма? Еки 
балықшымнан тагы айрылдым!...

Тилеўмуратов орнынан турды.
— Балық дузлайтугын шаң жоқ па, жолдас Дэўжанов.
— А^ысық болса буйырмасын. иним!...
— Екеўиц де атам бойы қайтың. Муздың үстине тәрези 

қурсын деп баслық та, заводқа тасысын деп директор да 
қасарыспасын. Директор тэрезисин жагага орнатсын. Бас- 
лық балыгын қырга шыгарып берсин.

Председатель мак>лласа да, директордың тагы ызалы 
да^ысы шықты:

— Б)гл қандай төрелигиң, иним! Шаң жоқ... — деп 
отырман.

— Күн босасса, не қыламан ол балықты?!...
Тилеўмуратов мыйыгын тартты.
— Шаң жоқ болса, қамысты төсеп, үстине дузлаймыз. 

Буган қалай қарайсаң?
— Қәйдем, қолланып көргенимиз жоқ еди... — Дирек- 

тор ойланып қалды.
— Аўа, тынышлықта, шаңның көп ўагннда қолланба- 

ганымыз ырас. Енди барын базар ете берейик! Ал, иске 
кирисиң!...

Тилеўмуратов аэропорт пенен сойлесиў ушын «Уро- 
жай»га кетти...

* * *

Тилемис түни менен тыпыршылап оңлы көзгир ала ал- 
мады. Жумабай менен Жэмийла көз алдында елеследи де 
турды.

...Баласы түспегип өжет еди!... Дауылдың болатугы- 
нын еситти... Жагага жақын жүрсе қәйтеди... Басқын ба- 
лық таўьга, абырайы екеўине де буйнрмадн-аў!...
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Тилемис кийинип, майданга шықса, таң раўан атқан 
екен. Ким ешек шанасын жегип, ким пиядалап шубырып 
теңизге баратыр. Шананың шықырлысы, атлардың дүбири, 
адамлардың шаўқьгм-сурсни теңиз үстин базар етти. Усы 
көриниске ышқы кетип қарап т)фган Тилемис «қанша адам 
фронтқа кетсе де, еле халқымыз орталанбаган екен гой» 
деди ишинен. — «Енди не күш қалды!» деп назарқанып 
жүрген ол, мына адамды көрип, бойына жаңа куўат ен- 
гендей болды. Мазатланган баладай жүзи жаўқьшдап мы- 
йыгын тартты.

Дэрьяны жагалап сыпырып жүрип киятырган Тилеў- 
муратовтан ол бийхабар еди. Ал, секретарь тусына жақын- 
лап Сабыровтың элле неге мәзи-майрам болып жүргенине 
таңланып т)фды. Оның пәминше урыс басланган күннен 
Тилемистиң қабагы тастай жабылган еди. Баслықтың бул 
иштен гуйзслиўин: жумыстың ауыртпалыгы менен елдиң 
қайгысы шыгар... деп ойлады ол. «Еки балықшы ыгып 
кеткели бурынгыдан да тунсриўши еди. Ал, ҳэзир неге мэз 
болды екен!»...

Райкомның секретарының үскини қуйылып киятыр.
— Тилемис! — деди секретарь парасатын бийлеп тура 

алмай.
Тилемис алақлап артына жалт қарады да, райком секре- 

тарының келбетин суўнқ көрип, өз-өзинен тагы түтенди. 
«Урожай»га жадырап кеткен секретарьдың еңсеси түсип 
келгенин жақсылыққа жорымай тур.

— Балықшыларга барайық, — деп секретарь кетиўге 
мейил берди.

— Шай ишип алсаң-о! — деген председательдиң мирэ- 
тине:

— Басында нан-пан жермиз, — деп адымын шалт басып 
жүрип кетти...

Екеўи де бир майдан тиллеспей жүрип еди, гэпти Сабы- 
ров баслады.

— Лётчиклерден не хабар бар.
— Әй, жақсылық шамалы!
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«Жақсылық шамалы» дегенде Тилемис к>уанарын да, 
шоршынарын да билмеди. Аң-таңы шыгып бетине бежи- 
рейип тигилди.

— Кеше Николаевтың өзин жэне ушырып едим гой. 
Теңиздиң жагасында ыгып баратырган музды та^ыпты. 
Көлеми күтэ үлкен усайды. Бир-еки мэртебе ерсили-қар- 
сылы ушып жүрип, «тэўекел!» — деп үстине қоныпты.

— Ыгып баратырган муздың-а!
— Самолётти көтереди гой! Қонганын айтқанша, қайта 

ушыуының машақатын айтсаңшы! «Озлеримиз де қарап 
бола жазладық!» — дейди.

— Ол қалай?!
— Олар қонган соң, самолёттен дэрҳал түсип, муздың 

үсти менен пияда Жу мабайлард ы излеп кеткен. Бир саат- 
тай жүрип, адамның изин көреди. Сол изди к> ўалап сын- 
ган шананың, бир-еки балықтың үстинен шыгыпты. 
Шананың ишинде ат дорба, дерлик, жети-сегиз аў бар 
уксайды. Шананың қапталында жанган оттың қоламтасын 
көрген. Мэгар аязлап, жылынган болса керек. Бирақ тири 
я өли ҳеш ким жоқ. Лётчик аў дузақларды арқалап, жэн- 
жаққа қарап сарсаң болып турса, тагы бир сүйретилген из 
шыгыпты. Сол изди тагы қуўьш, жигирма минуттай жүр- 
ген соң, муздың шетине барыпты.

Ҳеш жерден дэрек болмай, самолётқа қайтып баратырса 
муз тагы ортасынан қақ айрылып баратыр екен. Екеўи 
жуўьфьгўьг менен атлап өтипти.

Енди самолётқа келсе, жартысы бөлинген соң муз ки- 
ширейип қалган. Айланып ушьгўга тар. Не ислеў керек... 
Николаев тапқырлық етипти. Қанатларын қомлап, матор- 
ды күшли қыздырып, тезлик бергенде самолёт орнынан 
жоқары көтерилген. Сөйтип, зорга қайтып келипти. Озлери- 
ниң аман қайтқанын айтсаңшы!...

— Астапыралла! — председатель Тилеўмуратовтьгн кел- 
бетине жалт-жалт қарады. — Не деген, дэўжурек лётчик- 
лер! Гайратыңа сениң... Мың жасар бул лётчиклер! Әне, 
герой!
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Райкомның секретары оның гэпти ушқындырып сөйле- 
генине кеңкилдеп күлди:

— Оның несине таңланасаң? Фронттагы ушыулардың 
бул мыңнан бири гой! Жаўьгагер лётчиклер ондай жерге тас 
түнекте түседи...

Жолдас Тилеўм)фатов, — деди председатель — сонда 
Жумабай менен Жэмийланы қайда кетти деп пәмлейсиз...

— Қайда кетсин. Бир де сандалып жүрип, муздың жага- 
сына келсе, муз тагы бөлинип, теңизге гарық болады. Бир 
де муз қырга соқса, онда да үлгере алса, атаўга шыгады. 
Әй, азыгы жоқ адамлар бэри бир аштан өлип қалады гой!

— Аштан өлип қалады гой! — деген сөзи Тилемистиң 
шаншы^ына тийгендей к>йқасы жуўлап кетти. — Ол 
Тилеўм)фатов «Урожай»га кетерде Жумабай менен Жэмий- 
ланы ертип келетугындай кеўили тоқ еди. Енди мына 
хабары жүрегине чай тартқандай, иши-баўьгрьг элем-жэлем! 
Жумабай менен Жэмийланы өлимге қыймайды.

— Еле де излетемиз. Батыр балықшыларымыздың сүйе- 
гин далада қалдырмаймыз — деди бираз ойланган соң 
Тилеўмуратов.

— Сөйте гөр! Тилемис қапталында «ал ҳа, де» деп жы- 
лым тартып атырган Қәлийлаларга бурылды.

* * *

Таң сэҳэрде Николаевлар гайып болган балықшыларды 
табнў ушын тагы ушып кетти. Бул сапары райкомның сек- 
ретары Тиле^муратовтың көрсеткен багдары менен ушты. 
Ол «Урожай» арқалы былай деген еди:

...Жолдас Николаев бизиң заманымызда адамнан қым- 
бат капитал жоқ екенин түсинесең гой. Тири табылса ақ 
жүзли абырайдың үстинен шыққанымыз. Ең болмаса, сүйе- 
гин таўьш экелмесек — инсанлыққа, елатлыққа шек келеди. 
Усы жагын тереңирек ойланып көрерсең.

— Ал, енди мениңше теңиздиң ортасынан излеў пайда- 
сыз. Жаманлыққа жорысаң, теңизге гарық болады, онда 
өлиги толқын менен жагага шыгады. Жақсылыққа жорысақ,

151



ыгып баратырган муз набада қырга согады, онда да жагага 
шыгады. Сонлықтан, ендиги ҳэрекет—теңиз жагасын сер- 
леп бир қарап шьггьгў керек. Сен т)фганда басқа қаладан 
лётчик шақырыуцың қэжети қанша! — деп Николаевты 
көтермелеп сөйледи.

Бирақ бул сапардагы хабар да дәслепкиниң сыңары бол-
ды.

Кеште аэропорт пенен байланыс жасаган райкомның 
секретары тагы да пуш болып қайтты.

... — Қанжыгамызды қызарта алмадық, жолдас секре- 
тарь! — деп қарақалпақлар арасында т\уылып өскенлигин 
билдирип, гэпти нақыл менен баслады Николаев. — Адам 
жоқ, бирақ та из бар. Теңизлеп ушып баратырган жерде 
қарайып жатырган нәрселерди көрип, сезикленип қонып 
едик. Балта менен бел жатыр екен. Тагы бир жерде орақты 
көрдик. Дэслеп теңиз беттен шыққан еки адамның изи 
бар. Гей жерде кумга басылган бес саўсақгац орны бар. 
Буны бизлер еңбеклеген адамга жорыдық. Изди қуўьгп аз 
гана жүрип едик, адамлардың изи көбейип кетти. Басқа 
жагасында ондай ҳеш белги жоқ.

— Жагын жерде аўьш жоқ па? — деди Тилеўмуратов.
— Шарўа үйлери бар. Бирақ сексен километр қашық 

турады.
— Балта менен белди не қылдыңыз?
— Алып келдик.
— Соны ҳэзир усы жерге алып келиң. Балықшылар 

менен кеңесейик.

* * *

...Теңиздиң ортасында самолёт тусиўдсн балықшылар 
қоршап алды. Николаев самолёттен түсип балықшыларга 
көргенин айтып берди.

— Отыншылар емес пе екен? — деди Мәтеке гарры.
Ентигип, жуўьгрьгп Қэлийла келди. Орақтың өйер-бүйе-

рин көрди де:



— Мьшаў мениң орагым! — деди таңырқанып.
— Озиң мында, орагың қызылдың қумында не қылып 

жүр? — деди биреў оны дәлкеклемекши болып еди, Қэлий- 
ла:

— Ҳэзилди қойың, жигитлер, анаў күни Жумабай сорап 
алып еди. Озим қолдан саплаганман. Генжемуфат устага 
бу йыртып едим, — деди.

— Әй, орагың қуфысын Қэлийла, адамларды айтсаңшы!
— деп председатель гэпти бөлди де, Тилеўмуфатовқа қара- 
ды.

— Қәлийланики дуфыс больгў керек.
— Аўа, танып туф гой. Балта отыншыныки-ақ болсын. 

Ал, бел менен орақтың отыншыга не қәжети бар?
Мәтеке гарры гэпке араласты:
— Шырақларым, адам тегинлик пенен өле қоймайды. 

Бир илаж табылган шыгар. Сол жердеги үйлерден бир сорап 
кориў керек.

— Аўа, мен де гаррының сөзине қосыламан, — деди 
Тилеўмуфатов, — жагага тири шыққаны тақыйық болды. 
Ийт-қу ска тап болганда сүйеги қалады гой. Жолдас, Нико- 
лаев тагы у шың!

Қэлийла райком секретарының қасына келип, «Самолёт 
пенен мен де барып қайтайын!» — деп өтиниш етти.

Ҳэмме маку л тапты.
Самолёт гүрилдеп аспанга көтерилди.
Адамлар түсликке шықты. Тилеўмуфатов, Сабыров еке- 

ўи Мэтеке гаррының қасына барса, гарры дүмшеге чай қай- 
натып отыр екен. Жу мабайлардың хабарына у шластырып 
Мэтеке әңгиме баслады.

— Әңгимеңиз қызық екен, — деп Тилеўмуфатов папиро- 
сын шегиўге мейил бергенде қосқа бир жигит кирип келип:

— Сизди Урожайга шақырып атыр, ага, — деди.
— Аэропорттан ба екен? — деп асыгып шыгып кетти.
Бир майданнан кейин Тилеўмуфатов қайта оралды. «Не

айтар екен» деп үймелеп туфган балықшыларга қарап:
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— Самолёт қайтып келипти. Қумның басында шашаў 
отырган бир-еки шарўа үйлеринен сораган екен «оннан бий- 
хабармыз» — депти. Соннан соң Қәлийла:

— Мен )гсы изди куўьгп кетейин. Сизлер қайта бериңиз,
— депти. Енди Қэлийланы күтемиз.

— Қәлийланики ақыл болган екен. Әне, жигит! — деди 
Мэтеке.

— Азықтан албырамаса — деп еди биреў, Тилемис оган 
қарап:

— Қалтасында ақшасы бар. Тарықпас, — деди.
— Ол көлдеги фермаларга барып гәззел айтса да, тама- 

гын асырайды, — деп тагы биреў гәптиң соңын күлиспеге 
айландырды.

Адамлар тагы жылымның қызыгына берилип кетти...
* * *

Жумабай менен Жэмийла табылыпты, — деген хабар 
балықшы а^ылын Арал теңизиндей толқынлатты...

Күн уллы сэске ўақтьг Қасарысқан қыстың искенжедей 
қысқан қурса^ы бүгин босасып, ашық қуяшлы күн енди 
«көклемге нэўбет бер» дегендей муздың үстин баўьгрлап 
жатқан бершимек қардың бир қабат пердесин сыпырып тас- 
лады. Қуяштың өткир нурына төтепки бере алмай қардың 
әбигери қашып, мумдай ерийди. Теңизде, дэрьяда, көлде 
қар суўьг -  қызыл суў сарқырап ақты.

Быйыл қыс қатты келгенликтен муз қалың қатқан еди. 
Бирақ, не пайда. Муз үстин қызыл суў қапласа жигит музда 
елгезердей тесиледи. Ал астын қызыл агыс қарып, үстин 
қызыл суў жуўьгп т)фган дэрьяның музы өкшесин биринши 
болып көтереди.

Балықшы ата^лыга тап усындай болып гапыл келген 
бэҳэр, салпаўсь1ган гүз қолайсыз. Әбисерең бэҳэр менен ар- 
тына қараган гүзде я қайық, я шанага миндирмей дәрья-көл 
абыржы болады. Абыржы болса, талап тоқтаганы!...

Кешегиден бери күн бирден жылып, қыс қәпелимде 
салқа түскенине райком секретары ҳайран болып, теңиздиң 
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жагасында қалша қарап тур. Қалтасынан сигаркасын алып, 
папиросты тутандырды да көриктей кең көриреги түтинди 
үсти-үстине симирип тартты. Бул оның элле неге қысын- 
ганда ислсйтугын кэри. Теңиздиң ортасына қарай жайылып 
баратырган қызыл суудың бетин кайтаратугын күш, алдын 
кссстугын бөгет излеп т)ф.

...Теңиздиң ортасы таў-таў үйилген балық. Ол «еле он- 
он бес күнниң райы қайтпас, тасып үлгеремиз» деп жүр 
еди. Ойтпегенде де илаж қанша. Сейдин жигитлер фронтта. 
Кемпир-гарры менен бала-шаганың халынша ислеп-ақ бол- 
ганы. Қолга карайтугын ис... Оның үстине күн жылып 
кетти. Күн суўьгтқан сайын бершимек болатугын барлық 
қ)гяш қыйыгын салса болганы қамырдай көпшип шыга 
келеди. Балықтың бул, — ети бузылганы... Оның үстине 
шегирткедей қаплап қызыл суў киятыр. Балық қызыл суў- 
дың ишинде қалса, оны шана ямаса қайық пенен тасып 
ушлыгына шыгы^ қыйын. Балықтың бул — далада қал- 
ганы...

Усы еки а^ыртпанлық еки ийнине мусаллаттай түсип, 
тоқсан ойга тоқсырып турган райкомның секретары қара 
көрим жерде конький теўип, асыгыс киятырган өзиниң жэр- 
демшиси, — секретары Вера Вастанованы танып ҳайран 
болды.

Вераның кеңсени адамсыз таслап, бул жаққа келгендей 
не хызмети шыгып қалды. Обком партия шақыртты ма 
екен. Озим артымнан сүңгип жүргенде... Бир есаптан ба- 
рып, жәрдем сорасам.

Вера жақынласқан сайын, оның келбет түсинен бир 
қу^аныштың белгисин аңгарып, дэслепки қыялларынан 
айрылды.

Вера шынында да шалт адым атқан усайды. Бийдай 
реңи қуўарьш, терге шомылып қалыпты. Конькиди асыгып 
тепкенликтен бе, ямаса жолда сүрникти ме, эйтеўир спорт- 
шылардай болып кийинген қара шалбары симер суў. 
Үстиндеги жалгыз фуфайка да а^ырлық етти ме, шешип 
қолтыгына қысыпты.
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Вера райкомның секретарының қасына келип, сәлем- 
лести де, фуфайкасының қалтасынан еки бүкленген қагазды 
алып қолына берди.

Қагаздың басы-аягына көз салган мэттал жаўқьшдап 
күлип, қыздың қолын қысты да, Тилеўмуфатов Вера менен 
бирге жылым тартып атырган балықшылардың арасына 
келди.

Ҳэммениң көзи усы қагазда. Шаппаттай усы қагаз ҳэп 
заматта қолдан-қолга өтти. Ҳэммениц жүреклерин шэўкил- 
детип, балықшыларга ду ў-ду ў әңгиме таратқан да у сы қагаз 
еди. Бул қагаз сэлем хат емес, ал дужу рымлы жазылган 
арна^лы телеграмма еди. Тилеўмуфатов даўьгслап оқыды:

«Мөинаң райөнлъщ партия көмитетине, Тилеўмура- 
төвца. Адасып кеткен еки балыцшъщыздың Тахтакөпир 
райөнлыц емлеўханага келип цууысцанын хабарлагшыз. Ден- 
саулыгы жацсы. Таз емлениўге гамхөрлыц етемпз. Сәлем 
менен.»

Қулымбетов.
«Тахтакопир районлыц партия комитети»

Топланып туфган балықшылар бир-биринен сүйинши 
сораў ушын кең теңизде ерсили-қарсылы жууырып жүр. 
Тилеўмуфатов қалтасынан тетрадь қэлем алып, Верага 
у сынды да жаз! — деди.

«Тахтакөпир райөнлыц партия көмитетине, Қулым- 
бетөеца. Мөйнац райөнының еки балыцшысын апаттан 
цутцарыуиіыларга ҳэм Тахтакөпир райөныныц ерачларына 
Мөйнац балыцшылары билдиреди. Слізиң бул мәселеге дыц- 
цат бөлгениңизге рахмет айтамыз.»

Тилеўмуратов
Пәкизе, табылган сөз, — деди Мәтеке гарры, — усы 

«дилгарамаңды» (телеграмма) жибере гой!
Председательдиң жүреги шэўкилдеп:
— Адам жибермеймиз бе? — деп еди.
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Ол жақта Қәлийла бар гой. Мен бүгин районнан бир 
врач жиберемен. Ол басында болып алып келеди. Сабыров 
сен ақша жибер! — деди.

— Аўа, неше күн жататугынын ким билсин, шырагым. 
Алды бэҳэр. Кийим-кеншек алар деп Мәтеке райкомның 
секретарының сөзин хошлады.

Телеграмманы алып конький менен к>стай ушып бара- 
тырган секретарь қыздың гайратына ҳэмме ықласланып 
қарады.

* * *

...Муз жагага соққан еди. Жумабай менен Жэмийла 
адымын суўретип басып, қаңгалақлап жүрип киятыр. 
Иште гөрек, аяқта диңке жоқ. Боран сорган жүзлери қуп- 
К)гў  Киси шаршаганда геллең де а^ырлық етеди деген сөз 
ырас екен. Еки эбигердиң желке тамыры үзилип кеткендей 
геллеси қаяққа аўса денеси де сояққа аўадьг Жолды жылан 
из қылып киятыр.

Қаўнаўь1тлаган ийримли агыста қайық сүйреген салдаў- 
шыдай табанын тиреп турып, өңменин алга таслайды. Қар- 
сы алдынан қара даўьш т)фып, қанша адым атса да жол өн- 
бейди. Әтирапына қараўга көк желкеге жармасқан зилдей 
салмақ басын көтертпейди. Жанары жалын атқан баягы 
көзлери жоқ. Бүгинги көзлери ҳэлсиреп қәлийма балықтың 
көзлериндей солгын. Толқындагы қайықтай теңселеди.

Жылысып жүрип киятыр... Қыбырлап, адымын керип 
басып киятыр. Жаралы арысландай соңгы қуўатьш жый- 
нап, гайратын түйип: өлим менен қасарысып айқасып, 
өлеринше жеделленип киятыргандай, қырга шьггьгўга жүз 
адымдай жер қалды. Қургақлыққа шықса өз үйи, өлең 
төсегине киретугындай. Бирақ сийрек сексеўилли дүмпе- 
шик қум жеткермейди. Булдырап тынган көзге көшип бара- 
тыргандай.

Жумабай Жәмийланың қолтыгынан демеп жүргиси 
келип еди, ол «еле қуўатльшан» дегендей қасарысты.

Екеўи де қызыл қумның етегине шықты. Әтирап жым- 
жырт. Еспе қумның үстиндеги ҳэр жерде қулаган сексеўил-

157



лердиң арасында кесирткелер жылт етип зып береди. 
Алдына қараса қызыл қу^у арты шалқар теңиз. Қырга та- 
баны тийгенге ме, теңиз баягысынан да гайбарлангандай 
қара түтини шыгып әбеший көринеди. Жеминен айрылган 
жолбарыстай ашьгўльг гүрсинеди. Жел, к>тырган жыландай 
ысқырады. Бирақ ызгырық жел емес. Бэҳэрги қэўпек са- 
мал...

Жагага шыққан соң екеўиниц де бойына бир жагымлы 
ҳаўа лап ете қалды. Жаңадан денесине к> ўат енгендей 
сергексийин деди. Бир-бирине қарап күлкиси келип еди, 
димары жетпеди...

Екеўи де аяқ суўьгтьгў ушын қумның үстине отыра 
кетти. Отьгрьгўдан ҳэмме мүшеси жуўлап қақсап аўьгрдьг. 
Бираздан соң тула бойы уйып баратыргандай қабагы жабы- 
лып шийрин уйқы елитти...

Жумабай шоршып, қабагын уўкалап: еки қолын жерге 
тиреп, геўдесин көтерди. Жэмийланың қолтыгынан сүйеп, 
мециреў даланы гезип алга жүрди. Жагада «жетимсиреп» 
бел, балта, орақ — ушеўи гана қалды...

...Бираздан соң екеўи тагы талықсып кетти... Жэмийла 
лаўлап жанган өртеңниң ишинде т)ф. Ашшы түтин. Ок- 
песи а^ызына тыгылып, деми қысады; көзи зэҳэрдей ашый- 
ды... Әтирапын орап, уйытқып жанган оттан қашып, 
секирип жуўьгрган сайын еки табанына гыжлаган қоз 
басылады. Тула бойы күйип баратыр... Бир ўақнтта муз 
үстинде ыгып баратыр. Ысқырган боран. Қараңгы думан. 
Ақбас толқынлар бесиктей шайқайды. Суўьгқтан кирпидей 
жыйырылып, қалшылдайды...

Шоршып оянып, көзин ашады... Озиниң үйинде жатыр. 
Дийўалларьша тигилип қарады... Тагы көз алды қараң- 
гыланып кетти. Тастай түнек. Таң еле атпаган кусайды. 
Биреўлер бас ушында гүбирлесип сөйлескендей болады. 
Узақтан элле кимниң «Жэмийла!» деп сүренлеп шақырган 
да^ысы к>лагына емески еситиледи. Жэмийла жуўап 
қайтаргысы келип, өңменин көтерген менен үни питип, 
ҳаўазь1 шықпайды. Гейде от болып бедени күйеди, гейде
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жьшмўга мантыгып; денеси қалжырайды. Күн гэ ашы- 
лып, гэ түнереди. Жанып баратырса, элле ким отқа суў 
бүркип бойын суўь1тадь1. Жьгльгўдан слуырып алып, ыссы 
қ> шагына басады...

....Кеселханага келген соң еки күнге шекем Жэмийла 
усылай есинен адасып, талқысып жатты. Нэўбет пенен 
күни-түни бас ушында деж)фный врач гүзетип отыр. 
Сестралар гэ массаж жасап, гэ укол салып; кроватьты ай- 
ланшықлап жүр. Әлле нелерди айтып, бир-бири менен 
сыбырласып, сөйлеседи. Биреўи жазылады деп басын 
ийзесе, биреўлер «қэйдем» деп ернин бултыйтады.

Сол ^ақытта сестралардың үстине врач Анна Андреевна 
Сергеева кирип келди. Буйра сары шаш, тапал, қыр мурын- 
лы келиншек доктордан наўкастьш түри-түсин сорайды.

— Айыгып кетер ме, Анна Андреевна?
— Неге айықпасын! Фронтта буннан да аўьф кеселди 

өлимнен алып қалып атырган жоқ па?
Сестра врачтың сөзине кеўили исене бермейди. «Фронт- 

тагы врачлар менен жақ жарысыуга не хэддиң» дейди 
ишинен. Олардан буның билимин ушқары көреди.

Врач сестралар алдында өз беделин асырып.
— Әлбетте, жеңил кесел емес. Аяқ-қолды үсик алган. 

Окпеге суўьгқ өткен. Егер д)фыс емин буйырмасаң, соңы- 
нан ҳэр қыйлы дэртке айланып та кетеди. Буны жазыу. 
суўдан су^ырып алган балықты тирилтиў менен тең. Әне, 
қызлар қолыңа алган иске үмитсиз қараўга болмайды, — 
деди.

Врач сестралар алдында жеделленип сөйлесе де, еле 
мойны жеңилленбегенин иштен сезеди. Сезсе де сыр 
бергиси келмейди. Наўқас еле есине кирген жоқ. «Сэл 
^ақытта организм қубылып кете ме» — деп қайта тамырын 
услайды. Дем алысын байқайды. Температурасын өлшейди. 
Наўқас қабагын тастай түйип, қыйналса қоса түнерип, 
пешенеси жадырап ашылса; ол да қуўаньга, қарсы алдында 
анасындай пәйик болып отыр. Врач... Совет врачы... Не 
деген, кең мийримли гамхор жан едиң!... Сениң шийрин
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уйқың бөлинбеген, столыңда асың шала қалмаган күниң 
сийрек шыгар!... Сениң ашық жүзиң талай Жәмийлалардың 
жүрегинде кетпес альбом болып қалды.

Сениң мамық бармақларың, он еки агзадагы кеўип 
қалган тамырларды сааттың стрелкасындай солқылдатып 
жүргизди. Саган ким миннетдар болмас. Сәддақ саган, 
совет врачы!...

Таң жаңа саз берген ўақнт еди. Жэмийла көзин ашты. 
Еснеп суўьгқ демин алды. Врач басындагы көпшигин сэл 
көтериңкиреп қойды да, аўзьша суў тамызды. Наўқас там- 
санып жутып. кепкен еринлерин жалады.

— Тэўирмисец! — деген врачтың даўьгсьш еситип, жа- 
тырқагандай бетине тигилип қарап турды да, бөлвдениң 
дий^алларын көзи менен шолып шықты. Оннан соң төбе- 
деги электр лампочкасына телмирип қарады. Жэне нәзерин 
аўдарьш, аянышлы түр менен врачқа тигилди.

— Жәмийла, тэўирмисец? Қорықпа, тэўир боласаң. Үйи- 
ңе барасаң. Сени айықтырып жиберемиз. — Врач маңла- 
йынан шыққан суўьгқ терди сүлги менен сүртип, көзин 
уўкаладьг. Тагы да аўзьша суў тамызды.

Жэмийла эдеўир есин жыйды. Қабагын үйип ойга бат- 
ты... Бөлмениң ишин тагы шолып, өткен ^ақыяны есине 
түсирди.

...Мениң үйим емес! Бул докторхана... Мьшаў доктор... 
Мен больниңада жатырман... Муз ықты. Самолёт төбеден 
неше мәртебе ушып өтти. Муз тоқтады. Жагага шықтым. 
Отырдым... Түргелдим. Бел, балта, қалды.... Ол ендиги 
жагын есине түсире алмады.

Жэмийла басын көтережақ болып, ийегин алга усынды. 
Анна Андреевна орнынан ушып т)фып, көпшикти көтерди. 
Сестра «к>сатугын шыгар» деп ләгенди тутты. «Керек 
емес» дегендей басын шайқады. Оннан кейин:

— Жу-ма-бай қайда? — деп басын көпшикке таслады да 
көзин жумды.

Врач пенен сестра ымласып иштен сөйлести.
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— Жәмийла, ол да бар. Мына комнатада жатыр. Сизиң 
ериңиздиң денсаўль1ғь1 жақсы.

— Врач «ериңиз» — деп айтып салғанына тағы иштен 
өкинғендей, ернин тиследи. — Мүмкин, ағасы я иниси 
шығар. Уят болды ма екен. Наўқасқа аўьф тийди ме?

— Жэмийла, ол сизиң ериңиз бе?
Врач уятын жуўьш жайғысы келғендей қайтадан өзине 

сораў берди. Наўқас жуўап бериўдиц орнына мыйығын тар- 
тып күлимсиреди. Врач оны «қаялы екен ғой» деп пәмледи.

* * *

Жумабай менен Жэмийланы экспедиңия адамлары 
таўьга алды.

...Аральскийден шыққан суў хожалығы инженерлери 
Тахтакөпир районына қарай бет алды. Үш күннен бери 
экспедиңия адамлары ғэ жерде қонып, ғэ жерде түсленип, 
қызыл қыя кумды ғезип жүр. Олардың кэсиби Қазалы 
менен Тахтакөпир аралығындағы шарўаш ылы қка кең өрис- 
ли жайла^ды суўландьгрьгў еди.

Қарақалпақстанның жери не деғен кең. Қай жерди аў- 
дарсаң да кунарлы. Батысы слудыраған боз, — Шоманай, 
арқасы нар қамыс; — Мойнақ шығысы ғия малынған Жаңа- 
дэрья, кубласы мунарланған Қаратаў. Не деғен, байлық!... 
Эмиўдэрьясь1 менен Арал теңизи шыпырлаған балық! Жай- 
лаўь1 шаңғытқан үйир-үйир мал. Мақпал көллери — қус 
базары. Дэрья қайырлары жийде жапырақлы ғүлабы қаўьга. 
Диғирмандай мелле асқабақ, келидей ғарбыз. Ойпаты 
ырғалған пахта. Қыздай салланған ақ терекли ауылдың 
этирапы алпыс түрли бағ. Қосы^ыс топырағынан бир уўьгс 
алтын елеўғе болар еди... Совет инженерлери менен ғео- 
лоғлардың Қарақалпақстанға көп үйир болатуғыны да сон- 
нан. Сабырлық ет, совет адамлары алтын булағыңды ас- 
панға атлықтырар, сүйикли мэканым!

...Жеңис бизики екенине исенимниң күшлилиғи ме, 
бизиң т)фақлылығымыз ба, Совет инженерлери саўашлн 
жыллары да илимий исин босаңластырған емес.
6 — Ақдәрья



Экспедиция адамлары Қызылқумның бетин ғияға 
малындыры^ ушын жер асты су ўларьш тексерип жүр. 
Нэўпир суўльг булақтан көзин таўьш, жердиң бетине ат- 
лықтырмағанша кеўли кеншир емес. Су ў жердиң үстине 
шықса, Қызылкум ырғалған еғислик болады. Төрт түлик 
мал жайылату ғын кең өриске айланады.

Үш-төрт машина кумды ерсили-қарсылы ғезип жүр. 
Олардан бир автомашина бөлинип шықты да теңизғе қарай 
бет алды. Қыстағы қатқалақ қумды машина сеңдей бу зып 
киятыр еди, сэл жерде тоқтады да қалды.

Машинаның кабинасынан еки жиғит сыртқа шықты. 
Биреўи фуфайкасы жағал-жағал май, шапкасын жымпый- 
тып кийғен, аяғында керзовой етик, шеғирек көз тапалтас 
жиғит, — ол шофёр. Екиншиси шолақ тонлы, қатқан қақ- 
паштай сылыңғыр сары жиғит, — ол инженер.

Екеўи де жу ўьгра шығып, бир нэрсеғе үңилип туф. Ал- 
тын таўьш алғандай таңырқанып қарайды. Узақтан қара- 
ўьшлап жүрғен жолдасларына қарап әлленемелерди сүрен- 
леп қолын былғайды.

Машиналардың ҳэммеси де сол жерде, үйме-жүйме 
болды.

— Интересно, Саша!
— Бугл кимлер екен?...
— Ким билсин, отыншылар шығар.
— Жаны бар ма?
— Бар.
— Ким де болса, машинаға салың.
Сары фу файкалы. муфтлы, бу жыр бет кисиниң бу йры- 

ғын еситиўден бир еркек бир ҳаялдн көтерип машинаға 
салды да, сол ўақьгтта жүрип кетти.

Жолдан табылғанларды тийеғен машина бираздан кейин 
басқа машиналардан бөлинип шықты да, қалаға қарай жол 
тартты.

Жолаўшьшар Жумабай менен Жэмийланың үстинен 
у сылай шыққан еди.
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ҚАШ ҚЫН

... Әттеғен-ай.... Шаймий басым мени мәмелек айлан- 
дырған шығар. «Шайтан азғырды ма? Неғе шықтым дүнья- 
ға. Олериңде аўзьгна суўсьгн бере алмаған ҳарам төлди 
тоғыз ай сақлаған қурсағына налып кеттиң бе, аяўлн анам. 
Панасыз, айныған жүрек ерте қостар болғаныңа эрманың 
ат басындай шығар, шерли ярым. Айдай жүзлерине әкеси 
арылмас таңба салған қарар көзлерим. Озимди суўға атсам 
ба екен? Денемди өртеп к> л қылсам ба екен?

Тик жардың басында сүмирейип, эбеший киси түнерип 
т)ф. Қалақтай жуқа жүзлерине басқан собалақ жүнлериниң 
арасынан жылтылдаған ҳэлсиз көз жанары көринеди. Үсти- 
басы өрим-өрим жыртық, сатпар-сатпар кир. Оның усы 
пишини ғөрден суўьгрьш алған кисиғе уксар еди. Бул Қэдир 
еди...

Саққа жүғинип отырды. Қамшының тилиндей жиңишке 
қолларын созып, мылтығын алды. Ақырғы оғын салды. 
Мылтықтың аўзьш жүреғине қаратты. Қулағын қайырды. 
Озин өлип баратырған тақылетте сезди. Аяқ-қолы музлады. 
Деми тарылды. Көзи жумылды.

Бир ^ақытта Қэдир жаны ышқынып, орнынан өрре 
турды. Қамыстың арасында жорғалап баратырған сары шу- 
бар сағалға мылтықтың аўзьш қаратты. Тақ еткен даўьюқа 
Қәдир де, көл де селк еткендей болды. Ақырғы оқты сағал- 
ға жумсады.

— Мени өлди ме деп келип жүрғениңе қара, бул су м- 
ның, — деди ишинен. — Етимди саған жеғизғенше... Қэдир 
жағаны жағалап кетти.

...Аяқ соқпақ пенен сандалып жүрип киятыр. Узақтан 
көзине адам көринсе, қалың қамыстың ишине сиңип кетеди. 
Жолдан шығып бүк қамысларды жапырып, өңменин алға 
таслады. Еки қолы менен айырып, ғеллеси менен қамысты 
қошқардай сүзеди. Оның сол киятырған көриниси жабайы 
тақылетте, ақылынан адасқан, жиллиғе меғзер еди.
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Жүз адымдай жүрғен соң, халықлап — өкпеси өшти. 
Ҳалдан кеткен соң саққа жүғинип отырды. Қамыс қыйып 
айғызланып қан ағып турған алақанларына муңлы көзин 
салады. Тысыр етсе, жэн-жағына жалтақлайды. Секирип 
ойнаған мәлим пышық та, қамыстың жапырақларын сыл- 
дырлатқан самал да, пақалларына қонып, сайраған көл 
шымшығы да, — бэри де жаў. Бәринен де шоршып, қал- 
тырап, түси қашып, жанын қоярға жер таба алмайды. 
Ссскснстуғыны «Биреў келип қалмай ма екен, биреў усла- 
йын деп аңлып тур ма екен, жэн-жағым қоршаған адам ба 
екен»... Ол адамнан қорқып, адам жабайысы тақылетте еди.

Сығалап алды-артына уры пышықтай жалақлап қара- 
ды. Орнынан аўьф қозғалып соқпаққа түсти. Бир ғезде 
элле ким өзин қуўьгп киятырғандай малақайын қолтығына 
қысып, ышқынып жуўьфдьг. Алды-артына қарап зыңғып 
киятырғанда ларс етип к>лады. Ербейғен узын денеси бүк 
қамыстың үстине жалп ете қалды. Оқ тийғен кийиктей 
тыпырлап аўнап қамысты жайпап жатыр. Бир ўақнтта 
басын көтерди. Оқ тийди ме! — деп өйер-бүйерин сыйпай- 
ды. Ол қолын салып, жүреғин тыңлады. Дүрсилдеп соғып 
тур. Әтирапына жалт-жалт қарады. Тартым. Оң аяғының 
бас бармақлары сызлап аўьградьг. Оң етиғиниң ултаны жоқ. 
Аяғының бас бармағының тырнағын қопарып кетипти. 
Етиктиң ултанын қапталындағы томардың басында көрди. 
Жеркенишли көзи менен томарға бираз тиғилип қарады...

Ызалы орнынан турды. Көлдиң ишине тағы сиңип жоқ 
болды.

...Түн. Ай жарық. Айдын муз. Кишкене қол шананың 
бас жибин ийнине салып, Қәдир тимискенип жүрип кия- 
тыр. Гэ тоқтап жэн-жаққа кулағын салады. Гэ жуўьфьш- 
жортып жүреди. Гэ қәддин тиклеп, ғэ буғып он еки муқам- 
ға дөнеди.

Ойылған үкилердиң қасына келди. Аяғы менен үкиниң 
бетиндеғи қаймақ музларды бузды. Аўдьгн арқалығын саў- 
малап тартты. Торға оратылған шортан, ала буға, шабақ, 
ылапыш; шыпырлаған балық киятыр. Балықты тордан
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жаздырып, муздың үстине таслап тур. Балықты көрип, 
жүреғин басты. Озиниң қашқын екенин есинен шығарды. 
Мийнеттиң қызығына араласып кетти. «Мийнет етиўим 
керек екен ғой» — деди ишинен -  мийнет ғүнамды жуўарма 
еди, қэйтер еди!— эй кеширмейди ғой!.. Мен қүкиметке 
ду шпан адамман! Тэўекел, енди тығылар тесик жоқ!!...

Қәдир а^ларды шананың үстине үйип, белинен шандып 
байлады. Балықларды бир жерғе жыйнап, ийт-қус жемесин 
деди ме, еки-үш баў қамыс орып, үстин жаўьш, шананы 
сүйреп жүрип кетти.

Кетип баратырып, қалған балыққа, бос үкилерғе қарап:
— Тағы қылмыс еттим-аў! — деди иренжип. — Қэлийла 

кэлдиң а^лары екен ғой! Балығыңды таслап кеттим, аўла- 
рыңды алдым, кешир! Ақыры, көлде қалай өлемен!...

Қэдир қамсығып, шерин шығарғысы келип еди, көзинен 
жас шықпайды.

* * *

Сызылып аққан Ақдэрьяның ғырра жағасында салын- 
ған үлкен ақ жай колхоздың кеңсеси. Кеңсениң оң жақ 
бөлмеси мәдений орын. Шеп жақ бөлмеси бу хғалтерия. 
ортасындағы бөлме баслықтың кабинети. Бу хғалтерияда 
тапалтас, адырақ көз қара жиғит балықшылардан келғен 
квитанңияларды ҳэр бриғадаға айырып жазып отыр. Счет- 
ты үсти-үстине қағып, ңифрларды қағаздың бетине ықшам- 
лап моншақтай дизеди.

Квитанңияларды аўдарьш отырып, бир квитанңияға 
көзи түсти де ойланып қалды. Артындағы квитанңияларды 
тез-тез көрип шықты да бағанағы квитанңияға тағы тиғи- 
лип қарады.

— Ҳайран қаларлық! — деди жиғит төрғи столда хат жа- 
зып отырған бу хғалтер жиғитке.

— Не өзи?— деп бу хғалтер де жазьгўьш тоқтатып, ста- 
тист жиғитке тиғилип туфды. Ол квитанңияларды алып, 
бу хғалтерғе усынды. Екеўи де аң-таң.
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— Қаражанов... Киров атындағы колхоз, екинши бри- 
ғада... жети центр... еки центнер сазан, үш центнер шабақ, 
бир центнер сыла, қалғанлары майда балық.

Бул ким өзи?
— Бәсе, ким?
— Басқа колхоздыц адамы шығар.
— Онда заводқа қайтарып жиберейик пе?
— Баслыққа ойлас! — деди бухғалтер.
Статист жиғит Тилемистиц кабинетине кирди.
— Айтжан, жайша ма? — Тилемис қалтасынан папиро- 

сын алып, шеғиўғе мейил берди.
— Мына бир квитанция, алжас келди ме? Бизиц колхоз- 

дыц адамы емес. Қаражанов... дей ме?... Бирақ балығы осал 
емес.

Председатель де ойланып самсаз болды.
— Қайсы завод екен? Ҳа, Порльгтаў заводынан екен 

ғой!... Ҳэзир мен сол жаққа жүремен ғой. Озим анықлап 
келейин. — Тилемис квитанцияны қалтасына салып кецсе- 
ден шықты.

...Заводтыц бухғалтериясында ҳаял-еркеғи бес-алты 
адам, кими архивти аўдарьш, кими счет қағып отыр.

— Әй, Есен! — деди Тилемис кирер-кирместен бир 
шетте отырған жиғитке бурылып, квитанцияларды неғе 
ғабырыстырып жүрсиз. Военный ўақнт екенин билмейсец 
бе? Қашанға шекем шарласамыз да жүремиз. Пуқта бол- 
майсыз ба?

Жиғит бетине жалт-жалт қарап, қысынған пишинде 
Тилемистиц қолынан квитанцияны алып көрди де:

— Қаражанов! Аўа, д)фыс ғой... Сизиц колхоз, екинши 
бриғададан, — деди.

— Маған адамларымды танымастай не болды. Бизики 
емес...

— Басқа колхоздан ба екен?
— Ким қабыл еткен? Қайсы приёмчик?
Мына^ Сейтм)фатовтыц қолы ғой.



— Онда сол Сейтмуратовыңнан сорап, ертең анықла!
— Тилемис есик жаққа бурылды да, тағы артына қарап -  
Бизиң балық болып жэне алжас болмасын. Тезлет, иним! — 
деди.

.. .Үш күн арадан өткен соң колхоз статисти тағы предсе- 
дательдиң кабинетине кирди.

— Баяғы квитанңия тағы қайтып келди,— деди Тиле- 
миске қарап.

— Не депти!
— Мьшаў жазған хаты ғой, — деп Айтжан көк конверт- 

ти баслықтың қолына берди.
...Киров атындағы колхоздың басқармасына! Барлық 

колхозларға сораў салдық. Қаражанов ҳеш колхоздан тап- 
былмады. Приёмчикке: «мен Киров атындағы колхоздың 
екинши бриғадасының балықшысыман» депти, Қаражанов 
деғен узын бойлы киси. Приёмчик оны танымайды екен... 
Завод директоры.

Председатель қағазды услап. еки қасының ортасы 
жыйырылып, ту нжырап ойға батты...

* * *

Қэдир күндеғи сыбыр жолы менен балық толы шананы 
қалың қардың үстинде табанлап тартып киятыр. Таба- 
нындағы темири желинип, жақлаў ағашлары жампыйған 
ғөне шана ети сылынып, сүйеғи соррыйған Қәдирдиң еки 
ийинине мусаллаттай жабысып, қара жерде сүйреғендей 
ысылдап, адымын зорға бастырады. Шананың арқаны 
қыйған еки ийини ду з сепкен жарадай сызлап ашыса да, 
көкиреғи серғек, кеўли көтериңки. Көзиниң жанары жайнап, 
ту нжыраған қабағы ашылғандай, ишиндеғи ҳэсирет оты 
семғендей, жүреғиндеғи аўьф дэртке даўа табылғандай, он 
еки ағзасын бир ку ўаньгш кернейди. Бу л ку ўаньгш қаўнмға 
қосылмаса да «Халыққа хызмет еттим» деғен кеўилдиц 
тоғы еди...

Бирақ еле де қэўип-қэтерсиз жайлы жерғе шыққан 
жоқ. Озин «қара дауылдың райы қашан қайтар екен!» деп
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толқынлы айдында көтерилип басылып турған көшпедей 
сезеди.

Сонлықтан аяғын еле де ғаз-ғаз басып, қоян жүреғи 
қэўесет-қэтерден шоршып, артына қарай-қарай жүреди. Сәл 
^ақытта жазым болмасқа, к> ла дүзде қалмасқа ақыл-хууы- 
шын жуўьгртадьг.

Қэдирдиң бүғин балық тапсьгрьгў ушын приёмчикке 
киятырғаны. Порықтай қалшылдап, басын бәйғиғе тиғип, 
адамларға ширкеўли келбетин корсетиўғе киятыр. Бул жан 
айбаты, жан таласып баратырған кисиниң ақырғы қайсар- 
лығындай еди.

Қэдир қопалықтың тасасында т)фып, приём басындағы 
адамлардың ғауырлысын тың-тыңлады. Жүреғи ҳэўлирип, 
қанасына сыймай туўладьг... Адамлардың ғауырлысы. 
күлискен, сүренлескени дэслеп к> лағына жат даўью болып 
тийди, жабайыдай оларға түксирейип қарады, бирақ кем- 
кемнен оның жаны үйир тартты ма, бул даўью тула бойын- 
да қызы^ ҳэм ойнатып, адамларға бүйири бурып сала 
берди. Қалша қарап турды: «Га^ырлы бәлентке көтериле 
берсе, Қәдир де арасына барып, қосыла кетсе»... Қула- 
ғының қурышы қанар емес. Ағайин-қарындасқа, туўьгл- 
ған елғе деғен мухаббат. мийрим — шалқар теңиздей. 
Олар шақақ атып күлсе, бул да емезеғи қуфыйды. Асқар 
та^дың басында турғанларға бул жерде телмирип қараған 
мүғедектей. «Әй Қэдир, — дейди ишинен — сен теңиз орта- 
сындағы алтын таўға қолын созған бәңғидей болма! Сениң 
ағайин-қарындасқа карайтуғын не бетиң бар!»...

Қәдир слуық демин алды... Сығалап қарады. Еңбек- 
леп шананы тартып алға жылысты. Алдына көзин сүзип 
телмирди. Колхозшылар балықларын тапсырып, мэзи- 
майрам болып, үйлерине қайтып атыр екен. Үш адам ғана 
қалды. Биреўи сақалы к> ўдай ғарры киси -  ол балықларды 
шаң менен бастырып атыр. Екиншиси малақайының еки 
кулағын желкесине қайырып байлаған, орақ мурт. сепкил 
бетли, қырма сақал киси. Ол жэн-жағына қарап, зеңирейип 
тур. Үшиншиси шеп қолы шығанағының кесилғен, үстинде 
168



ғөнерғен солдат шийнели бар, белин енли былғары қайыс 
пенен буўған. узын бойлы, қус м)фын, торы жиғит -  ол 
тэрезиниң үстинде счётты қағып отыр. Бул приёмчик 
болы^ы керек...

Қэдир ушеўин де танымайды. Не ислеў керек?
Ол өзине өзи жедел берди. «Тэўекел-дэ!... Шананы пэт- 

ленип алға тартты да, сүйреп ала кийлиғип приёмчиктиң 
үстине келди».

— Ассалаўма элейкум. қармаңыз! — деғен даўьюқа ол.
— Саў жүрсизлер ме? — деп салқын жуўап берди де, 

тунжырап төмен қараўн менен земберди алып, балық сала 
берди.

Приём басындағы ушеўи де ғайыптан келғен бул «ба- 
лықшының» тэртипсиз өскен сақал-муртына, жүдеғен кел- 
бетине, алба-далба кийим-кеншеклерине түксирейип қарап 
т)фды да, ғарры киси зембердиң екинши қапталын көтерди. 
Оның қасындағы адам шолпыны алып, балықты земберғе 
салды.

Балықты өлшеп болған соң фронтовик жиғит «қайсы 
колхоздан, нешинши бриғададан, аты-жөниң ким?» — деп 
сорады. Қәдир бул сораўға:

— Қаражанов. Киров атындағы колхоз, екинши бриғада,
— деп жуўап берди.

Приёмчик жети ңентнер балықтың квитанңиясын 
жазып, тийисли ақшасын қолына берди. Қэдир ақшаны 
алнўдан шананы сүйретип суўнт жүрип кетти.

Ушеўи изинен тағы қарасып қалды.
— Күни-түни көлде өмирин өткизғен, бир пақыр ғой! 

Әпшерине қара!
— Неде болса, еңбеғи қолына тийипти, байғустың! Жети 

ңентнер балық әкелди!...
— Нағыз мийнеткеш адам ғой, рахмет! — деп приемчик 

жиғит олардың ғәпин хошлады.
Қар үстинде мантаңлап шананы сүйретип киятырған 

Қэдир сол күнғи истиң оңайласып, бахытының жеңғенине 
иштен қуўаньш киятыр. Арадан жэне еки күн өтти. Уйқысы
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сәл тынышланып алағадасы кемиди. Еңсесин искенжедей 
қысқан өлим к> рсаўьшда ба^ырын босатқандай. Ети тири- 
шеленип, көзиниң жанары енип, ақ сүттей келбети ғүрең 
тартты, сирескен аяқ-қолын баўьгрьгна жыйнады.

«Бүғин де талап оңғарылғай!» — деп киятырған ол ба- 
лық толы шананы сүйреп, бир қопаға бойын жасырып, 
узақтан приемға сер салып қараса, анаў күнғи приемчик 
жиғит пенен қапталындағы еки киси жэне көринди. Бирақ 
тәрезиниң қапталында қол шана туф. Балықшының шана- 
сына у ксайды. Ийеси жоқ. Көзи тусиўден қэўетерленип 
туфды да: «Озлериники шығар, бу л ўақнтқа шекем балық- 
шы не жесин, ҳэммеси үйлерине тарқасты ғой» — деп ал- 
дына адым басты.

Приём басындағылар менен бу л сапары баяғыдай ту йық 
минез емес, ал жайдары пишинде, ашық минезде сэлем- 
лести. Талаптың жағдайын сорағанларға бүғин балық- 
шабақтың нобайырақ екенин айтты. Бирақ оның жүзи ку бы- 
лып, көзи, жэн-жаққа тимискиленип, денеси қалшылдап 
туфды. Бугл пишинин басқаларға сездирғиси келмей қан- 
шама кирпидей бүрисип, кепкен теридей сирессе де, жүреғи 
лоблый берди. Изинде жансызы бардай әтирапқа алақлап 
қарайды.

Әдетте, қыс мэўсиминде балық қабыл етету ғын жерде 
балықшылардың шай-суў ишиўине, ғейде ақшамласып 
қалы^ына ылайықлап колхоз басқармасы қамыстан уядай 
бастырып, жыллы қос дүзетип қояды. Тап усыманда 
да айдынның жағасындағы қуфылықтан этияжлап қос 
дүзетилғен екен. Қэдир ҳэзир сол қосқа кулағын салып 
туф еди. Қостан жиғирма адым қашықта балық тапсырып 
туфған Қәдир элле қандай даўьютан дир ете қалды.

— Әй, Жуман! — деғен ҳаўаз шықты қостан. — Қу мған 
қайнады. Шай-қантың қай жерде?

Қэдирдиң келбети суфланып, жүзи оңып кетти. Қалшыл- 
дап, денеси ғэ қызып, ғэ жу ўлап қостың есиғине түнерип 
қарады да туфды. Қостағы адамның даўьгсьш биреўғе шыра- 
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мытса да, ким екенин айыра алмады. Ақыры, тақаты шыда- 
май, приемчик жиғитке карап. мұлэйим даўнс пенен:

— Қостағы қонағыңыз ким еди, шырағым? — деди.
Бул ^ақытта квитанция жазып отырған жиғит оның 

сораўьша:
Ақдэрьяшы, Қ)глм)фат ағай ғой, чай ишейин деп қосқа 

қайырылып еди, — деди қүрмет көрсеткен пишин менен 
Қэдирдиң келбетине қарап. — Шай ишсеңиз, қосқа барың, 
яшуллы!

Қәдир қолайсыз жағдайға түскенин сездирғиси келме- 
ғендей қысылып.

— Рахмет, иним! Шөллеп турғаным жоқ. Тезирек пит- 
керсең, кетер едим. Шеним болмай тур! — деп мыңғырлап 
тәрезиниң қасындағы қол шанаға нәзерин аўдардн да жэне 
жалт бурылып, қосқа көзиниң қыйығын салды. Самсаз 
болып ойға батып тур...

...«Үлкен бэлеғе дуўшар болдым!... Бүғинғи талап 
оралмады... Еғер Қулмурат сыртқа шықса Қэдирди аттың 
қасқасындай таныйды. Булар тортеў, ол жалғыз, Қулмурат 
ым қақса болды, тортеўи бас салып услап, шанаға байлайды 
да жанын «жәннетке» тапсырады. Ол бир қылға илинғен 
қумырсқадай жанталасып тур. Қашарға пана, тығыларға 
ин жоқ! Приёмчик жиғиттиң счетты әсте қағып, салмақлап 
жазғанын ол: «Душпанды иркип турайын деғен ҳийлеси 
шығар, бул сумның! деғен пэмғе кетти. «Тезирек!» — деп 
қыстастырыуға оның батылы бармайды. Тэрези қасын- 
дағы ушеўинин де жүз қубылысына қанша тиғилип қараса 
да, олардың пишини тулғасынан ғүдикленерлик из көрин- 
бейди. Енди ол қостағы адамның сыртқа шығыуын ғана 
күтип тур. Үйиринен адасқан тайдай туўлайдн. Инсанға 
тутқын болған жабайыдай арпалысып, иштен өз етин өзи 
жейди, қырға шыққан балықтай шапшыйды. Қыстанады, 
ынжылады, ғүрсинеди!

Приёмчик жиғит тапсырған балығының ақшасын бериў 
ушын квитанңияға қол қой, — деп қәлемди усынды. Ол ебе- 
тейсиз түрде, қоллары дирилдеп, қэлемди алды. Қағазға
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ғүмилжи ийрекей сызықларды әбиғерленип салды. Муздың 
үстинде жатырған шананың бас жибин услады. Қай тэрепке 
жүрерин билмей бираз дағдарып т)фды да, кубла күн- 
шығысқа қарап зып берди.

Муздың ғедир-будырындағы шананың тасырлысы оның 
кулағына қуўьгп киятырған адамлардың аяғының дүрсил- 
дисиндей еситилип, артына алақлап қарады. Алдына абы- 
нып, музға сүринип, тайып, толқындағы томардай шо- 
шаңлап, батып-шүмип киятыр. Ат туяғындай айдынды 
кесип өтип, қалың қамысқа кирғенде тоқсан өткелден өтип, 
қырқ қыснақтан атлағандай жаны жүз қысылып, Қәдирдиң 
төбесинен аққан тер қонышына куйылды. Ол өзин сол қам- 
шыла^ы менен нар қамыстың арасына сиңип көзден ғайып 
болды...

* * *

Сабыров, Тилеўмуратов, Мэтеке — ушеўи ғүрриңлесип 
отыр еди. Есиктен кирип келғен Жэмийлаға көзи түсип, 
райкомның секретары орнынан ушып т)фды да барып қолы- 
нан алды.

...Жәмийла бул күнде ағарып, толысыңқыраған, кең 
маңлайы таңлай көрк шашып, доға тәризли ийеғиниң 
астында жетилип киятырған солғым ериктей буғағы 
уўьшжьга тур. Мийиздей қара көз, қар үстине тамған қара 
сыядай, ғаз омьфаў төси қайқайып, үш таллап өрғен еки 
бурым қара шашы атлас орайпек пенен қолдан көғерғен 
қызыл-ала ғүлдей ғайры нағысланып тур.

— Ериңизден қу^анышлы хабар келди... — деп еситтим.
— Қутлықлайман келин! — деди райкомның секретары.

— Рахмет, қайнаға! — деп мыйық тартқан ўақнтта еки 
бетиниң алмасы дэрьяның қайтпасындай кайнаўьгтладьг.

— Денсаулығың қалай?
— Жақсы, айығып кеттим.
Партия шөлкеминиң секретары Ниязов есиктен кирип 

келип, сөздиң төркинин аңлады да:
— Партия ағзалығына кандидат болып кирғениң менен 

қутлықла^ керек, — деди секретарьға қарап:
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— 0-ҳо, молодец. Тағы қол алысатуғын болдық ғой...
Тилеўмуфатов: отырыңыз — деп өзи сту л қойды да:
— Қэне, ҳэзир не кэсиптесиз? — деди қалтасынан папи- 

росын алып:
— Балық аўлайьш десем парторғ қайнаға менен баслық 

дайы бираз күн тынығып денсаўлығы ңызды дүзет, деп 
ду закларды қолдан сыпырып алды.

Ҳэммеси Жэмийланың ғэпти у шқындырып айтқанына 
мырсылдап күлди.

Партия шөлкеминиң секретары сөзғе араласты:
— Жэмийла маған үлкен суйеў болды, жолдас секре- 

тарь. Келин мэзи жүрғен жоқ, Қызыл Армияға подарка 
жыйнап жүр. Ауылымыздың сүбели ағитаторы усы.

Жэмийланың ала көзлери жаўқнлдап:
— Қойшы, қайнаға, мақтай берме, асқынлап кетермиз,

— деди де өзиниң хызмет жайын айтты.
— Колхозшылар былай деди: «Сыйлық болған соң сал- 

танаты болсын, биротала бир самолёттың қу нын көтере- 
йик».

Отырғанлар ту нжырап ойланып қалды. Бир ўақнтта 
Сабыров басын көтерип:

— А^ырлық соқпас па екен? Колхоз ғүйзелип қалмаса?
— деди.

— Халық көтереди, халық табады. Халық билсин, — 
деди райкомның секретары сөзин бөлип. Сабыров қайыл- 
шылық берғиси келмеди.

— Халық у сы колхоз ғой. Аў-ду зак та кемис.
— Сабыров онша ынжыла берме, — деди Ниязов секре- 

тарьдың сөзине қосылып, — берсек берейик.
— Олсыз да даңқ шығарыуға болады, — деп Сабыров 

ғүңк етти.
Немецлерди жеңип баратырмыз ғой. Самолёттиң пу лына 

ай-қуфал алып, балық берсек деғеним ғой.
— Екеў ара кериспеден не ис питеди, — деди райком- 

ның секретары. — Түйе берсеңиз де, бийе берсеңиз де
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колхозшылардың ульгўма жыйналысында шешерсиз. — Қэ- 
не, ферманың аўҳальш көрейикши.

Райком секретары, колхоз баслығы екеўи фермаға кетти.
Жэмийла партия шөлкеминиң секретарына иштен ғүр- 

синип муңын шақты...
Ниязов Жәмийланың кеўилин алып, бул әңғимеден 

өзиниң де хабарлы екенин айтты.
— Баста )гсы ғэпти шығарған өсекшилердиң тилин кесер 

ме едиң! — деп ызғарланып күйинип сөйледи де тунжырап 
отырып, былай деди:

— Урыс! Қэйтесең! «Қара қағаз» келмеғенде, усындай 
насақ ғәплер таралар ма еди. Ҳаққа бэле жоқ деғен. Ҳеш ғэп 
болмас. Бала келе берсин, ақылландырармыз!

Жәмийла қамығып отырып, Сапарға деғен өзиниң 
жүреғиндеғи т)фақлы муҳаббат сырын майдалап отырып, 
әңғиме етти:

— Әке-шешеңиздиң азғырып, аўнлға шабьгўьгл жасаған 
^ақыттағы сизиң, турақлы қайсарлығыңызды билемиз ғой! 
Оның бержағында билек сыбанып балық аўлап жүрсиз. 
Енди жол ортада сары уўайьшға салынып, ошақ басында 
қалып жүрмең! — деп партия шөлкеминиң секретары ҳаял- 
ға жиғер берди.

— Айта көрмеңиз! — деп Жәмийла силкинип, секре- 
тарьға қарады. — Қарсы қулап аққан қандай тасқынға да 
төтепки бериўғе жулпыслық жиғерим бар. Бирақ балық 
аўлаўға врачлар руқсат етпей тур.

— Онда бэҳэр шыға аўларснз! Қызыл эскерлерғе 
сыйлық жыйна^ жумысын қолға ал. Жаўьшғерлердиц 
семьяларына барып жеңистиң жақын қалғанын түсиндир.

— Болады! — деп Жәмийла кабинеттен шықты.
* * *

Жэмийла менен Жумабай жэне Қәлийла — ушеўи Тахта- 
көпирден а^ылға келғенине ярым айдай болды.

Врачлар Жәмийланың өкпесин суўнқ шалғанын ескер- 
тип, жазға шекем талабына айланыспа деп зинҳэрлеп айтты. 
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Жумабайдың шағылмаған күш-қары ўы нан ба, ишки сарайы 
аман болып шықты. Ол аўьшға келғен соң бир ҳэпте дем 
алды да, тағы талапқа шығып кетти.

Булардың елғе аман куўьгсқаньш қашшан Қэлийла 
хабарлаған екен. Аламанның еле мурты бузылмапты. Теңиз- 
диң иши сурен-шаўқьгмға толы.

Ардаңлап, тақыр муздың үстинде киятырған Жума- 
байды ең дәслеп Қэлийла алыстан көзи шалып, көпшиликке 
қарап элле немелерди айтып күлдирип т)ф.

Жумабай даўьш ескен күнғи өзиниң өжетлиғин халық 
қалай минғе алар екен деп тулланып киятыр.

Мине, көптиң арасына кирди. Ҳэммениц жүзине жалтаң- 
лап қарайды.

Ҳэр ким менен дара-дара сәлемлесип атыр. Жумабайдың 
көзине ҳеш адамның ашьгўльг келбет ажары сезилмейди. 
Озине қайта көрисип болған ғаррылар:

— Аман келдиң бе, балам! Бес-алты күн мийнет ҳеш ғэп 
болмас. Жүримиң бар екен. Мың жасарсаң, қосшым! — деп 
аталық мийримин төғеди.

Бирақ Қэлийла көпшиликтиң Жумабайға усы аянышлы 
елжиреғен пишинин к> былтып жиберди.

Сабыров пенен сәлемлесип атырған ўақнтта Қэлийла:
— Қосшым, Жәмийланы шаппаттай музға минғизип 

Аральскийғке қарай т)фа қашқанша, қыр менен Қоңырат 
жаққа қарай кетпейсец-аў! — деп еди, адамлардың биразы 
күлип жиберди. Жумабайдың ажары биресе сурланып, 
биресе қызарды.

Тап усы ^ақытта Тилемистиң эзелдеғи қатал минези 
тутты. Қабағы тас жабылып, председатель жиғитке ашьгўльг 
қарады.

— Ҳе, енди ҳаўа район бақлаў станңиясына исенетуғын 
болдың ба? — деп зэҳэрли көзлерин қадап, тунжырап тур- 
ды. Жумабай шоршынып кетти. Председательдиң түсине 
шалт қарады да, нэзерин басқа жаққа бурды.

— Ҳэр күни бир балықшы ығып кете берсе, — деп 
председатель сөзин жалғастырды. — Қалған адамлар со-
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ның сарсаңында жүрсе, талап ислей аламыз ба? Қашқын 
Қәдирди услаўға да шабақты мэп көрип отырмыз. Бир аз- 
ғын төлдиң кемислиғинен жаўдан жеңилмеспиз, мейли 
қашанға шекем доңыздай көлдиң батпағында жатар екен...

Қәдирдиң аты аталған ўақнтта балықшылар силтидей 
тынып, ажарлары түнерип кетти.

Тилемис папиросын ту тандырып туфып тағы сөйледи:
— Қэлийла дуфыс айтады. Муздың шетинде жатқан 

сениң қағазыңды көрмеғенде Жэмийланы азғырып алып 
қашып кеткен шығар деғен де пэмғе кетип едик. Бу л жерде 
даўьш ғүналы емес. Теңиздиң минезин билместей қайда 
тууылдың. Сен толқын менен ойнасқан кемеде тууылдың. 
Гәлет пе у сы сөзим, халайық?

— Дуфыс, дуфыс, — деди ҳэмме ғаўьфласьга.
— Еринен «қара қағаз» келип, матам тутып жүрғен 

Жәмийланың көлди жапырған ғайратын жоқ қылдың. 
Колхоздағы барлық ҳаял-қнзларға жедел берип жүрғен 
келиншек еди. Жас нәрестесин қайтерсең! — деп предсе- 
датель буулығып туфды да, — не жаза берейик бу ған9 — 
деди.

Усы ^ақытта көпшилик «баланы арашалап алсаң-о!»
— деғендей Мэтекеғе қарады. Мәтеке малақайын қолына 
алып, буфым шашлы басын бир сыйпап, қайтадан кийди.

— Менде сөз бар, — деди ол. — Халайық, бу ның түп- 
тийкары заманның кууанышы. Екиншиден, жаўдн тезирек 
жециўғе балалардың батырлық бедели. Ендиғи эўладлар 
Уатан у шын деп кетеди. Ҳукимет жас өспиримлерди у сылай 
өсирип атыр. Оз хүкиметин сүйеди. Буйрығын орннлаў 
жолында жүреғи таўдан қайтпайды. Болмаса, баяғы заман- 
да байлар малайларына «малды у зағырак отарға апар» десе, 
еки-үш күннен соң, «қасқыр көп», — деп жорта қайтып 
келетуғын еди. Ақдэрьяның балалары оққа төсин керип, 
теңиз бенен айқасса, аман келсе, бу л да сениң уфпағыңның 
батырлығы, Тилемис!

Бирақ, — деп ғарры Жумабайға көзиниң қыйығын сал- 
ды — иним, энтек еттиң!... Сол күни «даўьш еседи!» деп 
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бақыра-бақыра Қәлийланың даўсь1 қарлықты. Ҳукимет айт- 
са қалып айтпайды. Енди «бир билмеслик билғеннен де 
өтеди». Кешире ғой иниңди! — деп ғэпти кести.

Мэтеке председательдиң келбетине қарап еди, қатыуы 
эдеўир жумсарған екен. Председатель мыйығын тартты да:

— Қәне, өзи не дер екен? — деди.
Жумабай шекесин қасыды. Откен бир өмир сабағын 

есине түсире алмай т)фған кисидей бир ноқаттан көзин 
жазбай т)фды. Оннан соң басын көтерип былай деди:

— Жэмийла ол күни қутылатуғын еди. Мени қутқарнў 
ушын муз бенен ығып кетти. Оның азаматлық мийрими 
менен батыл жүреғи өжетлиғиме жанып кетти. Маған жаза 
қоллансаңыз да, оған рахмет айтыуыңызды өтинемен! — ол 
тағы элленеме айтпақшы болып аўзьш жасқап еди, тамағы 
тығылып қалды...

Сол күни кеште председательдиң қасына барып талап 
жағын сорастырып еди. Жәмийла менен екеўине аўланған 
балықты тең жазғанын айтты. Усыны еситип кеше Жума- 
бай аўьшға келип, Жәмийлаға хабарласып, денсаўльгғьгн 
сорады.

— Айығатуғын түрим бар, — деди Жәмийла -  бирақ 
теңизғе шығы^ға докторлар еле руқсат бере қойған жоқ. 
Сол жақ өкпем сәл шаншыңқырайды. Сийрек жөтелим бар. 
Болмаса, докторды бэне етип отырғаным жоқ.

Неде болса, айыққанша сабыр ете тур! — деп Жумабай 
үйден шығып кетти.

* * *

Партия шөлкеминиң секретары Ниязовтың кабинетинен 
шыққан соң Жәмийла аў-дузағь1н сорайын деп Жумабайдың 
үйине қайрылды.

Есиктен кирип барған ўақнтта төрде аў тоқып отырған 
Жумабайдың қапталында отырған Сәлиймаға көзи түсти. 
Жэмийла есик аўзннда қалшыйып турып қалды. Сәлийма 
орнынан ушып турып, қыйпақлап қолын узатып еди. 
Жәмийла су^ық сэлемлести. Соннан соң Сәлийманың өрине 
барып отырды да Жумабайға қарап:
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— Ҳарма! — деди.
— Бар бол! — деп көзин қуйқылжытып қарады Жума- 

бай.
Сэлийма екеўине козин бир аўдарьга таслап: «Бул келсе 

жадырап сөйлеседи. Мына қатын сыйқырлаған ғой!» — 
деди.

Жәмийла:
— Балықтың ақшасын алдың ба?
Жумабай:
— Алсам, бир тийинғе қыянет етпей туўел экелип бере- 

мен.
— Әне! — деди Сәлийма — табысларын да қосқан.
Жәмийла:
— Теңизғе неғе кетпей отырсаң?
Жумабай:
— Ҳэзир кетемен!
— Әне! — деди Сәлийма. — Тап куйеўиндей буйырады. 

Мени қызғанып отыр...
Жәмийла:
— Ертең — бир күннен мен де барып қайтарман.
Жумабай:
— Мейли! Еситтим ғой!..
Жәмийла:
— Еситсең сол хызмет бойынша.

— Әне! — деди Сәлийма — куйеўин бир ели қасынан 
қалдырғысы келмейди. Ширкин!... Мениң күндесимдей!...

Жәмийла енди Сэлиймаға қарады:
— Қызыл әскерлерғе жэрдем жыйнап жүрмиз. Не жәрде- 

миң бар, Сәке? — деди көз жанарын кубылтып.
Сәлийма бултыйып. терис қарады.
— Мениң эскерим -  куйеўим өлди...
Жэмийла түксирейип, тиғилип бир қарады да:
— Мениң де куйеўимнен баяғыда «қара қағаз» келди 

ғой!... — деди жекиренип. Төреш те тири шығар...
Сәлийма орнынан ушып т)фып, есик бетке қарай тэп 

қойды да, артына жалт қарап:
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— Сен куйеў таптың ғой! — деп зып берди.
Жэмийла Жумабайға қарап ызаланған түрде мырс етип

күлди.
— Усы бийшара сени меннен қызғанып-ақ тор етинен 

айрылды. Қоңыздай тызылдап жары абырайымды төкти. 
Абысын-ажынлардың да әңғимеси мен. Анаў күни му зға 
екеўимиз ыққанымызды былай деп өсек таратыпты: Екеўи- 
миз сол күни теңиздиң қақ ортасында ойнаған у ксаймыз. 
Соған кэраматлы теңиздиң қэҳэри келип, қақ бөлинипти 
де, муз бенен алып кетип, бир жағаға ылақтырып таслап 
кеткен у ксайды.

— Астапыралла! — деди Жумабай басын шайқап.
— Усы Сәлийманы, — деди Жэмийла — сен ала қой- 

саң-о! Мен ғәп-сөзден қутылайын. Саған эзелден ықласы 
зор. Еркеклердей хаяллардың да өзине жетеғаба му хаббаты 
болады. Аху ў-зарьг бир сен...

Жумабай кеңкилдеп күлди.
— Оли ғөшти арқалап жүр дейсең бе, маған. Ол қостар 

болып, бир жағыңды ғүпшеклеп жүрмесе. Талап десе атлы 
қашады.

— Жоқ, адам баласы ғой! Қапталыңа алып жүрсең, 
үйренип кетеди. Мениңше, Сэлийманы бөденедей қабаққа 
салып өсирғен эке-шешеси ғүналы. Мен шешемниң жаңғыз 
қызы болсам да бес жасымнан қамыс қырықтырып үйретти. 
Сәлиймаға еле де кеш емес. Үйренип кетеди.

— Жумабай толғанып отырып:
— Ҳе-е... үйрене берсин, эўели... деди.
— Кеттим мен онда! — деди де Жәмийла орнынан ту- 

рып, сыртқа шықты.
* * *

— Жэмийла фермаға барып Ажарға ағитатор болып кел- 
ғенин айтты. Ажар күлип:

— Теңизғе ығып баратырғанда китапты көп оқыған 
шығарсаң, — деп дәлкеклеп. — Қәне, онда бизиң шарўалар- 
ға бирнеме айтып кет! — деди.
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— Не айтамыз?
— Не айтатуғын едиң. Сорағанларына жуўап бер. Сон- 

нан соң қандай ағитатор екениң ашылады, — деп шақалақ- 
лап күлди.

— Жәмийла қызарып билиминиң сайызлығын айтып, 
батылы бармай турды да, тағы: «Озимди сынап көрейин» 
деп, — яқшы онда жыйнай ғой! — деди.

Ҳақьшқатьшда да, сол күни Жәмийла дәслепки топқа 
кириўден-ақ өзиниң шала ағитатор екенин мойынлады.

Гарры-кемпирлер Германия менен бизиң мэмлекеттиң 
неғе урысып атырғанынан баслап, неғе жаудың дэслеп ба- 
сым болғанын, урыстың ақыбетин, к>лласы. ирили-усак- 
лы сораўлар берип еди, Жэмийланың партком секретары 
Ниязовтан алған аз ғана сабақлығы жуғым болмай қалды. 
Оның үстине шарўалар:

— Урыс боламан деп саз-сэўбеттен де журдай болдық. 
Бес-алты хош ҳаўаз қыз-жиғитлерди уйымластырып. баяғы 
урыстың алдындағыдай пьеса-конңерт көрсет, шырағым! — 
деп тағы бир үлкен жүкти артты.

Сораўларьша жуўап бере алмай қысынған Жэмийла бул 
сораўьша яқшы деғенин өзи де кейинирек аңғарып қалды.

Фермадан қайтқан Жәмийланы ағитаторлық кэсиптиң 
усы а^ырманлығы ой тартқысына салды.

...Балық аўлағаннан қыйын болды ғой бул ағитатор- 
лық... Қәйтсем екен? — Ой келебиниң ушын табалмай дағ- 
дарып киятырып Жәмийла жолда Ниязовты ушырастырды. 
Күни мененғи аўнр жүк еки ийнинен түскендей к>уанып 
кетти.

Жэмийланың сандалып, ойға батып киятырғанын сезғен 
Ниязов ҳэ демей аман-туўелликти:

— Ҳэ, ағитатор қалайсаң? — деғен сораўдан баслады.
— Қайнаға! — деди Жәмийла жалбарынып — берекет 

тапқайсаң!.. Ал )гсы ағитаторлығыңды меннен!... Келис- 
тире алмайман.

— Ҳэ, суў көрмей етик шешип, не бола қалды.
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— Жақ. Саўатьш жетпейди. Фермаға барып едим. Қур- 
ған басым, ағитаторман деп не қыламан, ғүрриңлесейин деп 
келдим десем болмай ма, шаймий басым!.. Тоқсан саўал- 
ды торлатты. А^зымды ашсам-сее! Баяғыда биреў тойға 
барғанда «Мурнымның пушық екенин билмей сэңкийип 
сала бериппен» деғен екен. Соның сыңары болды.

Ниязов ишек-силеси қатып күлди.
Оның күлкисинен жәбирленип, Жэмийла тағы күйинип 

сөйледи.
— Әне. Сизлер мени күлки етиў ушын усы ағитаторлық 

ҳэмелди берғен екенсиз. Онысыз да мениң күлки болып 
жүрғеним аз ба еди, — деп шыннан муңайды.

Ниязов дэрҳал күлкисин тыйып өзин салдамлы услады.
— Маған қара, Жәмийла! — деди партком секретары,

— сен ҳэрғиз қысынба! Ағитатор больгў да халыққа хыз- 
мет етиў. Сениң бир а^ыз жыллы сөзиң олардың бир күн- 
лик азығы. Халықтың жаўға ғэзебин күшейткен сайын 
жеңис те жақынласады. Балық та көп аупанады. Бул кол- 
хозға жәрдемиң емес пе? Әлбетте, сораўға толық жуўап 
бере алмағаның тек сауатыңның кемислиғинен емес, бир- 
ден ортаға түскен соң өзиң де ҳаплнғьга қалғансаң ғой. 
Колхоздың ана китапханасына бар. Газета журнал көп. 
Түсиниксиз сөзлерди сора. Бир ғазетаны қолыңа алып, оқып 
берсең, ишинде бэрин айтады. Ағитаторман, — деп сыбай- 
салтаң кете берғенсең ғой.

Жәмийла жымыйып күлди.
— Аўа. Кете бериппен. Бир ғазета апарсам болмай ма. 

Ал енди тағы аўьф жумыс түсти. Пьеса-конңерт қойып бер,
— дейди. Буны қәйтемиз?

— Оның не қыйыншылығы бар. Мектеп директоры 
Хожаниязовқа хабарлас. Жоқары класстың оқы^шыларын 
жыйнап алып, пьесаны таярлаң да...

— Ҳмм — деп Жэмийла ойланып турды да, — сонда 
мен де ойнайман ба? — деди.

— Қолайлы роль болса ойна! Мен де ойнайман.
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Жәмийла басын шайқады. Оннан соң суўьгқ демин 
алып:

— Уят болады ғой, деп туфды да — оннан соң жел са- 
лып кетти деп жуфт тағы күледи ғой... Әбзели, мен усы 
талапты қойып, ертең балық аўлап кетейин! — деди.

Сен бала болма, — деди Ниязов аталық тутымында 
сөйлеп, бириншиден, ҳэзир денсаулығың дүзелғен жоқ. 
Екиншиден, бир жылда еки жылдың планын орынлап 
отырсаң, сары ууайымға салынып, саулығыңды бузасаң. 
Үйде отырған иссиз ҳаял ғэпшил келеди, сен де Сэлий- 
мадай өсек қу ўьгп кетесең. Көштен қаласаң, болмаса енең 
ру ксат етпей ме?

Жәмийла қарсы алдында туфған Ниязовтың келбетине 
тикленип қарап:

— Бизиң енем бе? Бизиң енем — өз анамнан мийриман 
десем болар. Сол енем мениң ҳаял да болсам еркектей 
атымды шығары^ға себепши болған. Солай да болса дәс- 
түр-салт, үрп-әдет деғен ғой.

— Сиз комму нист емессиз бе? — деди Ниязов оннан 
сайын тикленип.

— Комму нистпен. — деп Жэмийла күле шырай жүз бе- 
нен төмен қарады.

— Сизди ^аял-қызлар арасындағы сол бир жеркенишли 
үрп-эдетти көпке бас болып аласлар деп сени партия қата- 
рына алдық ғой.

Жәмийла уялып төмен қарады:
— Сиз жэрдем бериң, аға.
— Әлбетте, жэрдемлесемиз.
Екеўи хошласып, айырылысты.
...Мектептиң оңаша бир бөлмесинде Жәмийла Хожа- 

ниязов пенен ғүрриңлесип отыр.
Күтэ маку л. жеңғе! — деди мектеп директоры -  Жазьгў- 

шы Асан Беғимовтың «Қорлықтан азат» пьесасы бар. Соны 
таярлайық. Бирақ, Қәтийра ролинде адам жоқ. Адам бар- 
аў...
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— Директор куўаньш сөйледи.
— Бирақ биздеғи муғаллимлердиң арасында ҳаяллар 

жоқ. Еркеклердиң басына айдыллы түрме оратып, ҳаял 
ролинде қалай сахнаға шығарамыз.

Жәмийла мыйығын тартты:
— Ол келиспейди ғой.
— Аўа, келиспейди... Онда өзиң ойна.
Уятын айтсаңшы, мырзаға! — деп Жәмийла сол қолы- 

ның бастан тете бармағы менен солғым уртын сызып өтти.
— Ҳеш уяты жоқ.
Жәмийла биразырақ ойланды да:
— Сонда, Қәтийра деғен ким? — деди.
— Қэтийра ма..., Қәтийра Жэлмен деғен байға малға 

сатылып, азатлық ушын ғүрескен қыз.
Жәмийла ғайып болып кеткен қ)фдасының хабарын 

еситкен кисидей самсаз болып, директордың келбетине 
тиғилди. Оның Сапардан суўьгқ хабар келғеннен соңғы 
^ақытта өз ата-анасының қалың малға сатьгў ушын Ақ- 
дэрьяға топылған ылайсаңы есине түсти. «Сол жылы тилғе 
ерип, кете берғенимде, сүймесимниң босағасында сарсылар 
ма едим!... Ким билсин!...»

Жәмийла усы ой толқынында көшпедей тербелип отыр- 
ған ^ақытта, директор пьесаның мазмунын сөйлеп отыр 
еди. Жэмийла сөзин бөлип:

— Сөйтип, Қэтийра қорлықтан азат бола ма, қәйтеди?
— деп сорады:

— Азат болды. Бирақ көп қыйналады, пақыр!...
— Сүйғенине қосылса ҳеш ғэп ғой! Қасарыспай қамал 

алына ма?... деди де сол шекесин бастан тете бармағы 
менен сыйпалап, аўьф ой үстинде отырды. Бул ўақнтта 
мийзамкеш директор жиғит жеңғесиниң көплеғен ҳаялларда 
болатуғын тартыншақлық, ынжықлық, керитартпа қэсийет 
емес, ал дэрья аяғындай кеңейип, тасқынлап жайылып 
баратырған ой өриси менен ақыл парасатын жәмийетлик 
мийнетте шынығып, көпшилик ортасында тәлим алған- 
ль1ғь1нан-аў деп пәмледи. Қэне, пайдалы хызметке шақыр-
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ғанда ҳэмме ҳаяллар, асаўдай булқынбай. уршықтай ийиле 
қалса!...

— Олай болса, жеңғе! — деди директор жиғит пара- 
сатлы пишинде-сизиң шарўаларға берғен дэслепки ўэдени 
орьшлаўға кирисейик! Б)фынғы муңлы Қарақалпақ қызы 
Қэтийраның омир суўретин халыққа көрсетсең ҳэзирғи 
^аял-қызларымыз заманымызды жэне сүйиспеншилик пе- 
нен ардақлар еди. Ески ^ақыттың жеркенишли дэстүрин 
корсетиў — жаңа дэўирди қэстерлеў! Сол бир ғана Қәтийра 
ролинде ойна^дың өзи сизиң белсенди ағитатор болғаны- 
ңыз.

Басладық онда! — деди Жәмийла-таярлыққа қашан ки- 
рисемиз?

— Бүғин, — директор жиғит қол саатына қарады.
— Мейли, саат төртте болсын. Макул ғой!
— Макул. — деп Жэмийла орнынан турды да үйине қа- 

рай кетти.
Есиктен кирип келғен Жәмийла енеси Назлының Әскер- 

байды арқалап үйдиң төринде ыңылдап жүрғенин көрди. 
Кемпир Жэмийлаға жалт қарап, аналық жүреғи елжиреп:

— Азаннан бери қайда болдың, балам? — деди.
— Сорама, ене! Парторғ қайнаға аўьшда қарап жүрғен- 

ше ағитатор бол деп еди. Фермаға барсам, кемпир-ғаррылар 
жабырласып, урыстың ийне тебенин қалдырмай сорады. 
Ишинде болып келиппен бе? Қэйдем билейин!... Ағитатор 
қыз келди деп бәрине писең берип жүрғен ана Ажар жеңғем 
ғой! — деп күлди Жәмийла.

Кемпир намысланып, келинине аларып қарады.
— Сени абысынларың жулпыс келин деп мақтап жүр- 

ғени қайда? Жүзиңниң қьшаўн кетпеғен деўғе бир баланың 
анасы болдың! Солардың қайсысы «Әптүйек» шығыпты. 
Отирикли-ыраслы айтып басылдырмайсаң ба. Назлының 
келини келди деғенғе бэри дилўар бола қалған екен, шир- 
кинлер, — деп Назлы өз абысын-ажынларына бопса етип 
сөйледи.
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Жәмийла оң жапсарға шығып, қазанды ошаққа атлан- 
дырып атырып:

— Жалған сойлеўғе хүкимет урысады ғой, ене!— деп 
енесине еркелеп қарады.

Назлы келбетин қу йқылжытып:
— Сени сынап атнрман-аў! Дым билмесең тыныш отыр 

деғен. Отирик айтпа! — деди де ыңқылдысын баслады.
Әскербай бу л ўақнтта төртке қарап киятыр. Есейғен. 

Назлы кемпирғе баўьгр басып алған. Сонда да Жәмийла 
дүзден келсе, усы үйдиң бир жақыны деп сезғендей 
елжиреп қарап, ғейде далада көрсе алдына жуўьгрьгп 
шығады, бирақ Жәмийла баўьгрьг буфса да, ата-бабадан 
киятырған салт бойынша салқын кейип пенен тек жыллы 
жүз көрсетип, қарсы алдында киятырған Әскербайға: «Ҳэ, 
енемниң баласы... Айналайын! Саў жүфсең бе? Енем үйде 
ме?» деп қолынан жетелеп, сөйленип үйғе киреди. Кемпир 
өзи туумағанын билсе де: «Усы ширкинниң ене саған 
бердим деғени ырас па екен, болмаса саўасьшда баланы 
баўьфлап, елитип жүф ме?» — деп жазда қара үйдиң жабы- 
ғынан, қыста қамыс қақыраның терезесинен сығалап туфа- 
ды. Бирақ Әскербайдың: «анам!» — деп Жәмийлаға бойын 
таслағанын, «балам!» — деп Жәмийланың ой баўьфьш үзип 
киятырғанын сезбеғен кемпир буфынғыдан бетер, келинине 
енелик му хаббатын жаудырады.

Әскербай Назлыны апа дейди. Дэслепки тили шыққан 
күнлерде апасының сөзине қарап Жэмийланы ол да «келин» 
деп сөйлеп жүф еди. Бир күни Назлы баласының «келин» 
деғен сөзин еситип бетин аймалап сүйди де:

— Олай деме, Сен! Жеңғе ямаса кише деп айт, — деди. 
Соннан бери Әскербай Жэмийланы көрсе ғэ кише, ғэ жеңғе 
деп айтату ғын болды.

Жаңа Жэмийла үйғе кирип, енеси менен ғаўьгрласьт 
сөйлесип атырғанын шала у йқыда ку лағы шалған Әскербай 
селк етип оянып:

— Кише!— деп Жәмийлаға талпынды. Бушысы баяғы 
теңизде ағып келғели Жэмийла үйден узаклап шыққан
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жоқ. Гейде енеси жоқта Жәмийла абысынның баласындай 
Әскербайды еркелетип ойнатып отырады. Сонлықтан ба, 
кем-кемнен Әскербай Жәмийлаға баўьф баса баслады.

Бала Жәмийлаға қарап талпынғанын сезғен кемпир:
— Мына «ийт» саған баўьф басатуғын түри бар. Не 

базарлық әкелип алдап жүрсең? — деди көзиниң қыйығы 
менен қарап.

— Қойшы, ене!— деди Жэмийла жымыйып күлип, — 
базарлық деп мен бир Шымбайдың базарына қатнап жүр- 
мен бе. Бэҳэрден бери үйде болған соң үйирсек тартқаны 
да.

Кемпир су ўьгқ демин алды.
— Билемен... Түсинемен, шырағым!... Бизики бир 

алданыш ғой. Әскержанды анасы менен экесинен айыр- 
мағай!... Қартайып қалдым. Урыс қартайтты. Буфынғыдай 
денса^лығым да жоқ. Енди меннен тартынбай-ақ Әскер- 
жанды өзиңе үйретип, баўьф бастыра бер. Мен де бир күни 
ата-бабам кеткен кэрўанға қарай жөнермен!... Әскержан 
киси баласындай анасы менен экесине мийримсиз болып 
өспесин, — деп кемпирдиң ийеғи кемсеңледи.

Ошақтың басындағы қамысты қамтымлап қазанның ас- 
тына ийтерип атырып, Жәмийла да қамсықты.

Әллен ^ақытта кемпир:
— Туф, Әскержанды көтер! — деди.
Жэмийла орнынан сүйретилип туфып, кемпирдиң жаўь1- 

рындағы баланы алды.
Екеўин де бир майдан қайғы бу лты басты. Қапалық бу л- 

тын үстинен серпип таслаў у шын Жэмийла шағылмаған 
жаслық ғайрат көрсетти.

— Ене, — деди бир ўақнтта Жэмийла -  сизғе бир ғэпти 
айтнўға батына алмай отырман!

Кемпир шоршынып, келинниң бетине түксирейип қара- 
ды. Сол бир минутлық мезғилде ананың ажар суўрети жүз 
кубылып. көкирек сарайының толқыны мың түрли арпа- 
лысты. Перзент деғенде, ана жүреғиниң шалқар теңиздей 
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мийрими қайда жатыр! Әскербайын Жэмийланың қолынан 
жулып алғысы келип, баласын урлатқан жолбарыстай поша- 
лады...

Кең пейилли, жайма-шуўак ананың карадауыллы қэҳэри 
де бар екенин сезе қойған Жәмийла, жүзине тик қараўға 
батына алмай сыңқылдап күлди.

— Ене, жаңағы сөзимди элле неғе жорып отырсаң? Мен 
бағанағы ағитаторлық хызметимниң әңғимесин айтпақ- 
шыман.

Жэмийланы төркинине кетиўғе руксат сорап отыр ма 
деп пәмлеғен кемпир мына сөзди еситип, булттан шыққан 
айдай келбети жарқ ете қалды.

— Ене, — деди Жәмийла, — бағанағы фермадан қайтар- 
да шарўалар:

— Урысқа кеткен балаларымыздың қапалығы жүдетти. 
Ойын-конңерт қойып берип, жабыққан кеўилимизди жады- 
рат, — деп еди. Мектептеғи директор бала менен ойласып 
едим. «Тэўир болды айтқаның, пьесадағы ойнайтуғын 
келиншек ролинде адам таба алмай жүр едик» деп жабыса 
түсти. Мен келисим бердим. Жақында фермаға барып ойын 
қойып бермекшимиз. Буны қалай көресиз?

— Жоқ жердеғини табарсаң, — деди Назлы күлип, — 
енди артист боласаң ба, сонда?...

— Эй, артистлик қайда. Мына кеселимнен айыққанша 
үйде қуры отырмайын деғеним ғой. Халықтың рахметин 
алып жүрсем...

Меннен несин сорайсаң. Тиршиликтиң ойын-зауығы ада 
бола ма. Баяғыдағы арба толы қыздың ортасында, «орысы 
қобыз» тартып тойдағы толы жыйынға хызмет етип те 
жүрдик ғой. Айыбы жоқ, оның балам! — деп Жәмийланың 
қапталында ойнап отырған ақлығын шақырып бетинен 
шорп еткизип сүйди.

— Сол еди-аў айтарым, — деп Жәмийла ошақтағы 
қазанды түсирип, табақ толы шэўлени кемпирдиң алдына 
қойып, өзи бир дизеде қапталында отырды.
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Арадан ярым ай өтпей колхоз клубының дийўальша 
«Бүғин ҳэўескерлер кружоғының коллективи жазьгўшьг 
Асан Беғимовтың «Қорлықтан азат» пьесасын көрсетеди. 
Келиўшилерғе есик ашық» деғен дағаза қағылды.

Кешке қарай бул хабарды еситкен ауылдың жәмәәтинен 
тайды-таяқ қалмай клубтың алдына жыйналды.

Кешки саат алты. Клуб иши жаўы нғе рле рд и ң бала- 
шаға, кемпир-ғаррылары менен толы. Жәмийла адамларды 
ретлестирип отырғызып, жалт-жулт етип ҳэр мүйеште бир 
көринеди. Мине, есиктен ҳасалн еки ғарры супы жүрис пе- 
нен аяқларын ғаз-ғаз басып киятыр. Адамлардың арасына 
келип, орынлық излеп, жэн-жаққа телмирип қарайды. Нэў- 
ше қыз-жиғитлердиң олар менен иси бола қойған жоқ. 
Еки ғаррының зеңирейип т)фғанын узақтан көзи шалған 
Жэмийла адамлардың арасын айырып шығып, ғаррылардың 
қасына келди де ийилип тэжим етти.

— Көп жаса, балам!— деди екеўи де сақалларын сый- 
пап.

Жәмийла артына бурылды да есиктен майданға шығып 
өз енеси Назлы менен тағы бир кемпирғе жолықты.

— Ене, сен де келдиң бе? — деди Жэмийла ^аплығып 
сөйлеп.

— Ҳе, ойь1н-заўь1қтан қалып бола ма? Келдик... Көрсе- 
тиң қызығыңызды! Айтпақшы, орын бар ма? Артист өз 
келинимиз болған соң жай-жайўат киятырмыз, — деп күлди 
Назлы.

— Ҳэзир, ене, — деп Жэмийла устаханаға қарай жуўьг- 
рып кетти.

Әллен ^ақытта қолына қобдый услаған буўрьгл сақаллы 
қара кисиниң артында, өзи еки тахтаны к> шаклап Жэмийла 
келди де, қасындағы адамға:

— Ал, мына жерғе, мына тахтаны туяқ ислеп, мына 
узын тахтаны үстине шеғелей ғой. Урыс басланғалы бул 
клубтың есиғи бүғин ашылып тур ғой. Баяғы орынлық-



ларды кеме, шанаға жақлаў етип-ақ кутқан. — деп төрде 
тутьгўльг пердениң ишине кирип кетти.

Пердениң ишинде Хожаниязов пьесаның роллеринде 
ойна^шыларды хызметине қарай кийиндирип, биразларын 
ақ сақаллы ғарры қылып таслапты.

Жәмийла қасына келип мыйығын тартты да:
— Ойын басланғанша көпшиликке урыстың хабарынан 

бирнеме айтып бермейсең бе? — деди.
Усы сөзди айтқанда бир жиғитке ақ териден исленғен 

муртты желимлеп атырған директор Жэмийлаға жымыйып 
қарап:

— Ҳе, айтсаң айт, ағитаторсаң ғой, — деди.
— Не айтаман, бала, — деп Жәмийла. Бүғинғи жыйын- 

ның көплиғинен ийбе етти... ме түри өзғерип кетти. Қысы- 
лып т)фғанын сезғен жиғит жеңғесиниң келбетине қарап 
күлип сөйледи.

— Ана ғазетаны ал да оқып бере ғой. Оған шекем мына 
«артистлерди» мен оң қолдай етип таярлайын.

Жэмийла столдың үстинде жатырған «Қызыл Қарақал- 
пақстан» ғазетасын алып, соңғы информбюроның хаба- 
рына бир мәртебе көз жуўьфтьш шықты да өз-өзинен 
жеделленип, пердени ашып сахнаға шықты.

— Жолдаслар, — деп шаңқ еткен ҳаял даўьюқа көпши- 
лик жалт қарап, силтидей тынды.

Жэмийла еки ийинин көтерип, демин ишине тартты да, 
есик бетке қарап қалшыйып турды да, қалды. Оның есик 
жақта орынлық дүзетип атырған устаның қасында турған 
совхоз председатели менен райкомның секретары Тилеў- 
м)фатовқа көзи түсти. Олар менен қатарласа Ниязов та тур- 
ған екен. Жэмийла Ниязовқа онша дыққат аўдара қойған 
жоқ. Райкомның секретарының алдында өзин сынақта тур- 
ғандай сезди. Тек ғазетада оқнў менен ис питпейин деп тур. 
Ағитатор сиясий басшысының алдында тереңғе қулашлай 
тусиўи керек. Оған таярлығы аз. Жәмийла дағдарып қалды.

Райкомның секретары Жэмийлаға қарап, басын ийип 
сэлем берди де:
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— Халыққа ойын-за^ық көрсетеди деғенғе бизлер де 
қатнасайық деп келғен едик. Ойыныңызды баслайжақсыз 
ба? — деп сорады.

— Жоқ, жолдас Тилеўмуратов, — деди Жәмийла, — мен 
мына ғазетадан соңғы хабарды оқып бермекши едим.

— Ол күтэ макул. — деп райкомның секретары Ниязов- 
қа қарап, сыбырлап элленемелерди айтты да:

— Аз ғана сабыр етип т)фың, — деп сахнаның ишине 
кирди.

Ниязов столды адамларға көтерткизип, сахнаға экелип 
қойды.

Райкомның секретары, председатель ҳэм Ниязов ушеўи 
орынлыққа келип отырды.

Ниязов орнынан ушып турып:
Жэмийлаға қатарға келип отыр, — деп бос турған стул- 

ди усынды. Жәмийла бир шетирек отырды.
— Жолдаслар! — деди сөзин даўам етип Ниязов. — 

Райкомның секретары жолдас Тилеўмуратов урыстың ха- 
барлары ҳаққьгада аз ғана ғүрриң айтып береди.

Райкомның секретары орнынан турып. сол қолын тери 
пальтосының қалтасына салып урыс хабарлары ҳаққьгада 
сойлей баслады.

Жәмийла райкомның секретарының эпи^айы ғэп пенен 
түйдек-түйдек етип сойлеғен ғүрриңин к>марлана тыңлады 
ҳэм халық алдында сойлеў ушын коп оқып, көп уйрениў 
керек екен ғой, деп ишинен пикир жуўьгртьгп отырды.

— Райкомның секретары созин тамамлап Жәмийлаға 
қарап:

— Енди ғазетаңызды оқып бериң, жолдас ағитатор, — 
деп күлимсиреди.

Жэмийла озин райкомның секретарының шэкиртиндей 
сезди ҳэм устазына арқа сүйеғен жас шэкирттей жаўтацлап 
келбетине қарап, орнынан ушып турды да ғазетадағы 
хабарды зуўлатьгп оқып шықты.

— Отырың! — деп Ниязов орнынан ушып турды да, — 
енди ойынымызды баслаймыз, — деп ушеўи орынларынан 
турып. адамлардың арасына келип отырды.
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Жәмийла пердени ашып, ишке кирип кетти.
Арадан он минуттай ўақнт өткен мэҳэлде перде ашыл- 

ды. Ойын басланды. Басына айдынлы менен қырмызы 
түрмени ҳэйўан-ҳаслан ораған, үстинде шолақ жең қара 
бешпент, аяғында ғеўиш мэсиси бар, кийимғе шоласып 
отырса да усы иззетке налып, солғын пишинде бир келин- 
шек түнерип сахнаға шықты.

— Қэтийра, Қәтийра, — деп ғүбирлести залда отырған- 
лар.

Тилеўмуратов қапталында отырған Тилемисти түртти.
— Қэтийра ролинде ойнап турған ким?
— Билмесем, — деп ол таңланып Ниязовқа қарады.
— Ким бул?
— Ауылыңның адамын танымайсаң ба? Еле де серлеп 

қара, — деп мырсылдап күлди.
Председатель сахнаға сығалап қарап турды да басын 

артқа бир силкип, Ниязовқа адырайып қарады.
— Ҳэй, мьшаў бизиң Жэмийла емес пе?
— Аўа, сол.
— Астапыралла! — Председатель басын шайқады. Он- 

нан кейин мак> ллағандай басын ийзеп:
— Б)гл ма, бул... Бул ислер! Бул өзи ғой! Усы жаға бо- 

йындағы қыздың сырлары усы! Буның қолынан келмейту- 
ғын өнер жоқ!.. деп тамсанды да Тилеўмуратовқа бурылып.

— Жолдас секретарь, бул бағанағы өзиңниң ағитаторың 
ғой! — деп күлди.

— Ҳэ! — деп Тилеўмуратов сахнаға тиғилип қарап ту- 
рып:

— Тек балық аўлаўға ғана емес. Жэмийла қай иске де 
жулпыс екен ғой! Рахмет! — деп мардыйып, сахнадан көзин 
алмай отырды.

Пьеса тамам болған соң, мектеп директоры сахнаға 
шығып рольде ойнағанлардың атларын атады. Әдетте, бул 
ойын басланар алдында айтылыуы керек. Бирақ Жэмийла:

— Мени ойын питкен соң айтарсаң! — деп жалбарынып 
қоймаған соң, Хожаниязов илажсыздан көнғен еди.
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Жәмийланың аты аталған ўақнтта залдың ишин сүрен- 
ша^қымлы күлки жаңғыртып:

— Рахмет, рахмет Жәмийла! — деп көпшилик шаўқнм 
салды.

Тилеўм)фатов сахнаға шығып, Жәмийланың қолын қы- 
сып алғыс айтқан ўақнтта адамлар қол шаппатлап турды.

Тилеўмуратов колхоз председателине қарап:
— Жэмийланың Нөкиске баратуғынын хабарладың ба?

— деп сорады.
— Жоқ. Телеғрамманы күтип отырмыз. Бизиң колхоздан 

нешеў? — деди председатель.
— Екеў.
— Онда быйылғы жылы алдынғы балықшы усы Жәмий- 

ла менен Жумабай екеўи ғой. Жиберемиз.
Тилеўм)фатов аң-таң болып турған Жәмийлаға жымы- 

йып қарап:
— Нөкиске барған соң тағы адасып кетпең, — деп кең- 

килдеп күлди.
Жэмийла уялып төмен қарады.
— Енди, — деди секретарь күлкисин тыйып, — жети- 

сеғиз күннен соң Нөкиске барып, санаат хызметкерлери 
алдынғыларының слётына қатнасып қайтасыз.

Жолдас. Секретарь!— деди Жәмийла — ертең балық- 
шыларға барып жыйналыс өткерип, фронтқа жәрдем ҳақ- 
қында мақул деғен қарарын алсақ қәйтеди? Мына дайым,
— деп колхоз председателин көрсетети, — ертең бир күн 
жыйналысты урыс питкенше апаражақ.

Тилемис шекесин сыйпады:
— Усы ағитатор менен партком секретарынан-ақ күй- 

дим, — деди дәлкек етип — мен аў-дузақть1 көбейтип, ба- 
лықты нобай жибере берейин деғеним қэте болса, пәсинен 
қайттым. Ертең жалпы жыйналысты мейли өткерейик.

— Ҳэ, солай болсын, — деп райкомның секретары -  
жаўьшғерлерғе азық та, балық та, ушьгўға самолёт та керек 
ғой!

Жэмийла хошласып, енеси Назлы менен үйине қайтты.
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ЖӘМИЙЛАМ ҚАЙДА!

...Саратанның тамылжығын қапырық ыссы күни. Түс 
мезғили. Артқы шийи түрилғен қара үйдиң төринде Назлы 
кемпир, жапсарында Жэмийла отыр. Кемпирдиң нэзери 
көтериңки, келбети қулпырып. Әскербайды алдына алып, 
ыңылдап қосық айтып отыр.

Жәмийланың алдында бир жапырақ қағаз жатыр. Еки 
көзин усы қағаздан айырмайды. Аўьф дэрт жүреғин кернеп, 
окпесин исирди де, эйтеўир тынысы тарылғандай сийрек 
ҳэм терең демин алады. Келбет оңинде иренжиў, ыза ашнў- 
дың арпалысқан толқыны жатыр, шаппаттай қағазды қайта- 
қайта оқыйды.

...«Жәмийла! Аўьшға қайттым. Әскербай менен күтип 
ал... Сапар».

Жәмийла телеғрамма келғели кошеғе сийрек шығып, 
көбинесе үйинде ошарылып отырып қалды. Аўьш арасында 
жүрсе биреўлер оны эжиўалап, сыртынан күлип туфғандай 
сықақлағандай, жабықтан сығалап элле ким ермеклеғендей
— кулласы. ҳэмме оны «отырса опақ, т)фса сопақ» етип 
масқаралап турғандай өз-өзинен қысылады, сыртқа шықса 
кеўил жабығып, еңсеси түседи, отырса ой шырма^ығына 
оратылады.

Жолкер кемпир келинниң ғам кеўиллиғин ҳэр түрли 
ойға жорыйды... «Дүзде болмаса, үйимде биймезғил боса- 
ғамның сықырлағанын сезғеним жоқ. Жас жан ғой, қәйдем, 
дүзде элле қәйтип!... Дуў-дуў әңғиме, насақ соз, келиниме 
жабылған ғәремет қулағымды жарып баратыр. Ойсызлық 
етиппен, мен мэстен тынышыма отыра берсем болмай 
ма!»...

«Келиниң баласын алып кетеди. Стахан балаға басын 
байла» — деғен шуғыллардың созине ерип, айдай жүзине ат 
туяғындай таңба салдым. Ишинен мени ғүналап отыр ма, 
қәйдем билейин?

Бас бармағын жағына таянып отырған кемпир:
— Нөкиске баратуғыныңды не қылдың, келин? — деди.
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— Қәйдем, ене, балаң да келип калатуғын ўақмт шама- 
ласты ғой. Не ислеримди билмей отырман. Ақылым сарсаң!

— Ойтпе, Сапаржан енди келетуғын болды ғой, к>да 
қэлесе, -  кемпир еки қолы менен жағасын услап. бирнеме 
деп ғүбирледи. — Тэўбе еттим! Қуллық! Шүкир! Мыңда 
бир ырзаман. Қаршығам қолыма қайта қонды... — Кемпир 
жеделлениңкиреп сөйледи-өзиңе сөз келип жүрмесин, Сәл 
жерде жыйнақтан қалып қойсаң... Армиядан келмей атыр- 
ған адам бар ма деп ғүналы етип жүрмесин, барып қайта 
ғой!

Жэмийла кемпирдиң ой төркинин ҳэр қыялға жорыды. 
Иштен өзи менен өзи ақылласты... Бир ойы: «Кетсем, 
Сапар мен келғенше келип қалар ма екен, суўьгт барып 
қайтаман ғой», дейди. Екинши ойы: «Қалсам, аўьгрдьгм 
десем: руксат етеди ғой, бирақ Сапар кеширек келсе, эри 
жыйналыстан қалсам» дейди. Үшинши ойы «Кетейин! 
Сапар келсин, өсекшилер маған жабылған қәреметти қал- 
дырмай оған айтып, иштеғи дебдиўин шығарсын. Гүман 
жоқ, несине қалтырайман. Жазығым болмаса, несине 
секиремен. Қэне, айтсын!... Мейли айрылыссын. Басқа 
биреўди-ақ алсын! Толқынсыз теңиз болмайды-болсын! 
Омир толқыны шайпалсын! Дүбелей т)фсын!.. Мейли!...
— Жәмийла түси бозарып еки көзи теңиздей түнерип, орны- 
нан турғанын өзи де сезбей қалды.

— Кетемен, ене, кетемен! — Жәмийла буўльгғьш. жүре- 
ғин ашы^ самалы кернеп, қамсығып сөйледи. Көзиниң пар- 
лаған жасын далаға төккиси келип, майданға шығып кетти.

* * *

Колхоздың конторында председатель алдында қара пап- 
касын жайып жиберип, заводтан келғен мағльгўматқа сөз 
салып отыр.

Урыстың зардабы оның да жанына аяздай батып жүр 
ме, ямаса елде қалған бала-шағаны асыраудың ғирдикарына 
қысыла ма, эйтеўир, быйыл шашы, сақалы буўрьгл тартып, 
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бедени тарамысланып, торсылдақтай торсыйған еки бети- 
ниң алмасы былбырап, жүзине айғыз-айғыз әжим енди.

Усы ^ақытта есиктен Қэлийла менен Мэтеке ғарры ки- 
рип келди.

— Тэке, мына ғарры менен келистим. Енди бизиң өти- 
ништи орынлап, балық аўлаўға жибер.

Тилемис Қэлийланың келбетине жымыйып қарап:
— Намаздай салпақлап кейнимнен қалмады ғой, Қәлий- 

ла! — деп еди. Қэлийла еки алақанын жайып:
— Ақыры, өзиң де ойлан! Ертең жиғитлер келғенде не 

деймиз. Теңизде балық аўлаўдан қорқып, қырда кемпир- 
ғарры менен нәрете тоқыдым деймен бе? Ең болмаса, бес- 
алты ңентнер балық услап. мен де Уатан қорғаўға үлесимди 
қостым деп мардыйып отырайын, — деп сипсе м)фтын сый- 
пады.

— Мейли, енди болмас! Жағадағы нәрете қайық суўлан- 
қырайды. Соны ремонтлап отыз-қырқ аў ал. Сөйтип, 
бесинши бриғадаға бриғадир бол. Кеше райкомның секре- 
тары Тилеўм)фатов келип, жақсы кеңес берип кетти. 
«Аўьшсовет председатели Узақбаев ҳэм меннен баслап 
барлық колхоз активлери өзлеримизғе план алып балық 
а^лаймыз. Колхозшыларға басшылық та ислеймиз. Енди не 
қыламыз, ақыры. Урыстың қашан питетуғынын ким бил- 
син. Бир балық усласақ та армияға жэрдем ғой!» — деди.

— Бул бир табылған ақыл екен, бала! — деп Мәтеке 
ғарры сақалын сыйпап қойды. — Баллаларым, қәйтсе де 
а^ырлықты ийинлеп, кеш жатып, ерте турып, ат салыса 
көриң. «Бирликли ел азбайды» — деғен. «Балық басынан 
ширийди» деғендей бул жақтағы қалған елат мойын бер- 
мейик!

— Әлбетте! — Председатель ғаррыға елжиреп қарады.
— Мэке, Досаннан хат келип тур ма? (Қырқ жасында 

көрғен жалғыз баласы армияға кеткен еди).
Гарры муңайып төмен қарады. Қәлийла шығып кетти.
— Хабар тыйылды ғой, шырағым!
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— Жаралы болып ғоспитальда жатырған шығар, ямаса 
қайтып киятыр ма...

— Эўмийин! Келсе тойға байлап қойған бир қошқарым 
бар.

— «Қошқар» деғен ўақта председательдиң есине ферма- 
ның малы түсти.

— Мэке, жаңағы Қэлийланы жибермей т)ф едим. Кем- 
пир-ғаррылардың тартқысынан қутылды.

— Не қылайын, қосшым, — деди ғарры. — Бүғин бес- 
алты күннен бери мен балыққа барайын, сен қырдағы 
жумысқа басшылық ет, аға! — деп мийиме курт болып түс- 
ти. Балықшы аз болған соң сени де аядым.

— Рахмет! Ал енди қыстың энжамын ерте көрмесек, 
малды қырып аламыз. Сонлықтан, аўьшда иске жарамлы 
адам болса түске шекем орғызып, түстен кейин ғөне аў, 
нэретелерди ремонтларсаң. Ҳэзир бир кулаш тор алтынға 
берғисиз болып тур.

— Ол жағынан қәтержам бола бер, иним, — деп Мәтеке 
орнынан т)фған ўақнтта есиктен бир бала жу^ырып келип, 
Тилемис аға, Сапар келди! — деди хаплығып сойлеп. 
Председатель хаўльгғьгп:

— Сапар! — председатель орнына ушып турды.
— Аўа.
— Тири ме? — деди сасқан ол.
— Тири, балдағы бар. Жаңа катерден түсти.
— Жүрейин онда. Мәке! Кемпирине қутлы болсын айта- 

йық. Олғен жерден тирилип келди, — деп орнынан турды 
да, Мәтеке менен Назлының үйине қарай кетти.

Тилемис келсе, үй толы ҳаял-еркек екен. Үстинде сары 
көйлек, шалбары бар, белинде үлкен тоғалы былғары қайыс, 
оң аяғын алдына созып, қызыл шырайлы солдат жиғит 
үй толы адамлардың ортасында жаўқьшдап сөйлеп отыр. 
Кирип келғен Тилемисти корип, қапталындағы балдағына 
сүйенип орнынан ушып турып, сәлем берди.

Тилемис корисип болған соң, жиғиттиң бир аяғын 
жойытты. Ол аяғы жуўан саннан кесилғен екен. Ол ишинен:



«Фронтқа кеткенлердиң ҳэммеси усындай майып болып 
келеди екен ғой», деғен пэмғе кетти. Қалай болса да келе 
берсе болғаны ғой», — деди тағы. Жиғиттиң ажары ағарып, 
денеси шыйрақланған. Кийимлери де шебер пишкендей 
қуйылып т)ф. Тек бир аяғының кемислиғи ғана усы сым- 
батты бузғандай...

Тилемис узак ғүрриңлесип маўқнн басқаннан кейин:
— Иним, урыс шығынсыз болмайды. Бир мүше менен 

қутылғаныңа шүкирлик ете бер! — деди.
— Әй, ҳеш ғэп! Халық ушын неше аяқ берсең де көп 

болмайды, — деп Сапар мардыйып сөйледи.
— Қыр жумысында. складта-ақ ислерсең-дә.
— О неси, аға, дэкең ертеңнен баслап қайыққа минип, 

балық а^лайды, — деп председательдиң сөзине өжетленди.
-  Фронттағы жиғитлердиң ақырғы тамшы қаны қалғанша 
жаў менен ғүреседи. Тынышлық жерғе келғен соң бизлер 
енди жанның пайызын ойласақ, урыстағы қалған жиғитлер 
менен кемпир-ғаррыларды ким асырайды. Бизғе бир қайық 
пенен елиў бас аўдь1 сазлап қоя бер аға! — деп Сапар 
мыйығын тартты.

— Ырас айтып отыр ма? — деп Тилемис пенен Мәтеке 
бир-бирине қарасып, жымыйып күлди.

Сапар ҳэр адам келғен сайын есик бетке жалт-жалт 
қарай береди. Ол Жэмийланы жойытып отыр еди.

* * *

...Сапар минип киятырған, «Париж коммунасы» кәтири 
аўьшға түс аўа келди. Тайда туяқ қалмай ауылдың бала- 
шағалары жағаға жыйналып, Сапарды күтип алды.

Көптиң арасында Сапар анасы Назлының зарланып 
жылап киятырған саз даўьгсьш еситти. Ана айтынып жылап 
киятыр еди. Арқасында Әскер жиғиттиң баласы Әскербай 
бар. Бала анасының неғе жылап киятырғанына да, көп- 
шиликтиң неғе жыйналып турғанына да таңырқанып, ҳэр 
кимниң келбетине мөлтилдеп қарайды.

Кэтирдиң палубасында еки балдаққа сүйенип солдат 
жиғит көпшиликке жаўқнлдап қарап т)ф.
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Кәтир Ақдэрьяның жағасына келип тоқтағаннан кейин 
Сапарды еки-үш жиғит кэтерден сүйеп түсирди.

Көпшилик баласы менен көриссин, — деп анаға жол 
берди.

— Олғен жерден тирилғен, шырағым!.. Енди өлсем эр- 
мансызбан... — Сарғайып сағынған кемпир Сапарды қу- 
шақлап еки бетиниң алмасынан порсылдатып сүйди. Бирақ 
қанлы саўашта жүреғи қатып, бауыры суўьгған жаўьшғер 
анасының мийримли қушағында елжиресе де еғитилип кө- 
зине жас алмады.

Сапар анасының қушағынан жаздырылған ўақнтта бир 
ҳаял жақынлап келип:

— Мэ, мырзаға! Сен кеткендеғи келинниң қ)фсағында 
қалған жэдиғериң. Атын Әскербай қойдық. Бирақ кемпир- 
диң баласы... деп ҳэзиллеп Әскербайды Сапарға берди.

Сапар еки балдағына сүйенип т)фып, Әскербайды қолы- 
на алып, бетинен сүйди, ажарына тиғилип қарап, мыйығын 
тартты.

Әскербай солдаттың жүзине дәслеп жатырқап қарап 
турды да оннан соң көкиреғиндеғи орден-медалларын услап 
көрди.

Сапар Әскербайды анасына қайтып берди де көпши- 
ликтиң арасын сығалап Жәмийланы жойытты.

— Жәмийлам қайда?!..
Сапар оны: «Ийбе етип, үйде қалған шығар» деғен 

пэмғе кетти. Бирақ не ушын үйде жоқ. Көпшиликтиң орта- 
сында отырып Жәмийласын сораўға эдепсизлик көрди. 
«Олип қалған шығар» деп сораўға жүреғи даўамадьг 
Жэмийла! Женочка! Қандай сүйкимли ақыллы қыз еди. Бул 
оны қандай сүйсе, ол да буны солай сүйер еди. Армияға 
кетерде дэрьяның жағасында қалып баратырып, кәтир- 
диң қарасы семғенше жипек орайпеғин былғап, қара 
көзинен моншақ-моншақ жас төғип турған Жэмийласы 
көз алдына елеследи. Сапар орнында сабырлы отыра 
алмай тыпыршықлай берди. Анасынан сораўға, тойдың 
энжамында жүрғен оның саўа ўақтнн таппады. Гарры-кем- 
пирлерден сорайын деп бир оқталды да, биреўғе турмысқа 
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шығып кеткен болып, журт алдында күлкиғе қаларман. 
Нәзеримди пэс тутпайын! — деп көкирекке салып, жаўьга- 
ғер жиғит қаншама өзин берик усласа да, кем-кемнен адам- 
лардың сораўьгаа жуўап бериўғе ериншеклик басып, кеўили 
қобылжый берди. Ол Жэмийласын жойытып отыр.

— «Олдимекен!» деғен ой келди кеўлине, тағы олимғе 
қыймайды. «Олғенде, — деди ишинен — еситтирғенде 
мениң жүреғим жарыла ма! Олим менен айқасып, талай 
қурбанларды көрғен суўьгқ жүрекли жаўьгағермен ғой!» 
Эмиўдэрьяньш бойында ғаздай қатар осип, ийримли ағыс- 
ларда қалақ ойнап, мектептиң кең класс жайында парталас 
отырған сүйикли Жэмийласы коз алдында елеследи де 
т)фды. Есиктен ким кирсе де Жэмийла шығар, — деп 
жалт-жалт қарайды. Сонда «мен сен ушын туўьглғанман 
Сапар-аў» деғен ҳақ кеўилли, пэк жанлы, жипектей жумсак 
минезли, табанлы созли Жәмийласы қайда?

Жа^ынғер жиғиттиң ярын жойытып пошалап отыр- 
ғанын зейни илғен Тилемис Мэтекени ымлап, майданға 
шықты. Үйғе кирип баратырған, есиктен шығып киятырған 
адамларға «келин ҳаққьгада баланың көзинше ғэремет 
соз айты^шы болмаң!» деди де, Мәтеке менен алысыраққа 
шығып:

— Қәне, Мэтеке қалай ислесек екен, коп жасаған атың 
бар ғой, — деди Тилемис жүресинен отырып.

— Қэйдем, иним. Әбзели, Нокистен келе берсин. Озлери 
есабын табар...

Сапар келғен күнғи тойдың қэрежетин колхоз басқар- 
масы көтерди. Аўьш адамларының бир қатары қутлы бол- 
сынға келип болған соң Сапар бир тыныспасында кем- 
пиринен Жэмийланы сорады.

— Нөкиске кешеғиниң алдынғы күни кетип еди, шыра- 
ғым. Келинниң жақсылығын умытпайман. — кемпир журт- 
тан бурын өзи айтқысы келип, баласын оңашарақ алып 
шықты: — Келинғе ырзаман... Бахытлы болсын!... Сениң 
жоқлығыңды ҳеш билдирғен жоқ. — Кемпири мақтаған 
сайын баласы мазатланып, күле береди. — Сойтип, шыра-
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ғым, қайсы бирин айтайын. Кийимимиз пүтин, тамағымыз 
тоқ. Ер азаматтай нашар екен ғой!

— Апа, көкке шығарып мақтадың ғой!
— Ҳе, мақтамай неси бар. Қыра^лы қыста, жаўьшльг 

бэҳэрде, даўьшль1 теңизде балық аўласа. Ж)фттың ҳаял- 
ларындай күн шуўақта отырмаса! Шүкир, абырайы да 
жаман емес... дилиғат болып жыйнаққа кетти. Бирақ...

Кемпирдиң түйилғенин сезип:
— Айта бер, апа! — деди.
— Былтыр қыста стахан бала менен шерик болып, ба- 

лық аўлап жүр еди ғой, соннан теңизде муз бенен екеўи 
ығып: — буннан арғы сөзди айталмай, кемпир суўьгқ демин 
алды. Сапардың да түси оңып кетти.

— Соннан ығып кете берғен. Эйтеўир, алла яр болып, 
жети күн деғенде ме, қазалы жақта жағаға шығып, булар 
талып, қызыл к у м д а  жатырғанда, эйтеўир, алла яр болып, 
«експедсе» — дейме...

— Экспедиңия шығар.
— Аўа, тилим де келмейди соның атына. Сөйтип, 

жаңағылар машинасына салып, Тахтакөпирғе экелип, док- 
торханаға апарған. Сөйтип, бул жаққа хабар етипти. Мен 
сирэ еситсем к> лағым ғер болсын, үйғе келғен соң билип 
жүрмен. Эйтеўир, теңизден келғенғе усамайдьг-аў Мени 
кориўден жылап көристи... Қүкиметтиң садағасы кетейин! 
Бурынғы заман болғанда өлиғин ғарға жейди. Доктор бол- 
мағанда лепсе аўьфьгўьша шатылып өлер еди. Әне, эдил 
«патша» )гсы, шырағым! Жети күнғе шекем самолёт пенен 
излеп, райкомлар толқындай теңселғен...

Жа^ынғер жиғит анасының урыс басланғалы ой-өриси- 
ниң эдеўир өзғерғенлиғин иштен тынып пэмлеп тур. Ал, 
өзи Уатанды қорғаў ушын қан майданда қан сорпа болған 
мийнетине ырза болып, сүйсинғендей кең ғеўдесин керип, 
мардыйып т)фды.

— Ишке кирип демиңди ал, шырағым! — деғен анасы- 
ның мийриманлығына қарсылық көрсетип, — «Ақдэрьяны 
бир көрип келейин» деп балдақ пенен секирип жүрип жаға- 
ға қарай кетти.
200



*  *  *

...Ақдэрья! Ақдэрьяшылармыз... Ақдэрьяга бараман. 
Ақдэрьяның баласыман, деп сени анамыздай аймалап, 
атамыздай мәпелеп атына мардыйып, мазатланып едик. 
Ақдэрья саган деген м\ хаббаты м ызды ң шеги бар ма еди. 
Совет заманында жаңгырган қоныс! Мен туўе атам менен 
анамның киндик қаны тамган жер. Мың дүркин қыз-жигит 
кэмалга келген елат. Ақдэрья сениң пейзажың өз алдына 
гой!

Ақдэрья сызылып агып тур. Еки жагасын кернеп, кена- 
рын толтырып, кубладан бир алп күш арқага асыгып бара- 
тыргандай. Орге қарасаң, сансыз нөкер атларында шабыра 
толқынлар желкилдеп, секирип ойнап киятыр. Жагасын 
жалап қойна^ытлап, тасып-көпирип ийирим тартып, тоқсан 
түрли өнер менен ойнап аққан нэўпир сл удың агысы жа- 
ныңа лэззет берип, к>марттырады. өзи менен қоса сени 
де йоштырады, бойыңды балқытады, салқын ҳэўиринен, 
жипек лебинен тынысың ашылады. Сынаптай гирбиңсиз 
ҳаўасьш айтсаң-о! «Кеўил көтерсең дэрья жагасына шық» 
деген усы дагы...

Жаздагы көркин айт. Еки бойы жасыл ақ теректей 
салланган қамыс, пишен, жекен... Дэрьяның бетинде қа- 
йықлар қ)фдай қатнаган. Ақ желқомлар теңиз үстиндеги 
шагаладай. Әне, гүңиренип, суў поезды пароход киятыр. 
Жас балалар жуўьфьш жагага шыгып, жанма-жан шеши- 
нип, дэрьяга бойын таслап, пароходтың артында киятырган 
еспе толқында әткөншек тепкендей шайпатылып кумарын 
тарқатады.

Түнги көркине қара... Маўжьфаган түн. Аспанда қа- 
лыққан айдың сэўлеси қытыгына тийгендей гүмис тол- 
қынлар тынымсыз шапшып ойнайды. Дэрья ақшамында да 
турмыс ҳэрекетинен қуры қол емес. Балықшылар уйқыга 
кетти дей ме түн болса балықлар теңизден шубырып шы- 
гып, дэрьяның агысын өрлейди. Бирақ балықшылар ол 
«шайтанның» бул минезине қанық. Оның менен жастан 
сыр минез болып өскен балықшылар геўгим тусиўден
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қоргасын ау, қаиықларын сазлап ескек таяуын көп тоқыл- 
датпай жетпис-сексен кулаш аўларьш дэрьяның ортасына 
кереди. Жагада эне жигирма-отыз қайық нэўбет күтип 
тур. Биреўлер аўларьга тарап, биреўлер кемениң ишинде 
уйқылап жатыр, жэне биреўлер жагага қуйқылжыган 
эңгимесине балықшыларды күлдирип отыр. Биреў дэрья- 
ның ортасында, биреў — жагада өтирикли-шынлы қосық 
айтады. Ермек керек, әңгиме таўсьгладьк таң еле узак. Сон- 
лықтан қызық ертек те, жаңылтпаш, аңыз сөз де, мереке 
жыйынның гэпи де, дәстан қысса да, — кулласы Әбдир 
жнраў менен Ещан бақсы да, Айымхан менен Юлдаш та 
)гсы жерде. Ҳэр ким барын ортага салады. Айыпқа сана- 
майды. Хош ҳаўаз лапыз бенен дарылдақ даўьгс та усы 
жерде. Музыка эсбапларымыз кемис деп налып отырган 
балықшы жоқ. Қамыстан исленген қобызды көргениңиз бар 
шыгар. Әне, биреў еки қамысты қыйқылдатып «Алпамыс» 
ты төгип айтып отыр. Саз ылайдан соққан үшпелекти шерт- 
кен шыгарсыз. Бир жигит түрли намага салып тур. Бир гана 
дуўтар бар. Бирақ отирик дуўтар аз емес. Неге десеңиз, 
соққыны алып, дуўтарьг жоқлар оз даўьгсьша жалганнан- 
ақ қоса береди... Айтпақшы, отирик дегеннен шыгады- 
аў, балықшыларда өтирик қосық та болады. Мәселен аў 
салым жерден дэрьяның ортасына шыгып аў салдың. Агыс 
пенен ықлап бир шақырымдай жерге барган соң, ауцы 
слуырдың. он бес-он алты суўен алдың. Жагага шықтың. 
Дэрьяны өрлеп баягы аў салым жердеги адамларга келиў 
керек. Арқан тартып, кемени орге сүйрейтугын ескекше 
пақыр! Қарманшы тек кемени дүзеп отырады. Жаны рэҳэт! 
Коп балықтың куўаньнльгна йошпайтугын балықшы жоқ. 
Қарманшы йошып қосық айтқысы келеди. Усы ўақта бир 
еки а^ыз қосықты ядламаганына иренжийди. Неде болса, 
куўаньгшьш билдиргиси келип, саз даўнсқа салып, барлы- 
жоқлы қосықларды шоплейди.

«Ақдэрья бойында өстим яранлар».
«Қызлар мерекеңди, қызлар үйге кир».
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«Ақсүңгилдиң оң жағында ошағы».
«Кетер болсаң хош аман бол. Бозатаў».

Ямаса «шайырлық йошы» келип:
«Ақдэрьяның қамысы,
Қыздай суль1ў қара тал.
Гүмис шабақларым бар.
Мотор яңлы. қайығым»

деп гэ «Арнўхан», гэ «Бес перде» намасына салып, көте- 
рилип-басылып киятырган балықшыларга «ҳэ» десең, тым- 
тырыс бола қояды. Бул уялганлық белгиси.

Тагы бир өтирик бар. Ол: «балықшыга бир асым^ өлсе 
де айтпас ырасын» деген нақыл. Он суўсн алып киятырган 
балықшыга:

— Мәке, қанша алдың? — десең.
— Әй, бир-еки суўсн алдық гой, — деп шынын айтпас.
Балықшы отагасылар! Оз баламыз бизге мин қойганы

неси? — деп кеўлицизге мәлел алсаңыз, эпиў етерсиз! Мий- 
нети менен жазган қосыгын бузып айтқан соң жазьгўшьг да 
жэбирленеди. Ал, «балықтың санын айтсаң, аўга көз тийе- 
ди!» деген бийкар эңгиме.

Солай етип, түнги балық аўлаўда жьфаўдьш алды 
Әбдир, кейини Жумамуратқа шекем, бақсының алды Ещан, 
кейини Тәжибайга шекем, артистиң алды Иолдаш, кейи- 
ни Сэтпайга шекем, сазендениң алды Айтжан, кейини 
Махмутқа шекем келе береди.

Енди оқы^шымнан кеширим! Озим балықшылыққа 
жаны қумар Ақдэрьяның баласы болган соң көбирек суў- 
ретлеп, дэрья бойына шыққан Сапарды естен шыгарыппыз. 
Қэне, жа^ынгер жигитке қайта оралайық.

Жагасында туўьгльгп өскен Ақдэрьяның буйра толқын- 
ларына, ийримли агысларына, көлдиң сүйригинс семирип, 
ардаңлап жайылып жүфген желини жардай сыйырларга, 
дэрьяны өрлеп баратырган желқомлы кемелерге машқы 
етип, жага бойының қоңыр самалына төсин керип, киршик- 
сиз ҳаўасьш симирип жутып. маўжьграгандай болып, ели- 
тип балқып т)ф еди.
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— Әскер қәйним, пошалап кимге қарап турсаң? — деген 
ҳаял даўьюқа селк етип, оң қапталына көз салып еди, жар- 
дың баўрайьшда суўга толы шелеклерин қапталына қойып, 
тигилип т)фган Сэлийманы көрди.

Екеўи де бир-бирине күле шырай менен сэлемлесиў 
ушын қарсы жүрди. Сәлийма еки балдаққа сүйенген пиши- 
нине, геллектей аягына сүзилип қарап, муңайган келбет 
көрсетти.

— Эйтеўир, тиришилик жақсы. Желдей есип жүрген 
қандай жигитлер едиңиз! — Ҳаял қамсыққан болып, көйле- 
гиниң жеңин көзине көлегейлеп еди, баўьгрьг еримеген 
соң келистире алмай, қайтадан қэддин жыйнады. — Сени 
«өлди!» дегенде, қурдас, өз маңлайымнан айрылгандай 
жүрегиме қоз басылды. Бир күни оң қабагым тарта береди, 
жулқынып тартады, жүрегим ҳэўлиреди. Бул не болды 
жаным деймен, соның арасында-ақ хат келди деп аўьш шуў 
ете қалды. Сениң к>уанышың екен, қ)фдас!

Жаўьшгер жигит балдаққа сүйенип жадырап күлип, 
хаялдың эңгимесин ықлас пенен тыңлап т)ф. Сэлийма 
жигиттиң нур шашқан қызыл жүзине, бадана көзине, кең 
ыйыгына, қайқайган төсине көзин жуўьфтьш, өңирине 
тигилди.

— Мына өңир моншақларың не, қурдас! — деди жолкер- 
ленип.

Сапар мыйыгын тартып, өңирине бир қарап қойды да:
— Мьшаў «Қызыл байрақ», мьшаў «Қызыл жулдыз», 

қалганлары медал гой... деди.
— Әскерге барганлардың ҳэммесине бере ме?
— Ис көрсеткенге, хызмет еткенге!
— Ҳе, солай де... Ал тагы бир сораўьш бар, қурдас, 

кеўилице келмесин, енди бурынгыдай балықшылық кәси- 
бине жарай алмайсаң гой. Соның ушын, баслық я аўьш 
кеңес етип қоятугын шыгар.

— Армиядан қайтқанлардың ҳэммесине баслық я аўьш- 
кеңеслик жете бере ме?!
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Сапар ишек-силеси қатып күлип, пәмине «қаяллардың 
садалыгы ма екен!» деген ой келди. Жигиттиң бул күлки- 
сине ҳаял да кеңкилдеп күлип қосылды да, баягы дыгын 
усы жерде қайтаргысы келди:

— Сойтип, Жәмийлага қарап т)ф екенсең гой! Ол саган 
қараганда табанлы гой. Еле бес-алты күн дэрьяның бойын- 
да саргайтар. Әдира қалсын. Олген жерден тирилип келген 
куйеўинин келгенине қарамай Нөкисте не жейди дейсең, 
ол қатын... Оның менен маган «ишшилик» түсип қалыпты. 
Әскержанды таслап... Қууаныштың ишинде болмас па...

Сапар оның сөзин ҳэзил деп түсинди.
— Ол да бизди бираз күнлер күтти гой, биз де гезеги- 

мизге күтейик те, — деп күлди. Сәлийма жигиттиң ишине 
қатнў салнў ушын гэпти балалата берди.

Күткенде оның бир өзи ме? Куйеўин олди деп ас- 
абатын берген қатынлар да босагасын таслап кете алмай, 
үйинде саргайып отырган жоқ па. Сен базарлап кетипписең. 
Урыс... Мен хаялыңды жаманлай қояйын деп туфганым 
жоқ. Гэптиң сирэдагысын айтаман.

Сапар ызалы күлки менен мырс етип, хаялдың созин 
ҳэзилге аўдардьг

— Келген соң сениң көзиңше бир «сабап» алайын. О 
қалай болады?

Сәлийма ермеклеген түр менен жигиттиң бетине тиги- 
лип қарап:

— Әй, ол сабатнўдан кеткен шыгар! — деди.
— Кеткен шыгар? — деди жигит қайталап. — Неге?
— Ҳаял ишинен: «Шыбықтың ушын жүрегине тийгиз- 

дим гой» деп Сапардың сораўьша жалт берип:
Асыгып турман, қурдас. «Отқа келген хаялдың отыз 

а^ыз сөзи бар» деген, сени корген соң қайдагылар есиме 
түсип, ишимдегини ақтарап атырман... гәптиң торкинин 
ацлаў ушын балта-шотлық исиң бар, — деди де ийин ага- 
шын көтерип, үйине қарай жалт берди.

Сапардың ақылы сарсаң болып, Сэлийманың қарасы 
семгенше изинен қарап бир орында қалшыйып турды да 
қойды...
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Сапар үйине келип түни менен тоқсан ойдың торабын 
гезди.

Сэлийманың жагада айтқан «сабагаўдан кеткен шыгар» 
деген гэпи жигитке кобьглжьгў салды. «Еситсең үйге бары 
неси!» «Аўа, дурыс айтады — неге мени күтип алмады? 
Мен киятырганда оның Нөкиске қарап кашьгўьг не?... 
Меннен жалт берип қашқандай не гүнасы болды екен... 
Эҳ, Жэмийла! Бир шугылдың дузагына илиндимекен? 
Меннен өлди деп хат келиўден... Ол актив усайды... 
«Сапар орнынан өрре турып солдат гимнастеркасынан 
папиросын алып, тутандырып. исинген өкпесине буўдак- 
буўдак ашшы түтинди серипти. Қапталында пыснап, 
шийрин уйқыда жатырган баласының жанарына тигилип, 
гүрсинди. Жүрегиниң кенарында сеңдей согысқан бир 
ызалы ҳэсирет қабына сыймай кернеп баратыр... Оның көз 
алдында саўашлн күнлер елеследи. Ол жаў менен урысып 
жүрип уллы рус елиниң талай ауылларының дузын татты, 
тылдагы қалган кемпир-гаррыларды, жас балаларды, ҳаял- 
қызларды көрди. Бир саўашта өз ротасынан жазым бо- 
лып партизанларга қосылып кетти. Түнде тыңшы болып, 
немеңлер басып алган аўьшларга келип жүрди. Ер жүрек 
партизанларга жаў басып алган ауылдың Уатанга садық 
талай ^аял-қызлары қол-қанат болып жүрмеди ме? Фронтта 
қан кешип жүрген куйеўлеринин жеңиси ушын қанша 
қосемет болды. Бирақ душпан ўақнтша хүжим еткен 
аўьшлардагь1 бирли-жарым азгынлар не? Ол ҳарамьшар 
келешегин не билсин, еки-үш күн фашистлердиң порсыган 
колбасаларына тойганын мэп көрди. Әй, олар мың гүлдиң 
ишиндеги бир Ошаган гой! Бул жақта-ше? Сапар келгели 
елдиң басы-аягына кирип шыққан жоқ. Сонлықтан, бул 
сораўга шорта кесип не айтсын? Бирақ ел еле питеў. 
Т)фмыс та баягыдай, — Сапар қолын бир силтеди. «Несине 
ынжыламан... Суў көрмей етик шешип...»

...Жоқ Сәлийманың сөзиниң жаны бар. Ертең алдап- 
арбап тилиниң астындагы қупыя сырды апшў керек...
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Сапар азанда солгын келбет пенен орнынан турып бет- 
қолын жуўдьг. Шайды шала-шарпы ишти де:

— Сагынып қалыппан, үйлерди қыдырайын, — деп 
орнынан турды.

Кемпир самсаз болып, баласының сыртқа шыққанын 
иштен жақтырмаса да сыр билдиргиси келмеди.

— Озиң бил. Жәмийла да бүгин келип қалмас па екен, 
шырагым, — деп салқын жуўап берди.

— Қэйдем, — деп Сапар үйден кемсалыйқа шыгып кет-

Кемпир қарап т)фды да «у\» деп салқа түсип отыра 
кетти.

ШУҒЫЛ

Откен қыста Сәлийманың жиберген хатын Ажар Жума- 
байга куўь1стьфь1ўдь1н есабын таба алмай Қэлийлага ойлас- 
ты. Қуў сөзли, ушқындырма гэпке қайымшыл Қәлийла 
Ажардың қолындагы үш мүйешли етип бүкленген қагазды 
жаздырып оқып шықты да ишек-силеси қатып күлип:

— Ферманы қойып, енди жол ортага барганлардың 
ашық хатын тасыйту гын болдың ба? — деп Ажарды илип 
қақты.

— Қуршаңқы гәпине қара буның. — деди Ажар қэй- 
нисин дәлкек етип — мен соннан шайы көйлек кийейин 
деп жүрмен бе, қара басыма еки шанага пишен тийеў 
а^ырлық соққан соң алдап-суўлап изиме ертип гүдиниң 
басына апардым. Ол өршиленсе, мен ық жагага шықтым. 
Хызметимди питкерген соң «нем кетер дейсең» деп бир 
жапырақ қагазын алып шықтым. Айып болса, үкиге тасла.

— Жоқ, тасламайық, — деди Қәлийла кеңкилдеп күлип,
— хатты маган берип кет!

Арадан үш-төрт күн өткен соң аўьшга азық альгўга 
келген Қэлийла Сэлийманың үйине келип, көк конвертти 
усынды.

— Бул не жезде, — деди ҳаял жэдигөйленип қолын эсте 
созып. Әскер балалардан келген хат емес пе?
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— Әй, балдызым, саган интизар болган биреўдиц хаты. 
Оқысаң, түсинесең деди Қәлийла.

— Ҳим! — деди де сазарып, қасларын керди, оннан соң 
көзин сүзип, жыйна^лы көрпениң астына тыгып, Қэлийлага 
тосек салды. Қәлийла козиниң қыйыгы менен хаялдың 
келбетинен к>ўаньгш кейпин корди. Шай кайнатыудың 
энжамына кирискен Сэлиймага қарап:

— Балдызым, мен ушын ҳэлекленбе, дастурханыңды 
әкел, нан а^ыз тийип кетемен! — деди.

Сэлийма оган күле шырай берип, таңланган пишин 
билдирди.

— Неге, қыстана бересең, жезде! Шай ишип кетсең де 
жиберемиз гой. Балық, шабақ қалай? Жақбасым шыгып 
балыққа қатнаса алмаганыма өкинемен! Келип тур. жезде!

Сәлийма гэпке айналдыргысы келип еди, Қәлийла 
орнынан турып. наннан аўь13 тийди де кетиўге ыңгайласты.

— Жезде қуфы аўнз кеттиц-аў. Бир гүзе қатық бар еди, 
алып кетесең бе?

— Бере гой! деди Қәлийла жымыйып— жигитлерге 
базарлық болар.

Қәлийла гүзени қолтыгына қысып үйден шықты. Сәлий- 
ма сол шыгыуцан корпениң қабатындагы буклеўли қагазды 
ашып әйнектиң алдына барып гүбирленип оқыды. Жумабай 
былай жазыпты:

«Сәлийма екеўимиз ерли-зайыплы болсақ, сениң хыз- 
метсиз отырганың маган батады. Балық аўлаўга қый- 
налсаң, ең болмаса, фермага жумысқа қатнас. Военный 
^ақыт. Қаялың ҳайяр деп күледи. Мени хүрмстлесең усы 
тилегимди орынла!» -  Мийнет десе к> йқасы жуўлайту гын 
ҳайяр ҳаял қэйтерин билмей, еки күн жатып ойланды.

Үшинши күни бос гүзени арқалап қолында бир сазаны 
Қәлийла келди. Бул сапары аў дузак алып кайтьгўга келген 
екен.

— Мына балықты Жумабай «жиберип» еди, балдызым!
— деди Қәлийла. Қэлийла оган стахановшының ҳаяль1 бос 
отырса, газетага жазып масқаралайды деп үрейин ушырды.
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Сәлийма ақыры болмаган соң қайылшылыгын билдирип, 
тагы бир гүзе қатық берди. Қәлийла қатық тасыгыш болды.

Ертеңине Сэлийма фермага барып, бир-еки күн иследи 
де ҳэр сыйырды бир қаргап көнликпей үйине келди. Үш- 
төрт күн арадан өтип еди, Жумабайдың «гэпи» есине түсип, 
көнгелеп берейин деп складтан бес-алты аў алды. Оны да 
бир айга шекем питкере алмаган соң склад баслыгы үйинен 
алып кетти.

«Стахановшының ҳаялн да ылгаллы больгў керек» — 
деген Қэлийланың гэпин шынга алган Сәлийма Жэмийла- 
ның себил болып балық аўлап жүргенин Жумабайга жагы- 
ны^ деп жорыды да, сол күннен баслап Жәмийлага деген 
өшпенлилиги қозып, жини атланды. Оның көз алдында 
Жәмийла Жумабай менен өзиниң мухаббат гүллериниң ара- 
сында турган шеңгелдей болып көринди. Жәмийланы биреў 
мақтаса да, оның атын атаса да әжийнеси тутып қалады.

Жумабай менен Жэмийла музга ыгып кетти деген 
хабарды еситкенде бул ҳаял: «Қарасы өзи менен кетпей 
Жумабайды сорлатып кеткенине қара» деп гижинип, иштен 
ақыретлеп алган еди. Шөллегенде шайын, к>мартқанда 
қатыгын ишип, өткен-кеткенде: «Жумабайдың ықласы 
сенде, балдызым», деп Қәлийланың ушқындырып айтып 
жүрген гәплерин ҳаял хат пенен қәлемдей көрди.

Сапардан хабар келгели Сәлийма усы «көрермен» ды- 
гын жаңгыртып ашықтан-ашық сүрен салды. Үйме-үй 
кирип Жэмийла ҳаққннда мың қэремет тапты. «Жәмийла 
кеселханада баласын таслапты. Жумабай екеўи қашып 
кетипти. Моллага неке қыйдырыпты».

«Бул да аз» дегендей енди Сапардың келиўин айдай 
күтип жүрген Сәлийма дэрья бойында турганда гәптиң 
ушлыгын шыгарды да, таң ертең үйиниң тусында өтип 
баратырган жигитти қайырып, төрге төсек салып, әңги- 
мениң базарын қыздырды.

...Сапардан өлди деп «қара қагаз» келген ўақта Жэмий- 
ла шашын жайып, қара киймепти. Қайгырган пишин көр- 
сетпепти. А^ылдың кэтқудаларын жыйнап, жесир отыра
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алмайман деп Жумабайга қол салыпты. Кемпир сорлы 
илажсыз көнген. Қызыл ала кийинген. Енеси менен баласын 
таслап, Жумабай менен қол усласып балық аўлап, көлге 
кеткен. Кенедей пешине жабысып, муз бенен де бирге ыгып 
кетипти-мис... Тахтакөпирде бир ай кеселханада жатып, 
бала таслапты-мыс!»

Гэ куўарьш. гэ бозарып келбет-пишини атып киятырган 
таңдай к> былып. денеси безгек тийгендей қалтырап гэзеби 
атлыққан Сапарга Сәлийманың төбеси жалпыйып шөккен 
қақырасының ҳаўасн тарлық еткендей өкпеси исти. Деми 
қысты. Тынысы тарылды. Қамырдай көшип киятырган 
денесине солдат гимнастеркасы тарлық етти. Тула бойы- 
нан сыбақ тер ақты... Ол усы отырганда Жәмийлага 
көзи түссе атып жиберер ме еди, бүркиттей тарпа басып, 
салалы солдат пәнжеси менен өңешин үзер ме еди, ким 
билсин? Оның қэҳэри қайнаганы соншелли қарсы алдында 
патефондай тақылдап отырган Сәлийманың ҳэр сөзи жүре- 
гине қьшаўдай шаншылды.

Оның тақаты кетти. Сабыры сарқылды. Жаңа гана 
жайдары минез акк>ба жигиттиң қабагы түйилип, жүзи 
түнерди. Оның келбетин дүбелей жаршысы бир жумак қара 
булт басты. Кешеги Украина топырагындагы саўашта гай- 
бар ашы^ы қайта қурсады. Қапталында жатырган балдақты 
алып тунжырап орнынан т)фды.

Сэлийма орнынан ушып турып:
— Келип т)ф, қурдас: М-е-ен ақ пейил, аўьгзьгм жеңил, 

айыпқа буйырма! Не қылайын, сени көрген соң жарылып 
атырман! Дос жылатып айтады. Келип тур, қурдас! — деп 
иззет көрсетип қалды.

...Сапар колхоз кеңсесине қарай бет алды. Жүрип кия- 
тырып, сап жүреги агыстагы сүйриктей дирилдейди, 
толқындай ту^лайды, батыл жүрекли жигит элле неден 
қыпсанып -  қаймыгады.

Қапталынан өткен киси эжиўалап баратыргандай, 
артында элле ким сықақлап күлискендей, қара үйдеги 
га^ырлы оны өсек етип отыргандай қыйпақлайды. Жаўдьш 
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жалтарып қаймықпаган жүреги маҳаббат дәртин көтере 
алмады!

Кеңсеге келип Тилемистиң кабинетине кирежақ еди, 
басқарма агзаларының жыйналысы болып атырган соң 
қызыл мүйеш жайына кирип, дийўалда қыстырыулы турган 
«хүрмет тахтасына» көзи түсти. Жети-сегиз алдынгы 
балықшының суўрети т)ф еди, ол балықшыларга онша 
нэзер аўдармай қатар т)фган Жумабай менен Жәмийланың 
суўретине тигилди.

— Жумабай әдеттеги аўьгр минезинде теңиздей түнерип 
тур. Жәмийла күлимсиреген пишинде. Бирақ ықласлы 
күлки емес, ал ериншек шыққан күлки. Екеўи де Сапарга 
тигилип қарап тур.

Жумабайдың пишининдеги өзгериси мурт қойган. 
Астынгы ернине мингескен үстиңги ерниниң үстинде олпең 
жайылган мурт мурнына келгенде койьгўланьт питкен.

Аз сойлейтугын, жабық қабақ Жумабайды жоралары 
«индемес!» деп ҳэзиллессе де иске келгенде сал бокселиги 
жоқ. Бир жаққа шықса жеткенше тыным таппайды. Ескек 
ессе, таяў басса хэммениң алдында келетугын усының 
қайыгы. Бул гайратына сүйсингсн жоралары «окпеси жоқ» 
деп ардақлап сойледи. Қара күштиң ийеси!

Бойына питкен минези, — отирик-осек пенен иси жоқ. 
Қыянет жасаўга күтэ эбигер. Пустырмалап, қыйыстырып 
сойлеўге шорқақ ҳақьшқатьга айтады да қояды. Усы мине- 
зине қарап жоралары: «Жумабай орыс» дейди.

Ҳурмет тахтасынан козин жаздырмай усы минезлерин 
есине түсирип турган Сапар енди Жәмийлага бурылганда, 
есик тарс етип ашылды. Ишке кирип киятырган Қәлийла 
екен. Жигит салқын сәлем берди.

— Ҳэ, Сапар келинди таўьш алыпсаң гой... эй, жаслық! 
Келин болган да үйден шықпас едиң, билемен, пошалап 
жүфсең! Кемпирдиң үйине сыймай, келинниң суўретине 
қадалып турганыңа қара, енеңди!... — деп дәлкеклеп тур- 
ганда:
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— Бул не даўьфьгқ. — деди есиктен басын сугып Мэтеке 
гарры. Сөйлегенде а^ызының көшери оң жагына қозгалып 
кстсту гын. шырақ бет, көзи питлийген, ақ м)фт гарры тана- 
ўьшан гана күлки шыгарды. Жигитти уялтқысы келмей 
Қэлийлага ала топылды.

— Басың мелле асқабақтай болып, қуршаңгы сөзди 
қашан қоясаң! Әй, бэдбақ, жүр ана жылымды оңлап тасла- 
йық.

Сапар қызара бөртип, гарры менен Қәлийланың сөзине 
тек кубылган келбет көрсетип, үстине газета-журнал 
жайылган столга отыра кетти.

Бир-еки ж)фналды ашып көрди де оқьгўга мейил алмай, 
Ташкентте шыгатугын бир газетаның ҳэр бетин мэзи 
ашып, ишиндеги суўретине қыял аўдарьш, ойга шөмип 
отыр. Сэлийманың үйинен баганагы шыққандагы жүрегин 
шарпыган ашнў енди саяп урып, бир ойга тоқсырган еди.

Даўьш қуўган теңиз толқынындай шарық урган қыял 
дәрьясы шайпалып турган газетаның үшинши бетиндеги 
фотага жигиттиң бирден қыялы аўдарьшдн, айдын теңизде 
жылым тартып турган Жумабай менен Жэмийланы таныды: 
Ҳэр кимниң де қанына азлы-көпли сиңген қызганшақлық 
минез жигиттиң жүрегин қурыстырып тутты да, эйтеўир, 
газетаны жаўьш жиберди. Бирақ, «көзим түспесин» деп 
артына жалт бурылган менен «Ҳурмет тахтасындагы» 
Жәмийлага тагы көзи түсти. Жигит мэс кисидей ерктен 
кетип, ерксиз күлип жиберди. Қайтадан газетаның бетин 
ашып, суўретке жэне тигилип астындагы жазьгўдьг оқып 
отырып, бирден шоршынып кетти.

Сапар ызага буўлнгьш председательдиң кабинетине 
кирди.

Тилемис кабинетинде бир өзи еди. Есик ашылып 
гимнастеркалы солдаттың басы кориниўден өрре турып, 
есикти өзи бекитти де «отыр!» — деп стул усынды. Далага 
қараганда бөлмениң иши сәл салқьшлаў еди, сонлықтан да 
ол жарма қапылы әйнектиң бир жақлаўнн ашып жиберди. 
Ыссы самал бөлмениң ишин желпиди. Председатель орнына 
отырып папиросын тутандырды.
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Сапар жүрегиниң жарасына даўа болгандай сөзди күтип 
еди. Тилемис ҳеш нәрседен хабарсыз кисидей ушқары аман- 
туўел сорасып, колхоздың жумысы туўральг сөйлеп кетти.

— Усындай, иним. Көлде балық тартылып қалды. Дэрья 
таспай тур. Мына нәлет болгыр «гитлер» еле урысып атыр. 
Адам жоқ. Келте жип гурмелеўге келмейди. Откен жылы 
балық басқын болды. Быйыл не... Быйыл қапылып тур. Аў- 
дузак гөне...

Сапар председательдиң сөзин мак> ллап. өзиниң келген 
хызмет жагдайын айтты.

— Үйде отыра-отыра зеригип кеттим. Теңиздиң ҳаўа- 
сын да сагындым. Аў-қ)фал берсең бүгин талап ислеп кете- 
йин деп едим.

Председатель солдат жигиттиң дэслеп бет элпиажарына, 
оннан кейин майып мүшесине таңырқанып қарады.

— Жумыстың а^ырлыгын айтып, ҳазарланганнма қысы- 
нып т)фганың ба бул. Жоқ, мен бир аягың менен талап исле 
деп буйыра алмайман. Күтэ мийнет еткиң келсе, қырда-ақ 
исле. Складщик боп. Тек балықшыларга аў-дузақ берип 
турасаң. Майыбына шекем көлге жибереди, — деп журт 
күлер, қосшым.

Сапар өз тилегин орьгнлатьгў ушын бираз ойланып 
отырды да:

— Егер өз басыңызды сақлагыңыз келсе, мен ҳэзир-ақ 
арза жазнўга таярман! — деди.

— «Бир аяқ пенен-а!» — деди ишинен Тилемис. — Ба- 
лық аўлайдьг Сирэ, фронттан қайтарда усылай деп буйрық 
берген шыгар!...

Председатель ақырында аў-дузақга иретлеў ушын 
бир-еки күн гидирмесе болмайтугынын айтып еди. Сапар 
урысқа кетерде үйинде бир қоргасын аў қалганын, кемпири 
оны «баламның талабы қайта оралсын» деп қаршынга 
түйип сақлап қойганын айтты да, тек кеме сорады.

Председатель аўдьгн хабарын еситип қуўаньга кетти. 
Столдың тартпасынан қагаз, қәлем алып, дэрҳал буйрық 
жазнў менен болды.

Председатель Сапар менен хошласып атырып:
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— Жәмийла менен бирге саларсаң, аўдьк — деди.
Сапар б)гл сораўга:
— Көрермиз енди! — деп салқын жуўап қайтарды да, 

есиктен сыртқа шыгып, жигит ойланып турды.
— «Аўа, ескекшим қайда?»... «Айтқанды ислер ме екен, 

ол» — деди де Сәлийманың үйине қарай бурылды.
Есиктен кирип киятырган Сапарды көрип Сэлийма 

орнынан өрре турды да, жигиттиң қас-қабагына жалтаңлап 
қарады.

Урыстан жараланып келген ашьгўльг жигит Жэмийланы 
жазым етип, қэпелимде, гүнасына қаламан ба деген қыялга 
кеткен Сэлийманың кеўилине аяныш сезим келип еди 
жэне қаты^ланып: «Таты^лыгын бузбай қоймайман!» деп 
келбетин көгертти.

— Ал, Сэке гэп бар! — деп жигит балдагын дийўалга 
сүйеп. тосекке секирип барып отырды да мүлэйим ҳаўаз 
бенен сойледи, — бирге балық аўлайнқ. Сен ескекши бол, 
хақыңды тең жары бөлип беремен. Тек түнги уйқыга шыда- 
саң. Күндиз кешке шекем жатасаң!

Сэлийма тунжырап. бираз отырды. Оннан кейин:
— Жэмийла келеди гой. Куйеўимди тартып алды... деп 

тоңқылдап жүфер!
Сапар козине ашьгўльг қэҳэр жыйнап:
— Озиниң куйеўи бар гой... Менде не ҳақь1 бар... деп 

томен қарап муңайды.
Қәйдем, жақпасым бар еди. Жарай алсам... деп жуўасьт 

сойледи.
— Жарайсаң, Сэлийма! Мен бир саат үйде отырып 

парасатым жоқ. Жүрегим күйип баратыр. Дэрья бойына 
шыгайық, Сәлийма! Ең болмаса, үш-төрт күн аў салайық! 
Аясаңшы мени, Сэлийма!... Озиң гой өртеген! деп жигит, 
Сэлиймага ашьгўльг көзин қадады.

Жигиттиң айбатынан сескенди ме, болмаса, ая^шылық 
сезими ме, ҳаял орнынан ушып т)фып, дүз кийимлерин 
кийине баслады.

— Ҳэзир дэрьяның жагасына бар! — деп жигит буйы- 
рып сөйлеп, есиктен шыгып кетти.
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ҚАШ ҚЫ ННЫ Ң САРСАҢЫ

«Порлмтаў» заводының приемчиклерине балық тапсы- 
ры^ қэўипли — деген жуўмакка келип, Қэдир жолбарыстан 
қашқан доңыздай қамысты жарып баягы кетистен «Сары- 
бас» көлинен шықты.

Теңиздиң ортасынан қараганда алтын таўдай сарга- 
йып, мунарланып. жарқырап көринетугын жигердей на- 
мыслы б)гл көлди балықшылар «Сарыбас» деп атыр еди. 
Усы көл «Мойнақ» заводы балыгын қабыл етету гын 
колхозшылардың қарамагында. Ол еллердиң адамлары 
Қэдирге таныс емес. Қэўип-қэтерсиз ислеп, алагадасыз 
уйқылайтугын көл. Усы жагын ойлаган Қәдир бир түнде 
келди де балықшылардың изи түспеген қалың қопалықтың 
ишинен қос дүзетти.

Нэўбэҳэр келди. Көл теңизге ақ шатырын қурган 
қыстың қурысы тарқап қуяшлы күн мийтиндей музды 
мыстай қыздырды. Қар ерип, қызыл суў сарлап ақты. 
Көзгенекленип елгезердей тесилген муз қатықтай ириди. 
Қэҳэрли қыра^лы қыстың берекети қашты. Адамлар да, 
жанлы жаннўарлар да бэхэрдиң гөззал жамалына ынтықты.

Песин ^ақты. Таң ертеңнен бери гөне қайыгының ул- 
таны ҳэм жаклауының суў агатугын жарықларын тозгақ 
пенен питеп шыққан Қэдир енди қаза тоқып отыр. Оң 
қапталында үш-төрт баў қарагайдай ири қамыс, еки жагын- 
да бес-алты баў жекен жатыр. Жекенди есип, арқан етип, 
қамысты пуқталап қыршып, жыңгыл қора қыспақлагандай 
қамысларды бирим-бирим дизип отыр.

Жапан дүзде бир өзи. Дүньяның қызыгы менен оның 
иси жоқ. Қарысқан түн тақылетте. Ол бул күнде тили жаңа 
шыққан бала тәризли, адамлар менен қалай сойлесиўге 
де әбигер еди. Оның жолдасы — көл куслары менен 
жаны^арлары, елаты — кула дүз. Кеўилин сергеклеткиси 
келсе де, жазылысып күйсе де аспанды шарықлап ушқан 
шагалаларга, қопақтан-қопаққа секирген мэлим пышық- 
ларга машқы етеди. Тек соларга гана муңын шагады.
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Урлап алган Қәлийланың аў-қуралларьшан да жүда 
болды. Дузак тозган соң, «жэне бир-еки аў урласам ба 
екен?» деп оқталды да, батылы бармай қаза салганды 
макул көрди. Қанша жыл усылай жалгызлық пенен жабайы 
өмир сүретугынына оның көзи жетпейди. Тек урыстың 
тамамланы^ын саргайып күтеди. Ал )фыс басылса-ше?... 
Сонда ол ким болмақ?! Қәдирдиң буган да көзи жетпейди. 
Қайта халық есин жыйнап алып, қысылганда қол бермеген, 
тарыққанда жэрдем етпеген азгын төлди пахтадай түтсе 
қәйтеди!

Қэдирдиң жүреги суўлап. жүзи куўарадьг.
Кеште бир сарқыра^ық айдынга қазасын орнатып, 

а^ыр жатарга шекем тоқсан толганып, қыялга батқан 
Қәдирдиң көзи илинип кетти. Әлле неде сетем алып оянса 
бэҳэрги қара слуықтан денеси музлап. қалтырап атыр екен. 
Орнынан т)фды да кемесине минип қаза қараўга кетти.

Балық толы кемени сүйеп, сэске ўақтьшда Қәдир балық 
қабыл ететугын пунктке киятыр. Әне, үлкен баркастың 
машты көринди. Ол кеме көп қатнайтугын өзекке бурыл- 
май, қамыстың арасындагы қыснақ жолдан жүрди. Даўью 
жетер жерге келип, қопалықтың тасасына өзин ҳэм кемесин 
тайсалдырды да прием басындагыларга өлимсиреп қарады.

Приёмчик ҳаял екен. Бир балықшы балық тапсырып 
атыр. Адамлардың гаўьфласқан сести, — күлкиси еситилип 
тур. Балықшы приёмчиктен хақысын алып кемесин есип 
кетти. Енди тек баркастың адамлары қалды.

Қәдир таяўьш суўга салып, кемесин алга ийтерди.
Кеме таянып киятырган өлеси арық, жупыны, эбигер 

кисини приём басындагылар түксирейип қабыл алды.
Қәдир олардың сэлемине гана уяң даўью берип келбет- 

лерине қараган жоқ. Кемени үлкен судного байлады да, 
еңкейип, ишиндеги балықларды зэмбердиң ишине таслай 
берди.

Приёмчик ҳаял Қәдирди жатырқаган пишинде салқын 
шырай менен:

— Қайсы колхоздансыз? — деп бетине тигилди.



Қәдир оган қараган жоқ. Төмен қарап, нуқырып балық 
таслаў менен:

— Киров атындагы колхоздан, — деди.
— Ҳаял таңлангандай болды.
— Кировшылар бизге балық тапсы рмайту гы н еди гой?
— Әй, қарындасым! Балықшының гсзбсйту гын көли бар 

ма? Ыққан томардай қаңгып бир келдик-дә!
Қәдир приёмчик хаялдың қасына келип томен қарап, 

жүресинен отырды. Қыйтар көзли, сары сынлы, отыз жасты 
куўсьфа келген ҳаял Қэдирдиң бас аягына тагы бир нәзер 
салып, аянышлы пишин менен тагы сөйледи.

— Күтэ жупынысаң гой, ага! Әкелген балыгың кенапат- 
тай. Үсти-басыңа кийим алсаң болмай ма?

Бул сөзге муңайып Қэдир:
— Әй, қарындасым, дурыс айтқаның... қэйтейин, бала- 

шага коп! Балықшылық кәсип қақпан салгандай, гэде но- 
бай, гэде аз. От қақпай қаладым — деп тунжырап жуўап 
берди.

Судноның ернегинде жүфесине отырып, екеўиниц сози- 
не к> штарланып отырган ақ сақаллы гарры гэпти бөлди.

— Иним, мусылман баласысаң, м) ртыңды қырып, 
шашыңды алып журиўин керек. Шамасы, қырқтан асқан 
жигитсең. Шаш қоймаганда не қылады. Мурт өсирсе, аўқат 
мэкириў. Сени корген ўақтнмда, уральский ме екен деп 
едим_. мине пирли теңиздиң ортасында отырман гой!

Қәдир оннан сайын түнерди. Ызадан жигери қум болып, 
козлери қутыргандай. қанталасты. Оның гэзеби қайнап 
кеткенин сезди ме, бир жигит гаррыга қарап:

— Жәдигер ага! «Ызалы мухмин ҳарам!» деген кисиге 
ыза берме. Не қыласаң. Егер шашы жоқ адам бейишке 
барса, Қәлийла торинде отырар деп шақалақлап күлди.

«Қәлийла» деген даўнсқа селк етип, жигиттиң бетине 
жалт қараган ўақьгтта теңиздиң самалы менен сақалы 
козине түсти.

— Мениң созим ыза емес, кеңес... — деп гарры мың- 
гырлап, тагы бир нәрсе айтпақшы болган ўақтьшда, прием- 
чик ҳаял гэпти бөлди.
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— Киров атындагы колхоз дейсең бе?
— «Неге езе береди» — деп ызалы түр менен Қәдир 

ҳаялга қарап еди, квитанция жазып отыр екен. «Тез кете 
гойсам» деп қыстанып отырган Қәдир:

— Аўа, қарындасым! — деп, салқын жуўап қайтарды.
— Нешинши бригада?
— Екинши.
— Фамилияң ким?
— Қаражанов.
Приёмчик ҳаял квитанцияга қол қойдырып, бир буўат 

ақшаны қолына усынып атырып:
— Санап ал! — деп еди, Қәдир күлимсиреп қалтасына 

салды да кетиўге мейил берди. Сол ўақьгтта «қоя тур» 
деген жеделли даўьгсқа ол үрейленип артына жалт б)фылса, 
қасына жақынлап киятырган гаррыны көрди.

— Мэ, са^абы маган. М)фтыңның ушын бүгин ықшам- 
лап қырқып, ертең өзиме экеп берерсең! — гарры Қәдирге 
қалтасынан кишкене дүкэртти шыгарып берди. Ол да 
қалтасына салып:

— Рахмет, ага! — деди.
Ескекти пэтли есип, приёмнан эдеўир қашықлаганнан 

соң Қэдир баркас кемеге қарап:
— Иймансыз гарры, дүкәрттен енди айрылган шыгар- 

саң!
Қәдир қосқа келип, бир шабақты мосы қазанга қайнатып 

отырып, ақшаларын санап шықты. Оннан соң терең ойга 
кетип:

— «Сақал, шашым да басыма мийнет болдь1-аў! Сақа- 
лың гаўлап, шашың өссе де адамлар сезикленеди екен гой. 
Көсе ямаса кэл болганымда!» — деп мыйыгын тартты. — 
«Дурыс айтады. Үстиң жупыны болсаң да гүман етеди. Ал- 
дыма бассам ойылма, артыма бассам шоңқайма!... Сирә, 
қайгысыз жүргендей қарыс жер қалмады».

Қэдирдиң кеўили түтигип, жабықты. Қамыгып ызасы 
келди. Қабарып жылап жиберди. Қарсы алдында түнерип 
турган туңгыйық суўга өзин атып жибергиси келди де, 
өлим есине түсип, өмир жамалына ынтықты...
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... Кийим-кеншек алсам ба екен? Балаларыма ырысқы 
етип апарсам ба екен? Ҳаял!.. Бул күнде мен оны ҳэм бала- 
ларын жаралап кеткен қасқырман, ал ол ызалы, ашьгўльг 
жолбарыс гой. Исенип бола ма!

Қәдир ертеңине тагы қазасын қарап, азнаўлақ балық 
алды да кешеги ҳаял приёмчиктен басқа балық қабыл 
ететугын жерди излеп кетти. «Қорқақты көп к> ўсан батыр 
болады» дегендей сол күни бурынгыдай аяқ-қолы қал- 
тырайтугын ҳаўль1қпа кеселден саўалган ол, прием басына 
мардыйып барды. Ол жердеги өзине тақлет гил уральск 
гаррылар екен. Озлериниң де аўьгзларьг жүнге көми- 
лип, шашлары еңсесине түсип т)фганлықтан ба, буның 
келбет пишинин сынга салган киси жоқ. Тек буны «басқа 
динде» деп жеп отырган аўқатьша мирэт етпегенине сәл 
иренжигендей болды... Әсиресе, олардың аўзьша б)фалап 
тыгып отырган гүмпей нанын, қырт-қырт етип тислеп 
атырган қантын, турмыс ҳэзлигин, лэззетлик пайызын 
көргенде димары қурып, жутқыншагы бүлик-бүлик етти. 
«Аўзь1мнан силекей агып кетер» деди ме, шеп қолы менен 
еки езиўин сыйпады.

Балыгын тапсырып, «елеспесизлеў приём» екен деп 
қуўаньга қайтқан Қәдир күнде сол жерден жазбай өз 
қолхозының атына жүз ңентнерге жақын балық тапсырды. 
Бул Үшсай балық заводының приёмы еди.

Бир күни Қәдир саўда ислеў ушын заводқа емес, ал 
пристанның дүкэнына қайрылды. Пароходта жүк тасып 
жүрген бир рабочийлардан жол-жөнекей еки қапшық са- 
тып алды. Дүкэннан алган қант, шай, нанын арқалап кеме- 
сине келди де, оңаша жерге қойып, кийим-кеншек алнў 
ушын тагы кетти. Бул сапары фуфайка, етик, малақай, көй- 
лек сатып әкелди. Жагадагы жекенниң арасында турып 
таза кийимлерин кийди. Оз пишинин кориў ушын айна 
болмаганлықтан тынық суўга үңилди. «Суңқардай жигит 
болыппан» — деди ишинен. Кеўили сергексип жадыраган- 
дай әтирапқа нэзер менен көз салды.
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Қәдир оннан соң тың-тыңлап келиў ушын Үшсай ела- 
тын аралап кетти. Аўьш адамларының ҳэрекетлерине ынты- 
гып, кумарланып қарайды. Қыялы аўдарнлган жагына 
қаңбақтай қаңгып киятыр. Озин қалың топтан ерек болип 
жүреди. Колхоз конторасының әтирапындагы бир топар 
адамның тусына келгенде асьггьгслаў жүфип өтти. Үшсай 
балық заводының кеңсесине кирди. Үш-торт ҳаял счёт 
қагып, есап-санақ жумысларын ислеп отыр. Коп гидирмей 
ол жерден сыртқа шыгып еди, к> бла жақтагы жайда бир 
кисиниң урожай арқалы раңия, элле ким менен сойлесип 
отырган да^ысын еситти. Қэдир эйнектиң тусына келип, 
кулагын салды.

— Жақсы еситиң! Қаражанов деген бир балықшыны 
анықла^ керек гой. Қайсы приёмчик қабыл еткенин билип, 
ертең хабар етемен. Андреев... Қалай еситтиң?

...Жақсы еситтим. Ол адам дәслеп Порльгтаўга. оннан 
Мойнаққа, енди сизиң заводқа балық тапсырып жүф. Тези- 
рек ҳэрекет ет. Қалай еситтиң?

Қэдир олардың енди сөзин еситиўге тақаты шыдамады. 
Ҳурейи ушып. шаққан жалт берди.

Жекенниң арасына жасырынган қайыгына ыргып ми- 
нип, гэ таяў таянып, гэ ескек есип колдиң ишине сиңип 
кетти.

ҒИЙНЕ

Жэмийла менен Жумабай Нөкистен асыгыс қайтып, 
район орайынан Сапардың келген хабарын еситти. Сол 
күни самолёт пенен Сапардың үйине келди.

Бирақ Назлы кемпирдиң коз к>былысынан қапалы ажа- 
рын көрип, екеўиниц де жигери қум болды. Кемпир бет 
элпи ажарын түрли муқамга кубылтып. иштеги ҳэсиретин 
сездиргиси келмеўге тырысты. Жумабай менен келини 
Сапардың қалай келгенин, жэне қандай гүфриң айтқанын 
еситиўге к> штарланса да, кемпир, қыйпақлап, қазан-табақ- 
қа араласып, парасатлы отырмады. Олар самсаз болып 
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бежирейип қараса, кемпирдиң көзи қыпылықлап жерғе 
тиғиледи. Жэмийла ошаққа тиғилип, сазарып отыр.

Индемес минезли Жумабай терек демин алып, жэбир- 
ленғен кисидей сөйледи.

— Сөйтип, бизлердиң келиўимизди күтпей, ырас-ақ 
балық аўлаўға шығып кеткени ме!

— Аўа, стахан бала! Қәйдем, эскерден қайтарда началь- 
никлери солай тапсырды ма, қәйдем, өзи балықшылықты 
сағынды ма, эйтеўир маған сыр шашып, пэлен-төлен деғен 
жоқ. Қэйдем, балық аўлап келейин, апа! — деп кетип қал- 
ды. Қәйдем, өзи түсинстуғын да!

Кемпир сойлениўи менен орнынан турды. — Қәйдем 
саған бир хат таслап кетти, ашқаным жоқ. Сол буклсниўи 
менен т)ф.

Кемпир боғжаманың астынан үш қыйық етип бүклснғсн 
қағазды алып, Жумабайға берди.

Ол қағазға тиғилип қарап т)фды да, түси өзғерип кетти. 
Қағазды қалтасына салып, «ал яқшы» деп орнынан ашьгўльг 
турды. Кемпир менен Жәмийланың:

— Қайда барасаң? Шай ишип кет! — деп жалбарынған 
мирәтине қарамай тунжырап үйдсн шықты.

Жәмийла ар-сары шығып қаққан қазықтай бир орында 
қалшыйып отьфьгў менен қалды.

1944-жыл, 5-сентябрь күни. Мэтеке ғарры складтың ал- 
дында қуяшламада жети-сеғиз ғарры-кемпир менен жылым 
көңғелеп отыр. Дэрьяның жағасында жер ошаққа шүлсн 
қазан толы қара майды қайнатып, аў-нэретелерди майлап 
Қәлийлалар жүф.

Дэрьяның арғы жүзи менен шайқатылып киятырған 
бир желқомлы кеме кеңсениң тусына келди де берғи жүзғс 
қарай бурылды. Жағаға иркилип турған желқомлы кемеден 
Тилемис шығып, туўрн кеңсеғе қарай жүфди. Мэтеке ғарры 
да баслыққа ере кеңсеғе кирди.

Тилемис жайласып отырып болған соң папиросын 
тутандырып, ақ түтинди бир-еки мәртебе симирип жутты 
да қабағы жабылып ғаррыға қарады.
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— Зэрре кешиғип барған екенмен. Әскер тийеғин паро- 
ход Үшсайдан шығып кетипти. Қап, б)фынырақ сезбе- 
ғенимди айтсаңшы! — Председатель ҳазарланьга, желкесин 
сыйпады. — Маңлай алды балықшыдан айырылып қалдық.

— Военкомға хабарластың ба? — деди Мәтеке ғарры 
төмен қарап ойланып отырып.

Петров деғен рус жиғитине хабарластым. Буннан он бес 
күн б)фын-ақ военкоматқа барып арза берип қойған екен. 
Ол бир-еки күнликте повестканы алып, тикке военкоматқа 
кетип қалған. Арзасын көрсетти. «Мени фронтқа жибериң!» 
деп өлердеғи сөзин айтып жазыпты...

Екеўи де усыннан кейин үнсиз отырды. Бир ўақта 
Мэтеке ғарры.

— Қәйтесең енди, Жумабай мийнеткеш жиғит еди
— деп сабырлы сөйледи. — Анаў күни Сапарды балыққа 
жибермей Жумабай менен Жэмийланың келиўине қаратып, 
ушеўин оңаша бир жайға алып, балалардың ашьгўьгн 
сорайық деғеним усы еди ғой. Тилемис! Гэде өзиңди жөн- 
леп кийип кетесең. Минезиң көлди шарпып жанған бэҳэрғи 
оттай. Колхозға ҳадал баслық екениңе шубҳам жоқ. Бирақ 
елдиң талас-тартысына да қулақ аснў керек. Кимниң сары 
қарын болған, кимниң жамалы жаңа ашылған келиншек- 
қатынлары қалды. Талапта ярым ай болып келсек, ҳаял- 
ларымыз я енесине, я қайнағасына өкпелеп муңын шақпай- 
туғын ба еди. Олардың бурынғыдай сылап сыйпап кете 
беретуғын енди куйеўлери қайда! Урыстың ашьгўьгн жаңа 
көрип атырған елмиз.

Мэтеке ғаррының сөзин терис деўғе Тилемис жуўап 
таба алмады.

— Бул истиң ақыры қалай шешилер екен? — деп дағ- 
дарып ғаррыға қарады.

— Қайтымы тез жаслар ғой, қәйтер дейсең? — деп ғарры 
кетпекши болып орнынан турды.

Усы ўақта колхоз статисти Айжан ҳаплнғьга кирип 
келип:
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— Тилемис аға, шүйинши! — деди бир жапырақ қағаз- 
ды баслықтың алдына жайып қойды.

Председатель қағаздың бас аяғына көз жуўьфтьт. ма- 
затланып муртынан күлип. жадырап, қәддин көтерип, қай- 
тадан даўьюлап оқып шықты. Оннан соң Мәтеке ғарры 
түсинсин деғендей русша созлерди қарақалпақшаға аўдарьш 
айтты.

«СССР балық санааты Министрлиғи Киров атындағы 
колхоздың ер ҳэм ҳаял ағзаларын соңиалистлик жарыста 
озғаны ушын ВКП (б) Орайлық Комитетиниң СССР 
Министрлер Советиниң ҳэм СССР Жоқарғы Совети Пре- 
зидиумының кошпели Қызыл байрағын алнў менен қыз- 
ғынлы қутлыйлайды. Гитлершилерғе қарсы Уатандарлық 
урыста бизиң жеңисимиз ушын ғүфесте мэртлик мийнет 
етеди деп исеним билдириледи».

«Жеңисимиз ушын ғүфесте» деғен ғэпти Сабыров иши- 
нен жэне қайтадан оқыды. Урыстың жеңиси ушын тылдағы 
жүз хожалық бизиң де пайымыз бар екен ғой!

Усы ^ақытта ишке Ниязов пенен Узақбаев кирип келди. 
Председатель телеғрамманы корсетти. Ҳэммеси мэзи-май- 
рам болып, бир жапырақ қағазға сүйсинди.

— «Бирликли ел азбас!» деғен емес пе? — деп Мэтеке 
ғарры сақалын сыйпады да:

— Мен жумыстан қалдым! — деп сыртқа шығып кетти.
— Сабыров, Ниязов, Узақбаев ушсўи сөйлесип отырға- 

нының үстинс Ажар кирип келди. Қабағы қатыңқы, торсыл- 
дақтай еки бетиниң ети семип, айғыз-айғыз эжим түсксн. 
Б) рын орташа коринстуғын м) рны азғанлықтан зоңырайып 
тур. Арықлап тобы киширейип қалыпты. Урыстың алдын- 
дағы жыллары жардай болып жүфетуғын Ажардың усы 
пишинин корғен колхоз басшылары иштен аяп отырды.

Ажар ферманың аўҳальш аянышлы түфде айтып шықты.
— Пишен оратуғын машина шықса, — деди Ниязов, — 

көлдиң шөбин бир озим жайпар едим. Әттең, мына қыйсық 
орақ күйдирип тур.

Отырғанлар оның сөзине мыйығын тартты.
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— Ниязов, сени фермаға бекитсек қырдағы жумыс тоқ- 
тап қаладь1-аў, — деди Тилемис — жыңғыл таярлаў керек, 
нэрете ушын жыңғыл таярланатуғын еди. Кеме ремонтлаў, 
аў-дузак таярлаў төбеден асып, ис балалап тур.

— Келеси жазда жылымға косатуғын. шанаға жсғстуғын 
күш-көликлердиң от-шөбин балықшылардың өзлери көлде 
таярласын. Аўнлдан пишен тасығанды қояйық! — деди 
Ажар.

Оның сөзин тыңлап, тунжырап отырған Узақбаев ғэпке 
араласты.

— Қораның қамысын жеп мал қыстан шыға алмайды. 
Мал балықтан қәдирсиз емес. Мениң ақылым: уйқыдан 
кешейик. Аўьглдағьг ийғе тартар адамларды жыйнайық. 
Екеўимиз күндиз көлди аралап, кеште арбаны жеғип бир 
ҳэпте пишен тасып берейик.

А^ыл совет председателиниң сөзи ҳэммеғе мак> л түсти.
Ниязов жыңғыл таярлаў ушын Мэтеке менен Қызыл- 

қалаға жүрип кетти.

ТҮНГИ САЛЫМДА

1944-жыл. Июль айы. Түн Ақдэрьяның жағасы сығасқан 
кеме. Дэрьядан суўсн аўлаў мэўсими. Түн сүттей жарық. 
Аспандағы ай алтын зерендей жарқырайды. Жулдызлар 
мақпал көкти торлап т)ф. Таң алды. Шолпан жулдыз туўдьг. 
Суўснлсрдин жапа-тармақай өрстуғын ўақть1. Балықшылар 
уйқысын ашып нэўбет күтип отыр.

Жазғы ақшам суўсн аўлаў қандай қызық! Уйқыдан 
қаламан! — деп ғэп етпе. Оның эжири кеме толы суўсн 
ҳэм қалта толы ақша менен қайтады. Дэрьяның ақшамғы 
ҳаўасьша не жетсин! Гирбиң барма, сирэ!..

Сиз суўсн аўлаў мэўсимин көрмедиңиз ғой! Балықшы 
а^ылына жазда бир қыдырып кел, оқы^шым! Суўсн — қой- 
дың етиндей майлы балық. Балықтың сейдини ғой, қасқаң!

Суўсн аўлаўға тайда таяқ қалмай шығады. Жазғы 
каникулын балықшы а^ылының муғаллимлсри де дэрья 
бойында өткереди. Суўсннин өз майы өзинде. Ағыслы 
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суўдан тыпырлап шыққан қабыршағы ғүмистей суўсн 
к>уырдақтың мазасы қайда жатыр. Сени аш етер ме, 
сирэ! Тойып ал да, қарныңды тыр-тыр қасып жүре бер! 
Ҳаў, балықтың майы ем дейди ғой докторлар. Тағы бир 
қәсийети, жесең етиңди лаплатып, сууыкка тоңдырмайды.

Тек бир қолайсыз жери, жиғирма-отыз балықшы нэў- 
бет күтип отырады. Салым биреў. Дэрьяның ғез келғен 
жерине аўдь1 сала бериўғе «иле» бар ма деп қорқысады. 
«Иле» деп дэрьяның ултанына шөккен томарды айтады. 
Сдудың түбин сыпырып киятырған аў томарға иленсе, 
дузақтан айрыласаң! Сонда да өжет балықшылар тийип- 
қашып, бэндирғи жерлерғе аў сала береди. Илеғе дус келсе 
бирин-бири жэрдемғе шақырады. Жолдасына мийримли 
шофёрлардай дэрьяның бетинде үймелесип атырғаны.

Қой енди. Сапар менен Жэмийланы эңғимесине орала- 
йық.

Сапар қарманшы, ескекшиси Сэлийма. Жэмийла да қар- 
маншы. Оның ескекши Нысан деғен қайың қаптал қара 
бала. Қаза салғанда «хан» деп, аў салғанда «қарманшы» деп 
устаз болған кисини айтады.

«Қарабай хан болды, биз нөкер болдық, к>да ҳэмири 
шығар, С)гў төкер болдық» деп қарманшы болып ҳэмир етип 
отырған бир жолдасына Бердан шайыр қосық шығарыпты 
деседи.

Салым басында Жәмийланың ескекшиси Нысан бес- 
алты балықшыны қапталына жыйнап, Аяпберғен шайыр- 
дың қосықларын саз даўьгс пенен айтып отыр.

— Бул қосықты не мәнисте шығарған? — деди биреў. 
Б)гл ма? Бул былай. Аяпберғенниң Баядил деғен бир жора- 
сы Төрткүлде оқып атыр екен. Ниғархан деғен хаялы: 
«Куйеўиме сэлем хат жазып бер» деп шайырға келмеси 
барма. Сонда шайыр хаялының атынан былай деп қосық 
пенен хат жазып берипти:

«Есиктиң алдылары болдььаў салым,
Сэҳэр ўақта қолын созды бир залым,
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Қолларын катьгўға келмеди халым.
Тезден келип хабар алсаң. не болды.

Бирин айтып. бирисине барайын.
Жетер жетпес үйир болды толайым.
Енем де таяқлап куўдьг талайын.
Тезден келип хабар алсаң. не болды?»

Бул сөзғе биреўлер күлисип. екиншилери бирин-бири 
илип, тартып дэлкеклесип атырғанда, дэрьяның ығынан:

— Ҳа-а, Ақдэрья қа-а-аш! — деғен саз даўьгс манаў- 
сыраған түнниң пердесин жарып, тунжыраған көлди дүф- 
дүф силкиндирди. Балықшылар даўью еситилғен жаққа 
жалт қарады. Дәслепки тақылеттеғи сүфен жэне қайталады.

— Қәне, ҳаў кимниң ғезеғи? — деп ға^қылдасты ҳэмме.
— Мен — деп кемесиниң ишинде тунжырап отырған 

Сапардың протез аяғындағы шандыған былғарылары сы- 
қырлады. Сәлийма орнынан ушып турып ескек пенен ке- 
мени ебетейсиз пишинде дэрьяның ортасына қашырды.

— Кемениң басын өрғе ал! Шаққан қыймылда! — деғен 
фронтовик жиғиттиң ғүңк-ғүңк еткен даўьгсьг еситилип 
баратыр еди, бираздан кейин сес-семир болды. Кеме ғэ 
өрғе, ғэ ықлап толқын куўған кошпедей қаңғалақлап, қана- 
тын, сабалаған к>стай ескеклердиң суўдьг ғүфеп шашқан 
сести емески еситилер еди.

Суўсн а^шының дэстүфине салып:
— Ақдэрья, қаш! — деп Сапар сүфенледи де, аўдь1 суўьг- 

рнўға мейил берип, Сэлиймаға:
— Қэне, табан бас! — деди.
Дэрьяның туңғыйығынан сексен-тоқсан к>лаш аўдь1 

тартып шығары^ карьгўльг жиғитине пайлы! Дэрьяның 
ултанынан жабысқан аў к> шағын жаздырғысы келмей артқа 
шеғиншеклесе, ағыс түйғсн кеме алға жулқынады. Қар- 
маншының касарысатуғын ғези усы ўақнт. Ол еки жул- 
қынған күштиң ортасында. Қурсағын керип киятырған 
торға ғәси сағағынан, ғәси ай к>лақтан илинғен суўснлср 
суўдьш бетиндеғи ҳаўаға шимиркенғенде, булқынып. 
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тайдай туўлайдьг. Балықтың ғүмис қалашы кериниўден 
қаріуіаншының шэпиклиғи де, шеберлиғи де, тәсилхорлығы 
да керек.

Асаў балық жаралы кустай сууды сабалайды. Ондай да 
қарманшы балықтың дизғинин босатып, қасарыспай, жуўа- 
сытыңқырап кемеғе қағып таслайды. Суўсн аўлаў — асаў 
үйреткендей тамаша кэсип!

Аўдь1 суўға шашып болып, бираз жер жүрғен соң, 
Сапардың қолындағы арқалықты әлленеме жул қы п-жул қы п 
тартты.

— Бекире түсти! — деди Сапар Сәлиймаға мазатланып.
— Қойшы, қайдан билесең?
— Неғе билмеймен. Маман балықшылар суўсн я сазан 

түскенин де айырады. Суў астындағы аўдь1 көрмей т)фып 
балығының санын да санайды, қосшым!

— Оны қалай билесиз?
— Түйе менен аттың жорғасы бирдей бола ма?!
Сапар аўдь1 к>лашлап слуырып т)ф. Мине, бир суўсн 

көринди.
— Қаттырақ табан бас! — Ескекшиниң шамасы жетпей 

тур. Балық кемениң ернеғинен қашық. Жиғит ҳаялға ала- 
рып бир қарады да, шығанағына шекем қолын суўға суғып 
азнадай суўсн балықты кемеғе қушақлап таслады. Суўға 
шоршып түсир кетер, — деди ме, жиғиттиң пәнжесине қы- 
сып услаған тоқпағы балықтың шүй төбесине ғирш етип 
тийди.

Сэлийма балыққа қарап аңырайып отыр. Кеме ықлап 
кетти.

— Не қылып отырсаң? Ескек қайда? — деп жиғит күйи- 
нип сөйледи... — Бол! Қэне! Диңкең бар ма өзиңниң? Қат- 
тырақ... Бекире киятыр. Еки ескекти тең бас! Оң жағыңды 
қаттырақ ал!... Шепке бур! Ҳаў, шепке бур деймен. Уақ-ўақ! 
Айрылдық! — Жиғит суўнқ демин алып, келбети түтенди.
— Ҳэй, сени де балықшының қызы деп. Шиғинниң наны 
менен өскенсең ғой. Қэне, ғайрат сал!
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«Бәрекелла»дан ғөри Сапардың «ҳақ-ўақ!» деғени жийи 
еситилер еди. Аўдь1 суўьгрьгп болды. «Менде айып жоқ, 
аға!» деғендей ашьгўльг күш пенен кемеғе қарап зырлап 
бояқ қабақ киятыр. Ашьгўьш соннан алғысы келди ме 
Сапар көтерип кемениң ултанына ылақтырып таслады да, 
ыза кернеп, жэбирленип сөйледи.

— Он балықтан айрылдық. Бекирени айтсаң-о! Ферма- 
ның танасындай еди.

Ол дэрьяның арғы жүзинде ығып киятырған кемеғе 
қарап, тиғилип турды. Үскини қуйылып:

— Бизғе несип болмаған балықлар ҳэзир ана киятырған- 
лардың аўьгаа түседи, —деп қызғаныш жалыны жүреғинде 
лап ете қалды.

— Ақдэрья қа-а-аш! — деғен хаялдың нәзик даўьюьга 
еситип түси оңып кетти. Жүзи бозарып, дэрьяның ортасын- 
да қара^ытқан кемеғе қарап ғэзепленди.

Ескек есиўғе мейил берғен Сэлиймаға:
— Тоқтай тур. Алған балығын көрейик, — деди.
Көк жүзин жарқыратып аспанда алтын ай қыздай сыла- 

нып ойнап шықты. Қараңғы түнде қара булттай түнерғен 
дэрья жағасының пәренжесин серипкендей жамалы жарқ 
етти. Аў суўьфьш атырған кемедеғи еки адам да тасырайып 
көринди. Сапарлар ийбе еткендей жағадағы қамыстың қо- 
йы^ көлеңкесине жасырынды. Олар буларды абайлаған жоқ.

— Бир-бирине саз деп усыларды... — Сапар дәслеп 
сүйсинип к>мартса да соңынан қызғанышы тутып еди, 
кемениң ултанында туўлаған балықтың тасырлысын еситип 
Сапардың жэне кумары күшейди. Қызғаныш серпилди...

— Әне, эне... Тағы бир балық алды. Ҳаў, ҳаў жапсардай 
бэле ғой... Көтере алмай атыр... Әне, эне! Бекире, бекире! 
Ҳа, қасқаң!...

— «Қасқаң!» деғен сөздиң аўзннан ерксиз шығып 
кеткенин жиғит терис қарап жақтырмай отырған Сәлий- 
маның келбетине көзи түскен ўақнтта сезди. Көкиреғин 
тарса айырып, ҳаўанн көриктей жутты. Жиғиттиң ызалы 
ғүрсинғенине Сэлийма мыйығын тартты.
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— Бизиң бекирени алды! — деп тисленип қызғанды. 
Топылып барып, «бекиресин» тартып алғысы келип дол- 
ланды. Жэне бир балықты суўдан сууырып алған ўақнтта 
ызасы қайнап ескекшисине ашьгўльг көз бенен қарады.

Бу л ^ақытта дэрьяның ортасындағы кеме жағаға қарай 
бет алған еди. Бағана топылажақ болып отырған кемениң 
енди сууысы басқандай оннан жалтарып қашты. Салым 
басына буфын жетиўғе асықты.

— Ес, — деди Сапар.
Бирақ артқы кеме ку ўсьфьш киятыр еди. Сэлийма ме- 

нен жарысып ерине ғайратын корсеткиси келди ме, ямаса 
балықшылардың дәстүрине салып, Сапардың кемесинен 
буфын нэўбетти алғысы келди ме, эйтеўир бу лардың қара- 
сын кориўден ескекти Жэмийла алды. Сапар изғи кемениң 
жүфесине кулағын салып, жақынласқан сайын ғэ таяў ба- 
сып, ғэ ғүфеп Сэлиймаға болысты. Су ўдьг ғүфеп таслап 
киятырған ескектиң сести еситилди. Изғи кеме өкшелесип 
киятыр.

Сапар оз кемесин жағаға таяды. Ондағы ойы: ку май 
ағыслы жағаны бермей оз кемесиниң жүфисин тезлетиў 
ҳэм изғи кемени ортадағы ағысқа салып, изде калдыры^ 
еди.

Бу л жобасы да ойындағыдай болмады. Жарыс десе 
ожет минези өршеленип кстстуғын Жэмийланың күшли 
билеклериниң пәтине ағыс та тотепки бере алмады. Бу ның 
ескекши Сэлийма қапталына қатарласа келғен Жэмийлаға 
жалтақлап қарап, қысынып-қымсынып, қайта буфынғы пэти 
де салпаўьюьш кетти.

Жэмийланың кемеси Сапардың кемесин қыйып алдына 
түсти. Ким билсин, Жэмийла он-он бес адым араны ашты 
да кемесин жағаға буфды. Сэлийма оның озып, тағы тоқта- 
ғанына таңланды. Сапар ишинен «Жәмийла намысыма 
тийстуғын болдь1-аў!» деп мойнын ишке тартып, бу йығып 
Жэмийла бетки кулағын шеп ийини менен басты. Бирақ, оң 
ийиндеғи ку лағы ашық қалды.
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— Сәлийма, ҳарма! Қәне, нэўбетицди ал Сапар ушын 
бас бәйғини саған инам еттим, — деди қапталына тең- 
лескен оларға қарап.

— Сендей, — деп Сэлийма ғүңк етти де сөзиниң артын 
қурай алмай. — Әдира қал! — деп астынғы ернин сылп ет- 
кизди. Сапар эбиғерленғен Сэлийманы эжиўалап мырс етип 
күлди. Жиғит қараңғыға жүзин жасырып, көзиниң астынан 
сығаланып Жәмийланың т)фқына қарады. Әлле қандай 
күнниң шуўағьг беденин жылытып, муздай бершимек, 
тастай түйилғен жүреғин босатып, көкиреғин ериткендей, 
емиренип кетти. Бул жағымлы жыллы қуяштың тусынан 
кеткиси келмей бүйири б)фды. Баўьгрьг ыдырап ерип 
баратыр. Ерксиз көзин жумды. Көз алдына қушағын жайып, 
Жәмийла келди. Көкиреғин тарс айырып жиғит жүреғиниң 
зэҳэрли, ҳэсиретли қурсаўларнн жулып таслап, Жәмийланы 
ба^ырына басты. Емиренип, сүйип-сүйип алды. Қаршығам, 
кешир мени!...

— Уйқылап киятырсаң ба? Кемени дурыслап дүзе! — 
деғен Сэлийманың даўьгсьша селк етип жиғит көзин ашты. 
Жәмийланың кемеси узақтан булдырап көринди. Жиғит 
ярын аңсап, изине жалт-жалт қарады...

...Шығыстан мунарланып таң көтерилди. Қараңғы 
серпилип шашырап күн шықты. Уллы сәске ўақтннда 
балықшылар ақшамғы аўлаған балықларын тапсьгрьгў 
ушын приёмға ағылды.

Жәмийла приём басында Сапарды жойытты. «Биреў- 
лерғе сорастырып еди, ҳеш дэрек шықпады». Ҳэр нэрсени 
бэне етип түске шекем күтти. Сапардың қарасы көринбеди.

— Аршыл еди, — деди ишинен -  өзи де майып адам... 
Мүшеси пүтин ўақтьшда табысы кимнен олқы еди.

Жэмийла үш қыйық желқомын қурып дэрьяны өрлеп 
қосына қайтты.

Ақдэрьяның жағасы ақшағаладай ақ шатыр. Биреўлер 
үш тилли темир ошаққа асылған мосының астына от 
жағып, уйқыдан манаўсьфап отырса екиншилери дузақ- 
ларын иретлестириўдиц энжамында. Гейпара қоста уйқы 
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елиткен адамлардың қурылдысы еситиледи. Әлле кимлер 
пуўьг б)фқырап қазаннан жаңа шыққан суўенниц кеспесин 
сүйсинип жеп отыр.

Ағысты жапырып, ғырра жаға менен зырлап киятырған 
кемениң артында роль дүзеп киятырған Жэмийла көз 
қыйығы менен қосларды шолыды. Сапар көринбейди.

Жэмийланың қосы шеткерирек еди. Сығасқан қостан 
ерек шыға берғен жерде жағалай өскен қалың пишенниң 
ортасы менен адым басып киятырған Сапар көринди.

Келбети суўьгқ. Жэмийлаға түксирейип бир қарады да, 
оннан соң иси болмады.

Жэмийла қосқа келсе, Нысан балық к>уырып қойған 
екен.

— Уйқыламадың ба, қарағым! — деди Жәмийла қолына 
суў қуйып атырған ескекшисине қарады.

Нысан Жәмийланың аталас иниси. Быйыл 9-классты 
питкерғен жылы. Қайсы иске де зийрек бала. Әкеси 
фронтта өлип, шешеси менен еки иниси, бир қарындасы, 
шым-шырқадай толы жан жетим қалды. Оқьгўьш питкерип, 
жазғы каникулға шыққан соң Жэмийла: шай пулы тапсын,
— деп усы жаққа алдырды.

Нысан апасының сораўьгаа жуўап бериўғе сасқалақлап, 
төмен қарады. Баланың кеўилиндеғи қобалжыған ғүбтикей 
ойын ажарынан сезғен апасы иштеғи туйық сырын ашқысы 
келди.

— Неғе, қысынып турсаң айта бер! Жездең келди ме!
— Аўа.
— Не дейди?
— Маған ескекши бол, — дейди.
Жэмийла к>уырдақтың бир кеспесин ернине тийғизип, 

тартып алды. Иши муз қара кесек болса да, куйқылжыған 
көз жанарынан күлки шашып:

— Сен не дедиң? — деди.
— Не деймен? — деп бала уртын бултыйтып. ийинин 

қысты. Айыплы кисидей апасының келбетине жалтақлап 
қарады.
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Жәмийла ар-сар болып, жерғе қарап тунжырады:
Усы мэҳэлде дэрьяның жағасындағы пишенликтиң 

арасы менен элле кимниң сыпылдап жүрип киятырған 
аяқ сести еситилди. Жалт қарағаны мэттал, Сэлийманың 
төбеси көринди. Желиғип аяқ басьгўьг менен салыңқы 
қабағы ҳэм солғын келбети оның бир нэрсеғе катьгўланьгп 
киятырғанын сездирер еди. Қаялдың еки бетиниң алмасы 
көғис тартып, м)фны шеғирейип, еки ернин қалтадай 
бүрип, ашнўға буўльгккан. Жэмийлаға көзи түскен ўақнтта 
оның келбети ғэ қызарып, ғэ бозарып, күн батардағы 
сағымдай дөнди.

Тусынан қуйындай уйтқьт-зуўлап баратырған Сэлий- 
маға қарап Жэмийла:

— Тоқта! — деди.
Сэлийма қалшыйып қапталына үрпейип қарады.
— Кел мында. Қайда барасаң? — деди Жәмийла.
Сәлийма қэўетерленғен кисидей талабы қарысып бир

орында суп-сур болып тур. Жәмийла оның үскини қуйылып 
турғанын сезип, күле шырай келбет көрсетти...

— Келе бер, қысынбай-ақ қой. Қайда қашып күтыласаң9 
Еғер ҳақ жүреғиңнен ғүманды мойынлап, қолымнан алсаң? 
Онда бир сәри... Болмаса...

Сәлийма шубатылып келип, Жэмийлаға еки қолын узат- 
ты да, оның қолы тийер-тийместен ылақтырған постындай 
жерғе жалп етип отырды.

Әллен ^ақытқа шекем сазарып, ҳеш қайсысы тил қат- 
пады. Бир ^ақытларда Жәмийла силкинип, нэзерин көтерип, 
қарсы алдындағы хаялдың бас аяғын шолып өтти.

— Ҳе, қайда баратырсаң?
— Аўьшға, — деп мүлэйимсинди Сәлийма.
— Балық аўламайсац ба?
— Жоқ.
— Не болды? Неғе бирден балықтан қайт болдың? 

Сапар да қайтты ма?
— Жоқ. Мен... аў сальгўға жарамадым.
— Ҳим!...



Ауыр ойға шүмип отырған Жэмийла ҳэр нэрсеғе 
жорыды, откен ақшам Сапар арына тийғени есине түсти. 
Ескекшиси жарамсыз болып, табысы болмай шыққан ғой. 
Оның үстине жақ жарыстырдым. Ызаладым. Әлбетте, ер 
азамат аты бар ғой! Сәлиймадан күшимниң ҳоктелиғин 
корсетемен деп, Сапардың майыплығын кемситкеним! Ози 
жаралы арысланның жэне ызасына тийдим-аў.

Ырасында да, еки арысланның қағыспасында қалып, 
орисинен безиккен түлкидей Сэлийма қаңғалақлап шыққан 
еди.

Бираз отырғаннан кейин Жэмийланың ийи босасып, 
Сэлийманы да, Сапарды да иштен аяды.

— Мениң менен аў саласаң ба? — деди Жәмийла тик- 
ленип.

Сэлийма таң болды. Жәмийла дэслепки пешенесин жаз- 
бай.

— Шын айтаман. Аўьшға қайтқанды қой! Үй арасында 
елғезердей қаңғып, әңғиме к> ўғанша. талап ислейик.

Сәлийма ыржыйып күлди:
— Сениң ескекшиң бар емес пе?
— Сапар бағана Нысанға қәтере етип кетипти. Еркек 

бала ғой, соған-ақ барсын! Еки жарты, бир пүтин болып, 
екеўимиз балық аўлайнқ!... Қәне, не дейсең?

Сәлийма үрейи сүймсйтуғын балықшылық кэсибине 
Сапардан дәмели болып араласқан еди. Бул ақылынан еки 
нәрсени утып. бир нәрседен утылды. Урыс жыллары талай 
елаттың ашшы-душшы дузын татып, неше адамлар менен 
жолдас болған жаўьгағер жиғиттиң жүфеғи катьгўльг ма, 
яки Жәмийлаға деғен мухаббат сыйқырлап таслады ма, 
ким билсин, қапталындағы хаялдың мың түфли назына бир 
мәртебе де кеўили соқпады.

Жиғиттиң бул қьшўасьгаа ҳайран болған Сэлийма 
ишинен: «Жэмийласына қыр корсетиў ушын қанжығасына 
байлап жүф екен ғой мени» деп талапты таслап кеткиси 
келди. Сэлийма утылды.
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Бирақ эўелғи күнлери жатырқап жүрсе де, кем-кемнен 
көл теңиздиң киршиксиз ҳаўась1 бойын балқытып, ажары 
қулпырып сала берди. Бир ай ишинде есейип, жүзи уста- 
радай тазарды. Сәлийма мийнеттен утты.

Аўьшда «ислерғе талап, ыңыраны^ға аўьгрьгў таба 
алмай» насақ сөзғе батып жүретуғын ҳаял, қәпелимде, 
мийнетке к>штарланып «ҳаяр», «жуўха» деғен ж)фттың 
келемежлеғен сөзинен к>лағы тыншыды. Сэлийма енди 
мийнеткеш Сэлийма болды.

Жәмийладан күтпеғен жақсылық ғэп шыққанына кеўли 
еле ерий бермей отырған Сәлийма, бириншиден, қ)фда- 
сының өкпесин аршығысы келсе, екиншиден, турысы ырыс 
мийнетти қыйып таслап кеткиси келмеди.

— Яқшы, қурдас, ғөне даўдн жаңғыртпасаң ислесем 
ислей қояйын! — деди ойланып.

АЙЫН МЕНДЕ

Таўдан қулаған алтын кесектей батысқа жумалаған 
күн уясына кирип, таўнстай ғайры нағыш қанатын жайды. 
Бираздан кейин сарғайып турған жалын, суў қуйғандай сес- 
семир болды. Шығыстан түнерип келғен түн жер жэҳэнғе 
қара шымылдығын серипти.

Түнниң усы шымылдығына Ақдэрьяның еркелеғен 
майда ғүмис толқынларының емески сэўлеси түсип тур. 
Түнниң үрейли сустынан қорққандай ериншек шабыра тол- 
қынлардың шырып-шырып еткен ҳэлсиз сести бар. Дэрья 
да, көл де жым-жырт.

Бирақ усы тынышлықты дэрьяның қақ ортасында ағыс 
пенен алысып турған бир кемениң ша^қымы бузып тур. 
Жолын бөғеп турған кемеғе ағыс бар күши менен бойын 
таслап ғэ тикке көтереди, ғэ үстине өңменин артады, 
ернеғин ашьгўльг жайындай қалашы менен қағады. Кеме 
дәрпенбейди. Ағыс енди ашьгўльг шуўьшдайдн. Гүрил- 
дейди.... Ҳарьшдайдь1... қулласы, қорқынышлы абай етип 
тоқсан түрли муқамға дөнеди. Бирақ ағыс жутып қойса да 
өжет кеме жалтарып жолдан шығар емес.
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Кемениң ишинде еки адамның қылтыйған турпаты 
көринеди. Олардың биреўи Сапар. Екиншиси Нысан.

Нысанды ескекшиликке алғалы мийнети жеңилип, 
талабы оралған Сапар бүғин балықшылардан ерек шығып, 
дэрьяның балығын бир өзи алғысы келди ме салымды 
ақшам «Қанлыөзек»ке өзғерткен еди.

Ырасын ким билсин, бир жыллары Ақдэрьяның ая- 
ғындағы усы өзек балықлы болғанлықтан халық оны 
«Қанлыөзек» деп атаған деседи.

— Бирақ соңғы жыллары бул жерден балық өрисин 
өзғерткен соң балықшылар да оған үйир емес. Оның үстине 
шама-шарқын кориўғе түбинде томар болып аў-дузақтан 
айрылармыз деп қэўипсинеди. Урыстың қытғершилик жыл- 
лары ғой, бир сүйем тор бир келеп жипектей қэдирли!

Сапар «Қанлыөзек»ке барьгў ойын ескекшисине айтып 
еди, Нысан жездеси менен өршелести.

— Жэмийла апам, ол жақта иле бар дейтуғын еди. Қой 
бармайық!..

— Жәмийла айтты деғен соң Сапардың да әжийнеси 
тутты. Ескекшисине қасарысып, кемени өзи нэзерлеғен 
бағытқа б)фды.

Дәслепки салымда ҳеш қэўип-қэтер ушыраспай. қайта 
аўға жети-сеғиз суўен оратылып шықты. Сапар мазатланып, 
ескекшисине қарап басын шулғып. эдеўир жерғе шекем 
маманлығын сайрап отырды.

Кеўли к>уанышлы балықшы дэрьяның кенарын еркин 
ғезип, аўьш ғез келғен жерғе шашты. Бирақ ол куўаньгш 
узакка бармады. Үшинши қашқанда Сапар пуш болды. 
Жары жолға жетпей-ақ аў илинди.

Жапан дүз. Биймезғил ўақнт. Тастай түнек. Қыбырлаған 
жан жоқ. Әри-бери тиресип тартты. Томар ма, көшпе ме, 
эйтеўир, бир нэрсе албаслыдай жабысып, аўдь1 жаздырар 
емес. Сексен кулаш аўдь1 суў астына таслап қалай кетерсең. 
Б)гл халық мүлкине қылап емес пе? Балықшылықта усын- 
нан азап не бар!

«Ағыстың пэти менен жаздырылмас па» екен деп Сапар 
ескекшисине:
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— Кемени ағысқа қарсы кеселет, — деди.
Кеселеғен кемеғе басып суў к> йды.
— Кемени ыққа ал! -  Сапар қара терғе шомылды. Рус 

жеринде шынығып айғызланған булшық етли билеклери 
талды. А^дың арқалығын аз ғана байлап, жүресинен отыр- 
ды. Қараңғы түнди сығалап, өрғе-ыққа тесилип қарайды.

Д)гман серпилип, түнниң бир қабат пердеси ашылғандай 
әтирап жақтыланды. Тобедеғи сеңдей соғылысып жүфғен 
шабыра бултлардың козғенек саңлағынан жылт етип корин- 
ғен айдың нуры жасындай жарқылдап, дэрьяның еспе 
толқынларын қытықлап кеткендей болады. Айдың усы сэў- 
леси кемениң қақ белинде шоңқыйып отырған жиғиттиң 
қытығына тийғендей бедени шымыр етип аспанға қарайды. 
Айдың ары^ жүзин перделеп турған қара, көкшил, С)ф бет 
бултты жулып алғысы келип, жүфеғи көкке шапшыйды. 
Жиғит ашы^лы жолбарыстай көзинен ызалы жалын атады.

Нысан аўдьш иликкенин омириниң ишинде жаңа кор- 
ғенғе ме, сағыйра жүфеғи шоршып, Сапардың жүзинс 
жалт-жалт қарайды. Аўдьш арқалығы сиресип, тартылып, 
ағысқа шыдамай кеме қалтыраса, оның да жүфеғи дир- 
дир етеди. Ор жаққа суў үйилип. кеме томен шөмсе, оның 
жүфеғи жоқары шапшып, тас төбесине шығады. Кемеғе 
ғуўлсп келғен ағыстың пэти эйдарханың деминдей шуўлап 
ысқырады...

Нысанның пэминше «аўдан кешсе... Болмаса, биреў 
комекке келсе. Сонда бул апаттан қутылы^ы мүмкин».

Ал Сапар: «Жети түшде ким ғез келеди. Аўдан кешиўғе 
болмайды. Асығыстың күши менен бир ўақнтта аў жазды- 
рылы^ы мүмкин!» деғен қыялда отыр.

Гайры жақтан жәрдем күтксн Нысан дэрьяның ығына, 
балықшылар жаққа жалт-жалт қарайды.

— Анаў қарайған не? — деди Нысан алақанын маңла- 
йына кесе тутып.

— О не? — деп Сапар нәзерин бурды.
— Туў анаў, жағалап киятырған қайық па деймен.
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Сапар көзин қанша қадаса да, булдырап ҳеш нәрсе 
илинбейди.

— Түн жарпында ким жүрсин! — деп Сапар бет алдын 
кемеғе бурды.

Нысан сол жақтан көзин жазбай отыр.
— Әне, анық көринди. Бир кеме өрлеп киятыр, жезде!

— деди тағы Нысан.
— Қәне? — деп Сапар жэне басын көтерди. Оның көзи- 

не барлық жер караўьгтьгп көринғендей.
— Әне, эне, — дейди Нысан қолын шошайтып.
— Қәне, ким? — деп Сапар енди өзиниң көзиниң ғиреў 

тартқанын сезип, баланың ғәпин жөнледи.
Жола^шы шығар, Сапар көзин уўкалап тағы ашты. — 

Әй, бизиң көз ғиреў тартқан ғой, қосшым! Саўашта талай 
үскирик боран қарпып, неше күн топырақтың астында 
жатқан көздиң не нуры қалсын!

Арғы жүздеғи кеме тусынан өтиңкиреп, өрлеп барып, 
берман бурылып ылаққан ўақнтта Сапардың Жэмийлаға 
көзи түсти. Сэлийма ескек тартып, Жәмийла кеме дүзетип 
киятыр.

Нысан қуўаньш өрре турды. Сапар кемениң ық жағын- 
дағы қойна^ыт ағысқа қарап, жүзин жасырды.

Дэрьяның бетинде ағыстың пэти менен еки кемениң 
қатты соқлыққан күшинен Сапар селк етип басын көтерди. 
Жэмийлаға көзи түсти. Ақшамғы көринистен бе, Жэмийла- 
ның еки бетиниң қулпырған алмасы жиғиттиң нэзик жүре- 
ғин сыйқарлап шайпады ма, керме қас қыяқ кирпикли 
көз-лери кеўилине сэўле шашты ма, ақ пейил көкиреғиниң 
жалынлы ба^ырындағы бершимек муз қаласын еритти ме, 
ким билсин, жиғиттиң жүйкеси қурып. тула бойы шымыр 
етти!

Жэмийла дэрьяның бетинде киятырып телмирип, 
Сапарға емиренип, сағынып мың қараған шығар, бирақ 
жиғиттиң қапталына келғен соң сызылып бир қарады да, 
Нысанға топылды.
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— Бул жерде неңиз бар еди? Ақдэрьяның балығы азлық 
етти ме?

Бул сораўға Нысан пәлен-төлен деғен жоқ. Сапар лэм- 
мим! Жәмийла еки кемени бир-бирине қосақлап байлап:

— Кемеңиздиң машты қайда? Машина қурмаса бул аў 
алынбайды, — деди.

Сапар Жэмийланың келбетине жалт қарады.
— Онер ашып кетипсиз ғой.
Сапардың мысқыллаған сөзине Жәмийла да кекесине 

ж)гўап қайтарды.
— Сен армияға кеткели өнер ашқанымызда!... Мениң 

өнеримди ҳэзир көресең, — пайдалы өнер. Басқалардикин- 
дей ҳақ пейилғе иритки салатуғын өнер емес.

Ашы^сыз адам бар ма. Ҳэсиретли көкиреғи қарыс 
айырылып, Жәмийланың баўьгрьг муздай қурысты. Ызалы 
ашы^ қаплап келип, қанасына сыймай қайнады. Б\улығып 
көзинен жасын нөсерлетти! Босаған көкиреғин, елжиреғен 
баўьфьш тағы каты^ландырып. Сэлиймаға қэҳэрленди.

— Бери қара! Көтер басыңды! Маған я Сапарға ийнедей 
болыспа! Мине, ырысқысы мол, дэрьяның үстинде турмыз. 
Ҳадал жүреғиңди ортаға сал. Айт, қәне! Айып кимде?

Жэмийланың долы минези тутьгўдан Сэлийма қэўип- 
ленип отыр еди. Ҳақ пейилли Жәмийланың ҳадал мухабба- 
тына сонша қылап етсе де усы түни Ақдэрьяның пэк суўьг 
менен ғүнасын ж\уғысы ҳэм ақшамғы қоңыр самалы менен 
уятлы жүзин аршығысы келди ме, Сәлийманың дирилдеғен 
еринлериниң арасынан еки бөлинип өлпең сес шықты.

— Айып менде!
А^зының шыққан усы еки а^ыз сөзди слудың бетин 

үрип ескен жел ушырып алып кетти.

* * *

Сол жылы қыс қатты келди. Көлди шуўлатьгп. жердиң 
үстин думанлатып. шаңғытқан қызыл желғе төтепки бере 
алмай, маллар қораға тығылды. Боран ишин жалаған
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маллардың иштейи ашылып, қамыстың қабығын да жалмап 
жеўғе қарады. Уақыт еле 15-февраль. Қалған ақырғы ғүди 
де омсырайып киятыр. Маллардың аўьгзьг жуўғарада көкке 
тийетуғын түри жоқ.

Март айының төбеси кориниўден На^рыздың ақша қары 
жа^ды. Орис тарылды.

Ажар дағдарысқа ушырады. Колхоз басшылары «Шы- 
лым» көлден балық шығып, тайда туяқ қалмай жылым 
салнўға кетти. Көлдеғи бар шөпти күйедей жеп болған. 
Қарыз алғандай жақын жерде ферма жоқ.

Ажар қалың кийинип, қораларды аралады. Қыспаққа 
байлаған ири усаклы маллардың алды жылан жалағандай 
тап-тақыр. Қораның ағашын ғайзап, ғүйсеп турған сыйыр- 
лар ыңырсып, жылқылар оқыранып, Ажарды кориўден 
муңын шаққандай болды.

Ажар бир-еки сыйырдың саўьфьш сыйпап, көкиреғи 
босап турды. «Адамның да, малдың да қутын қашырды ғой, 
бул Урыс!» деди ишинен ғүрсинип. Бир мэҳэлде кеўилине 
қонымлы ой келғендей Ажар мал қорадан слуырылып шы- 
ғып, колхоз кеңсесине қарай кетти.

Шымыр аяз бенен еки бети бу рыштай қызарып, жуўьфа 
жортып киятырған хаялдың өкшеси тийғен сайын ақ сүттей 
таза қар эри кетпеғен былғарыдай қышырлап сес берди.

Ҳаял ентиғип журиўи менен а^ылдың арасына келди 
де «ғ» ҳэриби формасында салынған мектептиң есиғинен 
кирди.

Мектеп дэлизи тым-тырыс. Класс бөлмелеринен емески 
ғүбирли сес еситиледи. Ол қайсы есикти кағьгўдьг ойланып, 
аңырайып турды. Бир мэҳэли оң тәрепиндеғи есиктен шы- 
ғып қоцьфаў шалып киятырған аң сақаллы ақсақ ғаррыға 
жалт бурылды.

Гарры қоңыра^ын ғүңирендирип кағьгўьг менен Ажарға 
жақын келип:

— Келин, амансыз ба? Кимди изледиң? — деди.
Ажар ийбе етип:
— Шүкир! Директор баланы излеп...
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Ажар ғәпин таўьгса алмай-ақ класс бөлмесинен китап- 
ларын к> шаклап киятырған жиғитке б)фылды.

Екеўи күле шырай берип аманласып, қапысының төбе- 
синде «директор» деғен жазьгўьг бар кишкене бөлмениң 
ишине кирди.

Қэйним, жеңғең тарығып келди, — деп Ажар столға 
отырар отырмастан арзын айтты. От-шөбимиз бэҳэрғе жет- 
пейди. Улықпанда жалғыз ғүди қалды. Албыраған үйрсктсй 
алды-артыма сүңғип. саған ойласьгўға келдим. Албырап 
турман. — Оз-өзинен ҳазарланьга, сөйледи. — Жарын ба, 
жарын көрермен.... Енди басыма тийди.

— Пишен жетерлик муғдарда емес пе еди? — деп жиғит 
тунжырап қалды.

— Жстстуғын еди ғой! — ҳаял суўьгқ демин алды -  
жылымға косатуғын өғиз, атлар қанша! Соныңда аўқатн 
бизиң мойнымызға түсип отырған жоқ па? Жылымның 
басына сүттсй ақ пишенлерим кетти. Келеси жазда күш- 
коликлердиң отын балықшылардың өзлери таярласын! деп 
келистик. Пайдасы не? Быйыл көкке жете алмайын деп 
турмыз.

— Ендиғи мэслэҳэт?...
— Ендиғи мэслэҳэт, усы малларды жүдстпсй кокке 

шығары^ керек.
— Аўа... шығары^ керек -  томен қарап ойланып, алдын- 

дағы қағазға әлленемелерди шыжбайлап отырған жиғит бир 
ўақта басын котерди де: — Қандай жол табар екенбиз-а! — 
деди.

— Малдың шақына жастан асылып өстим ғой! — деп 
Ажар тикленип батыл сойледи. — Гүлшс туяқлы қар теўип 
колдиң не шобин болса да таўьга отлайды. Қалған аз ғана 
пишенди бузаў баспақларға жаратсақ. Ал, сыйырларды 
балықтың сорпа-суўль1ғь1 менен бақсақ. Шарўалардн да ба- 
лық шабақ пенен асырасақ...

Жиғит хаялдың келбетине таңырқанып қарады.
— Таңланатуғын неси бар — деп ҳаял созин даўам етти,

— балықшының маллары балықты жатырқамайды. Ара- 
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арасында балықтың сорпасын жуўери ғөжедей сүйсинип 
ишетуғын еди.

— Балықты қәйтемиз?
— Мениң келғендеғи хызметим, «Шылымкөл»ғе еки- 

үш шана менен онлаған бала жиберип, балық алдырсақ деп 
келдим.

— Онда өзим барып келейин, — деп жиғит орнынан 
турды.

Ажар мектептен асыға шығып фермаға бет алды. Хожа- 
ниязов сол күни онлаған оқы^шыны қапталына ертип, 
«Шылымкөл»ғе қарай кетти.

Тилемислер басқын балықтың үстинен шығып, мол 
олжаға ийе болып қайтқанда ферма малларының а^зы көкке 
тийғен еди.

ТАЛАБЫ КЕЛИСПЕДИ

«Дэўкемпир»ғе Қэдир ғүзғи қара суў менен келди. Күн 
батып, қараңғы түскен ўақнтта әййемнен қалған қамыс 
қостың үстинен шықты. Гүздиң ызғарлы боранында тоңып, 
узак күн кеме таянып болдырған Қәдир ақшам усы жерде 
қоннў ушын қосқа қайрылды.

Қос аңсақ-саңсақ болып қалыпты. Суўьшлаған қамыс- 
лары да ширип тозып, қэлбирдей жуқа. Шамасы, бир-еки 
жыллықта соғылған қос. Қәдир ғөрдей үңирейғен қараңғы 
қостың ишине басын суғып еди, бир нәрсе тасырақлап 
ала қашты. Сағал екен. Қостағы қамыслардың арасы улы- 
тасырлы болды. Мардан бас еки-үш сағал тумлы-тусқа 
атлығып пайызы қашқанына ыза болғандай Қэдир бежи- 
рейип қарады.

Қәдир, олар менен иси болған жоқ. Қамысларды қайта 
төсестирди де, бир-еки баў қамыс орып, қостың ортасын- 
дағы ошаққа лаўлатьш от жақты. Оның үстине үш тилли 
темир ошақты орнатып, мосы қазанды илдирди. Кемеғе 
барып, еки мөңке әкелип, қыршып кеспеледи, кеспелеп 
пуштарлады. кеспени жуўьгп қазанға салды да оттың
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жалынына омьфаўьга төсеп, малдас қ)фынған пишинде 
а^ыр ойға шомип отырды.

Түн ортасында түнниң райы қәпелимде бузылды. Сетем 
алып Қэдир козин ашса, даўьш хуўлсп қамыслар зарлап тур 
екен. Шуўлаған. ишин тартып ғүфсинғен ызғырық самал, 
колдиң ишин сарлатып жалап киятырғандай.

Қәдир жэн-жағын қымтап, қамыстың астына кирди. 
^арығанлық па, бираз ўақнт теридей бүфисип жатты да 
көзи илинип кетти.

Уллы сәскеде оянып, козин ашса жер бети жумақтай 
аппақ қарға малыныпты. Ылайдан суўьгрьгп алған малдай 
шубатылып. үскини қуйылып орнынан т)фды. Жағаға мэс 
кисидей теңселип турған кемесине кози түсти. Әтирапқа 
назырқанып бираз қарап турды да, қолына орағын алып, 
қушақ-қушақ сары қамысты баўлап әкелип, қосты қалың 
етип бастырды.

Қәпелимде, ети жуўлап, тула бойында қалшылды пайда 
болды. «Аяз өтти ме?» — деғен пэмғе кеткен ол бир баў 
қамысты сүйреп экелип, лаўлатьш жағып жиберди.

Оттың ҳэўири ме я сүйеғи қызды ма, тула бойы жанып 
баратыр. Отқа баўьфьш қалаған сайын еки көзи масаладай 
жанып, тас төбеси менен еңбеғи солқылдап аўьгрдьг. Артық 
отьфьгўға мэжели болмаған Қэдир есикти еки баў қамыс 
пенен тас етип бекитип, «уясына» қайта кирди.

Сол жатыстан неше күн есинен адасқанын делбе болып 
сандырақлағанын ким билсин, бир күни Қэдир көзин ашса 
тал түс ^ақыт екен. Аяқ-қолы қалшылдап, орнынан турып 
еди, басы зеңип кетти. Енди жүфесине отырып, есин жый- 
нады, есиктеғи сүйеғен қамысты оңмени менен сыртқа 
ийтерип жиберди.

Аң-таңы шықты. Дүньяға қайта келғендей жэн-жаққа 
таңланып қарады. Көл айнадай болып қатып қалыпты. 
Қәдирдиң бийтапланғаны сол кезде есине түсти. Олим пэн- 
жесинен жырылып қалғанына қуўаньш ыржыйып күлди. 
Кемениң қасына барды. Колдиң жар қабағына асылып 
турып, музды аяғының ушы менен басып-басып корди. Бер- 
шимек болып, қатқан жиғит муз.
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Қәдир муздың үстинде ерсили-қарсылы жүрип, сүй- 
мен менен кемениң жақлаўнна қатқан музды ойып шық- 
ты. Мийнет ислеғен соң Қэдирдиң қ)фысқан денеси жазды- 
рылды. Жүреғи сазып, аш болған соң ол тағы қосқа келди.

Ертеңине Қэдир «Қазақдэрьяға» барьгў ушын муздың 
үсти менен шанасын сүйретип пияда жүрип кетти. Оның 
ендиғи тырнақ илер жери «Қазақдэрья» еди. «Қаратерең» 
менен «Сарыбас», «Үшсай» менен «Қаражар» көллеринен 
баспана таба алмай куўьгльш шығып, енди «жарық ултан». 
«Дэўкемпир», «Еркин», «Шақаман» көллерин паналаўға 
шықты. Еғер бул көллеринде де дэкки жесе, сондағы мүш- 
кили не болады... Оған көзи жетпейди.

Қәдир сабақлы ойдың басына бас жип таға алмай ҳэр 
қыялға бир тубалап. кеште Еркиндәрьяның бойында жай- 
лаған шарўа аўьшьгаа келип, ереғирек қонған бир үйғе 
«кудайы қонақпан» деп ақшамласып шықты.

Таң ерте орнынан турып жағаға келди. Үкиден қабағына 
суў қотарып отырған қара кемпирдиң қасына келип:

— Шеше, жақын жерде приём бар ма? — деп мүләйим- 
сип сорады.

Кемпир келбетине түксирейип қарап, «приёмнан сыбал- 
ғы сораўға киятырған боздың адамы шығар» деғен қыялға 
келди.

— Еркинниң аяғындағы көлде бир приём бар у ксайды. 
Гейде бизиң аўьшдмн адамлары айран-шалап апарып, 
балықшылардан асымлық балық әкеледи, — деди кемпир.

— Рахмет! деп Қәдир шанасын сүйретип жүрип кетти.
Кемпир изинен тиғилип қарап турды да қабағын ийнине

салып, аўьшға қарай аяңлады.
Түс шамасында Қәдир дэрьялықтың аяғындағы көлғе 

шықты. Әри-бери жүрғен соң бирин-бири кесип өткен ат 
шананың, асай сырғанақтың қыйыр-шыйыр излерин көрди. 
«Қай бағытқа жүрсем екен?» деп дағдарды.

Усылай турғанда кулағына алыста музды солқылдатып 
жүрип баратырған бир ат шананың емески сести еситилди. 
Жақынласып аннқлаў ушын отырып музға к>лағын сал-
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ды. Тынық муздың астындағы шайыдай ғайры нақыш 
мақпал шырайлы шалаңлардың жол-жол арасында «көк 
жон» балықлар ағылып өтип тур. Балыққа \\уы ш ы  кетип 
отырғанда Қәдир атлардың киснескен даўьюьшан селк етип 
жэн-жағына қарады.

Даўью жетер жерде еки ат шана өтип баратыр екен. 
Қэдир өз шанасын таслап, соларға қарай жу^ырды. Буны 
көрип алдынғы шанадағылар аттың дизғинин тартты.

Қэдирдиң шананың қасына барьгўға айбынып, алыстан:
— Приём қайсы тэрепте? — деп сүренледи. Аттың диз- 

ғинин услап киятырған киси жола^шының бул сораўнна:
— Бизлер киятырған усы из бенен жүрсең апарады, — 

деп жуўап берди де, дизғинди қағып, аттың саўьфьша қам- 
шыны тартып-тартып жиберди. Атлар қайтадан желип кет-

Қәдир шанасына қайтып келди де жолаўшьшар көрсет- 
кен тэрепке қарап бурылды.

Қәдир приёмға қайырылмады. Приём ашық теңизде 
еди. «Пай, қамыслыққа жақын болғанда ма!» деп ишинен 
жақтырмай иренжип қопаның ишине кирди. Бирақ қанша 
назырқанса да оның усы жерден басқа паналар жери 
қалмаған еди.

Жаңа қонысқа қос дүзетиу балықлы көлди карастьгрьгў 
ҳэм қаза тоқьгў машқаласы менен арадан үш күн ўақнт 
өтти.

Төртинши күни ғана «Қазақдэрьяның» ырысқына 
шериклести. Уллы сәскеде қазасын қарап, азнаўлақ балы- 
ғын шанаға салып, приёмға жөнеп кетти.

Гэ төтелеп, ғэ айналыштан оралып, түс аўа берғенде 
приёмға жетти. «Таныс адамлар ушыраспағай-да!» деп 
тиледи. Балық қабыл етиўши елиўлер шамасындағы қапа 
сақал, қыйтар козлеў киси екен. Озинен басқа төрт-бес 
қазақдарьяшы балықшылар бар екен. Ол нэўбеттиц ақырын 
күтти.

Балықшылар балығын тапсырып кетип қалды. Қэдирден 
басқа балық тапсыратуғын киси жоқ. Ол әтирапқа бир қара- 
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ды да зәмберғе асылды. Соңғы зәмбер менен ере приемның 
қасына келди ҳэм тунжырап ойланып т)фды.

Приёмчик балығын қабыл етип болған соң Қәдирден:
— Фамилияңыз ким? — деп сорады.
— Дэўжанов.
— Қайсы колхоздан?
— Киров атындағы...
Приёмчик Қәдирдиң келбетине таңланып қарады.
— Кировшылар не қылып жүр, қыста? Олар «Қазақдэ- 

рьяға» балықтың бэҳэрғи ойынында келмейтуғын ба еди?
Дэрьяны қызыл суў басып, балық тартылған соң келдик. 

Көл теңиз ҳэммемизғе де жетеди ғой, ақсақал!
— Ол айтқаның дурыс. «Көлдиң қамысын көрғенсиз 

қызғанады» деғен... Қазақ аяғының балығын қызғанайын 
ба сеннен. Сирә дағысын айтаман да. Ол жақтан келғен 
нешеўсиз?

— Бес-алтаў бармыз.
— Басқаларыңыз қайда?
Қәдир ғибиртиклеп қалды.
— Ҳэммениц балығы усы...
— Неше адамға бөлип жазайын?
— Бүғинғи балықты мағаз жаз.
Қәдир балығын тапсырып жанма-жан қосына қайтты 

ҳэм «Қазақдэрья» балық заводынан алған дәслепки 
ақшасына куўандьг. Жолда киятырып ақылы алыспаған 
пикирлерин қосқа келғен соң қайтадан талқылады. «Суўға 
кеткен тал қармайды», «тарықсаң телпеғиң менен ойлас» 
деғен фамилияң ким? — деғенде Дэўжанов деп жуўап 
қайтарғаным б)гл, — мақул! Ақыры, ол жақтағы завод бас- 
шылары Қаражанов деғенди таба алмай тен-тенеси шы- 
ғып атырған жоқ па?! «Қазақдэрья» заводына да хабар 
бермеғенин ким билсин! Әттең, нешеўсиз? деғенде: «бес- 
алта^мыз» деғеним энтек болды. Усы жерде қопаллық ет- 
тим!... Эўел бастан жети өлшеп, бир кеспей келептиң ушын 
жойытқан екенмен да!..
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Енди ол приёмға жоламайын, — деп Қәдир арадан үш- 
төрт күн өткерип, басқа приёмға келди. Приём басында әде- 
ўир балықшылар бар еди. Бул жердеғи приёмчик еки жағы 
қайрақтай собылық қатпа жиғит екен. Алыстан қарағанда 
ғеўғимдеғи қарақшыдай еди.

Қэдир ҳэмме менен сәлемлесип, бул жаққа жекке жарым 
келғенин түсиндирди.

Ақдэрьядан келғен «мийман» деп мүйтенлер оған хүр- 
мет корсетти. Гэси ишип отырған шайына, ғәси жайьгўльг 
даст)фханына, үшинши биреўлери енди түсирилетуғын 
қазанына мирэт етип, жерғе-кокке котерди. Қэдир елатына 
қосылғандай болды.

Гәси қатар оскен қ)фбыларын, ғәси қазанлас болып 
бирғе талап еткен тамыр-танысларын сорап еди. Қэдир сал- 
қын кеўил менен жаўап қайтарды. Жапан дүзде жабайы- 
ларша турмыс кеширип, тиришилик сүфенине қулағы ғер 
болған ол, бирден топлы жыйынның ортасына келғен соң 
кеўили елжиреп, елатын аңсады. Бирақ енди елат қайда?!... 
Созса, қол жетпес ушардағы ай ғой ол!

Пайызлы жер тапқанына ҳалласлап Қәдир жети-сеғиз 
күн аяқ жазып жүф еди, бирақ ол к)уанышы узаққа бар- 
мады.

Бир күни балық тапсьгрьгўға келғен Қэдирден приёмчик 
жиғит:

— Сизлердиң араңызда Қаражанов деғен балықшы бар 
ма? — деп сорады.

Қәдирдиң жүфеғин биреў қабынан суўьфьга алғандай 
есинен танды. Бирақ тез ҳаўлнққан жүфеғин басып, үфей- 
ленғенин сездирғиси келмеди.

— Қэйдем, басқа колхозда болмаса... Бизиң колхазда 
ондай адам жоқ ғой, —  деди м а  л э й и м с и п .

Приёмчик Қэдирдиң келбетине қыялап қарады.
— Кировшылардан дейди ғой!... Тақыйық билмейсиз бе?
— Қудай урсын, билмеймен! Ондай адам сирә бизиң 

колхазда болған емес.
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Қалтырап соңғы жуўаптьг батыл түрде айтты. Оның 
жәбирленип сөйлеғенин көрғен приёмчик индемей, тап- 
сырған балығының ақшасын қолына берди. Ақша қолына 
тийиўден үриккен доңыздай, ол да зытқып ала жөнелди.

...Еки приёмнан да ўаз кештик-а! деп қосына келғен соң 
Қэдир узак ^ақыт налып отырды. — «Қазақ аяғынан» да 
өкше көтерилейин деп тур ма, қалай өзи!

Арал теңизи көлғе бай болса да, Қәдирдиң алдынан шөл 
шыға берди. Енди бул жерден табан тайса... Окшени қай 
жерғе тиреў керек? Гарға адым жер муң болды!...

Қосында еки бүкленип узак күн буйығып жатты. Ерте- 
ңине сэскеде орнынан турып қаза қараўға кетти. Шана толы 
балық әкелип, қостың қапталына жыйнады.

Төрт күннен соң сыбай салтаң қағып заводқа барды.
Бойын тасалап, өткен-кеткеннен неше жерде балық 

қабыл ететуғын пункт бар екенин сорады. Қосына онша 
қашық емес жерде-ақ бир приём бар екен. Бул хабарды 
еситип жэне өксиғин басты.

Түлкидей сығалап завод флотына жақындай берғенде 
тас төбесинен аяқ ушына шекем муздай суў к> йғандай. жү- 
реғи дир-дир етти. Жаны ушқынды.

Ол флоттың шетинде бир киси менен сөйлесип т)фған 
Тилемиске көзи түсти.

Дэслеп албырғанынан адымын алға я артқа баса алмай 
Тилемиске бежирейип қарап, қарақшыдай бир орында қал- 
шыйып қалды да, тағы есин жыйнап тасаға зып берди.

Тилемис қашқынды абайламады.
Жолда киятырып ол Садық деғен «Қазақдэрьяшы» бир 

балықшыға ушырасты. Соңғы приёмға балық тапсыры^ға 
келғенде «мийман» деп көбирек иззет еткен сол киси еди.

— Бул не болды саған? Түсиң қашып кетипти ғой, — 
деди Садық.

— Садық! — деди хаплығып Қэдир мен қатты наўқасқа 
шатылдым. А^ылға қайтпасам болмайды. Ана айдында, 
батысқа қарап бурылған жерде бир қыснақ жол бар. Сол 
жерғе белғи қойып кетемен. Адаспасын — деп ҳэр жерде
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қамыстың басын буўаман. Сол жол менен барып ертең 
мениң қосымда тапсырылмай қалған балықларымды алып 
приёмға өзиң берерсең. Бес-алты ңентнер шығар, шамасы! 
Приёмға тасыған хызмет хақы ушын тең жартысын өзиң 
ал, тең жартысын мениң атыма тапсыр, жора! Наўқастан 
айықсам тағы келермен!

Садық Қәдирдиң муңайғанын көрип:
— Бир-еки күн бизиң үйде-ақ болсаң-о! — деп жаны 

ашығансып еди.
— Жақ жора, аўьшға жеткендей шамам бар. Тек мениң 

сеннен тилеғим, балықларымды сағалға жем қылма! — деп 
емиренип сөйледи.

— Мейли, бэрин-ақ өз атыңа жаздырайын!
— Онда камал тап! Онип-өс, жора!
Екеўи қол алысып айрылысқаннан соң Садық бир 

^ақытта Қэдирдиң изинен сүренледи.
— Ермекбай, ҳэй! Тоқтап тур! Сениң фамилияңның 

есимнен шыққанын қара. Умытып қалдым.
Қәдир артына жалт қарап турды да:
— Хожамберғенов ғой! Киров атындағы колхоз, бирин- 

ши бриғада. Умытпа!... Хожамберғенов, Хожамберғенов, 
Хожамберғенов... Ал болды ма? — деди.

— Болды, болды. Енди есимнен шықпайды. А^ылың- 
дағы таныйтуғын балықшыларға сәлем айт, жора! — деди.

— Жақсы, хош!... — деп Қәдир еки если кисидей қуты- 
рып жүрип кетти.

ЭПИЎ ЕТИҢ

Кеш песин ўақтннда «Талжап»тағы Төребайдың үйине 
атлы келди. Бул Сапардың армиядан келғен күни еди. Ат 
үстиндеғи хабаршы Мэдирейим деғен баланы «к>дамнан 
сүйинши сора» деп Назлы жиберип отыр.

Алыстан қара тер болып келғен атты хабаршы бала 
қазыққа байлап, шийшең үйдиң есиғинен ишке жеделленип 
кирди.

Төребай баланың бетине жатырқап қарады:
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— Қай баласаң? Жол болсын! — деди.
— Мен Ақдэрьядан киятырман. Назлы кудағайыңның 

хабаршысыман. Сүйинши, Төребай аға! Куйеў балаң Сапар 
келди.

— Қашан? — деп Сарығүл баланың бетине тиғилип 
қолындағы шөмишин қазанға таслап жиберди. Торебай 
самсаз отырды.

— Бүғин сэскеде.
— Шырағым-ай. Жаны аман ба, эйтеўир.
— Аман-аман, тек бир аяғы жаралы болыпты.
Төребай еки қолын қаўсьфьга, жерғе қарап отырып:
— Ишки сарайы аман болса болғаны ғой, — деп элле 

нәрсе есине түсксндей тунжырап қалды. Сарығүл жадырап- 
жаснап сөйлеп отыр:

— Сөйтип, келди. Назлы к>ўаньт қалған екен ғой. 
Әскержан жатырқаған шығар. Сапар азғын емес пе? Жәмий- 
ланың а^ылда болмағанын айтсаң-о. Нөкистен еле келмеғен 
шығар.

Сарығүл сөйленип орнынан т)фды ҳэм қапталда турған 
ағаш сандықты ашты. Туйиўли орамалды алып аўзнн шеш-

— Ал, шырағым. Алыс жерден ат айдап, атымызды ай- 
тып келғен екенсең. Назлыға кеўилимиз питти. Узағына 
куўантсьгн. Сүйиншим татымсыз болды деп окпелеме, )фыс 
ўақтьгада артық аспай не болсын. Мына таўардн койлек 
етип, кокиреғиңди жарқырат. Қудаңның инамы усы, — деп 
аксүп та^арды Мәдирейимниң алдына қойды.

Хабаршы бала хошласыпа шығып кеткеннен соң ғарры 
менен кемпир бираз ўақнт тиллеспей отырды. Әллен 
^ақытта Сарығүл ғаррысына сазарып қарап:

— Тандыры шыққыр! — деп кеңкилдеп күлди. — Ал, 
енди не бетиң менен барасаң. Урыс питкенше ашшыласпай- 
ақ қойғанда болатуғын еди ғой. Түбинде олар утты. Хабар 
келди. Жүрейик енди.

Торебай саққа жүғинип бираз үнсиз отырды да, эллен 
^ақытта басын котерип:
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— Кемпир, сен барып қайта ғой. Ешекти ертлеп бере- 
йин. Жәмийла келғен соң барып қайтарман. Сораса, жап- 
сағы шықты дерсең, — деди.

Сарығүл ғаррысының мийзамына түсинип, сол күни 
Ақдэрьяға қарай кетти.

Назлы Жэмийла менен Сапар арасындағы өкпе-ғийнени 
к>дағайына сездирмеў ушын жол таслап, Сапардың талапқа 
шығып кеткенин ҳэр қыйлы бэнеғе тоқсырса да, қызы ме- 
нен куйеў баласының кеўил алалығын қоңсы-қобадан 
еситип, Сарығүл ғүңиренип қайтты.

Кеше «Қанлыөзектеғи аў салымда ерли-зайыплы еке- 
ўиниц арасындағы пысқыған әңғимениң түйини ше- 
шилғеннен соң Сапар өзиниң келте қайырым шорт ми- 
незлиғине өкинип, Жәмийланың қосына келип, «Кешир 
мени Жәмийла!» деп жиғит азарланды. Сол күни Сапар 
фронттағы Жумабайға да кеширим сорап хат жазды. Еки 
жастың кеўили сазендениң дуўтарьшьш тарындай қайтадан 
сазланды.

Қоста тунжырап отырған Сапарға:
— Енемниң сен келместен бурынғы ҳэсирет жүғи де аз 

емес, — деди Жэмийла. — Оның үстине басын тағы дэбде- 
беғе салдық. Бүғин аўьшға қайтайық. Енем дэрт пенен өлип 
кетер.

Сапардың бул хүкимғе қарсыласар мэжети жоқ еди.
Үйден шыққанына алты күн толмай-ақ баласы менен 

келининиң тар жибектей есилип келғенин көрғен Назлы 
шөккиш орнынан атлығып т)фып, кудасына «тез келсин!» 
деп зинҳэр сэлем айтты.

Ертеңине Төребай келди. Сапарды баўнрьша басып, 
баяғы дэрья жағасындағыдан узағырак сыңсып жылады. 
Оның бул көз жасы куўаньгш пенен сағыныш белғиси ҳэм 
оның үютине перзентлериниң алдында айыплы атаның 
кеўил сарайымды аштым деп турғаны еди.

Назлы хабар еткен больгўьг керек. Тап усы заматта 
Мәтеке менен Қәлийла кирип келди. А ман-түўелли к сора- 
сып болғаннан соң Мәтеке Төребайға көз айдын айтты.
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Қәлийла қарап отыра ма. Гәптиң бир тыныспасында 
к> ўақь1ль1кка салып:

— Төребай аға, Отептиң көкнары быйыл да питик пе? 
деп еди, отырғанлар күлип жиберди.

Төребай мыйығын тартып:
— Адасып, эпиўлик сорап келдим, иним! — деди.
Жэмийла балалық минези тутып еркелеп ағасының мой-

нынан кушаклады.

ҚАШҚЫППЫҢ ҚАЙТА ОРАЛЬ1ЎЬ1
Қэдир қосына келип сарсылып ойға батты. Жамалдан не 

хабар бар? Ким биледи, қара қағаз келди ме. Анам пақыр- 
дың халы қандай екен... еки баласының күйиғин көтере 
алмай, өлип те қалған шығар. Қашқынның анасының өли- 
ғин ким қәстерлеп көмди дейсең? Әттеғен-ай, анам!

Қэдирдиң еки көзинен жас парлап кетти. Гүмпейиниң 
жеңи менен жасын сүртип, этирапқа бир қарады да, тағы 
түнерди.

— «Қостарымның күйиғин айтсаңшы! Ж)фтқа қарар 
бети бар ма ол мүсәпирдиң! Сарсылды ғой, сарғайды ғой!»

Қәдирдиң есине балалары түсип еди, жэне көз жасы 
сақалына куйылды.

— «Қашқынның перзентине ким сынық ғүлше берсин! 
Перзентиниң қарызынан қ> тыла алмаған мени дарға асса да 
ғүнам жоқ!»

Бир мэҳелде Қэдир өрре турды.
«Усы мен не күтип жүрмен?! Бойымды тасалап неше 

жыл көлде өмир сүремен? Бэри бир урыс питкен соң халық 
сағалдай тыпырлатып услап алады».

Қәдир қостың ишинде мойнына қурық түскен қасқыр- 
дай еки көзи түнерип, өрден ыққа жуўьфдм.

Қапшыққа ғөне пальтосы менен азанғы аўқаттан қал- 
ған ярым буханка нанды салды. Оннан соң ошақ басын 
қармалап жүрип, бир шырпы таўьш кисесине тықты. Мосы- 
ны кулағынан услап. қостан шықты да үкиғе ылақтырып 
жиберди. Тағы қосқа кирип, қапшықты ийнине салды да:
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— Кеттим елғе! — Халқым өлтирсин! Ҳужимғе қайыл- 
ман! — деди де суўьгт жүрип кетти.

Ол делбе кисидей басы аўған жағына қарай жүрип кия- 
тыр. Белғили түйғен мақсети де жоқ. Оның көз алдына 
а^ылдың сүлдери ғана түнерип көринеди. Ол ўақнтта 
өңменин алға таслап адымын шаққан басады. Гейде көз 
алдында дар ағашы минарланып елеслейди. Онда жүреғи 
түршиғип, жолдың еки шетине алма ғезек теңселеди. Бирақ 
кейин қайтқысы келмейди. Алға қарап қыбырлайды.

Киш песинде Қэдир үлкен айдынға келди. Аяқлары 
талды. Жүреғи сазды. Жүресине отырып, қапшықты алдына 
жайып, бир кесек нанды сындырып алды да аўзьша буралап 
тығып, ғайзап жутты ҳэм шийшеден тынық муздың астына 
телмирип қарады.

Кеғейдей бир сазан суў астында қалашын баяў қағып 
отти де, қайта қайрылды. Оның изин ала бир дүркин балық 
өтти. Қэдир к>мартып. тиғилип отыр еди, жаңағы балық- 
лардың топары тағы көбейип, қазанға түскендей тумлы- 
тусқа барып, айланып ғезе берди.

Қәдир «неғе булай9» деп таңланып, қапшығын ийнине 
салып, айдынды жағалап айланып шықты да:

— «Бәсе, солай екен ғой! Жарықлықлар айдында атаў- 
лап қалған екен ғой. Шығарға тесик таба алмай, тубалап 
қалыпты. Қазығын айланған жылқыдай оратыла бер- 
ғени» — деди Қәдир ишинен -  ағын суўдан кесилғен көл 
сасып баратырғаны. Балықлардың мийи айланып жүр. 
Бул балықлардың маған ҳэжети қанша? Омирден ғорим 
ж)гўь1қ!. ..

Қәдир ғүрсинип, соқпақ жолға түсти де алға жүрип 
кетти.

* * *

А^ылдың қарасын корғен соң Қэдир қалың бүк қамыс- 
тың астына кирип, жатақтағы қояндай бүрисип отырды.

Мециреў түн түнерип кок ғүмбезине қара шымылдығын 
айқара жапты. Қара бешпентке қадаған ғүмис шытақтай
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аспанда жылтылдаған жулдызлар ойнап шықты. Тас төбеде 
аттың тағасындай алтын ай тасып тур.

Қәдир сүйретилип бүктиң астынан шықты. Аўьшға 
қарай сандалып жүрди. Арсылдап үрғен ийтлердиң тал- 
тал да^ысы еситиледи. Ымырт жабылған соң Қәдир менен 
жарыса жатақтан шыққандай дэўсебен бе, шағал ма, мәлим 
пышық па, — бэри қарсыласып киятырғандай тум-тус улы- 
тырсылды болып, улып қаңсылаған, зарлап безилдеғен әжеп 
тэўир да^ысқа көл шуўлап кетти.

Жүриси өнбейди, бир нэрсе тырс етсе, жүреғи қылп 
етип, жэн-жағына тесилип қадалып қарап турады.

Аўьшға жақынлаған сайын жүреғи липилдейди.
Ийтлер элле неғе шабаланып үрип тур. Ол ийтлердиң 

даўьгсьш сағынып аңсады.
— «Жарықлық, ийтлер а^ылдың сэни ғой!» — деп жүре- 

синен отырып, к>мартып тыңлады. Мециреў түн түнерип 
т)ф. Жайлардың терезесинен жылтылдап сэўле шығып т)ф.

Орнынан турды. Аяғын пышықтай басады. А^ылдың 
шетине жақынласты. Бир үйдиң есиғиниң алдында қамыс 
қырқып атырған хаялдың ғүңкилдеп сөйлеғен сести еси- 
тилди. Қэдир өзин бир беткей алып, қамыс шалының 
тасасында турып қулағын салды.

Бираздан соң хаялдың даўьгсьг шаңқылдап шықты.
— Қаяқтасыз, жуўернемеклер?! Апарың мына қамысты 

үйғе. Сен симилтир!.. — деп биреўғе күйинип топылды. — 
Не бетиң менен кисиниң үйине қыдырып барасаң? Көзиме 
күйик болғанша, экең қусап доңыздай көлде өлсең болмай 
ма. Сизлерди туўғанша тас неғе туўмаднм.

Ҳаял қамсықты ма, үни питип қалды. Қәдирдиң ту- 
ла бойы шымыр етти. Маңлайынан суўнқ тер шықты. 
Қалшылдап отырып, көзинен жас парлап кетти. Солығын 
баса алмай, шубатылып орнынан турды. Оз үйине кириўғе 
бата алмай сүмирейип қараңғы тасаға кирди.

Жүреғи қабына сыймай туўлап баратыр. Кеўилиниц 
ҳэсиретин көзиниң жасынан алды. Буўльньш ботадай боз- 
лады. Инғендей қайысты. Делбедей теңселди.

253



Елден шығынып кеткели хаялы менен балаларының 
қанша ҳэсирет уўьша зэҳэрленип, қан жутып. матам тут- 
қанын, шерли жолбарыстай қабырғасын сөтип, аҳ урғанын. 
ғәзепли сепкил жүзлерин көрип, жүреғи тас төбесинен 
шыққандай болды. Ҳурейи ушты. «Көрмейин!» деп көзин 
тастай қысты. Дэрьяда ығып киятырған салдай теңселди. 
Балалары: «Бизди бахытсыз етпең!» деп қарғыс атқан әке- 
син қуўьш киятырғандай жүреғи ҳэўлирди. Оның изинен 
^аялы «арымды аяққа бастың, ҳарамзада» деп, айбалтасын 
ала жуўьфғандай. зэрреси ушып. жүреғи күйип жанып 
киятыр.

Ай төбеден к> лаған ўақьгтта таң хабаршысындай тарғыл 
шабыра бултлар шықты. Арқадан ескен қыс самалы менен 
дэрьяның бэҳэрғи сеңиндей бултлар кубла күнбатысқа 
қарай алтын айдың бетин жалап өтип т)ф. Ай менен булт 
к> шакласса жер ғеўғим тартады. Ол ўақьгтта Қэдир қәддин 
жоқары көтереди. Булт астынан ай жарқ етсе, қараңғы 
серпиледи, онда Қәдир бойын серппедей ишке тартады. 
Қораның қалың көлеңкесине тасаланады.

Аўьш иши жым-жырт. Бирең-сараң үйлер болмаса, 
жапатармақай уйқыға кетип шыраларын өширғен.

Қэдир Тилемистиң үйине қарай бурылды. Аяғының 
ушынан басып, апыл-тапыл жүреғи баладай жорғалап эўели 
жайдың есиғине, оннан соң терезе тусына барды.

Ай батты ма ямаса бетин қалың булт қаплады ма, оған 
сер салған жоқ, тек қараңғылық түскенине куўандьг.

Жайдың дий^алына қалшыйып қатып т)фып, терезеден 
ишке қулағын салды. Тым-тырыс! Әтирапына тесилип қара- 
ды. Жым-жырт.

Бир мэҳэлде иштен жөтеллеғен еркек кисиниң сести 
еситилди. Селк етип, терезеғе жалт қарады. Жүреғи лоб- 
лыды. Ушы-қыйыры жоқ ойлар бири кирип, бири шығып, 
басы мең-зең!

Ол терезениң қақ маңлай алдына барды. «Иштен биреў 
көрип қалар ма екен» — деп еңғезердей жотасының ербий- 
ғен көлеңкесин терезеғе қаратты. Ҳеш дәрек жоқ. «Баслық 
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үйинде болмаса-ше?» — деп тағы ойланып қалды. Ақырын 
ескен майда жел бетин қарпыды. «Таң атьгўға жақынласты- 
аў, шамасы...» — деди ишинен. Бағана киятырғанда есиғи- 
ниң алдында хаялының көкиреғи қарыс айырылып, еғил- 
ғен қайғы ҳэсирети менен перзентлериниң сарғайған 
келбети коз алдына булдырап келди. Бойын жиғер ызалы 
ашы^ кернеди. Ентиғип есиктиң алдына барды. Қапының 
тутқасын жымырып услап. жулқып-жулқып жиберди.

— Ҳа, ҳа! Бул ким? — деп, иштен ҳаўлнға оянған биреў- 
диң да^ысы еситилди.

Қәдирдиң коз алды тынып кетти. Қараңғыда дийўалдн 
қармалап, жағалап жайды айланып, терезениң жэне қасына 
барды.

Иштен биреўлердиц ғүбирлескен, ғүңкилдескен, сойлес- 
кен сести еситилди.

— Қойшы, жата берши! Бастырынған шығарсаң, — де- 
ғен ҳаял даўьюн еситилди.

— Жақ. Қапыны биреў тартты. Дүрсилдеғен аяқ жүриси 
тамды айланды.

Тилемистиң даўьгсьг ғой! Үйинде екен. Қәйтсем екен? 
Қэдир тунжырады. Сарсылды. Ақылы ар-сары болып, 
сеңдей ҳэр жарға бир соқты. Сиңир қолларын терезениң 
алдына созды. Мушын түйди. Жудырығы менен терезени 
қақты.

— Бул ким тынышлық бермей жүрғен? — деп хаялдың 
иштен тоңқылдаған сести шықты.

— Сениң ашналарың шығар, шықсаңшы майданға! — 
деп Тилемис ғүңк етти. Ҳаял қысынып, жалбарынған түрде:

— Қойшы, қаяқтағыны шығармай! Түрғелип хабарласса!
— деди.

— Әй, кимсең озиң! — деп Тилемис орнынан орре 
т)фып әйнекке келди.

Екеўи ишли-сыртлы бир-бирине тиғилип қарады. Қэдир 
мүлэйимсип:

— Хабарласып кетиңиз, аға, — деди.
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Тилемис: «Шыраны жақ», — деп хаялына буйырды. 
Терезениң эйнеғинен лампаның жарығы сыртқа түсти. 
Қэдир сүйретилип есиктиң алдына келди. Есиктен шыққан 
Тилемистиң сүлдерин көрғен ўақнтта шала уйқыдағы киси 
тақылетте еди.

— Ким өзи? — деп пальтонын жамылып сөйленип ҳаял 
да далаға шықты.

Тилемис алақанын маңлайына тутып. алдында қымсы- 
ныңқырап турған бийсэўбет келғен адамның ажарына сыға- 
лап қарады. Ҳаяль1 жатырқаған пишинде телмирип тиғилип 
т)ф. Ал, Қэдирдиң басы сынған шақадай төмен салбырап 
тур еди.

Тилемис танымады.
— Кимсең өзиң?
— Мен ғой, аға! — Қәдирдиң қалтырап, мыңғырлаған 

емески даўьгсьг еситилди. Тек өзиңизғе айтажақпан. Мен... 
Мен қу-рыған! — Көз жасын пырлатып сыңсып жылады.

Тилемис түси қашып жола^шының қасына келди де, 
артына қарап:

— Ажар, аязлап қаларсаң, үйғе кир! — деди. Ҳаял 
жола^шы менен Тилемиске жалт-жалт қарап жайдың ишине 
кирди.

Екеўи бир-бирине қарсы жүресине отырды.
Қәдир ашшы ҳэсирет пенен суўьгқ демин ишине тартты. 

Еғил-теғил болып жылап отыр.
Тилемис аң-таң болып!
— Жылама, баламысаң? — деди.
— Мен басымды қолтығыма қысып келдим, аға! Көк 

желкемнен балта менен өзиң шап, аға! Мен Қәдирмен.
Тилемис орнынан өрре т) рды. Ызғарлы, ашшы даўьгсьг 

шықты.
— Қайсы Қэдир!
— Азғын... Қашқын Қәдирмен!
Тилемис ашнўға бу^лықты. Қасқырды көрғен аш бүр- 

киттей тырнағын оның кеғирдеғинен өткерип сүйреп ала 
жөнелғиси келди де күш пенен зорға деғенде өзин тоқтатты.
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Жел үрғен қамыстай денеси қалш-қалш етеди. Еки көзи- 
нен қэҳэрли жалын атады. Тула бойы өртенип қызып бара- 
тырғандай. Тақатын бийлеп тура алмайды.

— Кир үйғе! Азғын...
Қәдир еки ийини салынып, Тилемистиң алдына түсип 

жүре берди. Үйде Ажар менен енеси көрпеғе оранып, сөйле- 
сип отыр екен. Екеўи де жолаўшнға түксирейип қарады. 
Тилемистиң суўьгқ түсин көрип аң-таң болды.

— Отыр! — деди Тилемис аларып, әпшери қашқан 
жола^шыға. Қәдир жүресине отырды. Тилемис ҳаялнна 
қарап «түрғел» деғендей ым қақты.

— Мына жайдың ғилтин бер?
— Албыраған ҳаял:
— Енемде шығар. Бер, ене! — деп жэн-жаққа жуўьфдьг.
Тилемис кемпирден ғилтти алып Ажарға қарады.
— Сен мынаған қарап тур, қашып кетпесин, бул жаўнз!

— деп оң жақтағы бөлмениң есиғин ашты! Ишине кирип 
шыра жағып келип:

— Кир мына бөлмеғе! — деп ҳэмир етти.
Қэдир өңменин зорға көтерип:
— Үстим батпақ ғой... Шешинейин? — деп еди.
— Әй, кире бер! — деп Тилемис қасына дэпинип келди.
Қэдир сүйретилип төрғи бөлмеғе кирди де, қанаты

сынған кустай бир жамбасына жампыйып отырды. Тилемис 
тикке турып, үсти-басына, пишинине, келбет-ажарына 
жеркенишли көз бенен қарады.

— Нешеўсиз келғен?
— Бир өзим.
— Доңыз!..
Тилемис қасында сазарып, куўарьш қарап т)фған ҳая- 

лына:
— Таныйсаң ба, бул наймытты? Қәдир ғой! — деди.
— Ҳа-ҳа-ҳа! — Ажар «танымадым» деп ерине ийеғин 

қақты.
— Бул ақмақты таньгўда қыйын! Аўнлдан қашқан Қэдир 

не! Мине, усы жалатай!
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Есикке асылып турған кемпир ишке кирип, Қэдирғе 
тиғилип қарады.

— Ҳэ-ҳе-й, мүсэпир азғын-ай! Усыннан да күн болып 
па! — деп еди. Тилемис басын шайқап, — хүкиметтен же- 
ғен нанлары ҳарам буның!... деп бу^ырқанды.

— Ажар, деди — Тилемис оннан соң-мына есикке 
қулып ур! Мен ҳэзир адамларды жыйнап келейин. Еғер 
жазым болып қашса бар ғой, меннен жақсылық күтпейсең! 
Түсиндиң бе?

Қэдир козин қыпылықлатып, басын көтерди.
— Қ)глып урмасаң да енди қашпайман, аға, хүкимиңизғе 

қайылман!
Тилемис оның ғэпине к> лак асқан жоқ. Есикке к> лып 

урылған соң, Ажарға «беккем бол!» деғендей бармағын 
силтеп, сыртқа шығып кетти.

Аз ғана ўақнттан соң Тилемис, Ниязов, Қәлийла, тағы 
еки балықшы, — бесеўи қуйылып кирип келди.

Тилемис болмениң есиғин ашып жиберип, келғенлерғе:
— Мине, ози! — деди.
Ҳэмме ғэзепли козлерин бир шығанағын жерғе тиреп, 

сүйретилип жатырған Қәдирғе тикти.
— Жаўдь1 бир өзи жеңип келғендей жатысына қара 

буның! — деди Қәлийла, бизиң аў-қураллардь1 экелдиң бе, 
жора? Герой болған кисидей баслықтың үйине туссди-аў!

Қәлийланың ғэпине Тилемистен басқасы мырс-мырс 
етип күлди. Ол жүзи суп-сур болып, сазарған қәддинде 
Қэлийланың созин жақтырмаған кисидей козин алартты.

— Қәне, бу ны не қыламыз? Милиңияға хабар етейик.
— Қэдир еки қолын жерғе тиреп, оңменин котерди. Ҳэр 

кимғе бир жалтаңлап:
— Маған он минут сөз берсеңиз, соннан соң атьгльгўға 

қайылман, елатым! — деди.
— Ҳэй, усының сөзиниң не пэти^асы бар, — деп Тиле- 

мис терис қарады.
— Қой, айтсын! — деди Ниязов, — жынаятшыға қайсы 

жерде де сөз береди ғой. Қэне, қысқа айт! Сениң менен 
малтамтас айтысып отьфьгўға ўақнт жоқ... Урыс ўақтн.
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— Мен сизлерден ғүнамды кешир! — деп келип отыр- 
ғаным жоқ. Мениң ғүнам мың жылда да кеширилмешуғын 
ғүна!... Бул кеўлиме аян. Елатымның, бала-шағамның 
айнадай бетине жеркенишли таңба, — шүйел болып шық- 
қан мениң ғүнамды олшеўғе тэрези шақ келмейди. Қэдир 
қамсығып, буўльгғьш қалды.

— Көлде жүрип шайыр болған екен, кәпиримбет! — деп 
Қэлийла эжиўалап еди.

— Аўа, өлғен соң қәбирим де саған күлки болатуғын 
болды, Қәлийла! — деп Қәдир налыды. — Мен!... Еситип 
атырған шығарсыз. Гезбеғен көлим қалмады. Бәринен де 
к> ўь1льш жақында Қазақдэрьяда болдым. Заводта Тилемис 
ағаны көрип, «сирә мениң өрисиме аядай жер қалмаған 
екен, бул жүристен халық алдында атылайын» деп ойлап 
биротала өмирден бездим. Көлди ғезип киятырсам көп 
балықтың үстинен шықтым. Елдиң ырысқын таслап кете 
алмай, көп ойландым. Қуралым болмады. Жеке басымның 
шамасы жетпеди. Бирақ ада болар емес. Ол балықты 
тапсьфьгўға приёмда жоқ... Озимди өзим услап бериўғе 
киятырман. Қалтамда балық тапсырып алған эдеўир 
ақшам да бар. Бирақ, қашып жүрип көрғен тиришиликтен, 
ақшадан, жарық дүньядан қалыс бездим. Мениң өксиғен 
өмиримди, қапалы күнимди, шеккен ҳэсиретлеримди ен- 
диғи ҳеш бир эўлад көрмесин! Сизлер усы дийўана өми- 
римниң ғуўасьг болың. Ақырғы азғын эўлад мен болайын!...

Қәдир сыңсып жылап жиберди.
Мен тикке районға, фронтқа баратыр едим. Жаңағы 

балықты қыймай, сизлерғе қайрылдым.
Отырғанлар бир-бирине көз астынан қарады.
— Қанша ақша таптың? — деди жекиринип Тилемис.

— Қәдир қалтасына қолын суғып еки-үш буўат ақшаны ал- 
дына таслады.

— Қайсы заводтан алдың?
— Барлық заводтан.
— Кимниң колхозына тапсырдың?
— Озимиздиң колхозға.
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Тилемис партком секретарына қарап, м)фтынан күлди. 
Терең ойға шөмип отырған Ниязов ғэпке араласты.

— Атыңды ким деп жаздырдың?
— Қаражанов... Дэўжанов... Хожамберғенов...
— Еле бүғин де «Қазақдэрьядан» бир ордер келди ғой!

— деди Тилемис ҳайран болып.
— Фамилиясы ким?
— Хожамберғенов.
— Ҳэммеси бир-бирине жалтақласып, үнсиз отырды.
— Қэне Сабыров, не ҳуким айтасаң? — деди Ниязов 

бетине қарап. Жаңағыға шекем қашқынды айдап жибериўғе 
асығып отырған председатель балықты еситип ойланып 
қалды.

— Әй, ақмақ! — Қәдирғе аларып қарады. — Балықтың 
бар екени ырас па?

— Ырас.
Ниязов тунжырап турып:
— Азанда райком менен усы туўральг сөйлессек қэй- 

теди? — деди.
Тилемистиң бир мэҳэлде аяғына от басылғандай секи- 

рип түсти. Қэўипленип Ниязовқа қарады.
Жоқ-а.. болмайды, бул наймыт барлық балығын бизиң 

колхозға откериўин көрмейсең бе? Тағы бизиң үйғе қашып 
келип отыр. «Астыртын балық аўлатьш жүрғен екен» деп 
ойламай ма? Бул наймыттың қарасы өзи менен кете ме. 
Мени де қуртпақшы. Бүғин түни менен районға айдап апар- 
сын!

— Онда ана балықты не қыламыз!
— Қайсы балық?
— Көлде көп балық қалды деп отыр ғой.
Председатель тунжырып. Қәдирғе ала көзлерин қадады.
— Анық бар ма, эй?
— Ырас, бар екени бар, — деди Қәдир.
Председательдиң балықты еситкен сайын кем-кемнен

ийи босап баратырғанын сезғен Ниязов:
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— Бүғин сөз питти, — деп күле шырай берди. — Таң 
ертең т)фып Урожай арқалы сөйлесип, райкомнан нусқаў 
алайық. Олар не дер екен..

— Озиң бил, — деп Тилемистиң даўьгсьг усы сапары 
пәсирек шықты.

Азанда колхоз председатели менен партшолкем секре- 
тары «урожай» дың алдына келип, районлық партия коми- 
тети менен байланыс жасады.

Райкомның секретары Тилеўм)фатов Ниязовтың пики- 
рин қуўатладьг

— Қәдирди қашырып алмаң! Ҳэзир қапталыңызға алып 
жүфиң, балық шыққан жерди анықлаң. Оз күши менен 
аўлаған балығын өз атына өткер. Мэмлекетке тапсырған 
барлық балығының да есабын шығарың! Бирақ көлдеғи 
балықты алып болғанша, сыр шашып жүфмең!

Тилемислер Қәдир менен бес адам болып, сәске ўақьгтта 
ат шанаға минди. Түс шамасында қалың көлдиң қабатында 
Қәдирдиң тапқан балығының үстинен шықты. Гил кеғейдей 
сазан. Айдынға кишкене жылым тартып көрип еди, колдиң 
қойнаўьгада уйысып қалған балыққа жылымның шонтайы 
бетлеме болды.

Табыстың қу^анышы ма, Қәлийла Сабыровқа келип:
— Жолдас председатель, Қэдирди колден шығармайық, 

балық тапқыш екен! — деп қытығына тийип еди.
— Аўа, байлап кетемиз, — деп оның сөзин дэлкекке ал- 

ды. — Қәне, ғэпти торлай бермей, ҳэзир ат шанаға мин де 
су^ыт аўьшға жет! Маған қара. Жэмийлаға хабар ет, аўьшда 
тайдай туяқ қалдырмай жыйнап әкелсин. Тез жыйнап кел!

Қәлийла песин ўақтннда аўнлға келип, нобай балықтың 
шыққаны тақыйық екени ҳаққннда басланғыш партия 
шолкеминиң секретары Ниязовқа мэлим етти. Ол «урожай» 
арқалы районлық партия комитетине билдирди.

Сапар қыс айында балдаққа сүйенип. муз үстинен ба- 
лық аўлай алмайтуғын болған соң, складқа баслық болған 
еди. Ниязов складқа жуўьфьга келди де, Сапарға келип:

— Жәмийла қайда? — деди.
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Жиғит урыстан келғендеғи өжетлиғи менен өсекке ерғе- 
нине қысынғандай қызара бөртип:

— Сэлийма екеўи бағана азанда «көк суўға» кетип еди. 
Келғен шығар. Барып қайтайын ба? — деп қыйпақлады.

— Жоқ. Сен жылымларды тақла! — деди де, Ниязов 
Қәлийланы Жәмийлаға жумсады. Жәмийла үйинде екен. 
Ҳэп-заматта Сэлийманы ертип, склад алдына келди.

Қуў сөзли Қэлийла Сапарға қарап жымыйып күлип:
— Жолдас складшик, жылымды мына еки келиншектиң 

қайсысына исенип бересең! — деп деғишип еди, Сапар 
қызарып кетти. Сэлийма да терис қарады. Ал, Жэмийла 
Қэлийлаға тикленип:

— Стажына қараса, бизғе берер! — деп көзин қысты та, 
тағы Сәлийманы уялтпайын деди ме — Сәлийма балықшы- 
лыққа жақында араласты ғой! Жылымды басқара алмас — 
деп дәслепки ғәпин шайып жуўдьг.

Сөйтти де Қэлийла менен аўнлға хабар бериўғе кетти. 
Киш песин ^ақтында колхоз кеңсесиниң алды аламанға 
толды. Жәмийла бир шанаға атты жеғип, Сапар, Сэлийма 
ушеўи суўьгт жүрип кетти.

* * *

Қәдирдиң тэғдирин шешкен жыйнақ усы «Дэўкемпир» 
көлинде өткерилди.

Тилемис балықшыларға Қәдирдиң жарамсыз қылығы 
туўральг баян етти. Ҳэмме самсаз. Бэриниң де келбетинде 
ашы^лы ызғар бар. Биразлары он еки мүшесин путарлап 
таслағысы келеди.

Тум-тастан сораўлар жаўдьг:
— Қалай қаштың? — жуўап...
— Не ушын қаштың? — үн жоқ...
— Урлық иследиң бе? — жуўап...
— Неғе Қәлийланың аў-дузағьгн урладың9 — үнсиз.
— Үш жыл ишинде колхозға қанша балық аўлап тап- 

сырдың?
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Бул сораўға Қәдирдиң орнына:
— Үш жүз елиў центнер, — деп Тилемис жуўап берди.
— Фронтқа барасаң ба?
— Аўа?
— Неше фашистти өлтиресең? — деп Қәлийла адамлар- 

Ды дуў күлдирди.
— Атылы^ға қайылмысаң? — үн жоқ.
Қәдир өксип жылап, көзиниң жасын парлатып жиберди.
— Берекет табың! Атың, бул қара бетти! — деғен хаялы- 

ның да^ысы шаңқ етти.
— Атнўға болар еди-аў... Балалары жетим қаладь1-аў!

— деди бир ақсақаллы ғарры.
— Совет заманында жетим бала жоқ, — деди Қәлийла.

— Бала керек болса, көлден таўьга алар!
Усы ^ақытта орайпеғин қыялап жамылған, үстине 

фуфайка. шалбарды ерлерше кийғен Жэмийла қолын көте- 
рип сөз алды да, Қәдирдиң бас-аяғына ойлы көзин таслап, 
салмақ пенен:

— Шын жүреғиң менен келдиң бе? Ямаса биреў үғит- 
леди ме? — деп сораў берди.

<Үғитледи ме» деғен Жәмийланың сораўнна Тилемис 
шоршынып Қэдирдиң бетине еки көзин қадады да турды. 
Оның сол ^ақыттағы ойы: қашқынның дәслеп өз үйине 
келғенин: «Жәмийла жаманлыққа жорып отыр ма» деғендей 
урейлениўи еди. Сонлықтан ол «мына делбе элле қәйтеди?» 
деп Қәдирғе кеўили ярым бермейди.

— Ҳеш ким үғитлеғен жоқ. Үш жылдан бери кецесиўғе 
инсан жүзин дурыслап көрғеним жоқ, келин, — деп Қәдир 
нэзерин төмен алды.

— Енди бир жуўмакка келейик, халайықлар! — деп 
Жэмийла Ниязовқа қарады — райком секретарына ойлас- 
тыңыз ба, ол киси не дейди? — Ниязов былай деди:

— Райком секретары жолдас Тилеўм)фатов пенен кеңес- 
тик. Халыққа салың дейди.
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Жәмийла партшөлкем секретарының келбетине көзиниң 
қыйығы менен исенимсизлеў қарады.

— Ол қалай. Халық биледи деп, кутқарып жиберсек, 
ертеңғи күни уятлы болып қалмайық. Усы жағын тақыйық 
сорадыңыз ба?

— Тап оған мениң де көзим жетпейди, келин, — деп 
Ниязов басын сақытлағысы келди.

Ниязовтың қорқа шаўьш т)фғанын абайлады. Ал, 
Тилемис Қэдирдиң оз үйине қашып келғенин ҳэм колхоз 
атына коп балық аўлап тапсырғанын терис түсинип. халық 
насырға шаптырар деп шоршынып, тил қатпай отыр. Еки 
басшының ишки сырын Жәмийла сезе қойды.

Жәмийла қапталындағы балдаққа сүйенип отырған 
Сапарға қарап, жымыйып күлди де:

— Жолдас жаўьшғер сиз не дейсиз? — деди.
— Бизики дэлден туўрьг хабар!... Атылсын!
— Сондағы кеғимиз бир оқ па!
— Енди не қыласыз? — деп Сапар Жәмийлаға аларып 

қарады — өлсин! Кимнен жаны артық... Мен өзим ҳэзир 
атып берейин!... Руқсат етиң!...

— Буны бир мәртебе олтирғенше мың мәртебе олтирсек 
қэйтеди? — деп Жәмийланың салмақ салғанына.

— Қалай етип? — деп Сапар енди Жәмийланың ажары- 
на жуўасьш қарады.

— Былай жолдаслар! — деп Жәмийла ҳаўазьш бийиктен 
алып сөйледи. — Елдиң кеңлиғи — шалқар теңиз. Ал 
тарлық ете қойса қэҳэри мухитқа сыймайды. Халықтың 
минези жаздай. Ал ғэзебин токсе ҳэр кирпиғинен қар 
жаўадьг Усы алдыңызда турған кисини сизлер дореттиңиз. 
Бирақ дурыс тэрбиялай алмадыңыз. Бул эскерден қашқаны 
олимнен қорққаны. Жаўдьгн алдында жүфеғи нашар адам- 
ның бас ийғени. Адамғершилик ар-намысы жоқ. Тек қара 
жарманың ийеси. Болмаса, иниси Жамал немеңлердиң 
қолынан олди. Неғе адам болса, инисиниң қанын алмайды. 
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Жамалды «өлди» деғен хабарды еситкен ўақьгтта Қэдир 
солқылдап, көзиниң жасы парлап кетти. Оның усы т)фқына 
Қәлийланың көзи түсип еди, жекиринип жиберди.

Жэмийла еки ийнинен демин алып, бир ғүрсинди де 
сөзин даўам етти.

— Тэрезиниң еки жағын теңлестирип көрейик, жолдас- 
лар! Биринши жағы, — бул қашқын. Жақында Нөкиске 
барғанда бундай қашқынлардың көбиси усланған еди. Бул 
эскерғе бармаў, Уатанды қорғаўдан бас тартьгў ушын қаш- 
ты. Уатанды сатқан есабы. Сонлықтан жаңа Әскербайдың 
ағасы айтқандай агаў  керек! Ҳэтте, ассақ та обалы жоқ!

Екинши жағы, — көлде қашып жүрип, мийнеттен қол 
үзбей қай жерғе барса да, колхоздың атын умытпай 350 
ңентнер балық тапсырыпты. Бул бизиң жаўьгағерлеримизғе 
берғен жэрдеми. Олғенше қашқыны өмирине таңба 
болсын. Усы қашқынды мысалға көрсетип, ендиғи эўлад- 
ларды патриот етип тэрбиялайық. Сонда да бул бир өлип 
қалмайды. Ҳэр қатар-қурбысын, апа-инисин, апа-қарын- 
дасларын көрғен сайын қайта-қайта өледи. Усыны қалай 
көресиз, жолдаслар?

— Бул ақылың жарайды!
— Бетине күйик болсын!

* * *

Ымырт ^ақты. Малақайын көзине түсирип кийип, бол- 
дырып, сабылып, басын төмен салып, түси қашып бир киси 
Мойнақтың еспе қумын есип жүрип киятыр.

Қарсы алдынан шыққан кисиден қаймығып өтеди. Дэр- 
бент көше менен жүрмей шалы қоралардың арасы менен 
киятыр. Нэзери районлық әскерий комиссариаты.

Үлкен ақ жайдың алдына келди. Жэн-жағына телмирип 
қарап турды да, жайдың дәлизине кирди. Қапысының 
төбесине «1-часть» деп жазылған есиктиң аўзнна келип, 
тунжырып турды да, батыл түрде ишке кирип кетти.

Б)гл қашқын Қэдир еди.
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АНАМНЫҢ ҚУУАНЫШЫ

Ақдэрьяшылар басқын балықтың бир қалашын да қал- 
дырмай заводқа тапсырып, аўьшға қайтқан ўақга апрель 
айының ортасы еди.

Көклемниң жайма-шуўак күнниң шуўағьг түсип, тэбият 
күннен-күнғе қабағы жазылып жадыраған сайын: «Жаўдь1 
шеғарадан аласлап, Берлинғе басып баратырмыз! — деғен 
жаўьг нғе рлердиң хабары еситилғен сайын ғүрен елдиң де 
жабығы жүни түсип, жүғи жеңиллесип баратыр. Халықтың 
нәзери бийик. Қыра^лы қыстың думанлы бултын бэхэрдиң 
қоңыр самалы серипкендей, елдиң еки ийнине мусаллат 
болып түскен қайғы қэсирет арылып киятыр. Ақ сақаллы 
ғаррыдан айдарлы балаға шекем, ақ шашлы анадан тулым- 
шақлы қызға шекем, — ҳэмме жәмәәт «Берлинғе қызыл 
байрақ қадалды!» деғен жеңис хабары басқын балық дабы- 
лындай ғуўлеп келмес пе екен деп фронт жаққа кулағын 
түреди.

Жэмийла Сапар менен неше ымырт жабылғанда үйине 
келди. Назлы ақлығы Әскербай менен бир баў қамысты 
келсаптың үстине кесесине қойып, қырқып тур екен.

Әскербай анадай жерде балдаққа омыра^ын артып кия- 
тырған Сапарға, оның изинде киятырған Жәмийлаға көзи 
түсип, қ> лындай шапты. Бала Сапарды балдағы менен қоса 
кушаклап ажарына қарап сағыйралық мийримин төкти де 
қолынан босана берип, Жәмийлаға тэп қойды. Жэмийла 
қапшығын жерғе қойып, жүресине отырып, баланы қақшып 
көкке көтерип, бар-еки мәртебе екшеди де, уўьглжьгған 
аппақ буғағынан шорпылдатып сүйди.

Усы ^ақытта балтаны жерғе таслай берип, шеп қолы 
менен жағасын услап. Назлы киятыр екен.

— Шүкир-эй, шүкир! Мыңда бир ырзаман! — деғен 
кемпирдиң елжиреғен даўьгсьш еситип, өткен исине 
өкинғендей Сапардың кеўил ғирти ыдырап Жәмийлаға 
жүреғиниң ықлас к>марлық сезими толқынланып кетти де, 
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бир-бирине көзлери телмирискен ўақмтта еки жүрек туба 
теңиз бенен Ақдэрьяның ағысы түйискен қойнаўьгттағьг 
толқындай қарпып шапшыды. Сол ўақнтта, жиғиттиң 
сабыр тақат сарайын мухаббат даўьгльг жығып, Әскербайға 
аналық шалқар мийримин жайып турған Жәмийланы 
фронттан сағынып келғен кисидей сүйип алар ма еди, ким 
билсин, бирақ оз анасынан ийбе ете ме, яки суйиўғе снлтаў 
таба алмай т)ф ма, әттең жиғит дағдарып т)ф!

— Жүриң! — деғен Ана ҳэмиринен арпалысқан еки жү- 
рек шайпалысы тына қалды. Аталы-балалы, енели-келинли 
тортеўи жамырасып қамыс қақыраның есиғинен кирди.

Сол күни ерли-зайыплының ақшамы озғеше салтанатта 
өтти. Сапар да, Жэмийла да кеўилдиц тэкаббыр түйинин 
шешип, бири жаўьшғерлик жылларды, екиншиси бул жақ- 
тағы елаттың дәстанын ширели әңғиме етип еди, еки дэс- 
танды аяқлаўға сол күнғи түн тарлық етти.

— Мына қоразлардың ырасы ма! Кетеғинен сағал шық- 
қандай шуўласьга кетти ғой! — деди Сапар.

Тек сен болмасаң, Ақдэрьяның қоразлары ғабырыс- 
пайды!... — Жәмийла сыңқылдап күлди.

Илдиң бэле, илдиң! Пайытын таўьга ушырдың! — деп 
Сапар Жәмийланы қапсыра қушақлап, баўьфьша қысып 
еди, Жэмийла жайындай туўлап:

— Қойса, енем сетем алып жүфмесин! — деп Сапардың 
бетиниң алмасын шымшыды.

Таң атты. Жәмийла орнынан турып, кийинди де сырт- 
қа шығып бир баў қамысты қырқып, ушлығын далада қал- 
дырып, түбирли жағын баўльгғьгнан услап, печьтиң ишине 
тықты.

Дастурхан жайылды. Жәмийла енеси менен ериниң ал- 
дына бир бир шайнекти қойып, өзи де бир шайникти алып 
көрпешениң үстине отыра берғенде есиктен Сәлийма кирип 
келди.

Маңлайы түйилип. қабағы жабыңқы. Көз жанарында 
қайғы ҳэм хэсиреттиң жалыны лаўлап тур. Ажары солқын.
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Әдетте, сериппедей сирескен жыйнақлы денеси салпы 
түсип, толқындағы қайықтай теңселип, есиктен кирғен еп- 
кини менен қол алысты да сазарып, Жәмийланың қапта- 
лына барып отырды.

Жәмийла Сәлийманың ажарына тиғилип қарап еди, 
жаңа ғана төғилғен жастың еки бетиниң алмасында жолақ- 
жолақ изи жатыр екен. Түршиғип кетти!...

— Ҳе, аманлық па? — деди Жәмийла. Назлы да, Сапар 
да, ғүдикленип Сэлийманың келбетинен көзин жазбай 
т)фды. Жэмийла Сәлийманың түйилғенин сезди де тағы 
сорады. — Ертелетип неғе жүрсең?

Сәлийма демин ишине терең тартып турды да, ғүрсинип 
суўьгқ ҳаўань1, сыртқа шығарды.

— Жумабайдан қара қағаз келипти....
— Ҳе! — деп Назлы Сәлийманың келбетине бежирейип 

бир қарады да, оң қолы менен аўзьш басып тунжырап 
қалды. Бес жыллық )фыс зардабына ананың жүреғи қатып 
семди ме, еңиреп еғитилғен менен төғилип жас шықпады.

Сапар да, Жәмийла да тунжырады. Бир ўақнтта Жәмий- 
ла басын көтерип:

— Кимнен еситтиң? Ырас па екен? — деп Сәлийманың 
бетине аларып қарады. Аларғаны, — «қай жерде жаманлық 
хабарды сен табасаң!» деп иштей жақтырмаған көзқарасы 
еди. Бирақ усы ызғарлы сөзди ашық айтқысы келип турды 
да тағы туйық минезине жеңдирди. Бирақ еле көзиниң 
қэҳэри басылмай тур.

Сэлийма да, «менде не айып бар?» деғендей тикленип 
сөйледи.

— Ырас! — дейди — жаңа суўға киятырсам, ана почта 
Мясниковтың баласы Гришаны көрдим. Кеше кимлерден 
хат келди? — деп сорасам, ол: Жумабайдан извещение 
келипти, папам тапсыраман деп конторға алып кетти, — 
деди. Отирик сөйлейтуғын бала емес-ғо. Әне, сол хабарды 
есите сала берман жуўьфдьш.
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— Берман жуўьгрғанша конторға неғе жуўмрмадьш? — 
деп Жэмийла жекиринди де, орнынан ушып т)фып, жанма- 
жан кийине берди.

Сапар Жэмийланың келбетине жалтақлап қарап:
— Извещение келғени ырас шығар да... Бирақ, мүмкин, 

тири шығар. Урыста, алжасық көп болады ғой. Сабырлық 
етиңлер! — деп тәселле берип, ол да орнынан қозғалмақшы 
болып еди, Жәмийла қазарланып:

— Сапар! Сен үйде отырса! Мен жуўьфьш барып 
келейин, — деп жалынышлы тилек етти.

— Мейлиң, — деп Сапар қайтадан жайғасып отырып, 
Әскербайды саў дизесине отырғызды.

Жэмийла кийинип болып Сәлиймаға:
— Жүр! — деди де қапыны кең ашып жиберип сыртқа 

жуўьфьш шықты.
Жэмийла алда, Сэлийма изинде дэрьяның қайшысын 

жағалап ентиғе жуўьгрьгп ғэ адымлап жүрип киятыр. Усы 
пэт пенен колхоздың кеңсесине кирди. Председательдиң 
кабинети ашық екен. Қапысының сыртынан еки ҳаял иште 
отырған еки-үш адамның сөйлесип отырған ға^ырлысын 
еситти.

Жэмийла қапыны ашып ишке кирди. Сэлийма да изине 
ере келди. Председатель, партком секретары, аўьшсовет 
председатели, Мэтеке, терең ойда отыр екен.

Есиктен кирғен еки ҳаял менен олар аман-туўеллик 
сорасып болғаннан соң, орынлық усынды.

Олардың басқа руўзьгғершилик жайында ғэп баслайын 
деп отырған мийзамын Жәмийла зейини илди де, келғен 
хызмет жайын туўрьгсьшан айтты.

— Бизлер Жумабайдан «қара қағаз» келди деғен хабар- 
ды еситип, соның тақыйығын билейик! — деп келдик.

Колхоз председатели Сабыров аўьглльгқ советтиң пред- 
седателине жалтақлап қарады. Ал ол: «Илаж қанша» деғен- 
дей ийинин қағып, қалтасынан бир конвертти шығарып:
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— Ол хабар ырас, келин! — деди — командиринен хат 
алдық. Ерлик пенен қаза та^ыпты. Қазасыз урыс бола ма...

Аўьшсовет председатели тунжырап отыр.
— Онда, — деди Жәмийла — әлбетте, қ)фбансыз )фыс 

болмайды. Бийшара жиғиттиң, имараты да жоқ еди. Бизиң 
үйғе барып еске түсирейик! Енем де, Сапар да бул хабарды 
еситип отыр.

— Бул ақыл шеп емес екен, — деди Ниязов.
— Онда барайық! Стахановшы азамат жиғит еди, — деп 

Тилемис орнынан турды.
Усы ^ақытта есиктен Қэлийла кирип келип райком 

секретары Тиле^муратовтың киятырғанын хабарлады.
— Хабарласпасақ болмас, — деп Тилемис столына 

барып, орынлыққа енди отыра берғен ўақнтта райком 
секретары Тилеўмуратов жайқалып кирип келди.

Контордағылардың ҳэммеси менен райком секретары 
жыллы жүз пишинде сэлемлесип болған соң Тилемистиң 
қапталына барып отырды. Жеңис күни жақынласқанға ма 
райком секретарының да кеўили котериңки. Ҳэммеғе күле 
шырай менен жаўтацлап қарайды. Жақында ғана уйқысыз- 
лықтан ҳэм мийнет а^ыртпалығынан шаңғалақтай қатқан 
қабағы, жабыққан ажары, қыртысланып қатпарланған маң- 
лайы жазылып, жазда таң ертеде шыққан күндей жадырап 
тур.

— Ҳармац, азаматлар! — деди секретарь стулға отырған 
соң.

— Бар болың. Озиңиз де хармаң! — деди Сабыров. — 
Берлинғе шамаластық па?

Председательдиң бул сораўьгаа Тилеўмуратов дәлкек 
етип жуўап қайтарды.

— Жақынластық па деп, Ақдэрья менен еки аралықты 
сорап отырсаң ба? Ямаса жаўьгағерлерди айтасаң ба? — деп 
жымыйып күщди.

Секретарьдың дэлкеғине Тилемис те түсинип. ҳэзилғе 
айландырды.
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— Мен жаўы нғсрлсрд иң изинен кетип баратырған ба- 
лық толы поездымды сорап отырман, — деп жүзин қу- 
былтып, мыйығын тартты да. — Жолдас секретарь, бул 
жеңисте ақдэрьяшылардың да үлеси бар шығар — деп өзине 
салмақ салды.

— Әй, дәлкеклесип отырмыз да. Әлбетте, уллы үлеси- 
миз бар, жолдаслар! — деп Тилеўмуратов есик бетте отыр- 
ған Жәмийлаға көзиниң қыйығы менен бираз қарап отырды 
ҳэм оннан соң: — урыс күнлери фронтқа кеткен ерлердиң 
орнын өтеғен хаяллардың ишинде Жэмийланың да хызмети 
зор, — деп ғэпти бир түйди де — хаял-қызлардың күшин 
еле де писент етпей журмиз-аў! Гаўлаған усы күшлердиң 
алдында айыплымыз! — деп жуўмакладьг.

Жэмийла кишипейиллик көрсетсе де иштен мардыйып 
отырды. Ал, Сәлийма уятлы кисидей қымсынып, қыпы- 
лықлап төмен қарады.

Гэптиң бир тыныспасында райком секретары Сабыров- 
ты тағы дәлкеклеп:

— Тилеке, сақалды ағартыпсаң ғой! — деп келбетине 
тиғилди.

— Ағарды ғой, иним! Әсиресе, мына )фыс ағартты,
— деп Тилемис райком секретарына шағынып сөйледи. — 
Гайратлы едим, Ҳукимет орнамастан б)фын жарлышылық 
зардабын көп тарттым. Әкем жаста өлди. Анам на^қаслы 
болды. Келин түсирип биреўғе қалың малым болмады. 
Диғирман да тарттым, кели де түйдим, шиғин де ғеўзедим, 
байлардың малайы да болдым, қысқасы өзимниң ҳаял 
я еркек екенимди де айыра алмадым... деп жәбирленип 
ызалы мыйығын тартып еди, ҳэмме дуў күлип жиберди.

Тилемис папиросын тутандырып, тағы сөзин аяқлады.
— Солай, иним! Сөйтип жүрғенде, артель шөлкемлести. 

Биринши билек болып кирдик. Озимдей ғилең жалаң 
аяқларға бриғадир болдым. Эйтеўир, мени қолай көрди 
ме, бир күни колхозшылар жыйнақта председательликке 
көтерди. Мине, соннан бери жиғирма еки жыл болды.
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Усы колхозшылардың мүлкин қараўьшлап киятырман. Ис 
жайында адастым да, албырадым да, ақыл сорадым да, 
артқа тартып, алға сүйредим де, эйтеўир, бар хызметимди 
атқардым. Саўат кем, қосшым! Ҳэзир хожалыққа басшылық 
етиў аўьфласьга баратыр. Шағылмаған күш, сарқылмаған 
билим керек. Оны жақсы түсинемен. Усы жағын ойлап, 
анаў күни: «Жеңис күнинен соң мени бул хызметтен босат, 
иним! Қартайдым, дем алайын! — деп председатель ғэпти 
түйди.

— Ҳаў, дэлкеклесемиз деп председателимизден айыры- 
лып қалдық ғой! — деп Тилеўмуратов шақалақлап күлди.

— Ҳақьгақатьга айтып отырман, иним! — деп Тилемис 
жэне жалбарынды.

Есик бетте к> ўжьшлап отырған Қэлийлаға пеш түсти:
— Ажар жеңғей менен орын аўмассац қэйтеди. Тилеке?
— Қойсаң-а орсақы сөзиңди! Гарры көтере алмаған 

арысты кемпир сүйрей ала ма — деп аларып қарады.
— Бул мәселени соңырақ шешермиз, — деди Тилеўму- 

ратов, — ал, не мэслэҳетте отыр едиңиз?
Бул сораўға Мэтеке жуўап қайтарды:
— Баяғы Жу мабай деғен стахановшы жиғит фронтқа 

кетип еди ғой. Сол жиғит қаза болыпты.
— Қаза болыпты?!.
— Аўа.
Тилеўмуратов орнынан өрре т)фды:
— Бас кийимлериңизди алып, т)фың, жолдаслар! — 

деди.
Кеңсениң иши еки-үш минут жым-жырт болды. Оннан 

соң ҳэмме орынларына отырды.
Секретарь суўнқ демин алды:
— Урыс бар жерде қурбан бар, жолдаслар! Бизлер ҳақ 

едик, — жеңдик. Фашистлердиң ғүллэн тамыры дүнья 
жүзинен жулынған жоқ. Жумабайдың ҳақ қаны ушын хүки- 
метимиздиң корғаньгў қуўатнн мийтиндей берк етиў ушын
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қанымыздың ақырғы тамшысы қалғанша ғайрат салайық, 
жолдаслар!

Секретарь аз ғана тыныспадан кейин:
— Кеўил айтатуғын семьясында ким бар? — деп сорады.
Бул сораўға Мәтеке жуўап қайтарды:
— Ол жиғиттен шаңырақ қалған жоқ. Бирақ мына 

Жәмийланың енеси Назлы кемпирдиң бир баласындай 
болып қолында ержетти. Бизлер жаңа сол кисиғе кеўил ай- 
тырмыз деп отыр едик.

— Мак> л онда. Жүрейик! — деп Тилеўм)фатов орнынан 
турды. Ҳэмме Назлының үйине қарай кетти.

Сапар қонақларды торғи бөлмеғе кирғизип, Тилеўм)фа- 
товтың тилеғи бойынша анасы Назлыны усы бөлмеғе 
шақырды. Тилеўмуратов кемпирғе кеўил айтты.

Назлы кемпир аз ғана тунжырап отырды да ғэп бас- 
лады:

— Мен анаман, шырағым! Еки заманның үлкен ғуўасьг- 
ман. Ананың перзент тилейтуғыны, — қорғанышым бол- 
сын деғен. Ҳадал перзент жаўға анасының жағасынан 
алдырмайды. Сизлерди мен туўдьш, мен осирдим. Мениң 
қарызым көп еди? Сол қарызымды отедиңиз. Жаўдай ананы 
қорғадыңыз! Сизлерғе узақ өмир, бахыт, уллы мэртебе 
тилеймен! Душпанларымыздың алдында беделиңиз бийик 
болсын! Адам еткен ананың қэдирин естен шығармаң

Назлы усы ғэпти айтты да өзиниң бөлмесине қарай 
кетти.

Есиктен Ажар сойленип кирип келди:
— Мен жаңа ғана еситтим! Ажар Тилеўмуратовқа кози 

түсип. ғэпин аяқлай алмады. Райком секретары орнынан 
турып, Ажардың қолынан алды да, қапталынан орын берди.

Тилеўмуратов аўқатланьга болғаннан соң Сапарға қарап:
— Кемпирди шақырыңыз! — деп өтиниш етти.
Болмениң оң жапсарында Назлы, Жәмийла, Сапар —

ушеўи қатар отырды.
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Райком секретары болған менен де, — деди Тилеў- 
м)фатов — ҳэр бир саатым сана^лы. Усы аўьшға эдейи кел- 
ғендеғи хызметимди айтпақшыман. Урыс онлаған күннен 
тамамланады. Оннан соң үстинде урыс болып қыйралған 
елат-шэҳэрлерди тиклеў ушын атланамыз. Бизиң үстимизде 
урыс болған жоқ. Бирақ урыстан ғүйзелғен хожалықлардың 
а^ырманлығын котериўимиз керек. Бул — бир.

Екинши, — урыс елатымызда ерлердиң орнын билдир- 
мейтуғын жасырын жатырған күш бар екенин көрсетти. 
Ол күш ^аял-қызлар. ^аял-қызларды жэмийетлик хызметке 
тартнў керек. Мине, сонлықтан кеше бюро ағзалары 
ойласып, Жәмийланы Астрахандағы бир жыллық курсқа 
жибериўди амак> л таптық. Қалай көресизлер?

— Назлы менен Сапар билсин? — деди Ниязов.
— Неғе? — деди Тилемис. — Жэмийланың өзи билсин. 

Ози айтсын! Жәмийланың қолынан келеди.
Терең ойға шөмип отырған Жэмийла басын көтерип:
— Еске алғаныңызға рахмет! Кеңесип көрейин деп түйи- 

лип турды да -  оқып та келермиз-аў, бирақ хызметин атқара 
алсақ деп жымыйып күлди.

Назлы сөзғе араласты:
— Кеңескенде мениң менен Сапар ғой. Сен төрт жыл 

күттиң. Бул да бир жыл күтеди! Ағаларыңның райын жық- 
па, балам!

— Макул! — деди Жәмийла.
Усы ^ақытта бөлмениң бир мүйешинде отырған Сэлий- 

маның:
— Жолдас Тилеўмуратов! — деғен даўьюьгаа ҳэмме 

жалт қарады. Сэлийма бетине көлеғөйлеп отырған орайпе- 
ғин серпип таслап:

— Жақында балықты моторлы кеме менен аўлайдн 
деғенди еситтим. Моторлы балық аўлаў станңиясының 
қасында алты айлық курс бар уксайды. Мени қабыл етпес 
пе екен?
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— Ҳэ, бэле! — деди Қэлийла -  эне илдиң. Дүкилдетип 
бир айдап келсең, балдызым, өзим жағада жалаў көтерип 
күтип аламан!

— Қэлийла, сабыр ет! — деди Тилеўмуратов — қарын- 
дасым, күтэ макул. Ҳэзир жиғитлер оқып атыр. Ҳаял-қь13- 
ларды оқыты^ жағдайын ойласып жүр едик. Мине, сиз 
баслама көтердиңиз. Рахмет! Қабыл етемиз. Әне, Тилемис!
— Райком секретары председательғе қарады — кадр жоқ 
дейсең. Кадрларды шөп бастырып қойыпсаң. Мине, кадр!...

Отырғанлар Сәлиймаға сүйсинип қарады. Қонақлар үй- 
ден шығып кеткен соң Жәмийла, Сэлийма, Сапар, Назлы
— тортеўи оңаша қалды. Жэмийла түрғелип келип, Сэлий- 
маны айқара к> шаклап. бетинен сүйди.

Сэлийманың жүреғи елжиреп, мөлдир жасы көзин 
ж)гўьш кетти. Бул Жәмийлаға ықласы менен еғитилғен өз 
тәғдириниң к> ўань1шль1 жасы еди.

— Кешир мени!...

1960— 1961-жыл. 
Февралъ.
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энилог
1946-жылдың июнь айының ортасы. Ақдэрьяның 

еки бойы ақ теректей салланған пишенғе малынып т)ф. 
Дэрьяның суўьг бэлент. Еки жағасын жалап сарлап аққан 
ағыс ғейде қойнаўнтлап, ғейде жыландай ийрим тартып, 
ғэ сызылып, ғэ сарқырап бурқасынлай ма, — эйтеўир 
бир шығанақты айналаман деғенше жүз кубылып. мың 
муқамға дөнеди. Урыс сүфени басылып, үстинде тынышлық 
дарығанына дэрья да куўанғандай қубылып ойнайды.

Мен усы дэрьяның ағысына қарсы өршеленип, суўдьг 
сүзип киятырған «Галя» катериниң үстиндсмен.

Катердиң капитаны бир аяғын сылтып басатуғын. 
бетинде шешек дағы бар, кози бақаншақтай, тапалтас, 
жиғит ағасы бола келғен киси, — Иният Матм)фатов.

Катердиң бас жағында отырман. Қапталымда дэрьяның 
өрине қарап тиғилип турған Инияттан:

— Бул катердиң аты неғе «Галя» деп қойылған? — деп 
сорап едим, ол былай деди:

— Усы Мойнақта ең дәслеп шоланды салып балықшы- 
ларды жаллаған рус байының Галя, Валя деғен еки қызы 
бар екен. Еки катер сатып алып екеўиниц атына қойыпты. 
Усы минип киятырғаның «Галя», енди «Валя» деғен киши 
катер де бар.

Усы ғэпти аяқлаған ўақнтта Ақдэрья елатының төбеси 
көринди. Кеўлим бэҳэр болып кетти. Жадырап қарап, жас- 
нап турман. О, Ақдэрья! Дузыңды көп таттым. Жулпыс қыз 
Жәмийла қайда екен!

— Жолдас капитан, мына аўьшға қайрыламан, — деп 
едим, руль услаған жиғитке: «солға бур», деп буйрық берди.

— Рахмет, — деп катерден секирип түстим.
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Туўьглған жердиң топырағы қандай эширепи. Қыспағын 
сағынып тартысқан қамыс қораларға шекем көзғе ысық. 
Генай үлеп, асық атқан тақырлық дала көздиң отын алады. 
О а^ылым! Мазатланып ардаңлап, емиренип сағынып кия- 
тырман.

А^ылым баяғы аўьш емес. Шаша^лықты таслап, ғүрең 
елғе айланыпты. Көше-көше. Газ қатар салынған ақ жайлар. 
Нәзерим колхоздың кеңсеси. Бир шалы қорадан айналған 
жерде алдымнан Қәлийла шықты. Узақтан шырамыттым. 
Ол да мени танып, бир орсақы сөз айтпақшы ма, куў- 
жыңлап киятыр.

— Ассалаўма элейкум!
— Уалийкум ассалам! — Қолымды қысып т)ф. Келбети 

баяғысынан айнымаған, бирақ м)рты буўрьш тартыпты.
— Бизиң формалы балдыздың баслық больгўьгна қарап жүр 
екенсең ғой, келмедиң бе, қэне — деп басқылайды.

— Олай емес, аға! Қол тиймеди, — деп ғэпти сыпайы- 
ластырып: — Жәмийланы айтасаң ба? Қашан сайланды — 
дедим таңланып.

— Бүғин бир ҳэпте болды. Астраханға барып бир жыл 
оқып келди. Тилекең «қартайдым!» деп арза етти. Қыр 
бриғадири болды. Ол кисиден енди қа^ын-ғарбыз жейсең.

— Бэрекелла, — деп хошласып колхоздың кеңсесиниң 
алдына келип едим, Тилемиске ушырастым.

— Ҳаў! — деп көристи де: — ала ғарғадай анда-санда 
бир коринисец-аў, — деп әдеттеғи қьглўасьша салып папи- 
росын шекти.

— Иним, — деди мыйығын тартып. — Қартайдым. 
Алпысқа келдим. Председательлик столды Жәмийлаға 
тапсырдым. Бирақ еле басқарма ағзасыман. Оғородқа бас- 
шылық етемен. Жүр, Жәмийланы қутлықла!

Екеўимиз кабинетине кирдик. Жэмийла: «Балықшылық 
артелиниң Уставы» деғен китапшаны оқып отыр екен. 
Басында «Қоқаны» орайпеғи бар, үстинде сур юпка-костюм. 
Толысыңқырапты. Көзлери баяғыдай еле қара суўдай 
мөлдиреп тур. Ажары тазарған. Бизлерди көрип күлим-
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сиреғен ўақмтта еки )фты қойнаўнтлап турды. Жүйкеңди 
қытықлайтуғын қыз қылығы ма, келиншек назы ма, эйте- 
ўир өзиниң бир жил^асы бар.

Жәмийла орнынан ушып т)фып қолын созды.
— Қутлықлайман, — деп қолын қысып турып. — Жаңа 

бахыт, жаңа табыслар ушын — деғен сөзди қосып айттым.
— Рахмет, — деп көзлерин қуйқылжытты. Дәстиярлы 

председательдей орнына қайта отырып, ҳал-аўҳал сорасты 
да:

— Тилемис аға, председатель бол деп қоймады ғой. 
Енди өзи жәрдем береди, — деп Тилемиске қарады.

— Истиң тетиғи китапта, билимде болып кетти ғой!
— деди Тилемис тереңғе қыял жу^ыртып. — Партияның 
сиясаты да, ураны да китапта. Саўатьгн бар ғой, шырағым! 
Еле меннен де жақсы председатель боласаң...

Бир тыныспасында:
— Сэлийма қайда? — деп сорадым.
Жәмийланың есине элле не түскенин ким билсин, 

кеңкилдеп күлди де:
— Ол бәле, мотористлик курсты питкерип келип, 

мотофелюға айдап жүр. Моторлы балық аўлаў кемелерин 
кобейтиў ушын ^аял-қызларды Сәлиймаға оқытажақпыз. 
Ниязов болса, районлық партия комитетинде инструктор 
болып ислеп атыр. Партшөлкем секретарлығына Хожания- 
зов сайланды. Ажар фермада, Сапарды да сорайсаң ғой,
— деп мыйығын тартты. — Аўьглльгқ Советтиң сектераты, 
Қәлийла склад баслығы. Озим колхоз председатели...

Жэмийла басын шулғып, шықылықлап күлди. Оның 
усындай қупыя минези де бар.

— Анаңды көрмейсең бе? — деди Жәмийла.
— Ананы атлап кеткендей асығыс ис жоқ, — дедим. 
Тилемис, Жэмийла, мен — ушеўимиз үлкен анаға сәлем

бериўғе кеттик.
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