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Òàðèõè äðàìà

КЕК

(Екi актiлi)

Оқиға 1845-1860 жылдары Сырдарияның төменгi ағысы, 
Қазалы бекiнiсi мен Қызылқұмда өтедi.

 
Қатысушылар:
Жанқожа – би, батыр, 70-80 жаста. Орта бойлы, мығым 

денелi, сұсты кiсi.
Елiкей – шөмекей мен табынның старшыны, кейiн орыс 

армиясының полковнигi. 
Бекмырза – жас жiгiт, жүзбасы, би, пысық. 
Итжемес – Жанқожаның үлкен ұлы, жас жiгiт.
Мұхаммедхасан – 22 жаста, татар, Орынбор шекаралық 

комиссиясының кiшi тiлмашы. Мұхаммед-Шафиг Ахмерұлы.
Қанiкей – кемпiр, Жанқожаның əйелi.
Шағырай  – Жанқожаның атқосшысы, орта жаста, 

шағын, ширақ кiсi.
Сəйеке – жас жiгiт. Мүсiрəлiнiң шөбересi, Жанқожаның 

пiр етiп ұстап отырған адамы. 
Беглов В.В. – Ырғыз бекiнiсiнiң бастығы, полковник.
Дүрiмбет  – би.
В.И.Перовский  – 45 жаста,  Орынбор генерал-губерна-

торы.
Жауқашар – жас жiгiт, Жанқожаға немере. 
Сейiл – орта жаста, Байқадам баласы. 
Ақтан – егде кiсi, айбатты iрi адам. Жанқожадан үлкен, 

батыр. 
Раманқұл – би, келiстi тəкəппар адам. 
Жанқазы – сұлтан, жiгiт ағасы. 
Бабажан – сарт, Жанкент қалаcының найыбы. 
Майқарабек – Бабажанның баласы. Бозым. 
Бек – жас жiгiт, мерген. 
Шабарман, жауынгерлер, жұрт, əйелдер, ұста, жасауыл. 
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I акт

Бiрiншi көрiнiс

Сахна ашылмас бұрын арғы жақтан шу есiтiледi.  Айқас-
қан  қылыштардың  сыңғыры. Бекiнiс iшiнен анда-санда бiр 
бiлтелi мылтық атылады.  Айқай. Ың да жың. Ұран. 

– Аруақ! 
– Аруақ! 
– Бақтыбай!
– Жанқожа! 
– Жанқожа! 
– Ұр! 
– Қорша! 
– Бақтыбай!   
– Қашты! 
– Қашты! 
– Аруақ!  Аруақ! 
– Əне кеттi! 
– Алдынан шық! 
– Жiберме иттi! 
– Əп, бəрекелдi! 
– Байла! 
– Ақтан! Ақтан! 
– Аруақ! Аруақ!
– Мата! Аяма ит неменi.
– Ұр! Соқ! 
– Байла деймiн саған! Байла! 
– Əрi алып кет! 
– Қанды басың бермен тарт! 
– Əп, бəрекелдi! 
– Жiберме! Ұр! Соқ! 
– О, нəғiлет. 
–  Өлтiр! 
– О, нəлетi! Нəлет, жауғыр кəпiр.
– Əкел бермен!
Сүрен бiрте-бiрте басылып мүлгiген тыныштық ор-

найды. Төбеде Жанқожа түнерiп отыр. Бес қаруы сай. 
Жанында қарулы сарбаздар. Дуылдаған қарулы-қарусыз 
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топ осылай қарай бет алған. Жұрт емен жарқын, көңiлдi, 
алшаң-алшаң басады. Жеңiстiң буы бар. Жүрiстерiнен iс 
тындырған кiсiлердiң маңғаздығы көрiнiп тұр. Жамырап 
жарыса сөйлейдi.

Дауыстар: 
– Уа, батыр, жеңiс құтты болсын!
– Баянды қылғай!
– Той тойға ұлассын!
– Аллақұлдың қанды шеңгелiнен құтылдық.
– Бүйткен ханы құрысын. 
–  Өздерi де қайтып бұл жерге жоламайтындай болды. 
– Қаншелек сұмырайларға сол керек. 
– Иттiң азары да өтiп болып едi. 
– Ақтан ағамның арқасы ғой. 
– Көктей бер, Ақтан аға!
– Уа, жарадыңдар, жiгiттер!
– Ерледi азаматтар! Ер болсаң осындай бол! 
– Ақтанның арқасы. Ақтанның. 
Ақтан батыр: (Топтан iлгерi озды). 
– Үлкен iс тынды, Жəкем. Неше жылдан берi желкемiзге 

мiнiп, жамағатымыздың еңсесiн көтертпей келе жатқан 
пəледен құтылдық, мiне. Жасақтың бiрсыпырасы қолға 
түспей құтылып кеттi.  Өлген-жiткенi тағы бар. Алайда 
қошқарбасынан айырылғанымыз жоқ. Бабажанның өзi, 
оның Майқарабек ұлы қолда. Жанқазы cұлтаныңды да бай-
лап алдық. 

Жанқожа: (Орнынан тұрып). 
– Уа, халқым! Жеңiстерiң құтты, тапқан бақыттарың ба-

янды болғай. Алла ұзағынан сүйiндiрсiн.  Өз намыстарыңды 
өздерiң қорғай бiлетiн ел екендерiңдi ендi таныттыңдар. Ра-
зымын. Майдан басы шығынсыз болмайды.  Өткен болса са-
лауат, қалғанға береке. Елi үшiн шейiт кеткендердiң алдары-
нан Алла жарылқағай. Iрге бүтiн болса, олқының орны толар 
əлi.  Алтау ала болса, ауыздағы кетедi, төртеу түгел болса, 
төбедегi келедi. Бұдан былайғы жерде де осындай берекелi iс 
басынан табылайық. Жұмылғанды жау алмас болар. 

Ақтан: (Жанқожаға қарап жұртқа қырын тұрды.)
– Қайсiбiрiн айтайын... Əйтеуiр, орыстан оңды дiнiмiз бiр, 

дiлiмiз туыс жұрт едiк. Жамандыққа қимас деп дəмеленiп ек, 
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ол үмiтiмiз əбден өштi. Кептiң керiн өзiмнен көрдiм. Тiзесi 
қатты батты сарттардың. Тайлы-таяғы қалмай cыбанып 
жүр генi сол əбден ашынғаны жұртымның. Төрелiгiн ба-
тыр айтсын деп, жарып тастағалы тұра ұмтылған қаны қа-
рай ған кектi жұрттың талауына бермей өзiңе əкеп тұрмын. 
Қаттылықтың да қаттылығы бар. Зорлықтың да зорлығы 
бар. Бұл азбанның елге берген азабы өтердей өттi. Қара ха-
лыққа да сын жоқ, шыдардай-ақ шыдап келген жерi осы...  
Қорамына үйiрiлгеннiң бəрiн  жау тұтып, жазығы да, жапасы 
да жоқ өз бетiмен жүрген Ақмырзаны мерт қылған қарабет 
Бабажан, мiне, алдыңда. Құныкерi cенciң. Жеткiз ана азбан-
ды.
Сарбаздар қолы қайырылып байланған Бабажанды алып 

келдi.
Жанқожа: (Ала көзiмен атып, қолы қылышының 

балдағына ерiксiз барып сығымдап тұр, бiрақ  өзiн-өзi ұстап).
– Уа, халайық! Мына мүскiн сендерге не қылығымен 

жазықты?
Дауыстар: 
– Бұның iстегендерiн Сiз есiтпеңiз, бiз айтпайық. Ойбай, 

көресiнi осыдан көрдiк. Ойына не келсе, соны қылды ғой, 
бұл залым.

– Басты пəле – осы. 
– Бұл қызталақ мұсылманшылыққа келмейтiн əрекет жа-

сады. 
– Мал құлағы саңырау. Бермеген азары жоқ. 
– Əй, не күлбiлтелеп тұрсыңдар. Неге айтпайсыңдар ай-

татын жерiнде? Оң жақта отырған қызымызға дейiн ерiксiз 
алып қойнына салған жоқ па?! Əншейiнде шуылдап...

– Абыройын төктi. 
– Жiгiттерiмiздi байлап-матап қара жұмысқа салды. 
– Оны айтасың. Ақмырза ағамды суға аттырған осы.
– Кəпiрдiң көзiн тап қазiр құртса сауап.
– Бұған өлiмнен өзге жазаның бəрi жеңiл.
Кектi көпшiлiк бiрiнен кейiн бiрi келiп, сарттың бетiне 

түкiрiп жатыр.                 
– Тiпу, жүзiқара кəпiр неме. 
– Мұсылмандықтың садақасы кеткiр қарабет.
Жанқожа: 
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–  Сонымен бұ қанiшер мүскiнге не жаза лайық  дейсiңдер?
Жұрт: 
–  Өлiмнен өзге не болушы едi. 
–  Өлiм!
–  Өлiм!
– Көзi жойылсын кəпiрдiң. 
Ұста: (Бiлегi cыбанулы, қолында шоты бар ортаға  

жүгiрiп шықты) 
– Батыр, мына азбан көзiмнiң қарасы тұлымшағы   жалбы-

раған екi қызымды бiрдей жандайшаптарына зорлықпен ал-
дырып, абыройын айрандай төгiп едi. Перiштелерiмнiң көз 
жастары мойнында. Қаным əбден қарайған бұл залым деген-
де.  Өзiм жазалайын. Берiңiз маған! Пəленбай жылдан шемен 
боп қатқан кек қайтар түрi жоқ. Берiңiз қолыма, батыр!

Жанқожа: (Қолын жиiркене сермеп) 
– Қыршын жанды қорлаған бұл иттiң Құдайдың да, 

адамның  да алдында сұрауы жоқ. Ал.  Не icтеcең де ерiк 
өздерiңде. 

Жұрт:
–  Дұрыс. 
–  Əп, бəрекелдi. 
–  Обалы жоқ иттiң.
–  Сол керек өзiне.
–  Құрт көзiн.
Ұста: 
– Ə, кəззап, түстiң бе қолға... Бар екен ғой бұ Құдайың. 

Бар. Жаратушым да сарт боп кеттi ме десем...
Ұста Бабажанды алдына салып еңселеп алып кетiп 

барады. Сəлден кейiн сол жақтан шыңғырған ащы дау-
ыс есiтiлдi. Жұрт бiр сəт селт етiп тарғыл-тарғыл дау-
ыс шыққан жаққа құлақ  түрiп қалған. Ащы дауыс тағы 
есiтiледi де басылады. Топ тараған жоқ.

Ақтан:
– Мына бөрiнiң бөлтiрiгiн не iстейсiң, батыр?
Ақтан ортаға қолы байланған жасөспiрiм ер баланы ал-

дырды.                 
Жанқожа: (Қыңырайып терiс айналды. Қыршынға 

осқырына қарап)  
– Бұл да күнəға батып қап па?
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Ақтан:  
– Жаңағы қанiшердiң iзбасары, бөрiнiң бөлтiрiгi – осы. 

Ел-жұртын тастап қазақ ортасына келгенде нағашысын 
сағалап жүр дейсiң бе. Қамшы сабынан қалай озсын. Көрген 
көргенiн, көсеу түрткенiн icтейдi. Бұның да көкейi ертеңгi 
күнi қойдан қоңыр қазақтың үстiнен күн көрмек шығар... 

Жанқожа: (Сол қыңырайып жиiркене тұрған күйi).  
– Осында осы кəззаптардың кесiрлерiнен күйеуi бiр, 

боздағынан тағы айырылып қара тұтып қалған күйiктi 
жеңгем Ақмырзаның жесiрi бар-ды. Запыраны төгiлер ме 
екен, соның қолына берелiк.     

Ақтан:   
– Жарайды. Жарайды.  Өзiң бiл, батыр. Билiгi сенде. 
Дауыстар: 
– Батырдың айтқаны дұрыс.
– Ол да жөн екен.
Ақмырзаның кемпiрi iлгерi озды. Егде тартқан, қайғылы 

екендiгi жүзiнен көрiнiп тұр. 
Жанқожа: 
–  Мынаның иесi өзiң. Не iстесең де еркiң. Қолыңнан ала-

тын адам жоқ.
Кемпiр:   
– Кешелi берi қаны қарайған халық тайлы-таяғы қалмай 

атқа мiнгелi қаншама қыршын жас, ауыздарынан ана сүтi 
кеппеген талай боздақтың қаны төгiлгенiн көзiммен көрiп 
отырмын. Бұл қара жердiң сонда да тойынар түрi жоқ. Əлi 
қанша қан ciмiрcе де болды, тойдым қара қанға демеc. 
Қарашы, əне, түк көрмегендей, түк болмағандай. Қан 
жұтпағандай туырсып... Қанша құрбандық шалсаң да тойым 
жоқ. Əлi де талайын қылғытып жұта берер түрi бар. Менiң 
құлыным cекiлдi өрiмдей жас неме екен (балаға барлай 
қарап). Бұның да анасы боздағым келер-ау деп жолға қарап 
көзi төртеу боп отырған болар. Бұзық болса, əкесi бұзық. Көз 
көргенiн, көсеу түрткенiн iстейдi де. Аузынан уызы кеппеген 
бұнда не жазық? Билiгiн шынымен маған берген болсаңдар, 
кештiм қанын. Қоя берiңдер. Көрген-бiлгенiн елiне айта бар-
сын. Олар да Алладан иман тiлеген өзектi жандар. Бұл жақта 
да ел-жұрт, ата мен ана, ұл мен қыз барын естiсiн. Бұдан бы-
лай мұсылманның екi ұлы бiрiн-бiрi жау көргенiн қояр ма 
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екен. Жаулық тиылар ма екен. Дiнi бiр, ауылы аралас, қойы 
қоралас ағайынның арасында дəнекер болар ма екен... Менiң 
байлауым – осы.
Жұрт таңырқап ду ете қалды. 
Жанқожа:    
–  Олай болса, қасына екi жiгiт қосыңдар да ел шегiнен 

аман-есен шығарып салыңдар.
Жұлынған жiгiттер бозымды желкелеп ала жөнелдi. 
Ақтан: (Жанқожаға қарап)  
– Мына Жанғазы  төренi не iстейсiңдер?
Бiлектерiн сыбанып алған жiгiттер қолы байлаулы  

сұлтанды əкелiп батырдың алдына тiзерлетiп отырғызды.
Жанқожа: (Оған жиiркене қарап).
– Шешiңдер қолын. 
Жанқожа:
– Енесiне шабатын жаман сəурiк болушы едi. Елге аға 

бола ма десек, сол сəурiк тəпсiлес сасық болып шықтың, 
төрем... Қора күзетер  ме екен деп ит өсiрдiм, ол өзiмдi қапты.  
Мына қалың ел сенiң енең емес пе едi. Алшаңдап жүргенiн 
осы жұрттың арқасы емес деп айтшы? Сен оның жыласа 
жұбатар, зарласа уатар қорғаны емес пе ең? Жетiм қалған 
жерiңнен қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай 
түу Бұқар асырып, медреседен сабақ алдырып бауырына ба-
сып үпiлеп отырған  Қожамберлiге көрсеткен əуселең осы 
ма? Жұрт сенi хан көтерсе, қанын iшсiн деп емес, сартпен 
қосылып бiлек сыбанып сабаспай,  өзiне қорған болсын деп 
үмiттенiп едi.  Қорған болған кiмiң бар? Ағайынды мұншама 
ашындыратындай не жазып едi? Асыл тектi хан тұқымы 
сұлтандығың, төрелiгiң қайда? Жетiм қалғанда бауырына 
басып тел емiзiп өсiрген жұртыңа қайырың кəнi?

    
Ханнан бақыт таярда,
Қараша жұртпен қас болар.  
Байдан бақыт таярда,
Дəулетiне мас болар.
Жетесiз туған жiгiттер, 
Жиырма бесiнде жас болар. 

Алша мойныңды қылша бұрайтын жер оcы. Сөйтер-ақ 
ем... Қолымды Абылай бабамның аруағы байлап тұрғаны. 
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Батырды ашу буды. Соны сезiнген жұрт ендi не болар 
екен деп тым-тырыс. 

...Мына дүрлiккен  жұрттың аптығы басылған соң қырға 
қайтамын.  Сонда бұны көштiң соңына жаяу салыңдар. Қара 
жорғасын Төремұрат мiнсiн. Жаман да болса, хан қиқымы 
едiң. Төрелiгiн өз бауырың Арыстан төренiң өзiне тапсыра-
мын. 

Жанғазыны дедектетiп алып кетедi. 
Ақтан: (кiбiртiктеп) 
– Бiр iнiң бар едi. Алдыңа əкелуге қимай, алып кетуге 

тағы болмай, əрi-сəрi боп тұрмын, батыр. 
Жанқожа: (жұлып алғандай). 
–  Ол қайсысы тағы?
Ақтан:  
– Раманқұл. 
Жанқожа шошынып, жұлқына қырын қарады.  Раманқұл 

бидi екi адам екi жағынан айдап келдi. Келiстi, тұлғалы кiсi. 
Бидiң қолы бос, өзiн өр ұстағанмен, ұнжырғасы түскен.  

Жанқожа: (Шошып). 
– Мынау ма едi? (Пауза).Құртатын болсаңдар бұ кəззапты 

маған жеткiзбей-ақ құртпайсыңдар ма? Несiне əкелдiңдер? 
Айыбын айтcам, ағайыннан айырыламын, айтпайын деcем, 
icтегенi жаудың қылығы. Бар пəленiң басы осыдан емес 
пе? Жол бастап саудыраған қалың сартты осы қазақ үстiне 
түсiрiп жүрген қаракөкiрек осы туыстарың емес пе?  Ел iшiн 
алатайдай бүлдiрiп жүргенiн бiлесiңдер. Билiкке арын да, 
жанын да қосақтап сататын неме. Ақмырзаның қаны тағы да 
осының мойнында. Қарғайын десем жалғызым, қарғамайын 
десем жалмауызым... Қатты кетсем халқымнан айырыламын. 
Кетпейiн десем, көкiрегi көр, қолы арам, жүрген жерi ылаң, 
барған жерi шу. Көрсетпе маған! Бұ дүниеде  көрмейтiн бо-
лайын. Билiгi Бекарыстан ағамда. Алып барыңдар алдына.
Жiгiттер Раманқұлды алдарына салып ала жөнелдi. 

Жанқожа сол ашуланған күйi сахнадан кетедi.
Дауыстар:
– Халайық, ақсарыбас шалынады. 
– Құрбандыққа жиналыңдар! Құрбандыққа! 
– Тарамаңдар! 
– Ақсарыбас! 
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– Құрбандық! 
– Құрбандық!
– Естiдiң бе сен?! Теңiздi орыс жағалап жүр дейдi ғой. 
– Əй, қойшы-əй. Қайдағыны айтпай. Мұсылманнан құ-

тыла алмай жатқанда ендi кəпiр қалып па...

Екiншi көрiнiс

Сахнаға Жанқожа мен Бекмырза əңгiмелесiп бiрге 
енедi. Ұзақ сөйлесiп келе жатқан беттерi. Екеуi де ой 
үстiнде.

Жанқожа: 
– Сонымен, түйгендерiң не болды? 
Бекмырза: 
– Көрген болса көл-көсiр. Түйгенiм тобықтай.
Жанқожа:
– Көргенiң өзiңе олжа, кəдеңе жарата жүрерсiң.  Бiз түйге-

нiңе зəрумiз. Соны айт. 
Бекмырза: (Сəл кiдiрiп. Екпiнмен ).  
– Жұмыстарына дейiн  тұрып iстейдi,  адаммен де тү-

регелiп тұрып сөйлеседi. Əнi-мiнi ұшқалы отырған құстай 
тамағына дейiн тақтайда шоқиып отырып iшедi. Ақыр аяғы 
дəрет сындырғанда да cолай, тiзе бүкпейдi. Бұл не жанығып 
бара жатқан жұрт екенiн түсiне алмадым.

Жанқожа: (Ойланып қалған.  Өзiне - өзi айтқандай). 
– Е... е, мəпақаcын жаугершiлiктен айырған халық емеc 

пе. Бiз түгiлi Қоқан мен Бұқар, Хиуадан  да дəмелi болғаны 
да... Жол бойында не нəмарт отырар, не жомарт отырар. 
Сонда шұбырынды ұлы соқпақта қазақ аяқасты қалмаса 
неттi. Жетiм лақ тасбауыр, маңырар да отығар. Əу баста-
ақ Алланың момын  жаратқан пендесi едi. Қайтедi ендi. 
Қолынан келмесе, өзек талмас,  қолынан келсе,  намыс бер-
мес харекетiн жасар да... 

Бекмырза: 
– Тұтынған заттары тас пен темiр. Ақыр аяғы қасығы 

мен тостағына дейiн темiр. Iшпесең жүрегiң сазады, iшсең 
қаптаған қара шегiрткеге дабыл салып отырған адамдай 
тақыр да тұқыр миыңды шағып болады. Əйтеуiр, күнiне үш 
мезгiл шелек түптегендей болдым. Астарына қол салайын 
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десең, саусаққа iлiнер түйiрi жоқ қызыл жалқын бiрдеңе. 
Бойға жұғатын маңызынан шөп-шалаңы көп. 

Жанқожа: 
– Онда дəм талғамайтын болды де. Не болса соны нəр 

тұтатын жандары сiрi, жорыққа бейiм көнбiс немелер екен. 
Бекмырза: 
– Салғандары ылғи тас үй. Патша жаяу баратын жерге 

дейiн таспен қалап келе жатыр. 
Жанқожа: 
– Бiр мезгiл отырған жерiне де белгi тастап, мықтап 

ен салып, еншiлеп келедi десейшi онан да. Олай болса, 
қолға түскен олжасын артынып-тартынып жөнiне кете бе-
ретiндердiң сыңайынан болмады. Келуiн келiп тұр.Түп-
тiң түбi кетуi қиын болар. Заманнан заманға жалғасып, 
ортамызға ошақ көмiп омалып отырып алып, келер ұрпақты 
тесiк өкпе етпесе неттi. Еңсесiн езiп, құлдыққа салып, 
ұнжырғасын түсiрмесе қайтсiн. Көрер азаптың салмақты 
басы кейiнгiлердiң таланында болды онда... 

Бекмырза:  
– Адамдарының көздерi тұздай, мұрындары бiздей. Қа-

тынында қайыру жоқ, еркекпен бiр. Еркек басына бар болғаны 
жалғыз қатын. Сонда да төмен етектiмiн-ау деп именiп 
жүрген бiрiн көрмедiм. Шəңкiлдеп ерлерiнiң төбелерiн ойып 
жатқандарына қарағанда, өздерiн сол төменетектiлерi билей 
ме дедiм. Түп-тiзгiндерi қатындарында-ау, шамасы. 

Жанқожа:  
– Алла, бетiн əрi қыла көр. Қара бастаған ел оңбас, қатын 

бастаған көш оңбас деушi едi. Инабат кеткен жерде ұйытқы 
қайдан табылсын. Бағы емес, соры десейшi одан да. Түптiң-
түбi қайнаса өздерiнiң соры да осынысынан қайнар.  Азатын 
жерi де сол болды.  Өзi азып қойса да мейлi ғой... Ойпырмай, 
жаман əдет жұқпалы келетiн. Күндердiң күнi ықпалындағы 
жұртты да сөйтiп iштен iрiтпесе нетсiн.

Бекмырза: 
– Ащы су iшiп алып, қатын-еркегi  бiрiн-бiрi құшақтап 

бiрiне бiрi деc бермей бақырып-шақырып у да шу өлең ай-
тады. Дауыстары төбе құйқаңды шымырлатып жетi қырдың 
астына кетедi.  Жəне шаңды шаңға қосады.

Жанқожа: (Екi қолын бiрдей көтерiп). 
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– Астапыралла! Айттым ғой, əнi. Жарайды. Жарай-
ды.  Қоя ғой ендi. Арғы жағын қозғама. (Ойланып қалды.  
Салмақты.  Өзiмен-өзi. Кiдiрiп барып баяу сөз бастады). Со-
лай да солай де... Қырға шықса, көк темiр құрсанған қаптаған 
кəуiр. Сырға түссе, қылышы жалаңдаған Қоқан мен Хиуа. 
Қайда барса Қорқыттың көрi боп шықты. Сонда бұл қазақ 
шыбын жанын қай жерге барып сақтамақ? Жан қысылғанда 
торғайдың да паналарлық бұтасы болушы едi, жұртым 
ендi кiмдi пiр тұтпақ? Қай бұтаның көлеңкесiне барып бас 
сауғаламақ? Есесi кеткен қазақтың үлесiн алып бере ме деп 
дəме етiп жүрген қаптаған қиқым төрең мынау, тамақтары 
қай жерде тойса, соның босағасын күзетiп, бiрiмен-бiрi 
қырықпышақ боп, бақ талаcтырғанcып шiлдiң боғындай то-
зып жүрген. Сөйтiп, хандықтың да берекесiн алып тынды. 
Бауырластар болса, екi дайып. Бiрiнiң көңiлi кəуiрде, ендi 
бiрiнiң құбыласы – Хиуа. Бiрлiгi кеткен берекесiз бейбақтың 
басына əркiм əңгiр таяқ ойнатпай қайтушы едi. Қыспақ екi 
өкпеден бiрдей түстi-ау... 

Жұртым-ай, қайсысының елшiлiгiне жүгiрерiңдi бiлмей 
бозөкпе боп сорламасаң неттi. Үрейлi екен хабарың. Үрейлi-
ақ. Қорқамын мына сұм заманның сұрынан. Ертеңгi күнi 
жауға есесi кетiп, еңiреп етегi толып, алдыма келген пақырға 
не деймiн сонда? Сен не ойлап келдiң? Мен не деймiн? Бұны 
пайымдадың ба өзi?

Бекмырза:   (Еңсесiн төмен салып)
–  Өзiмнiң де санам сан-саққа кетiп жүр.
Жанқожа: 
– Бiз емес, Алла бiледi! Алла. Бұл да Алланың бас еркiн 

бiреуге бермейтiн арда қазаққа жiберген зауалы да. 
Бекмырза: (Батырдың аяқасты қатты шыққан дауы-

сынан шошып).
– Əрине, Алла бiледi. Қай iстiң де сағасы Алладан. 
Жанқожа: 
– Алланың не деп тұрғанын айтайын ба?.. (Батырды 

ашу  буған. Көздерi қанталап арқаланып кеткен) – Жасың 
болса келдi, пендем, дейдi қасиетiңнен айналайын, тəңiрiм. 
Ата сақалың аузыңа түстi, пайғамбар жасынан  асқаның 
қашан дейдi.  Өзектi жанға бiр өлiм. Ажал қашан келедi 
деп ошақтың екi бұтын ұстап ошарылып отырып алмай 
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мұсылманның ақ байрағын көтерiп, қанына қарайып отырған 
мына қара қазақты сал дейдi майданға. Халқымның етi 
тiрiлiп дүр етiп бiр сiлкiнсiн. Бiлсiн кiм екенiн. Анау Сырым, 
Исатай мен Махамбеттен жаның артық емес.  Өйтпегенде, 
халқымның құрбандығына атап келе жатқан еркек тоқтылық 
бiр жанды бұдан былай кiмнiң өтеуiне сақтаймын? Iш 
қазандай қайнап, шерменде кеткенше ақтық iс қара қазан, 
сары бала үшiн шейiт кеткен жөн емес пе... (Кiлт тоқтап, 
кекесiнмен). “Жарылқаймын, – дейдi. – Жарылқаймын. Қор-
ғаның боламын.” Тiлi майда, дiнi қатты. О заман да, бұ за-
ман өзi жарымағанның өзгенi жарылқағанын есiтiп, көрiп-
бiлгенiң бар ма едi? Көргенiң бар ма? Жарылқағыш болса, 
өзiнiң қараборбай кедей-кепшiгi мен жетiм-жесiрiн неге 
жарылқамайды? Жарылқанар болса, бұлар ата қонысынан 
ауып,  неге арқаланып босып жүр? Су шығып па iргесiнен? 
Кедейдiң астынан күмiс жылтырайды деп жер асып, су 
асып... Қалың қазақтың өкпесiне сүймендей болып қадалып 
тұрған Райымы мен Ырғызын шауып берсем... Анау қырдағы 
ағайын тiзе қоспай басы барымтада кеткен Көтiбардың 
Есетiнiң iзiне ерiп көрiнген қарақшыдан үркiп жер-су асып 
бас сауғалап боса бере ме? Тiзеге тiзе қоспас па? Қосылмас 
па осындайда жұртына? Нақ қол ұстасар жер осы емес пе? 
 Өгiзге туған күн бұзауға да туып тұрғанын көрмей ме, бiлмей 
ме? Оларды туғанда да шешелерi қалжа жемеп пе?

Бекмырза: (Əсерленiп). 
– Ерулi атқа ер салып, еңку-еңку жер шолып, қазақтың 

сайын даласынан сары сапалақтарды аластап, бозала таңда 
бозторғайы шырылдап, маужыраған таңда боз биенi күрп-
күрп сауған мамыражай қойдың жазын келтiргенге  не 
жетсiн. Қара қазақ өз Қыры мен Сырының игiлiгiн сауып, 
ата жұртында қатығын ұрттап, қойын құрттап аяғын көсiлiп 
сап отырмас па едi. Əттең. Ол күндердiң көзден бұл-бұл 
ұшқанына көзiм жетiп келдi, батырым.
Пауза.
– Мұздай темiрмен қаруланған жаудың сыңайынан 

cеcкенемiн, күш шiркiн сескендiрмей қоймады.. Мен байқа-
сам, көнсеңiз алдап, арбап алады. Алдауға көнбесеңiз, бұ 
кəпiрiңнiң бұрауы қатты. Түбi – суық. Алданғаныңызды 
бiле тұра аңқаусып iшiңдi бермей сыртыңызды ғана бересiз. 
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Дiнiңiз үшiн емес, күнiңiз үшiн солай iстейсiз. Мен байқасам, 
бұ халықтың дiнi қатты, дүмi ауыр. Көргенiме сенер болса-
ңыз, адам басына шошайған бiр мылтық, есерге бiткен 
едiрейген мұрт, салақтаған қылыш. Пəлi iздеген шатынаған 
шегiр көз. Қарашекпен аз, бəрi əскер. Дəу мылтығы əупiлдеп 
күңiренiп тұрып от шашқанда, ойпырмой, құдайым басқа 
сала көрмесiн, жер солқылдап, ат бұтына жiбередi.

Жанқожа: 
– Олары Хиуа мен Қоқанның дəу мылтықтарынан да 

ауыр ма?
Бекмырза: 
– Атанға артып жүре беретiн оған мынаны теңеуге кел-

мей тұр. Шойыннан құйған алпамсадай алпауыт. Пар ат-
пен сүйреп жүредi. Əупiлдегенде жер солқылдап, добы 
жаннамға-жетi қырдың астына кетедi. Түскен жерi апан. 
Бетiн аулақ қылғай. Ұңғысы бермен қараса, байқаймын, 
қара борбай қарусыз тобырдың тажалы болар түрi бар. Ке-
леге келген лөктей cолқылдап тұрған бiр пəле. Кiсiге есесiн 
жiбермейтiн естектiң де есiн алған сол ғой.  

Жанқожа: 
– Үбiжiк қылдың ғой, тiптi. Құтың қашып кетiптi ғой   

мүл де.
Бекмырза:
– Құттың қашқанынан емес, қауiп еткеннен айтамын. 

Жауымыздың шамасын бiлмесек, арандап қалмас па екенбiз 
деген сезiгiм де, батыр. Екi жақтан теперiш көрiп талмау-
сырап тұрған осы өлiара шақта жұртымыздың ұнжырғасын 
түсiрiп, белiн үзiп алмас па екенбiз деген қауiппен айта-
мын. Ақырын қайдам, мен бiлерде бұл тұрғанда дес берер 
дұшпан жоқ. Ашу үстiнде ту көтерсеңiз, жесiр мен жетiмнiң 
көз жасы, қара қазақтың обалы тағы бар. Бiр төтеп берсе, 
қазақтың бəрi болмағанмен, жарымы қараған кешегi Кене-
сары мен Наурызбай төтеп берер едi, олар да иық теңестiре 
алмаған соң амалсыз ығысқан жоқ па Ұлы жүзге. 

Жанқожа:
– Жə, сонымен не дейсiң?
Бекмырза: 
– Ымырадан  басқа не бар. Дiнiмiз үшiн емес, күнiмiз 

үшiн барасыз ымыраға. Қасарыссақ омырылып, сағымыз 
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сынып, тоз-тоз болып кетемiз бе деген қаупiм бұл. Иiлген 
сынғандық емес. Қара қазақ бүтiн, қара бала сау болса, 
дүниенiң шегi бұл болмас. Талай заман тоғысар əлi. Қазақ 
үшiн де тəңiрiнiң таңы атар. Құдайдан тiлеген момақан 
халықты соншама тұқырта берер деймiсiң. Алла кəуiрдi 
бəйбiшеден, мұсылманды тоқалдан туғызбаған болар. Тағы 
бiр дəмем – екi қошқардың басы бiр қазанға түскелi тұр. 
Iрейт соқ деп көрелiк те. Бiрiнiң болмаса, бiрiнiң мүйiзi сы-
нады. Көрiнеу-көзге екi алпауыттың тонауына қатар түсуге 
тағат шыдар ма.  Өзге амалын тағы көре алман.

Жанқожа: (Ойланып). 
– Екi түйенiң ортасында өлетiн шыбын емес пе. Жолсоқты 

боп арып-ашып қалыпсың, бала-шағаңның қасына жет. 
Асық пай тынық. Сай-сүйектi сырқыратар көп хабар жет-
кiздiң. 
Бекмырза шығып кетедi. 
Жанқожа: 

– Е... е... солай да солай де... 
Сахна сыртынан: 
“Күнбатыстан бiр дұшпан,
Ақыр да шығар сол тұстан. 
 Өзi сары, көзi көк, 
Дiндарының аты – поп.
Күншығысқа қарайды,
Шашын ылғи тарайды.
Құдайды бiлер дiнi жоқ, 
Жамандыққа мiнi жоқ.
 Өзi сынды бiр кəпiр,
Аузы-басы жүн кəпiр,
Жалаулап келер жұртыңа. 
Жағалы шекпен кигiзiп, 
Балды май жағар мұртыңа, 
Жемiрлерге шен берiп.
Ел қамын айтқан жақсыны 
Сөйлетпей ұрар ұртына. 
Бауыздамай iшер қаныңды,
 Өлтiрмей алар жаныңды. 
Қағазға жазар малыңды, 
Есепке салар барыңды. 
Елiңдi алар қолыңнан, 
Əскер қылар ұлыңнан”.

Жанқожа селт етiп ойға батып құлақ төсеп тұр.
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Үшiншi көрiнiс

Перде ашылғанда Жанқожа мен Бекмырза ой үстiнде  
тұнжырап  отыр.  Едəуiр сөйлесiп алған iспеттi. Қоңырқай 
үйдiң iшi. 

Жанқожа: 
– Келсiн əлiгiң.
Бекмырза орнынан тұрып,  сыртқа шығып кеттi де ты-

ри ған орыс офицерiн ертiп келдi. Офицер босағада қақшиып 
тұр. 

Майор Беглов: 
– Здравия желаю, батыр, би Кичкене-чеклинского рода 

Джанходжа Нурмухаммедов! По личному поручению пред-
седателя Оренбургской пограничной комиссии Ладыженско-
го Виктора Григорьевича письмо его высокопревосходитель-
ства доcтавил начальник первого укрепления майор Беглов. 
Передаваемый данный пакет его выcокопревосходительства 
председателя пограничной комиссии в целости и сохранно-
сти. Позвольте вручить. 

Жанқожа:  
– Айта бер. 
Бекмырза:  
– Орынбор шекаралық комиссиясының ұлығы Лат... Ла-

тыш... Осы нəлеттердiң жетi атасын түгендейтiн əдетте-
рi жаман-ақ. Айтып боламын дегенше кекеш адамдай 
тұ ты ғып бiтесiң. Латженскийден Сiздiң өз атыңызға жа-
зылған патшаның хатын əкелiп тұрмын дейдi. Хат бүтiн,  
жыртылмаған да ашылмаған дейдi. 

Жанқожа: 
– Елшi кiсi от алуға келген қатынға ұқcап босағада селтиiп 

тұра бере ме. Жолсоқты боп келген жолаушы емес пе. Айт. 
Төрге озсын. Шаруасын жата-жастана айта жатар. 

Бекмырза: 
– Батыр говорит как болшой кост Орынбор сидет туда, 

кашма, рядом батыром на большой место. Говорит делать 
дело потом, разговор потом. 

Майор Беглов: 
–  Не положено, Бекмурза Алдиевич. Устав не позволяет.
Бекмырза: 
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– Отыруға болмайды дейдi, батыр. Бұлар бұйымдарын   
осылай түрегелiп тұрып айтады. Түрегелiп тұрып сөйледi.

Жанқожа: 
– Неге?
Бекмырза:
– Тəртiптерi солай.
Беглов ciреcкен күйi  iлгерi озып,  хатты батырға ұсынды. 

Ол болса қағазға  қол созбай иегiмен Бекмырзаға меңзедi. 
Бекмырза хатты қолына алып,  аударып-төңкерiп,  қарап, 
cорғышын cындырып жыртып ашты  да майордың өзiне 
қайта ұсынды. 

Бекмырза: 
–  Сам шытай. 
Ол “ Өзi неге оқымайды”  деген мəнде иығын қиқаң  еткi-

зiп,  сəл кiдiрiп, Бекмырзаға қарады. 
Бекмырза:
– Шытай, сам шытай. 
Беглов  қағазды екi шетiнен ұстап тұрып, салтанатты 

түрде дауыстап оқи бастады.
Беглов: 
– “Уважаемый би, батыр Кичкене-чеклинского рода 

Джанходжа Нурмухаммедов! Как всеми уважаемый и по-
чтенному киргизу в округе, признавая Вас за Ваши заслуги 
перед правительством доверенным лицом царской России в 
нашем владении, имею честь довести до Вас чистосердеч-
ную благодарность Его величеcтва за усердное служение, 
проявленное в отторжении хивинских хищников, совершив-
ших набеги на наше владение. От государя и по его личному 
поручению имею честь сообщить о присуждении Вам чина 
есаула с жалованием 200 рублей серебром, и передать ме-
даль на анненской ленте для ношения на шее и сукно c голу-
ном на амуницию. 

Заверяю, что в Вашем лице верноподанные Государю кир-
гизы имеют защитника от хивинских, кокандских, бухарских 
и прочих наших общих врагов и будут жить в спокойствии. 

Председатель Оренбургской пограничной комиссии
Ладыженский Виктор Григорьевич, Оренбург 1853 год. 

Февраль месяц 17 числа”.
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Қағазды Жанқожаға апарып бердi. Ол сол сазарып 
отырған күйi Бекмырза жаққа иек қақты. Хатты Бекмыр-
за алды. Беглов орнына қайта барып қалшиып тұр.  

Жанқожа:  
– Не дейдi? 
Бекмырза: 
– Кiшi жүз Кiшкене шектiнiң əрi батыры, əрi биi, Жəке, 

Сiздiң өз атыңызға жазылған. Ұлы мархаматты патшамыздың 
құзырындағы Орынбор губернаторы Лат... Лат... Латы-
жынский Сiздi басқыншы хиуалықтарды дариядан асы-
рып тастағаныңыз үшiн патша ағзамның бодандығындағы 
қазақтардың, оның  iшiнде кiшкене шектiлердiң, демек,  орыс 
жұртының қорғаны, биi əрi батыры деп мойындап, жасауыл 
шенiн бередi. Шенге қоса екi жүз теңге күмiс ақша жалақы 
тағайындаған, шапандық зерлi шұғасы да бар. Оған қоса 
мойныңызға жiбек баулы алқа тағады. Бiздiң қазақтарымызға 
маза бермей отырған шапқыншы хиуалықтар, қоқандықтар, 
бұқарлықтар мен өзге де дұшпандардан құзырындағы жа-
зықсыз адамдарды əлi де қорғайды деп сенедi. Хатты  Орын-
бордан  жазған Латыж. Латыжынский. Биылғы ақпанның  он 
жетiсi.  
Жанқожа үнсiз қалды. Қолайсыз үнсiздiк. 
Жанқожа:
– Солай деп пе? 
Бекмырза: 
– Сөйдеп жазған. 
Жанқожа:  
– Осы сен əлденесiне түсiнбей қалған шығарсың? 
Бекмырза:  
– Түсiндiм, батыр. Бұл жерде түсiнбейтiн ештеңе жоқ. 

Бəрi де ұғынықты. 
Жанқожа: 
– Анаған бершi. Қайта оқысын. 
Бекмырза орнынан тұрып барып хатты офицерге 

қайтарып бердi. 
Бекмырза: 
–  Шытай.
Майор Беглов иығын қиқаң еткiздi де хатты қайта оқи 

жөнелдi.
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Беглов: 
– “Уважаемый би, батыр Кичкене-чеклинского рода 

Джанходжа Нурмухаммедов! Как всеми уважаемый и по-
чтенному киргизу в округе, признавая Вас за Ваши заслуги 
перед правительством доверенным лицом царской России в 
нашем владении, имею честь довести до Вас чистосердеч-
ную благодарность Его величеcтва за усердное служение, 
проявленное в отторжении хивинских хищников, совершив-
ших набеги на наше владение. От государя и по его личному 
поручению имею честь сообщить о присуждении Вам чина 
есаула с жалованием 200 рублей серебром, и передать ме-
даль на анненской ленте для ношения на шее и сукно c голу-
ном на амуницию. 

Заверяю, что в Вашем лице верноподанные Государю кир-
гизы имеют защитника от хивинских, кокандских, бухарских  
и прочих наших общих врагов и будут жить в спокойствии. 

Председатель Оренбургской пограничной комиссии Ла-
дыженский Виктор Григорьевич, Оренбург 1853 год. Фев-
раль месяц 17 числа”.
Оқып болған хатты Беглов Жанқожаға алып  бара жатып 

ой түсiп, кiлт тоқтай қалды да, Бекмырзаға табыс еттi. 
Жанқожа: 
– Не дейдi екен?
Бекмырза:
– Кiшi жүз Кiшкене шектiнiң əрi батыры, əрi биi, Жəке, 

Сiздiң өз атыңызға жазылған. Ұлы мархаматты патшамыздың 
құзырындағы Орынбор губернаторы Лат... Лат... Латыжынс-
кий Сiздi басқыншы хиуалықтарды дариядан асырып 
тастағаныңыз үшiн патша ағзамның бодандығындағы қазақ-
тар дың, оның  iшiнде кiшкене шектiлердiң, демек, орыс 
жұр тының қорғаны, биi əрi батыры деп мойындап, жасауыл 
шенiн бередi. Шенге қоса екi жүз теңге күмiс ақша жалақы 
тағайындаған, шапандық зерлi шұғасы да бар. Оған қоса 
мойныңызға жiбек баулы алқа тағады. Бiздiң қазақтарымызға 
маза бермей отырған шапқыншы хиуалықтар, қоқандықтар, 
бұқарлықтар мен өзге де дұшпандардан құзырындағы жазық-
сыз адамдарды əлi де қорғайды деп сенедi. Хатты  Орынбор-
дан жазған Латыж. Латыжынский. Биылғы ақпанның он 
жетiсi.  
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Жанқожа үнсiз түнерiп, саусағына бүлдiргiсiнен iлiнген 
кiшкене балтасын айналдырып ширығып отыр. 

Жанқожа: 
–   Өзiне бер. 
Бекмырға хатты Бегловтың қолына қайта апарып 

бередi. Ол ендi не iстерiн түсiне алмай аңтарылып тұр. 
Беглов:   
– Бекмырза Алдиевич, я же два раза читал. Мне кажет-

ся вы складно перевели. Неужели все это непонятно есаулу 
Джанходже Нурмухаммедовичу?

Бекмырза: 
– Малшай и шытай. Пока он тебе не жасауыл. Бидиш, ше-

ловек сердится. (Қадап айтады). Если не малшай, еще не 
шитай, плохо будет. Батыр тебе не друг. 

Беглов:
– “Уважаемый би, батыр Кичкене-чеклинского рода 

Джанходжа Нурмухаммедов! Как всеми уважаемый и по-
чтенному киргизу в округе, признавая Вас за Ваши заслуги 
перед правительством  доверенным лицом царской России 
в нашем владении, имею честь  довести до Вас чистосер-
дечную благодарность Его величеcтва за усердное служение, 
проявленное в отторжении хивинских хищников, совершив-
ших набеги на наше владение. От государя и по его личному 
поручению имею честь сообщить о присуждении Вам чина 
есаула с жалованием 200 рублей серебром, и передать ме-
даль на анненской ленте для ношения на шее и сукно c голу-
ном на амуницию. 

Заверяю, что в Вашем лице верноподанные Государю кир-
гизы имеют защитника от хивинских, кокандских, бухарских 
и прочих наших общих врагов и будут жить в спокойствии. 

Председатель Оренбургской пограничной комиссии Ла-
дыженский Виктор Григорьевич, Оренбург 1853 год. Фев-
раль месяц 17 числа”.

Жанқожа:
– Солай деп жазып па?
Бекмырза: 
– Дəл солай, Жəке. 
Жанқожа: 
– Жаңағы сенiң айтқаныңдай?
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Бекмырза: 
– Сол сөз, батыр. 
Жанқожа: (ойланып). 
– Бұл не деген батпан құйрық, ай далада жатқан құйрық... 

Мен Хиуа шапқыншыларына қарсы шықсам, елiм үшiн 
шықтым. Оған ақшаның керегi не?  Өз жұртын қорғаған адам 
өзге бiреуден ақша ала ма?
Бекмырза үнсiз төмен қарайды. Пауза.
Жанқожа: 
– Осы жаcқа келгенше кiшкене шектiнi кəуiрдiң айтуы-

мен  қорғап жүр ме екенмiн? 
Беглов: 
– Би Кичкене-чеклинского рода Джанходжа Нурмухам-

медов, председатель Оренбургской погранич-ной комиссии 
Ладыженский Виктор Григорьевич, как написано в посла-
нии, передал Вам лично от имени и по поручению Государя 
медаль на анненской ленте для ношения на шее. Позвольте 
вручить ее. 
Офицер сөмкесiнен мата мен медальды алып, мата-

ны жанына қойып, медальды батырдың мойнына iлмекке  
ұмтылады. Оны ендi түсiнген  батыр жалма-жан оң 
жағында жатқан қамшысын  бүктеп ұмсына қояды. Бұған 
түсiнбей қалған майор Бекмырзаға аңтарыла қарайды.

Бекмырза: 
– Малшай и слушай его. А то хуже будет. Вешай қамшы. 

Вешай. И назад.
Беглов лента тағылған медальды амалсыз қамшының 

басына iледi де, орнына қайта келiп тұрады. 
Жанқожа: 
– Ал ендi мынаусын түсiндiрiп бер. Сен бе мұны сұрап 

алдырып отырған?
Бекмырза: (шошып түсiп). 
– Жоқ, о не дегенiңiз, батыр.  Өздерiнiң əдеттерi ғой 

қызметке кiрген адамдарына ен тағып қоятын. Арыстан 
сұлтанның мойнында жүрген жоқ па едi салақтап.  Бұлардың 
үстiндегiлерiнiң бəрiн өкiмет бередi. Адамдарын қызмет да-
ражасы мен шенiне қарай сөйтiп айырып қояды. Жүзбасы, 
мыңбасы дегендей. Мынаны көрiп отырсыз ғой, қуыршақтай 
қылып қойғанын. Жасауыл да сол. 
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Жанқожа:  
– Ал мынаны!
Бекмырза келiп, қамшы басындағы медальды алады.
Беглов: 
– Есть еще одно очень важное поручение предсе-дателя 

пограничной комиссии, би, батыр, есаул Кичкене-чеклин-
ского рода Джанходжа Нурмухаммедов.

Бекмырза:
– Ұлықтың тағы да бiр маңызды тапсырмасы бар деп тұр 

шабарман. 
Беглов: 
– Председатель пограничной комиссии Ладыженский 

Виктор Григорьевич просил передать, что би, батыр, Кич-
кене-чеклинского рода есаул Джанходжа Нурмухаммедов в 
скором времени должен  лично явиться в первое Уральское 
укрепление и принять присягу верности Его величеству Го-
сударю Николаю Первому.

Бекмырза: 
– Орынбордағы ұлық Лат... Лат... Латыжеский тапсырып-

ты жеткiзгейсiң деп, батыр. Ырғызға өзi келiп, патша ұлыққа 
адалдығына ант берciн деп...
Жанқожа орнынан ұшып тұрып, ашуын баса алмай 

əдетiнше қырын қарап тұрады. 
Жанқожа: 
– Солай де... Шабарманды Итжеместiң үйiне алып бар. 
Бекмырза: 
– Отдыхаем, пойдом. Итжемес домой пойдом. Кумыс пей, 

баран кошай.
Беглов:  
– До свидания, Джанходжа Нурмухаммедов. До свида-

ния. Надеюсь, что мы еще встретимся. 
Бекмырза: 
– Қоштасып жатқаны ғой. Əлi көрiсетiн болармыз дейдi. 
Беглов басын иiп, екеуi шығып кетедi. 
Жанқожа:   (Тicтенiп).
– О, жаcаған! Көктен тiлеген жарылқаушымның тап 

iргемнен табыла кеткенiн қарашы. Жер астынан жiк шықты 
ма, екi құлағы тiк шықты ма? Түлкiдей жылмаңдап келiп, 
бейқам да аңқау жұртты  қасқырша жайратып, қан-жынына 



25

бiр кекiрелемек қой. Асай-мүсейiн арқалап жер түбiнен 
жеткендегi көкейiң осы, əрине. Ант бер дейдi... Ендiгi 
қалғаны кəуiрдiң алдында ант-cу iшу едi. 

Бекмырза қайта келдi. 
Жанқожа: 
– Сонымен жаушыңа не дейсiң? 
Бекмырза:  
– Бұлар ауызша сөзге сенбейдi. Қағазбен ғана уағдаласатын 

кiсiлер.
Жанқожа: 
– Сөз – адамның иманы. Иманға нəгмəн келтiретiн бол-

са, жазып бер. (Ширығып). Бүйтiп жаз. Мойнына қарғыбау 
тағатын бiреудiң, оның iшiнде, əсiресе кəуiрдiң, байлау-
лы төбетi емес деп жазғайсың. Əупiлдеп менiң қорамды 
күзетедi екен деген есек дəмесiн қойсын. Жанын шүберекке 
түйсе, елi үшiн түйiп жүр дегейсiң. Мұны бiр де. Сонан 
кейiн жазғайсың Жанқожаны жетпiстiң төртеуiнде деп. Бұл  
пайғамбардан да мүшел жас асты, төрiнен көрi жуық деген 
сөз. Алдында жалғыз-ақ жол. Ол – Алланың жолы. Тап осы 
жасқа жеткенде дiнiн сатып,  жалпақ жұртқа бiр, Алла ал-
дында екi қарабет болар жағдайы жоқ деп жазғайсың, Бек-
мырза шырақ. (Шықшыты бұлтылдап тiстенiп) Басынан 
бағы тайып, пақыршы-лық түспесе, пенде пендеге құл бол-
майды. Тек Алланың ғана құлы болмақ деп те жаз. Тап солай 
ете қоятындай Жанқожаның басына пақыршылық түскен 
жоқ. (Қадап. Дауcы көтерiлiп) Жанқожа Алланың ғана құлы 
деймiн мен саған! Жаратқан жалғыз ием Алланың құлы, 
Пайғамбардың үмметi деп жазғайсың. Хиуа жендеттерiне 
шапса, жазықсыз елiн талауға салып жатcа, көзi тiрi, кеуде-
де жан болған cоң ерiкciз атқа қонған. Бақсының моласын-
дай жалғыз қалған соң кəуiрмен тiзе қосса, олардан мақтау 
есiтiп, марапат алғалы емес, қорғансыз қалған  халқының 
көз жасы үшiн ғана тiзе қосқан. Cөздiң ашығы – кiм де кiм 
халқының  маңдайынан сипаса, сол досы, жетiмдi жылатып, 
жесiрдi күң етсе, зорлық жасаса, қасы деп жаз. Шен алып, 
шекпен киетiндей Жанқожаның  кəуiрге қызметi өткен жоқ 
деп тағы жазғайсың қағазыңа. Түсiнбейтiн түгi жоқ. Жұмбақ 
жоқ бұл арада! Халқыммен дос болса –  дос, жау болса – жау. 
Ешқандай да алаңы болмасын, жұртты жылатпаса, кəуiрге 
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халал ойы, жат пиғылдан ада деп түciр қағазға. Түсiндiң бе? 
Əлде, қайта айтайын ба?

Бекмырза: 
– Түсiнiктi, батыр. 
Жанқожа:
– Түсiнсең – сол. Солай деп хатта да тез қайтар. Көсенi 

үйге кiргiзбе, көтiн жерге тигiзбе. Қонақ аз отырып, көп 
сынамақ. Сырыңды алдырмай жөнелт. (Көзi шатынап). Мен 
адамның құлы емес, құдайдың құлымын. Құдайдың! 

Бекмырза: 
– Əрине, былай нетiңкiреп... Жуасытыңқырап жазамын 

ғой...
Жанқожа: 
– Жуасытпасаң жүректерi жарыла ма? Мəймөңкелеме. 

Əу бастан сөздiң анығы жақсы.
Бекмырза: 
–  Сонда да... Былай... Басқа жұрт дегенiм ғой.
Бекмырза шығып бара жатады.
Жанқожа: 
– Сəл кiдiр. Айтпады деме. Менiң сыртымнан кəуiрдiң 

қолынан соқыр тиын алатын болсаңдар жақсылық көрмей-
сiңдер. Қоянаяқ неме едi. Ана Итжемеске де солай деп тап-
сыр. 

Бекмырза:  
– Құп, батыр. 
Бекмырза шығып кетедi.        

Төртiншi көрiнiс

Сахна қараңғы. Прожектордың жарығы əрқайсысы əр 
жерде бiрiне-бiрi қырын қарап тұрған Жанқожа, Перов-
ский, Елiкей, Жанғазы, Дүрiмбет, Бекмырза-ларды баяу ке-
зек-кезек көрсетедi. Сөйлесу кезегiне қарай əрқайсысы рет-
ретiмен қайта шығады. Бекмырзадан өзгелерi тоңторыс. 
Бұл ширақ, аналармен салыстырғанда, жүзi жарқындау 
тəрiздi. Бұл көрiнiс – елес пен шындық, өң мен түс аралы-
ғындағы алмағайып тартыс пен күйзелiс сəтi. Елес. 
Бұлыңғыр тұман. Көрiнiске айналмалы сахна аса оңтайлы.

Елiкей: (Монолог). 
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– Құм жиылып тас болмас, құл жиылып бас болмас. 
Қара ға ерген қазақтың əлiбұлыққа жеткен жерi бар ма, 
сiрə. Көрiнген бұтаны қара көрген соң қауқар қайдан бол-
сын. О, тоба... Сөйте тұрып бастарының асаулығын көр-
мейсiң бе бұлардың. Бiр жағы – от, бiр жағы – су. Арқасы 
қараормандай орыс, күнгейi əлеукендей жаландаған сарт. 
Анау басасаусыған жалаң қылыш Махамбет пен Иса-
тай, ақыры, бастарын жұтып тынған жоқ па? Көрiп оты-
рып, көргiсi келмейдi. Бiлiп отырып, бiлгici де келмейдi. 
Көзге шұқысаң да бойға сiңiрмей, тағы шатқаяқтайды. Ке-
дейдiң кербездiгiнен сақта деген осы да. Кiшi жүздiң сол 
тентектерi кiмнен кем? Кенесары мен Наурызбайдың барып 
мертiккен жерi – анау. Қайран Кенесары көкемнiң басын 
қара қырғыздың қанжығасына кiм қияр? Жалғыз қолымен 
шанышқыға iлiнген сары сазандай салақтатып ат үстiнен 
адам көтеретiн қайран Наурызбайдың кiмнен кемдiгi бар 
едi. Есеттiң iзiнен ерген қалың қабақ айдың-күннiң аманын-
да ата қоныcтан безiп, ұшарын жел, қонарын сай бiлiп, 
арғы бетте нөпiлiп жүргенi, əнi. Осылай сайда саны, құмда 
iзi жүрген қара қазақтың басын қосып, етек бастырмасақ, 
iргеңде  қоқаңдаған Қоқаның мынау, көк найзасын көтiңе 
тақап, қылышынан қан тамып отырған қаныпезер Хиуаң 
анау. Ормандай орысың əупiлдеген зеңбiрегiн сүйреп кеп 
бұл тұр. Тоба де. Тоба. Бəрi де қазақ деген құнан қойдың 
құйрығынан дəмелi... Мыналарды айтам-ау, арттарына 
қайырылып бiр қарамай шеттерiнен тентек тегi. Сен тұр, мен 
атайын. Бас асау. Ой, Алла-ай. Жаман атқа жал бiтсе, жаны-
на торсық байлатпас. Ноқта сап, ел қылайын деп қол созсаң, 
бұндай асау болар ма, сауырын сипатпай тулайды кеп, ту-
лайды.  Өлер жерiн бiлмейтiн  өңшең ез. Қайтейiн ендi. Хи-
уаны шауып бiр тал қылын қисайтамын деп дəмелене ме? 
Əлде, Сырдың сасық  балығына басын салмай қайтпайтын 
өлермен қарашекпен орысқа шауып, ошағын ойраңдап ой-
сыратам дей ме?  Арық қойдың тырысқағын қайтерсiң.  
Жанқожа орнынан тұрып, Елекейдiң алдынан шықты. 

Сұлтан сəл бөгелiп қалды да батырға бет бұрды.  Өңi 
өзгерiп, дауысы жұмсарған.

– Аса қадiрмендi Əлiм биi. Мынабiр жайт жөнiнде қа-
бырғаңызбен  кеңесiп көрсеңiз... Қарағай басын шортан ша-
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лып тұрған оcы алмағайып заманда қазақ қарындастың қай 
баласының да бiр жеңнен қол, бiр жағадан бас шығармаса,  
көремiн деген дəмелi кiсiге бұл күндерiнiң өзi де қараң 
болғалы тұр емес пе? Бiздiң ата-бабаларымыз Күлтөбенiң 
басында батуа байласқан ұлы жол – ұлы бiрлiктен айнымасақ 
қана қазақты араңдап келе жатқан мына обырдан аулақ алып 
кетпес пе екенбiз? Əнi-мiнi құлағалы тұрған ор, оппадан 
орағытып өткермес па екенбiз? Кiшi жүздiң ақ киiзге са-
лып көтерген ханы, менiң арғы бабам Əбiлқайыр жалпақ 
Шектiнi Сырдың теңiзге құяр сағасы, Аралдың қуыс-
қол ты ғынан бастап батыcы Үстiрт, арыcы Ырғыз, Жем, 
Жайығы бар, сонау Ор, Естекке дейiн өрiciн кеңейтiп бер-
генде сiздiң бабаңыз Киiкбай хан бабамның оң жағында, сол 
iстiң  басы-қасында болмап па едi? Соны мықтап есiңiзге 
алыңыз. Сол бауырмалдықты бұзбағанымыз, татулыққа ши 
жүгiртпегенiмiз  жөн болар, батыр. 

Олар да ойқанды cалып баққан, бiрақ, ормандай орыcқа 
қауқары келмейтiнiн бiлген. Бiлген де амалға көшкен.  

Жанқожа: (Дауысы салмақты. Елiкей мүкiс болғандық-
тан сөз тыңдағанда қолын оң құлағының сыртына қоятын 
əдетiне бақты).

– Оның рас, сұлтан. Алайда, қатын патшаның көлеңкесiне 
жығылып, кəуiрге бодан боп, ұрпақтан-ұрпаққа кетер үлкен 
лаңның басын бастап берген де сол Əбiлқайыр бабамыз 
деп, қазақтың екiciнiң бiрiнiң кеуделерi қара  қазандай боп  
жүрген жоқ па? 

Елiкей: 
– Ой, батыр-ай. Болайын деп болды деймiсiң. Заман не 

icтетпейдi. Соның бəрi заман зардабы емес пе? Олай етпе-
ске амалы қалды ма бабамның. Ұрпағым нөпiр жоңғардың 
ат тұяғының астында қалмасын деп амалcыздан дарақ 
паналағаны да. Мына жағын ақтабан-шұбырынды қылған 
қалмақ, ойдай орыс, cол орыcтан дем алып, есiрген естек 
кезек те кезек дүркiреп етек-жеңiн жинатқызбай есiн алған 
жоқ па едi. Не болғанда да əр заманға бiр сұрқылтай. Сол 
əрекетiн санамен сүзер болсаң, заманына жасаған амалы 
емес пе. Бабам қалың орыстың балық cаcыған қаба сақалына 
қызықты деймiсiң. Шарасыздықтың шаруасы да. Күндеc 
жұрт не демейдi.  Өткен өттi, кеткен кеттi, не деcек те бiздiң 
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ырқымыздан аулақ бұлыңғыр iс. Дүние дөңгелек. Сол өгiзге 
туған күн бұ күндерi бiзге де туып тұрған тəрiздi. Cолай бол-
ды екен, халiмiздiң қарекетiн бағып, қауқарымызға қарап, 
жұртымыздың тыныштығын ойласақ деген менiкi. 

Жанқожа: 
– Енеңдi боқтайтыныңды емеурiнiңнен танып тұрмын, 

сұлтан. 
Елiкей: 
– О не дегенiңiз, батыр. Айта көрмеңiз. Ала бөле алғаулық 

жоқ ойда. Бəрi, əйтеуiр, ел қамы... 
Жанқожа: 
– Жөн дейiк. Болса болған шығар. Ел басына күн туғанда 

аңтарылып қалған қара қазақтың басын қосқан шығар.  
Алайда, не тураса да iрi турайтын Əбiлқайыр қайда, басқа 
қайда? Майдалана-майдалана келе құлқынның құлдығынан 
аса алмайтын өңкей қиқым қалған жоқ па cоңында сыпы-
рылып? “Төреге ерген ерiн арқалар” деп жүрген мен емес. 
Қойды қасқырдың баға алмайтыны сияқты төреге сенiп, елдi 
алдына салып бере алмаймын. Көрiп отырмын. Қаншелек 
төрелер таққа мiнсеңдер болды қара қазақтың мұңы мен за-
рын ұмытып, алдымен өздерiң баcтап тоз-тозын шығарып, 
талапайға саласыңдар. Əзiр асқа тiк қасық.  Дəннiң дəмiн 
бiлмейсiңдер. Маңдайларыңнан тер тамбаған. Кешегi Ке-
несары бабаңның iстеп кеткенi анау Кiшi жүзге алағай да 
бұлағай салып.  Өзi жақсы адамға бiр кiсiлiк орын бар бола-
тын. Атам заманнан айбаты басып келе жатқан ақсүйектен 
cондай алалығы болмаса, баc иеciз қалған қара қазақ неге 
қашсын. Жақсы болса жаттығы жоқ едi. Қалың елге тастай 
батып, судай сiңбес пе. Кiм ердi? Қай ру үдере көшiп хан 
шоқпарын сүйретiп едi? Солардың бəрiн ессiз деуге тағы 
ауыз бармайды. Жə, оны да қойдық. Ау, мына Қоқан Табын 
мен Шөмекейдi түгендеп тұрып  алдыңа салып берген жоқ 
па? (Пауза. Ащылау). Астыңнан су шықты ма? Соларды 
бауырыңа басып жата бермедiң бе? Көксеп тұрғаның билiк 
болcа, екi тайпа ел тақымыңа тар келе ме. Əлде, көп асап 
дəндеп қалған көмей толмай тұр ма?

Елiкей: 
– Қандасым деп қара көргенiң қаныпезер болып шық-

са шара кəнi. Бұлардың да əуселесiн бiлдiк. Татыды 
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таңдайымызға. Мына... Жақыпбек датқаның суы қатты 
шығып, азары өтiп тұр. 

Жанқожа: 
– Азары өттi екен деп төре басыңмен бiресе Қоқан, бiресе 

Хиуа, бiресе кəуiрдiң босағасын сыпыра бересiң бе ендi? Раc, 
дiлiң қатты, бiрақ, тiлiң майда емес пе едi. Тап тiлiн.  Өзiң 
cөйте тұра сансырап жүрген төреге сенбейсiң деп  кiналама 
жұртты.

Елiкей: 
– Құрысын Қоқан. Айтпаңыз маған. Көрмегенiм де Хиуа 

болсын. 
Жанқожа: 
– Е... е. Cолай де. Хиуа мен Қоқаннан жерiген соң ғана 

iздесең, мəпақасын маңдай терiнен айырып отырған əлiм 
баласын əлiбұлыққа жеткiзедi деп қалай сенемiн? Менiң 
бiлгенiм рас болса, онсыз да ыңғыршағы айналып тұрған 
қарасирақты кəуiрдiң толып болмайтын оқпанына тықпақ 
екенсiң. Бiлемiн. Бiлемiн. (Қадап). Саған өзге жол, басар тау,  
баян етер құдық жоқ. Көрiп тұрмын, саған күштiнiң артын 
сүртуден өзге амал жоғын.  Саған қара халық сол шаршаған 
кезiнде ғана керек. 

Жылқыда өт жоқ, 
Құста сүт жоқ, 
Таста тамыр жоқ, 
Төреде бауыр жоқ, 

– деп қадаған да мен емес. Азары əбден өткен соң аузына 
түскен де халықтың.  

Елiкей: 
– Əй, алжыған неме. “Батыр, батыр” дегенге бөркi сон-

шама дағырадай болып... Жөнге келе ме десем. Бетiне лағып 
соншама көткеншектегенi несi. 
Тез басып кетiп қалды. Арғы жағында терiс қарап 

Раманқұл тұр екен. Тəкəппар би бар денесiмен берi бұрылды. 
Раманқұл:   
– Орысты айтасың ба, батыр? Ол қыл шылбырды қазақ-

тың мойнына əкеп iлген мен емес. Алмағайып заман бол-
ды, қарағай басын шортан  шалды. Қалың нөпiр қазағым 
“елiм-айлап” ата жұрты Қаратау асты. Ана аңырап, жұрт  
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адыра қалды. Кiм бiлiптi, əйтеуiр, үш бiрдей төбе би 
қолбаcылығын қиып, icтерiн тындыртқызып алған cоң Əбiл-
қайырға сыбағалы тағын бермедi. Сонан тəкəббəр хан ием 
омырауын орысқа ашқан жоқ па? Онда да амалсыз.  Өзге 
шара жоқтықтан.  Алайда, сол көкем де ауызы түктi неменi 
бүйтiп суық қаруын асынып, төрiме өңмендей өрлейдi деп 
ойламаған болар-ау. Ай, ойламаған болар... Бiрiнiң қорасына 
бiрi қол созбай, силастығы мол, ар-иманды тату көршiлердiң 
алыс-берiсiмен отырамын деп дəме еткен шығар, бiз де 
бiрдеңенi бiлер болсақ. Соңы олай емес, мынадай. Дұрыс 
айтасыз. Қыл тамақтан қылғындырып  тұрған қыл шыл-
бырдан құтыламын десең бүкiл қазақты көтер. Аттандасын 
тайлы-таяғы қалмай. Ел боламын десе, түп-тамырымен 
үде ре көтерiлсiн. Бiрақ, мына шетi Сарыарқа, ана шетi 
Еренқабырға, арқаң Маңғыстау асып, мына  шетi Бесқалаға 
дейiн шалжайып жатқан шалқар өлкенiң басын бiрiктiрер 
кiмiң бар? Оған Абылайдан да аcқан шой керек. Атам 
қазақтың атам заманнан берi үзiлiп шаршап келе жатқан жерi 
осы емес пе? Қауқарың жетсе, оны көр. Қауға сақалын бит 
басып, қорқақ қаншықтай көтiн қара орманға тығып үретiн 
кəпiр дегенiңiздi ата-бабамыз қуа-қуа батыр ғып тастапты. 
Бұл тұрғанда тоқтаса күшке ғана тоқтайтын тоқмойын. Бiрақ, 
бұлқынған сайын қыл шылбыр буындыра түспей ме. Бұның 
сондайы да бар. Жанды қинап тұрғаны əне – cол. Ертеңгi ба-
рар жерiм, басар тауым қайда дер болсаң ауызы түктi пəлеге 
несiне соқтығасың? Əлiмcақтан күш атасын таныған емес. 
 Өзекке тебедi.  Өз дегенiн icтейдi. Күштi болғасын ғой сол 
дүмiмен дермен тартып отырғаны. Тəй-тəй баcқан бала да 
өлер жерiн бiледi. Аяқ астындағы қазулы көрдi көрiп тұрсыз, 
оны былай айналып өткеннiң несi айып... 

Жанқожа:  (Терiс қарап құлақ асып тұрған едi. Раман-
құл ға ендi ғана бұрылды). 

– Жан-жануардың  iшiндегi ең момақаны қой екеш қой да 
жаны шығар алдында тұяқ серперi болар. Cонда қой ғұрлы 
да болмағанымыз ба? 

Раманқұл: 
– Ол қой ғой, батыр, қой! Бiз ең құрыса таяқ тастар жерiн 

болжайтын адамбыз. 
Жанқожа: (Көтерiлiп). 
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–  Өйткен адамшылығыңа қара жер, сен емес пе ең кеше 
ғана Бабажанның бұтының астынан сығалап Əлiмнiң алты 
баласын теспей сорған. Кеше Хиуа, бүгiн кəуiр. Ертең кiмдi 
ойлап таппақсың сонда? Майдалама маған. Маймөңкелеме 
деймiн. Көрiнбе көзiме! Қара бастың қаракетiнен аспаған 
қара ниетiңе қара жер сенiң!  
Раманқұл  алара бiр қарап кiжiнiп қолын бiр сiлкiп кетiп 

қалды. Мысық табандап еппен жай басып момақан ғана 
мүлəйiм кейiппен Дүрiмбет көрiндi. 

Жанқожа: 
– Iңiр қараңғысындағы албастының көлеңкесiндей болып 

тұрған бұ қайсың?  Көлеңкеңдi тау қылмай, бермен шық. 
Жақында берi. Көрiн көзге.

Дүрiмбет: 
–  Өз туысыңыз Асан Дүрiмбетпiн ғой. Құланби¬кеден Сiз 

болсаңыз, Қоңыр шешемiзден бiз... Асан мен Үсеннiң, қала 
бердi Жиеней мен Жолшараның алақанға cалған cүйiктici 
Дүрiмбет...

Жанқожа:  
–Көлбеңдете бермей көкейiңдi  көрсет.
Дүрiмбет: 
– Бұйымтайға келер болсақ, би Бекарыстан аға да айтқан 

болар... Бəрi, əйтеуiр, ел қамы... Желдiң өтiнде, аттың көтiнде 
қомпаңдап отырған Əлiм балалары. Болса да баста тiзгiн 
жоқ. Бүйте берсе түптiң-түбi жұрт iшi азар түрi бар. Қойын 
құрттап, қатығын ұрттап отырған момақан бұқараның 
жарпы Хиуаны, жарпы орысты қалап, екi жақты болып 
азғантай ағайынның əнi-мiнi жiгi айырылып, қырықпышақ  
талауға түсiп кеткелi тұр. Сiз болсаңыз, батыр, елден жырақ 
жүретiн адамсыз. Бұл халықтың зары мен мұңы таусылған 
ба, тышқақ лағын түйе баcып кетcе де табатыны мен. Тақ 
мiнген атамда жоқ, бақ қонған анамда жоқ. Түптiң-түбi 
көнтерлi шаруа екендiгiмдi өзiңiз бiлесiз. Азын-аулақ мал-
текесiн күйттеп, кейiнгi кезде ғана матығұл Пұсырманның 
белдеуiмен жаңа-жаңа жерге айналып, аш баланың бүйрегi 
шыға бастап едi. Жесiр дауы маңдайына жазылған  қазақтың 
дауына дау қосылып, ендi жер дауы килiге беретiн болды. 
Тапа тал түсте талыс өгiздiң тулағындай танапқа таласып 
қалатын күнге жеттiк. Қара құстай қалбиып отырған соң 
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солардың бəрi маған жүгiнедi. Көз алдындағы ағайынды ар-
палыстырып қайтiп қызықтап отырайын, таныған төрелiктi 
айтқан болып жатамыз. Ендi осыбiр басыартық бейнеттi 
пəтуаластырып берсеңiз... Сiз мақұл десеңiз, Бекарыстан 
аға қалған жұмысты маған тапсыр деп отыр. Бөлiнгендi бөрi 
жейдi.  Əлiмнiң алты баласын бөлiп-жаратын несi бар. Қайта 
соның  барлығы бiр кiсiнiң қолына үйiрiлгенi абзал тəрiздi. 
Артық-ауыс əңгiме-қауғадан аулақ болмас па ек деген ой-
дағы баяғы. Жұрт қамы... Əйтпесе, басымды билiк қысып 
бара жатқан iждемем жоқ. 

 Жанқожа: (Ойланып барып). 
– Тiлiң майда, иiң жұмсақ. Жарлы-жақыбайға жарасаң 

жарап та қаларсың. Бiрақ, халық болған соң керауызы 
құрып бiттi деймiсiң, тентегi де табылар.  Өзi дегенде өзегi 
үзiлгенше кергитiн қазақ тап қасынан шыға келген хан-
ды да мойындамай кербез мiнез көрcетiп керги берушi едi. 
Төрелiктi тең ұстай алсаң жақсы. Теңнiң бiр жағына ауған 
күнi əлiбұлыққа жеткiзетiн ақсүйектен ием болмады деп  ар-
мандары аяққаптай болмас па. Бiрге туған бауырың, бiрiн 
оң  қапталыңа алсаң,  кеңқолтық та жаймашуақ асан-өзiң, 
күпiлдек үсен  өзiмсiп күпiп, күдерiн сенен үзе қоймас та. 
Жиеней мен Жолшара болса, бiр бауырдан өрген. Ежелден-
ақ майлы қасықтарың араласқан бiр шешеден туған дүрегей 
едiңдер. Ол да бұйдасын тартып, керуен бұзбас. Қит етсе 
шешемiз бөлек деп шыға келетiн Құланбикенiң қос тентегi 
Құрманай мен Құттықты қайтерсiң? Бұларға қайтiп бас 
боласың?

Дүрiмбет: 
– Төрелiк өзiңнен щығып, таразының екiншi басында 

өзiң    отырған соң, батыр, теңелмес пе екен, қылау  жiбермей 
қалшиып тұрар құстұмсық...

Жанқожа: 
– Пайғамбар  жасынан асқан адам қашанғы сенiң ауған 

теңiңдi түзеп отырар. Бұл ағайын мен өлгеннен кейiн де 
бөлiнуiн қоймас. Жə... жə... онысын да таланынан көре жа-
тар.  Өлмеген өгiздiң терiсiн бөлiп қайтесiң. Дiлiңдi айта-
мын. Дiлiң. Айтып тұрғам жоқ па, бұл қазағың ақсүйектiң 
қиқымын аңсауын қоя алмас деп.

Жанғазы: 
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– Онда мен бармын, Жəке. 
Қара көлеңкеден сып етiп Жанғазы шыға келдi.
Жанқожа: (шорт бұрылып). 
– Бұл қайсың?
Жанғазы: 
– Жанғазы бауырың боламын, батыр. Кешегi Хиуа ханы 

Қайыптың Əбiлғазыcының Жанғазыcымын.  Өз туысыңыз 
Жанқылыш менен қапыcыз дəмелi. Дəмелi болмаса, Хиуаның 
қырықпышақ қаcапханаcына iлiнiп кетпеciн деп бала күнiм-
нен қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай бүгiнге 
аман жеткiзбес едi. Дəмелi болмаса, бала күнiмнен бауы-
рына басып сонау Бұқар асырып, əкем cалдырған Арыcхан 
медресесiнен дəрiс алдырмас  едi. Бұраудың да сұрауы бар. 
Кəдеге асатын кезiм келдi ендi. Ciздердiң суыңызды iшiп, 
дəмдерiңiздi татып өскен өз төлiңiз болған cоң жол бұзардай 
жайым жоқ. Қызметке мен дайын. Көгендеулi құлыңмын. 

Жанқожа: 
– Сенiң əуселеңдi бұрын көрмеп пе ек, шырақ? Көрiп 

боп жерiмек пе ек? Хан қиқымы ретiнде халқыңа иелiк 
етер болсаң, кешегi Бабажанның атын байлап, босағасын 
сағаламас ең. Қожаниязға ерiп – бiр, Елiкейге ерiп – екi рет, 
жаумен бiрге жау боп өз халқыңды бөрiдей таламап па ең? 
Көген көз қыздарын көзiн жəудiретiп қаңғыған сарттың 
қойнына салып беруге дəтi шыдаған адамның ендiгi дəмеci 
не дəме? Арғы атаң өзбек. Алтынның сынығы, тұлпардың 
тұяғы деп қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай 
бауырымызға бастық. “Тəйт!” деп бетiңнен қаққан жан 
болған жоқ. Ақ дегенiң – алғыс, қара дегенiң – қарғыс едi. 
Ол аздай үкiлеген екi бiрдей қызымызды берiп, оңаша отау 
тiктiрiп шаңырақ көтерiскен де бiз едiк. Қара шаруаның бiр 
баласы боп қолыңды қаққан жерiмiз жоқ. Сөйтiп, алақанына 
салған халқыңды Хиуаның cол төбетiмен қосыла талағаның 
қай сасқаның? Халқын шапқан хан болушы ма едi? Халқын 
қорлаған адам оған қара болуға жарай ма? Көп те құдайдың 
бiр аты, ендiгi төрелiгiн өзiң айта ғой.

Жанғазы: 
– Дат, тақсыр!
Жанқожа: 
– Жаныңды алар деймiсiң. Айт датың болса!
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Жанғазы: 
–Тентекке тежеу болмасам, жұрт иесi Хиуаның тiлiн алма-

сам қалай хан болмақ ем? Ел iшi тентексiз бола ма? Бiр-жар 
асауға қамшым қатты тисе тиген шығар. Ол жазамды өтеп, 
басымды ақтап отырмын. Бұ-ныма Əлiмнiң алты баласы куə. 
Соным үшiн астымдағы қара жорғаны тентек жырауыңыз 
Төремұратқа тартып алып берiп, тамыздың тапа-тал түсiнде 
қырға жаяу айдап алып кеткен жоқ па едiңiз. Сыр бойынан 
Ырғызға дейiн төбемдi күн, табанымды тас тестi. Қыңқ дедiм 
бе сонда. Арқа етiм арша, борбай етiм борша боп жүргенiмде  
мынауың былай деп пе ем мен жазған.  Аяғым кiсенде, қолым 
байлаулы, шылбырдың бiр ұшы, батыр, өзiңiзде болған соң 
ұзап кете алмасам айып менде ме? Болған iс болды. Кiнə 
менен. Сөйтiп, басымды батыр əне ала ма, мiне ала ма деп 
жан шiркiн мұрын ұшында жүргенде енесi тепкен құлынның 
етi ауырмас деген пəтуаға тұрған болар, ел атынан Бекары-
стан бастаған үлкен шоғыр би жоқтаушы келiп, өздерi сұрап 
алды. Хан тұқымы болған соң дəметкенiм рас. Қадiрiм бол-
маса, жалпақ елден əлдеқандай бiр қаңғып жүрген төренiң 
жұқанаcын ат сабылтып адам iздер ме? Мiне – иман, мiне 
– жан, менi қатарға қоса көр деп жұрт алдына барған емен, 
топқа түcкем жоқ.

Жанқожа:
– Оның рас. Желдiң өтi, елдiң шетiнде отырмыз. Əрi-

cəрi алмағайып күнiмiз бар. Кəуiрдi кəуiр дедiк, олармен 
мəмлелессек дiнiмiз үшiн емес, күнiмiз үшiн. Қараны тағы 
қара делiк. Жұрт жүре тыңдайды. Есептен есесiн алдыр-
майтын, санамаққа пысық сарттан да берекет таппадық. Ау-
зын ашса – алым.  Болса да Арыстан төренiң ауылы алыс. 
 Өзiмiзге өзiмiз зар болдық. Мұнда да елiм бар едi деп ат iзiн 
салудың өзi cалмақ. Сонда дайын тұрған кiмiң бар? Дау-да-
майсыз ел болмайды.  Өзi келсiн де, елге ие болсын. Келмейдi 
екен, елiне ие болатын бiреудi ұстатсын қолымызға. Əркiм 
қолда барын теке қоймаушы ма едi. Үлкен төрелер бiздi 
менсiнбейтiн болса, қолда өскен төренiң кiшiсiн ұсталық. 
 Өзiмiзден шығып едi, ашта жеген құйқасын тоқта ұмытып, 
өзекке тебе қоймас. Халқын ұмытқаны – құдайды ұмытқаны. 
Қайыр дедi Жанғазыны өзiмiзге Бекарыстан би. Қамалып, 
құп алмасқа шамам қалмады. Бидiң емiренгенi тағы да бе-
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кер боп шықты. Ау, сен  қарабет, басқаны былай қойғанда, 
өз елiңдi өзiң шапқан жоқ па едiң? Ендi билiк сұрарлық не 
бет? О заман да бұ заман өзiң шапқан елдi өзiм басқарамын 
дегенiң қай сасқаның? Енесiне шапқан естi құлынды, елiн 
талаған естi бидi есiтiп, көрген жерiң бар ма?

Жанғазы: 
– Соңғысы дүние үшiн емес, дiнiм үшiн едi. Қазақтың 

кəпiрдiң қол астында қалғалы мұсылманның бес парызын 
ұмытып бара жатқаны рас емес пе, батыр? 

Жанқожа: 
– Төре-төре деп аузыңды кересiң. Ерде отырып, елтең-

селтең ел көргендiгi бар, төреге тоқтасам, соған тоқтар ем, 
мен бiлерде Елiкейден артық жерiң  жоқ. Тағы да алға  дiн 
ысламды тартасың.

Əсте де олай емес. Адам танитыным рас болса, олай емес. 
Сен күшiк қара қазақ үшiн емес, астыңа керек тақыт пен 
басқа керек бақыт үшiн жанығып жүрсiң. Дiн ысыламның 
жолында жүрсең, өзiм-ақ құрбандығыңа шалынар ем. 
Тоқтадым. Сендей милаумен тəжiкелесiп тұрған мен де 
ақымақ. Мəймөңкелемей жоғал. Жоғал! Көрiнбе көзiме. 
Қылышымды арам қаныңа былғамайын.

Жанғазы: 
– Құп, батыр, құп.
Ерiксiз иiледi, бiрақ ашулы да кектi тəкəббар күйiнде 

шыға жөнелдi. 
Жанқожа:  (Терiс айналып). 
– Төренiң де көбiн-ай, берекеттерiнiң жоғын-ай.    
Батыр бiр айналып едi, алдында Перовский тұр. Генерал 

өр əрi кербез.
Перовский:
– Алған бетiнен қайтпайтын қайтпас қайсар кiшкене-

шектiнiң батыры Джанходжа Нурмухам¬медо¬вич Сiз бе?
Жанқожа: (Бойын оқыс тiктеп алып).
– Иə, болдық. 
Перовский: 
– Солай ма? Маған жеткен дақпыртқа қарағанда... Илья 

Муромец тəрiздi алыптардан да алып болуыңыз керек-тi. 
Қырғыздар өсiрiп айта бередi екен-ау. 

Жанқожа: (Ойланып əрi таңырқап). 
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– Арғысы естек, ноғай, қалмақ, оның үстiне кəуiрдiң 
қалың қара шекпенi, бергiсi  момын қазақтың құйқалы кең 
жерi Сарыарқа мен Едiл, Жайық бойы, ендi Ырғызға дейiн 
өтiп, халқын жатқызып-тұрғызып тұрған Пераус деген жана-
рал сiз боларсыз, шырақ?

Перовский: 
– Так-с. Сол кiсiңiз. Соның өзi... 
Жанқожа.  (Жоғарыдан төмен қарап). 
– Тас төбеңiзден қара табаныңызға дейiн сарала жездеп 

салпыншақтатып тастағанына қарағанда, қара тырнағыңызға 
дейiн өзiңiздiкi емес, ақ патшаның құлақ кестi құлы болдыңыз 
ғой. Танакөз түймеңiз мен татар дəмiңiз, қара суыңызға дейiн 
патшаның мойнында болса, өзiңiз мында болғаныңызбен 
тiзгiнiңiз анда. Демек, патшаның дегенi сiздiң дегенiңiз. 

Перовский: 
– Сiз аузынан шыққан лебiзiнен қайтпайтын бiртоға, ну, 

cертке берiк кiсi көрiнесiз. Бұл ендi орыс елiнде де жоғары 
бағаланатын батырлық қасиет. Менiң алдымда ғана Орын-
бор өлкесiн басқарған генерал от инфантерий Василий Ми-
хайлович Обручев өзiңiзбен кездесiп, сiздi өте тиянақты, 
орыс өкiметiнiң дос қырғызы деп мiнездеген болатын. Бiз 
де сол кiсiнiң сөзiне cенiп, сiздi бiздiң ұлы Русь жұртының 
шынайы тiлектесi ретiнде қабыл алдық. Одан кейiнгi Раим 
жұртының управляющийi капитан Бутаковпен бетiмен кет-
кен, қандастарын тонаудан басқаны бiлмейтiн хиуалықтарға 
қарсы қосыла жасаған əрекетiңiз бiздiң сол пiкiрiмiздiң 
шындығын дəлелдей түстi. Мəртебелi ұлы патша Николай 
мемлекетке қызмет еткен кiсiлердi ешқашан, ешуақытта, 
ешқандай жағдайда да ұмыт қалдырған емес. Мейiрiм ша-
паға тына бөлеп, қамқорлығына ала жүредi. Сiзге есауыл 
шенiн бердi, мол сомада жалованье тағайындалды. Мұншама 
құрмет екiнiң бiрiне көрсетiле бермейдi, батыр. 

Жанқожа: 
– Сөзiңiзде алғау жоқ, жанарал. Сiздiң əскерлерiңiз теңiз 

жағалауына келiп, жергiлiктi тұрғындардың ұлықсатынсыз 
баса көктеп Раим бекiнiсiн салып жатқанда оның қазақ 
жұртына нендей пайда-зияны бар екендiгiн бiле алмай ай-
тып тұрған қасқабас Обрышыңызға ауызба-ауыз жолыққам-
ды. Сөз де байласқанымыз рас. Алайда, ыңғайсыз жағдайда 
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қалдырдыңыздар. Бiз сiздермен iлтипатқа келгелi, оның 
үстiне, əсiресе, осы бекiнiс салынғалы берi, Хиуа қазаққа 
аса өшiгiп, жұртымды шауып, жазықсыз халыққа зəбiр-жапа 
көрсете бастады. Қыруар малын айдап кеттi.  Өздерiн қырып-
жойып, дарияға атты, бала-шағаны құлдыққа тұтқындады. 
Қазақ даласын қан сасытты. Сондағы мақсат – бiздi да-
рияның арғы жағына Аллақұл ханның дəргейiне қаратпақ. 
Ал, бiз болсақ ата-бабамыздың қаны тамған, аруақтардың 
сүйек терi жатқан отанымызды тастап, жатжұрттықтар-дың 
алақанынан су сұрап iшкiмiз келмейдi. Қазақтың қанына 
бiткен қаcиет – əлдеқандай қилы-қыстау күн туғандай бол-
са, бiздiң қанымыз осы жерде төгiлiп, сүйегiмiз ата жұртта 
қалуы тиiс. 

Перовский:
– Қандас, дiндес бола тұра хиуалықтар сiздерге неге     

соншама  өшiккен?
Жанқожа: 
– Бұның пəлендей құпияcы да жоқ. Дiндес қандастарымыз 

кəуiр өкiметiне бодан болғандықтан кəуiрлiкке өтiп, iргелес 
отырып жау боп бiздi сатып кеттiңдер деп өшiгедi. Көрiп 
тұрсыз, бiз кəуiр өкiметiне бодан болғанмен мойнымызға 
крес тағып, шоқынғанымыз жоқ. Шоқынбаймыз да. Ұлты-
мыз – қазақ, дiнiмiз – Ислам. Құдайдың құлы, Мұхаммед 
пайғамбардың үмметiмiз. Қадiр-қасиетiмiздi бiлiп, құрмет-
тей  тiн адамдармен дос, силас болғымыз келедi. Бiз, Кiшкене 
Шектi жұрты, кəуiр болғанмен, оларды да Алла жаратты 
ғой деп, оның үстiне ханымыз Əбiлқайырдың хаты бар, Ре-
сей халқын құдайы көршiмiз, демек, тəңiрiнiң қалауымен 
болған досымыз деп қабыл алдық. Досан адамдармен досша 
тұрғымыз келедi. Ал маған берiп жiберген жасауыл шенiне 
келетiн болсақ, ол ылтипатыңызға кезiнде рахмет айтқам. 
Патшаңызға ондай жоғары шенге татырлық қызметiм өтпе-
гендiктен шен мен сый-сыяпатқа лайықты кiсi емеспiн. 
 Өз елiме еңбегiмдi сата алмаймын, жанарал мырза. Жа-
ным – арымның садақасы. Халқым пана болар деп, араша 
сұ рап, алдыма келiп  жүгiнсе, əдiлдiк тiлесе,  кеудеде жан 
тұр ған кезде қалай қарап отырмақпын? Халқыма жау бол-
са, жағаласуға, дос болса бауырласуға дайынмын. Сiз де ел 
ағасысыз, менi күнəға итермеңiз, жанарал. Патшаңызға да 
солай айтарсыз. Ол жайлы шабарманыңызға да, Раим бе кi-
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нiсiндегi оқалыларға да əлдеқашан мəлiм еткен болатынмын. 
Қызметкерлерiңiзге де мықтап тапсырғайсыз. Бұдан былай 
маған шен-шекпен де, сөлкебай да ұсынбайтын болсын. 

Перовский: 
– Сонда сiздiң бұныңызды его величество Николай  пат-

шамыздан қол үздi деп түсiнемiз бе?
Жанқожа:
– Дос, бауыр болмақ, сөлкебайдан емес, екi жақтың 

да адал ниетiнен.. Қара халқымның маңдайынан сипаған  
адамның ғана досымын. Зорлық пен мал төлеу, алдау-ар-
бау жүрген жерде достық адырам қалмақ. Арада cөлкебай 
жүрген cоң адам адамға емес, сөлкебайға қызмет еткен боп 
шықпақ. 

Перовский: 
– Демек, его величество патша ағзамның киргиз даласын 

қамқорлыққа алған iсiне шүбəңiз болғаны ғой... 
Жанқожа: 
– Пiрiм – бүкпесiз адал достық қана. Қолыңыздан келсе, 

тыныш жатқан момын жұртты əуреге салмаңыз, жанарал.
Перовский:
– Көңiлiңiздiң  тосапталып қалғаны байқалады. 
Жанқожа:  
– Бiз – дария бойын мекендеген Кiшкене Шектi  – егiн 

егiп, мал бағып, ақысы адал  маңдай терiмiзбен ғана күн 
көрiп отырған жұртпыз. Көрiп жүрсiз, бай мен бағыланынан 
көрi сiңiрi шыққан кедейi қалың. Ешкiмнiң егiнiне түсiп, ма-
лын барымталаған жерiмiз жоқ. Шекара да аспадық.  Жат 
жұрттыққа көз сұғымызды да қадаған емеспiз. Жер ем-
ген халықтың жерден айырылуы – өлiм.  Сiздер алып кел-
ген қарашекпендер өздерi арық қазып,  атыз салуға ерiнiп, 
қазақтың дайын егiстiгiн тартып алып, ата-жұртындай-ақ 
жапырлай қоныстанып жатыр. Ақиректегi Əлiмнiң алты 
жүз түтiнi кеше ғана артынып-тартынып дарияның арғы 
бетiне өттi. Бұл ата қоныстан  айырылған шаруалардың орыс 
өкiметiне наразы болып, Хиуаның қолтығына кiрдi деген сөз. 
Еңкейген қарт, етегiн жаппаған жас бала көнi қатқан қуанда 
қайтiп күн көрмекшi. Бұл əу баста жерiмiздi өткен-кеткенге 
босатып беру үшiн достаспаған болатынбыз, мырза. 

Перовский: 
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– Бiздiң шаруалардың да бала-шағасы бар.  Олардың да 
тiршiлiк етуi керек шығар, Джанходжа Нур-мухаммедович. 

Жанқожа: 
– Сiздiң сол шаруаларыңыз отырған өменi мен ошақ 

қасынан неге безедi? Патша ағзамның ықпалындағы жер 
ұшан-теңiз деп едi маған айтып келушiлер. Жоқ-жұқаның 
жү регiн жалғайтын əрқайсысына, ең болмаса, ұлтарақтай ұл-
тан тауып бере алмағандарыңыз түсiнiксiз болып тұр маған. 

Перовский: 
– Ол ұзақ əңгiме, батыр, ұзақ əңгiме... 
Жанқожа: 
– Босағадан кiрiп, төр менiкi дейтiн, дайын асқа тiк қасық 

мiнезiн қойсын. Қолдарына кетпен, күрек алып, маңдайлары 
терлеп, арық-жаптарын өздерi қазып, дəмдерiн адалдап тап-
сын. Сiздер келгелi жабағыдай тұтасып отырған ел iшiнiң 
бiрлiгi кеттi, халық екi тарапқа бөлiндi. Хиуаға бағынасың 
деп орыс шабар болса, кəуiрдiң қолтығына кiрдiң деп Хиуа 
шабар болса, сорлы қазақ ендi кiмдi паналап жан сақтайды? 
Дiнi де, дiлi де бөлек ауызы түктi кəуiрге  сене ме, аузында 
Алласы, қолында қайқы қылышы əлеукендей жалаңдаған 
тойымсыз сартқа сене ме? Сiз де бiздiң жайды дұрыс 
түсiнгейсiз.

Перовский: 
– Еciңiзде болғай, батыр. Орыс өкiметiнде туземдiктердiң 

бəрiнiң көңiлiн таба беретiн мұрса жоқ.
Генерал  шорт бұрылып жөней бердi.
Жанқожа. (Тұнжырап). 
– Мынау зорлық cөз. Зорлық...  Өз қотырымызды өзiмiз 

қасып көрсек деп ек. Құдайдың бар қазынасы тап осы жер-
де көмулi жатқандай араны ашылған жұрт, əйтеуiр.  Қырға 
шықса қырып салады,  Сырға құласа сыпырып алады. Су да 
кəуiрдiкi, ну да кəуiрдiкi боп шықты. Сонда бұ пақырларың 
жердiң қай тесiгiне кiрiп жан сақтамақ? Қайда? 
Қобыз сарыны есiтiлгендей. Батыр көкке қарап, бiр ор-

нынан шыркөбелек айналып қайдан шыққан зар екендiгiн ұға 
алмай таңырқанады.

“Құйрығы жоқ, жалы жоқ құлан қайтiп  күн көрер, Аяғы 
жоқ, қолы жоқ жылан қайтiп күн көрер”
Əлiгi Перовскийдiң дауысы.  Өктем.
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– Есiңiзде болсын, есаул Джанходжа Нурмухаммедович, 
жер – ұлы Ресейдiкi. 
Батыр шошына жалт қарап, ашумен тiстене дауыстады 
Жанқожа:
– Жер қазақтiкi, жанарал. Кəуiр Алланың қандай құлы 

болса, қазақ та сондай құлы. Қой аузынан шөп алмайтын мо-
мын жұрттың кiндiк қаны осы жерге тамған, несiбесiн осы 
жерге шашқан. Есiттiңiз бе, ұлық? Осы жерге шашқан.
Сахна сыртынан өктем дауыс есiтiледi.
“Жеңiмпаз, жаулап алушы Хорезм Шахы. 
Құрметтi, сыйлы жəне адал Есет батырға.
Ханның қайырым-шапағаты мен мейiрiмдiлiгiне сендiре 

жəне үмiттендiре отырып бiлдiремiн. Егер сен тiлеу-қабақ 
руының ержүрек жiгiттерiмен бiрге Жанқожаны тiрiлей 
ұстап не өлтiрiп əкеп берсең, сөйтiп, менiң тапсырмам-
ды орындасаң, шексiз құрметке, қайырым-шапағатқа жəне 
жебеушiлiкке, басқаларға қарағанда құрмет пен iлтипатқа ие 
боласың. Ал олай жасамасаң, мен тiлеу-қабақ халқын ойран-
даймын.

1260 жылдың дүйсенбiсiнде 
бата дарыған рамазан айының 

10-ы күнi жазылды.”

Хорезм шахы. (Баяу) Хорезм шахы. (Одан да баяу) 
Жанқожаны тiрiлей ұстап не өлтiрiп əкеп берсең...  Өлтiрiп... 
 Өлтiрiп... Шах... Шах... (Дауыс өлiмсiреп барып семдi)  Өң 
мен түстей. Түс пен өңдей елес. Бəрi жоғалды. Жанқожа 
мең-зең, аң-таң. 

   
Бесiншi көрiнiс

Ымырт. Қаракөлеңке. Жан-жақтарына алақтай қарап, 
бұқпантайлап сахнаға екi адам шықты. Бектi жетелеп 
келе жатқан Жауқашар.

Жауқашар: (алақанын ысқылап)
– Көптен берi табаным жанып, алақаным дуылдап тыным 

бермей жүр едi. Бұл не десем... Құдай бергелi тұрған тəрiздi. 
Сiресiп қалған бұт созылып, адам сияқты құрыс-тұрысымыз 
жазыла-тын болды.   
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Бек:             
–  Немене? Немене ол?
Жауқашар:   
– Ол ма? (Армандап). Ол көздiң жауын алатын түрiкмен-

нiң кəдiмгi сиырқұйрық қызылшұнақ келе-келе аруана-
сы.  Бəлкiм, екi-үш үйiр жылқы, ат, шапан. Ол оңай олжа. 
Қолға келiп-ақ тұр. Орыстың сөлкебайы... Ауылда ит қуып 
жүргенше үй маңына қара үйiрiп, босағаңа саба байлап, 
өрiсiңе мал қарайтсаң iшiңдi жара ма сенiң, əй?

Бек:
– Ойбай, түсiндiрiп айтсай. Адасып жүрген түрiкменнiң 

неғылған малы? Далада жатқан не сөлкебай? Сонда түу 
түрiкмен асамыз ба? 

Жауқашар: 
– Шыда азғана. Айтам ғой. Сəл сабыр ет.  Соны айтуға 

алып шыққан жоқпын ба? Тек iшiң бiлсiн де қаруыңды сай-
лай бер. Жұмысты бiтiретiн бiз. Сен құралайды көзден атқан 
мерген емессiң бе. Керек жерiң сол. Icтi бiтiретiн бiз. Cен 
əлдеқандай қуғын шыққандай болса, тосқауылға ие болсаң 
жеттi.  Өлтiрмей бақайшағынан қағып түсiр де таста, түсiр де 
таста. Бiттi. Айтып тұрғаным  мына шiрiген табынның малы. 
Құдайдың өзi сəтiмен бiзге оң қарап, қанды басын бермен 
бұрып тұр. Əрлi-берлi өткен керуеннен алым алып, тегiн 
олжаға семiрiп жатқан сасық немелерге тiстi бiр батырайық. 
Азары өтiп болып едi бұлардың. Былай, Ақмырза көкеңдi 
сарттар қол-аяғын байлап дарияға ататында табынның 
Дөңайбат деген сүмелегi жол бастап барғанын  бiлесiң бе? 

Бек: 
– Бiлгенде қандай.
Жауқашар: 
– Бəрекелдi. Бiлсең бопты. Бiлгенiң керек. Сол аза-

ры да жетедi. Бiзге де бой жазатын кез келдi. Осы рет кө-
кесiн  көрсетпесем бар-ау Жауқашар атым өшсiн. Кiммен 
бақталастырып жүргенiн бiлiп отырсын бұл қаңғы жетiру. 

Бек:
– Көкеме айттың ба? Бiле ме өзi?
Жауқашар: 
– Ау... ау... қой, əй! Мен не деймiн, қобызым не дейдi. 

Саған сенiп сыр айтып тұрсам.  Өйтiп көңiрсiтпе. Қол жи-
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нап түбiңмен қопарыла көтерiлетiн айтарлықтай қырғын 
шаруа емес бұл.  Өздерiн былай нетiп... үркiтiп, нетiңкiреп 
азғантай малын қуып қайтсақ жетедi. Түн қатып, жымын 
бiлдiрмей, iз тастамай жым-жылас қана шағын топ тындыра-
тын шаруа. Бұларды iргемiзге алып кеп, басымызға шығарып 
тайраңдатып қойған сол көкең емес пе? Еңбiр құйқалы өрiстi 
кесiп берiп... Бiреуге құласа болды жанын беретiн шалдың 
сырын бiлмейсiң бе. Оған салсаң, дұшпаны əбден төбесiне 
тышқанша мыңқ етпей жата бередi: “ел тыныш болсын, ел 
тыныш болсын”. 

Бек: 
– Əй, сен көкеммен ойнама. Қолға түскен Шүреннiң 

қарақшысы Тоқмырзаны көмдiрмей Сартай бабамның басы-
на үш күн бойы сағағынан iлiп қойғанын бiлесiң бе? Бiз де 
сөйтiп мола басында көзiмiзге көк шыбын үймелеп, салбы-
рап тұрмайық, масқара болғанда.

Жауқашар: 
– Шал бiлмейдi. Қара да тұр. Жымын бiлдiрмеймiз.
Бек:
– Дүбiрлетiп мал айдап жүрсең қалай бiлмейдi?
Жауқашар:
– Ойбай-ай, мынаны-ай. Баланың əңгiмесiн айтып. Мына  

жақ Сыр, мына жақ Қыр. Қалса теңiздiң сырты, Бесқала бар. 
Алдымен құдайыңа бергiзiп алсайшы. 

Бек:              
– Сонда кiм ол барымталайтынымыз?
Жауқашар: 
– Ой, сен де бiр милау екенсiң. Еркек деп айтып тұрсам... 

 Өзiңнiң жорыққа шығуға құлқың бар ма? Əлде, ошақтың 
бұтын ұстап қатындардың қасында қаласың ба? Намыс жоқ 
па өзiңде, немене? Қайран Ақмырза көкем сөйтiп құнcыз 
кете бере ме?

Бек: 
– Көкемдi айтам да. Бiлгенi дұрыс қой. Ашуға мiнсе, 

тарттырады сазайымызды... Аямайды. 
Жауқашар: 
– Айтып тұрғам жоқ па. Көкең бiлмейдi. Бiз де адамбыз. 

Қашанғы отырамыз қырсық шалдың қас-қабағына қарап. 
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Мал қарауға былай шықпаймыз ба. Қалалап қайтпаймыз ба. 
Жiгiтшiлiк жасамаймыз ба. Əлдеқалай бiле қойған жағдайда, 
кездейсоқ солай болып қалды демеймiз бе.

Бек: 
– Бəрiбiр олжадан бiледi. 
Жауқашар:
– Түу. Көткеншектеп болдың-ау.  Алдымен iстi тынды-

рып, сол олжаны қолыңа түсiрiп ал да, арғы жағын маған 
бер шi осы. Түрiкмен аcырып, тастай батырып, судай сiңi-
рейiн. Айтпайын-ақ деп едiм, ежiктеп қоймадың ғой. Бұл 
бiз дiң ғана шаруамыз емес, Жақыпбек датқаның да мүддесi. 
Арқаңда датқа тұрғанда не қамың бар? Кесiлiп-пiшiлген бə рi.

Бек: 
– Кiм ол? Ақмешiттегi Жақыпбек пе? Оның күнi нағып 

бiзге қарап қалыпты? Күшi жетедi.  Өздерi-ақ шауып олжаға 
бата бермей ме? 

Жауқашар: 
– Е...е. Саған түсiндiру үшiн Бұқарадағы Аш Шарафи ибн 

Əли Мəдəуи медресесiн тамамдау керек  болды ғой. Тыңда. 
Екi мың үйлi табын Қоқанға қарамай ма? 

Бек:
– Ал, қарасын. Қарайды.
Жауқашар:
– Жақыпбектiң дəргейiндегi қазақтардан алатын үсiр, 

зекетi, алым-салығы, қатын десе есi кететiн Жақыпбектiң 
қойынға алатын қыз-келiншегi бар емес пе. Сол табын датқа-
ның тiзесiне шыдамай орысқа қарай, тiптi Хиуа мен Бұқарға 
шығып кетсе, оған не қалады? Жақыпбек мынаны ала ма? 
(Баc бармағын шығарып көрсетедi). Ендi қалай түсiндiр-
сем екен... Қазiр бiз ғой орыс ықпалындамыз. Орыс жағынан 
түрткi көрiп мазасы кетсе, табын бұрынғы қоқаңдаған 
Қоқанына барып паналамай кiмге паналайды? Заманның бо-
лып тұрғаны мынау. Түске дейiн миiз, түстен кейiн киiз. Ба-
уыр басқан жер, қоныc, өрiс, суын тастап қайда кетпек? Со-
сын орыстар – демек бiз – оның көңiлiн суытып бұл жақтан 
дəмеciн үзiп түртiп қоюымыз керек. Мəселенiң cен бара ал-
май тұрған əнеу жақтағы түйiнi сол, Бəке. Қона ма басқа?

Бек: 
– Бүкiл табынға шамамыз келе қоймас. Қанша ел...
Жауқашар:  
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– Жөн əңгiме. Айтары жоқ, бұл қаупiңнiң жөнi бар. 
Бiзге бүкiлiнiң керегi жоқ. Тек Бұқарбай ғана. Шаруаның 
түйiнi сонда. Дегендей қырға Қандыcорға кеп қонып отыр. 
Бұқарбайдың өз ауылын ғана дүрлiктiремiз. Ал ендi саған 
осыны түсiндiрейiн. Бұны ұғындыру үшiн медресе тауысу 
шарт емес, қатыныңның жанында бiр күн мамыражай жатып 
шықсаң, ұғасың да қоясың.

Бек: 
– Бұқарбайың батыр емес пе,көкем-ау?Жер жастандыр-

май ма бiздi?
Жауқашар: 
– Батыр болса ше. Сонда бiз кiмбiз? Батыр ұйықтамай ма? 

Шынар деген өзi сұлу, өзi ақылды жас келiншектiң жаны-
на жатпай ма? Ер емес пе едiк астаубас. Тап сол дамбалшаң 
жатқан тұсында ұйпа-тұйпасын шығарып кетсек болмас па. 
Сонда Жақыпбек те тыныш, Байқадам да тыныш. Бiз де, 
iншалла, жаман болмаспыз.  Бұқарбайдың сол Шынар де-
ген қатынын, оллахи алмаймыз, ат көтiне салмаймыз. Ол 
қатын Байқадамға керек. Түсiндiң бе?  Байқадам дəуiң бiзге 
салмақты сол қатынға бола салып отыр. Бұқарбай дегенiң 
елде тұрмайтын қоян аяғын жеген саяқ. Найзасын өңгерiп 
алып, басы ауған жағына жүре бередi. Жылдап ел көрмейдi. 
Содан Байқадамның ажарлы да ақылды келiнiнен дəмесi бар 
ма... Кiм бiлiптi. Əйтеуiр, табындар араcында бiр кикiлжiңнiң 
иiсi шығады.  Онда бiздiң шаруамыз не. Керегi жоқ деймiн, 
мүлде бiздiң жұмысымыз емеc. Ұқтың ба? Шынарды қай та-
бын алғанда екеумiзге келер-кетер не бар?

Бек:
– Əй, Жауқашар-ау, бiздiң неге оған килiгетiнiмiздi түciне 

алмай тұрмын.  Өздерi алсын алатынын, қойсын қоятынын. 
Жауқашар:
– Түу, cау адамның миын cары су қылдың-ау. Бұқарбай 

тiрi тұрғанда ол қатын Байқадамға бара ма? Шынардың дауы 
болмаса, саған мал қайда? Олжа қайда? Берi жақында. Мiне 
(Жан-жағына қарады. Ышқырына тереңдете қол сұғып 
жi  берiп хат шығарып алды да оқи бастады). “Сəуiрдiң 
екiншi жұлдызында жайлауға шықпаққа сөз байластық. 
Бiздiң бұрынғы жұрт өзiң бiлетiн Қандысордың шығысында, 
ағаңның жұрты батысында. Сəтiн жiберме. Тағы жорыққа 
ат танғалы жүр. Одан кейiн қолыңа түспес. Уағдалы iстi 
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тын  дырып таста”. Көрдiң бе? Ұйқыда басамыз да ұйпалаң-
тұй палаңын шығарып қайтпаймыз ба. Не құдай. Аттың бiр 
терi...
Арғы жақтан бiреулердiң қарасы көрiнiп, екеуi екi жаққа 

түк болмағансып жөнеле бердi.   
      

Алтыншы көрiнiс

Сахнаға екеуi бiрге шықты. Бұрын əңгiмелесiп келе жат-
қан. Бiз сол əңгiменiң сорабын есiтемiз. 

Жанқожа:
– ...Сонымен құлақ түрiп, мұқият тыңда. Соңырағы күнi 

шаршы топтың ортасында сөз екеу болмасын. Бұл ic айыр 
сөздi көтермейдi. 

Бекмырза:
– Құп, батыр аға. 
Жанқожа: 
– Көптен берi жанымды жегiдей жеп жүрген  қара¬ла бас 

құрт бар-ды. Соның тоқтамына келген тəрiз-дiмiн... (Пауза). 
 Өзiң жақсы бiлесiң, шырақ, жетiмнiң көз жасы, ендi бiреудiң 
ақысы адал маңдай терi жайбарақат жатқызбай талай жауға 
да шаптым, талай дауға да түстiм. Шығып қалған сол бейбақ 
ат, есесi кеткен ел, жылаған жетiм, жəбiр  көрген жұрт та жер 
ортаcынан ауғанымды көздерi көрiп отырcа да, алдыма кел-
мей қайтпайтын  қалпын əлi бұза алмай жүр. Мен де құдайдың 
пендесi, ет пен сүйектен жаралған жанмын, бұрынғы арын-
дап тұрған айбат та, қайырып тастар қайрат та кемшiн. Ал 
жаудың кемитiн, даудың сарқылатын түрi жоқ. Бұның шетiне 
шыға алмаймын-ау деп те уайым жеймiн. Жақсы да болған 
шығармын, жаман да болған шығармын. Бiреудiң маңдай 
терiн, тағы бiреудiң көз жасын мойынға жүктемей, бұдан 
былай ошақ баққанның өзi орынды тəрiздi. Қалған өмiрдi 
бiр Алланың жолына бағыштап, ақ тiлеу тiлеп, отбасында 
отырмаққа бел байладым. Бiлесiң. Хан бағы тайып, ықылымы 
тарағалы иеciз қалған, əсiресе, Əлiм балалары. Қай желiнге 
жабысарын бiлмей жетiм лақтай шөре-шөре күйде. Бұл 
халыққа ие болар жан баласын көре алмағалы кəдуiлгiдей 
шаршайтын болдым. Иесiз жұртта не береке болсын, ендi 
болмаса бiрi кəуiр паналап, бiрi Хиуаның қолтығына кiрiп, 
балапан басына, тұрымтай тұсына құты қашып шашырағалы 
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тұр. Төртеу түгел болса, төбедегiнi алады, алтау ала болса, 
ауыздағы кетедi. Бөлiнгендi бөрi жейтiнi тағы бар. Жылда 
бiр үсiр-зекетiн жинап алғаны болмаса, бұ жұрттың тiзгiнi 
кəуiрде тұрған Арыстан төреден де көрген қайырымы өзiңе 
белгiлi. Ақырып тұрғанның өзiнде Əлiм баласының дау-
ын шешiп, зəбiр көргеннiң есесiн алып берген жерiнiң де 
болмағаны тағы аян. Қарауылға қойылған қуыс кеуде, ақыры, 
басын жұтып тынды. Жұртымның ата қонысынан безiп 
жүргенi – анау. Ата-жұрттан айырылдық екен – қор болдық. 
Кiм көрiнгеннiң көсеутүрткiсiне ұшыраған елде қай береке. 
Қой дейтiн қожа, əй дейтiн əже ноқтабасы болмаған соң, ел 
iшi күн санап солай-солай аза бередi. Жығылғанға жұдырық. 
Сол ноқтасыз жұртқа мынабiр дəуiрдiң лаңы қосылып, ел iшi 
күнде дау, күнде шу екендiгiн өзiң көрiп отырсың. Екi  жаққа 
сауысқандай алаңдап отырған пақыр бiреу тəйт десе сонан 
бiр мархабат табатындай Хиуа, Қоқан аспақ. Қараборбай 
кедейге онда салулы төсек салқын үй қайдан болсын. Жұт 
жетi ағайынды деп едi. Қабаттаса келген осыбiр тəлкесектен 
қорқамын. Əрi де сəрi  самасау жұртқа ноқта болатын азамат 
керек едi. Ойым сан-саққа жүгiрiп, ақыры, тоқтағаным өзiң. 
Мына жетiм лақтай маңырауық шөре-шөре жұртыңа бұдан 
былай өзiң ие боласың. 

Бекмырза: (Ыршып түсiп).  
– Ойбай, батыр аға-ау, о не дегенiңiз. Сiз тұрғанда менiкi 

не?
Жанқожа:
– Тоқта. Мен не деймiн, қобызым не дейдiнiң кебiн 

келтiрме. Сен алдымен сөзiме құлақ ас. Асығып-аптықпай 
ақылға сал. Мен жөнiмдi ойлана-толғана айтып отырмын. 
Əр сұрқылтай өз заманында.  Əрi ойлана, берi ойлана мына 
өңмеңдеп келiп жатқан кəуiр неменiң тiлiн сенен артық та-
батын адам көрмедiм. Аралаc-құралаc боп бұлардың тiлiн 
бiлiп қалдың. Балық тiлiн бақа бiледi. Жанары жылусыз не-
мелер екен. Сұрынан қорқамын. Обырлау тəрiздi. Шамаң 
келгенше жерiңдi алдырма, жетiмiңдi жылатпа. Халқыңның 
ноқтасын ұста, пана бол. Саудаға салатын Бұқардың бөзi 
емес бұл. Əңгiме бiттi. (Пауза. Ендi баяулау). Күш-қуаттың 
бар кезiнде арпалысқан жерiнде арпалысып, жағаласқан 
жерiнде жағаласқан шығармыз. Кəрi қақбас атандырып 
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қайтесiң, шырағым. Жаманның жасы болмаса, жаспын да 
деме. Жақсысын да берер ешкiм жоқ. 

“Қой асығы демей-ақ, 
Қолың толса, сақа тұт.
Жасы кiшi демей-ақ, 
Ақылы асса, аға тұт” 

– дегенге ойлана-толғана кеп тоқтағам. 
Бекмырза: 
– Мынауыңыз қызық болды-ау... Батыр аға-ау, жабағыдай 

ұйысқан қалың ағайын маған дес бере ме. Ашабайдың 
тұқымы мен тұрғанда деп Раманқұл, Əбiлқайырдың уəзiрi 
Киiкбайдан Бекбауыл мен Жақай тұрғанда төрт үй Айдар-
бекке қалай билiк бересiз? Бұларды аз десеңiз хан тұқымы 
Жанғазының жатысы анау. Осы елге ие болам деп Елiкейдiң 
жар құлағы жастыққа тимей екi жұрттың арасын шаңытып 
жүргенi тағы бар.   

Жанқожа: 
– Төре тұқымын аузыңа алушы болма. (Ендi салмақтап) 

Хан тұқымы қарашасына ие болса,  осы күндi бiз басымыз-
дан кешер ме едiк? Кеткен жоқ па майдаланып, əрқайсысы өз 
боқтарын шеңгелдеп, бiрiмен-бiрi қырық пышақ.  Соның бiрi 
Жанғазының құқайын өзiң көрiп отырсың. Төренiң қиқымы 
екен деп ендi төрге шығарсақ, жүрегi шайлыққан жұрт – бүкiл 
кiшкене қыңырайғалы тұр. Елiкейдiң алдында шөмекейi 
мен табыны бар. Оның зейлi кəуiрге де ауаланып жүр. Кiш-
кененiң тентектерi өзiн басына шығармайтынындығына 
небiр жетесiз болса да бүгiндерi көзi жеткен шығар. Үзiлген 
болар дəмесi. Оларды да қойшы, төбеңнен патша төнiп 
тұрғанда өзiңнiң қотырыңды өзiңе қасытып  қоятын ба едi? 
Амалың жоқ, ортаншым.  Өзiм-өзiм демей оның да көңiлiн 
тауып қоясың. Осы ақылды баяғыда маған өзiң қосып ең, 
ендi менiң саған қайыра айтуыма, айтқанда да қадап айтуы-
ма  тура кеп тұр. Дегiзiп те тұрған ел қамы. Суық қаруды пiр 
тұтқан тоқмойын халық көрiнедi. Көңiлiн ауламайды екенсiң, 
тiзеге салады, күшпен аулатқызады. Ондай зорлыққа төтеп 
берер қауқарың, кəне. Осыны да ойла. (Ойланады. Пауза). 
Беймағлұм заман келедi. Əркiмнiң өз таяғымен саба деген. 
Кəуiрдiң қызметiне жегiлесiң. Жегiл, бiрақ, жұртыңды со-
лармен қосыла таламай бауырларыңа ие бол. Қырдағы кəуiр, 
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Cырдағы Хиуамен тең санас. Жұртың ыдырымайтын бол-
сын. Қалай да осы үшеуiнiң тiлiн табасың. Жақсаң жұртыңа, 
сөйтiп қана жағарсың. Екi күйсеген жерiм жоқ. Сөзiм сөз. 
Жұртымның мен дейтiнi рас болса, тоқтамым тоқтам. 
Ертең осы тоқтамымды таcтаймын көптiң ортасына. Көнер. 
Көнбей жатса, бұны да көрдiк. Мен дегенiң рас болса, көп 
алдында бұлталаққа сала бермей мойныңа аласың. Тəңiрiнiң 
таңы атуына Бекарыстан  ағама жүремiн. Сəйекенi де өзiм 
ертiп алып келемiн, ал халқыңды сəрсенбiнiң сəтiне жинап 
қоярсың. Мында Сапақ, Бəймен билерiң бар. Олар да төбе 
сөз айтылар жерден табылсын. Сөз бастайтын өзiм. 
Жанқожа қаттырақ басып шығып кеттi. Бекмырза 

сахнаның ортасында аңырып қалған.

Жетiншi көрiнiс

Жанқожа:  (Батыр қараүйдiң төрiнде жалғыздан-жал-
ғыз шаншылып отыр. Көзi қанталап кеткен). 

–  Алып кел əлiгiнi. 
Жасқаншақтап Жауқашар келдi.Қолын қусырып боса-

ғада мүлəйiм тұр.  
Жауқашар:  
–  Лəббай, тақсыр. 
Жанқожа: 
– Сендер осы ат суытып, əлдеқандай қарекеттiң үстiнде 

жүрген көрiнесiңдер ғой. Соларыңды түсiндiрiп бершi маған.
Жауқашар: (Сасқалақтап. Мүдiрiп). 
– Қай сайтан екен жеткiзе қойған. (Пауза). Жiгiттердiң 

қолдары алдарына симай... Үйкүшiк боп əбден iшiмiз пысты 
деп... Былай, тақым жазбаймыз ба...  деп...

Жанқожа:
– Сонда тақымдарыңды қалай жазғыларың келедi деп, ат 

басын қай жаққа бұрмақсыңдар деп, үйiрлерiңдi қуып кеткен 
бiреу бар ма едi деп сұрасақ...

Жауқашар:   
– Былай... Мына  бай табындар жаққа ат iзiн салып 

қайтсақ па деген талап... 
Жанқожа:
– Табындар несiмен  жазықты болып қалыпты?
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Жауқашар: 
– Жазықты болғанда...Ақмырза көкеме сарттарды бастап 

алып барып жүрген жолбасшы табын емес пе...Орыстарды 
Аралға түсiретiн табын емес пе...

Жанқожа: 
– Ашкөз ханның  iргесiнде отырған cенiң қызылкөз əкеңдi 

табын болмаса сарт таба алмайтын ба едi? Əлде орыс таба 
алмайды дейсiң бе жалпақ жайылып жатқан шектi баласын? 

Жауқашар: (бүгежiктеп) 
– Iргемiзде отырып алып... Бiздердiң де тiрi жан екен-

дiгiмiздi бiлдiрiп, көкелерiн көздерiне көрсетiп қоймасақ... 
Басынып барады мүлде...

Жанқожа: 
– Сонда қалай көрсетесiң көкелерiн көздерiне?
Жауқашар: 
– Жай. Былайынша... Бiр үркiтiп қою керек та...  Құдай-

ларын естерiне салып. 
Жанқожа: 
– Айтайын ба? Сенiң бауырыңның кегi табында емес 

Бабажанда, ал кек қуғыш болсаң шын кегiң Хиуада. Бiле 
бiлсең, онсыз да  сиырдың бүйрегiндей қырық құрау, қымc 
етcе қырық пышақ болып “сен жақсымен” əрең отырған 
халықпыз. Ағайын арасына iрiткi салма. Бұның арты бiтiспес 
дау.  Сайда саны, құмда iзi жоқ шектiнiң ұсқыны мынау. Же-
тiруды жатсынба. Ол да өз ағайының. Жаусыз ас батпайтын 
күшiң асып-тасып бара жатса, iрiлiгiңдi көрсететiн күн де 
келер əлi. 

Жауқашар: (Қыңырайып). 
– Кеше ғана төртқараны талауға салған Бұқарбай емес пе 

едi? Баcқаcы баcқа, ендi cоны да ұмытамыз ба?
Жанқожа: 
– Шапса екi ел бiрiнен бiрi құн алып бəтуаға келiп бiтiскен. 

Бiтiскен екен, сөнген қоламтаны қайта қозғама.  
Жауқашар: (Тұлан тұта көгереңдей түсiп)
– Сонда азары арқамызды аяздай қарыса да бүркiт көрген 

көжектей бұта паналап бұтымызға жiберiп, бұғып отыра 
беремiз бе? Бiздiң ел болудан қалғанымыз ба сөйтiп?

Жанқожа: 
– Азары емес, арадағы азғырыңды тiл. Күпiнбе, шырақ. 

Сабаңа түс.  
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Жауқашар: 
– Сөзiм кеткен, көке. 
Жанқожа: 
– Сөзiң кетсе, қайтып ал. Алдыңда апсиып бəле көтерiп 

бiз отырмыз ғой. Жел сөздiң жетегiне ерiп нең бар. Қырдан 
қоныс  аударып келген жылы телi-тентегiме ие боламын деп 
əлдебiреу емес, тап Байқадамның өзiне  менiң де сөзiм кет-
кен. Сөздi екеумiздiң бiрiмiз ұстайық.

Жауқашар: (Тiстенiп). 
–  Серттесiп қойғанмын. 
Жанқожа:  (Қатуланып). 
– Сонша қасарысатындай не қылған серт? Қайт райыңнан. 
Жауқашар:  
– Серттен қайтқаным өлгенiм да.
Жанқожа: (Əрең шыдап).
– Кiм ол серт берiп жүргенiң?
Жауқашар:  
– Жақыпбек. 
Жанқожа:
–  Не дейдi? Қай Жақыпбек?
Жауқашар: (Күмiлжiп). 
– Ақмешiттегi Қоқан бегi Жақыпбек датқа да. Көрiнген 

адамға сөз берiп не бопты маған.
Жанқожа: 
– Ау, мынауың не дейдi. Жақыпбек қайда, сен қайда? 

Оның күнi неғып саған қарап қалған екен?
Жауқашар:
– Не болғанда да cөз кеттi. Серт берiлiп қойған.
Жанқожа: 
– Солай ма? Датқаң жасауылсыз емес. Түмен-түмен боп 

жүрген жоқ па ұрынарға қара таппай əлеукендей жалаңдап. 
Кеткен кегi болса өзi алсын. Бiреудiң қолымен от көсемесе, 
болмай ма бұл кəззапқа? Екi қошқардың арасында нең бар? 
Доғар бұл абырой бермейтiн талапты. 

Жауқашар: 
– Қалай болғанда қайта алмайтын боп қалдым. Онан да өз 

қолыңмен басты шап осы жерде. 
Жанқожа:
– Не дейдi мынау? Бүйтiп қасарысатындай оның құрығы 

саған қалай жетiп жүр?
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Жауқашар: 
– Солай боп қалды.
Жанқожа: 
– Жалғандағы жалғыз құдай Жақыпбек емес шығар. Қайт 

деген cоң қайт райдан.    
Жауқашар: 
– Қайту  жоқ ендi.  Өтiм өтiп кеттi.  
Жанқожа: 
–  Өтiм де... Солай ма... Онан да күмiлжiте бермей  сатып 

алды десейшi.  
Жауқашар: (Тiстенiп бекiп алған). 
– Сөзiмдi жұта алман. Онан да батаңды бер. Жетiм-

жесiрдiң несiбесiне олжалы оралар ма екенбiз. 
Жанқожа: 
– Олжа ма саған. Үшiншi рет айтып тұрмын, қайт райың-

нан. 
Жауқашар: (Тiстенiп). 
– Ер екi сөйлемес болар. Еркектiң сөзi кеттi, көке. 
Жанқожа:
– Қоймайтының шын болса, отыр. Жай қолыңды! 
Жауқашар: (Шапшаң бiр тiзерлеп отыра кетiп). 
–  Лəббай, пiрiм. 
Жанқожа: 
–  Табынға барар болсаң, атың келiп, өзiң келме. 
Батыр қолын терiс жайып, шапшаң қағып салды да  

сазарып отыра бердi. Жауқашардың төбесiнен жай түс-
кендей самасау, қолы жаюлы күйде бетiн сипай алмай, ор-
нынан да тұра алмай аңырып отырып қалды. Ақыры, сыл-
быр көтерiлiп кетiп бара жатып, шықшыты бұлтыңдап  
тоқтап батырға қарап кiжiндi.

Жауқашар: 
–  Өй, алжыған неме. Құдай болсаң өзiңдi жарылқа. Ба-

тыр-батыр дегенге бөркi сонша дағарадай  болып. Қал сол 
жалғыз мола боп. Бата cұрағанға cоншама бұлданғаны неci. 
Дүниенiң тұтқасын ұстап тұрған жалғыз сен бе екен сонда? 
Əй, құдай болсаң өзiңдi жарылқа деймiн мен саған!  Өзiңдi! 
Сен өлгенде жұрт қырылар деп пе ең? Сенсiз де таңымыз 
атып, тауығымыз шақырар. 
Қатты басып  жөнеле бердi.

Шымылдық.
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II акт

Бiрiншi көрiнiс

Сахна жайлап ысырылып ашылғанда көрiнетiнi – жұ-
пыны қараүйдiң төрiнде Жанқожа жалғыз өзi отыр. 
Таңертеңгiлiк намазын оқып болған. Негiзiнен тыныштық. 
Аралатпай сырттан мал қайырған: 

– Əк, əй!
– Айда ананы, айда!
– Қайыр бермен!
– Қу деймiн! 
– Мынау қайтедi-əй! –  деген дыбыстары ап-анық есiтiлiп 

тұр. Биенiң құлынын iздеп кiсiнегенi, сиырдың мөңiрегенi. 
Сол мүлгiген тыныштықты сырттағы: 

– Алақай! Пiр келдi.
– Сұпы келдi.
– Құлағына тиген соң жеткен екен ғой жарықтық, – де-

ген қуанышты, жарқын дауыстар бұзып жiбердi. Сəлден 
кейiн есiктен ақ киiмдi, шағын сақалды, сəлделi сұңғақ бой-
лы мұнтаздай киiнген əдемiше жас жiгiт кiрдi. 

Сəйеке:        
– Ассалаумағалейкүм, батыр аға.
Алдымен қолын қусырып иiлдi де екi қолын созып ұм-

тыла бердi. Жанқожа бұған бiр жалт қарады да жүзiн 
шорт бұрып алып, қырын отырды. Пiрге қолының ұшын  
сүлесоқ берiп,  дереу тартып ала қойды. Сəйеке оны елемей 
төменiрек жайғасып, тамағын қырнап алып құран оқуға 
оңтайланды. 

Cəйеке: 
– Биcмиллəһир-рахмəнир-рахим...
Жанқожа:  (Жұлып алғандай)
– Iнiлерiңiздiң жамбастары əлi жерге тиген жоқ едi ғой. 

Иманды кiмге тiлемекшiciң?
Сəйеке: (Пiр сəл бөгелiп қап). 
– Аруақтарда не жазық. Алалап қайтемiн. Алла ниетiмдi 

қабыл етсе, ең алдымен, дiнi мұсылман бүкiл бақилық 
аруақтарға ниет етемiн. Осы шаңырақтан шаїит болғандар 
да бар. Аят артық еткен бе. 
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Əғузұбиллəһи минəш-шəйтанир-рəжим.
Бисмиллаһир-рахмəни-рахим.
Құлху аллаїу əхəд,  Аллаїус-сəмəд. Лəм йəлид, уəлəми 

үлəд. 
Уəлəм йəкүн лəһу күфуан əхəд. (3 рет)
Бисмиллəһир-рахмəнир-рахим.
Əлхəмду-лиллəһи рəббилғалəмин. 
Əррахманир-рəхим. Мəлики йəумиддин. 
Иəкə нəғбуду уəикə нəстəғин. 
Iһдинəс-сирəтəл-мустақим. 
Сырəтəллəзинə əнғəмтə ғəлəйїим. 
Ғəйрол мəғдуби ғəлəйїим уəлəдаллин
Əмин (iштен)
Субхəнə рəббикə рəббил ғиззəти ғəммə
Иəсифун, уə сəлəмун ғəлəл мурсəлин.
Уəлхəмду лиллəхи рəббил-ғəлəмин.
Я, Алла, осы оқыған дұғаны аруақты бабам Мүciрəлiге, 

əулие-əмбиелерге, осы шаңырақтан дəметкен бақилық пен-
де лердiң барлығына, Құлжаман баласы Киiкбай, Киiкбай 
балалары Жаман, Нұрмұхаммед, Cары, Бөртай,  Өтеген, Ма-
хамбет, Оразақ, Нұрмұхаммед баласы Ақмырзаға, Жанқожа 
баласы Дуанға бағыштадым. Осы шаңырақтан дəметкен аты 
аталған, аталмаған да аруақтардың көр азабын жеңiлдетiп, 
жандарын жаннатта қыла көр. 

Рəббəна əтинə фиддуниə. хəсəнəтəн
Уə фил алхирəти хəсəнəтəн уə қина
Ғəзəбəннəр.
Аллаху əқбар. Əмин.
Сəйеке iштей күбiрлей отырып, аруақтардың аттарын 

атап бата жасады. Батыр болса пiрге солай сыртын  берiп 
қыңыр отырған күйi амалсыз қол жайып, ырықтан тыс 
көңiлсiз қосылды. 

Cəйеке:
–  Айта келгенде, былай дерi жоқ, бiреудiң ажалы су-

дан, бiреудiң ажалы оттан. Бұл ажал əрқилы себептермен 
бiр пендеге ерте, ендi бiр пендеге кеш келмек.  Өзектi жанға 
түптiң түбi – бiр өлiм. Бесiкке тиген жауырын табытқа да ти-
мек. Тумақ – рас, өлмек – хақ. Алла берген жанын өзi алды. 
Iнiлерiңiз Жауқашар мен Айдарқұлдардың ақырын берсiн. 
Алдарынан Алла жарылқағай. 
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Жанқожа:  (Жұлып алғандай). 
– Не деп жарылқайды?! Көрiнген қанiшердi жарылқай 

беретiн құдайда көз жоқ деп пе едiңiз? Ағам қара жамылып 
қалды деп көңiл айтып отырсыз ба? Əлде бұлардың маған 
жат екендiгiн бiлмей адасып келiп пе едiңiз? Жайларында 
жатқан жазықсыз ағайынның қанын iшiп, күнəға белшесiнен 
батқандарды қосақтамаңыз маған. Кəуiр өлiмiндегiлердiң 
iстерiне араласып, күнəға өзiңiз де батпаңыз, пiрiм. 

Сəйеке: (момақан) 
– Сабыр, тақсыр. Сабыр. Сабыр түбi – сары алтын, 

cарғайған жетер мұратқа. Пенде туыс таңдап ала алмайды. 
Алла кiмдi бередi, сонымен бауырласпақ, əркiмнiң тала-
нына не бұйырады, соны көрмек те. Жазмыш та. Жазмыш-
тан озмыш жоқ. Қалау ырқы бiзде емес. Бiр биеден ала да 
тумақ, құла да тумақ. Ат айналып қазығын табады дейдi 
тағы да қазағым. Түбi бiр болған соң жатырқаңыз мейлi, 
жатырқамаңыз мейлi, шошыныңыз мейлi, шошынбаңыз, 
ағайынның айналып келiп табары өзiңiз. Бұйрықты iске 
көнбеске шара, кəнi. Қай icке де кешiрiммен қараңыз. Көнесiз, 
батыр. Көнесiз. Көнбестiктiң өзi күпiрлiк. Мұхаммед ғали 
салам, рухы жоғары болғай, иманның бiр шарты кешiрiм. 
Кешiрiмдi адамдарға ғана пейiлдiмiн деген. 

Жанқожа: 
– Бiлiп отырмын. Мынау Əлiмнiң екi биi Бекарыстан 

мен Бəймен қырcық шалды дегенiне көндiре алмаған соң 
ат шаптырып арғы беттен Сiздi арнайы алдырғанын бiлiп 
отырмын. Майпаңдауыңызға қарағанда, тақсыр, сiздiң де 
бұйымтайыңыз сол – ана екi қарабет кəуiрдi Алланың ақ 
жолында шейiт кеткен аруағымсып əспеттеп ақ жуып, ару-
лап қой дейсiз ғой. Дейлерiңе көнер болcам, ошағымды 
арамдап, қазаныма арам ас салуым керек шығар ендi? Бiлiп 
отырмын, дейiңiз – сол, өйтiп күлтелендiретiндей  кiм едi 
бұлар? Анық-қанығына көз жеткiзiп айтып отырсыз ба өзi? 
Түн жамылып, ел тонаған қарақшы бұлар. Бəйкүнə пенденiң 
қанын жүктеп артына лаң тастаған қарабеттер. Көрдiңiз бе 
жазасын құдайдың өзi берiп тұрғанын. Жазықсыз кiсiнiң 
қанын төккен соң бұлардiкi кəпiр өлiмi болмағаны кəнi? 
Қаныпезерлерге иманды қай бетiңмен тiле демексiз? 
Аузы онсыз да ала қазақты бiрiмен бiрiн жанастыра алмай 
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отырғанда жетiрудiң қай баласы жат едi маған? Қанiпезер 
Қоқан жағындағы мықты қорғаным едi. Iргемде өз ағайыным 
отырса,  етек-жеңiм жинақы, суық соқпас, жау алмас дедiм.  
Алдыма келгенiне риза боп телi-тентектерiне тиым етем деп 
пəтуаласқам. Сол бата ендi не болды? Iргесiне қондырып 
алып, қоңын тартып отырған Жанқожа демей кiм дейдi 
ендi мына жұрт төбедей боп мен тiрi отырған соң. Осы 
қара қазақтың қотанын қорыған төбетi емес пе ем? Үрсем 
осылардың дұшпанына үрiп отырғам жоқ па? Сол халыққа 
ендi қай бетiммен қараймын? Мына шiркiндер өздерiнiң 
абыройсыз өлгендерiмен тұрмай арттарына дау тастап, 
жұртты қарабет қылып кеткен жоқ па? Тыныш жатқан ел 
үстiне керауыз қырық жыл тартса да жететiн көкпар əкеп та-
стап, тұнығымды лайлап кеткенiн көрмейтiндей неңiз бар? 
Бұ күндерi менен өткен қарақшы жоқ. Төбесiнен дүбiр кет-
песе, халқың қалай тыныш жатады. Айтпасам да бiр сəрi. 
Айтпады емес, айттым. Cезгем бiр пəленiң боларын. 

Сəйеке: 
– Мақұлдап отырған мен де жоқ бұлардың iстерiн, батыр 

аға. Болар iс болды. Ендi олар бiздiк емес. Алла алдында 
өздерi жауапты. Ақыры о дүниелiк болған соң мəйiттердiң 
жолын байламайық деген менiкi. Кiмге жақсы керек емес. 
Əркiм барымен туысады да...

Жанқожа: 
– Тумай туа шөксiн онан да, туа шөккiрлер. Бұ жалғанға 

лаң үшiн келген қаныпезерлер. 
Сəйеке: 
– Алла iсiне көнбек керек, ағасы. Көнбестiк – күпiрлiк.
Пауза. 
Жанқожа:  (Cыртқа)
– Əй, қайсың барсың?! Қайда əлiгi шапқыншылар?! 

Жеткiзiңдер бiреуiн.
Iшке екi бүктетiлiп Бек кiрдi. 
Бек:
– Ассалаумағалейкүм, пiр!
Iлгерi озып, Сəйекенiң ғана  қолынан алды. Жанқожаға 

жақындауға батпай көткеншектеп керi шегiндi. 
Жанқожа: 
– Ал, өзiңiз сұраңыз мына жүзiқарадан. 
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Сəйеке: 
– Сонымен... не болып жүр?
Бек: 
– Не болғанда... Жауқашар ағам ғой... Бұқарбайды үр-

кiтемiз де қайтамыз деп. Мен айтқам пəлеге жоламайық деп. 
Қойды ма оған. Датқаға уағдасы кетiп қалған ба, көне кектi 
қуа ма, əйтеуiр, сондай-сондай бiрдеңелерi бар. Ағам айтқан 
cоң қайтейiн cенбей. Сонан Қандысорға жақындап барып 
түнеп, iңiр қараңғысында тиiстiк жылқыға. Тастүнекте 
қайдан бiлейiк, Жауқашар ағам алып келген соң. Жылқы-
шылар ауылдарына хабар салып, iзiмiзге түстi қуғыншылар 
аттандап. Бес-алты шүрегейiн шоқпармен-ақ түсiрiп та-
стап кетiп ек, ақ көйлек, ақ дамбалды бiреуi таң бозында 
ағараңдап жапырып барад жұртты мүлде екпiндеп. Бiрiнен 
кейiн бiрiн жалпалатып. Айдарқұлды құлатты. Ақыры, 
Жауқашарды да түсiрдi... Сонда немiз қалды аянатын. Ендi 
менi өкшелеп... Екпiнi қатты өзiнiң мүлде. Жалп-жалп етiп. 
Сонан қайтемiн жалмауызға да жан керек, түсе қалдым да, 
бұтаны паналап жата қап шынтағыммен жер тiреп  аттым 
атын жан керек болған соң. Түсiрдiм, жалп ете қалды. Бұғып 
жатсам, үстiмнен бiреу шықты. “Бəрекелдi өзiңе, бақырайған 
көзiңе” дейдi.

Жанқожа: 
– Кiм екен? 
Бек: 
– Түктi неме екен.  Өзi-ау деймiн...
Жанқожа: 
– Тап сол жерде домалатып түciрмеген екен басыңды.
Сəйеке: 
– Сосын?
Бек: 
– Сосын, сонан... Бұлар арт жаққа хабар жеткен соң 

көбейiп қаптап кеттi. Қолға түстiк. Матап Байқадамның ал-
дына алып барды. Жаңағы ақ көйлек, ақ дамбалды  екпiнi 
қатты сол Байқадамның өзi екен. Қырсық шалайын десе қой. 
Таң бозында ұйқылы-ояу адасып жүрiп шапқанымыз құдай 
ұрып Бұқарбайдың емеc, Байқадамның өз ауылы болып 
шықты. Сонан жiгiттердi алып барып: “Құрбандығыңа ша-
ламын мыналарды” деп едi шалдырмады.  Өзi жатыр iлгерi-
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кейiн кетiп. Оқ оған да тиген екен. “Бұларда торғайдың қа-
нын дай қан бар дейсiң бе? Не меселiң қайтады? Жұмсап 
отыр ған Жанқожа да. Бiреу жұмсаған соң келдi. Олай-бұлай 
бола кетсем, менiң қаныма татыса, тек Жанқожа ғана тати-
ды. Кек алғыш болсаңдар iстерiң Жанқожамен болсын” дедi. 
Ұзамай жан тапсырды дейдi ғой. Сөйтiп, бiздi сабап-сабап, 
мес қып жаяу жiбердi. Қайттық өлiктерiмiздi арқалап. Сол, 
əне... 

Жанқожа: 
– Есiтiп отырсыз ба, пiр? Кəпiр өлiм емей немене бұл? 

Мұсылман деп қалай əспеттейсiз ендi? Қай ғазауатқа барып 
шейiт болып отыр? Бастарын батырлық қысып бара жат-
са, жау таба алмай жүр ме екен? Келе жатқан жоқ па, мiне, 
қалың кəуiр қаптап. Не iсте дейсiз ендi маған?

Cəйеке: (Бекке қарап). 
– Тураcын айт. Қарақшылықты кəciп етiп, кici тонап, мал 

тауып жүрciңдер ме? Əдейi Байқадамды өлтiруге барып па 
едiңдер? 

Бек:   
– Ойбай, құдайым cақтаcын. Мүлде олай емеc, cопым. 

Үркiтiп таcтауға ғана барғанбыз. Болcа былай... Адам өлтiру 
ойда жоқ. Айтып отырмын ғой, жапырып бара жатқан 
cоң жан керек, тоcқауылдатып менi таcтаған. Қате болды. 
Байқадам екенiн қайдан бiлгем...

Cəйеке:  
– Шариғатқа cыйғыза алмай қамалып отырмын, батыр. 

Жаназа намазы оқылмайтын үш шартқа да келмейдi. Болcа 
да марқұм бұлардың не атаcы, не анаcы емеc. Мүртəдке жат-
пайды. Кici тонаушыға да келмейдi.  Кəтелiктен қапыда кет-
кен мүмiндер.

Бек:  
– Иə, иə. Қате болды, əулием. Дұрыc айтаcыз. Қате. 

Бiлместiк бiзден. 
Сəйеке: 
– Айтары жоқ, шетiн ic. Оңнан келген, солдан келген 

үлкен-кiшi қанша жұрт ауызыңызға қарап иiрiлiп тағы отыр. 
Жамиғатқа ұлықсатын берiңiз.  Мынаған да құлақ асыңыз, 
тақсыр, Хазрет Ғайша разиаллаїұ ғанїадан қалған хадис 
бар: Хазрет Пайғамбар ғалисса былай дейдi: “Жолдастарың 
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өлген заман оны қойыңдар. Оның соңына түспеңдер. Тi-
рiлердi ғайбаттағаннан кейiн олардан кешiрiм сұрауға бола-
ды, өлген кiсiден кешiрiм сұрау мүмкiн емес”. Сондықтан 
өлiмнiң жамандығын айтпай, жақсылығын айту – əрi адам-
гершiлiк, əрi иcлами парыз.  Мұсылмандық жораның бiрi – 
сол.  Өлiкке қиянат жасап күнəға батпаңыз. Бұл жалғаннан 
көшкен пенденi бақилық сапарына жолын байламай шығару 
– бiздiң – көрiп отырған тiрi пенденiң мiндетi. Көрiп-бiле 
тұра сол парызымызды өтемесек, күнə бiзден.  Өлген өлдi. 
Көрiп отырып қысастықпен көмбес болсақ, ақиретте сұрауы 
бiзден болмақ. Шариғатқа шет келмек. Көрiнеу-көзге күнə 
арқалап қайтесiз, батыр. Маған жеткен хабарға бақсам, 
марқұмдардың жандарының шыққанына бүгiн үшiншi күн 
екен. Құран Кəрiмде сол күнi-ақ бақилық сапарына шығарып, 
арулап Алла құзырына тапсыру – тiрi отырған бiзге мiндет. 
Марқұмдарды ақирет сапарларынан қалдырмалық. Алла 
жолы үшiн бiр ашуыңызды бересiз. Атам қазақ та: “өлiгiң 
болса көм, асық, қызың болса бер, асық”, – деп бекер айтпаған 
болар, əйтпесе, абыройға кəдiк. Ендiгi қалған мiндет бiздiкi. 

Жанқожа: 
– Тым ынталанып кеттiңiз, тақсыр. Бұларды ұжмаққа өз 

қолыңызбен алып барып тапсырудан саумысыз?
Сəйеке:
– Е.., батыр-ай, ашу – араз, ақыл – доc. Ақирет iсiнде кiмнiң 

жанына кiм сеп болғандай. Тiлек тiлегенi болмаса, бақилық 
жолда анасы  баласына, баласы анасына қайырым ете алу-
шы ма едi. Əр пенде  мына қу тiрлiкте iстеген iсiнiң жауа-
бын өзi бередi. Жоқ жерден күнə жамап қайтесiз. Алдыңызға 
жығылып тоқайрап отырған жамиғатқа ұлықсатыңызды 
берсеңiз, сауап сол. 

Жанқожа: 
– Осы iстеп отырған iсiңiздiң жөн екендiгiне сенiмдiсiз 

бе?
Сəйеке: 
– Мұсылманшылық парызым, батыр. Құлағыма тиген соң 

бiлген құдайшылығымды айтпай тұра алман. Қолдан кел-
се, мейiрiм-шапағатқа не жетсiн. Қай iстiң де төрешiсi – бiр 
Алла. Мейiрiмдiлiк етiп қана Алладан мейiрiм күтiңiз. 

Жанқожа:
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– Мойныңызға басы артық жүк алып тұрсыз, пiрiм. 
Сəйеке: 
– Пендем үшiн солай етпеске шарам кəнi, батыр аға. 

Мүмiн үшiн, мына қоғадай жапырылып төрелiгiн күтiп 
отырған жылаудар жұртым үшiн...

Жанқожа: 
– Онда амалым жоқ. Қоймадыңыз.  Өз обалыңыз өзiңiзге. 

Машқар күнiнде жауабына дайын бола бергейсiз. Мы-
нау екi қарабет емес, аруағыңнан айналдым Мүсiрəлi пiр 
үшiн көндiм. Көндiрдiңiз, ақыры. Дегенiңiз болcын, берi 
жақындаңыз. 
Сұпы сыпайы ғана орнынан тұрып, сызылып батырға 

жақындады. Батыр орнынан тұрып Сəйекенiң бiр құлағын 
ұстап алды да құбылаға  қарай.

Жанқожа: 
– Уа, Алла! Көрiп тұрсыз, жазықсыз жанның қанын жүктеп 

күнəға  белшесiнен батқан кəуiрлердiң о дүниелiк шаруасын 
аруағыңнан айналайын жетi өлiкке жан берген Кiшi жүздiң 
пiрi Мүсiрəлiнiң шөбересi, пiрiм Сəйеке мойнына алып тұр. 
Кəпiрге бұйырмысы кəпiр өлiмi едi. Мына қожа  жанымды 
жаппарға таяп қояр емес. Бiз тəрiздi қара қазақтың бiлместiгi 
болып жатса, ғапу ете көр, шапағаты мол Алла. Кiтапты көп 
аударған кiсi менi сендiрмесе де ортаға шариғатты салып 
көндiрiп тұр. Шариғат салған соң амалым, кəнi. Көндiм. 
Көнбесем жалпақ елiмнен де жырылатын түрiм бар. Жылау-
дар жамиғаттың наласына да қалармын. Қолым – таза, арым 
– ақ. Бұл iсте қылаудай да бөгде ниетiм жоқ. Қайтем ендi. 
Тығырыққа таяп көндiрдi мына пiр. Бұл шаруаның ендiгi жа-
уабын менен емес, осы тұрған  Мүсiрəлi ұрпағы Сəйекеден 
сұрайсыз. (Сəйекеге бұрылып). Ендi қалған ерiк өзiңiзде. 
Бұл арада мен жоқпын.
Нық басып жөнеле бердi. Сахна сыртынан тығылып 

отырған əйелдердiң шу еткен жоқтауы есiтiлдi. 

Екiншi көрiнiс

Бұл көрiнiс айқын да анық емес. Бұлыңғыр. Едiрендеген 
көлеңке арқылы көрiнедi. Кешкi алакеугiм шақ. Айқай-шу. 
Ың да жың. Мас кiсiлердiң берекетсiз барлыққан дауыста-
ры. Ебедейсiз сереңдеген көлеңке. 
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– Вяжи. Крепко вяжи сукина сына.
– Ух ты, степняк.
– Мына кəпiрлер қайтедi-əй!
– Какой он сильный.
– Давай, давай тащи сюда.
– Сейчас сделаем его миленьким.
– Уа, қайсысың барсың?  Мына иттер шындайын дедi ғой.
– Дикарь же он. Дикари же не горят. 
Ылғи мас, мұрттары едiрейген казак тобыры жабы-

лып жүрiп балаң жiгiттiң қол-аяғын байлап, күйдiруге 
дайындалған кiрпiштiң қуысына тығып жiбердi. Қарқыл-
даса жүрiп пештiң аузын бекiттi. Бiрi жүгiрiп келiп жер-
май шашты. Лап етiп лаулаған от. Шыңғырған дауыс. Мəз-
майрам казактар. Тыныштық орнады. 
Жанқожа мен Бекмырза қатар жүрiп келедi. Бекмырза-

ның жолдан жаңа келгенi көрiнiп тұр. Үстiнде қыс киiм.
Жанқожа: 
– Ел iшi қобалжу дейдi ғой. Бұл не сөз?
Бекмырза: 
– Сол хабар рас, батыр... Мазалары кетiп жұрт толқып 

тұр. 
Жанқожа: 
– Себебiн айт.
Бекмырза: 
– Себеп көп. Сылтау жетедi. Əсiресе, бiрдi-екiлi қараларын  

мынау Аманөткел, Бөген, анау Қаратөбе, Қарашалаң, Ақирек, 
Қарлаңның қамысақты қопаларына паналатып отырған 
ылғи жатақ наразы. Наразы болатыны – қызыл сирақ кедей 
үсiр-зекетiн орыс өкiметiне күзде-ақ жинап берiп, құтылған 
сияқты едi. Онысымен тынбай бекiнiс бастығының жандай-
шаптары қастарына мылтықтары шошайған топ-топ орысын 
ерiтiп алып, жол салығы, қала салығы, түтiн салығы дей ме-
ау, əйтеуiр, бiрiнен соң бiрiн боталатып төбелерiне əңгiр таяқ 
орнатып, бергеннiң жолынан, бермегеннiң қолынан алып, 
мазаларын май iшкендей етiп болды. Бастан құлақ садақа 
деп, бiрiнiң алдына малын салып жiберiп, тыншая берген-
де қоқыраңдап екiншiсi тағы келедi. Келгенде де зəрiн төгiп, 
бала-шағаның үрейлерiн ұшырып, ауыл сыртынан мылтық-
тарын ата келетiн болды. Мылтық дауысын есiткен жұртқа 
ас батсын ба. Ел iшiндегi үрей сонан.  
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Жанқожа: 
– Жағдаятты ұлықтарына айтып, ақ-қараның арасын 

ашып, мəн-жайды түсiндiрiп, қайырмайсың ба тентектерiнiң 
беттерiн?

Бекмырза:
– Тiлiм жеткенше араға түсiп шырылдауымнан қапы жоқ, 

батыр. Əкiмдерiне айтуын айттым да, қақсауын қақсап та жа-
тырмын. Əскерлерi ұлықтарын тыңдамайды, ылғи бiр оннан 
қашқан, мұннан қашқан қызылкөз бұзық. Бастықтарының 
көздерiн ала бере жасайтындары ұрлық, зорлық пен зом-
былық. Тартып, талап алады. Кəдiмгi берсең – қолыңнан, 
бермесең – жолыңнан қызыл көздiң жұмысы.

Жанқожа:  
– Əнебiр тыриған шүлдiрлек тiлмашы бар емес пе? Дiнiне 

тартпайтын неме ме өзi? Жеткiз соған. Сотқарларына ие бол-
сын.

Бекмырза:
– Қазалы коменданты майор Болатовқа жай-жапсарды 

ауызба-ауыз айтқам. Салықтың заңдысын төлелiк,  тым 
көбейте бермесеңдер екен деп. Ол да бiр маубас бозым неме, 
сөздi жүре тыңдайды. Iшкi есебiн өзi бiлсiн, мəселенiң ба-
сын өзi ашпай қазақ арасындағы жұмысты осы бiтiредi деп 
сол тiлмашқа сiлтеп, cырғыта бередi. Ылаңның көбiсi осы 
татар тiлмаштың өзiнен болып тұр. Қой дейтiн қожа, əй 
дейтiн əже болмаған соң араны күн сайын ашылып барады. 
Салықтарды өз алдына ауыл-ауылды өзi аралап баcқа ұрып 
тұрып сайлы жiгiттердi жинап, қаланың қара жұмысына са-
лып қойды.  Адам басына күнiге онекi тиынға келiсiлген. 
Оның өзi де мандытып берiлiп жатқан жоқ. 

Жанқожа: 
– Қыстың көзi қырауда не iстеп жатқандары сонда? Жер 

тоңдап қалған жоқ па?
Бекмырза: 
– Кiрпiш күйдiртедi. Қорған салдыртып, Қазалының ай-

наласына ор қаздырып, жол салады. Мықтап бекiнiп жатыр. 
Əйтеуiр, бiр жанығыс бар.

Жанқожа: 
– Сонда қаупi кiмнен болды бұлардың?
Бекмырза: 
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– Жат жерде отырған iсi арам кiсiнiң жауы кiм дерiңiз бар 
ма. Дұшпаны бiр баcына жетедi. Қазiргi қаупi Хиуа тəрiздi. 
Елiкей бастаған жүзқаралы жасауыл Қарақұм жақты барым-
талап, төртқараның бiрсыпыра ауылының ұйқы-тұйқысын 
шығарып, малдарын айдап, тұтқын олжалап кетiптi. Жанын-
да Жанғазы. Бiрақ, бекiнiске жолай алмады.

Жанқожа: 
– Тағы да сөйттi ме? Жанғазы да бар ма ортасында?
Бекмырза: 
– Жол бастап жүрген сол төреңiздiң өзi. 
Жанқожа: 
–Бұнда да ынсап жоқ екен. Қоятын уақыты болмап па едi?
Бекмырза: 
– Бiлмедiм... Əйтеуiр, iстеп жүргенi cол. Шөре-шөре 

бо лып екi жаққа кезек таланғанша бiржолата арғы бет-
ке өтiп, қандастарымызға қосылсақ қайтедi. Түбiмiз туыс 
ек.  Өлтiрмес. Көрсек қорлықты солардан-ақ көрелiк деп 
қомпылдап отырғандар да жоқ емес. Кейбiрi буынып-
түйiнiп те алған. Тек мұздың ұстасуын күтулi. Ондайлардың 
сөздерiне құлақ ассаң бұ орыcың түбi бiзге доc боп жарыт-
пайды. Етекбасты етiп екi ортада мен əлек. Сiз қош демеген 
соң, бiрсыпырасы осылай қарай жалтақтайды. Жұртыңыз 
тап осы тұрғанда екiұдай халде. 

Жанқожа: 
– Хиуа мен Қоқанның əуселесiн бұ жұрт баяғыдан көрiп 

келе жатқан жоқ па?  Əлi түңiлiп болмап па? Таңдайларына 
татымап па?

Бекмырза: 
– Көрдi де, бiлдi де. Айқұшақ қабарлық бауыры шiрiп 

бара жатқан туысы жоқ екендiгiне көздерi жеткен. Жаны 
қысылған халықтың тал қармаған əрекетi де. 
Итжемеc шықты. Жүрiсi суыт. Бұны күтпеген батыр 

аңтарылып таңырқап қалды. 
Итжемеc: 
– Ассалаумағалейкүм, əке! 
Жанқожа: 
– Əлiксалам. Иə, сөйле. 
Итжемеc:
– Сөйлесем, халық қатты қобалжулы бұл тұрғанда. 

Ашынған жұрт ауыл-ауыл боп жiгiт жасақтап жатыр. 
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Қараөткелде қаракесек, Аранды қырдан асан мен үсен, 
Жанкент жағынан жиеней, жолшара,  Ақиректе құрманай,  
құттық жамиғатың түгел аттарын тақтап, найзаларын саптай 
бастады. Мына кəуiрдiң қорлығы өтiп болды. Əкеңе айт, со-
лай бұғып отыра бере ме, əлде бiздiң алдымызға түсе ме деп. 
Болмайды екен, өзiмiз-ақ аттанамыз, деп тəуекелге мықтап 
бел буған. Менi арнайы жiбердi. Жұрт бiр ауыз сөзiңдi күтiп 
отыр.  

Жанқожа: (Бiле түcкici келiп)
– Ол не қорлық?
Итжемеc:
– Жатақ алым-салығына болса да көндi. Ылаң салып 

тұрған мына татар тiлмаш. Иттiң пейiлi мүлде бұзылды. 
Жасайтыны зорлық. Iзiне əскер ерiтiп ауыл-ауылды аралап, 
мал-мүлiк былай тұрсын, бетi жылтыраған қызға да қол сала 
бастады. Жiгiттер мойнын бұрап жұлып алайын десе, амалы 
жоқ, жанында мұздай қаруланған он-онбес жендет. Əciреcе, 
оcыныcы жұрттың қабырғаcына мықтап батып тұр.

Жанқожа: 
– Шын ба?
Итжемеc: 
– Шын болмағанда...Екi ортаға бекер сөз таси¬тындай 

жанымды кiм қинапты. 
Бекмырза: 
– Итжемеcтiң бұ сөзiнде алғау жоқ. Азар өтердей-ақ өтiп 

тұр. 
Жанқожа: 
– Елдерiңдi қайдағы бiр қаңғыған татарға талаттырып... 

Сонда сендер не бiтiрiп жүргендерiң?
Сахнаға Шағырай жүгiрiп кiрдi. Келдi де батырдың 

аяғына жығыла кеттi.
Шағырай:  
– Мына басбұзарлар екi бiрдей азаматты пешке жағып 

жiбердi. Бiреуi – ұлым. Менiң ұлым, жалғызым. Батыр, өзiң 
сөйлес мына қаныпезерлермен. Сенен басқа шағынар кiсiмiз 
қалмады, бас болар иемiз жоқ. Сорладым ғой, сорлатты. Жы-
лаудар жетiмiңе жар бол.

Жанқожа:  (Түтiгiп)
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– Пешке дейдi... Не жазып едi олар?
Шағырай:
– Не жазсын, ойбай! Қой аузынан шөп алмайтын сорлы-

да бұл тұрғанда орысқа қарсы келер қауқар қайда? Ерiккен 
екi мас сандат осы қазақ отқа жана ма екен деп бiр шелек 
сыра тiгiп бəстеспейдi ме? Сөйтiп, ұлымды керпiш күйдiрiп 
жатқан пешке тығады да жiбередi. Көмiрге түскен адам 
құйқа болмай қайтушы едi. Екi түйе сүйкенсе, арасында шы-
бын өледi. Айтуын айтып-ақ ем, тиыны құрысын, кəпiрден 
аулақ жүршi деп... Жалғызымның арса-арсасы шықты. Не 
болды ендi?

Жанқожа: (Аң-таң)
– Бұл не тағы? Сыра деген немене?
Бекмырза:
– Сыра деген тура аттың сiдiгi тəрiздi көпiршiген сары су. 
Жанқожа: 
– Оны не қылады?
Бекмырза: 
– Iшедi. Сұлыдан ашытқан кəдiмгi шалап қой.
Жанқожа: 
– Адам iше ме?
Бекмырза:
– Iшкенде қандай. Ащы балықпен шелекке басын салып 

тұрып өлiп iшедi. 
Жанқожа: 
– Тфу, кəпiр. 
Шағырай: 
– Бұл не қорлық, батыр-ай. Көтке тепсе – көндiк, басқа 

тепсе – өлдiк. Оcылай бұға беремiз бе? Болған жоқпыз ба 
шыдап.
Жанқожа əрлi-берлi кезiп кеттi.
Жанқожа: (Итжемеc пен Бекмырзаға.) 
– Екеулерiң де қалаға жетiңдер! Орыс бастықтарына көзбе 

көз жолығыңдар. Бұл не шу? Бүгiн жатар орынға дейiн анық-
қанығын бiлiп келесiңдер. Осында күтемiн. Тап осы жерде
Үшеуi шыға жөнелдi.
Шағырай: 
– Жүрiңдершi, көрiңдершi өз көздерiңмен. 
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Үшiншi көрiнiс

Қамысақты дала. Əрiректе бiрiне-бiрi тұтаса тiгiлген 
жолми қостар. Оң жақта аулағырақта бастырма. Бастыр-
маның астында ұстахана. Ұстаханада бiреу көрiк басып, 
бiреу қылыш тапап, ендi бiреу отын тасып, қару-жарақ 
жаcап жатқан қарбалас. Темiр таптаған шақ-шұқ  дыбыс 
есiтiледi.
Жанқожа сол жақ шетте төбешiкте отыр. Жеңiл 

киiнген. Бiлегi сыбанулы. Қолында жуан сапты шолақ найза. 
Итжемеc шықты. 
Итжемеc: 
– Көке, қырдағы төртқаралардан батыр Жолақ бастаған 

екi жүз жiгiт келдi. Нағашы жұртым көзге түстi. 
Жанқожа:
– Бəрекелдi. Ағайын бiр өлiде, бiр тiрiде. Жамиғаты жан 

алып, жан бергелi жатқанда қалай қарап жатсын. Жеткен 
екен. Жағдайларын жасаңдар. Жолсоқты боп келген жiгiттер 
тынығып алсын.       

Итжемеc:
– Хиуаға кеткен жаушылар да жеттi. 
Жанқожа: 
– Бұлардан не хабар?
Итжемеc: 
– Аллақұл хан тұқымының бiрi өлiп, екiншiсi тiрiлiп, 

ел iшi аласапыран көрiнедi. Ауыз лəмдерiне қарағанда, 
өз қотырларынан қолдары босамас. Боcаған тақ талай 
дəмелiнi тыныш жатқыза ма. Бұ тұрғанда өзге жұртқа мойын 
бұрарлық мұрсалары жоқ. Сарбаз жiбере алмапты, болғаны 
бiр тең қару-жарақ, аздаған оқ-дəрiсi бар. 

Жанқожа: 
– Солай боларын айтқан жоқ па ем əу баста-ақ. Мұ сыл-

манның малы ортақ, бүгiнгi бұқаға туып жатқан күн ертең 
бұзауға да туады. Ортақ жаудың алдын алалық. Кəуiр 
Сыр да рия ға жеттiм екен деп тоқтап қалмас. Ағайын атқа 
мiнiп жатқанда қарап қалмайды деп сендер емес пе еңдер 
болмаған. Мен бiлетiн Хиуа болса, сөйтiп, сауырын си-
патпай тiлiн емiзiп шығарып салу керек-тi. Оларға қазақ 
жүрегi талғанда жақыннан тартып жей беретiн тарғыл тай-
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ынша. Құл болсаң құп. Құл болмасаң өмiрем қап. Əне, түбi 
бiр туыcыңның cиқы. Уақыт алдырып, жаушыларды  босқа 
шаршатқан екенбiз. Сонымен жат жұрттан дəме үзiлдi.  Өз 
бауырың шөмекейден не хабар?

Итжемеc:
– Кешегi жiгiттер шауып алған  орыстың басын алдына 

тастаған екен. Төбеттiң биi Манаcтың Жарылқабының көзi 
аларып, демi бiтiп, жаны жаїаннамға кете жаздапты. Тiлi 
күр мелiп “өз көрлерiңдi өздерiң қазыпcыңдар ғой. Бұларың 
не? Бұларың не?” деп тұтығып қалды деп келдi жаушылар. 
Адам бере алмайды. Сөйтiп, бұл жақтан да дəме етпейciз, 
көке.

Жанқожа:  (Отырған орнынан атып тұрды) 
– Тоқымтыққан Қыстаубай ағам-ай, қадiрiңнiң өткен 

жерiн қарашы. Көзiң тiрi болғанда саңырау төренiң ал-
дын кесе алмай көттерiн күлге көмiп отырған көп үйкүшiк 
шөмекейдiң талайының көтендерiне көк найзамен түртiп ал-
дыма салар ең-ау. Талай тар кезеңнен тайсалмай бiрге өтiскен 
жарақтастарым-ай, төрiнен көрi жуық Жанқожаны оттың 
ортаcы, жамандардың жанына тастап жалғызсыраттыңдар-
ау. Жақсы кетiп, жаман қалды. Азы менен тозы қалса, бұл 
да жазмыш шығар. Көндiк. Алла көрciн деп тұрcа, көнбеске 
шараң қайсы.

Итжемеc:
– Кəуiрдiң шылауында жан сақтап отырған бұл туысыңыз 

орыстан шен таққан асыранды күшiк Елiкей хандары-
нан асып қайда барушы едi. Денейi түгел. Тышқақ лағын 
жоғалтпаған адам жатады солай жан бағып. Қайта өз 
туысыңды айтақтап өзiңе айдап салмаса де. Менiң бiр 
қаупiм сонан боп тұр. Бұлай дейтiнiм, Ақмешiттiң шекара 
комиссиясының бастығы Дебу сол жақтан жiгiттер жинап, 
дария бойын құлдап берi шықпақшы деген де хабар жеттi. 
Жол бастап келе жатқан Елiкей көрiнедi. 

Жанқожа: (Терiс қарап.)
– Бек мүмкiн. Бек мүмкiн. Cонда өз туыcым өзiме келе 

жатыр екен ғой. Əбден-ақ болатын жайт. Қазалыдан не ха-
бар? Кəуiрiңде қандай əрекет?

Итжемеc:
– Ырғыздан бекiнiске жүзқаралы атты əскер келiп жеттi. 

Жолай Ақиректе отырған палуандардың ауылының ойран-
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ботқасын шығарып шаба келген. Қазалы қатты қарбалас 
үстiнде. Қала қорғанын жанығып жабыла биiктетiп жатыр. 
Бекiнiстен бейсеубет адам шығармайды. Теңiзде жүрген ке-
мелер дарияны өрлеп қалаға жақындап келедi. 

Жанқожа:
– Қайықтан көз жазып қалма. Жағалауға адам түcпейтiн 

болcын.  Бiр топ жiгiттi соған бекiт. 
Итжемеc:
– Қайыққа жиеней, жолшараның жiгiттерi бекiтiлген. 

Сарбаздар дария жағалап, көзден таса етпей солармен бiрге 
келедi. Əзiрге екi жақ та əрекетciз.

Жанқожа:
– Ақмешiт жақтан адам қарасы көрiнбей ме?
Итжемеc:
– Жаңағы хабар болмаса, бұл жақ əзiрге тыныш. Май-

лыбас торулы. Мына Қараөзектегi қыпшақ, наймандар, ал-
тындар мен жетiру iшi тегiс құлақтанса керек. Қалың жұрт 
қобалжу көрiнедi. Дүрлiгiп апты.

Жанқожа: 
– Қобалжығанда қай қобалжу? Атқа қонатын кiсiлер ме 

екен? Əлде, қазақтың отбасында отырып-ақ тiлiмен орақ 
орып, жау жайрата беретiн бос қомпылы ма?

Итжемеc:
– Бiлмедiм, көке. “Мен дайынмын” деген cөз есiткенiм 

жоқ. Сiрə, соңғысы шығар. Басы ауырмағанның құдайда 
не шаруасы бар, өздерi тыныш болған соң əлiптiң артын 
бағады-ау, шамалары. Бiр көрiнсе осы кезде бой көрсетер 
деп Бұқарбайдан дəмелi ем. Ол да ағайыннан асып қайда ба-
рар дейсiң. Жатырған шығар Бесағашта өкпесi қара қазандай 
болып. 

Жанқожа: 
– Оны Бұқарбайдан емес,  ағайынның арасына от cалып 

қойған өз бауырларыңнан көресiң де “өзiңе де керегi сол, 
iрəйт соқ” деп шалжайып жатпай қайтушы едi. Қазалыны 
күнi-түнi көзден таса етпеңдер. Адам кiрмесiн. Сыртқа да 
тышқан жорғалап шықпайтын болсын. 

Итжемеc:
– Мақұл. 
Шығып жүре бердi. Бекмырза келдi. Қару-жарағы сай. 

Ұрыс даласынан шыққаны  көрiнiп тұр. 
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Бекмырза:
– Ассалаумағалəйкүм, батыр аға. 
Жанқожа: 
– Бiтiргендерiңдi айт. 
Бекмырза: 
– Үш күн болды аттан түспегенiмiзге, қорған сыртындағы  

орыс маяларының бiрiн қалдырмай өртеп жiбердiк. Қара-
төбедегi күделерiне бара жатқан арбалы əскердi қоршап алып, 
далада үш күн түнеттiк. Ашулы жiгiттер естерiн жи ғызбай 
дүркiн-дүркiн шауып, аяқтарын бiр етiкке əбден тық ты. 
Мылтық жағы кем боп дiңкенi құртып тұр. Сол құрымағыр 
болса, қандары қарайып  қалған сарбаздар адам баласына 
дес берер түрi жоқ. Тапап-ақ тастағылары келедi. Қайтесiң, 
бет қаратпай тұрған орыcтың от қаруы. Жiгiттерiме сын жоқ. 
Тек қару... Қару жағы кемшiн. Дiңкелетiп тұрған сол.

Жанқожа:
– Шығын бар ма?
Бекмырза: 
– Шүкiр, басымыз бүтiн. Жарақаттанған төрт сарбазды 

үйлерiне жеткiздiк. Əзiрге жаманат жоқ.
Жанқожа:
– Шөптерiн алып кете алды ма?
Бекмырза:
– Алдырмадық.  Өздерi бекiнiстен келген көмектiң па-

насымен  ғана бас сауғалап шегiнiп кеттi. Қазiр қорғаныс 
iшiнде бұғып отыр. Қашан бастаймыз? Тап осы тұрғанда 
жауды олай-бұлай бұрғызбай жатқан жерiнде бығырлатып, 
ордалы жыланның iнiне су құялық та. Кектi жiгiттер тезiрек 
алағай да бұлағайын шығарайық деп алақандарына түкiрiп, 
құлшынып тұр. 

Жанқожа: 
–  Сəл ғана шыдай тұрыңдар. Етегiмдi баcып тұрған тек 

Еcет. Есеттен бiр хабар болсын деп ем. Бұйрық өзiмнен. Бар. 
Жiгiттерiңе жет. Жандарында бол. Шашыратпай  мығым 
ұста. Алла жол берсе,  əнi-мiнi атқа қонамыз. Хабар өзiмнен. 

Бекмырза:
– Құп!
Бекмырза шығып кеттi. Мына беттен шабарман көрiндi. 

Алыс жолдан оралған бетi. Шаршаған. Қамшысы бүктеулi, 
етегi белiне қыстырулы. 
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Шабарман:
– Ассалаумағалəйкүм, батыр аға.  
Жанқожа: 
– Аликсалам. Қандай куанышты хабарың бар? Есеттiң өзi, 

жамиғаты аман ба? Халқының жағдайы қалай? Үркiншiлiкте 
жүрген  жұрт қалжырап қалмап па?

Шабарман: 
– Негiзiнен аман. Неше жылдан берi ата қоныстан айы-

рылып, ат үстiнде жүрген жұртта нендей күй болсын. Аттың 
жалы, түйенiң қомы да баяғы... Отбасында да емiн-еркiн аяқ 
созып, көлбеп жата алмай, жау қай жағымнан келiп қалар деп 
ұшқан құс, өткен қараға елеңдеп белдерiн де шеше алмай, 
буынып-түйiнiп отырады. Күн аралатпай жұрт жаңалатады. 
Iздеп жүрiп əрең таптым. Жеткiздiм сəлемiңiздi. Есет 
ағамның өзi аттандырып тұрып: “Батырға сəлем айт. Ауыр 
iстi мезгiлсiз кезде бастапты. Жасы болса да ұлғайды. “Ба-
стап салдым жұмысты, Алла оңғарсын бұл iстi” деген, ба-
стап қалған екен мен  бiлетiн Жанқожа болса, ендi бетiнен 
қайта алмайды. Алдынан жарылқар Алла болғай. Жауы осал 
емес. Жамиғаты үшiн шыбын жанын шүберекке түйген екен, 
талабы оң болғай. Бұған дейiнгi түнгi ұйқым  екi бөлiнiп 
келсе, ендi төрт бөлiнетiн болды. Iзiме ерген қарақұрым ел 
бар. Менi түсiнсiн. Арқандаулы аттай сол қабақ балаларын 
шыр айналып жүрген жайт.  Өзiм мұнда болғанмен тiлегiм 
сонда. Пəленбай жылдан сүргiншiлiкте жүрген cоң бұт арта-
тын көлiк атаулының сiңiрлерi де жiңiшкерген. Теңiздiң ала 
басын айналып баруға жарамас, теңiз ұстассын, жол түссiн. 
Мұз үстiмен өте шығатын кезде Қарақұлға бастатып, бес 
жүз жiгiт жiберемiн. Батырға соны айт” дедi. Есет ағамның 
сəлемi – осы. 

Жанқожа:  (Ашуланып. Шорт терiс бұрылып). 
– Кəупек неме... Пай-пай, Кəупек неменiң сөзiн-ай. Кеше 

өз басынан өтпеп пе едi? Осылардың мұзы қатсын, сонан 
кейiн көрермiз деп қарап тұратын салбөксе жауды қайдан 
тапқан? Мал бақпастың қирасы десейшi онанда! Талай тар 
кешуде тiлекке тiлек, бiлекке бiлек қосылып тақымдасқан 
туыс едi. Жау жағадан алғанда таяғын сыртынан салғаны 
ма? Шектi баласына бөлiнер не бар. Əу бастан қасымыз да, 
досымыз да бiр емес пе едi. Бүгiн өгiзге туған күннiң ертең 
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бұзауға туып жатқанын өзi көрiп отырған жоқ па? Көтенге 
өкпелеген құлдай кəупек неменiң бұл не тайсағы. Жаудың 
бетiн қайтарып, жастап алатын жер, ағайынға қол ұшын 
берер бауыздау тұсы осы емес пе едi? Олай болса, жатсын 
сол Борсығында жан бағып.  Өзi  жаққан отқа өзi жылынсын 
деген сөзi де бұл. (Пауза). Неге жылынбайын! Жылына-
мын. Бiздi туғанда да шешемiз қалжа жеген болар. Шақыр 
əлiгiлердi. Бiлдiк бəрiнiң де əуселелерiн. Ендi қарайлайтын 
ешкiм қалған жоқ. Ешкiм. 
Жаушы жүгiрiп шығып кеттi. Тұс-тұстан анталап  

Бекмырза,  Итжемес тағы да өзге жауынгерлер қаптап 
шықты. Жау-жарақтары түгел. Бəрi қатулы.

Жанқожа: (Ашулы. Түнерiп). 
– Аруақ! Аруақ! Бiрi мирық, екiншiсi сирық. Жаппар 

жанын жетiм жұртымның құрбандығына шалар жерде 
Жанқожаның жалғызсырар түрi бар. Бас көтерiңдер, аруақ! 
Қыл белбеулi қырық жiгiт, қыр мұрынды бiр жiгiт басқасынан 
келбеттi. Елдi жауға шалдырмай, кеседен жауға алдырмай 
Сырға қарай шұбыртқан хан Əбiлқайырдың жасауылы қара 
қазаққа қоныс алып берген, Киiкбай бабам, қайдасың? Ылғи 
сары бала ерiтiп, сары найза өңгерiп, еңку-еңку жер шолған 
Сарабданы сары тұлымынан сүйреткен, Сартай бабам 
қайдасың? Қос бiлегiн сыбанып, жауға жалаңаш шапқан, 
кəуiр аты аталса қаны қайнаған түп нағашым тама Есет 
қайдасың?

Бармыcыңдар, аталарым Нұрмұхаммед пен  Өтеген? 
Тəуекелге бел байланды. Көтерiңдер еңсенi! Азуын айға 
бiлеген, ақырғанда айбатың алты алашты күңiренткен, жар-
лы мен жақыбайдың панасы, Ақтан аға, қайдасың? Тұр 
орның нан! Тынымсыз жүрiп түн қатқан қаїарынан дұшпан 
именген талай тар өткелде тайсалмай жауға ұрынған 
үзеңгiлесiм, тоқымтыққан Қыстаубай аға, сен қайдасың? 
Күңiрен де көтерiл көрiңнен! Бауыры үшiн барын салған, 
бар кезiнде бағы тайып көрмеген ер Дабыл мен Бажақ бауы-
рым, қайдасың? Хандай боп халқын құраған, шын ашуы кел-
генде жауған қардай бораған, салтанатың кем емес, Нəрiктiң 
ұлы Шорадан, айғыр дауыс Таттыбай, дұшпанды еттей 
тураған, адал туған Мырзалы, қайратың асқан тумадан. Ке-
лер болсаңдар керек жерлерiң осы ендi.
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Жұрт: (Жамырап). 
– Аруақ! Аруақ! Аруақ! Аруақ! Тарықпаңыз, Жəке, 

бiз бармыз. Шүкiр, жұртың бар соңында. Қалың елiң тұр 
сыртыңда. 

Бекмырза: 
– Қалың қолың қаптап тұр. Тек бастасаңыз болды. 
Жанқожа: 
– Олай болса, болдық күтiп. Таң намазынан атқа қонамыз! 

Iңiр қараңғысынан дабылға дайын болыңдар!
Шығып кеттi. Жұрт асығып дабырласып аруақтанып 

тарай бердi.

Төртiншi көрiнiс

Түн. Тiлмаш Ахмеров Мұхамедшəрiптiң үйi. Бұрышта 
бiлтелi майшам сығырайып тұр. Тiлмəш жас жiгiт. Татар-
ша жинақы киiнген. Олай-бұлай кезiп, бiреудi шыдамсызда-
на күтiп жүр. Есiктен қызметшi əйелдiң сүлдесi көрiнiп, 
сыбырлағандай болды. Бұл “килсин, килсин”, дедi. 
Сахнаға жан-жағына ұрлана қарап, ептеп басып Дү-

рiмбет кiрдi. Тiлмаш қарсы ұмтылды.
Мұхаммедхаcан:
– Ассалаумағалейкүм, əбзи. Ни бұлды? Ни шад-шу бу?
Дүрiмбет:
– Əлiксалам...
Мұхаммедхаcан: (Шыдамсызданып).
– Бұ қазақларың нигə кичкырышып яталар?
Жан-жағына жалтақтап қарап алды.
Дүрiмбет:
– Ойбай, сұрамаңыз, ұлық. Iс насырға шапқалы тұр. 
Мұхаммедхаcан: 
– Абыржымаңыз, əбзи. Һичкум йоқ. Биздиң үйдə тышқан 

да қыштырдамин. Курмəдiңнi ишiк алдында күзəт тұрғанын? 
Немə итмəк шунда бұлар? 

Дүрiмбет: 
– Ойлары зор. Анау да мынау емес, Қазалыны шаппақшы. 
Мұхаммедхаcан: 
– Қазалыны? Крепостны ма?
Дүрiмбет: (Орындыққа жайғасты.Тiзесiне салған қолын 

сермеп қояды. Булығып отыр.) 
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– Анау Жанқожа деген көкқабаны алдарында. Онысы ке-
леге келген бурадай көзi қызарып, елiрiп алған, тiрi жанға 
құлақ аспайды. Тоңмойын неме ғой. Бiр көтерiлмесiн. Кө-
терiл се сол. Алған бетiнен адам баласы қайтара алмайды 
жəне өлер жерiн бiлмейдi де. Жан-жаққа адам шаптырып 
жатыр. Құдайдың зарын қылдым. О заман да бұ заман қыс-
та ақ қар, көк мұзда  жауға шапқан қазақ көрiп пе ең деп. 
Күннiң болып тұрғаны мынау. Аттар болса анау, сүйектерi 
қақиған. Мұздай құрсанған орыспен ойнама, жұртты жуса-
тып аласың, обалы мойныңда қалады деп. Болмайды. Нағыз 
жөйт, қабан ғой. Тап көкқабанның өзi. Бұ тұрғанда дарияның 
ар жақ-бер жағы, осы маңдағы асан, үсен, жиеней, жолша-
ра, өзiнiң құрманай, құттығы бар, бəрi тайлы-таяғы қалмай 
көте рiлiп жатыр. Ошақ Қаракөл.  Өтеген, Нұрымбеттiң  жа-
ны. Құжынаған əскер сонда. Кешегi мұжықтың шабылған 
басын шөмекейге жiбердi. Бұл кафирмен соғысты бастадым, 
адамыңды жiберiп, қосыл деген белгi, шарт. Жан-жаққа жа-
ушы шаптырып жатыр. Мынау Хиуа, анау Қоқан Есетке де 
жаушы кеттi. 

Мұхаммедхаcан: (Ыршып түстi.)
– Не дейдi? Көтiбаровқа ма?
Дүрiмбет: 
– Иə, Көтiбардың Есетiне.
Мұхаммедхаcан: (Тiлмаш аң-таң.)
– Есет қайда. Он же далеко. Ул дигəнiгiз диңгизнiң ар 

яғындағы  Борсықта ятқан юқ мы?
Дүрiмбет: 
– Ойбай, келейiн десе қазақтың атты əскерiне не тұрады. 

Екi түн ұйқыcын қиcа, орыс шарабын iшiп, өлеңiн айтып 
барқырап отырғанда мына Барсакелмес, Ұзынқайырдың 
үстiмен тас төбесiнен сау ете түcедi. 

Мұхаммедхаcан: (Қолын артына қайырып тастап, олай 
да кездi, бұлай да кездi.) 

– Странно... Странно... Это уже серьезно. Қару-жарақтан 
нилəрi бар?

Дүрiмбет: 
– Елушақты шитi мылтық. Кəдiмгi қылыш, найза да. Ал 

айыр мен кетпен-күрек қазақтың қай үйiнен де табылмай ма. 
Қару жетпегендерiнiң қолдарында сол. Сүйретпе мылтықтан 
да сасатын түрлерi жоқ. Ондайы Хиуадан келе жатыр. 
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Мұхаммедхаcан: (Шалға төне түстi.)
– Хиуадан? Пушка мы? Ну, наcтоящий темир пушка? 
Дүрiмбет:  
– Иə, пөшкi, пөшкi. Қашықтан доп  тастайтын. Дəу. Зор 

мылтық. 
Мұхаммедхаcан: 
– Сонда Хиваға депеша кеткен ме уже?
Дүрiмбет: 
– Айтып отырғам жоқ па. Кеткенде қандай. Жақай  

бастаған бiр палуан, екi алтынбай, бiр құрманай бес адам 
боп жолға түскенi қашан. 

Мұхаммедхаcан: 
– Джанходжа дигəнiң Хиуабилəн как cказать... ну... враг... 

имəcмi? Дұшман. Дұшман. 
Дүрiмбет:
– Бұрын жау болса, дұшпан болса, қазiргi жау – орыс. 

Орыс деген жау екеуiне де ортақ. Сүйретпе дəу мылтық со-
ларда ғана. Əскерден қаншасын жiберетiнiн əзiр бiлмедiм. 
Айтпақшы, Ырғыз жақтағы төртқаралардан да төрт-бес жүз 
жiгiт атқа қонды деген хабар жеттi. 

Мұхаммедхаcан: (Мүлде сасқалақтап). 
– Ну, это cамо собай разумеется. Кəрiндəшлəр бит. Со 

стороны жены Джанходжы. Само собой. Это само собой... 
Да... Да... Дела нешуточные... (Қолын сыртына қайырып 
алып,тағы да əрлi-бiрлi кездi). Дела неважные... Это уже се-
рьезно. 

Дүрiмбет:  
– Мен жүрейiн. Қаладан жарық түспей шығып кетуiм 

керек. Қапыда қалмаcын деп... Осы хабарды берiп кетпекке 
арнайы келгем. Əлдеқашан жетуiм керек едi. Қаптаған адам. 
Қия баса алмадым.   

Мұхаммедхаcан: (Бұны есiтпей өзiмен-өзi болып əрлi-
берлi кезiп жүр). 

– Қырылып қалмай тұрып тоқтатуға бұлмый мы бұларңы? 
Дүрiмбет: 
– Əй, бiлмедiм. Ұлықтар бiледi оны. Жанқожа дегенiң 

жөйт қой, жөйт. Ұлық сөзiне көнсе. Бiр көтерiлдi екен, ба-
сылмайды. Айтып тұрмын ғой жəне адам тыңдамайды. 
Гүбiрнатор кешегi бүлдiрген iсiне өзi келiп кешiрiм сұраса... 
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сөйлессе... Анау қара жұмысшылардың маңдай терiн өтеп, 
пешке жаққан кiсiлердiң құнын төлесе, сонда ғана рай-
дан қайтуы мүмкiн. Онда да ортаға ақсақалдарды, болмаса 
беделдi  имамдарды салса...

Мұхаммедхаcан:
– Что ты... Что ты... Қулында фəлəнмiң армиясы бар кiшi 

қазақның жаман қартыңнан кичiрiм сұрамақ па? При том он 
же не старшина, не есаул. Этому не быть. Иоқ, иоқ. Əйтмəңiз. 
Такому никогда не быть. Булмаячақ.

Дүрiмбет: 
– Оны ендi ұлықтардың өздерi бiледi. Бiздiкi тек сұраған 

соң қазақша жолын айтқан. Мəмлеге келе ме деп. 
Мұхаммедхаcан: 
– Очень сожалею. Бушқа қырылып қалабит қазақлар. 

Буштан-бушқа. Шушы, əллə ушы дигəн дүрicмi, қазақларға 
Һич түшiнмин. Ну, өлiп қалды бiрниши кiшi. Ну, солдат-ка-
заклар дурачить итти от пьяну. Что им. Шына була мылтық 
алып, бунтаваит итугə була ма? Зря қырылып қалады деймiн. 
Зря. Сiз оған үзiгiз əйтмиciзни? Былай... Қойыңыз. Ғаскердi 
тарат деп. 

Дүрiмбет: 
– Айтуы айтылған, бiрақ, бұ тұрғанда  бас кетедi. (Мойнын 

қолымен қиып көрсетедi). Орыспен байланысым бар екенiн 
бiлсе, менi Жанқожа... (Қалай асып қоятынын көрсетедi). 
Кеттiм о дүниеге.  Əсiресе, ашу үстiнде. Бисимилла рахман, 
рахим. Cубхан Алла! Cубхан Алла! Құдай ондайдың бетiн 
аулақ ете көр!
Мұхаммедхасанның ойы мүлде басқа жақта.. 
Мұхаммедхасан:
– Iш имəс бұл. Iш имəс. Нехорошо это. Очень нехорошо. 
Дүрiмбет: 
– Кеттiм.
Мұхаммедхаcан: (Ендi ғана есi кiрiп). 
– Спасибо. Спасибо. Бик рəхмəт ciзгə. Урыс власты 

сiздиң яхшылығыңызны һич уахытта ұнытмаячақ. Я доложу 
начальникам. Айтпақшы, чуть не забыл.
Тiлмаш қалтасынан ақша алып, Дүрiмбетке бердi. Бұрын 

да талай алып жүрген кəнiгi адам қырын қарап тұрып көздi 
ашып-жұмғанша жып еткiзiп iш қалтасына тыға салды.
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Дүрiмбет: 
– Мен сол қазақтарымның араларыңда жүре беремiн. 
Мұхаммедхаcан: 
– Старшина исəбiндə, əлбəттə. Шулар уртасында буласыз, 

əбзи. Булiнiп қалсам башымды алалар дип тұрған юқcықмы 
үзiгiз?

Дүрiмбет: 
– Ол рас. Раc-ақ.
Мұхаммедхаcан:  
– Да, так. Шулай итəciз. Башқача итiп булмыc. Все по-

прежнему. Шул урында жүре бирiңiз. Ақсақал рəтiндə де, 
ну как многочисленный ру рəтiндə дə юлыңыз үлкəн. Ту 
ұстау хұрмəтi сiзгə лайық. Иciңiздə қатты тұта тұрған нəрcə, 
əбзи, туды нихəтлi ұзақ тұтып тұрған сайын қазақ шул хəтлi 
көп қырылмақ. Сiзгə бик, рəхмəт. Бик рəхмəт. Хызмəтiңiзнi 
власть юғары бағалайтын булад. Мынабiр исти тындырып 
алажақ. Орынбор начальниктерiне узiм доложить итəм.

Дүрiмбет:  
– Менiң мұнда келгенiмдi Сiзден өзге ешкiм бiлмейтiн 

болсын.
Мұхаммедхаcан:
– Əлбəттə. Əлбəттə. Уз башығызға һəм хəуф юқ. Ты-

рышлығыңыз һич қайчан ұнытылмаячақ. 
Дүрiмбет:  
– Тiрi жан.
Мұхаммедхаcан:
– Құп. Так и будет. Əйтқəнiм исiңiздə булсын, əбзи. Қа-

зақлар көп қычқырышып буштан-бушқа қырылып қал ма-
сыннар.    
Қонақты есiкке дейiн шығарып салды. Қатты абыржып 

қалған.
– У... у. Қазақлар-ай. Қазақлар.

Бесiншi көрiнiс

Сахна ашылғанда мүлгiген қалың тұман. Қою қараңғы-
лық. Оң жақта екi-үш жолми қостың сүлбесi көрiнедi. 
Iшiнде өлiмшi пiлте шам жылтырағандай. Оның арғы жағы 
тұтасқан қос екендiгi емiс-емiс бiлiнедi. Күзетте тұрған 
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жасақтардың көлбеңдеген сүлбесi. Сахнаның төрi қалың 
қамыс. Берiде төбешiк. Аттан жаңа түскен қамшылары 
бүктеулi, шалғайлары белдерiне қыстырулы екi шабарман 
жеттi. Асығыс. 

Шабарман:  
– Жəке! Жəке! Батыр! Кiм бар-ау! Тездетiңдер. 
Қос iшiнде мылтығына сүйенiп, мүлгiп отырған күзетшi 

орнынан ұшып тұрып, берi ұмтылды. 
Күзетшi:
– Жайшылық па?
Шабарман: 
– Суытпыз. Тез. Батырға хабар бер.
Күзетшi жедел басып, əрi кеттi де сол жақтан Жанқожа 

көрiндi.
Шабарман: 
– Жау келе жатыр, батыр!
Жанқожа:
– Қай жерде көрдiңдер?
Шабарман: 
– Қаптап Арықбалыққа  құлады. 
Жанқожа: 
– Қанша əскер?
Шабарман: 
– Бiле алмадық, батыр. Күннiң болып тұрғаны мынау, 

көзге түртсе көргiсiз. Қамысақты жермен ептеп-ақ жылы-
стап келедi. Сəл болмағанда тап оcылай тұмсықтасып қала 
жаздадық. 

Жанқожа: 
– Төлеутай қайда?
Шабарман: 
– Соны айтайын... Дымымызды iшiмiзге тартып аса сақ 

еппен-ақ келе жатсақ, осындай таяқ тастам  жерден қамыcтың 
cытыры, cонан кейiн бiреулердiң сүлбасы аңғарылады.Тұра 
қалдық. Байқасақ, жалғыз-жарым да емес, қалың əскер үн-
түнсiз ым-жымын бiлдiрмей мысық табандап тұтасып жы-
лыстап келедi. Нудың iшi қаптаған жау. Сынған қамыc пен 
cулықтың сылдырын құлақ шалмағанда, тап оcылай құ-
шақтаса кетуге аз-ақ қалған екенбiз. Арғы жағы нөпiр.  Ха-
бар жеткiзуге дереу берi тарттық. Төлеутай қамшылар жақта 
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ке ле жатқан. Бəрi бет түзегенде бар болатын. Былай шықсақ, 
жоқ. Жау түсiрiп алды-ау, шамасы. Қарайлауға мұрса болма-
ды. 

Жанқожа: 
– Атып құлатты ма?
Шабарман:
– Жоқ, оқ шығармады. Мылтық атқан жоқ. Бiздi сезiп 

қалған атты əскер патырлатып тұра ұмтылды. Не де болса 
солар түсiрiп алды. Тым-тырыс жыландай жылжып келедi, 
əйтеуiр. Анығы сол, əне.

Жанқожа:  (Қасындағы күзетшiге) 
– Дабыл қақ! Тұрғыз жiгiттердi! Дереу атқа қонсын! 

Күлбарақ, Бекмырза, Итжемеc, Дүрiмбеттердi бермен жiбер.  
Жедел! Болыңдар! Тездет!
Дүңгiрлеген дабыл қағылды. Сахнаның арғы жағы дүр 

сiлкiнген. Таң алдындағы  тəттi ұйқыда жатқан  қалың 
қол дуылдаса тез көтерiлдi. “Аттан! Аттан! Тұрыңдар! 
Жау кеп қалды! Жау! Жау! Аруақ! Аруақ!” деген дауыстар 
шығады. Абыр-cабыр cауыттарын киiп, саймандарын асын-
ған ала-құла қаруланған сарбаздар бiрiнен кейiн бiрi көрiне 
бастады. Оншақты шитi мылтық, сауыт-саймандары 
бар, қылыш, найза, айбалта ұстаған. Əйтеуiр, алабажақ, 
жұпыны. Қолдарында мылтығы жоқ, кетпен, айыр,  балта-
мен қаруланған жалба тымақ шаруалар да тұр. Бекмырза, 
Итжемеc, Құлбарақ, Дүрiмбеттер алға озды.

Жанқожа:  
– Iздеген жауларың өзi келдi. Итжемеc, сен  мына  қаруы 

сай жiгiттерiңдi бастап оң қанатымда бол. Алға барлаушы 
жiберiп ал, арандап қалма. Кешегi Қарауылтөбедегiдей 
дұшпанның есiн жиғызбай лап қойып, жайпап қайту  амалын 
жаса.  Қалғанын жағдайға қарай тағы айтамын. Құлбарақ, сен 
мына қару-жарақтары кемшiн, сауыттары жоқ жасақтарды  
сол қанатымды ала сыртта кейiндеу ұста. Бұйрықты күт. 
Атыз-жап, қалың қамысты пайдалан. Бекмырза, сен маған 
жақындау бол. Дүрiмбет, сен де.  Туды жеткiз. 
Жауынгерлердiң бiрi  салтанатты ақ туды алып шықты. 
Бекмырза: 
– Туды кiм ұстайды, батыр?
Жанқожа: 
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– Туды ұстайтын өзiм.
Алып келген туды өз қолына алып, маңдайына тигiзiп 

сүйдi. 
– Биссимилла! Уа, жаратушы Алла, ақ ниетiмiздi аяқасты 

етпеғайсыз! Уа, Аруақтар! Қолдай көрiңдер. 
Жұрттың қолдаған дауыстары:
– Əруақ!Əруақ!
Шағырай: 
– Мен қай жағында боламын, батыр? 
Томашадай шағын кici. Қолында айырдан өзге түгi жоқ. 

Киiмi тым жұпыны, аяғында шарық, белiн тұсаумен буып 
алған. Кеңiрдегi сорайып өңмендей ұмтылып тұр.

Жанқожа: (Бас-аяғын шолып ) 
– Қаруың бар ма? 
Шағырай:  
– Мiне! Жастығымды ала кетуге бұл аз ба? 
Жанқожа: 
– Атың қайда?
Шағырай:
– Бар болғаны бiр өгiз. Қай баласына сауын қылатынын 

қайдам, оны да қатын бермей қалды ғой. 
Жанқожа: 
– Сен осында қал да малшы, аспаз жiгiттердi жаныңа ап, 

қостарды жинастыра бер. Аяқ астында қалмасын. Мал-жан 
қазан-ошақты дария жаққа ығыстыра берiңдер. 

Шағырай:
– Құп болады, батыр. Сөйтемiз.  
“Алла! Алла! Уа, аруақ!”, деген дауыстар арғы жақтағы 

кiсiлердiң үндерiмен тұтасып зорайып шығады. Жауынгер-
лер жедел басып ұрыс даласына бет алған.. Жалғыз қалған 
Шағырай. 

Шағырай: 
– Құдайдан тiлек тiлейiн. Жетiмнiң де көз жасын көрiп, 

зарына құлақ салатын көкте де бiреу бар шығар. Батырым, 
жорытқанда жолың болсын, Қыдыр ата жолдасың болсын. 
Мединеде Мұхаммед, Түркiстанда Қожахмед бар киелi 
аруақтар, қолдай көрсiн. Жарлы мен жақыбайдың, жетiм 
мен жесiрдiң  қорғаны ең. Кедей-кепшiктiң жыртысын жыр-
тып, бейшараларды қатарға қосамын,  кеткен үлесiн алып 
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беремiн деп, көкiрегiңдi қалың қорғасынға тосып, cоның 
iшiнде менiң қыршын кеткен құлыным – Айдарбегiмнiң де 
кегiн алып бергелi атқа мiндiң. Қайберен қырық шiлтен, 
пана бол.  Өзiң аман бол, батырым. Iзiңе ерген қалың қолың 
аман болсын. Алла мұсылман мерейiн үстем ете көр. Жаудың 
жағасын жыртып қайт. Алдыңнан ай, соңыңнан күн тусын, 
батырым.  Əумин.
Жылқының кiсiнеген дауысы есiтiлдi. Қол əумин деciп 

жорыққа жылжыды.
Шағырай: (Жерге симай жүр). 
– О, құдай, Жанқожаға жар бола көр. Батыр олай-бұлай 

бола кетсе, бiз тəрiздi пақырдың күнi не болмақ. 
Қостың бiрiнiң жанына барып, бұза бастады, бiрақ, 

қолы iске барар емес. Алаң. Екi құлағы əлiгiлер кеткен 
жақта. Солай қарай жүгiрдi. Төбе мен қостың екi орта-
сында тағат таппай əрлi-берлi зымырап жүр.
Арғы жақта ұрыс жүрiп жатыр. Олай-бұлай шапқан 

ат дүбiрi. “Алла! Алла! Бақтыбай! Бақтыбай! Жанқожа! 
Аруақ! Уа, аруақ! Ұр! Соқ! Орағыт! Таптап өт! Жанқожа! 
Алла! Алла!” – деген ұран, дауыстар атылған мылтық 
дыбысы есiтiлiп тұр. Мұрынға түтiннiң иici келдi. Бұл 
уақытта аспан астын күннiң саржағал сəулесi жалап, ай-
нала жарық бола бастаған. 

Шағырай. (Зырқырап жүгiрiп төбеге шыға келдi. Ұрыс 
даласына қарап). 

– Əп, бəрекелдi. Басталды. Қапта, қазақ, қапта! Оң 
жағынан. Оң жағынан деймiн. Сол жағынан деймiн. Маң-
дайынан деймiн, қақ маңдайынан. Дұрыс. Бəсе, сөйт. Аяма! 
Аяма деймiн кəпiрдi! Таптап өте шық!  Шап! Басынан шап! 
Қап! Мына қатынның атпал азаматын жауға жаяу жiберiп  
қылғанын-ай! Азары өттi-ау жаман ғана нəлеттiң. Осыдан 
жауды жеңiп барайын. Сол өгiзiңе терiс мiнгiзiп төркiнiңе 
апарып тастамасам бар-ау  Шағырай атым өшсiн. 
Ұрыс даласы жандана бастады. Ендi тарс та тұрс 

атылған мылтықтың қою дыбысы есiтiледi. Аласапыран 
ұлғайды. 

– Əп, бəрекелдi! Қызайын дедi. Қызды. Əп, бəсе, 
сөйтсеңдершi. Ұшыр. Əнеу, əрлi-берлi құйғытып жүрген 
ақбоз атты қайсысы? Құлбарақ қой. Əп, бəсе. Шап! Кес! 
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Əттең, өзiм болғанда ғой. Бұлардың менi қосқа байлап 
тастағандарын көрмейсiң бе? Ат! Сұлат! 
Бəрiн өзi бiтiрiп тұрғандай төбеде екi қолын олай-бұлай  

сермеп жұлқынады.
– Маған бiр-екеуiн бiрмейдi-ау. Шықшытына басбармақты 

сұғып жiберiп... былай... өйiстiп, əйбiр өшiмдi  алар ем. Қап, 
айтпаппын-ау жаңа бəрiн қырып салмай, бiр-екеуiн тiрiлей 
алып кел деп. 
Сақылдаған cуық қарудың дыбыcы есiтiлгенде Шағырай 

зырқырап берi қарай құлдырай қашқанын бiлмей қалды. Көзi 
аларып кеткен.

– Ойбай, көтек! Мынаусы не пəле. Бұнысы да мылтық 
па?  Мұздай темiр ғой. Түу нəлеттердiң қаптап кеткенiн-
ай. Орынбор, Ақмешiт, Ырғыз, Қазалыда орыс қалмаған ба 
тегi. Бəрi осында жүр ғой, ə? Əр қамыстың түбi бiр орыс боп 
кеткен бе? Əкелерiнiң асына келе жатқандай тайлы-таяғы 
қалмай түге. 
Зеңбiректiң əупiлдеген ауыр дыбысы есiтiлдi. Зiркiл 

үсте мелете төрт-бес рет қайталанды. Шағырай найзағай 
ойнап тұрған  жоқ па деп аспанға қарады. Бұның не екенiне 
түсiнбей аң-таң. 

– Ай, мынаусы не пəле тағы? Ойбай-ау, мынауың доп ата-
тын дəу мылтық қой. Күркiреп тұрған күн бе десем. Қой, 
əй, адамның төбесiне түсiп кетер. Ойы...ба...й! Жiгiттерге 
тиiп кетпесе қайтсiн. Алдымен былай жекпе-жекке шығып, 
дұшпанының жүзiн көрiп, шама көрiсiп алмай ма? Ай, 
кəпiрмiсiң деген. Ай, кəпiр. Арам соғыс қой бұл. Арам. 
Қорғанына көтiн тығып тұрып доп атқаны несi. Шықсын 
былай ашық майданға. Қылыштассын. Найзалассын. Жекпе-
жек. Көрейiк сонан кейiн əуселесiн. Жекпе-жек! Жекпе-жек!
Жұлқынып қылыштасқан, найзаласқан боп өзiмен өзi 

əуреленiп тұрғанда жасауыл жаралы  бiреудi сүйемелдеп 
алып келе жатты. 

Шағырай: 
– Мынау не, ə? Неғылған?
Жауынгер:
–  Көрiп тұрған жоқсың ба? Оқ тиген да. 
Шағырай: 
–  Ойбай, не дейдi? Оқ тиiп жатыр ма? Ту көрiнбейдi ғой. 

Ойбай-ау, ту қайда? Ту? Батыр қайда?
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Жауынгер: 
– Батырға доп түсiп, аты мертiгiп, өзi жарақаттанып 

қалды. Сүйегiм осында қалатын болсын деп майдан ортасы-
нан шықпай тұр. Итжемеc, Бекмырза, Құлбарақтар  батырды 
алып шығамыз деп ат алып кеттi. Көлiк қайда? 

Шағырай: 
– Ойбай, Не дейдi? Сорлап қалыппыз ғой. Сонда мен 

неғып тұрмын бұл жерде. Кеттiм сол жаққа. Мыналарыңа 
өздерiң ие болыңдар. 
Шағырай айырын сығымдап ұрыс даласына қарай құл-

ды  раңдай жөнелдi. Жаралы екеу қос жаққа өттi. Сах-
на бос қалды. Алыста ұрыс жүрiп жатқаны бiлiнiп тұр. 
Көпшiлiктiң шуылы. “Аллалаған. Бақтыбай! Аллажарлаған, 
Жанқожа! Жанқожалаған!” дауыстар бəсең есiтiлдi. 

Сахна сыртынан жылқының ышқына кiсiнегенi оңаша, 
құлақ шалып, оқшау есiтiлдi.

Жанқожа: (Дауысы сақылдап ап-анық) 
– Қысылғанда қанатым, жауға шапқанда жарағым,  талай 

жыл жаныма жолдас  болған пырағым адал мал едi. Жаны 
қиналмай адал өлсiн, ана атты шалыңдар. Мауызда! Шал 
құрбандыққа! 
Жылқының ышқына шұрқырай кiсiнегенi. 
Жанқожаның дауысы: 
– Кəрi сүйегiмдi қайда сүйреп бара жатырсыңдар? Алла 

аманатын зайыр өлiмiнде алса деген соңғы тiлегiм едi. Оны 
да қимайсыңдар ма? Босат. Қайда апарасыңдар деймiн! Та-
ста менi. Маған иман қи-саңдар, өлер жерiм – осы. Осы 
деймiн менiң ажалымның жеткен жерi. Берiңдер маған за-
йыр өлiмiн.
Адамның төбе құйқасын шымырлатқан жылқының кi-

сiнегенi қайта есiтiлдi. Бұл иесiн iздеген, иесiнiң басына 
қауiп төнгенiн сезген қасиеттi жылқының кiсiнеуi. 
Бiр кезде ол да бiрте-бiрте бəсеңдеп барып тынды. 

Сахна сол күйi ашық. Бiр сəт, шамамен, екi-үш минут 
шыбынның ызыңы есiтiлетiн өлi де үрейлi тыныштық. 
Тым-тырыс. Ұрыстың сəтсiз аяқталғанын сездiретiн 
қайғылы, зарлы жоқтау саз. Сонан тағы да тым-тырыс, 
азалы тыныштық. 
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Қаракөлеңке. Қазақ жауынгерлерiнiң жұрты. Қостар. 
Жолми. Асығыс тастап кеткен мүлiктер. Арғы жақтан 
əскери пiшiндегi, бес қарулары сай, қылыштарын жа-
лаң ұстаған, зеңбiрек сүйреткен, винтовкалары бар, 
мұрттары едiрейген ұрынарға қара таппай келе жатқан 
кəдуiлгi есер казактар қаптап шыға келдi. Алдында офи-
цер. Олай-бұлай одыраңдап қосты көрiп, саусағын шо-
шайтып қолын сермедi. “Сжечь”. Казактар қостардың 
жанына барып, олай да бұлай тепкiлеп, жолмиды өртей ба-
стайды.  Өрт ұласа келе бүкiл дала қып-қызыл болып кеттi. 
Адам қарасы жоқ. 
Бəрi тынышталып, бiрте-бiрте жарық түсiп, айнала 

толық көрiнетiн кезде сахнаға орыс əскерiнiң подполковник 
пiшiнiндегi Елiкей шықты. Тоқмейiл майманасы тасқан, 
“өзiңе де сол керек”, – деген мағынада алшаң басады. Қолын 
артына қайырып алып, өртелген, тоналған жұртты бай-
қастап көңiлi тасып əрлi-берлi кезiп жүр.

Алтыншы көрiнiс

Сахна ашылмас бұрынғы тыныштық. Сахна сыртынан.
Дауыс:
“Совершенно секретно. Оренбургской пограничной ко-

миссии.
В конце текущего апреля или начале мая из Оренбурга 

и крепости Орской высылаются в степь две трехсотенных 
отряда, которые по соединении в Карабутаке поступят под 
начальство Оренбургского казачьего войска подполковника 
Плотникова и направляются через Уральское укрепление к 
пескам Малые  Барсуки для наблюдения за действиями мя-
тежников Джангужи Нурмухаммедова и Исета Кутебарова, 
а также для захвата соучастников их в мятеже, где только 
таковые будут открыты. Поэтому предлагаю Пограничной 
Комиссии доставить своевременно подполковнику Плотни-
кову списки виновных в соучастии с Нурмухаммедовым и 
Кутебаровым ордынцев, с указанием по возможности места 
их настоящего пребывания и таковые же списки представить 
мне. 
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Генерал-адьютант граф Генерал-губернатор Оренбург-
ской и Самарской губернии, командир отдельного Оренбург-
ского корпуса Перовский. 28 апреля 1857 года. 716. Город 
Оренбург”.
Ауыл сырты. Алыста мал қора. Берiректе киiз үйлердiң 

нобайы. Жайбарақат. Мамыражай тiршiлiк тəрiздi. Елiкей 
қолын сыртына салған. Маңғаз. Оңаша. Қасында Сейiл. 
Сахнаға екеуi жайбарақат əңгiмелесiп шығады. 

Елiкей:
– Кiшкене Шектiлердiң мешiн жылғы бас көтерiлiсiнен  

кейiн ел iшiнiң ойран-ботқасы шығып, жұрттан береке 
кеткенiн өзiң бiлесiң. Содан берi cанcырап қалған халықтың 
əзiр қалпына келер сыңайы жоқ. Ерсiлi-қарсылы босқан 
жұрт. Оңтайы келген соң  ұры-қары cемiрiп, ұрттары май-
ланып қалды. Олай барсаң да талау,  бұлай барсаң да та-
лау. Қара қазақ Хиуа мен Қоқаннан береке табам деп солай 
қарай ағылып едi. Тұмсықтары тасқа тидi. Бұлардың да хан-
дары құтаймай, оның үстiне текежəумiтпен араларындағы 
текетiрес ушығып тұрғанда босқан қазаққа қарамақ қауқар 
қайдан болсын, байтал түгiлi бас қайғы. Халықтан да орыс 
өкiметiне шағым көп. Шекара ұлықтарының  қазаққа деген 
күмəнi қалың. Бұларға да сын жоқ.  Ел iшi екi дайып болған 
соң қайсысы шын қызметте, қайсысы күндiкшi  екенiн ай-
ыра алмай, басқан əрбiр қадамыңды аңдып, екi қарап бiр 
шұқитын болды. Cөйтiп, Əлiм балаларының кеciрiнен бүкiл 
қазаққа cенiм кеттi. Оның үстiне, өзiң де бiлесiң,  əсiресе, 
орыс бекiнiсiнен шалғай жатқан Хиуа мен Коқан, Қызыл 
iшi, Ноғай жолы жақ, теңiздiң қолтық-қойнауы тым мазасыз. 
Қашан да күштiнiң дүмi диiрмен тартқан емес пе. Байқаймын, 
осыны бiр сiңiрiп алса, орысыңның тояттайтын түрi жоқ. 
Əлi де бесқалаға қарай озбақ. Жұрттың мiнез-құлқы мен 
жер жағдайына қанықсыз ғой деп, бiрiне-бiрi алакөз осы үш 
елдiң арасындағы тыныштық ақуалын  маған тапсырып едi... 
Мына Қызылдың қалыңы одан-бұдан қашқан-пысқан ұры-
қары, бықыған барымташы. Арғы жағы сарт, қарақалпақ, 
түрiкпен, бергi жағы қазақ боп cапырылыcып жатыр. 
Оңтайына қарай iз тастап бiрде əрi, бiрде берi өтедi. Бұлар да 
бұлғақты ұтымды пайдаланып тұр. Бүлiк көп. Олжашылар 
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адам талғамайтын болды. Тiршiлiк жұртты жатқыза ма, олай-
бұлай cабылған керуен. Əсiресе, мына Бөрi мен Аманқожа 
қылықтары ерекше көзге түсiп тұр. Тiсiңнен шығушы бол-
масын. (Жан-жағына қарап). Тек өзiңе сыр ғып айтайын 
дегенiм, ат басын   сол жаққа бұрмаққа  оқталып отырмын. 
Жай да емеc. Ұлықтардың аcтыртын тапcырмаcымен... 
Дүркiн-дүркiн жанcыз жiберiп, баукеспелердiң өрiстерiн 
барлап алғам. Ендiгi қалғаны соларды қолға түсiрiп, онсыз 
да шырқы кетiп тұрған ел iшiне сабыр беру. Кешегi бүлiкте 
Жанқожа ерiп Боқан тауына асқан қараборбай əлiмдер де 
орыс өкiметiнiң аужайын бағып, берi қарай үздiк-создық 
жылыстап келе жатқан көрiнедi. Билер орыс өкiметiне адам 
салып, тамырларын басып тұр. Ана жақтан барақат таппаған 
ылғи жатақ ұлықтар кешегi бүлiкке кешiрiм етсе, биылғы 
егiндерiн осында салмақшы. 

Сейiл: (Жұлып алғандай). 
– Жанқожа да ма? Ə, қақбас. Ə, қақбас. 
Елiкей: (Жайбарақат).
– Айттым емеc пе. Қолтығына алар-ау деп дəмеленiп 

барған  Бұқардың қазаққа қайбiр етбауыры елжiреп тұр. Тақ 
таласы топалаңынан оларда да жұртқа қарарлық мұрса жоқ. 
Бұл тұрғанда қаңғыған қазақ түгiлi өз қотырын өзi қасуға 
да қолдары қыcқа. Түнде келген кiciм ауыл-ауылмен ерулеп 
берi жылысып  келе жатқандардың iшiнде батыр да бар деп 
кеттi. Алдына Құлбарақ, Итжеместердi салып созылып келе 
жатқан үздiк-cоздық көштiң орта белiнде екi-үш күн еру-
леп, аңыcын аңдап қайта көшiп жылыстап келе жатыр. Бұл 
тұрғанда Қызыл iшiнде.  

Сейiл: (Қызынып). 
– Олай болса, мен де қалмайын, сұлтаным. Жiгiттерiм 

дайын. “Қанды басың бермен тарт” деп қару-жарақтарын 
сайлап, сəтiн күтiп отыр. ( Өзiне өзi кiжiнiп). Ол қақбастан 
есе қайтарар тұс, мiне, осы. 

Елiкей: (Ештеңе елемеген тəрiздi жайбарақат)
– Cендердi Арыстан сұлтанның алдына жүгiнiп,  Байқадам 

ағамның құнын алды, сөйтiп, кiшкенелермен баталасты, 
бiтiстi деп есiтiп ем... Əлi де қойындарыңда таc жүр ме?

Сейiл:
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– Сұлтаным-ай, ол бiр шалдардың езбесi да. Байқадам 
cияқты көкемнiң құны қанға қан алмай, сырты түктi, iшi боқ 
мал-текемен бiтушi ме едi.

Елiкей: (Ыңыранып).
– Шынымен кек қайтармай тынбауға бел байлап па ең? 

Бұл шын тоқтамың ба?
Сейiл:
– Ойбау-ау, не дейдi? Сол iстiң ығытын келтiре алмай 

күндiз күлкiм, түнде түсiм бұзылып жүргем жоқ па? Осын-
дай оңтайы келiп тұрғанда кiрiспесем менiң кiм болғаным. 

Елiкей: (Бұған барлай, сынай қарап) 
– Мынауың шынымен бел байлаған адамның сөзi ғой. 
Сейiл: 
– Бел байланатыны – қан қарайған. Ол туған анадан мен 

де туғам.
Елiкей:  
– Тоқтамың шын болса, iстiң ың-жыңсыз  бiткенi жақсы. 

Қазақтың сөзi де, құлағы да ұзын. Құйрыққа қоңырау 
байланған адамcың. Əзiр қазық байлаған ойым – осы жер-
ден дабыра етiп, мен сенi қосыныма қоса алмаймын. Сенiң 
көкейiңдегi шаруа жөнiнен орыс өкiметiнiң тамырын басып 
көргенмiн. 

Сейiл: 
– Иə, бұлар  не дейдi?
Елiкей: 
– Орыс дегенiң кегiн ұмытпайтын жұрт қой. Патшалыққа 

бұ тұрғанда керегi тыныштық. Ол үшiн бас бүлiкшiден құ-
тыл ғанды қош көредi, əрине. Жанқожаның көзi тiрi тұрғанда 
мына кiшкененiң арпа батырларының желi басылмайтынын 
неге бiлмесiн. Бұ тентектерiң тағы бiр ығыты келген де пат-
ша лықтың мазасын алуы əбден мүмкiн. Мұқият болғай-
сың. Дабыралауға жағдай көтермейдi. Сен мейлiң, сенбе 
мейлiң, қара халықтың тiлегi Жанқожа жағында. Болмашы 
қате iстен-ақ жұрттың əнi-мiне қайта көтерiлiп кетуi бек 
мүмкiн. Сен кектi адамсың. Түсiнiп тұрмын. Бүкiл табынның 
маңдайындағы жалғызы арыстай Байқадам əкеңдi құнсыз 
кеттi дегiзгiң келмейдi. Кектi адам қашан да ақылын ашуға 
жеңдiрмек. Ашу арты – айқай-шу, дау-дама. Көкiрекке  ше-
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мен боп қалған iстi бiтiру үшiн дабыралай берудiң қажетi жоқ 
деп тұрғаным сол. Ел дүрлiгiп кетедi. Ел... Мен бiлмеймiн, 
бiлетiн тек өзiң ғана. Жауыңның төбесiнен түсiрейiн. Одан 
арғыcы өз еркiңде.

Сейiл:
– Сол қақбасты бiр көрсем деп ем. Оңтайына келуiн 

қарашы, сұлтаным. 
Елiкей: 
– Шын  тоқтамың осы деп түйiп тұрмын.
Сейiл: 
– Ердiң сөзi – бұл. Бiз туғанда да шешемiз қалжа жеген. 
Елiкей: 
– Олай болса, былай ет... Сен ентiкпе. Ұғып алғын. Ең 

бастысы, менен аулақсың. Менi бiлмейсiң. Адамдарымның 
басы сол жақта. Екi аптаның жүзi болды, бiрi мал қараған, 
ендi бiрi нағашысына сəлем берген боп қара көбейтпей 
жалғыз-жарым, екеу-үшеу Қызыл iшiнде шашырап астыр-
тын барлауда жүр. Мен уағда байласқан келесi сəрсенбiнiң 
сəтiне барғанша кiмнiң қай жерде отырғанын, кiмнiң не-
мен айналысып жүргенiн алақанға салғандай анықтап қоя-
ды.  Өзiм күнi ертең iңiр қараңғысынан қарулы жаcақпен 
шыққалы отырмын. Жадыңда болсын, менiң бұйымым Бөрi 
төре мен Аманқожаны өкiметке тапсыру. Менде өзге ой да, 
мақсат та жоқ. Егер сен маған қосыламын десең, арғы күнi 
алаулатпай-жалаулатпай түн жамылып шығасың. (Пауза). 
Жоқ қарайсың. Екi үйiр жылқыңды əлдебiреулер айдап кет-
кен. Жоғың сол. Iз кесiп жүрсiң. Қаруларыңды жан бала-
сы көрушi болмасын. Адам қарасы үш-төртеуден аспасын. 
Саған сол жетедi. Жiгiттер менде. Ол жақта жасанған жау 
жоқ.  Азып-тозып iри көшiп келе жатқан жұртта  не қауқар 
болушы едi. Бұл тұрғанда Жанқожа оңаша. Бiзге керегi де 
сол емес пе. 

Сейiл: 
– Мақұл, сұлтаным. Мақұл. Бұл амал ақылға əбден қонып 

тұр.  
Елiкей:
– Байланысшың  келесi аптаның сəрсенбiсiнде Сараман 

Қоса маңынан табылсын. Астыртын адам жiберiп алдыра-
мын. Солай бет түзеп,  атқа қонатын күндi айтатын өзiм.
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Сейiл:
– Құп, сұлтаным. Құп. 
Елiкей:
– Уəде құдайдiкi. 
Сейiл:
– Е, сəтiңнен. Қанды басың бермен тарт. Тарт бермен! 

Тарт!
Екеуi екi жаққа кеттi.

Жетiншi к өрiнiс

Жұлдыздар сиреп, таң сiмерленiп атып келе жатқан 
алакеу гiм шақ. Сахнаның төрiнде емiс-емiс саржағал бояу. 
Мамыражай бейқам тыныштық. Төрде жалғыз жұпыны 
қараша үй. Үскiрiктiң ышқынған  зарлы дыбысы бiр үзiлiп, 
бiр жалғасып талып есiтiледi. Бiрте-бiрте жарық түсiп, 
жан-жақ емiс-емiс көрiне бастады. Үскiрiк тартып отыр-
ған Жан қожа екен. Төрде отыр, көзi жұмулы, малдас құрып 
алған. Жүрек суыратын зарлы да мұңды əуенге ұйыған. 
Ағаш кiреуетте киiмшең бүктелiп жатқан Қанiкей ба-

сын көтердi.
Қанiкей: 
– Ойпырмай, сай-сүйектi сырқыраттың ғой. Құдайдың 

таңы алдында  тыным алсайшы, ең болмаса. Соншама гөй-
гөйлететiндей не болып қалды? Үшiншi күн өрелi таңды 
көзiңмен атқардың, не өзiңе, не cырнайға тыным бермей. 
Күндiз күлкi, түнде ұйқы  тағы жоқ. Нəр де сызбадың. Ендi 
бiр үш-төрт ерулесек, суы зəмзəм, ауасы бал, қайран атажұрт 
Сырға да құламаймыз ба? 

Қайран туған жер деcейшi... Қарсы алдымнан Сырдың са-
малы есiп тұрғандай. Əр қадам аттаған сайын қолтығымның 
астына қанат бiткендей. Жақындаған сайын көкiрек сарай-
ым ашылып, тынысымның кеңейiп келе жатқаны ғой. Ауаcы 
қандай, cуы қандай бал едi. Құдай бұйыртса, ел-жұртқа 
қосылып, абысын-ажынмен көрiсiп, талайдан бергi бойға 
қордаланып қалған шемен-шерден де арылармыз əлi. Зарлат-
пашы мынаны. Қосты жығамын ба, қайтемiн? Көтерiлейiкшi. 
Жылыстай берелiк. Елге жетелiк  тездетiп.
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Жанқожа:  (Үскiрiгiн былай алып қойып). 
– Шағырайдан хабар болмады ма? 
Қанiкей: 
– Əлi жоқ. Мойны алысқа  түсiп кеткен да. Құс десе жа-

нын беретiн сорлы неме, əлдеқалай тұйғынын қайтара алмай 
жүрген болар. Əйтпесе, осы құдайдың қара суығында далаға 
түней ме... Ұры-қарыдан аман болса, əйтеуiр. 

Жанқожа: 
– Туған жерiңе де жетерсiң. Тума-жекжатыңмен қауышып, 

қағанағың қарық, сағанағың сарық  та болар əлi... Кегi кет-
кен кəуiрдiң қол астында қалған қара орман жалаңаяқтарда 
не күй бар дейсiң. Жетiм лақ тасбауыр, маңырар да отығар. 
Жетiм жұрттың күнi сол да. Сырты бүтiн, iшi түтiн, шықпа 
жаным шықпамен отырған болар. Басында баспанасы,  алда-
рында малдары жоқ босқын пақырларда  не жағдай бар деп 
ең. Қой дейсiң. Ал мен қоя алмаймын. Гөй-гөйлеп отырған 
мен емес. Менi гөй-гөйлетiп отыр ғой. Əлдебiр қолайсыз 
сарынның құлағымнан кетпей қойғанына үш күн. Зарлап 
жанымды жегiдей жеп, жүрегiмдi суырып барады. Мұның 
не аңырау, не боздау екенiн өзiм де бiлмеймiн əлi. Түсiнбей 
отырмын. Əйтеуiр, бiр сұм сарын бар. Кəуiрдiң қорғасын 
оғының астында қалмай түбi ел аман болса неттi. Тəңiрiнiң 
таңы атсын. Көтерiлcек көтерiлейiк. Қайбiр көше алмай 
жатқан керуенiң бар едi. Үлгiрерсiң. Оған дейiн Шағырай да 
жетер кеудесiнде жаны болса. 

Қанiкей:  
– Дəрет суыңды жылытайын. 
Орнынан тұрып шығып кеттi. 
Жанқожа үскiрiктi қолына ерiксiз қайта алды. Зарлы 

əуен  бiразға дейiн есiтiлiп тұрды да əсте-əстелеп бəсеңсiдi.
Қараңғылық бiрте-бiрте cұйылып, аспан асты сар жа-

ғал да на бастады. Жарық түскенде айқын көрiндi Жан-
қожаның үстiнде ақ көйлек, басында тақия, бұтында ауы 
салбыраған кең ақ дамбал, аяғында мəсi. Сырттан келiп, 
құманын босағаға қойып, жайнамазын жайып, таң нама-
зын оқуға ыңғайлана бердi. 
Алыстан ат дүбiрi, əзiрге анық емес кiсiнесiп  шуласқан 

жылқы дыбысы емiс-емiс есiтiледi. Үрейлi, шулы дүбiр, 
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суыт жүрiс бiрте-бiрте жақындап келе жатыр. Абыржу-
лы Қанiкей қосқа далақтап асығып кiрдi. 

Қанiкей: 
– Шал-ау, əлдеқалай дүбiр есiтiледi. Айқай сала ма, 

құдай-ау, беймезгiл уақта. Құлағыңды салшы. Əне. Əнекей. 
Жақындап келе жатыр. Ұрандай ма, құдай-ау... Шу бар, 
əйтеуiр. 

Жанқожа: 
– Ұрандайды дейсiң бе? Қызыл қияда iңiр қараңғысында 

неғылған ұран? Не деп ұрандайды сонда?
Қанiкей: (Құлағын сыртқа тосып). 
– “Дөйт!Дөйт!” дейдi. 
Жанқожа: 
– Ə,онда керуен торып ерiгiп жүрген шөмекейдiң тен-

тектерi болды. 
Қанiкей: 
– Шал-ау, есiтiп тұрған жоқсың ба?  Өзiң де құлақ сал-

шы, “Тостағандап!” берi қарай  келе жатырған тəрiздi. Əне, 
қарақұрым боп дүбiрлеп келiп қалды. 

Жанқожа:  
– “Тостағандап” дейсiң бе? (Сыртқа ендi құлақ түрiп). 

Ə... бұның рас болса, рас шығар. Əнебiр тентектердiң та-
бындарға  жасаған қате жұмысы бар едi. Солар болды онда. 
Бұл не деймiн-ау. Үш күннен берi түсiп тұрған соның ызыңы 
болмаса неттi.  Iздеп келе жатқандары мен болсам, ешжаққа 
кетпес. Намаз оқып алайын. 

Жанқожа: (Жайнамаз үстiне намазға тұрды). 
– Аллаһу əкбəр, Аллаһу əкбəр, Аллаһу əкбəр, Аллаһу 

əкбəр.
Əшһадү əн ла iлаһə iллалааһ, əшһадү əн ла iлаһə iллалааһ.
Əшһадү əнна Мұхаммəдəн расулұллаһ, 
Əшһəдү əнна Мұхаммəдəн расулұллаһ.
Хаййə ғалассалат, хаййə ғалассалат. 
Хаййə ғалəлфəдах, хаййəғалəд фəлах.
Аллаһу əкбəр, Аллаһу əкбəр, ла iлаһə iллалаһ.
Шуылдаған дыбыс ап-айқын жақындай түстi Жорықшы-

лар дүбiрлеп үйге таяп келдi. Дауыс ендi ап-анық есiтiле ба-
стады.
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Дауыстар: 
– Жанқожаның үйi ме бұл?
– Тысқа  шық былай, кəрi қақсал!
– Жанқожа деймiн. Əй, Жанқожа, қатын болмасаң берi 

шық!
– Көрiн деймiн. Жазықсыз жанның қанын төкеннiң не 

екенiн көрсетейiн саған!
– Мынаның өзi өлi ме, тiрi ме! Бер хабарыңды! Шық 

деймiн далаға!
– Əй, Байқадам  бабамның садақасы кеткiр кəрi сайтан, 

дыбыс бер! Үйелеп қалған ба? Тiрi ме өзi?
– Иманыңды үйiр деймiн! Үйiр иманыңды!
Жанқожа намазын үзбей оқи бердi. Қарақұрым көне 

үзiктен екi-үш найза сумаң-сумаң етiп iшке сұғылды. 
Сырттағылар қосты тарс-тұрс еткiзiп қамшымен де са-
бап тұр. Жайнамаз үстiндегi Жанқожаның ерiкciз кiлт 
кiдiрiп селт етiп қалғаны аңғарылды. 

Дауыстар: 
– Ау, мынауыңның өзi бар ма, жоқ па?
– Шық деймiн кеудеңде жаның болса!
– Батыр,батыр деп дабырайтады. Қылуасы қатыннан жа-

ман ғой өзiнiң.
– Шық сыртқа!
– Шық!
– Əй, кəрi қақсал! Көрiн деймiн бiзге.
Қанiкей: (Босағада екi жаққа бiрдей алаңдап əрең шы-

дап тұрған Қанiкей тысқа бақанды ала ұмтылды). 
– Əй, құдайдан безгендер. Кiм болсаңдар да  шуламаңдар 

бөрiнiң көтiндей. Əрi тұрыңдар! Əрi! Батыр намаз оқып жа-
тыр. Бұзбаңдар намазын! Кəпiрсiңдер ме өздерiң, мұсылман-
сыңдар ма? Алты аласы, бес бересi бар ма едi? Аулақ. Бұл 
– батырдың үйi. Аулақ əрi! Аулақ! Арман жүрiңдер.

Дауыстар: 
– Бiзге  сол батырдың үйi керек.
Қанiкей: 
– Намаз оқып жатыр деймiн. Намаз. Саңырау-сыңдар ма 

өздерiң  немене?
Дауыстар:      
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– Бiржола иманын да үйiре салсын.
– Қанды басың бермен тарт!
– Қақбас, əй, жағаласпай əрi тұр.  Қатын араласатын ша-

руа емес. 
– Басын шауап тастайтын екен қақылдатпай.
– Бiр оқпен құлата салшы мынаны. 
Жанқожа намазын оқып болды. Бетiн сипап, жайна-

мазын бүктеп, керегенiң басына қыстырды. Ашу қысып 
түтiгiп түнерiп кеткен. Шықшыты бұлтылдап тұр. Дау-
ысы қатты шықты.

Жанқожа:
– Айал, əй! Кел мында. Мыналар шын дұшпан болды.   

Алып бер ана сауыт-сайманды. 
Қанiкей қолындағы  бақанын тастай бере  жүгiрiп келiп, 

үйдiң бiр қапталында тұрған кебежеден сауыт-сайманды  
апыл-ғұпыл шығара бастады.  Өзi сөйлеп жүр. 

Қанiкей: 
– Үйдi қоршап алды. Мұздай қаруланған ылғи  түсi суық 

кiсiлер. 
Жанқожа сауытын киiп, сайманын асына бастады. Қа-

нiкей көмектесiп жүр. Асығыста омырауы жоғарыдан екi 
түйме iлiнбей ашық қалған. Батырда оған қарайтын мұрса 
жоқ. Босағада қыстырулы  тұрған жуан сапты шолақ най-
засын iле сыртқа ата шықты. 

Жанқожа: 
– Əп,бiссiмiлла! Уа, бұ қайсысың? Доспысыңдар, жаумы-

сың дар түге?
Анталаған жұрт шу ете қалды
Дауыс:        
–  Жау да! Жау!
Жанқожа:   
– Дұшпан екендiгiң шын болса, қанды басың бермен тарт! 

Айал-ай, жеткiз  көкшолақты!
Кемпiр етегiне сүрiнiп, жүгiре жөнелдi. Батыр айбат-

ты. Мiз бақпаған күйi ортада алшайып тұр. Шамалыдан 
кейiн Қанiкей қайта жүгiрiп келдi. 

Қанiкей: 
– Көкшолақты жау жетектерiне алыпты. Найзалап қасына 

жолатпайды. 
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Жанқожа:
– Сөйттi ме, əй?! Уа, кiмсiңдер таңалакеугiмнен бос-

қындап жүрген? Адамшылап жөндерiңдi айтпай-сыңдар ма? 
Не шаруамен жүрген жансыңдар?

Сейiл: (Iлгерi озды). 
– Сен қақбаста əкемнiң құны бар. Шаруа – сол. Құн алуға 

келдiм.  Құнымды бересiң? Бұл аз ба?
Жанқожа:
– Құн сұрайтындай кiм едiң өзiң?
Сейiл: 
– Байқадам баласы Сейiл батыр боламын. 
Жанқожа: 
– Ə... ə... Байқадам ағамның бiр тентек ұлы бар деп едi. 

Сол сен бе едiң?  Ұлы болсаң осыдан аттай бес жыл бұрын  
Ыр ғыз да Арыстан төренiң  алдында Əлiм мен Табын билерi  
алыс-бересiлерiңдi есептесiп, екi жақ бiтiсiп баталаспап 
ап едiңдер? Бата құдай сөзi емес пе? Батадан соң да бiтiп 
бол майтын  бұл қай құн?  Батадан аттап құдайдың кəрiне 
ұшырағалы жүрген қайсысың? Құн керек болса, ай жарық,  
ашық аспанда шаршы топта сұрамайсың ба? Жапан далада 
жалғыз отырған жалбағай тымақты  шалдан есi дұрыс адам  
құн сұрайтын ба едi. Түсiнiп тұрған мен жоқ ұры жүрiс-
терiңе. Ал əкеңнiң құнын менен сұрайтындай оны мен қай 
жыртығыма жамаппын? Қай малын жеп, қай жағасын жыр-
тып, қай өрiсiн тарылтқан екенмiн?! Ау, қырдан құлаған 
қалың жұртыңа өрiс берген мен емес пе ем? 

Сейiл: 
– Тəжiкелесiп тұрарға уақыт тар. Саған керегi сол бол-

са, тыңда. Əкем өз аузымен тапсырып кеткен. Оның қаны 
тек сенiң қаныңмен ғана өтеледi. Байқадам cияқты аcылға 
тұратын Жанқожа ғана. Жанқожа!

Жанқожа: (Iлгерi озды.)
– Менiмен қайта ма екен?  Өз аузымен солай деп пе едi?
Сейiл:
–  Өз аузымен айтты.  Өз аузымен айтып кетпесе, қолға 

түсiп тұрған қарақшыларыңды шетiнен қойдай мауыздамас 
па едiк?

Жанқожа: 
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– Кəупек таз тегiн кетпей, сөйтiп, артына пəле тастап 
кетiп едi десейшi онанда. Бұйымтайың сол болса, тəңiрiнiң 
таңы атсын. Бiзде де ел бар, жұрт бар. Халық ортасына түсiп, 
таразыға қоялық. 

Сейiл: 
– Жоқ, қойылмайды. 
Жанқожа: 
– Солай де. Сонда сенiң қуып келген құның немен 

бiтпекшi?
Сейiл: 
– Қанға қан. 
Жанқожа: 
– Шын тоқтаған жерiң сол болса, несiн тəжiкеле-семiз. 

Жасым үлкен. Кезегiмдi бер. 
Жанқожа алшаң басып ортаға шыға бердi.  Қалың то-

быр дүрлiгiп қашқақтап, батырды сырт айнала түскен. 
Жекпе-жекке ешкiм  шықпай сескенiп əрi лоблыды.
Полковник пiшiмiндегi Елiкей “Əп, бəлем, сенi ме” деген 

кейiпте кекесiндi мысқыл күлкiмен тымырайып алған.
Сұлтанды ендi көрiп оған таңырқап аңтарыла қарап   

сонан кейiн түсiнгендей болды.
Жанқожа:      
– Е, сен бе едiң, сұлтан. Түн жамылып бұл қайдан 

жүргенiң? Бар екенсiң ғой. Бұ құдайым екеумiздi айрыл-
мастай етiп мықтап қосақтап-ақ тастаған екен да. Қайда 
барсам да азбан шайтанның көлеңкесiндей көз алдымда 
көлбеңдеуiңдi қоймадың ғой. 

Елiкей: (Тiстенiп тұр. Масайрап)
– Шыдап бақ. Осы соңғы кездесуiмiз болар. 
Жанқожа:  
– Ə... ə. Бiлдiм. Бiлдiм де түңiлдiм. Шулығанның басында  

сен болмаған соң шулыған шулыған болар ма. Қақпанның 
мықтап құрылғанын ендi шынттап түсiнiп келе жатқан 
тəрiздiмiн. Айдалада ұлып табысқан аш бөрiдей жортуыл 
жүрiп ақыры табысқан екенсiңдер. Бiрiңнiң кеткен жалған 
кегiң болса, кəуiрдiң шекпенiн киген  ендi бiрiңнiң көкейiңдi 
қойдан қоңыр момақан жұртты жатып-тұрғызатын  көсемдiк 
тесiп,  соның бəрiне Жанқожа жазықты болса,  қос қорқау 
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тар өткелдiң тұсы – осы арада, табыспай қайтушi ең. Ендi 
бiлдiм. 

Елiкей: (Қолындағы екi бүктеп алған қамшысын шо-
шайтты). 

– Əй, алжыған неме. Орыс орыс деп аузы түктi  кəпiрдiң 
қолтығына сен де кiрмеп пе ең кеше? Сол орысың сенi неге 
қолдамайды? Сондағы тапқан опаң қайсы? Бақсының мола-
сындай жапанда жалғыз қалғаның ба? 

Жанқожа: 
– Рас оның. Айт. Сайра. Сайрауыңа болады ендi. Мен 

күштiнiң көлеңкесiн ыңғайлаcам, торғайдай тозған мына 
қалың елiме жусан түбiрiнен пана тауып беремiн бе деп ем. 
Еңбегiм – еш, тұзым – сор. Құмға сiңген қайран қан мен 
маңдай тер. Опасызға тап кеп, бармақ шайнап опынып-ақ 
тұрмын.  Өткен өттi, кеткен кеттi. Ендi онымнан не пайда?  
Алайда бiлесiң – сен сияқты шекпенiн киiп, шенiн таққам 
жоқ.  Тiлiмдi берсем де дiлiм тас қамал берiк-тiн. Iшiм мұз 
едi. Кəуiрдiң арам күшiн пайдаланған болсам, iшкi есебiм 
түзу-дi. Қасымнан дөреген түмен төре қасымда боп, тең 
иықтасқанда ол жерде болар ма ем, болмас па ем. Құдай 
құртып жұртыңның мұңын былай тастап, құлқынның құлы 
боп өзiңдi-өзiң талаған жоқ па ең? Жiлiктiң кемiк басы-
нан дəмелi өңкей төре əрқайсысың  əржаққа ұлып, береке-
құттан айырылмай сүттей ұйып алдарыңа құдай салып 
берген өңкей момынға ие болсаңдар, жаман тымағым жал-
пылдап қара шаруа маған не жорық? Билiк менiң теңiм бе 
едi? Оны менен емес, өздерiңнен көрiңдер. Қарашекпен 
шаруаның ауылын қан сасытып, ту-талапайға салып жүрген 
қанiпезер қарақшы – сенi мен сенiң бауырың Жанғазының 
тұмсығын қанаттым. Менiң есем кеткен жоқ. Аузы түктi 
кəуiрге сен сияқты оқа менен шекпенге емес, жұртымның 
мұңы мен зары, жылаған бала, талапайға түскен шаңырақ, 
жұртта қалған жесiр үшiн амалсыз игем басымды. Көрiп 
тұрсың. Кəуiрдiң олжасына көмiлген  жерiм болса, оныңды 
айт. Тасты тасқа ұрып, жылаған жетiмдi жұбаттым. Жуынды 
жалаған жалаңқайыңды өзге жақтан iздерсiң. 

Елiкей: (мығым,  алшайып тұр).
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– Бұл сөз таластырар кезең емес. Иманыңды үйiре бер 
онан да. Əлiн бiлмеген əлек. Жайында жатқан жұртты 
дүрлiктiрiп боcтырып қойдың. Əлiм, Əлiм деп емешең үзiлiп 
бауырыңа басушы ең. Айтшы кəне, соларың қайда ендi?

Жанқожа: 
– Иə. Дұрыс сайрайсың, төрем. Мақұл сөзге мал  да 

маңырайды. Бұның жөн ендi. Мал ашуы – жан ашуы. Ашу 
үстi iс болды. Сендей сатқындардың iздерiне ерiп, тоз-
тоз болып кеткен ас iшiп аяқ босатар пақырлардан не жөн 
сұрайын? Тоқпағы зор болса, киiз қазық жерге кiредi. Ал-
дында көш бастар серкесi, қолында  қамшыдан өзге қаруы 
жоқ жалаң жұдырық  пақырлардың қолдарынан не келмек? 

Елiкей: 
– Мiне, еciң ендi кiрдi. Мыжымай соңғы тiлегiңдi айт, 

кəрi малғұн.  Бұдан былайғы iстiң жөнi сол болар.  
Жанқожа:
– Құдай болсаң өзiңдi жарылқа. Тiлегiм соңғы екенi рас 

болса, кигенi мен жегенiне мəз сен сияқты жамандарға қор 
етiп қайтемiн. Айтсам,  саған емес, тар өткелдiң тұсы болған 
соң Аллаға айтам да. Бөркiң қазандай болмасын. Аспа, төре. 
Алсаң жанымды аларсың. Сұлтандық құдайлық емес. Құдай 
бермеген тiлектi кiмнiң тарысы пiссе, соның тауығы сасық 
сұлтан қайдан тауып берушi едi. 

Сейiл:
– Əй, кəрi қақсал, көп оттай бермей сұлтан айт деп 

тұрғанда пəлсiнбей айт көкейiңде не бар? 
Жанқожа:
– Ат жалын тартып мiнгелi иығы бүтiнделмей, дастарқаны 

асқа толмай, сайын далада сеңдей соғылысып жүрген 
қара халықтың қара баласының қолына күлше ұстатып, 
қара қазаны тыныштықпен қайнаса деп ем. Сол үшiн та-
лай дұшпанның жағасын жыртып, тiзеге бастым, қанын да 
ұрттаған кезiм болды.  Өзектi жанға – бiр өлiм. Кiшi жүз 
баласы кешегi бұлғақта ел болып, тайлы-таяғы қалмай 
iзiме ерiп, айтқаныма құлақ аспай  қалың қардай бораған 
қорғасынның ортасына салғанда əкем Нұрмұхаммедтiң  ба-
сына барып, өз аузыммен құран оқып, ақ өлiмдi – абырой-
лы өлiмдi осы ретте мұсылман үшiн кəуiрмен адал ұрыс, 
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ендi бiзге бұдан артық той қайда, қан майданның   ортасын-
да бере көр деп жалбарынған ем. Құлбарақ пен Бекмырза 
айтқаныма құлақ аспай тұрған жерiмнен көтерiп аттарына 
мiнгiзiп алып шықты. Нағыз өлер жерiм сол едi. Алла бұл 
тiлегiмдi бермесiн сонда-ақ сезгенмiн. Кəрi сүйегiм жат 
жұртта қалмаса, кеудемде шыбын жаным барында бабамның 
басына ата жұртыма жеткiзгейсiң деп ем. Ол тiлектiң 
де қырын кетiп тұрған сыңайы бар. Мына келiп тұрған 
ажалдың абыройсыздығына өкiнемiн да.  Өкiнгенмен не пай-
да?! Жұртым əркiмнiң қолындағы жарты күлшеге жүгiрiп, 
алты бақан алауыз болмағанда көрер ем. Төрге отырғаннан 
басқаны ойламайтын төре, төрт түлiгiнiң түгендiгiнен өзгенi  
бiлмейтiн бисымақтар  болмағанда көрер ем. Құланды асы-
радым ат болар ма екен деп, құраманы асырадым халық бо-
лар ма екен деп. Құлан ат болмады, құрама халық болмады. 
Олай ету келмедi қолымнан.   Өкiнiшiм – сол.

Елiкей: 
– Арыстан азуын айға бiлеп мертiгiптi деген.
Жанқожа: 
– Адамның ала жiбiн аттаған жерiм жоқ едi. Бұл iстiң ақ-

қарасын бiр Аллаға тапсырамын. 
Сейiл: 
– Тəжiкелесiп тұрар уақыт жоқ. Иманыңды үйiр, Əлiмнiң 

алжыған көк төбетi. 
Жанқожа:
– Əй, Табынның тентегi! Менiң жанымды алатын сен 

емес, Алла.
Батыр оған тұра ұмтылды. Сейiл керi қашып, көптiң 

арасына барып тығылды. Үнi сол жақтан шықты.
Сейiл:
– Кiм аларын көре қал. 
Жанқожа: (Қарсы алдарында тұр)
– Жан Алла аманаты. Аманатын қашан аларын өзi бiледi. 

Сейiл, сенен де, сатқын сұлтан, сенен де сұрар сауғам жоқ. 
Бұл жер қатыншылап салғыласып тұрар Бұқардың базары 
емес. Жан алуға келген сыңайла-рыңды сұстарыңнан көрiп 
тұрмын. Арманда кетпейiн, Көкешкiмдi бергiзiңдер.

Сейлi: (Тiстендi). 
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– Көкешкi ме саған?!
Жанқожа: (Айқай салды). 
– Көкешкi! Көкешкi!
Жаңғырған дауыс ұзаққа кеттi: “Көкешкi... Көкешкi... 

Көкешкi...”
Көкешкiнiң кiсiнегенi алыстан есiтiлдi. Жау жан-жақ-

тан анталап қаптап шығып, қоршай бастайды. Батыр 
найзасын ала тұра ұмтылғанда, жапырыла кейiн қашады. 
Осы топалаңмен сахна айналады.  Жанқожа шегiншектей 
жүрiп төбенiң басына шықты. Жұрт болса маңайлай ал-
майды. Тарс та тұрс атылған мылтық дауысы. Залда 
көңiрсiген түтiн иiсi. 
Ендi сахна қаракөлеңкелене бастады. Адам анық көрiн-

бейдi. Сүлделер ғана көлбеңдейдi.  
Сейiл: (Дауыс ап-анық оңаша есiтiледi). 
– Əй, көзiң шыққыр. Көрмейсiң бе өндiршегiн. Көзде-

мейсiң бе содан. Ақсақал деймiн, мен саған айтып тұрмын! 
Саған! Мына олжа менiкi емес. Сенiкi. 
Жас жiгiт тiзерлеп отырып атты. Мылтықтың түтiнi  

бұрқ етедi. Емескi түскен жарықтан көрiнiп тұр. Арпалы-
сып жүрген батыр жай ысырылып төбе басында найзасы-
на сүйенiп отырып қалды. Сол отырған жерiнен тапжыл-
мады. 

Елiкей: 
– Əп, бəрекелдi! Сөйт! Сөйт!
Сейiл: (Ышқына шырылдап тұр).
–  Өлген жоқ əлi!  Өлген жоқ! Ат деймiн! Дұрыстап ат!
Жүйдемелете атылған мылтық дауысы, сахна сырты-

нан Көкешкiнiң иесiн iздеп шыңғыра кiсiнеген  дауысымен  
қабаттаса есiтiледi. Сонан кейiн азалы күй. Мылтық  дауы-
сы тынған. Тым-тырыс өлi тыныштық орнайды. Жөнкiлген 
ат дүбiрi.

Шымылдық.
Сəлден кейiн сахна сыртынан жыраудың жоқтауы 

есiтiледi. Бұл жоқтауды пайдалану-пайдаланбау режиссер-
дiң еркiнде.
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Бiр баласы майданның,
Құлжаманнан туыпты. 
Егей менен Киiкбай, 
Киiкбай хан атанып, 
Заманында болыпты-ай, 
Қатарынан бiлiктi-ай. 
Киiкбайдың əйелi, 
Жетi бала туыпты-ай. 
Бiр баласы Нұрымбет, 
Мұқтаж боп бiреу сұраса, 
Аямай бəрiн берiптi-ай,
Қалдырып кеулiн суытпай. 
Нұрымбеттiң баласы 
Ер  болып туды Жанқожа. 
Қамқорлық жасап халқына, 
Дұшпанын жүрдi жуытпай. 
Туралап келген дұшпанды, 
Қайтарып кейiн қуыпты-ай.
Он бес жасқа келгенде, 
Кеулiне ерлiк от алды-ай. 
Он алты жасқа келгенде,
Мiнуге сайлап ат алды-ай. 
Сол кездегi батырлар 
Тама Есет, Исатай, 
Қыстаубай мен əкесi Нұрымбет 
Халқын жинап  бата алды-ай. 
Он жетi жасқа келгенде,
 Өнеге жақсы үйренiп, 
Тықыны Жəкең өлтiрiп, 
Жанқожа батыр атанды-ай. 
Жақсыдан шола жол сұрап, 
Кеуiлге жаттап хат алды-ай. 
Жолдас болып жақсымен, 
Үйрендi үлгi мақалды-ай. 
Жиырма жасқа келгенде, 
Қарсы шықты дұшпанға, 
Оңғар деп өзiң сапарды-ай. 
Басынып келген жау болса, 
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Қолға түсiп, маталды-ай. 
Ашық даусы айбатты, 
Секiлдi үнi қоңыр қаз.
Зейлi алғыр, сабырлы, 
Тыңдауы көп, сөйлеуi аз, 
Оңаша өзi жүредi-ай. 
Ешкiмге салмайды салмақ,наз
Кiшiпейiл, ақпейiл, 
Секiлдi түсi жылы жаз. 
Бары болса қолында, 
Сұраса кеуiл жықпайды. 
Ашуы келсе, айбынып, 
Алдынан ешкiм шықпайды. 
Көп екен деп жауынан, 
Басын иiп бұқпайды. 
Қарсыласса өшiгiп, 
Кiм де  болса ықтайды. 
Жолы болды жорықта, 
Рүстем, Нəрiк шерiдей-ақ,
 Өлгенше қайтпай ықпалы-ай. 
Бiлiнсе жаудың хабары, 
Ториды алдын жағалап.
Аямады көмегiн, 
Жүргендерге паналап. 
Кiшi болса, iнiм деп,
Алдынан кесiп өтпейдi 
Жасы үлкендi сағалап, 
Жақын болсын, жат болсын, 
Айтпайды сөзiн алалап. 
Ешкiмге зəбiр бермейдi, 
Айтқанға бiреу жалалап. 
Беденiне көз тоймайды, 
Қатар жүрген құрбысы, 
Қасынан кетпей қамалап. 
Айтқаны дұрыс болады, 
Көрмесе де жобалап. 
Қалдырып кеуiл сөйлемейд,
Бермейдi азар жалалап. 
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Кездессе жұмыс ауыры, 
Қиынын сұрап алады, 
Бершi, – деп, – соны маған-ақ. 
Жақыным деп жан тартпайды, 
Дұрысына болады жақ. 
Ұзақ болғай өмiрi,
Деп тiледi қазақ ағайын,
Болар деп елге тиянақ. 
Қазақтың кеткен  кегi үшiн, 
Бабажанды өлтiрiп, 
 Өртедi жiбек шатырын. 
Ақмырзаның кегi үшiн, 
Мауыздап өзi өлтiрдi, 
Əйiмбеттей батырын. 
Алам деп кегiн жатпады, 
Түрiкпенге кеткен ақының. 
Жақынсынбай, жатсынбай, 
Қамқоршы болды қазаққа, 
“Бəрiң, – деп, – менiң жақыным” 
Төре мен сұлтан, билерге, 
Болысып елге,  қарсы болды, 
Қорғап нашар пақырын. 
Қарсы болды патшаға, 
Тигiзген елге зақымын. 
Қамаған жауы көбейiп, 
Түсiрмедi атынан, 
Есiл ердiң тақымын. 
Құралды жаумен егесiп, 
Қазалыдан кетiп ед, 
Қамын ойлап басының. 
Шамасы екен сол уақта, 
Сексеннен асқан жасының. 
Жауға түсiп ақыры,
Қаза тапты қапыда. 
Тобасы қанып қасының. 
Айтқанын қылмады қасында, 
Ерiп жүрген досының. 
“Түрi жаман саны көп,– 
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Деп едi, – жаудан жасырын”. 
Халқы үшiн қиып бiр жанын, 
Сұраусыз кеттi-ау, асылым.
Атағың қалған өшпейдi, 
Ұрпаққа қалды дабылың. 
Ақ алдында сұралар 
Жауыңа кеткен құралың, 
Орындалды бұл күнде,
Аңсаған арман-мұрадың. 
Дегенiң кеттi iзделмей, 
Бiр Алла өзi бiледi, 
Қанын кiмнен  сұрарын. 
Жатқан жерiң жайлы боп, 
Пейiштен болғай тұрағың.
Əумин деп қол жайып,
Халықтың жидым құрамын. 

  Соңы.
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Õèêàÿò

ҚҰМ ҚОЙНАУ

Тым алыстағы өңiр, бұл бiр елден өте жырақ өңiр, 
шiлденiң талма түсiнде мыс қазандай қайнаған. Көз жетер 
жер буалдырланып көгiлжiм мұнарға, былқыған сағымға 
бөгiп iрк-iрк еткен-дi. 

Көкте жалғыз бүркiт жалғыз ноқат болып қанаттарын 
баяу қағып тастап ындыны кепкен даланы шыркөбелек ай-
нала қалықтайды. Шөлiркеген, тамағы бүлк-бүлк етедi, ау-
зын аша жүрiп жердегi қыбыр еткен жəндiкке оқты көзiн 
қадайды, алабұтаның түбiнде басын көлеңкеге сұғып бөксе-
сi бүлкiлдеп жатқан ор қоянмен де, жан-жағына жалт-жұлт 
қаранып шаншыла тұрып-тұрып, бiр сəт əлденеден се-
кем алып бос топырақты бұрқ еткiзе iнiне зып берiп, одан 
жылтыңдап басын қайта көрсетiп жүрген саршұнақпен де iсi 
жоқ, шаңқан түстiң өкпенi қысқан аптабына қарамастан үш 
күннен берi бiр тыным көрмей, аттан түспестен кезiп жүрген 
өзiне əлдеқашаннан көзтаныс салт аттыға сұғын қадады. 
Қанаттарын баяу қозғап қойып, дөңгелене қалықтап, тыным 
таба алмай сонша сенделген адамнан көз алмайды. Iлуде бiр, 
онда да жанға жайлы қоңыр салқын шақта, қол-аяғы балғадай 
шомбал айғырға мiнiп шығатын жуық арада əлдеқандай бей-
маза күйге түскен осы кiсi көптен-ақ көзге етене таныс-тын. 
Залалы жоқ. Бұл да жалғыз, ол да жалғыз. Осыбiр жалғыз 
салт аттының қасына қара iлескенiн ғұмыр бойы қыранның 
көзi шалған емес. Сол жалғыз кiсiде бiрнеше күннен берi ты-
ным жоқ, құм өлкенi ерсiлi-қарсылы кезiп, бұйығы даланы 
шар еттi. Бүркiт солбiр оғаш мiнезден секем алып қал ған. 
Көптен берi марғау мүлгiп жатқан момақан өңiрдiң бейма-
ғұлым себептерiнен тыныштығы бұзылғандай... Ақ тұм-
сықта əлдеқандай сезiк бар. 

Тек киiктер ғана шұбырып келетiн шiрiген жiптей сүр-
леудiң сараңның көз жасындай жылап ағатын кiшкентай шы-
жым бұлаққа кiлт бұрылар кезеңiнде түу қияннан көрiнiп, 
“мен мұндалап” дарақ сексеуiл өсiп тұратынды. Бiр түптен 
ашамайлана тарап, iргелес үй орнындай екi бiрдей көлеңке 
түсiрер-дi. Сол көлеңкеге iлуде бiр саяқ жылқылар паналай-
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ды, əлдеқандай себептермен жалғыз-жарым қалған киiктер 
шыбындап жатады. Соның ұшар басына таяу сексеуiлдiң 
майда бұтақтары мен шөптен бытыстырып заманда салынған 
шаңырақтай қоңырқай ұяда даладағы қыбыр еткен тiршiлiктi 
қалт жiбермей қалшиып сарыла бағып отырады. Күн мен 
жел, дауыл мен жауын, ыстық пен суық əбден ақжем етiп 
мүжiп үгiтiп ұшырып алып кеткен бұтақтар мен шөптердi 
жаңалар да, жалғыздан-жалғыз тып-тыныш өмiр кешер. 

Ол да жалғыз, бұл да жалғыз. Екi жалғыз бiр-бiрiне 
үйренiсiп кеткен-дi. Əлiгi адам таяқ тастам жерге таяп кел-
генше  үрiкпейдi, отты көздерiн бiресе алысқа жiберiп, бiресе 
мойнын сəл ғана бұрып қойып тапжылмастан жолаушының 
тұлабойын тiнте қарап отыра беретiн. 

Аппақ кiрпiктерi көздерiн жапқан сол үрпек сары кiсi 
алдыңғы күннен берi бұның ұясының жанынан екi рет суыт 
жүрiп өттi. Бүркiт содан əлдеқалай мазаланып шырқау көкке 
көтерiлiп кеткен. Баяу самғап жүрiп жан-жақты түгел бар-
лады. “Қиқ! Қиқ!” Дəл бұрынғыдай өлi тыныштық. Ешкiм 
жауап қатқан жоқ. 

Баяғыдай марғау мүлгiген тылсым тыныштық. Қыбыр 
еткен жан болса-шы. Бозторғай екеш бозторғайлар да 
бұталардың түптерiне сүңгiп-сүңгiп кеткен. Қауiптенер еш-
теңе де жоқ тəрiздi, дала бұрынғысындай теп-тегiс, самарқау 
буалдырланып балқып жатыр. Тек өзiне қашаннан таныс 
ұзын ақ кiрпiктi, толық денелi жалғыз салт атты құйрығы 
жер иiскемей кезiп жүр. Неге? Басы кеудесiне түскен, 
кiрпiктерi жабық, иықтары да салбыраңқы. Кешегi, алдыңғы 
күндегiдей қытымыр да емес, бүгiн басы бос ат ауанымен 
ғана iлбидi. Бұзау тiс қамшысы салбырап, жер сызады. Сол 
болбыраған кейпi түу алысқа, бозаң ойпаңның арғы жағына 
нүкте болып жоғалып кеттi. 

Ақауыз ана-бүркiт қауiп-қатердiң жоқтығына анық көз 
жеткiзген соң қиғаштай төңкерiлiп қос тақырға қарай маңды. 

* * *
– Уа...а..., опасыз ажал! Жеттiң бе, ақыры?! Таптың ба?! 

Лағып адасып кетерсiң деп жүр едiм. Кездескен жерiмiз осы 
болды ма, сұм ажал?!  Қолыңнан келгенiңдi iстеп бақ, құдай! 
Бақ! Iстеп бақ деймiн! Аяма! Аяушы болма!
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Көзi қанталап кеткен ақ кiрпiк, толық сары шал еңкейiп 
келiп салып-салып қалғанда топыраққа бойлай енген 
қолының қыры от басының шаңын бұрқ-бұрқ еткiздi. Жалаң 
аяқ, жалаң бас, ақ дамбалының қолдан ызған жуан бауы сал-
бырай сүйретiлiп жатыр, терсiңдi ақ көйлегiнiң жеңi түрiлiп, 
бiлегi ашық қалған. 

Бес-алты күннен берi шалының тəбетiнен секем алып 
қорқып жүрген сүйегi ыттиған тарамыс қара кемпiр шегiн-
шектеп арқасын керегеге тақап қатты үркектеп бүрiсе түстi. 
 Өң жоқ, түс жоқ балықкөзденiп бозара дəрменсiз қарайды. 
Шал бұрылып кемпiрiне шаншылды. 

– Таласын! Талап алсын ындыны кепкен сор¬лыларың. 
Бердi құдай! Жарылқады! Тiлектерiң болды деп анау мырық 
ұлдарыңнан шүйiншi сұра! Құзғындай шуласып жетсiн түге! 
Таласын мына адыра қалған малды! Сенiң де тiлегiң болды, 
көртiлек ит! Доббас жетесiз келiндерiңнiң иегiнiң астында 
жүрерсiң əлi құрдай жорғалап. Жүрерсiң... Отымен кiрiп, 
күлiмен шығарсың-ақ. Уо...о... Ендi саған дəурен қайда? 
Қайда деймiн дəурен? Мiнекей! Мə! Бiткен жерiм осы де! – 
Қаны бетiне шауып қып-қызыл боп талаурап кеттi. Тұлабойы 
қалшылдап бiразға дейiн булығып қалды. – Құзғындай 
қылқылдаған көртiлек немелерiңдi бар ғой, көзiм иек қағарда 
көрсiн. Онда да көргiм келе қойса! Көргiм келсе де... Сөйдеп 
айт! Ақтар ана кебежеңдi! Адам көрмегендей сiлейiп неғып 
отырсың?! Құтыларсың-ақ əлi, ақырзаман ойбай шалдан! 
Уо...о... Сұрама! Болды тiлегiң! Шие бөрiнiң көтiндей шулап, 
көттерi күлге көмiлген  иттердiң ортасына барып мəре-сəре 
боларсың əлi! Қарық қылар. Сөйтедi олар! Сөйтедi! Əтте...
ең, көрер ме едiм сол күнiңдi! Болды! Айтатыны жоқ, тiлегiң 
болды! Мұндай тiлегi қабыл жан болармысың. Iшiңе түкiре 
бер. Перi шалған адамдай неғып отыр мынау омалып! Ақтар 
деймiн саған! Кебiнiмдi киейiн. Бол!  

Көзi алақ-жұлақ еткен тарамыс кемпiр тiзесi қалтырап ор-
нынан сүйретiле тұрып, көптен берi қол тимеген кебеженiң 
үстiндегi бес-алты көрпенi тез-ақ аударып тастады. Еңкейiп 
шашының ұшына байлаулы кiлтпен ашып, iшiндегi барын 
құшақтап-құшақтап алып келiп ортаға үйген. 

Шал жұлқынып отыр. 
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– Ананы таста! Мынаны таста! Бөрiктi деймiн, жетесiз! 
Бөрiктi!

Аһылап-уһiлеп жүрiп тойға баратындай жаңаланып 
киiнiп алды да, елең-алаңнан тұрып ерттеп қойған атына 
беттедi. Босағадан аттай бере мойнын бұрып саңырау адам-
мен сөйлесiп тұрғандай күшене айқайлаған. 

– Малға кеттiм!
Сiлейiп тұрған кемпiрi одан да əрi ушықтырып алармын 

деп тiл де қатпады. Бас сұғар өзге жерi де жоқ, ендi малға 
бармағанда қайда барсын. Соңынан барлай қарап тұрып едi, 
аяқ алысы ширақ көрiндi. Шалы атына мiнiп, төбеден əрi құ-
лап көзден таса болғанша сiлейген самсоз күйде тұрды да 
қойды. 

...Ел-жұрттан жырыла ала-бөле ышқына қашқан екi 
пенденiң қиян шет сексеуiлдiң қалың жықпылының жел-
ке тұсындағы ақшағыл құм етегiндегi бесқанат жұпыны 
қараша үйiне əлдеқашаннан соқпаған дүрбелең аяқ асты-
нан күтпеген жерден келген-дi. Көптен берi құлақ тыныш, 
көңiл марқа болатын, жалғызiлiктi көндiккен тiршiлiкпен 
күн кешiп жатқан. Кейуана бұл iстiң ақыры немен тынарын 
ойлағанда үркектей тосырқап қалып едi. Түу əнебiр жалаң 
аяқ əркiмнiң босағасында жетiм жүрген жерiнен қолтығына 
алған, сонан берi өгiздей өрге сүйреп келе жатқан, жақсы 
болсын, жаман болсын етiменен ерiсiп, қаныменен қарысқан 
шалынан айырылғандағы күйi не болмақ? Бұның қадiрiн 
ендiгi жерде кiм бiлмек? Олай-бұлай бола кетсе, ше-
шек шыққан адамдай меңiреу жалғыздықтан да құтылар, 
немерелерiн сүйiп ернiм, келiнiн жұмсап жүрегiм жылыр 
деп дəме етсе де арғы жағынан күмəн анталайды. Ел көрмей, 
жұртқа араласпай саяқ үй, жалғыз шаңырақ атанып, тасбау-
ыр болып кеттi ме кiм бiлсiн. Делiқұл үркек ой қаумалайды 
кеп. Шал əлдеқандай болып, қыруар малдан айырылғандағы 
күнi тағы не болмақ? Бауыры суып кеткен балаға сене ала 
ма? Құланбайды Құланбай дегiзген, етегi елпi, жеңi желпi 
Қатираны адам қатарына қосып, əлiбұлыққа жеткiзген осы 
қара емес пе? Қыруар малға кiм ие болмақ? Бұдан былай 
тiстегеннiң аузында, шымшығанның тырнағында кете бередi 
да... Соны ойлағанда иықтары селкiлдеп құрғақ кемсеңдеп 
қоя бердi... Малға да бауыр басып қалыпты. 



107

Көзi қанталап тiстенген ашулы шал былай шыға бере: 
– Жо...оқ!  Өлмеспiн!  Өлмей-ақ бағармын! – деп жал-

ғыздан-жалғыз айқай сап тақымын қысып-қысып жiбе рiп, 
сүрiске мықты жуан сiңiр шомбал ақбақай торыға қамшыны 
салып-салып жiбердi. Тың ат бұйқыт қимылдан үркiп, ыты-
рынып жүйтки жөнелдi. Құланбай тiзгiн тартқан жоқ. Қайта 
аттың одан бетер дiрдектеп ышқына түскенiн қалады. Тiсiн 
қашыр-құшыр қайрап, қамшының сабын сығымдады. Күшiн 
байқамаққа екi қолының саусақтарын ашып-жұмды. Ырқына 
əзiр көнiп-ақ тұр. Қуат бар! Бар екен қуат!

Есiтсе құлақ сарсылады.  Өзi құралыптас, тiптi өзiнен де 
жас адамдардың көбi қазiр осы залымнан кетiп жатыр, алғаш 
құлаққа тигенде бiр, əсiресе, ақ шөлмек болып қурап, сауды-
рап қу сүйегi қалған ұсқындарын көргенде “құдай-ай, бетiн 
арман қыла көр” деп iштей түшiркене шошынып, аза бойы 
қаза тұратын. Ендiгi кезектiң өзiне келгенiне күмəнсiз анық 
көзi жеткенде, ұйқысы бұзылып, тұлабойы қалтырап қатты 
шошынды. Шошынды да шыбын жанын қоярға жер таппай 
жанықты. 

Анадан туғалы осы жасқа жеткенше өтпелi-кетпелi тұ-
мау-сұмау болмаса, “қыңқ” деп ауырып төсек тартып көр-
меген екен. Мына пəленiң қайдан, қалай жабысқанына 
таң. Таң болғанмен ендi шара жоқ, ешқандай да шара жоқ. 
Əу баста шынашақтай бiр түйiн жұтқыншақта əрi-берi 
жүгiрiп жүргендей сезiлген, жон арқасы бүрiсетiн болған. 
Əлдеқандай бiрдеңе болар деп мəн берген жоқ-тұғын. Сəл 
кейiн қою тамақ қинала өтетiн болды. Сол кезде барып қатты 
шошына шынттап қауiп алған. Кеше кешкiлiк тағам түгiлi 
су да өткiзе алмады. Суытылған бiр кесе шайды жұтуға екi 
рет əрекеттенiп, екi рет қайта тастады. Сонан-ақ аза бойы 
қаза тұрған. Бiр күннiң iшiнде таңдайы жұтынуға да келмей 
құрғап қалды. Есiтiп жүрген жайларды сарапқа салып есеп-
теп бақса екi ай, төрт ай, тəңiрi жарылқағанда алты айлық 
қана ғұмыр қалған екен. Соның қайсысы? Бұл науқас онан 
əрiге жiбермейдi. Əзiрге мына күш, мына қуат селтитiп жүр, 
ертең бұл қайтқан соң көзiң жəудiреп саржамбас болып тө-
сек тартып, сонан жауырының жерге тигенше өлiм мен 
өмiрдiң арасындағы бейшараның қор күнiн кешпекшi. Сол 
азарын айтсайшы. Сұм ажал өзiнiң қанды шеңгелiне мықтап 
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алған соң күн сайын сығымдап, сөлiңдi сорып қурата бер-
мек. Ендi iлгерi жол жоқ, титiмдей үмiт жоқ. Тек ажалмен 
ғана беттесуге тиiссiң. Бұл науқастан сауықты деген адам-
ды естiсе құлағы керең болсын. Бiттi. Бүгiн болмаса, ертең 
бiтедi. Жетпiс жылғы арпалыс, қуаныш, сүйiнiш, бейнет, кек, 
үмiт – бəрi де сарқылды деген сөз. Ендi сол сарқындыны 
өз қолымен өлермендене ұрттап, мейiрдi соңғы рет бiр 
қандырмақ.  Өз қолымен жинаған малын қимайды, соңғы рет 
қарап келмекшi, асықпай түгендей көрiп, көзiмен iшiп-жеп, 
бiржола қоштасып қайтпақшы. Онан басқа не қызығы бар, 
қандай қимасы бар едi бұл антұрған жалғанда?

Жаман қатынға айбат шеккен құр айғайы болмаса, сұм-
дықты iштей мойындаған. Мойындамасқа да шарасы жоқ-
тын. Аңшының ұры қақпанындай аяқ астынан ойламаған 
жерден қапқанына көне алмай асаусығанмен титiмдей де 
амал жоқ, шара таусылған. Талайлар көнген. Ойлап қараса, 
сұрқия ажал кiм-кiмдi де көндiрген. 

Былай шыға бере, өзiмен-өзi жалғыз қалған соң сабасына 
түсiп, сап-сап басыла бастаған. Ендi бойға бiрте-бiрте сiңген 
удай ащы запыран əлек-шəлегiн шығарып, iштей мүжiп жеп, 
шарасын қалдырмай дiңкелетiп бара жатқан едi. 

Ендi мүлгiп отырған күйiнде ес бiлгелi кешкен жайла-
ры соншалықты ыстық бабымен көз алдына кимелей бердi, 
ышқынған ұшқыр көңiлге иiрiле бердi. 

Оу бастан арпалыспен басталып, сонысынан бiр танбай 
екi жаққа кезек ауған теңдей аунақшып келе жатқан ғұмыр 
екен...

* * *
Тоғанас қария таң қараңғысынан тұрды. Түртiнектей пы-

шылдап киiнiп жүргенде кемпiрi де басын көтерген. “Сон-
шама ертелеткенi несi. Аяқ жолын көретiн жарық түскен 
соң-ақ шықса да үлгiредi ғой” деп iштей ойлады. Орнынан 
көтерiлiп, бетi-қолын жуатын құманына су толтырып алып 
келiп, алақанымен аузын көлегейлеп есiнеп қойды. 

– Самауыр қояйын ба?
Шал таңдайын қақты. Бiлегiн түрiнiп жiберiп еңкейiп 

отырып салқын суға жуынып алды. 
Далаға шығып, қараңғылыққа көзiн үйретiп, жан-жағын 

барлады: отар бырт-бырт күйiс қайырып жапырылып жатыр, 



109

бiр де бiрi орнынан тұрмаған. Əлi ерте екенi ерте. Майлыаяқ 
сүйретiле көтерiлiп, керiлiп аяғына сүйкендi. Құтжол да 
отардың арғы жағынан келiп, құйрығын бұлғаңдатып қойды. 

Үркер семген. Ыстық мерзiмнiң түнiнде самаладай ба-
ды наған жұлдыздар бiрте-бiрте көмескi тарта бастапты. Ат-
тар ға беттей берiп: “Бəрекелде... Күн бүгiн де жанғалы тұр. 
Талтүстiң аптабында қалмай Тасшегенге жетiп құласам. 
Шай  ланып алып, күндi арқаға салып жүрiп кетсек, кешқұрым 
Қосбұлақтың да төбесiн көрмес пе екенбiз” деп нобайлап 
қойды. 

Мiнiс аты Кертөбелдi орнынан тұрғызып, үстiне жабысқан 
құмды алақанымен сипалап түсiрдi. Үй жанына жетектеп 
келiп, жайлы етiп ерттедi. Ердiң артына кешкiлiк дайындап 
буып қойған жорғаның əбзелдерiн бөктердi. 

Үйге қайта кiрiп, ағаш тегенеге құйып ұсынған шұбатты 
түрегелiп тұрып жұтты. Сап-салқын, саумал да емес, ақырып 
ашымапты да, бабында екен, шөлiркеп тұрған таңдайы жiбiп 
мейiрленiп əрi тоғайып қалды. Ақ қылау араласа бастаған 
шолақ жирен мұртын етектей орамалмен сүртiп, кемпiрiне 
арнайы бұрылмай-ақ отардың жайылымын тапсырды. 

– Қобының батыс жағын ала қоңырлықты бетке алып, 
Бəйдiлданың бытқылына бойлатпай қайырғайсың. Сол жақ 
тың. Екi-үш күнiне жетедi. Менде де не тағат болар дейсiң. 
Тек бас босаса қайту ғой. Əйтеуiр, Алла абырой бергей де...

Кемпiрi бүктеулi қоржын ұсынды. 
– Бөктерлiгiңе iле кетсейшi. Қант, шай аларсың. Барын 

осы ретте салады ғой. Үндi шайдан озаттарға үлес беретiнi 
де болатын-ды. Кездеменiң де тəуiрi болса...  Өзiң бiлесiң... 
Əлдеқандай Айсары жанға жарайтын қызығарлық зат берiп 
жатса дегенiм да.

Тоғанас көзiнiң қырын салып, қоржынды бiрден мақұл 
деп ала салмай, тыңдамай итере тастаудың да ретiн таба 
алмай кiдiрiстеп қалды. Зiп-зiлдей қомақты ақшаны да 
орамалдың түйiнiн жазбастан сандықтан алған күйi ұсынып 
едi, жақтырған жоқ. 

– Менi бiр базарлап бара жатыр дейсiң бе. Қант, шайыңа 
жететiнiн бер де қой. Лəпкiден өзiң көрiп аламасаң, матаңды 
танымаймын. Дүйiм жұрттың көзiнше бақалшыға ұқсап ақ 
тер, көк тер арқаланып жүрсем сол...
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Автодүкеннен де таңдаған затты алу оңай шаруа емес, 
алдымен тапсырып, содан кейiн көзiң төрт болып күтесiң, 
əкелiп бергеннiң өзiнде де əбден сəлеттеп болады. 

Соны бiр ойлап қойса да, жол жүргелi тұрған шалының 
бетiнен алған жоқ. Үнсiз келiскен күйi буулы түйiншектi 
шештi де үстiнен оншақты қағаз алып бердi. Шалы бетiне 
де қарамастан “шай берiп жатса көрермiз” деп белiнен бiр 
бүктеген күйi жан қалтасына сұға салды. 

“Уа, жол оңғарыла көр да” деп ырым етiп, табалдырықты 
оң аяғымен аттады. 

Жайменен басып қара жорғаның жанына барды. Ат 
манадан-ақ үй жақтағы қимылды аңғарып, осы бетке 
жалтақ-жұлтақ қарап елiрiп тұрған. Иесi жақындағанда 
тыпыршып оқыранып қойды. Қасына келiп, сағақтығын 
уатып, тұлабойын сипалап өттi де, сауырын қаққылап, 
шылбырын шештi. Жорға аттың тiзгiнiн қысқалау тар-
тып, жетекке алып, ат маңдайын Тасшегенге бұрды. Ерге 
нығарлана жайғасып отырып жатып, осы ретте арнайы 
шығып келе жатқан қара жорғаның жолын бере көр деп, 
iштей тағы бiр тiлек тiлеген.    

Иелерi салт атпен дара шыққан соң “тақымымыз бiр жа-
зылатын болды-ау” деп елiксе керек, Майлыаяқ пен Құтжол 
шағылға дейiн ерiп келiп едi, сол жерде жүгендi тартып, 
екеуiне де зекiрiп, отырғызып тастады. Екi ит иесiнiң неге та-
стап бара жатқанына түсiнбей, анадай жерде отар мен шалға 
кезек қарап шоңқиып отырды-отырды да, кейiннен өздерiн 
шақырған дауысты есiткен соң амалдың жоқтығынан үйге 
қарай селқос бұрылды. 

Шал жаман ырымға балап, əдейi сыртына бұрылып 
қараған жоқ. Иттердiң иесiнiң ұлықсаты болмай  ере алмай 
қалып қойғанын жауырынымен-ақ сездi. 

Қасында кiшкентай ғана жаппасы бар жалғыз қараша үй, 
сол қараша үйдегi жалғыз кемпiр бұйрат құмның ортасында 
жабау күйде қала барды. Соны ойлағанда жүрегi шымырлап, 
тұлабойы босап қоя берген. Онысын дереу жасықтыққа ба-
лап, “Тəуекел. Тəуекел де ендi” деп қайта ширады. 

Əрқашандағы асықпайтын да аптықпайтын мiнезiне ба-
сып аяңмен ғана жүрiп отырды.  Өз шыдамына кəмiл: тек 
қана аттарды болдыртып алармын деп ойлаған. 
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Шегендi құмның көңiнен əрi құлай бергенде күн қып-
қызыл болып шатынап шықты. “Ертең бəйгi басталар күнi 
осы мiнезiне бақпаса игi-дi, – деп бiр қауiп түйiп қойған. – 
Бүгiнгiсi ешнəрсе емес”. Көңнiң арғы етегiндегi сортаңды 
төтелей кешiп келе жатқанда жер шамасын тағы бiр болжа-
ды.  Өз есебiне бақса, Тасшегенге күндi қыздырып барып же-
тер, қалайда аттарды болдыртуға болмайды. 

Түнiмен байлауда тұрған ашөзек жануарлар шалып оттап 
келедi. Жүгендi бостау тастаған, “отын ала жүрсiн” деп қара 
жорғаның шылбырын да ұзындау жiберген. Жүрiстен де 
қалмай, отын да ұмытпай шашақтанып əбден төгiлiп пiскен 
еркектi қомағайлана орып түседi.  

Жолай өрiстiң реңiне көз салды.  Өрiс дейлiлеу көрiнедi. 
Əзiр көз тоятын кейпi бар. Анау – қасқа шағылдың арғы 
етегiндегi Байқабыл қыстауы. Шөбiнiң бiразын түсiрiп 
тастаған болуы керек, қомақтылау қараяды. Онан қозыкөш 
жер Раттың қыстауы, екi қыраттың кең аңғарында отырар, 
əрi ықтасын, əрi отықты. Екеуi де бұған тетелес iнi болып 
келедi. Байқабыл болмаса, Рат өскен-өнген жан. Балалары 
үйiрiлiп маңында жүр. Аса белi бүгiлiп бейнет көрген жоқ. 

Тəуiрi, қыстау маңына тiс тимеген екен. Осының бəрi – 
Сабалақтың еңбегi. Байғұс тiзесi сорайып ат үстiнен түспейдi. 
Бiр-жар үйiр саяқ жүрсе жүрген шығар. Ат тұяғының iзi 
мен əлi қурай қоймаған тезек көзге əредiк-əредiк шалы-
нады. Əнебiр үрпек төбенiң арғы етегiнде бұлақ бар. Кен 
iздеушiлер ме, мұнай iздеушiлер ме əр жердi шұқылап жүрiп 
бұлақтың көзiн тауып кеттi. Сол бастау бас еркiмен жүрген 
малға оң болып қалды: бұрынғыдай кiсi қолына қарап құдық 
басына қаңтарылмайды, аяқтары созылып еркiн жайылады. 
Мынау – соны төңiректеген малдың сорабы. 

Қазiр қаракүрең тартып күйленген дейлi киiктер де елдiң 
сиректеу жағын қолайлайды. Тұяқ iздерiнен аңғарып келедi, 
шұбырынып келiп осы оңаша бұлақтан сусындап кетедi екен. 

Күн қыздыра берген соң үлкен ақ орамалды қалтасынан 
алып, желбегей жамылып, сыртынан қалпағын бастырып 
кидi. 

Еркiн қапталдасып, бейқам шалып оттап келе жатқан қара 
жорғаға əрi сынай, əрi сүйсiне көз тастап, емiс-емiс үмiттi 
ойға берiлдi. Жорға туралы ойға берiлуi сол-ақ екен, iшi жы-



112

лып қоя бердi. Қашанда қолда туған төлдiң қай-қайсысы да 
иесiне ыстық, соның iшiнде осы жорғаның орны өзi үшiн 
тiптi бөлек-тiн. Қалыбында жоқ адам “қара жорға пəлендей, 
түгендей” деп мақтаншылығы ұстап сырт адамына күпсiнген 
емес, iштей ғана тояттап, үмiттенiп те жүретiн. Бiрақ, жұрт 
сүрiсте анық-қанық көздерi жетпесе де бұл шалдың қара 
жорғаны көзден таса етпейтiн мiнезiнен-ақ оның құнын 
жорамалдай беретiн. Əркiмде ерекше сүйкiмдi бiр мал бо-
лады. Қара жорға бұның көңiлiн делбейтiн маңдайындағы 
сол ерекше малы едi. Қызылдағы атақты ершiге арнайы са-
лауаттап, iрi қараның құнына тек қара жорғаның өзiне ар-
нап əбзел дайындатқан.  Өмiлдiрiк, жүген, қос тартпа, шiдер, 
тұсауына дейiн мыс шегелеген қайыс. Зергер тоғаларын 
да қолдан соққан. Көксауыр ер күмiс шегеден едəуiр ауыр 
тартқан, əйтсе де берекет тапқырдың iсi сондай жайлы, аттың 
арқасын алмайды. Ақ киiзден арнайы жұқалап бастырған 
тоқымдардың шаңырақ мүйiз өрнегi бiрiнен-бiрi өтедi.  

Күзеу тамамдалып, бағлан қозы əбден былқып пiсiп, 
енелерiнен ажыратылып қол едəуiр босаған кезде құм 
жайлаған шопандар арасы тойға бөгедi. Бұдан былай əрқай-
сысы өз қыстауларына тарап, ағайын арасы қашықтай 
түсетiндiктен жұрттың кезекке таласып жатқандары. Сон-
дайда арнайы жiберген адам арқылы хабар жетер. “Төкең 
бiздiң осы тойымызда болсын”. Барлық салтанатымен қа-
ра жорғаға мiнiп, аспай-саспай барып қайтар. Сабы мыс 
сақиналы қызыл тобылғы оналты өрме шашақты қамшысын 
бос тастап жiберiп ауанымен ғана жүрмекшi. Анда-санда, 
оңаша шыға бере, онда да көкiректегi желiктiң сарқыншағын 
басу үшiн қара жорғаның басын жiберiп алар, жарықтықтың 
үстiнен су төгiлмейдi-ау, төгiлмейдi. Масаттанып жаны жай 
тауып, тұлабойы сергидi. Қиялына қанат бiтiп, көңiлi тасып, 
мамыражай маужырап рақатқа бөленер. Көрген желiкпе 
жұрт “жорғаны бəйгеге қоспай бағын байладың” деп жатар 
да жабысар. Ондай желдiрмеге қозатын Тоғанас жоқ. “Əй, 
қайтесiңдер жаман шалды əурелеп. Бiздегi желiк əлдеқашан 
басылған” деп, күлiмсiрейдi де қоя салады. 

Құлын кезiнде көзi түскен. Енесi месқарын ақбақай 
торының əудем жерлiк қана жорғасы бар-тын, одан əрi 
берекесiн алып дiкектеп кетедi. Онан жорға тұқым өнер-ау 
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деп дəметiп жүрген бұл жоқ-тын. Нөсер жаңбыр жауатын 
бiр күнi алдына салып қуа жөнелгенде көзi шалып қалды: 
тоқсанмен қарбалас Ақиiрiмде туатын моншақтай ғана 
қара құлын шетке шығып алып құлдыраңдап тайпалтып 
барады. Үйiрдi əдейi кiдiрткен жоқ, қуды да отырды, қара 
құлын жорғасын бұзбады. Көзi жайнап, көргенiне сене ал-
май жүрегi жарылардай қуанды. Үйге аптығып ентiгiн баса 
алмай күлiмсiреп тасып оралды. “Кемпiр, анау қара құлынға 
оң көзiңдi қатты сал. Енесiн қақтаушы болма. Шет байла. 
Жылқының аяқ астына түсiп, майып болып жүрмесiн”. Қыс 
болса месқарын торыны қолына алды, мəпелеп ерекше күттi. 
Қара құлын енесiн арда емiп жұлындай болып еркiн өстi. 
Жастайынан шалдың қолына əбден үйрендi. Кейде өрiске 
тек қара құлынды көрiп кету үшiн ғана келетiн. 

Жабығулы жанға тəңiрiнiң өзi арнайы жiберген сыйы деп 
ұқты, азды-кем ғұмыры қалған шығар, сол кезеңде жаны 
серги жүрсiн деген болар, деп iштей болжамдады, жорғаны 
солай пайымдап қастерледi де. “Атымды шығарайын, 
жұрттан асып дəрежемдi өсiрейiн” деп көлiк сабылтып ар-
найы iздеген емес, ат пен атан берiп сатып та алған жоқ, 
қуаныштың, көңiл медеуiнiң өзi ойламаған жерден момақан 
шалды iздеп келдi. 

Бүкiл малы бiр төбе, қара жорғасы бiр төбе. Екi тiршiлiк 
бiр-бiрiне бауыр басардай-ақ басқан. 

Көзiқарақты малшы “Жорғаңды сүрiске сал. Қызығын 
көрелiк. Құдай бiледiсi жоқ. Бəйгенi алып тұрсың” деп 
желiктiрердей-ақ талай желiктiрдi. Оған да алып-ұшпады: 
туғалы ешкiммен бəсекелесiп көрген емес, ондай мiнез 
ендiгi жерде қайдан бiтсiн, көз тиiп жорғамнан айырылып 
қаламын ба деп қорғаштап, iштей қауiп етедi. Ал, əлдеқалай 
жорғадан айырылып қалғандай болса, тап қазiргi тоқмейiл 
күнi не боларын өзi де бiлмейдi. Жорға бейнет пен қайғының 
ортасында тiршiлiк етiп келе жатқан өмiрiне түскен жарық 
сəуле тəрiздi бұл үшiн.

Əнебiр кезде қылаң торы жорға дөненi болған. Көзге iлкi 
түсiп, ауыл арасында сөзге ендi ғана iлiккен. Немере iнiсi 
Ырзағалидың əскерден келiп, əлi үйленбей, желiгi де басыл-
май басасау бұлаң жүрген кезi. “Ошақтыдағы қыз ұзататын 
тойға барып қайтайын, көке, қылаң торының терiн бiр күнге 
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қи”, деп отырып алды. Iнiсiнiң ұшқалақ мiнезi өзiне кəмiл, 
қайтерiн бiлмей қипалақтап қатты абыржыды. Бермесе қымс 
етсе өкпесi қара қазандай болып шыға келетiн ағайыннан 
айырылады, берейiн десе мал қадiрiн бiлмейтiн неме дуға 
түскен соң бабына қарай ма, өкпесiне теуiп зорықтырады. 
Оның үстiне, ащы суға құмарлығы тағы бар. Астындағы 
атын бердi – алмады, теңбiл айғырды ұстап берейiн дедi – 
бас тартты.  Қыз көзiне түсуден басқа дейi жоқ желiктi неме-
ге тек осы жас жорға керек екен. Жұрт мақтауын келiстiрiп, 
көңiлiн тек қылаң торыға ғана шөгерiп қойған болып шықты. 
Адам көңiлi бiр атым насыбайдан, “тайының бiр күндiк терiн 
қимады” деп, желiктi жiгiт байыбына бармай-ақ ағайынға 
жаяйын деп отыр. Оның ар жағындағы ағайынның өкпесi 
дап-дайын. Қинала-қинала дөнендi ұстап берген. Бəрiн ал-
дын-ала бiлгендей-ақ ауылдан былай шығарып алып, терi 
алынбағанын, суытылмағанын, жас неме дүбiрге түскен соң 
аласұратыны сөзсiз, додаға түсе бермей, басын тарта оты-
рып абай болу керектiгiн қайта-қайта тапсырып едi. “Ойбай, 
көке, менi бiр ат мiнбей жүр дейсiң бе?! Құп! Бəрi болады. 
Айтқаныңызды екi етпеймiн” деп, жылмаңдап тез келiсе 
кеткенiнен тағы бiр кiпi алған. 

Екi күннен кейiн дөненнiң етiн түйеге артып əкелiп тұр. 
Басы салбырап, бұның бетiне тура қарай алмай, бiрдеңе деп 
мiңгiр-мiңгiр етедi. 

Болар iс болды. Не айтпақшы екенiне құлақ асқысы 
да келген жоқ. “Мал ашуы – жан ашуы”. Қаны мұндай 
қараймас. “Кет! Құры! Екiншi көзiме көрiнбейтiн бол!” - деп 
түтеген күйi қамшы сабымен есiктi нұсқады. Сол оқиғадан 
соң қатты шөгiп қалған едi, кеудесiн өкiнiш тырналап, ұзақ 
уақыт еңсесiн көтере алмай мойып жүрген-дi. Малдың да 
малы бар. Əйтеуiр, сырты түктiнiң бəрi ат емес. Жақсы ат – 
ер қанаты екенiн бұл жұрт қашан түсiнедi, қашан ғана малға 
малша емес, ол да тəңiрiнiң тiлсiз құлы ретiнде адамдық ая-
нышпен қарайтын болады? Жануардың жазығы жанының 
қиналғанын айта алмағандығы ма? Ол айта алмаса, бұл екi 
аяқты немеде көз бар емес пе, жан мен көңiл, түсiнiк бар 
емес пе? 

Мəн-жайын кейiн балалардан есiттi. Желiктi неме араққа 
тойып алып, дөненнiң өкпесiне тепкiлеп екi күн бойы 
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үстiнен түспеген: мүшеге де араласқан, сүрiске де қатысқан, 
көкпарға да салған. Обалдағы-ай! Малдың обалы жiбермегiр 
неме-ай!

Тексiз малдың мерт болғандығын есiттiрмейдi. Ол да 
бiр ет. Əмзе қожа арнайы алдын-ала келiп естiрткен. Тексiз 
малға жұрт қайыр айтпайды, ауыл ақсақалдары жиналып 
келiп, жорға дөненге қайыр айтқан. Бағы ашылмай қыршын 
кеткен қылаң торыны ойласа болды, осы күнге дейiн iшi 
уылжып сала бередi. Бiр ұрттам сорпасын iшуге бата алған 
жоқ, терi үстiнен жұртқа таратқызды.                

Төгiлiп тұрған нағыз бипаз жорға-тұғын. Амал нешiк, 
қаншабiр жаныңа балағанмен, мал түгiлi адаммен де бiрге 
өлмек жоқ. Көрер қызығын көре алмай, мың да бiр гүлi 
ашылмастан, жануардың өз бабымен көсiлiп, бəйгеге де түсе 
алмай қыршын кеткенiне əлiге дейiн қатты өкiнедi. 

Бұл да бiр сағынтып жетер думан. Тойдың болғанынан 
боладысы қызық. Алдымен “пəленбай жерде пəленбай күнi 
малшылардың аудандық слетi болады” деген күмпiлдеген 
жаңғырық шаруаларын күйттеп бұйығы жатқан момақан да-
ланы дүр-дүр сiлкiндiрiп өтедi. Əр шаруашылықтан пəленбай 
адам шақырылады, пəленбай үй тiгiледi екен, соған совхоз 
басшылары тəуiр деп пəленшекеңдердiң үйiн саусақпен са-
нап тұрып атапты-мыс. Содан-ақ жұртта дегбiр қалмады.  

Бəйгесiз той той ма! Малшы қауым ең алдымен аяқ же-
тер жердегi бəйгеге қатысар-ау деген аттарды ойша сарапқа 
салар. Осы төңiректе алыпқашты ду-ду əңгiме күмпидi. Ана 
совхоздың анабiр аты, мына совхоздың мынабiр аты... Бiрақ, 
айтты не, айтпады не көмбеге келгенде бақ бiледi. Сол хабар 
тарағаннан бастап-ақ қыс бойы мал соңында, одан берi төл 
алу, малды қоңдандыру, қырқым, қозы айыру деп сабылып 
жүрген қауым кəдiмгiдей күмп-күмп желiгер келiп. Бары 
жалма-жан атын баптайды, жоғы иыққа iлiнбей су жаңа 
күйiнде сандықтың түбiнде базданып жатқан киiмдерiн 
шығарып, ық жаққа қарай сiлкiлейдi. Əркiм барымен тойға 
дайындалады, жылына бiр соғатын дүрмекте қызық көрiп 
сергiп қалғысы-ақ келедi. 

 Өткен жылы аудан қыстан титықтап шықты. Көрсет-
кiштердiң қай-қайсысы да төмен болған соң той өткiзiлмей 
қалды. Малшылар дəмеленбеген де. Биыл той болатындығы 
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бiр ай бұрын хабарланды. Жұрт жалма-жан жамыраса 
қарекетке кiрiскен. Тағы бiр күнi: “Космонавт қатысады 
екен” деген хабар дүңк ете қалды да, той тағы бiр апта 
кейiнге ысырылды. Қыр жайлаған қауым онан жаман желiгiп 
ынтыға түстi. Содан кейiн “жерлесiмiз СССР Халық артисi 
Гүлфариза келемiн деп Алматыдан арнайы хабарлапты” де-
ген хабар тағы жаңғырықты. Соның бəрi тоғысып, жұрттың  
ынтасын бұрынғыдан да аулады. Қазiр қала жақтан не со-
вхоз орталығынан бiреу көрiнсе болды, амандық-саулықтан 
кейiн алдымен бажайлап сұрайтыны – той хабары. 

Алғашқы сыбыс құлаққа тигеннен-ақ “Əп, пiрiм! Талапты 
оңғара көр” деп өрiсте бос жүрген қара жорғаға ноқта салған 
едi. “Əй, нар тəуекел! Жастықтың соңы, кəрiлiктiң алды 
демекшi, мен де бағымды сынап көрейiн, қызығыңды жұрт 
та көрсiн, жарықтығым. Қашанғы кəрi шалдың тақымында 
қаласың. Əлдеқалай тұяқ сүрiнбесе, халық сүйсiнiп, мерейiң 
де өссiн. Бағыңды байлап бұқпалай бермейiн” деп өзiн-
өзi қайрап, желiк бiтiп, талапқа мiнген-дi. Үйдiң қасынан 
жорғаға арнап бастырма көлеңке жасады, əлдеқандай бо-
лар деп, сақтап жүрген бiр қап сұлысын шығарды. Қойдан 
келу бойына Үржамалға сенбегендей үйге соқпастан соған 
бұрылады, жемiн берiп, үстi-басын сипалап айналшықтап 
қасында көп жүретiн болды. Онсыз да сергек ұйқы сиредi, 
ыстық күндегi бейнетi еселене түстi. Үйге келген соң қашан 
су берiлiп, жемге қойылғанын кемпiрiнен тағы бiр түгендеп 
алмақшы. Түнемелiк кең тұсап жiберiп, отықтырып алады. 
Ертеңгiсiн көлеңкеге қайта байлайды. Қара жорға биыл 
беске шығып тұр. Бұл – жылқының сiңiрi жуандап, əбден 
толысқан дейлi шағы. Бар қасиетiн сарқып танытар дер кезi - 
осы. “Жануар, не болғанда таланын бiр сынап көрсiн де” деп 
бейқам шалып оттап келе жатқан жорғаға көзiнiң қиығын 
баяу ғана салып өттi. 

Аспанда шөкiмдей бұлт жоқ, дала былқып тұр. Айнала-
ны iркiлдеген сағым мұхиты көмген: көз алдына күмпiген 
көкшулан сулы көгiлжiм көл елестейдi, сонау-сонау алыста 
қарайған сексеуiлдер мен дүзгендердiң түбiрлерi жерге ти-
мей аспанға iлiнiп қалған, басқа қарайғанның барлығы тегiс 
iрiп, буалдырлана ыбылжиды, көгiлжiм мұнарға шомылып 
дiр-дiр қозғалады. 
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Түс қыза аттар да тояттаған болар, жерден бастарын 
тартты. Ауық-ауық пысқырынып қойып, құйрық-тарымен 
шыбын-шiркейдi үркiтiп тастап соғып келедi. “Шөлiркейiн 
дедi, – деп түйiп қойды. – Сабалақ ағаларыңа бiр жетсеңдер 
бəрi де болады əлi. Азғантай сабыр”.  Өзiнiң де таңдайы кептi. 

Ойпырмо...ой, ой дегенiң таусылсайшы бұл. Əсiресе, 
осындай жалғыздан-жалғыз шыққанда оңаша қалған соң 
анталай қаумалап тұтаса басады дейсiң бiр. Бiрiнен кейiн 
бiрi түйдектеле келiп, түу алысқа ұзата бередi, ұзата бередi. 
Пəленбай жыл, пəленбай уақыттан берi талай аңызаққа 
қақталып та, талай суықта бүрiсiп жүрiп те ешуақыт ойдан 
арылған емес-тi. Шегi де, шетi де жоқ көл-көсiр тұңғиық 
мұхит тəрiздi. Тiрi адам солай етедi. Ойлай бередi, ойлай 
бередi. Қазiр де мынабiр жорғаның таланы қалай болар екен 
деген күдiк аралас үмiттен өзге алаңы жоқ көңiлi əлдебiр 
ойдың иiрiмiне ерiксiз жетелеп баяу ғана малти берген. Мы-
нау буалдырланған ауа ой теңiзi де, мынау дүңк-дүңк басып 
келе жатқан жер сол шыңырау теңiздiң, əлде, тiптi, мұхиттың 
түбi болар. Кешiп жүре берер, жүре берер. Таусылса, өзi – 
мына бақыр басты пенде – таусылар, ой таусылмас, жер де, 
кеңiстiк те таусылмас...

Тап бүгiнге дейiн айнымас екi жан серiгi бар: дала мен 
оңаша ой. Осы екеуiнiң бiрiнен айырылса, Тоғанас шынымен 
жетiм қалар-ды. Қаншама жылдар бойына далаға тым бауыр 
басып кеткен екен. Кiмге жосықсыз шашырап жатсын. Оны 
өзi iштей бiледi. Бiлiп бұйығы түйедi де қояды. 

Ендi əлдеқайдан қызы Айсарының, одан қала бердi 
кемпiрiнiң болашақ қамы келiп қаумалады...

Тасшегеннiң сыртындағы қызыл нардың өркешiндей 
жалаңаш құм жал белең бердi. Алғаш ол да көгiлдiр 
сағымның үстiне iлiнiп, қалт-құлт бұлдырап тұрып, жақын-
даған соң жерге түсiп бiрте-бiрте қуыс-қолатына дейiн 
алақанындағыдай айқындала бастады. 

Тiлi салақтап тұтамдай көлеңкеге тығылып жатқан қарала 
төбеттiң жолаушыларға үрген ерiншектеу дауысын есiткен 
болар, Сабалақтың өзi мойны сорайып үйден жалаң аяқ, 
жалаң бас үрпиiп шыға келдi. Үстiнде əйелi айбақ-сайбақ 
көктеп берген ақ майка, үйлiк жеңiл ала шалбарын тiзесiне 
дейiн түрiп тастаған. Апайтөстенiп бұған сəл ежiрейе қарады 
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да таныды. “Аяқты керегеге асып тастап, домбыра шертiп 
жатқан боларсың-ау, сабаз” деп ойлады Тоғанас. 

Үйдiң жанында байлаулы тұрған қайқы бел, шолақ 
құйрық күреңi екi бiрдей атты көрiп, құлақтарын қайшылап 
кiсiней елiрiп тыпыршып қойды. 

– Төке, мында бермен қарай. Мiнекей, былай, – деп алы-
стан айқайлап оңашалау жерқазыққа бастады. – Ассала-
маумағалейкум! Уа, талап оң болғай. 

Ат үстiнде тұрған бұған күректей жалпақ алақанын 
ұсынып, қара жорғаға күлiмсiрей жарпақ-жарпақ қарады. 

– Үйге кiре берiңiз.  Өзiм жайғастырамын. Бодобоз бала 
хабарыңызды жеткiзген. Төкең осы түсте неужели шаң бер-
мес деп күтiп жатқаным ғой баяғы...

Əкесi келгендей-ақ екi езуi екi құлағына жетiп ыржиып 
жүр. Аттарды қаңтарыңқырап əрқайсысын  бөлек байлап, 
үйге ендi. 

– Құдайдың күнi жанып кеттi, ə?! Шай дайын болғанша 
жантайып шамалы тынығып алыңыз. Қайта ерте шығыпсыз. 
Аттар суыңқыраған соң, өзiм суарып келемiн. Кеше малшы-
ларды аралап жүр екен, парторг айтып кеттi. Бiзден алты үй 
тiгiлетiн көрiнедi. Соларды бүгiн кешке жеткiзедi. Күннiң 
жүзi ауа шығып кетсек, ауанымызбен жүрiп отырып ел жата 
құламаймыз ба?

Балпылдап астын-үстiн сөйлей жүрiп, киiмдерiн керегенiң 
басына iлдi, өз қолымен төрге көрпе салып бердi. Сыртқа 
шығып, шидi ысырып, жабықты түрiңкiреп, iргенi кеңейтiп 
ашып келдi. Түндiк жабулы. Аз да болса жанға жайлы леп 
естi. Шал келiнiмен амандасып, бұны танып күлiмсiреп 
жағалап жүрген кiшкентай балалардың бастарынан сипалап 
қойып, шынтағының астына жастық алды. 

Сабалақ салдырап жүр. 
– Тойға касманаут келетiнi анық көрiнедi. Бiр өзi 

жүрмейдi, əрине, той одан бетер құлпыра түспей ме тегi. 
Екi жыл бойы той көрмеген жұрт қарақұрым болар-ау. 
Қосбұлақтың шаңын шығарады ендi. Биыл, шүкiр, ауданның 
көрсеткiшi жақсы. Басшылар аянып жатпаған болуы керек. 
Əйтеуiр, бiр айдан берi есiткенiмiз тойдың дүңкiлi ғой осы. 
Айтып отырса, бəйгiден көп нəрсе жоқ: ат жарыс, құнан жа-
рыс, жорға сүрiс, палуан күрес, теңге түсiру, жаяу жарыс дей 



119

ме, құдай-ау, əйтеуiр, баршылық. Парторг баратын адамда-
рын тағайындап алса  да бəйгеге қосар, совхоздың даңқын 
дүрiлдететiн ат таба алмай сасып отырған...

Шал жақсы-ау, жаман-ау деп лəм-мим тiс жарған жоқ. 
Кiрпiктерiн айқастырып, азғантай болса да көз iлiндiргiсi 
келген сыңай танытып үнсiз жатыр. Қара жорғаны аузына 
алғанын ұнатпайтынын бiлетiн Сабалақ емеурiнмен бiлдiрсе 
де ол жайында ештеңе демедi. Жетектен көрген соң көрiнеу-
көзге көтерiлiп қалды: Тəуiр мал – əсiресе, бəйге аты – 
ырымда шамшыл келедi. Шал көпке көрсете бергендi жарат-
пай қитығып қалады. Онысын айыптауға тағы да болмайды. 
Бұндай мал əркiмге бiте бере ме. Қара жорғаның сүрiске 
түсетiнiне Сабалақ қуанулы. “Ие, бақ. Ие, бақ” деп iштей 
жымың-жымың етедi. Бұл шал “мен сөйтетiн едiм” деп ал-
дын-ала айтпайды. “Жорғасын баптап жүр екен” деген бода-
боз баланың əнеукүнгi хабары шынға айналды. Көзiн салып 
едi, Тоғанастың көзi iлiнiп бара жатыр екен...

Балаларға “Шуламаңдар. Ата ұйықтасын” деп ымдап, өзi 
аттарды суарып келуге шығып кеттi. 

Тiзесiнен ептеп түрткен соң көзiн ашып алса, буы 
бұрқыраған ақ самауыр босағадан берi өткен. Сабалақтың 
өзiнен аумайтын ұзынтұра баласы бiр қолында құманы бар, 
иығында сүлгiсi, атасын күтiп тұр екен. Орнынан көтерiлiп 
босағаға барып, тапталыңқырап қалған құм үстiне асықпай-
саспай шайынып алды. 

Шай үстiнде Сабалақтың əңгiмесi тағы да бəйге аттары. 
Осы аймақтағы бəйгеге түсе алады-ау деген жүйрiктердi сау-
сақпен санап отырып, түгел сараптап шыққан. Бiрiнiң бабы 
кемiс, екiншiсiнiң  жаратылуы нашар, үшiншiсiнiң жасы кел-
ген жоқ деп күйiп-пiскен. Екi жақтағы көршiлес аудандардан 
қандай жүйрiктер қосылатындығынан толық хабары жоқ. Бiр 
үлкен қауiп солардан, бiрақ, олардың да шақырылғандары 
анық. Шал езу тартты. “Ойпырмой, совхоздың абыройы тап 
жалғыз өзiңнiң мойныңда қалғандай соншама абыржуыңды-
ай. Күннiң райын көрiп отырсың, жол болса ұзақ. Шайыңды 
дұрыстап iшiп алшы. Бап – шаппайды, бақ – шабады деген 
бар. Бəйгенi бағы жанған бiреу алар, əйтеуiр”. 

Аттарды сақадай-сай етiп  қойған екен, сусындарын ба-
сып алған соң кiдiрместен жүрiп кеттi. 
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Тасшегеннiң сыртындағы жуан жоннан кеселей асқанда 
шақырайған күн жетектерiне жорға алған ұзынды-қысқалы 
екi жолаушының оң иықтарына қонды. 

* * *
Атты бауырлап-бауырлап жiбердi. Ерiгiп тұрған ақбақай 

алаң-құлаң ытырынып шоқыта жөнелген. Iштегi запыран 
күйiктiң табы сонда да семетiн түрi жоқ, тiптi, бұрынғыдан 
да бетер қоюлана түскен тəрiздi ме, қалай. “Үһ!” деп екi 
иығынан дем алды, iшi тап от болса аттың жалын үйтер едi, 
əйтсе де, бəле болып бiржола жабысқан бұл шемен сергитiн 
сыңайда емес. Қайдан сергiсiн. 

Қайдан...
Дəл алдынан зу ете түскен көлеңкеден аты да, өзi де 

селк етiп, тұлабойы қалтырап аспанға шошына қарады.  
Қарады да: “Е, ақтұмсық құзғын екен ғой” деп, бiрте-
бiрте сабасына қайта түстi. Сабасына түскенмен көкiректi 
əлдебiр алыпқашты үрейлi ой кемiрдi. “Əншейiнде басына 
шықсаң былқ етпейтiн бұл нəлетi неден үрiккенi? Кiмнен 
шошынғаны? Соншама неге жанығады? Омалып отыра бер-
мей ме омалғыр неме. Бұны алатын жау да, құдай да жоқ. 
Отыра-отыра жүз жасасын, екi жүздi де, неге үш жүздi де 
жасамайды.  Өлмесiн құзғын.  Өлмесiн маған десе. Əлде, бұл 
шiркiнiң əлдеқалай жаман ырымға бастай ма?  Өлiк иiсiн 
сезе ме? Сөйтпесiн залымың. Бұл нəлетiң сонан тызақтап 
жүрмесiн. Əттең, қол жетiп қамшымен тартып-тартып 
жiберер ме едi. Тап осы келе жатқанда бар-ау басын бөлек, 
денесiн бөлек қақ айыратын. О несi-ау, тiптi, адамның тас 
төбесiне шығып алып... Тас төбесiне...”

Ендi бiр көз салып едi, ақтұмсық боялған қағаздай көз 
сүрiнер көкпеңбек зеңгiр аспанның түбiндегi жалғыз тамшы 
болып жоғалып бара жатыр екен. Сонда ғана ақ кiрпiктерiн 
айқастырып тастап көктен жерге түсiп, пенделiк ойға шым-
шымдап сiңе берген.

...Балалық шақ – бейқам шақ. Ненiң не, кiмнiң кiм екенiн 
байыптап болжамдай алмады. Сеңдей соғылысып жөңкiп 
жүретiн үйiр-үйiр жылқыны, келе-келе түйенi бiлетiн. 
Бiлетiн де көңiл тоғаятын. Əкесi iрi малға құмар-ды. Келiм-
кетiм кiсiлер мен өздерiнiң шығындарын өтерлiк қана қой 
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ұстаушы едi. Шөкiмдей майда мал үй маңында өздерi келiп, 
өздерi өрiп жүре беретiн. Солбiр кездiң қызығы сарқылмас 
деп ойлайтын, сарқылған кезiнде көкiрекке жабысқан шемен 
болып қатты таңбаланып, тiптi де ұмы-тылмайтын, көз бен 
көңiлге хатталып қалған запыранды дəурен едi. Жылқыдан 
басқа ермегi жоқ: бiрiне бас үйретедi, бiрi жорға, бiрi жүйрiк, 
бiрi көкпардың жуан аты – əрқайсысының өз мiнезi, өз 
сұлулығы мен таусылар-ау деп күмəнданбайтын қызығы 
бар. Көбiне-көп жылқышылардың жандарынан ұзамайды. 
Қымызға мас, қызыққа қомағай осы шағы күтпеген жерден 
тез үзiлдi. Түу баяғыдан мамыражай, ендi сол мiнезiнен бiр 
де аумайтындай көрiнетiн əкенi күндердiң-күнiнде бұл бiле 
бермейтiн əнебiр қала жақтағы дүрбелеңнiң шалығы елден, 
тiптi, жырақ бытқыл құмның сыртында отырған бұларға 
да жылыстай-жылыстай жеткен екен. Бұл маңда ол кезде 
өздерiнен басқа тiрi жан болмайтын. Қыран құс қияннан шо-
латын, қысыр құлан ғана сая табатын түкпiрдегi елеусiз бiр 
өңiр едi. Екi-үш айырды жазылап жетекке алып, əкесi жылына 
екi рет базарлап қайтар. Қайтып оралар да, қабағы салыңқы, 
көңiлi қаяу отырып түсiнiксiздеу үрейлi əңгiме шертер. Шет 
пұшпақтап, шыжымдап айтса, тiптi жаман, бетi əрмен бола 
көрсiн. Қала жақтың пейiлi тарылып, көңiлдерi қуырылып 
келедi. Пəленшекеңдi кəмiскiлеп кетiптi, түгеншекең қыруар 
малын өзi барып тапсырған көрiнедi... кедей-кепшiк өңкей 
жалаңаяқтың ортағына салыпты. Бейнебiр солар үшiн күн-
түн қатып, солар үшiн терлiк тоздырғандай.  О заман да бұ 
заман ақысы адал малын ортаға салып не алжығаны?

Ақсирақтар болса желденiп кеткен, шеттерiнен улыған 
да шулыған: жiлiгi майлы пенде азайып барады. Шуда жiп 
созғандай бiр суық хабарды үздiк-үздiк ызыңдатады келiп, 
ызыңдатады. Əке жамбасына шынымен сыз өтiп, тас бат-
ты. 

Бозқырау күзде жалғыз өзi екi үйiр жылқыны алды-
на салып кетiп, бас аяғы бiр аптада жым-жылас етiп келдi. 
Қыстауға ертең бiр күн iрге көтеремiз деп отырғанда жа-
раулы ат мiнген жетi-сегiз кiсi келiп, қалғанын айдап алып 
кеткен. Шешесi төбенiң астына құлаған малдың соңынан 
жүгiрiп дауыс шығарды, əкесi оған ақшиып қатты зекiп, өрт 
сөндiргендей түтiгiп, қашыр-құшыр тiстендi. Қараңғылық 
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түскенше үйге кiрмей сыртта кезiп жүрдi де қойды. Малсыз 
күй күй болмады. 

Күндердiң-күнiнде əкесi “қой, бұнымыз болмас. Иен да-
лада көмусiз қалармыз” деп, дүрк көтерiлiп, қаладағы бiр 
жамағайынның iргесiне келiп қонды. Аядай жерде берекелерi 
кетiп бығырлап қана отыратын. Шешесi қымс етсе аузынан 
ақ ит кiрiп, қара ит шығатын қарғампаз болған-ды. Көрiнген 
нəрседен жиiркенiп, қолының ұшымен ғана ұстап, аузының 
ұшымен ғана тыжырынып тамақ iшiп, өзiнен-өзi үркектейтiн 
де жүретiн. Қолынан бiрдеңе түсiп кетсiн мейлi, əлденеден 
шошынсын мейлi, тұрса да, отырса да ауыздан шығатыны: 
“Ады ра қалғырдың мүлкi, адыра қалғырдың заты, қараң 
қалғанын көрмейсiң бе”. Одан кейiн де төбе құйқаны шы-
мырлатар талай-талай қарғыс бiрiнен-бiрi балалап ақтарыла 
жөнелер. 

Əкесi мен ағалары ұясын алдырған қасқырдай ызалы. 
 Өздерi тəрiздi ат болған əлдекiмдермен жұрт көзiнен таса 
жолығысып, ұзақ-ұзақ гүрiңдеседi. 

Қыстың бел ортасында əке ұсталды. Ұзамай екi ағасы 
бiрдей бiр түнде Бесқала жаққа асты да, содан зым-қайым  
жоғалып кеттi. Хабар-ошар болмады. Мына жайлардан 
үрейленген бала жiгiт ағаларынан қалғысы келмеп едi, 
шешесi байбалам салды, буыны əлi бекiмегенiн айтты, 
төрiнен көрi жуық екен, өз қолымен топырақ салғанын 
лайық көрдi. Басқа шараның жоқтығынан үрей буғанмен 
жалтақтай-жалтақтай құбакөңiл күйде жұртта қалған едi. 

Əке кеткенiмен баяғы солбiр атақ, бай атақ ерiмсек аш 
тазыдай iшi бұратылып мұның iзiнен бiр табан қалса-шы. 
Қайда барса да батпады: жұрт əкесiн бiлетiн болып шығады, 
аза бойлары қаза тұрып байбалам салады, шеттерiнен сырт 
айналатын болды. Не зиян шеккенiн бiлмейдi, əсiресе, атын 
есiтсе жұрт тiк тұратын, əкесiн тұттай тəркiлейтiн сылыңқара 
милиция бұны көрсе, кiрпiдей жиырылатын. 

Зықысы шығып отырған оңашада шешесiнен “қалған-
құтқан бiрдеңе бар ма едi?” деп сұраса, үркектей-үркектей 
əлдеқандай тиын-тебеннiң iзiн шыжымдатады. Ол да бiр 
беймағлұм жақта тəрiздi. Сол пəленi қолға алу түгiлi атын 
атап, түсiн түстеуден де үркедi, заманның қуырылып болып 
тұрғаны мынау. Ашығын айтса, балаға залалы тие ме деп 
бүйе шаққандай болады.  
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Сонан соң көңiлiне бiр құпия түйiндеп, басқа əдiске 
көштi. Қапелiмде пəленшенiң баласы араққор, бəңгi екен де-
ген атағын шығарды. Отқа салса күймейтiн, суға салса бат-
пайтын адам қапалықтан арақ iшпегенде не iстемек? Сырт 
көзге бақса, баяғы бай, баяғы бар адам тұлдырсыз сопа басы 
қалған соң күйiктен солай тiршiлiк етпекке керек емес пе? 
Төрдегi билiктi, балпаң тiршiлiктi кiм берiп жатыр? Тала-
нына түскенiне көнедi, тағдырына бас иедi. Ендi бұған бұла 
дəурен қайда. Асаусынған арда жалғыз бұл ма екен? Сырт 
көзге сондай-сондай ақталарлық та жайлары бар.

Ертелi-кеш базардан шыққан жоқ, қолма-қол күнделiктi 
жұмысқа жалданды. Дүкеннiң жүгiн түсiредi, тиейдi, есiктiң 
алдын сыпырады; базаршыларға сарт та сұрт қолғабыс етедi, 
бар тапқанын түп-түгел iшкiлiкке жұмсап, төрт  құбыласы 
түгел адамдай “Əлəулəйiн” айтып сондай бейқам, масаң 
күйде орталық көшеде шырқап бұлғақтап жүретiн əдет тап-
ты. Үстi-басы лас, бет-аузы қию-қию, оңды лыпа да жоқ, 
поездың төбесiнде жүретiн шпаналардан айырып алғысыз. 
Дүниеден түңiлген күйiктi адам маскүнем болса, не iстемей-
дi? Бiр күн төрелер жүретiн жолға, екiншi күн милиция 
жаққа аунады. Аузынан насыбайы ағып, əкесiнiң төрiнде 
жатқандай екi аяғын екi жаққа жiберiп тастап сатпақ-сатпақ 
күйiнде еркiн-ақ  шалжиятын. Аянатын ештеңесi де қалмаған 
Құланбайдың сөйтiп жатып-ақ iштей айызы қанушы едi. 
Олай-бұлай өткендердiң бəрi, төресi бар, қарасы бар, əйтеуiр, 
бiр сөйлеп бара жатқандары: “Мынау Қалқаман байдың арда 
баласы ғой. Алда, сор маңдай-ай, сорлаған екен де. Қайтсiн 
ендi... Қанша малдың күйiгi қойсын ба?”  “О, атаңа рақмет, 
жатысыңа болайын. Уа, ризамын-ау... Бəрекелдi..!” “Үстiнен 
аттап өтемiз бе, қайтемiз. Онсыз да тар көшенi əкесiнiң 
төрiнде жатқандай жауып тастағаны несi? Былай итере сал-
шы кəпiрдi”. “Қалқаман байдың кенжесi ғой”. “Не дейдi? 
Кəдiмгi атақты байдың ба? Астапыралла! Астапыралла! 
Тəубе дегiзе гөр”.                                                                    

Едəуiр масаңдау, бiрақ iштей ақыл-есi мен есебi бүтiн 
жатқан бұл тiсiн қайрайды. “Дұр...р...рi...с. Осыларың дұрыс. 
Күлiңдер, шырақтар, күлiп бағыңдар. Тек дүниенiң кезек 
екенi рас болса, болыпты да...”
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Бiрде сылыңқара милицияның өзi өтiп бара жатып: “Ə, со-
лай ма екен, қанiшер... Солай ма екен. Қара халықтың қанын 
сорғанның түбi осылай болмаққа тиiс”, деп мысқылдап күлiп 
өттi. “Əттең, жағадан ала түсетiн жағдай болса, қанекей. 
Шiркiн-ай десейшi” деп терiсiне əрең сыйып, iштей тiстене-
тiстене қала барды. Талай-талай кек буды-ау. 

Шешесi қатты түңiлетiн. “Шырағым-ау, мына күйiң не? 
Бүйтерiң бар екiнiң бiрi танитын елге масқара болғанша, 
қараңды өшiрiп, ағаларыңның iзiнен жоғалуың керек едi ғой. 
Мынау не кəсiп? Кiсi бетiне қарайтын абырой қалды ма? Қор 
болған деген осы емей не? Бұндайыңды бiлгенде, көмусiз-ақ 
қалайын, жолыңа кес болмаушы ем ғой. Не болғаны? Не бол-
ды?” Бұл: “Есеп бар, шеше, есеп бар... Шыдам керек” дейдi 
де арғы жағын айтпай iшек-қарнын суырып ауыр күрсiнедi. 

“Ауысып кеткен, Ауған. Делiқұл маскүнем” аты жалпақ 
жұртқа жайылған кезде шешесiн атқа мiнгiзiп алып, киiзге 
орап, əлдебiр төбенiң етегiндегi асты-үстi сабанмен ба-
стырылып, көмiлген ұраны тауып алдырды да, бiр түнде 
зымқайым жоғалып кеттi. Жоғалып жатқан жалғыз Құланбай 
ма. Ендi бұның бар-жоғын ешкiм елемедi, тiрi жан сұрау са-
лып iздеген жоқ. Маскүнем сорлы бiр жерде суға кетiп май-
ып болған шығар дедi ме,  осы күнi тоғытылып жүрген көп 
шпананың бiрiнiң пышағының ұшында кеттi дедi ме – бұған 
бəрiбiр. Құланбайға керегi сол, жұрттың “майып болды, 
жоғалдысы” едi. 

Кетерде шешесiне айтқан: “Əркiмнiң қаңқу сөзiне ермей 
күт. Апшымағайсың. Тiрi болсам бiр сəттi күнi өзiм алып 
кетемiн. Құйрықты бiр жерге дұрыстап қадап алайын”. “Тiрi 
жүр-ау, келер-ау” деген емiс-емiс үмiт тек соқа басы қалған 
анасында ғана болатын. 

Келесi көктемде түн жамылып келiп, қарияны iлiп алып 
кеттi. Қолына лыпа iлдiрген жоқ, үй iшiнде қызығарлық 
та пəлендей ештеңе болмайтын. Тiрi көргенiне жүрегi 
жарылған ана байғұс баласының айтқанын екi етпей, соқа 
басы ғана шықты да, есiктiң аузында шөгулi жатқан жазы-
лы сары iнгенге “бiссiмiллə” деп үнсiз мiндi. Бұл айтпады. 
Баласының болжамын iштей түйсiккен болуы керек, ол 
сұраған жоқ. Астында қыстан арық шыққан есiк пен төрдей 
жоталы кер төбел. Қараңғылықта беттi терiстiкке – өздерiнiң 
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ескi жұрты – Қарақұм жаққа түзегенде түскен жолдың  
ұзақтығын iштей сезген шешесiнiң жүрегi алып-ұшып жүре 
берген. “Əп, пiрiм, талапты оңғара көр” деп лəм-мим демей 
аруақтарға iштей сыйынып етек-жеңiн жинап түзелiңкiреп 
отырды. 

Бұрын құдық-құдықта көшiп-қонып жүрген байлар 
бүгiнде зым-қайым жоғалған. Атылғаны атылып, қолға 
түспегендерi жат жұрт асып кеткен. Қоссерiктiктiң əңгiмесi 
ендi-ендi ғана қозғала бастаған кез. Құм арасы өлiк шығарған 
үйдей жетiм, қаңырап тұр. Бiр-жар қарасымен қала жаққа 
көше алмай жұрта отырып қалған кедейлердiң түтiндерi си-
рек-сирек шұбатылады.     

Қаладан əбден қара үзген соң көлiктерiнен түсiп, бел 
шешпей, тiзе бүгiп түстiк талғажу етiп отырғанда ғана 
шешесiне мəн-жайды пұшпақтап айтты. “Нар тəуекел” деп, 
ата қонысқа келедi. Ендi қашанғы қудалар дейсiң, асып-та-
сып бара жатқан дəулет жоқ, жаңа өкiмет бұлардан аларын 
түгел алып болған тəрiздi. Қарияның жүзi бал-бұл жанады, 
қаланың қапырығына қыстығып қалған екен, тынысын кең 
алады. Сонан тағы да жүрiс, тынымсыз суыт, сылқыл жүрiс. 
Қарақұмның салқын саумал ескен қойнына сiңген сайын 
бұның да бойы жазыла бердi, жазыла бердi. Қырық жыл 
көрмеген адамдай айналаға iшiп-жеп өлермендене қарайды. 
Қарақұм қойнауы тың, екi-үш жылда түлеп қалыпты. Қолат-
қолаттың мал тұяғы тимеген қара шөбi қыстан шықса да 
сүйектерi сынбай сол дүр күйiнде тұр. Ертең тоқсанды 
сыртқа салу бойына-ақ қаулап көтерiлмекшi. Малдың жаны, 
тек тұрып жейдi. 

Елсiздi суыт қуалай отырып, бiр аптадан соң қалың сек-
сеуiлдi жымның арасына сiңiп ат басын тартты. Тiгiлмеген 
қараша қостың сүйегi жатыр. Кең тұсаулы буаз бие ана-
дай жерде жайылып жүр екен, көптен қара көрмеген соң 
секемшiл болып қалыпты, бұларға осқырынып үркектей 
қарады. Екеулеп қос тiктi де түс ауа-ақ түтiн түтеттi. Шешесi 
баяғы күлдiр де күлдiр дəурендi шағын еске ала ма, алланың 
бұнысына да шүкiршiлiк ете ме, кiрсе де, шықса да “аїылап, 
уїiлеумен” жүр. 

Сөйтiп, тəңiрi талайларына жазған жалғыздық күйiн 
шертiп, түу қиян шетте, құс қанаты талып жететiн құм 
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қойнаудың iшiндегi Төсшағылда аналы-балалы екеуден-
екеу тiршiлiк кеше бастады. Бүгiн не ертең келе ме деп, қыл 
үстiнде отырған үрейден ептеп болса да құтылғандай. 

Шағыл десе шағыл. Айнала ысылдаған жалаңқай құм, 
қашықтан жал-жал болып күжiрейiп адамның зəре-құтын 
алады, өлi жықпылдай суылдап суық əсер етедi. Бiрақ, iшкi 
қолаты көзге елеусiз əрi малға жайлы жым. Жазда көзден 
таса, қыста ұядай ық. 

Жаздың жуан ортасында ерiн аққа тиiп, өздерiнiң де 
азғантай шаруасы тiкеюге бет алғандай болып, көлiктiң 
қаны толығып, дейленген шағында шешесiн жалғыз таста-
ды да, “əншейiн бiр жеке шаруасына” суыт кетiп қалды. 
Амалы жоқ-тұғын, елегзимiн-ау деп анасы етек баса алма-
ды. Жалғыздыққа да əлдеқайда үйренiп қалған едi. Қайда 
кетсе де аман оралса болмай ма, ойлайтыны, əйтеуiр, осы 
шаңырақтың шаруасы да. 

Құланбай ат маңдайын қалаға қойған. Кейiнгiсiн ойлап 
көлiгiн болдыртпай ауанымен жүрдi. Жұрт тегiс ұйқыға 
кеткен түн ортасында атты қалаға иек асты жерге шiдерлеп 
тастап, көшеге жаяу ендi де, сылыңқара милицияның 
шарбағының сыртынан секiрiп түсiп, масаханада бейқам  
талтайып жатқан жерiнде лып еткiзiп оп-оңай қорқыратып 
бауыздай салды. Таң қайта бiлiнемiн дегенше құмға бойлай 
сiңдi. Солбiр қайтарған кегiн əлi күнге дейiн тiс жарып адам 
баласына айтқан емес, кiмге айтсын...

Былай шыға бере аттың басын жiберiп патырлатып қоя 
берген. Жалғыз шабу ауыр болса да тақымын құшырлана 
қысып, оңын да, солын да тiстене осқылады. Көшелi ат 
қараңғыда ышқынып жиырылып, созылды. Ежелгi бiр кегi, 
көкiректегi шемен түйiнi жiбектей боп сусып тарқатылғандай, 
бойы мамыражай жазылып шешiлiп қоя берген едi. “Нəлет! 
Нəлет сенiң! Дүниенiң кезегi деген осы. Кезек дүние осы, 
мiне! Осы!” Аттың жалына жабысып, аһылады. Астындағы 
жануар аяқ астынан не болып қалғанын түсiнбей үркектей 
парылдап барын салып келедi. 

Төбенiң астынан бiрдеңе қылт етсе болды, “кiм болды 
екен?” деп сезiк алумен үш жылды да сыртқа салды.  Адам 
қарасы көрiнедi-ау деген тұстарды орағытып шолып, iз кесiп 
жүрдi. Тым-тырыс, жым-жылас, ұшқан құстың қанаты та-
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латын өлi дала атам заманғысындай меңiрейiп жататын едi. 
Төсшағылға iлуде бiр, онда да жаз баласында, қаңғалақтап 
жүрген жалғыз-жарым мал iздеушi қара кезiгетiн, жалғыз-
жарым қасқыр аулаушы кəсiпқой кездейсоқ келiп түнеп 
кететiн. Бала араққа үйiрсектеп есi ауатын болған соң 
бəледен алып қашқан, елге қарарлық бет жоқ, əйтеуiр, 
өлмешiнiң күнiн кешкен жалғыз кемпiр болып отыра бердi. 
Ендi уақыт озған сайын бұларды iздеген қуғын-сүргiннiң 
жоқтығына бiрте-бiрте көз жете бастады. Бiршама уақыт 
озды.  Өлiмнiң iзi суыды. Дақпырттан есiтедi: əркiмнiң өз бас 
қайғысы бар көрiнедi, ел iшi əлi аласапыран. Байлар түгел 
ақсирақ болған, ортақ қазаннан тамақ iшiп, ортақ төсекте 
бiрiгiп жатқан көрiнедi. Жоғалтатын түгi жоқ адам солай ет-
пегенде қайтедi? Даңғырасы мен шуылы көп түстiк жаққа 
аттап баспай, тек iрге көтерсе болды алыс əрi қиямет болса 
да бейтаныс жұрт-терiстiкке жол салды, Қарақұмның терең 
қойнына сiңе бердi. Азды-кем керек-жарағын, тұз, сiрiңке, 
азық-түлiк, жермай тəрiздi оны-мұныларды түнемелiк ар-
найы сапарлап, темiр жол жақтың қақ-соқта шаруасы шама-
лы момақан жұмысшыларынан тартты.   

Қаңғалақтап жүрген саяқ малды талай жығып алды, ке-
терде жолай кезiккен қара болса жетектеп кетiп, көзiн жой-
ып, қайтарда жетектеп қайтып жүрдi. “Мұсылманның малы 
ортақ”, аяғы жетiп iздеп келiп тұрған иесi жоқ, бұның несiбесi 
де талауға түскен жоқ па. Қазақтың қай малға еңбегi сiңiп 
жатыр, сырттан түстегенi болмаса, əсiресе, iрi қараны белi 
бүгiлiп, шөп шауып, түн ұйқысын төрт бөлiп күтiп жатқан 
ешқайсысын көрген емес. Ноқтасын сыпырып тəңiрiге тап-
сырып, бос жiбередi де, құлқынына керегiнде ғана iздейдi. 
Алдымен қақпайлап Төсшағыл жаққа əкелiп тастайды, қаңғы 
малға құдықтан су берiп ауыздандырады. Дəнiгiп алған соң 
салқын су, шүйгiн шөптi тастап қайда кетсiн. Сырттан торып 
жүрмекшi. Iз суып, iздеушi көрiнбей, көнердi-ау деген шақта 
кəдесiне жаратады. Жаратпаса қыс қыстап, жаз жайлап жүре 
берген соң басыбайлы өз малы боп сiңiп кетедi. 

Əнебiр жылға дейiн иелерi келiп бес-алты қараны танып 
алғаны болмаса, негiзгi жуан топқа дүре тиген емес. Тiршiлiк 
деген, жыл санап өзiнен-өзi-ақ көбейе бердi. 

Алғаш бас сауғалаған қашқынның кейiн жайлауы əбден 
келiстi. Тасы өрге домалап, iсi оңға баса бердi. Төсшағылдың 
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ой-шұқырын еркiн жайлап иемдене бастады. Əлдеқалай 
лаққан сiңбейтiнi анық мал кезiксе, ендi қайта оралмайтын-
дай етiп азарлап борбайлап-борбайлап бұл өңiрден асырып 
қуып салатын. 

Бой үйренiп, үрей басылып, жiлiкке май жүгiрiп, ты-
ныштық қалыпқа маужырай бастаған шақта жалғыздық та 
жалықтырайын деген. Жасы келiңкiреп қалған шеше “бiр 
шүйкебас” алып келудi құлаққа жиi салатын болды.  Өзi бол-
са да “кетəрi” емес. Алайда, жұрттың “қала, қала” деп көздерi 
аларып шапқылап жүрген кезiнде бұлардың мына күйiне 
көнетiн кiм бар? Көнсiн-ақ делiк, қазақтың ырым-жырыңы 
көп, шұбатылып құда-құдағи, шұбырынып балдыз-бажа 
ағытылғысы келер. Бар сəн-салтанатымен еркiн жүретiн 
əнебiр жылдар емес, iшi қуыс, қолының қандылығы тағы 
бар. Ертең-ақ “пəленшенiң баласы пəленше екен, пəлендей 
де түгендей болыпты” деген қазақтың жел сөзi бiрiнен соң 
бiрi азынамай ма?

Осылайша екiұдай болып жүргенде арқа жаққа асып, 
қоржынына болмашы азық-түлiгiн теңдеп қайтып келе 
жатқанда Жiңiшкеқұмның етегiнде отырған бiр кедей ша-
руа ның үйiне түнеген. Қара тарамыс балдызы бар екен. 
Шыжыңдап əңгiме суыртпақтап көрсе, төркiн жағынан 
ешкiмi жоқ, жездесiнiң қолында отыр. Ойбуй, бетегеден биiк, 
жусаннан аласа күн кешпесе күй таңдайтын баяғы бұлаң да 
бұлаң заман қайда? Көзiн тырнап ашқалы бейнеттiң, бей-
нет болғанда да малдың iшiнде өскен екен. Жүрiс-тұрысы, 
кiрген-шыққанын астыртын бағып солай таныды. Ширақтау 
көрiнген. Қақпайлап ұстаса қамшы салдырмас, көсемдiк пен 
көрмелiкке жарамағанмен, бала тауып, нан жабуға жарай-
тын болар. Сəн құратын заман қайда? Шынттап келгенде, 
шыбын жанын аман сақтап жүрсе, бұл да бiр тəубе емес пе? 
Жарқырап шығар көрмелiк дəурен қашан тумақшы? Көзден 
сол бұлбұл ұшқаны ұшқан-ақ шығар. 

Шешесiнiң құлағына салып көрiп едi, келiн таңдап 
кергiрлiк дəурен қайда, зарығып-ақ отыр екен, түсе қалды. 
Сонан кейiн тағы бiр жолаушылағанда Қатираны мiңгестiрiп 
алып келген. Обалына не керек, осы күнге дейiн тəйт деп 
бетiне келген емес, қазан-ошағына əбден ие. Бұйырғанын 
iштi, тапқанын кидi. Əлдебiреулердей бұтын созған жоқ, бап 
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тiлемедi. Ыстық-суыққа да, жалғыздыққа да өзiмен бiрдей 
көндi. 

Етек-жеңiмдi жинақтап, өзiме-өзiм келiп, шаруаны тi-
кей тiңкiреп алсам, елде қатын құрымаған шығар, ерге 
лайық тəуiр бiреуiн көрермiн, бұған ұлықсат берермiн деп 
iштей есепке салып жүрген-дi. Бiрiне-бiрi тете Айқабыл, 
Күнқабылдарды туған соң ол ойынан ерiксiз айныды, құ-
рыққа көнбеске лажы қалмады. Көптен берi жалғызiлiктi 
жүрген адам балалар дүниеге келген соң кəдiмгiдей көңiлi 
өсiп, ажарлы болды, байыды. Байлықтан бiр, туыстардан екi 
айрылып кiсiкиiк күн кешiп жүрген кезiнде iзiне қара ергенi 
көңiлге айтарлықтай медеу, үмiт едi. Тек ес бiлiп, етек жапқан 
соң екеуiнiң бiрдей сырт бергенi болмаса... Күндердiң-
күнiнде өз балаларымен кетiсiп тынарын кiм болжаған. 

Ойласа болды, оған да iшi құрымағыр қыж-қыж қайнайды, 
алысарға дəрмен жоқ, тəңiрi қарғағанда адам өз қолын өзi 
кесе алмайды екен. 

Шешесi жаман да болса сол екi немересiн көре алмай ар-
манда кеттi. Əнебiр жалаңаш жотаның басындағы қарайған 
жалғыз белгi сол. Соның етегiнде күзеуде отырғанда небəрi 
екi тəулiке ғана төсек тартып, үзiлiп едi. 

Ендiгi кезек...
Тəңiрi алғыр-ай, сол жалғыз белгi екеу болғалы тұр-ау. 

Екеу...

* * *
Екi жолаушы Қаражон биiгiне көтерiлгенде ымырт 

үйiрiлген-дi. Маңдай алдындағы ойдан самаладай болып 
шыға келген жарыққа көзi түскенде Сабалақ ерден бiр тұрып, 
бiр отырып қопаңдап қалды. 

– Ойбым-ой, қала болып қалыпты ғой, ə! Анаң қараңызшы, 
Төке. Бұл үкiметiң қолға алса бар-ау, лезде ғой. Құдды қала! 
Самсап тұр. Қаладан несi кем? Жұрт жұмылса қоймайды деп 
айттым ғой, қоймайды!

Шашырай бадынаған көп шамға көзiн сорғыта қадалып 
отырып шал да iштей толқып алды. Бiрақ, əдеттегi мы ғым-
дығына бағып емпiлдемей тым-тырыс бұйығы отыр. Халық 
қатарлы тiрi жүргенiне, денiнiң əзiрге саулығына, жұртқа 
араласып азды-көп қызық көретiнiне тəубелiк еттi. “Шүкiр. 
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Мұныңа да шүкiр”. Жолдасына пəлен деп жауап қатқан жоқ, 
Тоғанастың бұл мiнезiне етi өлген ол айдалада самсаған 
қалашықты тапбiр өз қолымен орнатқандай-ақ өңмеңдеп ен-
телей түстi. Бiрдеңеден қалып бара жатқандай мойнын со-
зып, атын қос бүйiрден тепкiлеп, тездетiп жетуге асығады. 

– Құйғытып шауып барсайшы... Шауып... Қонақ асынан 
қалып қоярсың, – деп шал езу тартты. Сонда ғана елiрiп, 
жолдасынан озыңқырап кеткенiн аңғарып, күлiмсiреген күйi 
желкесiн қасып, уəж айта алмай ат басын тежедi. 

Ауылдың сыртынан келiп, аттан түстi. Тоғанас аттарды 
ұстап тұрды да, Сабалақ жаяулап барып, совхоздың үйлерiн 
тауып келдi. Доғаша иiлiп тiгiлген көп ауылдың дала жағын 
жағалай барып, көлiктердi үйлерден қашықтау өкпе тұсына 
байлады да солай бет алды. Үй сыртына жақындағанда 
қобыр-қобырдан аңғарды; жұрт əлi төсекке бас қоймаған. 
Бiрiн-бiрi көптен көрмей, əрқайсысы əр тұстан қауышқан 
малшылардың айтар əңгiмелерi көп. Ал қазiргi əңгiменiң 
түпқазығы – тойдың жайы. Ертеңгi болмақ iстердiң мəн-
жайын əркiм өзiнше долбарлап шынтақтасып жатыр екен. 
Бұлар “Кеш жарық! Той тойға ұлассын” деп кiрiп келгенде, 
негiзiнен жастары кiшi қауым өре түрегелiп қонақтардың 
қолдарын алды. Жапырласып отбасының, ат-көлiктiң аман-
дығын сұрасып жатыр. Төрге озып жайғасып алған соң 
үйдегiлер Тоғанасқа совхоз директоры мен парторгтың 
алаңдап бұны қайта-қайта сұрағыштап отырғандарын айтты. 

Тоғанас ұйқысы бөлiнiп жата алмады. Жаңа жерге қонса 
едəуiр жатырқайтын да əдетi бар-тын, оның үстiне көбiне-
көп көлiктерiнiң жағдайын ойлады. Босанып кеткен жоқ па, 
бөтен айғырға таланып жатқан жоқ па екен деп елеңдей бердi. 
Суыды-ау деген шамада қолапайсыз ұзын аяғын зоотехниктiң 
үстiне асып тастап, қараүйдi басына көтерiп пырылдап, 
қылаудай қамсыз ұйқыны соғып жатқан Сабалақты оятпай-
ақ өзi орнынан тұрып, аттардың ер-тоқымдарын сыпырды, 
жорғаның басына қос уыс сұлы iлдi. Əбден жеп болғанша 
қасында отырып, дорбаны алды. Сонан кейiн алысырақ апа-
рып кеңдеу тұсады. Ертеңгiсiн де таң қараңғысынан ерте 
тұрып, аттарды жетектеп бұлақ басына алып барып суарып, 
өрiске қайта жiберiп қайтып келе жатқанда Сабалақ көздерi 
жыртиып ұйқылы-ояу, ұзын қолдарын көйлегiнiң iшiне 



131

тығып жiберiп, күр-күр қасынған күйi алдынан шықты. Ай-
ыбын мойнына алып, ақталғысы келдi. 

– Жол соғып тастаған ба, қатып қалғанымды қарашы... 
Ойлап-ақ жатып едiм. 

Тоғанас жауап қатқан жоқ, кеше ғана жапырлай қонып, 
осы жерде бүгiн-ертең болғаннан кейiн думан өткiзу бойы-
на дүрк көтерiлетiн ауылдың қазiргi сəнiне iштей сүйсiнiп 
көз қадап келе жатқан-ды. Ауаның тымық мөлдiр кезiнде 
қарағанда ауылдың сəнi қандай десейшi. Даланың ажары 
кiрiп қалған. 

Елу-алпыс ақшаңқан үй тегенедей-тегенедей болып 
арқаға сырт бере доғаша иiлiп орналасқан. Доғаның оңтүстiк-
ке, қала жаққа қараған аша жағына – ұлы жолдың бойына 
үлкен қақпа орналасыпты. Қақпаның екi жағында биiк сап-
ты алқызыл жiбек жалаулар желбiрейдi. Доғаның ортасында 
төрдi ала бере ұзынша шатыр құрылған: оның да айналасы 
қызылды-жасылды ұрандармен көмкерiлген, қазiргi жина-
лыс сонда өтедi. Радио құлаққа жағымды бiр əсем қоңыр 
күйдi баяу шертiп тұр. Əрбiр шаруашылықтың аттары жа-
зылып, алдарына көрсеткiштерi қойылған, олар да əлем-
жəлем көз тартады. Шаң көтередi деген болу керек, көлiк 
атаулының бəрiн аулаққа түрiп тастапты, ауылдан бiрайқай 
жерде қаздай тiзiлiсiп сапта тұр. Əйел, бала-шаға əр үйден 
бiртiндеп шығып, ертеңгiлiк шайдың қарекетiне кiрiскен. 

Қосбұлақтың екi иығынан бiрiмен бiрi жарыса атқылаған 
тап-таза мөлдiр су ақшағыл төбенiң ылдиындағы ойпаңды 
едəуiр көлшiк еткен. Сол көлшiк мына қалашықтың ту сыр-
тынан жанға жайлы салқын леп бередi. 

Ауылдың батыс жағында ауқымды дөң бар. Сол дөңнiң 
басына да шағын шатыр тiгiлген. Ол да қызыл шүберекпен 
көмкерiлген, əлдеқандай жазу ағараңдайды. Дөңнiң арғы 
ылдиы – кең жазық. Ертеңгi бəйге сол арада өтедi. Жазыққа 
үлкен сопақшалау шеңбер сызып тастаған, шеңбердiң 
айналасындағы кiшкентай қызыл жалаушалар да көзге емiс-
емiс шалынып, қылт-қылт желбiреп тұр. 

Дүңкиген екi көк машина үйлердiң алдына, сыртына жəне 
шатырдың айналасын орағытып ұртынан атқылатып су сеуiп 
келедi. Қазiр жұрт өргенде аяқ астынан шаң көтерiлмеудiң 
əрекетi.   
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Əр үйдiң желке тұстарынан сыздықтап түтiн ұша ба-
стады, самауырлар ербиiп сыртқа шығып қалыпты. “Пəлi, 
осындай бiр алау-жалау, қызылды-жасылды думанды ауыл 
болып көппен аралас-құралас отырар ма едi. Аға-iнi, ағайын 
бар, бiрiмен бiрi майлы қасықтай аралас-құралас көз кө-
рiп отырғанға не жетсiн”. Төл алу мен қырқым кезiнде 
шоғырланып, көп уақыттан берi көрiспеген ағайынмен 
шүйiркелесiп, мəре-сəре бой жазып қалатындары болма-
са, жыл бойы – қыста да жалғыз, жазда да жалғыз.  Өзге 
уақ “балапан – басына, тұрымтай – тұсына” деген бiр ой 
жалғыздыққа əбден сiрi болып көндiккен жүрегiн шымырла-
та сыздатып өттi, кеттi...

Үйге ене бере-ақ басқа бiр күйге түсуге мəжбүр болды, 
көпшiлiк өзiнiң ортақ ағымына үйiре жөнелдi. Бəрi оразала-
рын ашпаққа дастарқан айналасына қауымдасқан. Абыр-са-
быр қауқылдасқан əңгiме. 

– Космонавт кешкiсiн ауылдың шетiне вертолетпен түстi, 
əнебiр ақ үй соған тiгiлген. Жаңа көрдiм. Киiмiн иығына жа-
уып далаға шығып жүр. 

– Қай үйде? Кəне, қай үй?
– Əй, өңешiңдi соншама созғанша жүгiрiп барып көрiп 

келмейсiң бе?
– Қазiр жиналыс басталамын дегенше Гүлфариза келуге 

тиiс. Ауданға кеше келiптi. Оған арналған үй бiзге жақын. 
Қасына шомылатын қараша үй тiгiлген екен ғой. Сорлы 
басым қайдан бiлейiн, əлiгi осындай қыз-қырқынның бар 
жерiнде жердiң жiгiне кiрiп кететiн қаңғы Балтабайды iздеп 
таба алмай “Асса-лауамағалəйкүм” деп сол үйге кiрiп бар-
сам, iшi аппақ-ау, аппақ. Тура жұмыртқа. Жүрегiм зу ете 
қалды. Олай-бұлай қарасам шомылатын шүмек тұр. Керi 
қарай зыттым сонда...

Жұрт жапырыла күлдi. 
– Əй, еңбек етiп барған екенсiң, дайын суға етiңнiң кiрiн 

алып шықпадың ба? Монша көрмегенiңе ғой, құдай бiледi, 
жыл болған шығар. 

– Жүрсейшi. Моншасырап өлiп бара жатсаң сенiң-ақ 
арқаңды ысып берейiн.                               

– Қап! Мұнтаздай болып шығатын адам... Дегендей сəтi 
келiп тұрғанда мынаның iстеп отырғанын-ай!
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Жұртқа керегi күлкi, əркiм əр саққа алып қашады. 
Əлiгi жаңғалақты ортаға алып бiраз күлiп, демдерi 

басылған соң əңгiме ат бəйгесi жағына ойысты. 
– Iргелес бiзбен жарыстас ауданнан төрт бiрдей ат келiптi. 

Шамасын бiлейiн деп əдейi барып көз қырын салған едiм, 
төртеуi де сайлы. Жұтынып тұр. Жарауыңа болайын. Бəйге 
соларға кетiп, мына сабылып жүрген жұрттың ауыздарын 
аңқайтып кетпесе əлi.

– Əй, не болыпты. Соншама, екi жылда əрең жеткен бiр 
бəйгемiздi далаға жiберiп... бiзден сонда бəйгеге жарам-
ды бiр тулақтың тумағаны ма? Ау, ана “Карл Маркстың” 
жиренi қайда? “Бозкөлдiң” құласы қайда? Алдыңғы жылы 
Ботабайдың тойында алдына ат салмайтын “Қызылқұмның” 
шабдары ше? Бiздiң Орынбай кеш есiттiм, құланы баптай 
алмадым, биыл қоса алатын түрiм жоқ деп бармағын шай-
нап отырған. Сол ат қосылғанда бар ғой мыналардың бəрi 
далада қалатын. 

– Əй, сол да бiр жақсы аттың бағын байлап боғына сүрiнiп 
шұбатылады да жүредi екен. 

–  Өй, соныңды айтпашы. Тəп-тəуiр атты қойға мiнiп ешек 
еттi де қойды. Адамның бар-ау, қаны қайнайды.. Күнi құрып 
аяқ артар көлiк таба алмай отырғандай. 

Шай аяқтала бере отырғандардың даулары бiтiп болмай 
“Уа, орта толсын” деп парторг кiрiп келдi. Жұрт жамыраса 
амандасып, дастарқанға шақырды. Жиналыс қазiр бастала-
ды; отыра алмайды. Отырғандарға мəжiлiске бiрiң қалмай 
қатысыңдар деп нұсқау бердi. Тоғанасқа бұрылып арнайы 
тапсырды. 

– Төке, керек боласыз. Көпшiлiкке сiңiп кетiп, таба алмай 
қалып жүрмелiк. Алдыңғы жағына жақындау отырарсыз. 

Ертеңгiлiк тымырсық ауада құйылып тұрған əсем əуен 
кiлт үзiлдi де қыздың сыңғырлаған дауысы ап-анық есiтiлдi. 
“Тыңдаңыздар! Тыңдаңыздар! Жасыл жайлаудың еңбек ер-
лерi! Аудан малшыларының күнiне арналған салтанатты 
мəжiлiстiң басталуына отыз минут қалды. Шатырға, эстрада 
алаңына жиналуларыңызды өтiнемiз”. 

Қызық көрмекке арнайы келген жұрт: “Əне, есiттiң бе? 
Шақырып жатыр. Жеделдет. Шай кейiн де табылар. Ду-
маннан қалып қоймалық. Бұндайда орын тимей қалатыны 
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бар” десiп, бiрiн-бiрi түрткiлеп дастарқанды тездетiңкiреп 
жинатқызып, орындарынан жапырлай көтерiлдi. Алды аяқ 
киiмдерiн асығыс iле сала жер кеңiту үшiн тысқа шыға бер-
ген. Бұл жұрттың соңын күттi. 

Тысқа шыққандар апыр-жапыр елеңдеп қалды. 
– Гүлфариза келе жатыр! Гүлфариза келе жатыр!
Əлi күйбеңдеп iште дүмелiп тұрғандар есiкке қарай жа-

пырлай лап қойды. Сырттағылар демдерiн тартып сəл тым-
тырыс бола қалды да қайта лоблыды. Қобырлаған дауыста-
ры ап-анық есiтiлiп тұр. 

– Қасқырдың жүрiсi де жайсаң-ау. 
– Əлi қыздай, ə? Үкiсiнiң дiрiл қағуын қарашы. 
– Бұ құрымағыр қазақы киiм адамға қалай жарасады. 

Жайнатып жiбередi-ау. Малынуын көрдiң бе?
– Қанша тентек болғанмен бiздiң қыздың есi бар өзi. Мы-

нау төркiн жұртын сыйлағаны да. Дарбазаның арғы жағынан 
машинадан түсiп жаяу келе жатырғанын қарашы. 

– Солай етпегенде қайтедi ендi. Көптiң аты көп емес пе?
– Ойбай-ау, ауданның шөпке тышарларының бəрi мында 

жүр ғой.
– Жаңа жолдың бойында тiзiлiп тұр едi. Неге десем əншiнi 

күтiп жүргендерi екен-ау. 
Етiгiнiң шаңын сүрткен, жағасын түзеп, киiмдерiне iлiн-

ген қиқымдарды қаққан болып күйбеңдеп жүрiп жұрт тың 
ең соңынан барып шықты сыртқа. Көршi үйлердегiлер 
де түгел далада екен. Бəрi де кəдуiлгi үйреншiктi сыпсың 
киiн ген топтың ортасында ерекше көзге ұратын  қасында 
ма лынған ұлттық киiмдi екi көмекшi қызы бар, қос бүрмелi 
ұзын көгiлдiр көйлек, өзiне құйыла тiгiлген өрнектi кам-
зол, үкiлi бөрiктi халық артисiн күтiп андағайлап тұр. Екi 
қыздың екi жағында аудан басшылары. Артист бұларға 
жақындай бере қақ жарылып тұрған екi қанатқа нəзiк iлти-
патпен кезек-кезек бас иiп сəлемдестi. Əр жерден үлкен 
кiсiлердiң: “Бақытты бол”, “ Өркенiң өссiн”, “Жолың бол-
сын” деген сөздерi есiтiлдi. Қасындағылардың бəрi шо ғыр-
ла нып сыртта қалып, бiрiншi хатшы ғана арнайы келген 
қо наққа арнайы тiгiлген үйдi көрсетпекке iшке енгенде, 
шоғыр дабырлай сөйлесiп шатырдың астына қарай үздiк-
создық бет алды. 
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Аумақты шатырдың асты лезде халыққа толып кеттi. 
Шалға жұрттың қарақұрым мол көрiнгендiгi соншалық, 
“тiптi ауданда адам қалмаған ба, немене” деп ерiксiз ойлады. 
Репродуктор болса тымық ауаны жаңғыртып асығыңыздар, 
жеделдетiңiздер, əнi басталғалы тұр, мiнi басталғалы тұр 
деп, жұртшылықты жүйдемелете шақырудан танбайды.   

Құлақ тұндырған ың-жың, араның ұясындай гулеген 
қобыр аудан басшысы сахнаға шыққанда барып басылды-
ау. Жиналыстың кəдуiлгi үйреншiктi салты басталып 
кеттi. Соның бəрiне бей-жай көз тiгiп отырғанда төрге 
сайланбақшы көп тiзiмнiң арасында “Қожалепесов!” деген 
бұның да аты есiтiлдi. Аттары аталып iрiктелген топтың 
соңын ала бере жоғары көтерiлiп бара жатып: “парторгтың 
бағанағы “қашыққа ұзамағайсыз” деп тапсырғаны осы 
болды-ау”, – деп ойлады. Iздеген кезде табылмай қалсам ғой 
бастыққа сөгiс келедi. “Пəленшекеев, сенiң осы адамдарың 
қайда жүр? Неге ие болмайсың?” деп қызартуын қызартады. 
Бiз қойды бағамыз. Бiздi ол бағады”. Осындай түкке 
тұрмайтын бiрдеңелердiң тап қазiргiдей абыр-сабырда аяқ 
астында қайдан ойға орала кететiнiне iштей мысқылдай 
күлдi. Кеш шыққаны өзiне зиян болды, əрiрек көпшiлiктiң 
көзiне түсе бермейтiн тасалау жердi ыңғайлап қыңырайып 
бара жатыр едi, хатшы: “Төке деймiн, мында отырыңыз” деп 
iлгерi көптiң маңдай алдына шақырды. 

Хатшының арғы жағында касманаут, одан əрi де бəлкiм 
облыстан, бəлкiм көршi аудандардан келген ылғи ығай мен 
сығай, “əнебiр жер болады” деп соңғы жақтағы бос орынды 
мегзеп едi, ықтиярына қояр болмады. Көпшiлiктiң алдын-
да үлкен бастықпен тəжiкелесiп жатқан тағы ұят. Қап, сол 
жағы ыңғайлы едi.  Өзi шағын адам, отырғандардың таса-
сында жасырынып жоқ болатын да кететiн. Бəрi бiрдей дəл 
соған қарамағанмен, көптiң аты көп, мыңдаған көз жамы-
рай самсаған кезде терлетуiн терлетедi. Əнекей, тұлабойы 
əлден-ақ бусана бастады. Аңтарылған жұрттың анау касма-
наут, мынау Гүлфаризаға қарамай отыра алмайтыны анық. 
Халайыққа аспанға ұшатын жерден келген касманаут та, түу 
Алматыдан арнайы келген Гүлфариза да таңсық. Соларға 
қарамағанда қайтедi ендi. Əнекей, бəрi де анталай тесiлiп  
отыр. Қазiр қонақтарға жағалай көз салады да: “Ойбай-ау, 
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анау бастықтың қасында жарбиып отырған кiм едi?” деп 
бiр-бiрiн түртедi. Бұны жалпақ жұрт қайдан бiлсiн. Көршiсi 
айтар: “Автобаздағы əнебiр Тайқара деген маскүнем шо-
пыр бар ғой, соның əкесi да. Совхозда қойшы” деп. “Əй, 
қалайда қонақтармен жағаласып дəл алдына шыққаным 
болмайтын шығар. Сыбағамнан қалып бара жатқандай ен-
телемей кейiнiрек отырайын”. Əрi не берi жүрерiн бiлмей 
кiбiртiктеп қалып, соңғы жаққа кете берген, хатшы қоймай 
Гүлфариза мен екеуiнiң ортасындағы бос орынды көрсетiп 
тағы шақырды. Дауысы радиомен жаңғырып жалпақ жұрт-
қа түгел есiтiлiп тұр. Амал жоқ, етектей орамалымен 
бетiн сипап тастап, алға беттедi. Келуiн келгенмен шоқтан 
шыққан ыстық тапаның үстiнде отырғандай. Жан-жағынан 
иiссу аңқиды. Қалың жұртқа қарамай, төмен тұқшырайды. 
Радионың дауысы құлақты жарады. Хатшы болса əлi сөйлеп 
тұр. Қалпағын екi тiзесiнiң арасына қысып қойып, ернеуiн 
уқалады.  Жиналысқа келе жатқан соң шаңырақтай болған 
құрымағырды түскен үйiне тастап кетудi ойламаған екен, 
жұрттың бəрi жалаңбас отырғанда бұл пəле жерге сыймады, 
столдың үстiне қоя салудың да есебiн келтiре алатын емес. 
Столға қоюға болмайды. Жұрттың маңдайына бiткен жалғыз 
қалпақ осы дейсiң бе? Үлкен орамалының қолында жүргенi 
бұндай оңтайлы болар ма, алаң болатын ермек табылып, 
мойнына құйылған терiн олай да сүрттi, былай да сүрттi. 

Бi...iр құлақ асқанында бiрiншi хатшы баяндама оқып тұр 
екен. Жұрттың назары солай ауды-ау деген шамада көзiнiң 
астымен ғана көпшiлiкке ептеп жағалай қарап едi, қаладан 
келген төрт-бес адамды, бiр жерде шоғырланып отырған 
өзiнiң үшiншi фермасының мамандары мен екi жылқышы, 
үш түйешiнi таныды. Басқаның  бəрi де бейтаныс. Үлкен 
де, кiшi де бар. Басым көпшiлiгi ер адамдар. Жұрт назары 
баяндамашыға ауған кезде ғана бойы үйрене бастады. 

Жалғыз қалған кемпiрi мына күннiң астында шыжып қой 
жайып жүргенiн, бүгiн қалай да шыдар, ертең-ақ Қосбұлақ 
жаққа қарағыштай беретiнiн ойлап, сонан кейiн барып 
тұсаулы жорғасын басқа айғырлар талап тастаған жоқ па 
екен деп қобалжыңқырап отырған кезiнде өзге сөздерден 
бөп-бөлек саңқ етiп аты аталғаны. Басын селк жұлып алды. 
Баяндамадағы əңгiме екен. Төлдi, жүндi тəуiр алғанын, мал 
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басын аман сақтағанын айтты-айтты да бөтен əңгiмеге түсiп 
кеттi. Баяндама сөзi өзге жаққа ауған соң барып “Уһ!” деп 
бiр тыныс алды. 

Қара жорғаны бөтен аттар талап тастаған жоқ па екен 
деп қайтадан ойлана берген кезде иiс суы бұрқырап артист 
қарындасы бұған еңкейсiн. 

– Ағай, сiздi аздап шырамытып, бiреуге ұқсатып отыр-
ғаным...

– Баяғыда бiздiң Қожалепес ағаның бiр баласы болатын. 
Көп замандар өттi. Сонда да ағайдың атын ұмытпаймын. Сол 
баланың аты Төлеген бе, Тiлеулес пе. Əйтеуiр “Т” əрпiнен 
басталушы едi. Көршi тұрып ек. Жасы бiзден үлкендеу, 
iздерiне ерiп ойнайтынбыз. Бiз қала жаққа өзiңiз бiлетiн осы 
тiршiлiк қамымен ертерек кеттiк те, қатынас үзiлiп қалған. 

Шал күлдi. 
– Тоғанас емес пе екен?
– Солай болса, солай да шығар-ау...
– Егер Қожалепестiң баласы Тоғанасты сұрап отырған 

болсаң, сол мен боламын. 
Артист қуанып кеттi. 
– Иə... Сол... Сол. Тоғанас. Қолыңды əкелшi, аға, Жаңа 

баяндамада сол ағаның аты аталғанда тағы ойлаймын... Осы 
жақын жерде болды-ау деп. Сiзге қарасам бiр түрлi таныс 
сияқтысыз.  

Бұның  ұмсынғанын күтпестен екi қолын ала ұмтылып, 
тамам жұрттың көзiнше кебiрсiп тұрған саусақтарының 
сыртынан екi рет сүйдi. Бұлай болар деп, тiптi де, ойламаған 
шал қолын жалма-жан тартып алып, онан бетер қымсынды, 
тер моншақтап қоя бердi. 

– Рахмет, аға! Көп-көп рақмет! Сол кiсiге бiр кезiгiп, өз 
аузыммен жүрегiмнен шыққан таза алғысымды айтсам-ау 
деп жүрушi едiм. Көрiскенiмiз қандай жақсы болды. Сəтiнiң 
келуiн қараңызшы. Бала болсақ та бiраз нəрсенi сезiнушi 
едiк. Есiңiзде болар, қолыңыздан талай дəм татқанбыз. Ол 
кездегi бiр үзiм нанның  құны қайда жатыр... Таңдайда əлi 
тұр. Ұмытылмайды. Ұмытылуы мүмкiн емес...

Тоғанас басын изедi... Рас, аласат заманның наны бөлек 
нан едi ғой. Қазiр жұрт тойынған соң тауда ойнайды. Əлi 
ұмытпай жүргенiн қарашы. Қаншама заман өттi десейшi. 
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Тұлымшағы желбiреген бала едi, бұл тұрғанда мынау елдiң 
алақанында. Жұрт: “Гүлфариза! Гүлфариза!” деп таңдай 
қағады. Бақ дегендi қойсайшы. Мектепке бұлардың ауыл-
дарына көшiп келген жылы барған. Тоғанастың əкесi кол-
хозда бригадир, қолы ашық, жоқ-жұқа адамға көлеңкесiн 
түсiре жүретiн шапағатты кiсi едi. Жамағайын кiмде жоқ. 
Гүлфаризаның шешесi Балайым олардан мейiрiм көре ал-
мады ма, əлде талғажу етер мəпақа табылар болған соң ба, 
жесiр қалғаннан кейiн осы ауылды сағалап, бұлармен қоңсы 
отырды.  Өзi артельге мүше болып тiркелдi. Адам басының 
тапшылығынан Тоғанас жас болса да колхоздың жұмысына 
үлкен кiсiлермен бiрге араласқан: оңтайы келген iстiң қай-
қайсысынан да бас тартпады, соқа ұстады, пiшен орды, мал 
бақты. “Бiздi ел азамат деп сағалап отыр ғой” деп, азды-кем 
тапқан еңбек күнiнен жырып бұл үйге өз қолымен алып 
келiп беретiн. Бiрде дəн, бiрде азды-көп кездеме, ыдыс-аяқ. 
Үйлерiнiң де кемiс-құтығын айтқызбай жөндей салады. На-
мысшыл шешесi өзегi талса да бұларға тостағанын алып 
жүгiре бермейдi, қызын да кiсi босағасына телмiртпейдi.  

Ищщаласпай үш жыл iргелес отырған соң колхоздың 
жұмысын ауырсынды ма, əлде кiсiге мұсалдат бола беру-
ден арланды ма, “Қызымды сонда оқуға берермiн, өзiме 
жеңiл-желпi жұмыстың ретi болса да көрермiн” деп, қала 
жаққа көшiп кеткен. Əбден бауыр басып қалыпты, бұның 
шешесiмен жылап қоштасты. Сонан кейiн ұзамай Тоғанас 
əскер қатарына алынды, бес жыл бойы қан кешудiң бел ор-
тасында жүрдi. 

Əншiге қарай еңкейдi. 
– Балайым бар ма?
– Əлдеқашан жайғастырдық қой, аға. Сол бұрынғы 

сабақты ауруының iзiмен кеттi. 
– Топырағы торқа болсын. Жақсы кiсi едi... Адамның бола 

жағы да. Қайтесiң...
Гүлфаризаның дауысын радиодан есiткен кездерiнде 

солбiр қиын-қыстау уақыттағы тату тiршiлiк əлдеқашан 
ұмытылып кеттi ғой деп, iштей тұйықтап жүретiн. Кеше де 
жұрттың соңғы жағында шегiншектеп тұрды, “бiз пəлендей 
едiк” деп тiсiнен шыққан емес, есiне түсер ме екен, ба-
рып сəлемдесейiншi деп сұғынған да жоқ. “Мына ғұмырда 
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əркiмнiң талайына жазған өз шаруасы бар. Əркiм мəпақасын 
өзiнше терiп жейдi. Менiң қойымды ол бағып бермейдi, бол-
са да оның əнiн мен айтып бере алмаймын”. 

Ауыртпалық жылдардағы азғантай көршiлiктi, болмашы 
iлтипатты ұмытпай есiне алып отырғанына таңырқайды. Де-
генмен, өзiнiң кiсi сыйларлығы бар екен. Елден əлдеқашан 
жырақтап кеткен. Үлкен дəрежеде, үлкен адамдармен ара-
ласып жүрген əншi, жұмыр басты пенде басына не келiп, 
не кетпейдi, əлдеқайда өткенiн ұмытқан-ақ шығар деп едi, 
есiнде екен. Шын көңiлмен iштей құрметтеп разы болып 
қалды. Бұнысына да рақмет.

Үлкен артиспен жұрттың көзiнше сыбырласа қалғанына 
бұрынғысынан да қысылып, қалпағын мыжғылай түстi. 
Бұршақтаған тердi ауық-ауық сүрткiлеп отыр. “Күн ысыған 
сайын бұл жарықтығыңның асты жана түседi-ау, – деп 
төбедегi қалың брезентке ұрысады. – Абзалы, қалай деген-
мен есi болды. Мынау жанып тұрған күнде ақ шаңдақтың 
ортасына ит өлген жерден арнайы iздеп келгенi де сол туған 
жерiн, халқын ұмытпағаны ғой. Қысы-жазы мал соңында 
жүрген пақырлардың көңiлдерiн бiр сергiтейiн дегенi. 
Əйтпесе, бұны күтiп отырған жұрт жалғыз бiз дейсiң бе. 
Алла, айналайын-ай!”

Жиналыс ащы iшектей жөнсiз созылып кеткен тəрiздi. 
Сөз де таусылмайды екен. Шешендер-ақ көп болып шықты. 
Ана шаруашылықтан да, мына шаруашылықтан да суыры-
лып шығып сөйлеп жатыр. Олай етемiз де, былай етемiз де, 
өйтемiз де бүйтемiз. Асытамыз да тасытамыз. Бұған салса 
солардың бiрсыпырасын жарияға жар салмай-ақ iстей беру-
ге болады. Тыжырынып қойды. Жалығып, ыстықтаған соң 
түндегi шала ұйқы да буып, маужырай бастады. Жолсоқты 
болып кеш келген, əрi түнгi ұйқысы қайта-қайта бөлiнiп 
мазаланған адамның бойы ұйи бастаған. Тағы да жорғаны 
ойлады. Əрiрек асырып тұсамай, бұлаққа жақын отқа 
жiбере салғанына өкiндi. Тауып алып, Сабалаққа арнайы 
тапсырмағаны да кəте болған. Радио асықтырып жатқан 
соң жүре берiптi. Қызыққұмар неме өзi бiлiп, жүгiрiп ба-
рып қарап келе қояр деймiсiң. Мына топырды тастап қайда 
кетсiн. Бiр жерде аузын ашып отырған шығар сабазың. Та-
уып алмаққа əрi-берi жалтақтап, көзге түссе, “атқа қара” 
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деп ымдайын деген, нөпiр жұрттың ортасынан таба алмады. 
Шыңырауға шым батып кеткен бе дерсiң. Бағана қадап тап-
сырып қойғанда ғой, бiр қарап келетiн. Қап əттеген-ай. Пар-
торг арнайы айтып жатқан соң жиналыстың қарбаласымен 
есiнен тарс шығып кеткенiн қарашы. Бермен қарай беттеген-
де бұлақ жаққа бұрылып көзiн салып едi, мал қарасын көп 
көрген: тойға келген жұрт көлiктерiн жаппай солай қарай 
жiберiптi. “Тұсаулы айғырды талап тастайтын болды-ау”. 
Шұрқырасқан, кiсiнескен дауыс құлағына келiп, бөтен айғыр 
тiстелеп, өкпесiне тепкiлеп жорғаға азар берiп жатқандай 
болды қапелiмде. Көпшiлiктiң iшiнен тағы да Сабалақты 
алаң-құлаң iздеп едi, мұндайда таптыратын ол ма. Зым-
қайым. Анабiр шетте едəуiр адам дүмеледi, сыра жағын 
жағалап жүр ме кiм бiлiптi. Сыра десе астындағы атын түсiп 
беретiн едi, басына төңкерiп битын салып тұрған болар-ау. 

Сөйтiп, не iстерiн бiлмей тағаты таусылып қыбыжықтап 
отырғанда үзiлiс жарияланды. Жұрт қобырлап сəл де болса 
тыныс алмаққа желдiң өтiне қарап тарай бастағанда бұл қо-
лын сыртына қайырып алып, емпеңдеп бұлақ жаққа тартты. 

Жылқы қарасы молайып кетiптi, əр жерде шоғыр. Жайыл-
ғаны жайылып, жайылмағаны үйездеп ұйлығысып тұр. 
Жағалап жүрiп қара жорғаны да, кертөбелдi де, Сабалақтың 
атын да тауып алды – бəрi де дiн аман. Сонда барып көңiлi 
жайланды. Құйрықтарын су-су қаққылап бейқам жайы-
лып жүр. Əйтсе де тұсауларын шешiп, əрiрек апарып жер 
жаңалап оңаша қайта тұсады.  

Аяқтары құрысып қалған екен, сыртқа шығып, жел қақ-
қан соң құрыс-тұрысы жазылып, бойы едəуiр сергiдi. Жел 
соғыңқырай түссiн деп бешпентiнiң түймелерiн ағыт ты 
да артына қарайлап, жеңiлденiп алудың қамын ойлады. 
Адам қарасы көрiнетiн болған соң тағы да бiр төбе əрi ас-
ты. Бұлақтың жиегiне қайта барып шайынды. Көңiлi ендi 
ғана жайланып, тұлабойы да жеңiлденiп, қолын артына 
ұстап аяңдап керi қайтты. Есебi бойынша, үзiлiстен кейiн 
Гүлфаризаның концертi болмақ. Жайғасып құлақ құрышын 
қандырып, соны бiр тыңдаса... Əттең, малға қарайтын бiреу 
болып, кемпiрiн ала келгенде ғой, базарын өзi базарлап, 
мына қызықты көзiмен көрiп, бiр жасап қалатын едi.  Өйте 
қоюға дайын тұрған адамы қайда...
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Кемпiрi есiне түсуi мұң екен, тағы да оның жалғыз 
қалғанын, күндiз елегзiп, түнде қорқатынын, таң атса болды 
бұл жаққа қарайлай беретiнiн ойлап қайта құлазып қалды. 
“Мыналары бiтсе ертең кешке қайтамыз ғой. Бас босаса, 
алланың құрығынан аман болсақ, түнделетiп жетпеймiн бе. 
Бүгiн жиналыстың бəрi бiтедi. Ертеңге қалатыны бəйге. “Бiр 
күнге тəуекел” деп, өзiн-өзi шегелей түстi. “Моторды от ал-
дыра алмай, мал шөлдеп қалды ма кiм бiлсiн”. Ойлай бер-
се, сөйтiп, əр түрлi қауiп анталай бередi. “Тəуекел ендi, бiр 
күнге тəуекел”. 

Ауылдың шетiне iлiне бергенi, радио өзiнiң аты-жөнiн 
атап, тездетiп келiңiз деп қақсап тұр. Шошып кеттi. Сəл 
кiдiрiп, жаңылыс есiткен болармын деп құлағын түрiп едi, 
рас тəрiздi. Қайта-қайта айтады. Арғы жағынан “Жаңа осы 
жерде жүр едi ғой” деген де дауыс ап-анық есiтiледi. “Не бо-
лып қалғаны? Бұнысы несi? Жайшылық па екен, əйтеуiр?” 
Жүрегi дүрсiлдеп, жеделдете басты. Қараторы домалақ 
партор гы бермен озып шығып, алыстан қолын сермеп қал-
балақтап ұшып келе жатыр екен, онан жаман шошысын. 

– Тездет, Төке! Тездет! Басыңыз аяқты!
Асыққан соң батпақ құмнан аяғын алу да қиындап 

емпелеңдей жөнелдi. Қарадомалақ iнiсi болса алақ-жұлақ 
етiп жанығып тұр. Бұған бiр, жиналыс болып жатқан жаққа 
бiр қарайды. 

– Төке, бұл қайда жүрсiз?  Өстетiнiңiз бар-ау бiр. 
Əлдеқашан ескерткенiм қайда, көзден таса болмаңыз деп. 
Басыңызшы аяқты! Болыңыз!

– Жайшылық па?
– Ойбай, ана жақта басшылар iздеп жатыр да. Қыз айт-

тырайын деп тұр дейсiз бе? Олай қараймын – жоқсыз, бұлай 
қараймын – жоқсыз. 

– Аттарды барлап...
–  Өй, аты құрысын. Қанша халық қарап отырғанда аты 

несi. Жау алады дейсiз бе?!
Қашып кететiндей-ақ ебiл-дебiл абыржып болып жүрген 

ол бұның қолынан ұстап алған. Екеуi апыр-топыр топтың 
алдыңғы жағына ендi. 

Дəметiп келе жатқаны концерт болатын, бақса жина¬лыс 
əлi аяқталмаған екен. Төрдегiлер əлi босатылмапты. Сол 
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күйi қаздисып отыр. Сөйлеп тұрған бұғағы салбыраған 
тақырбас кiсiге парторг қолын созып, мұны көрсетiп ым-
дайды. “Келдi! Келдi! Табылды!” Сонан сөйлеп тұрған кiсi 
Қожалепесов деген фамилияны қайтадан атап, қаншама төл, 
қаншама жүн алғанын, мал басын аман өсiргенiн совхозы-
на дейiн тiзiп тұрып, төрге шақырды. “Бар! Барыңыздап!” 
парторг түрткiледi. Тер қайтадан онан да кеттi, бұнан да 
кеттi. Құтылған шығармын деп едi болмады, бiрi қолынан 
сүйрегендей, ендi бiрi арқасынан итергендей етiп қайтадан 
шаршы топтың алдына шығарды. Ортасында “Ауданның 
чемпионы” деген жазуы бар алқызыл матаны иығына 
асып байлап, президиумның алдында сондай шүберек 
тағынып қаздай тiзiлiсiп самсап отырған топтың ортасына 
жайғастырды. Қаншама жұрттың көзi бұған қадалған. Бұл 
тұқшырайып, терiн сүрте бердi. Əлдекiм: “Ау, бұны жер-
көкке сыйғызбай мақтап жатырсыңдар. Мақтап жатқан 
адамдарыңның таптырмай жүргенi мынау.  Өзiнiң iшi кетiп 
төбенiң арғы жағында отырып қалғаннан сау ма? Имиiп 
қалыпты ғой. Мəссаған, мақтаған адамдарыңа болайын” 
дейтiн тəрiздi. Көпшiлiкке астыртын ғана көз жүгiртiп өтiп 
едi, ыржалақтап күлiп отырғандары да бар екен, онан жаман 
қысылды. “Əнекей, сөйтедi. Көпшiлiктен шығады. Келеке 
етiп отырғандары да бар. Олай-бұлай сүйрелемей-ақ, айтып-
айтып қоя салатын...” Қалпағын мыжғылап тезiрек жұртқа 
араласып кетуге асығып қымтырыла түстi. “Қап, қате болған 
екен. Аздап шыдау керек едi. Бұндай машақатының да бар 
екенiн қайдан бiлейiн”. Микрофон ұстаған əлiгi жiгiттiң бiр 
сөзi құлаққа жетiп, бiр сөзi жетпейдi. Сөйлеп болған соң 
тiзбектестiрiп алып барып, “Даңқ жалауын” көтерткiздi, 
тiзбектестiрiп тұрғызып қойып шарт та шұрт суретке 
түсiрткiздi. 

Терi мойнына құйылып қысылып-қымтырылып жүрге-
нiн де көзiн көгертiп барып үзiлiс те жарияланды-ау. Кон-
церт түс ауа басталмақ екен. Радио түсiндiрiп тұр, алдымен 
Гүлфариза айтады, сонан кейiн ауылдың концертi. Жұрт 
шұбырынып түскен үйлерiне тарады. 

Түскi ас үстiнде бұған арнайы келiп құттықтаушылар 
болды: көбiсi өз шаруашылығының мамандары, тани-
тын жамағайындар едi. Бiрсыпыра iнiлерi жаңа жолшы-
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бай қолынан алған. Бəрi де табысың баянды болсын, осы 
көрсеткiштен түспеңiз, маңдай алды болып тұра берiңiз 
дестi. Рахмет айтып, басын изей бердi. Соның бəрi де өз 
қолында болса, шiркiн, тырбаңдап жүрген соң абыройдан кiм 
қашсын. Жас болса келдi. Қуат болса жыл сайын сарқылып 
келедi. Пəлендей де түгендей жасаймын демей, “келешектiң 
жұмысын бiз қайдан болжалық. Бұйырған абырой болса 
қашпас” дедi де қоя салды. 

Жалғыз бұл ма деп едi, келгендердiң бəрi де концертке 
ынталы екен, репродуктордағы қыз əп деп хабарлағаннан-
ақ жұрт қопаңдасып отырған үйлерiнен андағайлай қаптап 
шыға келдi. Бұлар келемiн дегенше-ақ шатырдың астындағы 
орындықтар халыққа қайтадан лық толып қалыпты. Адам-
дардың көбiсi сыртта тiк тұр. Араның ұясындай гу-гу. Шетке 
тұра салған. Сəлден кейiн бұның да сыртын қаумалаушылар 
табылып, ендi тiптi ортаға амалсыз үйiрiлдi. Сəтi түсiп 
алдындағылар бала-шаға, аласа бойлылар екен, көптiң 
екпiнiмен лықси келе мойын созбай-ақ еркiн тұрып көруге 
болатын жағдайға келдi. 

Концерт басталар алдында жұрт сiлтiдей тына қалған. Ор-
кестр бұрыннан құлаққа жағымды, бақайшағыңа дейiн шы-
мырлатар күйлер төгiлттi келiп. Алаңсыз ұйып тыңдасаң, бой 
балқытар көкейге қонымды едi. Көрермендердiң алғашқы 
екпiндегi ынтығы басылып, жұрттың бас-аяғы жиналып 
болды-ау деген шамада сахнаға кешегiсiнен де əсем киiнген 
Гүлфариза шыға келгенде əлдеқашаннан емiне күткен жұрт 
ду қол шапалақтап, əншi нəзiк иiлiп қайта-қайта тəжiм етiп 
сəлемдескен соң одан да бетер гуiлдеп шатырды бастарына 
көтердi. Халық сүйiктi əншiсiн сағынып-ақ қалған екен.  

Шiркiннiң дауысы қандай едi. Нағыз “құлақтан кiрiп бой-
ды алар” үн ғой. Көпшiлiк ұйып-мүлгiп, демдерiн iштерiне 
тартып, бар ынты-шынтымен тыңдады. Əр əн аяқталған сай-
ын тыныш жатқан даланы бастарына көтерiп жамырай, жа-
пырлай қол соғады келiп. Басқа уақытта жұрт түгел семiп, 
тыныс ала алмай қалғандай. Осындай жарасымдылықпен 
төрт-бес əннiң басын қайырғаннан кейiн:

– Мынау “Бурылтай” деген ертерек қиын-қыстау жыл-
дары үйренiп, талай рет малшылардың арасында далада, 
егiншiлердiң қосында, жат жерде – шет елдердiң талай сах-
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наларында орындаған өзiмнiң бауыр басып алған сүйiктi 
əнiм едi. Осы сүйiктi əнiмдi қиын-қыстау кезеңде буыны-
мыз əлi бекiмеген шақта жетiм бала, шарасы таусылған 
жесiр ананы жатырқамай бауырына тартқан, тарыққан кезде 
қарлығаштай аузымызға су тамызған, ауырсынбай ағалық 
қамқорлық көрсетiп, қолтықтан демеген еңбiр жаныма 
жақын, сондай еңбегi арқылы қазiр де абырой алып отырған 
ағаларымның бiрi Тоғанас Қожалепесовке арнаймын, – дедi 
əншi өз аузымен. 

Шалдың ойламаған жерден тұлабойы дiрiлдеп, буын-
буыны босап сала берген. Жүрегi аттай тулады. Алдында 
отырған бiрiншi хатшы орнынан тұрып, “Қайда өзi? Қайда 
жүр?” деп көпке жағалай қарады да таба алмады. Бəлкiм, “сол 
кiсiмiз мынау” деп көрсеткiсi келген болар, бəлкiм қасына 
отырғызуды ойлады ма. Концерттiң бабын бұзамын дедi ме, 
əлде тағы да жоқ болып шығып ұяты келер деп қауiп алды 
ма, атын атап шақырған жоқ, мойын созды да орнына қайта 
жайғаса салды. Бұл көрiп тұрса да ұмсынып ұмтылмастан, 
түк бiлмегендей терiн сүртiп тұра бердi. Жанындағылар бол-
са бұны танымайтын. 

Əн басталып кеттi. Шал көзiнiң алды буалдырлана ма, 
буын-буыны босай ма, тұлабойы өзiнiң ырқына көнбей осы 
əндi бұрынғы кездердегiдей алаңсыз ұйып тыңдай алмады. 
Жүрегi бейнебiр жас баланың жүрегiндей дүңкiлдеп басылса-
шы. Қасындағылар бiлiп қала ма деп мұнша қысылмас. 

...Үш сағатқа созылған ойын-сауық аяқталып, үйге келген 
соң ауылдастарының əңгiмесi де сол болды. Ерiккен жұрт 
бұны ұлы бөрiге алған. 

– Ойбай-ау, бiздiң Төкең үндемей жүрiп... Əй, осы 
уақытқа дейiн бар-ау адам баласы бiлмейдi. Мықтылар¬мен 
туыстығын жасырып жүрiптi ғой.                                               

– Төкеңдер деген мыс қой, мыс. Не де болса iшiнде ғана 
ұйып жатады да қояды. Осы бiрiншi рет есiтiп отырғанымыз... 

– Ана бар-ау... мен сiзге бiр ақыл айтайын, анау хатшыға 
сыбырлап, “УАЗ” машина бергiзсiн. “Жүгiлидi” иттiң 
итақайы мiнiп жүр. Сөйтiп, ретi келiп тұрғанда алып қал. 
Бұн  дай сəттiң өзi сирек болады. 

Ақылшы көбейiп ортаға алып қоймаған соң бiр шай iшiп, 
шөлiн басып, ат дорбаға сұлы салып алды да қара жорғаға 
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кеттi. Тауып алып, қасында отырып жорғаға жем жегiздi. 
Қайта оралғанда дайын асты бұған қарайлатыңқырап отыр 
екен. 

Соның арасында жаршы “Жарысқа түсетiн аттар дəрiгерлiк 
бақылаудан өтсiн” деген хабар жеткiздi. Бүгiн дəрiгердiң 
байқауынан өтпеген ат ертеңгi бəйгеге қатыстырылмайды 
екен. Тамақтанып болған соң Сабалақтың “өзiм-ақ алып келiп 
көрсетейiн” деп, алдына түсiп емпiлдегенiне қарамастан өзi 
қара жорғаны жеңiл жабулап əкелiп, ақ халаттарын киiп сы-
банып тұрған мал  дəрiгерлерiне көрсеттi. Олар жорғаны 
тiзiмге түсiрiп, нөмiрлеп тастады. Сүрiске қатысуға жарам-
ды деп тапты. 

Кеш түсiп, ауа салқын тартқанда ауылдан ұзап шығып, 
жорғаға мiнiп, басын жiберiп əрi тақымын жазып, əрi соңғы 
терiн алды. Кiсi көзiнен таса жерде жалғыздан-жалғыз 
байқап едi, əзiргi аяқ алысында мүдiрiс жоқ тəрiздi. ... 
Ұйтқып тұр. Бұл тұрғанда көңiлi жайлы, бiрақ, ертең топқа 
қандай сүлейлердiң түсетiндiгiн кiм бiлiптi. Жорға баптаған 
жалғыз бұл дейсiң бе? Керi жолда əбден суысын деп ат ба-
сына ырық берiп, өз аяңымен қайтты. Жорғаны екi қырдың 
астына оңаша тұсап тастап үйге келсе, жұрт тегiс ұйықтап 
қалған екен, қырын жатарлық қана орын тауып, қыстырылып 
қисая кеттi. 

Ертең – бəйге. 

* * *
Бүгiнгi iздi ертең топырақ жабады, арғы күнi жаңбыр 

шаяды, одан құм суырып, кезектi көктемде шөп басып дым 
болмағандай жып-жылмағай реңде жер қайта құлпырып 
тұрмақшы. Жылдан жыл, күннен күн озып, жаңарып келе 
жатқан заман. Бұл заман, бұл уақыт Адам ата мен Хауа 
анадан берi солай.  Өлмесе ол қиыр мен бұл қиырда сеңдей 
соғылысқан ата-баба қайда кеттi. Олар да өркен жайып, 
қуаныш-күйiнiштi ғұмыр кешпеген-дi деймiсiң. Соларды 
дiтке алса болды, қаншабiр басасаусығанмен құрымағыр 
көңiлге сабырлық та шым-шым ене ме, қалай. Енбегенде 
бұның еркелiгiн көтерер қай құдай, қай бауыр, қайбiр бала 
тұр. Мал болса, тiрi адамның көңiлiне медеу.  Өлiкке не... 
Ертең қисая кеткенде осылар əркiмнiң талауында кетедi-ау 
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деп iшiн у жалайды. Аумалы-төкпелi заман дегенiң бүгiн 
құша¬ғын жайып, бауырын төсесе, ертең тоң-торыс жон 
арқасын көрсетер. Əнекей, уақыт озды, уақыт бұның бiр 
пайдасына, бiр зиянына озды... Ақыры, соңы былай болып 
тұрған жоқ па?

Алдымен қоссерiк, мойынсерiк деп аталып колхоз шү-
пiрледi. Онан совхоз болып, қара көбейдi. Алғаш кө рiн ген 
тырқылдақ бiр-жар темiр көлiк қойдай өрiп молая түстi, 
соның бəрi айналып келiп бұның өкпесiн қысып, жерiн 
қуыра бердi. Құланбайдың да заманға икемделмеске үдесi 
де, шамасы да жоқ едi.

Қаладан тамыр тептi. Қарға тамырлы қазақ, iздеген 
адам сала-сала iндетiп кете бермес пе: жиен, жиеннен жи-
еншар, бауыздау құда, құдадан жабайы құда қуалап жүрiп 
ауданның бiр жағын ұстап тұрған Шегенге мықтап құрық 
салған. Түгендей берсең түтiн түтеткен үйде кəде көп: ба-
лалы болады, сүндетке отырғызады, оқуға барады, əйелi ау-
ырып, өзi аунап тұрады, келiм-кетiм қонақ болады, тағысын 
тағылар. Солбiр бытықы да шытықы алыс-берiстен аянбай 
қоян-қолтық араласты. Ымға түсiнетiн, шаруаға мық, оңқай 
асықтай тындырымды жiгiт болып шықты. Бұрынғыдай 
жұрттың көзiне түсiп, iз тастаймын деп елден ел асып 
жүрмейдi, хабар берiп алты аяқты машинасын алдырады да, 
дайындап қойған малын бiр түнде тиеп жiбередi. Ар жағын 
өзi тап-тұйнақтай етiп жайғастырып, пұлын алақанына са-
лады. Бұның мiндетi – құм iшiнен мал ұстап аттандырып 
салу, оның мiндетi – ақша ету. Үлес екеуiнiң де алыс-берiс 
шаруаларына молынан жетiп жатыр. Бiрде шайтан түртiп 
төрт жылқы тиелген машинаның кабинасына отырамын 
деп... Абыройсыздық дегендi қойсайшы. Бүлiнейiн десе аяқ 
астынан-ау. Дайын тұрған көлiкке мiнiп, отбасының да ша-
руаларын өзi тиянақтап қайтпақшы болған... Жарты жолдан 
ауған кезде бiр машина оң қапталдан төбе астынан  сумаң 
етiп шыға келiп, iздерiне түстi.  Өкшелеп келе жатқан түрiнен 
секем алған соң, аналар қайтер екен деп құмның iшiн қиялай 
тартты. Қалған жоқ. Жарықтарын сөндiрiп тығылып тұрды. 
Олар да анадай жерге келiп, жақындамай аңысын аңдап 
тоқтады. Тiзгiншi: “Құрыдық, аға! – дедi. – Мыналар iзге 
шындап түстi. Кiм де болса арнайы шыққан адамдар. Көрдiңiз 
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бе, қалатын бəле емес”. Бұл əлдеқандай қажетi бола ма деп 
арқалықтың сыртына тыққан мылтықты оқтап, “Кiдiрмей 
қалаға тарта бер. Ендi былай-былай бұрылып əуре болма. 
Барынша қатты жүр! Басқа амал жоқ. Құқайларын көрiп 
алдық. Мөнет те тоқтаушы болма”, – деп қатты ескерттi де, 
жедеқабыл сыртқа шығып алды. Қуғыншыларда қалысар 
түр аңғарылмады. Кiм де болса аңдушылар екенi анықталды. 
Машина тақырға түсiп, соңындағылар екпiнмен жақындап 
келiп қалғанда шамның жарығынан сəл жоғары алып 
жүйдемелетiп тiркестiре екi дүркiн оқ жiбердi. Қуғыншылар 
жарықтарын сөндiрiп, кiлт тоқтай қалды. Бəлкiм, оқ дөп тидi 
ме екен. Қаңғы итiмдей салақтағандардың өздерiне де керегi 
сол. Тiзгiншiнiң көзi аларып кеткен, басын шығарып: “Не 
болды, аға? Неғылды?” – деп шырылдайды. “Алдыңа қара 
деймiн! Алдыңа!” деп айқай салды. Бұл əлi де сенiңкiремей 
мылтығын тез қайта оқтап, ендi қалатын-ақ шығар деп едi, бiр 
шамы сығырайып машина орнынан қайта қозғалды, жұртта 
қалған күшiк тəрiздi қара үзбей сүмелектеп ерiп келе жатыр. 
Тiсiн қайрап, зəузəтiн сыбады. Ендi қалаға дейiн қалмайтыны 
бесенеден белгiлi. Мына түрiне қарағанда оларда да қару 
болар ма деген қауiппен сып етiп кабинаға қайта отырып 
алды. Жүргiзушi соңындағы машинаға бiр, алдындағы 
аспаптарына бiр қарағыштап, “май жақындады, аға” деп көзi 
алақтай берген. Терi моншақтап пұшайман болып қалыпты. 
“Неғылған адамсың өзiң?! Артық май алмай курортқа келе 
жатырмын деп пе едiң? Жүр! Қалайда қалаға жеткiз!”  Өзi де 
жолдың бұрылысында мойнын созып соңындағыларға көз 
салып қояды. Қалатын түрлерi жоқ, өкшелеп келедi. Енте-
лей жақындамағанмен қара да үзбейдi. “Аға, мына малдар-
ды тастап кетейiк. Сонсоң өздерi-ақ қалады”. “Денiң сау ма? 
Лақтыра салатын жəшiк деймiсiң? Оларда жан жоқ деп ой-
лап келе жатсың ба? Сөздi қой! Қалаға! Тек қала!”

Қалаға сол ақ тер-көк тер күйi алды-артына жалтақтап 
тiзгiншiнiң жаны мұрнының ұшына келiп əзер ендi-ау. 
Бұрыннан келiп жүрген үйiне бұрылмақ сыңай таныту 
бойына бұл тiкелей Ақəдiл милицияның үйiне алып бару-
ды бұйырды. Баланың төбе шашы үрпиiп, көздерi аларып, 
тiптi зəре-құты қалмаған. “ Өлдiк қой, аға!  Өлдiк! Ол не 
дегенiңiз!” – деп шыр-шыр етедi. “Мен бiлсем өлмессiң.  Өле 
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қоймассың. Жүре бер, бала. Ол үйдi соңыңнан сүмеңдеп келе 
жатқан мыналарға көрсетуге болмайды, бiлдiң бе?” “Ағатай-
ау, өзiңiздiң есiңiз дұрыс па? Басқа үй құрып қалғандай 
Ақəдiлдiң үйi несi?” “Жүре бер деген соң жүр ендi! Дорақ!” 
“Атасына тап нағылет, бүйтiп тапқан пайданың. Онан да 
мыналар ұстасын. Адам шығар, əйтеуiр. Түсiнiсермiз. 
Түсiр мына бəлелердi, құрысын. Осыларға бер. Алсын да 
кетсiн”. Моторды сөндiрiп, сыртқа шықпаққа есiктi аша бер-
ген едi, қолындағы оқтаулы мылтықтың құлағын қайырып, 
балаң жiгiтке кезендi. “Жақсылықпен жүре ғой. Машинаны 
шарбақтың iшiне кiргiзiп бер де, өзiң Шегенге жүгiр. Есiттiң 
бе?! Мен осы үйде күтемiн. Машинаны айдап келген менмiн. 
Бiлдiң бе?  Өйтпедiң бар ғой, аямаймын. Маған бəрiбiр”. Ол 
аппақ шүберектей болып кеткен. Сенер-сенбесiн бiлмей 
өзiне бiр, аузы үңiрейiп бүйiрiне тақалып тұрған мылтығына 
бiр қарап жаутаң қағады. Амалы құрығаннан айтқанын 
iстедi. Машинаны есiктiң аузына тақады да, атып шықты. 
Апалақтап қашып бара жатқанда “Шегенге жүгiр! Шеген-
ге!” деп соңынан айқайлап қалған. Бейтаныс келiнге өзi ба-
рып сəлемдеспекке iшке баса көктей ендi. Əлдеқандай бо-
лар деп алаңдап тұрғанда қуғыншылармен аралас Шеген де 
жеттi. Қуанғанынан көзiнiң оты жарқ ете қалғаны. Абырой 
болып үйден табылғанын айтсайшы.  

Сол үйдегi келiн қуғыншыларды да, кейiннен келген екi-
үш қызыл жағалыларды да айқай-шусыз сырттан қайтарды. 
Дəл сол оқиға таңдайына татырдай татыған, екiншi мал тие-
ген машинаға iлесiп бармайтын болған. 

Уақыт озған сайын қараның басы молайды. Бұл күнде əл-
декiмге тəуелдi болар жайы жоқ: жайлауы келiсiмдi, көй легi 
көк, тамағы тоқ, шүкiр, əйтеуiр, ешкiм түрткiге салмайды. 

Əнебiр жылғы сойқан болмағанда, осы күнi бұнан да 
жарық болар ма едi, қайтер едi. Төрт-бес жыл сыртқа сал-
ған соң ойсыратып кеткен сол олқылықтың да орны тола 
бастаған-ды. Алғаш бұл зорлыққа көне алмай көзi қызарып, 
мал ашуы – жан ашуы, iшi  қыж-қыж қайнап, басасаусып 
жүретiн-тұғын. Кейiн байыппен ақылға салып бақса, бұл 
күнiне де шүкiршiлiк екен. 

Дегенмен, баяғыдай емес, бұл тұрғанда үкiметiң кең. 
Ана жақтан бөрiк ал десе болды, бұл жақтан басыңды қоса 
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iлiп кететiн қаныпезерлер құрыған жоқ. Бұқпайтындай, 
заманның ырқын ыңғайламайтындай тiреп тұрған кiмiң бар. 
Басың бөрiктiң iшiнде кете бермесiн десең бұғасың. 

Бұ жұрт қарап жүре ме. Бiреу бiлiп, бiреу бiлмейтiн 
оңаша кездегi жай бiр басқа. Iрге жақындап, өрiс тұтасқан 
кезде, жұртың тағы көре алмады. Тап бiр көздерiне шыққан 
сүйелдей ана үйiрдi бiр көпсiнедi, мына үйiрдi бiр көпсiнедi. 
Тəңiрiнiң кең жерi соларға тар болыпты. Жесе ризық несiбесiн 
жеп жатыр, дала кең, ешкiмнiң қорасына түсiп, егiсiн тап-
тап жатқан мал жоқ. Олар да тiрлiк иесi, жылдан жыл озған 
соң өспей қайтедi ендi. Жоғалып шығын болған, арасында 
шетiнеген малдарын оңаша ұрымтал тұста отыр едi деп тек 
осыдан көретiндi шығарды. Ет жей алатын жалғыз бұл ма 
екен. Онсыз да арам өлетiн иесiз түктiлердiң көзiн құртқаны 
рас болса, рас шығар. Онда да көзбен көрiп, қолымен ұстап 
отырған бiрi жоқ. Əншейiн “дейдi екен” деген ұзынқұлақ 
дақпыртқа елiрме жұрт дүрлiге бередi. Алғашқыдай емес, 
тұяқ басы көбейген кейiнгi кезде өзi де аяқ тарта бастаған-
ды: ұтырын бағып қана бiр-екi қыстатып малдың иесi үмiтiн 
үздi-ау деген кезде жайғастыра салатын. 

Сондай дақпырттың əлегi да, басы пəлеге қыли ауыл-
найдан қалды. Бұның отырған жерiн хаттап, өзiне қаратып 
алыпты. Түу қаладан арнайы суретшi əкелдiрiп, қолдарына 
дүкəмəнт берiп қойған. Баяғыдан берi дүкəмəнтсiз-ақ тiршi-
лiк етiп жүрген бұл оны қай кəдесiне жаратсын, сандықтың 
түбiне тастай салды. Аламан құдайдың бiр жақсы жерi 
бiрден таниды, дүкəмəнтыңа қарамай-ақ ала бередi. Жылы-
на екi дүркiн дiңкiлдеп ет сұрап келедi де тұрады. Ет малы 
əрқашанда болыңқырамай тұрады, денi буаз, көбiсiн көз 
қимайды, “бiр-жар жабағы алмасаң, саған жарамды мал 
таптырмай тұрғаны...” деп ұзын арқау-кең тұсауға салып 
үмiттенiңкiретiп барып, онда да екi-үш рет агентiн жiберiп 
қоймаған соң жуан қарадан бiр, қинаса, қиылса екеуiн ғана 
өткiзетiн. Бұл жолы тiктелiп алыпты, бұрынғы шамаға 
тұрған жоқ. Малдың көп қырылғанын, қыстың қатты болға-
нын, аудан басшыларының күн сайын есеп сұрап қысып 
тұрғандықтарын үстемелеп көлденең тарта бердi. Құлағының 
сыртымен жүре тыңдаған: апырмай десейшi, соның бəрiне 
кiнəлi бұл ма екен? Қыс иесi – тəңiрi бар, мал иесi – ай сай-
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ын айлығын омырып жеп отырған жылқышысы бар. Бұнда 
не кiнə? Алдындағы санап алған малына ие болмай, əр 
үйден тентiреп жегенi ет, iшкенi арақ болса, мал өлмей кiм 
өледi? Соған да бұл кiнəлi болған екен-дi. Босағаны тозды-
рып қоймаған соң ақырғы келгенiнде күдерiн бiржола үзейiн 
деп бiр қылтанақ бермейтiнiн айтып морт кеттi. Ол да түу 
баяғыдан берi аузына алмаған малдың нормативiн, жер, шөп, 
заңын көлденең тартып қамалап көрiп едi, тiптi қыңбайды. 
“Жер, суға келсек, бəрiмiзге ортақ – тəңiрiнiкi, əкең Нəудiң 
құдайдан сұрап алған жерi жоқ”, – дедi. Анау соңғы ретiнде 
аттан түспей тiстенiп, қамшысын бiлеп көрiмдi əлi-ақ 
көрсететiнiн айтып кеттi. Машинаны, мал қабылдайтын 
агентi бар үш-төрт адамды сайлап келген екен, салдырап 
бос қайтты. “Осындай да осындай. Ауылнай көп мал алғысы 
келедi. Сол жақтан ықпал болмаса, мына қыли мазаны май 
iшкендей етiп, төбенi ойып тұр. Есiңде болсын”, – деп Ше-
генге сəлем жолдаған. Бүйтiп қыса берсе, кезек Шегеннiң 
малдарына да келедi. Бiрiнiң зияны бiрiне тиетiн түрi бар, 
аулақ жүргiзсiн дегенi. Бiр тұманды кеште Шегеннен бұрын 
бiр қора адам төбеден түскендей сау ете қалсын: ауатком-
нан құрылған комиссия iшiнде депутат, милиция, мал мама-
ны, ауылнайдан, тiптi совхоздан да адам бар дей ме толып 
жатыр. Келдi де ошарылып жатып алды. Ауылнай болса 
аналардың алдарына түсiп жүр, олары аздай осы маңнан үш-
төрт жылқышы алдырды. Жылқышылардың қастарына бiр-
бiрден адам қосты да бүкiл малын екi күнде Төсшағылдың 
басына жинағанда ортасы шұқырайды. Мал қайғысы – жан 
қайғысы, көзiне жас тiрелiп, жаны тырнағының ұшына кел-
ген. Қап-қара болып түтiгiп əрең жүр. Алдында қан сиiп 
жүрген Қатира мынаны көргенде көтере айдап кетедi екен 
деп қолын бетiне салды. 

Əлеукендей жалаңдаған жұрт шынттап алған соң қойсын 
ба, көзбе көз түп-түгел санап шығып, хаттап, “менiкi емес” 
деп жасырған, алты-жетi биенi қоспағанда оншақты қараны 
тастап, өзгесiн өлшеп алды да екi дорба ақшаны қолына 
нақпа-нақ санап бердi. Көрiнеу-көзге шаңын аспанға шыға-
рып, малды қырдан асырып, дүркiретiп айдап кеткен соң 
тiсiн қашыр да құшыр қайрап, жер бауырлап үш күн жатқан. 
Сонан тұра сала ызаланып Шегенге жеткен. Алдыңғы 
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хабардан-ақ əрекет еткен екен, бағып отырған көз көп, 
мəселе жоғарғы жақтың құлағына тиiптi. Амал жоқ, бұдан 
былай ушықтыра бермеген дұрыс. Ол да қол-аяғы байланып 
дiңкелеп мүжiлiп отыр. Iш қазандай қайнайды, қолдан ке-
лер дəрмен жоқ. Ендiгi бар кегi қыли ауылнайда, тек сонда 
болатын. Сонау жылдардағы сылыңқара милицияның кебiн 
кигiзiп бiр түндiк етпекке талай оқталған, бiрақ қолы бар-
мады. Баяғы кез жоқ, қазiр басқан iзiң аңдулы, айнала толы 
көз. Барар жер, басар тауың шамалы, жыл санап өкпесi 
қысылып, өрiсi қуырылып барады. Мiнекей, жол үстiнде 
келедi, жастың да келiңкiрегенiн, жалғыздығын да бiле тұра 
дұшпанының көкiрегiн басып, бiр кегiмдi алсам-ау деп əнi-
мiнi барып-барып қайтты. 

Осы рет қолын қандай алмады. 

* * *
Елең-алаңнан тұрып, жорғаны ұстап алып келiп ерттеп, 

арнайы əкелген делбегей жабумен жапты да көзден та-
са қыр астына алып кеттi. Көптiң көзi молайған соң жор-
ғаға əрқайсысы бiр сұғын қадайтыны анық. Кiм бiлiптi... 
Əлдеқандай көзi өткiр бiреудiң назары түссе... Баптағы бəйге 
аты қашаннан шамшыл. Ертешiл бiр-жар адам ғана қараң-
құраң көрiнiп жүрген. Жорға басын жұлқа тартып обып 
келедi. Ауылды сырт айналып, əлi тұяқкештi болмаған ыл-
диды қуалай бəйге жiберетiн жақты оңтайлады. 

Ауылдан едəуiр ұзадым-ау деген шамада шылбырын 
шұбатып бос жiберiп, төбенiң жанама баурайына отырды. 

Даланы жарық дендей бастады. Күншығыс ақжалқын-
дады. Ауыл арасындағы елтең-селтең де молая түстi. Бəйге 
болатын күнi жұрт саржамбас болып жатпасқа тиiс. Бетi-
қолдарын шайса шайып, шаймаса шаймай қазiр-ақ көздерiн 
уқалап, төбеге қарай шұбырар-ақ. 

Қара үзiп тым алыстай беруге де болмайды: алдымен ат 
бəйгесi өтпекшi, онан кейiн жорға сүрiс, сонан кейiн құнан 
жарыс. Аттарды сайлап қою үшiн ертерек iздеуi де мүмкiн, 
радионы құлағы шалатын жерде болғаным жөн деп шама-
лады. Осы биiк төбенiң баурайы бəйге жақсы көрiнетiн 
оңтайлы тұс. 
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Кеш бастап, күннiң ыстығына ұрындырып алмаса неттi 
бұлар деп қауiп ойлайды. Осы қоңырсалқын кезде алысқа 
шабатын бəйге аттарының алдын жiберiп жатпаған соң... 
Көңiлге бiр демеу болатыны – аспанда қазбауыр бұлт бар, 
теңбiл-теңбiл тұтаса көшiп барады. Күн аз да болса қағажу 
тартар деп сонысынан дəме етедi. Жарықтық тек аттар 
барлығып қалмаса екен. Ыссыға қала берсе, жануарларға 
обал, қан терi шығады.  Өкпелерi өшiп тез малтығады. 

Радио самбырлап қоя бердi. Дауысы таңертеңгi тымырсық 
ауада түу қашықтан да ап-анық есiтiледi. Тоғанас демiн 
iшiне тартып тына қалды. Алдымен құлаққа жағымды əдемi 
əн “Саржайлау” шырқалды да, ол аяқтала бере кешегi та-
ныс дауыс сөйледi. “Жасыл жайлаудың ерлерi! Ат бəйгесiне 
асығыңыздар! Асығыңыздар ат бəйгесiне! Жатқандарыңыз 
тұрыңыздар, тұрғандарыңыз шай iшiңiздер, шай iшкен-
дерiңiз бəйге алаңына жақындап орын ала берiңiздер! 
Ке шiкпеулерiңiздi өтiнемiз, жолдастар! Аттар ыстыққа 
қал масын! Асығыңыздар! Ат қосушы жолдастар! Бəйге ат-
тары мəренiң жанына жиналып жюриге тiркеуден өткiзiлсiн! 
Жорға жарысы мен қүнан жарысына қатысатындар бiрiншi 
бəйге аяқталған соң арнайы шақырылады. Олардың да ұзап 
кетпеуiн сұраймыз. Қызықтаушы жолдастар! Қауiпсiздiк 
шараларын қатаң сақтаңыздар. Жарыс шеңберiнен шет 
жүрiңiздер. Қайталаймын...”                                       

Айтқандары құлаққа жақты.
Ұзамай-ақ əр үйден үзiлiп шыққан шағын-шағын топ 

қарақұрым болып тұтаса келе мəре орналасқан жердiң бергi 
жағындағы үлкен төбенi түгелдей жапты. Құйрық-жалдары 
түйiлген, үкiлi, кейбiрi қызылды-жасылды сымпыс бəйге ат-
тары əр-əр жерден суырылып шығып, солай қарай тоғылды. 
Үстерiнде бастарын орамалмен таңып алған жеңiл бала-
лар қолдарындағы қамшыларын бүктеп ұстап алған. Əлi 
ақыл-кеңестерiн айтып тауыса алмай жүрген сейiстерi мен 
жанкүйерлерi болар, əр атты үш-төрт адам шаужайлайды. 

Соларға қарап отыр. Ұзамай төрешi үлкен бiр шоғырды 
сапқа тұрғызды да, қызыл жалауды сермеп қалғаны, бəйге 
аттары бөлек шаң сүйретiп түйдегiмен берi қарай суырылды. 
Шалдың делебесi қозып, тұлабойы шымырлай жөнелдi. Қиқу 
салғысы келiп қопаңдай көтерiлдi де, жалғыз тұрғандығы 
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есiне түсiп жымиып қойды. “Бұл ат дегенiң адамды жынды 
қылады”. 

Алғашқы айналымда тобы жазыла қоймаған соң санай 
алмап едi, екiншi айналым бiте бере саусаққа салды – бəйге 
аты жиырма сегiз екен. Ендi ұзай бере аттардың арасы сиреп 
үздiк-создық үш топқа бөлiне бердi. Ең соңғы лек үшiншi 
айналымнан кейiн қала берсе де болатын-ды.  Өйткенi, 
алдыңғы шығынып кеткен шоғыр бiр айналымды артық та-
стап, əлiгi қалып қойғандардың соңдарына түстi. Жалғыздан-
жалғыз отырып атты ертерек суытпай, өрiстен ұстап əкелiп 
қоса салып, жануардың жанын ретсiз қинайтындарға ит 
жыны тырысты. Аяқтарын еркiн соза алмай малтығып 
бара жатқан пақырларды аясын келiп. Екiншi лек тұсынан 
өткенде жылқышы Сыдықтың теңбiл көгiн шырамытты. 
Ендi бiр айналғанда сол екенiне көзi əбден жеткен-дi. Кешегi 
дастарқандас болғандар “Шаруашылықтан бəйгеге осылар 
қосылады” деп, алты-жетi атты саусақпен санап едi. Құйрық 
тiстесiп əлi бiрiн-бiрi жiбермей келе жатқан алдыңғы озық 
топқа əрi қадалды, берi қадалды, бiрақ, таныс атты кезiктiре 
алған жоқ. Теңбiлкөк болмағанда екiншi, үшiншi бəйгеге 
iлiнiп, совхоздың атын шығарса игi едi деп қызды. Тұсынан 
өте бергенде орнынан қопаң-қопаң көтерiлiп, ендi шыдай 
алмай қиқулап келiп қалды. Аяқтарын бiрқалыпты созып та-
стайды екен, сонысынан дəме етiп, көңiл шiркiн күпiп iштей 
осыныңнан тая көрме деп разы.      

Екi торы көмбеге талас жеттi-ау деп жорамалдады. 
Бəлкiм, қашықтан солай көрiнген шығар. Теңбiлкөк мəреден 
төртiншi өткенiне дау жоқ.  Өйткенi, алды-артында талас ат 
болмады. 

Жорғаның тартпаларын қайта қарап, тығыз тартып алды 
да, жабуын сыпырып, “Уа, тəңiрiм, жолды бере көр!” деп 
күбiрлеп ерге қонды. Төбенi жапқан қалың топты қашықтан 
орағытып, түрлi-түстi жалауларды самсатып тастаған көм-
беге бет алды. Осы кезде сүрiске қатысатын жорғаларды 
шақырған дауыс та есiтiлген едi. Сонадайдан топтан озып 
алдынан жаяулап шыққан Сабалаққа жабуды лақтырып та-
стап, ат жiберiп тұрған төрешiлердiң алдын көлденеңдедi. 
Сабалақ: “Уа, қара жорға, бағың ашылғай! Мықты бол, ша-
лым!” деп, аттың сауырын жымың-жымың сипап күлiмсiреп 
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қала бердi. Тоғанас үндеген жоқ, iштей түйiлiп алған. Үп-
үлкен кiсiнi таба алмай қалатындай қайтадан фамилиясын, 
аттың түсiн жазды ма-ау, арқасына номер байлады ма-ау, 
əйтеуiр, бəйгеге қосылып кеткенше машақатқа салып бақты. 
Ақыры, көп əуреден кейiн сапқа тұрғанда көз салып iштей 
санап көрiп едi, бас-аяғы онжетi жорға болған екен. Бəрi 
де сырмiнез емес, қайсысында аяқ алыс қандай екенiн кiм 
бiлiптi. Бұрын шаппай жүрген адамдай-ақ төрешi бұлардың 
не iстеп, не қою керектiгiн тағы бiр ежiктесiн келiп. Түу, өзi 
тағаты таусылып тұрған адамды мүлде мезi еттi-ау. Солары 
құлаққа жөндi кiрiп те жатқан жоқ. Жорғаның басын қалай 
ұстауды бiлмейтiн болса, бəйгеге қосыла ма? Шал iштей 
егесiп тұр. Ұқтық. Ұқтық. 

Жалауды сермеп қалғаны, бiрiн-бiрi көрген соң ерегiске 
енiп ентелей дүмелiп ауыздықтарын шайнап тұрған лек сап 
сыдыртып жөнеле бердi. Төбенiң басын жауып тұтасып 
тұрған жұрттың ала-құла қиқуын құлағы шалды, қағысып 
қалған үзеңгiлердiң сыңғыры есiтiлдi. Басталу бойы əркiм-
ақ жел жақты ыңғайлады: бəрi соған таласа бiр-бiрiне 
соқтығысады. Шал жанықпай-ақ жуан ортаны ұстауға ты-
рысты. Жер қатқақ, өкпе қабатындай соншалық қалың шаң 
көтерiлмейдi, оның үстiне əлi алда жол бар, есебiне бақса, 
нөпiр бiр-екi айналымда сиремекшi. Ойлағанындай-ақ 
жорғалардың аралары сəлден соң-ақ бiр-бiрiнен алшақтай 
бердi. 

Ернiн тiстеп, көзiн жүгiртiп жан-жағын да жiтi бағып 
келе жатыр. Алайда, бiрiншi айналым бiткенше топ бiрiн-
бiрi жiберген жоқ, тұтасқан шоғыр қамшы тастар жер-
де жазылмай келедi. Жұрт жауып алған төбенiң тұсынан 
өте бере тұрғандар айқайға басты дейсiң, аспан айналып 
жерге түскендей құлағы шулап қоя бердi, жорғалардың 
ышқынып жиырыла түскенiн сездi. Қиқуға шыдамаған екi 
бiрдей желөкпе ат тап төрешiлердiң алдарынан көрiнеу-
көзге шоқытып өте шыққаны, сай тұрған қосшылар оларды 
қапелiмде жарыс жолынан шығарып тастады. “Қап, əттеген-
ай! – деп қалды шал. –  Желiктiрмеу керек қой”. 

Ең бiрiншi қауiп: мына дүбiрден етi қызған аты жорғасын 
бұзбаса болды, бұзбаса екен... Төркiнiнде отырып қарлық 
жасаған қыздың айыбындай сүрiске түскен жорғаның 
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үлкен айыбы сол болмақ. Қараға жайшылықта да қамшы 
салған емес-тi. Тақымы мен жүгеннiң қағысынан да иесiнiң 
пейiлiн сергек сезiнедi. Қамшыға үйренбеген жануарды 
қамшыласаң, егестiрiп аласың. Көзге көрсетiп жай ғана си-
пап отыр. Сiңiрi жуан жорғаның басы да қатты. Шал мына 
дүбiрдiң лебiне елiккен аттың басымен алысып келедi. Тiптi, 
болмаған соң жүгендi сол қолдың бiлегiне ширата орап 
алып, шалқалап жатып алды. Əйтеуiр, жорғасы бұзылмаса 
екен. Жорға бұзылмаса, арғы жағын көрер. Жорға бұзылса, 
ұятқа шынымен қалдырғаны.  Басын жұлқиды, iзiне дүбiр 
iлестiрмей қара үзiп кеткiсi келедi, жануар бар құнының аяқ 
алысында екенiн қайдан бiлсiн. Мынау анталай ентелеген 
жұрттың едiрең шабысқа емес, бипыл, су төгiлмес майда 
жорғасына ғана таңдай қағып сүйсiнетiнiн қайдан бiлсiн. 

Екiншi айналымда құба айғыр мен Қалиланың атышулы 
байталы құйрық тiстесiп бiраз шайпалды да, пар-пар ентiккен 
күйi тұсынан бiрiмен-бiрi егесiп өте бердi. Құйрықтары 
шұбатылып жерге тиiп бара жатыр екен, бөкселерi майда 
бүлкiлдеп, аяқтарын қадап-қадап тастайды. Қара үзiп кетер 
деп iшi кiп алып қалған. Ой, жарықтық. Жорғаңа болайын. 
Екеуi де “сен тұр, мен атайын” мəз жорға, жануарлардың аяқ 
тастастарына риза. Жасаураған екi көз сол екеуiне iшiп-жеп 
қызыға, бəлкiм қызғана, кезек-кезек қадалған. Кемiте алмай-
ды. Тəуiрi тəуiр. Əлдеқандай болмақшы. Əлдеқандай...

Қара жорға қасарысып басын қатты-қатты жұлқып таста-
ды. Шал қашыр-құшыр тiстенiп еркiне жiбермей үзеңгiге 
аяғын тiреп шалқақтай түстi. Қолдары қарысып қалғандай. 
Ана екеуi бəсеке қызығымен ұзай бердi.  

Үшiншi айналым тамамдалып, қарақұрым жанкүйерлерге 
жанай бергенi, жұрттың аспанды жерге түсiрердей күңiрен-
гендiгi соншалық, бiрдеңе болып қалды ма деп шал ерiксiз 
солай жалт қарады. Ат та үркектеп жорғасынан əнi-мiнi 
жаңыла жаздады. Бəтiр-ай, қолпаштағандары екен ғой. 
Аманшылық тəрiздi... Аманшылық. Қиқулап қоштап тұр-
ғанда ры қара жорғаны демегендерi шығар... Қара жорғаның 
алға шыққанын тiлейтiн болар. 

Сол қол жағындағы шеңбермен қадалған кiшкене қызыл 
жалаушалар бiрiнен соң бiрi жылт-жылт етiп қалып барады. 

Ауыздықпен алысып қары да талған екен, тiзгiндi сəл 
босатты. Ат қарқын қосты. Бүкiл тұлабойымен сезiнiп 
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келедi, жорғасын бұзған жоқ, əдемi тербеген жiбектей май-
да бүлкiл. Ендi осы демдi үзбей бiрқалыпты ұстады да 
отырды. Байқайды, көз жобаға болмаса екi ара ептеп бол-
са да жақындай түскен тəрiздi. Күрең жұрттың назарынан 
тасалау арғы бастан қиялай салды да, озып барып жарыс 
жолына қайта түстi. Бұл – анық қараулық. Шалдың қатты 
айқайлағысы келдi де, өзiн-өзi басып ат үстiндегi қара мұртты 
сылыңғыр қараны бiр сыбап алды. “Нəлетi. Малдың бағын 
байлап... Нəлетi”. Тiзгiндi сəл босатты. Жорға үстемелей 
түстi. Тағы да аз ерiк бердi. Жануар шайпалған жорғасын 
бұзған жоқ. Шал iштей разы. “Жануарым-ай!” Бұл тұсынан 
өтiп бара жатқанда көзi шалып қалған: қолында қызыл жала-
уы бар төрешiнiң көмекшiсi шауып барып күрең жорғаның 
тiзгiнiне жармасты да, жарыс жолынан шығарып алып кеттi. 
“Қап, атқа обал болды-ау! Балаң жiгiтке басын бермедi ме, 
əлде...” деген ойға қайта соғып өткен. 

Қара жорға сол қалпынан таймай майда шайпап келе 
жат қан. Жорға байталдың ағараңдаған құйрығы жалт-жұлт 
шұбатылып көрiндi. Шал тiзгiндi сəл босатып, аңдысын 
аңдады. Жорға бұзылған жоқ. Тұлабойы шымырлап, жүрегi 
жылып, iштей аттың тiлегiн тiлеп келедi. Осы рет жұрттың 
аспанды жерге түсiрген шуылын тiптi есiткен жоқ. Көзiнiң 
алды тұманданып, бойын тасқын билеп, тек... тек ақшулан 
байталдан озуды ғана ойлап едi. Шеңбердiң сырт жағын 
ыңғайлады. Көзiне тұяқтан ұшқан əлдеқандай бiрдеңе түсiп 
кете ме деп те қауiптендi. Қос жорға теңесiп... теңесiп алып, 
көз дерi шатынап егесiп бiраз жүрдi. Жүгендi ендi босатқан 
жоқ, қатты тартып, ер үстiне шалқалай жатып алды. Тап қазiр 
бəсекелесiп келе жатқан атқа құрттай да ерiк беруге болмай-
тын, төгiлген əдемi бипылды бұзып алуы мүмкiн. Егеске 
шынттап түскен екi ат та барын салып келедi. Байталға көз 
қы рын тастап едi, қос танауы шелектей, мойны түсiңкiреп 
ентiге тыныстайды, тұла бойын түгелдей тер жуған, судан 
жа ңа ғана жалдап шыққандай малшынған. “Шаршайын де-
ген екен, – деп түйдi, – жануар, қайтсiн ендi, барын салып-ақ 
келедi”. 

Келесi айналымда еркiн алға түсiп, ұзап кеткен. Сонда да 
тiзгiндi тарта түстi. Сыртына бiр көз салғанда көргенi: бай-
тал бiр айқай кейiн қалыпты, өзге қалың тобыр оның арғы 
жағында. 
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Ендiгi айналым тiптi жан қинамайды. Ақшулан бай-
тал малтығып қара үзiп қалды. Қара жорға мəреге сəндi 
бұзбастан алшаңдай жорғалап жақындай түстi. 

Төбедегi қалың жұрт у да шу жапырылып төмен құйылды. 
Əлде қуаныштан, əлде қарсы соққан желден шалдың 

көзiн жас жуды. Iзiнен екi езуi құлағында ыржалақ қағып 
одыраңдай далақтап жеткен Сабалаққа тiзгiндi ұстатты да, 
өкпесiн соғып тұрған аттан лезде сыпырылып түстi. 

– Жабуын жап! Əрi алып кет! Көрiнбе жұртқа. Көрiнбе!
Сабалақ терге малшынып ентiгiп тұрған жорғаға делбе-

гейдi жаба салды да, төбенiң арғы жағына жетектей жөнелдi. 
 Өзi басын таңып алған орамалын, əлгiлердiң байлаған 
шүберегiн шешiп, қалың топқа қарай ойысты. “Жарайсың, 
шалым! Жарайсың!”, “Бəрекелдi, жорға болғаныңа! Мал 
болсаң, осындай-ақ бол!” “Жорғасы да, аты да бiр-бiрiне жа-
расып тұр”, “Бұрын есiтпейтiн едiк, қайдан шыққан өзi”, “Су 
жорға деп осыны айт, мiнекей” дескен көп қошемет сөздi 
үздiк-үздiк құлағы шалып, мойны мен бетiн сүртiнiп көптiң 
ортасына сiңе бердi. 

Бұл қалың нөпiрдiң ортасына енгенде, радио бəйгеден 
озған аттарды қайталай тiзбектеп жар салып тұр екен, 
жорға сүрiсiн бөлiп, соның iшiнде бұның əкесi мен атын, 
шаруашылығына дейiн қалдырмай даланы жаңғырықтырды. 
Төбенiң баурайында отырған шалдың жүрегi алып-ұшты.   

Əнi-мiнi дегенше өте шыққан құнан бəйгеден соң, жүлде-
ге iлiккен жамағайынды қосқа шақырды. Кiмнiң қандай 
сый алатынын көрiп, қызықтамаққа көпшiлiк ендi солай 
қарай лықсыған. Алдымен ұзаққа шапқан жарыс аттарының 
бəйгесi үлестiрiлдi. Аты озып, еңбегi қайтып, мерейi өскен 
адам сонадайдан ыржалақтай күлiп, шаршы топтың алдына 
шығып талтаңдап келiп бəйгесiн алды. Ду қол шапалақтаған 
жұрттың көздерi сонда.  Өкшесiн көтерiп арнайы жасалған ша-
тыр қостың астында кiмдердiң тұрғанын болжады. Негiзiнен 
аудан басшылары екен, бұған бейтаныс кiсiлер де бар. Кас-
манаут та сонда отыр. Көңiлдi. Iштей сараптап бiрдеңе тиiсе 
қойса, уызына жарымаған адамдай  мына көптiң ортасын-
да ала қашқанның ретiн таба алмайды. Аңшының аңы мен 
ат бəйгесi тəрiздi көлденең олжаның қанжығаға байлайтын 
тəуiр ырымы болады, өзi ала жөнелген көрмелдiкке жатпақ. 
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Əдетте ауылдың ақсақалына, елдiң ағасына сыйға тартып 
батасын алмақшы. Бұл жоралғы келе жақ аттың талабына да 
жақсы. Қалай дегенмен аттың бiр күнгi терi – сарқытым деп 
ұстатар. Сол кiм?  Өзiне атағы мен абыройы да жетiп жатыр. 

Көңiлi шатырдың астында тұрған топтың жуан ортасын-
дағы Тортайға тоқтайды. Аудан басшыларының бiрi, мына 
өтiп жатқан қызық болса аудан абыройы, осы малшылар 
слетiн өткiзетiн комиссияның төрағасы да екен. Қыста 
фермаға көп қамқорлық еттi. Бұлардың совхоздары бюро 
мүшесiнен осының еншiсiне тиген екен, обалына не керек, 
көмекке мықтап алды. Жай-жағдайларын бiлiп, жиi келiп 
тұратын. Совхоз басшылары шөп таситын көлiк алса да, 
запшастыға алақанын жайса да, көмекке адам сұраса да: “Ой-
бай, Төкең болмағанда қолға тимейтiн едi. Төкеңнiң қолұшы 
тидi.  Өкiл болған соң қалай дегенмен iш тартады екен”, – 
деп жүргендерiн құлағы шалатын. Əрi-берi ойлай келе көңiлi 
жақын жерде тұрған соны оңтайлады. Жетпей жатқан несi 
бар, қара жорға бəйге алмағанда да күнi ешкiмнен кем емес. 
Абыройының өзi не тұрады.   

Тұтығып жылдам сөйлейтiн өзi тəрiздi шəпеттей шағын 
кiсi. Екi-үш рет жақын тыңдап үйренiскенше сөзiнiң бiрiн 
түсiнiп, бiрiн түсiне алмай жүрдi. Ашуланса құлағына дейiн 
қып-қызыл болып қатты булығып қалады. Алғаш депу-
таттыққа сайланып, шаруашылықпен арнайы танысып 
жүргенде бiрiншi рет көрiп, пендешiлiк десейшi, iштей бiр 
түйiп қойған-ды. “Қоянның өзiн көр де, қалжасынан түңiл” 
дегендей, тым шарға екен. Жарықтықтың терiсi де тар 
шығар. Терiсi тар адамның көптi басқаруы қиын, болмашыға 
қиғаш тарта бередi. Басшы болған соң алдына жақсы да ба-
рады, жаман да барады...” Əр жерде жиналыстарда кезiгiп, 
кейiн бойы үйренiсе бастаған, дабырлап қосарлай айтатын 
сөздерiнiң арасын өзi ажыратып барып, кейiн ұғатын болды. 

Аты-жөнi аталып, қысылып-қымтылыңқырап ортаға 
шықты. Жарыс ұйымдастырушы төрешiлердiң төрағасы: 
“Жорға сүрiсiнде бiрiншi болып мəреге жеткен, өздерiңiз 
көрдiңiздер ғой, тайпалмас қара жорғаның иесi “Құмшағыл” 
совхозының озат шопаны Тоғанас Қожалепесов жолдасқа 
мына бəйге берiледi. Жасының ұлғайғанына қарамастан 
тұғырдан түспей бiздiң ортақ мерекемiзге атсалысып жүр-
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генi не рақметiмiздi айтайық. Қара жорғаны бұдан да бы-
лай жарыстан қалдырмасын. Еңбекте бұрынғыдан да зор 
табысқа жете берсiн. Қариямыздың денсаулығы зор бол-
сын” деп, шоқтай қып-қызыл кiлемдi қолына ұстатты. Шал 
бəйгесiн қолтықтаған күйi басшылар отырған жаққа беттедi. 
Жұрт бұның ойын түсiне алмай, не iстер екен деп, демдерiн 
iштерiне тартып тына қалған. 

– Тортай шырағым, мына халайық бiледi, бiздiң совхо-
зымыз биыл қандай көрсеткiштен де алда болып тұр. Сол 
бiздiң алда болуымызға қысы-жазы өкiл болып көп қолұшын 
берген едiңiз. Мiнекей, аяқ астынан жорғамыз да бəйгеден 
келiп, “Құмшағылдың” аты тағы бiр шыққанын есiтiп отыр-
сыз. Қазақта “Орамал тонға жарамаса да, жолға жарайды” 
деген бар. Мынау сол бəйгеден аты озып келген ағадан алған 
сарқытым деп, келiнге алып бар. Ағасының көзiндей көрiп, 
рақатына тұтынсын. Қанжығаңа байлағаным, шырағым. 

Кiлемдi алдына тастады. Жұрт дуылдай шуласып, қол 
шапалақтап қоя бердi. “Дұрыс! Дұрыс! Жолы солай, байла-
ғаны ғой”, “Шалыңның өзi мықты. Кiмге беретiнiн бiледi”, 
“Аттың бiр күнгi терiн аясын ба ендi?” десiп жатыр. Кетейiн 
десе Тортай “мында келiңiз, тұра тұрыңыз” деп қолын бұлғап 
жiбермейдi. Жұрт абыр-дабыр шуласып, бастықты бiразға 
дейiн сөйлеткiзбедi. 

– Ақсақал, елеп сыйлағаныңызға мың да бiр рақмет. 
Шаруашылыққа көмектессем, ол аудан басшысының бiрi 
ретiнде өзiмнiң мiндетiм. Бiздер анаусын анадай, мынау-
сын мынадай деп өгейсiте алмаймыз. Аудан басшысы үшiн 
шаруашылықтың бəрi бiрдей. Бəрiне де көмектесуiмiз ке-
рек. И солай етiп жүрмiз де. Ал, мына қара жорғаға сiңiрген 
еңбегiм жоқ. Ол таза сiздiң еңбегiңiз, сiздiң малыңыз. Ал-
маймын, аға. Көпшiлiктiң алдында тағы да айтатыным – 
пейлiңiзге көп-көп рақмет, разымын. Атағаныңыздың өзi де 
жетедi!

– Шырағым,шын пейiлiммен ұсынып тұрмын. Қайырма 
қолымды. Ал!

– Рақмет, аға. Мың да бiр рақмет. Ала алмаймын. 
– Ал!
– Ала алмаймын, аға. Атадыңыз болды. Келiнiңiз кiлемсiз 

емес. 
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– Опраблениенiң бастығын кiлемсiз деп кiм ойласын. 
Көлденең келген олжа едi. Бұрынғы дəстүр солай болған соң 
тəбəрiк болсын деп тұрмын. 

Бастық қолын сермелеп жолататын түрi жоқ. Жұрт у-шу. 
Не деп жатқандарын адам түсiнiп болмайды.  

Шал ұсынған кiлемiн арқалап кете алмай, ұрлық-қарлығы 
жоқ мүлкiн көптiң көзiнше өткiзе алмай қысылып, кiбiртiктеп 
тұрғанда қай жағынан тап келгенiн қайдам Тайқара топтың 
ортасынан сумаң етiп шыға келдi де, жалма-жан кiлемдi 
иығына өзi қағып салып алды. Көңiлдi, көзi күлiм қағып 
жылмаң-жылмаң етедi. Топтың қалың ортасына қайта сiңе 
бергенде қолын ұсынды. 

– Ассалаумағалəйкүм, дəде! Бəйге құтты болсын. Сонша-
ма тықпалап... Неғыласың. Соларды кiлемнен кенде дейсiң 
бе? Ол алмаса, алатын адам табылады.

– Сен қайдан жүрсiң?!
– Үй көшiрiп əкелдiк. Бүгiн үш күн болды. Той қашан 

бiтедi деп иiрiлiп жатырмыз. Ендi бiржола көшiрiп қайтамыз. 
– Жатқаныңа үш күн болса, содан берi əкеңдi iздемей, 

ауылдың адамдарына сəлемдеспей қайда жүрсiң?
– Əнебiр көптен кездеспеген жолдастармен басымыз 

қосылып... өзiмiз кампания болып отырып қалып... Сөйтiп 
отырсақ, “Əкеңнiң жорғасы озды” дейдi. Сонан ұшып кел-
сем рас екен. Ертерек бiлгенiмде көретiн... Ақыры, қосқан 
екенсiң ғой. Маладес ат. Ат болғанда бар-ау, просто мала-
дес...  Өте дұрыс болды. Жұрттың көзiнен жасыра бермей, 
жорға атты сөйту керек қой. 

– Келiн аман ба? Кiшкентай қалай?
– Бəрi жақсы, дəде. Аман. Шапқылап жүр ғой. 
– Айсарыдан хабар алып тұрсың ба? Аман-есен бе екен, 

əйтеуiр?
– Аман. Аман. Жағдайы жақсы. Жетiншi ноябрьде от-

крытка салыпты. 
– Одан берi хабарласпағаның ба?  
– Хабарласып тұрмын деймiн. Жағдайы жақсы. 
Тайқараға ала көзiмен қарады. Баласы кiлемдi арқалаған 

күйi бұның түскен үйiне ерiп келдi. Жорғаны өз қолымен 
жаратып қосқандай екi езуi екi жақта қорбаң-қорбаң етiп 
лыпып жүр. Айналасынан шыға алмай үйiрiлiп қалғанынан-



161

ақ баланың көкейiндегiсiн түсiндi: “Қайтқан малда қайыр 
бар”, кiлемдi жырып алып кеткiсi келедi. Берер едi, былай 
шыға бере-ақ əлiгi өзi айтып тұрған жолдастарының орта-
сына түсiп, соны жу да жумен араққа айналып кетуi, тiптi, 
осы арада сатып жiберуi де мүмкiн. Басы-көзi бүтiн күйi 
келiнге алып барып бере қойса, кəнекей. Алған соң кiм 
де болса сырт адамның алғаны дұрыс едi. Көрмейсiң бе, 
əлiгiнiң көпшiлiктiң алдында бұның пəсiн түсiрiп ұятқа 
қалдырғанын. Мынаусын өткiзiп алып, бұйым айтып салмақ 
салады дейдi ме, кiм бiлсiн... Сонша неге қашқақтағанын... 

Тойдың негiзгi қызығы бiттi. Ендi жиналған қауым бiр 
шайланып алып, жүрмекке талап етiп қомпаңдап отырған. 
Сабалақ атты жабулап ауылды айналып алысқа, көзден 
таса жерге тұсап келiп едi. Үйге ену бойына өзiне тура 
қарағанынан-ақ шалдың көкейiндегiсiн бiлiп, “Дайын. 
Қашықта” деп  қолын алысқа сермедi. 

Осында отырған жұрттың əңгiмесi – қара жорға. Тамса-
нып айтады, аттың бағын байлап, баяғыдан берi неге қоспай 
жүргенсiз деседi. Көпшiлiк емес пе, бiреуiнiң ойы олай, 
бiреуiнiң ойы былай. Шал дабыраны iштей жақтырмай, 
екi жақтың да əңгiмесiне қосылмастан бұйығып отыр. Бiр 
жақтан Тайқара да арашаға келедi. “Көкем бiлмей жүр дейсiң 
бе. Қара жорға əбден бабына келсiн дейдi да”. 

– Төке, сiздi сыртқа шақырады, – дедi шайдың қамында 
жүрген үй иесi. Орнынан тұрып, жайғасып қалған жұрттың 
сыртын айнала “Кiм болғаны?”  деп келе жатқан едi, көзi түсу 
бойына таныды, күтiп тұрған Тортайдың асықтай тiзгiншiсi 
екен. Қолтығынан ұстап əрiрек тұрған машинасының жаны-
на алып барды. 

– Бастық жiберiп едi, аға, жаңағы берген ненi... Ма-
шинаның артына сала қойсын деп... Қайтып барамыз. Сiздi 
ренжiмесiн дедi... Əне жерде көпшiлiк болғасын былай... 
Бастық адам...

– Ойбай-ау, жаңа неге алып алмадың?! Пұлдайтын 
ештеңем жоқ. Айтып бар. Олай ойламасын. Неге өйткенi, 
көптi көрген-ақ жiгiт емес пе едi деп əрi ойлаймын келiп, берi 
ойлаймын. Бəйге байлау ата дəстүрi емес пе? Оның нендей 
айып-шамы бар? Қараптан қарап өзiм қысылып қалғаным. 
Аузымнан шыққан соң неғылайын... Ал, алып бар. Сөзiм сөз. 



162

Рақатына тұтынсын. Жолы да. Əйтпесе, бастығыңды байы-
тайын деп тұрған мен жоқ. 

–  Өзiңiз шығарып берсеңiз. Мен машинаны жақындата 
берейiн. 

– Мейлiң. Сөйте ғой. 
Қалбалақтап iргеде ораулы жатқан кiлемдi көтерiп алып 

келiп, машинаның ашулы тұрған артқы жағына тықты. 
– Бəсе, сөйтсейшi онан да. Оның несi айып, шырағым-ау. 

Ұрлық емес, қарлық емес. Аттың бiр күнгi терi.  Өтеуiн сұрап 
етегiне жабысып жатқан мен жоқ. Əзiр өзiмдiкi өзiме жетедi. 
Совхоздың абыройына ортақ болып жүрген соң ендi...

Машина топырақты бұрқ еткiзiп үйлердiң сыртын айна-
лып зымырай жөнелдi. 

Iзiнен жүгiрiп шығып шалдың не iстегенiн түсiне алмай, 
түсiнсе де жақтырмай тұрған Тайқара тыржың ете қалды. 

– Ол не, дəде?
– Ай, əлiгi затына шопырын жiберген екен...
– Осы дəдемнiң бар-ау, iстемейтiнi жоқ. Солардың не 

керегi бар саған. Алатын болса шаршы топтың ортасында 
неге алмады. 

Тоғанас құлақ асқан жоқ. 
Бұлар үшiн ендi алаңдарлық шаруа жоқ, шайланып 

болған соң екеуi ауанымен елге қарай аяңдай берудi ұйғарды. 
Кемпiрi болса екi көзi төрт болып осы жаққа қарап жүр. Ал-
дары кеш, салқын. Тоғанас ердi жорғаға салып, кертөбелдi 
Сабалақтың жетегiне бердi. “Əп, пiрiм-ау” деп атқа қонғаны 
сол, үй жақтан далбалақтай жүгiрiп Тайқара шықты. Сабалақ 
бұнысы жай жүгiрiс пе екен деп кəдiмгiдей шошып қалған. 

– Не болды?
– Дəде, ана жолдастарым жорғаң бəйгеден келдi. 

Құйрығын майламайсың ба деп жан-жағымнан алып бол-
май жатыр. Солардан ұят болып тұрғаны. Жығыламын ба 
қайтемiн ендi?

– Жығылма! Неге жығыласың?! Машинаңа мiнгiз де үйге 
алып бар. Керек-жарағыңды осы жерден ала жүр. Шешеңдi 
де қуантасың, жолдастарыңның да көңiлдерiн аулайсың, – 
дедi ат үстiнде отырған əкесi.   

–  Өй, дəде-ай, оған уақыт қайда? Ит өлген жерге баратын 
ба едi. 
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– Бармаса несiн  айтады?! Айдалада жерге от қоямын ба 
сонда? Тiлектес адам болса, дастарқа-нымыздан дəм татсын. 
Алып кел. 

Атын тебiнiп Сабалақ жақындады.
– Төке-ай, түсiнбей тұрсыз ба? Олардың көкейiн тесiп 

бара жатқан ет дейсiң бе? Бiрдеңең болса берсейшi. Осы 
жерде-ақ өздерi қандай тойлайды. 

– Əнекей, қанша дегенмен көше көрген адам, Сəкең де-
гендер ымға түсiнедi. 

Сабалаққа бiр, əкесiне бiр қарап жымың-жымың күлдi. 
– Берерiн берермiн-ау... Шық бермес Шығайбай екен деп 

жүрмей ме? Машинаға не мына тұрған жер. Қанша дегенмен 
оттың басы дұрыс та. Шешесi де бiр желпiнiп қалатын...

– Ренжiмейдi, дəде... Ренжiп неғылсын. Рымдасаңыз бол-
ды. Бəрi өзiмiздiң сырлас жiгiттер. Шал берiп жiберiп едi деп 
орталарына тастасаң, атына мəз болады. 

Тоғанас жан қалтасына қолын салды, он сомдықтардан 
жүз сом санап бердi. 

– Жете ме?!
– Жiгiттерге осы жетедi. Балаңызға да атаңның жорғасы 

озып едi деп базарлық апармаймын ба?
– Анаң қарашы, ұмытып бара жатқанымды.  Өй, айналай-

ын. Айналдым-ау сенен. Атасының аты озған соң, əрине, 
қуанады. Кемпiр не болып жатыр деп алаңдаумен бар ғой, 
тiптi, ес шығып кеткенi. Оны айтқызатын несi бар. Баланың 
базарлығына тиме. Келiннiң қолына бер. 

Тағы елу сом қосты. 
– Əй, дəдем маладес қой. Ал, жолдарың болсын! Мен 

кеттiм. Жолдастар күтiп қалды. 
Қолына ақша ұстағанда барып кемпiрiнiң “қант, шай 

аларсың” деген тапсырмасы есiне түстi. Мынау жиналыс 
пен жорғаның əлегiнен, тiптi, тарс ұмытып кетiптi-ау. Атқа 
мiнiп талапты жолға бейiмделген соң қайта қайырылудың 
жөнiн таппай қиналыңқырап əрi дүкен аралап түртiнектеп 
жүруге ерiнiп, жорғаны тебiнiп қалды. “Олардың да бiр 
жөнi болар”. 

Азғантай күнгi думанды бұлақ үзiлiп сыртта қала бердi. 
Аттылы екеу кең даланың қойнына бiрте-бiрте бойлай сiңiп 
қара үзiп бара жатты. 
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Былай шыға, өздi-өзi оңаша қала бере, Сабалақтың көңiлi 
тасып пейiлденiп бергенi. Түк көрмегендей қунақы сылаңдап 
шалып оттап келе жатқан жорғаға тағы бiр iшiп-жеп сүзе 
қарап алды. 

– Уай, шiркiн, айызымның қанғаны-ай! “Ағайынның аты 
озғанша, ауылдастың тайы озсын” деген осы да. “Құмшағыл”, 
“Құмшағыл” деп совхоздың атағы əр шыққанда тапбiр өз 
əкемдi атап жатқандай көтерiлiп келiп түсемiн, көтерiлiп 
келiп түсемiн. Төлден де, жүннен де жақсы. Əсiресе, қара 
жорға, тiлiм тасқа, абыройды тағы бiр тасытты-ау. Былай-
ынша адам байқамайды, топтың ортасына түскенде құдды 
бiр Ботбайша шайпалтады екен-ау, жарықтық қара жорға 
да. Мүлткен жоқ, бiр бұзбады, жануарым. Бұның қасында 
Ботбай жорға ма. Көтеншегi қорқылдаған бiр пəле ғой. Был-
пылдап тартты да отырды. Аянбастан барын салды. Қайтсiн 
ендi. Жарықтық бəсекеге түскенiн мал да бiледi. Алла баян-
ды етсiн, еңбек қайтты, Төке. 

Шал бүлк етiп миығынан күлдi. Əдетте сұғы қадалмасын 
деп атқа көзiн салған адамнан қатты қызғанып үркектер-дi. 
Көзiнiң зəрi жоқ, туған iнiсi iспеттес болып кеткен Сабалаққа 
осы ретте де ашулана алған жоқ, пақырдың дəп өзiндей 
шын қуанған ашық-жарқын пейлi екенiн танып келедi. Ете-
не сiңiсiп кеткен арғы жағы зiлсiз адамға оңайлықпен ашу-
лана алмайды да.  Өзiне зəбiр көрсеткен жерi жоқ, əмəнда 
аңқылдақ, адал. 

Шалдың күлгенi: үренде де, сүренде де жоқ Ботбайды 
қа ра жорғаға теңеп тағы бiр қыстыра кеткенi. Аузын ашса 
болды – Ботбай. Ботбай пақыр Сабалақ айтса жүйрiкке де, 
бiлгiрге де, есалаңға да лайық. Қай-қайсысына да саппа-сай 
дайын тұрған бiреу, əйтеуiр. Сабалақ жүрген жерде сор-
лы ның құлағына бiр тыным болса-шы. Əзiлдерi талайдан 
жарасқан кексiз құрдастар. Көбiне-көп зəбiр шегетiн де Бот-
бай.  Өңкиген момын пақыр ашулануды бiлмейдi. Мынау мың 
саққа жүгiртiп жатқанда “Оттапсың, суолыш” деп ыржия 
кү лiп отырғаны. Бiрақ, екеуiнiң татулығында шек жоқ, бiр-
бiрiн апта көрмесе тағат таба алмас. Сəл-ақ хабар кешiксе 
бол ды, “əлiгi неменiң отбасы аман ба екен, бiлiп келейiншi. 
Жамбасы сынған адамдай жатып алды ғой, тiптi” деп тiзесi 
аттың құлағына жетiп, Ботбайдың ауылы жаққа кетiп бара 
жатқаны. 
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Аузын ашса жүрегi көрiнетiн аңқылдақ iнi Тоғанасқа 
бауыр басып кеткен. Ауыл аралас, қой қоралас, қыста 
көмекшiсi, көктем туа сақманшысы, қыстауға қарауылдығы 
өз алдына.  Өзiнiң айтуынша, анда шап та, мында шап. Iстiң 
оң келгенiне де, сол келгенiне де лайық. Совхоз басшылары 
екеуiнен қай науқанның алдында да “биыл қайтетiн едiңдер?” 
деп сұрамайды. Сырттарынан-ақ Тоғанасқа Сабалақты 
жегiп қоя бередi. Ол дегенде бұның инедей түйткiлi жоқ, 
кейде отбасылық iстерге дейiн Сабалаққа келiп ойласа-
ды. Əлдеқандай шаруаның ретi болып жатса да Сабалақты 
жұмсай салады,  кесе дəлел айтып көрген емес, бойын ба-
ламай өз iсiн тастай  салып, “Алдымен шалдың жұмысын 
бiтiрiп берейiн” деп жүре бередi.

– Бастық жаңағы кiлемдi алмаймын деп шоршып-шор-
шып, ақыры алды ма, қайттi өзi?

– Шопыр баланы жiберiптi, машинасына салып бердiм. 
– Ə, бəсе! Солай шығар деп ойлаймыз ғой баяғы... Ботбай 

дейсiң бе оны. Оған  қарағанда есi бар кiсi шоқтай мүлiктi 
далаға тастап...

– Ата-бабаның салған жолы едi. Кiмге айлық азық, 
жылдық үнем болар дейсiң. Əйтеуiр, елдiң басшысы... халық 
ағасы. Орынсыздау болған жоқ па?

Көзiнiң астымен Сабалаққа қарап қойды. Көптен iзiме 
ерген iнiм деп, артына бөктере қойса, бұған да жарасып жа-
тыр. Ана кiсiнiң жолы үлкен дегенi. Əйтпесе... Сабалақ та 
дəметкен-ау, шамасы. 

– Солайы солай. Ел ағасы екендiгiне кiмнiң дауы бол-
сын. Уызына жарымаған адамдай топтың ортасынан қалай 
құшақтап суырылып шығарсың. Қазақта жоқ əдет. Қиын 
жерi – сол. Көпшiлiк не дейдi сонан кейiн. Анау анталап 
тұрған ағайынның бiрi – дос, бiрi – жау. Жорғаның бiр күнгi 
терiн олжа көрдi деп ағаш атқа мiнгiзбей ме. Қыстайғы 
ыстық-суығымызды бiрдей көрдi. Оны ойласақ дұрыс. Бiрақ, 
бiреу ағынан жарылып тұрғанда шаршы топта ала салмай, 
бiр бас тартқан соң, кейiннен арнап машина жiберуi көңiлге 
қонбай ма қалай... Пенде болған соң əрнəрсенi ойлай беремiз 
да баяғы...

Сабалақтың “баяғысынан-ақ” осы iске онша сыбанып 
қосыла алмай келе жатқанын iшi сездi.
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–  Өзiм де қысылыңқырап қалып... Əр кəллəда бiр қиял 
демекшi. Кiм не ойлайды. Бiреулер бастыққа жағынып жа-
тыр дер. Неме жағынайын. Бастық ет дейтiн баланың кескiнi 
анау.  Өзiм болсам, боларым болып, бояуым сiңiп отырған 
адаммын. Одан не дəметейiн, не сұрайын. Алып кеткен соң 
бойым кəдiмгiдей жазылып қалғаны. Ауыздан бiр шыққан 
соң қиын ғой... 

Сабалақ өзi бастаған əңгiменi “Əрине” деп тез қайырып 
қоя салды. Содан көпке дейiн үн қатқан жоқ, өзiмен-өзi бо-
лып отырды да қойды. Құптаса да, құптамаса да iшiнде.

Жорғаның əуресiмен жүрiп мынау екi күндiк думанның 
жақсы-жаманы, қызығы қайсы – түптеп сараламаған екен, 
ендi жолға түсiп, оңашаланып, өзiне-өзi келген соң ойланып 
артық-кем жайларды көңiл таразысына салып отыр. Азды-
көп атын атап төрге шығарып, қызыл тағып құрметтеп жа-
тыр. Оларына мың да бiр рақмет.  Өйтпегенде қой бақпай ма? 
Бағады. Қырық жылдан берi бауыр басқан ата кəсiп болған 
соң ендiгi жерде қайда барсын. Əзiрге қуатсыз емес. Қолын 
қусырып қалай отырмақшы. Қалаға барып отырайын десе, 
сүйене қоярлық жалғыз баланың сиқы – анау. Көңiл шiркiн 
сенбейдi, дүдəмал-ау, дүдəмал. Қарап отырса, тағы да қолы 
алдына сыймас. Оның үстiне бiрлi-жарым қарасы да бар. 
Мал өлiге де керек, тiрiге де керек. Бала мен келiнi жанын-
да болса дейдi. Əнебiр немеренi күнбе-күн көрiп отырып, əз 
етiп қалар едi. Оған көнетiн бала жоқ. Жорғасы озды. Бұл 
– əсiресе, өз жанына етене жақын мəртебе. Орны бөлек-ақ 
қуаныш. Ертең iргелес отырған өрiстес қойшылары пəленбай 
күнi барамыз, бəйгесiне құтты болсын айтамыз дер, жина-
лып келер. Дуылдасып жорғаны мақтап əңгiме етер. Апы-
сы кiрiп, күпiсi шығып кемпiрi де далақтап қуанып қалатын 
болды.

Гүлфариза қарындасы қолынан алды. Танып, түу баяғы 
болмашы еңбекке алғысын айтты. Əнебiр аяқ астынан 
iздегенде өзiнiң аңғарымсыздығынан табылмай қалған жерi 
болмаса, өңгесi түзу тəрiздi. Көңiлдiң едəуiр серги алар 
жайы бар. 

Ой ағымымен дəл осы араға келгенде мүлт кiдiрдi. Тағы 
бiр кiлтипан кеткенi ендi ғана көңiлге дiк ете қалды, бұл 
аттың қызығы дегендi қой. Гүлфаризаға “үйден жеңгеңнiң 
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қолынан дəм тат, оттың басын көр, машинаға мына тұрған 
жер” деп неге айтпады. Жасы кiшi болса да ел сыйлаған 
адам емес пе едi. Аттарды Сабалаққа тастап, солардың-ақ 
көлiктерiмен қайтуға болатын едi, неге үйiне алып келмедi?

Жорғаның басын кiлт тартты. 
– Сəкесi-ау, бiр үлкен қателiк жiберiппiз. 
Əлдебiр оймен бейқам бұйығып келе жатқан ол селк ете 

қалды. 
– О не?!
– Жаңағы Гүлфаризаға “құдай айдап iргеге келiп тұрсың, 

үйдi көр, шай iш” – демей қара басыпты ғой ағаңды. 
Гүлфаризаның бұл кiсiге қандай жақындығы барынан 

Сабалақ бейхабар едi. Нендей ақыл қосарын бiлмей бiразға 
дейiн аңтарылып қалды. 

– Сен жайменен жылыстай бер. Артыңнан сыдыртып 
жетермiн. Көрмейсiң бе ұмытшақтық дегендi. О, несi-ау. 
Тiптi, елдiгiмiзге ұят болғанын қарашы. Менi қай қара 
басқаны. Асығып... Жалғыз қалған соң ойың онға жүгiрiп 
малды да, кемпiрдi де ойлайсың, əйтеуiр. Мынабiр жорғаның 
да дабырасы...

Аттың басын шорт керi бұрып, сыдырта жөнелуге 
оңтайланған кезде барып Сабалақ басу айтты. 

– Артистi айтасыз ба, Тəкесi?!
– Иə! Иə!
– Обкомнан келген адам бар, касманаут, жаңағы əртiс 

Гүлфариза бар, бiрiншi хатшы барлығы ат жарыс аяқталу 
бойына вертолетпен ұшып кеттi. Аңғармай қалған екенсiз 
ғой.  Өз көзiммен көрдiм. 

– Солай ма?
– Ұшып кеттi, Төке. Касманаут асығыс екен, соны шы-

ғарып салмақшы деп жатты ғой жұрт. 
– Неғылса да бiр əбестiк кеттi. 
– Жұмысы көп адамдар... Бара қояр деймiсiң...
– Барар. Бармас. Ол – өзiнiң шаруасы. Ел болған соң 

үй iргесiне келiп тұрған адамға көңiл бiлдiрмек борыш 
емес пе? Күнде келiп мазалап жатқан ол жоқ. Қалай да 
маңдайымыздағы санаулы адамдардың бiрi ғой. Оның бiз 
тəрiздi шаруаны ұмытпай жүргенiнiң өзi неге тұрады. 

Сəл үндемей кiдiрiп қалды да, ат маңдайын Тасшеген 
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жаққа қайта тiреп, екi жолаушы шылдыр еткiзiп, үзеңгi 
қа ғысып өтiп, сыдыртып жүрiп кеттi. Аптаптың дем тұн-
шық тырар лебi қайтқан. Түс толық ауған кез. Көлеңке ұза-
рыңқырап барып алға түстi. Екi жолаушы қайта томсарды. 

Шал жалғыз қалған кемпiрiн тағы ойлады. Сабалақтың 
үйiнен сусын ұрттаймын да, тамақ-шайына қарамай суыт 
жүрiп таң қараңғысында болса да үйге жетемiн, кемпiр екi 
көзi төрт болып жолға қарайлап елегзiп отыр деп қойды. 
Қалайда таңертең отарды өзi өргiзбек.   

* * *
Көзiнiң алды қарауытты.  Таңдайы кеуiп, өңешке дейiн то-

барсып кеуiп қалған. Шаңқан талтүстегi ашық күннiң өзiнде 
айнала қарақошқылданатын тəрiздi. Ендi басы ашық, бұдан 
былай еш жаққа бұрылмай өзiне төтелей тартқан ажалды 
күтiп жатса-ақ болардай, дегенмен, дəтi құрымағыр шыда-
майды, тағаты құрымағыр отырғызбайды, қаршадайынан ба-
уыр басқан мына даланы өлермендене iшiп-жеп ең соңғы, ең 
ақтық рет көрiп тояттап қалмақшы, көздiң құрты, көңiлдiң 
жауы – үйiр-үйiр жылқыларын барлап, аласұрған жүрегiн 
баспақшы. Басыла қоя ма, əлде ертең-ақ иесiз адыра қалып, 
əлдебiреу алдына салып дүркiретiп қуып кететiн жануарлар-
ды көрген кезде iшiн күйiктiң алау оты жалай ма, кiм бiлсiн.                      

Кiм бiлiп болыпты... Əйтеуiр мынабiр тажал босағасынан 
шынттап аттағалы берi аласұрып жер дүниеге сыймайды. 

Көкке мойын бұрып едi, көзiне тағы да ақтұмсық iлiндi. 
Тiрлiк атаулыдан ақтұмсықтан өзге ешкiм де, ештеңе де 
жоқ едi. Жылан жалап кеттi ме дерсiң, терi сүйретiп өттi ме 
дерсiң. 

Дала ызыңдап жалғыздық күйiн шертедi, ақтұмсық 
жалғыздықтан жарылып кете жаздайды, Құланбайды ашкөз 
жалғыздық үрейлендiре қаумалай ториды. 

Ақтұмсықтың осында тап болғанына жаңылмаса жиырма 
жылдың жүзi ауған шығар-ау, содан берi ол да, бұл да жалғыз. 
Себеп?  Өзi болмаса, Ақтұмсықтың жалғыздығы Құланбайға 
қараңғы. Тiрлiктегi жал-ғыздығы қабырғасына шынттап 
батқандай ойға алғаны  да кешелi-берi. Қанатты неменiң бұл 
меңiреу түкпiрге неге байланып қалғанына шал қазiр таң. 
Бостандыққа жаратылған байғұс неме елден ел, жерден жер 



169

асып ғайып болмай ма, өзiнiң базарлы да шулы ортасына 
бармай ма?  Өзiне емес, сол жалғыз бүркiтке таңырқайды, 
кiндiгiнен неге байланып жүргенiне шекесi шытынап кетсе 
де, мүлде түсiнбейдi. Пақыр əлдеқандай теперiш көрдi ме 
екен?

Уа, жалғыздық. Қарғыс атқан жалғыздық десейшi. Əу 
баста-ақ Құланбай қалап па едi соны? Жалғыздық тек бiр ал-
ладан өзге кiмге жарасқан дейсiң?

Көкiрекке шемен болып қадалып, жанды жегiдей жейтiн, 
таланына талақтай жабысқан, əйтеуiр, бiр жалғыздық бар. 
Тiршiлiктiң, дүниенiң қызығымен бұлғақтап жүрiп бiлмептi, 
бақса сол неме бұнымен шынымен-ақ жолдасқан екен. 
Кiндiктесе жаратылғандай ма дерсiң. Жаратылғанда да түу 
баяғыдан бiрi оң, бiрi сол қанатында болмаған соң екi бiрдей 
ұлды болды не, оларды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға 
шоқыттырмай өсiрдi не... Бəрi жынның ойынындай. 

Бұлар дүниеге келгенде қысылғанда көмекшiм болар, 
өлгенде түтiнiмдi өшiрмес деп қуанған. Үмiт ақталмады, 
аяқтай арман ащы зəр болып құмға сiңдi. Үмiттiң буалдыр 
тұманға айналып, көрiнеу-көзге ғайып болғанына əбден көзi 
жеткенде күйiнiштен бармағын шайнады. 

Адамның бұл дəм бұйырмасын қой. Бал татыған жал мен 
жая, қымыз, саумал ауа тұрғанда Айқабылы май иiсi мүңкiген 
темiр-терсекке құмар болды да, қала жаққа əуейiлендi. Бұл 
тəңiрiге не дерсiң. Машинаның дыбысы құлағына тисе бол-
ды, тапбiр қырық жыл жоғалған əкесi келе жатқандай екi-
үш төбе алдынан шығып қарсы алады, үй жанына келген 
соң айналшықтап қасынан кетпейтiн дертке ұшырады. Əне 
жерiн бiр, мына жерiн бiр шұқытса болды, шопырдың құлы 
болып өледi, құрбандығы болып садақаға шалынып кетуге 
бар. Мал қырылып жатқанда жұмысы жоқ. Есiл-дертi темiр 
де темiр. Ата-бабасының түстерiне де кiрмеген кəсiптiң 
бұның көкейiне қайдан қона қалғанына əлi күнге дейiн таң. 
Əскерiне алынғанша етегiнен басқандай болып əрең жанын-
да ұстады. 

Əскер жағынан темiрдiң оқуын оқып, қалаға темiр 
кесетiн жұмысқа тұратын болып, кейiн шопыр боламын 
деп екi езуi екi құлағында құдайы берiп, ыржиып келiп тұр. 
Тiптi, пайғамбар болатыннан бiр де кем емес. Тас-талқан 
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ашулансын келiп. Сонда ата-ананың ұлықсаты қайда, жапан 
далада ошарылып отырған бұлар не қызық көрмекшi, келiн 
қайда, темiр табылды екен деп жалғыз өзi тентiреп, кiмнiң 
босағасында сүмеңдеп жүредi? Адам дегенде торғайдың ми-
ындай ми бар ма, жоқ па? Мына қыруар малға кiм ие бо-
лады. Бұл болса үлкейiп келедi, көзейтiн адамы болмаған 
соң тiстегеннiң аузында, ұстағанның қолында талан-тараж 
болып кетпей ме екен? Аңдысып жүргеннiң өзiнде əрең ие 
болып отырғаны – мынау. Бiле тұра көрiнеу-көзге қараң 
қалдырайын дегенi ме?

Құлаққа қонатын сөз жоқ, мұрнын тартып “машина ай-
даймын” дейдi. Бұған қатын да – машина, үй де – машина, 
əке-шеше де – машина. Соның бəрiн бiр темiрге алмастырып 
кете бермекшi. Əрi-берi айқайлап баласын дегенiне көндiре 
алмай Құланбай қатты титықтады. “Құры! Көзiме көрiнбе! 
Қалаға бар да, машинаңды құшақтап жат!” “Үй алайық, 
жалғыз моладай ең далада осы отырғанымыз жетпей ме? 
Көпшiлiкке қосылайық. Бiз де қауым болалық” дегендi тiптi 
де құлағына iлген жоқ. Фермаға апарып салмады. Қыруар 
көлiк тұрғанда шинелiн қолтықтап жалғыз өзi жаяу кеттi. 
Бұл ендi не iстерiн бiлмей көкпеңбек болып төрде қолдарын 
тарақтап басына жастап, аяғын айқастырып тастап сiресiп 
жатқанда, шешесi үш-төрт қыр шығарып салып, көздерiнiң 
алды қызарып жылап қайтып едi. Бəрiн көрiп-бiлiп жатса 
да, iшiн бермедi. Тұрған жерiнде қалды. Баламды тiзеге са-
лып, дегенiме көндiремiн деп бұл қасарысты, көнбеймiн деп 
ол қасарысты. Сөйте-сөйте аталы-балалы екеуiнiң ара жiгi 
едəуiр ашылып кеткендiгiн де бiлмей қалып едi. 

Келесi күзде сүмiрейiп келiп тұр. Шешесi арқылы шы-
жымдап жеткiзген хабарға қарағанда, үйленбекшi көрiнедi. 
Баланы алдына алдырып, көзбе-көз сөйлестi. Құдасының 
кiм екенiн қадалып отырып егжей-тегжейлi сұрап бiлдi. Көзi 
қағаздан ойылған, қуық шалбарлы мұғалiм екен. Келiнi де 
темiрдiң оқуын оқып, поезды жүргiзiп-тұрғызатын бiрде-
ме болып шықты. Оған мына батпақ құмның iшiнен по-
езды қайдан тауып бердiк, бəтiр-ау? “Ал, қоймадың ғой, 
сенiң-ақ дегенiң болсыншы. Алып-ақ берейiн, барайын-ақ, 
бiрақ, екеуiң бiрдей оқудың түбiн тесiп келсеңдер де қолда 
боласыңдар. Əйтеуiр, сендердiң жүректерiңдi талдырмалық. 
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Мынабiр артыңа ерген күшiктiң қолы аузына жеткенше асып 
кетсе, келiн түсiргенше кемдi күн бұйырған қызықтарыңды 
көрермiз” деп қадап айтты. “ Өйтпейдi екенсiң, қара басының 
ғана қамымен қаңғып жүрген адамға шашылатын жағдайым 
жоқ. Тамағын ит те асырайды”. Шешесi араша түспекшi бо-
лып едi, аузынан ұрғандай етiп отырғызып тастады. Кесе-
аяқты салдыратып, бұрқырап, бұның ит мiнезiне күйiп-
пiскенiне де қараған жоқ. “Көрермiз” деп мойны салбырап, 
ештеңенiң басын ашып айта алмай, шамасы алатын қатынына 
ойласқалы кетiп едi, əрi күттi, берi күттi, хабар болмады. Бұл 
үлкен басын кiшiрейтiп iздеген де жоқ, екi сөйлейтiн адам 
атанғысы келмедi. Аттай екi жылдан кейiн фермаға барып 
базарлап қайтқан шешесiнен есiттi. Екi баласы бар өзiнен 
үлкен жесiр қатынның қолына кiрiп алыпты. Əнебiр темiрдiң 
оқуын оқитын қызбен бұлардың талаптарына орай келiсе 
алмаған көрiнедi. Қатты атылып, ертеңiне-ақ алакеугiмнен 
атқа қонып, бiрнеше күн жол жүрiп, қалаға суыт барып, 
балаға бетпе-бет жолығып едi, онан жаман түңiлдi. Болар iс 
болып тынған екен. Ендi баланың алған бетiнен қайтатын 
түрi аңғарылмады. Бiтiргенi сол iстеп отырған iсiне шы-
дамай: “Атаңа тап нəлет сенiң! Тумай, туа шөккiр! Көзiңдi 
басқан қандай шел?” деп шығарып салғалы тұрған баласын 
қамшымен өрiп-өрiп жiбердi. 

Сөйтiп, үлкен ұлдың саудасын бiржола жылы жауып 
қойған-ды. 

Кiшiсi “оқу оқимын” дегенде пəлендей қарсылық көрсет-
кен жоқ. Күш-қуатым мен қараның басы барда бiрдеңеге 
iлiккенi жақсы деп iштей жорамалдаған. Бұнысы анадан 
көрi жуастау, иi жұмсақ, əрi шаңырақ  иесi. Кетерiнде қадап 
айтты: “Шырағым, қолыңа түссе, алдымен соттың оқуын 
оқы. Болмайды екен, райкомның оқуына ұрын. Ол да қолыңа 
түспесе, қайтесiң ендi, мал доғдырлық бар емес пе? Далада 
қалмайтын кəсiптiң бiрi сол. Шаруаңа соның ыңғайлы болар. 
Совхоз директоры мал доғдыр дейдi ғой”. Бала “Ыңғайына 
қарай бара көрермiз” деп ашып айта алмай кеттi. “Үйдегi 
на рықты базар бұзады” деген. Əзiрге қолына түспей тұрған 
белгiсiз нəрсеге бұл да қинаған жоқ. Бiр күнi сары күзде 
сарғайтып барып хат келiп тұр. Егiске жұмысқа бара жатыр 
екен. Ауылға жiбермептi. Орысша жазған оқуын əрi-берi 
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түсiнбей, келген-кеткеннен сұраса, олардың түсiндiруiнше, 
бес жылды бiтiрген соң доп қуатын болып шықты. Ал ендi 
тас-талқан болсын. “Нəлет неме, сол добын оқымай-ақ қумай 
ма? Жер түбiне асып кететiндей несi бар сонша? Доп қуып 
та нан жеймiн деп жүр ме, миғұла!” Бiрақ, болар iс болып 
қал ған, жер-жебiрiне жететiн қолында отырған бала жоқ.  Өзi 
айтып отырып келгендерге хатты əрi жазғызады көнбейдi, 
берi жазғызады көнбейдi. Жұрттың балалары уақытысында 
үйлерiне келгенде, қай құдайдың қудалап жүргенiн қайдам, 
бұның баласы “жарысып жүрмiз” деп, екi жылдан кейiн ғана 
төбе көрсеттi. Қалған екi жылына несiн шiркiн болсын. Оқуын 
бiтiрiп алғысы келедi. Байқайды, қай сүрен аттап кеткенiн 
ит бiле ме, бұның да малға құлқы жоқ.  Өз малын өзi таны-
майды. Ендiгi жазда келгенде əй де жоқ. шəй де жоқ, шашы 
үрпиген, бұтында қуық шалбар, сыптай əйелiн бiржола ертiп 
алып келдi. Бұның сорына қарай, ол да аспанға секiретiн 
бiрдеңе болып шықты. Бармақ шайнағанмен, амал жоқ, бала 
дегенде көкiрегi қарайып, шал қатты түңiлдi.  Өз қолын өзi 
кесе ала ма? “Қайт. Жас болса ұлғайып келедi. Қасыма қара 
бол, малыңа иелiк ет” деп, бəрiн көрiп, құлықтарын танып 
отырған соң, тiптi де, айтқан жоқ. Сөз саптасына құлақ салса, 
қатты əуейi болған. Доптан басқа əңгiмесi жоқ, таң атса бол-
ды жұлқыну. Ауыл жөнiне, əсiресе, шаруа маңына сөзi жуыс-
сайшы. “Əке балаға сыншы” деген. Баланың тiзгiнi келiнде 
екен. Қарақұм түгiлi ауданда, аудан емес, облыста тұратын 
келiн емес екенiн көрiп отыр, шаруаның нобайын айтатын 
несi қалды? Ертеңгiсiн тұра сала екеулеп қолы-бұтын соза 
ма-ау, шөптiң басынан, қала бердi бiрiнiң үстiне бiрi секiре 
ме-ау. Ауыл маңында бұлар аттамаған бұта қалмаған шығар. 
Қарауға өзiнiң бетi шыдамайды. Қолдан келер шара жоқ. 
“Келiнге жарыған екенсiң, сорлы” деп, бұның сөзiн көтерер 
əйелiне ғана жыны түстi. 

Жолға шығамын деп отырғанда баласына лəм-мим деп 
қоштаспастан терiс қарап, атына мiнiп қыр асып кеттi. Тағы 
да жерге қарап қалды, тағы да түңiлдi. 

Сонан кейiн-ақ жалғыздықтың бұған шын “бақ” болып 
бiржола қонғанын мойынсұнған едi. 

Ой түбi – шыңырау, ойлай берсең жеткiзбейдi, сүңгiп кете 
бересiң, кете бересiң. Қызғыштай қорығаны, көрiнгеннен 
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қызғанғаны, ес бiлiп, етек жапқалы жинағаны көлденең көк 
аттыға қызыл жем бола ма қайтедi? Болғалы тұр ғой, апыр-
мау. Төмен етектi əйелдiң аты – əйел. Қайсыбiрiне ие болады? 
Белiн буып, бiлегiн сыбанып өзi шықпаған соң отбасындағы 
байбаламын кiм қыстырсын. Оның үстiне құдай қайбiр қай-
ратты əйелдi маңдайыма жазып едi. Ендi бар малының өткен-
кеткеннiң қанжығасында, шынымен, рəсуа болатыны да. 

Басы кеудесiне түсiп салбырап кеткен. 
Бурыл айғырдың үйiрiне маңдай тiреп тұр екен. Жақындап 

келiп, ашаламан адамның көзiмен өзiн-өзi ұмытып əрқай-
сысына сұқтана қарап, əрқайсысын iшiп-жеп бозарып тұрды 
кеп. Əншейiнде бiрдеңеге ұрындырып алармын деп, көздiң 
сұғын қызығып қадамай, тоқмейiл пейiлмен жүгiртiп қана 
сырттай барлай шолып, түгендеп өте шығар едi. Осы жолы 
өлермендене қадалды. Бурыл қалшиып тұрған аттылы адам-
нан секем алып бермен үзiлдi де, иесi екенiн таныған соң 
едiрейiп, құлағын қайшылап тұрып-тұрып жайбарақат əрi 
кеттi. 

Айғырым-ақ. Малым-ақ. Үйiрiнен бiр де бiр жылқыны 
шашау шығарған емес, бiр де бiр жылқыға қасқырдың тiсiн 
тигiзген емес, неше сұрапыл қыстан түп-түгел аман алып 
шығып жүр.  Өзi бiлетiн өрiс, өзi бiлетiн жықпылы бар. Күннiң 
шығысы жақтағы он балалы шалдың дүбiрлеткен асына 
барған ретте қайтар жол жалғыздан-жалғыз тұрған соң ал-
дына салып қақпайлай қайтқан жаман жабағының тұлабойы 
тұңғыш құлыны болатын. Обалына не керек, малдың төресi. 
Суға шым батқан, тастай сiңiп кеттi. Сiңiрлi айғыр болып 
өстi. Жақындап барып жалынан сипап, сауырынан қағып, 
iштей “хош-хошын” айтып мəпелегiсi келген. Оған дəрменi 
жетер түрi жоқ. Тiлi аузына сыймай қатты шөлiркеп, көзiнiң 
алды буалдырланып ер үстiнде əрең отыр.  

Жай тебiнiп қойып, көзiн жұмып сəл тынықтырып алып, 
ауанымен əрi жүрiп кеттi. 

Тас төбеге шығып алған күн жеп барады. Талмайын 
деп едi аузынан түкiрiк те табылмады, шiлдедегi тақырдай 
таңқылдап кеуiп қалған. Аттың басын Талашадағы бұлаққа 
бұрды. Көзiнiң алды қарауытып, дүрдиген дүзгiндер – 
қомпиған аттылы адам, қалың алабұта – өрiстегi қой боп 
көрiндi.  Өзiн-өзi қаттырақ ширатып, осы не болып барады деп 
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тоқтаңқырап қараса, дүзгiн дүзгiн екен де, алабұта алабұта 
екен. “Əп, нəлетi! Нəлетi! – деп қашыр-құшыр тiстендi. – Бұл 
жалғанның бола жағы осы да ендi”. Қайткенмен бұлақтың 
басына жетiп, сəтке болса да салқындап, ес жинамаққа 
бекiндi. Қазiр талтүс. Жылқылардың су басына үйiрiлiп 
тұрған кезi. Бiр жолықтырса ақбақайдың үйiрiн сол жер-
ден жолықтырады. Ендiгi сəт өзiнiң мүшкiл халiн ұмытып, 
ақбақай туралы ойлап кеттi. Құлын кезiндегi тентектiгiн, 
оны қалай бас үйреткенiн, көздерi шатынай жөнелетiн аяқ 
астынан үрiкпе мiнезiн, үйiрге қай жылы салғанын, қаншама 
уақыттан берi арқасына ер тимегенiне дейiн саралап бажай-
лай ойлады. 

Төбе басынан құлағанда мал қарасы қарауытып, көрiн-
генмен түр-түсiн анық ажырата алмаған-ды, бiрақ, өзге қара 
бұл бұлаққа тым сирек келетiн. Таяп қалғанда барып өзi 
iздеген ақбақай айғырдың үйiрi екенiн танып, қуанып қалды. 
Ноқта-құрық тимеген, тiптi бұны да сирек көрiп жүрген 
жабағы-тайлар үркектей жапырылып əрi қашты. Сонадай 
жерге барып едiрейiп-едiрейiп қарап тұрды. 

Айыр өркеш сары iнген де екi тайлағын ерiтiп су iшiп 
болып, өрiске ұзап бара жатыр екен, құйрығын шапаттап 
тұрып бұған арнайы мойын бұрды. Қасында жырық атан 
мен қоспақ. Бəрi бiрге жүргенi. Көктемде жүнiн алуға айдап 
келiп, босатып жiбергеннен кейiнгi көрiп тұрғаны осы. Аман 
екен, бар екен. Ойламаған жерден малының бiрсыпырасын 
кезiктiрiп қомағай көңiл қылаудай болса да сергiп сала бердi. 

Атынан сүйретiлiп ептеп түсiп, бұлаққа ентелеп келдi де, 
тас төбеден шығатын суға бiлегiн түрiнiп еңкейiп бетi-қолын 
жуды. Мойнын шылады. Күн қақтаған тұлабойына салқын 
теуiп рақаттанып қалып едi. Жанары да ептеп жөндемге кел-
ген тəрiздi. Көз алдындағы буалдыр сағым уақытша болса да 
түрiлiп шайдай ашылды. “Ой, жаным-ай десейшi. Қу жан-
ай! Қу жан! Ендi қайтейiн”. Аузынан ызалы жалын атқандай. 
Қолын əбден шайып алып, ұртына қайта-қайта су жүгiртiп бо-
лып, қатқақсырап бара жатқан соң бiр ұрттам ғана, титiмдей 
бiр ұрттам жұтпаққа талап еткен, жұтқыншақтағы тастай 
түйiншекке барып кептелдi де қайта тастады. “Қу құдайың 
бұны да көпсiнсе қайтерсiң. Атаңа ғана нəлет-ай! Қайдан 
тап болып ең?..” Ұнжырғасы түсiп дымқыл жерге шөжелей 
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шөгiп басы салбырап сұлық отырып қалды. Бiраздан кейiн 
ине қабындай болса да сейiле бастаған. Жеңiл етiгiн сыпы-
рып əрмен лақтырып, екi аяғын суға малды. Тұлабойына 
шымыр-шымыр сыз тарап, жаны жай тауып, едəуiр сергиiн 
дедi.

Бiр кезде: “Бұл ұсқыныммен далада қалып қоярмын” 
деген қауiп алды. Тұнжырап ұзақ-ұзақ мүлгiп отырды да, 
ыбылжып барып атқа қайта қонды. Орнынан көтерiлерде 
шұлығы мен жеңiл шұлғауын, етектей ақ орамалын сулап 
алған. Бөрiктiң iшiнен желбегей бастырып киген орамалы 
iлкi дым берiп келедi. Күн болса əлi күйiп тұр.  Өкпенi қысар 
аптап қайтар болса кешқұрым ғана қайтпақшы, əзiр етек 
жиғызатын сыңайы жоқ, қуырып барады. 

* * *
Құмбұлақтың басында пiшеншiлердiң шағын тобы  қос-

танып жатыр. Күннiң салқын кезiнде Сабалақ бастап елең-
алаңнан тұрып, ұзынды-қысқалы болып көлге түседi де, 
күн əбден қызған шағында – бұл кезде нудың iшi де əбден 
қапырыққа бөгедi – шұбырынып қосқа қайтады. Топты 
шөпке қарай да, қосқа қарай да бастап жүретiн, пiшеншiлердi 
өргiзiп-тұрғызатын – Сабалақ. Аяғында басы ақжем, өкшесi 
сiрiсiне дейiн желiнген керзi етiк, белiн буып, басын ақ ора-
малмен мықтап түйiп алған, орағын тас төбесiне кигiзiп, 
ұзын қолдары тiзесiне түсiп лəм-мим деместен “уа...” деп 
есiнеп қойып, көлге қарай баяу адымдап маңып бара жата-
ды. Бұл “iзiмнен қалмай тарта берiңдер” деген күнделiктi та-
ныс ымыра. Сыртына бұрылып қарамайды. Онан кейiн үнемi 
ұйқылы-ояу көзi iсiңкiреп жүретiн төртпақ Ботбай ерiнiп, 
Сабалақтан да молырақ есiнеп, қамыт аяғын орағытып 
қиғаштау басқан күйi бiреу зорлап жетектеп келе жатқандай 
тəй-тəй адымдайды. Ботбайдан кейiн қаладан келген шапат-
тай қағылез бала жiгiт Көбеген жүрмекке тиiс. Бұның аяқ-
қолы ширақ, орнынан бiр тұрды екен, ендi есiнемейдi, тiп-тiк 
қалпы жөнеле бередi, жатты екен кейбiреулер тəрiздi ол жер-
бұл жерiн қасынып, бiр жамбасынан екiншi жамбасына ау-
намай қатады да қалады. Əдейi тiкелей ентелеп Сабалақтың 
iзiне түспейдi, үнемi ортаға Ботбайды салып жүредi. Сондағы 
ойы, iштей тiлейтiнi Сабалақ пен Ботбайдың арасында 
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қандай себеппен болса да, əйтеуiр, бiр “конфликт”, “кри-
зис”, “қырғи-қабақтық” туса екен. Болса да бұлардың көрiп 
жатқан концертi жоқ. Көрiнген “кризиске” май тамызып, 
отын үрлеп қаулатып қойып, сол отқа қолы-басын қақтап 
рақаттана жылынуға, iшiн басып, санын шапаттап, көзiнен 
жас аққанша мəз-мейрам күлуге жаны құмар. Осында келгелi 
тапқан жалғыз қызығы – осы. Меңiреу құмның iшiнде одан 
өзге ермек қайдан бола қойсын. Ал ондай “қырғиқабақ” 
жағдайдың мүлде ойламаған жерден тап ете қалуы əбден-ақ 
мүмкiн, ол өз еркi. Оған “қой дейтiн қожа, əй дейтiн əже” жоқ. 
Ферма меңгерушiсiнiң “əке-көкесiмен” мына құрандыларға 
бас-көз болу үшiн келген ерiктi адам. Дегенмен, қостанғалы 
бұлардан бiр күн де қалған емес. Жары жолға барған соң: 
“Əй, дəу де болса шаршадың ғой, бүгiн бiр демаларсың” 
деп, Көбеген сыртына бұрылып қараса, бiр айқай жерде 
буыншық-буыншық болып қорбаңдап домаланып келе жа-
тады. Ертеңгiсiн де, түсте де, кешке де сол – қалың киiмiн 
тастамайды.  Өзiнiң айтуына бақса, ыстықтан да, масадан да, 
шөгiрден де қорғайтын сол қалың киiмi. “Мынаның iшiнде 
терлеймiн де, сол сап-салқын термен рақаттанып жүремiн 
де қоямын. Сендер не бiлесiңдер, шырақтарым-ай”. Қырық 
градус ыстықта бұл шалдан өзге күпi киiнген кiм бар дейсiң. 
Жөн болса – жөн де шығар. 

Қоста жан баласы қалмаған соң, бұлар ұзаңқырап кет-
кеннен кейiн, не iстерiн бiлмей құйрығын бұлғақтатып жа-
тып-жатып, ақыры орнынан сүйретiлiп тұрып, Бөрiбасар 
қайынқаптал соңдарынан ермекшi. Тiлi салақтап, əйтеуiр, 
иттiк намыс үшiн қалыңның арасын едəуiр сүзген бола-
ды да, туғалы тышқан алған емес, шаршап, шөлiркеген 
кезiнде анадай жердегi көлеңкеде бауырын сызға төсеп 
бұлар қайтқанша көзiн мөлитiп жатады да қояды. Көбеген 
бұл ит Сабалақтың итi ме, Ботбайдың итi ме əлi күнге 
дейiн түсiнбейдi.  Өзiнiң мiнезiне бақса бəрiнiң итi тəрiздi.  
Қай-қайсысына да “кетəрi” емес, кейбiр жылпостар тəрiздi 
жұртқа тегiс жағып тұрған момын қайыңқаптал. Сабалақтың 
сөзiне құлақ қойса, бұл “Ботбайдың қасқырға саламын деп 
арнайы ертiп шыққан итi. Ойбай, бiлмейдi екенсiң ғой, та-
жал ғой, нағыз тажал! Қасқыр көрсе болды, бастырмайды. 
Қасқаның бағына қасқыр кезiкпей тұрғанын көрмейсiң бе”. 
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Ботбай болса иттi иемденбейдi де зəбiрлемейдi. Сабалақтың 
мына сөзiне “өйдөйт дегендей-ақ!” дейдi де қояды. 

Ферма бастық Мұхаметшəрiптiң айтуында “Ойбай, төрт 
бiрдей азаматқа не тұрады. Бiр аптада қағып тастайсыңдар” 
деген бұлақ едi, бұлардың жатқанына екi аптадан озды, 
биыл шөп қалыңытып кеткен бе, əлi көлдiң шетi көрiнетiн 
түрi жоқ. Сабалақ та соңғы екi күнде кешқұрым қыратқа 
шығып қашықтан барлап, “ Өй...й, болып қалыппыз ғой” деп 
қайтады, ал Көбегеннiң байқауында iстiң тамамдалуына əлi 
ертерек. 

Ысылдаған Қарақұмның ортасында кəусар бұлақ та 
кезiгедi, сол бұлақтан шым-шым тараған көл болады, көлде 
кəдiмгi Сыр бойындағыдай жапырылған қалың пiшен өседi-
ау деп Көбеген түк те ойламаған. Төртеуiн бөлiп машинамен 
Құмбұлақтың басына əкелiп тастағанда өз көзiне өзi сенбей 
“от это да...” деп, кəдiмгiдей аузын ашып таңырқап тұрып 
қалды. Сiресе тығыз өскен ну пiшенiне дейiн, күн еңкейсе 
болды бұлттанып гу-гу көшiп жүретiн масасына дейiн Сыр 
бойындағы көлдерден бiр аумайды-ау, аумайды. Трактор түсе 
алмайды екен, асты саз, батып қалады, косилкаға тығыз, тiсi 
алмайды, қақалады. Бұның жылдағы емi тек қана қолорақ 
көрiнедi. Төрт орақшы шамалары келгенiнше ертелi-кеш 
қиқалап орып жатыр. Ферма бастық артық адамды тауып 
бере алмайды. Бұлардың өзiн бiреуiн ойдан, бiреуiн қырдан 
əрең жинақтады. 

Бүгiн күн сəл қағулау болған соң Сабалақ бригадир 
түстiкке көлден күндегiден гөрi кештеу шықты. Мезгiлi 
болғаннан кейiн оған əлсiн-əлсiн алақтап қарайлап жүрген 
бұлар да дайын екен, қосқа бет алған сəтiнде орақтарын та-
стай-тастай салып,  тiзбектесiп iзiне iлескен.  Өзгелерi жуы-
нып-шайынамын дегенше қостың кiшiсi Көбеген тұла бой-
ын түгел түтiн қапқан əу баста ақ, қазiр қап-қара шəйнектi 
дереу мосыға iлiп, бұрқылдатып шай қайнатты. Шағын 
дастарқанның басында шынтақтап жатып, “сухой паек” 
жеп, оны шаймен итерiп, қостың iргесiн түрiп тастап, бəрi 
де тыныс алмаққа жантая кеткен. Əдеттегi тəртiп бойынша 
Сабалақтың қасында Көбеген, Көбегеннiң жанында шал, 
шалдың арғы жағында Ботбай жатпақшы. Бұл “екi құрдас 
қатар жатса, адамға ұйқы бермейдi” деп жасаған шалдың 
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ұйғарымы. Күн тас төбеге шығып алған соң Бөрiбасар сырт-
тан мардымды көлеңке таба алмай тiлiн салақтатып келiп, 
аяқ жаққа мүлгiген. Күндегi əдетi осы, оны қуатын ешкiм 
жоқ, қоста иттен қызғана қоярлық та ештеңе жоқ. 

Көбеген сырттан ыдыс-аяқты жайғастырып келсе, бұның 
күндегi орнын  ашық тастап, аналар жантая-жантая кет-
кен екен. Ботбайдың “Айхай, жеңiлденiп бiр рахаттанып 
жатайықшы” дейтiн əдетi. Шалбарын шешiп тастапты. 
Бас жағына көйлегiн жамылып жатыр. Қалыңдықтан əдейi 
едəуiр алыс құмшауыт төбенiң етегiне тiгiлген қоста қай 
мезгiлде де маса болмайды. Көлдiң күндiзгi қапырығы мен 
кешкi масасынан булығып шыққан адам қосқа келген соң 
Алланың ұйғарымымен ұжмаққа қабылданғандай бойы жа-
зылып рақаттанып қалады. 

Басы жастыққа тию бойына-ақ бейқам пышылдап, алаңсыз 
ұйқыға кеткен Ботбайға көзi түсiп, күлiп жiбердi. Тобығына 
түсетiн кең дамбалының ауы сөгiлген жерiнен əуретi жыл-
тырап жатыр. Сабалақты түртiп, “ананы қараңыз” деп қолын 
шошайтты. Тиiсуге сылтау таба алмай жүретiн ол басын 
көтердi де: “Тсс! Үндеме. Жата бер” деп, екi көзiн бiрдей 
қысып, ернiн жымқырды. Көбеген ойламаған жерден тағы 
бiр “конфликт” туатынын сезе қойып, қатып ұйықтап қалған 
адамдай басын бүркенiп сеспей қатқан да қалған. Сəлден 
кейiн Сабалақ ұзын аяқтарын бұның, пысылдап ұйықтап 
жатқан шалдың үстiнен асырып барып, жыланның басындай 
салалы башпайларын қайшылап Ботбайдың шығып жатқан 
мүшесiн жұлып келiп алды да, “өлiп” ұйықтап жатқан адам 
тəрiздi терiс қарап қимылдамастан тым-тырыс жата қалды. 
Ботбай “ойбай” салып орнынан атып тұрып, удай ашыған 
жерiн ұстап не болғанын түсiнбей ұйқылы-ояу үрпиiп жан-
жағына қараса, бəрi де қатып ұйықтап жатыр, бəле келетiн 
Сабалақ бетiн жапқан орамалын желбiретiп пыш-пыш етедi. 
Бөтен сес жоқ. 

– Атаңа нəлет, осы ит бар ғой, ə?! Осы иттiң ырымы жа-
ман! Қарап жатқан адамның к... тiстегенi несi?! О несi-əй, 
тiптi! Мына ит қайтедi, ə? Адамды тiрiлей жей ме?

Орнынан ұшып тұрып, басын алдыңғы аяқтарына қойып 
бейқам мүлгiп жатқан Бөрiбасарды тепкiлеп алдына са-
лып қуды да кеттi. Ит болса ештеңеге түсiнбей, құйрығын 
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жымқырып алып, бұрын мұндай мiнез көрсетiп көрмеген 
Ботбайға жалынышты кейiппен жалтақ-жалтақ қарап қың-
сылап зытып барады. Ботбай ұстатпай кеткен итке қолына 
түскен көсеудi, етiктi, таяқты бiрiнен кейiн бiрiн жiберiп, 
бiрақ ешқайсысын да тигiзе алмай, бiр айқай жерге дейiн 
қуып барып қайтты. Апыл-ғұпыл жалаңаяқ шыққан. Табаны 
күйiп иттi балағаттап, тыжырынып, ыстық құмды баса алмай 
секектеп қайтып келе жатыр. Көбеген мен Сабалақты тегiн 
күлкi басқан, есiктен Ботбайдың кескiнiне қарап иықтары 
солқ-солқ етедi. Күлкiге сылтау табылса болды, Көбеген 
көзiнен жас ағып,  кешке дейiн ырқылдайтын да жүретiн. 
Iшiн басып өзiне ие бола алмай отыр, кенелдi де қалды. Бот-
бай қосқа жақындап қалғанда бастарына киiмдерiн бүркеп, 
түк бiлмейтiн адамдардай қайтадан “ұйқы басып” сiресiп 
қатты да қалды.   

–  Өй, мынабiр итi құрымағыры тыныш жатқан адамның... 
тiстеп алып. Шошып кеттiм ғой. Ит болған сенiң... О несi-ай, 
тiптi, қарап жатқан адамды... Жап-жақсы көзiм iлiнiп бара 
жатыр екен...  Өзiнiң ырымы жаман. Адамды тiрiлей жей ме 
қайтедi...

Шал пəленiң қай жақтан келгенiн бiрден аңғарып, 
күбiрлеп бiр аунады да қайта жантайды. 

– Дардай болып сендердiң-ақ ойындарың таусылмайды 
екен осы. Құдайдың талтүсiнде тыным берсеңдершi сорлы 
немеге... Шаршап жүрген адамның мазасын ала бермей...

Ботбай мына сөзге елеңдеп əрi қарайды, берi қарайды, 
бiрақ, Сабалақтан көре алмайды, өйткенi, ол əу бастан пы-
шылдап ұйықтап жатыр, басына тепсең оянатын түрi жоқ, ол 
əлдеқашаннан ұйықтап жатқан адам. Қарағаны да бiр түрлi, 
самсоз. Əлде осының өзi “тiстеп” алған жоқ па екен деген 
күмəндi қарас. 

Көбеген əрi-берi жатып, күлкiден шыдай алмай бүйiрi 
солқылдап қоймаған соң, бiрдеңенi бүлдiрiп алармын деп, 
бетiн басып, терiс қараған күйi далаға шығып кеттi. Жазық-
жапасыз зəбiр шегiп, ендi басын қай көлеңкеге тығарын 
бiлмей жаланып тұрған итке қарап: “Қап, обалдағы-ай” деп, 
екi иығы тағы солқылдап көзiн сүрттi. Құлағына гүрiл ша-
лынып, ферманың орталығынан келетiн ұлы жолға қараса, 
құм төбеден жалғыз жеңiл машина құлдыраңдай төмен 
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түсiп келедi екен. Машина əлдеқалай əрi бұрылып кетпей, 
шыныменен берi қарай бет алған соң қосқа қайта кiрiп, 
Ботбайға сыртын берiп күлiп жүрген күйi “өлiп ұйықтап 
жатқан” Сабалақ ағасын оятты. Ол мойнын созып жiберiп, 
есiктен қарады да, кiм де болса əкiмдердiң бiрi екенiн бол-
жады. Машина жақындаған сайын ыңырси ауыр көшiп, 
қостың жанына тақап келгенде, екеуi қарсы алдынан шығып 
тұр едi. Алдыңғы орнынан киiктiң асығындай домаланған 
ауылшаруашылығы басқармасының бастығы Тортай, екiншi 
орыннан басында шаңырақтай мауыты қалпақты ферма 
бастық Мұхаметшəрiп, шамасы ауданның адамы болар, одан 
кейiн бұғағы салбыраған тағы бiр бейтаныс түстi. Сабалақ 
қосқа қайта кiрiп, жалма-жан шалбарын киiп шыққанды əбес 
көрiп, сол тобығына түскен ұзын дамбалшаң күйi кiсiлермен 
қол алысып амандасты. Əйтеуiр, бəрi де еркек қой. Амандық-
саулықты сұрасып, машинаның жанына алақотаңдана бер-
ген. Сүйегi жеңiл Мұхаметшəрiп қыбыжықтап Тортайдың 
алдына түсiп шаруа жайына тез ауысты. 

– Күнiге қанша жығып тұрсыңдар? Болатын түрлерiң бар 
ма? Азықтарың жете ме?

– Сулай есептегенде күнiне бiр, бiр жарым, екi тонна, 
кептiрiп есептесе жетi-сегiз жүз килограмм екi жүз елу 
грамм шамасында жығып жатырмыз... Тамағымыз тоқ қой, 
сухой паек əзiрге жетедi. Күн салқын болса сулай есептеген-
де екi тоннаға дейiн еркiн ора беремiз... Бiздi осы шаршатып 
тұрған күннiң ыстықтығы. Соған көретiн бiр шара болса...

Мұхаметшəрiп “разнорабоштың” қыңыр жауабына қы-
зарақ тап бастыққа бiр, жұртқа “əне, сөйтедi бұл” дегендей 
жағалай жалтақ-жалтақ қарады. Көбеген терiс қарап, мырс-
мырс күлдi. Тортай мына қыңырлықтың мəнiсiне түсiне ал-
май Мұхаметшəрiпке бiр, Сабалаққа бiр алақ-жұлақ еткен. 
Абырой болып ештеңе дей қойған жоқ. 

Сабалақтың бұнысы: “Сен өзiмiзсiң, сұрап та, есеп-
теп те үлгiресiң əлi. Бiлгiсi келсе, мына кiсi сұрасын. 
Бастықтың көзiнше елпектемей сабыр сақтап кiшкене тұра 
тұр” дегендегiсi едi. Ауыл шаруашылығы басқарма¬сының 
бастығы араларына түспегенмен қитығып қалыпты. Бри-
гадирдiң пошымы да ұнамай тұрған болар, дауысы қаттырақ 
шықты. 
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– Қалай өзi?.. Бiрдеңе iлiнетiн түрi бар ма? – деп Сабалаққа 
төменнен жоғары сүзе қарады. 

– Неге болмасын... Болады... Жылда мың қаралы тон-
на шөп алынып жүрген жер ғой.  Өнiңкiремей жатқаны, 
биыл қалыңдау көрiнедi. Қолды жүргiзбейдi. Оның үстiне 
жұмыс күшiмiз мынау.  Өздерiңiз жiберген адам. – Иегiмен 
Көбегендi көрсеттi. – Iште Жанқабылов деген бiр масыл 
мен қаусаған шал жатыр. Қолда бар резервтi iске қосып, 
жұмысты қыздыра түссек, ендiгi аптада сыпырып тастармыз 
деген есепте отырмыз. 

– Адам қоспайсың ба? – деп Тортай Мұхаметшəрiпке 
қараған. Ол иығын қиқаң еткiздi. 

– Төке, сол болмай тұр. Олай да, бұлай да тартып жеткiзе 
алмай жатқанымыз...

– Сөйтiңдер. Жеткiзе алмаңдар. Бiз сол ауданнан адам 
қуайық та отырайық. Сенiң шөбiңнен басқа тiрлiк тұра 
тұр сын... –  дей бергенде машинаның артқы есiгi ашылып, 
кiшкене жылтырақ көздi жылмаңдаған бiреу секiрiп түстi. 
Сабалақ “Ойбай-ау, тағы бiреуi бар ма едi” деген оймен сыр-
тына бұрылып қарай бергенi əлiгiнiң қолындағы үлкен қара 
сөмкесiнiң бауы ауыр салмақтан күрт үзiлiп, аузы аңқиып 
ашылды да қалды. Қотаңданған жұрттың ортасында бiрнеше 
бөтелке iшiмдiк, қалбыр, целлофан қалтаға салған қияр мен 
қызанақ “мен мұндалап” самсап тұр. Жылтырақ қара бол-
са алдымен Тортайға кiнəлi кейiппен алақ-жұлақ жалтақтай 
қарап, құлағына дейiн қызарып тұқшырайып қатты абыржып, 
шашылған дүниесiн қайта жинай алмай қайтадан машинаға 
сүңгiдi де кеттi. Тұрғандар бiразға дейiн не дерлерiн бiлмей, 
бiрi-бiрiне қарап аңтарылып қалған. Бiрiншi қимылдаған 
Сабалақ: 

– Əп, бəрекелдi! Қайдан жеткередi дерiң бар ма? Мына 
несiбенi көрдiң бе, бала. Қашан да жерге түскен жетiмдiкi. 
Мыналарды көтерiп қосқа алып бар. Кел, мында кел! – деп 
не iстерiн бiлмей аузын ашып тұрған Көбегендi шақырып 
алып, сөмкенi қолтықтатып жiбердi. 

Тортай машина жаққа қарап қатты тiстендi. 
– Кө... р... р... генсiз! Не iстеп жүр былжырап.... а? Құмның 

ортасына тастап кететiн екен өзiн. 
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Мұхаметшəрiптiң көзi адырайып кеткен, алақ-жұлақ етiп 
Сабалаққа бiр, бастыққа бiр, машинадағы жылтыр қараға бiр 
қарап, не iстерiн бiлмей күйгелектенiп қалды. 

– Əй, бiреудiң заттарында не шаруаң бар?! Апар деймiн 
орнына! Алып бар! 

– Ау! Ау! Басеке. Ашуланба. Бəлкiм, жұмысшыларға 
алып келген базарлығы шығар. Қайдан бiлесiң. Ал, қосқа 
кiрiп дəм тата қойыңдар. 

Тортай Мұхаметшəрiпке қарап қолын сермедi: 
– Тиме! Шөпшiлерге алып шыққан нəрсе. Тамақ 

жiбiтерсiңдер...
– Айттым ғой əне. Жұрттың бəрiн өзiңдей көресiң бе?
Аяқ астынан əңгiменiң басы қайта бiрiкпей божырап кет-

кен. 
Сабалақ көл жақты нұсқады. 
– Көремiн десеңiз... Үйге кiргiлерiңiз келмей тұр ғой. 
– Тəке, көретiн болсаңыз, машинамен жақындалық... 

Шөңге ғой тұрған...
Бастық Мұхаметшəрiпке қатаңдау бұрылды. 
– Əлiгiге үлгiрелiк та...
– Төкең қыстаулардың жай-күйiн бiлуге арнайы шыққан 

екен. Жолшыбай көре кетейiн деп соққаны ғой. Асығыс. 
– Ə, оны өздерiңiз бiлесiздер. Бiздiң жағдай осы. Водовоз 

су құйып кетсiншi. Азайып келедi. 
Мұхаметшəрiп елпектеп қалды. 
– Жарайды. Жарайды. Бару бойына осылай қуамын. 

Ауданнан концерт те келiп жатыр едi. Бiр мезгiл сендерге 
жiберiп алармын. 

– Төртеуiмiзге бола балдарды əуре етiп қайтесiң... 
 Өзiмiздiң кəнсертiмiз жетiп жатыр əзiр, – деп Сабалақ күлдi. 
– Арамызда Ботбай деген əртiс бар.

Жолаушылар машинаға беттеп, Сабалақ бас-басымен қол 
алысып, шығарып салды. 

Қосқа қайтып келсе, шал ұйықтап жатыр. Ботбай iргеде 
қылқиып тұрған бөтелкелерге көзiн салып, төсегiнде үрпиiп 
отыр екен, Сабалақ ендiгi демалыстан берекет кеткенiн бiлдi. 
Түстен кейiнгi жұмыстан жарық көзiнде ертерек қайтуды 
ұйғарып, шалды оятпай орындарынан жедеқабыл көтерiлдi. 
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Кешқұрым құм арасындағы кiшкене қоста ойламаған 
жерден думан басталды. Шал көктен ауыз тиiп, жетiмсiреп 
қалған Бөрiбасар екеуi төбешiктiң басына шығып отырды. 
Қостан “Осы Сабалақ аға бар ғой, нағыз əртiстiң өзi. Ойбай, 
айттым ғой, əртiс” деп ежiктеген Көбегеннiң жiңiшке дау-
ысы жиi-жиi естiледi. Сабалақ екеуiне əңгiме айтып отыр. 
Көбегеннiң аузы ашылып елiре түскен, Ботбай болса мұрнын 
тартып, құлағы салбырап: “Ой, суолыш-ай, жандыр! Жанды-
ра түс!” деп қояды. 

– Алдыңғы жылы құдайдың қақаған қысында озат сақ-
маншылардың облыстық жиналысы болып... ауданнан қы-
рық-елу адам солай қарай шұбырдық келiп. Пойыз жолда 
əлдеқандай себептермен кешiге-кешiге облысқа түнде бар-
ды. Ертеңгiсiн жиналыс. Кəстинсаға Мұхаметшəрiп екеу-
мiздiң шөбiмiз бiр бөлмеге түсер ме. Аулақ-ақ жүрейiн деп 
қашқалақтайтын мен. Ал бастықтың менен, тiптi, айырыл-
ғысы жоқ. Соған қарағанда өте бiр сүйкiмдiмiн-ау деймiн. 
Құдайдың берген осы мiнезi. Ұшып-қонып қолды-аяққа 
тұрмай болып жүр. Бүкiл дүние жүзiнде жиналыс көрген 
жалғыз сол сияқты. “Жиналысқа дұрысталып бiр барайық. 
Бастықтар қатысады, ұятты” деп, өзiнде де ұйқы жоқ неме, 
тым ерте тұрды. Ауылдан шығарда қояр да қоймай менiң де 
мойныма шоқпардай етiп кəлстук байлатқызып едi, қылғын-
ды рып тынысымды тарылтып бара жатқан соң жолда бүктеп-
бүктеп қалтама салып алғанмын. Ертеңгiсiн маған айта-
ды: “Киiмiңдi өтекте, жағаңды дұрыста, кəлстугiңдi тақ”. 
“Озат сақманшыңа қаладан бiр тəуiр қыз айттырайын деп 
жүргеннен саусың ба?” деймiн. “Қылжақты қой. Ауданның 
атына кiр келтiресiң”, – дейдi. “Ал, жарайды. Ауданға келетiн 
кiр менiң жағама қарап тұрса, тағайық”. Сонымен бастық 
айтқан соң мен дұрысталатын болып келiсiп, ол “ыстық суы 
бар екен, тез ғана басымды жуып алайын” деп, пышылдап 
жуынып жатқан. “Əй, қазiр ғой далаға шығамыз. Басыңа 
салқын тиiп қалар” деймiн. “Кебедi” деп тыңдамайды. “Ал, 
өзiң бiл”. Тыңдамаған соң бастыққа не дейсiң ендi. Бас 
өзiнiкi. Сөйтiп тұрғанда терезенiң қырау басқан əйнегiне 
көзiм түсiп кеткенi, қасында үш-төрт адамы бар осы Тортай 
кастинсадан шығып барады. Олардың қай жаққа, неге кетiп 
бара жатқанын мен қайдан бiлдiм, барып Мұхаметшəрiпке 
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айттым. “Ойбай, не дейдi?!” деп сабын-сабын басымен 
жүгiрiп терезеге жетiп барғаны. Мынаның түрiне қарап 
“жайшылық па екен” деп iштей өзiм де шошып кеттiм. Бара 
сала жалма-жан бекiтiп тастаған желдеткiштiң екi қабатын 
да жұлқып ашып, басын далаға шығарып жiберiп: 

– Төке! Төке деймiн! Бiз қазiр жетемiз. Мiне, қазiр! – 
деп айқай салғаны. Ендi басын бермен алайын десе иегiне 
жақтау тiрелiп қалған, жiбермейдi. Ойпырмай, жанымның 
шыққанын-ай! Итiң мен болмайын. Қатты тартсам, мойным-
ды жұлып аласың деп ойбайлайды, қалай тыққанын қайдам, 
əйтеуiр, басын керi шығара алмай əлек. Не керек, сөйтiп, əрi-
берi əуреленiп тiптi болмаған соң дежурныйын шақырып, 
онан ұстаны шақырып жүргенiмiзде, жуып жатқан басы 
сабын-сабын күйiнде мұз болып ұстасып қатып қалған. Оң 
құлағының ұшы, сол құлағы түп-түгел аққалаш болып үсiп 
кетiптi. Оны ыстық суға қайта батырып, ойбiр, əлекке түстiм-
ау. Сонда бар ғой, “қоя қоялық, тап бүгiн осы жиналысты 
бiзсiз де өткiзер” десем, шыр-пыры шығады. Сол күйiмiзбен 
жиналысқа кеттiк. Елге қайта жеткенше жұрттың мазағы бiз. 
Құлақты үйде отырып-ақ үсiтiп алған соң мазақтамағанда 
қайтедi ендi? Сонда көргем. Бұл көкең жиналыс десе өлген. 
Эх, друг мой, Ботбай. Бiздi не көрмедi дейсiң. Сондай-сон-
дай оқиғаларды да көргенбiз. 

Ботбай ыржиып күледi. 
– Ой, суолыш-ай, қосасың-ау. Қосасың. 
– Кəпiл қоссам бар-ау арам өлейiн.  Өзi... тiрi жүр ғой. 

Сұрасайшы. Ойпырм-ой, адамның лебiзiне сену деген сенде 
бомайды-ай түге. 

– Костюмiн шалбар етiп киiп алатын жерiн айтшы, аға. 
– Оны қайдан есiттiң?!
– Бөкең да айтқан. 
– Ой, сенiң де бiр есiтпейтiнiң жоқ екен. Кiшкентай мұрса 

бершi адамға. Ентiгiмiздi басып алайық. 
Бiр жерде жиналыстың иiсi шықты екен менi қалдыр-

майды. Соған қарағанда, не тiптi мүлде озатпын да, не нағыз 
құймақұлақ тыңдағыш болуым керек. Жабағының алдында 
озат қырықтықшылардың жиналысы болады деп, менi тағы 
да түу облысқа ала жөнелмесi бар ма. Былтырғы калстук-
пен қозы байлап сiлiмтiрiн шығарған екенмiн. Ақшамның 
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бəрi калстукпен құритын болды дегенiме қарамай дүкенге 
жетелеп алып барып, қояр да қоймай тағы бiр калстук ал-
дырды. Кеттiк тағы да қаздай тiзiлiсiп. Қатыстық. Тыңдадық. 
Қойда қылтанақ қалдырмай Бөкеңнiң басындай етiп жақсы 
қырқатын болып қайтып келемiз. Жолаяқ деп шамалап 
көргенбiз ендi. Бəрi де өзiңдей адам, анда-санда себеппен 
басымыз қауышады. Қалай тым-тырыс жүре аларсың ендi. 
Тiптi ырымға жаман-ды. Пойыз қалаға таң алдында келедi. 
Мен – барып кел де, шауып кел – жоғарыдамын. Мұқаң бас-
тық қой, төменде. Таң алдындағы тəттi ұйқыны қой, қатып 
қалған екенмiн. Бiреу тiземнен сiлкiлейдi. Қарасам, пырбад-
ник. “Бұл не жатыс, түспейсiңдер ме?” – дейдi. Тере зеден 
қарасам, шынында, өзiмiздiң стансаға келiп тұрмыз. Не 
бетiмдi айтайын. Обалына не керек, Мұқаң жиналыс сый-
лайтын адам, жатарда қайта-қайта қақсап жатқан: “Управ-
лениеде ертеңгiсiн жиналыс бар. Қара басып ұйықтап 
қалмайық”. Тұрып кеттi ме деп оған қарасам, жо... оқ саба-
зың тап əкесiнiң төрiнде ме дерсiң, шалжайып ұйқыны 
соғып жатыр.  Өзiм апыл-ғұпыл киiнiп, əрi ертерек оятпаған 
пырабадниктiң жетi атасынан қарай жiпке тiзiп түгендеп 
жүрiп, Мұқаңды да түртiп-түртiп қалдым. “Ойбай, Мұқа, 
тұр. Бол тез! Пойыз стансаға келiп тұр”. “А? А?” деп көзi 
алақ-жұлақ етiп, шашы үрпиiп ұшып тұрды. “Не дейдi?” 
“Келiп қалыппыз. Жиналысқа баратын едiңiз ғой”. “Иə, 
жиналыс, жиналыс” деп тыпырлап киiнiп жатқан.  Өзi түсе 
бередi ғой деп сөмкемдi алып, “жерде күтемiн” деп шығып 
бара жатсам, дауысы тарғыл-тарғыл болып айқайлайды. 
“Сəке! Сəке деймiн! Ойбай, мында кел! Шеш! Тарт жеңдi!” 
Қайтып келсем, көздерi быттиып түрегелiп тұр. Бешпентiнiң 
екi жеңiн аяғына киiп алыпты. Жаңғалақ сабазың шалбар 
осы деп қараңғыда қолына iлiккенiн бұтқа алып барып тар-
тып жiберген. Тар жең аяқтан кəпелiмде шыға қойсын ба. 
Кептелген де қалған. Екеулеп мықшыңдап жатырмыз. Бол-
майды ит алғыр. Асығыста шешiле қоятын шалбар дейсiң 
бе. Бiр қарасақ, пойыз бүлкiлдеп жүрiп бара жатыр. Шал-
бары бiр қолында: “Ойбай, түстiк, түстiк! Болдыр! Жина-
лыстан қаламыз” деп онан жаман шыр-пыр. Бастығымды 
арқама атып ұрдым да, жылжып бара жатқан пойыздан 
секiрiп түстiм-ау, əйтеуiр. Есiмiздi жиған соң бiлдiк, қалпақ, 
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туфлидiң сыңары, қағаздарын тыңқитып салған папкасы по-
езда кеткен. Əйтеуiр, шалбар қолда болған соң, Мұқаң жина-
лыстан қалатын ба едi, үлгiрiп барды, əйтеуiр. Айта берсем 
бар ғой, Мұқаңа сiңiрген еңбегiм шаш-етектен. Бригадир бо-
лып гүрлеп жүргенiм сол еңбегiмнiң арқасы, балақай. Тегiн 
адам шөпке бригадир бола ма...

Көбеген селкiлдеп күледi, Ботбай шекесiн қасиды. 
Ертеңгiсiн жатыңқырап қалыпты, күн көтерiлiп сиыр 

сəске болған. Онда да алдымен тұрған Сабалақ жан-жағына 
қаранса, шал жоқ, шамасы, бұларды демала тұрсын деп кетiп 
қалған. Мына екеуiнiң басына тепсе тұратын түрлерi жоқ, 
қорылға басып өлiп жатыр. Жұлқылап-жұлқылап тұрғызды 
да бетi-қолдарын шала-шарпы жуғызып, оразаларын да аш-
тырмай күндегiдей жайбарақатшылық емес, бүгiн алдына 
салып, көлге ала жөнелдi. 

Көбегеннiң басы зеңгiп қалыпты, құр сүлдерi жүр, 
ашқарын əрi шекесiн күн жеп барады. Күнде бұндай уақытта 
бiраз еңсерiп тастайтын, бүгiн қол жүретiн түрi жоқ. Мой-
нын созып ана екеуiне əлсiн-əлсiн қарап қояды, сонадай жер-
де пашырлатып орып жүр. Шал болса бұлар келгенде басын 
да көтерген жоқ, сол бұрынғы қарқыны, озып та кетпейдi, 
қалып та қоймайды, ауанымен кетiп барады. Ауық-ауық 
төбесi жылт-жылт көрiнiп, уыстаған пiшенiнiң басы бұлға
қтайды.                             

Күн қызып кетiптi. Таңдайы да кеуiп, басы зеңiп мүлде 
жұмысқа құлқы болар емес. Тыжырынып қояды. Салқын 
кезде түспеген соң жағдай осы ендi. Бiраздан кейiн бұлар де-
малмас па екен деген оймен мойнын тағы да созып жiберiп 
қараса, анадай жердегi жаңа көрiнiп жүрген Ботбай жоқ. 
Сабалақ болса жауырыны қақпақтай болып жапырып бара-
ды. Не iстерiн бiлмей бiраз аңырып қалды. Олар қимылдап 
жүргенде жас басымен бұның отырып қалғаны ұят. Аналар 
сəл дамылдаса, кiшкентай да болса құйрық басып алуға бо-
лар едi. Ботбайдың қашығырақ барып орындайтын тығыз 
шаруасы болып қамыстың арасына сүңгiп кеткен ғой. Бəлкiм, 
пақырдың iшi тұрмай жүр ме, кiм бiлсiн. Себеп жоқ, сылтау 
жоқ бұл да қамыстың арасына барып қайтты. Сондағы ойы 
кiшкентай да болса дамылдап алмақ, уақыт өткiзбек. Онда 
бұндай емес, пiшен биiк, көлеңке қалың, төмен еңкейсең 
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болды, шөптi жапырып жантая кеткiң келедi. Сонан сап-
салқын жерде ұйқыны соқ келiп. Құрымағыр бас болса зеңiп 
тұр. Күннiң шақыраюы мынау. Көз шырымын алып жiберсе 
деп қипақтап жүрдi-жүрдi де кiшкене ғана ыстығын ба-
сып, амалдың жоқтығынан орнына қайта оралды. Сабалақ 
жұмыс iстеп жүргенде отыруға болмайды. Күндегi қалып 
сол, бiрге тынығып, жұмысты бiрге iстейдi. Мойнын тағы 
бiр созып жiберiп барласа, шалдан өзге пiшен орып жатқан 
ешкiм жоқ. Шамалыдан кейiн тағы қараса, Сабалақ əлi 
жоқ. Ал Ботпайдың шым батқанына көп болды. Шамасы, 
шаруасының ұзаққа созылайын дегенi. Анығын бiлмекке со-
лай қарай беттеп едi, пiшеннiң арасында көрiнбей отырған 
Сабалақ ұшып тұрып қолын сермеледi: 

– Ойбай, атаңды шақырып кел! Бəкең жазым болды. 
Пақырдың иманын үйiрсiн. Жүгiр! Бол тез!

Бұл шошып кеткен, апыл-ғұпыл бұрылып, салдыр-гүлдiр 
ентiгiп шалға жетiп барды. 

– Ата, Сабалақ аға тез келсiн деп шақырып жатыр!
– Не болып қалды?!
– Ботбай аға... нетiп... Ауырып...
Қарт қолындағы орағын тастай берiп пiшендi салдыр-

гүлдiр жапыра солай қарай ұмтылды. Екеуi ентелеп келсе, 
Ботбай сес жоқ қалың көк пiшеннiң үстiнде шалқалап жа-
тыр. Сабалақ бас жағындағы пiшеннiң басын буып шошай-
тып қойыпты.  Өзi тiзерлеп отырып алып, құранды зулатып 
отыр. Пақырды жылан шағып алған шығар деп, Көбегеннiң 
көзi аларып шалға тығылды. 

– Бiссiмiллə рахман рахим... алхамдуллаки раббим... 
мəлiкə яумадин...

Дауысы молдалардың дауысынан бiр де аумайды, со-
зып, нəшiне келтiре əуендеткенде тұлабойды шымырлатып 
жiбередi. 

Шал ентелеп үстiне түстi. 
– Не болды?! Жайшылық па бұл?!
Ботбай сеспестен жатыр. Сабалақ одан əрi жалғастырды. 

– Ұзыныңна..ан жатқа...ан екенсi...ң,
Серейiп қана қатқан екенсiң.
Жұрт пiшен орып өлейiн деп жүргенде, 
Жан рақатi...iн тапқан екенсiң.   
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Көбеген мына сөзден кейiн секем алып барлаңқырап 
қараса, Ботбай өлмеген, дəл бiр өлiмшiдей болып тана-
уы ғана жыбырлап ұйқыны соғып жатыр. Басында болып 
жатқан жұмыстан мүлде бейхабар. Дем шығарғанда танау-
ымен қоса, екi ернi де желп-желп етедi. Денесiнiң жалаңаш 
жерлерiн маса басқан. Онымен шаруасы да жоқ. 

Шал жақындап келiп аяғынан тартты. 
– Бұл ердiң ұйқысы нағыз дəудiң ұйқысы. Таң алдында 

жатқан соң қайтсiн ендi. Ботбай! Тұр ендi. Мына құрдасың 
иманыңды үйiрiп жатыр.  Өй, найсап! Ұйқысының мұндай 
қалыңын көрмейсiң бе? Тұр деймiн ендi. Тұр!

Əрi-берi жұлқылап қоймаған соң барып ыңырси аунақшып 
көзiн əрең ашты. Сабалақ болса, əсiресе, Ботбай оянған соң 
дауысын көтере түсiп құранды бұрынғыдан да əуелетiп зар-
латып жiбердi. Құранның дыбысы құлағына анығырақ ти-
генде барып алақ-жұлақ басын көтерген. 

– Не болып қалды? Не?  Өй, суолыш. Сен екен ғой. Қойшы 
ендi, қайтайық. Түсте бiр демалып алайық та. Мына ыстыққа 
адам шыдайтын түрi жоқ. 

Амалдың жоқтығынан Сабалақ солай ұйғарды да, жұрт 
қосқа бет алды. 

Түс толық ауғанша тұяқ серiппедi. Жұрт түгел оян-
са да, есiнеп-құсынап орындарынан тұрмай жатқанда 
шай қайнатудың қамымен сыртқа шыққан Көбеген қосқа 
бұрылып: “Бiр аттылы келе жатыр” деп хабарлады. Сабалақ 
тысқа шығып, көзiн күннен көлегейлеп қарап едi, атқа оты-
рысы да, ұсқыны да таныс адамға тартады. “Жайшылық 
па екен? Осы күннiң ыстығында тегiн жүрмесе керек-тi. 
Тоғанасқа ұқсайтын əлдеқандай бөтен жолаушы ма?” Атты-
лы адам қыратты қиялай жақындап келген соң ғана таныды: 
“Не болды екен?” деп iштей секем алып, алдынан шықты. 
Сəлем берiп түсiрiп алмаққа ұмтылып едi, жүрiсi суыт екен. 
Малды кемпiрiне тастап кеткен. Жақындап келiп қалған 
соң қараны көрiп, жолыға кетейiн деп бұрылғаны. Шалдың 
қабағы тұнжыраңқы. 

– Ауыл-ел тегiс аман ба?
– Аманшылық. 
– Мезгiлсiз қай жүрiс бұл?
– Қара жорға қолды болды, Сəке. Малдың оны-мұны ша-
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руасымен алаңдап үш-төрт күн кiдiрiп қалдым. Бiрден iзге 
түсе алғаным жоқ. 

– Əлдеқалай аттарға ерiп кетiп жүрмесiн...
– Жо...о..оқ, олай болмай тұр. Кiм де болса ат басын 

тiреп арнайы келген адам. Iз еш жаққа бұрылмастан күннiң 
шығысына тiкелей тартты. 

– Машинаға тиеп пе?
– Жоқ. Жетекке алған. Кiм де болса жалғыз салт атты. 

Сол бағытпен келе жатқаным ғой. Қасындағы кiсiлердiң 
көздерiне ат жетектеген адам түспеп пе екен?

Қосқа барып сұрап келдi. Олар жылқы баласын көрмеген 
екен, бастарын шайқады. 

– Танымал малды қалай сыйғыза алады?
– Мен де соған түсiнбей тұрмын. Абзалы, тiкелей тартуы-

на қарағанда аяқ жетпейтiн алысқа көзiн асырып жiбермекшi. 
Етке өткiзетiн болса, басқа малдар да толып жүр емес пе? 
Ескерiп жүргейсiң.  Өткен-кеткен адам болса құлақтарына 
сала бер. Жорғаға лайық шүйiншiсi бар. 

Кiдiрмедi. Ат үстiнде тұрып, бiр кесе қайнаған су ұрттады 
да əрi жүрiп кеттi. Сабалақ шалдың сыртынан қыр асып 
кеткенше көз алмай ұзақ қарап тұр. Жауырыны қушиып 
кəдiмгiдей шөгiп қалған. Аяп кеттi. “Əй, бiлмеймiн. Табылса 
болар едi. Айтуының түрi жаман екен. Қара жорға малым-
ақ едi. Кiм де болса көзiн қатты қадаған бiреу болды. Қап! 
Табылмаса шалға қиын-ау”. Қосқа беттеп келе жатып басын 
шайқады. “Əттеген-ай, шал шөгiп қалатын болды”. 

* * *
Бұлақ басында салқындап, түгел болмағанмен малы¬ның 

бiрсыпырасын көзi көрiп, көңiл шiркiн аз да болса медет 
тапқан кезiнде, ендi бұдан былай басы бүтiн медет қайдан 
болсын, сүйретiлiп келiп атқа қайта қонды. Жуантөбе 
жақты, Қарабелдiң ылдиын жайлап жүрген Күреңтөбел мен 
Қылаңбоздың да үйiрлерiн өз көзiмен көргiсi келген, бiрақ, 
оған шамасы жетпейтiнiн түсiндi. Əлдеқалай ат үстiнен ау-
дарылып далада қалармын деп қауiптендi. Ең үлкен үрей жа-
пан далада құлап қалу едi. Əлдеқалай ит-құсқа жем болып... 
Көз алдындағы бұлдыраған қарақою көлеңкелер молайып, 
таңдайы қайта кеберсiдi. Əр дем тартқан сайын от жалын-
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ды көмейлете жұтқандай. “Əлсiреген де шығармын” деген 
үркек сезiкпен қамшысын сығымдап көрiп едi, сарқынды 
қуат бар тəрiздi-ақ əзiрге. Бар тəрiздi...

Тақымын қысып, жүген қаққылап атты асықтырған 
жоқ. Олай етуге өзi мойындамағанмен дəрменi жетпедi. 
Асыққанда қайда барады, басын көлеңкеге тығамын деме-
се, үйiнде үңiрейiп күтiп отырған ажалға аптыға ма? Қайда 
барғанда бiр өлiм емес пе? Əйтеуiр, сүйегi далада қалмаса 
екен. Адамға басын иiп көрмеген Құланбай, ақыры, көмусiз 
қалыпты демесе болыпты. Ит-құсқа бұйырып.

Ақбақай торы басын салып жiберiп момақан аяңға басты. 
Əнеу алыста бұған оқты көзiн қадап қарауылдап тұрған 

иесiз ажалды ойласа-ақ болды, тастөбесiнен бақайшағына 
дейiн у запыран құйылып, тұлабойы дiрiл сала бередi. Əкеден 
жылылық көрмеген Айқабыл, əкеден қамқорлық сезiнбеген 
Күнқабыл ендiгi күнi мынау болып тұрғанда бұның өлiгiне 
ие болар ма? Бұл күнде бауырлары бауыр емес, нағыз тас 
болып-ақ қатқан шығар. Олар ат-тондарын ала тырағайлап 
қашқанда иек артар өзге кiмi бар едi? Еңiрегенде жасы етегiне 
төгiлiп “ойбауырымдап” атқойып келетiн қай бауыры бар-
ды? Жан мұрынның ұшына келгенде солбiр жалғыздыққа 
кiнəлi кiмдi балағаттамақ? Қайсысын қарғамақ?

Құдайды ма?
Тағдырды ма?
Əлде өзiн бе?
Бас еркiн тiрi жанға ұстатпай, кеудесiне ешкiмдi шығар-

мастан қыңыр өскен, өз таланымен күн кешкен, келе жатқан-
ның кетпенiн, бара жатқанның балтасын алып, бергеннiң 
қолынан, бермегеннiң жолынан мəпақасын айыр ған асау 
кезде қор болып, қор болғанда сол жиған-тергеннiң рақатын 
тата алмай бiр жұтым суға да зар күйде көз жұма ма шы-
нымен? Сонда бұрын бұның ешқашан мəмiлеге келмеген, 
өзiне теңгеруге жарамас боқтың қабы адамдары көзiнше 
аяп мүлəйiмсiп отырып, былай шыға бере желкесiне мiнiп 
мысқылдап күлмес пе? Бiлгiшсiнiп салдақы дүниенiң 
болашағын “мынандай да мынандай болмақ” деп алдына 
тартып табаламас па? Бəрiнен бұрын сол азарын айтсайшы. 
Ойлай берсе, анталаған азар. 

Азар...
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Əлдебiреулердiң мүсəпiр аяушылығын көзбен көрiп, 
құлағымен есiткенше қалайда көрмеген, есiтпеген, тап жетi 
атасын жер тартқыр-ай, бiлмеген жақсы. Əншейiнде сəлемi 
жараспаған талайларды жаны кеудесiнде тұрғанда қалай ба-
сына шығарар? Үстiне топырақ түскен соң бар-ау мейiлдерi, 
күндеуден өзгеге өрелерi жетпеген өңкей қиқым бiлгендерiн 
iстесiн. 

Ешкiмге хабар бермегенi, тiрi жанға бiлдiрмегенi сол... 
Даңғырасын қаққанда шырқыраған жанына араша болар 

кiм бар? Мынау “мен мұндалап” алыстан айқайлап келген 
ажал емес пе?Ажал болғанда да əзiр құдайдың өзiнен басқаға 
бас еркiн бермейтiн тажалдың нағыз өзi емес пе? Кiмдi 
шақыртқанда да қолынан аяушылықтан басқа не келедi? 
Ал, аяушылық пен мүсiркеу болса, бұның ежелгi, əнеу бала 
күнiнен бергi қас жауы. Амал жоқ екен. Албастыны сарыла 
күткеннен өзге шара таусылған екен, жалпақ əлем үйiтiлген 
құйқадай-ақ қуырылған екен. 

Ойдан, түбi жоқ ойдан, титықтап барып əбден қалжырап 
шаршағанда санаға бүгiн көрмеген, көре алмай бара жатқан 
малдары қайта оралды. Қара жорға оралды. Əттең, дейлi 
күйi, рақатын татар кезi болғанда, дəуiрлi шағы ат ойнатып 
тұрғанда бағын ашатын-ақ мал едi, басқа қыл құйрықтан 
қара жорғаның аруағы асардай-ақ асып тұрған жоқ па?

Ертең əлдеқандай болмақ қуаты бар кезiнде қара жорғаны 
да өз көзiмен көре кету керек-ау деп ойлаған. Көрмеуге дəтi 
шыдамады. 

Анадағы Қосқұлақтың басында болатын дүбiрлi той-
да жорғаның аяқ алысын көрдi, көрдi де шоқтығы биiк 
атқа нiлдей бұзылып көңiлi қатты құлаған. Таңның атуы, 
күннiң батуы қой соңында салпақтап жүрген, қойдан басқа 
көрерi жоқ жаман немеге төгiлiп тұрған мына су жорғаның 
асқақ бағын қимаған. Iшi құрымағыр алаулап сала бердi. 
“Апырмай, иiс алмас немеге де мал бiте бередi екен-ау” деп 
таңырқанды. Бойы бiр қарыс қию-қию неменiң бұлғақтап 
жорға мiнер не сəнi? Жақсы малды жатқа қалай қия қойсын. 
Сарғайтып барып iлуде бiр көрiнер бағы жанған жақсы мал – 
көздiң де, көңiлдiң де құрты. Соған бола арнайы жол кешiп, 
“сұрағаныңды алып, мынаны маған бер, саудаласпаймын” 
деп едi, танауын шүйiрiп көнген жоқ. Оған да қызық, салта-
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нат, атақ керек. Уа, құдайым-ай. Қайтерсiң ендi. “Жаман атқа 
жал бiтсе, жанына торсық байлатпас” деген осы. Бiр жорға 
бiттi екен деп оқшырайып аспанға қарап тұрғанын қарашы. 
 Өйтiп желiккенше алдындағы баққан малын бiлмей ме. Қара 
жорға кiм, ол кiм. 

Сол жолыққанда-ақ пəлсiнiп бетiн қайтарған соң “сен 
қылғанға мен қылдым. Сенен артық не қылдым?” деп бiр 
сұғанақ ойды iшке жымқырып “өзiң бiлмен” алдаусыратып 
күлiмсiреп жүре берген-дi. Бұның əкесi Тоғанастың əкесi 
Қожалепестiң туған апасы Сырға кемпiрден туады. Басқа 
алмағайып күн түсiп, iргенiң аулақтап кеткенi болмаса, аяқ-
табақ қатысып-ақ отыратын адамдары. Жиен сыбағасын 
ғой əлi алған жоқ. Бұқпа неме алдындағы қойынан басқа 
ненi бiлсiн. Емеурiнге де түсiнбей, өзiне де сырттан көз 
салмай кергiп тұрғаны ө – анау. Сондай-ақ етегiмдi жайып 
қашанғы мазасын алыппын. Татымайтын малға атын арам-
дамай жиен сыбағаға осы қара жорғаны алады. Сонда не 
iстемек? Шекесiн күн шаққан неменiң есi болса алатайдай 
бүлiнiп, iздеп келмес пе. Iштей түсiнiп бiлiп жатса, бiр реттi 
жерiнде қарымын қайтарар. “Арық қой – тырысқақ” дейдi, 
бұндай немелер шамасын болжамай өлермен келедi. Тiптi, 
қоймайтын сыңай танытып ушығып бара жатса, бəтiр-ай, бiр 
малдың көзiн құрту не тұрады?

Араға екi-үш апта салып, қызыл iңiрде ауыл сыртынан 
iлiп алып кеткен. Оның iз кесетiнiн бiлiп, бiрден көршi 
ауданның iргелес шаруашылығына қарай төтелей тартты. 
Шығандап бөтен аймаққа бойлай сiңiп кетiп, қашықтап кетiп 
барып, үйiр-үйiр жылқының қалың жымына араласқан соң 
бiр күндiк жердi орағытып Төсшағылға келдi. Тапқыш бол-
са, ендi тауып көрсiн. Əнебiр саудадан секем алмаса, ендi iз 
кесiп iндей  алмаса керек. 

Көзден таса етпей, қалыңдықтың арасына кең шiдерлеп 
ұстап отыр. Əзiр қуғыншы жоқ. Саяқтарға қосса, су iшкен 
жерiн ұмытпаған мал əрi айғыр неме бұл араны жерсiнбей 
өзiнiң үйреншiктi өрiсiне тура салары хақ. 

Қара жорғаны өз көзiмен, бəлкiм соңғы рет... əйтеуiр, 
көрiп көңiлiн тояттатып қайтпаққа ат басын бұрды.

Ақтұмсық бүркiт ұясына қонбай шырқау көкте тоят тап-
пай дала кезiп жүрген жалғыз жолаушыдан қара үзбей əлi 
самғай қалықтап жүр. 
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* * *
Тоғанас ат басын Төсшағылға қойып жолға шыққанда 

ашулы едi. Онсыз да тұнжыр адам қабағы салбырап түнере 
түскен. Екi қасының аралығында қалың қатпар бар. Етек-
жеңiн қымтап ерде ширақ отыр. Сұрғылт далаға, бұлыңғыр 
көкке жағалай енжар, сүлесоқ көз салды.   

Дала көңiлсiз реңкке енiп, қоңырқай тартқан. Арқадан 
маңдайды жарып жiберетiн суық жел еседi. Тұсынан өткен-
де құлаққа тигенi – сынық қурай қалтырап-дiрiлдеп баба 
күйiн зарлана тартады. Жапырағы сылынып сояуы ғана 
қалған селеу басын аласұра шұлғиды. Қызыл сiңiрi сорайған 
дүзгендер де азалы күй шертедi, жапырақ жайып, көк мəуе 
төккен жайсаң жазды аңсайды. 

Ауық-ауық Кертөбелдiң өкпесiне теуiп қойып онша суыт 
та емес, жүгендi бос жiберiп онша сылбыр да емес, тақымын 
қысыңқырап ширақ жүрiп келедi. 

Жаз бойы қол тимедi: кемi үш күндiк жолға кемпiрiн 
жалғыздан-жалғыз тастап шыға алған жоқ. Қазiр пенде 
басы санаулы кез. Орнына тастар орайлы адам тағы болма-
ды. “Балапан – басына, тұрымтай – тұсына” дегендей, адам 
болса, əйтеуiр, басында бiр шаруа. Жолаушылардан: “Бiр 
аптаға бастығынан сұранып келiп кетсiн” деп, Тайқараға 
сəлем айтқан. Оның өз хабары өзiмен. Күте-күте өндiршегi 
үзiлетiн болды. 

Мұхаметшəрiптiң қай кезде де сылтауы көп: əнi-мiнi деп 
созбалақтап, əйтеуiр, көпке дейiн адам тауып берген жоқ. 
Iштей оны да түсiнедi, олай бiр, бұлай бiр тартқылап адам 
жеткiзе алмай бақырдың басы дал болады да жүредi. Қазiр де 
iстiң саябыр тапқан ештеңесi жоқ: қора-қопсының жөндеуi, 
жиырмашақты қыстауға шөп жеткiзу керек, адам жетiспейдi, 
машина жетiспейдi деп, совхозға бiр, ауданға бiр шапқылап, 
құйрығы жер иiскемей далбалақтап мұрнынан шаншылып 
жүр.  Сабалақты үш күнге əрең сұрап алып, орнына тастады 
да, ақыры, бүгiн жырылып шықты-ау. “Шалым, жағдайды 
бiлесiң ғой, əйтеуiр, кешiге көрме. Ауданнан жабылып жүрiп 
екi “К-700” алып едiк, сол ертең бiр күн келiп қалады.  Өзiң 
болған соң амал жоқ. Əйтпесе, қағаздан қиып адам жасай ал-
май отырмыз” деп бастық тызалақтап қалды. “Ырғап-жырғап 
жүретiн менi бiр құда түсуге барады деймiсiң. Жүздессем, 
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анығын бiлсем болды да. Малы қалған адамға тағат болар 
деймiсiң. Қайтам кейiн”, – дедi. Екеуiнiң уағдалары осыған 
бекiген. Суыт жүрген адамға үш күн Төсшағылға барып 
қайтуға молынан жетiп жатыр. Мұхаметшəрiп “тез барып 
қайтасың” деп, су таситын машинасын бергiсi келген. Оны-
сынан бас тартты. Жолай бұлақ бастары мен мал өрiстерiн 
шола жүрмекшi. 

Жаздай өткен-кеткенге хабар салумен болған. “Қара жор-
ғаны көрген адам болса, шүйiншiсi бар”. Құлағы да түрiк 
жүредi, алайда жым-жылас, жақын маңнан көрдiк-ау деген 
сыбыс бiлiнбедi. Маусым кеттi, шiлде тағы тым-тырыс озды, 
тамыздың орта шенiнде барып екi бiрдей жылқышыдан емiс-
емiс хабар жеткен. Шал елеңдеп қуанып қалды. Үмiт оты 
жылт етiп, дəмелi елес бергендей болды. Қаншама хабар-
сыз болғанмен мақұрым күдер үзген жоқ-тұғын: нағыз бiр 
көрсоқыр, қаныпезер адамның қолына түспесе, мал танитын 
пенде қара жорғаны пышаққа қимақ емес, ұры мал етпекшi, 
қызығын көрмекшi. Ол болмаған жағдайда тұқым алып 
қалмақшы. Кiм де болса тек қара жорғаға арнайы ат басын 
тiреп келген адам. Əйтпесе, олжашыға мал көп. Пышаққа 
түскен малдың жоғалуы оңай, талай есiтiп жүр, iзiн сипатпай 
зымқайым кете барады. Əрi-берi хабар болмаған соң, алған 
адам не болса да қашыққа кеткен, жер асып iргелес отырған 
екi ауданның бiрiне əрмен сiңiрiп құртқан деп жорамалдап 
жүретiн. Екiнiң бiрi бiлетiн, аты шыққан танымал жорғаны 
бұл маңда еркiн мiнiп шалқалақтап жүре алмаса керек-тi. 
Үмiттiң көнерген жiбiн тiптi үзе алған жоқ едi.  

“Жорға Төсшағылда Құланбайдың жылқысында жүр 
екен” деген хабарды бiр емес, екi есiткенде қуануын қуан-
ғанмен, бойы да қатты тiксiнiп қалды. “Бұл ұры жиеннiң 
қай басынғаны? Маңдайдағы бiр атқа тиiскендiгiн қалай 
түсiнемiз? Көрiнеу-көзге шалқақтап оны қалай мiнiп жүр-
мек шi? Бұл қорқаудың жұмырына қоңды мал түскiш деп 
едi, бесенеден белгiлi жұртқа мəлiм жорғаға құрық салғаны 
қай сасқаны? Əйтеуiр, бұл əнi-мiнi жетемiн дегенше балтаға 
түсiп кетпей қара жорға тiрi жүрсе болды да”. Құланбай 
қол салған екен, iзiн бiлдiрмей, көзiн құртып, жым-жылас 
кетуi керек. Əлiгi хабар рас болса, үйiрiне қосып қойып, 
жайбарақат отырғанына не жорық? Малын танып, өзiмен 
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дидарласқанша түсiнбейдi. Əлiгi хабарларға ептеп күмəнi 
де жоқ емес. Бұл Құланбайдан не де болса шығады. Төрiнен 
көрi жуық пендеге ендiгi жерде арам астың не қажетi бар 
десейшi.  Өле-өлгенше аранын ашып, қай жыртығына жа-
мау таба алмай жүргенi, қай тазқарын баланы асырай алмай 
отыр ғаны. Құланбай Құланбай болғалы ол туралы бiреудiң 
“бəрекелдiсiн” есiтпеген екен. Аты шартарапқа улыған да 
шу лыған тарап жатқаны. Қоңды мал зымқайым жоғалады, 
бiрдi-екiлi емес, үйiрiмен ғайып болады. Жұрт Құланбайдан 
кө редi. Ұзынқұлақтың қайсысына сенер.  Өзi тап басып, 
ұрының қолын ұстаған емес, əлi күнге дейiн бұған ұрынған 
жоқ едi. Бiрақ, ел құлағы елу, жел тұрмаса шөптiң басы қай-
дан қимылдасын. Заң алдында жауап берiп, қарабет болып 
жатқан Құланбай жоқ, онымен басылып жатқан қаңқу тағы 
жоқ. 

Құрысыншы. Мейлi. Қанмен сiңген қасиет көрiне де бiрге 
түсер. Оны тап əзiр түзу жолға сала қоярлық қауқар мұнда 
жоқ. Жұрттың сөзi рас болып, жүз көрсе, бет ұялар, ақадал 
малын дау-шарсыз қолына берсе болды да. Мал болғанда 
қандай. Басқа қаралардың барлығы – бiр төбе, қара жорға 
– бiр төбе. Ептеп болса да iштей жалғыздықтың теперiшiн 
тартып, жабырқау көңiлдi ымырт шалған шақтағы тəңiрiнiң 
сыйы, арнаулы сыйы тəрiздi едi. Күңгiрт көңiлге себезгiлеген 
жарық сəуледей орны бөлек ерекше ыстық мал болатын. 
Жорға жоғалғалы қара шаңырағының бiр қанат керегесi 
тұтас омырылғандай көңiлi ойсырап, iштей мүжiлiп жаны 
жетiмсiреп жүр. Онысын кiмге айтсын. Жалғыз жылқы 
түгiлi, жалғыз ұлдың қайғысына жұртты ортақтастырмайтын 
бұрынғы бұйығы мiнезi. Кемiрiп жанын жеп бара жатса  да 
қыңқ демейдi. Сол күйi, сол бiрқалып кейпiмен жүре бермек. 
Сырты – бүтiн, iшi – түтiн. Құлағына осыбiр емескi жылы 
хабар тиюi-ақ мұң екен, тағаты таусылып, дегбiрi қашумен 
болды. Қазiр көңiлi алакөбең. Хабар шын болғай, қара жорға 
бар болғай деп, iштей тəңiрiне жалбарына тiлейдi. Қара 
жорға соның қолында болған күйiнде де үлкен қаупi бар. 
Шанышқыдан талай жырылған жырынды неме үйiрге iлесiп 
кеткен екен деп, оңайлықпен тiзгiнiнен ұстата қойса...

Жылқының iздерiнен-ақ қай айғырдың үйiрi екендiгiн 
жазбай танитын көздерi малмен ағарған екi бiрдей жылқышы 
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бiрiнiң сөзiн бiрi бекiте түсiп, шын сендiрiп айтты. “Қара 
жорғаны танымай қара басқан жоқ. Сенбесең ала айғырдың 
үйiрiн барла. Қазiр  Өгiзбұлақтан су iшедi. Сол маңнан 
кезiктiрiп қаларсың” дедi. Бұның құрығына оңайлықпен 
түспейтiн неменiң алдына “дейдi екен”, ұзын құлақпен 
барғаннан көрi малды өз көзiмен көрiп, сенiп, бұлтартпай 
аттың басын нық тiреп барғанды дұрыс санады. Сөйтiп 
тұрып қана кəрi қызылкөзден теңдiгiңдi ала алсаң жақсы. 
Жол бұру болса да,  Өгiзбұлақ жақты орағытып, жан-жағын 
шола жүргенi абзал. Күмəн нəгмəн жетелейдi. Нəгмəн iстiң 
арты абыройға ұласуы екiталай. 

Жол ұзаған сайын шал ширыға түстi. 
 Өгiзбұлақты иектеп барып елдiң шетiне жеткен соң 

қараңғылық қоюланып кеткендiктен қыстауға ерте құлаған 
шопанның үйiне қонды. Ертең күнұзақ мал қарасын шар-
ламақ. Түнемелiк шопаннан малдың өрiсiн, əсiресе, жылқы 
үйiрiнiң бағытын ежiктей сұрап барлап алды да, таң қараң-
ғысымен ертелетiп атқа қайта қонды. 

Жел кешегi бағытынан ауған жоқ, қадала қасарысып 
соғып тұр. Қарасуық ашық-тесiк тұстарын қуалап мұздай 
қариды, тұлабойын түшiркендiрiп бүрiстiре түседi. Етек-
жеңiн қымтанып ширақ отырды. Төбе-төбенi, жалды қуалап, 
алыстан қарайғанға көз салады, малдардың iздерiне үңiледi. 

Қазiр күннiң салқын тартуына орай аяқты малдың өрiсi 
ұзарған шақ.  Өгiзбұлақ дегенмен оның басын шиырлап жат-
пайды, тың өрiске асып, дала түнеп, ұзап-ұзап еркiн жайыла-
ды. Соны ойлаған Тоғанас биiк-биiктi қуалай, көзiн алысқа 
қадап орағыта жүрдi. 

Ел қарасынан қашықтаған сайын мал iзi де сирей баста-
ды: шөп бастары сынбаған, дүр, тың алқап. Көзi жеп келедi. 
Адамға болмаса, малға жайлы екенi жайлы. Бiр уақ елден 
осыншама  қара үзiп кеткен Құланбайдың жайын ойлады. 
Ұзын сонар қиян жол жолаушыны шаршатар да жалықтырар. 
Қаншабiр далаға бауыр басып кетсе де, түу ұшан шеттегi, 
елден шығына қашқан жалғыздықтың аты жалғыздық. 
“Жалғыздық бiр аллаға жарасыпты” деп, пенде қара аңсамас 
па, қаңғыр-күңгiр əңгiме қаламас па. Тiрi адамның ыңқыл-
сыңқылы тағы бар. Пəленбай жылдан берi мал қамы деп ел 
асып кеткен, ойпырмо...ой, Құланбайдың төзiмi төзiм-ақ. 



197

Басында сырық шанышқан белгiсi бар биiкке шығып, 
жан-жағын барлады: көзге iлiнер ештеңе де жоқ. сарғайып 
шаршап, тынысын алып бола алмай көсiлiп жатқан сары 
дала. Жалғыз қара көзге iлiксе де, солай қарай ат басын 
бұрмақшы едi, болмады. Көз жетер жерден тiршiлiктiң табы 
бiлiнбейдi: оң қанаты жоталанған құм, маңдай алды сонау 
көз ұшында бұлдыраған кесе қыратты жазық, сол қанаты 
тағы да құм. Тебiнiп жүрiп кеттi. 

Түс ауа барып бiртоп жылқының iзiне кезiктi. Үйiр екенiн 
бiрден таныды: үлкен-кiшiсi аралас, тай-құлыны бар үйiр. 
Аттың басын iзге салды. Асықпай əр жерге кiдiрiп жайыла 
ығысқан сыңайлары бар, алаңқай-алаңқайға шоғырланып 
үйездеп алыпты. Жас тезегiне қарағанда жақын күндерде 
шарлаған. Былай шыға бере тағы бiр тобыр қиялай кесiп 
өттi. Ендi қос iздiктiң оң бағытына қарай шоқыта жөнелдi. 
Қалай дегенмен осы шамадан бiр қараға кезiгермiн деп жоба-
лады. Қозыкөш ұзаған соң ғаңа iз келiп қосылды. Тақымын 
қысыңқырап, қамшысын көтерiп едi, кертөбел жүрiсiн ши-
рата түстi. Ендi қалайда үйiрдi жарық көзiнде шолмаққа 
асықты. 

Құмшауыт бұйра төбенiң басына малтығып шыққанда 
қамшылар жағынан бұлдырап көзiне екi-үш қара iлiккендей 
болды: қыбыр-қыбыр етiп жылыстайды. Ендi аттың маң-
дайын соған төтелей тебiне түстi. Бұл таяп келгенде шеттеп 
жүрген екi тай үркектеп əрi қашқан, iзiне түсiп едi, ойпаңда 
бөлек жайылып жүрген екi үйiр жылқының тас төбесiнен 
түстi. Көптен кiсi көрмеген. Жылқылар төбе басынан шо-
шаң етiп шыға келген аттылы адамды көрiп, үркектеп жер-
ден бастарын жұлып-жұлып алысты. Құлақтарын қай-
шы лап, бұған қарап едiрейiсiп тұр. Ендi асыққан жоқ, 
жаймен жылыстап, қапталдай жақындады. Бiр шолғанда-
ақ малдың түрi-түсiн еркiн айыра беретiн болса да сүзiлiп 
ұзақ қарады. Бергi қылаңбоз айғырдың үйiрiнде жоқ болып 
шықты. Келесi үйiрге беттегенi: бергi шетке таман көппен 
бiрге бұған едiрейiп қарап тұрған қара жорға көзiне оттай 
басылды.  Өзiнiң қара жорғасы. Құйрық-жалы күзелмеген, 
кекiлi көздерiн жауып кетiптi. Жақындаған кезiнде үркектеп 
бұл да топпен бiрге əрi жылыстады. Көзi жайнап қоя бердi. 
“Жануарым-ай, жануарым. Бар екенсiң ғой, əйтеуiр. Пышаққа 
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түспегенiңе шүкiр. Оған да шүкiр да”. Жайменен түсiп, атын 
шылбырынан жетектеп, жаяу жақындады. Асығып-аптығып 
əрi күйгелектенiп жүрiп азғантай жем салып дорба да алып 
шықпағанына өкiндi. “Моһ! Моһ!” деп құр бас киiмiн ұсынды. 
Көптен берi бұның қолынан жем жемеген, көптен берi адам 
қарасын да көрмеген жорға едiрейiп сəл қарап тұрды да, 
құлағын жымитып шетке бытыраған байталдарды ортаға 
үйiрiп бұдан əрi алып кеттi. Үйiрге салған екен ғой. Шал 
ендi жай орағытып, жылқылардың арғы қапталына шығып, 
тағы дауыстап жорғасын шақырды. Жорға үркектей иiс тар-
тып тұрып қалды, бұл жолы қашқақтаған жоқ. Ептеп-ептеп 
жанап келiп сауырын, жонын, онан жағалап сағағын уалады. 
Бас еркiн бермей, жыға да танымай, əлдебiр таныс иiс пен та-
ныс адамын тастап кете де алмай үркектеп тұр. “Жануарым-
ай! Жануа-рым!” Шалдың көзiнiң алды буалдырланып, қолы 
дiрiлдеп, айғырдың тұла бойын сипалай бердi. Алды-арты-
на шығып, əбден қанығып көрiп алды. Шатастырып тұрған 
жоқ па екенмiн деп, өзiн бiрден-ақ жазбай таныған, бəтiр-ау, 
құлынынан қолында ұстап-тұтынған малын танымаушы ма 
едi, дауға түскелi тұрғандықтан да алжаспаққа бас-аяғына 
дейiн тағы бiр сүзiп шықты. Ешқандай да меңi жоқ, өзiнiң 
мөлдей қара жорғасы. Еңкейiп тағы шұқшиды. Сол жақ 
қолтықтың астын ала түскен бiлiнер-бiлiнбес қана секiртпе 
ақ дағы бар. Ең əлеуетте Сабалаққа бас үйреттiрiп жүрген 
кезiнде төстартпа қажаған. Əдейi қараған адам болмаса, 
үстiрт шолғанға бiлiнбейдi. Тұлабойы жеңiлдеп сала бердi. 
Жаз бойы жалғызсырап торығып жүргенiн де, талай ұйқысыз 
өткiзген түнi де, қанша жерден сабылып арып-ашып iздеп 
келгенiн де ұмытты. Құланбаймен дауласып ақадал өз малы-
на ие боларына да ешқандай күмəн қалмаған. Əйтеуiр адал 
малы бар болса болыпты. Бойы сергiп, тiптi тыңайып кеттi, 
қара жорғаға əлi де көп тесiлiп бəсiре тайына қызыққан ба-
ладай күлiмсiреп қарап тұрды. 

Жорғаны үйiрге салып қойған болса, бұл оңтайы кел-
се малды басыбайлы иемденген, асылдандырмақ, ең 
болмағанда тұқым алмақ адамның мiнезi. 

Атқа қайта мiнiп алды да маңдайды осы маңдағы Құлан-
байдың қыстауы – Төсшағылға бұрды. Ендi олай-бұлай 
бұрылмайтын болған соң жарық кезiнде тауып алмаққа желе 
жорта жөнелдi. 
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“Осы шамада болуға тиiс-ау” деген маңнан жалғыз 
аяқ iздiктi қуалай отырып, қалың жықпылдың ортасынан 
Құланбайдың қыстауын əрең тапты. Бұл уақытта күн едəуiр 
кешкiрiп қалған. Бiрақ, əлi көз байланған жоқ-тұғын. Шағын 
жертөле қалың жымның арасына сiңiп жоғалған.  Өрiске 
ұзаған малдың, құдыққа шыққан адамның iздiгiмен долбар-
лап таппаса, “мен мұндалап” тұрған белгi жоқ. Нағыз ұры 
жер. Жақындаған соң сыздықтаған түтiннiң иiсiн мұрны 
сездi, жұлдыздай болып көмескi от, жұлындай болып түтiн 
де көрiндi.

Жақындай түскенде қора маңында мал жайғарып жүрген 
томашадай кемпiрдi таныды. Iңiр қараңғысында қалыңдық 
арасынан шыға келген жалғыз салт аттыға селт етiп үркектей 
қарап тұрды да, бiреудiң келе жатқанын хабарлағысы келген 
болар, зып берiп үйге кiрiп кеттi. Атты алыстау дүзгеннiң 
түбiрiне байлап, үйге енгенде жалғыз терезелi бастырманың 
iшi едəуiр қаракөлеңке екен. От басына тиесiлi сəлемiн берiп 
салып, қай жаққа бұрыларын бiлмей көзi үйренгенше сəл 
кiдiрiп қалды. Кемпiр ернiнiң ұшымен амандасып, “төрге 
озды” қолымен мегзегенде барып аңғарды – оң жақта 
қаракөлеңкелеу жерде төсек, төсектiң үстiнде бiрдеңе қы-
быр лағандай болады. Аяқ киiмiн тастап, солай қарай озды. 
Озып бара жатып ойлаған: “Науқастанып жүр деп едi, жа-
тып қалған екен-ау”. Дауысын көтерiп, өзi қолын созды. 
Сəлемдесiп болған соң кемпiрi науқастың бас жағына таяу 
көрпеше салған, соған ұмсыныңқырап барып отырды. 
Қып-қызыл нарттай болып шырайланып жүретiн қоңды 
адам едi, сылынып сүйегi ғана қалған екен. Етiнен арып 
əбден жүдеген, қолына ептеп қана жыбырлаған тiрi сүйек 
iлiндi. Көптен көрмеген. Бұндай халде екен-ау деп, тiптi де 
кəперiне кiрмеген екен.  Өзектi жаннан кiм ауырмайды. “Ау-
ырып тұрдың – аунап тұрдың” деген, айтушы қорқытпап едi, 
есiткен кезiнде əлдеқандай сырқат деп ойлай салған, мына 
ұсқынынан қатты шошынып, тiксiнiп қалды. “Сорлы-ай, 
дүниенi түгендеймiн деп жүрiп шынымен сорлаған екен”. 

– Кiм болдың?
Дауысы дiрiлдеп тарғыл-тарғыл шықты. 
– Құлеке, Тоғанаспын ғой! Тоғанас!
Сəл еңкейiп дауысын көтерiңкiредi. Ол болса қолын 
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алақанынан жiбермей “Таныдым. Бiлдiм. Ендi бiлдiм” де-
гендей басын изедi. Тоғанас тұлабойы түгелдей босап аяп 
кеттi. Iшкi сарайы қопарылып, қапелiмде арнайы сабылып 
дауласқалы келген қолы қара адамын шошына уылжып аяды. 
Науқас бұған жəудiрей, ұзақ қарап жатты, не ойлағанын кiм 
бiлсiн. Кiм бiлiптi... Бiраздан кейiн барып, əл-дəрменiн жи-
нады ма, əлде өткен-кеткендi ойлады ма, кiдiрiстеп сөзiн 
əлсiн-əлсiн бөлiп амандық-саулық сұраған. Сонда аман-
саулықты алдымен өзi сұрауы керек екендiгi есiне түсiп, 
отырып қалған Тоғанас абыржып қалды. 

– Отбасы аман ба? Кемпiрiң қуатты ма?
– Шүкiр. Аманбыз. Аманшылық. Кемпiр де сүйретiлiп 

жүр ғой. 
– Бала... Əлiгi бала... – деп кiдiрiстедi де, қолын қала 

жаққа сермедi. Бұл түсiне қойды. 
– Бала қолда емес. Əлi сол қаласында. Қолға келмедi. Ма-

шина айдап жүр. Машина!
Басын изегендей болды, “Сөйтедi бұлар. Сөйтедi” дегенi 

шығар. 
Мына кейпiнде “қалайсың” деп сұраудың өзi қиын екен. 

Iстiң мəнiн көрiп-бiлiп отырса, несiн сұрайды. Сұрамаса 
тағы да бейтаныс бiр өткiншi жолаушы болғаны да. Жо-
лаушы болған күйiнде де көңiл аулайды. Тоғанас не дерiн 
бiлмей кiбiртiктеп төбеге бiр, бұған бiр қарап, асып-сасып 
тағы бiраз отырды. 

Ернiнен бiр ауыз сөз үзiлiп əрең шықты. 
– Тəуiрсiң бе, əйтеуiр?
Сыбырлап қана жауап қатты.
– Осы ғой...
– Алланың өзi қамқор болады да... Жаратқанның өзi қуат 

берсiн. 
Құланбайдың тап мынадай халде екенiн бiлсе, бəлкiм, 

келмес пе едi, келсе де қаншабiр ит мiнездi дегенмен жиен 
аты бар, көңiлiн сұрап қайтуға келер едi да. Арнайы ат басын 
тiреп, көңiл сұрап келгеннiң несi айып? Ажал деген əркiмнiң 
де төбесiнде iлулi тұрған құрық. Бiреуге ерте, бiреуге кеш... 
Тағдыр сыйлаған қарыздан қашып құтылар кiм бар дейсiң. 

Қараңғылыққа көз үйренген соң тағы барлады: көзiнiң 
аңғалағы тереңдеп үңiрейiп қалыпты, кебеже сүйегi шоды-
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райып кеткен, бұл жатысында шүйкiмдей ғана құр сүйек. 
Етi қатты тартылып солған, сiңiрге iлiнiп қана тұрған ба 
дерсiң. Бұл ұсқынынан адам баласы аты жер жарған қасқыр 
Құланбай дей алмастай. 

Кемпiрi майшамды тұтатып алып келiп ортаға қойды. 
Сон да олқы тұстардың көлеңкелерi бұрынғыдан да тереңдеп, 
тiптi де үрейлi көрiнген. Құланбай төр жақты нұсқады, Тоға-
нас орнынан тұрып сырт киiмдерiн тастап, жайғасып отыр-
ды. 

Ойқы-шұйқы қаланып, кедiр-бұдыр сыланған орта¬дағы 
бiр тартар пешке сексеуiл жағылып, жаїандағы жалғыз 
қоңырқай үйге жан кiре бастады. Төрде малдасын құрып 
мүлгiп отырып, “жағдайы болса мынау, неге балаларының 
қолына көшпейдi, ең болмаса қалың елдiң ортасына 
ығыспай ма” деп бiр ойлады.  Өлiм мен өмiрдiң арасында 
жападан-жалғыз не жатыс, не отырыс? Ертең олай-бұлай бо-
лып кетсе, жалғыз кемпiрдiң қолынан не келедi? Ел қайда, 
жұрт қайда?  Өлiктiң елсiз сəнi болып па? Жақындарың 
– ұл-қыздарың мен келiн-кепшiгiң дауыс шығарып, жұрт 
күңiренiп жатпаған соң, терiсiн сүйреткен пəленбай жылғы 
ғұмырдың ендi тұйықтала келiп ит өлiмiмен бiрдей болғаны 
да. Соны ойлауы мұң екен, тұлабойы тiтiркенiп кəдiмгiдей 
шошып қалды. Жо...оқ, бұған ақыл қонбайды.  Өмiрi өз 
ақылымен ғана жүрген адам даладағы бiреудiң ақылын 
қайтсiн. Əлдеқандай ойлар жетелеп өзiмен-өзi боп, еңсесi 
түсiп мүлгiп кеткен екен, Құланбайдың сұрағынан селк етiп 
басын көтерiп алған. 

– Əлi малдасың ба?
– Иə, қол үзе алмай жүрмiз ғой. Қырық жыл iстеген 

кəсiп... Пенсияма шығып отырып едiм, совхоздың басшыла-
ры “адам жетiспей жатыр, бiр-жар жыл болса да қолұшын 
бере тұр” деген соң сөздерiн қимадым. Сонымен əнi-мiнiлеп 
əлi жүрмiз. Əйтпесе, жылдан жыл жасарып келе жатқан бiз 
жоқ, отыратын уақытымыз əлдеқашан жеттi. 

Емеурiнiнен түсiнiп отыр, ендiгi жерде өз малыңды, өз 
жаныңды бақ, жасың болса келдi, үкiметке де берерiңдi 
бердiң, былайғы жерде несiн тыртаңдай бересiң, дегенi. 
Жан бағуды бiлмей жүрген бұл емес, пəленбай жыл ища-
ласып бiрi – аға, бiрi – iнi боп қатар iстеген адамдары едi, 
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“болдым, толдым” деп қыңырайып жүре бермей, сол ел 
азаматтарының сөзiн жерге тастағысы келмейдi да. Əйтпесе, 
адам жағын амалдар, бұл өлгенде де құлай кететiн совхоз 
жоқ, тiршiлiктерiн жасайтынына көзi жетедi. Қолын жылы 
суға малып отыра қалатын баланың кескiнi анау. Ол неме өз 
басын алып жүргендей болса, iргесiн паналамай ма, бүгiнге 
дейiн қой соңында əлде жүрер, əлде жүрмес...

Əңгiменiң ауру жақ емес, əйтеуiр, басқа бiрдеңеге 
iлiккенiн қалайды.  Өйткенi, бұл найсабың “мен анық ала-
мын” деп көзге түртiп айтып келген дерт. Бойдағы нəр 
сарқылғанша жатпақшы. Денi таза болса да күн сайын 
семiп, адам бұйрықты күнiнде аштан-аш күйiнде жөнеле 
бермекшi. Ертең бе, арғы күнi ме, кiм бiлiптi. Бiр апта ма, 
екi апта ма. Əйтеуiр, ендiгi жарық күн санаулы. Сөйтiп, қыл 
үстiнде жатқан адамның титiмдей болса да ажал шiркiндi 
ойламағаны жақсы.   

Екi күншiлiк суыт жолдан шаршап, таңдайы кеуiп шөлдеп 
келсе де шай батпады. Құланбай дастарқанға жақындаған 
жоқ. Сол жатқан күйi “өздерiң алдыра берiңдер” деп қолын 
сермедi де басын əрi қаратты. Бiреудiң көзi жəудiреп тап 
iргеңде нəр тата алмай сазарып жатқанында шай екеш шай 
да көмейiңе тiрелiп сiңiп жарымайды екен, мейiрi қанып 
iше алмады. Буынын да жаза алған жоқ. Таңдайын азғантай 
жiбiткен соң кесесiн төңкере салды. 

Құланбай жанына жақындап, одан-бұдан əңгiме қа шырт-
қа нын қалады. Сыбырлап совхоздың жəй-күйiн сұрады, 
оны айтты, басшыларының хал-ахуалын сұрады, тамағын 
қырнап қойып бiлгенiнше бұны да айтты. Жердiң отын, келе 
жатқан қыстың қандай болмағын бiлгiсi келдi. Бастырманың 
жалғыз көзiне қадалып отырып, оны да болжамдады. Жаз-
дың реңiне бақса, кезектi қыс шаруаға ауыр да соғатын сы-
ңайда. Бiрақ, негiзгi атбасын тiреп келген бұйымы – қара 
жорғаның жайын ауызға ала алмады. Лықсып айтқысы келiп, 
талай оқталып отырса да аузы бармай-ақ қойды. Əзiр “нен-
дей бұйымтаймен жүрсiң?” деп сұраған ол жоқ, осындай 
да осындай, əлдеқалай қаңғалақтап, сенiң үйiрiңе қосылып 
кеткен атымды алғалы келдiм, деп арнайы сабылып жүрген 
бұйымын тiлiнiң ұшына алған бұл жоқ. 

Тамақ та батпады. Азғантай ғана алып, жүрегiн жалғады 
да жолдан шаршап келгендiгiн сылтауратып, бұйыртса жату-
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ға, тынығуға бейiмделдi. Науқасқа жақындап келiп, ауыл 
алыс, жол қашық, орнына адам тастап кеткен, бұны оятпай-
ақ ертеңгiсiн ертемен аттанатынын ескерттi. Сонда барып: 

– Олай болса, бұйымтайыңды айта ғой, – дедi. 
–  Өзiңдi науқастанып қалды деген соң сəлемдесiп, арыма-

сын айтпаққа келгенмiн. Содан өзге бұйым жоқ. 
Құланбай не олай, не бұлай демей жауап қатпастан там-

санып төбеге қадалып бiраз ойланып əлдеқалай ыңылдап 
жатты. Түбi туыс демесе, ымы-жымы кiрiсiп қатынасқан 
бұлар жоқ. Жолы сұйықтау болды – бiр, ауыл арасы қашық 
болды – екi. Сонда түу ит өлген жерден өзi жалғызiлiктi 
адам алдындағы малын тастап аяқ астынан аяушылық етiп, 
арнайы бұның жай-күйiн бiлмекке келе қойғанына нəгмəн 
көңiл құрымағыр сенiңкiремей жатқан да шығар. 

– Бiлмек болсаң, бiздiң жағдай осы.  Өзiң көрiп отыр-
ғандай...

Болды. Бəлкiм, ат сабылтып арнайы келген түпкi бұйы-
мын iштей сезер. Бiлмейтiндей түйсiксiз емес едi. Ажал 
дегенiң, мiнекей, алқымдап келiп тұр. Бiр тəубелiк осы ретте 
болмаса қашан оралады. Ұры атағын көрiне өзiмен бiрге ала 
кете ме? Осындай бiр пендешiлiк болып едi, тiптi олай етпе-
се, жорғаның өзi қосылған, дегендей келдiң, адал малың, ол 
дүниеге қарыз жүктеп кетпейiн, онсыз да күнəм бiр адамға 
жетерлiк, соларымнан ақталып алсам да таланыма тарлық 
етпес, жетектеп алып кет ана қара жорғаңды деп айтар деп 
аздап үмiттенген. Қимайтын-ақ болар. Несiн  қимайды, бəтiр-
ау? Ендi ол малдың рақатын кiм көредi? Жорғаның қызығы 
тiрi адамға ғана керек. Қар атанғысы келмейтiн-ақ шығар. 
Абзалы, солай болар. Ол атақ əлдеқашан өзiмен жолдасқан 
едi ғой. Соны да түйсiкпей ме. Е...е, жаман атты жолатқысы 
кел мейдi да. Əлде, атақты жорғаны қимай жатыр ма. Мей-
лi. Бiр аяғы жерде, бiр аяғы көрде жатқан адамнан мал 
дауламағаны. Атаққа да жаман-ды, абыройға да нұқсан-ды. 
Сөйтiп, даулап алған малы қай жыртығына жамау болар. Бұл 
жалғанда жүйрiк кiмнен қалмай жатыр, жорға кiмнен қалмай 
жатыр? Ендi үлкейiп келгенде сол атпен даңқы шықпай-
ақ қойғаны. Сол баяғы қоңырқай күйiн кешiп, қоңырқай 
тiршiлiк етедi да. Арамға шыққан, көзге күйiк, көкiрекке 
шемен болып жабысқалы бiткен мал шығар, аңысын аңдаса 
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басына дау үйiрiлген соң ендi бұған мал болып та жарымас. 
Аузына алып несiне арамтер болады.  Өзi берген күйiнде де 
өлiм аузында жатқан адамнан суырылып мал алып кете ал-
мас. Бұндай күйде екенiн анық бiлгенде, тiптi, ол бастан ау-
ылдан шықпайтын да едi. Қаншабiр қимас асыл болғанмен, 
“малым – жанымның садақасы” деген бар, садақаға шыққан 
бiр түктi болады да қояды. Қара жорға менiкi едi деген сөз 
тiсiнен шықса, есiткен елден де əбес-тi. 

Ерте тұрып, түнiмен көз iле алмай жатқан Құланбаймен 
қараңғыда қол алысып қоштасып, аттанып кеттi. Кештетiп 
болса да қалайда бүгiн үйге жетiп құлағанды жөн көрдi. 
Болса да Сабалақтың жұмыстары  бар, бұны қимағандықтан 
жiпсiз байланып жүрген шығар, кемпiрi жолына қарайлап 
отыр. Олай-бұлай бұрылмай суыт жүрген адамға жол өнiп 
қалар деп жобалады.  

Ен далаға енген соң тынысы кеңiп сала бердi. Қойын-
қонышын жел қуалады, жылы жерден шыққан бойы ши-
рай түстi. “Тəңiрiм-ай, – деп ауыр бiр күрсiнген, – пенденiң 
қайсысын қалай аларын кiм бiлiптi”. Аттың басын ауылға 
тура қойып, тақымын қысып, сар желiске салды. 

Жолай өзiнiң де жасының келгенiн, қалай өңкiгенмен 
тiршiлiк қызығының өлшеулi қалғанын, өзектi жанға – 
бiр өлiм, жазым бола кеткен жағдайда кiмдер келiп, қалай 
жайғарылатынына дейiн қайта-қайта саралаумен болды. 

Қатты аянышты екi адамы бар. Екеуiн де қимайды. Мен 
олай-бұлай болып кеткенде, сүйенерi жоқ, сенерi тағы жоқ, 
көзiн алған көбелектей қаңғалақтап жетiмсiреп қалады-ау 
деп уайым етедi. Кемпiрiнiң жасы келдi. Ауыр iстi де, сөздi де 
көтере алмас. Тайқараның кескiнi анау – бiр күн түйе, бiр күн 
бие. Мейлi-ақ делiк, қанша айтқанмен өзiнен шыққан бала 
өзегiнен теппес, қолында болар. Тəкең сау болса ренжiтпей 
тұрмас та, осы жасқа жеткенше басын дұрыстап ала алмай 
жүрген адам “тоқтының жасындай жасы қалып едi” деп, 
ананың көңiлiне қарай алар деймiсiң. Сонда пəленбай жыл 
отасқанда бетiне келмеген жаман шалын iздер-ау пақыр. 
Немерелерiн сүйiп жұбанады да. Қайтедi ендi. Сол жамандар-
дан өзге не қуаныш қалды дейсiң. Келiнiне өкпесi жоқ. Осы 
күнге дейiн талай сойқанды күн кешiп келе жатса да, ища деп 
ата-ененiң бетiне келiп көрген емес. Тəрбиелi жердiң бала-
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сы басқа салғаны осы болса қайтемiн деп, бəрiне де көнген.  
Ененiң де бетiнен қақпас. Қолынан келгенiнше қасы мен 
қабағына қарар. Налыса баланың қылығына налыр. Қайтедi, 
басқа салғанын көредi да. Қанша жақын болғанмен көрiне 
бiрге  түсетiн ешкiм жоқ. Əзiр аулақта болған соң құлағы 
да тыныш. Шалы да елтең-селтең қасында жүр. “Пəленше 
бəлендей бiрдеңенi бүлдiрiптi” деген əңгiменi есiтедi. Сырт-
тай жаны тырнағының ұшына келiп уайымдап-уайымдап 
жүрiп басылады, əйтеуiр. Соларын iргесiнде көзiмен көрiп 
отырғанда қалай дегенмен ауыр соғар, сүйсiнерлiк жақсы 
қылығы шамалы болып тұр-ау, шамалы. 

Айсараның тағдырын ойлағанда етбауыры елжiреп, 
жүрегi қатты шымырлап кетедi. Бұның көзi тiрiсiнде жақсы, 
жайлы орын тапса, өз ұясы болса екен деп iштей тiлейтiн. 
Көз алдында да жоқ, далада жүр. Ақылсыз емес, жақсы 
мен жаманды бiледi, əйтеуiр. Жақынға дегенде елгезек. 
Бұлардың үстiне түсiп өлiп тұрады. Əлде қыз бала түбi 
жатжұрттық жаратылған соң бауырмал болып келе ме. Ендiгi 
тəңiрiнен жалбарына тiлейтiнi сол шырағының – бармақтай 
ғана бағы болғай да. Арқа сүйер ағаның кескiнi анау, жолы 
жiңiшке бала, кiсi босағасында жылап жүрмегей, əйтеуiр.  Өз 
көзiммен көрсем, құтты орнына қондырып, қызығына жет-
сем дейдi. Ажал айтып келе ме...                        

Анау ғой əнi, кеше жер бетiнен пайда қоймай жапырып 
жүрген адамның жатысы. Ертеңгi, онан кейiнгi жұмысты кiм 
болжапты. “Əкесi – əнi, шешесi – мiнi” дегiзiп, ағайынды 
жинап қара көбейтiп осы уақытқа дейiн тiрнектеп жиған 
мүлiктерiн жеткiзiп берсе. Аянары жоқ. Бүкпентайлап 
жүрген кiрдiкəрi алдымен өзегiн жарып шыққан кенжесi Ай-
сары үшiн. Қыз баланың аты – кiршең, жолы – ауыр. Əртүрлi 
адамды көрiп, əрнеменi бiр ойлағанда, осы қарекеттiң бəрiн 
бiр күнi лақтырып тастап, қасына көшiп-ақ барғысы келедi. 
 Өйтейiн десе бiрi аға, бiрi iнi болып мидай араласып кет-
кен ағайын-жұртының шалғайын басып отырғаны – мы-
нау. Ойлап отырса, азды-кем қара тiрiге де, өлiге де керек. 
Ертең олай-бұлай бола кетсе, жиналған жұрт “нең бар?” деп 
балаға қарар. Сонда бала жерге қарамасын дейдi. Маңдай 
терiмен жиған дүниесi балалары мен өз игiлiгiне бұйырып 
жатса болыпты. Осыбiр екi дық, екi шемен əлдеқалай басы 
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ауырып, балтыры сыздаса болды көлденеңнен келiп алды-
на тұрып алады. Əсiресе, кенжесi болмаса, асарын асады, 
жасарын жасады, жақсы көрдi, жаман көрдi, кемпiрге де 
бiр тəуекел. “Пəленшекең, пəленшекең” атанып, елдi ау-
зына қаратпағанмен, халықтың ортасында жұрт қатар¬лы 
қоңырқай күн кештi. Топтан шырқау озып кеткен жоқ, шiркiн 
де атанбады, жаратқан аманатын абыройлы алса, ища-ай, 
əлiгiдей көзiн жəудiретiп жан қинамай, қорламай алса несi 
айып. Үш жыл қырғынның iшiнде жүрiптi. Талай азамат-
тар жат жерде қалды. Бұл болса екi рет жараланып, бiткен 
жерiм осы шығар дегенде екi рет аман қалды. Туған жердiң 
дəмi жiбермеген да. Оған да шүкiр. Қанағат еткен адамға сол 
елге аман жеткен уақыттан берi қаншама қызық көрдi. Бiр 
ағаштың түбiнде қалғанда моласын iздеп табатын бала, кəнi? 
Ешкiмге зəбiрлiк жасаған жоқ, жасайтындай билiк те тиген 
жоқ, ешкiмнiң ала жiбiн аттамай еңбегiн сауып, момақан 
ғана өмiр кештi. Жүз жасамақ дəме кiмде болсын. Ерiңдi 
бауырыңа алғанмен тағдыр қоя ма. 

Совхоздың басшылары қабақтарын шытпай машинала-
рын берiп, ол жақ-бұл жақтағы ағайындарды жинап, ел 
қатарлы атқарса болды да. Жамағайын жиналып, Қарауыл-
төбедегi қарақұрымға қосса... Сонда талай əруақты ерлер-
мен бiрге ата-бабасы жатыр,  тоқсан тарау жолдың торабы. 
 Өткен-кеткеннен танитындары “мынау пəленше едi” деп тiзе 
бүгiп, есiне алса жеттi да. Онан артық не керек? Бұл түгiлi 
аузын айға бiлегендердiң де тоқтар жерi – сол. Қара жер 
суық. Суықсынып қаншама асаусығанмен амал жоқ. 

Солбiр күн əрiректе болса екен. Айсарысы отау тiгiп, 
шаңырақ көтерсе. Əйтпесе “көкем-ау, бiздi кiмге тастап 
кеткенiң?” деп көзiн алған көбелектей қаңғалақтап қалады-
ау, сорлы бала.  

Тұңғиық ойға көмiлiп кеткенiн көптен кейiн барып 
аңғарды. Басын көтерiп алып, жан-жағына қаранды: мидай 
жазық далада жалғыз келедi, көз жетер жерде тiрi қылау жоқ. 
Батырдың қоңырлығына ендi ғана iлiккенiн бiлдi. Əлi қайда... 
Тақымдап отырмағаннан кейiн ат та аяңға басқан екен. Дауы-
сын қамшысымен бiр көтерiп, ширатып шоқытып-шоқытып 
алды. Аттың еркiне салса, аяңына басып тiптi түнiмен де 
жол жүрер. Кертөбел бiрқалыпты шоқыраққа түскен соң, 
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əлiгi қара жорға, Құланбай, сүлдесi құрыған ауру Құланбай, 
Айсары қайта ойға орала бердi. 

Қара жорғасы есiне қайта түскенде тапбiр қолынан берген-
дей iшi тағы бiр уылжып кеткен. “Түбiнде арамға бұйырған 
мал болды” деп қазiр күдерiн үзiп түңiлгенмен, əлi талай 
рет шоқтығы биiк малдың удай өкiнiшi аш мысықтай iшiн 
тырналап жатып аларын да сездi. Көңiл шiркiн жорғамен 
оңайлықпен қоштаса алмайтынын бiлiп келедi. Алайда, амал 
қайсы? Шара қайсы. 

...Үйге ұнжырғасы түсiп, жолдан да титықтап шаршап 
жеттi. 

– Не болды? Табылды ма? – деп өңешiн созған Сабалаққа 
қолын сiлтей салған. 

–  Өз көзiммен көрдiм. Бөтен мал екен. Мал малға ұқсай 
бередi да, тəйiрi. 

– Əй, əлгiлер сендiрiп айтып едi ғой. Қара жорғаны таны-
май қара албасты басып па оларды соншама?

– Ой, айтып тұрған жоқпыз ба. Мал болған соң ұқсай 
бередi деп. Қара ат жалғыз сол деп пе едiң... Ойпырм...ой, 
жұрттың дақпыртымен əншейiн босқа шаршап...

Қара жорғаның жайын ендi бiржола жылы жауып 
қойғысы келген. Жабулы қазан жабулы күйiнде қалғанын 
тiлеп, осы пiкiрге ат байлаған. Əңгiменiң шетiн шығарсаң 
жұрт үндемей қоя ма? Осы күнi ақылшы көп. “ Өйтпедiң бе, 
бүйтпедiң бе” деп əрқайсысы əр жаққа тартып, жел берiп ба-
сын дал етер. 

Осы отырған Сабалақтың құлағына тисiншi, Құланбай бiр 
өлмек түгiлi, он өлсе де тап қазiр барып көзiн бақырайтып 
тұрып жетектеп алып келсiн. Онан да өткен iс болғаны жөн... 
Көңiлдiң желiгi тəрiздi, əйтеуiр, бiр өткен iс. 

* * *
Жұлмыр күз екпiнi күн санап үдей түскенмен Тоғанас 

қыстауға құлауға онша асыға қойған жоқ. Ертең қардың 
астында қалатын жайлаудың сарқындысын бiр-жар апта 
болса да жей тұрғысы келген. Алайда, ауа-райының пейiлi 
дегенiн болдырғысы келмейтiн сыңай танытты. Кемпiрi де 
қыңқылды жиiлеттi. Күн суыта берген сайын, қазан-ошақтың 
да бейнетi ауырлай түскен. Бойы бiр жазылмайды; ертелi-
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кеш қалың киiммен қорбаңдап жүргенi, қараүйдiң ортасы-
нан шоқ та арылмайды, əлсiн-əлсiн сексеуiл сүйретiп алып 
келiп, ысылдап-пысылдап оны бұтақтап отты үстемелеумен 
болады. Шаруаның нағыз күшеншек айы оң қабақ таны-
тар түрi жоқ. Шалдың əнi-мiнi деп кiдiрiстей беруiне тағы 
бiр себеп: мал қора да, отыратын үйлерi де əлi жөндеуден 
өтпей тұр. Сол жаздағы алқам-салқам күйi.  Өткен-кеткен 
тiзгiншiнiң кəдеге жарайтын есiк-терезесiн iле кететiнi тағы 
бар. Жеңiлаяқ Мұхаметшəрiп қыстаудың қашықтығын бiр, 
адамның жетiспей жатқандығын екi сылтаурап əнi жөндеймiз, 
мiнi жөндеймiзбен бүгiнге дейiн сиырқұйымшақтандырып 
келедi. Түпкi себебi олардан да емес, кемпiрiнiң болжауына 
қарағанда: “завферма сенiң аузыңа шөп өлшеп алған. Жуас 
түйе жүндеуге жақсы”, жуастығынды пайдаланып жүр. 
Жылдағысы осы. Басқаларға ұсап директор, парторг асып, 
тiптi олардан болмаса шұбырып жүрген өкiлдерге жүгiнiп, 
совхозды басына көтерсiншi, “бəледен машайық қашыпты” 
деп, бұдан алдымен құтылсын. Жыл сайын тап мiне осы – 
ұзын арқан, кең тұсау”. Тоғанас кiржiң ете қалды. “Қойшы 
сол, қара аспанды қапылтпай. Оларды ерiгiп жүр дейсiң 
бе? Жөндесе жөндеп бередi де. Жетпей жатқан адамды 
балшықтан жасай ма ендi”. Кемпiрi ендi торсалаңдап жауап 
қатпайды. 

Бастық алдыңғы күнi мал дəрiгерiнен хабар айтып-
ты: “Қора жөндеушiлердi бүгiн аттандырғалы отыр-мын. 
Жексембiге жiберем, машинадан қалмай қыстауына құлай 
берсiн. Қорасы да, үйi де алдында дайын тұрады”. Айтқан 
күнi бұларға арнайы келген машинамен “рас па, өтiрiк пе” 
деп апыр-топыр көшiп келсе, қыстау маңында тiрi жан жоқ. 
Қаңырап тұр. Қора да, үй де сол күйi – алқам-салқам. Шал 
болса малдың соңында кеттi, жалғыз Үржамал жүктердi 
түсiрiп берiп, кетiп бара жатқан шопырға завфермаға арнап 
қадап-қадап сəлем айтып жiбердi. Бару бойына өз құлағына 
өз аузыңмен айт деп мықтап-ақ тапсырды. Ескi қыстаудың 
басында жападан-жалғыз қалған соң ашулы Үржамал өзiне 
басыбайлы тиiскен ферма бастықты ал кеп шыркөбелек 
айналдырсын. Есiтiп жатқан да, қой дейтiн де адам жоқ, 
қыжылы басылғанша дөңгелеттi. Есiгi жоқ, терезелердiң 
əйнектерiн сындырып кеткен, қаңырап тұрған үйге кiрiп 
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жүрiп те, шығып жүрiп те ферма бастығының үстiнде болды. 
Қолға жұқпай сусылдап тұрғандығы да, бұларға ала-бөле 
алакөз қарайтындығы да, алдамшы, суайттығы да, жұтқын 
балық тəрiздi ұсқыны да қалған жоқ. Қолынан келгенше 
емiн-еркiн сүмiрейттi. 

Тағат таба алмай “əлдеқандай болып жатыр” деп кешқұрым 
малын ертерек айдап келген Тоғанас жүктерiн үйге тасып 
кiргiзiп бола алмай тұлан тұтып жүрген кемпiрiнiң үстiнен 
шыққан. “Бұлар сөйтедi ғой ендi” дедi де, қойды көңге иiрiп 
тастап келуге кеттi.    

Көбiне-көп иен далаға киiк аулауға келетiн шопырлар бо-
лулары тиiс, ошақтың аузын қопарып, плитаға дейiн алып 
кеткен. Үйдiң есiктерi жоқ. Мұржа да iшке құлаған болуы 
тиiс, кемпiрi от жағуға əрекеттенiп едi, түтiн тартпай керi 
теуiп, қақалып-шашалып жүрiп шаланы қайтадан шығарып 
əрең құтылды. Терезенiң тесiктерiне көрпе тығып, сыртқы 
есiктiң орнына қараүйдiң сықырлауығын қаусырды. Ыстық 
тамақ iше алмай, екеуiнiң де терiлерi тарылып ағарған мен 
құрғақ ас талғажу етiп, киiзге қалың оранған күйi жатып 
қалған. Кемпiрiне “Малға ие бола тұрарсың. Ертең ерте 
тұрып фермаға өзiм барып қайтпасам болмас” деп ескерттi.

Сыдыртып қыстаудан қозыкөш ұзай бергенде бес-алты 
адам тиеген машина қарсы жолықты. Кабинада бастықтың 
өзi. Машинаның үстiнде Сабалақ пен Тайқара. Тұсына 
өңмеңдей келiп тоқтады, бұл аттың басын тартып бет бұрған. 
Кабинадан Мұхаметшəрiп көрiнiп, сонадайдан ыржалақтап 
алдынан шықты. Тайқара да жоғарыдан секiрiп түсiп, 
қапталдасып келедi. 

– Дəде, мен келе жатырмын. Мына кiсiлердi алып келе 
жатырмын. Ассалаумағалейкүм, – деп далба-лақтап қос 
қолын ала жүгiрдi. Қолын алаңдаңқырап кiбiртiктеп ұсынды. 
“Мына тiлеуi кесiлгiрдiң бұнысы қай жүрiс? Машинасы 
қайда?” Басынан аяғына дейiн сүзiп бiр қарап шықты. 

Машинаның үстiнде отырғандар болса жамырасып сəлем 
бердi. 

Бастық жағдайға айттырмай түсiнiп тұр.      
– Төке, өзiңнiң жеке шаруаң болмаса, сандалып қайтесiң. 

Үйге қайта бер. Сiздiң базды бiтiрмей ендi еш жаққа мойын 
бұру жоқ. Басында өзiм боламын. Əнеукүнi осы сiзге шы-
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ға мыз деп тұрғанымызда парторгтiң Қамыстыбасқа жi бер-
сең деп дайын тұрған адамдарымды iлiп алып кеткенi. Ол 
да уəде берiп салған ғой. Əр жағына бiр бөлiнiп жүргенiмiз 
сол...

– Плиталарың бар ма едi?
Бастық машинаға қарай айқайлады. 
– Əй, плиталарың бар ма? Салдыңдар ма машинаға?!
– Жо-оқ, жо...о...оқ!
– Əне, сөйтедi бұлар... Мейлi ендi. Бастап кiрiсе берсiн. 

Мына жүктердi түсiрiп, машина босаған соң тағы қандай 
кемiс-құтығы бар бəрiн түгендеп алдырамыз. 

Шал атының басын керi бұрды. 
Үржамал қыстау маңынан əлi ұзай қойған жоқ едi, маши-

на алдымен солай бұрылып, кабинасынан Мұхаметшəрiптiң 
өзi түсiп, қасында Тайқара бар кемпiрге бет алып келедi. 
Жақындағаннан-ақ: 

– Үреке, балаңды алып келдiм, – дегенде бiраз жерге апа-
рып-ақ салғысы келiп құрысып тұрған бойы ырқына көнбей 
жазылып сала бердi. Тайқара болса “Апа!” деп, қолына жа-
бысып ат үстiнде тұрған шешесiнiң мойнына асыла кеттi. 
Үржамал қашықтан бөтенге балап танымай тұр екен. 

– Ой, күнiм. Бұл кiм десем... Қараймын келiп, қараймын. 
Əйтеуiр, көзiме жылы ұшырайды-ау. Қайдан келiп қалдың? 
Көрiп тұрғаным рас па осы, өтiрiк пе? 

Жалма-жан аттан сыпырылып түсiп, екi бетiнен кезек 
сүйiп, дап-дардай ғып бауырына басты. Сақалы өсiңкiреп, 
көздерi кiртиiңкiреп кеткен екен. Оған  көңiл бөлетiн де түрi 
жоқ. Аман көргенiне мəз. 

–  Келiн сау ма? Балақаным аман ба? Мына машина сенiкi 
ме?

– Жоқ, апа. Совхоздiкi, апа. Машинаны қалаға тастап, өзiм 
көмектесейiн деп келдiм. Дəдем фермаға бара жатыр екен, 
жолда жолықтық, əне, қайтып келе жатыр. Кiсiлер келдi ғой, 
үйге бара берсейшi. Бара бер. Малға өзiм ие боламын. Кешке 
дейiн өзiм-ақ бағамын. Бар. Үйге бар. Көрдiң бе, əне. Қанша 
адамның бəрi саған қарап тұр. 

– Қашыққа ұзамай-ақ қой. Əзiр жер тың. Қарның ашқан 
жоқ па?

Ат тiзгiнiн қолына ұстатты. 
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– Ашқан жоқ, апа.  Өзiм бiлемiн ғой, ұзамаймын. 
– Мейлiң онда. Кiсi келсе, тамақтарын дайындай берейiн. 

Соятын малын шалдың өзi алып келер. 
Тайқара атқа мiнiп, мал жаятын болды да бұлар қыстау 

жаққа кеттi. 
Соңдарынан Тоғанас та келiп Мұхаметшəрiпке  жолығып, 

əкелген нəрселерiн қораның жанына түсiрiп болған соң 
кемiс-құтық əкелуге машинаны ферманың орталығына қайта 
жiбердi. Сабалақты жұмсап, өрiстен қой алдырды. Үйдiң 
ығындағы күншуаққа астына ши төсеп, екеуi жəукемдеп 
жатыр. Оған дейiн шай да дайын болды. Қуырдақты шайға 
үлгiрiп, көмекшiлер едəуiр бой жылытып алды. Шай iшiлiп, 
жұмысшылардың iштерiне ауыл-үй қонған соң Мұхамет-
шəрiп бастап тызақтап отыра алмады. 

– Жiгiттер, не отырыс? Кiрiсе бермеймiз бе? Түбiнде 
өзiмiз iстейтiн жұмыс...

Сабалақ та iстiң жылжи бергенiн жөн көрдi, ертең өзiнiң 
кiретiн үйi де алқам-салқам күйi тұр.

– Мына азынаған жерде қалай түнеймiз. Алдымен үй 
жағын бiтiрiп, бүтiндеп алалық. 

Көмекшiлер де осыған келiсiп жұмыс дүрк басталып 
кеттi. Əр жерден кiрпiш алынып, пеш тазартылып, мұржа 
қайта өрiлдi, ұсынақтысы плита келемiн дегенше ошақты 
дайындап қойды. Қапелiмде жаңа есiк орнатылды, терезенiң 
əйнегi де салынып, үйдiң айналасына дейiн тазартылып, 
төбенiң сынған шифрлары жамалды. Ферманың орталығына 
кеткен машинаның оралғанын көзi шалып қалған Тайқара 
қойды ертелетiп айдап келдi. 

Бас шопанның көңiлi жайланған соң Сабалақтың үйiне 
ертең кiрiспекшi. 

Төсек-орынды да жұмысшылардың өздерi араласып 
қағып-сiлкiп салысты, кешке дастарқан басына отырғанда 
үй едəуiр жаңарып ортада от жағылып көңiрсiп қалып едi. 
Жұрт апақ-сапақ көңiлдi, шалға “қоныс жайлы болсын” 
айтып, қонысты тойлай беруге де болатынын ымыралай, 
бiрдеңе бiтiргендiктерiн аңғартып қорашылардың да арқа-
лары едəуiр кеңiдi. 

Тоғанас Сабалаққа ымдап, ұлықсат еттi де ол көмек-
шiлердi дастарқан басына алқақотан қауымдастырды. Тай-
қа ра лыпып шаруаға араласып жүр, бөтелкелердi сылды-
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ратып ас бөлме жаққа алып келгенiн өз көзiмен көргеннен 
кейiн қолды-аяққа тұрмай көрiнеу көзге майлы қасықтай 
жылмаң қағып кеттi. Жасының ыңғайына орай өзi орталау 
тұсқа жайғасып, қызметiнiң дəрежесiне сай Мұхаметшəрiптi 
төрге оздырған. Үржамалдың да терiсi кеңiп сала берген, 
үй көңiрсiдi, баласы келдi, ас қамымен бiр кiрiп, бiр шығып 
балбұл жанады. 

Қапталға қойылған стол үстiнде жаңа мұржалы ондық 
шам парлайды. Сабалақ та көңiлдi, əрқашан шаршы топтың 
алдында отыратын мiнезiне бағып онан-мұнан əңгiме 
қашырады.  

– Мынадайда ойға түседi. Алдыңғы жылы мына Ебелекте 
күземдi аяқтап, “уї!” деп өзiмiзше бiр осындай жiгiттер бо-
лып əрi басымыз қосылған, əрi iстi бiтiрген соң демалайықшы 
деген талаппен қауымдасып отырсақ... Соның iшiнде осы 
Мəкең де бар. – Мұхаметшəрiп не айтқалы отырғанын ал-
дын-ала болжап, “рас, рас” деп басын шұлғыды. Кейде атын 
атайды, кейде “Мəкең” деп көтерiп қояды. – Бiр кiсi тап 
төбеден түскендей жылмаңдаған жеңiл машинамен сып ете 
қалды. Қайта мал сойылып, оның сыбағалы тамағы берiлiп 
жатқан кез. Бұл уақта бiз құбатөбел болып қалғанбыз. 
Адам басына есептелiп алдырылған арақтан, ендi мой-
нымды созып қарасам, қалып та жарымапты. Ана шiркiн 
сарқылайын деген соң iш те тар, бұл бəле күтпеген жерден 
қайдан келе қалды деп ойлаймын баяғы. Ал, орталыққа ма-
шина жiберейiн десек, ол келемiн дегенше таң ататын түрi 
бар. Оған қарап отыратын кiм? Келген кiсi – кəрiс. Алдын-
да жаман орысшаммен жөн сұрасқанмын.  Өзi аз арақты 
қызғанғандай сыңайым бар. Қызыңқырап алған жұрт неге 
қарасын, абыр-жабыр болып жатырмыз. Асаба – өзiм, де-
мек, осыларды тойдыратын да мен. Қырындаңқырап жай-
лап қана құюшыға айтамын: “Əй, абайла. Түбiн көрмейсiң 
бе.  Өзiмiзге төпелеп-төпелеп. Анауыңа себелеп-себелеп...” 
“Тартыңқыра, аз құй” дегенiм баяғы. Екi рет айттым-ау 
деймiн. Арақ құюшы: “Сəке, қазақшалап соғып отырсыз. Ол 
кiсiнiң төбесi тесiк болмасын” дейдi. Сонда əлiгi қазақша 
бiлмейдi деген кiсi: “Немене, төбемiз тесiк болса, арақ құйып 
iшейiн деп пе едiңiз” деп қарап отыр. Тап сол жерде бар ғой 
өлдiк. Айтатыны жоқ, төмен қарап өлдiк те қалдық. Қонақтан 
кешiрiм сұрап, машинаны дереу фермаға жiберiп, олардың 
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шалғайларына жабысып қайтадан арнайы оңаша сыйлап, ай-
ыбымызды əрең жудық-ау.  Өзi де жағдайға түсiнетiн есi бар 
неме екен. Таршылықтан болды деп, шынымызды айтсақ, 
“дұрыс, дұрыс, көрiп отырмын. Ондай болады” деп күледi. 
Сондай-ақ ала-бөтен ешкiмге себелеме,Тайқара-ау, бəрiмiзге 
де төпелеп құя бер. Тап бүгiнге жететiн бiрдеңе бар шығар. – 
Бетiн бастыққа бұрды. – Мұқа, жаңа қызып келе жатырмын, 
мына жiгiттерге екеумiздiң облысқа жиналысқа баратын 
сапарымыздың iкаясын айтып берейiн бе? 

Мұхаметшəрiп орнынан қозғалақтап қызарақтап қалды. 
– Əй, қойшы, əй! Ақы берейiн, тыныш отыршы осы! 
Сабалақ аузын кең ашып, көзiн жұмып төбеге қарай 

қарқылдай күлдi. 
Сол жағдайдан бұрыннан хабардар жұрт елiрiп “Айт, 

айт!”, “ Өй, несiн қорқасың? Тыңдайық та!” десiп гуiлдеп 
қолпаштай жөнелдi. Сабалақ бастығым екен деп айылын 
жимайды, құрдастығын пайдаланып айта салуы да мүмкiн. 

– Онда басқа əңгiме... Басқа!
– Ал, ендеше. Мейiлдерiң. Тыңдасын десем, тiптi... Басқа 

əңгiмем жоқ... Қайтесiңдер ендi. 
Буы бұрқыраған үйме табақ ет келдi. Бiлегiн сыбанып 

турауға дайын отырған тақырбас жылқышы бастың қасына 
жамбас қосып, бөлек нəлбекке салып төрге оздырды. 
Көмекшiлердiң екi-үшеуi Мұхаметшəрiптен үлкен болатын. 
Алайда, бастық отырғанда олар басқа онша өңезденбейдi: 
жол бастықтiкi, шетiнен ауыз тиiп, мүжуге де жетiп жатыр. 
Мұхаметшəрiп те халайық құрмет тұтып жатса, “кетəрi” 
емес. Жұмысшыларының алдында беделi өсiп қалады. 
Көпшiлiк арса-арса болып, пiскен басты “Мəкеңе! Мəкеңе!” 
деп қолдан-қолға өткiзiп, төрге оздырып бастықтың ал-
дынан бiр-ақ шығарды. Басты мүжiмекке оңтайлай бер-
генде құлағына көзi түсiп қалып ыршып түскенi. Тегене-
ге қайта сылқ тастап жiберiп, құйрығымен жылыстап керi 
шегiншектедi. Көзi аларып түсi қашып кеткен. 

– Əй, мыналарың не сендердiң?
Сүйек жəукемдеуге кiрiскен өзге арамдаған жұрт аңғармай 

отыр екен, бiрдеңе болып қалған екен деп жапырыла төрге 
қарап елеңдесiп қалған. 

– О не? Не болып қалды?
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– Жайшылық па?
Мұхаметшəрiп қолын шошайтып бастың үстiңгi жағында 

едiрейiп тұрған құлағын көрсетедi. Түсi бұзылып, дауысы 
қатқылданып кеткен. 

– Совхоздың қойы ғой!
Бiреу күледi, бұның сырын бiлетiн екiншi бiреу “солай ма 

екен, ə?” деп жоп-жорта аңқаусып отқа аздап қана май тамы-
зып қояды. 

Үй иесiнiң “баланың сыбағасы” деп бiр құлақты түбiнен 
отап алып қалуға ырқы бар. Төрге барғанмен де бəрiбiр бiр 
құлақ мал иесiне оралмақшы. Құлақтағы жырықты бұрын 
бiлетiн Сабалақ турап отырған жiгiтке ымдап кестiрмей 
бастыққа қарай оздырып жiберген. “Совхоздың қойы” деген 
соң барып өзге жұрт құлаққа ендi ғана дендеп көз салды. 
Шынында да, бiр құлақ жырық екен. Демек, сырғасы тiлiнiп 
алынған совхоздың қойы болуы кəмiл. Шопанның жеке ма-
лына тiлiк ен салынбайды.

– Не болғанда пiскен бас қой. Отарға ендi қайта қосылмас. 
Ала берiңiз, – дедi бiреу батылсыздау. 

Бiрсыпырасы терiс қарап иықтары селкiлдеп мырс-мырс 
күледi. 

– Төкең алдымен құнын төлесiн. Сосын жеймiз. 
– Қап, бiр малға кемiп қалды-ау. 
Ферма бастық кеудесiн көтерiп қатуланайын дедi. 
– Əй, сендер өйтiп тəлкекке салмаңдар. Қоғамның малын 

бас жоқ, көз жоқ сойып жей беруiмiз керек пе ендi? Көрiп 
отырып қалай жеймiз? Айтыңыздаршы, ал?!

– Бəсе десейшi...
– О несi-ау, тiптi адамға алдап жегiзейiн деп отырғанын 

қарашы. 
Сабалақ төменгi жақта отырған Тоғанасқа дауыстады. 
– Уа, Төке, бiрдеңе десейшi. Пiсi астың күйiгi жаман. Мына 

ұрлық қой адамға батпай жатыр. Екеулеп кеңiрдегiмiзден 
байлап қойдыңдар ғой. 

Осы əңгiмелердiң бəрiн түгел естiсе де үндемей, миығынан 
күлiп соңын бағып отырған Тоғанас бастыққа қарады. Сырт-
тан келген ешкiм жоқ. Бəрi ауыл адамдары. Отырғандар То-
ғанастың да, көрiнген жерде көлеңкесiнен үрке беретiн бас-
тық тарының да сырларына қанық. Сабалақтың осындай бiр 
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шаршы топта əзiлi қапталдаса жүретiн, содан келiп отырған 
бiрдеңе екендiгiн шалдың iшi сезе қойды. Сол құлақты оған 
көрсетпей-ақ кесiп алғанда ғой, ың да жоқ, шың да жоқ. 

– Мұқан шырағым, көңiлiңе ешқандай күпiрлiк келмесiн, 
қой өзiмдiкi! Алдыңғы жылы енесi өлген соң жетiмдi бiр 
саулыққа телiгенбiз. Сонда шатастырып алмайсың деп 
тесiп салған Айсарының енi едi. Құлағындағы көкала жiбi 
былтырға дейiн түспей жүрдi. Биыл қысыр қалды. Көпшiлiк 
болған соң етi тəуiр деп Сабалаққа əдейi тапсырып алдырып 
ем. Тап осы малдың ақысы адал, жұртты үрпитпей ала бер. 
Ас болсын. Ал шынымен лебiзге сенбесең, мына жiгiттерге 
таң атқан соң отарды санаттыр. Кем болып жатса, орнына 
салатын бiр малды табармыз. Қайтем ендi...      

Ферма бастық жарпақ-жарпақ жан-жағына қаранып қи-
палақтап қалды, өзiнiң қайтымы да тез. 

–  Өй, қайдан бiлейiн. Сырғаның iзi тұрған соң...
– Сырғаның емес, белгiге таққан жiптiң iзi.
Осы кезде бiр үйiр қырлы құтыны иiрiп қойып, өз 

қолымен арақ құйып отырған Тайқара көтерiлдi. Бiр жағы 
əңгiмеге, бiр жағы асқа алаң жұрт елемеген екен, едəуiр 
қызып қалыпты. Шайдың үстiнде қуырдақпен үш-төрт рет 
айналдырған, қызара бөрткендерi болмаса, əзiр оза шапқан 
жоқ едi. Басы бұлғаң-бұлғаң етiп өңешiн соза ұмтылады. 
Ашылып кеткен жағасын жөндеп қойды. 

– Əй, бастық-сымақ, не өзiңнiң айтып отырғаның?! Сон-
да мына адал асымызды ұрлық мал деп отырсың ба? Ұрлық 
мал? Дəдемнiң сонда жылына бiр келгенде, – Сұқ саусағын 
өзiне қаратып шошайтып қойды, – маған, мына жалғыз 
ұлына соятын адал малы табылмағаны ма? Иш ты какой! Бiле 
бiлсең, дəдем айтып жiбердi деген соң бұны бағана өрiсте 
ұстап берген мына мен. Көкең! Не деп тантып отырсың 
өзiң? Ал, жеме! Жемей-ақ қойшы.  Өйтiп дандайсыма дейм! 
Сендейлердi бiздiң дəдем бар ғой, сатып алады дейм! Бiлдiң 
бе?  Өйтiп кiсiнiң дастарқанының берекесiн алма. Бердi ме, 
ана басты же де отыр. Подумаешь еще. Көргенбiз сендей 
бастықтардың талайын. Ойбай-ау, бас тартқанға, тiптi... Ал, 
жеме! Жемешi! Бiреудiң бiрдеңесi қисая ма екен көрейiн.

Жұрт ендi Тайқараны баса алмай даурықты. Бұның жай-
ын бiлетiн Мұхаметшəрiп əу деп бетiне келмей “ойбай, 
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қойдық” деп екi қолын көтерiп, басын салып жiберiп жым 
бола қалды. Сабалақ арнайы жақындап барып күректей 
алақанымен: “Қоя ғой, батыр-екесiлеп” арқасынан қағып 
əрең басты. – “Ойыннан от шығады” деген осы, ə? – деп 
жұртқа қарап басын шайқап қойды. – Тайқара iнiмiз отырған 
жерде абайлап ойнамасақ болмайды екен”. 

Мұхаметшəрiп басты ұзатып салып, ештеме болма¬ғандай 
тым-тырыс тұқшырайып сүйек мүжiп отыр. Жаңағы екпiнi 
басылып, момақан бола қалған, басқа амалы жоқ. Бетiне 
қарап сөйлесе болды, бұл неме  онан сайын өрши бермек. 
Алды мен шал, сонан кейiн мына жұрттың берекесiн алмас 
үшiн жығылмаса болмайды. Келгенге дейiн “аға, көкелеп” 
iшiне кiрiп болып едi, қапелiмде қайратқа мiнiп отырғаны 
мынау. Жеңiлмеске не шара. 

Жаздай мал азығы деп сабылып жүрдi. Азды-көп қолұшын 
берген мектеп балалары оқуларына тарады, көп көмекшiлер 
өз жұмыстарына қайтарылды. Кезек қыстауларды жөндеуге 
келгенде адам кəдiмгiдей-ақ сиреп қалыпты. Қозы бөлiндi, 
қырқым да келдi. Директор: “Тортаймен келiстiм, фермаға 
көмекке тағы бес адам беретiн болды, соны өзiң барып 
тездетiп алып қайт” деп қалаға жiберген. Бiрдi екi ете алмай 
отырған адам салып-жортып үйренген ауылшаруашылығы 
басқармасынан бiр-ақ шықты. Ол көзiнше телефон ша-
лып, “машинаңа адам салып бередi”, – деп айықтырғышқа 
сiлтедi. “Қазақ сүттi қызын сататын ба едi” дегендей, ол 
жерден қолына оңды адам түспейтiнiн бiлiп, азар да безер 
болды, басқа мекемелерден қарастыруды сұрады, бiрақ, бəрi 
бөлiнiп қойылған, “бұлардың мазаларын алып-ақ болдық, 
алғың келмесе бос қайта бер” деп кейiп тастады. Амал жоқ, 
барды. Он бес тəулiкте жатқандардың есiгiн ашып қалса, 
iшiнде Тайқара отыр. Бұны көргеннен-ақ жаны қалмай əкесi 
келгендей қуанып жата кеп жабысты. “Аға, менi алып кет. 
Неге салсаң оған сал, əйтеуiр, қалдыра көрме”. Көзi көрiп 
тұрып қалай тастасын, бесеудiң бiреуi етiп қалап алған. Бы-
лай шыққан соң, не болып қалды деп жай-жапсарын сұрап 
көрсе, айтуына қарағанда, машинаны басқа да жер емес, 
тап миллицияның алдындағы бөренеге соққан, правосынан 
айырылған. Екi күн болды осында жатыр. Ежiктеп көрiп едi, 
əйтеуiр, адам қаққаннан аман көрiнедi. Фермаға келген соң 
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“Дəдемнiң қыстауына барайын. Жаздан берi шалды көргенiм 
жоқ. Апама да сəлем бермегенiме бiр жылдан асып барады. 
Жақсылап ремонттап беремiн”, – дедi. 

– Көке, мен десең тек əне жерден шықты деп айтпағайсың. 
Апам ренжiп қалады. Қайтып барған соң слесарь боламын. 

Бұл келiстi. “Жұмысты дұрыс iстесең болды маған”. “Түк 
қам жеме, көке. Ол жағын қатырамын”. “Мекемеден арнайы 
өзiм барып сұрап алдым” деген. Ендiгi кескiнi мынау, өзiнiң 
басына шауып отырғаны. Үндемей құтылудан өзге амал кəнi. 

Тамақтың соңына таман əбден қызған. Ендi бұлға¬лақтап 
əкесiне тиiстi.

– Жылда айтам... дəдеме. Жылда қақсаймын келiп. Қолы-
ма кел. Мынау бықсып отырыс не бұл? Қолдарыңды жылы 
суға малып отырыңдар. Жастарың болса келдi. Немерлерiңдi 
сүйiңдер. Жоқ емес, бар, құдайға шүкiр. Бiр шал мен бiр 
кемпiрдi – əке, шешемдi асырай алмайтын нем бар? Мынау 
не ендi? Қыста да бейнет, жазда да бейнет. Кругом тозақ. 
Қырсық шал болды бiр адамның айтқанын тыңдамайтын. 
Жалғыздан-жалғыз. Жалғыздан-жалғыз. Бiр жыл емес, екi 
жыл емес. Түу... Құдай бiз сияқты бала берген соң. Одан 
артық не керек? Айтшы деймiн, не керек? Соның қызығын 
көрi...iп көлеңкеде отырмай ма? Жылы үй, жылы су...

Сабалақ ежiрейдi. 
– Құдайға шүкiр, қызығыңды бəрiмiз де көрiп отырған 

жоқпыз ба? Бұдан артық не қызық керек ендi?!         
– Осы сен, ұзын, араласпашы.  Өзiң майлы iшектей 

жылмаңдап бiздiң шалдың қолтығына мық... мықтап кiрiп 
алған екенсiң. Ойға барса iзiнде Сабалақ, қырға барса да 
iзiнде Сабалақ. Сонда не, бала болайын деп жүрсiң бе? Бол-
шы ал! Сонда бiз шужой. Жолдан тауып алып па менi? Жол-
дан? Иш ты какой?

Сабалақ ұмсыныңқырап келiп, қарынан қысып-қысып 
жiбердi. Бiр жағы сыпайы, екiншi жағынан “əңгiменi кө-
бейте берсең, былай да етемiз” деген сес. Күштен сескенбе-
се, сабаздың сөзге онша қонақ бере бермейтiнi белгiлi. Саба-
лақтан кəдiмгiдей ықты. Құйрығымен жылыстай ежiрейiп 
шегiншектеп əрiрек барып отырды. 

– Адамды сен өйтпе. Бұл күш көрсететiн жер емес. Сен 
айтпай-ақ жөнiмiздi бiлемiз. Бiздiң шаруамызда нең бар 
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өзi? Ал жақсы, қалаға бармай-ақ қойсын. Бұлар қидың иiсiн 
иiскемесе отыра алмайды. Солай жаратылған соң қайтерсiң 
ендi. Машина алып бермей ме баласына? Анау бiр сандық 
ақшаны босқа шiрiтiп не iстейдi?  Балдарын мiнгiзiп мен 
алып келмеймiн бе? Екеуiне мiнгiзi...iп қалаға алып барып, 
бой жаздырмаймын ба? Базарлатпаймын ба?

Бiреу: 
–  Өйдөйт деген-ай! – деп дауыстап қалды. 
Отырғандар ерiксiз күлген. Əкесi “жеттi, жеттi ендi” деп 

едi, тыңдаған да жоқ, құлақ асатын шектен өтiп кеткен екен. 
– Совхозды əбден теспей сорып жатыр келiп, байып жа-

тыр... Мен сол сандалып жүрейiн, сендердiң жұмыстарың 
болмасын сол... Шужой бала сөйтпей қайтедi ендi? Шужой 
болмаса, жалғыз балаға бiр машина алып бермей қалай дəтi 
жетiп отыр осы шалдың. Кiмдi көрсең де астарында бiр-
бiр машина. Просто бар-ау iшiң күйедi. Айтыңдаршы ал?! 
Айтыңдаршы? От дела где?

–  Өзiң азамат болдың. Оң-солыңды таныдың. Айы-
на үш жүз сом айлық аласың. Машина керек болса, ал да 
мiн. Бұдан былай шалды əурелеп қайтесiң. Сенi отыз жыл 
желкесiне мiнгiзiп жүргенi аз дейсiң бе? Қой, əңгiменiң жар-
тысын ертеңге қалдыр. Ертең де ермек керек. Мына жұрт 
демалсын, таңертең жұмыс, – деп Сабалақ екiншi қарынан 
қаттырақ мыжып, өзiмен бiрге далаға жетелей жөнелдi. 

– Жүр. Таза ауаға шығайық. Кiсiлерге төсек салсын. 
– Қолым, ойбай, қолым! Жайлау ұста деймiн саған! 

Дəдеме сонда сен жақын ба, мен жақын ба?
– Сен де жақын. Туған баласынан адам жақын болатын ба 

едi. Дұрыстап жүр. Таза ауадан да демалсайшы былшылдай 
бермей. 

Амалсыз Сабалаққа қосарланып дедектей жөнелдi. 
...Ертеңгiлiк жiптiктей болып қалыпты, қай шаруаға 

жұм  саса да араласа кеткiсi келiп лыпып отыр. Түндегi iрi-
лiк жоғалған. Мұхаметшəрiп бұнысын iштей топшыла-
ды: “Түндегi күш қайтқан. Ендi милиция арқылы келiп 
отырғанын бiлдiргiсi келмейдi. Айтып қоя ма деп жаны 
шығып жүр”. Мұхамешəрiптiң ойында ол сырын ашу жоқ, 
оншақты күн дұрыстап жұмсап алса болды. Бiрақ, сырмiнез 
құрымағырдың сусылдаған тiлi болмаса, қолы iске де бат-
пайды. Қай жерге барса да қалқып бетiнде жүргенi. 
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Көмекшiлер ерте көтерiлiп, шайланып алып жұмысқа 
жеделдете кiрiспекшi. Сабалақ Тоғанастың басы-қасында 
болғанын қалады. Кетiп тұрған жерлерiн өзi көрсетiп, ойына 
алған қол тию керек тұстарды iстетедi. 

– Жарайды. Дəдем жұмысшылардың басында болсын. 
Қойды өзiм-ақ жайып келемiн, – деп Тайқара құлшынды. 
“Рас па?” дегендей бетiне сенiмсiздеу қараған əкесiнiң 
күмəндi назарын елейтiн емес. Мұхаметшəрiптiң есебiнше, 
бұның қойға барып келгенi жақсы, көзден таса. Арақ iшiп 
құрылысшылардың берекесiн алады, олар да алаң болар. 
Шаршап жүрген адамдар кiмнiң еркелiгiн көтерсiн! Бiреумен 
шатысып қалуы да мүмкiн. Онан бiр күн де болса өзiмен-
өзi аулақ жүргенi жөн. Келiсiм солай болған соң Тайқара: 
“Кешке дейiн жүрегiм сазады, жылытпа iшiп кетемiн” дедi. 
Шешесi дереу түннен ауысқан еттi жылытуға кiрiстi. Тайқара 
оған  дейiн қазан-аяқ жақты жағалап, көздi ала бере бас жа-
зып алған, алдына бiр табақ ас келгенде алақанын ысқылап 
араны ашылып жалмаңдап отыр едi. Оны iшiп болған соң  
“дайын болып қалды ғой, бiр-жар кесе шай ұрттайын. Кешке 
дейiн таңдайым кебедi” дедi. 

Жұмысшылар шұбырынып қора жаққа кеттi. 
Шешесi бiр құман шайды тездетiп-ақ демдеймiн деген-

ше ас бөлмеге тағы бiр сүңгiп кетiп, бетi қызарып жымың-
жымың құлпырып шықты. Мерзiмi өтiп бара жатқан соң 
орындарынан тұрып, өрiске бет алған малдардың алдын 
əкесi қайырып тұрған. “Мына шiркiн үйелеп қалды ма, не-
мене?” деп үй  жаққа жалтақтай бередi. Тайқара ырғалып-
жырғалып отарға жеткенше сəске болды. Əкесi: “Бүйтiп 
сенiң мал баққаның да бар болсын” деп тыжырынды. 

– Əзiр жер тың.  Өздерi де арандай бермес. Онша ұзама. 
Ауанына қара. Құмға бойламай, бетiн қоңырлық жаққа 
қайыра отырарсың. 

– Жарайды, дəде. Ешқандай да алаң болма. Жұмыс-
шыларыңа бара бер. Басында болмасаң... бұлар маған белгi-
лi жайсаңдар ғой. Тəп-лəп жаба салады да жүре бередi. 
Сонан кейiн қыстың күнi азапты өзiң көресiң. Совхоздың 
адамдарының жайын менен сұра...

– Жақсы ендi. Жақсы. Ол жағын өзiмiз көрермiз. Алды-
мен малыңа ие бол. 
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Кесе-көлденең тартылған атқа күшенiп əрең мiндi де, 
шұбап бара жатқан отардың соңына ердi. Бойында əзiрге 
жетерлiк буы бар, күздiң дененi ширатар салқын желiне 
көкiрегiн төсеп терең-терең тыныс алып, “Уай, рақат-ай! 
Рақатын-ай! Дала деген осы-ау, жарықтық” деп қойды. 
Бейнеттiң ауыр жағын аналарға тастап, жеңiл жағына өзi 
шыққанына iштей жымың-жымың масаттанады. Бөрене 
көтерiп, балшық илейдi екен. Дүзген шауып, оны таси-
ды. Құрылыстың қайбiр оңған жұмысы болсын. “Жүрсiн 
сол ауыздары былшырап. Дəдемнiң қорасын ала жаздай 
ремонттамаған обалдары өздерiне. Бұларды бар-ау, бiр 
шыбықпен айдау керек. Аяйтын түгi де жоқ. Етке тойып алып, 
кекiрiк атып жүргендерi. Жаздай сол ғой əнекей... Жүрiп-
жүрiп күз болғанда ендi бүлiнiп жатқандарын қарашы”. 

Түнде бастан үркетiн бастықсымаққа ерегiсемiн деп 
көпке дейiн сөйлеп, мерзiмiнде жатпай, ұйқы да шалалау 
болған ба немене, аузын желдiң өтiне қаратып керiп ашып 
есiнеп алды. “Анау ұзын болмағанда бар-ау, өзiн бiраз жер-
ге апарып тастау керек едi. О заман да бұ заман бастан 
шошыған қазақты көргенi осы. Алдына күнде бас тартқанға 
құтырады ғой, құтырады. “Иттiң басын сарытабаққа салсаң 
шоршып түседi” деген. Əнекей. Қазақ бiлмесе айта ма. О 
несi-ау”. Əлде тоқтық па маужыратып келе жатқан, тағы да 
жүйдемелетiп есiнедi. 

Пəлендей шаршай қоятындай ешнəрсесi жоқ, тек аттың 
үстiнде жүредi. Сəтi келiп жұмыстың жеңiл жағына шыға 
қойғанын қарашы. Күнде жайылып үйренген қой, жаңағыдай 
емес, былай шыға бере қалың отқа тiстерi тиген соң быты-
рай шашылып тоқырай бастады. Олай болса мейiлдерiң 
деп, орағытып алдынан шықты да керi қақпайлап кiдiрттi. 
Отар шашырай жамырап дөңгелене бердi. Сол кезде өзiне-
өзi “қашанғы қақшиып жүремiн. Талап жатқан қасқыр жоқ” 
деп күбiрлеп, малды түгел шолып отыруға болатын биiктеу 
төбенiң басына көтерiлiп, аттан түсiп, бөктергiдегi əкесiнiң 
қаудырлақ сулығын төсенiп жамбастай жатты. Шылбырдың 
ұшын аяғының басына байлап, атты жайылуға жiбердi. 
Ың-жың жоқ мүлгiген мамыражай тыныштық рақат күйге 
бөлей берген. Аяқ жерге тиген соң, етегi далиған аспанда 
дiрдектеп жүрген бiр шөкiм ақша бұлтқа таңырқай қарап ма-
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ужырап жатқанда тағы да ұйқысы келдi. Айықтыр¬ғыштың 
қаңсыған құсық пен темекi сасыған қапырық бөлмесiмен 
салыстырғанда ұжмақтың нағыз өзi болатын. Сол ойы-
на түскенде сəтi келейiн десе оңтайлана беретiн бұндай 
жұ мыс қа күлкiсi келдi. Мұхаметшəрiптiң адам iздеп дiр-
дек теп түу сонан шыққанын көрмейсiң бе? Əрi қоқысқа 
түсетiн бейнетiнен құтылды, əрi əке-шешесiнiң үйiне келiп, 
қолғабыс етiп көңiлдерiн аулады. Бос қайтармайтыны та-
ғы бар. Шешесi сау болып, балалардың сорпасы кем деп 
құлаққағыс етсе, кетерде немересiне мына қойдың бiрiн не 
себептен үйтiп бермеске. Сонда үйге де, түзге де абыройлы. 
Аяқтарын созып тастап, қолдарын тарақтап басқа жаста-
нып, дүниесi түгел адамға аспанға бейқам қарап қиялдап 
жату жанның рақаты едi. Əлсiн-əлсiн басын көтерiп, отарға 
самарқау көз салып қояды. Жайбарақат жайылып жатыр, 
де мек, қасқырдың шаппағаны, жаудың алмағаны. Адам 
шұбырынып жатқан бұл уақытта қыстаудың түбiнен қасқыр 
не алсын?

Семiз саршұнақ жетедi, жер болса қара, олар да əзiр тоқ 
шығар. 

Түс ауа жүрегi сазайын дедi. Апасының “қарның ашып 
қалады” деп қолтығына тығып жiберген, қазiр ердiң басын-
дағы дорбада жатқан түйiншегi ойына түсiп, таза ауаға шық-
қан соң адамның араны ашылатынын үлкен кiсiлер қайдан 
бiлсiн, бiр бөтелкенi өзiм-ақ қымқыра шықпаған екенмiн 
деген де өкiнiш буып, екiойлы болып тамсанып жатқанда 
құлаққа əлдеқандай гүрiл шалынды. Анабiр кiсi лер де анта-
лап... оның үстiне əкесi бiлсе, қолынан жұлып алмағанмен 
арақ көрсе тыжырынып қалатын пəлесi бар.  Өзi татып 
көрмеген адамдiкi сол – тапбiр бөтелкеден ырысы кемiп 
қалатындай терiсi тарылады да жүредi. Үйде қалған əкесiн 
жақтырмай мұрнын шүйiрiп қойды. 

Гүрiлге елеңдеп басын көтерiп едi, төртбұрышты маши-
на екен, ай далада жалғыз өзiн жын қуғандай үлкен жолмен 
олай-бұлай бұлғақтап құлдыраңдап келедi. Қыстауға мал-
шылар келiп жатқан соң соларға кино көрсетейiн деп босып 
жүрген автоклуб шығар деп болжады, соңынан автодүкен 
болуы да мүмкiн-ау деген жорамал да келдi. Тiктелiп оты-
рып көз қадады. Жол қой жайылып жүрген етектiң қыратқа 
ұласар шетiн жағалай өтетiн: олардың арғы етегiн бермен 
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жапыра үркiтiп тоңқалаңдап қырындап асып барады. Авто-
клуб емес, тiптi автодүкен болуы да мүмкiн-ау. Автодүкен 
болса неге тоқтатпасқа. Амандық та, саулық та жоқ, мына 
жат қан кiм-ау, мына отар кiмдiкi-ау деп қайырылмастан 
безiп бара жатқан машинаға итжыны тырысып, жалма-жан 
атына мiндi де, алдын қиялай патырлата жөнелдi. “Тоқта! 
Тоқта!” деп қамшысын көтерiп сонадайдан айқай салып 
келедi. Күпəйкесiнiң етектерi қарақұстың қанаттарындай 
қалбақтайды. Көрмей ме, көрсе де ерегiсе ме, машинаның 
қарайлайтын түрi жоқ. Бұл онан сайын күйiнiп, атқа қамшы 
баса түстi. Кесе-көлденең жолдың басына шыға келген-
де барып тiзгiншi жаны қалмай кесе шауып келе жатқан 
адам ды көрген болуы керек, баяулап барып жолдан шыға 
тоқтады. Жақындап келгенде бiлдi – анық автодүкен екен: 
əлем-жəлем боямаған, маңдай алдында шаңырақтай ра-
диосы жоқ, қапталына “автолавка” деп айдақ-сайдақ жаза 
салған сырқылдақ көне машина. Есiне түстi, былай-былай 
шыққанда сыртынан көрiп жүретiн. Бұлар құр болмайды. 
Iшi жылып сала бердi, бiрақ, сыртын түкситiп сыр бермедi.  

– Ассалаумалəйкүм!
Үлкен кiсiлер ме деп машинаға тақап келiп, алдымен 

сəлем берiп едi, барлап қараса жүргiзушiсi сарауыз балаң 
жiгiт те, қасындағысы өзi құралыптас қырмасақал екен. 
Болса кiшi болар, əйтеуiр, үлкен емес. Қап! Асығыстық-ай 
десейшi. 

– Уағалейкүмүссалам! Уа, не болды? Жайшылық па?
Екеуi де жерге түскен жоқ, үлкендеуi кабинадан басын 

шығарды. 
– Жайшылық, шырақ. Жайшылық. Автолавка ма?
– Оқып көрсейшi. Мынау не дейдi екен. 
Жаңа ғана оқып алған жазуына қарай бас бармағын шо-

шайтты. 
– Жазуы рас болса, еңбекшi халыққа қызмет жасамайсың 

ба? Сендердi үкiмет қаладан қырдан қыр асып ит ауғандай 
салақтап босқа жүрсiн деп жiбердi ме? Мына жерде 
облыстық Советтiң депутаты Қожалепесов деген озат шопан 
отыр-ау, мына қой жайып жүрген кiм-ау деп қарамайсың ба?

– Бұл совхозға бiз қызмет жасамаймыз, көкесi. Марш-
рутта көрсетiлмеген. Бұрылғанда беретiнiмiз де жоқ. Затта-
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рымызды тауысып, қалаға қайтып барамыз. Жұртты босқа 
дəмелендiрiп қайтемiз. 

– Ешнəрсе қалмады ма?  Өздерiң алып шыққандарыңды 
сыпыра сататын озат сатушы болып шықтыңдар ғой түге. 
Жұрттың болып жүргенi – мынау. Сендер шекелерiңнен 
қарайсыңдар келiп. Еңбекшi бұқараға көрсеткен қызмет-
терiңнiң түрi осы ма сонда? Ауданның басшылары сұраса, 
осындай номерлi машиналарың тоқтамай кеттi дейiн бе? 
Ана совхоз советтiкi болды да, бұл совхоз бөтен екен, ə?!

Сатушы кiбiртiктеп қалды, қойшының ауыз лəмiн есiткен 
соң едəуiр жүнi жығылайын дедi. Бұлардың бəрi сауатты, 
бəрi даукес келедi. Номерiн жазып алып, осындай да осын-
дай, көрiнеу-көзге қызмет жасамай кеттi деген хабар рай-
ком арқылы басшыларына жетсе, мазасын май iшкендей 
қылатыны анық. Онан да бəрiбiр қызығарлық ештеңе жоқ, 
барын көрсетiп, ыңғайына қарағанда, қызылкөз пəледен 
майдалап құтылғысы келдi. 

– Кəмпит-сəмпит. Қалған арақ бар. Сарымай, шай 
сұрайсыңдар. Ол жоқ. Бастықтардың берген спискiсiмен 
таратып келе жатырмыз. Сауда жасағанда не, жасамағанда 
не... 

– Арақ сауда емес пе, немене? Жаздай жөнделмеген баз-
ды қыс келгенде ендi жөндеймiз деп көмекшiлердiң болса 
үйдi басып жатқаны анау. Оған не беремiз? Кəмпит жейтiн 
бiзде бала жоқ дейсiң бе?  Өтедi! Неге өтпейдi?! Ол не 
дегенiң, шырақ. Тек еңбекшiлерге қызмет жасамаудың сыл-
тауы шығар. 

Сонда барып дүкеншi: “Пажалыста. Пажалыста. Сен-
дерден аяйтын ештемем де жоқ. Көрiңiз”, – деп кабинадан 
шықты. Аттан маңғаздана түсiп, машинаның артқы жағын 
ыңғайлады. Шынында да, айтып тұрған¬дары рас екен. 
Көрнектi ештеңе жоқ. Екi жəшiк арақ. Арзан кəмпит, киiз 
байпақ, жүн етiк. Сыртында балықтың суретi бар бiр жəшiк 
қалбыр тұр. Басқасы көрбай-жербайлар. 

– Сауда жүрмейдi дейсiңдер келiп... Жақсы болды ғой. 
Iшетiндерi таусылып қалып көмекшiлерiм қыңқылдап отыр 
едi. Бұлардың арақ iшпесе, жұмысқа қолдары барушы ма едi. 
Алтауын сал. Консервiден бес. Қасқалардың еңбектерi бар 
едi, ыңыранып бiр тойсыншы. Күн де болса мынау суытып 
тұрғаны. 
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Сұрағандарын қоржынға салып берiп, есептесуге келген-
де Тайқараның қалтасында ақша жоқ болып шықты. 

– Айдалада жүрiп қалтама ақша салмаймын. Осыдан 
бес-алты километр жердегi үйге барып буулы ақшадан ал, 
оған ерiнедi екенсiң, бiр отар қой сенiң елу сомыңа тұрмай 
ма, əнекей, шетiнен кiр де таңдап бiр тоқтыны ұста, – дедi. 
Аналар қипақтай-қипақтай келе, ақыры келiстi. Олар келiсiп 
тұрған соң Тайқараның буыны босап, “əтесiне нəлет, өздерiң 
ержiгiттер екенсiңдер, озат шопанмен таныстықтарың үшiн, 
жолдарың болсын” деп, табан астында бiр шөлмек ашты. 
Сонан кейiн тұлабойы жiбiп, дүние шiркiн кеңи түстi, жол 
қашық дегенiне қарамастан оларды жiбермей сулықты жай-
ып тастап, жайғасып отырды да тағы бiр шөлмек ашты. 
Екеуi де адамға үйiрсек жiгiттер болып шықты, манағыдай 
емес, қауқылдасып əңгiмелерi жараса кетсiн, iшкiлiктен 
де тартынған жоқ. Үйге жүрiп сыбағалы малдарыңды 
жеп кетiңдер деп бұл қинады, жарық көзiнде қалаға жетiп 
жығыламыз, үй көрмегенiмiзге он күн шаршап келе жатыр-
мыз деп олар алғыстарын айтты. 

– Ананың iшiне кiр де, бiр iрi тоқтыны өзiң ұстап салып 
ал, – дедi жүргiзушiге. – Таңдағаныңды ал! Дүние шiркiн 
кiм-кiмге де жетедi. Ағаңмен бiр кездескен екенсiң қолыңнан 
қақпаймын.           

– Аға, тоқты қолыма түспесе қайтем? Оларың бiр 
қутыңдап тұрған немелер ғой, – деп кергiдi ол. 

– Əй, мейлiң. Айтып тұрған жоқпын ба? Қолыңа түскенiн 
алшы осы. Мазганы крутить етпей. Менi бiр тоқты-торымға 
тарлық етер деп тұрсың ба? Не соншама?! Соны да əңгiме 
деп... О несi-ау, тiптi.  Өздерiңдей жiгiттер кезiккенде... – деп 
қатты зекiдi. Тiзгiншi машинамен тоқты болмаса қой ұстауға 
кетiп бара жатқанда қасында қалған сатушы анаған нығарлай 
түстi. 

– Əй, бала! Көрiп тұрсың ғой, ағаңның пейiлi кең.  
Əлдебiреулердей сараң екен деп ойлама. Ендiгiсiн өзiң бiл, – 
деп көзiн қысты. – Бiреу ме, екеу ме, қолыңа түскенiн аласың. 

Бала машинаны шетке қойып, отардың iшiнде бiраз жүрдi 
де, қайтып келген соң бұларға жақындамай жолға түсiп 
тұрып сонадайдан айқайлады. 

– Жəке, жүрмеймiз бе?! Бiраз отырдыңыздар ғой. Кеш бо-
лып қалды. 



225

– Қазiр! Қазiр! Мiнекей тұрдық!
Сатушы орнынан көтерiлiп, шалбарының артын қақты. 

Тайқараны қолтығынан сүйеп, атына мiнгiзiп жiбердi. Бауыр-
ласып-ақ қалған екен, ажырасқанда бiр-бiрiнiң қолдарын 
қатты қысысқан. 

...Отар берекесiздеу ұбап-шұбап ертерек құлаған. Тоғанас 
iштей кiпi алып, алдынан шыққан. Баласы бұлғалақтап аттың 
ол жағына бiр, бұл жағына бiр аударылып келедi. Омырауы 
ашық, бас киiмi қисайып кеткен. Жөн-жосықсыз ыржалақ 
қағады.     

– Не болып қалды? Айдалада да рыстран бар ма екен сенi 
күтiп тұрған?

– Дəде, бiр жолдастар кезiгiп қалып... Сонымен былай 
кездескен соң нетiп... Мынау жұмыс iстеп жатқандарға бос 
келмейiн деп...

– Сенiң адам болғаныңды көрсем бар-ау, құлағымды 
кесiп берейiн... – деп тiстене кiжiнiп сыртына қайырылып 
қарамастан қойға беттедi. Отарды көңге өзi иiрiп, барлап 
көрiп едi, ақтанау iсек пен жылда егiз қоздайтын маңырауық 
шулан қойдың жоқ екенiн бiлдi.  Өзге де белгiсiз қойлардың 
кем болуы əбден мүмкiн. Ештеңе деген жоқ.  Өз мiнiн өзi 
ашып көпке дабыра етпей тiсiн қайрап iштен тынған да 
қойған. Адам қарасы үзiлген соң бiр санап алар.

Ертеңiне Тайқара қорашыларға көмектесетiн болды. “Ай-
налайын, тездетiп бiтiрiп тастайық. Бүгiн бiздiң қасымызда 
бол” деп Мұхаметшəрiп арқасынан қағып едi, кешегi 
күнəсiн жуғысы келе ме, одан алдыңғысын жасырғысы келе 
ме, бастықтың дегенiне қарсылық көрсете алмай жылмаң  
қағып шыға келдi. “Сөйтсем сөйтейiн. Не айтары бар... 
Қалғанын кешке дейiн-ақ қағып тастамаймыз ба?” Əкесi 
тымырайып қойына кеттi. Көмекшiлер мал қораға бет алды. 
Жұмыс ауыр, бөренелердi де жоғары қолдасып көтерiседi, 
жақыннан шабылған қара шөптердi де қолдан тасиды. 
Жұрт Мұхаметшəрiптiң жанықтыруымен жұмысты бүгiн-ақ 
бiтiрелiк, шалдың көңiлiн жайлап, ертең Сабалақтың үйiне 
кiрiспекке жұмылып жүр. Сəске болмай-ақ Тайқара топтан 
жырылып, түлкi бұлаңға салды. Ауыр жұмысқа бел шешiп 
түсiп көрмеген адам мыналардың қарқынына төтеп бере ала-
тын емес. “Қаным кеуiп бара жатырғаны” деп үйге бiр кеттi. 
Сонан жоқ. “Түзге шығып алайыншы” деп төбенiң астына 
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түсiп жоғалды. Сонан тағы жоқ. Сабалақ “Дүзгiн шауып 
алып кел” деп жұмсаса, шағып алатындай бiр түп балапан 
дүзгендi қолының ұшымен ғана iлiп ұстап, əйтеуiр, бiраздан 
кейiн үздiктiрiп барып көрiнедi. Мұхаметшəрiп болса мұны 
иегiмен нұсқап қойып күледi. Сабалақ басын шайқайды. 
“Адам неше түрлi жаратыла бередi, ə? О, тоба, тоба”. Тiптi 
болмаған соң “Кел мында, менiң қасымда бол” деп шақырып 
алды. Сабалақтан едəуiр  қыңады, “маған бəрiбiр” деп ба-
сын бұлғалақтатып, амалдың жоқтығынан көне кеттi. 
Сабалақтың қасына келген соң өзiнен бас ерiк кеткен, бол-
болдың астына алып құйрығын жер иiскеткен жоқ. Тiзесi 
дiрiл қағып, бұршақ-бұршақ терлеген. Қашақ неменiң сол 
кейпiн көрген сайын Сабалақтың жаны жай табады, айы-
зы қанып жұмысқа онан сайын құлшына түседi. Кiржiңдеп 
шегiншектегенiне құлақ та аспай, шiрiп омырылғалы тұрған 
белағашты өзi қадалып нұсқап тұрып алдырғаннан кейiн, 
орнына тастайтын шабақтың ауыр басын иығына салып 
қораның үстiне өрмелеткiздi. Ботбай қалт-құлт еткен əлжуаз 
немеге жаны ашып: “Əй, əй, анауың зiлдей ғой. Байқасайшы. 
Мертiгiп қалар” деп едi, оған кiжiнiп қолын сiлтедi: “Бiзде 
жұмысың болмасын. Алдыңдағы iске ие болсайшы”. Тай-
қара құлағына дейiн қызара күшенiп ернеуге бөрененiң 
басын сүйеп, Ботбайдың орынды ұсынысын iштей құптап, 
өзiне көмектесетiн қарулырақ адам қарастыра көзiн сатып 
жан-жағына жалтақтаған. Онысына Сабалақ көнбедi. “Бол! 
Бол деймiн саған! Жүремiз бе сол ыбылжып. Алдымен осы 
төбеден құтылып алайықшы. Айналшық жегендей митыңдап 
жұмысымыз өнбей-ақ қойды ғой”. 

 Өзiне жанашыр табылған соң ба, бойындағы бар қуаты 
сарқылды ма, алғаш монтаңдап жүрген адам ендi қыңырайып 
қарсылық та көрсетейiн дедi. 

– Совхоздың жұмысы деп арам қатамыз ба? Тұра тұршы 
шамалы.  Өкпемiздi басып алайық. 

–  Өкпеңдi басып... Соншама тас шауып жүрсiң бе? Не 
бiтiрiп басасың өкпеңдi! Көтер! Шық жоғары!

– Соншама неге айқайлайсың? Совхоздың жұмысын та-
уысайын деп келдi дейсiң бе менi. Ал, iстемеймiн! Қайтесiң 
сонда... “Бол да бол” деп адамды өлтiрiп бара жатыр ғой 
мүлде, айтқанын тыңдағанға.
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– Əй, қылжақты қой деймiн саған. Бол! Көтер! Сенiмен 
салғыласып отыратын уақыт жоқ.

– Көтермеймiн! Не iстейсiң? Ал, көтермеймiн!
– Көтересiң. Арақты iшкенде бəледейсiң. Сатып алып 

берсе, лəккəбайға мiнгiң келедi. Совхоз үшiн емес, ең бол-
маса əкең үшiн бiр күн терлегiң келмейдi, ə? Тапқан екенсiң 
кругом ақымақты. 

– Қай қимаң қышып тұр осы? Арақ iшсем сенiкi емес, 
дəдемнiң маңдай терi. Үйiңе апарып сыйлапсың ба менi бiр. 

– Көп сөздi қой. Көтер! Тiрi жүрсең үйге де барарсың əлi. 
Басты да мүжiрсiң. Алдымен мына жұмысты бiтiрiп алайық. 

– Көтермеймiн дедiм ғой. Ал, не iстейсiң?!
Жұлқынып былай шығып отырып алды. 
– Əй, мен саған айтып тұрмын! Бол! Қоя ғой дедiм ғой 

балалықты. 
Сабалақтың мiнезiн бiлетiн жұрт басу айтып жатыр. 

Мына килiгуiнiң түбi тегiн емес. 
– Қой. Қайтесiң соны. Қойшы, шырағым. Мына жақта  

өзiмiз бар емеспiз бе?
– Əй, Ботбай, қол-аяғың жеңiл ғой, сен барып-ақ 

шығарыса салшы. Шамасы келмей тұрған шығар. 
– Ж...оқ. Кейiн тұр!  Өзi шығарады. 
– Ұстамаймын дедiм ғой. Айттым болды. Ұста¬маймын. 
– Ұстайсың!
– Ұстамаймын!  Өзiңнiң құлағың бар ма, жоқ па? 
– Мə, ұстамасаң! Ал ұстамай-ақ қой! Сенсiз қара аспан 

қапылып жерге түссiн. Совхоз қирап қалсын. Сен келмеген-
де мындағы жұрт өлейiн деп жатыр едi. Жақсыдан жаман 
туған ит! Азғын! Жас баладай бұлғақтауын көрмейсiң бе 
бұның?! Əлi кəмелетке жетпей жүрсiң бе жетесiз неме!

Отырған жерiнен көтерiп алып салып-салып қалып 
едi, Тайқара сонадай жерге қалбалақтап барып тыраң етiп 
шал қа сынан түстi. Қол жұмсай қояды деп күтпеген екен, 
тұла бойы қалш-қалш дiрiлдеп, тұтығып сөйлей алмай 
қалды. Орнынан қалт-құлт тұрып жатып тiсiнiң арасы-
нан “ш...ш...” деп тiстенедi. Шамасы, Сабалақтың шешесi 
жақты жағалап жүрген болуы тиiс. Жұрт арашаға апыр-то-
пыр тұра ұмтылған.  Өзi келiп жағаға жармаспаса ендi қол 
жұмсау Сабалақтың ойында жоқ едi. Осы да жетедi. Тайқара 
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ұмтылуға бата алмады, тəлтiректеп үйге қарай кеттi. “Қалаға 
өзiң үшiн барарсың, сонда көрермiн əлi” деп, жалтақ-жалтақ 
мiңгiрлеп барады. 

– Иə, қалаға барғанда кесiп аларсың. Көп болғанда 
колигандарыңа сабататының ба? Колиган көрiп тұрғаным 
бiр емес. Бар. Оныңды да көрiп алғаным. Жетесiз неме... Ке-
шеден берi қанымды қайнатып болып едi. Сəтi келiп... жақсы 
болғанын қарашы. Бойымның жазылып қалғанын....

Жұмыстарын тастап, “бұның ақыры не болар екен” деп 
аңтарылып тұрған жұртқа қарап күлдi. 

– Қате жасадың-ау... Төкең ренжiп қалмаса...
–  Өй, несiн айтасың. Қайта риза болады. 
–  Өзiнiң қолы батпайды. Ұрып бергенiңе рақметiн айта-

тын шығар.
– Құрымағырдың қайдан шыққан пəле екенiн...
Мұхаметшəрiптiң көзi атыздай үй жаққа бiр, бұған бiр 

алақ-жұлақ. 
– Əй, ұзын! Бұл не iстегенiң? Қарап жүре алмағаның ба 

дап-дардай болып? Сенi төбелессiн деп емес, қора жөндессiн 
деп əкелген жоқпыз ба? Қойын жеп аласың да баласын 
сабайсың? Бұндайды қай статьяда көрiп ең?

Анда-санда бiр сөйлейтiн Ботбай: 
– Қойын жеп, баласын сабадық, оның есесiне үйi мен 

қорасын жөндеп бердiк. Көрмейсiң бе екi де екi, тепе-тең 
келiп тұрғанын, – дедi. 

Сабалақ алақанын уқалады. 
– Дегенмен, қолымның қышуы қаныңқырамай қалған 

ба,немене? Төкеңнен ұялып... Əйтпегенде, əлi де шықшытына 
бармақты батырыңқырайтын едiм. Жаман неме еркелейтiн 
адамына кезiкпей жүр ғой... Жас та бiразға келдi. Осы төбелес 
дегенге тiптi құмарлығым жоқ, жоламайын-ақ деймiн. Бiрақ, 
қайда жүрсем де, əйтеуiр, менi өзi тауып алады. Құрымағыр 
осы төбелестен бiржола қашан құтылатынымды...

– Ал, кемпiр келе жатыр. Шаңыңды қағатын болды. 
Тығыл деймiн, тығыл. 

– Құрымасын, бұл ұят болды ендi. Сол құрғырға несiн 
тиiстiң. Сенiң бiр жұдырығыңнан адам болып кете қояр дедiң 
бе? – деп Мұхаметшəрiп қораның сыртын айналып кеттi.

– Жауабыңды дайындай бер ендi. 
Үржамал төтесiнен Сабалаққа маңдай тiредi. 
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– Ұзын бала-ау, саған не болды дап-дардай болып. Əлжуаз 
неменiң бiр жерi майып болса қайтесiң? Бала болдың ба не-
мене?

– Жеңеше, кешiре гөр. Қолы құрымағыр қаттырақ тиiп 
кеттi ме деймiн...  Өзi де тiл алыңқырамай, ағасының бетiне 
келiп... Шаршап жүрген адамда нервi оңатын ба едi. Бəрi со-
нан. Кешiр, жеңешесi. Айып менен. 

Алдына барып, екi тiзесiне сылқ құлады да, қос қолын 
ұсынды. 

– Əкел қолды. Анда-санда ашу қысқанда көтерiлiп кететiн 
ит мiнезiмнiң барын бiлесiң ғой. Сол құрымағыр ұстап 
кетiп...  Өзi де кешеден берi ылғи сол жағымнан шығып...  

–  Өй, тұқымың жайылсын, тұқымың жайылғыр. Тұр 
орныңнан. Тiзерлегенi несi соншама. Не жетпей жатыр сен-
дерге осы? Баланың жайын бiлмейсiң бе өзiң. Əке-шешем 
деп келгенде жұдырықтарыңды ала жүгiргендерiң...

– Кешiрдiң ғой, ə? Болды. Мiр. Төкеңе айтпай-ақ қой. Он-
сыз да шаршап жүрген адам ашуланып қалар. 

Орнынан тұрып тiзесiн қақты да жеңгесiнiң сыртынан 
қапсыра құшақтап, үй жаққа шығарып салып келдi. 

Жұмыс аяқталып, қайтар кезде Ботбай Сабалақтан 
Тайқараның “кегiн” алғандай болды. “Жаяу жүресiң бе сол, 
мына түйеге мiне салсайшы” деп арқасы пышақтай арық 
атанды Сабалақтың алдына шөгердi. Ботбайдан бiрдеме 
шыға қояды деп ойламаған бұл: “Сенiкi де ақыл екен. Жаяу 
барғанша аяғымды арта салайын” деп дайын тұрған түйенiң 
игiлiгiн көргiсi келген. Ботбайдың астында ат, бұйданы iлiп 
алып, тақымдап жiберiп жөнелiп бердi. Шоқытып құдыққа 
барды, оны айналып өтiп жинаулы шөпке барды, оның 
аманшылығын көрiп болып, Тəкең келе жатыр ма екен, соны 
бiлейiн деп алдынан шықты, одан “ойбай, шайдан қалып 
қоярмын” деп ауылға қайтты. Жетегiнде түйе барын, түйенiң 
үстiнде аяғы салақтап Сабалақ отырғанын “ұмытып кеткен”, 
ойбай салып жалынып-жалбарынған дауысын “есiтпеген”, 
ауылға қайтып келе жатқан топтың алдын орағытып тағы 
өткен. Осының бəрiн қызықтап келе жатқан көмекшiлер у да 
шу. Үнемi Сабалаққа өшi кетiп тұнжырап жүретiн момақан 
Ботбайдан бұндай ойын шыққанына мəз. Олар: “Ағайындар-
ау, бармысыңдар! Мына суолыш өлтiрдi ғой” деп көпшiлiкке 
жалбарынған. Сабалақты аяп қолдарын көтерiп қаумалап ал-
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дынан шығып, басын бермейтiн “асау атты” əрең тоқтатты. 
Түсейiн десе жан тəттi, мертiгiп қаламын ба деп қорқады, 
түспейiн десе арық атанның пышақтай қыры құйрығын жеп 
барады.  Өзiнiң талай iстегенiн бiр рет алдына келтiрген 
Ботбайға қалай ашуланарын бiлмей, түйеден жыларман 
күйде əрең сыпырылды. Құйрығы ошақтай болып ойылып 
қалған. “Қап! Қатырды-ау, мына суолыш! Дауа жоқ, баяғыдан 
бергi өшiн мықтап алды менен” деп, талтаңдап үйге əрең 
жеттi. Отырып тамақ iшуге де жарамай, жамбастап жатыр. 

– Сенiң өшiңдi мықтап бiр алып бердiм, Тайқара. Түк 
ренжiме. Бұл ұзының ендi бiразға дейiн iске аспайды, – дейдi 
Ботбай. 

Отырған жұрт иықтары селкiлдеп күлiседi. 
Тоғанас малын жайғастырып болып келгенде осы 

дабыраның үстiнен шыққан. 

* * *
Күзгi ызғырық қарасуығы болмаса, биылғы қыс шаруаға 

ыңғайлы жайма-шуақ басталып келе жатқанда Тоғанас 
iштей секем алған. Қаңтарға дейiн жерге қар түсiп жарытпа-
ды. Жылда бұл уақытта жерден ауыз сулайтын мал құдыққа 
ентелейдi. Бiрде қар аралас жаңбыр себезгiлеп, оның арты 
мұздаққа ұласып, ендi бiрде қайта ерiп сүлесоқ мiнезбен 
ыбылжып тұрды. Бiрiне-бiрi тұтаса iлескен жайма-шуақ 
күн дер шаруаны едəуiр алдаусыратты. Басшылардың пейiлi-
не “осылай-ақ шыға келмес пе екенбiз” деген есек дəме енiп, 
екпiнмен бастаған iстердiң арты сұйылып кеткен-дi. Тиесiлi 
шөптi қора бастарына түгел жеткiзе алған жоқ. Соңғы жағы 
“əнi тасимыз, мiнi тасимыз. Қаладан колонна алатын болдық. 
Көмекшiлер бар. Ертең–бiр күн солар келедi” деген хабарға 
ұласып сиырқұйым¬шақтанып баяулап кеттi. Кейiнiрек ко-
лонна жағының да əңгiмесi басылды, арық-тұрақ мал тақ-
тұқ шөпке қарап қалды. Бұл болса “өздерi бiледi ғой” деген 
сылбыр мiнезiне басып төбелерiн ойған жоқ. Совхоздың өз 
күшi болса iстi маңдыта алмады. Пəленбай жылдан бергi 
тəжiрибеде ерте түскен қыс етек-жеңiн жинақтап ерте шық-
пақ керек, ал сылбыраған мiнездiң соңғы жағында салмақ 
жатпаққа тиiс. Көбiне қапы қалдырады. Онсыз да қалжырап 
тұрған малды көкөзек шақта титықтатып кететiнi болушы 
едi. Сөйтiп, шаруаны шайқалтпаса деп iштей қауiп ойлады. 



231

Тоғанастың сол қаупi ендi қыстың жүзi ауды-ау деген ша-
мада шындыққа айналғалы тұрған тəрiздi. Ендi бiр лықсысақ 
көктемнiң көгiне iлiнемiз бе, қайтемiз деп есек дəмемен 
емексiп жүрген шаруалардың екi аяғын қыс бiр етiкке тықты. 

Жапалақтап қар жауды, жел қадалып арқаға шығып алды 
да, тапжылмастан апталап өңмендеп тұрды. Қарлы бора-
сын күннен-күнге қаһарлана үскiрiкке ұласты. Толас бер-
мей, тыныстатқызбай шаруаны кəдiмгiдей есеңгiретiп кеттi. 
Бiр аптаның жүзi ауды, қой қорадан аттап шыға алмай тұр. 
Тұрып жеген мал жан шыдатпайды, бiтедей қырқып жапы-
рып барады. Əкелiп тастағанды күйедей жалайды. Сабалақ, 
оның əйелi Дариға үшеуi содан берi бел шешкен жоқ. Түн 
қараңғысынан майшамның жарығында шайларын iшiп ала-
ды да мұздай киiнiп, буынып-түйiнiп Сабалақ бастап: “Ал, 
шықтық жауға” деп шұбырынып қора жаққа беттейдi. Жайдақ 
қораға тағы да қар үрiп тастаған, оны аршиды, қаусырма 
сары атанды əлдендiрiп алып, төбенiң жанбауырындағы 
кү деден шөп тасиды. Кешегi жолды бүгiн басып қалған. 
Ендi қайта iздiк түсемiн дегенше бiраз шаршатады. Ми-
тың дап iс өнбейдi. Арық-тұрықтарды баптау өз алдына 
бөлек бейнет. Күн соншалық қысқа тəрiздi. Бұлар таңның 
атқанын, онан лезде батқанын бiр-ақ бiлiп қалады. Кемпiрi 
арық-тұрыққа су жылытады, екi үйге бiрдей от жағады, 
мерзiмiнен қалдырмай тамақтарын дайындайды. Екi үйдiң 
шаруасы бiр өзiне қараған соң ол да мұрнынан шаншылулы. 
Қараңғы əбден түскенде барып кiрпiктерi қимылдап келiп 
сүрiне құлайды. Сонда ғана қол-аяқтары жеңiлдеп сөзге 
келер. Сабалақтың қара жыны Мұхаметшəрiптiң үстiнде. 
Тағы да ешкiмнiң хабарсыздығын, ендi бiр аптада шөптiң 
де сарқылатындығын, онан кейiнгi жағдайдың не боларын 
айтып күңкiлдесiп отырып, көңiлсiз əңгiме етер. Ферма 
жақтан болса да əлi  хабар жоқ. Сабалақ атын мiнiп, фермаға 
барып бастықтың шаңын қағып келуге бiрнеше рет оқталды. 
 Өйтейiн десе жағдайды бiлмей тұрған Мұхаметшəрiп жоқ, 
ол совхоздың, совхоз ауданның жағасынан алып отырған 
шығар. Бiр мезгiл шықса шал кəрiп болып қалады, бүгiн-
ертең шөп келiп қалар деген дəме де етекбасты етiп отыр.  

Аяғынан жайылмаған малды тойындырудан асар тозақ 
жоқ. Қазiр-ақ кенезесi кетiп, малтығып қалады. Кенезесi 
кеткен малды қайтадан қатарға қосу екiталай. Жапыра же-
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ген соң мардымсыз шөп те ойсыраған. Тым болмағанда 
əзiр талғау етерлiктей шөп жеткiзiп, қораның айналасынан, 
ауыл маңынан шағын да болса өрiс ашып алатын бульдозер 
жiберетiнi, жем үстемелейтiнi, қосымша көмекшi беретiнi 
бар едi. Қазiр өзегi үзiлейiн деп тұрған дер кезiнде солардың 
бiр де бiрi жоқ. Тым-тырыс. Бұл қиындық жалғыз осының 
басында деймiсiң. Басқа отарлардан ауыспай да жатқан 
шығар. “ Өздерi де бiлiп отыр ғой. Бiр əрекетiн жасап жатқан 
болар. Əлi де күтiп көрелiк” деп Сабалақты етекбасты 
еткенiне де бiраз болды. Ана жақта бұлардың бар екендiгi 
ұмыт қалғандай. Жым-жылас. Шағынатын адам қарасы да 
ұшты-күйлi жоқ. 

Əнебiр ақ қоян жылында өздерi аласұрып жатса, өтiп 
бара жатқан машинаға iлесiп түу ауданнан жалғыз өкiл келiп 
тұр. Аяғында бəтеңке, басында ашамай бөрiк, үстiнде тiзеге 
жетер-жетпес драп пальто, қолтығында жуан былғары пап-
ка. Жағының жүнi үрпиiп, тiсi-тiсiне тимей дiрдектеп кетiп 
барады. Дереу үйге кiргiзiп, жан ендiрiп алды. Үгiттеуге 
ке лiптi жұмысқа жоқ, айыр ұстауға қолы жуыспайды, 
бiр тай шөп көтерсе табаны тұрмай, белi майысып тыраң 
етiп шөптiң астында қалады. Сонан өлтiрiп алармыз де-
ген қауiппен “пейiлiңе рақмет” деп далаға шығарған жоқ, 
пештiң түбiне көрпе салдырып отырғызып қойды. Неше 
жыл шөмеле болып жатқан газет-журналдарды аударып-ау-
дарып тауысты. Сонан кейiнгi ермегi: таңның атысы, күннiң 
батысы радио тыңдайды, естiгендерiнiң бəрiн бұларға ай-
тып бередi. Сүйекте ет қалдырмай өз қолымен мүжидi. 
Тас қа басқан бiр буат үгiт қағазы бар екен. Келген күнi-ақ 
оқып бердi. Шопан жолдастар, мықты болыңдар,  қытымыр 
қыс келдi, қоғам малының аман сақталуы тек сiздердiң са-
налы жанқиярлық еңбектерiңiзге байланысты. Əр күн, əр 
сағатты тиiмдi пайдаланайық. Жем-шөптiң əрбiр килогра-
мын үнемдеп жұмсайық деген тəрiздi. Сабалақ бiр буатын 
қолтықтап алып, қойлардың алдына бұрын жем себiлген, 
қазiр қақсып тұрған астауға жағалай қойып жүр. “Жағдайдың 
қалай екенiн көрдiңдер ғой, мiне. Оқыңдар! Жетiлiңдер! Қыс 
қытымыр. Жем жоқ, шөп жетiспейдi.  Өкiл сендерге оқи-
тын қағаз əкелген. Так что, жемшөп сұрамаңдар. Бəрiбiр 
қа ғаз оқығаннан басқа бiтiретiн жұмыстарың жоқ. Онан да 
мы на ларды оқып, үкiметтi ұятқа қалдырып, өлiп қалмау 
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ке рек екендiгiн бiлiп тұрыңдар”. Мыналардың хабарсыз 
жатқанынан шошыған Сабалақ кеше соны есiне алып “ең 
болмаса, сондай да жалғыз өкiл болмады-ау” деп күлiп 
қойды.  

...Күндiзгi тынымсыз митың жұмыстан, оның бер жағын-
да екi рет қора жағалап қайтқаны бар, шаршап қатты ұйықтап 
қалған екен, кемпiрiнiң түрткенiнен шошып оянды. 

– Шал-ау, шал! Иттер манағыдан мазасызданып үрiп 
тұрғаны. Далаға шығамыз ба, қайтемiз?

Жастықтан басын көтерiп алды. 
– Киiмдерiмдi алып бер. Шамды көтерiңкiрешi. 
Үржамал көйлекшең күйi сығырайып тұрған майшамға 

ұмтылды. 
Апыл-ғұпыл киiнiп, бiр қолына мылтығын, бiр қолына 

қораға арналған шамды iле сала сыртқа беттедi. Қаусырынып 
тонының iлгектерiн жолшыбай салды.  

– Ұзын баланы оятайын ба?
Бұның қаруланып шыққанынан онан сайын үрке түскен 

Үржамалға шығып бара жатып мойнын бұрды. 
– Қоя тұр! Алдымен бiлiп алайық. Қозғама. Қайтесiң 

тынығып жатқан адамды... Əлдеқандай өтiп бара жатқан жо-
лаушылар ма, кiм бiлiптi.

Кемпiрi босағада iлулi тұрған жаман тонды жамыла сала 
соңына iлестi. Екi иттiң жарыса үрген дауысы қыстаудың 
сыртынан есiтiледi. Бiрi бiр орында тұрып ызаланып-ызала-
нып өршелене үредi. Тоғанас “Айтақ! Айт! Айтақ!” деп дау-
ыстай майшамды алдына ұстап, мылтығын оңтайлап күртiк 
қарды омбылай солай беттедi. Жолай қораның есiгiн бақылай 
кетiп едi, қойлар тыныш тəрiздi, ергенек қозғалмаған. Омбы-
лай малтығып, қара санына дейiн ойылып иттердiң жанына 
əрең жақындады. Суық сумаңдап тұлабойын қуалай қарып, 
əрi мынабiр үрей ұйқысын шайдай ашқан.  Бойын “бұл не 
пəле?” деген қорқыныш билеп елеңдей түстi. 

– Айт! Айтақ! Майлыаяқ! Құтжол! Айтақ!
Əлдеқандай ит-құс болса үрiксiн, иттер де арқалансын 

деген дөңайбат. Төбеттер алдынан шығып, қыңсылап аяғына 
оратылады да, қораның сыртына қарай қайта шабалаңдайды. 
“Не болғаны бұл жақта?” Солардың үйiрiлген жағына қарай 
жылыстады. Мылтықтың құлақтарын қайырып, ұңғысын 
жоғары қаратып ұстады да, лып-лып еткен майшамды алды-
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на көтере түстi. Тағы бiр төрт-бес қадамнан кейiн аңдады: 
қора сыртында бiрдеңе қараятын тəрiздi. Əлде ел-қараны 
паналап жүрген мал ма? Жақындаңқырап барып тоқтады. 
Ыңырсыған дыбыс та есiтiлгендей. Адамның дауысына 
ұқсайды. 

– Бұл кiм? Кiм, əй?!
Əлiгi дыбыс тағы шыққан тəрiздi. “Ағ...аға”. 
Кемпiрi де соңынан ентелей жеткен. 
– Адам тəрiздi ғой, шал-ау! Астапыралла! Адам-ай! Адам!
Əлi де үркектеп жақындай түсiп, шамды ентелете көтерсе, 

шынында да адам екен. Қарауытып қораға сүйенiп тұр. Был-
дырлап бiрдеңе дегендей болады. Дереу екеуi екi қолтығынан 
сүйемелдеп үйге қарай сүйрелей жөнелдi. Шаршап, тоңып 
есiнен танып қалған. Үсiген де болмасын. Аяғын сүйретiп  
əрең басады. Түсiнiксiз бiрдеңелердi ыңырси былдырлайды. 

– Астапыралла, жетi түнде бұл қайдан жүрген адам 
жалғыздан-жалғыз? Не болса да бағы бар екен. Сорлының 
көрер жарығы болды ғой. Қай жақпен келген бұл сонда? Жол 
дегенiңдi басып қалған жоқ па? Құдайым сақтай гөр. 

Кемпiрi күбiрлеп сөйлеп жүр. Үйге екеулеп сүйемелдей 
əрең жеткiзiп жатқызып, сырт киiмдерiн шешiп болған соң 
Үржамал Сабалақты оятып алып келдi. Əлсiрей талмаусы-
рап жатқан балаң жiгiттiң бетiне майшамды тақай үңiлiп 
отырып-отырып: 

– Ойбай-ау, мынау Тортайдың шопыры ғой! – деп бұларға 
аң-таң қарағаны.

–  Өйдеген кiм, ұзын бала-ау?
Үржамал Сабалақтың бетiне үрейлене бажырайды. 
– Опраблениенiң бастығы ше... Опраблениенiң!
– Жазда Алматыдан келетiн күлдiргi жазатын қонақпен 

бiрге үйлерiңде болған кiшкентай бастық. 
– Көтек! Не дейдi?!  Өзiнiң қайда жүргенi?
– Жеңеше-ау, оны мына бiрге жүрген бала бiлмесе, үйде 

жатқан мен қайдан бiлейiн. 
Тоғанас балаға еңкейiңкiреп қараған, онда да Сабалақ 

айтқан соң  есiне түсiп, кiдiрiңкiреп барып таныды. Сол бол-
са сол шығар... Бiр емес, екi рет көрген.  

Тiзгiншi есiн жинай алмай ыңырсып жатыр. Екеуi екi 
жағына шығып алып, тұла бойын, бет-аузын, аяқ-қолын 
ысқы лады. Үржамал салқын тарта бастаған үй жылынсын 
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деп жалма-жан гулетiп от жақты. Бала жiгiт əбден болдырған, 
бұларға көзiн салады да, ыңырсып қайта талықсиды. Оң 
аяғы, оң қолының бастары мен құлақтарын үсiк шалған 
тəрiздi, жылы тепкен сайын ақайранданып күлдiреп келедi. 
Емiс-емiс ыңырсып бiрдеңе деп, сөйлегiсi келгендей.  

Сыртта ақ борасын iшiн тартып суық тiлiн жалақтатып 
ұлып тұр. 

– Қан жалайтын шығар мына құдайдың күнi. Түрi жаман 
ғой, а. Қайтедi-ай бұл, а? – деп Үржамал абыржып дауылдан 
сылдыр-сылдыр еткен терезеге көз тастайды. 

Сабалақ жүргiзушiнiң үстiне төне түсiп үстемелете 
ежiктейдi. 

– Машинаң қайда? Жалғыз өзiң неғып жүрсiң? Бастығың 
бар ма? Əлде, колоннадан адасып қалдың ба? Қыстауды 
қалай таптың?

Ол жөндi жауап қата алмай ыңырси бередi. 
– Кемпiр, дереу шай қайнат! Ойбай, самауырды қайтесiң! 

Жеделдетiп ана шəйнекке ысыта салсайшы. Ағарғаныңды да 
жылыт, құрт ез. Талмап көрсiн. Тоңғаны өз алдына, өзегi де 
талып жатыр ғой сорлы баланың. 

Үржамал сүрiнiп-қабынып шоланға кеттi. 
– Не болса да жалғыз жүрмесе керек, – деп Сабалақ 

ыңырсып отырып аспанға қарап ойланып басын шайқады. – 
Бiр жерде колонна үйелеп тұр да, бұл хабар беруге шыққан 
болды. Бастық та сол колоннада қалған. Əйтпесе, жалғыздан-
жалғыз... Ел қайда, жұрт қайда... бiздiң қыстауға жақындап 
та тұр ма, кiм бiлсiн...

– Түн ортасында қай жаққа қаңғисың? Құдайдың таңы 
атсын. Iз кесiп көрермiз. Оған дейiн бiрдеңе айтқандай бола 
ма.

Беймезгiл уақытта екi үй бiрдей дүрлiгiп таңның атуын 
үрейлене күттi. Адасқан бала езiп берген аққа да, ыстық 
шайға да қарай алған жоқ, талмаусырап пысылдап ұйқыға 
кеттi. Бұлар, əйтеуiр, жас жанның тiрi екендiгiне қуанды. 
Пақырдың көрер жарығы болғаны да. Тамақтанып əлденiп 
алуға шамасы келмейтiн болған соң, ұйықтағанын хош 
көрдi, ендi мазалаған жоқ. 

Ертеңгiсiн де оянатын түрi жоқ-ты. Сабалақ жұлқылап 
қоймаған соң барып көзiн ашты, адам боп қалыпты, түнде-
гiсiнен əлдеқайда дейлi көрiндi. Маужырап мəңгiрiп айнала-
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сына, бұларға самарқау таңырқай қарап отырып не болып, 
не қойғанын бiрте-бiрте есiне алды, бұларға тесiлiп қайта 
жағалай көз салғаны болмаса ешқайсысын танымайды.    

Үржамал жеңiлдеп дастарқан жайып, дайын тұрған шайы 
мен тамағын алып келдi. 

– Кiшкене тұра тұршы, ұзын бала. Жүрегiн жалғап алсын, 
есi кiрер ме екен. Алла-ай, шопыр байғұстың көрген күнi 
осы-ау ендi. Бiздiң Тайқаражан да бiр жерде бөксебайттап 
жатыр ма, кiм бiлсiн, – деп көзi адырайып ауыр күрсiнiп 
қойды. 

Сабалақ тағаты таусылып жағадан алғандай: 
– Машинаң қайда қалды? Бастығың бар ма? Мұнда қалай 

келдiң?
– I...i дұрыс. Дұр-р...ыс. Иə, солай екен ғой. Солай. Бастық 

па? Ол машинада ғой. Машинада... көке. 
– Машина қайда?
– Баланы шошытпай жайлау сұрашы, ұзын бала. Тамақ 

iшiп жүрегiн жалғап алсыншы.  Өлтiресiң бе, онсыз да 
қалжырап əрең отырған адамды. 

– Машина бiр үлкен күденiң жанында... Соған келiп 
тығылып едiк...

Сабалақ онан бетер ентелей түсiп едi, Үржамал иығынан 
тартып “былай тұра тұр” деп ымдады, ернiн жымқырды. 
“Ен телемей шыда, сорлы бала əлденiп алсын” дегенi. Леген-
мен су əкелiп алдына тосты, ол қолы қалт-құлт етiп ұзақ жу-
ынды, күлдiреп үсiген жерлерiне қарады. Сабалақ ұсынған 
сүлгiмен сүртiнiп отырып кiртиiп тамаққа ашкөздене көз 
салды. 

– Шай iш. Аздап-аздап тамақ iш, айналайын. Əл кiрсiн. 
Ащы өзегiңе түсiп кетпесiн.  

Таба нанды бұралақтай асады,  тостағанға езiп əкелген 
құртты ентiгiп-ентiгiп дүңкiлдете гүрс-гүрс жұтты. Тоғанас 
күбiрледi: “Сорлы бала өлуге келiптi ғой. Тынығып алсын. 
Шамалыдан кейiн сорпа дайындап берерсiң”.

Жүргiзушiнiң көзi аларып, ендi ғана есi кiргендей, жан-
жағын қаумалап отырған бұларға жағалай қарады. 

– Қай жер бұл?
– Құмбел ғой. Құмбел. 
– Түу Құмбелден шықанымыз ба? Мəссаға...ан. 
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–  Өзiңсiң бе? Бастығың бар ма? Тағы кiм бар қасыңда? 
Шамаң келсе айт ендi?

– Ойбуй, ойбай-ай. Қайсыбiрiн айтарсың, қайсы¬бiрiн... 
Бастық менi əдейi iстеп жүрсiң деп қорқытты ғой, ендi 
қайтейiн. Ол өле қойса, мен аман қала ма екенмiн. Пəленбай 
жылдан берi қасында жүрген маған сенбейдi ғой, сенбейдi... 
 Өй, бiздiң Төкеңдердi ме, адам бiлiп болмайды. Адам да 
осы заманда қасындағы шопырын жау көредi екен, ə? Со-
нан зəре-құтым қалмай... басымның ауған жағына кеттiм. 
 Өлем бе ендi. Машинасы да құрысын, бүйткен бастығы да 
құрысын. Онан да далада лағып өлейiн деп... Əйтеуiр, бiр 
мұсылман сүйегiмдi тауып алар деп... Қорлығын айтсай-
шы, қорлығын. Төреге ерген ерiн арқалайды деген. Қазекем 
дұрыс айтады. Бiр кезде түтiннiң иiсi шығып... Иттiң... Со-
лай қарай малтығып... Адам болса алып барайын деп...

Бұлар мына əңгiменiң сұрқына түсiнбей бiрiне-бiрi 
таңдана қарасты. 

– Қай жердегi күде?
– Ойбай-ау, тас қараңғыда бiлем бе соны? Бiлсем осылай 

отырамын ба? Түтiн иiсi шыққан соң жүре бердiм, əйтеуiр. 
Ендi қайтемiн...

– Ауданнан қашан шығып едiңдер?
– Колонна деймiн. Колонна. Оншақты машина шөп, 

шана... трактор, алда грейдер бар. Ол да жылжи алмай 
қалып қойды. Баста трактордың қасынан шықпайық дедiм. 
Қанша айтқанмен көпшiлiк... Адам тыңдаса, Тортай бола 
ма? Трактордың iзiнен əрең жүрiп келе жатқан машина 
омбы қарда жүре алатын ба едi? Əрi келе жатырмыз, берi 
келе жатырмыз... Бастық болған соң құтырады. “Митыңдап 
жүремiз бе сол, ел қарасына барып түнейiк” деп қоймады 
ғой, қоймады. Менi бiр аянып келе жатқандай. Ал барып 
жата ғой. Жатқан шығарсың атаңның басын...  Өлiп қалса да 
бəрiбiр менi өлтiредi....

Иығы селкiлдеп басын шайқап жылаған болды. Көзiнен 
жас шықпайды, тек құрғақ өксiк. Жан-жағына қаранып, 
киiмдерiн iздестiрдi. 

– Уһ! Қой, таба алсам iздейiн.... Қайда барғанда бiр өлiм 
ғой, əйтеуiр.

Ендi Тоғанас ентеледi. 
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– Шырағым-ау, бiзге түсiндiрiп айтсайшы. Қай шамада 
қалды? Қай жолға түсiп едiңдер? 

– Колоннамен Ашадан өттiк. Онда аманбыз. Күн ашық 
едi. Сонан Қараманның қасқа жолына түстiк. Борасын сол 
кезде басталды. Трактордың өзi де малтығып жүре алмай... 
Жолды əп-сəтте көмiп тастады. Басылар деп əрi күттiк, берi 
күттiк. Тортай өңмеңдеп болмаған соң озып кеттiк. Айттым 
көпшiлiктен үзiлмейiк деп. Аналар қалған. Қараңғы түстi. 
Жол қайда, бiреу қайда? Сонан машина бұзылды. Жүре 
алмай қалған соң күденi паналадық. Бастығым ашуланып, 
соның бəрiн менен көредi. Менiң не ақым бар? Озып кетейiк 
деген мен бе, борасын соқтырған мен бе? Менiң де тiлiм 
бар, айдалада арам өлетiн болдық деп айтпаймын ба сосын. 
Ақыр соңында жаңағы... Адамды қорқытып... Аман қалсам 
бар-ау, қойғаным осы кəсiптi. Неге құрылысқа кетпеймiн 
өзiммен-өзiм болып жүретiн. Менi бiреу аяғымнан шынжыр-
лап қойып па сондай-ақ... Елге аман жетсем, бар-ау, əйтеуiр. 
Көрермiн...

– Қой, қатып өлiп қалар адамың... Отырамыз ба ендi... 
Не де болса сыртқа шығып көрелiк. Шамасы, Бурылбиенiң 
басындағы жалғыз күде болды ғой, – деп Тоғанас орнынан 
көтерiлдi. – Адамның жаяу келгенiне қарағанда сол. Басқа 
жерден келе алушы ма едi.  

–  Өлмейдi ол. Менi өлтiретiн шығар. Екi бiрдей iшiк, 
бiр жəшiк азық-түлiк. Қолында мылтық. Қалай өледi?! Бiр 
аптаға бар-ау мұртын балта шаппайды. Қой, тұрайын...

Тiзгiншiнiң əл-дəрменi кетiп қалыпты. Тiзесi дiрiл 
қағып, қалт-құлт əрең көтерiлдi. Сабалақ иығынан басып 
қайта отырғызып тастады да, бұған жалтақтап қарағанын 
тыңдамай көрпесiн қымтады:  

– Не болғанда да қалғанын өзiмiз көрелiк. Сен демал ендi. 
Қозғалмай жат! Шаршап қалыпсың. Əуреленбей-ақ қой, 
шамаң келмейдi.  

Бұларға алақ-жұлақ қарап, шашы үрпиiп, үсiп кеткен 
құлағының суын сыққан күйi дəрменсiз отырып қалды. 

– Қайдам, бұл iстiң немен тынарын... Əлi борап тұр ма?
Тоғанас пен Сабалақ жолға шығуға қамдана бастады. 

Күйi кеткен арық-тұрақ малға Үржамал мен Дариға екеуi ие 
бола тұрады. Амал жоқ, басқалары бұлар оралғанша қамаулы 
тұра бередi. 
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Сабалақ атын ерттедi, түйеге жазы салып, үстiне көрпе, 
киiз, iшiк таңды. Сөйтiп сақадай-сай дайын болғанда шал 
күйбеңдеп үйден əлi шыға алмай жүрген. 

Есiктiң аузында бiраз күтiп тұрып, əрi-берi хабар болмаған 
соң үйге өзi келдi. 

– Төке, көлiктер дайын. Не болды? Кемпiрiңiздi қимай 
жүрсiз бе?

Шал бұған сыртын бере жүрiп күңкiлдейдi: “Бұны қимай 
неғылайын. Малы құрымағырлар қаңтарылып тiлдерiн 
тiстеп тұратын болды-ау”. Оны Сабалақ естiген жоқ, есiктi 
қапсырып сыртқа шығып кеттi. Тоғанастың Тортайға анадағы 
Қосбұлақта өтетiн тойдан кейiн де көңiлi қалған жерi бар-
ды. Бағана атын есiткелi сол қайта-қайта есiне түсе берген. 
Оның үстiне мына  баланың да ауыз лəмi жақсы емес. Дыр-
дай азаматтың далада қалғанын есiткеннен кейiн алаңсыз 
отыра алмағанмен, Тортай деген соң кежегесi де едəуiр керi 
тартады. 

...Осы жазда өрiсте жүргенiнде танауы шелектей болып 
Мұхаметшəрiп жетiп келсiн. Машинаның есiгiн лақтырып 
жауып, далақтап қатты адымдаған ұсқынынан жайшылық 
болса игi едi деп, шошынып қалған. Ойына əлденемелер 
келiп-кетiп, алдымен оқудағы Айсарыға, сонан кейiн бiр 
құқай шығаруы мүмкiн Тайқараға елеңдейдi. Қашан айта-
рын айтып болғанша тағаты таусылып едi. Бұйымтайын 
түгел есiтiп бiткен соң барып көңiлi саябыр тапты. 
Мұхаметшəрiптiң адамды үркiтiп алармын-ау деп ойлай 
бермейтiн осындай бiр алаңғасарлығы бар. Жау шапқандай 
екi иығынан дем алып, ентiгiп болып тұр. 

– Төкең арнайы менiмен хабарласты. Алматыдан қонақ 
келе жатыр екен. Ауданнан соны алып шық-пақшы. Қонақ 
еңбекшi халықпен дидарласам, малшылармен сөйлесем 
дейтiн көрiнедi. Ұятты адам, дұрыс қызмет жасай алмай 
казитке iлiнiп кетпейiк деп қадап тапсырды. Озат шопан 
есебiнде сiзге сəлем бередi-ау деймiн... 

“Анаң қарашы. Жалғыз сол ұятты да, өзгелердiң бəрi 
ұятсыз екен ғой. Ал, айта бер”. 

– Мейлi. Келсе келедi де. Қонақ көрмей жүрмiз бе? 
Кəзиттiң адамы дей ме?

– Əй, сол айтуына қарағанда, кəзиттiң не журнал¬дың 
адамы болу керек. Əйтеуiр, күлдiргi бiрдеңе жазатын кiсi. 
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Рациядан аты-жөнi дұрыс естiлмедi. Құдай бұйыртса, келген 
соң көресiң ғой. Алматыдан осал адамды жiбере ме. Қайта-
қайта тапсыруына қарағанда, осы бiздiң басшылармен де 
жақындығы бар-ау. Келiнiңiз де апысы кiрiп, күпiсi шығып 
дайындалып жатыр, бiрақ, бiр жерден қайтара алмайсың. 
Қанша айтқанмен елмiз ендi... Оның үстiне озат шопанды 
көремiн десе...

– Қанша адам екен? 
– Қонақ болған соң жалғыз жiбере ме. Адам қарасы бо-

лар.  Өзiмiздiң совхоздың басшылары да iлеседi. Айтпақшы, 
концерт бригадасы да бар. Концерт көресiз, Тəке. 

– Қашан келедi?
– Ертең түсте құлайды. Қалғанын келе көрермiз. 

Ырықтарына саламыз ғой. Алдымен бiздiң үйден шайланып 
алғандай бола ма...

– Кемпiрi құрымағыр сенiң ондай дəу қонақтарыңды 
жайғара алса... 

– Оның барлығы ойластырылған, Тəке. Тек ұлықсат 
болса болды. Арнайы аптолапка жiберемiн дедi. Керек-
жарақтардың барлығы сонан табылады. Онысы бүгiн кешке 
жетедi. Тазайындау едi. Үржамалдың қасына бухгалтердiң 
əйелiн əнебiр ыдыс-аяқтарымен қоса бүгiн жеткiземiн. 
Қонақ атқарып жүргенiмiз жаңа емес қой, көптеп-көмектеп 
жайлармыз...

– Бəрiн де ойластырып келiп тұрсаң бопты. Жалғыз 
кемпiр үлгiре алмай етегiне сүрiнiп жығылмаса дегенiм да. 
Оның үстiне əнебiр шөп-шалам дейтiндерi тағы бар. Сола-
рын келiстiре алса... Қолұшын беретiн адамдарың мен керек-
жарағың жетсе, уайым қылатын несi бар. Келе берсiн. 

Ұлықсатты өз аузынан алған соң Мұхаметшəрiптiң ке-
луiнен кетуi шапшаң. Қалғанына саспа, Төке, деп құйындата 
жөнелдi. Екi күннен кейiн бiрiнен соң бiрi сауылдап 
автодүкен, қызылды-жасылды концерт бригадасы, қасында 
екi аспазы бар бухгалтердiң жалаңдаған əйелi жеттi. Ту 
қойды өз қолымен сойып бердi, əлдеқандай болады деп 
тағы бiр iсектi де ұстап қалған. Қазан-ошақтың айналасын-
да абыр-сабыр басталды. Бұның малына қарайтын адам да 
жiберген екен, қойды өрiске сол айдап кеткен. 

Негiзгi қонақтар екi машинамен түстен кейiн келдi. 
Сол қонақ күткен екi күнде Тоғанастың айдалада отырған 
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қараша үйiнiң үзiгi желпiлдеп, күмпiлдеп бiр берген. Тапбiр 
тойлы ауылдай айнала абыр-сабыр, базары келiсiп, əлем-
жəлем болды да қалды. Əдемi киiнген қыздар мен жiгiттер 
бiрiнен соң бiрi əн шырқап, күй тартты. Құлақтың құрышын 
қандырып бiр тыңдады-ау, едəуiр серпiлiп қалды. Дастарқан 
үстiнде түу алыстан келген қонақтың құрметiне, Тортайдың 
құрметiне, совхоздың абыройы, бұның құрметiне, қала бердi 
кемпiрiнiң құрметiне де буын босатар талай əдемi-əдемi 
мадақтар айтылды. Буы бұрқырап жас қуырдақ келдi, онан 
кейiн сəл тыныс берiп қымыз, шұбат жеттi. Бұның қолы 
жетпегенiн бодабозды қуып Мұхаметшəрiп əр жерден жинап 
алдырған. Тамақты қонақтардың өздерi кешкi салқын əбден 
түскен соң барып жеуге ұйғарысқан. Соның бəрiн үйлестiрiп 
апысы кiрiп, күпiсi шығып жүрген ферма бастық. 

Алыстан келген қонақтың шашы желкесiне түскен, қоңқақ 
мұрын, бұжырлау, сөз таптырмай түпкi терең жағынан зорға 
тартып əкелетiндей ыңыраныңқырап жай сөйлейтiн кiсi 
екен. Айтуларына бақса, күлдiргенде iшек-сiленi қатыратын 
шығар деп дəметкен, олай емес, кəдiмгi қонақтардай аспай-
саспай сыпайы ғана əңгiме айтып отыр. Бiр байқағаны, 
жұртты көбiрек тыңдайды. Кiсiлерден сұраса, ауызша күл-
дiрмейдi. Қағазға жазатын көрiнедi. Сол жазғанын оқып ба-
рып күлесiң. 

Қуырдақ келген алғашқы шайда-ақ жұрт желпiнiңкiреп 
қалған. Екiншi шайдан соң араласып отырды, сөзге қонақ 
бермей, қобырлап бiр-бiрiмен жарыса сөйлейтiндi шығарды. 
“Қызылқұмда ауылым” дейтiн əндi айтатын көзi ойнақшып 
тұрған аққұба қызды Тортай қасына шақырып алған. Ел бас-
шысымын, осыным көп көзiнше əбес болар деудi қойған, 
белiнен ұстап, жымың-жымың етiп, жұртқа бiлдiрмеген 
бо лып, ауық-ауық өзiне қарай тартып қояды. Қунап кет-
кен. Соған көзi түсiп, баласындай адамға қол жүгiрткенiн 
жақтырмай Тоғанастың iшi кiп алып қалған. Əрқайсысына 
кезек-кезек сөз берiп, есiп отырған Мұхаметшəрiп. Омы-
рауы ашылып кеткен, iшiне едəуiр-ақ барған болар, көзi 
күлiмдеп, қутыңдап, жайнаң қағады. Ондай өнерi барын 
аңғармайтын. Бұл көргенде жұмысын ғана бiлетiн можанто-
пай едi. Қазiр танымайсың, нағыз басқарушының бабында. 
Былай-былай шыққанда жұрттан үйренiп алғаны болуы тиiс, 
əңгiменi қашықтан орағытып қайырады, сөз беретiн адамын 
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аңға салатын құстай баптайды-ай келiп. Суырылып көрiнеу-
көзге шешен болып кеткенiн қайтерсiң. Дұрыс-дұрыс деп 
бұнысын iштей құптайды. Əйтеуiр, қонақтардың бабын тап-
са болды да.  

Шатақ ойламаған жерден, тамақтың алдындағы үзiлiстен 
басталған. Себебiн Тоғанас тiптi де бiлмейдi. Соншама 
бүлiнетiндей не болғанын əлi күнге дейiн толық түсiнбейдi 
де. Қараңғы қоюланған. Үзiлiс жарияланып, жұрт тысқа 
шығып, бөлiнiп-бөлiнiп төбе асып, бой жазып жеңiлденiп 
қайтқан. Мұхаметшəрiп шашырап кеткен жұртты тамаққа жи-
настырып желпiлдеп жүр едi. Халқын түгендеп дастарқанға 
отырғызып болып, алдымен Тортайдың құтысына арақ 
құяды. Бұл сол сəтте тамақтың қамымен сыртта жүрген. 
Ал сонан кейiн бастығына тиiссiн келiп, тиiссiн. Тұтыға 
шаңқылдаған дауысы ошақ басында жүргендерге дейiн 
есiтiлдi. Қатты қызып алыпты. Қолын сермеп бiр адамды 
тыңдамайды, бiр адамға құлақ аспайды. Бұның естiген сыл-
тауы жазған Мұхаметшəрiп жаңғалақтанып жүрiп бастыққа 
арақты басталған бөтелкеден құйған болып шықты. 

Шаңқылдаған дауыс тым көтерiлiп бара жатқан соң 
барып не болып жатқанын бiлмекке үйге ендi. Жұрттың 
берекелерi кетiп үрпиiсiп қалған. Қып-қызыл болып тұлан 
тұтып Тортайдың жалғыз өзi сөйлеп отыр. Шашы жалбы-
рап көзiне түсiп кетiптi. Ешкiмге дес бермейдi. Айтылмаған 
сөз қалмады. Мұхаметшəрiптiң жаны соның еншiсiнде екен, 
қонақ сыйлауды, оның да iшiнде бастық сыйлауды бiлмейдi 
екен. Тап қазiр тентiретiп жiберсе, бұның қолынан ешкiм 
арашалап алмайтын көрiнедi. Ата сақалы аузына түскенше 
орнын, жүретiн жерiн бiлмейтiн болып шықты... Тағысын 
тағылар... Отырыстың шырқы бұзылды. Жұрт бастықтың 
бетiне келе алмайды, не болғанын да түсiнбей бiр-бiрiне 
жалтақтап қарайды. Отырғандар самсоз. “Ендi қателiк болған 
шығар, Төкесi. Ашылмаған бөтелкеден құй” деп совхоздың 
директоры ғана тұқшырайып мұрын астынан мiңгiрлейдi. 
Ашылмаған бөтелкеден құйса, “Мұрныңа құй. Мен се-
нен арақ сұрағаным жоқ.  Өз арағымды өзiм тауып iшемiн” 
деп бет-аузына шашып жiбередi. Отырғандар не болғанын, 
себебiн толық түсiне алмай əлi дал. Мұхаметшəрiп болса 
бұғып шүйкедей болып шөгiп қалған, мұрнын қорс-қорс тар-
тып жыламсырайды. 
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Совхоз директоры не iстерiн бiлмей булығып, қонаққа 
жалтақ-жалтақ.                        

– Төке-ау, айналып кетейiн. Байқамадым. Қателiк ме-
нен. Кешiр. Қайдан бiлейiн. Жаңғалақтанып жүрiп бəрiбiр 
шығар деп, – дауысы қалтырайды. Бастық ұмсынған қолын 
қағып жiберiп, онан сайын өрши түседi. Тiптi болмаған 
соң Мұхаметшəрiп иығы солқылдап жас баладай жыласын 
келiп. Сырттан келген қонақ, одан-бұдан адам бар, үлкен-
кiшi бар, шал мұншалықты саспас. Түсiрiп қойған тамақ 
суып барады. 

Босағада басылар деп күтiп тұрып-тұрып шыдамы 
таусылған соң ұмсыныңқырап барып: 

– Шырақ, бiзге түсiндiрсейшi. Не болып қалды соншама 
алатопалаң қылатын? Арақ деген көп емес пе. Жаңасынан 
мен-ақ құйып берейiн. Тамақ күтiп қалды, – деп едi, онан 
жаман ұшынып, бұған да қолын сермеп тастады. 

– Сiздiң шаруаңыз болмасын! Əрi тұрыңыз! Сiз араласа-
тын жұмыс емес бұл! Не бiлетiн едiңiз! Баққан қойыңызды 
бiлiңiз, ақсақал!

Бұл “қайтсем екен осы” деп кiжiнiп, тiптi болмай бара 
жатса үйден шық, төрдi босат дегiсi келiп оқтала түсiп қатты 
тiктелiп едi, екiншi жағынан анау алыстан келген қонақ, 
мынау отырған көпшiлiк қалай ойлайды. Не iстерiн бiлмей 
күйiнiп тұрғанда қонақ араласты. 

Ел басшысы, ел ағасы дегеннiң ұланғайыр мiндетi жай-
лы, оның қадiр-қасиетiн термелеп ұзын-сонар əңгiме айт-
ты. Дауысын баяу созып отырып əрi-берiден, ол жақ-бұл 
жақтан мысал келтiрдi. Құлаққа жағымды да сiңiмдi сөзге 
жұрт ұйып “əп, бəрекелдi” деп iштей құптап тына қалған. 
Тортай бұл кiсiге басасаулық көрсете алған жоқ. Амалдың 
жоқтығынан қызара бөртiп тымсырайып тыңдап отыр. 
Қызмет дегеннiң қолдың кiрi екендiгiн, қызметiмен адам 
үркiтпес болар, қаласа қалаға барғанда өзi де қызметтен ай-
рылып қалуы мүмкiн екендiгiн де айтып, бiр жағынан доқ 
көрсете орағытты. Үлкеннiң үлкен, кiшiнiң кiшi орны бар. 
Жаңылмас жақ, сүрiнбес тұяқ жоқ. Ол да адамның бала-
сы, шатысса шатысқан шығар, үлкенге кеңдiк жарасады. 
Бiлместiк жерiн кешiрсiн. Ағаның борышты бiр мiндетi сол 
емес пе? Сонан кейiн барып алғашқы қарқынынан аздап ба-
сыла бастаған. 
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Қонақтың сөзi көкейге қонған соң “Əп, бəрекелдi! Жөн 
сөз!” деп өзiн-өзi тежеп қалды. Алса қойын алар, дастар-
қанның берекесiн қашырғанына күйiнiп қатты əрекетке 
бармаққа оқталып, булығып-ақ тұр едi. 

Түннiң бiраз уағына дейiн созылған дырдуды, сөйтiп, ту 
алыстан келген қонақтың өзi əрең басып, тамағын суытып 
беруге мəжбүр болды. Шал сол рет Тортайға қатты дықтанып 
қалды. 

Кеш жатқанмен ерте тұрып, кең көйлегiн желбегей жа-
мыла салып жүндес кеудесiн таңғы самалға тосып тұрған 
алыстан келген ұзын қара шаш қонағын шеттеу шығарып, 
ауыл адамының əбестiгi үшiн кешiрiм сұрады да, өрiп кеткен 
малының iзiне ердi. Ол болса: “Оқасы жоқ. Қызған адамда 
ондай-ондай болады. Жол түсiп келiп қалып едiк, ағасы, сiз 
де оны көңiлге алмаңыз” деп, қолын қатты қысып бiтуажа 
бiрлiк айтқан. 

Мұхаметшəрiп көпке дейiн жаны қалмай боп-боз болып 
жүрдi. Кейiн бiр жайшылықта не болғанын, сол шатақтың 
неден басталғанын байыптап  сұраса, бар кiнəсi, үлкен кiнəсi 
бөтелкеде емес – байғұс шашырап кеткен қонақтарын адам 
жинаймын деп қалбалақтап жүрiп “Қызылқұмда ауылымды” 
айтатын қызбен  оңаша отырған ба, жантайған ба, əйтеуiр, 
ұрлық  үстiнен шығып қалыпты. Тастай қараңғыда кiмнiң 
кiм екенiн қайдан бiлсiн. Ол болса арам пейiлмен iзiме əдейi 
түстiң деп дықтанады баяғы. 

Тоғанас шоршып түстi. 
– Ойбай-ау, ол баласындай қыз едi ғой.
– Маған не дейсiң ендi? Не дейсiң?! Мен қайдан бiлейiн... 

Неге ғана мойнына асып жүрмейдi? Бастықтың жұмысына 
араласып шаруам не? Жазығым қызметiн жасағаным ба?

Соны айтқанда байғұстың өңешi оқтаудай болып түтеп 
кетедi.

...Сабалақ болса есiктiң аузында “Төкесi, болсайшы. Бол! 
Дауылы құрымағыр тағы көтерiлiп кетер” деп асықтырып 
тұр.

Шал мұрнының астынан болмашы бiрдеңелердi мiңгiрлеп, 
əлденеге боқтанып кiдiрiп барып сүйретiлiп əзер шықты. 

Борасын сəл тыныс алған тəрiздi. 
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* * *
Бiр аттылы, бiр түйелi қарлы борасынмен арпалысып 

жүрiп Бозбиенiң басындағы жалғыз күденi əрең тапты. 
Əншейiнде алыстан-ақ менмұндалап қарайып тұратын шөп 
уақыт оза қар жамылып айтарлықтай басылған. Тортай екi 
көзi қанталап, қап-қара болып түтiгiп жүр екен.  Өң де, түс те 
жоқ. Бұларды көргенде əкесi тiрiлiп келгендей қуанды. Күде 
мен төбе арасын айдау жол етiп тастапты, iзiнен жетпекке 
тиiс керуенге қарайды, онан шөптiң арасынан үңгiп алған 
үйшiгiне келiп, қол-аяғын бауырына алып бүрiсiп жатып 
жылынады. Тағаты жетпей одан қайта шығады. 

Сабалақ қалжыраған бастықты iшiкке орап, Тоғанастың 
артына мiнгестiрдi де, түйенi жетекке алып қыстауға төтелей 
тартты. Борасын болса бiр тынып, онан қайта көтерiлiп, қай 
жағына шығарын бiлмей қосмiнезденiп тұр. Жолаушылар 
қыстауға түн қараңғысымен шалдығып жетiп сүрiне құласты.  

Сабалақ бастықты үйiне алып кеттi. Тiзгiншi бала 
бұлардың аман келгенiн көргенде көзi атыздай болып есi 
шыға үрейлене қуанған едi. Апыл-ғұпыл киiнiп алып, “Ой-
бай, қасына барып көрiнiп жатайын” деп кеткен, шамалыдан 
кейiн иығы салбырап қайта оралды. Əлденеге риза болмай, 
бiрдеңе деп мұрнының астынан күңкiлдеп жүр. 

Түннiң бiр уағы. Екi төбет жайбарақат əупiлдедi. Оған 
iлесе машинаның гүрiлi есiтiлдi. Сергек жатқан Үржамал ба-
сын көтерiп, тысқа құлақ түрдi. Гүрiл бiрте-бiрте жақындап 
келдi де шамның жарығы терезеге түстi. Əлiгi жолда қалған 
керуен басы, ақыры, жеткенi-ау деп iштей қуанды. Шөп, жем 
келсе, арқаларын бiр кеңiтетiн болды. Ұмтылып барып аяқ-
жолды көруге столдың үстiне сығырайтып қойған шамның 
бiлтесiн көтердi. Шалына қарап едi, жолдан шалдығып кел-
ген адам пысылдап қатты ұйықтап жатыр екен, оятқысы 
келмедi. “ Өздерi-ақ келер, шаршап жатқан адам несiне 
мұздыаяқ болады”. Машина гүрiлдеп үйге тақалыңқырап 
тоқтады. Сабалақтың үйi жаққа бармас па екен деп отырған, 
бұлардың есiгiн тартқан соң киiнiп солай қарай ұмтылды. 
Шалы да оянып басын көтердi. “Жата бер!  Өзiм барамын. 
Кешегi шөп алып келе жатқандар ма бiлмеймiн...” деп оған 
қолын сермедi. Есiктен пəленбай құшақ суық ерiтiп ұзын 
қара тонды қапсағай кiсi, шамасы тiзгiншiсi болар, оған 
iлесе дөңгелек бет жас жiгiт ендi. Жолаушы киiмдерiн 
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шешiп тұрып алдымен Үржамалға, одан кейiн төсекте басын 
көтерiп отырған Тоғанасқа дауысын көтерiп сəлем бердi. 

– Ойпырмай, мына күнiң қайтедi-əй, а! Далада қалып 
қоямыз ба деп едiк. Ел қарасына аман жеткенiмiздi айтсай-
шы. – Сырт киiмiн iлiп жатқан жүргiзушiсiне бұрылды. – 
Сен асықпа, қай жерден алатынын əжеңнен сұрап, ашығып 
келе жатқан ана малдардың алдына шөп сал. Таң атқанша 
тiлiн тiстеп тұра ма... Сол жұмысты бiтiрiп кел. 

Үржамал күде жақты сiлтедi. Ол үндемеген күйi тонын 
қайта киiп, шығып кеттi. 

– Құрысын, көлiктiң күштiлiгiнен ғана келемiз. Басқа 
бiрдеңе болғанда далада қап, арам өлетiнбiз мүлде. 

– Кемпiр, шай қайнат. Балалар бойын жылытып алсын, 
– деп төсегiнен тұрмақ болып Тоғанас жанында жатқан 
киiмдерiне ұмтылды. 

– Ештеңенiң де керегi жоқ, аға. Болдырып келемiз. Тек 
таң атқанша көз шырымын алсақ болды. 

– Бұл не? Жолаушы болдыңдар ма?
– Жолаушымыз, аға. Құм жақтан келе жатырмыз. Қалаға 

барамыз. Далада жүрген мынабiр азғантай мал бар едi, 
қыстың сыңайы жаман болған соң арам өлмесiн деп  шыға 
қойып едiк. Мына күннiң қаїары шаршатып-ақ келедi. 

– Ə... ə... Мен қала жақтан келе жатқан колонна ма де-
сем...

– Қала жаққа барамыз, ағасы. Қалаға. 
– Е... мейiлдерiң онда... таң атқанша тынығып алыңдар. 
Үржамал күбiрлеп төсек салуға қамданды. 
– Ауданнан шыққан колонна жете алмай келе жатыр деп 

едi. Солар ма деп...
Ақыры шөп те жеттi ғой деп қуанып қалып едi, кездейсоқ 

жолаушылар болған соң көңiлi бəсеңсiп қалыпты. 
Жолаушылар келген соң да Тоғанас кешегi қарбаластың 

кесiрiнен көздерi бозарып ашығып тұрған малдарын ойлап, 
бұлай созыла берсе не болады деп тағатсызданып, əлсiн-
əлсiн оянып ұйқысы бұзыла берген, ерте тұрды.  

Жолаушылар да, Тортайдың тiзгiншiсi де үйдегi сыб-
дырдан ұйқылары ашылған болулары тиiс, əрi тездетiп жол 
жүретiн талап бар, iлесе көтерiлдi. Шалдың демала берiңдер, 
əлi ерте дегенiне қараған жоқ. Тортайдың тiзгiншiсi қасынан 
көтерiлген жолаушыларға сəлем бердi, бiрiн-бiрi таниды 
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екен, екеуi апақ-шапақ болды да қалды. Жолаушы едiрейiп 
таңырқап қалған: “Əй, сен қайдан жүрсiң?” “Бастығым ана 
үйде жатыр” дегенге сенiңкiремей үрпиiп отыр. Бұнда қалай 
тап болғанын ежiктеп сұрады. Дереу киiнiп алып, Тортайға 
сəлем берiп, аман қалғанына басалқы айтпаққа Сабалақтың 
үйiне кеттi. Асығып басын шайқап таңырқанып барады. Екi 
жүргiзушi жуынып-шайынып, бұлармен бiрге шайланды. 
Үржамал қонағының соңынан Сабалақтың үйiне арнайы 
барып қайтып едi, мейманы Тортаймен бiрге шайланбақшы 
болып, рақметiн айтып жiберiптi. Тоғанас дастарқан ба-
сында жолаушы жүргiзушiден шым-шымдап жөн сұрады. 
Қаладан шыққандарына бүгiн төртiншi күн, мынау Шеген 
деген ағасы, машинаның үстiндегi соның бiреуге қосқан 
жылқылары, бестi ақтаны соғымға жығып, басқасын пұлда-
мақшы. Бұл керуеннiң қыстауға жете алмай иек астында 
батып жатқанында жалғыз машинаның қалай жүргенiне 
таңданады. 

– Алты аяқты су жаңа вездеход қой, ата. Бұл жарықтығың 
анау-мынау соқпаққа кiдiре бермейдi, – деп көтерiлiп қалды. 

– Жолай бiздi тiркеп ала кетесiңдер. Бұндай сəтi болар ма, 
а? – Тортайдың қағылез тiзгiншiсi үсiген құлағының суын 
сығып қуанып отыр. 

– Ол мəселенi бастықтар ана жақта келiсiп жатқан шығар... 
Сенi тастаса да Төкеңдi қалдырмайтыны анық əйтеуiр. 

Шал мұздай киiнiп тысқа шықты. Аманшылығын бiлейiн 
деп есiктiң аузына барып едi, ашыққан қойлар ерте тұрып 
кеткен екен, адамның келгенiн сезiп қораны бастарына 
көтерiп жамырасып қоя бердi.  Өзi барып түйенi жетектеп 
алып шықты, оны жазылады, иығына қамытын iлiп, шанаға 
жектi. Шананың үстiне екi айырды, арқан тастап, бұйданы 
ұстап қарды омбылаған күйi күде жаққа беттедi. Үйi жағына 
көз қырын салып едi Сабалақ əлi көрiнбейдi. “Қонақтарын 
жайғап жатқан болар, шығамын дегенше қимылдай берем 
да” деп ойлады. Жолды тағы да үрiп тастапты, кеселеп 
қалған күресiн қарды омбылай ентiгiңкiреп жеттi. Шөпке 
ентелеп өлермендене басын созған түйенi қақпайлап, ша-
наны тұқырайып қалған күдеге жақындатты. Тай шөптердi 
басып тастаған ұлпа қарды ысырып, шетiнен қолдан алып, 
шанаға бiрiнен кейiн бiрiн пəттелеп жинай бастады. Бойын 
ылғал тартып басылып ауырлап кеткен. Малтыға қорбаңдап 
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соңынан кемпiрi де жеттi. Қастарында ешкiм болмаса да 
жұмыс iстеп жатқан бұған жақындап келiп сыбырлайды. 

– Шал-ау, үйге қонатын кiсiнiң көлiктерiнiң үстiндегi 
аттардың арасында бiздiң жорғадан аумайтын қара жылқы 
тұр. Ұзын баланы шығарып алып, сол емес пе екен көршi 
деп едiм, машинаның үстiне шығып қараймын деп қалды. 

Шал елең етiп басын жұлып алды. Алты аяқты үлкен 
машинаны қораның ықтасын бетiне қойған екен, төрт-бес 
жылқының тиелген нобайын қашықтан шолған да қойған, 
емiнiп қасына барған жоқ едi, тiлiн тiстеп тұрған малға 
тезiрек шөп жеткiзуге асыққан. Тұлабойы шымыр-шымыр 
етiп үндей алмай тығыла түстi. Кемпiрiне бiр, сонадай жер-
де қолдары қар сызып өрге қарай емпеңдеп келе жатқан 
Сабалаққа бiр қарады да, қайтадан жұмысын iстей бердi. Iшi 
алай-түлей, көзiнiң алды қарауытып кеткендей... 

Құланбай болса қоңыр күзде үзiлген. Аяқ астынан орны-
на қоятын адам таба алмай жаназасына бара алған жоқ. Əнi-
мiнi бата оқырмын деп жүргенде жалғыз қалған кемпiрiн 
балаларының бiрi көшiрiп алып кеттi деген хабарды да 
есiткен. Көзi тiрi кезiнде дауламаған малды иесi о дүниелiк 
болған кезiнде кiм даулаушы едi, қара жорғаның жүрек 
тырналаған ащы əуенiн əлдеқашан жылы жауып қойған...

– Төке, бiр қызық көрiп келе жатырмын. Шүйiншi 
бересiң бе, қайтесiң? Қара жорғаның өзi келiп тұр. Əне, ана 
машинаның үстiнде! Қара жорға деймiн! Қара жорға!

Сабалақтың күлiмдеп келе жатқан кейпiнен-ақ машина-
ның үстiндегi шынында да өзiнiң қара жорғасы екенiн бiрден 
түйсiнген. 

– Сол ма екен, ұзын бала?! Анықтап көрдiң бе? 
– Ойбай, қолдан бас үйреткен малды танымай менi бiр 

албасты басып па?
Тоғанас Сабалақ күткендей елп ете қалмады. 
– Қонағың қалай? Тəуiр ме?
– Адасты демесең қағындысы жоқ. Түнiмен үйдi басына 

көтерiп пырылдап шықты. 
– Соңғы қонақ жолығамын деп кетiп едi...
– Бұл кiсi осы машинамен қайтамын деп отыр. Тартып 

жүре алса, леккобайын да сүйрете кетедi. Алып жүре алма-
са, өзi мыналардан қалмайды. Əзiр шайланып жатыр. Əрi 
сiзге асығып, əрi жеңгемнiң хабарымен ерте шыққаным. 
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Жорғаның бұнда қайдан жүргенi? Төке, барып ана кiсiмен 
сөйлес. Бiреулер танымай тиеп берген шығар. Қара жорғаны 
өз көзiңмен көр. Жүрiп кетсе, қолыңа ендi түсер-түспесi 
неғайбыл. 

– Əй, мал малға ұқсай бередi. Бүкiл құмдағы қара ат 
жалғыз сол дейсiң бе?

Сырттай тiзгiн бермегенмен iшi əлем-жəлем. Сабалақ 
болса өңештеп болмай тұр. 

– Машинаға шығып тұрып қарадым. Дəл соның өзi. Маған 
да сенбегенiң бе соншама ендi?

– Қызметкер көрiнедi. Мал ұрлап қайтсiн. 
– Ұрламаса бiлмей шатастырып жүрген да. Қаланың ада-

мы бiлмесе бiлмейтiн болар, айтып  тұрғаным жоқ па, бiреу 
машинаға салып бередi де. 

– Шал-ау, көрiп қалсайшы. Нең кетедi. Мүмкiн, жорғаның 
өзi шығар. Басқа болмаса да, ұзын бала таниды ғой, əйтеуiр. 

Тоғанас елп ете қалған жоқ, есiтпегенсiп тұқшырайып 
жұмысымен бола бердi.

– Ендеше өзiм-ақ сөйлесейiн. Ең болмаса кiмнен алып, 
кiмнен қойғанын бiлiп қалайық.  Өзi келiп тұрған жылқыдан 
көрiнеу көзге айырылып қала беремiз бе ендi?!

– Барамыз ғой қазiр, – деп Сабалақты тағы етекбасты еттi.  
Жұмсап отырған жалғыз көлiктi болдыртып алармыз 

деп көп жүктемейтiн. Шанаға жеңiлдеу шөп те тиелiп 
болған. Сабалақ жетектеп, екеуi айырларын иықтарына са-
лып, iздiкпен қораға беттедi. Бұлар есiк-тiң алдына келiп 
тоқтағанда қызара бөртiп жолаушылар да шықты. Бəрi де 
тыңқиып жинақы киiнiп алыпты. Тортай бұларға келiп 
көптен-көп рақметiн, аман алып қалғандарына өмiрбойы 
борыштар екендiгiн, мына кiсiлерден қалмай жүргелi тұрға-
нын, жем мен шөптiң бүгiн-ертең жететiнiн айтты. Тоғанас 
солардың барлығын сүлесоқ тыңдап, пейiл бермей қолын 
үнсiз ұсынды. Қастарында аңтарылып тұрған Сабалақ пен 
Үржамалға қатуланып: “Қораны арши берiңдер. Қанша мал 
тiлдерiн тiстеп тұрғанда несiне уақыт аласыңдар” деп аяқ 
астынан тулады. Сабалақ бұнысын ана кiсiнi ұялтпай оңаша 
сөйлескiсi келiп тұрғаны деп түсiнген де, қыңырайып ашық 
қора жаққа кеткен. Тортайға: 

– Мiнекей, көрiп тұрсың, күн өткен сайын болдырып 
келемiз. Тездетiп бiрдеңе жеткiзбесеңдер, жағдай қиын, 
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– дедi суық күйi. – Мал түтiп жегелi тұр. Күйiн тайдырып 
алсаң, соңғы жағы қиын болатын түрi бар. 

Тортай “Бəрiн де көзiм көрiп, түсiнiп тұрмын, азғантай 
ғана сабыр ет” деп елпiлдедi. Манадан от алдырып қыздырып 
қойған машинаны көлденең тартты. Ендi Тоғанастың екi 
көзi қара жорғаға қадалды. Сол!  Өзiнiң қара жорғасы! 
Жүнi үрпиiп дүрдиген, танауына қырау тұрған, сауыры 
жұмырланып семiрiптi. Жатқа бұйырған жануар-ай! Көз 
алды əрi қарауытып, əрi суланып жүре бердi.

Екi бастық кабинаға отырды. Тортайдың тiзгiншiсi ти-
елген жылқылардың алдына шықты. Есiктерi тарс та тұрс 
жабылған соң машина ыңырана сықырлай ауыр жылжып 
жүре бердi. Сабалақ қолындағы күрегiн лақтырып тастап, 
алақ-жұлақ ентелей жетiп келдi.

– Не дейдi?! А! Не дейдi?!
– Не десiн... Бiздiң жорға емес. Əншейiн ұқсатқан 

шығарсың. Малдың малға түрi келе беретiн əдетi емес пе...
– Ойбай-ай! Ендi қайтейiн! Мына шалдың өз малын өзi 

танымай iстеп тұрғанын... Алжығаннан саумысың осы?! 
Көрiнеу-көзге келiп тұрған жалғыз жорғадан айырылып....

Тоғанас ендi тiс жарып жауап қатқан жоқ. Тұқшырайып 
жүрiп шананың жiптерiн шешiп, тай шөптi бiртiндеп алып, 
ашық қораның қары алынған тұсына лақтыра бердi. 

Қалың оппаны ауырсынып ыңырына кешiп ұзап кетiп 
бара жатқан машинаға тiктелiп тұрып тағы бiр қарады, өзiнiң 
қара  жорғасы тиелген алты аяқты су жаңа көлiк көз алдында 
төбенiң арғы баурайына құлап, шым-шым ғайып болып ба-
рады. Безерiп жатқан дала үмiт пен қуанышты машинамен 
қоса қылқ еткiзiп жұта салғандай. Айнала бiрте-бiрте тын-
шайып, гүрiлдеген дауыс та семiп, қар мықтап көмкерген 
кеңiстiк баяғы меңiреу қалпына түсе бердi.   
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°»ãiìåëåð

САЯҚ

“Алақай, жарық дүние!”

Қап-қараңғы болғандада ыстық түнек қараңғылықтан, 
аппақ жарыққа құлағанда ептеп қана тiршiлiктi сезiнiп, 
бостандықты түйсiндi: аяқтарын созуға, құлақтарын ербең-
ербең қаққылап, мойнын олай-бұлай бұруға, кеудесiн 
көтерiп, əлдеқалай биiктетуге болатын тəрiздi. Ештеңенiң 
мəнiн бiле алмай мəңгiрiп жатып көкiрегiн керiп жiберiп 
едi, бақайшағына дейiн жеңiлдеп кеткен тəрiздi. Лəззатты 
бейтаныс бiрдеңе кеңсiрiгiн қуалап, тұла бойын шымыр-
латып рақатқа бөктiрдi. Аяқтарын сермеп-сермеп қалып, 
жасқаншақтай-жасқаншақтай көзiн ашқан сəтiнде əлiгi 
алқызыл дүние өрт қызыл перде, тiптi де түсiнiксiз, тiптi де 
сезiнуге қиын шетсiз-шексiз тұңғиық қорқынышты əлемге 
айналып жүре бердi. Қатты үркiп, көзiн қайта жұма қойды. 
Ұзақ талмаусырап мең-зең жатты, мынабiр жеп-жеңiл, ұшы-
қиыры жоқ, жап-жарық əлемнен үркiп тырп етпестен мүлгiдi. 
Құлағы қаңғыр-күңгiр етiп, миы айналып кеттi. Бiр мезетте 
тұла бойы ду дiрiлдеп түшiркенген едi. Əйтеуiр бiр əрекет 
жасауға талпынып көрдi де, айналаның бəрi қорқынышты 
болған соң, қайта жантая кеттi. Мынау жұмбақ бұлыңғыр 
əлем – бəрi бiрдей жұптасқан зеңгiр аспан, саумал самал, 
жасыл белес, тəңiрi сыйы күн – ғажайып тiршiлiк болатын.   

Күңгiрт өзгерiстi сезiнiп, сонан үркектеп қимылсыз жат-
ты да қойды. Құлағына əлдеқандай дыбыс: дүңк-дүңк дүрсiл, 
пысқырық, шуыл, əлдебiреудiң мекiренгенi бiрде бiрiмен-
бiрi араласып, бiрде ап-айқын үзiлiп жетiп, құрттақандай 
құлыншақты үркектете түседi. 

Дəу ғаламат дүңк-дүңк басып мынау жап-жарық жұмбақ-
тың бəрiн көлегейлеп келiп, тұла бойын жыбыр-жыбыр, жы-
быр-жыбыр қытықтады. Тынысы жып-жылы, сондай жылы, 
сондай мейiрбанды екен, тұла бойы шымырлап елжiрей 
түсiп əлдеқандай себептермен сол дəу ғаламатқа ұмтылғысы 
келдi. Ұмсынғысы келдi де, емiнiп барып  тəлтiректеп сəл 
тұрып, қайта құлай кеттi. Жасқаншақтап құлады. Ештеңе де 



252

түсiнiксiз едi. Əлiгi дəу тұла бойын жыбыр-жыбыр иiскелеп, 
мекiренiп қойып, əр жерiнен түртiнектей бердi, түртiнектей 
бердi. Шашы жалбыраған сол дəудiң иiсi қандай қош едi, 
көзiн ашуға қорқып жатып та ет бауыры елжiреп соны 
сезiндi, əлi де түртiнектеп, иiскелей берсе екен деп тiледi. 

Сол жанға жайлы ешқандай түсiнiксiз бiрдеңенi аңсап 
көзiн ашып қалып едi, аппақ, сүттей аппақ əлем жанарын 
қарып, жасқаншақтап, əрi дəл алдында серейiп тұрған бейта-
ныстан үркектеп, кiрпiктерiн қайтадан тез айқастыра салды. 
Осы бейтаныс ғаламаттардың  бəрiнен де аулақ, əлдеқандай 
жаққа ышқына қашқысы келген, зымырап, құйғыта жөнелудi 
тiлеген. Оған дəрменi жетпедi, жетпеген де емес-ау, əлiгi 
өзiн иiскелеп тұрған, əйтеуiр əлдеқандай себептермен жа-
нына жақын келген үлке...ен бейтанысты  қимады. Соның 
өзi оқыранып қалып едi, күңгiрлеген дыбыстан шошы-
нып көзiн барынша қатты ашып қалып, қаша жөнелмекке 
жан дəрмен тұра ұмтылған. Сол сəт жаңағылардың бəрi: 
ұшы-қиыры жоқ аппақ жарық, алыста жыбырлап жүрген 
қарайған-қарайған бiрдеңелер, қасынан бiр елi де ұзамай 
үстiне түсiп тұрған дəуге дейiн түп-түгел дөңгеленiп аунап-
аунап түстi. Аяқтарына мiнiп, жерден əлдеқандай көтерiлiп 
тұр екен, қаша жөнелуге талап етiп едi, əлiгi алдын кес-
кестедi де, əлдеқандай оқыранған жағымды дауыспен тəк-
тəк пейiлiн сездiргендей болды. Тосын иiс көкiрек қапты, 
таныс бiрдеңе тұла бойын тағы да жыбырлата жөнелдi, сол 
таныс дəуге ерiксiз жақындай түстi: бүйiрiн тақап едi, жанға 
жайлы жылылықты сезiндi, тұмсығымен түртiнектеп едi, түу 
баяғыдан, баяғы болғанда ə...у болжап болмайтын заманнан, 
ет-бауырын елжiретер етене жақын хош иiс тұла бойына 
жылылық рухын таратып, көкiрегiн шымыр-шымыр қуалай 
жөнелдi. Солай қарай бар ынты-шынтымен ерiксiз ұмтылып, 
тұмсығын созғанда үлбiреген жұп-жұмсақ бiрдеңе аузына 
iлiктi. Талмап-талмап қалғаны: балдай тəттi нəр аузына сау-
лай құйылды. Үлбiреген жұп-жұмсақ емшектi өлермендене 
емiнiп борп-боп сора бердi, сора бердi. Сондай жайлы лəззат 
едi. Əбден тояттаған кезде манадан берi бұған бауырын 
төсеп, тұла бойын жыбыр-жыбыр қытықтап иiскелеп тап-
жылмастан иiп тұрған бие сəл қозғалғанда бұл да таңдайға 
татыған дəмдi сүттi қимай iзiнен еруге талап еткен, сөйтсе 
əлi икемге келе бермейтiн серейген аяқтары бұны қалт-
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құлт көтерiп iлгерi-кейiн жылжыта алатын болып шықты. 
Тəлтiректеп екi, үш, төрт қадам басты да, əлде түсiнiксiз 
таңырқаудан, əлде шаттықтан селтиiп қалды. Манағыдай 
емес, жан-жағына жасқанбай батыл көз салып, аң-таң боп 
əрi қызығып, мең-зең күйде айналасын мəңгiре шолды. Бiр 
ғажабы, денесiнiң барлығы да қозғалуға келедi: басын олай-
бұлай бұра алады, көзiн де аударып-төңкере алады, танауды 
жыбырлатып жiберсе, иiс сезедi, əлiгi емшек емiзген енесiнiң 
сүйкiмдi қышқылтым иiсi мұрынды жарады. Құлақты түрiп 
жiберсе, дыбыс есiтедi, бейтаныс əлдебiрдеңелердiң күрт-
күрт шайнағаны, пысқырғаны құлаққа ап-айқын келедi, 
аяқтарын əлi түбегейлi түсiнiксiз əлемге бойлай сүңгiтедi, 
құйрықты да, неге екенi қайдам, олай-бұлай желпiп тастауға 
болады екен. Түп-түгел еркiндiк, əлi бұлыңғырлау, сүйкiмдi 
еркiндiк келгенi. Солардың барлығына таңырқап, лəззаттан 
басы айналып бiраз сiлейiп тұрды. Аспанмен таласқан 
бие бұған тағы да тақалып келiп, бауырын төсеген, тағы 
да тұла бойын, жонын, сауырын түктi тұмсығымен жы-
быр-жыбыр қытықтап, өлермендене емiренiп, мекiрене-
мекiрене иiскелеген. Сонда құлыншақтың жаны жай тауып, 
мынабiр шегi жоқ, түсiнiксiз кең əлемнiң iшiнен талайына 
таңдап жазған қарны жер сызған осыбiр тiршiлiк иесi ең 
жақыны  екенiн түйсiне бастаған едi: қауiп-қатерден, апат-
тан, аштықтан сақтайтын мейiрбан тiршiлiк – аспанмен та-
лас осының өзi екенiн емiс-емiс қана сезiне бастаған. Бұл 
тiршiлiк иесiнен қалуға болмайды, бiр қадам да қалуға 
болмайды.  Өзi сондай мейiрбанды, өзi сондай қамқор. 
Түртiнектеп-түртiнектеп келiп, борпылдаған жұп-жұмсақ 
емшекке тағы да рахаттана ауыз салды. 

Құлыншақ сүтке тойып балбыраған тұла бойы сəл де 
болса шираған кезiнде аяқтарын қозғап көрдi: сөйтсе жеп-
жеңiл, кеңiстiкке еркiн сүңгiп, еркiн бойлай алатын тəрiздi. 
Бiр түрлi қызғылықты едi, бейтаныс нəрсе, беймағ лұм 
жұмбақ, сол жұмбаққа басқан əрбiр қадам өзiнiң құпия-
лы лығымен елiктiрiп тарта бердi. Басын шайқап-шай қап 
жiберiп, түу қашыққа, əлемнiң түу алыс түкпiрiне көз сал-
ды, сөйтсе өзiн бауырына алып тұрған енесi тəрiздi бiр-
неше дəу серейiп-серейiп тұр екен, үркiп кеттi де, үстiн 
жыбыр-жыбыр қытықтап иiскейтiн қамқор тiршiлiк иесiне 
қарай тұра ұмтылды. Жасқаншақтап ұмтылып едi, аяқтары 
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қамқоршысының қасына сымп еткiзiп жеп-жеңiл-ақ алып 
келгенi.  Өзiнiң қамқоршысы бiр түрлi күлдiр-күлдiр етiп, 
аспанның астын күңiрентiп, үлкендерше пайымдағанда, 
оқы ранып қалғаны, тұңғыш рет естiп тұрса да Хауа ана 
мен Адам атадан, қанына туа сiңген, əбден жайлы қоңыр 
үн соншалықты сүйкiмдi, жағымды естiлген. Басы шұлғуға 
келедi екен: шұлғып-шұлғып тастады да, оның бауырына 
тақалып, құйрықты жылдам-жылдам жыпылықтата қағып 
жiбердi. 

Құлын жасқаншақтап биенiң бауырына тығылып тұр-
ған сəтiнде басқа да дəулер құлақтары едiрейiп бұларға 
жақындай түстi, ол жақтан да, бұл жақтан да анталай өрiп, 
бiрте-бiрте тақалып серейiсiп-серейiсiп тұра қалысқан. Құ-
лын шақ үркектей қыбыжықтап өзiнiң дəуiнiң бауырына 
кiре түстi. Бiреу жердiң төбесiн ойып, дүрс-дүрс жақындап 
келе жатыр, жақындап келе жатыр... Басын селт көтерiп 
алып, қос құлағын тiгiп жiберiп, шегiншектей жасқана 
қарап едi, бəрi де қорқынышты, сондай қорқынышты екен. 
Құлыншақ не iстерiн бiлмей, қыбыжықтап тыпырши түстi. 
 Өзiнiң дəуi құйрығынан түрткiлей “ Өйтiп балалық жаса-
ма, бəрi де өзiмiздiң дəулер ғой” деген сондай жайбарақат 
бейбiт мағынада мекiренiп қойды. Аналар тiптi тақап келiп, 
едiрейiп, анталай қалысты.  Өздерi аспанның астына əрең 
ғана сияды, құлақтары бұлттың iшiне енiп кеткен. Оқыранып, 
бастарын кезек-кезек шұлғысып қойды. Кiм бiлiптi, “Тума 
құтты болсын” деген шығар.  Өзiнiң дəуi де оқыранды: “Айт-
сын. Осындай кiшкентай құлыншақты болып қуанып жа-
тырмыз”. “Ойпырмой...ой, құлыншақтың əдiмiсiн-ай! Тфə! 
Тфə!”, “Айғыр болайын деп тұрған неме екен. Мəссаған...”, 
“Бəрекелдi. Бəрекелдi. Тума көбейсiн”. Жалбыр шашы жер-
ге түскен дəулерден де дəу бiреу жақын келiп, тiкендей 
мұрттарын денесiне қатты қадап, бұның сауырынан иiскедi. 
Жақындап келгеннен-ақ бiлiп тұрды: шашы жалбыраған бей-
таныс бөтен неменiң иiсi жаман ащы, сүйкiмсiз едi. “Қане, 
бiр иiскеп көрейiк. Уа, жарайсың! Жiгiт екен ғой. Жiгiт 
деген соншама қорқа ма екен?! Па, айғыр болғаныңа. Əп, 
бəрекелдi! Бары жақсы. Бары. Үйiр ұстайтын неме болмасаң 
неттi. Қалай да құтты болсын!” Құлыншақ құйрығын бұтына 
тығып жiберiп белiн бүкiрейтiп, өзiнiң дəуiнiң бауыры-
на кiре түстi. Көптен кейiн барып əлiгi ұзын шашты пыр-
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пыр осқырынып қойып, тағы да жердi дүңк-дүңк ойып əрi 
ұзады. Дүниеге жаңа келген əп-əдемi құлыншаққа таңырқай 
қарап, құлақтарына ала бұлтты iлiп, тiптi қорқынышты бо-
лып аңтарылып тұрғандардың барлығы да жапырылып ұзын 
шаштының iзiне ердi. Құлыншақ сонда ғана көңiлi жайла-
нып, енесiнiң бұтының арасына басын сұғып, балдай тəттi 
дəмдi құныға жұтуға кiрiстi. 

Əбден тояттап басын алған кезде енесi құйрығын суылда-
та бұлғап тастап төбенiң арғы жағына қарай оқыранып қалды 
да, тұмсығымен бұны бiр түртiп, солай қарай ұзай бердi. 
Жалғыздық қорқынышты едi. Құлыншақтың қалғысы келген 
жоқ, тəлтiректеп iзiне ердi. Енесi анадай жерге ұзап кетсе де, 
қайырылып бұған қарай оқыранады, бұл болса тiлерсегi май-
ысып iзiнен қалт-құлт жүре бередi. Көрiнбейтiн, бiлмейтiн 
жаққа кө...өп жүргендей болған... аяқтары талып шаршап 
қалды. Енесi болса анадай жерге барып, бұған қарайлап 
тұрып қалады, құлыншақ iзiне iлеседi, жақындағанда тағы да 
əрi ұзайды. Тiзе қағатын қалың шөптерi суылдаған төбеден 
əрi асса, құлақтары едiрейген бағанағы дəулерге келiп тұр. 
Көкмайса ойпат, көз майын суырарлық зеңгiр аспан. Үп ет-
кен жел жоқ. Уылжыған тыныштық. 

Енесi басын жерге əлсiн-əлсiн салып, ащы əрi иiсi танауды 
қытықтаған бiрдеңелердi орып алып, күрт-күрт шайнайды. 
Дəулердiң барлығының да шықшыттары шошаңдап кеткен,  
күрт-күрт, күрт-күрт. Құлыншақтың ондаймен ешқандай iсi 
болған жоқ,. Аяқтары талған соң күнге қыздырынып жан-
тайып жата кеттi. Əбден тынығып, тұла бойы сыңғырлап 
шираған кезiнде асыр салып ойнағысы келдi. Бiрақ бейтаныс 
əлемнен үрiктi. 

Сонан кейiн айнала қап-қараңғы болды, дүниенi теп-тегiс 
үрей басты, құлыншақ тұла бойы дiрiлдей қорқақтап сыз-
ды жерге жатып шықты. Мүлгiп көз шырымын алған, бiрақ 
əлсiн-əлсiн шошып, енесiнiң бауырына тығыла берген. 

Тағы да жарық болды. Одан кейiн тағы да қараңғы 
түстi. Сондай қызық-қызық жайлар қайталанып, құлыншақ 
жер, ауа, күн, түн, шөп, енесiнiң борпылдақ жұп-жұмсақ 
емшектерi тəрiздi əлемге бойы үйренiп, денесi əлдеқайда 
ширап, бəрi де таныс, бəрi де ескiден-ақ беп-белгiлi жайларға 
əбден қаныққан шағында өзiн соншалықты еркiн, серiппедей 
сергек, тiптi ауадан да жеп-жеңiл сезiнiп едi. Себепсiз-
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ақ қарайғаннан үрiккен болып, қарайғаннан үрiкпей-ақ 
жай желiк басу үшiн үйiрдi шыр айналып, құлдыраңдап 
келiп шапқылайтын. Құла түзге лағып озып кетiп, енесiнiң 
төбе шашы үрпиiп, құлақтары тiп-тiк, танаулары делдиiп 
əлдеқандай қауiптен сақтандыра кiсiнеп, iзiне ере жөнелген 
шағында ғана “Ой, əншейiн бiр ойнап едiк қой” дегендей 
құстай ұшып қайта орала салатын. Енесiнiң қаупi сейiлген 
жаймашуақ шақта қайтадан үйiрдi айнала шапқылайды 
келiп, шапқылайды: бүкiл денесi өз ырқына, ерiккен балаң 
көңiлдiң желiгiне оп-оңай бағынып, жүрегi алып-ұшып, 
аяқтары серiппедей серпiп тұратын, құлақтарының түбi 
суылдайды, құйрығын жел тартқылайды; жер шыркөбелек 
айналып, дүрс-дүрс еткен тұяқтарының дыбысы тұла бой-
ын мамыражай рақатқа, жiгер мен қуанышқа бөлейтiн. 
Осындай шақта бүкiл денесiн аймалай қауып, желiк буған 
iшi-бауырына дейiн жеп-жеңiл сап-салқын ауа сылап-си-
пап, дəл құлағының түбiнен желдiң ызыңдай шулаған ды-
бысын рақаттана, елiте есiтетiн... Сондайда жастықтың буы 
көтерген кiшкентай құлыншақ бүкiл əлеммен дара, жекпе-
жек оңаша қалатын: күнi-түнi асау тiршiлiк пен қуаныш үнi 
жамырайтын едi. Жалғыз өзi құлдыраңдай шаба жөнелгенде 
кiшкентай үлбiреген танаулары желбiреп таусылмайтын 
жұпар жусан иiсi аңқыған сарқылмайтын лəззатты ашқа-
рақтана сiмiретiн келiп, сiмiретiн...

Жастық пен еркiндiк қуанышы дəуiрлеген. Тiршiлiк 
лəззаты асып-тасыған дарқан бiр шақ едi. 

Көк жусанның иiсiне елiтiп, кекiрiк атып маужырап, 
ұйқылы-ояу бейқам жатқан бiр сəскеде төрт аяқты дəуге 
мiнген шаншылған бiреу төбенiң астынан едiрейiп шыға 
келдi де, əй-шай жоқ бүкiл үйiрдi алдына салып дүркiретiп 
əлдебiр бейтаныс жаққа қуды да кеттi. Таңқаларлығы, дəу-
лердiң бəрi де əлiгiден сескенедi екен. Құлыншақ орны-
нан ұшып тұрып, қаша жөнелгiсi келген, бiрақ енесi басын 
жұлып алып, əлiгiге аңтарылып сəл қарап тұрды да қоя 
салды, құлыншаққа ерiп қаша жөнелген жоқ.  Шашы ұзын, 
иiсi ащы, сұсты шатақ неменiң өзi бастап əнебiреудiң ал-
дына түсiп, ойбай, ендi қайтейiн, жөңкiлiп бердi. Шараның 
жоқтығынан бұл да соларға құлдыраңдай iлесiп жөнелген. 
Үйiрдегi төрт аяқтылардың барлығы да өзi тəрiздi лекiтiп 
шоқыта алады екен, айналасы түгел дерлiк дүңкiл-дүбiрге 
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көмiлдi. Құлыншақ енесiн сағалады, енесi топтың iшiне енiп 
жоқ болып кетедi, сондайда қалың нөпiрдiң iшiне тұмсығын 
батыра алмай шетке ытырына қашады. Сол сəт басқаларды 
киiп-жарып алдынан енесi көлбеңдеп шыға келедi де 
шұрқырап үстiне түседi. Кебеже қарын жасамыс байтал 
қатты-қатты кейiстiкпен үрейлi кiсiнеп ентелеп келгенде, 
дара лағып кеткенiнiң əбестiгiн түйсiнiп, керi орағытып, 
енесiне жанаған кезде мекiренген бiр ризашылық дыбыс 
есiтедi. “Шатақ болма! Адасып кетесiң деймiн! Адасып!” 
Енелi-балалы екеуi де қайта үйiрге жанайды. Төрт аяқтыға 
мiнген əлiгi едiрейiп, қос етегi жалп-жалп етiп соңдарынан 
қалмай келедi. 

Көпте...ен кейiн дымқыл иiсi шыққан, оның жанында 
төңкерiлген-төңкерiлген бiрдеңелерi бар, солардың жа-
нын да, астапыралла десейшi, өздерiн дедектетiп қуып ке-
ле жатқаннан аумайтын екi аяғымен шаншылып жүретiн 
үлкендi-кiшiлi мақұлықтар өрiп жүрген алапқа тiрелдi. 
Құлыншақ солардың бəрiн жатырқап едiрейiп үрке қарады, 
қолқаны бейтаныс ащы иiс қапты. Əлiгi екi аяғымен тiкейiп 
тұратын мақұлықтар шықылықтап бiр түрлi бейтаныс ды-
быс шығара жапырлай шуласып топ-тобымен берi қарай 
далбақтады. Құлыншақ қатты шошынып, құйрығын қысып, 
енесiне тығылды. Самал жел ғана шаңытқан сары далаға 
– ешкiм де мазаламайтын өзiнiң туған тып-тыныш “үйiне” 
кетудi қалады. Сол сəт кiбiртiктеп тұрған бұлардың бəрi 
түгел ығысып-ығысып, тағы да бiр жаққа бет алды, дымқыл 
иiсi мүңкiген бейтаныс бiрдеңенi шылп-шылп кештi де үлкен 
төрт аяқтылар сол тұяқ астындағы сұйыққа бас қойып, қылқ-
қылқ жұта бастады. Құлыншақтың тұла бойы дiрiлдеп кеттi. 
Топтың арасына қыстырылып сол қорқақтап тұрған сəтiнде 
енесiнiң жон арқасының үстiмен ұзын ағаштың баяу ғана 
жылыстап бара жатқанын сезген, мойнына жiңiшке, жұмсақ 
бiрдеңе iлiндi де ептеп керi демедi. Осы мезет қатты шошы-
нып, бар қайратымен атылып iлгерi ұмтылғанда, демi тары-
лып, босанып кете алмай тыпыршыды да қалды. Екi аяғын 
аспанға көтерiп тiк шаншыла, қоңыраудай сылдыраған əп-
əдемi дауыспен жаны ышқынып кiсiнеп жiбердi: “Ой, енесi-
ау, төрт аяқты жұртым-ау, көрмейсiңдер ме мынаны? Бунап 
барады, қылғындырып барады! Қарасаңдаршы ендi! Тағы 
қандай пəлеге ұрынғанымызды көрмеймiсiңдер ме? Босат 
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деймiн! Босат!” Бiр қапталында енесi, екiншi қапталында 
жүнi үрпиген жабағы, алды далиып  жатқан үрейлi сұйық 
– құлыншақ көзi аларып қатты састы. Жан дəрменiмен 
шыңғырып енесiн қайта-қайта көмекке шақырған: оның 
оқыранып үстiне түсiп өбектегенi болмаса, босатып ала 
алған жоқ. Екi аяқтылардың шуласқан мəз-мейрам дыбы-
стары естiлгендей болды, үйiр дүркiреп жан-жаққа быты-
рай бердi, құлыншақ қатты қылғынып көз жанарына əлiгi 
жiңiшке жiптiң арғы ұшын жiбермей талтайып тұрған екi 
аяқты аударылып-төңкерiлiп шалына берген, сол елес ша-
лына бергенде қырылдап тулады келiп, бұлқынды, мөңкiп, 
шегiншектеп басын олай да, бұлай да шұлғып аласұрды, 
бəрiбiр ешкiм де көмектесе алған жоқ. Көзiнiң алды 
қарауытты, қызылды-жасылды дөңгелек бiрдеңелер жанып-
сөнiп олай да бұлай жүгiре жөнелдi. Дүние қайта түнере 
бастағандай едi. Сол сəт сауырын жұп-жұмсақ бiрдеңе 
жағалай-жағалай келдi де, екi аяқты мақұлық қырық жыл 
көрмеген нағашы атасындай өлiп-өшiп мойнынан құшақтай 
кеткен. Тынысын тарылтып, демiктiрiп тұрған жiңiшке жiп 
босап жүре бердi, құлыншақ үркектеп тұрып тағы да бейта-
ныс ащы жиiркенiштi иiстi сезiндi, бiрақ қолдары тұла бой-
ына жайлы жұп-жұмсақ едi. “Кəнекей-кəнекей. Құлыншақ 
болғаныңа, айғыр болғаныңа.  Өйдөйт деген-ай, əдемiсiн-ай, 
əдемiсiн өзiнiң! Тфə! Тфə! Сабыр ендi. Сабыр... Жiгiт деген 
сөйте ме екен. Кəнекей”, Күңгiр-күңгiр айналып-толғанып 
келе жатқан, сабырлылыққа шақырып, басу айтып келе 
жатқан...

Бұл – құлыншақтың Иесi болатын. 
Бұның тұра  қашқысы келiп тыпырлағанына қарамастан, 

басына бiрдеңе кигiздi де, тiптi босатып жiбердi, еркiндiк 
бердi. “Алақай! Алақай!” Қаша жөнелген, сөйтсе басы бос 
емес екен, жаңағы мойынға түсетiн жiңiшке бiрдеңенiң ұшы 
əлiгiнiң қолында. Олай бiр, бұлай бiр бұлғақтап қиқаңды са-
лып бағып едi, ешқандай амалдың жоқтығынан ақыры iзiне 
iлесуге тура келдi. Енесi оқыранып, үстiне түсiп болып жүр. 
Кiшкентай екi аяқтылар көбейiп кеттi, айнала қоршап шу-
шу етедi. Бəрi де бұған жақындап келiп, қолдарын жүгiртiп, 
үстiн сипалап, құшақтағысы келедi, ержүректерi ғана қаш-
қалақтап тұрып сауыры мен мойнынан жұп-жұмсақ етiп си-
пап өтедi. 
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Құлыншақ құм төбенiң баурайындағы желiге тұқыртып 
байланды, балаң бостандық қапелiмде көзден бұл-бұл ұшқан 
едi, қатты азарланып көздерi жəудiрей боталап, өрiс жаққа 
қарап күлдiр-күлдiр кiсiнеп тұрды.                        

Иесi бұның тыпыршығанына қарамастан тұла бойына 
қол жүгiртiп баппен, байыппен сипаласын келiп, сипала-
сын. Құлақтарының түбiне бармақ батырды, алақанымен 
еп теп қана сағасын үгiттi, мойнын, кеңсiрiгiн, жотасын, са-
уырын шымырлатып тұрып, түу құйымшағына дейiн жай-
лы езгiлеген. Əлi жат, өгей болғанмен жағымды едi, еп-
теп қана бастығырыла бердi. Сөйте жүре Иесi бiрдеңе деп 
күбiрлейдi, даусы да жайлы ма, қалай, ащы емес, сол бапты 
күңгiр-күңгiр тек өзiне ғана арналған тəрiздi. Тұла бойын 
түгелдей уқалап жүрiп күбiрлейдi, күбiрлей жүрiп баппен 
уқалайды. Бұның асқан жүйрiк болатынын, желден де озып 
ке тетiндiгiн, ерке, əдемi, жақсы құлыншақ екендiгiн, ендi 
тəртiпке түсу керектiгiн, Иесi оған бiр түйiр де жаманшылық 
ойламайтындығын көрмей ме, мiне, тек қана тұлабойын си-
палап құрыс-тұрысын жазатындығын күбiрлеп қана айта 
бердi, айта бердi. Бұны шыркөбелек айналып, күйбеңдеп көп 
жүрiп алды. 

Үйiрдiң бəрi, соның iшiнде бұның енесi де, əлдеқандай 
жаққа əлдеқандай себептермен бет алды. Желiде өзi тəрiздi 
ноқталаулы тұрған ересектеу құлыншақтар ұзап бара жатқан 
дəулердi қимай бiр-бiрiмен жарыса құлдырай кiсiнесiп, бас 
жiптерiн тартқылады. Бұл да жұлқынып кiшкентай қоңырау 
тəрiздi даусына салып кiсiнедi, еркiндiктi аңсады, сар жел 
ғана ескен тыныш та оңаша “үйiне” кеткiсi келдi. Енесiне 
ерiп сол жайлауға тартқысы келдi, үйiрден қалмағанды 
қалады, бiрақ бұл тiлектi тыңдаған ешкiм де болған жоқ, ты-
пыршып қайта-қайта кiсiнеген, жуан кендiр арқанға тұқырта 
таңылып қорланған күйiнде қала бердi. 

Күн шыжып тұрған, таңдайы кеуiп қатты шөлiркедi, 
өзегi талып, мойны алдырмай қалды. Енесiн сазарып күте-
күте, тiптi болмаған соң  үмiт үзiп, шаршап мүлгiп жатқан-
да, дүсiрлеген таныс дыбыс естiлдi. Басын жұлып алып қа-
рағанда, үйiр көрiндi, ең алдында қарны салбыраған өз енесi 
əлдеқандай бiр жағымды дауысқа басып шоқытып келе жа-
тыр. Орнынан ұшып түрегелiп, қуанғанынан күлдiр-күлдiр 
кiсiнеп, құйрығын шыдамсыздана шұлғып шыбжыңдады. 
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Ноқтасын жұлқи тартып та көрдi. Ол да тұла бойын жыбыр-
лата иiскеп, бауырын төседi. 

Иесi əнебiр төңкерiлген домалақтардың бiрiнiң iшiнен 
шығып келiп, құлаққа жағымды əлденендей бiрдеңелердi 
күбiрледi. Еңкейiп тыпырлап тұрған бұның ноқтасын шештi 
де, енесiнiң бауырына жiбердi. Алақайлап ұмтылып келiп, 
жұп-жұмсақ емшекке бас қойған – сүттiң нəрi тұла бой-
ын тасқындай қуалады. Сəлден соң Иесi бұны  тамсанған 
күйiнде əрең тартып алып, желiге қайта тұқыртып байлап 
тастады. Ақ жаулықты бiреу биенiң бауырына жабысты. 
Бiраздан соң қайта босатты. Соңғы рет емшектi өз еркiне 
берген шақта құлыншақ əбден мейiрi қанып тояттаған, желiн 
əбден былбырап, үлбiреп қалды. 

Желiге ендi қайта байланғанда бастапқыдай тыпыршыған 
жоқ, сəл де болса көндiгiп тоқмейiл көңiлмен маужырап 
жатқан едi. Енесi төбесiне төнiп ұзын қыл құйрығын су-су 
еткiзiп тұла бойын қаққылап тұр. 

Кешқұрым салқын түсе Иесi келiп, күбiрлеп жүрiп 
құлыншақтың ноқтасын сыпырды, керiлiп тұла бойының 
құрыс-тырысын жазып алды да, ойнақтап, үйiрмен бiрге 
өрiске – шексiз кеңiстiкке кеттi. Ауылдан ұзай бере олай-
бұлай зымырап шапқылады келiп, шапқылады. Салқын 
ауаны сiмiре жұтты, аяқтарын еркiн созды, онан талтайып 
тұрып алып тұла бойын дүр-дүр сiлкiдi. Қалаған кезiнде 
енесiнiң бауырына жабысады, құлдыраңдап кеп өзiнiң 
көлеңкесiмен жарысып алады, тұла бойы жазылып кешкi са-
малда рақаттана сергiдi. 

..Күн қыза ноқтаға қайта түстi. Бiрте-бiрте бұл тiрлiкке де 
көндiге бастаған.   

Ноқталы жай бозқырау күзге дейiн созылды. Бұл кезде 
құлыншақ шөпке де ауызданып, сан еттерi бiлемденiп, жоны 
тегiстелiп, жылтырақ тықыр жүнi өсiп əлдеқайда ересектенiп 
қалған. Иесiне ғана болмаса, өзге адамға басын бермейтiн. 

Салқын түсе ноқтасы бiржола сыпырылды: əй дейтiн əже, 
қой дейтiн қожа жоқ үйiрмен бiрге асыр салып өле аңсаған 
шексiз кеңiстiк тек жел ғана жаяу жортатын сардалаға емiн-
еркiн сүңгiп кеттi. Аңсаған бостандық дəурен қайта оралған. 

Одан кейiн құлынның басына құрық тиген жоқ: тиер екен-
ау деп түйсiнген де емес, ен жайлауды жайлап, тойғанша жеп, 
мөлдiр бұлақтан қанғанша су сiмiрiп, бостандық дəуiрдiң 
бал лəззатын татардай-ақ татқан-ды.
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“Дүлдүл дəуренiм менiң”

Екi бiрдей жазды шығарып салып, екi бiрдей қарлы бора-
сынды қақаған қысты өткердi. 

Берекелi сары жаз-тұғын. Шөп атаулы əбден толысып 
пiскен. Мəуелерден сүт тамшылаған кез едi. Бетегесi белу-
ардан келетiн құмайтты далада еркiн сайрандап жүрген бiр 
кеште қыраттың астынан қараң-құраң етiп шыға келген екi 
аяқты əй де жоқ, шəй де жоқ, үйiрдi сыпыра қуып əлдеқайда 
жөңкiтiп ала жөнелдi.  

Алғаш көптiң ырқына көнiп, дүбiрден қалмай iлесе тартып 
отырған. Туғалы көзi үйренген өрiсi бiрте-бiрте қашықтап 
қалып бара жатты, түтiнi шыққан ақ шаңқан сорапты кешiп 
өттi, бұйырғынды жалды жағалай отырып кезеңнен де асты. 
Сонда да бұл үдере көшкен сүргiн жүрiстiң таусылар түрi 
болмады. 

Бұл кезде Теңбiлкөктiң бас еркi түп-түгел өзiнде-тұғын. 
Енеге тəуелсiз, өзiнше от оттап, су iшедi, бұрынғыдай ке-
бе жеқарын биенi сағаламайды, бiрде үйiрден оғаш, бiрде 
нөпiрдiң қалың ортасында. Емiн-еркiн бостан тiршiлiк ке-
шiп жүрген-дi. Жалы жерге сүйретiлген, тұяқтары күрек тей, 
құйрығы шұбатылған Ақбақай көсем үйiр бастар. Топ ты 
орағытып сонадай жерде оқшау жүредi, өзi суға құ латады, 
өзi шүйгiн шөптi өрiске алып барып жиi-жиi алыс қа көз са-
лып, бұлардың қауiп-қатерден аулақтығын бағар. Ол баста 
бұнымен инедей де шаруасы жоқ сол ай ғыр қазiр алакөздiк 
сыңай аңғартып, зорлықшыл мiнез көрсете бастаған. Бұлақ ба-
сында “слушайна” жас байталдарды жанай кетсе, құлақтарын 
жымып жiберiп, пышақтай тiстерiн ала ұмтылады. Сонан да 
жүрек шайлығып қалған, өзi құралыптас тай-құнандармен 
бiрге бұның да сонадай жерде үрпиiп тұрғаны. Үйiр түгел суға 
қанып, бұлақ басынан мамырлап шыққанша əудем жерде там-
санып қойып, өзi тəрiздi шетқақпай жүрген құнан-тайлардың 
ортасында үрпиiп тұрғаны. Мама биелер мен күлдiреген 
құлын-тайлар ыңқыл дап əбден суға қанып, өрiске қарай 
ұзай бергенше, ерiксiз қаңтарылып тұра бермекшi. Ақбақай 
айғыр бастаған үйiр түгел кеткен соң ғана суға жақындар. 
Ақбақайдың алакөздiгiне қарамастан үйiрден ешқандай қал-
ғылары кел мейтiн, сонадайда оңаша болса да бiрге жүретiн, 
қара үзбей бiрге жайылып, бiрге тыныстайтын едi. 
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Жайсаң жайылымнан, етене бауыр басқан өтен өрiстен 
ұзап бара жатқанын əлдеқандай түйсiкпен шымыр-шымыр 
сезiнген соң қайқайып бөлектенiп шықты. Аттылы екi аяқты 
қашықтан дауыс көтерiп, қамшысын бiлей айқайлап келiп, 
қапталдаса берiп едi, оның бұл қоқан-лоққысына пысқырған 
жоқ, əрi ұзай түстi. Əлiгi айқайын да зорайтты, шабысын да 
үдеттi. Теңбiлкөк құнан адымын кеңейтiп сар желдi, анау 
өкшелеп қалар емес. Қасындағы саяқтар екi-үш төбеге дейiн 
ерген де шашырай үзiлiп қала берген. Тiптi болмаған соң, 
беттi жайлауға бiржола бұрып алды да қос аяққа ерiк бердi. 
Əлiгiлер iзiме iлесер, сөйтiп жайсаң жайлауымызға қайта ба-
рармыз, отымызды оттап, суымызды сiмiрiп қуғын-сүргiнсiз 
өмiр кешермiз деп үмiттенген, олай болмады, ешкiм ер-
ген жоқ, жалғыз өзi ғана ышқынып тарта бердi. Екi аяқты 
Иесi көпке дейiн қапталдасып қалғысы келмеген, жалпыл-
дай шауып алдын орағытуға да əрекет жасап баққан. Соны 
түйсiнген Теңбiлкөк алған бетiнен қайтқан жоқ, құлашты кең 
тастап, ытырылып ұзап шықты. Бiр сəт қуғыншының аламан 
дүбiрi  естiлмей, қарасы үзiлген соң, шабысты бəсеңдетiп 
барып кiдiрiп, кейiн мойнын бұрса, Иесi қайырылып алып 
бүлкектеп кетiп бара жатыр екен. Шамалыдан кейiн бұйыр 
төбенiң арғы астына түсiп, төбесi шошаңдай қылтылдап 
ғайып болды. 

Екi жыл бойы басына құрық тимеген Теңбiлкөк Иесi 
түгiл адам атаулыны жатырқап қалған. Əлдеқандай жат  дау-
ыспен қышқырып айбат көрсеткен екi аяқтыдан үркердей-ақ 
үрiккен едi. 

Теңбiлкөк кең жайлауда ештеңеге түсiнбей аңтарылып 
жалғыз қалды. Жан-жағына таңырқай қаранып бiраз қипақ-
тап тұрды. Сонан кейiн үйiр iздеп күлдiреп кiсiнеп, олай да 
бұлай шапқылады. Жайлау құлаққа ұрған танадай тым-ты-
рыс едi. Түнiмен үркектеп жалғыздан-жалғыз түнеп шықты.  
Ертеңiне түс ауа алаңдап жүрiп бұлаққа да жалғыз құлады.    

Үш түнеп шыққан сəскелiкте аттылы екi адам келiп, екеуi 
екi қапталынан өкпесiн қысып, былай-былай тайсақтауға 
мұрсасын да келтiрмей, кешегi қашып келетiн жаққа қайта 
айдап кеттi. Құнан бұл жолы шығына алған жоқ, ерiктен тыс 
көнуге мəжбүр болды. 

Кө...өп жүрiстен соң ауыл маңында үйiрiлiп тұрған өз 
үйiрiне таңырқай-таңырқай күлдiрей қайта қосылған. Сонан 
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кейiн барлығы бiрге дүбiрлеп бiрiнiң бiрi өкпесiн қысып үлкен 
шым қораға қамалды. Алдымен үйiр олай-бұлай жөңкiлiп 
көне топырақтың шаңдағын көтердi, мес қарын биелердiң 
арасына түсiп тынысы тарылды. Бəрi де бiрiн-бiрi қақпайлап, 
бұның немен аяқталарын түйсiне алмай қораның iшiн ай-
нала қатты дүрлiккен сəтiнде қашықтан лақтырылған қыл 
арқан жылан тəрiзденiп мойнына сап ете түстi. Бiр сұмдықты 
сезiнiп ышқына ұмтыла бергенде, əлiгi суылдаған неме ысы-
рылып келiп алқымға тiрелдi де, əрi ұзай алмай қырылдай 
қасарысып, табандады да қалды. Үйiр көкала қою шаңдақты 
аспанға көтерiп түгелдей сыпырылып далаға дүбiрлей 
шықты, бiр аңғарса, бұл тыпыршып жалғыз қалыпты. Ор-
тада қақшиып тұрған темiр қазықтың маңында бiрнеше екi 
аяқтылар абыр-дабыр əбiгерге түсiп жүр. Бiрi таңдайын 
қағып “Так!”, “Так!”,  “Так!” деп сыртын айналып жақындай 
түссе, екi-үшеуi мұның мойнындағы арқанды шыжым-
дап қана сығымдай тартады. Құнан басын шайқалақтатып 
борпылдақ көңдi бұрқыратып қатты бұлқынды, қос аяқтап 
аспанға атылды, төрт тағандап шегiншектеп бақты. Оған 
да болған жоқ, қыл арқан қимылдаған сайын қысқарып, 
темiр қазыққа тарта бердi, барған сайын қырылдап тынысы 
тарыла түстi. Шексiз əлем қуырылып келiп аядай болған, 
ербеңдеп жүрген екi аяқтылар қарауытып олай да бұлай 
көлеңдеген, көзiнiң алды қанталап, əлем қып-қызыл өртке 
көмiлулi. Жан дəрмен екпiнмен алғы қос аяғын аспанға 
көтерiп, дуалдың арғы жағына атылды, бiрақ ысылдаған қыл 
арқан еркiне жiберген жоқ, бақайшағына дейiн дiрiл қағып, 
көз алды қарауытып бара жатты. Əлiгi ербеңдегендер жабы-
ла келiп, тұла бойы түп-түгел дiрiлдеп-қалшылдап жатқан 
бұның үстiне қонды. Бiр уақытта осыншама арпалыстың 
саябырсып, жан-жағын емiс-емiс қана болжауға шамасы 
келген шағында аңдаса, төрт аяғы бiрдей матаулы мүсəпiр 
күйде темiр қазықтың жанында теңкиiп жатыр екен. Тiптi, 
аяқтарын жинап, бұлқынуға да шамасы келмейдi, бiрақ бiр 
таңқаларлығы, басы бос...   

Еш нəрсенiң де өнбейтiнiне көзi жеттi. Ыңқылдап тыныс 
алуы да қиындай түстi. Жұлқына-жұлқына арыны басылып, 
əбден титықтап, көз алды қарауытып қалжыраған шақта 
манадан берi ыс та пыс етiп бұны матаумен əуреленген 
жұрттың бəрi тарап, құнан мəңгiрген күйi шым қораның 
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ортасында жападан-жалғыз қалған. Сол қалпында түнiмен, 
ертең күнiмен, тағы да бiр түн жатып шыққан соң, ертеңгiлiк 
Иесi келдi. Əбден қалжырап, жүрегi сазып, таңдайы кеуiп 
болдырып жатқан құнанның сағағын, құлағының түбiн, 
жонын ұзақ-ұзақ сипалады, сауырын қаққылап, татулыққа 
шақырды. Теңбiлкөк тұла бойын жиып жолатпауға əрекет 
етiп бағулы, бiрақ оған шамасы келмедi. Бұл қаншалықты 
жатырқағанмен, денесiн жиырып ала қашқысы келгенмен, 
əлiгi сипалау мен жылы үн құлаққа да, əбден қалжыраған де-
неге де бiршама жағымды болатын. Амалсыз шым-шымдап 
көндiкпеске болмайтын сыңай аңғартты.

Иесi əлдебiрдеңелердi күбiрлеп келiп, төстiгiне, шабына 
қол жүгiрттi. Қытығы келiп тұла бойын жиырғанмен аулаққа 
қайырып тастай алған жоқ, айбат көрсетер аяқтары матаулы, 
дəрменi де таусылған. 

Əбден болдырып көзiнiң алды қарауыта бастағанда, екi 
аяқтылар қайтадан үш-төртеу болып қаумалап тұрып бұның 
аяқтарын босатып кеп жiбердi. Теңбiлкөк құрысып қалған 
денесiн икемге келтiре алмай əрi аяқ астынан тап болған 
еркiндiкке сенер-сенбесiн бiлмей таңырқап сəл жатты да, 
бiр сəт орнынан апыр-топыр шалт атыла тұрды. Сол кезде 
көзiнiң алды қайта қарауытып, дүние дөңгеленiп жүре бер-
ген. Үстiне жеделдетiп тоқым салып, шап пенен төстен екi 
бiрдей тартпаны ыңқылдатып қысып тартқанда пəлендей 
қарсылық көрсете алған жоқ, сəл тыпыршыды да қоя салды, 
денесi икемге келмей, басы айналып өзiн-өзi билей алмастан 
мəңгiрiп тұрған-ды. 

Сонан кейiн монтаны солбырайып қалған құнанды 
Иесiнiң жалғыз өзi-ақ жетектеп алып кетiп, бұлаққа апарып 
суарды. Қатты қаталап қалған Теңбiлкөк бас алмай мұздай 
суды қанғанша iштi. Денесiне ептеп-ептеп шымырлап қуат 
ене бастаған-ды.    

Иесi сонан кейiн тағы да мəпелесiн келiп, құлаққа 
жағымды бiрдеңелердi айтып күбiрлеп, қышыған жерлерiнiң 
бəрiн түп-түгел тауып алып қасыды, үстiнiң шаңын сыпы-
рып, сылап-сипады келiп, сипады. Жатырқаған, аздап мойын 
ұсынып, үркектеп тұрып көндi, бұл кейпiнде əлжуаздығынан, 
шаршағандығынан, ең негiзгiсi, жетiмсiрегендiгiнен, мынабiр 
мəпелеген дыбысқа құлағын құшырлана тосып көнген-дi. 
Əйтпесе, əттең, бас еркi өзiнде болғанда, тұла бойына жел, 



265

күн жарығы мен ай сəулесi, ауадан басқа ештеңенi тигiзуге 
титiмдей де зауқы жоқ-тұғын. Амал нешiк... Қайтпек ендi... 
Еркiндiк деген арман құсы көзден бұл-бұл ұшулы...

 Өзегi талған едi. Бас бостандығын қалады. Демiн терең 
алып, салқын самал, жайсаң жайлауды аңсады, алайда 
шеңгелдеген қыл арқан тағы да жiберген жоқ, өресiн тарыл-
тып ерiк бермедi. 

Екi аяқтылар тағы да көбейген, дауыстарын көтерiп 
əлдебiрдеңе деп сөйлеп жүр. Бəрi де бұны көздерiмен iшiп-
жейдi, осы маң күйбең де күйбең, бiрдеңелердi көтерiп 
алып келiп, бiр-бiрiне даудыр-даудыр дауыс көтерiп əлек. 
Иесi таңдайын тақ-тақ қаққылап, аналардан озып шығып, 
қасына келдi де тағы да тұла бойын сипалай жөнелдi: 
сағағын, жалының көбесiн, жонын, сауырын... Сөйтiп мома-
қансып бiраз тұрды да, бұрынғы үлкен тоқымды ептеп қана 
сыпырып алып, жаңа бiр тоқым салды, бұның тұла бой-
ын дiрiлдетiп жиiркене шегiншектегенiне мəу деген жоқ. 
Соңынан маңдайы қақиған ағаш ер кептедi, салақтаған 
екi бiрдей темiр үзеңгi төстiгiн қақты: бұл қатты үркiп, 
кекшеңдеп басын алып қашып едi, аналар таңдайларын 
қағып, бейбiт достық пен бiрлiкке, татулыққа шақырды. Мы-
надай ерттеп алған қорлық пен зорлық үстiнде қаншалықты 
достық, татулық болмақшы едi, бəтiр-ау! Тұла бойы қалш-
құлш қалтырай жөнелдi. Iзiнен қалмай жабысып, “Так!”, 
“Так!” деп, таңдайын қағып жағаласқан бойы екi тартпа-
ны да қатты тартты. Сөйтiп əуреленiп жүрген Иесi жалп 
етiп үстiне қалай мiнiп алғанын бiлмей де қалды. Ал, ен-
деше! Мəссаған! Бұны қалай түйсiнуге болады? Титықтап 
шаршап, əрi өзегi талып тұрған Теңбiлкөк белi сынардай 
ыңқылдап майысып  кеттi. Ашу буып, сұмдық қорқыныш 
анта лай қамалап, аспанға қосаяқтап атылды келiп. Одан да 
болмаған соң бойда қалған бар қайратын жинап, таусылды 
ма деп едi, сарқыншақ қуат əлi де бар екен, қосаяқтап бос 
ауаны зу-зу тепкiледi. Арқан ұзарып, еркiндiк тиген тəрiздi, 
бекершiлiк екен, тек ұзарған да қойған пəлекеттiң екiншi 
ұшы сонадайдағы темiр қазыққа байланған. Иесi үстiнен 
түскен жоқ, тақымын қысып пəлекеттей жабысып алыпты, 
онысымен де қоймай қос қолтықтың астынан түрткiлейдi, 
қытықтап түрткiлейдi кеп. Манада зорлап салған темiр де 
езуiн жырып барады. Қарш-құрш шайнап түсiре алмай, оны-
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мен бiр əуре. Үстiндегi қара тастай зiл пəлекеттi аударып та-
стап құтылуға тырысты, жанұшыра аласұрды. Иесi түскен 
жоқ, жабысқақ қара пəле болып  жабысты да қалды. Бiр 
орнында тұрып алып өңкiдi, көңнiң түте-түтесiн шығарып 
шыркөбелек айналып шапқылады. Бас еркiн өзiне алғысы 
келген, саумал самал, жайсаң жайлауға кеткiсi келген.  Өкпесi 
өртенiп аузына тығылды, тұла бойынан əл-дəрмен кеттi. 
Сұмдық-ай, аяқтары еркiне көнбей дiрiл қағады! Көздерi 
қанталап, бақайшағына дейiн тер жуған, алайда жақсылық 
туған жоқ, қанша жұлқынғанмен Иесiнен бастап ерiксiз 
жабысқан пəлелердiң ешқайсысынан да құтыла алмады. 
Тiстi бақадай жабысты да қалды. 

Арпалыс күн ұзаққа созылған: құнан əбден титықтады. 
Ақыры, тұлабойы мүлде ырқына көнбей, сал болып қалған, 
сүйек-сүйегiне дейiн қан қақсап, көзiнiң алды қарауытып, 
денесiн түп-түгел тер жуып, езуiнен қан тамшылаған кезде 
барып  Иесi үстiнен түстi: ер-тоқымды алған жоқ, ауылдан 
ұзап кетiп олай-бұлай кездiрiп көп жүрдi, сонан кейiн ғана 
күн түспейтiн бастырманың астына қаңтарып байлап таста-
ды. Сiлелеп əрi азарға булығып тұрған құнан тырп етпей 
құлағы салбырап мүлгiген күйi таң асты. Бiрнеше күннен 
берi нəр сызбаған iшi шұрқырады, өңдiршегi кеуiп сiмiрiп-
сiмiрiп iшетiн салқын суды қатты аңсады. Таң сiбiрлене 
соққан салқын леппен бiрге денеге аздап қана шымыр-шы-
мыр нəр ене бастаған едi. Езуi удай ашиды, арқасы да ойы-
лып қалған тəрiздi, мойын етiнен бастап тұла бойының бəрi 
бақайшағына дейiн қан қақсап сыздап ауырады. 

Таң алагеуiм ата бастаған шақта Иесi келiп, алдына 
көкбалауса тастады. Əлдебiрдеңе деп күбiрлеп жүрiп тұла 
бойын үктi. Жұмсақ алақан ептеп болса да қаусаған денеге 
жайлы тиген. 

Бiрер күн тыныққаннан кейiн өткендегi азап түгелдей 
қайта басталған. 

Ендiгi кезекте Теңбiлкөк арқанға байланып шым қораны 
шыр көбелек айналмай, тiзгiндi үстiндегi Иесi алған. 

Келесi ретте осының барлығына бүлiк шығарудың тiптi 
де қажеттiгi шамалы екендiгiн, осындай-ақ икемдi тiршiлiк 
ке шуге болатындығына бiрте-бiрте ерiксiз мойын ұсына бер-
ген. 
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Теңбiлкөк бастығырылып, бiр иiнге келген шағында 
ұзатылатын қыздай күтiмге алынып, ерекше бiр бапқа 
түскен. Түн баласына ғана сəл тыныстар: өзге уақытта Иесi 
қасынан ұзамайды, иiсi мұрынды жаратын балауса шөптi 
əлсiн-əлсiн жаңартып салады, қолымен жем бередi, жетек-
теп апарып мөлдiр тұмадан əбден қанғанынша iшкiзедi, 
үстiне шелек-шелек су ақтарып, ағыл да тегiл шомылдыра-
ды. Асау құнан жаңа тiрлiкке көндiгейiн дедi.  Өз қолымен 
жем бергенiн күтетiн болды, өз қолымен жетектеп суға 
алып кеткенiн аңсайтын болды. Иесiнiң келе жатқанын, 
аяғының тысырынан-ақ сезiп, жалт қарап, елеңдей бастай-
ды, бастырманың астына енгеннен-ақ Иесiнiң жағымсыздау 
қышқылтым бiрдеңе аралас иiсiн тартып, орнында тұрмай 
алдынан шықпаққа ұмтылып, шылбырын жұлқылап тыпыр-
ши бастайды. “Моһ!”, “Моһ!” деген дауысын естiп қолынан 
жем жеп, үстi-басын мап-майда сипалаған соң барып жаны 
жай табады. Ие қасында болса жеттi, ештеңеге алаңдамай 
мамыражай тоқмейiл күйге енетiн. 

Сонан кейiн екеуi оңаша кешкi самалмен ауылдан асып 
барып қыдырыстап қайтады...

Сонан кейiн тұла бойын үгедi... Сонан кейiн жем бередi...
Сөйте-сөйте Теңбiлкөк құнан Иесiне əбден-ақ бауыр 

басқан. 
Иесi кешкi самалмен ауыл сыртына мiнiп шыққанда, тұла 

бойын қаулай ыстық қан жүгiрiп, бойы тартылып ширай 
түсетiн. Басын тiк көтерiп, жан-жағына елеңдей үрке қарап, 
аяқтарын қадап басып, маңғаз, сұлу, тектi аттарға тəн кейiпке 
енетiн. Иесiнiң тақымы мен жүген қағысынан, қамшыны 
бұның денесiне тигiзбей жай ғана баппен сипап отырысынан 
жарасымды əсемдiктi iштей түйсiнетiн. 

Бiрде далаға үш-төрт атпен қатар, талас шықты. Адам-
дар өзара дабырласып сөйлесiп келедi. Ауыл артта қалған, 
алдарында көсiлген кең жазық үп еткен желмен тербелiп, 
құбылып керiлiп жатыр. Делебесi қозып, қасындағы ат-
тардан қол созым озып, ауыздығымен алысып, олардың 
қатарласып келе жатқандарын да ұнатпай, iштей егес күйдегi 
сəтiнде соны бiлгендей-ақ Иесi тақымын қысып қалды. Сол 
мезетте-ақ ытырынып оқтай атылып кеттi. Жанындағылар 
да қабаттаса дүрсiлдей жөнелген. Делебесi онан сайын 
қозып, қатты елiккен бапта шұғыл басын шұлғып тiзгiндi 
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тартқылады. Мыналарды соңына тастап, қарасын көрсетпей 
озып кеткiсi келдi: оған төрт аяғы бiрдей, өзiнiң қазiргi күйi, 
бүкiл денесi түп-түгел сергек те дайын болатын. Алайда 
Иесi тiзгiн тартып, бұны ырқына жiбермей тежеп отыр-
ды. Пəленбей тұяқтың дүрсiлi даланы басқа көтердi, сауыр 
жағындағы пар-пар еткен өлермен дыбыс құлағын шақты. 
Шоғыр дүмелiп топтанып келедi, көпке дейiн бiрiнен бiрi 
алыстаған жоқ: оған Иесi жiбермедi. Iште əлдеқандай егестiң 
қыжылы бұрқ-сарқ қайнады. 

Теңбiлкөктiң бiр аңғарғаны, əрi қатты егескенi: сол қап-
талындағы Құлажирен қалар емес, көздерi шатынап кеткен, 
танауы шелектей болып аяқтарын еркiн тастап келедi. Соның 
шатынаған көзiн көрмей, дыбысын есiтпей ұзап кетудi қалап, 
ауыздықты қатты тiстелеп, басын жұлқылай жүгендi шiрей 
тартқан. Иесi тағы да көнбедi, бiрнеше рет əрекеттенiп бағып 
едi, қолы қарысып қалғандай. Құлажиреннiң шұбатылған 
құйрығын, алшайып кеткен аяқтарын ап-анық көрдi, тұяқ-
тардан бұрқырай атылған топырақтан жасқаншақтады, өзi 
жермен-жексен болып жатып қалыпты. Ентiгiп ұзап кетiп 
барады. Теңбiлкөк Иесiнiң бас еркiн бермегенiне, адымын 
тарылтып, анадан оздырмағанына қатты қитықты,  басын 
əрi-берi жұлқылап, қолды-аяқта тұрмай көздерi шатынап 
озған атты iшiп-жей азарлана аласұрды. 

Төрт-бес аттан құралған шоғыр қозыкөш жерге дейiн 
осылайша тақым жазысқан да ат басын тартқан. Кейiн 
қалғандар шамалыдан соң барып жеттi. Теңбiлкөктiң бойы 
ендi бусана бастап, қолтығының асты ғана жiпсiп едi, қатты 
аласұрып бiр орнында тұра алмай бебеу қағып бiразға дейiн 
басыла алмады. 

Қайтар жол жай аяңға ауысты. 
Осы оқиға бiрнеше рет кешқұрым қайталанумен болған 

едi: əр күн сайын қайтар жол ұзай түскен, құнанның сiңiрi 
үзiлiп, ақыры бойында арам етi қалмай, сып-сидам, жеп-
жеңiл күйге ендi. 

Тағы бiр кеште Иесi бұны жетектеп келiп, үркектеп, 
шегiншектегенiне қарамастан зорлап қара үйге жалғыз 
қамады, үстiне ап-ауыр киiз жабу жапты. Киiз есiктi бекiттi де 
ысылдап-пысылдап жүрiп ортаға алаулатып от жақты. Кебу 
тезек бықси жанып, тар үйдiң iшiнде олай-бұлай шалқыған 
да ащы түтiн көкiректi қапқан. Иесi отқа басын сұғып 
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жiберердей тоңқайып, қып-қызыл болып күшене үрлеген 
соң, айқара ашық түндiктен ащы түтiн шаншыла көтерiлдi 
де сəлден кейiн қып-қызыл шоқ маздады. Сонда барып 
көңiлi жайланған. Иесi төр жақта тiзесiн құшақтаған күйi 
ыңылдап əлдебiр əуенге басты. Оң жаққа үйiлiп тасталған 
қу тезекке қолын созып ұмтыла түсiп, ортадағы отқа дүрс-
дүрс тастайды. Теңбiлкөк бүйiрiн қыздыра бастаған оттан 
үркектеп шегiншектеген. Бiрақ барар жер жоқ, басы байла-
улы өзi аядай жер. Иесiнiң бұнымен ешқандай да жұмысы 
жоқтай ыңылдап отыр. Қапырық тынысты тарылтты, отқа 
көлденең тұрған құнанның бауыры  қызды. Ол көңiлденiп 
жабудың астына қолын сұғып жiберiп, терiн алақанымен 
үгiп-үгiп тастады да, ендi оң қапталын отқа қаратты. 

Ие оттың жанына шоңқайып отырып алып, тағы да əлiгi  
əуенiн бастады, басы күйелеш-күйелеш томар көсеумен 
шоқты əлсiн-əлсiн түрткiлеп қоздатып қояды. 

Тұяғына дейiн тер құйылды. Көзiне де ащы тер төгiлген. 
Иесiнiң бұнымен жұмысы жоқтай, əлдебiр ойға шомып 
мүлгiп отыр. 

Түн ортасынан ауып, жұрт аяғы тегiс басылып, иттердiң 
жақтары семген шақта, бұның жабуын көтерiп, қол жүгiрттi, 
терiнiң дəмiн татты да, сауырынан қаққылап кетiп қалды.  
Шоқ бiразға дейiн маздап, күреңiтiп барып бiрте-бiрте семе 
бастады. 

Теңбiлкөктiң терi шүмектеп жалғыздан-жалғыз қалған-
ды. Таң салқынымен денесi бiрте-бiрте суи бастады. Бойы 
ширығып бiраз жеңiлденiп қалған. 

Күн көтерiле iрге мен үзiктiң сан тесiктерiнен қызғылт 
сəулелер анталай сығалаған көзге Иесi келiп, киiз үйден же-
тектеп алып шықты. Асықпастан, саспастан бiр төбеден əрi 
құлап ауылдан ұзап көп жүрдi. Құнанның денесiн салқын 
ауа аймалай қапқан, тынысы кеңiп, түнiмен ұйып қалған 
аяқтары бiрте-бiрте ширай берген.  Өзегi талып қалған екен. 
Мойын жетер жердегi шөптi ашқарақтана орып келедi.                  

Сəскелiкте бастырманың астындағы орнына қайта əкелiп, 
жабуын сыпырып алды. Сол кезде құнанның тұла бойы 
серiппедей дыңылдап қатты ширығып тұр едi. 

Тағы бiр сиыр сəскелiкте, жаңбыр сiркiреп өткен күнi, 
ауыл маңын дүбiр көтердi. Иесi басын орамалмен таңып 
алған жеп-жеңiл баланы үстiне қондырып, алаңға жайтаңдап 
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шыға келгенде, ауылдың батыс жағындағы етек қара құрым 
болатын. Теңбiлкөк жылқыларды көрген кезде қатты 
елiрiп басын жұлқылап, ауыздығын шайнады. Бас  ырқына 
жiберген жоқ. Асықпай келiп, нөпiрдiң арасына сүңгiдi 
де, бiрден сапқа тұрды. Осы сəт өзге аттар да жан-жақтан 
бiртiндеп келiп қаумалана бастаған. Қалың топ шұбырынып 
төбеге асылды. Əлдебiреудiң шаңқылдаған ерекше дауысы 
құлақ жарады. Адамдардың ың-жың гуiлi де молая түстi. 
Ылғи тыпыршыған сыпсың жылқылардың тобыры қатарға 
бiрыңғайлана берген.

Теңбiлкөк ауыздығын қашыр-қашыр шайнап, құлағын 
қайшылай  кiрдi. Аяқтары жеп-жеңiл, тынысты еркiн алып, 
елiгiп қолтық сөгiлер шабысты тiлеп тұрған. Əлдебiр бəсе-
кенi iштей сезiп, түйсiндi.

Əлiгi таныс айқай қаттырақ естiлдi де, қызыл жалау желп 
етiп төмен түскенде, алға озып сапта тұрған топ ышқына 
ытырылып үзiлiп шыға бердi. Ат тұяқтарының дүрсiлдеген 
дүбiрi құлақты жарды, бұлар жел жаққа мүлт бұрылды. Ендi 
оң жағы тыныштық, мүлгiген, дөңгеленiп алып қашып бара 
жатқан жусанды дала, сол жағы қара құрым дүбiрге айнал-
ды. Жүйрiк көңiл сол қара құрым дүбiрдi түгелдей соңға та-
стап, ұзап-ұзап қара үзiп кетудi əбден-ақ тiлеген. 

Бəсеке!  
Бəсеке!      
Тұлабойын бақайшағына дейiн түгел қыздыратын бə-

секе лi дүбiрлi дəурен шынттап басталған. Алайда тағы да 
тiзгiн тартылды. Қаны шекеге дейiн тызылдай тасып, ба-
сын шұлғып, жүгендi соза ауыздық шайнады, құлақтарын 
қайшылап, қатты жұлқынды. Көздерi елiре шатынап кеткен. 
Бəрiбiр еркiне жiбермедi. Нөпiр болса жердiң төбесiн ойып, 
дүбiрлеп, тұтасып келедi.  

Төбенiң үстiн қарауыта жапқан топ бүйi шағып алғандай 
аспанды бастарына көтерiп шулап қоя бердi. Қиқу! Айқай! 
Желiкпе ду! Əркiмнiң қолында бiр-бiр бөрiк жалп та жұлп 
ербеңдейдi.  

Екi-үш айналыс арпалыспен өттi. Төртiншi айналымда 
əнеугүнгi Құлажирендi дəл алдынан көрдi, бұның көзiне 
топырақ шашып, жермен жер болып жатағандап жосылып 
барады. Ақшулан құйрығы тыртаңдаған салбөксенi мазақ 
еткендей көз алдында су-су. Басын шұлғып-шұлғып жiбердi. 
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Сонда да еркiндiк тиген жоқ. Жүгенiн ердiң басына орап 
тастаған тарамыс бала қатып қалған, қыңбады. Бесiншi 
айналымда Құлажиреннiң ақшулан құйрығы шошаң етiп 
тасаға сүңгiп кеткенiн көзi шалды.  Өзiнiң сырт жағынан да 
қалың дүсiр есiтедi, бiрдi-екiлi емес те, тұтас шоғыр. Бiрiн-
бiрi жiбермей, бiр-бiрiнен ұзап шыға да алмай, тобымен 
ақтарылып келедi. 

Теңбiлкөк қатты жанықты. 
Келесiде барып, зарықтырып-зарықтырып, титықтатып-

титықтатып келiп жүгеннiң ер басындағы түйiнiн ағытып, 
құнанның бас еркiн өзiне берген. Сол сəт аяқтарын ба-
рынша еркiн сермеп ытырыла жөнелдi. Құлашы жазылып, 
тұла бойдағы түйткiл ептеп-ептеп қана ыдырай бастаған. 
Теңбiлкөктiң төрт аяғы ендi ғана өз еркiне тидi: серiппедей 
жиырылып атылды, жер дөңгеленiп сырт айналып қалып бара 
жатты, суылдап дауыл естi, сонан соң... жайлы тыныштық, 
жанның рақаты.  Өзге ештеңе жоқ. Шыркөбелек айналған 
жер, құлақтың түбiн ысылдай тiлген дауыл ғана. Қалың 
нөпiрдiң қарасы батты. Бала жалынан құшып жатып алды да 
тақымын қысып-қысып жiбердi. Ерiк дегеннiң, өз басының 
бостандығы өзiне шынттап тидi дегеннiң осы екендiгiн 
Теңбiлкөк түйсiне қойды. Əр жерге тiгiлген қызыл жалау-
шалар бiрiнен кейiн бiрi жылт-жылт жоғалып қалып жатты. 
Теңбiлкөктiң тынысы кеңiп сала бергендей. Ойпаңнан шыға 
келгенде, жарқ етiп Құлажирен көрiндi. Бала қышқырып 
қамшы үйiрдi. Үздiк-үздiк қиқу төбесiн ойып, тұла бойын 
қамшыдан бетер осқылады. Құлажирен кейiн ысырылып 
жақындай түстi. Құлажирен теңестi. Төбе басындағы жұрт 
аспанды жерге түсiрдi. Сол желөкпе топтың тұсынан өте 
бере Құлажирен артта қалды. Пырылдаған дыбысты құлағы 
шалды, төрттағандап жермен жексен болып, көздерi шаты-
нап қалып бара жатқан Құлажиреннiң жаныға аласұрған 
егесiн бүкiл денесiмен түйсiндi. Теңбiлкөктiң кеудесiнде тек 
жаны ғана бар, аяқтары құйғыта ұшырып алып бара жатқан, 
елiрген шаршы топ жүйрiк мерейiн үстем етiп ұшырып 
алып бара жатқан. Ендi Құлажиреннiң дүсiрiн, шелектей 
желбезегiнiң пырылын есiтпеске тырысты. 

Қарақұрым жұрттың қолдары ербеңдеп аспанды жер-
ге түсiрiп делiқұлданып кеттi. Теңбiлкөк құнан еркiн со-
зылып ұзай берген, ұзай берген. Ендi мамыражай қалыпқа 
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түстi, денесi түгелдей өз ырқына көнiп, тынысы кеңiдi. Шын 
қара үзген соң асыққан да, ентiккен де жоқ, бабымен ғана 
емiн-еркiн аяқ тастап отырды. Межеге жақындағанда, қақ 
жарылған қалың топ тағы да құлақ тұндыра шуласқан сəтте 
Иесi бұны ешкiмге көрсетпеске тырысып, қырдан қыр асы-
рып жетектеп алып кеттi. Айқай-шу тым-тырыс басылғанмен 
жаңғырығы құлақта ұзақ уақыт шыңылдап тұрып қалған. 
Теңбiлкөк сабасына бiрте-бiрте түсе бастады. 

Иесi бүгiн ерекше көңiлдi, күнұзақ жанынан шыққан 
жоқ, оңаша алып кетiп жаяу кездiрдi, тұла бойын сипалап 
өбектеумен болды. Көз байлана бастырмадағы орнына алып 
келiп, көкбалауса салып, дорбамен жемiн берiп жайлады да, 
тағы да жанында өбектей күйбеңдеп ұзақ жүрiп, ел орынға 
түгел отырғанда ғана кеткен. 

Аз күнде даңқының дүрiлдеп осы құмды өңiрге кеңiнен 
тарағандығынан Теңбiлкөк құнанның, əрине, титiмдей де 
түйсiгi жоқ-тұғын. Бiр ауыздан екiншi құлаққа, екiншi ауыз-
дан үшiншi құлаққа iлiнiп атқұмар, баққұмар шаруа қазақтың 
көңiлдерiн бiр өсiрген. Көргендер құнанның аяқ алысын, 
екпiнiн, мүсiн денесiн таңдай қағысып күпiтiп айтты, күпiп 
тұрып тыңдағандар онан арман күпiтiп асырды. 

Теңбiлкөктiң басына бақ орнаған. Сол жазда бəйгеге 
үш рет түстi. Таңқаларлығы, үш рет те қас қылғандай 
Құлажиренмен бəсекелестi, өзге тобыр бəсекеге тiптi де 
тұрмайтын, шаңына көмiлiп, құйрығын да тiстей алмай түу-
түу қашықта қалатын. Ал Құлажиреннiң пырылын есiтсе-
ақ жанын қоярға жер таппай тыпыршып тұла бойына қаны 
тасып, тұяғына дейiн қызып кететiн күйге түсетiн болды. 
Құлажирен сонысына егескендей дəп қазiр сауырынан тiстеп 
бiр шетке лақтырып тастайтындай, төрт аяғымен таптап 
жерге сiңiрiп өте шығатындай ентелеп, бұның зəре-құтын 
алып, үрейлендiрiп ентелеп келiп, ентелей төнiп отыратын. 
Теңбiлкөк құнан жарыс тек Құлажиреннен ғана озу деп 
түйсiктi. Озу, тек қана озу, құлақ түбiнен жарып шығатын 
оның пырылдаған дыбысын есiтпеу, қалай да есiтпеу...

Бəсеке!  
Бəсеке!      
Бозқырау күзде басқа еркiндiк тидi. Иесi жетектеп алып 

келдi де жайлауды еркiн жайлап жүрген үйiрге ноқтасын 
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сыпырып қоя берген едi. Үркектеген топты жағалай иiскеп 
жеке-жеке “танысып” шықты. Қысқа сыпсың кейпiнен ары-
лып, сiңiрi жуантып түстi. Қыс қарлы, борасынды болған, 
бiрақ үйiрдiң берекесiн ала алған жоқ, бiрде үстiрттiң, бiрде 
жықпыл құмның ықтасынын тебiндеп  күн кештi, Теңбiлкөк 
қоңын берген жоқ.

Тағы да жадырап жаз келдi. Қарлы қыстың көктемгi шөбi 
шүйгiн, жамырай қаулап, дүркiрей көтерiлдi. Үйiр жусанды 
жайлауды кешiп, емiн-еркiн шарлаған. Теңбiлкөк дөненнiң 
буын-буынын желiк қуалады, мекiренiп қысырақтарға өлер-
мендене емiнетiн мiнез тапты. Үйiрде жанжал жиi шығатын 
болды. Бұлаққа құлаған кезде əлдеқандай қысырақ алдынан 
бұлаң-бұлаң көлденеңдегенде жанай кетсе болды, Ақбақай 
жалы жалбырап құлағын жымитқан күйi, тiстерiн ақситып, 
бұған тұра ұмтылады келiп. Екеуiнiң өрелi оты жанбай 
қойды. Сауырына тағадай болып дақ түстi. Бұл да еркектiк 
танытып айбат шеккенде, алқымын ала екi рет мықтап теп-
кен едi, содан төстiгi қақсап, көпке дейiн алдыңғы аяғын сыл-
тып басып жүрген. Ендi үйiрге еркiн араласып кете алмай 
қорғалақтап шеттей бередi. Қасында екi-үш жабағы,  ана-
дай жерде бөлек “отау тiгiп”, əйтеуiр Ақбақайдың қомақты 
үйiрiнен қара үзбейдi. 

Ертеңгiлiк аяқ астынан қоқысты аспанға көтерген апалақ-
сапалақ дауыл соғып, тұтасқан қарала бұлттарды жөңкiтiп 
қуып алып кетiп, түс ауа жайма-шуақ бола қалатын күнi 
ымырт үйiрiле аттылы адам келдi. Күтпеген сəтте қыраттың 
арғы жағынан төбесi шошаң ете қалғаннан бастарын жұлып-
жұлып алған, өткен жылдан берi адам қарасын көрген жоқ-
тұғын. Аттылы үйiрге бұрылмастан бөлектенiп аңтарылып 
тұрған топқа тура салған едi. Бұлар не болғанын түсiнбей 
үркектеп əрi ығысты. Анадай жерге атын тастап жаяу келдi. 
Қолындағы дорбасын алдына тосып, “Моһ, моһлап” сона-
дайдан дауыстай жылыстаған. Теңбiлкөк едiрейiп, үрпиiп, 
қашқақтап тұрды да таныс бiреудi, таныс болғанда өзiне 
тым етене жақын Иесiн, емiс-емiс шырамытты. Сəл кiдiрiп 
тұрды. Таяп келгенде иiсiнен сездi – сол екен. Ептеп келiп са-
уырынан, сонан кейiн мойнынан қасыды, сағағын, құлақтың 
түбiн жанға жайлы етiп бiраз сипалап тұрды да аузына сұлы 
тосты. Қытығы ептеп қана бəсеңсiп, бұрынғы таныс қол, та-
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ныс алақан бойын жiбiтiп, сəл де болса жуасыта бастаған. 
Сұлының сағындырған таныс иiсi мұрын қытықтады. Аздап 
дəм алып көрiп, сонан кейiн күтiр-күтiр шайнады. 

Сол күнi жетекке ерiп, бұрын өзi тұрған, қазiр жат тартқан 
бастырмаға келдi. Үйiр болса не болғанын түсiнбей бұларға 
едiрейiп қарап жайлауда қалған. Соларды аңсап, қарайғанға 
жалт-жұлт елеңдеп ауылды басына көтерiп, қайта-қайта 
кiсiнедi. Сағым жортқан жонға, еркiн жайлауға кеткiсi келдi. 
Бiрақ ол тiлегiне құлақ асарлық ешкiм жоқ. Апта күтiм 
көрдi. Ақбақай айғырдың тiсi тиген тұс қарақотырланып ба-
рып бiтiп кеткен. Қазiр орнында тырнақтай ақ жүннен өзге 
ештеңе жоқ-тұғын. 

Теңбiлкөктi жаңа жас үйiрге əкеп қосқанда əбден-ақ ба-
бында тұрған. Алғаш аңтарыла таңырқап тұрды да жаңа жас 
қауыммен кiбiртiктей жүрiп, жекелей иiскеп түгел “таны-
сып” шықты. Қулықтар үркектеп жатырқай қоймады, қайта 
жұғыса түсiп, бұған жанасып ұзақ уақыт күрт те күрт үйездеп 
тұруға бейлi екен. Екi-үш құлыншақтың, тiптi де залалы 
жоқ, емшек болса болғаны, топты айналып құлдыраңдап 
шапқылай берсiн.

Теңбiлкөк ескi жайлауды iздеген жоқ. 
Теңбiлкөк мына жаңа үйiрдiң қожайыны өзi екенiн бiрте-

бiрте түйсiндi, ешкiм де алакөзденiп азуын ала жүгiрмедi, 
өкпеге сарт та сұрт тепкiлемедi, ылғи ғана бұның ыңғайына 
жығылған жұрт: өрiске өзi алып шықты, суға өзi құлатты, 
көрiнген қарадан қызғанып, жанын шүберекке түйiп, 
қарайғанға айбат шегiп бiр айғай жерде елiрiп жүрсiн. 
Үйiр əбден қанып болмай суға бас қоймас, үйiр айналадағы 
тыныштыққа сенiп көкбалаусаға алаңсыз тiс салмай, сынық 
шөп сындырмас. Қара көрiнсе болды, сол жақты айна-
лып, бейтаныстың анық-қанығын бiлмей тынши алмайтын 
желөкпе күйге жеттi. 

Сондай бiр əрi беймаза, əрi салтанатты қарекет басталған. 
Ми қайнатар шiлде. Сəске түс едi.  Өзге үйiрлердiң 

бiрсыпырасы топ-тобымен бұлақтың жайылма суында са-
баттап тұр да, бiрсыпырасы сонадай жерге ұзап өрiске бет-
тей бере кiдiрiстеп қалған. Бұлар үйреншiктi орынға беттедi. 
Теңбiлкөк секемденiп, үйiрдiң оң қапталын алып оқшаулау 
келе жатқан, сол мезетте ана бiр топтан Құлажиреннiң үзiлiп 
шығып, əй-шəй жоқ бұның үйiрiне бет алғаны. Шеттеп қалып 
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тұрған ала шап бие мойын созып соған икемделе бердi.  Бұл 
дереу қуалап барып, құлақтарын жымырайтып, пейiлi бұзық 
неменiң сауырына тiстi салып жiбергенi – ол қайқалаңдап, 
тапырақтай келiп, үйiрге қайта қосылды. Құлажирен бол-
са əй-шəй жоқ айдалада күжiрейiп, жалын тiкiрейтiп, со-
надайдан айбат шеге осқырынып қойды. Теңбiлкөктi аяқ 
астынан ашу буып, құлақтарын қайшылап жiберiп, айбат 
шегiп жер тарпыды. Осқырынып, тұла бойын ширатып, 
“аулақ жүрiңiздiң” белгiсiн бердi. Құлажирен қайтар сыңай 
танытудың орнына бұған қарап осқырынып қойып, жалын 
күжiрейтiп, айбат шегiп ол да жер тарпып жақындай түстi. 
Басын кiлт көтерiп, құлақтарын жымып алған. Иiскесiп көрдi 
де бiр-бiрiнен қайтпас сыңайларын аңғарды. Осқырынып, 
даланы бастарына көтерiп екеуi де бiр сəтте тiк шаншылды. 
Алдыңғы аяқтың тұяқтары сарт та сұрт қақтығысып қалған. 
Аяқтары жерге тиген кезiнде Құлажирен бұның жалына тiс 
салды. Теңбiлкөк кiлт құлай бере тез қайырылып босанып 
шықты да кеудеден қабаттай тепкiлеп жiбердi. Құлажирен 
құлақты жымырайтып алып өлермендене қайта ұмтылды. 
Көзiне қан толып, тұла бойын дiрiлдеген ессiздiк билеген. 
Екеуi де қайта шаншылып, бiрiн-бiрi iлiктiре алмай, бiрақ 
алдыңғы аяқтарымен тепкiлеп əлектендi. Аяқтары қайта 
жерге тигенде, Теңбiлкөктiң тiстерi тiзеге iлiнген, кеудемен 
қатты соғып омақа асырды. Құлажирен апыл-ғұпыл тұрып, 
тез бұрыла бере артқы аяқтарымен салып-салып өткенде, 
Теңбiлкөктiң шықшытына жанай тиген тұяқ көзiнiң отын 
жарқ еткiздi. Бiрiн-бiрi айналып айбат шегiп осқырынып 
тұрды-тұрды да, күмбiрлей кiсiнесiп қайта ұмтылысты. 
Қатқақ жердiң топаны шығып, түтеленiп кеткен. Аспанға 
шаң көтерiлдi. Екеуiн де тер жуды. Берiлiсер сыңайлары 
жоқ. Тепкiден, тiстен қашып сытылып шығады да, сол 
бетiмен маңып кете бермей, оқыранып, көздерi қанталап жер 
тарпып дереу қайта оралады. Топалаң тағы басталды. Ендiгi 
бiр текетiресте Теңбiлкөктiң тiсiне Құлажиреннiң алқымы 
iлiндi, қатты шайнап, сiлкiлей тартып, тарпып қалғанда, 
айғыр омақаса жығылып, бiразға дейiн басын көтере алмай 
мəңгiрiп жатты. Теңбiлкөк аяқтарын жұлқына сермеп та-
стап, жал-құйрығы күдiрейiп анадай жерге озып шыққан. 
Құлажирен орнынан сүйретiлiп тұрды да үйiрi жағына сыл-
быр қырындап ығыстай бердi. Теңбiлкөк осқырынып тұрып-
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тұрып Құлажиренге қайта ұмтылып, көзi тоймайтын сұғанақ 
неменi жөңкiлте қуып, құйрығын бұтына қысып, төстiгiн 
қосаяқтап сарт та сұрт тепкiлегенiне қарамастан сауырға 
тiстi аямай салып, шыбын жанын көзге тағы бiр көрсетiп 
ышқынтып жiбердi. 

Құлажирен сонан кейiн бұның үйiрiн төңiректемейдi, 
бұлақ басында тоқайласқан кездерiнде ығысып, аулақтау 
жүретiн болды. 

Солбiр шақ Теңбiлкөктiң күрмеу жiптей қысқа ғұмырын-
дағы мейманасы тасыған еңбiр ғанибет кезеңi едi: мүлгiп 
жатқан сары жонның жалғыз қожасындай мамыражай еркiн 
күн кештi. Күн аптаға, апта айға, ай жылға ұласып, жылы-
стап жайбарақат өтiп жатты. Жаз соңынан күз, күз соңынан 
қыс, одан кейiн сағынтып болса да жайма-шуақ жаз қайта 
оралатын. Жалғыз ғана тəңiрi – Иесi, содан өзге адам бұның 
жалына қолын тигiзген емес, ешкiм несiбесiн жырған емес, 
үйiрiне көз сұғын қадаған емес.  Өзi болса үйiрдiң тəңiрi, 
от мол, су қанық. Ешкiмнен титiмдей қағажу көрген жоқ. 
Дəурендей-ақ дəурен едi. 

Боранды қыстың мазасыз шақтары да болған-ды. Бiрнеше 
күн, бiрнеше түн жабысқақ жылымшы қар көктен жауып, жер-
ден бораған. Шашадан əлдеқашан асқан күртiктi тебiндеп, 
құм жықпылдың қойнауында үйiрiлiп үйездеп тұрған. Үс-
терiне қар жабысқан, кiрпiк суланған, арқалыққа мұз да 
ұстаса бастаған едi. Қою қараңғылық болатын. Боран үйiрдiң 
апшысын қуырып тапжылмастан соғып түр. Сыңсыған ащы 
да зарлы дауыс тұла бойын дiр еткiзiп, Теңбiлкөктi қатты 
шошытты. Сол сəт үйiр тұтаса дүркiрей қозғалып, беттерiнiң 
ауған жақтарына топылып зыта жөнелмекке бiрiн-бiрi 
қаққылап, топырлай үрiктi. Теңбiлкөк басын жұлып алып, 
олай да бұлай елеңдедi, ширыға шоқытып үйiрдiң алдына 
шықты. Əлiгi бейтаныс зарлы дыбыстар жан-жағынан жамы-
рай көбейiп, жақындап, төбе құйқасын шымырлатып берсiн, 
тұла бойы тұяғына дейiн дiрр... етiп қатты шошынды. Үйiр 
онан сайын тызалақ қақты, шұрқырай жанығып, беттерi 
ауған жаққа дүбiрлей ақтарылды. Теңбiлкөк ата жауымен 
беттескенiн бүкiл болмысымен түйсiндi. Ышқына шапқылап 
топтың ол жағына бiр, бұл жағына бiр шықты. Үйiр болса 
дүсiр де дүсiр үйiрiлiп бет алды құла түзге жөңкiле жөнелдi.  
Жарқ-жұрқ оттар жиiлеп кеттi, шұбатылған қара көлеңкелер 
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сүйретiлiп iздерiне түстi. Алқымнан алмаққа ұмтылып қарға 
малтығып, қызыл көз бəлелер таяп келгенде, иiсiнен қатты 
шошынды, тұла бойы дiрiлдеп, қалтырай бастады. Қос 
аяқты сермеп қалған-ды, бос ауаны зуылдай қапты. Үйiрден 
кiлт кiдiрiп қалып, құлақтарын жымып тiстерiн ақситып 
ала жүгiрген, шұбатылған ата жауы бұлт бұрылып əрi қарай 
орғып кеттi. Үйiрдiң соңынан құстай ұшқан, тызығып оң 
қапталына ойысқанда, əлiгi от көздi шұбатылғандарға тағы 
кезiктi. Бiреу де емес, бiрнешеуi тұтасып екi қапталынан 
алып жосылып бердi. Екеуiне кезек ұмтылып, бiрiне тiсiн, 
бiрiне тұяқтарын жұмсаған, алдыңғы аяғымен тарпып-тар-
пып қалған, бiрақ ешқайсысы да iлiнген жоқ, қорқаудың 
екеуi де оп-оңай сытылып кеттi. 

Үйiр жылымшы қарды бұрқыратып жөңкiлiп келедi. 
Теңбiлкөк қатты-қатты кiсiнеп жiберiп үйiрдiң алдын кес-

кестедi, жалын күжiрейтiп жер тарпып бет алды құла түзге 
лағып бара жатқан лекке айбат шектi. Сол сəт осқырынып 
ерiксiз дөңгелене үйiрiлiп қалған топты шұбатылған қор-
қаулардан қорғаштап шыркөбелек айналды. Еңсесi əл-
деқайда көтерiлiп, жалы күжiрейiп, бұлшық еттерi шира-
тыла түскен. Аузы ақсиып, көздерi қанталай аласұрып жүр. 
Топыр да топыр иiрiлiп қалған жабағы, биелердiң айналасын 
аткөпiр еттi. Мама биелер құлын-тайларды бауырларына 
алып, бөкселерiн сыртқа берiп дөңгелене үйiрiлiп тұрып 
қалған, майдалары болса дiр-дiр жанығып ортаға тығылды. 
Теңбiлкөк қызылкөз пəлелерге əлсiн-əлсiн тұра ұмтылып, 
сескендiрiп, əрi ысырып тастап қайтып келедi, шегiншектеп 
тұрып алып, осқырынып алдыңғы аяқтарымен жер тарпиды. 

Шұбатылған немелер ендi ұйлығысып қалған шептi бұ-
за алмады. Көздерi жайнап ашқарақтана жақындап келсе 
бол ды, алдынан айбаттанып айғыр шыға келген соң, ом-
былай атылып ерiксiз кейiн шегiндi. Əр жақындаған сайын 
үйiрiлген мама биелер жаныға тыпыршып, жабағы тайлар 
дiрiл қағады. Теңбiлкөк кiшкене ұзаса болды, сығымдалған 
топтың шетi ағытылып, бастарының ауған жақтарына тоғы-
тыла жөнелердей. Айғыр жанығумен болды: бiресе жер тар-
пып iлгерi ұмтылып айбат шегiп, бiресе үйiрдi шыр көбелек 
айнала шоқыта жөнеледi. Тұла бойын шашаға дейiн тер 
жуды.  

Бозамықтанып таң атып келе жатты.
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Iштерiн күйiк жалаған ашөзек қорқаулар сонадай жерге 
құйрықтарын бұрғылап тастап, даланың зəре-құтын алып, 
шын аштықтың баба күйiн жамырай боздатты. Биелер дiрiл 
қақты, құлын-тайлар қалтырады. Қазiр Теңбiлкөктiң бойына 
титiмдей де қорқыныш дарымайтын. Егес буған айғырдың 
көзiне қан толып аласұрып тұрған-ды.                            

Ұялы қасқырлар жарық түскен соң барып, сəтi кеткен бұл 
iске боздай-боздай лағынет айтып, құйрықтарын сүйретiп, 
шұбатылған күйi қыр асып кеттi. 

Теңбiлкөк түске дейiн өзiне өзi келе алмай үркектеумен 
болды, нəр сызған жоқ, басын қақшитып, жан-жағына жалт-
жұлт қарап елеңдеп жүрдi.

Бiрнеше ұрпақты болған. Оны түйсiнбейтiн. “Қанатты 
Теңбiлкөк” деген аты осы аймақтың аяқ жетер жерiн 
дүбiрлеткен. Оны сезбейтiн. Шүйгiн жайлау мен мөлдiр 
мұздай су, қала бердi жас үйiрдiң қызығы Теңбiлкөктiң бар 
ғанибет тiршiлiгi болатын. Бəйге əншейiн бiр ермек тəрiздi, 
көкпар құлықсыз тозақты ойын сияқты едi. 

Соңғы рет Иесi келiп, бiр дорба сұлыға шақырып, тұла 
бойын ептеп сипалап, баппен ғана ноқталап, үйiрiнен бөлiп 
алып кеткенде, қатты құсаланды. Кеткiсi келмей, Иесiн 
тыңдауды қаламай бұлағай салып-ақ бақты. Қатты бiр 
қимастықпен үйiрге мойын бұрып, iшек-қарны қопарылып 
күлдiрлеп тұрып кiсiнеген. Бұл тiлекке Иесi мүлде құлақ 
асқан жоқ. Бастырманың да астына сыймай, қыраттың арғы 
жағына, үйiрi қалған жонға қарай елеңдеп ұзақты күн ауылды 
басына көтерiп жетiмсiреп, күмбiр-күмбiр кiсiнеумен болды. 
Көпке дейiн қатты елегiзiп нəр сызбап едi. Қарайған жылқы 
баласы көрiнсе, басын жұлып алып ышқынып кiсiнейдi 
кеп, кiсiнейдi. Қыраттың арғы жағынан үйiрiн күткен, да-
уысын естiп топырлап жетiп келер деп аңсаған. Олай бол-
мады. Ешкiм келген жоқ, ешкiм бұны емiрене иiскеген жоқ. 
Жалғыздан-жалғыз iшқұса болып тұра бердi. 

Бiрнеше тəулiк бойы сазарып нəр сызбады. 
Иесi болса өбектеп бұның жанынан шықпайды. Көк-

балауса əкелiп салады, сұлы жiбiтiп алдына қояды, сəскелiк 
жетелеп алып барады да, кешқұрым жетелеп серуен құрады. 
Бiрте-бiрте ғана көндiгiп бастығырылайын дедi. 

Тағы да дүбiрлi думан бəйгеге түстi. Тағы да бəсеке. 
Бəсеке!
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Қызығы сол, тағы да алдынан Құлажирен шыға келдi. 
Теңбiлкөк қазiр əп дегеннен ауыздығымен алысып құйғыта 
жөнелмейдi, өз бабымен ғана тобырдан қалмай малтып 
отырады. Иесi солай үйреткен. Қызба желiкке жiбермейтiн 
болған. Алыстан қолтығы сөгiлiп қайырылатын бəйгеде 
үстiнде қауырсындай ғана жеп-жеңiл бала отырмақ. 

Құлажирендi ұзатпас. Көзi жеп, тұла бойын қайрат буды. 
Жарыс алдында тыпыршып өзiн қоярға жер таппайды. Көз 
алдында, таяқ тастам жерде артқы екi аяғы алшайып, тағы да 
ақшулан құйрығы жалт-жұлт етiп бара жатады. Бiр сəтте...
бұның да құрыс-тырысы əбден жазылып, бойы жеңiлдедi-ау, 
өшiгiп, ұрынып болды-ау деген шақта бала жiңiшке дауы-
сын көтерiп, айқайлай келiп төбесiне қамшы үйiредi. Сонан 
кейiн домалақ жер домалап тартылып, бауырына зулай енiп 
зымырай жоғалып жатады. Құлажирен емiн-еркiн тұсына 
келедi де, қос танауы шелектей болып пырылдағаны естiледi, 
кейде шатынаған көзiне де көзi түседi, омырауын көбiк ба-
сып барын салып келе жатады, теңеседi. Құлажирен бiрте-
бiрте қала бастайды, Теңбiлкөк емiн-еркiн ұзай бермекшi. 
Құлажиреннiң көзiне топырақ шашып ұзай бермекшi. Осы 
ретте Құлажиренмен еркiн теңесiп, үзеңгiлесе бiраз бел 
асып, ендi созылып оза бергенi... сауырдан тiстi салып келiп 
қалғаны. Бұндай қылық күтпеген Теңбiлкөк жалт берiп, оң 
қапталға ытылып шықты. Бала аударылып қала жаздады. 

Мəреден өткенде соның бəрiн көрiп тұрған Иесi құстай 
ұшып келiп, əлдебiрдеңе деп жаны қалмай, үстiне түстi. 

Теңбiлкөк жарақатты пəлендей ауырсынбады, ертеңiне 
Иесi шаршы топқа жайтаңдап қайта мiнiп шықты. 

Ауылдың күнгей бетiндегi тақыр құжынаған жұртқа 
толы екен, елеңдеп соларға жақындады. Арасына ентелеп 
келiп бiрден сiңiскен жоқ, Иесi ентiгiп, екi қолы ербеңдеп, 
қызылтанау болып жүрген əлде-бiреулермен даусын көтерiп, 
айқайласып сөйлескен соң, қырындап бетегелi қыратқа 
шеттедi. Сол кезде аттар жан-жақтан саулай құйылып 
тақырдың үстi алатопыр болған. Теңбiлкөк əлдебiреулер 
елiрiп тұстарынан бiрнеше рет апыр-топыр өткенде делебесi 
қозып, додаға қосылмаққа ұмтылып ауыздығымен алысқан 
едi. Иесi жiберген жоқ, қақпайлап оңаша жаққа алып кеттi.

Əлiгiлер дүмелiп келiп шоғырлана қалады да құлақ 
тұндырып шуласады келiп. “Тарт! Берi таста! Маған! 
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Кəне кей! Жiберме! Тақымға деймiн! Тақымға! Шық бы-
лай! Шық! Қап, мынаның iстеп тұрғанын-ай!” Аттардың 
ыңқылы, үзеңгiлердiң сарт-сұрт сыңғыры естiледi.  Өздерi 
шаңдақтың астына көмiлген. Бiрiн-бiрi жiбермей əлдеқандай 
иiрiмге дүмелiп үй орнындай жердiң тезегiн шығарды. Бiр 
сəтте барып үзiлiп шыққан торы аттының iзiне жапыр-
лай ұмтылысты. Тақырдағы қою шаң ендi солай қарай 
шұбатылды. Қиқу бұрынғысынан да өршелене түскен, дүбiр 
мен айқайдан аспан асты дiрiлдеп тұрғандай. 

Бұлар ол топқа араласқан да жоқ, қара ұзап та кетпедi, 
көзден таса жiбермей баурайда күтiп тұрды. Бiр сəтте ақбақай 
торқасқа маңдайы жарқырап додадан сытылып шығып, 
бұларға тура салды. Ендi нөпiрдiң бетi берi бұрылған. Иесi 
“Иə, сəт!” деп айқайлап тебiнiп қалғанда, бұрыннан кəнiгi, 
желiгiп, ауыздығын шайнап тұрған бұл атылып тақырға түстi 
де алдын орағыта бердi. Жанаса кеткенi сол, Иесi əлiгiнiң 
алдынан жүнi жалбыраған басы жоқ, аяқтары тiзелiктен 
қырқылған қара ешкiнi жұлып алып, ердiң үстiне сылқ та-
стай берген. Тақымын қысты да тiзгiндi босатып жiбердi, 
бұл ышқына ытырынып кеттi. Қалың нөпiр шу ете қалды. 

– Кеттi! Кеттi ендi!
– Алдын кес! Орағыт! Иттiң ғана малы-ай!
– Жiберме деймiн! Жiберме!
Ендi бүкiл дүбiр бұның соңына жапырыла iлестi. 

Қолтықты еркiн жазып, тақырды жағалай келдi де, төбеге 
қиялай асылды. Бұл жақ та торулы екен, үш-төрт аттылы 
алдарынан андағайлай едiрейiп-едiрейiп шыға келгендерi. 
Жалт бұрылып, қыратты баурайлай жөнелдi. Əлiгiлердiң 
екеуi қапелiмде оза шығып, ентелеп, құйрық тiстеп жетiп-
ақ қалды. Бұл амалсыздан тықсырылып қамшылар жаққа 
сəл ығысқан. Сол сəтте тақырда қалғандар екiншi бүйiрден 
қаптай iлестi. Елiгiп, есерленiп алған жұрт тобын жазбастан 
қарақұрым тұтасып келедi. Екi өкпеден тiрелген қыспақтың 
арасынан ышқынып сəл оза шығып, қобыны жанбауыр-
лай ауылға бет түзеп едi, батпақ құмды кесе бұйырғанға 
кезiгiп, малтығып қалды. Екi қапталы бiрдей өкпесiн сығып, 
дүбiрлей ентелеп келген. Теңбiлкөк жалт бұрылып төбеден 
төмен құлдилаған сəтiнде ерiксiз баяулап қалды. Сол ме-
зет кейiнгiлердiң дүбiрi, аттардың өлермендене пар-пар 
тыныстаған екпiнi, ұрандасқан елiрме жұрттың дауыстары 
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құлағын жарды. Ентелей жетiп ендi көкпарға қол салмаққа 
ұмтыла берген сəтте, Теңбiлкөктiң жаны мұрнының ұшына 
келiп ышқынып-ышқынып түстi. Тiптi күтпеген жерден 
қобының ылдиға құлап, ендi тегiстiкке айналар етегiнен 
ақайраңданып оппа iндiкеш кесе-көлденең шыға келдi. Екi 
қапталға да бұрылуға болмайтын, жасқаншақтай үркектеп 
сəл кiбiртiктей түсiп, ешқандай амалдың жоқтығынан тiке 
салды. Алдыңғы аяқ, сонан артқы аяқ, бiр, екi, үш ойылып 
барып дүние шыркөбелек айналып омақаса құлап түстi. 
Малтығып, ақ шаңдаққа көмiлiп орнынан жан дəрмен апыр да 
топыр əрең тұрғанда, Иесi бауырының астында, қара тұлып 
сонадай жерде топыраққа былғанып жатыр едi. Қарақұрым 
айқайшыл лек андағайлап қоршап алған. Теңбiлкөк не 
болғанын түйсiне алмай үркектеп былай шықты да, қатты-
қатты кiсiнеп Иесiне қайта оралды. Иесi өз еркiмен көтерiле 
алған жоқ, жанына таяп келiп, құмарлана иiскелеуге жұрт 
мүмкiндiк те бермедi. Бұны бейтаныс əлдебiреу жетегiне 
алып кеттi. Сырт жағына қарайлап алақ-жұлақ Иесiн iздеген. 
Ол келген жоқ, орнынан көтерiлген де жоқ. 

Артқы оң аяғының бастырмай қан қақсап қалғанын 
Теңбiлкөк былай шығып, денесi суыған соң ғана аңғарды. 

Сол күнi-ақ бастырманың қасындағы бес терезелi та-
палтақ үйдiң маңына адамдар көп-көп болып дүмеледi. 
Кешқұрым қан иiсi, үйiтiлген құйқаның иiсi шықты, аспанға 
шұбатылып түтiн көтерiлдi. Əйелдердiң зарлы, мұңды дау-
ыстары дененi тiтiркендiрiп, құлақты тұндырды. Теңбiлкөк 
əлдебiр үрейлi түйсiктен мазасы қашып, елеңдеумен болды. 

Иесi келген жоқ. Əне-мiне келiп қалар деп алаңдап 
тыпырши күткен. Тапалтақ үйден Иесi шығып, бұның 
жағдайын жасамады, үстi-басын сипалаған жоқ. Үй жаққа 
əлсiн-əлсiн елеңдеп, тағатсыздана сарғая күткен едi. Тiлегi 
тiптi де орындалмады. 

Ертеңiне ғана шаңырақтай қалпақ киген бейтаныс иiстi 
Бөтен адам келiп, шөп салған болды. Теңбiлкөк ұнатқан 
жоқ, үркектеп басын шұлғып, қашқақтап тұрды. Балаусаға 
да тəбетi шаппады. Күнұзақ, онан түнiмен үй жаққа елеңдеп, 
сазара мүлгумен болды. 

Оның ертеңiне екi-үш бейтаныс адам қаумалап жүрiп 
жал-құйрығын күзедi. Оларына тiптi де қыңған жоқ. Аузы-
на сынық шөп салмастан Иесiн күттi. Тапалтақ үй жақтан 



282

бiреу шықса болды, солай қарай тыпырши елеңдеп тұрды да 
қойды. 

Иесi келмедi. 
Тағы бiраздан кейiн жетектеп алып кеттi де, жал-құй-

рығына қара байлап, күннiң астына, үйдiң жанына қақшита 
қаңтарып байлап тастады. Сол жерде шекесiн күн жеп тағы 
да тұрды. Бұл кезде қораның iшiнде Теңбiлкөктi сою керек 
пе, керек емес пе деген күңкiл дау болып жатқан. Айғырдың, 
əрине, одан хабары жоқ-ты. Иесi əне-мiне шыға келер деп 
дəме еттi. 

Бағына əлде сорына аман қалды, бiрақ “кербақ Тең-
бiлкөк” атанғанын, осыбiр тайға таңба басқандай суық 
сөздiң сыпсыңшыл жұрттың аузына бiрлi-жарымдап ене 
бастағанын жануар түйсiне алған жоқ-ты. Үш күнге дейiн 
нəр сызбады, қаңтарылып байлаулы тұрды да қойды. Бүйiрi 
солып, көзiнiң аңғалақтары үңiрейiп қалды. Алаңдап үйден 
кiрiп-шығып жүрген адамдардың арасынан Иесiн тағаты та-
усыла iздестi-румен болды. 

Абыр-сабыр сапырылыс жетi күннен соң ап-сап басылған. 
Тек қана алагеуiм сəтте, күн шығарда, ымырт үйiрiлерде 
созылған жағымсыз жоқтау үнiн есiтетiн. Əлдебiр əйел 
келiп, күбiрлеп, ауыз тимеген шөбiн аударыстырып кететiн, 
қараңғы қоюланған шақта ғана аһылап-уһiлеп жүрiп, бұлаққа 
жетектеп алып барып қайтатын болған-ды.           

Ертеңгiлiк сол əйел бəйге айғырға жақындап келiп, көзiне 
көзi түсiп: 

– Ойбай, жұртым-ау! Халқым-ау! Теңбiлкөк жылап тұр 
ғой. Жылап тұр, – деп қатты дауыстап үйге қарай сүрiне-
қабына жүгiре жөнелдi. Келерде күңiренiп келедi, кетерде 
күңiренiп кетедi. 

Теңбiлкөк артқы оң аяғын əлi қатты ауырсынып басады, 
сол көзiнiң алдында да əлдеқандай кiреуке пайда болған. 
Жасқаншақтап, əрi үркектеп жүредi. Ол мiнiне ешкiм де 
көңiл бөлген жоқ. 

“Қош! Қош, жарық сəуле!”

Кейiн Теңбiлкөк өзiне өзi келе алмай, əрi-сəрi болып 
тұрған кезiнде бiреу бейтаныс жаққа ала жөнелдi. Көз талар 
қоңырлықты басып өтiп, кесе-кесе батпақ құмды малшындап 
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ұза...ақ жол жүрiп, шоғыр ауылға келдi. Былай шыға бере-ақ 
өз өрiсi, өз жайлауынан ажырап бара жатқанын сезiп, соңына 
көп қарайлап кегежектей берген, бiрақ жетекке мықтап алған 
айқайшыл қарулы шомбал кiсi ырқына көндiрдi. Қозыкөш 
жерге ұзаған шақта iшегiн тартып ышқынып үздiге-үздiге 
кiсiнеген. Иесiн аңсады, үйiрiн iздедi, жанға жайлы жайлау-
ын қиған жоқ. Əйтеуiр, өзге мүлде бейтаныс жаққа ырықсыз 
кетiп бара жатқандығын түйсiктi, беймəлiм жат жерге бет 
алудан тұла бойы түршiге үркектедi. 

Əлi дыңдай болып сауығып кеткен жоқ-тұғын, алыс 
жолды едəуiр ауырсынып қалды. Тағы да, бұл ретте 
шақырайған күннiң астында темiр қазыққа бiраз байлаулы 
тұрды. Жаңа жердi қатты жатырқады, нəр сызбай, қазықты 
шыркөбелек айналып, ауық-ауық кiсiнеп көп сарылып ты-
пырши берген. 

Меңсiз ашық күнi ертеңгiлiк ауылдан екi қыр асырып, жу-
санды тепсеңде жайылып жүрген саяқтардың қасына тұсап 
жiберген. Айналасына елеңдеп сүт пiсiрiмдей айналды да, 
маңдайды Көкқабаққа түзеп алып, митыңдап тартып кеттi. 
 Өзегi талған соң ғана анда-санда асығыс шалып қояды. Жу-
саны дүрдей, бетегесi белден келетiн тұяқ тимеген жайсаң 
кең алапқа да кiдiрген жоқ. Қосаяқтай шоқырақтап кесе құм 
белден əрең асты. Шашаға дейiн көмiлiп əбден шаршат-
ты. Тұсаулығын қыл арқан қанын шығарып қиып тастады, 
əбден шөлiркедi. Қаз-қаз митың жүрiс тiптi өнбей қойған. 
Күндiз де, түнемелiк те аялдаған жоқ, мардымсыз болса да 
iлгерi жылыстай бердi. Үшiншi күнi ымырт үйiрiле өзiнiң 
үйреншiктi бастырмасының астында көзi үңiрейiп əбден 
болдырып тұрған-ды. 

Теңбiлкөктiң күлдiр-күлдiр кiсiнеген үнiне елеңдеп, үйден 
шыққан, қара жамылған көк жаулықты əйел жүгiрiп келiп, ба-
сын құшақтап дауыстап көрiстi. “Қайран, жетiмегiм-ай, тұл 
қалған сорлы-ай, кiмдi iздеп келгенiң?! Құртсаңшы қараңды! 
Күйiк болып көзiме көрiнбесейшi! Күйiк Теңбiлкөк, Кербақ 
Теңбiлкөк екенiңдi бiлмеушi ме ең, сорлым-ай!..”

Айғыр əлдебiр үмiтпен оқыранып қойған. 
Төртiншi күнi сəскелiкте Бөтен шомбал кiсi бейтаныс 

жаққа тағы да ырқына қоймай жетектеп ала жөнелiп едi. 
Соңына қарап тағы да кiсiнедi, тағы да босанып кеткiсi келiп 
олай да бұлай ойқастай жұлқынды. Шомбал кiсi шылбырды 
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өзiне тақап қысқартып алып, дырау қамшымен жостыртып-
жостыртып алды. Айғыр iштей қатты қитықты. 

Бұл ретте Теңбiлкөк ата жұртқа бiрден қайта алған жоқ. 
Байлаулы тұрған жерiнен төрт-бес адам қау-қаулап жүрiп 
аяқтарын матап жықты да басын серпiп байлап тастап, үмесi 
жақты тызылдатып қатты ауыртты. Бұның не екенiн түйсiге 
алмай тыпыршып жанұшыра бұлқынғанына ешкiм құлақ 
асқан жоқ. Шаруаларын бiтiрiп босатып жiбергенде, артқы 
аяқтарын баса алмады, тұла бойы қан қақсап, тамыр-тамы-
ры талықсып, бұның нендей бейнет екенiн түйсiне алмай 
жүйкесi құрып, көздерi кiртиiп мəңгiрiп ұзақ тұрған. 

Жүрегi сазып, көздерi қарауытуға айналғанда барып 
шiдерлеулi күйiнде өрiске беттеп едi. Көпке дейiн бой-
ын тiктей алмады. Маужырап ауыл маңындағы аяқасты 
шөптердi талғажу еткенi болмаса, бүрi түспеген балауса 
тыңға   тiс тигiзе алмады. Бойын енжарлық билеген: бұрынғы 
асып-тасқан қайрат-жiгер жоқ, аяқтары əлсiз, көздерi 
кiртиiп, аңғалағын былшық басқан, қабырғаларының сай-
сайы үңiрейiп тұрған-ды. Бойды ерiксiз билеген бұрынғы 
тасқын күш ғайып, енжарлық пен сүлесоқтық басқан, тəбет 
тiптi жоқ. Бөксесiн күнге берiп көлеңкеге қарап ұзақ-ұзақ 
мүлгидi. Жұт жылдың қысынан шыққандай көзi адырайып, 
тiптi арықтап кеттi, сүйектерi ырсиып, құйымшағы қақия 
түскен.  Өрiсте де жайылып нəпақа табар емес, қауыммен iсi 
жоқ, жападан-жалғыз мүлгiп тұрады да қояды. Бұрын бет 
қаратпай азынаған айғыр, ендi бəйге аты азапты ауырсынып 
та, өз өрiсiн аңсап та қатты азарланған. 

Айғырлықпен бiржола қоштасып, ендi буында желiк жоқ, 
арықтап болды-ау деген кезiнде Бөтен кiсi аяқтарындағы 
шiдерiн алып, сол шiдермен екi сауырынан кезек сабап, 
жабағы-тай араласқан саяқтарға қосып қоя бердi. Теңбiлкөк 
оларға iлескен жоқ, бiр-екi төбе бiрге асқан соң үйiрден 
бөлiнiп өзiмен өзi қала бердi. Айналада не болуға тиiстi, 
нендей өзгерiстер болып жатыр, солардың бəрiнен жетiм, 
шүйгiн шөптi жайлау, қылықты қулық бар, қызығы тау-
сылмас үйiр, сiңiрi еркiн созылып, қанат бiткендей ақ тер, 
көк тер жеп-жеңiл қара орман тобырдың алдында үш-төрт 
айқай алда озып келетiн бейқам дүлдүл дəурен – бəрi-бəрi 
де көзден бұл-бұл ұшқан тəрiздi. Кеткенде де бiржола кеткен 
болар. 
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Мəңгiрiп тұрып-тұрып, беттi жер жаннаты Көк қабаққа 
түзедi.  Өзi де толық түйсiнiп болмайтын, əйтеуiр, бiр тар-
тылыс күшi солай қарай суыртпақтап сүйрелей берген. Ан-
да-санда шөп басын шалып, жүрек жалғап қана оттай жүре 
бердi. Түнде де, күндiз де аяң жүрiстен танған жоқ. Екi түн, 
екi күн өткен соң Көкқабақтағы мамыражай, бейқам жусап 
жатқан үйiрiнiң үстiнен құлап тұрғанын бiр-ақ бiлдi. 

Бұл сəл биiкте тұрған, үйiр болса ойпаттағы қалың жу-
сан аралас еркектiң арасында: бiрден таныды да iшек-қар-
ны ақтарылып ышқынып күлдiр де күлдiр қатты кiсiнеп 
жiбердi. Мойнын созып иiс алып ентелей түстi. Алдынан 
жалы күжiрейiп осқырынып Құлажирен айбат шегiп шыға 
келдi. Теңбiлкөк ештеңеге түсiнбей жасқаншақтап кiдiрiп 
қалған. Құлажирен зiлдi айбатпен кiсiнеп дəл қарсы алды-
на кесе-көлденең тұрып алып, алдыңғы аяқтарымен жер 
тепкiлеп осқырынды, “мына жүрген қай сүмелек?” деген 
мағынада менсiнбей шекесiнен қарады. Теңбiлкөк бол-
са бұрынғыдай айбат шеге алмады, буын-буынында айбат 
шегерлiк ешқандай да қуат, ең бастысы желiк, айғырлық 
на мыстың сарқыншағы да жоқ-тұғын.  Өзiнiң меншiктi 
үйiрiне нелiктен жiбермей тұрғанын, тiптi де, түйсiне алмай 
аңтарылып, жасқаншақтап тұрған едi. Құлажирен құлағын 
жымитып жiберiп, ештеңенi байыптай алмай əукиiп тұрған 
немеге əй-шай жоқ қарш еткiзiп тiс салып өттi. Қабырғалығы 
удай ашып қоя берген. Көзiнен оты шыққандай. Ышқынып, 
қос аяқтап теуiп-теуiп қалғаны, Құлажирен оны шыбын 
шаққан құрлы да көретiн емес. Сауырлықтан қайтадан 
қырқып-қырқып алғанда, Теңбiлкөктiң шыбын жаны шыр-
қы рады. Аяқты айдалаға бостан-бос сермеп-сермеп қалды 
да, тырағайлап басының ауған жағына бет алды, құла түз-
ге маңып бердi, қаңғалақтап тапырақтай лағып кеттi. Құла-
жирен iзiнен қалмады, жымырайып сағалықтан, мойыннан, 
қабырғалықтан, қала бердi сауырдан тiстi емiн-еркiн салып, 
ойып, ащы-ащы қыршып түстi. Теңбiлкөктiң дəрменi кел-
мей, мардымсыз ғана қарсылық көрсеткенi болмаса, өлiмiн 
салған неменiң бетiн қайыра алмады, теке-тiрескен жоқ, 
шатқаяқтай, жансауғалап қаша бердi. Əбден қалжырап, ендi 
үйiрдiң қарасын көрместей болып жүрегi шайлыққан шама-
да қуғыншы iзiнен əрең қалды. 
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Құлажирен күмбiр-күмбiр кiсiнеген күйi дұшпанын 
мойытқан салтанатпен үйiрге желкесi күжiрейiп маңғазданып 
бет алды. Жақындағанда тайраңдап ойнақ та салды. 

Теңбiлкөктiң тұла бойы удай ашыған, əр жерiнен қан там-
шылап, мүлги сүмiрейiп, төбенiң астындағы ойпатта шыбы-
нын қағып ұзақ тұрды. Көзiнiң алды тұманданып қарауытып 
кеткен, тұла бойы дел-сал, мəңгiрiп қалды.

Теңбiлкөк сол жерде азарланып тапжылмастан сiлелеп 
тұрып, қараңғылық түсе аздап отығып, аздап əл жинап, 
ертеңiне түс ауа бұлаққа құлаған жерiнен Бөтен адам келiп, 
айналдырып қуып жүрiп оп-оңай құрық салды. Басына 
ноқта кигiзiп алған соң, аттың ол жағына бiр, бұл жағына 
бiр шығып, қан жоса болып таланып қалған кейпiнен қатты 
шошынып, жалғыздан-жалғыз дауыстап əлдебiрдеңелердi 
ашына-ашына айтты. Шамасы əлдекiмдi балағаттаған болар.

Жұлқынып тұрған жараулы шомбал айғырға мiнiп алған 
екен, былай шыға бере шылбырды қысқарта тұқыртып 
қапталға алды. Қараптан-қарап қатты ақырып, тiстенiп, 
сегiз өрме қамшымен бас-көз демей сабалап, жостырсын 
келiп, жостырсын. Теңбiлкөк жасқаншақтап кегежектедi, 
тұла бойындағы жараларына қамшының ұшы тигенде, шы-
бын жаны көзiне көрiнiп, тыз-тыз удай ашыды. Басын бо-
сатып алып, айдалаға тұла бойын самал ғана аймалайтын 
еркiндiкке қашқысы келдi, алайда қара шомбалдың көздерi 
ақшия есi кетiп елiрiп кеткен. 

– Көресiнi сенен-ақ көрдiм ғой, кербақ тұл неме! Мына 
түрiңмен менi де жұтарсың əлi, жұтарсың түбi! Екi ауылдың 
ортасында жүредi екенмiн ғой сол ақборбай болып əрi-берi 
теңселiп! Атаңа нəлеттiң ғана малы! Осы күзге аман жетсең 
бе осы... көрермiн. Пышаққа iлмесем бар ғой, əкел қолыңды!

Шылбырды ердiң басына орап тұқыртып қысқартып 
алды. Теңбiлкөктiң сүмелектеп Бөтен кiсiге ермеске амалы 
қалған жоқ. 

Бөтен адам ендi бас-көз демей сабалауын тыйды, 
əлдебiрдеңе  деп мұрнының астынан күңкiлдеп бұған қарап 
қояды. Көзiнiң алды бұлдырап, əр қадам басқан сайын тұла 
бойы зар қақсап, сəл кейiндеу жетекке  ырықсыз ғана сүлесоқ 
ерiп келедi. 

Бұған құрық салған жерден қозы көш ұзай бере шоқыта 
жөнелдi. 
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Бейтаныс ауылдың сыртындағы қалың дүзгендi қолаттың 
iшiне шiдерлеп тастағанда бəйге Теңбiлкөк соншалықты 
енжар күйде едi. Онсыз да арық қабырғалары сидиып, 
құйымшағы шошая түскен. Дүзгеннiң көлеңкесiне басын 
тығып жiберiп, құйрығын сылбыр шайқап тастап бейжай 
мүлгiп тұрды да қойды. Бөтен адам суға жетектеп алып 
барғанда да, үркектей иiскелеп əлденеден жиiркенiп аузын 
шайды да қоя салды. 

Бұл күйiнде тiптi өлер болған соң екi тəулiктен кейiн Бөтен 
адам шiдерiн шешiп жетектеп алып келiп, екi тұқыл бестi, 
үш-төрт құнан-тай аралас саяқтардың тобына ноқтасын сы-
пырып қосып жiбердi. 

Бұлармен дəм-тұзы жарасар болмады, бiр мезгiл бiрге 
жайылды да, олар суға құлағанда орнында қалып қойды. Сол 
маңда тағы бiр мезгiл жүрегiн жалғап айналшықтап жүрдi 
де баяу маңып ендi бет алды құла түзге тартты. Асықпай-
аптықпай жайлы жайлау, ащы шөптi қуалап мимырттап 
жүре бердi, жүре бердi. Кiндiк қаны тамып, жарық дүниеге 
келген, жiгiттiк дəурен құрған өзiне етене жақын ескi жұртқа 
да, бейтаныс кiсi жетелеп алып келетiн бейтаныс ауылға 
да маңдай тiремегенiн iштей түйсiккен едi. Бұдан былай 
Иесiнен бiржола үмiт үзген тəрiздi, тыныш жайлау, құнарлы 
шүйгiн шөп iздеп жалғыздан-жалғыз тарта бердi. 

Тəулiктер өттi, апталар өттi, талай жер артта қалды. 
Теңбiлкөк баяу жылыстап, ел маңынан, адам қарасынан 
алыстай түстi. Бұл күнде даланың əр жерiн кен iздеп шұрық-
тесiк етiп тесiп тастаған, содан күнi-түн, қысы-жазы тынба-
стан сарқырай ағып жататын бұлақтардан шөл басып, бiраз 
күн аялдап, тағы да əрi тарта бердi, елден, жан-жануардың 
қарасынан күн санап ұзай бердi. Күндердiң күнiнде тек анда-
санда ұшқан құс қана көрiнетiн меңiреу далада жалғыздан-
жалғыз қалған. 

Шөп əбден толысып пiскен-дi. Дала сарғайып, қоңыр 
реңге боялған. Бəйге Теңбiлкөк бiрте-бiрте дейлене берген, 
жалғыздыққа да бой үйренген. Бұрынғы бал дəурен көзден 
бұл-бұл ұшқан. Көкқабақ естен шыққан, үйiр түсiне де 
енбейтiн, дүбiрлi бəсеке, ентiкпе бəйге ұмытылған, осы кезге 
дейiнгi дарқан дəуiр енжарлық перденiң арғы жағына ысы-
рылып жоғалғандай едi. 
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Осы алқапты жайлағалы тұңғыш рет аспанды теп-те-
гiс шарбы бұлт басатын күннiң iңiр қараңғысында есте 
қа ларлықтай-ақ қатты шошынды. Алдымен бабына кел-
ген лөктiң күйiндей ыңыранған зор гүрiл естiлдi, оншақты 
қыраттың арғы астынан алқызыл жалын қапелiмде көтерiлiп, 
бүкiл алаптың апшысын қуырып аспанға суырыла атылып 
бара жатты. Тыныс тарылтарлық алапат жел соқты; шөп ба-
стары баба күйiн тартып шулап қоя бердi, қаңбақтар дедек 
қағып безiп кеттi, түбi бос бұталар қопарылды, селеулер су-
сылдап жерге жатып алды. Ендiгi бiр сəтте сол алапат бұның 
дəл желкесiне шығып алып, еңсесiнен мыжып басқандай. 
Құлағы шыңылдап қоя бердi. Бəйге Теңбiлкөк жанын қоярға 
жер таппай тырағайлап ышқынып жөнеле бердi. Екпiнiн 
баса алмай көп шапты. Ұзап кетiп, дыбыс семiп, əлiгi 
көрiн  бей ентiгiн əрең басқанда бəрi де тым-тырыс, ештеңе 
болмағандай, дала қайтадан мамыражай күйге енген-дi. Жер 
бетiн тыныш түннiң қара жамылғысы ысырылып басып келе 
жатты. 

Ертеңiне түс ауа тойынып алып, ыңқылдап бейқам мүлгiп 
жатқанда, қыраттың арғы жағынан тағы да гүрiл естiлдi. Лез-
де сопаң етiп шыға келiп, желке тұсына төнiп бұған шүйлiктi. 
Солқылдаған дыбыс айналаны сiлкiндiрдi. Теңбiлкөк жал-
ма-жан апыл-ғұпыл атып тұрып, кiрерге тесiк таба алмай 
қапалақтап қалды. Қуғын-сүргiннен зəрезап болған ат-
тың буын-буындары босап, ырқына көнбей қалтырап тұр 
едi. Жоғарыдағы дəу инелiк миын жарып жiберердей, тас 
төбесiне солқ етiп құлай кететiндей гүрiлдеп келедi де, 
тай қып шыға бередi. Алып көлеңкесi үстiнен мыжғылай 
басқалы ентелей түседi де, зу озып өте шығады. Тұла бойы 
дiрiлдеп, құйрығын бұтына қысып бүкiрейiп, тапырақтап 
басының ауған жағына зыта жөнелдi. Сол сəтте төбесiнде 
темiр салақпаны бар əлiгi аждаїадай нəн инелiктiң дыбы-
сы солғын тартып қырат асып, сəл ұзап кеткендей болады 
да қайта орағытады. Дiрiл қаққан көлеңкесiн зiркiлдетiп ал-
дына салып ентелеп келiп, зулап тағы өте шығады. Бұл ендi 
басқа жаққа тырағайлап бас сауғалаған болады. Аспандағы 
инелiк аттап бастырмай, тұла бойы селкiлдеп қайта орала-
ды. Қалай қашса да құтқарар түрi жоқ. Сорына қарай батпақ 
құмның қолатын бетке алар ма, ат ақ тер, көк тер болып 
əбден жанықты. 
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Əрi шаршағандықтан, əрi қорыққандықтан аяқтары дi-
рiл деп, өкпесi аузына тығылып əл-дəрменнен бүтiндей 
арыл ғанда барып құтылды-ау. Бiр сəтте құлақ түрiп едi, əлiгi 
үрейлi дыбыс  басылғандай едi. Инелiк iзiм-ғайым жоқ бол-
ды, əлдебiр жаққа жоғалып кеттi. Тек құлағы ғана зыңылдап 
шулап тұр. 

Ентiгiн баса алмай титықтап тұрған сəтiнде төрт аяқты 
домаланған темiр хайуан төбенiң астынан жылт етiп шыға 
келдi де, бұның қыр соңына түсiп берсiн. Теңбiлкөк тағы 
да бет алды құла түзге лаға қашты. Бұл əлгiдей төбеден 
емес, құйымшақтан iлiнiп қалған сүйретпедей-ақ iзiне 
түсiп алды, қайда барса да құйрығын иiскелеп гүр-гүр етiп 
сүмеңдеп жосылады да отырады. Иiсi жаман неме мүлде 
қыр соңынан қалмай қойды. Сол екпiнмен ышқынып оты-
рып қалың ну сексеуiлдiң iшiне сүңгiп кеткеннен кейiн ғана 
əлiгiнiң дауысы əлсiреп бiрте-бiрте алыстай берген. Көптен 
кейiн барып тыныштық орнады, бəйге Теңбiлкөк бұған да 
сенбей құлағын түрiп бiр жағынан сопаң етiп шыға кел-
мес пе екен деп елеңдеп көп тұрды.  Өзiне өзi əбден келген 
соң түйсiндi: осы жер шынында да мүлгiген мамыражай 
тыныштық едi. Айнала құлаққа ұрған танадай тым-тырыс 
болатын: тыныштығы қашқан қарала шымшық селтеңдеп 
шыбжыңдар, сексеуiлдiң қураған шырпысы болмашы ызың 
тартар. Сонан кейiн өзiнiң тұяқтары жаншыған бұтақтардың 
сырт етiп омырылған дыбысы ғана естiлетiн. Қыр соңынан 
қалмаған əлiгi бəле көрiнбей, ешқандай дыбыс та шықпай, 
тым-тырыс өлi тыныштық орнаған сəтте, бүкiл денесiн бос 
жiберiп, құлақ қақпастан дел-сал салбыраған күйде мүлгiп 
ұзақ дамылдады. 

Адам түгiлi бiр-жар саяқ малдың қарасы көрiнбейтiн, 
бiрде-бiр тезек түспеген мүлдем дүрегей тың жайлау едi. 
Тұяқ тың таңбасы жоқ, мал иiсi сезiлмейтiн жабайы да 
жайлы өлке екен-дi. Қызғылт киiктердiң үйiрi ғана мына 
қалыңдыққа бас сұға алмай қыраттың етегiмен аралатпай 
шұбырынып өтер. 

Нудың арасында бiр түнеп, ертеңгiлiк сылбыр ғана 
сыл тып басып қыратқа асылды, сонан сəл ылдилай бере 
көкбұйра жынысты көзi шалды. Жайменен сол қалыңдыққа 
қарай ығысқан. Жақындап келгенде мойнын созып жiберiп, 
ылғалдың дымын ашқарақтана тартты. Екi-үш күнгi қуғын-
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нан қатқақсырап қалған-ды. Тамсанып қойып, балауса пiшен 
сiрескен тұяқ батар дымқылды кеше, шым-шым бұрқылдап 
жатқан саңылау бұлаққа кезiктi де, тiс жарар мұздай суға 
өлермендене бас қойды.             

Теңбiлкөк Сазбұлақта қалды. Ел iздеген жоқ, үйiр iзде-
ген жоқ. Иесiн де iздеген жоқ. Иесiн iздей-iздей əбден 
шаршағаннан кейiн iздей қоярлық ештеңе де жоқ едi. 
Сазбұлақтың от-суы мол-тұғын. Ешқайда ұзамастан бұлақ-
тың маңын шарлады. Ешкiм мазаламады, жападан-жалғыз 
тыныш құлақ, тоқ қарын күн кеше бердi. 

Қоңыр күз келе жатқан. От пен суға белшесiнен кенел-
ген Теңбiлкөк əбден нəрленген. Аяғы жазылайын дедi, көз 
алдындағы кiреуке əзiр сол күйi. Онысына де үйренiсе 
бастаған. Қазiр дейлi. Бұлшық еттерi жуантып, жүнi жыл-
тырайды. Бұрынғыдай бойда желiк жоқ. Самарқау. Едəуiр 
қоңданып, денесi ауырлап, ерiншек тартқан. Сиыр сəскеге 
дейiн бұлақтың жоғарғы жағындағы құмшауытта тыраңдап 
аунап жатады. Маужырап... маужырап дүр-дүр сiлкiнiп алады 
да, аспай-саспай самарқау күймен өрiске бет алады. Əбден 
тойынып алып, түс ауа ыңқылдаған күйi бұлаққа құлайды. 

Дала да оңаша, бұлақтың басы да оңаша. Күн сайын 
төрт-бес үйiр бұлдырық суға бұнымен тайталаса құлайды. 
Бiрiне-бiрi үйренiсiп, əбден еттерi өлiп кеткен, Теңбiлкөктiң 
аяғының астынан жүгiрiп өтiп шымшып-шымшып су алып 
iшедi де, сазға бауырларын төсеп едəуiр жатып, аптап 
қайтты-ау деген шамада дүрк көтерiлiп қанаттары сусылдап 
қырға асып кетпек. Бiрiне-бiрi залалсыз. 

Бiр топ торыала қаз да бес-алты тəулiк аралатып ба-
рып осында сусындайды. Сазбұлақ деген оңаша ауылдың 
сарықарын бəйбiшелерiндей балпаң-балпаң басып емiн-
еркiн су жағалап сабаттап жүргендерi. 

Үйiр-үйiрiмен киiк табындары да келмекшi. Алғаш бұдан 
үркiп сонадай жерде едiрейiп, иiрiлiсiп тұратын едi, кейiн 
Теңбiлкөк ештеңемен де шаруасы жоқ, аяқтары сереңдеп 
байқам тыраңдап жататын болған соң, бұлаққа емiн-еркiн 
жақындайтын. 

Аралатпай кейбiр тымырсық түндерi отты дөңгелек со-
нау алыстан, өзi қашып келетiн пəленбай қырдың арғы 
жағынан гүрiлдей көтерiлiп, зымырай биiктеп, ұзаған сайын 
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шеңберi кеңiп, ақыры жыбыр-жыбыр жұлдыздардың арасы-
на кiшкентай нүкте болып сiңiп кететiнiн де көрiп жатады.                        

Бозқырау күзде Теңбiлкөктiң тұлабойы жұмырланып, 
жұлындай болған. Дəл қазiргi қимылы əлдеқайда ширақ едi. 

Түнгi жайылымнан кекiрiк атып əбден тояттап, сəскелiкте 
жұмсақ құмда мүлгiп жатқан Теңбiлкөк əлдеқандай дүбiрдi 
құлағы шалып басын жұлып алды. Шығыстан естiлген 
дүңкiл бiрте-бiрте берi қарай таяна түскен тəрiздi. Орнынан 
жалма-жан ұшып тұрып, құйрығын қаққылап, құлақтарын 
едiрейтiп, көз тiгiп едi: төбенiң арғы жағынан қалпағы 
шо шаң дап жалғыз салт атты шықты, əй-шай жоқ, бұған 
қарай тура салып келе жатыр екен. Көптен адам көрмеген 
Теңбiлкөк үркектеп əрi ығысты. Арқасында шошайған темiрi 
бар бұжыр бейтаныс кiсi бұған мойнын бұрып қарап қойды 
да, тiке бұлаққа тартты. Бұлақтың жиегiне кеп көлiгiнен 
түстi, асықпай-саспай ат суарды, сырт киiмдерiн анадай жер-
ге үйiп қойып, пiшеннiң арасына кiрiп, бiраз уақыт жоқ бол-
ды да ышқырын уыстап қайта шықты. Теңбiлкөк үркектей 
таңырқап көз алмай қарады да тұрды. Кiсi бұлақ басында 
тағы да едəуiр күйбеңдеп жүрдi де, атына қайта мiнiп, бұған 
тiкелей салды. Теңбiлкөк жолаушының жолынан ығысып, 
былай шыға тұрмаққа қыңырайып бұрылып кеткен. Бейта-
ныс iзiне түстi. Теңбiлкөк сəл желiңкiреп, əрi ұзап, əйтеуiр, 
мына бəледен аулақ бiр жағына қашып кетпекшi-тұғын. 
Ол да шоқытып бұның қыңырайған қапталын орағытып, 
Сазбұлаққа қайта бұрылмақшы болған. Бейтаныс тағы да 
алдынан шықты. Теңбiлкөк шоқыта жөнелдi. Анау қатты 
айқайлап, қамшысын қашықтан сермеп үркiтпекшi болғанда, 
мəселенiң шынтуайтына келгенiн түйсiккен Теңбiлкөк қат-
ты рақ шоқытты. Мына бiр адамның қатқыл дауысы таныс 
едi, бұл қарабұжыр Бөтен болатын. Дауыс құлағын шағып, 
тұла бойын дiрр... еткiздi, ескi, көмескi бiр қорқыныш, 
тұла бойындағы семiп қалған үрей қайта андағайлап шыға 
келген-дi. Iзiне түскен Бөтен кiсi шапты, Теңбiлкөк қатты, 
əлгiден де қатты шоқытты. Сөйтiп бiрiне бiрi тiркесiп 
Сазбұлақтан ұзай берген. Қуғыншы құйрығына iлiнiп қалған 
сүйретпе тəрiздi олай бұрылса олай, бұлай бұрылса былай 
қақпайлай бердi. Дəм-тұзына əбден етене бауыр басып алған 
ыстық Сазбұлақ бiрте-бiрте кейiнде ұзап қалып бара жатқан. 
Қуғыншы, əйтеуiр бұл бiлмейтiн, бiлсе де əлдеқашан 
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ұмытқан бейтаныс бағытқа қақпайлай бермекшi. Мына 
пəледен тезiрек құтылмаққа тырысқан Теңбiлкөк борпылдақ 
жай шабысқа түскен де, Бөтен адамнан лезде ұзаңқырап 
орағытып кетiп, керi Сазбұлаққа қайта оралмаққа қырындай 
берген. Бөтен адам iзiнен қалмауға шынттап бекiнген екен, 
алыстан айқайлап, шошаңдатып қамшысын бiлеп, айбат 
шегiп, құйғытып келедi. Теңбiлкөк құлашын созыңқырады, 
сəлден кейiн денесi қызып, шабыстың лəззатына елiккендей 
болды. Бəйге аты баяғыда ұмыт қалған егеске, аттылы 
адам қуып келе жатқандықтан да бəсеке бабына ендi-ендi 
ғана түсе бастаған. Бөтен кiсi қапталдап жақын келдi. Ана 
аттың дүбiрiн, қинала малтыған пырылына дейiн есiттi. 
Бөтен адамның қырылдай айқайлаған дауысын құлағы шал-
ды. Сонан кейiн құлашты бұрынғыдан гөрi сермеген. Ендi 
бойын егес шынттап буып, жеңiлдеп, бойын алып қалған 
салбөкселiктен əлдеқайда сергiп қалып едi, ет қызған соң 
ойлы-қырлы даланың қойнына сiңiп, қара үзiп, iзiм-ғайым 
жоғалып кеттi. Жалғыздан-жалғыз ышқынып кеттiм-ау де-
ген кезде құлақ тосып бақса, аттың дүбiрi де, Бөтен адамның 
айқайы да естiлмейдi, айналаны маужыраған өлi тыныштық 
басқан. Қуғын да, сүргiн де жоқ, тым-тырыс, күздiң салқын 
кешi маужыраулы, селт еткен қара көрiнбейдi, сыбдыр еткен 
дыбыс естiлмейдi. 

Демiн басып, қуғыншының қарасы үзiлгенiне əбден 
қаныққан соң ғана тояттауға кiрiстi. 

Екi тəулiктен кейiн қаталап бара жатқан соң өз өрiсiн 
бетке алып, асықпай келiп Сазбұлаққа құласа, қара бұжыр 
қуғыншы алдында, пiшеннiң арасында бұған тура қарап 
ербиiп тұр екен. Бұның төбесi қылт еткеннен, жалма-жан 
атына апыл-ғұпыл мiне сала патырлатып қуа жөнелдi. 
Иығында ұзын темiр таяғы, оң қолында қамшысы жалп-
жалп етiп ат үстiнде бұрқырап келедi. 

– Атаңа нағылеттiң ғана малы-ай! Көрсеттiң-ау көресiнi! 
Сенi ме...Сенi...              

Түк ойламаған жерден аласатыр шабыс басталды да кеттi: 
Теңбiлкөк жалт бұрылып алып қайқаңдап тарта жөнелдi. 
Қуғыншының екпiнi бұл жолы мүлде қатты едi, бұл етi 
қызып құлаш жаямын дегенше, ентелеп жетiп келдi. 

–  Ет болғырдың малы! Ет болғыр!
Қорбаңдап иығындағы темiр таяғын оңтайлай бастады.  
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Гүрс еткен... Тағы да гүрс еткен қос дыбыс маужырап жат-
қан даланы жаңғырықтырды. Құлақтарының түптерiнен жы-
лан ысқырып өтiп, алдыңғы жағынан топырақ бұрқырады. 
Теңбiлкөктiң тiлерсегi мен жамбасы күйiп кеткендей. Шоқ 
ба сып алған тəрiздi ып-ыстық болып жүре бердi. Мына 
пəледен шошынып ышқынып-ышқынып түстi де, жан ұшы-
ра қатты серпiлiп зымырап жөнеле бердi. Баяғыдай-ақ жер 
дөңгеленiп бауырының астына ене бастаған, құлағының 
тү бi нен ысқырып жел ескен, кеңсiрiгi кеңiп, салқын ауаны 
ындыны кебе тартқан. Тұла бойы жиырыла ширатылып сы-
ғымдала түстi,  бүкiл денесi мен өкпесiн салқын ауа қапты. 
Осы ретте Теңбiлкөктiң жаны мұрнының ұшына келген-
дi. Қорқыныш буған бəйге аты қатты шығынып өлермен 
қуғыншыдан лезде-ақ қара үзiп, ұзап кетiп едi. Алғаш дүр-
сiл де дүрсiл атыстан үрiккен, тұла бойының шым-шым 
ауырғанына əлдеқалай шошынған, ал денесi шынтуайттап 
қызған кезде өз екпiнiн баса алмай шабысқа елiгiп кете бердi. 
Əбден оңаша шығып, шабысын тоқтатып, жалғыз қалған соң 
барып тiлерсегi қақсап, жамбасын қан жуып қатты жарала-
нып қалғанын түйсiктi. Аяғын ауырсынып жерге баса алмай 
көтерiп тұрды. Тағы да маужыраған тыныштық. Көңiлдiң 
жұбанғаны, əйтеуiр, жалғыз өзi едi. 

Бiрнеше тəулiк бойы Сазбұлаққа қайта жете алмай жа-
ра қатын ауырсынып, əрi үркектеп, далаға түнеп шықты. 
Бұ лақтың басына əрең дегенде iлбiп келiп те талай уақыт 
бөксесiн көтере алмай жамбастап жатып едi. Жарасы жазы-
лып болмады, ырбап, сауыры қан-қан күйi шоқаңдап жүрдi. 
Азарланып орнынан қозғалмай ұзақ жататын болды. Онсыз 
да қашыққа ұзай бермейтiн Теңбiлкөк арқан бойы жердiң ақ 
шаңдағын шығарып тастап едi. Бағына орай ендi ешкiм де 
мазалаған жоқ, митыңдап жайылған болып, онан бұлаққа 
құлап нəпақасын тауып күн кеше бердi. Алайда беймезгiл 
шақта төбесiнен əлдеқандай құс суылдай ұшып өтсе де, 
киiктiң үйiрi қарауытып тобымен көрiнсе де, аралатпай 
темiр инелiк қашықтан гүрiлдей өткен шағында шайлығып 
қалған жүрек үркектей елеңдеп, едəуiр мазасы кетiп абыр-
жып қалатын. Əйтеуiр, шыбын-шiркей азайған кез, жарасы 
қара қотырланып бiрте-бiрте жазылайын дедi. Артқы оң 
аяғын сылтып, ақсаңдай басады. 
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Табиғат пейiлi күн санап тарыла бастады. Соңы мұздаққа 
ұласқан жабысқақ жаңбырлы сылбыр күз беймаза ашкөз 
мыжың қонақтай асықпай-саспай ырғалып тұрып алды. 
Күннiң көзi жылт етiп, жер бетi сəл бусанып жылына бере 
қайта қатаяды да, шөптi мұз басады, аяқ асты тайғанап, 
шатқаяқтата берерi тағы бар. Қарасуық жел iшiн тартып, 
екпiндеп соғады да тұрады. Бойдың қызуын алып, бəйге 
атының сай-сүйегiн сырқыратты. Биылғы қыстың басы 
жаман-ды, əп дегеннен-ақ тiршiлiктiң апшысын қуырып, 
қаїарлы тоңторыс келдi. Мұз араластыра талғажулаған 
шөптiң қуаты шамалы, жұғымсыз, iштi алып кетулi.  Өрiсiнiң 
едəуiр тарылғандығына қабат, ауа райының тоң-торыстығы 
тағы бар, iлкi күз алқымындағы дейлi күйiнен қазiр Теңбiлкөк 
едəуiр азған. 

Сазбұлақ көкмұз болып тұтасып қалған. Бұл кезде мұздақты 
шөп талғажу еткен соң Теңбiлкөк қатқақсырамайтын. Бұлақ 
маңындағы қамысақты шағын қалыңдықты паналап жүрулi. 

Қыс та түстi. Жаңбыр аралас қар жауды. Онсыз да 
тоңазып жатқан жер еңiреп ұстасты. Əп дегеннен күздiң 
көкмұздағына тұтаса ұстасты. Тiршiлiктiң қай-қайсының да 
күйi кеткен. Мазаң шақ туған едi. Аяз үдедi: соңғы жалаңқая 
үскiрiк дауыл Теңбiлкөктiң апшысын қуырып, едəуiр қал-
жыратып тастаған. 

Əзiр тыныштық-тұғын. Сусындауға келетiн құстар iзiм-
ғайым жоғалған. Киiктер болса қыс басында-ақ оңтүстiкке 
шұбыра тартып кеткен. Бұлақ басында тiрi жан атаулыдан 
жалғыз өзi ғана қалды. 

Iлуде бiр асу да асу бұйрат төбелердiң түу... арғы жағынан 
отты дөңгелек көрiнiп, зымырап, қапелiмде ұзап кiшiрейiп-
кiшiрейiп барып жұлдыздардың арасына сiңiп кетедi. 
Таңырқамайтын болған, көзiнiң қиығын немқұрайлы бiр са-
лады да қояды. 

Тастай жердi тебiңдей-тебiңдей Теңбiлкөктiң де тұяқтары 
тозған, жылт еткен күннiң көзiне маңдайын тiреп қойып, 
аз да болса маужырап бойын жылытып мүлгiп тұрған едi. 
Түнемелiк жантайған сызды жерден сай-сүйегi сырқырап, 
мазасы болмаған-ды. Бейқам маужырап тұрғанда əлденеден 
шошынып, тысыр ма, иiс пе, өзi де бiлмейдi, тұлабойын дiрiл 
билеп, басын жұлып алып бұйқыт осқырынып жiберген. 
Бақайшағынан тас төбесiне дейiн түп-түгел жиырылып, ши-
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ратылып қоя бердi. Бұның əлi не екендiгiн бiлмей елеңдеп 
жан-жағына қарағанда, төбеден жайменен ғана шұбатылып 
түсiп келе жатқан арланды көрдi. Теңбiлкөк еңсесiн көтерiп, 
ата жауына қатты қадала, тұла бойы дiрiлдей шошынып 
қалған. Жер тарпып, аласұра осқырынды. Қасқыр болса төр-
кiндеп келе жатқан кəрi қыздай асықпай-саспай жайменен 
аяңдайды. Келдi де сонадай жерге құйрығын қадады. Əнебiр 
ұмытылып кеткен кез болғанда, бiр сəт те кiдiрместен жа-
лын күжiрейтiп жiберiп өзiне айбат шеге тұра шабар-ды, 
сонда арлан жалтақтаңқырап, кеткiсi де келмей, қашпасқа 
шарасы да қалмай жайменен əрi ығысар ма едi? Бұл жолы 
олай ете алмады, жалт бұрылып, тұла бойы қалтырап, жан 
дəрмен күйде осқырынып кейiн ысырылды. Сөйтсе, бұл 
жақ та да екi қаншық қырындап жүр екен, онша жақындамай, 
жақындамаса да тастап кете алмайтын сыңайларын сездiрiп 
созыла түсiп, жайменен ғана алдын орағыта бердi. Басқа 
амалдың жоқтығынан бұл қырға тiке салды. Ешқайсысы да 
əне бiр жолдағыдай ашкөздене емпiлдеп қуа жөнелмедi, арлан 
тұмсығын көкке тiреп, Теңбiлкөктiң құйқа тамырын шымыр-
латып ұлып берсiн. Бəйге Теңбiлкөк тайғанақтай шатқаяқтап 
қырдан əрi құлады. Екi-үш төбеден асып “құтылдым-ау” деп 
түйсiнген кезiнде үшеуiнiң де қалыспай қапталдасып ке-
ле жатқанын аңғарды: екi қаншық сол қапталында, арлан 
қам шылар жағында. Жақындаған да жоқ, iзiнен қалған да 
жоқ, қара үзбей шоқытты да отырды. Теңбiлкөк барын са-
лып келедi. Ендi бiр сəтте арлан құйрық жаққа iлесе бердi-
ау деген шамада аяқты сермеп-сермеп қалған едi, бос ауаны 
зу-зу тiлгiледi, жарақаты болса қан қақсап қоя бердi. Алда 
таусылмайтын мұздақты дала бедiрейiп жатыр: шаңқан 
күнге шағылысып көз қариды.  Өз ырқынша, көкiрегi қалаған 
тiлегiнше құлаш сермей алған жоқ: iлгерi басқан аяғы керi 
тартатындай, жарасы ауырды, жерде мұздақ, бiресе тайға-
нақтап, бiресе омақаса құлай жаздап сүрiнiп алады. Екi 
қапталы бiрдей қаусырыла түстi. Теңбiлкөктiң бойын тер 
жуулы.  Өкпесi аузына тығылды, бие сауымындай шабыстан 
соң əбден қалжырады. Қанша шапса да бұларды артқа та-
стап, ұзап кете алмағанына азарлана таңырқанды. Барған 
сайын екпiнi бəсеңдей түскен-дi. Ендiгi бiр сəтте арлан ал-
дын орағытты: сонан үркiп сəл кiдiрiстеп қалғанда, ана екеуi 
де жетiп келдi. Қос аяқты сермеп қалып, құлақтарын жы-
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митып арланға ұмтылған шағында, қалжырағандықтан бол-
сын мейлi, жердiң тұтасқан көктайғақ мұздағынан болсын 
мейлi, етпетiнен сүрiнiп кеттi. Шатқаяқтап мойны қайырыла 
омақаса құлаған. Қатты екпiнмен бiраз жерге дейiн сырғанай 
сүйретiлiп барды. Арлан өлермендене қайта ұмтылып келiп, 
сауырдан ауыз салған, бiр ғажабы, ешқандай да ауырлық сез-
ген жоқ. Жан екпiн ұмсына түрегелiп шалт қатты қайырылып, 
жабысып қалған пəлекетке ауызды ала ұмтылды, сонда ғана 
ол қашқақтап əрi кеткен, тiсiне iлiнген жоқ. Мардымсыз 
қимылмен iлгерi оза бермекке ұмтылғанда, қаншықтың бiрi 
келiп қаны сорғалап тұрған сауырға жабысты. Бұл ретте 
жаны көзiне көрiнiп ауырсынғанда ышқына өңкiп, жұлқына 
тепкiлеген қаншық “қаңқ!” етiп əрi қарай домалап түстi. Сол 
мезет алдыңғы аяғы сырғанап тағы да құлап бара жатты. 
Көзiнiң алды қарауытып барып қайта түзелгенде, өршелене 
ырылдап қолтыққа тұмсығын сұққылап жатқан арланды 
шалт тiстеп алып лақтырды, “ар...р!” еткен ызалы да өшпендi 
дыбыс естiлдi. Тұруға ұмтылғанда артқы аяқтары өз ырқына 
көнген жоқ, бөксесiн көтере алмай алдыңғы аяқтарына мiнiп 
қақшиып шөкелеп қалды. Аласұра жалт-жұлт ұмсынғанда 
аңғарғаны: екi қаншық бөксесiне тұмсығын тығып тiркелiп 
қалғандай екен, солардан құтылмаққа жұлқынып-ақ бағып 
едi, болмады, өз денесi өзiнiң ырқына көнбедi. Көзiнiң ал-
ды на қою қызыл қан толды. Арлан мұрнын кiржитiп, құй-
рығын бұтына қысып, сояудай тiстерiн ақсита гүрiлдеп 
шұба тыла атылып алқымға жабыс-қанда, олай да бұлай 
жұлқынып бақты, бiрақ тiске iлiндiре алған жоқ-тұғын. Қас 
дұшпандары үстiнде тайраңдап жүргенде, пырылдай ентiгiп 
дiр-дiр жанығып жатты. Осы сəт ет қызу шабының дар-
дар айрылғанын сезбесе де, iшiнiң удай ашып мұздап қоя 
бергенiн, əлдененiң жанын ышқынтып бырт-бырт үзiлгенiн 
түйсiнген. Қайта-қайта ұмтылып, ұшып тұрып, түу баяғы 
кездердегiдей мына қорқауларға көз iлестiрмей топырақ 
қаптырып алысқа, сайын далаға ышқынып ұзап кеткiсi 
келген-дi, жүйрiк көңiл зымырап бiр самғауды қалаған-ды, 
бiрақ дəрмен келген жоқ. Аяқтарын бостан-босқа ышқына 
сермеп жиырылып-жиырылып жанұшырды. 

Бұл кезде қас дұшпандары ербең-ербең етiп үстiнде 
тайраңдап жүр едi. Алдымен дүние қан қызыл болып сала 
бердi, сонан кейiн тү...у баяғы кездегiдей қайтадан қоп-қою 
түнекке құлдырай сүңгiп бара жатқан-ды.  
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ЕСКI ҚЫСТАУ

Қас қылғандай биылғы күз аласат. Алдымен аласапыран 
есер дауыл дененi қиыршық құммен шып-шып сабалады. 
Сонан кейiн бiтiп болмайтын жаңбыр жыламсырап жауды 
да тұрды. Күн кiлт салқын тартып, жерге сiңiп үлгермеген 
ылғал мұздаққа ұласқанына бүгiн үшiншi күн. Көзге түртсе 
көргiсiз. Ыбылжыған берекесiз мұздақты жаңбырдың сылп-
сылп шуылы құлақты тұндырады. 

Бопыр қораның ықтасынында жетi күшiгiн бауыры-
на алып жатқан Төрткөз шыдардай-ақ шыдап бағып едi, 
ендi тұла бойы ырқына көнбей қалшылдай жөнелдi.  Өз 
денесiн өзi жинай алмай дiрiл қақты. Əсiресе, ашық жатқан 
қапталындағы əлсiн-əлсiн молайып қалыңдай түскен мұз 
тұтасып сiресiп сай сүйегiнен өтiп барады. Сонда да жатқан 
орнынан тапжылмады. 

Əлi көздерiн ашпаған күшiктер бiрiнiң астына бiрi iндей 
тығылып, тұншыға булығып мұрындарының астарынан 
қыңсылайды. Бауырына кенедей қадалып жабысып алған, 
солқылдатып тартып барады. Қайыңқаптал тек осылар 
үшiн тапжылмайды. Бiр алапат түйсiк мына асты-үстi бо-
лып бығырлап жатқан қызылшақа əлжуаз немелердiң өзiнсiз 
қараң қалатынын сездiретiн. Неғұрлым қимылдамаса, не-
ғұр лым бауырын осыларға төсей түссе, жаны жай тауып, 
мына төгiлген шикiлердiң шуылдасып, бет алды құла түзге 
қаңғымай тыныш жататынын түйсiнедi. Олар қыңсылай 
шуласып мазасызданса, бұнда ешқандай да дегбiр қалмас, 
сiрə. Бойы зiлдей болып ұйып бара жатқан соң қалпын 
бұзып сəл қимылдаса болды, кiшкентай немелер жамы-
рай шуласып қоя бередi, жан-жақты қарманып, быт-быт 
болып бал татыған сүт пен жып-жылы бауырды iздейдi. 
Төркөз күшiктерiнiң жетiмсiреп, тұс-тұсына бейберекет 
қаңғып кеткендерiн көтере алмас. Аш құлақтан – тыныш 
құлақ, қалайда шуылдақ балғындардың мазаланбағандары 
қолайлы. Бастан құлақ садақа, əйтеуiр осылар жайлы болғай. 
Бауырында жатса болды. Таусылмайтын жаңбыр да, жүрегiн 
саздырып, көзiн қарауыттырып жатқан аштық та ештеңе 
емес, өтер де кетер. Əйтеуiр, мына шақалақ немелер тыныш 
болсыншы. Кiшкентай əлжуаз күшiктер булығып ауық-ауық 
мұрындарының астарынан мiңгiрлеп қыңсылаған болады. 
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Аянышты да жалынышты. Төрткөз түйсiнедi. Таңдайларына 
нəр бармай, құр пұшпақты ақжем етiп сорпылдатып сорып 
жатыр. Шетке ығысқандарын тұмсығымен түрткiлеп жина-
стырып қойды. 

Емшектерi дырдай болып дертiп, толғақ қысқан кезде 
Төрткөз иесiз бопыр қораның түбiндегi майда қиды ашып, 
жайлы орын тепкен едi. Оңаша. Күн көкбеттенбес бұрын 
бойды қыз-қыз қайнататын жылы да болатын. Бопыр қора 
Қарақуыстағы бұрын үш, қазiр екi үйлi ауылдың қырат жақ 
шетiнде. Ал бiр жағы қамысақты ойпат, бiр жағы жусанды 
қыр – Қарақуыс болса, ферма орталығынан қозы көш жер.

Төрткөз тектi ит емес. Əкесi – салпауыз кəупек төбет, 
шешесi – əйтеуiр арғы бiр атада тазыдан дөреген жеңiлаяқ 
қайыңқаптал. Босағабағардың асын iшiп, аралатпай тазының 
да кəсiбiн жасап қоятын. О баста басыбайлы аты болса 
болған да шығар, қазiр ол ұмытылған: көзiнiң астындағы екi 
бiрдей бармақтай ақтаңдағына қарай жұрттың бəрi Төрткөз 
дейдi. Бүкiл қарақошқыл өңiне сондай таңба үлкендi-кiшiлi 
болып шашырай түскен. 

Төрткөздiң өзi өз болғалы алдындағы қысқа жетiм түскелi 
тұр. Бұрынғы ғұмыры, айтатыны жоқ, дүбiрлi де бейқам, 
соншалықты жайсаң едi...

* * *
Түпкi себептi Төрткөз қайдан бiлсiн, бұлар аяқ астынан 

дүрк көтерiлдi. Көктем-тұғын. Қамыс  қораның күншуақ 
бетiнде жуындыға тойып алып, күнге маужырап бей-жай 
жатыр едi. Төрт аяқты еркiне тастап, аздап көз шырымын 
алмақ-тын.  Өңкиген бiрдеңе арқырап келiп, үйдiң жанына 
тоқтады. Соңынан тағы бiреуi, оның соңынан тағы бiреуi 
тiркесiп жеттi. Шошынып кетiп, пəлеге жоламай қиыстап 
үркiп жүрiп, бейтаныс пəлекетке ызалана үзiк-үзiк үрген. 
Ашына қоярлық еш нəрсе жоқ екенiн кейiнiрек бiлдi. Бiлген 
себебi: кейбiреулер тəрiздi бұған өлермендене ұмтылып, ай-
бат шеккен ешкiм жоқ, солқ етiп тоқтағаннан кейiн ашуын 
басып, жұп-жуас, моп-момақан бола қалды. Темiр есiктерiн 
сарт-сұрт жауып, iшiнен түскен адамдар иесiмен жып-
жылы шүйiркелесе кеткенiн дауыстарынан аңғарды. Ретсiз 
қылғынып шабалаңдай беру Төрткөздiң тiптi ғұрпында жоқ-
тұғын. Тиiсiп, бұның иелiгiне енiп жатса не ағаш итаяғына 
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сұғынып, бұтын бауырына қысып, мүлəйiмсiп, жылмаңдап 
жүрсе iс басқа. Ондай шақта иə бел кетер, иə белбеу кетер, 
аянбасқа болар. Ал қазiр арамтер болып қажетi не...

Төрткөз аулақтау барып, қарап жатты. Шамалыдан кейiн 
үйдегiлер сыртқа шығып, аласапыран қарбалас басталды да 
кеттi. Тайлы-таяғы қалмай жабылып, əлiгi қопарыла жылжи-
тын қараларға үй мүлiктерiн бiрiнен кейiн бiрiн тией баста-
ды. Бұл еш нəрседен күдiк алмастан, аяғының үстiне иегiн ар-
тып тастап, көзiн аударып-төңкерiп кiсiлердiң əрекеттерiнiң 
бəрiн бағып жатты. Абыр-сабыр көпке дейiн басылса-шы. 
Үйге кетедi – ыңқылдап жəшiк көтерiп шығады, “Ал, көтер! 
Əп! Əп! Кəнi!” десiп, ауылды бастарына көтерiп, шуласа ма, 
тай-тай буылған жүктi қос қолдап жоғары ата ма. Əйтеуiр 
қарбалас. Төрт аяқты қобдилардың бəрi тегiс лықа толған едi. 
Бiрiнен бiрi өтiп төбе тəрiздi зəңкиiп кеттi. Олай-бұлай арқан 
лақтырысты. “Уф! Ах! Тарт! Байла!” десiп ыңқылдасты 
да. Ең соңынан барып Бəлдiр бұның итаяғын қаудырлаған 
үлкен сiңiр қағазға орап, жүктiң соңына лақтырды. Итаяққа 
жақындағаннан-ақ ас дəметiп, қасына емпеңдей жетiп 
барған, ондай пейiлi жоқ екен, ас орнына бұның мойнына 
жуан кендiр арқан байлады. 

– Көке, көке деймiн. Төрткөздi машинаға салысып жiбер шi. 
Ана жақтан самай шашы үрпиiп делбегейленiп жүрген 

Бəлдiрдiң шешесiнiң даусы шықты. 
– Баланың итi қалмасын. Шал-ау, өзiң үстiне шық та 

кебеженiң аяғына мықтап байла. Артқы жағында орын бар. 
Ана шопырдың бiрiн шақыр. Көмектесiп жiберсiн, – Жеңi 
түрiлiп кеткен бiлегiн анадайда үрпиiп тұрған екеуге сермедi.  

Еш нəрсеге түсiнбей жасқаншақтап бұқпантай-лағанына 
қарамастан бұны жерден лып көтерiп алды. “Оу, жiгiттер, 
бұл қалай? Ең болмаса, iстiң мəнiсiн түсiндiрсеңдершi” деген 
мағынамен қыңсылап, жан-жағына жалтақ-жалтақ қаранып 
едi, онысына дыр деген ешкiм болған жоқ. Көкке көтерiлiп 
бара жатқанда жүрегi суылдап шошып кетiп, қыңсылағаны 
рас. Сол тырбаңдаған күйiнде қуысқа топ еткiздi. Кебеженiң 
аяғына тұқыртып байлап тастады. Əрi-берi тартыншақтап 
көрiп едi, демiн ала алмай, қақалып-шашалып қылғынып 
қалды.  Өзi де аядай жер екен, еркiн табан тiрей алған жоқ. 
Төрт жағы да қамашау.  Өнбейтiн iс екендiгiне көзi жеттi. Со-
нан кейiн шарасыздықтан қозғалмай жатқан. 
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Шаң-шұң басылды. Темiр есiктер тарс-тұрс жабылғандай 
болды да, кең дүние олай да бұлай дөңгеленiп, айналасының 
барлығы дерлiк аудаңдап сықырлап ала жөнелген. Тап 
бауы рының астынан манағыдай гүрiлдеген беймаза дыбыс 
естiледi. Теңселiп, айнала дөңгеленiп жылжып жүре бер-
дi. Қайың-қапталдың құты қатты қашқан. Орнынан ұшып 
тұрып, қыңсылап, тартынып, əл-дəрменi келгенше та баны-
ның астын бүрiп жұлқынды. Шегiншектеген сайын демi 
тарылып, қырылдай түстi. Арпалысып жүрiп көзi түсiп едi: 
жарық дүниенi көргенi өтенi – ескi қыстау барған сайын 
кiшi рейiп алыстап  қалып бара жатыр. Қасына Бəлдiр жетiп 
келдi. Жон арқасынан сипалап, бөстек төселген орнына 
итермеледi. 

– Төрткөз! Жат! Жата ғой! Жат!
Иесiнiң дауысы жұмсақ əрi жайлы едi. Қауiптiң онша 

еместiгiн ептеп сезiне бастағанда саябырлайын дедi. 
Белгiсiз бiр жаққа зымырап ұзап кетiп бара жатқанын да 

емiс-емiс аңғара бастады.  
Не де болса ұзақ жүрдi. Бойы əбден үйренгеннен кейiн 

бiр рет мойнын созып, жан-жағына қарауға тырысқан. 
Бұрынғысы. Айнала шыркөбелек оратылып қала берсiн. 
Көңiрсiк жат иiс маңдайын қақ айырып жарып барады. Үрей 
мен беймағлұм жұмбақ жай да бойына қорқыныш пен қауiп 
ұялатқан. Ендi тырп етпей, не де болса мойынсұнып, олай-
бұлай шайқатылып, шайқатылған соң миы айналып, дел-сал 
күйде жата бердi. 

Бесiнде тоқтаған кезде басы мең-зең, тұла бойы түгелдей 
қақсап тұр. Бұны жұрттан бұрын түсiрдi де, сонадай 
жердегi қуысқа апарып жатқызып тастады.  Өздерi тағы да 
манағыдай қарбаласқа қайта кiрiсiп кеттi. Жүктердi түсiрiп, 
бiрiнiң үстiне бiрi мiнген ығы-жығы үйлердiң iшiне та-
сып жатыр, тасып жатыр. Таныс дыбысқа елеңдеп, қайдан 
шыққанын бiлмей жалтақтап қараса, сонау биiктегi терезенi 
шалқасынан салып, Бəлдiр дауыстап тұр. Соншама аспанда 
несi болғаны? Соған тiптi де түсiне алмай бiраз аңтарылды. 

Жып-жылмақай ақ тас сарайдың жанында тұла бой-
ын ала алмай дел-сал күйде жата бердi. Қарны да ашқан, 
iшi шұрқырап астаң-кестең. Түсiнiп болмайтын қолайсыз 
иiс мұрнын жарып, миын айналдырып барады. Тұмсығын 
бауырына тығып, дөңгеленiп, ұнжырғасы түсiп бей-жай 
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жатыр. Бұрыштан шыға келген жылмиған тықыр жүндi 
қызыл ала төбет бұның сырт жағын айналып, ашқарақтана 
сұғанақтанып өлермендене ыс-пыс иiскедi. Құлағын тiгiп 
адырайып, құйрығын олай-бұлай тастап, “қызойнақ сала-
лық” дегеннiң мағынасын түсiндiрiп едi, бұл былқ еткен жоқ. 
Көзiнiң аласымен қарап қойып, мыңқ етпей жата бердi. Аяқ 
жимағаны тiптi. Осы жылмақайдан бəле келмейтiнiн iштей 
сезген. Сезген де немқұрайлы марғау кейiп танытқан. Анау 
айналшықтап-айналшықтап iстiң мүлде оңға баспайтынына 
көзi жеткен соң, жуынды қуалап жөнiне кете бердi. Төрткөз 
жеккөре қарап мұқатты: “Қарық болған шығарсың”. 

Əбден солығын басқанша тырп етпедi, сол айналасы-
на көзiн аударып-төңкерiп тастаған күйi, дел-сал болып 
тым-тырыс жатты да қойды. Осы араның серi-салдары 
бұған түнiмен тыныштық берсе-шi. Ырғындай босқан бiр 
жұрт. Сүмелектеп келедi де кетедi, келедi де кетедi. Танау-
ын түрiп жiберiп, мойнын созып алты аласысы бардай-ақ 
ашқарақтана зу-зу иiскесiн келiп. Шiркiндердiң iштерiнде  
жағымдысы болсайшы. Бiрiнен күйiктiң, бiрiнен манағы 
машина үстiндегi майдың, тiптi құйрығы жер сызған май-
тапалдан өкпеңдi қабар кiр аралас борсыған қоңырсық иiс 
шығады. Бiр де бiрiмен етене таныстыққа тұмсық созбастан, 
шыдамдылығымен жеңдi.  

Талықсып-талықсып барып таң алдында көз шырымын 
алған. Бойы едəуiр жеңiлейiп, тыныстап қалыпты. Əсiресе, 
əнебiр елес бар-ау. Сол елес. Дүр тимеген қау көгалда төрт 
аяғын түгелдей керiп, асыр салғысы келдi дейсiң. Тəнi де 
едəуiр сергiп қалған екен. 

Шолақ пен Бəлдiр үшеуi қыратта тышқан аулап жүр 
ме тəйiрi. Құлақшынының бауы салақтап Бəлдiр қолын 
алға шошайтып жүгiре жөнелдi дейдi. “Айт! Айтақ! Əне, 
түлкi!” Ешнəрсе жоғын өзi де көрiп тұр. Ешқандай да иiс 
сезiлмейдi. Сонда да бойда серпiн бар. Желiк тебедi. Марқа 
көктемнiң самалы өзегiңдi қуалайды. Тап-таза. Түлкiге де 
емес, əншейiн ермекке серпiлiп, денесiн дiк-дiк тастап алға 
ұмтыла жөнелдi. Үлке...н шеңбер жасап, орағытып Бəлдiрге 
қайта қарайды. “Қайда? Əлiгi қызылшұнақ зытқыр немең 
қайда?” Бəлдiр көз ұшынан тiрi нүкте болып қыбыр-қыбыр 
салпақтап келе жатыр. Шолақ болса оның да арғы жағында. 
Ешнəрсе де болмай, тiптi меселi қайтқан соң тышқанның 
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iнiне тұмсықты сұғып жiберiп, қолқаға өлермендене иiс 
тартады. Аузынан сiлекейi шұбырып, жас ет жегiсi келе 
ме, əйтеуiр бiр алға сүйрелеген ессiз құмарлық  бар. Масаң. 
Сонан майда қиыршық тас аралас ылғал топыраққа қара 
тырнақты көсiп-көсiп салады дейсiң. Топырақ сонадай жерге 
атылып барып торс-торс түссiн келiп. Барған сайын қайраты 
тасып, жұлқына, құмарланып құтырына кiрiседi. Сiлкiлеп 
жейтiн жас еттiң иiсi тұмсыққа жақындаған сайын құлшына 
түседi екен. Бiрақ сол кезде Бəлдiр жетiп келiп, қарғы бау-
ынан сүйреп түлкiге салмаққа алып кетедi. Ол сайтаның 
осындайда кезiге қояр ма. Амал қайсы: екi езуiн кезек жалап, 
артына жалтақтай қаранып кете барады.

Сонан кейiн шолақ екеуi ылғал иiсi аңқыған сызды 
жағалауда жүр ме, бəтiр-ау. Төрткөз əрбiр бұтасына дейiн 
бiлетiн ескi қыстаудың төменгi жағы: сызаттап ағып жатқан 
арықтың ауыл жақ бетi. Солардың бəрiн əлдеқашан иiскеп 
тастаған, етене жақын ен жайлау. Тағысын тағы. Не керек, 
аз ғана көз шырымын алғанда ылғи ескi қыстаудың жанынан 
бытырман да шытырман бiрдеңелердi көрумен шықты. 

Орнынан тұрып керiлiп, сiлкiнiп-сiлкiнiп жiбергенде 
iшi сар-сұр ұли жөнелдi. Салбөксе сары балпақтарды еске 
алғанда езуiнен сiлекей тамды. Алабұртып таң атып келе жа-
тыр екен. Ит аяғы басылған. Тыныштық. Ызы-шу жоқ. 

Аяқтарын созды, белi күтiр-күтiр етсiн. Iшiнiң жылан 
жалағандай тап-таза екенiн бiлдi.  Өзi əлдеқашан айнадай 
етiп тастаған, кеше “қоныс жайлы болсын” айтқандардың 
бiрсыпыра ашқарақтары да тiлдерiн бiр-бiр салып кет-
кен, тап-таза итаяғын есекдəмемен жайлап барып иiскедi. 
Қаңсып тұрғаны өзiне аян. Алайда iшi құрымағыр айтқанға 
көнiп жатыр ма. Парыздан құтылмақ үшiн тiлдi екi-үш рет 
салып-салып алды. Оншақты түйiр топырақ iлiнген едi, ба-
сын шайқап пысқырынып түсiрiп тастады.    

Аңтарылып жан-жағына қаранып бiраз тұрды да, ауыл-
аймақты барлап шығуға зауқы соқты. Елшiлiк емес пе, тiске 
басар бiрдеңе кезiгуi де мүмкiн. Бейтаныс жұрттың ой-
шұқыры да таңсық едi. Көз майын сорып далиып жатқан 
жазық көрiнбейдi: сiресiп бiрiне бiрi иiн тiресiп тұрған 
үйлер, бытықы-шытықы қора-қопсылар. Тек иттiк мiндет 
үшiн жан-жақты барлап қойған жөн. Жаңа қоныстан табанға 
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салып жұлқылап, тiстiң қышуын қандырып тартқылап жер 
салбөксе балпақ кезiккендей бола ма, кiм бiлсiн. 

Мойнын созып-созып қойып, жайлап қана iлгерi аяңдады. 
Көп-көп терезелерi бар үлкен үйдi айналып, тұмсықты 
желдiң өтiне тосып, демдi iшке тартып-тартып қалып едi, 
тағы да баяғы жағымсыз иiс. Ошақ атаулы болмайтыны-ау. 

Бұрышты айнала бергенде, аяқ асты баж ете түскен. Шо-
шынып қалт тоқтап қалды. Кiшкентай жұтқын ит, күшiк пе 
деп менсiнбей қалып едi, маңдайының қыртысы мол, əукесi 
салбыраңқы екен. Төрткөз жағасын ұстай жаздады. Аста-
пыралла! Анау болса өзiнiң ұсқынымен шаруасы жоқ үп-
үлкен итiмсiп шабалаңдап үрiп тұр. Артына қарамай сонша-
ма қылғынып айбат шегiп тұра-тұра ұмтылды. Ең болмаса 
бойы бұның тiзесiне жетсе-шi. Мойнын созып, басын салып 
жiберiп тұра ұмтылып едi, құйрығын бұтына қысып, даланы 
басына көтерiп, бажылдап ақ үйдiң iшiне сүңгiп кеткенi. Əй, 
үрей неме. Дауысы тiптi жоғарыдан естiле ме қалай? Төрткөз 
аң-таң қалып, аңтарылып едəуiр қарап тұрды. Түсiнсе 
бұйырмасын. Ит үйге кiре ме екен? Ит төбеге шыға ма екен? 
Шiркiннiң миды шаққан ащы үнi əлдеқайда маужырап жатқан 
иттердi де дүрк көтердi-ау деймiн. Ана жақтан да, мына 
жақтан да шəу-шəу, əуп-əуп, заңқ-заңқ. Сан-алуан дауыстар 
бiрiне-бiрi жалғасып естiле бастады. Түу мұншалықты көп 
болар ма? Кектi, кексiз осы дауыстарды құлағы шалған¬нан-
ақ қараптан-қарап Төрткөздiң жүрегi шайлыға бастады. Көп 
қой берекет дарығыр-ау. Не деген көп. Бiр үйiр ме, неме-
не өздерi? Бейтаныс жерде алысқа ұзап берекет таппайды 
екен. “Қой, мына қора-қопсының сыртын бiр айналайын. 
Сосын жатын орынға жетпесе болмас”. Бұрыштан айнала 
бергенi, аузы алты қарыс қап-қара албастының тiсiне iлiгiп 
қала жаздады. “Бəле қайда, бассаң аяқ астында” деген осы. 
Тiптi осындайда салдарға тəн “танысып қоялық, бикеш” де-
ген iлтипат жоқ, əй-шəйға қарамай, арсыздықпен тура тап 
бергенi. Төрткөз аяқасты серiппедей жиырылып, сонадай 
жерге атылып түстi де бөксесiн алдырмас үшiн қарама-қарсы 
керi бұрылды. Сөйтсе, əлiгi шойдымқара бұған жете алмай 
шынжыр баулы қарғыда қақалып-шашалып қылғынып тұр. 
Бұнда атасының кегi кеткендей жер тырналап өлiп-өшедi. 
Төрткөз қорқынышын баса алмай, буын-буыны дiрiлдеп 
тұрса да, тағы жағасын ұстай жаздады. “Астапыралла, иттi 
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де темiрге байлайды екен-ау. Сорлының не жазғаны?” Мына 
шомбалдай немеге шаң қаптырып, қалаған жағына зымырап 
отыруға Төрткөздiң мүмкiншiлiгi толық. Бiрақ жамбасты 
удай ашытып, зар қақсатып жатқан қанжардай тiс болмаған 
соң жəне олай ете алмайтындығына лезде көзi жеткендiктен 
де шынжырлаулы төбетке қарап, аңтарылып тұрып қалды. 
“Алты аласысы, бес бересiсi жоқ, неге өршеленiп тұрғаны? 
Сүйегiне сұғанақтық жасасам да бiр сəрi. Былай... өзiмше 
өтiп бара жатырмын”. Ондай уəжге құлақ асатын қара төбет 
жоқ. Ауаны сақ-сақ осқылап, екi иығын жұлып жеп, арп та 
арп ұрынып болып тұр. Қарғы бауы алқымын буып, қақалып 
та қалды. Оған қарайтын төбет жоқ. Шiренiп келiп ұмтылады. 
Шамасы байдың ұлы болар, жүнi барынша жылтыр, аяқтары 
бiлемдей. Мойын жонарқасымен тұтасып кеткен бе, қалай. 

Не болғанда да шiркiннен аулақ тұрмаса болмас. Төрткөз 
артына бiр-екi рет қарап қойып, монтаны жортып келiп, жа-
тын орнына жайғасты. 

Күн көтерiле тағы да абыр-сабыр басталды: көшеде 
кешегiдей құйрығында түтiнi бар қораптар арлы-берлi бо-
сты. Адамдар мен балалардың легi молайды. Не екенiн 
түсiнiп болмайтын ың да жың, сарыл да гүрiл шуыл 
көбейдi. Басы мең-зең. Үндемей аңысын аңдып жатыр едi, 
қолында үлкен ыдысы бар Бəлдiр шыға келдi. Атып тұрып, 
тұра жүгiрiп, құйрығын бұлғаңдатып, қарнының ашқанын, 
жалғызсырап торыққанын, сонымен берекесiнiң болмай 
тұрғанын да қоса шағынды. Кеуiп қалған езулерiн кезек-
кезек жалап қойып, асылып еркелеп, əсiресе қарнының 
ашқандығына басымырақ налып азарланып едi: “Мына 
ың-жың сапырылыстан қай уақытта құтыламыз? Сар жел 
ескен сары далаға, ескi қыстауға қашан кетемiз?” деп аяғына 
оратылды. Түсiнбегендiктен болар-ау, Бəлдiр  жауап қатқан 
жоқ: итаяғына сүйексiз жуынды құйды. Бiреу ортақтаса кет-
кендей болар ма деген қауiппен жан-жағына көзiн алартып, 
ұрлана қарап, асты қомағайлана қарпыды. Бəлдiр асығыс 
тəрiздi, қасына тұрмай кетiп қалды. Шеңбiрек атып, кекiре 
тоймағанмен, аш қарын жұбанған тəрiздi. Ыдысты тазалап 
тастап, екi езуiн кезек жаланып, бөстекке бауырын төседi. 
Орын деген де беймағлұм нəрсе болар шамасы. Əйтеуiр, 
үйдiң тоқтаған жерi. “Тас – түскен жерiне ауыр” деп, осы 
маңды қарайлап жатқаны. Қай үйдiң жыртысын жыртып, на-
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мысын қорғайтынын да бiлмейдi.  Өз босағасы қайсы? Мына 
бiр зəңкиген үлкен үйге шұбырып кiрiп-шығып, босып 
жүрген адамнан көп нəрсе жоқ. Ылғи есiк, ылғи терезе. Ит 
басы да молшылық көрiнедi. Кiм кiмдi қорғайды? Кiмнiң кiм 
үшiн үретiнiн де бiлмейдi. Ескi қыстауда бəрi де беп-белгiлi. 
Кiшкентай ғана үш үй тұр. Ол – ауыл. Аттылы болсын, жаяу 
болсын бейтаныс бiреу жақындаса, қай бұрын көргенi хабар 
бередi. Сонан кейiн алдынан Бөрiбасар екеуi жарыса үрiп 
шығады. Бөрiбасар қол-аяғы балғадай қызыл төбет, ескi дос. 
Бiрiнiң ымын бiрi лəппайдан түсiнедi. Таныс болса белгiлi: 
жұп-жұмсақ етiп еркелетiп атыңды атайды, құйрығыңды 
бұлғаңдатып, есен-саулық сұрайсың. Даусың өзiнен өзi өшiп 
қалады. Алып бара жатқан жау болмаса да ұялғаннан аспанға, 
қыратқа, көлге бiр-бiр үрiп, бiрте-бiрте бəсеңси бересiң. 
“Аңғармай қалдық. Ғапу етiңiз. Жайша ғой. Барған жерiңiз 
аман ба? Иттерi саушылық па? Сəлем айтқан болар. Иə, са-
ламат болсын. Бiз де өзiңiз көргендей итшiлiкпен өмiр сүрiп 
жатырмыз. Мiндет болғасын үрiп шыққан. Айып етпейсiз. 
Үйге барам десеңiз мейлiңiз. Көрiп тұрған боларсыз, бiзден 
пəлендей қарсылық жоқ...” Мəселенки, осы мағынада келiсе 
кетесiң.  Өзiң кiсiнiң себебiмен күнұзақ жатыстан ұйып 
қалған денеңдi жазып, бұтадан бұта қуып бас-басына сарып 
бiраз жердi орағыта айналып серуендеп те қайтасың.  

Кейбiр қаїарлы аттылы адамдар болады сабаз, қаїарлы. 
Қамшысын үйiрiп, олай да бұлай ысқыртып сiлтейтiнiн 
қайтерсiң. Сондайда ит жының тырысып, намысты қолдан 
бермеске арпалысып бағасың: абайлап-абайлап аттың 
аяғына, құйрығына ұмтыласың. Тiс салу қайда. Күректей-
күректей тұяқтар ауаны ыс-ыс тiлгiлегенде зəре-құтыңды 
алады. Əлсiздiгiңе онан сайын ызаң келiп, шаужайлай 
түсесiң. Əлiгiнiң олай-бұлай ойқастап, мазасы кетедi. Соның 
өзi-ақ жетiп жатыр, қыбың қанады. Сенен сескенгенiнiң 
өзi не тұрады. Қожайының алдыңнан шығып, дырдай етiп 
атыңды атап, арашаға түскен соң амал қайсы. Шараң тау-
сылады. Қоясың. Соның өзiнде ашу шiркiн оңайлықпен ба-
сылмас. Көпке дейiн құйрықты дөңгелетiп қайырып жiберiп, 
үйдi айналып заңқ-заңқ үрiп жүргенiң. 

Мына жерде қайсысын тауысарсың. Шұбырып жатқан 
жұрт. Жаяуға үргеннен абырой бола ма. Оның үстiне бас-
басына атаусыз үре бергенде жағың қақ айрылар.     
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Оны айтасың, бұл жерде тiптi орынның өзi де даулы ма, 
қалай. 

Шекараның анықталмағандығынан да болар, кешқұрым 
үлкен сiлкiс болды. 

Бет-аузы салтақ-салтақ ала төбет анау-мынау емес, жеңдi 
бiлектей ортан жiлiктiң хош иiсiн бұрқыратып,  тап жанына 
келiп жантая кеткенi. Бұны итпiсiң демейдi найсап. “Əрмен 
кет!” деп, мұрнын кiржитiп, айбат шектi.  Өзi арсыз бо-
лар, сүйегiн тiстеп əрi кетудiң орнына бұған көз алартады. 
Желкесiн күжiрейтiп қырындап жақындай түстi. Түйенiң 
көн терiсiнен жаралсаң да ендi шыдап көр. “Сүйегiңдi əрмен 
алып кет!”, “Сенiң не жұмысың бар, қаңғы”, “Қай жақтағы 
қаңғының басын шатып тұрсың? Жер менiкi. Мына бөстектi 
көрмейсiң бе?”, “Сенiкi емес”. “Менiкi”. “Атаңның басы...” 
Арс етiп оң жамбасын қауып алды. Ұрыста тұрыс болсын 
ба, бұл алқымға ұмтылды. “Көргенсiз, бiреудiң отауына 
ойнақ салғанның қандай болатынын көрсетейiн. Сенiң ғой 
сүйегiңде инедей шаруам жоқ. Маған десең мойныңа неге 
байлап жүрмейсiң?! Титықтап жатқан итке тыныштық 
берсейшi”. “Iшiң күйiп тұр ғой, ə? Олай болса, тұз жала”. 
“Мына салтақ-салтақ нəлеттiң майдашылын қарашы”. 

Екеуi текеше тiресiп керiлдесiп тұрған. Аяқ астынан 
улыған да шулыған басталып кетсiн. Дауыс жетер жердегi 
көршi-қолаңдар түгел жиналды. Сүйек айдалада қалды, 
ойран-топырға кiрiстi. Бұның арқасынан тарта ма, құдай-ау, 
шабына тiс салды ма, ет қызумен түгендеп жатқан Төрткөз 
жоқ, бiрақ сезедi. Күпiнiң битiндей бəрi бұған жабылғаны 
анық. Соған қарамастан өзi мына қорлығы өткен ала 
төбеттiң алқымынан жабысып айырылмайды. Қалаға осыған 
арнайы келген, қырық жылдан берi көрiспеген бауырындай 
құшақтары айқасты да қалды. Сыртқа тəуекел. Не болса да 
болары болып жатыр. Бiр кезде нахалды құшақтай құлады. 
Əлсiреп құлады ма, жонға жабысқан зiл салмақты көтере ал-
мады ма, бiлмейдi. Манағы манағы ма, ендi нағыз көкпарға 
түсiп берсiн. Тұла бойынан сау тамтық қалдырмай күпiнiң 
битiндей жабысып шабақтады келiп, шабақтады. “Көк ит 
жеңе ме, көп ит жеңе ме?” деп, ендi мына додаға түскен 
соң бел ала алмайтынын бiлдi. Иə, ит атаулының осындай 
итшiлiгi болары рас. Кезiнде өзi де ауыл маңын торыған 
бөтен иттiң ата-тегiн сұрамай керiп салу додасына талай 
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қатысқан. Солай боларын кейiн, үлкендi-кiшiлi болып қаптай 
шуласып бұған ұмтылған кезiнде шамалаған едi.  Өлермен 
халге жеттi. Жiберейiн-ақ дейдi, бiрақ жақ қарысып қалған 
болар, тоңмойын неменi босата алмайды.                                              

Бұл маңда көптен берi кезiкпеген үлкен топылыс бол-
ды. Екi бiрдей көшенiң əлеукендей жалаңдаған “сен тұр, 
мен атайын” сал-серiлерi қызылкөз ессiздiкпен Төрткөздi 
керiп салды, тұралатып тастады. Бұл бөксесiн көтере алмай, 
көзi қарауытып сұлық құлағаннан кейiн ғана ойларында 
көптен жүрген iстерiн бiтiрiп тастағандай тiстерiнiң арасы-
на қыстырылып қалған жүндерiн сiлкiп түсiрiп, мыңқ-мыңқ 
үрiп, маңғаз кейiппен тұс-тұстарына тарай бастаған. 

Төрткөз дуалдың түбiне сүйретiлiп жеттi. Кiрпiгiн əрең 
ашып-жұмады. Тұла бойында удай ашымаған жерi болса-
шы. Ептеп-ептеп сылбыр қозғалып жалана бастады. Қақаған 
аязда панасыз қалғандай-ақ дiр-дiр етедi. Қатты ашынды, 
қорланды. Бойын ыза кернедi. 

Бағана топалаң кезде арашаға таптырмаған адамдар 
мұның жанына шоғырлана бастады. Жаңағы ит арпалыстан 
да жаман шаң-шұң құлағын тұншықтырды. 

– Құтырған ит пе мынау өзi?
– Көзiн-ай шiркiннiң, қып-қызыл ғой...
– Ойбай, адам қабатын шығар!
– Баламызды далаға шығара алмайтын болғанымыз ба 

сонда?
– Комхозға айтып, аттырып тастау керек.
– Үйшiгi қайда? Шынжыры қайда бұның? Осылай да ит 

ұстай ма екен?
– Осы күнгi жұртқа бар-ау түсiнбеймiн, тiптi. 
Төрткөздiң құлақ асуға мұршасы жоқ едi.  Өзiн анталай 

қоршап алған адамдардың əйтеуiр бiрдеңеге абыржулы 
екенiн сезедi. Қышып жүрген талай пышақтай тiстердiң 
жұлып, мытып, түтiп кеткен жерлерi ендi ғана удай ашып 
қақсап бара жатқан. Көзiнiң алды қарауытады. Мең-зең ба-
сын жерге сұлық қойды.

Бiраздан соң Бəлдiр келдi. Əлдебiрдеңелердi айтып, 
өбектеп жонарқасынан сипады. Жараларына қолы тиiп 
ауыртқан соң тұла бойын жиып кiржiң еттi. Киiмдерi ала-
бажыр болып өзгерiп кеткен шешесi де жақындап келiп, 
алақандарымен қос тiзесiн басып, бұған төнiп тұр. Бiразға 
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дейiн бөтен адам ба деп жатырқап жатып, дауыстаған соң 
барып таныды. 

– Қасқаны сойып тастапты-ау. 
–  Өлiп қалмас па екен?
– Қайдан бiлейiн... Үйшiк жасап бер. Байлап тастамасақ, 

бiреудi қауып алып, шатылып жүрермiз.      
– Сөйтейiк. 
Үш күн, бəлкiм, төрт күн шығар, Төрткөз сол орнынан 

тырп етпей, ызаға пiсiп жатты да қойды. Жұлынған жерлерi 
бiрте-бiрте қарақошқылданып бiте бастаған тəрiздi. Бəлдiр 
сол топалаң болатын күнi ағаш қолтықтап алып келiп, тап 
бұның жанына отырып алып, ыр-ыр аралай бастаған едi. 
Күнұзақ ысылдап-пысылдап əлiгi тақтайды тарс-тарс шеге-
леп жүрдi де қойды. Ақыры кiшкентай қуыс дайын болды. 
Оның iшiне жамбасындағы бөстегiн төсеп, бұны “кiр, iшiнде 
жат” деп шақырды. Төрткөз көзiнiң қиығын сүлесоқ тастады 
да қойды. Тырп етпедi.

– Мында кiрiп жат деймiн. Жүр!
Мойнынан сүйреп тұрғызып, бөксесiнен итермелеп 

қоймаған соң сүйретiлiп ене салды. “Ал, жарайды. Сенiң-
ақ айтқаның болсын. Сонда не шықты? Ал? Қайтер екен? 
Қошы болмай жатқан иттi сонша сүйрелеп...” Айнала ал-
майды.  Қуыстың iшi тап-тар. Күнге қаңсыған қу ағаштың 
исi шығады.  Өзге түк те жоқ. Бұның несi қызық? Бойыңды 
қыз-қыз жандырып жататын ескi қыстаудың жұп-жұмсақ 
бопырына не жетсiн. Бүктетiлiп жатып-ақ бəрiн естисiң, 
бəрiн бiлiп жатасың. Айналаң ашық. Сылқып жел соғып 
тұрар, бəрiн бiлiп жатасың. Үстiңдi қар басып қалғанмен, 
тоңдырмайтынын қайтерсiң. Тек қозғалмай жатсаң болды. 
Мынаусы не пəлi? Қамашау, қапырық. “Ал, жаттық. Ал, 
тыңдадық. Құлақ аспай қойсаң да жақтырмайды. Итермелеп 
маза бермей тұрғанын қарашы”. 

Басын қолтығына қысып, зорлап отырып мойнына  қайыс 
қарғы тақты. “Бұнысы несi тағы? Ойбай-ау, шынжыры бар 
ма?! Зiлдей ғой мына пəлесi”. Төрткөз iндiкештен шыға 
қашты. Салдыр-күлдiр еткен темiр “бикеш, қайда кеттiңiз?” 
деп керi тартты. Қайыңқаптал шегiншектеп барып табандап, 
басын олай да бұлай шайқап бұлқынды келiп, бұлқынды. 
Қылғынып түкiрiгiне шашалып қалды. Бойындағы тiс ти-
ген жерлер түгелдей дуылдап жарыса жамырасып ашып қоя 
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берсiн. Олай да, бұлай да жүгiрсiн. Ит неме салдыр-салдыр 
етiп тiстi бақадай қадалып жiберсейшi. 

Бəлдiр бұнымен жұмысы жоқ, артына жалтақ-жалтақ 
қарап кетiп қалды. Төрткөз ызадан жарылардай болып, 
қыңсылап көмекке шақырды, шағым айтты. Елеген жан 
баласы болған жоқ. Олай-былай жұл-қынды, төрттағандап 
тартынды, тiстеп те көрдi. Кө...өп арпалыстан кейiн ба-
рып, ешнəрсе өнбейтiнiне көзi жеткен. Мына тозаққа қатты 
қорланды. 

Түн едi. Ел тегiс жатып қалған. Қаңғыбас кезбе төбеттер 
де бөкселерiн басқан болар. Селт еткен тiрi жан жоқ. Төрткөз 
бүктетiлiп жатып алып, ескi қыстауды ойлады. Көл-көсiр 
кеңiстiктi, дархан жайлауды, сыз иiсi шыққан көлшiктiң 
салқын жағалауын аңсады. Көсiлiп, төрт аяқтың рақатын 
көретiн тепсеңдi сағынды. Көкiрегi сыздап, қатты торықты. 
Содан сылбырап орнынан тұрды да тұмсықты қап-қараңғы 
көкке сұғып жiберiп, құйрықты жерге қадап тастап, бойы 
бей-жай болып рақаттанып ұлысын келiп, ұлысын. 

– Ау...у...у...у! “Ауыл...ыл. Ауы...ыл”
Кеше қанталапайдың ортасына түсiп, пəрше-пəршесi 

шыққанда мұндай ашынған жоқ. Тəн жарасын қойшы, “ау-
ырып тұрдың – аунап тұрдың” жазылар, қағынды алмас, 
ұмытылар. Iштегi күйiктi айтсайшы. Жазық-жапасы жоқ 
бұны тар қапасқа қамап, шынжырлап тастағаны несi? Сон-
да иттiгi қайда қалмақшы? Неткен қорлық. Жау алғырдың 
қорлығын-ай. Ескi қыстауға неге кетпеймiз. Бiздi қудалап 
жүрген қайсысы бұл?

– Ау...у...у! “Ауыл...ыл. Ауы...ыл”. Ұлыған сайын кегi та-
рап, өн бойы шымырлап, жеңiлдене түсе ме, қалай. 

Құлағын тосты. Кешегi қаңғыбас əңгiлер бұның мұңына 
ортақтаспақ керек, үн қосуы тиiс. Соны күттi. Əрi күттi, 
берi күттi. Ауыздарына құм құйылғандай тым-тырыс. Ымы-
на түсiне кететiн Бөрiбасардай қайдан болсын. Шошы-
нып кеткендерi-ау. Үредi ғой. Сол да өнер болып па? Неге 
ұлымайды? Неге қосылмайды? Осылар неге жетiсiп жүр? 
Əзiр астың атасы, қаланың үйкүшiк надандары ылғи. 

– Ау...у...у! 
Əнекей, қандай тамаша! Бойыңдағы қордалы запыраның 

төгiлiп, қолма-қол рақаттанып қаласың. Қой үстiне бозторғай 
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жұмыртқалаған заманда шынжыры несi? Қайдан шыққан 
пəле? А?! 

Төрткөз азарланып, қатты налыды. Ұнжырғасы түстi. 
Үйшiкке бас сұқпады. Есiктiң аузында қаққан қазықтай 
қалшиып тұрды да қойды. Түннiң бiр уағы болды. Аралатпай 
үрiп қоятын иттер де тым-тырыс, жақтары семдi. Жалғыз 
өзi ғана жұрттың құйқа тамырын шымырлатып, тымырсық 
ауаның шарбысып сөгiп, ұлудан танған жоқ. Тынығып-
тынығып алып, iшiн тартып ұзақ, ұзақтан үзiп ұли бердi. 

Жолшыбай бiрдемелердi күбiрлеп, тырп-тырп басып 
үйден бəйбiше шықты. Қуанып кетiп, ұмтылып, құйрығын 
бұлғақтатты. Мына зiл қара тастан босататын шығар. 
“Ала қай, еркiндiк беретiн болды. Кəнекей, алып тасташы. 
Құтқаршы”. Басын төмен салып жiберiп қипақтап, құйрығын 
бұлғақтатып жағымпазданудан басқа амал кəнi. 

–  Өй, қара басыңа көрiнгiр! Жат! Басыңа не күн туып 
тұр?! Кiр, кəнi! Жат! Аузыңа құм құясың ба, жоқ па?!  

Жер тепкiлеп бұған тұра-тұра ұмтылады. Қарағайдың исi 
аңқыған тар қуысқа қарай итермеледi. Тыңдамаса болмайтын 
болды-ау. Шынжырын сылдырлатып артына жалтақ-жалтақ 
қарап, емпеңдеп келiп аядай жерге шарасыздан бүктетiлiп 
жатты. 

–  Өшiр үнiңдi! Шықпа! Жат солай! – Қолын сермеп-сер-
меп қайтадан тырп-тырп кетiп барады. 

Көз iлiндiрген жоқ. Ендi ұлымады да. Таң да атып қалған 
екен. Сазарып жатты да қойды. 

Күндiз де тапжылмай жатты. 
Қараңғы түсiп, адам аяғы басылған соң кешегi əуенiне 

қайтадан салды. Iшiнде батпан мұз жатқан, сол мұз ұлыса 
ғана ептеп ерiп, аз да болса жаны жай табады. 

Тап кешегi тырп-тырп тағы естiлдi. Төрткөз қорыққанынан 
екi елi аузына төрт елi қақпақ бастыра салған. Бұл жолы келе 
жатқан Бəлдiр екен. Құйрықты шолжаңдатып олай-бұлай та-
стап жiберiп, кешегi тiлектi тағы қайталауға тура келдi. Кiм 
бiлсiн, аяушылығы түсе қалғандай бола ма.   

– Көнгiң келмейдi, ə? Жарайды. Таң атқанша бос жата 
ғой. Бiрақ кетектен шықпа. Əнеукүнгiдей шатақ болмасын. 
Тыныш жат. “Пажалыста. Пажалыста. Сөйтпегенде қайтемiз 
ендi”.   



311

Мойнындағы зiп-зiлдей темiр шылдыр етiп жерге 
түстi. Бостандық! Бостандық! Қайыңқаптал қуанға-нынан 
тайраңдап Бəлдiрдiң мойнына асылды. Жараларының 
қанқақсағанына қарамай, олай-бұлай бұлғалақтай секiрiп 
айналып келдi. Бүкiл дене – мойын да, бас та, құйрық та, 
аяқтар да өзiнiкi тəрiздi. Айналып келiп, Бəлдiрдiң аяғына 
оратылып, қолын жалап-жалап алды. “Тəңiр жарылқасын”. 

Бəлдiр мойнын уыстап ұстап, қарағай иiсi мүңкiген 
үйшiкке қарай сүйреледi. “Ойпырмо...ой. Жарайды ендi. 
Ал, жақсы”. Төрткөз үйшiктiң iшiне бүктетiлiп жатып алды. 
“Пажалыста”. Бəлдiр есiнеп, бiрдеңе деп күбiрлеп кетiп бара 
жатыр. Тырп-тырп. Құлағын тосып  едi. Бiрте-бiрте алыстап, 
алыстап барып өштi. Тағы да тыныштық орнады. 

Тырп-тырптың жағы əбден семгенiне көзi жеткен соң 
үйшiктен атылып шықты. Шықты да артына бұрылып қара-
мастан, басының ауған жағына жортып жүре бердi. Не болса 
да, зiп-зiлдей темiр шынжырлы жерден, төбелесi көп жер-
ден, түтiн-түтiн жəшiгi көп жерден аулақ, əйтеуiр, аулақ. 

Үй-үйге қайырылмады. Ашқарын болса да жағымды-
жағымсыз иiске мойын бұрмастан, бағана бастарындағы 
өлiмшi шамдардың əлжуаз жарығы түскен түнгi, оңаша, 
тым-тырыс көшенiң қақ ортасымен бөксесi қисайып салып 
жортты да отырды. Селт етiп дыбыс шығармасқа, кездейсоқ 
қаңғы төбеттермен дидарласып қалып, есен-саулық сұрасып 
жол бөгеу болдырмасқа бекiнген. Аулақ. Əйтеуiр, аулақ. 
Мынабiр еңсенi басқан қамашаудан, ажыратып болмай-
тын былапыт иiстен, зiп-зiлдей шынжырдан, алқымыңды 
бунап қарлықтыратын қайыс қарғыдан ең ақыры ылғи 
төбелесқұмар ақкөз төбеттерден аулақ. Бет-бағдары əйтеуiр 
кең тынысты тыныштықта. Асфальт жолды төрт табаны 
бiр сарынмен əлжуаз ғана емiс-емiс тысырлатады. Тiршiлiк 
болса қазiр түгел тыныстап, сұлық жатыр. Қайыңқап¬талға 
керегi де осы едi. 

Күтпеген жерден қамшылар жағы “сықыр...р” ете 
қалғаны. Жолдан атылып шығып, қалт бұрылып, қарама-
қарсы жиырылып тұра қалды. Кiм болды екен, ə? Мойынды 
тiктеп созыңқырап, осындайда игiлiгiн көруге жаратылған 
салпаң құлақты түрiп жiберiп едi: есiктiң тот басқан топ-
сасы екен. Неге сықырлағанын төбет бiлiп пе. Бөтен иiс те 
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сезiлмейдi. Төрткөз əлiгi сықырды орағытып, қайта жорта 
жөнелдi. 

Дауысынан қалт жiбермей таныған. Түу алыстан заразап 
көрген қаншық байбаламдай үрдi де құмығып тез басылды. 
Сырт жағынан сиыр мөңiредi. Бұлардан келетiн жолбайлау 
жоқ болар. Кең жолға қайта шығып, басын төмен салып 
жiберiп, бүлкек желiспен тартып келедi. 

Тұмсығы ағаш шарбаққа тiрелiп тұр. Мынаусы несi? Жан-
жағына қаранды. Тұйық. Жалт бұрылып керi тартты. Мынау 
не тағы? Көше ме? Арғы жағы дала болар. Нар тəуекел.

Жылмиған күйелеш-күйелеш сары дүбəра аузына су 
кеткендей тым-тырыс, мысық тəрiздi еппен басып, сұға-
нақ танып шыға келдi. Найсапта дыбыс болса-шы. Жағы 
қарысып қалған шығар. Ой, имансыз сұм. Əккi неме 
танысқысы келетiн болмасын. Танысқанда да соншама 
ұрланып бұқпалай ма екен? Жо-о-оқ. Бұнысы жiгiттiкке 
жатпас. Ойында арамдық бар неме ғой. Көзiнiң қиығымен 
көрiп қалса да iшi бiлiп-көрмегенсiп сылаңдап тарта берсiн. 
Арам ойлы сұм əукесiн салып жiберiп, еппен жақындай 
түстi. Бұл кiдiрмедi. “Бикеш!”  “Бикеш!” Көзiнiң ғана қырын 
салды, қайырылып қараған жоқ. Аяқты жеделдеңкiреп ба-
сып, қапталдап келдi. Қараған жоқ. Қаттырақ жортты. Ол да. 
Төрткөз жортуылды үдете бердi. Ол да. Имансыз. Төрткөз 
құлашты ұрды. Сол кезде анау ойбайды салсын келiп. “Жер 
ғана жұтқыр-ай”. Төсек бұйырған жерлерiнде ұйқылы-ояу 
манаурап бұйығып жатқан талай ит жамырасып қоя берсiн. 
Алдынан ба, соңынан ба, екi қапталынан бiрдей ме, тəңiр-
ау. Ендi аянатын ештеңе қалмады. Барын салсын келiп. 
Жол, көше, иттер қайда. Бiрiн де бiлмейдi. Тарамыстай со-
зылып, бiлемдей аяқтарына сыйынып, “қашпақ болсаң, 
зымыра” деп құлашты ұрды келiп, ұрды. Ешнəрсенi бiлгiсi 
келмедi, ешнəрсеге құлақ аспайды. Салтақ-салтақ неменiң 
жiгiтшiлiгiне бiр тиын. Тек алға, алға. Осыбiр қыры мен сы-
рын ит бiлiп болмайтын бейтаныс жат жерден аулақ. Көзiнiң 
алды қарауытып, құлағы шулағандай бола ма. Əр жерге бiр 
дiк-дiк түсiп, зымырап ұшты да отырды.   

Əйтеуiр бiр кезде мол ызы-шудан, мың сан жамы-
рай үрiстен, ың-жыңнан, өкпе басар қапырықтан, қора 
баққан көп жатыпiшер сал-серiлерден құтылғанын сездi-ау. 
Қайырылып қараса, қала түтiн-түтiн болып қарауытып көз 
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ұшында қалған екен. Алды көз талатын кеңiстiк. Ешкiм де 
жоқ. Кəдiмгi дала. Ендi бiраз бүлкiлдеп жортып отырып, 
сүйектерi сырқырап, буындары босап шаршап келiп, төбенiң 
етегiне құлай кеттi. Неше күнгi беймаза арпалыс пен тұла 
бойын қаптаған жарақат əбден титықтатқан екен, ықылық 
атып мамыражай тынығуға кiрiстi; селт етпей алаңсыз ұзақ 
ұйықтады.   

* * *
Ернияз əдеттегiдей елең-алаңнан тұрып, малды өрiске 

ысырып салуға шыққан. Басына жастанған соң мыж-
мыж, түгi қырылып қалған қара барқыт бешпентiн жалғыз 
қолымен желдiң өтiне қайта-қайта сiлкiп, жүрiп бара жа-
тып киiп алды. Арқадан сылқып соғып тұрған мұздай леп 
жалаңаштанған көкiрегiн аймалай қауып түшiркендiрiп 
жiберген. Қойын-қонышына да сумаңдай жүгiрiп, жеңiл 
дiрiлдетiп өттi. Кең адымын қадап басып бара жатып, жел 
қуалап салақтап жүрген жеңiн ұстап алып, сол қалтасына 
тықты. Омырауын iлген жоқ. 

Ергенектiң кендiр жiбiн шеше бергенi сол едi, бiреу сыр-
тынан шалғайлап пысылдап алдына шықты. Төрткөз! Шал 
аң-таң. Түнеукүнi ғана машинаға тиеп жiберген итi.                

– Ау, Төрткөзiм-ау, қашан келiп қалдың? Қашып кеткенсiң 
бе? Ит өлген жерден адаспай қалай жеттiң? Ой, пақырым-ай, 
азып кетiпсiң-ау. Мəссаған, өлуге келiпсiң. Бiреу талаған ба 
немене? – Жүнi ұйпа-тұйпа, қарны қабысып, көзi шүңiрейiп 
азып тұрған қайынқапталдың жонынан сипады. Жайлы 
да таныс үнге бойы босап, Төрткөз құйрығын олай-бұлай 
тастап жiбердi, аяғына сүйкендi. Құрғап қалған тамағын 
қинала жұтынып, тамсанғандай болды. Ернияз ыңылдап 
жүрiп, иттiң ол жағынан бiр, бұл жағынан бiр қарап, зор 
сойқаннан шыққанын сезiп, басын шайқап алды. Шал 
ергенектi шалқалатып тастады да малды сыртқа қуалап 
тез шығарды. Бiр қолында шелек, екiншi қолында көк 
сыры алақандай-алақандай болып ойылып-ойылып түскен 
көне пұшық темiр шəйнегi бар қылыштай қатқан тiп-тiк 
арық кемпiр үйден шығып келедi. Қайынқаптал танитын. 
Құйрықты бұлғақтатып, оған да сəлемдi берiп жiберген. 

– Жеңеше, мына қара. Төрткөз келiптi!
Кемпiрдiң миығында мысқыл ойнады. 
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– Мұңдасың табылып, құдайың берген екен... Бəрекелдi...i 
десейшi. 

Алыстан қосылып, жамағайын саналатын қазiр бұлардың 
үйiнде жүрген тетелес қайнысын кемшiн санап, ретi келген 
жерiнде қағытып алу Қалыштың бұрыннан бойына сiңген 
əдетi-тұғын. Тегеурiнi жоқ адам астам сөздi кек тұта алмай-
ды. Жеңгелiгi тағы бар. Кемпiрдiң қыбы қанды, майманасы 
тасқандай тiкiрейе түстi. Қайқаңдап барып, қарала сиырдың 
бауырына отырды. 

– Ана үлкен бұзауды ағыт. 
Ернияз шын қуанған, аңғал көңiлде тап қазiр iлiнiсе ке-

тер деген ой жоқ-тұғын. Ендi қитығып қалды. Сиырларын 
саудырып болғанша түйiлiп, лəм-мим деп ауыз ашқан жоқ. 

 Өрiске мал айдап былай шаққаннан соң ғана құрысып 
қалған денесi ептеп жазылайын дегендей. Төрткөз iзiнен 
қалмай, Бөрiбасар екеуi асыр салып ере шықты. Кейде жалғыз 
өзi озып-озып кетiп, əр бұтаны тiмiскiлеп түбiн иiскелейдi. 
Азып-тозғанына қарамастан басын жерге салып жiберiп, iз 
кескен болып олай-бұлай шапқылайды. “Шiркiннiң сағынып 
қалғанын қарашы, – деп күбiрледi шал. – Туған жер ит-екеш 
итке де ыстық-ау”. 

Күнде малды ылдиға ысырып тастап, кiдiрмей ертеңгi 
шайға оралатын, бүгiн асықпады, қатқан шөптiң бiр талын 
тiстелеп, қалың көгалдың үстiнде шынтақтап ұзақ жатты. 
Төрткөздiң ит арқасы қияннан ауылды қалай адаспай тауып 
келгенiне таңданады. Жермен кетсе де бiр сəрi, машинаға 
салып алып едi. Тiптi сенгiсi-ақ келмейдi.  Өйтейiн десе, 
Төрткөз тайраңдап əне жүр. Машина осыдан фермаға, фер-
мадан Тайпаққа, Тайпақтан Үйректiнiң үстiмен Кеткенсуға... 
Кеткенсудан əрi екi ме, үш пе бекет, содан кейiн барып 
Үкiлiсай, қала Үкiлiсайдың арғы жағында. Трудармияға 
аларда поезға сонан мiнген.  Өгiз арбамен үш күнде əрең 
жетiп құлаған едi. Төрткөздiң туғалы баспаған жерi. Түу! 
Итжандымысың деген. Осыны ғой бiреуге айтса сенбейдi. 
Басын шайқап-шайқап қойды. Не дегенмен келгенi жақсы 
болған. Қара ғой. Осылар көшкелi ауыл үңiрейiп қалып едi. 
Айналдырған екi-ақ үй. Ит те болса көрiнiп жүргенi жақсы. 

Қылыш кемпiр аяғын көсiлiп салып, күрең шайды ынды-
ны кеуiп сораптап отырған болар. Мұрнына құйсын. “Шоқ 
сал! Үстеуле! Жинап қой” – деп əмiр ете отыратын қасында 
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бұл жоқ, терiсi үйткен құйқадай тарылып-ақ отырған шығар. 
Мейлi, неге буынып өлмейдi. “Қараң батып қайда құрып 
кеттiң?” – деп шаптығатыны анық. Қата қалғырдың тiсi 
бұған балтадай. Болса да кесе-аяқ жиналмай, бұны күтiп 
тұр. Ернияз соны бiле тұра асыққан жоқ. Жамбасын ауысты-
рып қойып, түс қызғанша қисайып жата бердi. Жүрегi сазды, 
шекесi де шып-шып терледi. 

* * *
Төрткөз қаладан қашып келетiн жазда соншалықты 

бейқам өмiр кештi. Итаяғыңдағы iркiт кiлкiлдеп апталап 
күтiп тұратын кездер болды. Тəңiрi сыйлаған азу тiстер мен 
бiлемдей-бiлемдей төрт аяғы түгел тұрғанда қызыл өңештi 
қақсытып қоймады. Талай салбөксе балпақты азуға басты, 
бiр-жар ұйқыдағы қоянды да жатын орнында тарпа бас са-
лып, емiн-еркiн паршалағаны бар. Кеспектен ойып жасаған 
добалдай итаяқты бiрте-бiрте ұмыта бастаса, оған алдымен 
жайдары да берекелi жаз себепшi болса, екiншi бойдағы 
желiк себепшi едi. 

Күн қыза дененi алапат құмарлық билеген. Тайдай 
тебiсiп өскен желке жүнi дүрдиген кəупек қызыл төбет 
– Бөрiбасар өткен кездегiден əлдеқайда ыстық тартты. 
Бұрынғы татулықтың арасына тiптi қыл өтпейтiн болған. 
Ендiгi жұптастық одан да ыстық едi. Бойға кербездiк пен 
əсем паңдық бiткен тəрiздi. Итшiлiк ашкөздiк азайып, едəуiр 
тоқмейiл тартқан. Құйрықты дөңгелетiп қайырып жiберiп, 
аяқтарын кербездене жұмсақ тастар. Бөрiбасар көлеңкесi 
тəрiздi: күн демей, түн демей iзiнен бiр елi қалмады. Жат-
са жанында, жортса соңында. “Түф!” десе түкiрiгi жерге 
түспеген қадiрмендi уақыттың да өлшеуi болып шықты. 
Кейiн бойы бiрте-бiрте ауыр тартып, салбөкселене бердi. 
Иiс тартып, бақайшағы сыртылдап, сай-сала қуалайтын, 
түрiкқұлақтанып, түнiмен көз iлмейтiн сергектiк сұйылып, 
манаурай беретiн болды. Бөрiбасарды жалғызсыратпау 
үшiн ғана қосылғаны болмаса, кəделi кезде де бой көрсетiп 
жұлқынып шыға алмады. Басын бiр көтерiп, мұрнының асты-
нан мыңқ-мыңқ етедi де қояды. Зауқы жоқ. Бөрiбасар болса 
əрқашан бабында: аттандап, жер-жаїанды жаңғырықтырып 
заңқылдап ауылға жақындаған қараға жалғыз шыға бередi. 
Бұл күншуақты қалайды. Қыз-қыз қайнаған бопырға жам-
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басын төсеп, маужырай бұйығып, бүк түсiп жата бергендi 
көңiлi қош көредi. Аңдығаны итаяқтың жиегi. 

Күздiң қара суығымен қарбалас Төрткөздiң басына қат-
қабат бейнет те түскен. Толғақ қатты қысты. Тұмса неме 
жанын қоярға жер таба алмай, боранды түнде безек қақты. 
Ақыры дүниеге жетi бiрдей қызылшақа соқыр күшiк келдi. 
Барлығы жамырай қыңсылап, бей-берекет тырбанып, бау-
ырына жармассын келiп. Солардың емшектерiне қадалып 
солқылдатып сорғандарына мойынсұнып, бойы бей-жай 
маужырап, көздерiн əнтек жұмып, өзегi талғанша ұзақ-
ұзақ жата беретiн болды. Итаяқтың сүйексiз асы жұмырға 
жұқ болмайды, мыналарға байланып, ұзап жортуылдап та 
кете алмайды. Қазiр далада да не болсын. Күз түсiп, жердiң 
пейiлi тарылған кез. Сармайға бөккен тышқандардың да 
жетi қат жер астындағы iндерiнiң түкпiрiне кетiп, қараларын 
батырғандары қашан. Оның үстiне жер зар еңiреп қалған: 
тырнақ салсаң төбе құйқаң шымырлайды. Бөрiбасардан 
қалған сүйек-саяқ, шолақ əкелiп тастаған ауыз жарытпайтын 
оны-мұны итше ұлыған аштықтың аузына құм болып құйыла 
алса-шы. Жүрегi сазып, көзi қарауытады. Мына суық та сай 
сүйектен өтедi. 

Қарасуық қаїарлы. Көп болды: қара дауыл бiр тыным ал-
мастан iшiн тартып-тартып соғып тұр. Жылымшы жабысқақ 
жаңбыр құтын қашырып-ақ болды. Əсiресе түнге қарай сай 
сүйегiн сырқыратады, тiсi-тiсiне тимей кетедi. 

 Өрелi таңды көз шырымын алмай атқарды. 

* * *
Ертеңгiсiн əлi көздерiн де ашпаған қызылшақа күшiктерiн 

бауырына басып, қалшылдап жатқан Төрткөздiң тас төбесiне 
талтайып Ернияз төнiп тұр едi. Аяғында басы қайқайған 
керзi көне етiк, бұтында баяғыдан берi етiкпен жолдасқан 
қолпылдаған сұр галифе, үстiнде əр жерiнiң мақтасы үрпиген 
шибарқыт қара күпəйке, басында мылжа-мылжа қалпақ. 

– Ой, пақырлар-ай. Жарық дүниеге мұншама мезгiлсiз 
келуiн. Жағдайларыңды кiм жасайды ендi?

Бұрылып үйге кеттi. Қамыс қақыраны бойлап салынған 
ұзын дəлiздiң түкпiрiндегi қоқыстарды жалғыз қолымен 
бұрқыратып ашып, далаға шығарды, қорадан легенге са-
лып, сақ тасыды. Оның үстiне майда қи төктi. Қидың үстiне 
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бөстек тастады да, қыңсыласып у да шу ұйлығысып жатқан 
күшiктердi легенге бығырлатып салып, сүйретiп алып келдi. 
Төрткөз iзiнен бiр елi қалмай сүмеңдеп ердi. Қалыш шығып 
келе жатыр екен. Бағанағыдан бүлiншiлiкке түсiп жүргенiн 
көрмептi.

– Ау, бұл не? Көшiп жүрсiңдер ғой түгi. 
Бiр лаңның болатынын бастан-ақ бiлiп бекiнген Ернияз 

үндеген жоқ.  Өзiнен-өзi түтiгiп жүр. 
– Саған айтып тұрмын. Құлағың қалған ба немене?
– Көрiп тұрған жоқсың ба? Бейшараларды көрiнеу көзге 

қырамыз ба? Дала суық. Қатып қалады. 
– Қасыңа алып жатсайшы. Ендi итпен бiрге жатуың қалып 

едi. 
– Жұмысың болмасын. Жатсам жатамын.                                 
Қалыш Ернияздың көпəйкесiнен шымшып тоқтатты. 

Иегiн жоғары көтердi. 
– Шаңыраққа қара. 
Ернияз Қалыш қатынның қолын қағып жiбердi. 
– Шаңырақтың сенiкi екенiн бiлемiз. Төрiңе сүйреп 

жатқанымыз жоқ. Бейшаралар ең болмаса бойларын жылы-
тып дəлiзде жатсын да.

Қалыш ернiн шығарып сəл кiдiрiп тұрды да, неге екенiн 
өзi бiлсiн, тiлдi сұғып-сұғып алатын ретi келiп тұрса да 
ұстасқан жоқ, шығып кеттi. 

* * *
Жылы орындарынан қозғалған соң берекелерi қашқан 

шақалақтар қыңсылап емшек iздеп тырбаңдап, əрқайсысы 
əр жаққа шашырап кеткен. Төрткөз соларды жинастырды. 
Құрғақ та жұмсақ бөстекке бауырын қайта төсеген соң, 
күшiктер таласып-тармасып кеп мұрындары пышылдап, 
емшектерiне қадалып, бiрте-бiрте тыныштала түскен тəрiздi. 

Ернияз екi рет келiп, қаракөлеңкеде дұрыс та көре алмай, 
үстерiне едəуiр төнiп тұрды. 

– Əп, бəсе. Мiне ендi, жағдай жөнделдi. Солай ма екен, ə? 
Жылы болды ма? Жатыңдар осылай. 

Шалдың осы жұп-жұмсақ та сирек естiлетiн мейiрiмдi 
дауысы Төрткөзге əманда жағатын. Етiгiнiң басымен 
күшiктердiң бөкселерiнен еппен түрткiлеп кеткен. Екiншi 
рет келгенде тiске басар бiрдеңелердi қағазға орап əкеле 
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жатқанын Төрткөз сонадайдан иiсiнен сезiп, күшiктердi ша-
шырата-шашырата тұра ұмтылды. Екi-үш түйiр қатқан нан 
екен, тiске пашыр-пашыр басты да əп-сəтте қылғи салды. 
Арасындағы екi қабыртқаны қосарлай  тiстеп, орнына қайта 
оралды. Əлгiнiң арасында тағатсызданып бытырай бастаған 
балақандар бауырына қайта жармасқан. Тастай сүйектiң 
сiлекей шұбыртып ермекке қажарға жарарлығы болмаса, аш 
қарынды жұбатар нəрi жоқ, қайта аранын аша түсе ме қалай. 
Арғы жағындағы анталай жамырасқан аштыққа басыртқы 
болудың орнына түртiп оятып, ұлардай шулатқан тəрiздi. 
Қылдырықтай сүйектi күтiр-күтiр омырып қылғи салған 
соң тiлiн шығарып жiберiп, екi езуiн жалап-жалап қойды. 
Ашқарақтана жұтынды. Басын аяғының үстiне жайлап 
жайғастырып, есiкке мөлидi. 

Бой жылынып, бұрынғыдай емес, денеге аз да болса қуат 
ене бастаған.                 

Сыртқы есiктiң аузында бұларға уықтай иiлiп Қалыш 
қарап тұр. Бiрдеңе деп қатқылдау сөйлеп тұрғанын Төрткөз 
iштей сезедi де жымқырыла түседi. 

– Көзiн қарашы! Көзiн! Осы неменiң бар-ау, көзi жаман. 
Əне, қарашы!  Өңменiңнен өтiп кетедi. 

Төрткөз тырп етпедi. Кемпiр сыртқы есiктi мықтап 
бекiтiп, үйге кiрiп кеттi. Iштен iлiнген iлмешектiң сылдыры 
естiлдi. 

Бiраздан соң үйдегiлердiң күбiр-сыбыры саябыр тапты. 
Суықтан қалжыраған күшiктердiң де бойлары жылынған соң 
маужырап, жақтары семе бастаған. Төрткөзден ұйқы қашты. 
Жүрегi сазып, iшi сар-сұр етiп мазаны ала бередi. Əнеу 
қарама-қарсы арғы қуыстың тегiн еместiгiн қайыңқаптал 
келгеннен-ақ сезген. Сол жақтан жанға жайлы хош иiс 
сыздықтап келедi де тұрады. Сүр еттiң жұпар иiсi, шiркiн. 
Басын көтерiп, қос танауды төсеп жiберiп, құшырлана тар-
тып-тартып көрiп едi, едəуiр сыбағаның сақтаулы тұрғанына 
күмəнi қалған жоқ. Сiлекейi шұбыра жөнелген. Екi езуiн жа-
ланып-жаланып қойды. Тамсанды. Құрғақ жұтынды. Болмас 
ыңғайы бар. Орнынан еппен тұрып, солай қарай жағалады. 
Ет бар. Жəне ол жоғарыда – тас төбеде iлулi тұрғанына 
жақындағаннан-ақ шүбəсi қалмады. Неге екенiн өзi де 
бiлмейдi, ауызға түсiп тұрған шiркiндi бiрден қақшып ал-
май, дəмнiң астында əрi-берi сенделiп бiраз жүрiп қалыпты. 
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Дайын астың  күйiнiшiнен жер тырналап, қыңсылап қойды. 
Мойнын созып танауды жақындатып көрiп едi, күмəн жоқ, 
ап-анық – дəл төбесiнде дайын ас iлулi тұр. Секiрсе қақшып-
ақ түсетiн нəрсеге тағы кiбiртiктедi. Қалай толқығанмен 
болмайды екен. Тiк атылып, тiске iлiнген бөлiгiн жұлып 
алды. Жатын орнына келiп, етке жалма-жан табанын тiреп, 
апыл-ғұпыл ашқарақтана жұлқылай бастады.  Өлермендене 
қарпып, қомағайлана жұтты. Зарлауық қарынға ел қон-
дырғаннан кейiн барып, езуiн жаланып, бiрнеше күнгi аштық 
пен суықтан сiлеленген қайынқапталдың бойына қызу теуiп, 
бей-жай маужырап, созылып, мамыражай көз iлiндiруге 
кiрiстi. 

Сықыр еткен дыбыстан шошып оянды. Шолақ шал бұған 
бұрылып қарамастан күпəйкесiн жолшыбай қаусырынып 
далаға беттедi. Баж етiп жылаймандана ашылған сыртқы 
есiк пен шелектiң түбiндей жалғыз көзден таңның саржағал 
сəулесi ұзын, қараңғы дəлiзге төгiлдi. Мал өрiске шықпақ 
болды. Бiраздан кейiн шелегiн салдыратып, жолшыбай 
есiнеп, шашы дудыраған Қалыш та шолақтың соңынан 
кеттi. Тағы бiраздан кейiн шiмiлдетiп бiр шелек сүт алып 
келiп, жоғарыдағы салбырап тұрған темiр iлмешекке iлгелi 
жатып, маңдай алдындағы еттiң жоқ екенiн, керулi жiптiң 
үзiлiп жерде жатқанын көрiп, жылан шағып алғандай баж 
ете қалсын. 

–  Өй, қараң қалғыр көрдемше! Мынау сенiң iсiң ғой! 
Құмыңды же, құмыңды жегiр! Құмыңды ғана жегiзейiн 
сенiң. Қап, мына қаңғыбас шолақтың көрсеткенiн-ай маған. 
Жатқан жерiңде не iстесем екен осы? Шық былай! Шық!

Сыртқы есiктi шалқалатып ашып тастап, қолындағы до-
балдай иiнағашты оңтайлап, жар жағалап бұған жақындай 
түстi. Мына айқайдың тегiн еместiгiн Төрткөз бiрден сезген. 
Қабағы қарс жабылып, иiнағашты қос қолдап көлденеңдей 
ұстап, бiрте-бiрте жақындай берген соң ырылдап айбат 
шегiп көрiп едi, қоятын айбықа емес. “Жүрегiмiз талып, 
көзiмiз қарауытып бара жатқан соң, пендешiлiк, азғантай 
еттi жегенбiз да. Күнi-түнi өкпеңдi суырып жатқан мынау 
күшiктердi көрмеймiсiң? Батырекесi, сабыр ендi сабыр. Бо-
лар iс болды, ақ таяғың ет болмайды. Қойыңыз деген соң 
қойыңыз. Батырекесi, ашу – араз, ақыл – дос, батырекесi 
деймiн”. Тiстенiп, онан сайын кiжiнiп жақындап келе жа-
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тыр. Ит бiр жағынан айбат қыла қырындап, есiкке қарай 
жылыстауға мəжбүр болды. Қайырылуға мұрша қайда? 
Қалыш қапталдан тықсыр-ды. Тұсқа келе берiп серiппедей 
атылған кезiнде көзiнiң оты жарқ ете қалды. Жолшыбай 
қыңсыланып, сүрiне-қабына ұмар-жұмар сыртқа құлаған. 
Сегiзкөз қақсап қоя берсiн.  Өзге жағы сау тəрiздi. Соған 
қарағанда, мықтап бiр-ақ сiлтеп үлгерген болар. Сол бетi 
төбенiң баурайына барып, жантая кеттi. Жаланайын десе, 
мойын жетпейдi. 

Кемпiр есiктiң аузында қолын олай-бұлай сермеп, жұл-
қына шаңытып жүр. Ернияз да жалғыз қолын белiне 
қайырып алып, одан мойнын созып тұрып, саусағын шошай-
тып, кемпiрге бiрдеңе деп дауыстап екеуара əлек. Ұрысып 
жүрген шығар. 

Төбенiң баурайында осының бəрiн бақылап, түске дейiн 
тапжылмай жатты. 

Түсте, адам аяғы басылған кезде, есiктiң жанына 
жақындап келiп, жайғасты. Ендi мұнымен ешкiмнiң жұмысы 
жоқ тəрiздi.

Қараңғылық түстi. Ел тегiс орынға отырды. Төрткөз үйдiң 
сыртын ептеп айналып келiп, дəлiздiң бұрышына құлағын 
түрдi. Iштен күшiктерiнiң қыңсылаған дыбысы емiс-емiс 
естiледi. Сəтке де жақтары сембей, жаппай жамырасып жа-
тыр. Дауыстың əр жерден шығуына қарағанда бұны iздеп 
бытырап кеткен бе қалай? Iшке енгiсi келдi. Iшi-бауыры уыл-
жып, қалай да панасыз қалған аш күшiктерiнiң жанында бо-
луды қалады. Тырнақты салып көрiп едi, жылауық ағаш есiк 
мықтап бекiтiлген екен, ашылмайды. Мылқау тымсырайып 
тұр. 

Жүгiрiп күшiктер жаққа барды, одан ағаш есiкке қайтадан 
қашыр-құшыр тырнақ салуға мəжбүр болды. Кектенiп, 
үстi-үстiне жұлқына тырналады. Қайта-қайта үрдi. “Есiктi 
ашыңдар! Бөпелерiме барамын. Ашыңдар! Ашыңдар!” 
Тым-тырыс. Үйдi үш-төрт рет айналып шықты. Дəлiздiң 
кү шiктер жатқан тұсына тырнақ салып едi, жер зар еңiреп 
қалған екен, төбесi қақсап, төбе құйқасы шымырлады. Қайта 
келiп, есiктi тырналады. Сыбыс жоқ. Үнсiздiк онан сайын 
ашындыра түскен. Тұмсықты қап-қараңғы мылқау көктiң ба-
уырына тiреп, iшiн ақтарып ұлысын келiп. Есiтер құлақтың 
құйқа тамырын шымырлатып, дауыс созсын. “Бөпе...лерi..ме 
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барайы...ын деймi...iн. Жұртым-ау, бөпе...лерiме...е! Бөпе...
лерiме...е! Жұр-тым-ау. А-у... А-у...”.  

Кенет қабырғаның арғы бетi дүңкiлдеп, шомбал темiр 
iлмек салдыр-гүлдiр етiп есiк шалқасынан ашылды. Босағада 
қолпылдаған көйлек, дамбалы ағараңдап Ернияз тұр. 

– Iшке кiр!
Төрткөз аузын тарс жұма қойып, жақындап барып кiлт 

кiдiрдi. Əлдеқалай жасқаншақтап күдiк алған. Ит бiлiп пе, 
жақсы адам дегенмен иiнағашы болуы мүмкiн ғой. Дəл 
тұсына келгенде сарт еткiзер. Шолақ берi жақындай түстi. 
Қолында ештеңе де жоқ екен. Сəтiңнен.

– Iшке кiре ғой. Болды ендi. Шығарма үнiңдi. 
Дауысы жұп-жұмсақ-ау. Қандай жайлы едi. Қайынқаптал 

сендi. Сендi де есiктен сымп берiп енiп, əрқайсысы əр жақта 
ұлардай шулап, тұла бойлары қалтырап, бытырап жүрген 
күшiктерiн бiртiндеп жинастыра бастады. Олар да үмiт үзген 
жақсылықтың аяқ астында келе қалғанын түйсiнiп, тұншыға 
қыңсылап, енелерiнiң бауырына жабыла түстi.

Төрткөз бұл түндi елеңдеп жайсыз өткердi. Ертеңгiлiк 
дəл кешегiден айнымайтын уақиға болды. Жалғыз айырма-
сы жүрегi шайылып қалған Төрткөз ерте қамданып, Қалыш 
қарманып арғы бұрыштағы иiнағашты қолына iлiндiре алмай 
жүргенде, арқасына таяқ тигiзбей далаға сытылып үлгiрген. 

– Менiң басым ылғи тастандылардан-ақ бəлеге қалды-ау! 
Қайтедi мыналар, ə? Ендi қойнымызға алып жатумыз қалған 
шығар! Сөйтетiн болармыз. Иiнағашы құрымағыр қайда 
құрыды? Басын ғана жарайын. 

Қарасуық еңiреп тұр. Тұла бойыңды қариды. Əнеукүнгiден 
берi бұршақ аралас дамылсыз жауған жабысқақ жау-
ын жер бетiн жылмитып қата бастаған. Мұздақты тоңды 
қайынқапталдың өткiр тырнағы да əрең iледi. Айнала жалт-
жұлт, шөптердiң бастарына мөлдiреген мұз тұтасқан. Бiрдi-
екiлi дүбəра тайыншалар өрiстен қашып келiп, белдерi 
бүкiрейiп бүрсеңдеп қораны ықтап тұр. 

Қылышын сүйретiп жұт жылдың қысы келе жатқан.                            
Төрткөз сонадай жерде шаншылып отыр. Екi көзi есiкте. 

Қалыштың шаң-шұң дауысы көпке дейiн басылған жоқ. 
Ернияз бүрсеңдеп мойнын iшiне жиырып алып, өрiске мал 
айдауға кеттi. Қалыштың қамытаяқ қарабұжыр тапал байы 
иығына кетпен салып, қисалаңдай басып қораның сыртын 
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айналып барады. Сол жақта бiраз кiдiрiп, кетпенiн тастап, 
босқол қайта оралды. Қамытаяқ бұның бөпелерiн шүпiрлетiп 
кешегi легенге салып, үйден шықты. Көктайғанақтан жүре 
алмай еппен ғана тəй-тəй басып, қайтадан қораның сыртына 
беттеген. 

Күшiктерiнiң дауыстарын құлағы шалған бойда емпең-
деп келiп, қамытаяқтың iзiне ердi. Анау “кет əрiлеп” сес 
көрсетпеген соң қашқан жоқ. Легеннiң iшiне мойнын созып, 
балбыраған балғын немелердi иiскегiсi де келдi. Қораның 
сыртындағы жаңа ғана қазылған, кiшкентай шұңқырға 
күшiктердi қыңсылатып, бiрiнiң үстiне бiрiн үйiп сал-
ды. Төрткөз кiсiмен жағаласып, оларды иiскеп емiзбекке 
ұмтылған. Қарашұбар бұған кiжiнiп, кетпеннiң басымен 
жасқаған соң анадай жерде аңтарылып отырып қалып едi. 
Ананың иiсiн ала алмай жетiмсiреп, сап-салқын сыздан 
түшiркенiп, бiрiн-бiрi баса көктеп, тұс-тұсына бей-берекет 
қаймаласып жүрген, əлi көздерi де ашылып үлгермеген 
шақалақ күшiктердiң үстерiне кесек аралас қара топырақ 
дүрс-дүрс түсiп, кезек-кезек өрiстерiн тарылтып тұншықтыра 
бердi. 

Төрткөз ешнəрсеге түсiне алмай шоңқайып қалды. 
Шұңқырдың iшiнде не болып жатқанын өз көзiмен көрiп 
бiлмекке бiр-екi рет ұмтылып, жарқ-жұрқ еткен кетпен-
нен жасқанып, қайта кiдiрiп, құлағын əлсiн-əлсiн көтерiп 
сөмпиiп отыр. Қарабұжыр күшiктердi тiрiлей көмiп болып, 
топырақты бұзып шығар бiреу бардай-ақ мықтап таптап кет-
кен соң да, тапжылмай едəуiр аңтарылып қалды. Бiраздан 
кейiн барып жаңа ғана тыпырлатып алып келген күшiктерiн 
көре алмай əлiгi жердi иiскеп едi, мұздай сыз қолқаны қапты. 
Жас иiс емiс-емiс қана сызаттайтын. Əлденеден шошынған 
Төрткөз ессiзденiп, төрт шеңгелдi қара жерге долылықпен 
өршелене салды. Жымдасып үлгiрмеген жас топырақ алысқа 
барып сатыр-сұтыр түскен сайын жағымды жас иiс молай-
ды. Қайынқаптал одан бетер құлшына бердi. Iлезде қорыс 
болып қазылып қалған. Қыңсыламайтын, қимылдамайтын, 
бiрақ жас иiсi əлi мүңкiп тұрған тырбаңдмайтын күшiктерiн 
көрiп, Төрткөз аң-таң қалды да, бұрынғы ескi қорадағы жа-
тын орнына кезек-кезек таси бастады. Түгел жеткiзiп болған 
соң көңiлi жайланып, əрқайсысын бiр жалап, тұмсығымен 
түрткiлеп бəрiн  бауырына тартып, емiренiп ұзақ жатты. 
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Күшiктер болса мұздай. Бұрынғыдай қыңсылап, бiр-бiрiмен 
таласып-тармасып, алдыңғы аяқтарымен емшектi құшақтап, 
ешқайсысы бұған ұмтылған жоқ жəне бауырын жылытпа-
ды да. Сонда барып Төрткөздiң тұла бойын үрей билеген. 
Емшектерi лезде дыриып iсiп кеттi. 

Ернияз жайлап келiп бұларды көрiп, қап-қара болып 
түтiгiп, көзi алашапыраштанып үлкен сойқанды бастауға 
үйге қарай аяқтарын аннан-саннан бiр басып адымдай 
жөнелдi. 

* * *
Белгiсiз үрей тұла бойына шым-шым дарып, алаң ете 

бастаған. Бiрi бүктетiлiп, бiрi серейiп, ендi бiрiнiң ауызда-
ры қолапайсыз ашылып, қимылсыз жатқан өлi күшiктерге 
бiр, бет-аузы жыбырлап, серейiп тұрған шолаққа бiр қарады. 
“Мынаған қалай түсiнемiз?” Аяғын ширақ басып емпелеңдеп 
кетiп бара жатқан Ернияздың соңына iлестi. Бұрынғыдай 
алдын орағытып асыр салған жоқ, ептеп еркелей келiп 
аяқтарына да оратылмады, кейде бейқам келе жатқанда 
осыбiр өзiне етене жақын адамның сау қолын ұзын тiлiмен 
жалап та алатыны болатын.  Өйтпедi. Басын жерге салып 
жiберiп, сонадай жерде сүмелектеп сүлесоқ ерiп отырды. 
Ол да бұған қайырылып қарамады. Жауырыны күжiрейiп, 
өкшесiн қадап, алшақ адымдап ұмтыла түсiп асып барады. 

Үйге сол екпiнмен ендi. Төрткөз əлсiн-əлсiн жалтақтап 
қойып, сонадай жерде шоңқайып отыр. Көздерi үңiрейiп, 
қарны қабысып қалса да аштықты ұмытқан. Үрей мен алаң 
тағат таптыртар емес. Iшi алай-түлей қопарылып, көзiнiң 
алды кiлегейленiп кеткен. 

Тағаты болмай қайырылып күшiктерiне қайта кеттi. Сол 
күйлерi серейiп-серейiп жатыр: қыңсылап бауырына жар-
маспайды, сүйретiлiп олай-бұлай бей-берекет кезбейдi де. 
Бойына ду-ду қызу беретiн нəзiк дыбыстары да естiлсейшi. 
Тұмсығымен кезек-кезек түрткiлеп көрiп едi, кепкен ағаштай 
серең-серең еттi. Хош иiсi де семе бастаған, салқын. Бауы-
ры болса сыздап барады. Қинала қыңсылап айдалаға жөн-
жосықсыз үрiп-үрiп қойды. Тағы да үрдi. Iштегi ұйыған 
дертi төгiлiп, бойы жеңiлдегендей бола ма қайтедi. Сонан 
тұмсықты көкке көтерiп жiберiп, ұлыды дейсiң. Аянбай зар-
лап, жылап ұлыды. “Жұрт...тым...ым-ау. Ау...у...”.  
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Беймағлұм бiр түйсiк көмек дəметкен болар, теңселiп 
тұрып-тұрып қайтадан шолақ жаққа беттедi. 

Төрткөз ендi ескi қыстауда өзiне жақын жалғыз кiсiге бар 
мұңын шаққалы босағада құйрығын жерге қадап отырғанда 
үйдiң iшiнде көкдолы қатынмен қып-қызыл ұрыс болып жа-
тыр едi. 

Алпыстан асқан шал мүгедек Ернияздың ет жақын туысы 
жоқ, шарасыздықтан жамағайын қуалап, осы маңдағы елдiң 
ортақ қонағы – қабағы ашық үйде жүрiп-тұра беретiн, ол 
пақырдың да басында жетiм-дiктiң барлығын, бəлкiм сонан 
болар, бұнымен мұңдас екендiгiн Төрткөз бiлмейтiн. Жұртта 
қалған қайынқапталға ара түсiп, жетесiз жаман байыңа 
жазықсыз күшiктердi өлтiрттiң деп, обалы сенi жiбермейдi, 
тасбауыр жауыз, пəшест деп – бiр жағынан жеңгесiне тiлi 
өткiр – жеңiн салақтатып, жалғыз қолын сермеп жатқанын, 
ал Қалыштың да сөзден есесiн бiр адамға жiберiп көрмеген 
талай тар кезеңдерде сыналған тарлан ұрыскер екендiгiн, 
Ернияздың жалғыздығы мен қаңғырмалығын бетiне быж-
быж басып, кiмдi басынатындығын түп-тұғиянымен қой-
май қазбалап, ақыры қолын далаға сермеп жолының тап 
қазiрден-ақ ашық екендiгiн ашып айтып, қай үйге барса да 
арқасынан қалмайтын жалғыз көрпе-жастығы мен көр-жөрiн 
бұрқылдатып бетiне шашып жатқанын түсiне алмайтын 
едi. Уайымы панасыз перзенттерi болып тұрған ит қайдан 
түсiнсiн.         

Есiк сыртқа ашылып, iшiне жастығын салып ширатқан 
көрпесiн жалғыз қолымен қолтықтап, екi босағаға ке-
зек соқтығып, өрттей алаулап Ернияз шықты. Iзiнше-ақ 
Қалыштың шаңқылдақ дауысы түйдек-түйдегiмен төгiлсiн 
келiп, төгiлсiн. Шошып кеткен қайынқаптал артына жал-
тақтай қарап, аулақ барып отырды. 

– “Тышқан кө... көре алмай жүрiп, құйрығына қалжауыр 
байлайды” деп, алдымен өзiңнiң қара басыңды жарылқап ал-
сайшы, қаңғы неме-ау! – деп бiр қойсын. – Менiң үйiм саған 
итқора ма едi сондай-ақ! Бауырың езiлiп, жаның шығып 
бара жатса, ана қораға бар да қойныңа алып жат! Қой десем 
бетiме тiпə де, – деп, тағы бiр тыныстап алсын. – Шулатып 
үймелетiп қойғаны несi? Мə, мынаны да ал! Мə, трəпкiң! 
Ендiгi жерде бар ма, желкемнiң шұқыры көрсiн. Мə! Мə!
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Көне шалбар ма, кенеп туфли ме, шұлғау ма бiрiнен кейiн 
бiрi шұбатылып, томпылдап келiп есiктiң аузына түсiп жа-
тыр.

Ернияз болса, заттарын жинастыра алмай, əрқайсысына 
бiр еңкейiп əуре. Жалғыз қолдың ырқына көнбей, қойған 
жерiнен ысырылып, əрқайсысы əр жаққа шашырайды. Ырс-
ырс демiгiп, жиi тыныстап ентiгiп жүрiп, бiр жағын тiсiмен 
ұстап, екiншi жағын тiзесiмен басып, ақыры бiр түйiншекке 
түйдi. Ендiгi iлiнбегенiне қайырылған жоқ, сол жерде шашы-
рап қала барды. Мықшиып түйiншектi жалғыз қолымен ал-
дымен тiзесiне, сəл кiдiрiп қақшиып иығына салды, қораның 
дəл аузынан қыратты етектей фермаға тартатын жалғыз аяқ 
жолға беттеп тұрды да,  бұған жаутаңдай қарап отырған итке 
бұрылды.

– Төрткөз! Жүр! Ер iзiме, кеттiк! Атаңа нəлет айдалада 
қалсын қу мола болып. Жүр!

Төрткөз құйрығын сəл бұлғақтатып қойып, ешнəрсеге 
түсiнбей шалдың iзiне ердi. Шал болса мұздақ ұстасқан 
жалғызаяқ жолға түсiп, бүкшеңдеп тəнтiректеп ұзап бара-
ды. Күпəйкесiнiң iлгегiн салмаған, алдынан соққан жел-
мен қарақұстың қанатындай далбақтайды, бiр балағы да 
қонышына түспеген екен, сүйретiлiп жер сыпырып барады. 
Түйiншектiң салмағы басып сəл еңкейген. Тоқтап, қырындап 
тұрып, бiр иығынан асыра қайынқапталға қарады. Екi-үш 
қадам жерде өкшелеп келе жатқанын көрiп, көңiлi жайланып 
əрi тартты. Күбiрлеп сөйлеп барады. 

– Қалмай жүрiп отыр. Кеш бата үлкен ауылға жетермiз. 
Атасына нəлет! Ел жетедi. Осы залымға күнiмдi қаратпасын. 
Жазық-жапасы жоқ кiшкентай күшiктердi тiрiлей көмдiргенi 
несi. Обалы жiбермегiр, нəлет! Жiбермейдi əлi! Қайда бара-
мын дейсiң! Жерiң кеңитiн болса, кеттiк. Осыдан өлiп жатсақ 
көрермiз! Құдайдан безген нəлет сенiң... 

Бiраз жүргеннен кейiн шалдың аяқтары шатысып, тар 
жолдың екi езуiне шəлкем-шалыс түсе бастады. Демi гiп, 
маңдайынан шып-шып тер шықты. Болмаған соң арқа-
сындағы жүктi жолдың жиегiне лақтырып тастап, жеңiмен 
терiн сүрттi. Маңдайынан бу көтерiлiп, тiстенiп сұп-сұр бо-
лып тұр. Ептеп барып жүгiн жаншып отырды. Кiр баттасқан 
орамалын алып, бетiн сүрттi. 
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Төрткөз қасына келiп, мөлиiп тұрды да, қайырылып ауыл 
жаққа қарады.     

Шалдың қолы ұйып қалыпты. Қан жүгiрсiн деп əрi-берi 
қозғап, алақанын ашып-жұмды. Бауыры бырдай болып 
iсiнiп кеткен, көздерi үңiрейiп, əбден сiңiрi шығып жүдеп, 
бұған мүлəйiм көзiмен телмiрiп қарап тұрған қайынқапталға 
көзiнiң астымен қарады. Едəуiр тынықтым-ау дегенмен, 
түйiншектi мықшыңдап тiзесiне, одан иығына əрең салды. 
Тəнтiректеп барып  жолға қайта түстi. 

Екi-үш қырдан асып кеткен едi. Төрткөз кiдiрiп, артына 
ендi қарағанда қыстау көрiнген жоқ. Шал болса ол жаққа 
тiптi көз салмайды, емпелеңдеп ұзап барады. Ескi қыстаудан 
басқа жаққа, алысқа, бейтаныс жерге кетiп бара жатқанына 
қайынқапталдың көзi ендi жеткен. Тағы да көңiлi құлазыды. 
Iлгерi басқысы келмедi. Жолдың жиегiне шоқиып отырып 
алды да, екi жаққа кезек-кезек қарады. Ернияз иттiң отырып 
қалғанын ұзаңқырап кетiп бiлiптi. 

– Төрткөз! Төрткөз! Кə! Кə! Жүр кеттiк!
Ит мыңқ етпедi. Қайта шақырғанда да қозғалған жоқ. Ер-

нияз жүгiн жерге қайта түсiрдi. 
Қайынқаптал қыстауға қарай аяңдады. Ернияздың дау-

ысы жарқыншақтанып иттiң iзiне ердi. Мұңайып жалынып 
шақырды. 

– Төрткөз деймiн, iзiме ершi, шырағым. Төрткөз жақсы 
ғой. Жақсы. 

Ит қайта тоқтап, аңтарылып қарап отырды. Сөйтiп ша-
малы отырды да, ескi қыстауға қарай бет алды. Соңынан 
шалдың ащы дауысы естiледi. 

– Төрткөз! Төрткөз! Қайт! Қайт деймiн! Ана құдайдан 
безген Қалыш қатын сау болса, сенi аттырып тастайды. Айт-
пады деме! Көр де тұр! Төрткөз! Төрткөз деймiн! Аттырады 
əлi. 

Ит ендi алаңсыз бүлкiлдей жөнелдi. 
Ернияз жар жолда шолақ жеңi бұлғалақтап, жападан-

жалғыз көзi жасаурап селтиiп тұр. 

БҰРУ ЖОЛ

Ат жақты шоқша жирен сақал,  шүңiрек көз, осы өңiрде 
бiрде “қыңыр”, “қияс”, ендi бiрде “шатақ” деп аталатын арық 
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шал Пiрiмбет алакеугiмнен қаладан шыққанда, аяз ұшынып 
тұрған. Алдымен ашық тұстарын: мойнын, бiлезiктiгi мен 
бет-аузын, сонан кейiн тəнiне мұздай темiр басқандай-ақ 
бүкiл бойын тiтiркендiрiп қарып кеттi. “Мынау қайтедi-ай” 
деп, iштен күбiрлеп, үзеңгiге шiренiп көтерiлдi де қайта 
қымтанып отырды. “Алдым – күндiз, жылынар. Əйтеуiр 
маңдайым күннiң шығысы, не iстей қояр дейсiң, май сасыған 
балғашының үйiнде болмашыны сылтауратып жата алам ба, 
балалар болса жол жаққа қарайлап күтiп отырған шығар” 
деп, тағаты болмай қараңғылатып атқа қонған. Басқармадан 
сұрап алған астындағы шолақ құйрық түгi үрпиген арық 
ақжал дөнен бiр өзiнiң жол жоралғысына жарап тұр. “Үлкен 
кiсiге осы да жетедi, көшелi көлiк атқамiнер бiргаттарың 
мен шатауаттарыңның тақымынан ауысар деймiсiң” деп, 
шүкiрлiкке балаған да қойған, əлде берер, əлде сылтау ай-
тар, төркiнi көрiнiп тұрған соң белдi көлiгiн қолқалаған жоқ. 

Қысқа тонның сыртынан  бастыра киген қаудырлақ кенеп 
сулықтың етегiн қымтырып, ерге қайта бiр көтерiлiп отыр-
ды да, қамшысын оңтайлап, тақымын қысты. Үш күн бойы 
əлдененi талғажу етiп қорада байлаулы тұрған дөнен даланы 
аңсай ма, не тыңдығынан ба, ширақ ытырынып түстi. “Əп, 
бəрекелдi, осының оңды” деп, қария көлiгiнiң мiнезiне бiр 
сүйсiнген. 

Аспан ашық танылған. Арқадан соққан жеңiл жел екi 
күннен берi бағытынан таймай қадалып тұр. “Бұныңа тағы 
бiр тəуекел, əйтеуiр арқадансың ғой, көрiп алдық” деп бiр 
топшылаған. “Шамаңа қарағанда, бүгiн де борасынсыз 
қатқақ күйiңде тұрарсың, тұр. Жаман балаларды аман-есен 
қуантсақ, онан əргi құқайды тағы да көрiп алғанымыз”. 

Шығыс бозамықтанды. Əлi өшпеген сылбыр жұлдыздар 
бiрте-бiрте семе бастады. “Қараңғыда сүрiнiп-қабынып, 
түртiнектеп жүремiн бе, əрi бетi қабыршақтанған сүрi қар 
көлiкке ауыр болар” деп, аттың басын сəл бұралаңдау бол-
са да, машина жолдың таптаурын табанына салып қойған; 
дөненнiң тұяқтары бауырласып қалған қасат қардың төбесiн 
қашыр-құшыр ойып келедi. 

Мойнын iшiне тартып отырып, соған құлақ түрмесе, 
айнала тым-тырыс, үш-төрт төбе асқан соң қаланың шет 
жағасындағы бiр-жар ояу төбеттердiң де ерiншек дауыстары 
семген. 
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Едəуiр жүрiстен кейiн елең еттi – құлаққа жағымсыз жы-
лайман дыбыс емiс-емiс келетiн тəрiздi. Тұла бойы шымыр-
лап, оқыс ытырынып айналасын жалтақ-жалтақ шолып өттi. 
Елең-алаңда бұтаға дейiн едiрейiп көрiнедi, қорқаққа соның 
бəрi əзiрейiл. Биыл қыста қасқыр да қатты босқындаған, 
“қораға түстi” деген де хабар əр тұстан естiлiп жатады. 
Ашығып ел маңайлап жүрген осы жайсаңдарыңнан бол-
масын? Қамшының сабымен тымағының құлағын түрiп 
жiберiп, демiн iшiне тартқан, анық жылайман дауыс, оның 
үстiне таныс та тəрiздi.

“И...и...и...и”
“Не дейдi?” Жүгендi шiрене тартып, атты мүлт кiдiрттi 

де тымағын жұлып алып, дыбыс шыққан жаққа қос құлақты 
бiрдей қадаған. “Сол. Жылайман атан, беймезгiл уақытта 
мұнда неғып жүр? Кiм болғаны?”

Атқа қамшыны салып-салып жiбердi де, далақтап шаба 
жөнелдi. Қарасын көзi шалғаннан доп-домалақ болып 
құнжиып отырысынан бiрден таныды: жылайман түйенiң 
үстiндегi Оқас екен. Сол қарқынымен жетiп барғанда, атан 
аяқ астынан далбалақтап шыға келген бұдан үркiп, жол-
дан тайрақтап атыла қашқан. Оқастың да екi қолы бiрдей 
ербеңдеп, көзi аларып, түйесiнен құлап қала жаздап, берекесi 
кетiп қалыпты. Шал күлiп жiбердi. 

– Оқаспысың? Желкеңнен-ақ таныдым-ау. 
– Пiрiмбет пе ең? Жын қақты ма сенi? Соншама жалғыздан 

жалғыз шапқылап. Аударылып қала жаздадық қой. 
Бас киiмi бiр жағына қисайып, берекесi кетiп қалған. 
– Жүрегiңдi бас та жөнделiп отыр. Жол қысқаратын 

мұндай жақсы болар ма. Қашан келiп ең?!
Оқас түйесiн жолға қайта қақпайлаймын дегенше, бiразға 

дейiн жауап қатпады. Жолға түсiп, киiмдерiн жөндеп, қайта 
нығайыңқырап отырып, көңiлi жайланған соң барып бұрқ 
ете қалған. 

– Уа, келгенбiз да! Сенен басқа адам қала көрмесiн деп 
пе?!

Пiрiмбет онысын елемей: 
– Жылайман атанның дауысын қозыкөш жерден 

танығаным, – деп күлiмсiреп бiр қойды. 
Көлiгiн аяқ астынан үркiткенiне қитығып, əрi бастықтық 

кеуде бар, соны сəлеттеп Оқас көз қиығымен бiр-екi шолып 
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өткенмен, шатақ шалға бiразға дейiн жауап қатпай, тұлан 
тұтып ширығып отырды. Аңғарады: шал ақжарқын, бəлкiм 
олжасы да болар – бөктергiсiнде бiрдеңе бұлтияды, тiптi 
сөзуар неме жолда мылжыңдасатын жолдас табылғанына 
қуанып та келе жатқан шығар-ау. 

– Бiр елдiң заппермасы дейдi. Қалада достан дұшпан көп. 
Мына неменi “мен мұндалап” көшеде жылаймаң-датқанша, 
сары айғырды мiнбедiң бе?

Сұрауын əншейiн сұрай салып, бұған назар салмаған 
күйi, алдына тiп-тiк қарап, қапталдасып келе жатқан Пi-
рiмбетке қырынан жақтырмай атыла қарады. “Əнекей, сөй-
тiп қотыр ешкiдей сүйкенiп тұрады ғой бұл. Сөзiнiң терiсiн 
қарашы”. 

– Екi күн болды келгенiмiзге. Естуiң бар шығар, мы-
нау Сарбастың Бадағы құдамыз едi. Солар ертең үйге 
құлайды. Айтатын жекжатың бар, алатын кəкiр-шүкiр 
бар, соған арнайы өзiм шығып ем.  Өзiң жүрмесең, iс бiте 
ме. Бiразы орындалған тəрiздi, – қамшысымен етегiнiң 
астындағы теңдi нұқып жiбердi. Пiрiмбеттiң көзi ендi ғана 
теңге түскен. – Осыларға бола кiдiргенiм. Сары айғырды 
бала мiнiп кеттi. Хабарды жеткiзе берсiн деп, кеше түсте 
қайтарғанмын. Жылайман болса да жүкке оңтай. Бұнымен 
көшенi кiм араласын. 

– Е... жөн, жөн. Талап оң болсын. Бала дегенде ата-ананың 
борышы таусылған ба. Дұрыс екен. 

Алыс жолда жалғыздан екi адам жақсы – жол қысқарады, 
əсiресе Пiрiмбет шал қуанып қалған. Ауылдарының арасы 
үш-төрт-ақ шақырым, демек барғанша жолдас. Екеуi жолдың 
екi табанына түсiп алып, манағыдай емес көңiл жайланып, 
қатарласып, көлiк қинамай жеңiл келе жатты... 

Оқас тығыршықтай мығым, елудi ендi ғана алқымдайды, 
айналаға сыйлы, шашырап асып-тасу жоқ, шаруасына 
мықты, пысықай. Ферма бастықтықты да айналдырғанына 
оншақты жылдан əрi аунады. Əлi бiреуге беретiн сыңайы 
жоқ, ауданға да, елге де майлы қасықтай. 

Қазiр əлпетiнде сыз бар, құда-құдағи деп көптi жинамақшы 
екен, ферма бастығы деген атағы болған соң, жұрт аузын 
аша келедi. Əлдененiң есебiн келтiре алмай отырған тəрiздi, 
қабағын салып жiберiп, өзiмен өзi тұнжырай түседi. 
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Мұнартып күн көтерiлген. Шаңқан аппақ қар əлi қызып 
үлгiрмеген бозамық сəуледен алабұрта түседi. Осыдан 
екi күн əрi қатарынан үш тəулiк бораған, қазiр бет-аузы 
жылмағай тартып, безбүйректенiп бедiрейiп жатыр.  

Оқастың үстiнде құндыз iшiк, iшiктiң омырауы ашық, 
аяғындағы қолдан илеттiрiп, арнайы тiктiрген бұзаубас 
байпақты етiк, тымақтың бауын қайырып байлап тастаған, 
қарға аунап пiскен қызыл түлкiнiң түгi қозғалған сайын 
желк-желк етiп, мың құбылады. Онсыз да аласа неме қалың 
киiнген соң, тiптi домаланып қалыпты. Сызданып отырып-
отырып барып, бұған ерiншектене əнтек мойнын бұрып, жөн 
сұраған. 

Пiрiмбеттiң бауырынан тараған үш перзенттiң үлкенi 
Нұрғайша Оқастың түп нағашысынан келiп қосылатын 
қыли дүкеншi Нармағамбеттiң туған бөлесi осындағы ал-
тынбай Жекеннiң ортаншы ұлында едi. Бала бəгөнсекте1 
1  дөңгелек ұрады. Жас келiңкiреген соң, желпiлдеп жолға 
шыға берудiң ретi келе бере ме. Кемпiрдiң қыңқылының зо-
рымен, солардың есен-саулығын бiлiп келе жатқан бетi, өзге 
салауатты бұйымы жоқ. 

Кезек өзiне келгенде де қаны бетiне тепкен қызыл шырай-
лы домалақ жүзi онша ашыла қойған жоқ. Жаңағы əңгiменiң 
аяғын сызданып тарқатты. Жұртты жiберсе, бiреудiң жоғын 
бiреу түйенiң үстiнде жүрiп iздейдi, балалар болса жасық, 
көпке түсе алмайды. Əлi күнге дейiн бет моншақтары төгiлiп 
тұр. Содан амалдың жоқтығынан өзi шыққан екен, бiрсыпыра 
бұйымтайының орындалған сыңайы бар. Жақсылы-жаманды 
атағы ел аузында. Дұшпанның алдында жығылмағанға не 
жетсiн. Жылайман атанмен арпалысып, шаруа шаруалап 
жүргендiгi сол. 

Күн тас төбеге асыла бере жолаушылар əлдеқалай 
сақтықпен дариядан көлiктерiн жетектеп өттi де, қайта 
қонысты. Бұған дейiн бұйырғын төбе, ылдилы-биiк, бұралаң 
жол-тұғын, ендi көз ұшындағы қарайған қылау беретiн 
Сорқақтың мидай кең жазығына түстi. Сонау көз ұшында 
менмұндалап Оқшатау дара асқақтайды. Сол иықтарын тауға 
берiп, əйтеуiр кешке дейiн ел қарасын бiр көрерiмiз анық қой 
деген пейiлмен көлiктерiн қуып қинамай, еркiн қатарласып 
келедi. 
1 вагон цехы 
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Үнсiздiк жалықтырды ма əлде сөз терген кəрi құлақ шал-
дан бiрдеңе есiтiп уақыт оздырып ермек еткiсi келдi ме, тiптi, 
жолдың салмақты жағын арқаға тастағандық-тан болар: 

– Пiреке, əңгiме айт, жол қысқарсын. Үндемес ойнап 
қашанғы отырамыз, – деп, Оқас еңсесiн көтерiп, жазының 
үстiне бiр көтерiлiп отырды. 

Шал: 
– Не əңгiме болсын... – деп сүйейсалдылау қашырта жа-

уап қатқан. 
– “Əншейiнде ауыз жаппас, айт дегенде өлең таппастың” 

керi емес пе бұныңыз, Пiреке. Əлi де бiраз жол бар дегенiм 
да, – деп дауысын көтерiп, тағы бiр салмақтап тастаған. 

Пiрiмбеттiң қаршадайынан қунақ, ертерек хат танып, əкесi 
Тойымбеттiң соңынан қалмай, бəйгеге де шауып, жиын-той-
да қалың топтың ортасында көбiрек болып, шатақтығымен 
қатар, құймақұлақ атанған шежiрелiгi де бар. Сонысын мег-
зеп, пұлдандың, пəлсiнiп, қашырттың деп келедi. Жасы кiшi 
болған соң, жолы да кiшi, бiрақ ел ағасы атағы бар, артық 
ауыс сөздi Пiрiмбет басынан асыра бередi. 

Əйтпесе, басқа бiреуден есiтсе, əлiгi сүйкеме сөзден ер-
тоқымын бауырына алатын-ақ ретi. Оның үстiне жол үстi 
болғасын ба, əйтеуiр, осы ретте елемедi, жайбарақат.

– Мана... – деп, жымиып күлiп алды Пiрiмбет, – осы 
Сорқақтың етегiне тұяқ тигенде түу баяғы бала кездегi бiр 
оқиға есiме түскенi. Қызуқандылық дегендi қой бұл. Əкем 
марқұм буыны əлi бекiмеген неме жазым болар-ау деп бiр 
ойламайтындай көрiнедi. Жиын-той болсын, ас болсын ау-
ылдан шұбырына ұзап шыққан топтың қарасында əкем, 
əкемнiң артында құйысқанға жапсырылған шоғайнадай 
жарбиып мен отырғаным. Ол кезде артына бала мiнгестiрiп 
жүру айып емес: атын əкелiп бередi, онда-мұнда жұмсайды, 
сол пайдасынан гөрi үлкендердiң сөзiн тыңдасын, жақсы 
мен жаманды көре берсiн деген есеп бар болар деп шамалай-
мын. Құрманай Тобықтың асы болып, аяқ жетер жерден пен-
де қалмағандай. Сонда мына Оқшатаудың етегi адамға қара 
құрт толды да кеттi. – Қамшысын солай қарай шошайтып 
бiр тастады. –  Өзiмiзде бəйгi ат жоқ, бəйгiге қосыламыз-ау 
деген ой оның арғы жағында, тiптi, жоқ, тек көптен қалмай, 
қызық көруге келгенбiз. Той десе қу бас домалайды. Ол кез-
де қарынның бiр тойғаны да олжа. Тап бəйге басталардың 
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алдында жылмиған көсе бiреу əкеме қолқа салмасы бар 
ма. “Атшабар баламыз аяқ астынан науқастанып қалды, 
Пiрiмбетiңдi бер, мына атқа мiнсiн, – дедi. – “Пiсi астың 
күйiгi жаман” деген, бұйырған бiрдеңе бар болар. Ат пен 
бала аман болсын де”. Ондайдан шегiнетiн əкем бе. Екi иығы 
қопаңдап, делебесi қозып шыға келдi. Бiр төбенiң астында 
құйрық-жалы төгiлiп, жабулап тастаған тарамыстай тарту-
лы аттың жанына алып келдi бiздi. Адамға көрсетпей, таса-
латып қорғаштап тұрғаны. Əкем атты көрдi де көзi жайнап 
кеттi. “Мiн! Алатын болса жаныңды мақтаға орап қойсаң 
да алады”. Соны есiткен жұрт: “Ойбай, боз айғырдың басы 
қатты. Үйренген адамы болмаса, қаршадай балаға əл бер-
мес, жазым болар” дестi. Оған құлақ асатын бiздiң шал ма? 
Қайта ерегiсiп, елiре түстi. Жұрттың көзiнше айтты, болды. 
Олжа өз қанжығасына байланатындай-ақ көзi шақшиып, 
едiрейiп тұр. “Қолға қонғалы тұрған бақты теппе. Не 
бақытың, не сорың. Мiнесiң”. Əке айтқан соң, қорыққанмен 
шама бар ма. Көндiк. Былайынша ауыл арасында атқа мiнiп 
жарысып-ақ жүрмiз. Аз да болса сол көңiлге демеу. Бiрақ 
мына бəйгенiң орны бөлек. Басымды орамалмен байлатып 
алдым да шап берiп ерге жабыстым. Сейiс аттың тiзгiнiн 
ұстап тұрып, миыма мың да бiр тапсырманы құйып жатыр. 
Жарықтық аттың қасиетiн қой бұл. Жүрегiм алып-ұшып, 
құлағым шулап кеткен. Бiреуiн тұтпаймын. Əйтеуiр, мына 
мəреге бұрын келу керек қой, соны бiлсем жетедi. Қанша ат 
екендiгiнде шаруам болса бұйырмасын, қара-құрым болып, 
жапырылып шыға бердiк. Қарап қоямын: көбiсi ересектеу 
болғанмен, бəйге аттарының үстiндегiлер – негiзiнен өзiм 
құралыптас балалар. Жүрегiм аздап орнына түсейiн дедi. 
Жарықтық сəйгүлiктердiң  бiрiнен-бiрi өтедi, шеттерiнен 
үкiлеп, құйрықтарын сыптай етiп буып əлемiштеп тастаған, 
ауыздықтарымен алысып тұр. Жұрт жаяуы жаяулай, атты-
сы аттылай, түйе, өгiз мiнгендер бiрi қалмай Оқшатаудың 
басына өрмеледi. Қалың халық қобыр-қобыр. Бiз болсақ, 
дүмелiп ат жiберер межеге тарттық. Түннен тұрғанбыз, 
таң жаңа бiлiнiп келе жатыр. Əр-əр жерден: “Ыстыққа 
қалдырдыңдар, аттарға обал болады, жол байламаңдар, 
жiберiңдер! Болыңдар ендi, болыңдар!” деп, асықтырған да-
уыстар делебенi онан сайын қоздыра түседi. Əнеу қияннан, 
дөңгелек тақырдың арғы басынан ат басын жiбердiк-ау. – 
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Шал тағы да қамшысын көз ұшына сермеп қойды. – Қырық-
отыз шақырым неге болмасын. Дүмелiп аңдысып келемiз. 
Топ жазылмаған. Бұйратқа табан iлiне бере ұшқалақ аттар 
оқ бойы оза бастады. Соны көргенде бозайғыр құтырынып 
кетер ме дегем, ауыздығымен алысып, жүгендi үзер болды 
немесе орап тастаған ердiң басын жұлып алар, тiптi өзiмдi 
де тастап кетер ме деп қауiп еткенмiн. Сауырына көз салып, 
жалының астына қол жүгiртiп қоямын. Тер бiлiнер емес. 
Ат дегенiң қайда... қолды-аяққа тұрмай, ойнап кеттi. Қатты 
ерегiсiп келе жатқанын бiлдiм де, “тəуекел” деп аруақтарға 
сыйынып, бұйраттан шыға бере басын қоя бердiм. Екпiнiнен 
ұшып түспейiн деп ердiң басына қос қолдап жабыстым да 
қалдым. Ендiгiсiн бозайғыр бiледi. Менiкi – жолда мертiгiп 
қалмай, аман жету. Басқа амал қайсы. Қалай да менен ерiк 
кеткенiне көзiм жеткен. Ендi аттың басын тартпаймын, 
тартуға əлiм де келмейдi. Саған – өтiрiк, маған – шын, аттың 
үстi дауыл, құдды дауыл, қараймын: жер шыркөбелек айна-
лып бəйге боздың бауырына енiп, қалып барады. Жануар-
ай, жануар! Мал да жаратыла бередi екен-ау. Əп дегеннен-
ақ, суырылып алға шыққанмын. Ақбоздың жаны сонда ғана 
жай тапты. Бағанағы аласұрғанын қойды, тiптi жайбарақат. 
Ауыздығымен алыспайды, аяқты бабымен ғана жайлап та-
стап келедi. Көзiмнен пора-пора жас аққан. Соны белiме 
байлап берген орамалмен сүртiп, артыма қараймын, негiзгi 
топ қозыкөш жерде қалған. Топтан атқан оқтай суырылып 
екi торы, бiр шабдар келедi. Сүт пiсiрiмдей мерзiм өткенде 
шабдар құйрық тiстесуге келдi. Соны сезген бойына ақбоз 
жаңа бiр екпiнмен ытырылды дейсiң. Көрiнеу көзге сыпы-
рылып, түсiп қала жаздадым. Не керек, сол тартқаннан мол 
тартып, қара көрсетпей ұзап кеттiм. Көзiмнiң жасы тыйы-
лар емес. Оқшатау болса бұлдырап көрiнiп тұр. Бағана бiз 
шыққанда ондай тəрiздi емес едi, үстi қара-құрым. Осынау 
тұста сол қаптаған халық самұрықтың қанатындай болып 
жарылып, екi қапталымнан бiрдей көтермешiлер шуласа 
iлестi. Сонымен не керек, олар да тiзгiнге қол тигiзе алмай, у 
да шу, мен болсам, мəреден өте шықтым. Қайыс жүгендi тар-
тамын келiп, бұйым дейтiн түрi жоқ. Жануардың iшi босаған 
соң ба, əлде тартпа үзiлдi ме, астымдағы жеңiл тоқым сы-
пырылып келiп, аттың мойнына келдi. Мəреден өтсек те сол 
екпiн. Көз атыздай болған. Менiң өлерiмде шаруалары жоқ, 
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екi қанатым қиқу. Бiр қарасам, дарияға тiрелiп-ақ қалған 
екенмiн. Тiк жар. Табаның бiр тайса болды, кеттiм дей бер. 
Ортасына барып түсесiң. Дарияның толық кезi, мұндай ма, 
ақиiрменденiп, сапырылысып жатыр. Иман-зəре жоқ. Тұла 
бойым түгел мұздай. Есiк пен төрдей жер қалғанда доғаша 
иiлiп жамбастай бұрылғанда, сыпырылып барып, мойынға 
келдiм, құшақтағанымды бiлем. Ат кiлт тоқтап қалған, шаңға 
аунап жерде жатыр екенмiн. Жануар маған бiр де бiр тұяғын 
тигiзген жоқ. Арғы жағын бiлмеймiн. Жаңағы көтермешiлер 
келiп алып кетiптi. Сөйтiп, бозайғырдың арқасында атаққа 
да iлiнiп, өлiм аузынан қалған да жайым бар. Жылқы деп со-
ларды айт. Жануар сол боздар айтары жоқ сəйгүлiк едi ғой, 
қолтығына қанат бiткендей нағыз сəйгүлiк. 

Шал сонау бала кездегi албырт қызыққа берiле елiтiп, 
өзiмен өзi күлiмсiреп əңгiмесiн аяқтаған соң жолдасына ендi 
қараған, ол болса, көзiн қиянға салып бедiрейiп отыр. 

Аяз iшiн тартқан. Жел тыныпты. Манағыдай емес, 
тымырсық. Сонау күннiң батар жағынан қарақошқыл бұлт 
тұтаса өрлеп келе жатыр екен. Жауар болса, айналасын түгел 
тұмшалап мiз бақпай, өкпенi қысып, асықпастан да саспастан 
бiрнеше күн, бiрнеше түн тапжылмастан жауар сыңайы бар.  
Оқас соған көз қадап, мынабiр қонақтары келiп тарқағанша, 
ашық-жарық болып тұрған жөнiн тiлеп келе жатқан. Көз ал-
дында анталай өрбiген нышандардың қай-қайсысынан да 
секем алады. Келiп-кетер адамның аяғы сирегенше, болмаса 
екi-үш күнге толас берсе екен. Иiрiлiп жатып алса да шарасы 
жоқ. Анау сықпыты жаман шоғыр бұлттар кесiрiнен өрбiген 
ойын бiраз қудалап барып, шалға қарап едi. 

– Пiреке-ай, сүбелi бiрдеңе айта ма десем... баланың 
əңгiмесiн термелеп... Ат қызығын көрмеген қай бала дейсiң. 
Соның бəрiн тiзе берсе, бiр қырман əңгiме болар.

– Ендi не айт дейсiң, бəтiр-ау?
Шал бұған ошарыла бұрылып, күлiмсiрей қарады. 
– Онан да Жəкеңдердiң əңгiмесiнен қозғасаңызшы. 

Адамның көңiлi тояттайтын. 
– Е...е батырдың қай əңгiмесiн тауысарсың. Жай ба ра-

қатшылықта болмаса, жол үстi тиiп-қашып айтқан соң, 
берекесiн алмаймыз ба?

– Əкем айтушы едi, – Оқас еңсесiн көтерiп, бұған бетiн 
бұра оңтайланқырап отырды. Қамшысын бiлемдеп, оңтүстiк 
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батыс жаққа сермеп қойды. – Осы Тоғанкөлдiң дауымен 
Жанқожаның жақайым Тай-лақтың баласы Iзбасардан те-
перiш көрген жерi бар деп...

Пiрiмбеттiң көзi жайнап, аңтарылып, елең етiп, ұмтыла 
түстi. Жаңағы бiр көңiлдi қызыл шырайы лезде жоғалып, 
сұрғылт тартқан.  

– Иə, соның өзi қалай болған көрiнедi?
– Не айтары болсын, қазақтың жер дауы мен жесiр 

дауының таусылған кезi бар ма. Сондайда бiр болған кеп та. 
– Иə...
– Қара шаруаның осы дарияның қолтық-қолатына егiн 

салып, тiршiлiк етпекке отырықшылана бастаған шағы бол-
са керек. Негiзi бұл ара ол бастан жақайымның қонысы. Бiр 
жақтан аз ауылды асан келiп килiгедi. Белгiлi емес пе, əркiм-
ақ өз күлшесiне күл тартып, шұрайлы жердi алғысы келедi де 
баяғы. Жанқожа неге екенiн қайдам, аз ауыл асан жағында. 
Дау əрi-берi əрекетпен шешiлмей, екi жақ та адам жинап, 
Сартөбенiң баурайында кездеспекшi болып, уағда байласқан 
көрiнедi. Адам жиналған соң мəселенiң ушығайын дегенi. 
Жанқожа адамдарын жинап келсе, Тайлақ жағының тобы 
көптеу болып шығады. Көп ауыл көптiгiн жасамасын ба 
ендi. Батырдың, сескенсiн мейлi, көпке топырақ шашпай-
ын дегендегiсi болсын мейлi, ығысатын сыңайы байқалады. 
Тайлақ көкемнiң тоқалынан Iзбасар деген қарулы ұлы бол-
са керек. Сол кезде онсегiз жаста. Жүйрiк байталға мiнгiзiп, 
бiр адамға шылбырынан жетектетiп қойғызатын көрiнедi. 
Қажет жерiнде ғана əкесi: “жiбер” дейдi, дүлей неменi 
сонда ғана жiбермесе, адам талғамай ұрына беретiн ақкөз 
батырлығы да бар екен. Не керек, қалай сөйлесiп, қалай 
бiтiмге келгенiн қайдам, Жанқожа бұлардан ығып, алыстап 
бара жатқанда, сескендiрiп, бетiн қайырып тастайын деген 
болу керек, Тайлақ “Iзбасарды жiбер” деп ымдайды. Албырт 
жiгiт ненi тыңдасын, жұрттың батырлығында қай шаруа-
сы бар, жүйрiк байталмен ағызып қапталдаса барып, найза 
салған екен дейдi. Найза бөкседен барып қадалады. “Күл 
шыққырдың қолының қаттысын-ай” деп, батыр сол бетiнен 
қайырылмаған күйi, қылышын сермеп қалғанда найзаның 
басын қиып түсiп, сабы Iзбасардың қолында кетiптi. Ауы-
лына барамын дегенше денеге бойлай енген найзаның басын 
қан тұтып қалып, бiр өзiнiң əрекетiне шыға қоймай, шылбыр 
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байлап үш-төрт жiгiт күш бiрiктiрiп, əрең суырып алған екен. 
Сол Iзбасар, шынында да, батырдың қарғысы өтiп, кейiн күл 
шығып өлген дейдi... 

Пiрiмбет əрi ашуланып, əрi кекетiп, иығын селкiлдетiп, 
өзiмен-өзi ұзақ күлдi. Оқас болса тiксiнiп, күйгелектенiп, 
шалға ашулы кейiппен жарпақ-жарпақ қарағыштаумен бол-
ды. 

– Алты кiшкененiң ортасындағы жалғыз Жанқожа бо-
лады. Оған Тайлақтың өзi де емес, тоқалдан туған сарыа-
уыз бала найза салады. Батыр мыңқ етпей кете бередi. Ай 
сенбеймiн, сенбеймiн. Бұндай əңгiме есiтсем, құлағым 
керең болсын. – Пiрiмбет басын шайқап қойды. – Мен 
есiтерде басқаша болатын. Айналайын қазақ қолынан келсiн 
мейлi, келмесiн мейлi, өз жағын көтермесе жүре ала ма? 
Оқас шырағым, мына əңгiмеңдi маған айтсаң да, басқаға 
есiттiрме. Бұл əңгiмеңмен батырыңның беделiн түсiрмесең, 
көтере алмайсың. Жұрт та күлер, əруақтардан да обал-ды. 

– Əй, мен бiр ойдан шығарыппын ба? Айтсам, жұрттан 
есiткенiмдi  айттым. Солардың қолына шыққалы отырған 
iждеңем жоқ. Сонда мына есiткен құлақты кесiп таста дейсiң 
бе?  

– Сонда да қиянатсыз болсын да. Тайлақтың Iзбасары 
қайда, Кiшкененiң Жанқожасы қайда. Əлеукендей жа лаң-

даған қанша адам орталарындағы жалғыз Жанқожаға най-
за сұқтырып қойыпты, батырдың өзi де “ыңқ” демей жүре 
берiптi. Ел-халқы қайда. Тым-тырыс жөнеле берiп, батырдың 
жүнi кiмнен жығылғаны. Ай бiлмеймiн-ау, бiлмеймiн, – шал 
басын шайқай бердi. – Көкейге қонбайтын əңгiме екен.  

Оқастың бiти көздерi шақшиып, сұрланып кеткен. 
Қамшысын бiлемдеп, сəл кейiндеп келе жатқан шалға оша-
рыла бұрылды. 

– Жұрт айтқанға жүйелi сөз бiле ме десем, өзiң бiр рушыл 
неме екенсiң. Жанқожаға шыбын да қондырғың келмей, шы-
рылдап келе жатсың ғой. Құдайдың шерiсi болса, қалған жоқ 
па жалғыздан жалғыз түу Қызылқұмның қиян шетiнде. Мен 
бе екенмiн елден асырып жiберген?! О несi-ау, тiптi. 

– Əй, Оқас, сен өйтiп əкиме. Бiлдiң бе?! Жанқожаның 
кегiн сенен алғалы келе жатқан мен жоқ. Күйсем сен 
сияқтылардың былдыр батпақтарына күйем. “Жүйелi сөз 
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жүйесiн табар, жүйесiз сөз несiн табар”. Анық-қанығын 
бiлмеген соң, анау өйдеп едi, мынау бүйдеп едi деген ошақ 
арасындағы жел сөздiң саған керегi не?! Əңгiме сенiң не 
теңiң?! Тыңдай бiлсең, жүйесiмен айта да бiл. Жанқожаны 
жалғыздыққа итермелеген осы алауыздық, мұрнының ас-
тын дағыны көрмейтiн көрсоқырлық! Бiле бiлсең əлiгiдей 
бақастық. Əйтпесе, ел асып, жер асып кетерлiктей қара 
халыққа жамандығы болып па? Айтшы, кəне?! Ə...ə. Солай 
ма?! Мойныңа су кете ме?!

Ол да қатты қитыққан екен, жағы бiр тынбай сыңсып келе 
жатқан атанын борбайлап-борбайлап жiберiп, жолды кес-
кестедi. Бұл тұрғанда ештеңеден тайынатын түрi жоқ, көзi 
шатынап, тұла бойы дiр-дiр етедi. 

– Соншама дiгерлейтiндей сенiң қолыңда қағазың бар ма 
едi?! Куəландырған! Көрсетшi, кəне!

– Сол қағаздың болмағандығы ғой, ойыңа не келсе, соны 
айтып... Мына қос құлақ – қағаз. – Шал тымағын жұлып алып 
екi құлағын бiрдей созып-созып тастады. – Жолмырзаның 
Бижанынан есiткен.  Өз аузынан бiр емес, бiрнеше рет 
есiткен. Қағазыңнан кем бе, айтшы, ал?!

Жанқожаның немере iнiсi, қариялар ұйып, ерекше ден 
қойып тыңдайтын сөзiнiң алғауы жоқ, түзу кiсi деп атайтын 
Бижанның есiмiн есiткенде Оқас ештеңе дей алмай, тұтығып 
қалды. 

Айдалада екеуден-екеу бiрiне-бiрi жол бермей кесе 
көлденеңдеп тұр. 

– Маған болса да сенбейсiң. Тұратын көзi тiрi адамыңды 
айт! Жердiң түбiнде болса да жүгiнбей ел көрмегенiм. Бiрге 
барамыз. Айт!

Ендi Пiрiмбеттiң көзi ақиланып кеткен. Оқас мына 
ақкөзден құтылғысы кеп аздап шегiншектейiн дедi. 

– Ау, қоя тұр. Үйде иiрiлiп құда күтiп жатқан адамдар бар. 
Көрермiз. Екеумiз де ел iшiндемiз.  Шешiлiсермiз. Соншама 
жау алып бара жатқан жоқ қой. 

– Құдаларыңның тап əкесiн... Тұратын адамыңды айт! 
Оқас езуiн ширатып, мысқылдай күлдi. Түйесiнiң басын 

бұрып, жолға салған. 
– Ау, бiздiкi не тұрыс болмақ айдалада. Айтылған сөз 

айтылып кеткен шығар. Екеумiзден басқа есiтiп тұрған жан 
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жоқ. Бiреудiң басы сынып, көзi шығып жатқан жай тағы жоқ. 
Елге жетелiк. Содан соң да көрермiз. Осы сөздiң анығына 
жетпей, биыл еш жаққа көшпеймiн, əйтеуiр. 

– Тұратын адамыңды айт деймiн?!
Шалдың онсыз да қызыл көзi шатынап, қызара түсiп, 

түтiгiп кеткен. Жағы суалып, қолы дiрiлдейдi. Оқас бiразға 
дейiн қайтерiн бiлмей мүдiрдi. Шарасы таусылып, оңға бiр, 
солға бiр, аспанға... сонан кейiн мойнын бұрып көзi қанталап 
тұрған арық шалға қайта қарады. Қарады да айтқан шартына 
тұрмаса болмайтындығына көзi жеттi. 

– Сөз бiлетiн кiм қалды дейсiң...
– Ел-жұрт орнында. Бiлетiн адам табылады. Қалағаныңды 

айт. 
– Сатыбалдыдан басқа сөзi түзу кiм бар? Төрiнен көрi 

жуық көне көз ғой. Не бопты, шынын айтар. 
– Ə, Сатыбалды ма? Туысқан сенiкi, бiрақ аққа 

тапсырғаным. Жүр! Менiң де тұрғаным соған. 
Шал шапшаң ұмтылып, қолынан бұйдасын жұлып алды 

да, артына қайырылмастан жолдан шығып, бiр бүйiрге – 
күннiң шығысына қарай тартты. Оқас не iстерiн бiлмей, 
шарасыз күйде терiсiне сыймай бөртiп отыр. Аспанға қарап 
едi, райы жаман, түнерiп келедi, қонақтары болса – өз 
ағайынының алды бүгiн құлайды – аңтарылып күтiп отыр. 
Ашудан-ақ тұлданып, аузын аша алмады. “Не болса да көрiп 
алғаным, тыңдамай елге тартсам, мына көксоққан қаштың 
деп тағы желкеме мiнiп алар, əңгiменi елге таратады” деген 
оймен тiстенiп қатты да қалды. 

Сатыбалды – осы маңдағы сөз ұстаған көне көз қария. 
Аяқ жетер жерде оған тұрмайтын адам табыла қоймас. 
Қалпалы жоқ қара қылды қақ жарған дерлiк бiр сөздi. 
Мына шал жағадан алғандай болған соң ел бағалаған сол 
қасиетiн бiр ойлап, бөтеннiң алдына жығып бере қоймас 
деген жекжаттығын екi ойлап есеппен де атаған. Атаған да 
жайшылықта бiр төрелесермiз деп жобалаған. Оған болатын 
қызылкөз Пiрiмбет пе, əне бұның бұйдасын қолына жұлып 
алып, қиыс тартып келедi. 

Бiраздан кейiн Пiрiмбет мойнын сəл бұрып: 
– Жолда ел жоқ. Қалай да барып құлалық, – дедi де, 

дөненге қамшыны басып-басып жiбердi. Ақжал қасат қарды 
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бұрқырата лақтырып, шоқыта жөнелдi. Жылайман атан бақ 
етiп, ащы дауысы бұрынғыдан да созыла түстi де, желп-желп 
етiп аттың iзiне ерiксiз ердi. 

Ұзақ жауып, мезi етер сыңай танытып, жапалақ-жапалақ 
қар баппен қалбалақтап, жерге асықпастан түсе бастаған. 
Ауа да жылымық тартқан едi, бұл тұрғанда тымырсық. 

Пiрiмбеттiң жершiлдiгiнен ғана жолаушылар түн ор-
тасы ауа Бұйырқұмның бергi етегiндегi жықпылда отыр-
ған Сатыбалдының үйiнiң үстiнен түстi. Бiр-бiрiмен сə-
лемдескеннен өзге жөн сұрасқан жоқ, көлiктерiн қораға 
байлап, азды-көп бөктергiлерiн босағаға сүйреп əкелiп та-
стай салып, жата-жата қалысып едi. 

Жолсоқты боп шаршағандарына қарамастан, жолаушы-
лар бiр-бiрiмен жарыса алакеугiмнен ерте тұрды. Бұлар 
тысқа шығып, жуынып-шайынып келгенде, үлкен мыс са-
мауыр иығынан дем алып тұр екен. Қазанға жауып пiсiрген 
қоңыр арпа нанның бетiне жылтыратып қаймақ жағыпты, 
ашөзек жолаушылардың мұрындарын қытықтады. Сақал-
мұрты, кiрпiгiне дейiн түгел аппақ майсiңдi тəжiк төбетейлi 
шал төрдi нұсқаған. 

Дастарқанның төменгi етегiнде жүгiнiп, шамасы бұйрық 
күтiп отырған кiшi баласына “қонақтарыңның жағдайын 
жасауға кiрiс” деп иегiн көтергенде, алдымен Оқас селт етiп, 
қарсылық жасады. Жосығын айтты. Соншалық суыт екен. 
Осы шайды iшсе болды, жүрмекшi. Сатыбалды ешнəрсеге 
түсiнбей таңырқап алды. Жолай соқты дейтiндей ұлы 
жолдың үстi де емес, екеуi бiрдей əлдеқандай бұйыммен 
арнайы келген деп ұққан. Олай болса, сыбағалы малдарын 
жеу керек. Мұншалық асығыстықтарын неге болжарын бiле 
алмай отыр. Қонақтарының қабақтары салыңқы тəрiздi, үй 
иесi жолсоқтылыққа сүйеп, онша мəн бермеген. 

– Дəм алыңдар. 
Сол кезде таң атқалы жөндеп тiл қатпай түнерiп жүрген 

Пiрiмбет еңсесiн кiлт көтерiп, ұмсыныңқырап құйрығымен 
iлгерi жылжыды. 

– Аға, қазiр нешедесiз?
Шал таңырқап, “соны да бiлмейтiн бе едiңдер” дегендей 

екеуiне кезек-кезек қарады да, кiдiрiңкiреп: 
– Жетпiстiң сегiзiне келiп отырмыз мiне, – дедi. 
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– Бiлмей сұрап отырған мен жоқ. Ортамыздағы көненiң 
көзi, ескiнiң сөзi өзiңiзсiз. Пайғамбар жасынан бiр мүшел 
асқан екенсiз. Осы кезге дейiн  айтылмаған жалған сөз ендiгi 
Сатыбалдыға жараспас деп ойлаймын. Бiрiншi дəм, екiншi 
дау қуып келiп отырған жағдай бар. Бұдан төрт жыл бұрын 
Сəтiбек бұлағында, қыркүйекте, Ботабай үйiнде дəмдес бо-
лып едiм. Содан берi дидар бұйырып отырғаны осы, мына 
дəмнен ауыз тимей тұрып, сiзден сұрар бiр ғана сауалымыз 
бар. Кеше ертеңгiсiн қаладан бiрге шыққан адам ек. Мына 
Оқас iнiңiз екеумiз бiр мəселеге даулы боп, сiзге жүгiнгелi 
арнайы ат басын бұрып келiп отырмыз. Бiзде басқа бұйым 
да, əлiм де жоқ. Бұл да асығыс, қонақ күтетiн адам, жолынан 
қалмасын. Бiрге келiп, жалғыз өзiн мен де жiбере алмаспын. 
Сол даулы сөзiмiзге төрелiк етуге қалайсыз?

Шал əлi де ешнəрсеге түсiне алмай, екеуiне жарпақ-
жарпақ үркектей қарады. 

– Бiлсем айтайын. Бiлмей жатсам, қинама. 
– Ақсақал, сөз мынау: менiң сұрайтыным екiжақты 

əңгiме, егер есiтiп, бiлiп тұрып, “мен бiлмейтiн едiм” деп 
жасырып қалсаңыз, қандайда бiр есеппен болмасын, бiле 
тұра бiр жағына бұрсаңыз, есiткенiңiзге қосып айтсаңыз, 
мынау дастарқаныңыздағы дəмге тапсырамын. Осыған 
қайлымысыз? Төрелiкке сiздi таңдаған мен емес, мына iнiңiз. 
Мен соған тұрған адаммын. 

Сары шалдың сақалының ұшы дiр етiп, шошына үрей-
лене қалды. Нан оңайлықпен аталмаушы едi. Бұл қалай? 
Дастарқанға соза берген қолын сасқалақтап баяу ғана қайтып 
алып, аңтарылды. Оқас болса, құлағын түрiп, бүкшiрейiп 
тымырайып отыр. 

– Ойпырмай, менiң жанымды жаппарға таядың ғой. 
Соншалықты немене едi ол? Сұрай бершi. Тəуекел. 

Қаймақ қатқан қою күрең шай буы бұрқырап, телмiрiп 
тұр. Самаурын басындағы шырайлы келiн де не iстерiн 
бiлмей, самсоз күйде əркiмге жарпақ-жарпақ үркектей 
қарайды. Оқас ендi қимылдап, Сатыбалдыны бiр, Пiрiмбеттi 
бiр шолып өттi. 

– Мен алдымен бiлсем, бiлгенiмдi асырмай-тасыр¬май 
айтсам, тұрасың ғой. Бiлмейтiн болсам, төрiнен көрi жуық 
адамның шыбын жанын шырқыратпа.                   
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– Тұрамын. – Оқасқа қарады. – Айт мына туысқаныңа. 
Тұрасың ба? Тұрмайсың ба?  Өз құлағымен есiтсiн. 

– Үйдегi иiрiлiп жатқан қонағымызды тастап, ат сабылтып 
арнайы келiп отырған кiсiмiз емес пе. Тұрмағанда қайтемiз.

– Олай болса, ақсақал, мына Тоғанкөл бұрыннан жа-
қайымның өзiнiкi ме, əлде асан да ортақ па?

– Асан екеуi бөлiп пайдаланған. Ортақ.
– Тоған үшiн болған қақтығыста Бозғал мен Теңгелдiң 

опат боларынан үш жыл бұрын көл басында нендей оқиға 
болып едi? Екеумiздiң де сұрайтынымыз – осы. 

Сөз басталғанда үрпиiп отырған Сатыбалды ендi ғана “ие, 
ие” деп шырайланып, иығы селкiлдеп, бiраз мырс-мырс етiп 
алды да, қос қолымен сақалын сауып, тағы едəуiр ыңырсып, 
одан кейiн ыңылдап отырды. “Екеулерiңнiң неге таласып 
келе жатқандарыңды жаңа шамалай бастадым” дегендей, 
үнсiз ғана қызыл көзiнiң қарашықтарын жағалай жүгiртiп 
алды да, кеудесiн сəл көтерiңкiреп, сөйлеп кеттi.

– Осы кiшкененiң балалары Сырдарияны жағалап егiске 
айнала бастаған шағында Тоғанкөл үшiн екi елдiң арасын-
да талас болғаны рас. Жер дауының қақтығысы үстiнде 
əлiгi өзiң айтқан Бозғал мен Теңгелдiң мерт болғаны да 
шындық. Бiз есiтерде, қаны бiр бола тұра, iргелес деймiз-ау, 
қойы қоралас, ағайын аралас екi елдiң бiразға дейiн алакөз 
болып жүретiн жайлары да бар. Екi жақ та адам жинап, 
көлдiң басында қан төкпек дауға айналары да шындық. Ес 
бiлгелi əрқашан, əр жерден есiтiп келе жатқаным – осы желi. 
Олардың арасы шынымен ушығар болған соң, екi жақ та 
жiгiттерiн жинап келiп,  өзара бiтiсе алмай, дүрлiгiп жатқан 
кезiнде “ағайын арасына жiк түсетiн түрi бар, тез жетсiн” 
деп бiреуi Сырдан аулақ, қырда жатқан Жанқожаға суыт 
адам жiбередi. Ауыл арасындағы үлкендер əрi-берi басу айт-
са, делебелерi қозып алған жұрт елiрiп ие бермейдi. Ендi 
тоқтаса, тек Жанқожа батырға ғана тоқтайды. Жақайымның 
басында Тайлақ ақсақал. Құлағына хабар тию бойына 
атқа қонған Жанқожа шолақ найзасын сығымдап, əнi-мiнi 
алатопалаң болуға дайын тұрған шоғырдың басына келген-
де, айтушылар нiлге салғандай түтiгiп кеткен екен дейдi. 
Iзiнде кiшкененiң бес-алты адамы болса керек. Ат басын ал-
дымен жақайым жаққа бұрады. Адамдарын жинап, ертең бiр 
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күн сойылдасуға дайындалып жатқан жұрт бiлектерiн сыба-
нысып иiрiлiп жатпай ма. Батырдың бетiнiң қаттылығы сол 
арада Тайлаққа да жетедi. Аттан жайбарақат түсiрiп алуға 
алдынан шыққан адамдармен жұмысы жоқ. Батыр Тайлақ 
осында болар-ау деген үйден бастап, аттан түспей, есiктi 
шолақ найзасымен көтерiп, еңкейiп сұрайтын көрiнедi: 
“Тайлақ аға бар ма?!” Үй iшi тым-тырыс. “Бұл үйде Тайлақ 
жоқ, Жəке”. Келесi үйге барады. “Тайлақ аға бар ма?” “Жəке, 
болмады. Аттан түсiңiз”. Келесi үйге тағы барып, “Тайлақ 
аға бар ма?” “Болмады, батыр. Жоқ. Жоқ”. Оған дейiн ба-
тыр мына ашулы қалпымен қатер етер, сөйтiп тұтанғалы 
тұрған iстi одан да бетер насырға шаптырып алармыз деп, 
Тайлаққа шапан жауып, төбе асырып жiберген екен. Ба-
тыр ат үстiнде соңғы үйден сұраған кезде барып, жақайым 
Дəрiбай ақсақал: “Тайлақ ағаңыз бұл жиынның басында 
жоқ, Жəке. Қырға ағайындарына кеткен. Ол кiсi бұл жайдан 
бейхабар. Батыр, аттан түсiңiз. Тəкеңдi алдырамыз” дептi. 
“Батыр – аңқау, ер – əңгүдiк” деген. Сонда барып: “Е, бəсе, 
Тайлақ аға өйтпесе керек. Бiрдi екi етiп, қара қазақтың ба-
сын қоса алмай жүргенде, ағайынды шабыстырып қайтсiн. 
Пейiлi кеңге жер жетпей ме” деп аттан түскен екен. Кейiн 
“қырдан тез шақыртып алдырдық” деп, бiздiң шалды алып 
келiптi. Алғашқы ашудан қалған соң, амалын таппасын ба, 
екi елден де қатар өкiл шығарып, көлдi өзi бөлiп берген екен. 
Содан берi ағайын iргелес жатып, көлдi қатар емiп келедi. 
Айтқаның дұрыс. Əлiгi адам өлетiн оқиға бұдан кейiн. Оның 
арасында Жəкең жоқ. Жəкең бар жерде өлiмге бара алмайды.  

– Тайлақ балаларынан батыр шықты ма?
Шал ойланып қалды. 
– Əй, ондайды есiткенiм жоқ. Бiрақ Тайлақтың өзi 

жаугершiлiкке шықпаса да, ауылына ие болған айбатты адам. 
– Мына iнiңiз Жанқожаға Тайлақтың Iзбасары найза сал-

ды деп, менi күйдiрiп келедi. 
– Қой. Баласы түгiлi Тайлақтың өзi Жанқожаның алдынан 

кесiп өтпейдi. Жанқожа деген жақайымның ғана емес, бүкiл 
елдiң қорғаны емес пе. Нағашылы-жиендi бiреудiң шатқаны 
болар. Ондай сөздi айтпаңдар. 

Пiрiмбеттiң көзi жайнап сала бердi. Қос жанары бiрдей 
шатынап, Оқасқа жеп жiберердей, оқыс төне бұрылған.
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– Ал, есiттiң бе?! Мына өз ағаңның аузына сөз шайнап 
берiп отырған мен бе? Айтшы, кəне? Не дер екенсiң?! 

Оқас əрi қыңырайды. 
–  Өй, бұл бiр шаруа адам. Соның қайсысының қасында 

болды дейсiң. 
– Оның рас. Басында болған мен жоқ. Бiрақ, бұл Та-

былдың Орағынан тұтқан əңгiмем едi. Табыл болса, Тай-
лақты өкшелеп жүрген адам. Орақтың əңгiмесiн бекер 
дегендi есiткен емен. Əйтеуiр, менде алғаулық болған жоқ. 
Бiр аяқ жерде, бiр аяқ көрде. Əруақ алалайтындай жайым 
тағы жоқ. Ендiгiсiн өздерiң бiлiңдер. Ау, мына шайымызды 
iшуге ұлықсат па ендi?! 

– Ұлықсат, аға, ұлықсат. Бауырым едi деп, бүйрек бұрған 
жоқсыз. Бижан ағамнан менiң есiткенiм де осы əңгiме. Бала-
шағаңыздың рахатын көрiңiз. Тiптi, бойым жеңiлдеп қалды 
ғой. 

Пiрiмбет аяқ астынан шырайланып сала берген. Көзi 
күлiмдеп, өзi бастап бiр түйiр нан үзiп, аузына салды. 

– Кiм атасын кем санар дейсiң. Бiрақ, Жəкеңе қиянат 
жасауға болмайды. Жұрты дегенде Жəкеңнiң, жарықтық, 
орны бөлек қой. Бөлек...

Үй иесi ақ кiрпiктерiн бүтiндей жауып жiберiп, əлдебiр 
жайларды есiне алып, соны iштей тербетiп ұзақ уақыт басын 
шайқап отырды. 

– Жəкеңе байланысты қаңқудан абай болыңдар сендер. 
Ол аруақты адам. 

Екi жолаушы шайды шала-шарпы iше сала кеселерiн 
төңкерiп, ұлықсат сұрады да, көкжиектен ендi сығалаған 
күнмен таласа сыртқа шығып, көлiктерiне қонды. Пiрiмбет 
көңiлдi, бұрынғы қаладан шыққан кездегi кейпiн қайта та-
уып, жадырай түскен. Жолды бастап келе жатқан – сол. 
Оқас болса, бауырын iшiне алып, қымтана түсiп күжiрейiп 
бұйығы отыр. 

Кешегi қара бұлт əлi арылмаған, тұтасып айналаны түгел 
қымтап тұр. Түнiмен де бiраз өндiрiп жауып тастаған екен. 
Iздiктiң сүлбесi де бiлiнер емес, жылмағай. Пiрiмбет жан-
жағына бiр қаранып, жылайман түйенiң бұйдасын қолына 
қайта алып, жолсызбен қиыстай тартқан, дөнен тiлерсегiне 
дейiн бос қарды күрпiлдете кешiп, зордың күшiмен келедi. 
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Атан сыңсуын қайта бастады. Жалғыз өзiнiң дауысын ынды-
ны кепкен дала қылғытып жұта салады, жұта салады. 

“И...и. И...и”
Жол алыс, жолаушылар асығыс. Қаншама адамның оша-

рылып күтiп жатқаны анау. Жағдай суыт жүрiстi тiлейдi. 
Əйтсе де таптаурын iздiк қуалаудың тiптi де жөнi жоқ. 
Суық жылмиған дала тоң-торыс бедiрейiп бетiн əрi берген. 
Пiрiмбет маңдайды Сорқаққа тiреп алып, қобы-қобыны 
қуалай тартты. 

Ауылдың қарасы үзiлiп, даланың тыныштығына толық 
көмiлген шақта жылайман атанның үстiне бүктетiлiп отырған 
Оқасқа қайырылып бiр қарап қойды да, сəл күлiмсiредi. 

– Уа, əңгiме айта отыр. Iш пысатын түрi бар. 
Оқас тыржың ете қалды. 
– Əңгiме айтыла-айтыла бiткен жоқ па?! Қаңғалақтап 

жүрген қай əңгiме!
Шалдың иығы селкiлдеп күлiп алды. 
“Солай ма едi?! Оны өзiң бiлесiң...”          
Ендi əрқайсысы өз ойларымен əуре. Жол бастап келе 

жатқан Пiрiмбет айналаға жиi жалтақтай, бiресе көкке, 
бiресе төбе-төбеге көз тiгiп, жан-жағын жiтi барлап, абыржи 
түседi; ошарылып қонақтары күтiп отырған мына заппер-
маны аман-есен жеткiзбек қамы мазалайды. Оқастың ойы 
сан-сапалақ: арық қойдай тырысқан мына шалмен несiне 
ұстастым жолымнан қалып деп, өзiн бiр жерлеп алды да, 
қайтадан құдаларын атқару жағын ойлап, соларды дəрежесi 
мен салмағына қарай қайта-қайта сарапқа салып iштей 
жайғастырып отыр. Бұдан шығары анық, əлдеқашан шоттап 
қойған, алары бiр көбейiп, бiр азайып көңiлдi күптi етедi. 

Аязсыз, майдақоңыр боп тұр; тыныстап-тыныстап барып, 
қайта қар жапалақтайды, аттың жалы мен сауырына, түйенiң 
шудасы мен төбесiне, жолаушылардың иықтарына ақ қонған. 
Дала тым-тырыс, көлiктердiң ұлпа қардың астындағы күрдi 
күрт-күрт ойып, ауыр қимылдағаны, атанның бiр əуендi 
бұзбай қинала сыңсығаны мүлгiген марғау тыныштықты 
ептеп қана түрткiлей түседi. Екi жолаушы да су ұрттап 
алғандай. 

Ымырт үйiрiле барып, елдiң қарасы көзге шалынды. 
Пiрiмбет ат басын Оқастың үйiне тiредi. Қора маңына 
шоғырланған көлiктiң қаралары көп көрiнген. Оқас iштей 
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“солар шығар” деп қойды.  Өздерi де қатты алаңдап отырған 
болу керек, атанның дауысын есiтiп, үш-төрт адам тысқа 
үрпиiп-үрпиiп атып шықты. Ферма бастықтың еркек дауы-
сты жалпақ бет дыбырлақ əйелi желең шыққан күйi iлгерi 
озып, жолаушылардың алдын кес-кестеп едi. 

– Ойбай-ау, амансың ба?! Қонақтарың болса, үйде иiрiлiп 
жатыр. Қаладан кеше шықты деп едi. Жайшылық па бұл?!

Оқас бұрқ ете қалды. Дауысы шаңқ етiп, əйелдi қатты 
үркiттi. 

– Адам болғасын жүредi-дағы! Жүредi! Жағамыз¬дан ала 
ма мынау, қайтедi?!                                                 

ҚЫЗЫЛ ДАМБАЛ

  Сайлау Пернебайдың рухына 
“Сойылдың жуан басы сорлыға тиедi”

Халық мəтелi

Дүрəлi Қосаралдан қабағынан қар жауып оралды. Жол 
шаршатты ма, əлде барған шаруасы тиянақты бiтпедi ме 
оның түйiнi, əрине, өз iшiнде. Отыздың тоғызына келген-
ше сүр жүрген бұған екi бай өлтiрiп үш баласымен тиген 
Шынайқыз күйеуiнiң қас-қабағынан секем алғандықтан 
бiр елi ауызға екi елi қақпақ тастап, тiкесiнен тiк қызмет 
жасап жүр. Ықшам адамға қолпылдап тұратын, қала база-
рынан жарты қап қызыл тыранға былтырғы күзде алмасты-
рып алған жез түймелi, етегi етiгiнiң басын қағатын көлдей 
кең қара шинельдi иығынан алып, екi бүктеп жүктiң үстiне 
қойды. Сұр шинель зауқайым бiр көрiнiп қалатын бұл колхоз-
да қара киiм Дүрəлiге айтарлықтай-ақ сұс беретiн. Иығына 
ауылда жоқ шинель тигелi өзiне де бiршама айбат енген. 
Қосаралдағы “Шығыс шұғыласы” колхозының жетi бiрдей 
тайыншасы екi колхоздың шекарасындағы күделерiне қайта-
қайта түсуiн қоймай, осыбiр аса жауапты iстi тындырып 
қайтуды басқарма басқа емес, өзiне сенiп арнайы тапсырған 
соң басымен кеткен шығысшұғылалықтарға басымен кет-
кен малдарын алдына салып айдап апарып тұрып, басқаға 
да емес шұлғауы сүйретiлген басқарманың тап өзiнiң көзiне 
шұқып сатсиалды заңдылықты бұзып, бредительстбомен ай-
налысып отырғандығын көзiне шұқып айтып, айтарлықтай 
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шаруа тындырып қайтқан бетi едi. Ашуы құрымағыр 
оңайлықпен басылар түрi жоқ. Жылы үйге келген соң ғана 
арғы жағы жiби бастаған. Мұрнын тартып тастап, “атаңа 
нағылет сенiң” дедi нығарлап. Шынайқыз болса күйеуiнiң 
қалың шұлғанғандықтан аяғының басын қысатын алдыңғы 
жылы басқарма беретiн керзi етiктi, əлде мойны қамыттан 
əбден қажалып аяғын санап басатын көлiгi кер өгiздi, не  ана 
колхоздың сиыршысын, бəлкiм, өз колхозының қыстай да, 
жаздай да бiтiп болмайтын жұмысын боқтап отырғанын айы-
ра алмады. Ал шындығында күйеуi оншақты малына ие бола 
алмай отырған – құлаған соң биiктен құлағанға не жетсiн – 
ана колхоздың басқармасын, сондай адамды басқармалыққа 
отырғызған əне...еу жақтағы əкiмдердi де сол басқармаға 
қоса құшырланып отырып тағы бiр сыбап алды. Қазаққа 
пəлендей ауырлығы жоқ, бақшырайтып қарсы алдында 
қасқиып тұрып айта салатын-ақ балағат, бiрақ құдай қылса 
қайтерсiң, Дүрəлi тек Шынайқыз бар жерде ғана күжiрейiп 
кететiн. Күнұзаққы қыжылдың қорытындысы болу керек, 
сыбағанда да құшырлана рахаттанып сыбады. “Атаңа ғана 
нағылет сенiң. Иаппашаумайт”. Күнi бойы құрысып жүрген 
көн терiсi сонан кейiн ғана жiби бастаған. 

Шынайқыз алашаның етегiнде түтiгiп пышылдап отырған 
күйеуiнiң етiгiн өзi сыпырып алды. Дүрəлi бiрiне-бiрi жабы-
сып əлi қан жүгiрмей бозарып тұрған башпайларын уқалап 
отырып:

– Колхоз аман ба? – дедi. – Менi басқарма iздеп қалған 
жоқ па?

– Аманшылық. Несiн iздейдi.  Өзi емес пе жұмсап отырған. 
– Төтен шаруа шығып қалмаса дегенiм да.
Жолдан шаршап келген ерiнiң қолына жылы су құйып, жу-

ындырып алған соң дастарқанға үш-төрт жапырақ қатырма 
нан тастап, сүт қатқан қою шай бердi. Отағасының мұздап 
қалған тұла бойы жiбiп, түсi кiре бастаған. 

– Түсте Даржан келiп кеттi...
– Басқарма да маған жiберген...
–  Өй, жоқ. Қызыл дамбал тiгiп киген екен. Соны 

көрсеткенше жарылып жер-көкке симай жүргенi да.  
– Қайдағы дамбал?
– Несi бар.. Басқарманың кеңсесiнде машина бассақ, 

бiз де киер ек қызыл дамбалды. Əшиiнде от ала келгендей 
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тызақтап құйрығы жер иiскемейтiн қатын отырып алды осы 
арада жалпиып. Көпiрiп əрнеменi бiр айтады. Шай iштi... Та-
усылар сөзi жоқ.  Аяғын созып етегiн түрiп тастағанға бұ 
не десем. Сорлы пұшайман болып түз киiмiн көрсете алмай 
отыр екен. Туырлықтай қып-қызыл сəтен. Бұрынғымның 
сiлiмтiрi шығып жүр едi, бойым жеңiлдеп адам болып 
қалғаным деп жұтынады келiп. Тегiн дүниенiң буы да алып 
бара жатқан. 

– Қайдағы тегiн?
– Оны басқармаға жақын жүрген сен бiлмесең, мен 

қайдан бiлейiн. 
– Не оттап отырсың өзiң? Контор колхоздың қатындарына 

дамбал  таратып... Дамбал тарататындай басқарманы кiм 
деп отырсың. Сондай-ақ... – Бiразға дейiн аузына сөз түспей 
тұтығып қалды. – Алған да дүкеннен. 

– Дүкенде болса бiздiң қолымызды бiреу байлап отыр ма? 
Даржанның бұтында тұрған дамбал бiздiң бұтымыздан сы-
пырылып қалатын ба едi? Конторда отырғасын да жалғыз өзi 
киiп, жер-көкке симай жүргенi. 

Дүрəлi iштей ерегiсiп: 
– Сен де отыр кеңседе, машина бас. Киесiң сосын, – дедi. 

Iштей “басқарманың есiгiн бағып отырған соң қолы ұзын 
да” деп мақұлдап қойды. Бiрақ əйелiне бiлдiрген жоқ. 

Құлынтастағандағы жаңа киiм киген жалғыз Даржан 
ба едi, бəтiр-ау, бұл əңгiме сол айтылған жерiнде ошақ 
басындағы көп көбiк сөздiң бiрi болып қалған сияқты едi...

Бейсенбiде басқарма əдеттегiдей жиналған жұмыскер 
жұртпен құлқынсəрiлiк мəжiлiсiн өткiздi. Əркiм өз ша-
руасына – балықшылар теңiзiне, малшылар малына кеттi 
де бұл сиыр қораның жыртық-тесiгiн жамауға тапсырма 
алған соң иығына айырын салып солай қарай кетiп бара 
жатқан бетiнде қаладан құлайтын қасқа жолмен аттылы 
екеудiң түсiп келе жатқанын көзi шалды. Алдымен асығыс 
жолаушылардың кiмдер екендiгiн бiлiп, мəгəрəкiм колхозға 
қатысы бар кiсiлер болса, дереу басқармаға хабарлау ние-
тiмен жол жиегiнде күтiп тұрғанда əлгiлер де жақындай 
түстi. “Құлқынсəрiден жетiп келгендерiне қарағанда, бұлар 
бiр суыт кiсiлер болды ғой. Не гəп?” Жақындаған соң бiлдi, 
қорбиып келе жатқанмен екеудiң бiрi сарауыз балаң жiгiт. 
Ойбай-ау, өзi млитса. Үкiмет адамы. Маңдайында бiрдеңе 
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жарқырайды, қара тонның ашық өңiрiнен iштегi бешпетiнiң 
қызылы мен жез түймесi жылтырап көрiнiп тұр. Екiншiсi 
жез мұртты, түксиген қалың қабақты тоқтасқан адам екен. 
Дүрəлi бұлардың қалай да қызмет кiсiлерi екендiктерiн сезе 
қойды да иықтағы айырды қолға алып, қос тiзенi тартып 
тiктелiп тұрды. 

– Осы ауылдансың ба? – дедi үлкенi жақын келген соң. 
– Дəл солай!
– Кiм деп бiлемiз? 
– “Қызыл балықшы” колхозының басқарма мүшесi, 

төтенше тапсырмалар жөнiндегi разнарабош – Дүрəлi Еген-
сартов, – дедi де əбден сенiмдi болу үшiн, – басқарманың 
туған нағашысы боламын. Егембергеннiң əкесi Жұмаберген 
бiздiң апаларымыз Бибiгүлден туады, – дегендi тағы қосты. 

Жолаушылар бiрiне-бiрi қарады. 
– Кеңсенi бiлесiң бе?
– О не дегенiңiз. Бiлгенде қандай.  Өзi прабление мүшесi 

болады, өзi кеңсенi бiлмейдi. Ол сонда қандай прабление 
мүшесi. 

– Сiлтеп жiбер. 
– Жоқ.  Өзiм алып барамын. Дəл осы тұрғанда басқарма 

кеңсесiнде, жұртты жұмыстарына таратып отыр, – дедi де 
жауап күтпестен алға түсiп жол бастай жөнелдi. Ұзын қара 
шинелiнiң етегi етiктiң басын қағып жеделдетiп келедi. 

...Үлкен жолаушының атының шылбырын қағып алып, 
есiк аузындағы темiр қазыққа байлай салды да, кiшiсi өзi 
түсiп жатқанда кеңсеге екпiнмен кiрдi. Жарты дастарқандай 
үлкен дəптерге шұқшиып бiрдеңе көшiрiп отырған Даржан 
жаңа ғана тапсырмасын алып кеткен бұрынғы қайнағасының 
қайта келгенiне таңырқай қарады. 

– Басқармада кiм бар?                      
– Шөмей бригад. 
– Соның-ақ айналшық жегендей айналшықтап шаруасы 

бiтiп болмайды екен. Əлiге дейiн сүйретiлiп неғып жүр өзi, 
– дедi де сол екпiнмен есiктi шалқалай ашып жiберiп, кiрiп 
келдi. 

– Басеке, ауданнан екi бiрдей өкiл келдi. Басқарманы таба 
алмай жүр екен, соларды өзiм алып келiп тұрмын. 

Бастық орнынан таңырқанып көтерiлiп, терезеге еңкейдi. 
– Мен сиыр қораға кеттiм. 
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Дүрəлi ауданнан арнайы адам келген маңызды хабарды 
басқармаға бұрынғы Даржан келiнiнен бұрын жеткiзгенiне 
едəуiр əрлi едi. Бастықтан мына қатынға қыр көрсете 
қоқырайып шықты. Босағаға сүйеп кеткен айырын алып, 
сыртқы есiктi қаусыра бергенде үстерiн қаққылаған əлiгi 
кiсiлер де iшке кiрiп келе жатқан. Бұл тұтқаны ұстап, есiк 
ашып тұрды.   

Басқарманы күзетiп отыратын қараторының сұлуы Дар-
жан деген сылаңдаған жас қатынның əу бастағы келiн ата-
уы қалмайтын себебi алғаш бұралып түскен жерi Дүрəлiнiң 
ауылы болатын. Бұны бiрiншi алған жиырма үш жасында 
аттан құлап өлетiн Жамағат Дүрəлiнiң немере iнiсi. Осы 
қатын түсетiн тойда ағасының да көзi тiрi едi, тойға шашуға 
босағасына марқа лағын ерiткен жағал ешкiсiн байлаған-
ды. Бiрақ бұ құдайың ол қызықтың ғұмырын ұзақ қылмай 
бала анадай кепке ұшырады. Сонан қалған бiр шикi өкпе, 
өзi ер бала. Қазiр Қосаралдағы нағашыларының қолында, 
мектепке барып жүр. Соны ойлағанда жатжұрттық болып 
осы кеткенi кеткен-ау деп, Дүрəлiнiң ет бауыры кəдiмгiдей 
елжiрей жөнеледi. Көрiп тұрады. Iнiсiнiң аузынан түсе 
қалғандай сүп-сүйкiмдi өзi де. Сонан кейiн де бұл сабазың 
қала жақта бiр байға тиiп қайтты. Бүтiн бiр жылдай ма, 
əлде бiр қыс пен бiр көктем бе, əйтеуiр бұл жолы баласыз 
сопа басы қайтып келдi. Қазiр үйi кеңсеге жақын сауыншы 
қатынның есiгi бөлек бiр бөлмесiнде. Қаладан келген аты 
бар, сауатты деп бастық бұны кеңсеге отырғызып қойды. 
Жұмысының ыңғайы солай ма, əлде ана жақтың тəпсiсi 
ұрып жел бiтiп қайтқаны ма, бұрынғысындай емес шолақтау 
киiнетiн болды. Кеңседе жалаңбас отыратынды да шығарды. 
Даржанның жүрiс-тұрысы ауыл қатындарының сыртынан 
мысқылдауларына да бiраз себеп боп едi, оның үстiне ендi 
бұны басқармамен əмпəй екен деген де сөз тарап жүр. Кiм 
бiлiптi, шiркiннiң тайтаңдауы жаман, солай болса солай да 
шығар... 

Дүрəлi есiк-есiк қораға бiраз қарап тұрып, кесiр малдың 
заузатынан бiрi-бiр ылғалдап алған соң барып бойы жа-
зылып жұмысына кiрiсiп кеттi. Оншақты бау қамыс, бес-
алты сырық пен шеңгел сүйреп алып келдi. Қамысты буып, 
тығатын жерiне тығып, сырықпен белдеулеп, оның сыртына 
сүйкенбесiн, сүйкенсе етiн осып кетсiн деп шеңгел қадады. 
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Бұл итiң ең құрыса аптаға шыдаса болар едi-ау деп арпалы-
сып жұмысымен болып жүргенде қаладан келген əлiгi кiсiлер 
мүлде есiнен де шығып кеткен екен. Мырзалының шолақ ақ 
тон киген жалпақ бет, бұ жатыр дегендi қой, ұрыс дегенде 
ауылдың қатындарына дес берiп көрмеген шешесiнiң аузы-
нан түсе қалғандай таңқы танау, жайын ауыз қара баласы 
екпiндей келiп: 

– Көке, сенi млитса шақырып жатыр, – дегенде жалт қарап, 
сасып қалғаны ғой, осы ауыл млитсаға бөгiп қалғандай: 

– Қай млитса? – дедi жұлып алғандай. Тəмпiштiң де сөзi 
тастай: 

– Қаладан келген млитса.  
Бiрiншi сап ете қалғаны жердiң түбiндегi “Екпiндiге” 

жұмсамаса болар едi-ау бұл əкiмiң, деген ой. Жолдан қиыс 
жатқан осы колхозда талай өкiл өздерi барғанды ауырсы-
нып, ауданның қағаз нұсқауын осы жерден берiп жiберiп, 
керi қайтатындары бар-ды. Ол қағазды бұл алып бармағанда 
кiм алып барушы едi. Кер өгiзбен “Екпiндiге” барып қайту 
да о дүниеге жаяу барып қайтумен бiрдей болса ашуланбай 
қайтсiн. Едiрейiп тұрған балаға қол сiлтедi. 

– Бара бер. Есiттiк! Басқарманы таба алмайды дейсiң бе 
менi?

– Тез жетсiн деп жатыр!
– Бар дедiм ғой. Бар!  Өй, аузыңды... сенiң. Менiң 

жаналғышымдай дiкектеуiн көрмейсiң бе. 
Кеңсеге келсе, əлiгiнiң арасында бұл жоқ кезде бiраз 

оқиға болып қалғанға ұқсайды. Есiктiң алды адамға толы. 
Бiрсыпырасы кеңсенiң күнгей бетiн ықтасындап тұр. 
Балықшыларды қайтарып, малшыларды шақыртып алған. 
“Жиналыс өткiзетiн болды ғой бұл əкiмдерiң” деп ойлап 
қойды жақындағанда. Арнайы шақыртқан соң шұғыл тап-
сырма бар деп əрi млитсаға бұрыннан таныстығын сəлеттеп, 
топты қақ жарып, тiкелей бастыққа тартып бара жатқан. 
Есiктiң аузында тұрған қызыл жағалы сарауыз балаң жiгiт 
алдын кес-кестей кеткенi. 

– Қайда барасың өңмеңдеп?! Кiмсiң сондай-ақ?!
Жаңа ғана осы жерге өзi əкелiп тастаған мына найса-

бы арада мезгiл өтпей көзi алашапыраштанып танымай 
қалғанына бұның өзi таң. Қолында жазып алған қағазы бар 
екен, соған қарап қойды. 
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– Кiмi несi? Разнарабош, басқарма мүшесi Дүрəлi Еген-
сартып боламын да. Басқарманың арнайы шақыруымен 
келiп тұрмын.

– Егенсартов болсаңыз, былай... кiшкене кiдiре тұрыңыз, 
азамат. Жауапқа керек кезiнде шақырамыз. 

“Жауабы несi? Не деп көкидi-əй мынауың?” Тас төбесiнен 
түскен зiлдей мұз тұла бойын түгел жайлап сырғып барып 
бақайшағының ұшынан бiр-ақ шыға қойғаны. Лезде пыш 
болып екпiнi əп-сəтте қайта қойды. Iшi қылп ете қалған 
күйi жайменен жылыстап барып шоғырдың арасына енiп 
едi, колхозшылардың да назарлары пəс, ұнжырғалары түсiп 
кеткен. Мəселенiң нешiк екендiгiнен ешқайсысы маңдытып 
хабар айта алмайды. Бiлетiндерi бiреу-ақ – басқарманы 
кассирдiң темiр торлы бөлмесiне қамаған да басқарманың 
бөлмесiнде үлкен уəкiл Даржаннан жауап алып жатыр, əлде 
басқарманы басқарманың өз бөлмесiне қамап, үлкен уəкiл 
Даржаннан кассирдiң темiр торлы бөлмесiнде жауап алып 
жатқан болуы да мүмкiн... Шамасы, осы жұрттың бəрiн 
дүмелтiп жауап алуға шақырған. Бұл не жауап? Тексерушiлер 
не нəрсе сұрайды, ауылдан халық жауы табылды ма, арала-
рында Жапонның шпионы жүр ме, əлде бiреу колхоз мүлкiне 
қол салды ма, ол жағы əзiр қараңғы.  Өткен қыста екi бұзауды 
арам өлтiрiп, “Жаңа өмiр” колхозының басқармасы мой-
нына төрт жыл, бақташы алты жыл алған, жазда Сталин 
колхозының пiсiп тұрған егiнiне өрт тиiп, дығалдай онекi 
мүшесi ит жеккенге тартқан... Соларды ойлағанда Дүрəлiнiң 
iшi шикi май iшкендей қылпылдай жөнеледi. “Əзiрге кол-
хозда мал жоқ, тұқымдық азғантай астық қоймада, балық 
болса ауланғаны ауланғандай үкiметке тапсырылып тұр... 
Сонда бұл не тексерiс? Айтпақшы, аралатпай асымдық 
балық жейтiндерi бар бұлардың. Балық жейтiнi болмаса 
басқа шаруаның басында Дүрəлi жоқ. Балық колхозынан 
балық жемейтiн колхозшыны қалай табарсың. Бұны неге 
шақырады? Айтпақшы, осы бықпыртты Шынайқыз бiле ме? 
Ау, мұнда қанша халық топырлап тұрса бiлмей не бопты? 
Əй, нағашысы оңбаған неме едi, бiлмейтiн шығар. Отырған 
да басын тыр-тыр қасып қойып.... аузынан су ағып. Байын 
млитса шақырып жатқанын бiлсе, келiп бұнда не болып, не 
қойып жатқанынан хабар алар едi ғой нəлет... Ох, айтпақшы, 
əнебiр күнi жылымымыз майланып едi деп Шөмей бри-
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гад үйге тыраны аралас бiр қап сары сазан берiп жiберген 
екен. Бұның жегенi рас, ал соны алып жүрген майжамбас 
қатыны Шынайқыз. Оны түу ауданға жеткiзiп жүрген қай 
сұмырай болды? Бұ жұрт колхоз жұмысына күнi-түнi жегiлiп 
жүргенiңдi көрмей, əлдеқандай бiрдеңенi көре қалатынын 
айтсайшы. Халық жауы бола қалсам үйiме алып барып 
талтаңдатып қоя ма, кеңсенiң басынан алып кете бердi да. 
Соны бiлмей күйдiредi ғой бұл итiң”. 

Көзi алақ-жұлақ етiп жылыстап алдымен топтың шетiне 
шығып алды. Онан бұрышты айналып, күншуақта бүрсеңдеп 
тұрған үш-төрт адамға араласты. Үйге көзiн салып едi, 
түтiнi будақтап тұр. “Түсте байым тұмсығын жылытып, 
қарынын тойдырып кетедi деп қара көженi тас-талқанын 
шығарып қайнатып жатырғаны ғой. Келер атаңның басын. 
Мыналар болса халық жауларын жинап жатыр. Сен болсаң 
жайбарақатсың. Будақтат. Жетесiз əйел дегендi қойсайшы”. 
Тiсiн қайрамай қайтедi ендi. 

Бұл бұрышты айналған соң млитса есiк жақта көрiнбей 
қалды. Қара шинелiн қымтанып, жан-жағына көз салып 
тұрды да күзде басқармаға ақ тақтайдан салынған əжет-
ханаға бет алған болып сызып берсiн. Оны сырт айналып, 
бытықы да шытықы аласа там, қоралардың ара-арасымен 
үйiне келсе, тап ойлағанындай Шынайқыздың қағанағы 
қарық, сағанағы сарық, ештеңеден хабары жоқ, бау қамысты 
ошақтың көмейiне ысырып қойып, шашы бұрқырап қызыл-
шырайланып жетiсiп отыр. 

–  Өй, сен бiлесiң бе колхозда не болып жатқанын? 
– Не болып жатыр екен? – деп өзiнен сұрайды жайбарақат. 
– Ажал саған! Ажал! Азаматтарды жинап, жауап алып 

жатыр! Ауданнан бiр бастық, бiр млитса келгенiн көрдiң 
бе? Басқарманы темiр тордың арғы жағына қамап қойғанын 
бiлдiң бе? Ал Даржанды басқармаға қамап... Менi де 
шақырып, сонда тұрмын. Кiм iшедi сенiң көжеңдi. Айттым 
алма деп. Қоғам мүлкiне қол салма деп. “Бұл неғылған бат-
пан құйрық, айдалада жатқан құйрық”. Транда басы қалғыр! 
Же транды ендi! Байың кетедi ит жеккенге. Сен транға 
қақалып жат сонан соң. Əй, нағашысы оңбаған жетесiз! Ие 
бол ана балдарға! – дедi де, еркек емес пе, санасына ендi-
ендi ғана бiрдеңе барып, үрпиiп орнынан көтерiлiп келе 
жатқан əйелiне қайырылмастан есiктi атып ұрып жүре бердi. 
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Бүрсеңдеп шинелiн қаусырынып жаңағы орнына кел-
се, əлi iштен шыға қойған адам жоқ. Тексерiс қатты болма-
са сөйте ме. Кеңсенiң шуақ жағын оңтай көрдi. Бiр кезде 
есiк сарт ашылды да алдымен бешпентшең күйi Егенбер-
ген, онан кейiн ауданнан келген аға өкiл шықты. Əлде 
үлкен өкiл басқарманы алдына салып шықты ма... Жұрт 
тартылыңқырап, бойларын тiктедi, шашырап тұрған топтың 
арғы етегi берi жиналып, есiк жаққа құлықсыз ығысты. 
Басқарма бiр жаққа жұмсай салғандай бола ма деген дəмемен 
Дүрəлi оның көзiне iлiнiп тұрмаққа берi жақындады. Алай-
да бастықта кiсi жұмсарлық шама жоқ тəрiздi. Мойнына су 
кеткендей, жүнi жығылып болдырып қалған. Бағана көңiл 
аудармады ма, əлде жылы үйде отырған соң əрленiп кеттi 
ме, көз тоқтатып қарап едi өкiлдiң сұсы жамандау екен. 
Мұртының екi ұшы бiздей, бiрi салбырап төмен түсiп тұрса, 
екiншiсi едiрейiп көкке шаншылған. Көзi де зəрлi, ойнақшып 
орнында тұрмайды, аспанға бiр, жұртқа бiр, басқармаға бiр 
жеп қоярдай тесiле қарайды екен. 

– Жолдастар! – деп шаңқ ете қалды. Сұқ саусағы аспанда. 
– Еңбекшiлер! Берi. Берi таман жа-қындаңыздар.  

Жұрт етек-жеңдерiн жинап тағы да есiк аузына қарай 
құлықсыз ысырыла түстi. 

– “Қызыл балықшы” колхозының сəтсиалды мамлəкəт 
орнатып жатқан қызыл сирақ пралетариат еңбекшi халқына 
жалғыз-ақ сауалым бар. Сауал аса маңызды.... Маңызды 
болар сабап... жаңа жапырақ жайып келе жатқан кеңес 
өкiметiнiң “Қызыл балықшы” колхозында бар екендiгiн... 
не жоқ екендiгiн айғақтайтын саяси маңызды сауал... Сон-
дықтанда жауапты тексерушiлердi түлкiбұлаңға салмау 
үшiн саяси тұрғыдан аса сақ болып, жан-жақтарыңызға көз-
дерiңiздi ашып дұрыстап қарауларыңызды сұрай-мын, – деп 
бiр тоқтап, қолын түсiрдi. Жұрттың бəрi олай-бұлай, бiр-
бiрiне, кейбiрi үстi-бастарына дейiн сезiктене қарады. 

– Кеңсенiң, сəбет кеңсесiнiң маңдайында р...р... ерба-
лутсиашылдардың қанына боялған қызыл жалау бар ма, жоқ 
па? Мiне! Маған осыны айтыңдар! 

 Өкiл бойшаң адам еңкейiп кiретiн жыпырайған тоқал 
тамның маңдайшасына қолын қайта шошайтты. Маңдайша 
жалаңаш болатын. “Жо-жоқ-жо-жоқ” деген үздiк-создық 
гуiл естiлдi. 
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– Еңбекшi жолдастар! Анығын есiтетiн болайық. Дауыс-
тарыңызды көтерiп айтыңыздар! Бар ма? Жоқ па?

– Жоқ!
– Жалау жоқ!
– Көрiп тұрмыз ғой бəрiмiз де. 
– Жоқ нəрсенi қалай бар деймiз. 
–  Өктəбiр р...р...еболутсиасының даңқты жиырма  жыл-

ды ғын айғақтайтын ұран бар ма?
Əлiгi жауап үздiк-создық тағы да қайталанды. Со кезде ау-

даннан келген бiз мұртты Егем ағаны тап бала құрлы көрмей 
жеңiнен шымшып қана ұстап жұрттан бес-алты қадам оңаша 
алып шықты-ау, ойбай-ай. Дүрəлi одан бетер шөге түстi. 
Басқарма болса оқушы баладай тұқшырайып  жүнi жығылып 
емпеңдей қалыпты. 

– Былай қара!
Ұнжырғасы əбден түсiп болдырған ол саусақ мегзеп 

тұрған төбеге ерiксiз қарады да көзiн түсiре салды.
– Р...реболутсиашыл қырандардың қанына боялған қызыл 

жалау мен ұран бар ма?
Басқарма басын шайқады. 
– Дұрыстап есiттiрiп айт!
– Жоқ...
– Есiттiңiздер ғой. Ух, сабаташник! Кiр iшке!
Айтатын несi бар, басқарманы бұндай кейiпте өмiрi 

көрмеген Дүрəлi буын-буыны босап, мүлде қожырап кеттi. 
“Ойбай-ай, осыншама қалың жұрттың таудай көрiп арқа 
сүйеп жүрген басқармасының судан шыққан тышқандай 
сүмiрейiп əлдебiреудiң алдына түсiп емпеңдей жөнелгенi-
ай”.               

– Бiр адам кетiп қалушы болмасын. Түгелдей жауап 
бересiздер!

Басқарманы дедектетiп алдына салып iшке ендi де кеттi. 
“Тағы не дейдi?”

Жиналған топ есiк аузын күзетiп тұрған млитсадан 
аулақтау барып дауыстарын көтермей өзара күбiрлесе баста-
ды. 

...Қазан төңкерiсi мейрамының алдында ауданнан ар-
найы бiреу айтса он, ендi бiреу айтса, елу метр қызыл сəтен 
жiберiлген бе, құдай-ау. Сол сəтен ұшты-күйлi жоқ. Матаның 
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түбiне жеткен адам болса, əрине, ол басқарманың қатыны 
мен Даржан. Ондай жаңа затқа осылардан басқа кiмнiң 
қолы бата қойсын.  Өзгедей суық қол сұғылатын саңылау 
жоқ. Дүрəлiге жiптiң ұшы ендi-ендi ғана көрiне бастағандай, 
алайда қатындардың сөздерiне құлақ түрiп, дым бiлмегенсiп, 
əлiптiң артын бағып тiлiн тiстеп тұр. Аралатпай көтеретiн 
қазаны мен əнебiр жолы артықтау келетiн бiр қап балықтан 
əлi де сезiк алып шикi май iшкендей қылпылдап тұрған. 
Əңгiменiң жүзi əрi ауған соң аздап болса да тыншиын дедi. 
Алайда мына жиенге құрық дұрыстап түскен сыңайлы. Осы-
дан екi жыл бұрынғы бұл сайланатын жалпы жиналыста 
арғы беттiң Тоғамыс бастаған тобы арқилы сылтау айтып, 
мынауың басқарма бола алса неттi деп өңештеп-ақ едi. Суық 
iз сол жақтан тартпаса игi...

Бұлар сөйтiп əрi-сəрi күйде тұрғанда ойқастап Даржанның 
шыға келгенi. Жұрт хабар бiлгiлерi келiп солай лоблыды. 
“Не дейдi? Не сұрайды?  Өздерi не тексерiп жатыр?” Жүзi 
алаулап тұлан тұтқан келiншек жүре қаусырынған күйi лəм-
мим деместен тура үйiне тартты. 

– Егенсартов Дүрəлi!..
Қолындағы тiзiмге қарап тұрған млитсаның дауысы 

пəлендей зəрлi болмағанмен Дүрəлi селк ете қалды. “Менен 
бұрын күтiп тұрғандар бар емес пе едi?” деп ойлауға ғана 
шамасы келген. Екi айтқызып көрмеген аяқ жылыстап жүре 
бердi. 

– Мындамын...
– Жауапқа кiрiңiз!
Мұрнын тартып жiберiп, iштей: “Бисмиллə, иə, əруақтар, 

өздерiң жар бола көрiңдер” деп тiлiн жолай кəлимаға келтiрiп, 
табалдырықты оң аяғымен аттады. Сартылдап күнде кiрiп-
шығып жүрген есiктi қалбалақтап қапелiмде таба алмай 
қалғаны. Тауып едi құрымағырдың тұтқасы бiразға дейiн 
қолға iлiнбей... Дəлiзге кiрген соң да қаңғалақтап кетiптi. 

– Саурық Күлкенiш жолдасқа кiрiңiз. Ол жақта емес. Бы-
лай! Сол жағына!

“Ə... мында екен ғой”. Босағадан ене бере: “Ас... салау... 
мағалейкүм...” деп аузын толтырып сəлем бердi де мұрнын 
тартып тастады. Бағана ғана адасып жүрген жерiнен осы 
жерге  əкелiп салған адамның бiрi, бұл да мүлде танымайды-
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ай. Шақшиып қарағанда жылан көзi өңменiңнен өтiп кетедi. 
Сəлем алумен де шаруасы жоқ. 

– Егенсартовсың ба?
– Егенсартовпын, ағай. Колхозда разнарабош. Бағана 

сiздер... жол бiлмей тұрғанда... Канторға бастап əкелген кол-
хоз мүшесi. 

– Егенсартов болсаң, оның үстiне прабление мүшесi 
болсаң, сəбеттiң мекемесiн сыйлау керек. Сендерге ондай 
үгiт айтылмай ма өзi, немене? Ал басыңдағыны!

Бұл ескiрген соң ауыр тартып, тықырланып қалған құндыз 
құлақшынын жұлып алды да тартылыңқырап тұрды. 

– Сен приемныйда күтесiң. Мына кiсiмен куəсiз сөйлесуiм 
керек. 

Сонда барып көрдi, бұрыштағы ұзын ағаш орындықта 
екi бүктетiлiп отырған басқарма сылбыр көтерiлiп, үн-түнсiз 
шығып кеттi. Дүрəлiнiң iшi езiлiп аяп кеттi. “Пақыр-ай 
десейшi. Сорлы неме сорладың-ау”. 

– Берi жақында. 
Құлақшынын уқалаған күйi ептеп қана екi қадам iлгерi 

басты. 
– Егенсартов боламын де...
– Иə. “Қызыл балықшы” колхозының басқарма мүшесi 

оперативный белсендi разнарабош Дүрəлi Егесартып бола-
мын. Колхоздың алғашқы мүшелерiнiң бiрi. Басқарманың 
нағашылары болып келемiз.         

– Та...к. Та...к. Колхоз тер...р...итор...риясында былтырдан 
берi iлiнген қызыл жалау, қызыл ұран бар ма?

– Қызыл жалау да жоқ, қызыл ұран да жоқ. 
Құлағы бұнда.  Өзi қаламсабын сияға батырып алып, ба-

сын қисайтып тастап қағазды сықырлатып сүйкек¬тетiп 
отыр. Сұрайды. Жазады. Сұрайды. Жазады. Жазып-жазып 
отырды да тағы бiр сұрақ тастады: 

– Колхозда кейiнгi кезде қызыл дамбал киген адам бар ма?
Сол кезде басын көтерiп бұған шапыраш көздерiн атысты-

ра-шабыстыра мұртының бiр шалғысы көк, екiншi шалғысы 
жер тiреп тiп-тiк қадалғаны. “Ойбай-ау, мына итiң... бəрiн 
бiлiп отыр ғой”. Iштей сыбағанын естiп қалмады ма екен деп 
қыпылдап қояды. 

– Бар!
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– Ол кiм?
– Ол басқарманың хатшысы, бiздiң бұрынғы келiн, iнiмдi 

ат теуiп өлтiрген соң қаладағы тиген байы халық жауы 
болған Даржан. 

– Пəмилесi?
– Пəмилесi Жамаладеноба. Қаражалдағы ауылсовет 

Ер  ту ған ның туған бөлесi, мына Қосаралдағы кекiреуiк 
Жамаладеннiң ортаншы қызы...

– Əлгi киiмдi өз көзiңмен көрдiң бе?
Дүрəлi ыршып түстi. 
– Жо...о...оқ, құдай сақтасын... Келiннiң iш киiмi ғой. Оны 

қалай көресiң. 
– Көрмеген екенсiң, ол азаматшаның жаңа дамбал кигенiн, 

ол дамбалдың қызыл екенiн қайдан бiлдiң?
“Ойбай-ау, тағы сондайы бар ма едi?”
– Аял айтып отырған. Бұлар бiрiн-бiрi бiледi. 
– Шантаж емес пе?
– Жоқ, шанташ дамбал емес. Қызыл дамбал. 
– Пəмиласы кiм дедiң?
–  Өз пəмиласы ғой.. Жа... мала...деноба. 
Мұрнының астынан: “Бұны да анықтаймыз, – деп қойып, 

əрi қарай қағазды сықырлатып сүйкей бердi. – Анықтаймыз”. 
Қағаз бiршама жазылып болды-ау дегенде басын көтердi. 

– Осыдан он-онбес күн бұрын колхоз мүшелерiнiң жалпы 
жиналысы болды ма?  

– Жиналыс дегенiң құдайдың құтты күнi ғой. Ауаның бо-
лып тұрғаны мынау. Балықшылар теңiзге шықпаймыз дейдi. 
Қора тесiк, мал болса арық, сүт дұрыс сауылмай жатса жи-
налыста қарамай қайтушi едi. Кеңсайдағы екi мая шөп əлi де 
жеткiзiлмей мал жеп ол жатыр. Күн сайын түн жарымына 
дейiн колхоз шаруашылығын талқылап отырамыз. Əйтеуiр 
бара төсекке құлаймыз ғой. 

– Мен ұлы кеңес сотсиалды төңкерiсiнiң жиырма 
жылдығының құрметiне өткен жиналысты сұрап отырмын. 
 Өттi ме?

–  Өттi. Айтып тұрмын ғой. Бiзде күнде жиналыс. 
– Қайталаймын. Сотсиалды төңкерiс құрметiне өттi ме?
– Төңкерiс құрметiне де өттi.
– Кiм баяндама жасады?
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– Бiзде жиналыстағы баяндаманың бəрiн де басқарманың 
өзi жасайды. Бригадтардан сұрайды. Ұрысатынына ұрысады. 
Керiсетiнiне керiседi. 

– Не айтты сонда?
– Сотсиалды құрылыс саламыз. Құрылыс мықты болады 

дейдi. Бiз дұрыс деп қол шапалақтадық. 
– Шығып сөйлеушiлер болды ма?
– Бiзде шығып сөйлейтiн адам жеткiлiктi ғой. Колхозға 

трактор сатып алу керек. Аудан мына алақол дүкеншiсiн 
алып кетсiн. Кеңсайдағы екi маяны қалай да жеткiзiп алу 
керек деп талай сөйледiк. Сонан кейiн осы бiздiң колхозға 
шана жетпейдi. Хамыт, ер-тұрман... Жермай да таусылып 
тұр. 

– Еңбекшiлерге сыйлық берiлдi ме?
– Не қылған сыйлық?
– Мейрамның құрметiне...
– Не мейрам?
– Сотсиалды төңкерiс құрметiнiң жиырма жылдығына. 
– Көргенiм жоқ. 
Дүрəлi басын шайқады.  Өкiл ендi екiншi жағына қисайып 

тағы жазды. 
– ...Сонымен кеңсенiң маңдайында қызыл жалау бар 

дедiң бе?
– Жоқ! Олай дегенiм жоқ!
– Қызыл матаға жазылған ұран ше?
– Жоқ. Болған емес.
– Осы айтқандарыңды куəландырасың ғой. Қағазға солай 

деп жазамын. 
– Куəландырамын. Тап солай жаз, өкiл жолдас. Колхозға 

кемiнде екi шана керек, ер-тұрман, жермай. Қызыл ұран жоқ, 
қызыл жалау да жоқ.           

Жазып болғаннан кейiн: “бермен жақында” дедi. Амал 
кəнi, үркектей жақындады. 

– Мына жерге қол қой.
Дүрəлi онсыз колхоздан еңбекақы ала алмайтын болған 

соң баланың үлкенiнен алдыңғы жылы қол қоюды əрең 
үйренген-тұғын. Онан берi бар болғаны екi-үш-ақ рет қол 
қойған. Басқарманың жуан ағаш қаламсабын бар күшiн сала 
бүре ұстап, ысылдап-пысылдап терлеп-тепшiп саусағымен 
нұқып отырған алаңға хамыт тəрiздi етiп “Д” əрпiн, онан 
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кейiн еңгезердей етiп “Е” əрпiн салды-ау. Шаруа тəмамдалған 
кезде жауап алып отырған кiсiге бұл бейнеттен құтылғанына 
риза пейiлмен ыржия қарады.  

– Боссың.
– Қора жөндеп жатыр едiм. Жұмысыма бара берем бе?
– Бар бер. 
– Басқармаға айтам ба?
 Өкiлдiң көзi шақырайып кеттi. 
– Нөл сенiң басқармаң! Нағыз көзбояушы. Бiлдiң бе? Ал 

сен ауылдан ұзап шықпайтын бол. Iздеген кезде табылмай 
жүрме. Бiзге керексiң. 

Дүрəлi селк ете қалды. “Мына итiң шындайын дедi-ау”. 
– Құп. Күндiз сиыр қорада, кешке үйде боламын. 

Басқарманың өзi бiледi...  
Сыртта дүмелiп тұрған жұрт жамырай ортаға алып, 

сауалдың астына ала кеттi. “Не дейдi? Не болды? Не сұ-
райды?” Бұл да Даржанға ұқсап лəм-мим тiл қатпастан 
босағаға сүйеп кеткен айырын iлiп алып, топты қақ жарып 
кеудесiн асқақ ұстаған күйi бiрден сиыр қораға тартты. Олай 
ететiнi аудан өкiлдерiмен байланысы бар үн-түнсiз жүрген 
адам маңыздырақ болады.

...Жұмысын тап-тұйнақтай бiтiрiп, қараңғы əбден қою-
ланған кезде үйiне келсе, Шынайқыз баға-нағыдай емес, ха-
барланып тiрiлiп қалыпты, тұлан тұтып үйге сыймай бұрқ та 
сарқ қайнап жүр. Бұны көру бойына тиегi ағытылып басын 
бермей кеттi дейсiң. 

– Бұл жетi жұртты құртқан сайқалды қой. Сайқал! Бетi 
кесiлгiр сайқалдың нақ өзi.  Өл де маған кел. Бiр байға тидi, 
оны құртты атқа тепкiзiп. Екi байға тидi, халық жауы етiп 
бұның да көзiн жойды. Ендi мiне, елге қайта келiп, тұп-тұнық 
отырған халықтың лайын шайқап... Басқарма қайнағаның 
түбiне жеттi де тынды, əне. Ə, бетi кесiлгiр! Жүзiқара 
бетпақ. Бұндай жүзiқара көрсем бар-ау екi дүнияда оңбай 
кетейiн. Қарабақ! Жүрген жерi от қой! От! От емес бiр өрт! 
Қайнағаның алдында бөксесiн олай бiр тастап, былай бiр 
тастап бұралқы иттей бұлаңдауы жаман едi. Сөйтсе бұның 
түбiне жетейiн деп жүр екен ғой арам сайқал. Əнекей, жеттi 
де тынды. Бұл бар-ау, адамды жүзiқара етiп жаратқасын қой. 

Шашы дуда-дуда, езуi көпiрiп кеткен. Шарықтап-
шарықтап бəсеңсiдi-ау деген кезде: 
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– Не ол? – дедi жайменен ғана.
– Ойбай! Не несi бар? Қайнағаны қамап тастады ғой.
– Не дейдi?!
– Осы əнекей! Осы! Түбiне жеткен деген осы!.. Бұдан 

артық не керек ендi. 
– Қайда қамады? Бiзде түрме бар ма едi?
Дүрəлi түсiнбей қалды. Қамай қойса қалаға алып кетiп 

қамауға тиiс едi. Бұл ауылдан оны қамай қоятын түрме 
қайдан табыла кеткен?

– Қоймаға. Кiлтiн млитса қалтасына салып алып, аузында 
тұр. 

Ендi ғана шешiнiп жатып: 
– Неге? – дедi көзi ұясынан шығып. 
– Негесi несi! Сабеттiң қызыл жалауынан ойнасына дам-

бал тiгiп кигiзсе, қамамай қайтедi?
– Шоқ тiлiңе! Шоқ! Оңбаған найсап! Нағашысы жа-

ман найсап! Жатыры жаман найсап! Оның сабеттiкi екенiн 
қайдан бiлдiң?! Ие бол тiлiңе. Əйтпесе құрисың. 

– Қызыл сəтендi аудан сəбетке жiбермей Даржанға дам-
бал тiгiп киюге жiбере ме? Не ойлайсың өзiң?

Дүрəлiнiң көзi атыздай болып шешiне алмай қалды. Мына 
қатынның сөзiнiң жаны бар тəрiздi. “Сонда ана... тiгiп киетiн 
қызыл матаны шынымен аудан жiбергенi ме?”

– Оны кiм айтып жүр саған?!
– Үкiметтiң бiлмейтiнi жетi қат жердiң астында. Қалай 

бiлгiсi келсе, солай бiлген. Бiлмесең бiлмейтiн сен. Ал ау-
дан бəрiн де бiлiп отыр. Таудай болған қайран қайнағаны 
тышқандай млитса тапа-талтүсте жұрттың көзiнше айдап 
барып, қамады да тастады. Ал, не iстейсiң! Сөйтiп атам ба-
лалары тiрек етiп отырған жалғыз азаматтың түбiне жеттi де 
тынды қара қаншық. Салдақыға жаңа дамбал киiп ауынан 
жел ескен есiк-есiк бұты бүтiнделсе болды да. Ол қаншыққа 
керегi сол.  Өл де маған кел. 

– Жап аузыңды жатыры жаман найсап! – деп қоқиланды 
Дүрəлi. Бiрақ дауысы құрымағыр қатты шықпай тұр.  

– Жабайын, жаппайын болары болды. Iс тынды. Қайнаға 
кеттi ендi құрдымға. Төрт бала қалды шулап. Елi қалды 
еңiреп...

...Берекелерi кетiп, кешкi астары бойларына сiңбей қойды. 
Əлдеқалай тықыр есiтiлсе, есiкке бiр, терезеге бiр қарайды. 



361

Тiптi болмаған соң Шынайқыз шырпы сылтауратып екi-үш 
көршiнi жағалап қайтқандағы жеткiзген жаңа хабары млит-
са бағанағысындай абақтыда жатқан басқарманы күзетiп тұр 
да майшамның сөнбегенiне қарағанда өкiлдiң үлкенi кеңседе 
кiсiлерден əлi жауап алып отыр. Жауапты нақты кiмнiң алып 
отырғаны белгiсiз, өйткенi бұл кеңсе жаққа жақындай ал-
май сыртынан көз салып айналып өткен. Адам қарасы бар 
сияқты.

– Құрсын. Жатайықшы, – дедi шыдамы таусылған Дүрəлi. 
Онсыз да үрейленiп отырған Шынайқыз бұған келiсе кеттi. 

– Сөйтейiкшi өзi. Жаман күндi жатып тыңда деген.  Ө... 
бетi кесiлгiр сайқал. Тып-тыныш отырған жұртты бүлдiрiп 
қойғанын көрмейсiң бе...

Жеделдетiңкiреп төсек салып, жатуға ыңғайлана берген 
кезде ит шабалаңдады. Тықырлатып есiктiң алдына бiреу 
келдi, қақты. Бұлар бiрiне-бiрi үнсiз қарап демдерiн ала ал-
май тым-тырыс құлақ түрiп отыр. Iштен хабар болмаған соң 
жалаңқабат терезеге келдi. 

– Кiм бар? Егенсартовтың үйi осы ма?
Дүрəлiнiң үйiн бiлмей жүргенiне қарағанда сырт ада-

мы тəрiздi. Шынайқыз амалсыз орнынан тұрып, шамды 
қайта жағуға мəжбүр болды. Дүрəлi қолы қалтырап жаңа 
ғана шешкен шалбарын əрең тауып киiп, тəнтiректеп барып 
iлмешектi ағытты. Ашса есiктiң аузында мойны қылқиып 
бағанағы млитса тұр. Басында қызыл шəпкi, жағасы қызыл, 
тартып белбеуленiп алған, етiгi былғары, өзi сұсты. 

– Кiмнiң үйi деймiн?
Дүрəлi жауап қата алмай тұтығып қалды. “Мына ит түсте 

көрген адамын кешке ұмытып қалатын бəңгi ма немене өзi?”
– Мен сенен сұрап тұрмын. Бұл кiмнiң үйi?
– Бұл ма, бұл... “Қызыл балықшының” басқарма мүшесi, 

разнарабош... басқарманың... Егенсартып Дүрəлi деген 
колхозшысының үйi.

Млитса iшке кiрдi. 
– Егенсартов сен боласың ғой?
– Мен ғой. Мен. Соның өзi.                                        
– Киiн! Кеттiк!
Үрпиiп тұрған Шынайқыз кемсеңдеп қоя бердi. 
– Ойбай-ай, мына қатынның зарын-ай, құртты-ау ақыры. 

Түгел құртайын дедi-ау. Қараңдап жүрген қарағым едiң, сен 
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де халық жауы болып кете бергенiң бе. Ойбай-ай! Не бетiмдi 
айтайын, қай бетiмдi жыртайын.

– Қой-ай, айал. Қой. Шошытпа жұртты..., – деген бол-
ды Дүрəлi бар қайратын жинап. Алайда дауысы құрымағыр 
тарғылданып осалдау шықты.  Өзi мұрнын қорс-қорс тар-
тып қойып, күйбеңдеп киiне бастады. Басу айтқанмен 
iшi Шынайқыздың қаттырақ дауыстағанын қолай көретiн 
тəрiздi. Көрiсе кетуге мынадан ұят. Млитса шақ ете қалды. 

– Қай жақтағы халық жауы! Азаматша, панимаеш... Сен 
өзiң не деп оттап тұрсың! Бұл кiсiге колхоздың белсендi 
мүшесi ретiнде халық жауын күзету сенiп тапсырылған! Сен 
өйтiп еңбекшi пролетариат колхозшылардың арасында үрей 
туғызба! Панимаеш.. Соншама боздағаны несi, ай. 

– Ə, бəсе. Солай шығар. Контордағы Даржан деген 
сайқалдың не  бүлдiргенiн далада жүрген бұл қайдан бiлсiн. 
Бəсе... Басқарманы күзете ме? Ойбуй, бетiм-ай. Қайнаға 
қашып қайда барушы едi. Күзетсе күзетсiн. 

– Тоқтат, азаматша! Бұл жерде сенен ақыл сұрайтын 
ешкiм жоқ. 

Млитса бұл кезде қара шинелiн иығына сұға сап, басы-
на зiлдей құлақшынын тастап жiберiп көзi алақтап құты 
қашып Сiбiр болса да жүрiп кетуге дайын тұрған Дүрəлiнi 
алдына салып айдады да кеттi. Сол бетiмен жеделдеп басып 
отырып бұрнағы жылдың жазында қам кiрпiштен өздерi 
салған қоймаға алып келдi. Қойманың төрiнде колхоздың 
тұқымдыққа сақтап қойған болмашы арпасы мен сұлысы, 
əзiр талғажу етiп отырған бидайы, оның бергi жағында 
жылым, құрал-сайман тəрiздi көр-жер бықырсып жататын. 
Млитса мойнын созып терезеге қарады, құлыпты аударысты-
рып көрдi де қалтасынан кiлт алып, есiк ашты. Тас қараңғы 
қойманың iшiне басын сұғып дауыстады:  

– Тұтқын Жұмабергенов!
– Иə... – деген солғын үн арғы жақтан созылыңқы естiлдi. 

“Ойбай-ай, мынау Егем-ағаның дауысы ғой. Қойдан қоңыр 
болып қалыпты-ау...” Дүрəлi ештеңе көрмесе де iлгерi 
ұмтылды. 

– Аға, жағдайың қалай? Бұл мен ғой, Дүрəлi.  Өзiм 
күзететiн болдым, аға-ау. Қорықпа. 

Iшке қарай емiнiп тұрған бұны млитса қарынан шап берiп 
жұлқып қалды: 
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– Тоқтат сөздi! Тұтқынмен сөйлесуге кiм ұлықсат бердi! 
Панимаеш...

– А... а... Солай ма? Жағдайын бiлмеймiн бе ендi...
Млитса қаусырма есiктi жауып, қара құлыпты салдыра-

тып қайта салды. Кiлтiн салмақтап тұрып қалтасына сүңгiтiп 
жiбердi де бұған бұрылды. 

– Мен жауынгерлiк шұғыл тапсырмамен кетiп барамын. 
Бұл жұмыс осы мəменттен бастап саған тапсырылады, Еген-
сартов жолдас. Тұтқын қашып кетсе, əлдекiммен сөйлесетiн 
болсаң, мына басыңмен жауап бересiң. Абай бол, – деп 
саусағымен бұның шекесiн шұқып жiбердi де жедел басып 
қойманы айналып кеттi.   

Бұл үн-түнсiз күйi түн ортасында шошайып жалғыз өзi 
қалды. Иығында мылтық жоқ. Ең болмаса қолда айыр бол-
сайшы. “Бiреу-мiреу келiп, тұтқынды – Егем-ағаны – боса-
тып алып кетпекшi болса, не iстейдi?”

Ел орынға түгел отырған. Айнала тым-тырыс. Адам аяғы 
əлдеқашан басылған. Үйлердiң көбiнiң шамдары сөнулi. 
Түн болса қас қылғандай көзге түртсе көргiсiз тас қараңғы. 
Арқадан бiрсыдырғы жел сылқып соғып тұр. Ет қызумен 
бiлмептi, шамалыдан кейiн тұла бойы тоңазиын дедi. Қара 
шинелiнiң жағасын көтерiп, жеңiне қолын сұғып жiберiп, 
бүрсеңдеп бұрыш айналып ықтасынға барып тұрды. Бұл 
жерден тұтқынның əлдеқалай қашып кетуi мүмкiн темiр тор-
лы терезе де, бұрыштан мойынды созсаң есiк те емiн-еркiн 
көрiнедi. Бiраздан кейiн жаман тонын киiп шықпағанына 
өкiндi. Көне де болса тонның аты тон едi. “ Өйтуге мұрса бол-
ды ма? Ойбай-ау, итжеккенге тiкелей айдай жөнеле ме деп 
шыбын жаны ба-қайшағына кеткен жоқ па? Жүгiрiп барып 
киiп келе қойса қайтер едi? Үйелменi, ағайын-туғанының 
бəрi осында. Қайда қашушы едi.  Өзiнен сұрайыншы”. 
Дiрдектеп тұрып бұрыштан басын шығарып есiкке қарап 
қойды. Сонан кейiн демiн iшiне тартып терезеге құлақ то-
сты. Құлақ тосатын себебi жуан темiр торлы терезенiң бiр 
көзiнде əйнек жоқ, бала-шаға болмаса ересек адам симайды, 
жабайы мысықтың емiн-еркiн кiрiп-шығып жүргенiн талай 
көрген. Iш жақтан ешқандай дыбыс естiлмейдi. “Бейнетi бес 
елi болған сорлы-ай, сорлап қалды-ау. Отыр ма екен, əлде 
қаптың үстiнде шынтақтап жатыр ма?  Өзiнен сұрап кетпе-
сем қайтемiн ендi”. 
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Сөйтiп бiр жағына құлағын түрiп, екiншi жағына көзiн 
салып екiұдай болып тұрғанда бiреу өзiнiң атын атағандай 
болғаны. Селк еттi. Жарға жабыса қалып құлақ түрсе, дауыс 
терезе жақтан келетiн тəрiздi. Тағы да баяу қайталанғанда 
барып бiлдi – Егем-ағаның кəдiмгi қоңыр дауысы. Жан-
жағына жалтақтай қарап, аяғының ұшымен басып, терезеге 
барса, Егем-аға бiлектей темiрге жабысып телмiрiп тұр екен. 
Аяп кеттi. 

– Жайша ма, аға?
– Жай... жай... Əлiгiңнен хабар жоқ па?
– Кеңсеге кеттi ғой, содан келмей жатыр. Шұғыл тапсыр-

мам бар дейдi. Басеке, тонымды киiп келейiншi. Шыдайтын 
түрiм жоқ. Мына суық сай сүйегiмнен өтiп барады. Жаңағы 
ит таң атқанша келмесе өлем ғой. Терезеден шыға алмайсың. 
Есiкте құлып... екiбастан. Кiлттi өзi алып кеттi. Жүгiрiп ба-
рамын да қайтамын.    

– Бар, тез киiнiп қайт. Сонан кейiн... мынадай маңызды ша-
руа бар. Тыңда. Мiндеттi түрде соны бiтiре кел. Құлағыңды 
бермен алып кел. – Дүрəлi бiр құлақты тесiкке тоса қойды. – 
Құстай ұшып алдымен Даржанға бар. Менiң атымнан былай 
де: таң атқанша қызыл жалау қалай да кеңсенiң маңдайында 
тұрсын. Не дедiм?

– Қызыл жалау кеңсенiң маңдайында тұрсын. Таң 
атқанша. 

– Осыны өзiне айт та дереу қайт. Сорлы неме сен де шаты-
лып қалып жүрерсiң. Баруыңнан қайтуың шапшаң болсын. 

– Құп болады, Егем-аға. Барамын да қайтамын.  Өзiң 
ешкiммен сөйлесiп жүрме. 

Даржанның үйi деген не мына тұрған жер, бес-алты там-
нан кейiн – кеңсенiң арғы ылдиында. Алдымен басқарманың 
шаруасын бiтiрмек болып жан-жағына ұрлана қарап, үй-үйдiң 
арасымен емпелеңдей жөнелдi. Келсе шамы сөнбеген екен, 
бұндай қуанбас. Кендiр жiппен байлаулы тұратын ергенектi 
шешiп тастап, терезеге барып, саусағының ұшымен жайме-
нен ғана шерттi. Перде сəл қимылдағандай болды да сəлден 
кейiн есiктiң темiр iлмешегi сылдырады. Жалғыз тұратын 
Даржаннан өзге кiм болушы едi, есiк аузына жетiп барды да 
ашылар-ашылмастан асығыс-үсiгiс: 

– Даржан, – дедi, – а, Даржан! Басқарма жiбердi, таңертең 
қалайда қызыл жалау кеңсенiң маңдайында тұрсын дейдi. 
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Жарай ма? Қызыл жалау қалай да кеңсенiң маңдайында 
тұрсын. Есiттiң бе? Ал, мен кеттiм. Қашып кетпесiн деп 
Егем-ағамды қарауылдап тұр едiм, тонымды киiп алмасам 
ұшып барамын. 

– Тоқта! Кiм бұл?!
Есiктiң арғы жағынан еркек дауысы гүр ете қалғаны. 

Дүрəлiнiң төбесiнен жай түскендей, көзi алақандай болып 
қайырылып қараса, əлiгiге – Даржан емес, бөгде бiр еркек 
кiсiге – шамның себезгiлеген сəулесi түседi. Шашы бұрқырап 
тұр.  Өзi көйлекшең. Бiр түрлi таныс дауысқа ұқсайды. Тағы 
аңғарғаны, ашқарын адамға аңғарылмасын ба, шыжғырған 
майдың иiсi бұрқ ете қалды. Бұл сол күйi көткеншектеп 
барып бұрыштан қайырылып жорта жөнелгенде анадай 
жердегi белуардан ғана келетiн əжетханадан жiңiшкелеу 
бiреу ышқырын жолай көтерiп асығыстау шығып келе жа-
тыр екен. “Немене бұл? Мына қатын əкесiне құран оқытып 
жатыр ма? Еркек қаптап кетiптi ғой”. Ендi үйiне бұрылуға 
мұрсасы келместен апалақтап тiкелей қоймаға тартты. Күзет 
орнына есен-аман жеткен соң да атқақтаған жүрегiн баса 
алмай бiраз тұрды. Ендi-ендi ақылға салып көрсе, iштен 
шыққан жуан дауыс өкiлдiң үлкенiне келiңкiрейдi. “ Өйтiп 
өкiреңдей жөнелетiн кiм бар едi бұл ауылда? Бағана жауап 
алғанда шашы бұрқырап отыр едi-ау. Мұрты шаншылып... 
Анаусы қынама бел, сыпсың. Ой, атаңа ғана нағылет млитса 
бала болды ғой. Жауапты тағы Даржаннан алып жатқаны. 
 Өзiне де сол керек. Жауап алмаса, тап бүгiн, оның үстiне 
түн ортасында əкесiне құран оқытып жатыр деймiсiң...” Со-
лай ойлағанда көзiнiң алды қарауытып сала бердi. Самасау 
болып тұрған Дүрəлiнi басқарма шақырмағанда терезеге 
жақындауға да жоқ едi. Құлақ түрiп отырған ол бұның енте-
лей жеткен дүрсiлiн есiтiп отырған болу керек iштен: 

– Дүрəлi! Ау, Дүрəлi, – деген майда дауыс екi-үш рет 
қайталанды. Сонда барып жан-жағына жалтақтай қарап 
аяғының ұшымен басып терезеге жақындаған. 

– Айттың ба?
– Айттым... – деп тесiкке басын сұғып жiберiп сыбырла-

ды. – Үйiнде кiсi бар екен...
– Қайдағы кiсi?..
– Ауданнан келген үлкен өкiл... Оборныйдан млитса бала 

шығып келедi нəлет жауғыр... шамасы, ол қатынның əкесiн 
танытып екеулеп жауап алып жатыр.
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– Ə...ə... Жарайды.. Құлағына тисе бiр амалын жасар...
Сонымен əрi кеттi де қойманың бұрышына сүйенiп тұрып 

қызметiне қайта кiрiстi, алайда ой құрымағыр тызақтатып 
маза бермейдi. Бiрi былай тартса, ендi бiрi былай тарта-
ды. “Бұлар өзi демалмай түн ортасында да тексере бере ме 
қалай сонда?.. Ауданнан арнайы келген жұмысы сол...  Өзi 
заң орны... Млитса... Тудың түбiне жеткен Даржанның нақ 
өзi болса, сөйтпей қайтедi ендi? Ананы... Сыпырып алып, 
тығып тастамаса... О қатыннан шығады бəрi.. ”

Шай қайнатым уақыт өттi ме, өтпедi ме кеңсе жақтан 
қараңдаған бiреудiң сүлдесi көрiндi. Екпiнi қатты. Млит-
саның өзi екен. Келе тиiстi дейсiң. 

– Айыпкер Жамалидиновадан жауап алынып жатқанда 
сырттан аңдып жүрген сен бе?

Бұл үндеген жоқ. Мойнына су кетiп кең шинелiнiң iшiне 
сүңги түстi. Ит неменiң жасы кiшi болса да сөзi өңменiнен 
өтiп барады. “Жатыры оңбаған болды-ау, шамасы”. 

– Сен бе деп сұрап тұрмын?
– Иə. 
– Неге барасың?
– Басқарма жұмсап...
– Ендi басқарма емес, ол тұтқын! Панимаеш. 
– Тұтқын жұмсап...
– Не деп тапсырма бердi?
– Қызыл жалауды iлсiн дейдi.
– Ух, абантурис! Қарай гөр бұларды! Арганизован-

ный йашейка əкəзiбайтса. Ух, зладей. Бiздi алдап соққысы 
келедi, ə? Алдатармыз саған. Жатып алып iстеп жатқанын 
қарашы, əй! Осы абантураға жауап беретiнiңдi бiлесiң бе 
өзiң? Жауынгерлiк тапсырмаға жауапсыз қарағаныңа мына 
басыңмен жауап беретiнiңдi бiлесiң бе деймiн?

Абырой болғанда оң жамбасында құмандай болып тұрған 
тапаншасын суырып алып сонымен түртпей, жасы үлкен 
болған соң сыйлаған шығар, сұқ саусағымен ғана шекесiнен 
нұқып жiбердi.

– Тұтқын бар ма өзi? Босатып жiберген жоқсың ба? Кiлең 
контра ұйымдасып...

Жалма-жан қара құлыпты сылдырата бастады. Есiктi сəл 
ашты да ауылды басына көтерiп айқай салды. 
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– Тұтқын Жұмабергено....ов, Жұ... ма.. бергено...ов 
деймiн! 

Арғы жақтан “Иə” деген дыбыс баяу естiлдi. Көңiлi 
бiрленген млитса есiктi қайта қаусырып, құлыптай бастады. 

– Сендерге ешқандай iстi сенiп тапсыруға болмайды. 
Колхозды жайлаған ылғи контра... Арганизованный ашейка. 
Панимаеш. Ертеңгiлiк сегiзде нөл-нөлде кеңседе боласың... 
Саурық Күлкенiш жолдастың тапсырмасы солай. Iздеп 
жүрмейiн. Ұқтың ба? Ұқсаң бар!

 Өзi үркектеп, əрi дiрдектеп тұрған Дүрəлi “Жарайды!” 
дедi де құтылғанына құдайға жетi күлше айтып үйiне қарай 
емпелеңдей жөнелдi. “Онсыз да күнде жиналып жүрген 
кеңсемiз емес пе... Несiн айтады оның...”

...Ертеңiне ертеңгiлiк кеңсе жаққа бұрындағылардай жеп-
жеңiл емес, желкесiнен бiреу түйгiштеп келе жатқандай 
кежегесi керi тартып аяғын сылбыр басып келiп, өзiнен 
бұрын жиналған төрт-бес адамның шетiн ала тұрды. Мына 
есiктен ендi қандай үрейлi хабар шығып, тағы кiмнiң 
қамалуы мүмкiн екендiгiнен бейхабар жұрт кешегiден де 
тұнжыраңқы. Кеңсенiң маңдайшасында бiр құлаштай ағаш 
сапта қол басындай қызыл жалауша шолақ етегiн бұлғап 
қояды. 

Топ қарасы молайды-ау деген кезде iштен Саурық 
Құлкенiш өкiл, милитсия, таңқаларлығы сол, түнде ғана 
тұтқындалып қоймада қамаулы жатқан Егемберген аға 
шықты. Қол-аяғында кiсен жоқ, көзi үңiрейiп, түсi жүдеулеу 
көрiнгенмен кəдiмгi күндегi қалпы. Мұны көрген жұрт 
қобыр ете түстi. Дүрəлi өз көзiне өзi сенбей екi езуi екi жаққа 
кеткен күйi топты кимелей жарып келiп: 

– Егем-аға, ассалаумағалейкүм.  Өз жұртыңызға қосыл-
дыңыз ба, əйтеуiр? Құдайым құтты қыла гөр. Адамның 
зəресiн алды ғой... – деп үлгердi. “Мына атаңа ғана 
нағылеттер...” дегендi тiстеп қалған. 

Басқарма үндеген жоқ.  Өкiлдiң үлкенi қабағын түйiп 
бұны əрi қақпайлайды. 

– Қысқарт! Бар əрi!
Баспалдақта жұрттан  биiк тұрған ол солай дедi де жина-

лысты бiрден бастап кеттi.
– Жолдастар!  Өздерiңiз бiлесiздер, езiлген полетариатқа 

бақыт алып келген октəбiрдiң ұлы төңкерiсiнiң жиыр-
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ма жылдығын бүкiл сəбет халқы, тек сəбет халқы емес-ау, 
бүкiл дүниежүзiнiң ақ тiлектi еңбекшiлерi, зор қуанышпен 
тойлағанына санаулы-ақ күндер өттi. Жер жиїанның езiлген 
халқы аса зор саяси өрлеу үстiнде тойлап жатқан осы мере-
ке “Қызыл балықшы” колхозында да шаттықпен тойланды. 
Еңбекшi бұқараның мəртебелi жиналысы өттi, стақановшылар 
бəйге алды. Ұлы октəбiр риболутсиясы еңбекшi бұқараның 
қанымен келген бiзге! Соны ешқашан да ұмытуға болмай-
ды, жолдастар! Оны ұмыту саяси сауатсыздық, атам заман-
нан берi бүкiл жиїан пролетариатының қанын сорып келе 
жатқан ымпариализмнiң итаршысы болу деген сөз. Сəбет 
өкiметiнiң мызғымас белгiсi – еңбекшi халықтың қанына 
боялған мынау қызыл ту бұқарасының жүрегiн жылытып 
мəңгi желбiреп тұрсын!  Өрə! Жолдастар!  Өрə!

Қол созып тұрып сұқ саусағымен жалаушаны көрсеттi. 
Жұрт бытырлатып үздiк-создық қол соққан болды.  Өкiл 
қолтығындағы папкасының iшiнен қол басындай қағаз алды 
да оны бұрышынан iлiп жоғары көтердi.                     

– Кейбiр жергiлiктi белсендi жолдастар саяси қырағылық 
көрсетiп, еңбекшi бұқараның қанына боялған сол қызыл 
тудың нақ мерзiмiнде iлiнбегенiн ауданға жедел хабарла-
ды. Онысына мың да бiр рахмет! Нағыз саяси белсендiлiк, 
пролетарлық көрегендiк деген, мiне, осы. Соның арқасында 
ауданнан арнайы жiберiлген қызыл ту көз алдарыңызда 
желбiреп тұр. Мынау не, ту ма, ту емес пе?

Жұрт мұрындарының астынан “Ту ғой”, “Тұр ғой”, “Тұр”, 
“Тудың өзi” деп баяу қобырласып басылды. 

– Ту болатын болса, əңгiме қысқа. Қысыр сөздi қойып, 
еңбекке жаппай жұмылайық! Ауаткомның төрағасы  Өтегелдi 
Бейсенбаевтың тiкелей өз нұсқауымен құрылған комиссия 
мəселенiң анық-қанығына түптей жеттi. Ешқандай да сəбет 
заңын бұзып, арнайы жiберiлген қызыл туды өзге игiлiктерге, 
мүлде басқа мақсаттарға пайдалану пəктiсi анықталған жоқ. 
Соның айдай анық айғағы, мiнекей, көз алдарыңызда тұр, 
жолдастар! Сөздi қоялық, бұқара. Алдымызда алтын заң 
– Стəлiндiк көнституция күнi келе жатыр. Соны лайықты 
қарсы алалық! Мал қыстату науқанын үлгiлi өткiзiп, мұз 
астынан балық аулау жоспарын асыра орындалық!  Өрə!

Дағды алып қалған жұрт “ Өрəдан” кейiн су жүгерi 
қуырғандай бытырлатыңқырап қол соқты. 
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– Сонда.. – дедi кiбiртiктеп, тамағын қырнап қойып 
колхоздың бiр мүшесi. – Сонда... Жазықты ешкiм жоқ па 
əйтеуiр?

– Жазықты ешкiм де жоқ...
– Басқарманың басы бос па өзi? – дедi Дүрəлi өңешiн со-

зып. 
– Басқармаларың бос. Мiне, алдарыңда тұр.
– Кеше қамап тастағанға қорқып кетiп едiк... Былай... – 

дедi тағы бiреу. – Азаматтар аман ба?
– Бəсе...
– Ақыры қайыр болса бопты, əйтеуiр. 
– Ойпырмой, соны айтсайшы...
– Қызыл туымыз шолақтау ғой... Ауданнан неше кез мата 

жiберiлiп едi өзi?  Өкiметiмiздiң жалауы болған соң былай.. 
былтырғы ту сияқты қашықтан көз тартып жайқалып тұрмай 
ма...

– Сонысы болмаса...
Лоблыған жұрт тағы су сепкендей болды. Қатар тұрған 

екi өкiл бастарын түйiстiрiп өзара күбiрлесiп алды. 
– Мəн үлкен-кiшiлiгiнде емес, колхозшы жолдастар! 

Мəн оның түсiнде, ұғып алыңыздар, прəлетариаттың қа-
нына боялған түсiнде, қайталап айтамын, мерзiмiнде iлiн-
гендiгiнде, өз орнында тұрғандығында! Бар ма шығып сөй-
леушiлер?

Көзi шапыраштанып жұртты жағалай шолды. Бiрден су-
ырылып шыға қойған ешкiм бола қоймады, топ кiбiртiктеп 
тұр. 

–  Айтыңдар пiкiрлерiңдi! Көңiлде түйткiл қал¬масын. 
Белсендiлiк керек, жолдастар! Белсендiлiк!

Алайғырда жалғыз үй отырған жерiнен алдыңғы жылы 
көшiп келiп, колхозға мүше болған Ертұрған бақташы 
қамшысын көтердi. 

– Сөйлейсiң бе? Кел былай!
Ертұрған жұртты иығымен қаға-маға төрдегiлердiң жа-

нына барып тұрды. 
– Колхозшы халайық! Пiкiр айту керек болса, менiң ай-

тайын дегенiм – бұл дұрыс болды. Бастықтардың келгенiн 
айтам... Аудан көңiл бөлiп, ауық-ауық халқым не болып жа-
тыр өзi деп тексерiп тұрмаса, бiз қалай дегенмен қазақпыз. 
Қазақтың қашанда қазақшылығы қалмайды, ағайыншылыққа 
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салынады. Қазақтың аты қазақ. Сөйтiп бəлшебектiк сара жол-
дан таяды былай. Бұл дұрыс емес. Мысалға мына “Шығыс 
шұғыласы” колхозын алайық. Бұл неғылған бассыз адамдар 
екенiн ыжғандай да түсiнбеймiн. Малын бiздiң күдеге айдап 
салып қарайды да отырады-ай. Бiреудiң жерiн асып, шөбiн 
жеп жатырмын деп түк ойламайды-ай.  Өкiл жолдас пен млит-
са жолдасқа айтатыным – аналар “Қызыл балықшыға” кесiп 
берiлген жердi пайдалануын қойсын. Жетедi ендi. Ақыры 
келiп тұрсыздар ғой, оларға да барып, қорқытып, жауапты 
адамдарын қамап қою керек. Басқармасы анадай болған соң 
бақташысы қалай оңсын. Менiң айтатыным – осы. Болды, – 
деп биiктен түсiп орнына кеттi.           

Бұдан соң əу бастан колхоз құрылғаннан берi келе жатқан 
екi бiрдей мүше жарыссөзге шығып, қолдарын оңға да, 
солға да сермеп тұрып, ең алдымен аудан əкiмiнiң жасап 
отырған қамқорлығына рахмет айта келiп, сонан кейiн ба-
рып колхоздың көкейкестi мəселелерiне түстi. Шешендердiң 
сөздерiне бақса, көлiк, құрал-сайман, жермай, ұн жетпейдi. 
 Өткен жылғы қазан төңкерiсiне даярлықтай емес, биылғы 
даярлықтың не себептен екенi беймағлұм, əйтеуiр сыл-
быр. Алайда кемшiлiк дер кезiнде жөнделдi. Ұран жазыл-
май қалды демесең, ту, мiне, орнына келдi. “Əңгiме бұзау 
емiзер, бұзау таяқ жегiзер”. Ендi көп сөздi қойып, алтын заң 
мерекесiн табыспен қарсы алу жұмысына жаппай жұмылмақ 
керек. 

Сəл кiдiрiстен соң Iззет қолын көтердi.  Өңiрiн қымтап 
жоғары көтерiлдi. Дүрəлi бiр түрлi секем алып, бұл сұм не 
айтар екен деп мойнын созды. “Ана жылы ғой арғы беттегi 
Егем-ағаны сайламаймыз деушiлердiң жуан ортасында 
болған едi”. 

– Жолдастар! Мəгəрəки кеңес өкiметiн қолдап, бəлшебек 
жолын iлгерi апарарымыз рас болса, соны мына – саусағымен 
жүрегiн көрсеттi – шынайы жүрегiмiзбен мақұлдайтынымыз 
шын болса, ең алдымен көзбояушылықты қоялық. Бiздiң 
түбiмiзге жетiп келе жатқан тажалдың бiрi – көзбояушылық, 
екiжүздiлiк. Мəркiс, Ыңғылыс, Лен көсемдердiң iсiн iлгерi 
алып барушы нағыз леншiл Сталин жолдастың нұсқап 
отырған сара жолынан олай-былай ауытқы-мауымыз керек, 
жолдастар. Мəгəрəки, сiздер бiле бiлсеңiздер, əлi бұғанасы 
бекiп болмаған жас сəбет үкiметiн айнала қоршаған 
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қансорғыш капиталистер əрбiр ағат басқан қадамымызды 
аңдып, сəтi түскен мəментте тұншықтыра салуға дайын 
отыр. Бiлесiз-дер, азамат соғысының жарасы əлi жазылып 
болған жоқ. Көре-тұра соған мəн бермеушiлiктi көрсоқыр-
лық демеске үддем жоқ. Сондықтан да қырағылық керек, 
ағайын. Қырағылық. Тағы да қырағылық. Бiздiң шамшырақ 
не? Бiздiң шамшырақ – бүкiл дүниежүзi езiлген халқының 
жарқын болашағы коммунизм! Сол жолдан адаспау үшiн не 
керек? Туралық, əм бəлшебектiк таза жүрек керек, жолда-
стар! Тағы айтамын, осы кезге дейiн жiберiлген кемшiлiкке 
саяси мəн берiп, Стəлiн жолдастың, көсемiмiздiң сiлтеп 
отырған сара жолынан ауытқымалық. Қазан төңкерiсiнiң 
жиырма жылдығы “Қызыл балықшыда” биыл ешқандайда 
елеусiз өткенi шындық па? Шындық! Мына жолдастар ол 
шындықты кеше ғана көзбе-көз анықтаған болатын. Ал 
бүгiн не болды? Бiр түннiң iшiнде не болды өзi? Той өткен 
соң даңғыра демекшi, жалаудың он екi күн өткен түнде 
ғана iлiнiп тұрғаны шындық па? Шындық. Оған не сəбеп? 
Сəбеп – саяси соқырлық, сəбеп – өз қарабасының мүддесiн 
бүкiл дүниежүзiнiң езiлген еңбекшiлерiнiң мүддесiнен 
жоғары қою.  Бұны не деймiз? Анығын айтсақ, педализмнiң 
сарқыншағы, ескiлiктi көксеу, күнi өткен зар заманды аңсау, 
мелобуржуйлық сасық пейiл деймiз, жолдас колхозшылар! 
Ал соңы көрiнеу-көзге жасырып, еңбекшi бұқараны адасты-
рып бұлталаққа салып отырған адамдарды кiм деймiз? Олар-
ды нағыз смулурующий смулянт демеске амал жоқ. Бiзде 
халық жауы бар екендiгiн осы пəктiнiң өзi-ақ көрсетiп отыр. 
Жегi құрттай əлi де бұқараны жей беретiндiгi айқындауды та-
лап етпейтiн айдай ашық пəктi. Бұл пəктi, мəгəрəки, iздеушi 
адам болса, бүгiн жасырғанмен ертең ашылады.  Өйткенi, 
жоғарыда да өкiмет бар. Жауыр жаба тоқылмасын! Жау дер 
кезiнде əшкереленсiн! Колхоз мүшесi, жалаңаяқ байырғы 
бəлшебек есебiнде менiң айтатыным – қашанда жауды аяған 
жаралы, – дедi де түсiп жүре бердi.

Жұрт демдерiн тартып, сiлтiдей тынды.  Өкiлдiң көзi 
бұрынғыдан да шатырланып, мұртының екi шалғысы 
қайшыланып көпшiлiктiң ортасынан бiреудi тесiле iздедi. 
Бұл кезде берiрек келiп тұрған бұған тоқтады да: 

– Егенсартып! Сен неге прабление мүшесi ретiнде өз 
пiкiрiңдi бiлдiрмей жасырынып тұрсың? – дедi. Сөйлеу 
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ойында жоқ, бейқам Дүрəлi солай қарай қалай жылыстай 
бергенiн өзi де бiлмейдi. 

– Бермен, былай шық. 
Амал жоқ, бас жiбiнен бiреу жетелегендей болып 

өкiлдердiң қатарына барып көтерiлiп тұрды. Дүрəлi сөзге 
құмар емес, егер сөйлей қойса, арғы жағында қылтанақтай 
да пiкiр тастамай сарқыла сөйлейтiн ит мiнезi бар-ды. 

– Менiң айтайын дегенiм... сəбеттiң бұл туы бүйтiп 
жалтаңдап тұрмас едi... Бiз бүйтiп қайран Егем-ағаны қолма-
қол ұстап берiп, қоймаға қаматып көзiн жəудiретiп қоймас 
едiк. Онда жалғыз гəп бар, колхозшы жолдастар. Бiз – про-
летариат халқы, туа-бiттi бəлшебек, əу бастан шындықты 
ғана бетке айтып дағды алғанбыз. Егерде осы қызыл ма-
таны Даржан бұтына дамбал етiп киiп алмағанда бар-ау... 
бұл ту шолтаңдамай төгiлiп тұрар едi да... Түу ауданнан екi 
бiрдей өкiл жолдас сабылмас едi да... Мерзiмiнде... жиыр-
ма жылдықта жайнап тұрар едi да... Қайран Жұмабергеноп 
айдың-күннiң аманында қамбаға қамалмас едi да... Бұл 
жердегi кiлтипан бiреу-ақ болып тұр ғой, ағайын. Колхоз-
шылар көрiп-бiлiп отырған нəрсенi ендi қалай жасырасың.  

Жиналып тұрған топ қобырлап кеттi. 
Үлкен өкiлдiң түсi қайта бұзылып, мұртының шалғысы 

қайшыланып сала бердi.
– Сiзге ондай пəктiнi берген кiм? Неге сүйенiп айтып 

тұрсыз? – дедi бұған шорт бұрылып. 
Шындықтың буына қызып алған Дүрəлi өршелене түстi. 
– Басқарманың хатшысы Даржанның бұдан он күн бұрын 

қызыл дамбал тiгiп кигенiн осы ауылдың қатындары түгел 
бiледi, жолдас өкiл. Оны мен сiзге айттым да. Сiз жазып 
та алдыңыз. Ол жасырып қалатын пəктi емес, ашық пəктi. 
Түнде өзiңiз түнi бойы тексердiңiз. Даржанның үйiнде жауап 
алғанда жаңа дамбалын көрген жоқсыз ба? Оның үстiне ол 
қызыл дамбал болса... Көрдiңiз, əрине... Сол матаны түгел 
ту қылып тiккенде бұл төгiлiп-ақ тұратын ту. Менен бұрын 
сөйлеген жолдас дұрыс айтады, еңбекшi бұқараның туы 
болған соң былтырғыдай, одан алдыңғы жылдағыдай төгiлiп 
тұруы керек, əрине. Не мынау? Пралетариатты мазақтау ма? 
Пралетариатты қорлау ма?

– Мал...шайт! – деп қолын сермедi өкiлдiң үлкенi.
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– Жоқ! Малшаймаймын! – деп қасарыса кеттi Дүрəлi. 
– Осы кемшiлiктi көрiп-бiлiп тұрып мен қалай малшайа-
мын? Қалай бəлшебек боламын? Малшаймаймын, жол-
дас өкiл. Бəлшебек тек шындықты ғана айтады. Сөйтiп 
қана бəлшебек болады. Менiң айтайын дегенiм бұл пəктiнi 
аяқсыз қалдыруға болмайды. Даржан Жамалиденоба халық 
жауы ма, сөзсiз халық жауы. Бiр бұтының мүддесiн бүкiл 
колхозшылардың мүддесiнен жоғары қойса, жау болмағанда 
қайтедi ендi, халқым-ау.  

– Хуатит! – дедi өкiл.
– Менiң айтатыным осы,  – деп сөзiн доғарды сонда ба-

рып Дүрəлi. Құлағына дейiн қызарып, көзi жайнап кеткен.
Тобыр бұрынғыдан да қобырлай түстi. Бiреу күлдi. Ендi 

бiреу “Дұрыс. Дұрыс айтады”, “Ойбай-ау, Даржанды да тек-
серген бе” десiп жатты. 

– Жиналыс осымен бiттi! Тараңдар! Жұмыстарыңа 
барыңдар! Халық жауы қашықта емес. Сəбеттiк шекiске жау 
табу бұйым емес. Табылады! – деп саңқ ете қалды үлкен 
өкiл. Сөйтiп мəжiлiс кiлт жабылды. 

Жұрт “бұның ақыры не болар екен” деген күптi көңiлмен 
өздi-өзi күбiрлесiп жайменен тарай бастады. 

* * *
Ел аузында бұл оқиғаның қалай тəмамдалғаны жайлы мы-

надай əңгiме бар. Ауданнан келген өкiлдер тексерiстi түгел 
бiтiрiп, жиналысты аяқтаған соң аттарына мiнедi де тура 
ауданға тартып отырады. Басқарма да, Даржан да өз орын-
дарында, шолақ қызыл жалау болса кеңсенiң маңдайында 
шоқтай болып желбiреп тұр. Колхозшылардың үстiнен ауыр 
жүк түскендей. Сөйтiп бəрi де əйтеуiр ақыры қайыр боп 
жайбарақатшылықпен бiткен соң жұрт шаруасына кiрiсiп, 
баяғы батпанаяқ мамыражай қалпына қайта енедi. Солардың 
бiрi - бəле-жəледен аман құтылған Дүрəлi кешқұрым жатар 
алдында алақанын ысқылап отырып:      

– Атаңа нəлеттер, кеттi ме, кетпедi ме. Адамның екi 
аяғын бiр етiкке тығып, құтын алып болды ғой. Сал төсектi. 
Бiрлендi ғой көңiл.  Көрейiн бiр... – дептi.

Сонда аузына сөздi, əрине, құдай салған Шынайқыз: 
– Қожайын, абайла! Бұйыртса деп айт, – дептi. 
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Дүрəлi: 
– Не бұйыртсасы бар. Менiң қатыным екенiң өтiрiк пе? 

Сал төсектi. Көресiң сосын! – демей ме күшке мiнiп отырған 
кiсi ақиып. 

Дəп сол сəтте терезе қағылыпты дейдi айтушылар. Есiктi 
ашса, алдыңғы күнi түсте ғана кетiп қалған жақ жүнi үрпиген 
млитсаның нақ өзi екен. Қолында санкция деген қамауға 
ұлықсат қағазы бар. Көзi тағы да алақандай болып кеткен 
азаматты шала-шарпы киiндiрiп, түн ортасында алдына са-
лып жаяудан-жаяу айдайды да кетедi. Шынайқыз, əрине, да-
уыс салады. Ауыл қайта дүрлiгедi. Сол кеткеннен мол кетедi. 
Воркутасы, Новосiбiрi бар итжеккен жақтың талай дəмiн та-
тып, талай кен қазып, талай ағаш құлатып, пəленбай жылдан 
соң сағыныштан сарғайып қайтып келiп есiгiн қақпай ма. 
Кешқұрым болса керек-тi. Сонда əйел iштен:  

– Бұл кiм? – демей ме. Бұл кезде ақсақал Дүрекең: 
– Бұйырса байыңыз болармыз, – деп тартқан сымдай сы-

зылып тұр екен деседi жұрт. Тұзы жеңiл адамға сөз үйiр, 
айтқыш қазақта құрбы-құрдас, нағашы-жиен таусыла ма, 
десе деген де болар. Дүрекеңнен ондай шығады. 

Бұл оқиғаның басы-қасында бiз жоқ, əрине. Ал шалдың 
əлдебiреудiң əлдеқандай iсiнен қанағат таба алмаса, көзi ша-
тынап: “ Өй, түрме көрмеген көргенсiз” деп, сырттай кiжiнiп 
отырғанын өз көзiмiзбен көрiп, құлағымызбен талай есiттiк. 
Бұл алпысыншы жылдар болатын. Онан берi қанша су ақты. 
Заман да, заң да өзгердi. Қайтемiз, жер айтып барса да мейлi, 
топырағың торқа болғыр, аузын ашса жүрегi көрiнетiн 
аңқылдаған кiсi едi.  Өзгерсе заман өзгердi, ол өзгерген жоқ. 
Сонысымен кеттi де.      

ЖАҢБЫРЛЫ ЖАЗ ЕДI

Бақкелдi келгелi көрiнеу көзге Зияш нiлдей бұзылды. 
Жанына адам жуытпай томсарып бұйығы, оңаша, өзiмен-
өзi iштей буырқанған асау күйде алабұртып жүретiн бол-
ды. Құлыншақтың мойнындағы майда мыс қоңыраудай 
жұрттың жанын дiр еткiзiп желпiп өтетiн əншейiнгi бейқам 
əсем сыңғыр күлкiсi де пышақ кестi тыйылған. Сонда да  
келiншектiң бойындағы бұл өзгерiске əзiр байыптап көңiл 
тоқтатқан ешкiм жоқ тəрiздi. 
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Содан берi көңiлiнiң алаңсыз бiр жарқ етiп ашылғаны 
– Дəмегүлдiң шiлдеханасы. Жұрттың əзiл-оспағы мен 
қағытпаларын көздерi жарқ-жұрқ етiп жайнап, бұрынғыдай 
ойнақы, тез қайырып отырды. Бақкелдi домбыра шерттi, бұл 
соған қосылып, екi-үш рет əн айтты. Жастар тағы да: “Зияш, 
жарайсың”, “Көкем-ау, қыздай болып құлпырып кеттiң”, 
“Дауысыңнан-ау сенiң”, – десiп үзiлiп ду-ду қолпаштады. 
Бiреудiң iзiне түсiп, қайтадан əн айттырғылары келгендегi 
əдеттерi. Зияш ентiгiн басып айналасына қарағыштай сəл-
пəл ойланып қалып, өзiне-өзi əрең тыю бердi. Əйтпесе елiгiп 
кете беретiн. Қой! Ұят-ты. Желөкпеленiп отырып көзге түсiп 
қалар. 

Үйге кештетiп, алыпұшқан жүрегiн баса алмай көңiлi 
алақұйын оралған. “Қа...тi...н” деп ұйқылы-ояу жылысып 
келе жатқан күйеуiнiң қара санын аямай бұрап шымшып 
алды. “Ойбай! Ойбай! Мына жынды қатын қайтедi, əй!  Өзiн 
перi қаққан ба?” – деп Тұрлаусыз амалсыз əрi аунады. Iстiң 
ендi оңға баспайтынын бiлiп, аяғын бауырына жинап топ бо-
лып жатты-жатты да, сəлден соң алаңсыз қорылдап ұйқыға 
кеттi. 

Зияштың бойы қызды. Ұйқысы шайдай ашылып кеткен, 
зорлағанмен кiрпiгiн iлiндiре алмады. Көрпенi ашып тастап, 
үзiктiң саңылауларынан емiс-емiс жылт-жылт көрiнiп тұрған 
жұлдыздарға бақырайып қарап жатты да қойды. Олай да, 
бұлай да дөңбекшiп ернiн тiстеледi. Iшi алабұртып өртенiп 
бара жатқандай, бойды жайлап алған əлдебiр қызуды баса 
алмай көрпенi бауырына басып, ернiн тiстеледi. Таң қылаң 
бере шаршап-шаршап барып, көзiн əрең iлiндiрген екен...

Бiреудiң ыңқылдағанынан оянып кетсе, Тұрлаусыз пы-
сылдап етiгiн тартқылап отыр. Шала-пұла киiнiп, күтулi 
сыбағасынан қалып бара жатқандай сыртқа сүрiне-қабына 
шыға бере: “Кə-кə!” – деп Қырғиын шақырып алды. Басын 
көтерген кезiнде торы биенiң қорқ-қорқ желiп ұзап бара 
жатқан дыбысын естiдi. Кеше түс: “Аң қағып қайтпасам 
бiр”, – деп етiгiнiң қонышын созып əуейiленiп аспанға қарап 
сызданып отыр едi, ендi даланы дүрлiктiрiп бостан-бос 
сiлелеп қайтады. Қанжығасына жалғыз-жарым қоян iлiксе, 
бiтiп болмайтын сүр əңгiме. Қай жымнан қалай қашқаны, 
iздi қалай кескенi, буазына тазы салмай Қырғиын қайырып, 
арланының iзiне салып жiбергенi, содан Қырғидың көсiлiп 
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бiр қуғаны, қоянның қашқаны, торы биенiң басына əл бер-
мей озып кеткенi, бұның тiзгiндi тартып əрең кiдiрткенi түсте 
де, кешке де əңгiме. Көзi бозарып, езуi көпiрiп кетедi. Демес 
қырсық: “Ауыл маңында қызыққа көрер тiптi iз жоқ. Бəрiн де 
Төкең қырып тауысқан”, – деп шын айтып отырғандай сұп-
сұр күйi қышымаса да шекесiн қасиды. “Үркiтiп бездiрiп-
ақ бiттi” демейдi, “қырып тауысты” дейдi. Сонан кейiн-ақ 
Тұрлаусыз əукесiн салып жiберiп, құйрығымен iлгерi жылы-
стап жуық арада бiтпейтiн сонарға түседi. Ендi оны бұл ауыл-
дан ешкiм де тоқтата алмайды. Көзi қызарып, аңшылықтың 
бөстекi қызығымен езуi көпiрiп болып отырғаны.  Ерiккен 
жұртқа керегi де сол. 

* * *
Зияш бəрiбiр алакеугiмнен оянған. Шала ұйқыдан бо-

лар, басы мең-зең. Далаға шықса, енесi тыста үлкен көне 
легенге сиырдың жапасын жинап жүр екен. Қашан тұрып 
кеткенiн бiлмейдi. Кеше Дəмегүлдiң шiлдеханасынан кеш 
қаламын деп сексеуiл бұтап қоймаған. Босағада жатқан 
балтаны қолына алып, отынның ашамай бұтағын ошаққа 
қарай сүйреледi. Күндегiдей самаурын да оңай тұтанбады. 
Бықсып бетiн шарпыды, қақалып-шашалып оттығын үрлеп, 
едəуiр əлектендi. Тұтанғанымен де тез қайнай қойған жоқ. 
Ерте кiрiссе де күйбеңдеп көп жүрiп алды. Жұрттың алды 
түйелерiне мiнiп шөпке бет алғанда ғана қайнаған сама-
уырды iшке əрең алып барып едi. Бұл уақытта тыстағы 
жұмыстарын ыңғайлаған енесi дастарқанын жайып, тым-
тырыс томсырайып күтiп отыр екен.  Кешегi қызойнақ па, 
əлде келiнiнiң бүгiнгi сылбырлығы ма, əйтеуiр, бiрдеңенiң 
ұнамай қалғанын қабағынан аңғарды, бiрақ шап етiп бетiнен 
алатын ол ма. Сызданып зiлдей отырысы-ақ сай-сүйегiн 
сырқыратты. 

– Пақыр перзенттi болып... құдай көз жасын көрдi-ау, 
ақыры... – деп қойды жайбарақат. Жанында бетi-қолын 
жумай-ақ бүрiсiп отырған Тоқтарды бауырына басып, 
төбесiнен иiскедi, емiренiп арқасынан қақты. 

– Сұрамаңыз. Мойнына бұршақ салғандай көздерi 
қарауытып жүр едi. Құдай қашанғы жылатсын ендi...

– Бəлкембайдың баласы да барған ба?
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Зияшқа бұл сұрақ ұрлығының үстiнен түскендей болды. 
Күткен жоқ едi. Кiдiрiңкiреп барып жауабын бердi. 

– Иə...
– Бiржола келгенi дей ме, немене?
– Бiр жағынан практикасы болар. Шамасы, шөптiң кезiнде 

көмектессiн деп жiберген-ау...
Зияш Бақкелдiмен сөйлескен де емес. Бiлетiнi де сол ғана. 
Қара қоспақ пен сары атанды үйдiң жанына тастай 

бере: “Жеңеше, мен келдiм. Жұрттың бəрi кетiп қалды”, – 
деп тырақай қара Бəди есiктен сығалады. Зияштың дəмге 
тəбетi шаппай отырған, тез ас қайыра салып орнынан тұрды. 
“Қазiр шығамын! Мiне!” Май қаттап таба нан орап қойған 
екен, енесi орнынан тұрып соны қойнына тықты. Бəдиге бiр 
бөтелке ыстық сүт ұстатты. Екеуi де құрақ көрпе салған мо-
мын сары атанға мiңгестi. Ауылдан ұзап оңаша шыға берген-
де ғана Зияштың тынысы кеңи түскендей болған. 

Биыл жаңбырлы. Жаз ортасынан ауып бара жатса да, 
жердiң көгi семген жоқ, құлпырып тұр. Шөп қатая бере 
үшiншi ферманың пiшеншiлерiн Қыздаршыққанның етегiне 
қондырған. Төрт шалғы, екi тырма, үш сүйретпе шана əзiр 
осы маңды тырналап жүр. 

Таңертеңгiлiк жанға жайлы салқын леп соғады. Күн 
қызған жоқ, ақ шағыл жонның арғы жағынан арқан бойы 
ендi көтерiлiп келедi. Сары атан асығатын емес. Бəдидiң 
қамшылағанына қыңбайды, қырындап қана мырс-мырс 
бақырады да, аяқты аңдап тастайды да отырады. Бiрақ 
қамытқа мықты. Ұшпа мiнезi жоқ, шалғыны сарылдатып бiр 
қалыпты жайлы ауанмен тартады. 

Жан-жағына бұрылып бiр қарап алды да, өздерi ғана 
оңаша келе жатқан соң Зияш ыңылдап “Сағынушы емдi” айт-
ты. Ұйқысы шала болмағандай, енесi қытымырланбағандай 
көкiрек сарайы күмбiрлеп, елiтiп, берiле айтты. Бəди жүн 
бұйданы умаждап үнсiз тыңдап отыр. Ышқырына қыстырған 
шынысын сусып кетпесiн деп бауырына тартып қысып 
қояды. Зияштың даусы майда қоңыр. Əсiресе, осындай 
ертеңгiлiкте, не кешкi салқында екеуден-екеу қалғанда онша 
асқақтатпай баяу əн шырқайтыны бар. Бəди ұйып, ұнатып 
тыңдайды. Бұндай кезде ештеңеге алаңдатып бөлмейдi, басы 
салбырап алдына түсiп кетедi.  Өлеңiн аяқтап болды да Зияш: 
“Сен де Бақкелдi ағаңдай үлкен жiгiт болар ма екенсiң”, – 
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деп құшақтап бауырына басып-басып қойды. Күнде бұлай 
етпейтiн. Бəди сыр еткiзiп мұрнын тартып, екi езуi екi жаққа 
кетiп рақаттана күлiмсiредi. 

Қыратқа көтерiлгенде аңғарды: ерте шыққандарымен 
шөпшiлер түгелдей жүрiп кетпептi. Орындарынан жаңа ғана 
үздiк-создық жылыстап барады екен. Загонды ендi айналып 
келгенiнде бұлар да соңдарынан iлесiп кетер. 

Кенет озып кеткендер бөрiктерiн аспанға атып шулап 
қоя бергендей көрiндi. Не болып қалғанын түсiнбей екеуi де 
бiрiне бiрi қарап аңтарылысты. Бəдидiң көзi алақ-жұлақ етiп, 
шынтағын желпiлдетiп түйенi қос тепкiнiң астына алып 
қамшылай бастады. Оған қыңатын сары атан жоқ, қырындап 
бырқ-бырқ еттi де қойды. Əлгiлерден əрi əудем жерде аттылы 
жалғыз адам далақтай шауып қиыстап келедi. Бос жiберген 
жадағайының шалғайы құдды қарақұстың қанаты тəрiздi. 
Қолын алға сермеп айқайлап, бiрдеңеге меңзегендей бола-
ды. Бұлардың өкпе тұсындағы қырқадан жылт етiп көрiндi 
де қайтадан жоқ болды. 

– Ойбой! Ана қара! Жалаңаш батыр ғой мынау! Ана қара! 
Бəдидiң дауысы алғаш ащы шыққан. Зияштың бiрге келе 

жатқанын кейiн ғана аңғарып: 
– Тұрлаусыз көкем, – дедi баяу. – Қасқыр қуып бара жа-

тыр. Алдынан шығайықшы...
Зияш бар денесiмен солқылдап, рақаттанып кеп ұзақ күлдi. 

Көпке дейiн екi иығы дiрiлдеп басыла алмады. Бəди болса 
бiр қызарып, бiр бозарып жеңгесiнен қысылып, не iстерiн 
бiлмей отыр. Аңшы жоғалып кеткен жаққа жалтақ-жалтақ 
қарап, елiрiп өкшесiмен түйенiң омырауын тепкiлейдi. 

– Ағаңа алжыған қасқыр кезiгiп соғып алған болса, далаға 
тастап кетпес. Қой оны. Жұмыстан қалмайық. Қайнаға көрсе 
тас-талқан болады.

Күйеуiн Жалаңаш батыр атандырған да Зияштың өзi. 
Ересектер бұл атын сыртынан болмаса, бұның көзiнше 
өйтiп бадырайтып айтқан емес. Бəдидiң аңға елiтiп отырып 
балалықпен аңғармай қалғаны.  Өткен жаздың шiлдесi едi. 
Түнде ерiгiп жатып Тұрлаусыздың аузы былжырап ұйықтап 
қалған кезiнде iш киiмдерiн керегенiң көгiне сайратып-
ширатып сұға салған. Таңертең онысы есiнде жоқ: “Төке, 
жорғаң босанып кеттi”, – деп дауыстап едi, далаға сол тұттай 
жалаңаш күйi атып шыға келгенi. “Тал түсте сенi не қара ба-
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сып жүр”, – деп тыста жүрген шешесi баласына темiр көсеудi 
жiберсiн келiп. Зияш ауылды басына көтердi. Көзiнен жас 
парлап көпке дейiн өзiн-өзi тоқтата алмады. Күйеуiнiң сол 
қылығы есiне түссе, тiптi, əлi күнге дейiн күлкiсi келедi де 
тұрады. 

...Зияш айтқандай, Шалғынбай шөпшiлердiң жанында 
атқа бiр жамбастап қырын отыр екен. Ақ кенеп кителiнiң 
омырауы ашық. Бұтында жасыл жолақты сұр галифе. Қаны 
тартылып кеткен. Түсi боз. Бұларды əдейi күтiп тұрған 
сыңайы бар. Кiшкене жылан көздерiмен атып жiберердей 
қадалды. 

– Не жүрiс тал түске дейiн? – деп сұрланып бүктеулi 
қамшысымен қонышын бiр ұрып қойды. Зияштың жаңа ғана 
алып-ұшқан көңiлi лезде су сепкендей басыла қалған. Үнсiз 
жүрiп, түйелердi жектi де, елiрiп тұрған Шалғынбай жаққа 
көз салмастан жүрiп кеттi. Сескенуден гөрi қыр көрсетуге 
ұқсайтын едi. 

Зияшта құйын тентек күй бар. 

* * *
Мөлдiреген қыз едi. Кiндiктен жалғыз болған соң шешесi 

бетiнен қақпай ерке өсiрдi. Ерке назды, қылықты болып 
бой жеттi. Ауылдағы мектептi бiтiрген жазда қаладағы 
туыстарының үйiнде жатып оқуын одан əрi жалғағысы кел-
генде, апасы көзiмнен таса етпеймiн деген дəйекпен алысқа 
ұзатпады. Зияш шешесiн жерге қарата алған жоқ, кетемшiлеп 
басасаусымады. Көндi. Шығандап кеткенде де омырауын 
ашып тұрған кiмiм бар деп те ойлады. Бiрер жыл от басын-
да отырып, қолы алдына сыймаған соң колхоздың оны-мұны 
жеңiл жұмысына араласты. Ашық-жарқын ерке өскенмен, 
жiгiт-желеңнiң базыналығын басынан асырған жоқ, əдептен 
озбай биязы өстi. Əлде адамы кезiкпедi ме, əлде бұның анау-
мынауды бойына дарытпайтын асау мiнезiнен қашты ма, 
қамшы тастап шын сөз айтқан ешкiм болмады. 

Бiр күнi ойламаған жерден əскерге кеткен Рысқалидан 
хат келiп тұр. Соны емешесi құрып сарғайып күтiп жүрген 
бiреу бардай-ақ əй жоқ, шəй жоқ, пилоткасын қисайтып 
танкiнiң оқпанын құшақтап түскен суретiн салып жiберiптi. 
Хатының соңына ошаққа сүйеп қойған легендей етiп жүрек 
салып, оған екi бiрдей қанжар шанышқан. Шiркiннiң ше-
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шен болып кеткенiн-ай! “Алтыннан ардақты, күмiстен 
салмақты қарындасымыз Зияшқа сонау елiмiзге бауырлас 
дос Моңғолияның шекарасындағы Отанға сыбағалы служ-
баны өтеп жатқан совет солдаты Рысқалидан жүректi жарып 
шыққан ыстық сəлем” деп бастапты. Кеше бетiне тура қарай 
алмайтын сүмелектiң ауылдан аттап шықпай жатып жiгер 
бiтiп, жiгiт болып жүрегi дауалап бұған хат жаза қойғанына 
ит жыны келiп суретiн де, хатын да жартылай үйiттi де: 
“ Өзiне салып жiберерсiң”, – деп ауылдағы iнiсiнiң қолына 
ұстатты. Сонан Рысқалидан хабар ылым-жылым тыйылды. 
Демалысына келген кезiнде бұның тұсынан төмен қарап 
қатты адымдап өтiп жүрдi. 

Көне етiктiнi көзге iлмей, көк етiктi кез келмей жүргенде 
күндер сынаптай сусып ұзап жатты. Кеудеге беймағлұм 
сағыныш пен үмiт енiптi. Жұмбақ əрi ғажайып тiршiлiкке 
елiктi, оңашада беймағлұм лəззатты таусыла аңсады. Бейма-
за мiнез тапты. Шешесi де құтты жер жайын ауызға алып 
қоятын болды. Алғаш оғаш көретiн, бiрте-бiрте құлағы 
үйренiп шошынбай тыңдауға əдеттендi. Шалғынбайды 
мақтады. Оның отының берекелi, құт екенiн құлағына құя 
бердi. Iнiсi де кiсi алдынан кесе өтпейтiн қой аузынан шөп 
алмас момын бар болғыр бала екен. Шешесiнiң дегенiнен 
шықпайды, айдауына көнген, жетегiне ерген, шаруаға да 
мығым. Бiр адамның маңдайына жар жазылса, сондай-ақ 
болсын... Зияштың естуiнде солай. 

Мал төлдету кезiнде “ауданнан келе жатқан бетiм” деп 
кешқұрым сақыр-сұқыр еткен көк газиктен Шалғынбай 
түстi. Бұрын кекiрейiп, бұларды көзге iле қоймай көп аялдай 
да бермейтiн. Осы рет қонып қалды. Төрге шынтақтап жа-
тып та, бұған бiлдiрмеген болып тысқа шығып та шешесiмен 
оңаша күңкiлдесiп ұзақ сөйлестi. Кейiн бiр-жар күндi сыртқа 
салып, шешесi сондағы əңгiменi құлағына iлген. Зияш 
ырық бермей асау мiнезiне салып бақты. “Ондай əңгiменi 
айтпаңыз, қалаға барып, тiгiншiлiк курста оқимын”. Сол-
ақ екен, қамыққан шешесi бұның алдына Күнқияшты кесе 
тартты.

– Ата-анасы құдайдың зарын қылғанда құлағына iлмей 
жерге қаратып сыбағасы, суып бара жатқандай-ақ артына 
қарамай етек-жеңiн түрiп кетiп едi. Не болды ендi ақыры? 
“Сырын бiлмейтiн аттың сыртынан жүрме” дегендей, 
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қайдағы бiр көшенiң араққор шпанасына ұрынып, екi ба-
ласымен шидей болып əкесiнiң үйiн əрең тапқан жоқ па? 
Қалаға кеткеннiң əуселесi сол ма? Бұларға қала деген ауру 
болған екен. 

Онысы рас. Қалаға кеткеннiң бəрiнiң де маңдайларының 
соры бес елi болып, елiн таба алмай ма, кiм бiлiптi, əлде 
басқаша да болар ма? Ошақ басынан аттап шықпағанда 
бұнда дайын тұрған кiмi бар едi? Түйiнiн таба алмай со-
лай ойлады да қойды, шешесiне түйiндеп тоқ етер бəтуасын 
айтқан жоқ. 

Бiрде: “Отар көшiрiп жүрмiз”, – деп Шалғынбай тағы 
келдi. Қасында көзi алақ-жұлақ еткен балаң жiгiтi бар. 
Тұрлаусыз деген iнiсi осы екен. Бiрiнен соң бiрi өлiп, бала 
құтаймаған соң атын Тұрлаусыз қойған. Сонан тұрақтап 
қалыпты. Əне отыр көзi алақтап. Бұған туралап көз салған 
жоқ. Мұрнын тартқылап, қызарақтап жер шұқылай бередi. 
Келгелi аузын ашқан емес. Көз қыры сонда. Сырт киiмдерiн 
шешпестен мұрнының ұшы терлеп пысынап отыр. Самай-
ынан тер сорғалайды. Зияштың қамыр илеп отырып: “ Өзiң 
тiрiмiсiң?” – деп оқтаумен түртiп қалғысы келiп əуестенген. 
Қасындағы үлкен кiсiден əбессiндi. “Сөйтер ме едi” деп 
ойлап, миығынан күлдi де қойды. Шешесi аңғарып қалған 
екен, бұған алара қарап, ернiн тiстеп, қабағын шытты. “Ой-
нама”, – дегенi. Содан кейiн ғана келе қалған əлiгi балалық 
əуестiгiн  тыйған. 

Ұзамай шөпке көштi. Шешесi кiсiлерге аспаз болды, 
бұл қол ұшын бердi. Екеуi бiрдей тiзiмге енген екен, едəуiр 
еңбеккүн алып, қолдарына ақша тиiп ана байғұс желпiнiп 
қалды. Бұрын аралатпай “қатты, сұрбет”, – деп ғайбаттап 
отыратын Шалғынбайға деген разылығы ұлғая түсiптi. 
Пейiлi шын ауғаны. Аузынан тастамайтын болып алды. 

Сол жазда босағаларына екi бiрдей балықтай былқыған 
сиыр байланды. 

Бозқырау күзде Зияш осы үйге келiншек болып түстi.
Келген соң барып қанықты. Тұрлаусыз Шалғынбайдың 

немере iнiсi екен.  Өзiнше бас көтерiп үйлене алмайтын 
болған соң азулы кемпiр бұған: “Ел басқарып жүрсiң ғой, 
биттей болса да беделiң бар. Сөзiң жерде қалмайды. Мына 
iнiңе Серiкбайдың қызын алып бер. Əйтпесе, бойдақ өтетiн 
түрi бар”, – деп асылған. Ферма бастықтың жесiр кемпiрдi 
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өбектеп кеткенi сол есеп болды. Ақыры көндiрдi. Енесi 
келiнiм едi деп бетiнен қаққан жоқ, жел болып тимедi. Оба-
лы не, үйiндегiдей ерке де еркiн жүрдi. Əлi де ауыр iске жек-
пей үстiне түсiп бəйек болады, өз баласынан кем көрмейдi. 

Атасы да құдайдан тiлеген момақан ғана адам бола-
тын. Еркек боп “əй!” деп дауыс көтерген емес, қабағын бiр 
шытқанын көрсетпей-ақ “шырағымнан” жазбай кеттi. Бiрде 
алысқа жол шығып, ай жүрiп сағындырып оралған. Қыстың 
күнi едi. Көз байланған. Алакеугiмде үйге ене берген шалдың 
мойнына “Алақай, атам келдi!” – деп босағадан асыла кет-
кенде, аңдаусыз келе жатқан қарт: “Астапыралла!” – деп 
көзi аларып, жиюлы отынның үстiне құлап түскен. Бiраздан 
кейiн есiн жиған соң барып: “Айналайын-ау, сен екенсiң ғой. 
Аңғармай қалыппын”, – деп, маңдайынан сүйiп, арқасынан 
қаққаны бар. Қас қылғандай, келiн қызығын ұзақ көре алма-
ды. Тоқтарын тумастан екi ай бұрын дүние салды. Енесi əлi 
күнге дейiн сол қылығын: “Атаңның ақысынан бiр шығып 
едiң-ау”, – деп күлiп, есiне ауық-ауық алып қояды. Зияштың 
жайдары ерке мiнезi мен талай бейқам қылықтары ауылға 
жарасымдылықпен шым-шым сiңдi. Үлкен-кiшiсi бiрдей 
тұшынып қабыл еткен. Бұның аты аталса болды “Зияш 
келiн бе? Зияш па? Ол шығарады əлi талай қызықты”, – деп 
езулерiне күлкi үйiрiле кетедi. Бойға бiткен ерке мiнезiн 
бұнда да оңайлықпен тастай алмаған. 

Егер Бақкелдi кезiге кетпегенде, қуаныш, қайғы аралас 
өмiрi осылай жылыстап, бiр сарын өте берер ме едi, қайтер-
дi... Сырттай қаншабiр ақжарқынсынғанмен, шынына бақса, 
өмiрiнiң зiлi басым-тұғын. Ашық жүргенсiгенмен жанды бiр 
қарабас құрт тынымсыз кемiретiн. Уақыт өте келе сол жебiр 
құрт ұлғая бердi. 

Сол күнi Тұрлаусыз аң қағамын деп ерте тұрып аттанып 
кеткен. Сəскеде станциядағы нағашы ағасы үй iшiмен сау ете 
қалды. Шалға бата оқи келiптi. Енесi екеулеп жүрiп мал сой-
ып, қол қусырып қабылдады. Күйеуi қанжығасына ештеңе 
байланбай қап-қара болып түтiгiп кеш оралған. Қабағынан 
қар жауып, қонақтармен дұрыс та сəлемдеспедi. “Жiлiктi 
неге бүтiндей қоймадыңдар? Бұның кемiретiн басы қайда?” 
– деп алдына əкеп қойған асты керi итерiп, қонақтардың 
көзiнше бiраз əбiгерге салды. Шешесi кiсiлердiң көзiнше 
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дауыс көтере алмай дымы құрып, терiс қабағымен түйiлiп 
қараған соң барып бүк түсiп, жатып қалды. 

Ертеңiне қонақтар жөнелтiлген соң, күнi-түнi түйiлiп 
қабағы ашылмай жүрген Зияш иығы солқылдап ұзақ жыла-
ды. Екi көзi бiлеудей боп iсiп кеттi. Қатты қорланып өксiп-
өксiп жылады. “Ақылдым-ай! Шырағым-ай! Қайтейiн ендi. 
Бұл құдайың жалғызды да жарымес етiп бердi ғой”, – деп 
бауырына басып, енесi əрең жұбатқан. Сонан кейiнгi күнi  
күйеуi: “ Өкпелеген мен емес пе? Сен жаман қатындiкi не?” 
– деп осқырынып жүр. Сонда көкiрекке тағы бiр бiтуi қиын 
сызат түстi. Ернiн шайнап сұмдық өкiндi, ендi бұдан былай 
қолдан келер шара жоқ, қатты ызаланды. Бiр күнде-ақ ересек 
тартып кеткендей. Ендiгi өмiрiнiң мəнсiз екендiгiн түйсiндi. 

Содан берi күйеуiнiң талай-талай қылықтарынан жерге 
қарап жүр. Шарасыздық та қиын екен, қазiр көңiлi сiреленiп, 
оған мүлде мəн де бермейтiн болып қасаңсып алды. 

Қазанға ет түскен күнi оған той. Тынығып-тынығып 
оншақты кесе сорпаны тартып алады да: “Туғалы бiр 
тойғаным осы шығар”, – деп пар-пар кекiрiнiп, қарнын си-
пап, бар дүниеге риза болып жатқаны. 

Зияштың жаны жетiм болатын. Ерке өскен бұла келiншек 
iштей ғана өзiне тең, жанын түсiнер, еркелете де, уата да, 
күйзелгенде көңiлiн демей де бiлетiн, торыққанда сүйене 
де алатын азамат қалап едi. Алғаш албырт та балаң көңiл 
байқатпаған екен. Күндерiн өткiзе келе айтақырда жападан-
жалғыз отырғандай қуыстанып жетiмсiредi, қапаланып 
қатты торықты. Сүйенерлiк адамы жоқ екен. Тұрлаусыз 
болса басынан ұстап дəйектi қызмет те атқармайды. Əлде 
Шалғынбайға сене ме, əр жұмыстың басын бiр шалып 
ұшып-қонып жүрген бiреу, əйтеуiр.  Өткен жаз шөпшiлерге 
қосылып, жұрттың берекесiн алып қоймаған соң: “Көсегесiн 
көгертпессiң!” – деп, одан да аударып жiберiп едi. Қазiр фер-
мада пошташы. Совхоз орталығына көңiлi келгенде ғана 
қатынап, тектен-тек салақтап жүр. Болмашы ғана нəпақасы 
бар. 

Зияш барған сайын тек оңаша күйдi аңсайтын то-
мағатұйық халге жеттi. Жаңа мiнез тапты. Көрiнеу көзге 
сылбыр тарта бердi. Жарқылдаған бейқам күлкiсi сиреп, 
ұзақты күн мең-зең бұйығы отыратын кепке жеттi. Көңiлi 
сергек енесi соны елден бұрын аңдап, секем алған екен. 
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Зияштың қатты қорынатыны сол. Шырт ұйқыдан талай селк 
етiп, шошынып оянды. Кеудесi қақ жарылып уїiлеп тыны-
стап, көрпесiн тепкiлеп,шаңыраққа қарап сазарып жататын 
да қоятын мiнез тапты. Бiлдiрмеске тырысқанмен, қария 
сезiптi. Енесi жас неме азарланып жүрiп əлдеқалай ауып ке-
тер деп те қауiп ойлап, жай-күйiн қазбалап көрдi. “Ешнəрсе 
емес, жай”, – деп жұбатқан болды. Дегенмен көкiрегi ояу 
қарияның үлкен елеңi бар. Асқындырып алармын деп те 
қорынатын болар, қазымырланып құлақтың мазасын ал-
майды. Зияш осының бəрiн iштей сезiп, бұл кiсiмен үнсiз 
ғана iштей арбасып жүр. 

* * *
...Аспанды қалың бұлт торлапты. Айнала лезде қарауытып 

жүре бердi. Лепiрiп-лепiрiп жел соққанда барып елеңдеп 
қалған. Ауыл жақтан зiлдей қара бұлт жер бауырлап ауыр 
салмақпен ығысып келедi екен. Етегiн жерге сүйретiп сұсты 
көрiнедi. Тағы да жауайын дегенi. Биыл жаңбыр шөпшiлерге 
маза бермедi. Мезгiл-мезгiл құйып өтедi де, шөп басын жел 
қағып дегдiткенше амалсыздан тертелерiн көтерiп қаңтарып 
қояды. Үлкендер: “Құдайдың нұры ғой. Жауын соңы бере-
ке”, – десiп тəубе етедi. Шалғынбай аспанға қарап тiстенiп, 
ернiн жыбырлатады. Бəди болса бiр-жар күн босағанына 
мəз. 

– Же...еңе...ше! Же...еңе...еше...е! Жаңбыр! Жаңбыр! – 
деп тiсi ақсиып, ауыл жаққа қолын сермедi. 

Алғаш сиректеу майда тамшы түстi. Көлiк үстiндегi 
Бəди бұған қайта-қайта жалтақтай қарап, кiбiртiктеп келедi. 
Шалғыны тоқтатқысы бар. Зияш онысын тындамай қолын 
сермедi. “Жүре бер”. 

Ақ жаңбыр шаңытып өттi. Алдағылар түйелерiн апыл-
ғұпыл қаңтарып тастап, төбе басындағы күдеге қарай 
тырағайлай жөнелген. Бəди соларды көрген соң Зияшқа 
ескертпестен-ақ көлiктен жалма-жан сыпырылып түстi. 
Бұйдаларын дүзгенге апыл-ғұпыл байлап, тертенiң астына 
тiреу қойды. Зияш Бəдидiң қасына барамын дегенше малман-
дай болды. Екеуi қол ұстасып, мына қызыққа сықылықтай 
күлiсiп, күдеге қарай тырағайлай ұмтылды. Айнала шулап 
қоя берген. Зияштың тұла бойы зiп-зiлдей.  Өкпесi қабынып 
ентiктi.  Өрге қарай жүгiре алмаған соң амалсыз жай жүрдi. 
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Бəди болар емес: “Жүр, жүршiлеп” алға сүйреледi. Ере ал-
мады. Дауыл тынған. Шапаттап жаумайды, ендi сүмелектей 
құйып тұр. Жұп-жұмсақ, мап-майда нұр бетiне, мойны-
на, тұла бойына түгелдей сып-сып тиiп, сүмелектеп төмен  
сорғалады. Асықпады, осының бəрiне рақаттанып ақсия 
күлiп жай жүргiсi келдi.

Бəрi де жағалай ұя жасап, қарлығаштың балапандарын-
дай тiзiлiп қалған екен. Əр жерде бiреуiнiң тiзесi сорай-
ып, бiреуiнiң етiгiнiң басы  қайқайып көрiнiп жатыр. Бəди 
шеттеу жақтан шөптiң арасын кеңiтiп орын жасап, даярлап 
қойыпты.

– Жеңеше! Мында, мында кел, – деп ендi болмаса бiреу же-
тектеп кетердей екi қолын сермеп шыр-шыр еттi. Соған бет-
теген. Таяп келгенде барып аңғарды, ернiне шөп қыстырып, 
бiр қуыста Бақкелдi отыр екен. Бұны анадайдан бақса керек, 
көздерiн айырмай мында отыр деп ымдады. Зияш ойланған 
жоқ, қасына келiп жантая кеттi. Ол құрғақ шөптi келiншек 
жаққа ығыстырған да кейiн шегiншектеген:

– Болар! Қойшы! Шаңытып кеттi! Қашан келiп ең? 
– Жаңа. Тобылғылардың шалғыларын қайрап келе жатыр 

едiм. Жаңбыр жауып кеттi ғой.
Сонан кейiн Зияш бiразға дейiн үнсiз бүрiсiп отырып 

ойланды. “Бұның жанына құлай кеткенiм не? Кенже бала 
ренжiп қалатын болды-ау.  Өзi бiздiң қасымызға келмес пе 
екен? Жоқ, Бақкелдiнi көрген соң ол аттап баспайды. Қазiр 
өкпелеп қалды. Бақкелдiнiң бұнда отырғаны несi? Əлде əдейi 
келгенi ме? Бəлкiм, солай шығар... Арнайы келген болар-ау” 
Бiр уақ екеуiнiң оңаша кездесе қалғандары өзi де əлi сара-
лап болмаған бұқпа жасырын тiлегiне астас келетiнiн сездi. 
Əзiрге болса да Бəдидiң көрiнбеуiн қалап, өрекпiп iштей 
қуанды. Сонысынан тағы қысылып, жiгiттен алыстап əрiрек 
ығыстады. Бақкелдi бұның құлағына ешқандай да қонбайтын 
бiрдеңелердi айта отырып, iлесе жылысып жақындай түстi. 
Онысын келiншек аңғарса да, əрi жылжышы деп айтқысы 
келмедi. Осындай оңаша сəтте бозбалалардың ыржалақ 
қағып, қол жүгiртiп, оны-мұны шатып əзiлдей жөнелетiн 
əдеттерi болатын. Ондай орайда бұл да тiстесiп, қолын 
қайырып, ер адамдарша алыса кететiн. Ешкiмнен тайынбай-
ды, қытықшыл да емес. Бақкелдi өйтпедi. Əлдеқалай томсы-
райып момақан отыр. 
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Сыртта күн күркiредi. Қатардағы шөпшiлер күңгiр-күңгiр 
сөйлескендей. Зияшқа тым ұзақ отырғандай болып көрiндi. 
Сыртқа құлағын да түредi. Əлi орнынан қозғалған ешкiм 
жоқ. Жұрт тығылып отыр. Қураған шөптiң ыстық қапырық 
иiсi көкiректi қуалады. 

– Кезiнде жақсы қыз болған шығарсың... – дедi. 
– Жақсы қыз болсам алмадың ба? Жақсы келiншек 

шығатын едi. 
– Сенiң жақсы екенiңдi бiлмедiм ғой. Əттеген-ай, сол кез-

де көргенiмде...
– Қазiр көрiп отырған жоқсың ба? Алсаң болады. 
– Несi бар. Тиетiн болсаң, аламын да қашамын. 
Зияш “сөз болғаныңа” деген мағынамен жiгiтке кекесiнмен 

қарады. Бақкелдi бұдан көзiн алмай қадалып отыр. 
– Соншама немене, өзiңдi қара басып жүр ме? Алды 

ашылмаған жап-жас жiгiт бiреудiң бала ерткен қатынына көз 
салып... Қыз дегенiң ырғын емес пе осы?

– Қыздың бəрi сендей бола берсе...
– Ойхой, шiркiн-ай, сенiп қалдық. Жүрегiмiз лүпiл 

қаға қойыпты. Жетелеп кете беретiн жетiм бұзауды тапқан 
екенсiң. 

Сонан екеуi де едəуiр үндемей қалды. 
– Тоңып қалдың ғой. Берi отырсайшы. 
– Жоқ. Отырмаймын. Жiгiттiң қасында отырған адам 

тоңушы ма едi.  
– Мына бешпенттi жамыла ғой, құрғақтау шығар. 
– Жамылмаймын. Манадан берi ұйықтап отырсың ба?           
Бақкелдi күлiмсiреп бұның қолын ұстады. Əрi итерiп 

тастаған. Екiншi рет алақанын тосқанда, қарсылық етпедi, 
саусақтарын бойдақ жiгiттiң еркiне бердi. 

Далада ың-жың басылғандай. Жұрттың дабыр-дұбыры 
естiлдi. Бiреу дүңк-дүңк етiп, күденi жағалап жүр. Етiктерi 
қорқылдап, абыр-дабыр болып сықылықтай күлiп бiрiн-бiрi 
қуғандай. Зияш тез атып шықты. Дала ғажайып екен. Айнала 
тұнып тұр. Шөп бойларынан мөлдiр тамшылар сорғалайды. 
Жарқырай шыққан күн сəулесiмен жақұт моншақтардай 
жарқ-жұрқ етiп мың құбылады. Сусiңдi болған құм аяқ су-
ырмайды, кəдiмгiдей қатқыл. 
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– Кенжебала, жүр. Қайтамыз, – Бəдиге қарай дауыстап 
Зияш шалғыларына қарай жүгiре жөнелдi. Көкiрегiн аяқасты 
енген тасқын қуат кернеп алып барады. Сықылықтап күледi. 
Əдейi бұрылып барып, бұта бастарын қағып кетедi. Суылда-
тып су бүрiккенiне мəз. 

Жаңбырдан кейiнгi жер жайсаң едi. 

* * *
Зияш болса сол өрекпiгеннен үйге жеткенше өзiн-өзi баса 

алмады. Жұрттан оқ бойы озып кетiп, бiресе əндеттi, бiресе 
екi иiнiн жерге мың құбылып шаншып тұрған кемпiрқосақты 
Бəдиге көрсетiп, iшегiн тартып таңырқады. Жалаңаяқтанып 
алып, əлi де жас баладай асыр салып ойнауды қалады. Жүрегi 
алып-ұшып барады. Тоқтары алдынан жүгiрiп шықса, аспан-
датып төбесiне көтергiсi келдi, бауырыма басып шыркөбелек 
айналдырамын келiп, айналдырамын дедi iштей. 

Үйге жақындағанда ғана аздап басылайын дедi. Енесi 
дымқылданып қалған отынды тұтата алмай ошақ басында 
күйбеңдеп жүр екен. Тоқтарды тымпитып киiндiрiп қойып-
ты. Əжесiн шыркөбелек айналып томпаңдап жүр. Түйенi 
қазық жанына шөгерiп жатқанда барып аңғарды. Əжесiнiң 
етегiнен тартқылап, бұларға қарай қолын шошайтты. Зияш 
жақындап келiп, күлiмсiреп баланың алдына тiзерледi. 
Саусағымен мұрнын басқылап, бетiнiң сатпағын сүрттi. Жа-
ңағы қиялдағанындай бауырына басып сүйiп алғысы келiп 
едi, аларта көз тастап қарап қойған енесiнен имендi. 

Келiншектiң мұңын аз да болса жеңiлейтетiн осы пер-
зентi едi. Енесi емшектен ерте шығартып, анасының иiсiн 
сiңiрмей бөлiп алған. Бала қазiр бұған салқын, сыйласты 
адамындай ғана бейтарап.  Өбектеп үстiне түсiп тұрған бұл 
да жоқ. Əбессiнедi. Енесiнiң көңiлiн аулайды, əлдеқалай 
дықтанбасыншы деп қарияның қабағын баққаны. 

Əдеттегiдей емес бүгiн кiлт өзгерiп келгенi. Бiр сүймей 
мауқы басылмайтынын сездi. Жүрегi алып-ұшып, көрiнеу 
көзге дегбiрi қашты. Анау-мынау ойлап ұмытқысы келсе 
де, өрекпi тасыған көңiлдiң тiптi, басылар сыңайы болмады. 
Сəтiне орай кешқұрым Тоқтар: “Далаға шығамын”, – дедi. 
Шай iшiп жiпсiп отырған əжесi: “Шошып жүрер. Қасында 
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болшы”, – деп бұны жұмсаған. Қайтарда көкiрегiне қатты 
қысып, екi бетiнен алма-кезек сүйiп-сүйiп алған. Тоқтар бұл 
зорлыққа шыдай алмай шыңғырып жiбердi. Енесiнiң үйден 
қалай атып шыққанын бiлмейдi. Бала бұған қолын шошай-
тып, тепкiлегендей болып аяғын сермеп əжесiне құшағын 
жая ұмтылды. Бiрдеңе шағып алды ма деп қорыққан екен, 
Зияштан болғанын сезiп басылып қалды. “Бiссiмiллə, 
бiссiмiллə! Күнiм, не болды?” – деп камзолының iшiне ты-
ғып, немересiнiң амандығына көзi жеткен соң бұған бажы-
рая қарады. Не болғанын бiрден сезсе де кейiмедi. Баласын 
бауырына алып, өбектеп жұбатты. Зияш қызарақтап, не ай-
тарын бiлмей бiресе күлiп, бiресе балаға ашуланып төмен 
қарап қалды. 

Ертеңiне де шөп дегдiмедi. Шөпшiлер үйдi-үйлерiнде жа-
тып алды. Шабындыққа асыққан тек Зияш қана. Жұмысқа 
шығуды дегбiрсiздене күттi. Сол жақтан Бақкелдiнi тезiрек 
көргiсi келдi. 

Келесi күнi Бақкелдiмен құдық басында кешқұрым жо-
лығысып қалды. Суға барып едi. Ол сыртынан торып жүрген 
болып шықты. Əлi қараңғы қоюланбаған апақ-сапақ шақ-
тұғын. Құдықтың желке тұсындағы төбе басынан ағараңдап 
бiреу түсiп келе жатқанын көзi шалғанда, шошынып қалған. 
Қол созым таяп келгенде таныды. Бақкелдi екен. “Қанекей, 
суды мен тартайын”. “ Өзiм-ақ”. Шелек құдық iшiнде қалды 
ма, əлде сыртқа қойды ма, есiнде қалмапты. Бұның қолынан 
ұстап өзiне демедi. Тiптi, өзi-ақ жақындаған шығар-ау.  Ұят-
ай! “Қайтейiн. Қор болыпсың ғой. Кетейiк те. Кетейiкшi осы 
қол ұстасып”. Бойымен бойына түгелдей жабысып, ернiн 
қадады. Тура кинодағы қыздай-ақ бұл мойнына асылды. 
Ұятын айтсайшы.  Өкпесi қысылып, тынысы тарылып бара-
ды. Бойы мамыражай балқыды. Жүрегi өрекпи ме, қалай? 
Тағы бiрдеңелердi ұзақ күбiрлегендей. Не дегенiн ұға алмай 
қалыпты. Көп сөйлеген тəрiздi. Бұрын сiңiскен адамындай 
айналып-толғанды ма-ау, тұла бойы дiрiлдеп қатты қысты 
ма-ау. “Ұят-ай!” “Ел жатқан соң ауыл сыртынан күтемiн”, 
– дейдi. Ап-анық күтемiн деп айтты. “Ендi қайттiм, бəтiр-
ау?..”

Сол түнi тыным таба алмай əрi-берi аунақши бердi. 
Үйдегiлердiң бəрi ұйқыда. Көзi iлiнбеген соң жамбасы ой-
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ылып бара жатқандай. Күрсiне дем алып, тiстенiп дөңбекши 
бередi. Бiресе демiн iшiне тартып, əлiгiлердiң бəрiн түп-түгел 
қайта елестетпекке тырысады. Ернi кеберсiп қалыпты. Там-
санып құрғақ жұтынып қойды. Туғалы бұндай тəттi сезiмдi 
басынан кешкен емес-тұғын. Тұла бойы да күйiп, ырқына 
көнбей жанады. Ауыл сыртына шыққан жоқ.

Содан берi қолы ешнəрсеге бармайды. Қимылдаса бол-
ды, бидай өңдi қара торы жiгiт өткiр көзiн қадап, қарсы ал-
дына тұра қалатынды шығарды. Сонда алғаусыз шын сүйiп 
құлағанына сендi. Сағынды. Көп уақыттан берi маңдайын 
ашар бiреудiң келiп, қолұшын беруiн күтулi-ақ екенiн ендi 
толық түйсiндi. Түйсiндi де сонысынан үрке шошынып 
қорықты. Сескене де жүре алағызып қатты елiктi. Махаббат 
дегеннiң осы болғаны ма? 

Екiншi рет жолыққанында жаздың жанға жайлы мап-
майда мақпал түнi едi. Қараңғылықтың да бұндай сұлу бо-
ларын тұңғыш аңарғаны. Түннiң ортасы ауған кез болар-
ау. Жұрт тегiс ұйқыға шомды дегенде ауыл сыртындағы 
төбе астына асып түстi. Ұшып қол-аяғы жеңiлденiп кеттi. 
Бақкелдi екi көзi төрт болып күтiп тұр екен, жерден жас ба-
ладай етiп көтерiп алғаны. Сап-салқын шағыл құм тəнге не-
ткен жұмсақ, жанға неткен жайлы едi...

Келiншек сол түнде мамыражай тəттi ұйықтап шықты. 
Бүткiл жандүниесi жаңа əр тапты, сазды асау толқынды са-
рынға ырықсыз құлаған. Көңiлi жас бойжеткендей алабұр-
тып, махаббат деген жұмбаққа ендi ғана тұшына бастаған. 

* * *
Сөйтiп алакөңiл болып жүргенде жаз ортасынан да ауып 

қалыпты. Шалғынбай: “Шөптiң мойны ұзап кеттi. Қоныс 
аудармасақ болмайды”, – деп орталықтан үш сүйретпе ал-
дырды. Бұлар кезектесiп Итқырылғанға көшiстi. Сонда 
елеңдеп iздеп едi. Бақкелдi көрiнбей қойды. Шалғының ба-
сында жүрген болар деп топшылап едi, Бəди: “Бақкелдiнi 
айтасың ба? Оны əскерге алып кеттi”, – деп бəрiн түсiнетiн 
адамдай-ақ жымырайып тұр. Келiншектiң тұла бойы мұз-
дап сала бердi. Айтпағаны ма? Бекер шығар... Анығын 
Шалғынбай қайнағасы бiледi, бiрақ одан жөн сұрауға бата 
ала ма? Əйелдердiң сыпсың əңгiмелерi де қым-қиғаш. 
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“Оянқамат срошный шақыру қағаз жiберiп алдырыпты”. 
“Əскерден тəртiп алған адам сенiң колхозыңды не қылсын”. 
“Қалаға жұмысқа кеткен де”. “Темiрдiң оқуы бар екен. 
Соның ығзамына барады деп едi”. “ Өлмелi əке-шешесiн та-
стап қайда кетушi едi, бəтiр-ай. Келедi əлi сүмiрейiп. Қаладан 
соған бiр сыбаға дайындап қойды дейсiң бе?”.

Күндер сылбырап əрең өтiп жатты. Зияш төсек тартып 
тұрған адамдай самсоз да сүлесоқ. Бiр де бiр iске зауқы шап-
пай, қаладан келетiн жолға қарайлаумен болды. Жiтi көздi, 
адамның қас-қабағынан күйiн баққыш кəрi енесi келiнiнiң 
көңiлiндегi алаңды аңғарып қалыпты. 

– Сырқаттанып жүрсiң бе?
– Жоқ, əже, – дедi жұлып алғандай. 
– Жағдайың болмаса, қайнағаға айтып бiр-жар күн 

сұранып қал. Жұмыс-жұмыс деп үздiгiп кетерсiң. Сүзiлiп 
тарығып жүрсiң, мүлде. 

Зияш жасырын көзiн тастап едi, елжiреп отырған ештеңесi 
де жоқ, тұздалған балықтай құп-қу, түсi салқын екен. Iшi 
аласапыран толқып жүре бердi. “Бүлдiрген екенсiң”. 

– Байқа, шырағым, абай бол. Жастық көңiл деген алып-
қашпа келедi...

Зияш екiұштылау əңгiмеге түсiндi. Түсiнде де жер болды. 
Бiрақ лекiп тасқындаған сағынышқа кесе тастар бөгет таба 
алмады. 

Сəл қағулау күн едi. Ендi бiр-екi айналымнан кейiн түстiкке 
шығармыз деп отырған. Ойламаған жерден жалғыз салт 
атты дүзгендi бұйраттың арасынан шыға келдi де, бұларға 
тура бет қойды. Зияш қадалып қараған да қалған. Отырысы 
Бақкелдiден аумайды. Сол. Шалғыдан секiрiп түсiп, алды-
нан жүгiрiп шыққысы келдi. Кеудесiне басын қойып қайда 
жүргенiн, неге айтпай кеткенiн, орасан сағынғанын наз 
қылып еркелеп, аймалап ағыл-тегiл ақтарылуды қалаған. 
Бiрақ қаптаған жұрт көзiнен сескенiп, əрең тежелдi. Атты-
лы өкпе тұсқа шыққанда Бəдиге көлiктердi кiдiрт деп белгi 
бердi. Бақкелдi аттан түспей-ақ жақын тақалып келген. Бұл 
алдынан шықты. 

– Кешке, күнiм. Кешке күтемiн. Көрдiң бе жұрттың анта-
лап тұрғанын. Кiдiрмеңдер!
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Қайта бұрылып, керi басқысы келмейтiн аяқтарын зiлдей 
сүйретiп шалғысына беттедi. Қуанышы қойнына сыймай 
тасқындап бердi дейсiң. 

* * *
Қызық пен рақатқа малтыған алаңсыз күндер де қысқарған 

екен. Енесi желiктiң анығына жеткен, қабағы қарс жабылып, 
пейiлiн бермей тас түйiн болып алды. Жылы төсегiне мұздай 
су жүгiргендей Зияш бəйек таппай, көзге шыққан сүйелдей 
болғанша қара көрсетпей жоғалар күнге асықты. Шешiмi 
бiтiп, жалқұйрығын түйiп сай тұрғандай, қазiр-ақ жүре 
беретiн жолаушыдай сезiндi. Бұнда ендi өткен бiр күннiң өзi 
де артық жүк, ауыр салмақтай.  Өзегiн жарып шыққан жалғыз 
перзентi болмаса, алаңдайтын да дəнеңесi жоқ. 

Тұрлаусыз жолаушылап кеткен. Тоқтар ұйқыда. Ағаш 
үйдiң ортасына дөңгелете қаланған дымқыл тезек лып-
лып жанады. Оттың басында көлеңкелерi үйдiң жартысын 
алып, екеуден-екеу өлiк шығарғандай үнсiз ербиiсiп отыр. 
Бұрынғы наз қылық, ерке мiнез сап жоғалған. Көңiлдерiнде 
мұз. Бiр-бiрiне жат адамдардай-ақ. Əрқайсысы өз мұңымен 
əуре. Дел-сал. Ауыр күрсiнiп алып енесi бастады. 

– Не болды? Барға шүкiршiлiк еткен жарық күнiм не бо-
лып барады? Бұл жұмбақ, сiрə, шешiлер ме? Жанымыз жа-
дырар ма?

Зияш еңсесiн көтере алмай шөге түсiп, бықсып сөнгелi 
жатқан оттың астын түрткiлеп қойды. Тiл қатпады. 

– Iлда-аллалап жүрген бұл қалт-құлт дəуренiмдi де құдай 
көпсiнейiн дегенi ме. Жарық күнiм қараңғы болуға беттегенi 
ме? Ең болмаса, айтып сорлатшы, шырағым. Жүрегiмiз 
ұшып өлсек те естiп кетейiк. Iштей бықсып, тiптi жарылар 
халге жеттiк қой. 

Келiншектiң көзiнен бырт-бырт жас етегiне тамып түстi. 
Құныса берiп, мұрнын жиiлете тартты. 

– Бiлмеймiн, əже. Сiздi қимаймын. Анамдай...
Дауысы тарғылданып, тұла бойы дiр-дiр еттi. Əдеттенбеген 

қалпы. Тоқтарды аузына ала алмады. Əншейiнде жат болып 
кеткен бала қазiр iзiне ере ме. Ергенде мына кейуананың 
жүрегiн қалай тiрiлей суырып алып кетпек. Баяғыдан ойы 
бармаған iске ендi қолы бара ала ма. 
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– Кем етермiн, қатарынан қалыс болар деген емен. 
Зарығып көрiп, өзектi жарып шыққан соң көз алдымда қалт-
құлт жүргенiне шүкiрлiк еткен перзентiм едi. Алланың өзi 
тарлық етсе, кiмге жылайын. Көрмей отырғаным жоқ. Қор 
болдың, қалқам. Сен де бiреудiң етегiне бұршақ салып тiлеп 
алған жалғызы едiң. Соны ойлағанда өзiм де жер болып жан-
шыларым бар. Мен қосақтағанмен, құдай дегенiме көнбесе, 
шарам кəнi. Менде бағыңды байларлық дəрмен жоқ. Басың 
жас, тiлегiң алдыңда ғой, тəңiрi атар таңынан жарылқасын. 
Əйтеуiр, мына бiр жапырақ баланы... ермек қылайын. Осы-
дан өзге ендi менде не алданыш қалды. Бiржола жерлеп кет. 
Жапырағымнан айрылғаннан жердiң астында жатқаным 
жақсы. 

Қария иегi кемсеңдеп əрi сөйлей алмады. 
Екеуi де отқа қол созған жоқ. Үнсiз телмiрiп қарап оты-

рысты. Шоқтың үстiн қара қошқыл көлеңке лып-лып жапты. 
Ептеп семiп, өшкелi барады...

* * *
Бiр апта өтпей-ақ Бақкелдi мен Зияш шөп ауылдан қашып 

кеттi. 
Тұрлаусыз көп қиқаң салды. Көздерi шатынай жан-жағын 

қарманып жалма-жан атын ерттеуге кiрiстi: 
– Пəдерiңе нəлет! Көрмейсiң бе, əне! Қылмайтын əдетiн 

қылып! Қап! Жаман қатынды қамшының астына алып 
сiлейтiп қоймасаң сөйтедi. Байын тастағанның қандай бола-
тынын көрсетейiн мен оған! Осыдан бар ғой қолыма түс...

– Ə-əй!
Есiктен шығып бара жатқан Тұрлаусыз кейiн бұрылды. 

Шешесiнiң көздерi от шашып қолына темiр көсеуiн алып, 
емiне дiрiлдеп тұр екен. Тура қан құйылған ба дерсiң. Бұл 
тұрғанда темiр көсеудiң астына алудан тайынбайтын кейпi 
бар. Шошып кеттi. 

– Кiр үйге... Қойныңда ие болдың да, қашқан қатынды 
əкелмек қайрат бiтiп пе саған. Қайт! Құдай қор еткен ез 
неме, ендi қайтейiн. Қайта ғой. Елге осы масқара болғаның 
да бiр басыңа аздық етпес.                               

Шықшыты бұлтылдап тiстенiп тұр. Тұрлаусыз шегiнiп 
келiп үйге сыртымен ендi де: “Ол қатынды ма, ол қатынды...” 
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деп қамшысын лақтырып тастады. Шалғынбай баяғыда 
кигiзген ақжем былғары шəпкесiн төрге қарай тептi. 

Айтарға əңгiме таба алмай жүрген жұрт əбден-ақ сан-
саққа жүгiрткен. “Астапыралла, тап Зияштан бұндай шығады 
деп кiм ойлаған”. “Бақкелдiнiң көзiн не шел қаптағаны, əй? 
Қып-қызыл жiгiтке қыз табылмайтындай бiреудiң ошағын 
бұзып”. “Əй, бозбалалық iс те əншейiн. Қатын қылатын ба 
едi. Қара да тұр, ертең тастап кетедi”. “Беттерi күймей елге 
қалай келедi”. “Бақкелдi ендi сенiң колхозыңды қайтсiн. 
Кəселкеге жегiлiп жүре ме сол. Көше көрген адам бұнда 
тұрақтайды деп кiм айтты”.

Бозқырау күз түскенде Бақкелдi бiр түнде машина алып 
келiп, ата-анасын көшiрiп кеттi.

* * *
Биылғы жаңбырлы жаз осымен бiттi. Шөп ауылда мұнан 

өзге пəлендей жаңалық болған жоқ. Алғаш дуылдап-ду-
ылдап барып, бұл оқиға да бiрте-бiрте ұмытыла бердi. Күз 
келдi. Жұрт өткен-кеткеннiң бəрiн тастай бере шаруа қамына 
жанталаса кiрiстi. Əнi-мiне дегенше қыс та өз бейнетiмен 
өте шықты. Шаруа баққан ел көктемдi аңсады. Ол да келдi. 
Келесi жазда жұрт шөпке шықпаққа қамыт-сайманын қамдап 
жатқан шақта: “Бақкелдi Зияшты тастап оқуға кетiптi”, – де-
ген хабар төбеден түскендей дүңк ете қалды. “Елге келейiн 
десе, Зияшта бет жоқ, сталабайға тұрыпты. Бұрын ауылдан 
адам көрсе, тұра қашатын едi, ендi ағыл-егiл жылап, бауы-
рындай көрiсiп, енесi мен Тоқтарды сұрайтын көрiнедi”. 

Тұрлаусыз атын ерттеуге ұмтылды. Шешесi оның 
етегiнен басып, тағы да Шалғынбайды шақыртты. Үйге 
оңаша алып, ұзақ-ұзақ сөйлесiп, қалаға аттандырып жiбердi. 
Сол кеткен бетiнен бiр түнемей-ақ ымыртта жеңiл машина-
мен Зияшты алып келдi. Зияш кемпiрге көрiсiп, көп жылады. 
Енесi де ағыл-тегiл болып, бетiнен сүйiп өксiгiн əрең басты. 
Тұрлаусыз көзi күлiмдеп ыржалақ қағып, байыз тауып бiр 
орында отыра алмай, қыбыжықтап бiр кiрiп, бiр шығып жүр. 

– Əй, қатын, солай ма екен? Ойнайсың дəдеңмен! Қатын 
жiберетiн адамды тапқан екенсiң, – деп оқшырайып қырын 
қарап үркектей күбiрлейдi.   

...Солбiр жаңбырлы жаз шөп ауылдың ала құйынын 
шығарып өткен де кеткен. 
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ЖЕСIР

 Өмiрiме бетбұрыс жасаған аяулы аға 
Қабдiкəрiм Ыдырысұлы мен абзал жеңгем 

Бəтiштiң рухтарына
                                                        
Демалысқа бiржола кетiп бара жатқанда канцелярия 

бөлiмiнiң бастығы Светлана Никифровна кеңседегi ша-
ғын салтанаттан соң бастықтар, бөлiм бастықтары мен 
өз ұжымындағы қимас бес-алты əйелдi қосып ресторанға 
шақырған болатын. Аурушаң, əрi үлкейiп келген жалғыз ба-
сты əйелге шынында да жиырмашақты адамды айналымға 
келмейтiн бiр бөлмесiнде қонақ ету мүмкiн емес-тiн. Бұл 
жағдайды жақсы түсiнетiн қала тұрғындары той иесiн 
кiнəраттай алмайды. Отыз екi жыл iстеген ұжымымды 
дұрыстап бiр сыйлайыншы  деген пейiлiне “бекер шашылып 
жатсың” деген де ешкiм болмады. Бəрi де ақылға сыйымды.  
Жалғызбасты адам үшiн бұл үлкен той едi. Алдын-ала тап-
сырыс берген тағамдары да табыла кеттi. Бұлар той иесiнiң 
қалауымен алты столды қаусырып жiберiп терезе жаққа 
оңаша орналасты. Ресторан iшi таза да əсем. Кеңседегi сал-
танатты қысқа қайырып, бəрi бiрдей сау ете қалғандары да 
оң болды. Ресторан iшi араның ұясындай қобырлаймын де-
генше шағын той бiраз жерге барып қалған. Бұлардың көңiл-
күйлерiн баққандай музыканттар да дер кезiнде келер ме... 
Төрдегi алаңға биге жамырай шықты. Ортаға шықсаң болды, 
əркiмнiң өз теңi табылады, əйтеуiр.   

Бұл күнде сарқарын тартқан Ұрқия сауықшыл əйел 
едi. Сəруардың арқасында бұндай ортаға ерте араласты. 
Жастайынан-ақ өзiн еркiн ұстауға қалыптасып қалды. 
Анығырағында, Сəруар бұның өзiнен мүшел жас кiшi 
болғандығынан ба, əлде риясыз сенiп сүйгендiгiнен бе, 
əйтеуiр бетiнен қаққан жерi жоқ, еркелетiп ұстады. Сол қалып 
бойынша бұл қай ортада да емiн-еркiн. Құрдасқа құрдас, 
үлкенге келiн, кiшiге жеңге бола бiлдi. Ретсiз шолжаңдап та 
кеткен емес. Қысқасы, өлер жерiн бiлетiн.

Светлана Никифоровна болса табиғатынан тым бауыр-
мал нəзiк адам. Бұлардың қызықтарының қай-қайсысынан 
да қалған емес. Отбасына дейiн араласып тұрады. Бəл-
кiм, екеулерiнiң мiнез-құлықтары мен жандарының үйлес-
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кендiктерiнен болар, пақыр ұжым iшiнде əсiресе, Ұрқияға 
тым құлап тұрады. Үлкен болғанмен сырлас едi. Əйелшiлiк 
бiр құпия мұң болады ғой... Кейде соған дейiн бөлiсе 
беретiн. “Ендi бұл да кетiп бара жатыр. Күнделiктi көз көрiп 
жүрмеген соң бiрте-бiрте көңiл де суи беретiн болар... Арамыз 
алшақтайтын шығар...” деп iштей қайырды абыр-сабырдың 
ортасынан өзiн ойша бөлiп алып Ұрқия. Осындай бiр 
оқиғалар уақыттың зымырап өтiп бара жатқандығын ерiксiз 
еске салып қоятын. Ал, сол уақыт құрымағырдың өтiп бара 
жатқандығын ойлау қашан да мұң... Ұрқия сырлас əйелдiң 
бiр жағы мұң осыбiр қуанышына қуанып, көпке араласып 
кiшкентай да болса сергiгiсi келдi. Той иесi де бұның оңаша 
бұйығып отырғанын көрсе болды жалма-жан тақымдауға 
кiрiседi. “Iш, биле, өлеңге қосыл... Ортаға шық”. Келiншек 
оның шын iлтипатын iштей мақұлдап түсiнедi де ығына 
жығылады.  Оның бергi жағында Түгелбай да, əйтеуiр, қыбын 
тауып талақтай жабысып... Əн айтса да бұны қалдырғысы 
келмейдi, тост көтерiлсе де жұртты бұзып-жарып өңмендеп 
келiп стакан соғыстырады. Бұнымен соғыстырмаса iшiлмей 
қалатындай... Биге шыққанда да төңiректеп алды. Жеңгесiн 
жалғызсыратпайын дегенi ғой. Бiрақ, мына қаптаған көз ба-
рын, тағынып-малынып, түк көрмеген-бiлмегенсiп монтаны 
отырған қалың қатындардың қатпар-қатпар iштерiнде нен-
дей-нендей ойлардың тұтанып шала бықсып жатқанын кiм  
бiлсiн. Есiктен шығар-шықпастан “Ұрқия мен Түкең жазыл-
май, əмпай бола қалыпты ғой өздерi...” деп құрыққа сырық 
жалғамасына кiм кепiл. Алғаш “жесiрдiң көңiлiн делбеп 
жүрге” жорыр, ал бүйтiп айналшықтай берсе, мына қатындар 
бар-ау, адам аямайды. Онан да зорына жориды əлi”. 

Түгелбай болса, Сəруардың көзi тiрiсiнде араласып қалған 
қайнысы, қазақы жолға келгенде күйеуiмен аталас болған 
соң бұл -жеңгесi. Сол күйеуiнiң тiрi кезiндегi қалыппен 
қатынасып тұрады.  Өзi де қылжақпас неме, əрнеменi бiр 
айтады. Бөстекi сөз болса, жалықтырар едi ғой, сөзуар неме 
көбiне қыбын таба кетедi. “Əзiлiң жарасса атаңмен ойна” 
деген, не керек, əзiлдерi жарасқан. Сəруардан сегiз-ақ жас 
кiшi, күтiнiп жүретiн сырбаз өтiмдi жiгiт. Сыны да, сыры да 
кетпеген. 

Əнебiр жолы мүлде ойламаған жерден қолайсыз жағдайда 
қалғаны бар. Кешқұрым шайларын iшiп болып, телевизорға 
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отыра бергенде бiреу телефонға шақырды. Барса Түгелбай 
екен. Қызулау ма қалай. Əрненiң басын шалып, əйтеуiр 
тұрып алды. Жаңа ғана жап-жайдары əңгiмесiн айтып 
отырған енесiнiң ұрты салбырап қабағы түсiп кеткен. Тырп-
тырп басып қазандыққа, одан берi тұсынан өткен сайын 
бұртыңдап сөйлеп жүр.              

– Неге күлесiң, əй, соншама?
– Үйiмiзде отырып та күле алмаймыз ба ендi?
– Кiм ол аузың жабысып қалған?
– Түгелбай қайным да...
– Түгелбай болса ше? Iшi басынан асып бара жатса, ыр-

жалақтап қатынымен күнi-түнi сөйлесе бермей ме. Отыр ған 
жоқ па қасында. 

– Ойбай, қойдық онда. Адаммен сөйлеспей-ақ қоялық. 
Телефоны құрысын. Байдың орнына жаны-мыздан бай та-
былып жақсы болған екен...

Қолына жастай түскен соң енесiне де еркелей жүретiн, 
əлi күнге дейiн бетiн қаққан жерi жоқ, пақыр əу бастан бұны 
келiнiм деп емес, қызым деп ойлайтындай. Тұқымдарына 
қонған сондай бiр биязылық бар. Екi-үш күнге дейiн ашыл-
май жүрдi. Сəруардың көзi тiрi кезiнде бұнымен шаруасы 
жоқ-тұғын. Ендi үйде отырған сарқарын келiнiн айдаладағы 
бiреуден қазғанатын болып алды. Сондай-ақ бұл кiмге дəрi? 
Кiмнiң ауруына ем едi? Мөлдiреп тұрған қыз ба екен? Қайран 
көңiл-ай десейшi...

Барлығы жамырай бiрге шықты. Такси ұстағысы кел-
гендерi таксиге, автобусқа мiнетiндерi аялдамаға тараған. 
Ұрқияның үйi жақын, айналдырған бiр аялдама жерге таза 
ауа жұтып жаяу жүргiсi келдi. Күнұзақ отырыстан құрысып 
қалған бойы жазылар əрi сергидi. Қар жауғаннан кейiнгi 
Алматының ауасы бөлек қой, бөлек. Əлi де аяз қатайған жоқ, 
жанға жайлы жұмсақ түн екен. Уақыт ерте. Ертең сенбi, 
сəскеге дейiн алаңсыз жата беруге болады. Көшеде адам аяғы 
басылған жоқ. Омырауын ашып тастап жай басып келедi. 
Келесi кварталдың бұрышында Түгелбай күтiп тұр екен. 
“Бұның қашан шығып кеткенi?” Жанаса бере “Шығарып са-
лайын” деп, қолтығынан ала кеттi. 

Кешегi жапалақтап жауған қардың қаланың қалың түтiнiн 
аз да болса сейiлтiп, жаңа тыныс, жеңiл дем берген. Қатып 
та, ерiп те үлгермеген қар қалың тiгiлген көрпе тəрiздi дыбыс 
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атаулыны алғаусыз жұтады. Қалай да жанға жайлы жұмсақ 
кеш.  

– Неғып жүрсiң жұрттан жасырынып?.. Əйелiң кету бой-
ына қыз торып тұрғаннан саумысың?

– Ұрқия деген қызды күтiп тұрмын.
– Ой, шiркiн-ай! Күткенiң рас болса, үйге жақындатып 

сала ғой.
–  Өзiм де сол оймен тұрмын. 
– Оны ойлап тұрсаң шын жiгiт екенсiң.  
– Бiрақ алдымен үйге кiрiп шығасың.
– Ол ненiң ақысы?
– Зибаштың жолаяғынан ауыз ти. Тап кететiн күнi жер си-

пап таппай қалдық қой. 
– Əнебiр инвентаризацияның комиссиясына тiркеп... 

бұрылуға мұрсамыз болмай қалды мүлде... Майда жұмыс 
таусылып бола ма. Соның шаруасымен кеңсе кеңсенi 
тiмiскiлеп кеттiк қой. 

Ерлi-зайыпты адамдардай байыппен жай басып бес 
қа батты кiрпiш үйге де жеттi. Есiктiң аузынан өте бере 
Түгелбай кесе-көлдеңдеп тұрып алды. Ұрқия кiре алмай тын-
дығын айтты. 

– Қойшы-əй. Соншама сенi немене қасқыр жей ме? Əлде 
келмей жүрген үйiң бе?

– Зибаш жоқ та. Зибаш. 
– Зибаш болмаса үйдiң егесi мен бармын. Қазан-ошағын 

арқалап кеткен жоқ қой. 
– Мезгiлсiз уақытта кiре алмаймын. Бəйбiшең келсiн. 

Базарлығын жермiз. 
– Əр нəрсенiң орны бөлек емес пе. Бұл жолаяғы бола-

ды. Кетерде сенi қатты iздедi. Сау болсақ базарлығын да 
көрермiз. Үйге келiп тұрып аттап кетпе ендi. 

– Сағатына қарап отырған “байым” бар. Қазiр барған соң 
менi сотша тергейдi. 

– Апам ба?  Өзiм звондап қоямын. 
– Қой, ойбай! Екеуi қосыла қалыпты деп басымыз одан 

да жаман пəлеге қалар. Ол түгiлi телефонмен сөйлескенiмдi 
бағып отырады. 

– Бiр минутқа кiрiп шығайық ендi. Осылай тəжiкелесiп 
тұрамыз ба?
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– Ой, құдайым-ай, сен де бiр қадалған жерден қан алмай 
қоймайды екенсiң. Тек нан ауыз тиiп, Зибаш пен балапанның 
жолдары жеңiл болуына тiлек бiлдiремiн де шығамын.   

– Мейлiң. Мейлiң. Мiне, бұл ендi жөн əңгiме. 
Амал жоқ, бұл бiр жабысса пəле ғой. Тас басқалдақпен 

жоғары көтерiлдi. Үйде ешкiм жоқ екен. 
– Оқушылар қайда? 
– Қазiр оларда каникул ғой. Əжесiнiң ауылына кеткен. 
– Ə, солай екен ғой. Жақсы болған. Бойларын жазып бiр 

жасап қайтады.          
Ұрқия етiгiн тастап, залдағы орындықтың шетiне ғана 

отырды. 
– Ең болмаса үстiңдегiңдi шешiп отыршы. Үй ыссы. Қазiр 

далаға шыққан соң тер қатады.
– Ой, сен де бiр...
Аяғы жерге тимей зырқырап жүрген Түгелбай Ұрқияның 

iшiгiн оп-оңай сыпырып алды да киiмiлгiшке лып еткiзiп 
iле салды, буфет пен серванттан тiске басар бiрдеңелердi 
дастарқан үстiне қойды. 

Жасаулы тұрғанына қарағанда алдын-ала дайындап 
қойған да болуы керек. 

Ұрқия iлелi баланың сауығып оралуы үшiн арнайы тост 
көтердi. Шығарып сала алмағанына өкiнiштi. Түгелбай 
да  қарыздар болып қалған жоқ. Сəруардың ең жақын сен-
ген iнiсi, сол шаңырақтың шын тiлекшiсi. Сəруардың көзi 
жоқ болса да, оның орнын жоқтатпай азаматтық мiндетiн 
атқарып, басшысыз қалған отбасын өгiздей өрге сүйреп келе 
жатқан Ұрқия жеңгесiнiң денсаулығы үшiн iштi. Делбеу 
сөз орынды жерi мен орынды уақытында айтылмағанмен 
құлаққа жағымды едi. Қайран Сəруардың аты аталған соң 
алмай бола ма. 

Сөзден сөз шығып, жұмыс орындарындағы хал-ақуал, 
ауыс-түйiс жайлы əңгiме басталып кеттi. Содан бұларға 
“қой” дейтiн адам жоқ, екеуден-екеу үйдi бастарына көтердi. 
“Отқа барған əйелдiң отыз ауыз сөзi бар”, Ұрқия əнi кетемiн, 
мiнi кетемiнмен отырып қалыпты. Қарсы алдында қызмет 
жасап отырған Түгелбай: 

– Мен сенi ұнатамын ғой, Ұрқия, – деп, бұның саусақтарын 
алақанына салды. Ұрқия қолын жайменен ғана тартып алды. 
– Соны бiлесiң бе?
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–  Өте дұрыс болған.
– Шын айтамын.
– Мен де шын айтып отырмын. Екеумiздiң де дегендей 

басымыз бос екен, оңаша екен... Ендi бiр-бiрiмiздi ұнатып, 
бiрiмiзге бiрiмiз ғашық болмағанда қайтемiз... 

Түгелбай жауап қатқан жоқ, үндемей орнынан тұрды. 
Тұрды да бұрыштағы əдемi шағын тұғырдың үстiндегi 
магнитофонның түймесiн басты. Сызылған нəзiк те 
мұңды əуен сыңси жөнелдi. Қазiргi көңiл-күйiнен бе, əлде 
мейрамханадағы бас сүйегiңдi быт-шыт ететiн оркестр 
даңғырасынан жалыққандықтан ба, əйтеуiр Ұрқия бұл əуендi 
құлақ қойып берiле тыңдады. Шiркiн, əуен жанға жайлы едi. 

Түгелбай дастарқан басында мұңайып отырған бұдан 
ұлықсат сұрамай қонақ бөлмедегi самаладай жарқырап жа-
нып тұрған хрусталь шамды өшiрiп, дəлiздiң күңгiрт көгiлдiр 
жарығын жақты. Бөлме көздi шақпайтын қаракөлеңке 
жұмсақ сəулеге шомылды. Əнебiр кездерiндегiдей ақуал 
едi... Содан берi қанша уақыт өттi екен? Əрине, көп жыл-
дар ұзады. Жылдар түгiлi, Сəруардың өзi де келмеске кеттi. 
Жылдар да келмеске кеттi. Кеткен...  Өттi. Кеттi. 

Сəруар жұмыстан, болмаса əлдеқандай бiр дырду жиыннан 
шаршап қайтқанда қалың перденi ысырып, көгiлдiр шамның 
көгiлдiр сəулесiн себезгiлетiп қойып, креслоға көмiлiп тым-
тырыс отыратын-ды. Аяқтарын айқастырып тастап, басын 
арқалыққа еркiн жiберiп үн-түнсiз ойға шомғанды ұнатушы 
едi. Кейде жеңiл жiбек халаты судырап олай-бұлай сыбдыр-
сыз өтiп жүрген бұны ұстап, жанына отырғызып алатын. Жа-
нына алатын да шашына тұмсығын көмiп, бауырына қысып 
тағы да үн-түнсiз ойға шоматын. Қайран өтпелi дүние-ай 
десейшi! Сондайда не ойлайтынын кiм бiлсiн. Бiрте-бiрте 
тəнiн жайлап, жанын сыздатып мендеп бара жатқан ауру-
ынан қауiп ала ма, өмiрде болып жататын қуаныш-ренiштi 
оңаша отырып саралай ма, бiрiне күйiнiп, бiрiне сүйiне ме... 
Бала-шағасын, қарт анасы мен бұның келешегiн ойлай ма, 
əйтеуiр бiр жайсаң, мұңлы болғанмен жанға жайлы сəттер 
едi. Мұңлы болғанмен жұбайының жанын жайлайтынын 
жақсы түсiнетiн. Түсiнетiндiктен де аулақтау жүруге ты-
рысушы едi. Бұл не отырыс, не қайғы деп iшкi сарайына 
қол сұқпайтын, сұрамайтын. Үйдiң қиқым-сиқым тiршiлiгi 
бiтiп болған ба, бiресе қойған шайым қайнап жатыр, бiресе 
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өтек ысып кететiн болды, газды басып келейiн, ендi бiрде 
балалардан, ендi бiрде апамнан ұятты деп сылтауратып 
құшағынан сытылып шыға берушi едi. Сондағысы кесiрлiк 
етпейiншi, шаршап келдi ғой, өзiмен-өзi оңаша болсыншы 
деген ой болатын. Не деген ақымақ едi. Адам көрiнеу-көзге 
ертеңiн ойламайтын ақымақ бола бередi екен-ау. Ауру ай-
налдырып  жүрген Сəруар мың жасайтындай бұл бiр жесiр 
қалмайтындай, уақыттың тегiршiгi дөңгелемейтiндей. Уа, 
бейбақ басым. Егер Сəруар қазiр үнсiз қолын созып шақырса, 
бауырына басып, шашына тұмсығын көмсе, қасынан бiр елi 
де шықпас едi, мүлде айырылмай қояр едi-ау.  Өтегi, шəйнегi, 
газы да  құрысын.  Өртенгенi өртенсiн. Таусылып болмайтын 
майда тiрлiгi құрысыншы осы... Сол дүние түгенделдi ме... 

– Билейiкшi...
Ойға шомып кеткен Ұрқия басын көтердi. Түгелбай 

қолын ұсынып алдында тұр екен. 
– Бiраз уақыт болды, қайтамын.  
– Қайтасың ғой... Мына əуеннiң нəзiгiн қарашы. Бiр-екi 

айналалық. 
– Рас...
Орнынан көтерiлiп ашыққа шыға бердi.
Əуен қандай мұңды едi. Əлдеқандай сырыңды тауып, 

еңсеңдi басқан қара тiндi суыртпақтап əрi мұңды, əрi жан 
жұбатарлық беймағлұм көңiл күйiне жетелейдi. Ойына 
Сəруарды салғанын қарашы. Балқып, ерiп жүре бергiсi де 
бар. Бiр ойласа – бұнысы несi? Аты жоқ, жөнi жоқ қай қы-
дырыс? Неңе жетiсiп билейсiң? Бастың бостандығы деген 
осы ма? Екi көзi төрт болып күтiп отырған ене қайда? Бала 
мен келiн ше? Қой, ұятты. 

Түгелбай бауырына тартып қатты қысты. Тұмсығын 
тамағына тығып, құшырлана иiскедi. Оны жайменен кеу-
десiнен итердi. “Қызып қалған екен-ау”. 

– Жарайды. Жетер ендi. Ойнасақ та бiраз жерге шаптық. 
– Ұрқия. Ұрқияш... Менiң ақ жеңешем...
Ұрқия Түгелбайдың кеудесiне басын қойды. Жайлы 

əуен бойды алып барады. Баяу тербелiп ырқына көне бер-
се болғандай. Кенет Түгелбай бұны бауырына қатты қысып 
тұрып бiлегiне көтерiп салып алды да жатын бөлмеге ала 
жөнелдi. 



401

Əлiгi əуен болса сол күйiнен танбай қаракөлеңке сəуле 
себезгiлеген бөлмеде нəзiк төгiлiп баяу ғана жылап тұр. 

Ұрқияның есi кең ағаш төсекке жеткен кезде кiргендей. 
Шалқалай жатқызған жерiнен өңмеңдеп келе жатқан 
қайнысын тепкiлеп қатты жұлқынып атып тұрды. Тас 
төбесiнен су құйылғандай. Есi жаңа кiрдi. Көзi от шашады. 
Долданып тiстенiп алған, қобырап  кеткен шашы мен үстi-
басын жөндеп қонақ бөлмеге атып шықты. 

– Арам... Нағыз арам екенсiң...
– Ұрқия. Ұрқияжан...
– Атымды атама! Мен Сəруармен бiрге өлген адаммын! 

Тiрi жүрген құр кеудем болмаса, əлдеқашан өлiп қалғанмын! 
Түсiнесiң бе жоқ па?!

– “ Өлi арыстаннан тiрi мысық”. Сəруар.. Сəруар.. Тiрi 
адам тiршiлiк етпей ме... Күйеуiнiң көрiне бiрге түсiп жатқан 
кiмдi көрдiң?

– Ар...р...рамсың. Нағыз арам екенсiң! Бiлдiң бе!
Есiктi қатты итерiп тастап, дəлiзде iлулi тұрған iшiгiне 

ұмтылды. Шамасы, бұндай долылық күтпеген болуы тиiс, 
Түгелбай ендi кес-кестей алған жоқ. Не iстерiн бiлмей 
қызара бөртiп, шашы дудырап селтиiп тұр. Етiгiн аяғына 
сұға сала, iшiгiн қолтықтаған күйi алқын-жұлқын тысқа 
атып шықты. Мезгiлсiз кезде баспалдақтан дүрсiлдей түстi. 
Сол екпiнiмен бiраз жерге ұзап шыққан соң барып өзiнiң əлi 
қобырап жүргенi есiне түсiп, киiмдерiн дұрыстап жөнделiп 
алды. Ол жақ, бұл жағына қаранып едi, бiр жақсысы, адам 
аяғы сиреген екен. Сонан кейiн бiртiндеп барып өзiне-өзi 
келе бастағандай. 

Анадай жерде көрiнiп тұрған үйiне қайтуға болатын-
ды. Алайда бұл кейпiммен жетiп бармайын, сəл қалпыма 
түсейiн, апам күдiк алып қалар деп  ойлаған. 

“Тапқан екен оңай олжаны, сүмелек. Сəруардың көзi таю 
бойына басқа шыға келгенiн көрдiң бе. “Құлан құдыққа 
құласа, құлағында құрбақа ойнайды” деген осы. Сəруар 
кiм, бұл кiм? Тастаған таяғын алып бере алмайтындардың 
ендi басқа шығуын... Керек десе, осыны адам қатарына 
қосып, қызмет алып берген, қызмет дейдi-ау, пəтерiне дейiн 
араласқан Сəруар емес пе едi. “ Өлi арыстаннан тiрi мысық...” 
Тiрi мысық... О, дүние-ай. Дүниенiң көздi ашып-жұмғанша 
дөңгелей жөнелгенiн қарашы”. 
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Жесiр келiншек əлi де оңайлықпен басыла алмай бу-
лығып, терiсiне сыймай тұлан тұтып келе жатыр. Сама-
ладай жарқыраған даңғылға шыққан соң Сəруарға барып, 
шағынып қайтпай тыншая алмасын бiлдi. Мейлi, түн ортасы 
бола берсiн. Жаны Сəруардан артық па сонша. Барамын де-
ген соң барады.  Өйтпесе, iшiндегi шемен тарқамайды. Оның 
үстiне былтырғы əнебiр тасжүректер мұсылман бейiтiн 
жаппай қиратқалы қала халқында үрей пайда болған-ды. 
Ұрқия да аман тұрса болар едi-ау деп алаңдайды да жүредi. 
Бұл не деген жауыздық десейшi! Ай мен күннiң аманын-
да адамдар не боп барады? Марқұмдарға тыныштық берсе 
қайтедi бұл жұрт? Молаға қол жұмсаған деген не сұмдық? 
 Өлiкке қолдары қалай барады десейшi. Бұл мұнда мезгiлсiз 
уақытта əркiмнiң үйiне кiрiп серуендеп жүргенде жауыздар 
Сəруардың да бейiтiн тас-талқан етiп тастады ма кiм бiлсiн. 

Екi ой қабаттасып жөндесе кеткен. Əрi аман-түгелiн өз 
көзiмен көрiп көңiлi тыншаяды, əрi мұңын шағады. “Кеше 
ғана “Сəке, Сəкелеп” айналаңнан шықпай жүрген iнiлерiңнен 
көрдiм ғой көресiнi!” деп шағынады. Сəруарға шағынбаса 
басыла алмайды.  

Жалғыз көзi көкшиiп жолаушы таба алмай сүмеңдеп келе 
жатқан таксиге қол көтердi. Ол тұрды. Бұл: 

– Боссыз ба? – дедi. 
– Отырыңыз. 
Бақытына жүргiзушi егде кiсi екен. Соған да қуанып 

қалды. 
– Қай жаққа?
– Кеңсайға. Бейiттерге. 
Əдейi ашына басып айтты. 
– Бейiттерге дейсiз бе?
Жүргiзушi осы кезде барып бұған “Есi дұрыс па екен 

өзiнiң?” деген мағынада бұрылып барлай  қарады. 
– Иə, бейiттерге. Кiдiрмеймiн. Барамын да қайтамын. 
“Олай болса, амал қайсы” дегендей, сəл ойланып отырды 

да арбасын баяу жылжытты. 
– Мезгiлсiз уақытта кiргiзе ме екен өзi?.. 
– Кiргiзбесе түсiндiрiп айтармыз... Адам ғой əйтеуiр.
Тау аңғарының қараңғы тар бұралаң көшесiнiң бiрiн 

өрлеп келе жатқанда тағы бiр сұрап қойды. 
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– Қорықпайсыз ба?
–  Өз күйеуiмнен несiн қорқайын.
Жүргiзушi сонан кейiн барып “Күйеуi жақында өлген 

болды ғой” деп ойлаған болу керек, ендi ештеңе деген жоқ.  
Жұмсақ түнде жұмсақ жүрiп келе жатқан машина жай-

лап келiп маңдайын қорымның дарбазасына тiредi. Кезекшi 
милиционер таң қалды. Таң қалғаны ғой, Ұрқия барып есiк 
қаққан соң да бiразға дейiн келе қоймады. Бiрақ, мезгiлсiз 
жүрген кiсiнiң көңiл-күйiн түсiнген болар, бұны тыңдап 
болған соң шарбақты ашып, кiруге ұлықсат еттi. 

Сəруардың басына өктемсiп бармайын деп так¬сидi 
төменге тоқтатты да шамын өшiрмей күте тұруын өтiндi. 
Жүргiзушi де үнсiз келiстi. Ұрқия адам iзi түспеген көбiршiк 
ақ қарды кешiп жоғары көтерiлдi. 

Бейiт аман екен, демек Сəруар да тыныш жатқаны. 
Тiрнектеп жинаған тиын-тебенiн өзiнен аямай  жортуыл-
дап жүрiп кеудесiнен жоғары шағын мүсiн жасатқан. Төрт 
қырланған гранит дiңгекте аты-жөнi, туған жылы мен қайтқан 
жылы ойылып жазылған. Айналасын шойын қоршаумен 
қоршатқан. Жан-жағындағы үлкен кiсiлердей асқақ емес, өз 
бойына, қызметiне жарасатын ықшам ғана жарасымды бейiт. 

Ол жақ-бұл жағына көз салып жай басып күйеуiнiң ал-
дына келiп қолын қарға батырып тiзерлеп отыра кеттi. Түнгi 
тым-тырыс молада емiн-еркiн сөйлей беруге болатын.  

– Сəруарым-ау, амансың ба əйтеуiр? – деп күбiрледi 
мұңлық. – Есен-аман жатырмысың, жаным? Артыңда 
тiрi қалған бейбақтың күнi не болып жүргенiн бiлiп жа-
тырмысың? Жалғызсырап жүрмiн ғой. Сен менi аямадың. 
Тастап кеттiң. Соншама ерте кеткенiң не? Мына тiршiлiктен 
шаршайын дедiм. Жүктiң бəрiн өзiң көтерiп, жастайымнан 
еркетотай етiп ұстап ең. Жалғыз өзiме қиын соғып жүр. 
Саған шағынғалы келдiм, Сəруарым менiң, асыл азама-
тым, жалғызым. Қателiгiм болған шығар, кешiр. Түсiнбеген 
кездерiм де бар шығар. Кешiре жатқайсың ақылшысыз 
қаңғалақтап қалған мен бейбақты. Есiң бар, кешiрiмдi аза-
матым едiң ғой. 

Көзiнен жас сорғалады. Орнынан көтерiлiп, шағын есiк-
тi сықырлата ашты да ептеп қана iшке ендi. Ұмсынып ба-
рып Сəруардың үстi-басын сипалап, иығы мен омырауына, 
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тұғырға қонған қарды түсiрдi. Тас сап-салқын. Тас болған 
Сəруар болса мiз бақпай қою қараңғылыққа тесiле қарап 
тұр. 

– Кейiме, Сəруарым. Кейiме. Мезгiлсiз уақыт болған соң 
гүл əкеле алғаным жоқ. Аман тұр ма екен деп қорықтым 
да асықтым. Сонан кейiн əлiгi шылауыңнан шықпайтын 
iнiңнiң азарына шыдай алмай өзiңе шағынғалы келгенiм 
ғой. Тiрi кезiңде екеумiздiң де алдымыздан кесе өтпейтiн 
едi. Көрмейсiң бе ендi басынуын... Соған азарланып...  Өзiң 
жоқтағы адамдар өзiң бардағы адамдардан өзге, Сəруар. 
Бəлкiм, соны бiлмегенiң де жақсы шығар. Бiлсең, ренжiген де 
болар ең, өкiнiшiңе өкiнiш қосылар, тыныш жата алмассың. 
Маған да ренжисiң ғой. Мен бейбақты қой. Менi қайтесiң. 
Адамға сенгiш ит екенiмдi бастан бiлесiң. Апам аман. Сен 
кеткелi қызғаншақ болып алды. Аяғымды қия бастырмайды. 
Келiндi болдық. Əйтеуiр, бағымызға иманды да iнəбатты 
жан тап келдi. Əттең, өз көзiңмен көргенiңде ғой оны. Аяғы 
ауыр-ау деймiн... Немерелi болатын болдық... Ең болмаса 
сол немереңдi көрiп кеткенiңде...

Таксидiң маңыраған дыбысы есiтiлдi. Соған қарағанда 
көп айналып қалған болды.          

– Менi асықтырып тұр. Тағы да келемiн. Жайшылықта 
апамды, келiнiңдi алып келемiн. Бəрiмiз де келемiз. Солай 
ойлап жүр едiм, мынабiр жағдайдың асықтырғаны... Аман-
есен жата бер, жаным. Мен пақырдың қолынан жылаудан 
басқа не келедi. Əзiрге апам мен балаларыңа бас-көз болып 
отырмын, əйтеуiр. 

Қорымның есiгiн ақырын жауып, iлмешегiн iлдi де баяу 
басып төмен түсе бердi. Арба басын қалаға қаратып қойған 
екен, көзiнiң алдын орамалмен сүртiп үнсiз келiп отырды. 
Дыбыссыз төмен жылжи жөнелдi. 

...Ұрқия есiктiң қоңырауына қол тигiзген кезде манағыдай 
емес,  солығын едəуiр басып та қалған-ды. Түн жарымынан 
толық ауған. Баласы мен келiнi болса əлдеқашан тастай 
қатып ұйықтап қалғандарын бiлiп келе жатыр. Көз iлмей қос 
құлағын есiк жаққа түрiп диванда жантайып жатқан апасы 
ғана. Түгелбай мен Светлана Никифоровнаға кемiнде он рет 
қоңырау шалды. Күте-күте шаршап киiмшең күйi отырған 
жерiне жантая кеттi. Кейуана, əйтеуiр, ұйықтаған жоқ, жаны 
тырнағының ұшында. Ойының қай тараптарды шарлап 
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жүргенiн бiр Алла бiледi. Болжағанындай қоңырау шылдыр 
еткеннен-ақ арғы жақтан тырпылдап келе жатқан дыбысты 
есiттi.

– Бұл кiм?
– Мен ғой. 
Жайменен басып iшке ендi де шешiне бастады. Көзi жа-

сырын түсiп едi, ебiл-дебiл енесi түтiгiп тұр екен.
– Қайда жүрсiң?.. Соншама...
“Əнекей”. Жауап беруге асыққан жоқ. Бiр жауап есiтпесе 

бұл пақырдың жаны қиналып болады.  Өйтпей қайтсiн. 
– Сəукеңе бардым. 
– Түн ортасында ма? Жалғыздан-жалғыз?
– Менiң жаным Сəукеңнен артық па соншама? 
–  Өй, құлыным-ау... Менi неге ала кетпедiң? Аман-есен 

жатыр ма екен?
– Жатыр...
– Құлыным-ау менiң... Тамағыңды ысытайын ба?
– Ештеңе де керек емес. Жата бер, апа. 
Қария шамалы селтиiп тұрды да ауыр күрсiнiп тастап 

маймаңдап бөлмесiне кеттi. 
...Екi орындық абажадай ағаш төсек... Бұл төсекке екi адам 

жатпайтынына да көп болған. Бұның көзi тiрiсiнде ендi екi 
адам жатпайды да. Көзi жұмылғаннан кейiнгiнi кiм бiлiптi. 
Есiн бiр жиса, ендi не iстеу керек екенiн бiлмейтiн адам-
дай сырт киiмшең селтиiп тұр екен. Қараң қалған төсектiң 
үстiне қоңыр құндыз iшiктi лақтырды. Адыра қалғыр 
бұлғын бөрiктi атып ұрды, одан кейiн көктiгiлгiр костюмiн 
де лақтырды, иесiз қалғыр көйлектi атып ұрды, қараң қалғыр 
iшкиiмдерiн де лақтырып-лақтырып тастай салды да қараң 
қалғыр абажадай төсекке етпеттеп құлай кетiп, Сəруардың 
иiсi сiңген құс жастықты бауырына басып өксiдi келiп, азар-
лана өксiдi...

...Таң алдында Сəруар келiп... қолын баяу ғана созып ба-
уырына басты, сонан қобырап жатқан шашына тұмсығын 
тығып... жайменен ғана құлағына сыбырлады: “жаным-ау, 
жалғызсырап қалдың-ау, жалғызсырап... қайтейiн ендi... 
қайтейiн. Маған не дейсiң...” Үш жыл бойы сыз молада 
жатқан адамның бойы оңайлықпен жыли қойсын ба... салқын 
екен... Жан жүйесi ерiп жүре берген Ұрқия, ең болмаса, жы-
лынсыншы деп бауырына қатты баса түстi.   
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