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ХАЛ ҚАЛАЙ, ЖОЛДАС ХАТШЫ?

«Писание мое есть весь я».
Лев ТОЛСТОЙ

Арманның ойынан осы бір сөз кетер емес. Құлағының түбінде 
ызыңдап тұрып алды. Көңілден сілкіп тастайын десе, еркіне 
көнбейді. Діріл қаққан ағаштың жапырағының сыбдырының 
арасынан да күбірлеп шыға келеді, қиыршық тасқа тиген өкшенің 
дыбысы да осы бір сөзді қайталайды. Жерге үңілсе, әшейінде 
бейберекет шашылып жататын жарма тастар да қомын көтеріп 
қатарға тізіле қалады да, «Хал қалай, жолдас хатшы?» деп көсіле 
кеткендей болады. Алысырақта көше бойына көлденең тартыл-
ған лозунгідегі сөздер де тек осы мағынаны ғана білдіретін 
секілденіп тұр. Бұлтты күнгі буалдыр аспанның қаз бауырында 
жолақ-жолақ болып әрең көрінсе де көз тіккен сайын «Хал 
қалай...» дейді.

Ол өзін орап алған соң осы бір ойдан құтылмақ боп, кілт 
тоқтай қалды. Тіпті жаздың күнгі қапырықта шыбыннан қор-
ғанған жылқы секілді басын шұлғып та қалды. Сонан соң барып 
оң жағына бұрылып еді, қарсы беттегі үйдің терезесіне көзі түсе 
кетті. Бір шынысы жоқ екен. Тігіле қарады. Таңданған пішінмен 
«бұрын байқамаған екенмін ғой» деп үлгергенше және бір ой 
сап ете түсті. «Мүмкін, сол терезенің арғы бетінде біреулер 
өзіне қарап тұрған болар. Теріскей бет болғандықтан сырттағы 
адамға көрінбейді емес пе. Әрине, солай қарап тұр. Әлде ол да 
«Хал қалай...». Ол өз ойынан өзі ұялғандай шұғыл кері бұрылды. 
Ештеңені байқаған жоқ. Бет алдына еш мағына бермей көз 
жіберіп тұр. Мағынасыз көзқарас. Жоқ, енді байқады. Анау бір 
бойжеткен өзіне қарап тігіліп тұрған жоқ па. Иә, нақ солай. 
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Көзін айырмайды. Бірақ үн қататын түрі жоқ. Мелшиіп тұр – 
сыр бермейді. Арманның қабағы өзінен-өзі төмен қарап жабыла 
берді. Тіптен еңсесі түсіп барады. Ол осы кезде барып өзінің мына 
қолайсыз қылығынан қысылды. Қас-қабағын көтерер мүшкіл 
жоқ, төмен қараған күйі төмен жүріп кетті. Енді айналаның бәрі 
соның ізін санағандай. Денесі де еңкіш тартып, салмағымен алға 
басып, елпілдете жөнелгендей. Жылдам жүріп келеді. Екпіні осы 
жүрісімен жер түбіне де жетердей жедел. Үн-түнсіз. Әлгі ыза 
қылған ызың ізін суытып кетті. Ойына ештеңе оралар емес. Ол 
әлден уақытта барып нақ құлағының түбінен естілген үннен селк 
етіп тоқтап, басын көтерді.

– Хал қалай, жолдас хатшы?
Алдында тұрған – осыдан екі күн бұрын бір мекемеде қызмет 

атқарған жасы өзінен әлдеқайда ересек кісі. Екі күн бұрын кез 
келген жерде «біз қызметтеспіз» деп жүретін. Өзіне қалыптасып 
кеткен әдетімен кез келген сөзін «ау, коллега» деп бастайтын. 
Міне, енді сол кісі де үйреншікті «коллегасын» үйіне қалдырып 
кеткендей «хатшы» деп тұр. Онымен қоймай, мына қосарлап 
қойған «жолдасын» қайтерсің. Әлде осы екі сөз қосақталып 
жүрмесе, қожырап кете ме екен. Олай емес шығар. Ендеше, мына 
кісінікі мысқыл болар. Солай екен ғой, шамасы...

Арман осы кезде барып айналасына аңғара көз тастады. Қарсы 
алдындағы кең қабырға мен еңселі есік – өзінің күнде келіп 
жүретін жері. Аспан да, айнала да бәз-баяғы қалпында. Мекеме 
басшысы қанша қаталдық жасаса да есікке ене беріп, басқыш 
маңына атып ұрып кететін темекінің қалдықтары қылтиып-
қылтиып қобырсып жатыр. Өзі де талай сөйткен. Дәу де болса 
мына кісі де сол темекінің қалдығын атып ұруға шыққан болу 
керек. Бірте-бірте ойы орнығып, дегбірі басыла бастады. Әлгі 
кісінің жүзіне енді қараса, күлімдеп тұр. Бұл көңілін онан сайын 
орнықтыра түсті.

– Хал қаз қалпында, кол-ле-га, – деді бұл да күлімсіреп.
– Мұнда неғып жүрсің таң алакеуімнен?
Арман не айтарын білмей, сәл дағдарып қалды да, артынша:
– Сізді көріп қайтуға келіп едім, – дей салды.
– Мені сағынып-ақ қалғаның ба?
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– Енді қалай?
Ол кісі де жүзіндегі жылуын жимай тұр.
– Мені қазірше сағынбай-ақ қоя тұр. Ал басқа жұмысқа келсең, 

қане, ішке кір, төрлет.
– Жо-жоқ. Бөлмеге бармаймын. Мен тек сізге ғана жолығуға 

келгенмін. Жүзіңізді көргеннің өзі қандай ғанибет. Енді қайтайын. 
Сау болыңыз, коллега!

Арман бұрыла салып, аяғын әдейі әлтек-тәлтек басып жүре 
берді. Баяғы бір кезде асыр салып жүгіретіндері есіне түсіп, тіптен 
өкшесін ыршытып-ыршытып алады. Ол анадай жерге барғанда 
«сау бол, коллега» деген дауысқа бір қырын бұрылып қарап алды 
да, әлі де күлімсіреп тұрған бейнеге көзі түсіп, «привет!» деп, оң 
қолын бір көтеріп қойып, алға жүре берді.

Ол сол қалпымен кеңсесіне келсе, ауызғы бөлмеде бір кісі 
күтіп отыр екен. Өзіне көптен таныс адам. Таңертеңнен мұнда 
неге келді екен деген ой тежей бергенде.

– Хал қалай, жолдас хатшы? – деді әлгі кісі. Арманның денесі 
дір етті де, диванға отыра кетті. Жауап түгілі, сәлем де берген жоқ.

– Кабинетіңе кірмейсің бе, Арман.
Дауысы жайбарақат. Арманның мына дөрекілігін, сәлем бер-

мей ізетсіздік жасағанын байқамаған жандай жайма-шуақ. Өзі 
орнынан тұрып кабинет есігіне жақындай берді.

Арман амалсыздан орнынан тұрып, кабинетінің есігін ашты. 
Ішке кірген әлгі кісіні бұрын өткізейін деп еді, ол ыңғай бермей, 
соң кірді.

Екеуі кішкене ғана үстелдің екі жағындағы орындықтарға 
барып, қарама-қарсы орналасты.

– Арман, неге ренжіп жүрсің?
Ол және біраз үстелдің үстін сұқ саусағымен ары-бері шұқылап 

отырып:
– Аға, осы менің әрекетімнен бірдеңе шыға ма? – деді басын 

кербез көтеріп.
– Тапсырған тізгінді қолыңа алмай жатып қолбырауыңа жол 

болсын! Жұрт сеніп тапсырған жоқ па?
– Сеніп деймісіз, – деді ол шапшаң. – Білмеймін, сеніп тап-

сырды ма, әлде тәлкекке тапсырды ма?
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– Бұндай дегбірсіздікті қайдан тауып алып жүрсің? Тәлкек 
деп жүрген кім?

– Әлгі сіз айтқан сөзді бүгін үш адамнан есіттім. Біріншісінде 
көңіл аудармаған сияқты едім, тіптен ептеп бойым да көтеріліп 
қалған. Екіншісінде көңілге кірбің кірді де, езіле түстім. Ал қазір 
сіз және айтып отырсыз. Қалай түсінейін осыған?

– Ал сен оған оп-оңай түсін. Ешқандай сөзді бөліп-жарып 
қарама, ұсақтама, езгілеме. Өз мағынасында өзгеріс енгізбей 
түсіне бер. Осы екі күнде бойыңда өзгеріс қалған не бар? Бәрі 
де баяғы қалпында. Ойың да солай қазірше. Осыны түсін, сонда 
көп болса ойланбайтын боласың. Шөп-шалам, шөгір секілді 
әңгімелер сенің бойыңа лайық емес. Осыны түсін.

...Иә, Арманның да түсіне алмай жүргені осы болатын. Өзгере 
қойған ештеңе жоқ-тын. Бар өзгеріс – осыдан екі күн бұрын оны 
аудан жастары өздерінің жетекшісі етіп сайлады. Нақ сол күні 
оның ойында ештеме болған жоқ. Тіптен конференция соңын-
да өзінің бұрынғы қызметтес коллективінің делегаттарымен 
араласып, баз баяғы қалпымен жүре берген. Тек, сол күні 
кездесе қалған кісінің бәрі де бұның өз атын атауды қойып, 
«жолдас хатшы» деп, құттықтау сөздері мен әзіл-оспақтарын 
аямай-ақ үйіп-төге беріп еді. Оларға Арман не айтарын білмей, 
тіпті ойыны ма, шыны ма, анықтай да алмады. Кеше демалыс 
күні болды да, ешкімге кездескен жоқ. Тіптен хатшы болып 
сайланғаны ойына да келген жоқ. Бар әңгіме бүгін таңертеңнен 
басталды. Үйден ертелеп шығып қызметке келе жатқан. Бағыты 
жаңа мекемесі – аудандық комсомол комитетінің кеңсесі. Үйден 
ұзап шыға бермей-ақ бір таныс кісі кездесе кетті. Бірер жас болса 
да кішілігін ойлап сәлемді Арман берді. «Хал қалай, жолдас 
хатшы?» деді сол жігіт сәлемін қабыл алған соң. Арман әрілеу 
барып, артына мойын бұрса, әлгі кісі соңынан қарап қозғалмай 
тұр екен. Нақ осы бір мезгіл оның ойын онға бөлген. Табан 
астында өзгеріп сала берді. «Ойпырмай, осы мен хатшы екенмін 
ғой. Басқа жұрт та маған осылай тігіле қарап тұрған болар. Бәрі 
де әжуалап, мысқылдап қарайтын сияқты» деген ой өзінен-өзі 
үйіріле берді. Содан кейінгісі осы.

– Аға, мен тіптен неден бастап, немен аяқтарымды білмей 
отырмын. Қалай етемін, қалай істейін.
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– «Жолдастар!» деп баста, – деді Тәңірберген. – Есіңде болар, 
«Жолдастар!» деп бастағаның.

Арманның беті ду ете қалды. Оқуда жүргенде қыстың күндері 
суықта жүріп-жүріп, жылы бөлмеге келгенде құлақтың ұшы шы-
мырлап жүре беретін. Қазір де нақ солай, шымырлай жөнелді.

...Есіне баяғы оқушы кезі түсті. «Жолдастар!» деп айтқаны да 
рас. Арман бастауыш мектепті ауылды жерде бітірді де, бесінші 
кластан бастап аудан орталығына келді. Мұндағы мектептің 
талабы күштілеу, орысша-қазақша кластары қатар бар. Сабақ 
үлгерімі тәуір бала деген атаққа іліне сала-ақ кітап оқуды көбейтті. 
Ұсынысы көзге түсті ме, әлде өте жақсы оқуы ма, әйтеуір, сегізінші 
класқа өткенде мұны оқушылар комитетінің председателі етіп 
сайлады. Тіптен сол жиналыста Арман жоқ болатын. Мектептің 
оқу ісінің меңгерушісі бұған да себеп тауып, сыртынан сайлап 
жіберіпті. Ертеңіне кешке-ақ комитет мүшелерінің жиналысы 
болды. Арманның ат тонын алып қашқанына қарамай, мәжіліс 
жүргізуді, онда алдағы кезде не істеп, не қоятынын белгілеуді 
өзіне жүктеді. Оның үстіне мәжілісті орыс тілінде жүргізуі керек. 
Мұның бәрін міндеттеген – оқу ісінің меңгерушісі. Мәжіліске 
өзі де қатысып отыр. Арман амалсыз орнынан көтеріліп, әдетте 
класта мұғалімдер отыратын жалғыз орындыққа барды. Ол 
үнсіз біраз тұрды. Мұның қолайсыз екенін де өзі сезіп тұр. Сол 
қолайсыздықтан құтылу үшін жұрт жиналғалы бері бірінші рет 
алдына тік қарап «Жолдастар!» деген сөз айтты. Бұдан басқа сөзге 
тілі келмеді. Қайтып жұрттың бетіне тік қараған да жоқ. Үнсіз 
тұра берді. Әлден уақытта барып оқу ісінің меңгерушісі:

– Басқа айтатын сөзің жоқ па? – деді баяғы бір сабырлылығынан 
айырылмай. Арман үнсіз. Басқа оқушылар болса, құлаққа ұрған 
танадай жым-жырт. – Басқа мәселе жоқ болса, тарайық. Келесі 
мәжілістің қашан шақырылатынын Арман қосымша хабарлар.

Оқу ісі меңгерушісінің соңынан дүр етіп басқалар да тұр-
ды. Бәрі кластан шыққан соң барып, қолына ұстаған бір парақ 
қағазын умаждап-умаждап бұрышқа атып ұрған Арман мек-
тептен сылбыр басып шықты да, үйіне қарай жүгіре жөнелді. 
Сондағы оқу ісінің меңгерушісі осы Тәңірберген болатын. 
Келесі мәжілістерде қақалып-шашалып болса да жиналысты 



10

Арманның өзі басқарды. Бара-бара мектеп емес, одан да көлемді 
мәжілістерде де сөз сөйлеуге төселіп алған болатын...

– Есімде ғой, аға. Ол бір балалық болатын. Сондағы оқушылар 
комитетінің мүшелері кездесе қалса, осы кезге дейін: «Біз 
тарихтағы ең жылдам өткен мәжілістің куәсіміз», – деп қылжақ-
тап жүреді. Сол жолы сіз әдейі істедіңіз ғой, аға, – деді Арман 
ептеп бойын жия бастаған соң.

– Неге әдейі істейін. Басқарушы өзің болған соң өзің басқарсын 
дегенмін. Ал сен біздің үмітімізді ақтадың, – деді Тәңірберген 
де жүзін жылытып. Осы кезде есік ақырын ашылды да, райком 
қызметкерлерінің бірі кірді. Ол бірер аттап орнында тұрып 
қалды. Арманға қарағанмен үн қатқан жоқ. Әлгінде де кіріп 
келген бойы үнсіз тұрып қалған соң Арман «соң келерсіз» 
деп жол болсынын айтып жіберген. Міне, енді және келіп тұр. 
Қолында бір дода қағазы бар. Өзі қатты құрметтейтін мына 
кісімен сөйлесіп отырғанда бұлайша қайта-қайта келе беруі 
ұнамай кетті Арманға.

– Айттым ғой сізге соңырақ келіңіз деп.
– Мына қағаз...
– Қағазды да соң көрерміз. Бара беріңіз!
– Кешірерсіз!..
Ол бұрылып шығып жүре берді. Енді Тәңірберген де сал-

мақтана қалды.
– Арман, мен саған балалығыңды еске салайын деп келгенім 

жоқ. Мұқтаж айтайын деп келдім. Мұқтаж болғанда да үлкен 
мұқтаж, ел мұқтажы. Біздің биыл жаңа мектеп салып жат-
қанымызды білесің. Сол мектептің құрылысы әлі басталған жоқ. 
Интернат қана бітті. Балалар орналасып та алды. Оқу болса 
басталды. Көмек керек. Көмек болғанда, сенің комсомолдарыңның 
көмегі керек. Біздің ауылға барып, жастармен ақылдасып көрсең. 
Осыны айтуға келіп едім.

Арман тосылып қалды. «Комсомолдар қандай көмек ет-
пекші?».

– Аға, олар не істей алады?
– Оны өздерімен сөйлес.
– Мақұл, аға. Тіптен ертең барайын.
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– Жоқ, ол бола қоймас. Сен әуелі қызметіңмен, қыз-
меткерлеріңмен таныс. Сонан соң кел. Әйтеуір, созбалаңға салып 
жібермей тез кел.

– Жарайды, аға.
– Ал, сау бол. Айтпақшы, сен әлгінде тіптен «өзімді өзім 

түсінбей тұрып, мына қызметті қалай түсінемін» деп едің-ау. 
Соны бүгін-ақ түсіне бастапсың, оны өзің байқадың ба?

– Жоқ.
– Әлгі жігітті екі рет бөлмеңнен қуып шықтың ғой. 
Арман қысылса да ақталғысы келді.
– Сізбен әңгімелесіп отырдым ғой, аға.
– Асығыс қағаз болса, менің де күте тұруыма болатын еді. 

Бірақ жұмыста тәртіптің де болғаны жақсы. Оның да дұрыс. Ал 
мен кеттім.

Арман орнынан қонағымен қосыла көтеріліп, есіктің алдына 
шығарып салды.

Қайта келіп орнына отырған соң ертеңгіліктен бергі уақиғаны 
ой елегінен бір өткізіп алды. Әлгі Тәңірберген айтқан уақиға да 
қағажу қалған жоқ. Енді келсе, бетінен алмай қолындағы қағазын 
жылдам қарап шығуға бел буып отыр. Бірақ ол жігіт қайта кірген 
жоқ. Жарым сағат күтті, жоқ. Бір сағат күтті – әлі жоқ. Тіпті бұл 
бөлмеде адам бар екен-ау деп ойланып, есік ашатын адам жоқтай, 
жым-жырт.

Арман орнынан әрең қозғалып есік алдына барды. Тұтқаны 
ұстап және бір тоқтады. Сонан соң жылдам жұлқи ашып қабылдау 
бөлмесіне шықса да, қарсысындағы есікті ашып бөлмеге кіріп 
барды. Барлық қызметкерлер өз орындарында қағазға үңіліп, 
үнсіз отыр.

– Сәлем бердік, – деді Арман айналасына бір қарап алып, 
ешкімге көз тоқтатпай.

– Сәлеметсіз ба? – деді олар да енді ғана орындарынан 
қозғалып.

– Менің кабинетіме жиналайықшы!
Ол бұрылып жүре берді. Барлық қызметкерлері соңынан еріп 

кабинетіне бірге кірді.
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***

– Менің ұсынысым біреу-ақ: ертеңнен бастап түгелімізбен 
барып, мектеп құрылысына көмектесейік. Біріміз де қалмайық.

Мұны айтып тұрған – ұзын бойлы, атжақтылау келген 
шегір көз жігіт. Ол манадан бері үнсіз отырған. Орнынан ары-
бері қозғалып қойғаны болмаса, тіс жарып дыбыс шығармаған 
болатын. Енді, міне, «кімде қандай ұсыныс бар» деген сөзді есіте 
сала-ақ, орнынан атып тұрып ұсынысын жариялап жатыр. Оны 
да басқа біреу көлденең шығып қала ма дегендей асыға-аптыға 
айтып тұр. Ұсынысын айтып болды да, орнына қайта отыра кетті. 
Айналасымен жұмысы да болған жоқ.

– Өз жұмысымызды қайтеміз? – деді екінші бұрышта отырған 
жігіт орнынан тұрмай-ақ. Тіптен шегір көзге мойын да бұрған 
жоқ. Шегір көз орнынан қайта тұрды.

– Екі-үш күнге ештеңе етпес. Бітіреміз де қайта ораламыз.
Жұрт ду күлді. Шегір көз орнына қайта отыра берген болатын, 

мына ду күлкіден соң және көтеріле түсті де:
– Ей, неге күлесіңдер? Басқалар бар емес пе, солар істей 

тұрар, – деп айналасына көз тастап алып, енді маңғаздана түсіп, 
қайта отырды. Оның дауысы шаңқ етіп шыққанмен, көпшіліктің 
күлкісіне көміліп, естілмей кетті. Табан астында басталған абыр-
сабыр басылғанша ешкім қайтып қара көрсете қойған жоқ. Осы 
себеп болды ма, жұрт та тез тыныштала қалды.

– Не істейміз? – деді бастауыш ұйым секретары, «енді қашан 
айтасыңдар?» дегендей, әркімнің бетіне бір қарап.

– Мен айтсам бола ма? – деді алдыңғы жақта отырған бір 
жігіт орнынан көтеріліп. Комсорг мына қиын-қыспақтан алып 
шығатын адам таппай тұрғанда әлгі жігіттің рұқсат сұрай сала-
ақ жауабын күтпей, мінбеге қарай жылжи бергеніне риза болып 
кетті де, басын изеп орнына отыра салды. Әлгі жігіт маңғаз басып, 
мінбеге көтерілді. Жайбарақат. Айналасына көз тастап алды 
да, президиумда отырғандарға қарап, өзінің ұсынысын жасай 
бастады:

– Мектеп құрылысын тез бітіру керек екені рас. Бітіру керек. 
Мектеп керек. Оған бөлінген қаржыны да осы клубта отырып 
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дауысқа салып шешкенбіз. Ол жолы мұндай мәселе айтылған 
жоқ еді. Айтылғанда бірақ шешетін едік. Енді көмек дейді. Одан 
тартынатын біз жоқ – көмекке дайынбыз. Бірақ соны қалай 
жасаймыз? Бізге түсініксізі осы. Осында жолдастар жұмысымызды 
тастап түгел барайық дейді. Оған да қарсы емеспін. Бірақ қалай 
барамыз? – Ол әлгі шегір көз жігітке тіктеп қарап алды. Сонан 
соң мойнын бұрып өз комсоргына қарады. Көз қиығын Арманға 
да бір қадағанмен көп аялдатқан жоқ. Сөзін ілгері жалғастыра 
берді. – Мен тракториспін. Көмекшім де осында. Ертең екеуміз 
бірдей мектепке кетсек, тракторды шайтан айдай ма? Ол сенің 
қойың емес, «ау» деп дауысыңды бір шығарып қойсаң, иіңе көне 
беретін. Сендердің де біреуің келгенмен екіншің күні-түні қойды 
жалғыз баға алмассың. Демек, бұл да болмайды. Сондықтан не 
істеуіміз керек?

Ол осыдан кейін үнсіз тұрып қалды. Арман әлгі шегір көз 
жігіттің қойшы екенін түсінді. Өйткені мынау тракторист жігіт 
сөзін соған қарап нықтап тұр. Арман осы бір сөздердің көбінің 
өзіне айтып тұрғанын да түсінді. Немесе, кімнің қандай қызмет 
атқаратынын бір колхоздың жастары білмеуші ме еді. Әрине, 
біледі. Білмейтін – жалғыз Арман. Жағдайды жөндеп біліп 
алмай, араласуыңа жөн болсын деп тұрған секілді. Әлі үнсіз. Не 
де болса, бұл тыныштықты бұзу керек, бірдеме деу керек.

– Сонда сіздің ұсынысыңыз қандай? – деді Арман. Әлгі жігіт 
бетіне тіктеп қарап алды да:

– Менің ұсынысым мынадай: әрбір комсомолец мектеп 
құрылысы үшін бес жүз кірпіш құйып беретін болсын. Бірге құя 
ма, бөлек құя ма – өз еркі. Тіптен түнде де құйсын. Ал фундамент 
құю дейтін мәселені былай келісейік. Демалыс күндері сенбілік 
жариялансын. Мүмкіншілігіміз барымыз түгел жиналайық та 
бітірейік. Міне, менің ұсынысым осы.

Ол орнына барып отырды. Көпшіліктің бірі «бәрімізге сайман 
қайдан табылады?» дей беріп еді, әлгі жігіт «оны комсоргқа 
тапсырамыз» деді нығыздап. Бұл ұсыныс алғашында ожарлау 
көрінгенмен, жұрт жапа-тармағай қолдап жатқан соң Арманның 
да көңіліне қона кетті. Басқа ұсыныстың ешқайсысы баянды бола 
қоймаған соң көпшілік осы ұсынысты қол көтеріп бекітіп алды.
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Ертеңіне Арман мектепке келді. Тәңірбергенге кездесіп 
тындырып қайтқан жұмысын айтпақ. Ептеп өзі сыйлайтын 
ағасының өтінішін тез орындағанын сездіріп, мақтаныш та 
көрсетпек. Директор орнында жоқ екен, аздап күтуге тура келді.

– Ал, не жаңалығың бар, жолдас хатшы? – деді Тәңірберген 
бөлмесіне кіріп келе беріп, бас киіміне қолын созып. Сәлемдескен 
соң өз орнына емес Арманның қасына келіп отырды. – Айта бер.

– Комсомолецтермен келістік, аға. Сіздерге көмек беретін 
болды.

Арман кешегі жиналыста болған жағдайды айтып, ара-ара-
сында өзі түйген ойын өлшеп-пішкен жағдайларын тәптіштей 
баяндап отыр. Әңгіме ұзай түскен сайын Тәңірбергеннің жүзінен 
әлгіндегі жаймашуақтық байқалмайды, қаталдана, әжімі көбейе 
түскендей көрінеді. Арман болса, оны өз сөзін ұйып тыңдадыға 
жорып отыр.

– Арман, кеше жиналысқа колхоз басшыларынан ешкім 
қатысты ма өзі? – деді Тәңірберген Арман әңгімесін аяқтай 
бергенде.

– Жоқ. Оның не қажеті бар?
– Иә, олар қатыса алмады ғой, кеше ауданда жүрген. Менің де 

қатыса алмағаным өкінішті болған!..
Арман аң-таң. Әрине, жиналысқа колхоз басшыларының 

қатысқаны мақұл. Оны өзі де біледі. Бірақ кеше сол басшылар 
аудан шақырды деп, басымен қайғы болып кетсе ше? Оның үстіне 
қаралып жатқан мәселе де шаруашылыққа байланысты емес. 
Өздері өткізе беруіне болмай ма? Болады. Демек, бүліне қойған 
ештеңе жоқ деп түйді ол ойын.

Тәңірберген де осыны түсінді.
– Әрине, өздерің өткізе беруге болады. Дегенмен мына мә-

селелерді колхоз басшыларымен келісіп алу керек еді. Сол жаққа 
жағалап қайтсақ қайтеді. Жүр, барып қайтайық.

Арман қарсы сөз айтқан жоқ. Тәңірбергенге ілесіп, сыртқа 
шықты. Ауылдың қақ ортасын аралап өзен ағатын. Соның суы 
мол болмағанмен, көктем кезінде көрсететін құқайы әжептәуір. 
Кей жылдары ауылды екіге бөліп, жұртты қатынастырмай 
тастайтын. Мектеп өзеннің күңгей бетіндегі төбелерге бауырлай 
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орналасқан. Ал колхоздың кеңсесі өзеннің теріскей жағасындағы 
жазықта. Сондықтан мектеп тұсынан анық көрініп тұратын. 
Гараж алдында қараңдап көрінген адамдардың саны біршама. 
Жүрген жолдары жалғызаяқ болғандықтан, қатарласып жүріп 
әңгіме айтудың ыңғайы келе бермеді. Екеуі де үнсіз. Оның есесіне 
гараждың алдына келе беріп, келте-келте қайырылып, өктем 
естілген әңгіменің үстінен шықты. Ұстахананың қабырғасына 
баттитып тұрып үлкен әріптермен жазылған жарнама ілініпті. 
«Бәрің де жексенбілікке шығыңдар» деп жазылған алғашқы 
қатарын оқығаннан-ақ оның не туралы екенін түсінген Арман 
аржағына зер салған жоқ. Оны оқып тұруға колхоз партия 
ұйымының секретарының зілді шыққан үні мұршасын да кел-
тірмеді.

– Сәламатсыз ба? – деді ол Арманға қолын селсоқ ұсынып. 
Әп-сәт бұрғаны болмаса, жүзін де жөндеп көрсеткен жоқ, 
алдында тұрған комсоргіне қараған бойы әңгімесін соза берді. – 
Мына комсомолдарыңыз жұмыстың қызу кезінде қыңыр мінез 
көрсетіп тұр. Негізгі жұмыстың өзіне қол күші жетпей жатқанда 
жексенбілік жариялапты. Кімнен сұрадыңдар оны, комсорг 
жолдас! Сөздің аяғы өзінен ауытқып, комсоргке тиіп жатқанын 
сезген Арман әңгімеге араласпай тұра берді. Арманды көрген соң 
бел алайын деді ме, әлде өзі де тығылып тұрған ба, комсорг әлгі 
сөздің шаужайына жармасып жатыр.

– Немене, мектеп салу, сонда негізсіз жұмыс па? Оны кім 
істейді?

– Рұқсатсыз да бір жұмыс істеуге бола ма өзі. Жұмыс істесең 
рұқсат сұра, оқу оқысаң рұқсат сұра, жексенбілік жасасаң да 
рұқсат сұра. Енді рұқсатты тіптен...

Соңғы сөзді айтқан жігіт ойын аяқтамай теріс бұрылып кетті. 
«Әй, сені ме!» дегендей бейіл білдіріп, бұрыла берген парторг 
соңынан аңырып қарап қалғаны болмаса, үн қатып үлгере алмай 
қалды.

– Бұлар, ең болмаса, менен сұрамай ма. Бригадирден де рұқ-
сатсыз тірлік ете ме екен? Бұлай болмайды. Менің айтқанымды 
орындамайтын адам менің бригадамда жұмыс істемейді. Міне, 
осымен сөз бітті, ақсақал, – деді тұла бойынан еңбекке деп алып 
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ұшып тұрғандай бейіл көрінбесе де қодырайып тұрған жігіт. 
Сөзін парторгке қарап, нығыздап айтып тұр. Сөз саптауынан 
оның бригадир екенін, мінезіндегі өзімшілдік мына жұрттың 
арасында әжептәуір беделі барын аңғартқандай.

– Сонда комсомол ұйымы сіздің ғана айтқаныңызды орындау-
ға тиісті ме? – деп сөзге Арман араласты.

Бригадир оған оқырая бір қарап алды. Түрінен «сен кімсің?» 
деген сұраудың нышаны сезіледі.

– Иә, менің... – деп бастай берген сөзін комсорг бөліп жіберді. 
Ол Арман мен Тәңірбергенді арқа сүйеді ме, батыл сөйледі.

– Жоқ, сіздің емес. Бұл – комсомол-жастар бригадасы. Сон-
дықтан комсомол ұйымының нұсқауын орындайды. Егер сіз 
бүйтіп қыңырая берсеңіз, мәселе қоюымыз мүмкін.

– Қандай мәселе?
– Мәселен, комсомол ұйымы жастар коллективінің басқаруды 

сізге сенбейміз деп шешім қабылдаса, қайтесіз?
Тәңірбергеннің мына бір сөзі жұрттың бәрін селт еткізді. 

Парторг ойлана қалды. Бригадир бұл сөздің байыбына бара 
алмай тығырыққа тіреліп қалды. Арман болса, Тәңірбергеннің 
бетіне үңілді. Ол күлімсіреп тұр. Әлден соң барып:

– Тәке, сонда жастардың мына әрекетін сіз де қолдап тұрсыз 
ба? – деп таңданды парторг.

– Жоқ, партия ұйымымен келіспей, жұртты дүрліктіруін ма-
құлдамаймын. Ал бірақ мына өз коллективінің правасы туралы 
мәселелері дұрыс. Егер ертең мына Армандар өз бюросында 
«мектептегі комсомолецтеріміз бен пионерлерімізді тәрбиелеуді 
сеніп тапсыра алмаймыз» деп қаулы қабылдаса, мен де шама-
шарқымды ойлап, шешімге келуім керек емес пе? Соны айтамын 
тек.

Бригадир Арманға тігіле қарап алды. Лауазымын білмесе де 
«бюро» деген жалғыз сөз-ақ көп нәрсені аңғартып тастағандай. 
Парторг Арманға бұрылып:

– Сіз қашан келіп едіңіз? Қане, кеңсеге барып сөйлесейік, – деді 
де, бұрылып жүре берді. Анадай жерде әңгіменің аяғын бағып 
үнсіз тұрған, әлгінде «рұқсат» туралы біраз сөз айтқан жігіт 
соңдарынан айқайлап.
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– Сонымен ертең сенбілікке шығамыз ба, жоқ па? – деп еді 
парторг мойнын бұрмай.

– Шығасыңдар! – деп ілгерілей берді.
...Сенбі күні таңертең құрылыс басына келген парторг көппен 

бірге бір-екі зембіл тас тасып, жұрттың бәрі жұмысқа қызу 
кіріскен кезде Арманға келіп ұсыныс жасады.

– Жігіттер қызу кірісті. Енді мұнда болудың қажеті шамалы. 
Шаруашылықты аралап қайтсақ қайтеді.

– Мен осында болайын, аға. Сіз өзіңіз аралап қайтыңыз. Менің 
жастарымның бәрі осы жерде ғой, керегі де солар емес пе?

– Олардың жұмыс орнын көргеніңіз мақұл емес пе?
– Дегенмен осында болайын.
– Мейліңіз білсін.
Түс қайта жұмыстың қарқыны бәсең тартайын деід. Көп 

көмегі көл дегендей, әжептәуір нәрсенің бойы көрініп қалған. 
Мойнына қызыл галстугін тағып, асыр салып жүрген оқушылар 
үзіліс сайын тұра жүгіріп құрылыс басына келіп, өз мөлшерін 
айтып кетеді. Олар тіптен құйылып жатқан фундаментті 
қабырға-қабырғасымен бөліп-бөліп еншілеп алған. Ағаларының 
қарқынына өздерінше әбіржіп күйіп-пісіп, бір-бірімен шекісіп 
те қалады. Әлгінде ғана «біздің қабырғамыз бәрінен де бұрын 
бітеді» деп, қуанышын қолтықтап кеткен топ қазір келіп реніш 
білдіріп тұр. Өйткені бұл қабырғаның қазіргі жағдайы көздеріне 
қораш көрінген секілді.

Балалардың осы бір іштей арбасуы қамшы болатын секілді – 
жастар өзара күліп алса да қарқындарын бәсеңдетпеуге ты-
рысады. Дегенмен қазіргі қарқын баяу. Арман жұрттан қалмай-
ақ әрекет етуде. Суға да, балшыққа да аянбай қойып кетеді. 
Тәңірберген ара-тұра келіп «дем алып алмайсың ба?» деп кеңес 
берсе, маңдайындағы терін бір қағып тастап, зембілге немесе 
күрекке ұмтылады.

Бесін ауа Тәңірберген және келді.
– Бүгін жұмысты осымен доғарсақ қайтеді, Арман?
– Неге ағасы?! Қайта қарқын барда біраз қалықтатып тас-

тағанымыз жөн емес пе? Бары-жоғы екі-ақ күн ғой, несі кетер 
дейсіз. «Бір күнге өгіз өлмейді, екі күнге иесі бермейді» дейтін 

2-269
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мақал бар емес пе? Және қайтып сенбілік жасауға колхоз бас-
шылары да рұқсат бермес.

Арман сөзін өзінше қуақыландырған болды, бірақ ол Тәңір-
бергенге ұнаған жоқ.

– Олай деме, Арман. Кешегі келісім бойынша жастар түнде 
жұмыс істеу керек. Қазір ептеп тыныққан жөн. Ертең де жұмыс 
істейміз ғой.

Ол осыны айтты да комсоргке кетті. Қалған мәселе сөз та-
ластыруды қажет етпейді деген қорытындыға келді. Арман да 
бұдан ары ол шешімге араласқан жоқ.

Кешкілік қырман басы өте әсем болып көрінеді екен. 
Алыстан қарағанда ауыл шетіндегі төбе басына жұлдыздардың 
бір тобын торға салып іліп қойған сияқты. Олардың жымың 
қағуы аяғындағы тұсаудан кібіртіктеп кете алмай тұрған тірі 
мақұлықтың әрекеті іспеттес. Осы бір сәуленің жымың қағуы 
әр кезде де Арманның көңілін қытықтайтын. Ол мезет көзін 
тайдырып, алдындағы бағананың басындағы шамға қарады. 
Жоқ, бұл шамнан ешқандай қимылдың қисыны байқалмайды. 
Қайта кірпігін күйдіргендей, қабағын төмен тартады. Алыстағы 
шамдарға қараса, әлі де беймаза мінезі. Енді ауыл арасындағы 
шамдарға көз тіксе, олардан да ештеңе сезілмейтін секілді. 
Қайта қатар сап түземей немесе шоғырланбай әр жер-әр жерде 
секейіп-секейіп жеке тұруы көзге қораш көрініп, көңілге қаяу 
түсіреді. Сол шамдарға қарасаң, түнгі ауыл топ-топқа бөлініп, 
айналасына қою қараңғылықтан қабырға жасап, қамалға айнала 
қалған секілді. Арманның өзі тұратын селосы да қала әлпетіне 
келе қоймаған, көне болса да көкке көтеріліп тұрған нышаны 
жоқ, екі-үш қана түзу көшесі бар село. Дегенмен оның түнгі 
көрінісі өзгешелеу болатын. Әлгі ұзыннан-ұзақ шалқалай түсіп 
жатқан екі-үш көшенің бойындағы шамдар тізілген моншақ 
болмаса да кетік адамның тісіндей бір қатарда бой түзеп 
тұратын. Әлде содан ба, немесе ығы-жығы үйі көп болғандықтан 
ба, мына ауылдың түнгі бейнесінен өзгеше еді.

Арман қырман басына жеткенше осы бір ойдың төңірегінен 
шыға алмады. Күні бойы не істеп, не қойғанын есіне де алған 
жоқ. Мұнда келген соң да біраз уақыт сенделіп жалғыз жүруіне 
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тура келді – комсорг келмепті. Басқа жұртпен шүйіркелесіп 
кете алмады. Сондықтан бар тапқаны әр жерде күмбез-күмбез 
боп үйіліп жатқан бидайдың арасын аралап, шетіректі торлап 
жүрген. Әлден уақытта:

– Комсоргің анау шетте жүр, – деген дауысқа кері бұрылса, 
анадай жерде бір қарттың қасында комсорг тұр.

– Тіптен кешігіп келдің ғой, – деді ол комсоргқа кейіс 
білдіргендей қалып көрсетіп.

– Әлі уақыт бар, несіне асығамыз, – деді комсорг та дауысынан 
ешқандай өзгеріс байқатпай.

Жұрт жиналып жұмысқа кірісті. Жұмыстың негізі – астық 
түсіру, астық тиеу, бар механизмдерді пайдаланып астық 
тазарту. Барып қайтар жолы біраз болғандықтан, машиналар 
кешігіп, ара-тұра үзіліс болып қалады. Мұндайда жігіттер 
күмбезделген астықты жамбасқа алып жата-жата кетеді. Тыным 
таппай жүрген бір топтың арасынан шықпай қойған Арман 
енді бір мезет шеткеректегі үйілген бидайдың ық жағына барып 
жантайды. Аздап дем алып алмақ. Шалқалап жатып аспанға көз 
тікті. Аяғын көсіле түсті. Қойын-қолтығына су-су етіп төгілген 
бидай қытығын келтіреді. Ойы алысқа ұзап кетті. Үш күннен 
бергі әрекеті енді елес бере бастағандай болды. Тәтті қиялдың 
құшағына тұншыққан Арман аздан соң қатты ұйқыға кетті.

***

– Арман, әлгі жігіт: «Мен ол жерге бармаймын» деп байбалам 
салып отыр.

– Бармағаны қалай?
Қуаныш аудандық комсомол комитетінің нұсқаушысы бо-

латын. Әлгінде Арман оны жұмсағанда ешқандай кедергі болар 
деп ойламаған. Ендігі айтып тұрғаны мынау.

– Шықпаймын да, бармаймын да.
Арман қасындағы тұрған аудандық милиция бастығы 

Байеділдің бетіне қарады. Ол да аң-таң секілді, үн қатпай жаңа 
Қуанышпен бірге келген милиционерге тігілді.

– Жолдас начальник! Ол жігіт «Мені соттасаңдар да, атсаңдар 
да осы абақтыда жасаңдар. Ал жиналысқа бармаймын!» деп 
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орнынан тұрмай жатыр, – деді қолын шекесіне апарып, өкшесін 
тық еткізіп.

Енді Байеділ де үнсіз Арманға қарады. «Не істейміз?» 
деген сұрақты көз қарасы-ақ айтып тұр. «Не істеу керек?». 
Арман қысылды. Айналасына көз тастап, ой сергітпек болып 
еді, керісінше әсер етті. Ығы-жығы жиналып қалған жастар. 
Бұларға не демек? Еріксіз көзі қабырғаға түсіп еді, өзі жаздырған 
жарнама жапсырулы тұр. Одан ешбір қайран болмаса да 
қайта оқып шықты. «Хабарландыру. Бүгін кешкі сағат алтыда 
аудандық мәдениет үйінің клубында село комсомолецтерінің 
ашық жиналысы болады. Күн тәртібіндегі мәселе: «Комсомолец 
Нияз Беркімбаевтың айыбы не?». Келем деушілерге есік ашық. 
«Аудандық комсомол комитеті».

Әлде осы әрекеті ағат болды ма? Аудандық партия комитетімен 
келісіп алмағанына енді өкініп тұр. Амал нешік, кешікті. Жоқ, 
әлде де болса, хабарласа ма? Мына жұртты қалай ұстайды? Ол 
қанша қиналса да ой түйінін қорыта алмады. Жата-жастана 
ойлануға уақыт алқымынан алып тұр. Қысылтаяңнан оны әлгінде 
осы тұйыққа тіреген жігіттің өзі алып шықты. Ол бастығына 
анықтама берген соң шаруам бітті ғой деген кісіше шетірек 
тұрған топқа бара сала, «ойпырмай, абақтыдан шықпаймын деп 
жалынған жанды енді көрдім» деп бар жаңалығын лақ еткізіп 
төге салды. Осы сөзді Арманның құлағы шалып қалды. Не де 
болса нар тәуекел деген шешімге де жетелеген осы сөз.

– Байеділ аға, Нияз қалайда келсін.
– Жарайды, келтірейік. Ол көшеде қызыл киімділермен 

қосақтасып жүрмеймін деп қиқайып жатқан болар. Машинамен 
алып келе қояр.

Шақырушылар кеткен соң Арман және ойланды. «Нияз келе 
ме, жоқ па?». Нақ қазір оның бар мұраты осы Нияздың аяғына 
матаулы тұрғандай. Келмей қалса, абыройы да соның аяғына 
тапталып кететіндей көрініп тұр. Өз әрекетінің қаншалықты 
дұрыс екенін ой елегімен саралап өткізбесе де, есіне кешегі өз 
коллективінің бір айтқаны орала береді.

Кеше райкомға Байеділ келді. Алғашында өткен-кеткен 
мәселені айтып отырған. Арманның көңіліне түрлі-түрлі ой 
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оралғанмен, аудандық милиция бөлімінің бастығының каби-
нетіне кіріп, сәлемдескеннің өзі де мәртебе емес пе деген жағы 
жеңе берген. Сондықтан ықылас-пейіл білдіріп отырды.

– Арман, өткенде конференцияларында кейбір жігіттер 
біздің де атымызға сын айтқаны есіңде болар. Оның бәрі дұ-
рыс. Жөндерміз, жөнделерміз. Маған ой салғаны – «Қызыл ту» 
колхозының комсоргінің әлгібір ара қатынасымыз жөніндегі 
пікірі. Сол жігіттің ойының көбі жаңсақ болса да ішінде іліп 
алар дәні бар. Осы бірлесіп істеу дегенді тілге тиек қып ұран сала 
бергенше іс пен ақылға жүктеу керек сияқты. «Сен, мен» деп 
бөлмей, бірге көтеру керек қой деймін. Міне, мен сенімен осы 
мәселені ақылдасуға келдім.

Конференцияда осындай мәселенің көтерілгені рас. Оны ал-
дымен бастаған – прокурор. Ол өз сөзінің тоғыздан бірін мұр-
нынан жіпке тізгендей етіп, тәртіп бұзған жастардың аты мен 
«батылдығын» сипаттауға арнады да, қалған жағында комсомол 
комитетінің беделсіз, бағдарсыз екенін айтумен қорытты. Осыдан 
кейін сөйлеген бір-екі делегат тіктеп келмесе де, бүйірімен жа-
намалай соғып біраз нәрсені айтып салған. Соның бірі – «Қызыл 
тудың» комсоргі. Ол: «тәртіпсіздікті бірлесе отырып жояйық 
дегенді бәріміз де айтамыз. Сот та, прокурор да, милиция да 
айтып жатады. Ал шын мәніне келгенде, бірінің ісін бірі білмек 
түгілі, шаңын да байқамай қалады. Мәселен, тәртіп бұзған ком-
сомолец өз ұйымында қаралмақ түгілі, кейде оның сотталып 
кеткенін бір-ақ білеміз. Неге алдын ала талқылауға болмай-
ды», – деген. Ол кезде прокурор залдан кетіп қалған еді. Байеділ-
дің айтып отырғаны осы. Арман мұны түсінсе де нақ қазір қолма-
қол бере қоятын жауабы жоқ. Тәрбие мәселесін қанша терең бі-
лемін дегенмен өмірмен ұштастыра қою қисынға келе бермейді.

– Бұл – жалпы мәселе, – деді милиция бастығы. – Ал қазір 
менің саған айтайын дегенім – Нияздың жайы. Оны білесің ғой 
(Арман білетіндігін сездіріп, басын изеді). Сол кеше үйіне мас 
болып келіп және шатақ шығарыпты. Балаларын әбіржітіп 
жолдасына қол тигізген. Бізге әйелі арыз айтып келді.

– Өзі қайда?
– Бізде отыр. Амалсыз алып келгенбіз.
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Арман табан астында бір қорытындыға келе қойды. Оған 
қамшы болған да баяғы «Қызыл тулық» – делегаттың сөзі.

– Аға, былай етсек. Біз селодағы комсомол ұйымдарының 
бәріне хабарлайық. Клубта ашық жиналыс өткізейік. Сонда 
талқылаймыз.

– Әрбір мекемеден келген бейтаныс жұрт сендердің пікір-
леріңді қолдай қоя ма?

Мына сөз Арманға «ондай жиналыс өткізу қолыңнан келе 
ме?» дегендей боп естілді. Тәжірибесі аз екені рас, бірақ өткізеді. 
Жастар қолдау керек.

– Қолдайды аға, өткіземіз.
Осы пікірге бекем бел байлаған соң қарамағындағы адамда-

рын шақырып ақыл салған. Сонда:
– Кім біледі, бұрын мұндай жиналыс өткізген емеспіз. 

Көпшілік деген көпшілік, ырқымызға көнбей теріс жайылып 
жүрмесе, – деген Қуаныш болатын. Басқалар қарсы пікір айт-
қан жоқ. Ақыры комсомол ұйымдарына хабарламай-ақ, тек 
жарнама жазып ілуге ғана, ал жұрт пікірі ауытқып бара жатса, 
әр мекеменің өкілдері бюро мүшелері ретінде сөйлейтін болып 
келісілген.

Міне, қазір оның ойына түсіп тұрған – осы жағдай. Асығыстық 
жасадым ба деген пікір орағытып жүргенмен, көңіліне әзірше 
қона қоймайды. Арман не де болса деп клубқа кірген. Оған 
ілесе кірген топты көрген соң басқа жұрт та солай жылжып, 
ебі келсе, алдыңғы қатардан барып орын алып жатыр. Бұрын 
жиналыс болса телефонның құлағын бұрай-бұрай тораптағы 
қыздардың мезін шығармай жиналмайтын жұрт, онда да келген 
соң президиум столынан ат шаптырым ары барып жайғасып 
жататын жұрт бүгін алға қарай ентелейді. Көпшіліктің ішінде 
көкірегіне сонау бір кезде «КИМ» дейтін значок таққандар да 
бар. Олардың неге келгенінен Арман бейхабар. Әйтеуір, келген 
соң тілектес болар деп түйді. Аз жым-жырттан соң қызған 
мотордай қыт-қыт деп көпшіліктің күбірге басатыны бар емес 
пе? Ол бара-бара гуілге, басу айтпасаң, күркіреген гүрілге 
айналады. Нақ осындай мезетке жеткенде есіктен Қуаныштың 
басы көрінді. Жұрттың бәрі солай бұрылды. Күбір басыла қалды. 
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Демек, Нияздың келгені, Арманның көңілі шалықтап қоя берді. 
Ол Байеділді қолынан ұстап президиумға қарай жүрді.

– Жолдастар! Бүгінгі біздің жиналысымыз жоспарсыз, 
ашық жиналыс. Сондықтан президиум сайлаудың қажеті жоқ 
қой деймін. Күн тәртібіндегі мәселе бәріңізге белгілі. Тікелей 
талқылауға көшсек.

– Ол өзі не мәселе. Байыбына барып алмаймыз ба әуелі, – деді 
арт жақтан біреу.

Байеділ Арманның бүйірінен түртті. Арман түсінді.
– Ол туралы қысқаша түсініктемені аудандық милиция бө-

лімінің бастығы жолдас Тұрғанбеков береді, – деді.
Байеділ болған жағдайды қысқаша баяндап шықты.
Жұрт құлағын соның сөзіне түргенмен, көзін Нияздан алатын 

емес. Ол да алда, жиналысты басқарушылардың деңгейінде отыр. 
Бірақ жеке, шеткерірек. Залдан біреу естілер-естілмес етсе де 
«қатынын төбелеп, қасқайып құрметті орынға отырып алғанын 
қарашы, қасқаның» деп жұртты ду күлдірген. Нияз болса, бар 
құрметті аяғының астына басып қойғандай басын көтермейді. 
Еңкейе-еңкейе мойынға да салмақ түсті, бірақ мына анталап 
тұрған көз оны елең еткізіп жатқан жоқ. Байеділдің сөзінен соң 
Арман орнынан тұрып:

– Сұрау бар ма, жолдастар! – деп еді, әр жерден жапа-тармағай 
ұсыныс түсті.

– Сұрауды Ниязға береміз.
– Жоқ, әуелі әйелі сөйлесін.
– Сөйлейтін не бар. Бәрі түсінікті. Шара қолдану керек.
– Қандай шара қолданасың сонда?
Арман Байеділге отырыңыз деген ишарат білдірді. Нияздың 

жұбайына сөз берді. Қанша қатуланса да көпшіліктің назары 
көз жанарын жапырып тұр. Ол ештеңе айта алмады. «Не 
тілегің бар?» деген сұраққа берген жалғыз жауабы – «түзелсін!». 
Нияздың өзі болса, көзіне үйірілген жасын сүртіп тастап, «не 
айтамын, қателескен болармын» дегеннен аса алмады. Осы бір 
мезет жиналыстың қорытындысы секілді-ақ көрініп еді, Арман 
оны місе тұтпады. «Сөйлеңіздер, жолдастар!» – деп әркімге сөз 
бере бастады.
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Бірінші сөйлеген жігіт Нияздың жер-жебіріне жетіп төм-
пештегенмен, қорытындысын қожыратып алды. Екінші сөйлеген 
жігіт сөзін қысқа қайырды.

– Талқылайтын несі бар. Мәселе түсінікті. Мұндайлар ара-
мызды былғамасын. Комсомолдан шығару керек те абақтыға 
айдатып жіберу керек.

Оған біреу:
– Әлгінде ғана абақтыдан әрең әкелген жоқпыз ба? – деп 

қағыта айтып еді, шешен мойнын бір бұрғаны болмаса, оның 
сөзін елең қылмай жауапсыз қалдырды. Бұдан кейін көтерілген 
қол жоқ. Арман бюро мүшелеріне көз салды. Осы кезде артқы 
жақтан:

– Маған рұқсат етіңізші! – деген жіңішке дауыс естілді.
Арман бұл қызды танитын. Үш-төрт ай бұрын облыс ор-

талығынан қызметке ауысып келген. Мінезі биязы, сөзі сынық, 
сымбатты қыз. Келген әзірде ауыл жігіттері айналасын орағытып 
бой көрсеткенмен, қыз қылжақбастық мінез көрсетпеген соң 
жөндеріне кеткен. Аты – Сәнен. Жайдары болғанмен жұлып 
түсер мінезін көрмегендіктен, Арман ойланып қалды. «Бұл не 
айта қояр екен? Қыздардан әлі ешкім сөйлеген жоқ еді, барды-
жоқты былжыратып, бүлдіріп алмаса игі еді» деген ойдан арыла 
алмай тұр. Қыз да басқарушыдан рұқсат болмаған соң орнынан 
көтерілген күйі міз бақпай тұрып қалды. Қайта отыруға ыңғайсыз 
көрінетін секілді, мінбеге шығуға рұқсат берілген жоқ. Арман да 
өзінің қатесін сезе қойып, түземек болып жоққа жармаса кетті.

– Жолдастар, біз бүгін бір үлкен тағдырды шешкелі отырмыз. 
Нияздың мәселесі шешілген мәселе, ал осында жиналған се-
бебіміз – пікір жарыстырып бір үлкен қорытындыға келмек едік. 
Сондықтан ойланып ұсыныс жасай сөйлеңіздер. Ал енді сөз сізге 
беріледі, қарындас.

Есіл-дерті Нияздың төңірегінде отырған жұрт мына сөздің 
байыбына бара бермеді. Сондықтан оның ағаттығын да байқаған 
жоқ. Байқаған жалғыз Сәнен. Сондықтан да ол сөзін тік бастаймын 
деп сүрініп қалды.

– Жолдастар, мен әлі өмірімде бірде-бір рет тұрмыс құрып 
көргенім жоқ. Дегенмен...
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Жұрт ду күлді. Пысықсынған біреу «ал сіз неше рет тұрмыс 
құрмақ едіңіз?» деп етекке жармасып жатыр. Сәненнің өзі де 
қысылды.

– Дегенмен жолдастар, бір-екі сөз айтпақ едім. Өйткені бұл 
мәселе бәріміздің де басымызға түседі ғой. Семья деген оңай 
емес. Сәнен ептеп бойын жинайын деді. Айналасына бір көз 
тастап алды да, батылдана сөйлеп кетті. – Біз бүгін Нияздың 
мәселесін талқылаймыз деп тақырыбымызды тарылтып алған 
секілдіміз. Мәселе Нияздың ішімдік ішетінінде ғана ма? Әлде 
бұзақы қылығында ма? Жоқ, олай емес. Егер мәселе оның 
жеке басында болса, біз бұлай жиналмас едік. Онда райком өзі 
талқылап қаулысын шығарып отыра берсін. Мәселе, оның қоғам 
алдындағы жауапкершілігінде. «Семья, қоғам» деген қағиданы 
мен шығарып тұрғаным жоқ, ол бәріңе белгілі. Ал семья қоғам 
болса, өзі ішінің бүліксіз болуын ойлау керек, ал сол кішкене 
қоғам бүкіл халық алдында жауап беруі керек. Біз осыны талап 
етеміз. Нияздың нашар мінезін бәрің айтып жатырсыңдар, ал 
Әлима туралы бірің аузыңды ашпайсың. Әлима неге ойламайды 
сонау басында, әрине, ол кезде мінезін білмеп едім, жақсы кө-
рінетін, кейін бұзылды деп құтыла беруге болады. Меніңше, мұ-
ның бәрі себеп емес. Ең болмағанда, ол сол жақсы мінезімен қо-
сылды ғой. Ал кейінгі тоңмойындықтары бастарын қосып алған 
соң басталды. Демек, Әлима да айыпты. «Жалғыз әйелдеріңді 
тәрбиелей алмасаң, кімді жарытасың?» – деп ер жолдастарды 
айыптап жатқанын жиі естіп жатамыз. Немене сонда, әйелдер 
кем бе екен? Олар неге тәрбиелемейді күйеулерін? Тәрбиелесін, 
әйтпесе жауап берсін. Сондықтан менің айтарым – Әлима да 
айдай жарқырап тұрған жоқ, айыпты. Екінші айтайын дегенім – 
Нияздың жеке басы. Жамандауын келістірдік. Айтар ақылымыз: 
құрту, жою, аластау. Тіптен мәселесі шешілген деп те отыр ғой. 
Осынша халық отырып тәрбиелей алмасақ, бізден аласталып 
жалғыз кеткенде кім тәрбиелейді? Осыны да ойлаған жөн сияқты. 
Міне, менің айтарым осы.

Сәнен мінбеден түсіп жүре берді. Жұрт ұйып тыңдап еді, әлі 
сол күйі. Арман да ойланып қалды. Мына биязды мінезді қыздан 
мұндай сөз шығады деп күтпеген, ал ол болса, тіптен өзін өкпеден 
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түйреп тастады. Жұрт та нақ осы мезгілді күтіп отырғандай 
қозғалып кетті.

Бірінен соң бірі шығып сөйледі. Ниязды оңдырып жатқан бірі 
жоқ. Десе де енді әңгіме арасында басқа «бұзықтардың» да аты 
аталып, сотқарлар соққылана бастады. Көпшілік ойы көктемдегі 
тау өзенінің тасқын суындай толқуда. Бір оңға соқса, бір сол 
жағына соғылып, әйтеуір, арнасына қайта түседі. Осы толқынды 
арнасынан шығармай, еркіне көндіріп, айтқанына жүргізу 
Арманға қиын соға бастады. Ол енді не де болса жиналысты тез 
аяқтауды көздеді. Өз ұққаны – бағанағы «комсомолдан шығарып, 
абақтыға айдау» деген пікірдің ағат екені. Сөйлеуші шешендердің 
көбі талап етсе де, тізгінді бұлай тартуға болмайтын секілді. Соза 
берсе, мына жұрт әр жаққа бір алып кететін түрі бар.

– Жолдастар, бір қатар мәселені айтып тастадық. Енді қо-
рытындыға келсек, қандай ұсыныс бар?

– Мен ұсынысымды айтқанмын. Шығарылсын комсомолдан!
Бұл – бағанағы екінші болып сөйлеген жігіт.
– Ол дұрыс емес. Сәненнің ойы дұрыс, арамызға алып тәр-

биелейік. Көнбесе, көрерміз.
– Қашанғы шыдаймыз? Осымен екінші рет емес пе, елді дүр-

ліктіріп-ақ жүргені. Шешілсін осы жерде.
Мұны Нияздың нақ қарсысындағы отырған қыз айтты. Арман 

не де болса өз ойын ортаға салуды көздеді.
– Жолдастар, Ниязды комсомолдан шығару керек деген пікір 

басым айтылып жатыр. Осында райком бюросының мүшелері 
түгел отыр. Егер...

Орнынан Байеділ шұғыл көтерілді. Ол Арманның сөзін бөле 
сөйлеп кетті.

– Жолдастар, өзіміз тәрбиелейміз дегендеріңіз дұрыс. Бірақ 
оған Нияз келісіп отыр ма? Өзінен сұраңыздаршы! Егер ол 
екінші рет сіздерді де, бізді де, әурелемейтініне уәде берсе, 
қазір-ақ босатып жіберейік. Біз қарсы емеспіз. Сөзіңді бөлгеніңе 
кешірерсің, Арман!..

Иә, бұл кешірімді сұраудың қажеті жоқ еді. Арманның бар 
ойын быж-тыж етіп алып, енді кешірім сұрағансиды. Жұртқа да 
қозғау салып кетті. Ұсыныс таластыру біразға созылды. Ақыры 
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«қуып шығуды» қолына қару етіп ұстаған топқа «алдымен 
бастауыш ұйым бүге-шігесіне дейін тексеріп талқыласын» де-
ген тосқауыл айтып басты. Мәселе бітіп, жиналыс тарады деп 
жарияланардың алдында бір жаңалықты Зұлпыхар бастады. Ол 
жиналыс басталғалы бері үн-түнсіз өз ойымен өзі болып отырған. 
Енді бірдеменің басын қылтитып тұр. Әлде Нияздың мәселесін 
қайта қозғамақ ойы бар шығар оның. Онысы бола қоймас. 
Дегенмен сөз беру керек.

– Ағайындар, осы кезге дейін тәртіп бұзған төренің төңірегін 
торлап жүрдік. Құдайға шүкір, ол да шешілген сияқты. Енді 
оларға беттеріңнен жарылқасыннан басқа беретін батамыз жоқ. 
Бұл да екі-үш күнге азық болар да басылар. Сонан соң нені ермек 
етеміз. Ермек табылмаса, құдай біледі деп айтайын, ерігушілер 
және табылады. Сонда не істейміз?

Зұлпыхар залға қарап біраз тұрды. Шыдамсыздау біреу.
– Ей, аллаңды аймалай бермей айтатыныңды айтсайшы! – деді.
– Айтайын. Осы біздің кино мен биден басқа не өнеріміз 

бар. Киноны көре-көре көз тесілетін болды. Сол киноны жа-
саушылардың өзі де қай студия қай фильмді қашан шығарғанын 
бізден жақсы біле бермес. Қазақстанның кез келген түкпірінде 
халық театры құрылып, көркемөнерпаздар ойын көрсетті, спорт 
жарысы өтті деген хабарға газет пен радиодан ұйып тыңдаймыз. 
Біз неге солардай жасамаймыз? Ойымыз да, бойымыз да 
ешкімнен кем емес, тентекшілігіміз кез келген елмен иықтасып 
қалады. Міне, райком осыны ойласа, ұйымдастырса жастарды. 
Менің айтарым осы.

Жан-жақтан жұрт шу ете түсті. Бәрі де қолдап жатыр. Арман 
«ойластырайық» дегеннен басқа ештеңені ашып айта алмаса да 
көкірегіне мықтап түйді. Оның және бір байқағаны, Сәнен есіктен 
Әлима екеуі бірге шығып барады екен. Нияз көрінбейді. Оның 
қашан кетіп қалғанын байқамапты.

***

Келесі күні таңертең Арман қызметке ертерек келді. Бар ойы – 
кешегі Зұлпыхардың ұсынысы. Түні бойы да қиялынан кетпей 
талай-талай жоспарлардың басын шатып қойған. Соның аяғын 
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суытпау үшін келе сала-ақ қызметкерлерін жиып алып, кеңеске 
кірісті. Өз ойын ортаға салды, оларды да тыңдады. Бір жүйеге 
жете алмай отырғанда телефон шыр етті.

– Арман, сен қазір маған тез келіп кетші! – деген аудандық 
партия комитетінің секретарын дауысынан тани қойды.

– Мені райкомға шақыртып жатыр. Қайтып келген соң жал-
ғастырамыз әңгімемізді.

– Егер рұқсат болса, біз жалғастыра берсек. Қазір Зұлпыхардың 
өзін де шақыртып аламыз, – деді аудандық комсомол комитетінің 
екінші секретары Сәруар.

– Мейлі, жалғастыра беріңіздер.
«Аудандық партия комитетінің қабылдау бөлмесінің құр тұр-

ғанын кездестіру сирек болар» деп ойлайтын Арман. Ол мұнда 
көп те келген емес. Партияға өтерде бюро жүріп жатқандықтан 
молшылық шығар деп түйді. Кейін өз мекемесінің жұмысына 
байланысты үш-төрт рет келгенде де осы бөлменің бос тұрғанын 
көрген емес. Тіптен ол осында жиналған адамның бет әлпетіне 
қарап отыруды қызықтайтын. Талай тағдырды үн-түнсіз-ақ 
сезесің. Қалтасынан қағазын қайта-қайта суырып, бірін өші-
ріп, бірін түзеп жүргендер – есеп беруге келгендер болса 
керек, сабырсыздана күтсе де сырт бейнесі жинақылау болып 
отырғандар партияға өтуге келгендер, айналасын түгел ұмытып, 
өз ойының түбіне өзі жете алмай, мелшиіп отырғандар – жазасы 
барлар болуға керек. Тағысын тағылар. Солардың арасында 
бөлмеге кіре сала қабылдау бөлмесіндегі қызбен бірауыз тілдесіп, 
басын изеп шығып кететіндер де бар. Олар аудандық мекеменің 
басшылары болу керек. Кейде Арман осылардың бәрін мөлитіп 
неге жинайды, айтатынын айтып-айтып, таратып жібермей ме 
деп те ойлайтын. Бірақ оның байыбына бара бермей, өз жұмысын 
бітірсе, тартып отыратын.

Бұл жолы да бөлмеде жұрт баршылық екен. Арман сәлемдесіп 
болған соң кезек күтермін деп есік алдындағы орындыққа беттей 
беріп еді, қабылдау бөлмесіндегі қыз:

– Сіз кіре беріңіз, – деді.
– Иә, кіре беріңіз, сізді күтіп отыр, – деді осы кезде ішкі 

бөлмеден шығып келе жатқан Байеділ сәлемдесу үшін қолын 
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ұсынып. Арман қолын алғанмен оның неге «сіз» деп сыпайы 
сөйлегеніне мән берген жоқ. Мұны ол көп уақыт өткен соң ба-
рып түсінді.

Секретарьдың бөлмесінде «Ынтымақ» колхозының предсе-
дателі Маралбай Сейілханов отыр екен.

– Хал қалай, Арман? – деді аудандық партия комитетінің бі-
рінші секретары Сұстанбек Хұсаинов.

– Жақсы, аға.
– Солай де. Ал екі аптадан бері қайда жүрсің?
Арман тыйылып қалды.
– Қайда жүрейін, осында.
– Осында де. Солай...
– Бұл жігіт біздің ауылда жүрді, Сұсеке. Жай жүрген жоқ, 

барлық нәрсені бүлдіріп жүр.
Әңгімеге тұтқиылдан Сейілханов араласты. Оның мұнда неге 

отырғанын Арман ойына да алмаған. Күтпеген жерден тиіскені-
не тітіркеніп қалды. Қарсы сөйледі.

– Неменені бүлдіріппін?
– Бүлдірмегенің осы болса, бар бол. Науқанның қызу кезінде 

жұртты екі күн жұмыстан қалдырасың, қайдағы жоқ салық 
ойлап табасың. Одан артық не керек еді. Жоқ, әлде комсомол 
жиналысында мені орнымнан алайын деп пе едің.

Арман іштей ыза болса да, бұрқ етіп жарыла кетуді жөн 
көрмеді. Жеке болса, әлде қайтер еді, тек Хұсаиновтан қаймықты. 
Оның үстіне нақ осы кезде кабинетке Назарбек Төлепбеков кіріп 
келген. Ол – аудандық партия комитетінің екінші секретары. 
Екі басшының алдында бетке шаппауды ойлады. Мені қолдар, 
әділдігін айтар деп, соларға арқа сүйеді.

– Сенің колхозға барғаның рас қой, өзі, – Хұсаинов зілді кейіп 
білдіреді.

– Рас.
– Солай де. Не істеп қойғаның бізге белгілі. Ал бес жүз кірпіш 

деп қаулы алғандарың қалай?
– Ол мектеп құрылысына керек екен.
– Керек, керек... Керек екенін біз білмейміз бе? Білеміз. Сон-

дықтан да колхозға мектеп салып беріңдер деп тапсырғанбыз. Ал 
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мына сенің барып тұтқиылдан тиісуің тәлкек етіп тұр. Жақсы, 
көмегін берсін, кірпішін құйып берсін. Бірақ уақыт қайда соған, 
уақыт. – Ол орнынан тұрып, ары-бері жүре бастады. Қосыла 
көтерілген Сейілхановты орнына отырғызып қойды. – Енді 
қозғалған ботқаны пісіру керек. Жолын іздестіру керек. Дұрысы 
сол.

– Сұстанбек Хұсаинович, ақыр басталған нәрсе екен, енді несін 
тоқтатады. Қайта жалғастыра түспей ме? Жастардың бастамасын 
басып тастау дұрыс бола бермес.

Бұл – Назарбек Төлепбеков. Сейілханов енді соған бұрылды.
– Сонда не істе дейсіз, Назеке?
– Правлениені жинап, жастардың бастамасын талқыла дей-

мін. Қаржы бөлдік деп қарап отыра бергеннен өніп жатқан не 
бар? «Колхозстройдың» құрылысшыларына сеніп отыра берсең, 
мектебің мезгеген шамаңнан екі есе кеш бітеді. Сондықтан ақыл-
ға салып көріңдер.

Сейілханов «бізге ақылға»... деп бастай беріп еді, Хұсаинов 
сөйлетпей тастады.

– Жә, жетер. Талай айттық осы мектепке көңіл бөліңдер 
деп. Құлаққа ілмейсіңдер. Енді, міне, сендерсіз-ақ бастапты 
мына Арманның көзсіз батырлары. Соны шешіңдер енді. Тек 
шаруашылық жұмысына зияны тиіп кетпесін. Мұның өзін де 
жібереміз сендерге. Бірлесіп ойласарсыңдар.

– Өзін?!
Сейілханов селк ете қалды. Күтпеген сөзі. «Арман не істейді? 

Оны бүлдіргені аздай және жұмсамақ па? Қызметке жібермесе 
игі еді?».

Хұсаинов оның ойын түсінген сияқты. Сезік білдірмей сәл 
тұрды да, нығыздап:

– Өкіл ертіп жібереміз, – деді.
Сейілханов әңгіменің біткенін түсінді. Арман да бірге шықпақ 

болып орнынан көтеріле беріп еді, Хұсаинов қатқыл үнмен:
– Сен отыра тұр, әңгіме бар, – деп өзі де орнына жайғасты. 

Арман қайта отырды. Ендігі әңгіменің қалай қарай бет аларын 
бағдарлай алмаса да, әйтеуір, өзіне жайлы тие қоймайтынын 
сезіп отыр.
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– Ал енді айтшы, колхозда не істедің?
– Жұртпен бірге фундамент құйдым, балшық тасыдым, астық 

тазаладым.
– Сен істемесең, бітпей қалатын ба еді сол құрылыс.
– Енді қайтейін, нұсқау беріп қарап тұрайын ба?
– Қарап тұрма, жұмыс істе. Бірақ сенің бұл патриоттығыңның 

керегі жоқ. Жастарға қара күшіңді көрсетпе, ақылыңды айт. Әр 
колхоздың құрылысына білегін сыбантып бір-бірден жібертіп 
қоятын біздің секретарымыз көп емес. Ол біреу-ақ. Білдің бе, 
біреу-ақ. Сондықтан оның міндеті – белуардан балшық кешіп, 
бетімен кету емес, жастардың жұмысын ұйымдастыру. Бір 
колхоздың емес, бір ауданның жастарын басқару. Осыны есіңе 
ұста. Немесе, сен секретарь боп жарытпайсың.

Арман үнсіз отырып қалды. Хұсаинов та айтарын айтып салған 
секілді. «Бір ауданның» деген сөзін нықтап айтты. Әңгімеге үнсіз 
отырған Назарбек араласты.

– Сенің колхозға бара тұрып, шаруашылықты аралап көрмеуің 
жарамаған, Арман, – деді. Жарамағанын Арманның өзі де түсініп 
отыр. Тіптен колхоз парторгінің емеурін көрсеткенін елең де 
етпеді емес пе?

Жастарым қайда болса, мен сондамын деп едірейіп отырып 
алды. Сондағы бар арттырғаны – жастардың жүзін көргені ғой. 
Олардың өмір ортасын аралап көрмек түгілі, ойына да алған жоқ.

– Ал сенің келіп ақылдасып алмай, білекті түріне сап бал-
шыққа белшеңнен батып жүргеніңе жол болсын, бауырым, – 
деді Назарбек Арманның ойын аяқтатпай, – не істеп, не қойып 
жүргеніңнен біз хабардармыз, бірақ соны келісіп алу керек емес 
пе?

«Ал енді бара бер» дегенді есіткенде Арман талай әңгіменің 
аужайын түсінді. Түсінгені, түсінбегені өз алдына, әйтеуір, әзірше 
түсінгені – есіткені. Оның қалайша іске асып, өмірден өріс аларын 
ақылға салып отырған ол жоқ. Естен кетпей тұрғаны – басқан 
қадамының бәрі қателік секілді. «Қателік, қателік» деген ой 
көкейден кетпей қойды. Тіптен секретарь болып сайланғанының 
өзі қателік. Ол алғашында осы бір ойды ортаға лақ еткізіп төге 
салмақ болып бекініп еді, әлгіндегі Назарбектің бір сөзі, бір сөзі 
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болғанда да «бауырым» деуі тосқауыл болып тұра қалды. Енді ол 
не де болса бар қателігінен бір-ақ айығып алуға бел буды.

– Мен сіздермен келісіп алмай және бір келісімсіз жұмыс 
жасап алған сияқтымын, аға, – деді ол Назарбекке. Мұны Сұс-
танбекке қарап айту керек екенін айна-қатесіз сезіп отырса да, 
бірінші секретарьдың атын атамай кетті. Бұл жүрексінуі ме, 
ренжуі ме, әйтеуір, тіліне оралған бірінші есім осы болды. – 
Түрмеге қамалған бір жігітті босатып жібердік.

– Түрмеде сенің не жұмысың бар? – деді Назарбек таңданған 
қалып білдіріп.

Арман кешегі өткен жиналыстың жайын тәптіштей тұрып 
айтып берді. Өзінің жеке пікірі Ниязды комсомолдан шығару 
болғанын, бірақ көпшіліктің ырқына жығылғанын, әсіресе 
Байеділдің сөзінен де қамшы болғаны жасырған жоқ.

– Иә, солай де, – деді әңгімені ұйып тыңдап отырған Назарбек. 
Ал Сұстанбек болса селқос отырған. Бірақ әңгімеге бірінші болып 
сол араласты.

– Мұныңды есіткенбіз. Дұрыс істегенсің. Өте дұрыс. Теріс 
кеткен тентекті осылай тезге салып алғандарың жақсы. Басқаларға 
сабақ болады.

– Босатуын босатыпсың ғой, енді тек бас бола біліңдер. 
Жазалау орнынан босата беруге правоны ешкім бере бермейді. 
Правоны қолыңа алған екенсің, енді абай бол.

Назарбектің мына сөзіне тіксіне қалған Арман оның көз 
қиығының Сұлтанбекке түскен сәтін байқай қалды. Сөз арты 
салмақты емес. Мына көздің қиығы соны байқатады. Екі беті ду 
етті. Сәненнің сөздері есіне түсе кетті. Нақ осы бір ойды ол мына 
секретарьмен келісіп барып айтқан сияқты.

– Ал жастардың ойын тыңдап, олардың да талап-тілектерін 
ескеріп отыру керек қой. Жастар деген – жастар. Оларға ән де, 
сән де керек, би мен өлең де өлшеусіз. Оны да ескергейсің, – деді 
Назарбек сөзін жалғап.

– Ән мен сәннің де өз сәті болады. Қазір қайнаған еңбек, 
қауырт қимыл. Жастарды соған араластыру керек. Әсіресе осы 
аудан орталығындағы мекемелерде істейтін комсомолецтерді 
айтамын.
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Арманның бұл бөлмеден шығардағы есіткен соңғы сөзі – 
Сұстанбектің осы қорытындысы. Ол таң атқалы қанша шыр-пыры 
шықса да қолына алмай отырған телефонның екеуін екі қолына 
алып, столға қарай еңкейе берді. Арман орнынан баяу көтерілсе 
де жылдам басып шығып кетті. Қабылдау бөлмесіндегі қызға да, 
ондағы адамдарға да зер салған жоқ, тура кабинетіне тартты.

Арманның кабинетіне кіргенін байқаған болу керек, бір топ 
аяқ тықыры мен күңкіл-күңкіл шыққан дауыс есікке жақындай 
берді. Арман еріксіз столдың суырмасын ашып, соған үңілді.

– Арман сен келгенше, біз талай жоспар жасап тастадық, – 
деген ашық-жарқын, желпіне сөйлеп кірген Сәруар басшысының 
мына мінезін көріп, тосылып қалды.

Арман өзін-өзі әрең басты. Бірақ дауысы қарлығып шықты.
– Иә, не жоспар жасап қойдыңдар?
Екінші секретарь бетіне үңіле қарады. Басқалар үн-түнсіз бірі 

орындыққа, бірі диванға жайғасты. Зұлпыхар сол кіріп келген 
орнынан қозғалған да жоқ, тұрып қалды.

– Арман, райкомға жай шақырып па?
Екінші секретарьдың мұнда жұмыс істегеніне бірер жыл 

болған. Оның іс тәжірибесі де молдау. Сонысын байқатып тұр. 
Шұғыл шақырудың түйінді бір себебі болатынын, әрине, біледі. 
Басқалар сезбей-ақ қойсын.

– Кешегі жиналысымыз туралы екен. Біздің шешімімізді 
құптап жатыр. Дұрыс істегенсіңдер деді.

– Әрине, дұрыс, – деді жігіттердің бірі тез арада-ақ жай-
барақаттыққа түсе қалып. – Бәлемнің өзінің де сазайын бердік-ау.

– Енді қайталамас.
– Әй, қайдам-ау.
Әңгімеге жұрттың бәрі араласып кетті. Осы гу-гу Арманды 

да жағаға алып шықты. Ол енді әлгіндегі өзі жоқта жасалған 
жоспардың жөніне көшті.

– Біздің жоспарымыз біреу-ақ: анау кезде мектепке алғаш 
келген күнінде өзін айтатын көркемөнер үйірмесінің жұмысын 
жандандыру керек. Селоның жастарын түгел жұмылдыру керек. 
Міне, осыны ертеңнен бастап қолға алу керек. Белсене араласуға 
уәде береміз. Алғашқы кешті қалай өткізуді де келісіп қойдық.

3-269
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Бар жоспарын екі-ақ сөзбен буып-түйіп Зұлпыхар орнына 
отыра кетті. Басқалар үндемейді – шешім осы сияқты. Арманның 
ойына мектепке алғашқы келген кезі түсті. Иә, оның осылай 
бір ұсыныс жасағаны бар-тын. Мәдениет университетін ұйым-
дастырмақ болып, мәдениет үйінің қабырғасын қат-қат қағаз 
ілдіріп, құлақтандыру қадатқан. Бірақ сол университеттен 
білім алуға ентігіп тұрған ешкімді көрмеді. Ешкім келмеді. 
Университет ашылмай жатып, жабылды. Сонан соң драма үйір-
месін ұйымдастырмақ болды. Оған да жиналған жұрт болмады. 
Тіптен мәдениет бөлімінің бастығының өзі селқос қарады. Ол 
керісінше «мектептің көркемөнер үйірмесі бар емес пе? Мереке 
кездерінде жұрттың көңілін аулауға солардың да күші келеді. Еш 
уақытта басы бірікпейтін, өз жұмысымен өзі әуре әр мекемеде 
істейтін жастарды жинаймыз деп арамтер болып қайтеміз. 
Қояйық осыны деп соқты. Сол үшін ол кісімен сөзге келісіп, бет 
жыртысып та қалған. Тіптен бірде облыстық байқауға барарда 
әңгіменің аяғы райкомға тіреліп барып, әрең шешілген. Кейіннен 
Арман оқу ісінің меңгерушісі болып тағайындалған соң өз 
жұмысы да жеткілікті боп, шеттеңкіреп кетті. Міне, Зұлпыхар 
соны айтып тұр.

Арманның есіне және бір жағдай түсті. Ол – бағанағы айтқан 
Сұстанбек Хұсаиновтың сөзі. Ол кісі «қауырт кезде қайдағыны 
шығарып, қатарларыңды қиқалай бермей, еңбекке жұмылдыр» 
деген. Соны не істейді? Комсомолдардың көмейі неге бүл-
кілдейтіні белгілі, ал райкомның айтқаны да анық. Арман осы бір 
көкірегіне қатар қонған, көңілі қалыссыз қабылдаған екі ойдың 
біріне жіп таға алмады, салмақтысын дәл баса алмады. Екеуі де 
бірдей ұнағанмен, бірікпейтін секілді.

– Пікірлеріңе түгел қосыламын. Тек осы бір бастамамызды жә-
не де қожыратып алмау үшін ертең бюро мәжілісінде талқылап 
алайық. Баяндаманы Зұлпыхар жасайды. Қуаныш көмектесер.

– Одан қандай баяндама керек? – деді Зұлпыхар бәрі де анық 
емес пе, несін баяндап жатамыз деген қалып білдіріп.

– Бюро мүшелеріне жасаған жоспарыңды түгел айтып шы-
ғасың, – деді Қуаныш.

– Онда мейлі.
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Арман осымен әңгіме бітті деген қалып білдірді. Жұрт қозға-
ла қоймады. Сәруар:

– Ал онда кетейік, – деп орнынан тұрып есікке барды да жұрт 
шыққан соң қайта келіп отырды.

– Аудандық партия комитетінде ойын-сауықты доғара тұрып, 
жастарды еңбекке жұмылдырыңдар деді.

– Демек, бәрін жиып тастап жастарды жұмысқа жұмылдыру 
керек.

– Сонда жастар жұмыс істемей жүр ме екен?
– Істеп жүр ғой, дегенмен...
– Иә, дегенмен...

***

Арман облыстық комсомол комитетінің бюросынан ренжіп 
шықты. Түс ауса да әлі аптап басылмапты. Оңтүстікте ауа райы 
осылай. Күннің ыстығы қайтқанмен, тымырсық болып тұрып 
алған ауа деміңді қайтарады. Осы бір мезгіл нағыз ауыры.

Обкомның қарсы бетінде көшеден өте сала демалыс бағының 
босағасы басталатын. Ағашы қалың, әрі бойы биік, жапырағы 
мол. Мына аптаптан құтылу үшін іздейтін баспана осы ғана. 
Арман ілби басып осында келді. Бақ ішінде де ешкім жоқ екен. 
Әр жерден қараң етіп көрініп қалып, жеке-дара отырған некен-
саяқ жұрт. Өзі сияқты жұмысын тындырып болған соң, әлде 
сол тындыруды тұтқиылға жеткізе алмай жүрген жандар болса 
керек. Бұл қаланың өз адамдары емес. Қалалық болса да дем алу 
үшін келген жұрт емес. Қала халқы жұмыста, қолы бос болса да 
мына ыстықта сыртқа шыға қоймайды.

Бұл да шеткеректегі бір орындыққа барып отырды. Айна-
ласына көз тігіп қарай бастады. Лозунгтер, портреттер, транс-
поранттар. Бұл бұрын көзге іліне бермейтін, оның сөзіне, 
цифрына көңіл бөле бермеуші еді. Енді бәрін анық көріп, ежелеп 
оқып отыр. Облыс шаруашылығын бір қыдыру білгенмен, мына 
көрсеткіштер көп нәрседен хабар береді екен. Көз жеткен жердің 
бәрін оқып шықты. Бұл ермек те таусылды. Көңілдегі кірбің 
тарқар емес. Орнынан тұрып жүре бергенде қарсы алдындағы 
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«Ресторан» деген жазуға көзі түсті. Жазғы ресторан. Айналаңның 
бәрі ашық. Қатар-қатар өскен ағаштар кереге сияқты торкөзде-
ніп тұр. Ішіндегі адам да азғантай-ақ. Ол солай бұрылды. 
Даяшы қыз алдына бір-екі рет келіп кетсе де көз қырын салған 
жоқ. Ресторандағы қолдың саусағындай ғана адам көзіне қораш 
көрініп отырған болса керек. Қыз шыдамсыздана түсті.

– Сізге не керек? – деді қыз үшінші рет келгенде зілдене түсіп.
Арман басын ақырын көтеріп, қыздың бетіне үңіліп біраз 

отырды. Екеуінің көзі кездесіп қалды. Тайдырмайды. Екеуінің де 
бет-әлпеті бір-ақ сұрақты байқатады. «Сізге не керек?».

– Арақ... – деді Арман әлден уақытта. Аузына осы бір сөздің 
қалай түскенін өзі де аңғарған жоқ. Кей-кейде ресторанға бара 
қалсаң, даяшылардың міндеттеген тағамыңа қарап қимыл-
дайтынын білетін. Соның ішінде ішімдік болса, ол әрі молдау 
болса табаны жерге тимей кетуші еді. Сол есіне түсті. Алдындағы 
тұрған қыздың қай мінезді екенін білмесе де, «әйтеуір, сен де 
даяшысың» ғой деп жорамалдады. Қыз бұрылып жүре берді. 
Халық аздау кезде даяшылардың көлеңкенің қоюлау жеріндегі 
бір үстелді өздері қоршап алып, айналасына көз қырын салып 
қойып, әңгімені соғып отыратыны болады. Мына қыз да сол 
топқа барып қосылды. Арман қызды енді өзі шақырды.

– Иә, не дейсіз?
– Маған тағам беріңізші!
– Қандай тағамды қалайсыз?
– Бәрі бір. Тісбасар, бірінші, екінші, үшіншісіне компот. 

Әйтеуір, ең дұрысы болсын, өз қалауыңыз...
– Арақты қайтеміз? – деді қыз қуақыланып. Арман оны бай-

қамай қалды.
– Арақты да әкеліңіз.
– Қанша?
– Бір шөлмек.
Қыз тез өзгере қойды.
– Иә, бір шөлмек.
– Ол көп қой. Әлде және біреулер келе ме?
– Иә, келеді.
– Оларға тағам бұйырмайсыз ба?
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– Келген соң айтармын.
Қыз әкеліп қойды. Арман үнсіз тамақ жеуге кірісті. Тісбасарын 

тауысып та бітті. Біріншісіне сорпа әкелген екен. Енді соған 
кірісті. Шөлмектің аузын ашқан да жоқ. Сорпаның ыстық буы 
бұрқырап тұр. Даяшының ылдым-жылдымына ризашылығы 
ұстап кетті. Әлгі бұрышқа қараса, даяшы қыз өзіне қарап отыр 
екен. Төмен үңілді. Қыздың көзі шөлмекке түсіп отырғандай 
көрініп кетті. Жалма-жан алқымынан алды да, үстелдің үстінде 
тұрған рюмкелерді сырғытып қойып, сыра ішуге қойылған 
кәдімгі қырлы стаканға толтырып құйып тартып жіберді. Өзегін 
өртеген ащыны алдындағы сорпаның буымен баспақ болып 
ұрттап алғанда ұрты ойылып кеткендей болды. Басқа амал жоқ, 
жұтып қоюға тура келді. Көзінен еріксіз ыршып кеткен екі тамшы 
жастың арақтың немесе сорпаның ақысы екенін сезбей де қалды. 
Енді айналасымен жұмысы болмай, өз ойымен өзі болып отыра 
берді.

– Арманбысың, хал қалай?
Хал сұраған адам рұқсат сұраған жоқ. Емін-еркін келіп, бос 

орындыққа жайғаса кетті. Қол алысып сәлемдескен де жоқ.
– Хал жақсы, аға.
Арман бұл жігітті танитын. Төрт-бес жас үлкендігі бар. Ком-

сомол қызметінде істеген. Басқа жұмысқа ауысқанына да көп 
болған жоқ.

– Ал жаңалығыңды айта отыр.
Жаңалықтан басталған әңгіме ескіліктің де шет-пұшпағын 

біраз қажап тастады. Кездесудің қуанышына бір-бір рет рюмке де 
көтерілді (Арман қырлы стаканға қол созып еді, оған мына таны-
сы көнбеді). Әңгіме талай жерді шарлағанмен, өн бойынан бір 
сылбырлық кетпей қойды. Қанша шапса да бауыры жазылмаған 
сәйгүлік сияқты кібіртіктей береді. Мұны екеуі де сезіп отырған 
секілді.

– Арман, неге көңілсіз болып отырсың.
– Көңілдімін ғой, аға.
– Жоқ, көңілді болсаң, бұлай отырмас едің, тіптен бұл жерге 

келмес те едің.
– Обкомның бюросынан сөгіс алып шықтым.
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– Неге?
– Осы сіз тәжірибеңіз мол адамсыз ғой, айтыңызшы, комсо-

мол-жастар бригадасы дегенді қалай құру керек? – деп сұрағына 
сұрақпен жауап берді.

– Оны ма? Оны былай ету керек. Бүкіл аудан көлеміндегі 
егістікті түгел аралап шық. Қайда бітік өскен егін көрсең, сол 
жерге «комсомол-жастар бригадасы» деген қалақша қойып 
кете бер. Тексеруге келген адам болса, соны көрсетесің. Міне, 
комсомол-жастар бригадасы деген осы. Оған бас қатырып, сөгіс 
алудың тіптен қажеті жоқ.

Арманның ойына бюро мәжілісі орала кетті. Тексеріп 
келіп, бюрода баяндама жасаған жігіттің сөзі түсті есіне. Ол 
ауданға келген. Шаруашылықты аралады. Комсоргтан жастар 
бригадасы бар-жоғын сұрады. Егістікке шыққанда алынған өнім 
мен бригада құрамын қойын кітапшасына түртпектеп жүрді. 
Жастармен жөндеп сөйлескен де жоқ. Трактор бригадасында 
жастардың емес, жалпы бригаданың көрсеткішіне көбірек 
үңілді. Жүгеріге келгенде жапырағының жасылдығына қарады. 
Тіптен «суперфосфат, селитра» деп, Арман ұзын ырғасын білсе 
де байыбына бара бермейтін агро-техниканы бастырмалатып, 
ақылын төгіп-төгіп жіберген. Қайтар мезгілінде онша мыжып, 
мезі қыла қойған жоқ еді, мына бюрода өткендегі жазып алған 
цифрларына жан бітіп, бәрі де сөйледі де кетті. Алғашқыда 
селсоқ тыңдаған Арман ойлана келе мына нұсқаушының 
келтірген дәлелдерінің бірде-бірін жоққа шығара алмайтынына 
көзі жетті. Оның үстіне бюро мүшелерінің «бұл қалай, масқара 
ғой» деген қыстырма сөздері де қағыта берді. Сондықтан ол 
ешбір дәлел де іздеген жоқ, ақталғысы да келмеді. «Сіздердікі 
дұрыс. Мойындаймын, жөндейміз» дегеннен басқа жауап айтқан 
жоқ. Сүйтіп, ақыры әлгі цифрлар сөгіске айналып шыға келді. 
Рас, сөгіс алудың бұдан да басқа себебі болатын. Бірақ Арман оны 
айтқысы келмеді.

Осы бір жағдайдың бәрі көз алдынан әп-сәтте-ақ өте 
шыққандай болып еді. Оның дұрыс еместігін мына ақыл айтып 
отырған ағасының сөзінен байқады.

– Немене, сен тіптен бір тұңғиыққа батып кеттің ғой. Сөгіс 
деген де сөз бе екен, тәйірі. Ондай құқайдың талайын көргенбіз. 
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Жабысып қалады деймісің. Өздері-ақ алып тастайды. Тіптен 
арыз жаз деп, қыр соңына түсіп алады әлі. Одан да кел және бір 
тартып жіберейік.

Арман сөгіс мәселесіне қайтып барған жоқ. Жастар бригада-
сын құру туралы айтқан ақылын да ойына түйіп ала қояйын деп 
отырған жоқ. Тек ішейік дегеніне қосылып, үн-түнсіз шөлмектен 
рюмкелерге шөпілдетіп құйды да, тартып жіберді. Бұлар біраз 
отырды. Тамақ алайын деген ұсынысына көршісі көнбеді, тек 
тісбасар болсын деп, помидор мен қиярдан жасаған салат 
алдырған. Соны ермек етіп отыр. Күн ыстық екен деп, сыраға 
да қолқа салған. Арақтың өзі-ақ ауырлатып отырған Арманның 
сыра ішкен соң басы айналып, бойы балбырай берді. Қанша 
отырып, қанша ішкенін де біле алмай, отыра берген. Графиндегі 
сыра және бір таусылғанда даяшы қызға қайта толтырып әкелуді 
бұйырып еді, ол кібіртіктеп тұрды да:

– Осы сіздер көбірек ішіп қойған жоқсыздар ма? – деді.
– Онда сіздің не шаруаңыз бар. Әкел деген соң әкеліңіз!
Қыз графинді алып жүре берді. Бірақ көршісі басқаша мінез 

көрсетті.
– Шынында да көбірек отырып қалдық білем. Менің бірер 

шаруам бар еді. Соған барайын. Ал сау болып тұр, Арман.
Арман аң-таң. Бетіне қараса, қалатын ыңғай байқатпайды. 

Орнынан тұрды да жүре берді. Қоштасуға қолын да созған жоқ. 
Даяшы қыз да оның соңынан біраз қарап тұрды да, графин толы 
сыраны столдың үстіне қоя салды, үн-түнсіз бұрылып жүре берді. 
Арман енді қыздың соңынан қарады. Үнсіз отырды. Сырадан 
және біраз ішті. Оның ашырқанған дәмі білінбейді. Ептеп қалған 
арақтың дәмін татып көріп еді, оның да дәмі жоқ секілді. Екі 
шынтағын үстелге тіреп отырған. Ақырын басын үстелге қойғысы 
келді. Шекесін тіреді. Кірпіктері жабылып, ұйқысы келгендей 
болды. Көзін қайтып ашуға қорықты. Ашса болды, бүкіл әлем 
айналып барады. Өзі отырған орындығымен қосыла аспанда 
жүзіп бара жатқандай сезінді.

– Арман аға, сіз демаласаңыз қайтеді.
Арман басын әрең көтерсе, алдында даяшы қыз тұр. Өз атын 

анықтап айтқанын, оны қайдан білетінін ойлау қиялына да 
оралған жоқ.
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– Қайда демаламын?
– Үйіңізге қайтыңыз. Немесе қонақүйге барыңыз.
– Үйім алыста. Қонақүйде орын жоқ.
– Сонда не істейсіз?
– Ауылға қайтатын болармын. Иә, сүйтемін, ауылға қайтамын.
Ол орнынан тұрайын деп еді, аяғы айтқанына көне қоймады. 

Тәлтіректей ме, дірілдей ме, әйтеуір, еркіне бағынбайды. Тілінің 
де бұралып, күрмеліп жатқанымен жұмысы болған жоқ еді, 
мына аяқтың қырсықтауына ашу шақырайын деді. Қайта отырды. 
Даяшы қыз тағам ақысын өзі есептеп, тиесілі ақшасын алды да, 
асхана жаққа көрінбей кетті. Аздан соң қайта оралды. Үстіне 
киген алжапқышын шешіп келіпті. Келді де, батыл сөйледі.

– Арман аға, сіз қазір ауылға қайта алмассыз. Жүріңіз, біздің 
үйге барып, тынығып алыңыз.

– Сіздің үйге?!
– Иә, біздің үйге.
– Онда кім бар?
– Сіздің бақытыңызға қарай ешкім жоқ еді.
– Сонымен, сіздің үйге, ә?
– Иә, біздің үйге. Кәне, жүріңіз.
Арман күлімсіреген болды. Қыздың бетіне үңіліп қарап алды. 

Көзқарасымен бірдемені сездірмек болады. Қыз қолтығынан 
демеп орнынан тұрғызды. Халінің әбден нашарланғанын Арман 
бір-екі қадам басқан соң сезді. Енді қанша қатуланса да сүйенішсіз 
жүре алмайтынына көзі жетті. Демеген қолды қаққан жоқ.

Даяшы қыздың үйі тура бақ түбінде болып шықты. Бір-ақ 
бөлме. Жинақты. Жалғыз керуерт. Диван. Үй жиһаздарының 
бәрі – әйел баласына тән заттар. Ер адамының иісі сезілмейді. 
Мұны ол көз тоқтатып қарай алмаса да бірден сезді. Диванға 
арқа сүйеп біраз отырған соң, ол мына қамқоршы қыздың атын 
да білмейтіні есіне түсті.

– Сіз кімсіз? Атыңыз кім?
– Даяшымын. Атым Сәуле.
– Сәуле, Сәуле. Әсем екен!
– Не болса да бары сол.
– Мені неге ертіп келдіңіз?
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– Әйтеуір, тонау үшін емесіне көзіңіз жетсе болды. Тынығып 
алыңыз. Мен жұмысқа кеттім.

Арман орнынан тәлтіректеп тұрып, орындықта отырған Сәу-
ленің қасына жақындады. Қолын иығына салды. Өзі бір күрделі 
мәселені шешетіндей-ақ ойланып тұр.

– Жоқ, сіз кетпеңіз. Осында болыңыз. Бірге болайық, неткен 
мейірімдісіз. Маған өте ұнайсыз.

– Арман, мейірімді қыздардың бәрін құшақтай беруге бол-
майды. Онда олар да мейірімсіз болып кетеді. Ал демалыңыз. 
Менің үзілісім бір-ақ сағат қой. Және жұмысқа кетемін. Дұрысы, 
есікті сыртыңыздан кілттеп кетейін. Сіз бәрібір демаласыз. Кел-
ген кезде өзім ашып кірермін. Кәне, орын дайындап берейін.

Арманның ойына нелер қиял келе қалса да, әйтеуір, қайтып 
ораламын дегенін медеу тұтып қарсылық жасаған жоқ. Тек 
кереуетке жатпаймын деп байбалам сап, диванға қисая кетті.

Ол қанша ұйықтағанын білген жоқ. Сықыр еткен дыбыстан 
оянып кетсе, үйдің іші қап-қараңғы. Ә дегенде қайда жатқанын 
да сезген жоқ. Басы алып барады. Мастық жазыла қоймапты. 
Соған қарағанда, көп уақыт өте қоймаса керек. Аздан соң үйдің 
іші алакеуімденіп, айналадағы заттар бедерлене бастады. Қарсы 
қабырғадағы кереует көрінеді. Сонда біреу жатқан сияқты. Ол 
орнынан тұрды. Қанша абайласа да аяқ тықыры естіліп жатыр. 
Коридорға шықты. Су ішпек болып ас бөлмеге барды. Есікті 
мықтап жауып алды да, шам жақты. Үстел үстінде дайындалып 
қойған ас тұр. Бір жапырақ қағаз жатыр. Алып оқыды. «Арман 
аға! Ас ішкіңіз келсе, дайындап қойдым. Мені оятпай-ақ қоярсыз. 
Менің жұлмалауыма сіз де оянбағансыз. Сәуле». Мырс етіп 
күлген болды. Үстел үстінде тұрған шөлмекке көзі енді түсті. 
Шарап. Екі рюмке қойып қойыпты. Ол бұрын бас жазу дейтін 
нәрсені білмейтін. Өйткені той-томалақ болмаса, ішімдіктен ат-
тонын ала қашатын. Кейбіреулердің ұйқыдан ояна сап, «Басым 
алып барады. Бас жазатын бірдемең бар ма?» деп мөлдіреп 
отыратынын талай көргені бар. Ойына осы түсті. Әлде рас болар. 
Не де болса тәуекел деп, шараптан шай ішетін шыныға орталау 
етіп құйды да сіміріп салды. Алғашында ештеме байқамаса да 
аздан соң денесі әлденіңкіреген секілді, қыза түсті. Сол қызуды 
баспақ болып су ішті. Жоқ, болар емес. Және де әлсіреп барады.
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Қайта келіп диванға отырды. Арқасын сүйеді. Денесін бос 
тастап керіле түсіп отырды. Қараңғыдан анық көрінбесе де, 
алдындағы кереуетке көзі түсе береді. Сонда жатқан қыз түсті 
есіне. «Мына қыз неге жатыр алдында, еш қымсынбай-ақ. Үйіне 
неге шақырады? Әлде бейтаныс адамдарға да белін ұстата беретін 
бикештің бірі ме? Барып көрсе, қайтеді? Қолын қақса қайтар, 
қақпаса (бұл да қатардағы қазақтың бірі емес пе?) қарманып 
көреді де. Тәуекел ету керек шығар, әйтеуір, бір кезде. Тәуекел!».

Ол орнынан әрең көтерілді де, алдындағы кереуетке кедергісіз, 
абыр-сабырсыз жетуге әрекеттенді. Кереуеттің иықшасын ұста-
ды. Көрпенің астына үңіліп қарады. Ештеңе көрінбейді. Қыздың 
жүзі де байқалмайды. Ойы бұзыла түсті. Жүзі көрінбеген қыз-
дың қасына жақындаудың өзі де азап екенін сезгендей болды. 
Бірақ қайтқысы келмеді. Оң қолын ақырын қыздың арқасы-
на апарып, көрпенің сыртына салды. Сол қолын кереуеттің 
иықшасынан төмендете-төмендете жастықтың шамасына әкел-
ді. Қыз оянатын емес. Бұл батылдандыра түсті. Енді оң қолы жо-
ғарылай-жоғарылай көрпенің иық шамасына келді. Аяғынан әл 
кетті, тізерлеп отыра қалды. Қыздың бірқалыпты дем алғаны 
бұзылып естілгендей болды. Өзі де демін ішіне тартқан боп 
отыр, бірақ ол керісінше дыбысын көбейтіп, айналасына анық-
ақ естілгенінде жұмысы жоқ. Қыздың аузынан шыққан демінің 
өзі-ақ буынын босатып, қайдағы бір қиялға сүйрей жөнелді. Осы 
бір кездің елітіп кеткенін өзі байқай алмай қалды. Ай-шай жоқ, 
қолын қойынға салып жіберді де, құшақтай алды. Қыз шоршып 
түскенде бетіне-бетін тақап, үстіне құлай кетті.

– Ойбай, бұл кім?
Қыздың дауысы ащылау шығып кетті. Арман селк еткенмен, 

құшағындағы денені жібергісі жоқ еді, қыз бұлқынып-бұлқынып 
тұрып кетті. Ол сол орнында тізесін жазбаған күйі отырып қалды. 
Алғаш қабағын көтере алмаған жігіт енді бір мезет көзін ашып 
жоғары салса, қыз кереует үстінде тік тұр. Қос қолын көкірегіне 
айқастыра ұстап алыпты. Тура бір дүниеге ер адам дейтін осының 
аяғының астынан жаңа таралғандай төмен қарап қадалыпты да 
қалыпты. Денесі дүрсілдеп тұр. Басқа ешқандай қимыл жоқ. 
Мына тұрыс, мына мүсін ойыңды он тарапқа сүйрейтін бейне. 
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Таңғалу ма бұл, жиіркену ме, немесе әлде кел дегені ме? Әлде 
айналасындағы өмірден үміт үзген бейне ме? Арман орнынан 
қарғып тұрып қызды құшақтай алды. Қыз кереуетте, өзі жерде. 
Төменде тұрғандықтан қол қыздың нақ аш белінен түсіпті.

– Арман, мұның не? – деді Сәуле шыр етіп. Өзі бұлқынып 
кереуеттен қарғып түсуге әрекет етіп жүр.

– Сәулеш, айналайын... Мен саған үйленемін!.. Түсінші!.. – деді 
Арман демін баса алмай, ынтығып.

– Есіңізді жиыңыз, аға. Не сөйлеп тұрсыз. Шығыңыз үйден. 
Шығыңыз! – деді қыз бұлқынып, қолтығынан шығып кетіп. Бірақ 
ол кереуеттен түскен жоқ, қайта көрпесіне оранып жата қалды. 
Арман орнынан қозғала алмай тұрып қалды. Қыз және сөйледі.

– Неге тұрсыз, барыңыз.
Арман диванға отыра кетті. Намыс қысқанын, ар қысқанын 

немесе ішімдіктің қысқанын білген жоқ, әйтеуір, денесі босап, 
әлсірей жөнелді. Қыз да үнсіз. Ол соңғы сағаттағы уақиғаны есіне 
түсірейін деп еді, шым-шытырық бола берді. Ойына алғысы 
келмеді. Көзін жұмды.

Ол көзін ашқанда алдында тұрған қызды көрді. Киініп алыпты. 
Үйдің іші жарық болып кеткен. Таң атып қалыпты.

– Аға, оянатын уақыт болды.
Ол көзін ашқанмен, ойы бейжай боп біраз отырды. Үн қатқан 

жоқ.
– Менің жұмысқа баратын уақытым жақындап қалды. 

Ұйқыңыз қанбаса, жата тұрыңыз. Соңынан есікті жауып, кілтті 
тастап кетерсіз.

– Жо...жоқ... қазір қайтамын...
Орнынан қарғып тұрды. Бара сала бетін жуды. Сәуле екеуі 

асүйге кіріп шай ішті. Сәуле шөлмектегі шарапты нұсқап еді, 
Арман ат-тонын ала қашты.

– Аға, сізден менің бір өтінішім бар. Сұрасам, жауап бересіз 
бе? – деді қыз бетіне тік қарамай.

– Менің де сізден бір өтінішім бар. Айтсам, тыңдаймысыз? – 
деді Арман да көзін алдындағы шыныдан алмай.

– Әуелі сіз жауап беріңіз. Соңынан көре жатармыз. Сіз кеше 
неге ішімдікті көп іштіңіз?

– Жазықсыз жазаландым. Соған ренжіп едім.
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– Ол не жаза?
– Ол ма? Ол... айтпай-ақ қойсам қайтеді, ыңғайсыз нәрсе еді.
– Мейлі, айта беріңіз.
– Біздің ауданға көмек көрсетуге барған қала тұрғындарының 

біріне біздің бір топ жігіттер зәбір көрсетіпті.
– Сонда не, төбелескен бе?
– Жоқ, басқаша...
Арманның айтқысы келмеді. Айтайын десе, тігісін жатастыра 

алмады. Қыз да қыр соңынан қалмай қойды.
– Онда сіздің не қатысыңыз бар?
– Зәбір көрген – қыз. Зәбірлеген үш-төрт жігіт. Қысқасы, 

қорлаған. Қыз емханада жатыр.
– Солай деңіз... – деді де, қыз үнсіз қалды. Арман да үнсіз. 

Аздан соң қыз сөзін жалғастырды.
– Жігіттер қайда?
– Абақтыда. Сотталады.
– Солай деңіз... Қызық екен. Біреулер үшін тәрбие жұмысын 

әлсіреткенің Арман орнынан қозғалмай тұрып үшін деп жаза 
аласыз. Ал өзіңіз болсаңыз, ішімдік ішіп алып, сол жігіттердің 
жолын қумақ боласыз...

Арманның беті ду етті. Баяғы қоятын сұрағына жауап алып 
тұр. Енді қайталаудың қажеті жоқ. Ол орнынан тұрды. Қыз да 
тұрды. Екеуі есіктен бірге шықты. Сәулені жұмысына ұзатып 
салған соң тіке автостанцияға тартты. Сәуленің мейірімділігіне 
риза болып кетті. Бәрі көз алдынан өтіп болған кезде сол бір 
қыз қиялына көлденең тұра қалған. Сәуленің бейнесін елестетті 
ойына. Ойы мен бойы, мінезі мен қимылы болмаса, бет-бейнесін 
көз алдына келтіре алмады. Бұған таңдана түсті. Мұны қайдан 
таниды? Қанша қиналғанмен қолайлы түйінге келе алмады. 
Сонда барып жүрегі шымыр ете түсті.

***

Арман автобустан түскен соң, тіке кабинетіне тартты.
– Ау, секретарь жолдас, қайда жүрсің? Қаладан іздесек, тап-

паймыз, ауданға келсек, жоқсың. Арман орнынан қозғалмай 
тұрып қалды. Әлгінде сыртта тұрған машинаға көзі түскенмен, 
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оның неге тұрғанына, кімдікі екеніне зер салмаған екен. Кешегі 
қылығы есіне түсіп, түңілдіріп жіберді. Алдында отырған – обком 
комсомолының бірінші секретары Қырғызәлі Әжібеков. Жүзінде 
күлкі ойнап тұрған секілді. Бұл одан сайын түңілдіре түсті. 
Кешегі масқараның бәрін біліп-сезіп отырған қалып білдіреді. 
Сол үшін де арнайы келген болуы керек. Немесе бюро біте салып 
тауық шақырмай мұнда неге жүр? Солай болар, шамасы.

– Мұнда қашан келдіңіз?
– Кеше кешкілік.
Мәссаған! Тауық шақырмай деп шамданып жүрсе, бұл кісі 

ол тауықтар қонақтамай жатып-ақ жетіп келген екен ғой. Қол 
алысып амандасқан соң қасына отырды.

– Не жұмыспен?
– Оу, сен, немене ауданыңа келтірмейін деп пе едің? Оның 

дауысы таңданған кейіп білдірсе де көзіндегі күлкі ізі тыйылған 
жоқ. Жай, жұмыстармен танысайын деп келгенмін.

– Солай деңіз.
– Иә, солай.
Арман Қырғызәлінің алдында үйіліп жатқан папкаларға көз 

салды. Райкомның толып жатқан іс қағаздары. Оның ішінде 
жоспар тігілген папка да, есеп-қисап, жастар коллективтері, 
бюро мәжілісінің қаулылары, бастауыш ұйымдардан келген 
мәлімет тағы тағылар. Оларға қарап, Қырғызәлінің қай мәселені 
қадағалап отырғанын анықтау бір-ақ Алланың қолынан келетін 
нәрсе. Сондықтан үндеген жоқ. Үлкен секретарьдың өзі айтсын 
деп отырып алды. Осы пиғылды Қырғызәлі де сезді. Сөзді өзі 
бастады.

– Арман, мен сендерге үш-ақ күнге келдім. Шаруашылықтар-
ды араламай-ақ қоямыз. Осы райкомындағы жұмыстарыңмен 
танысып, аудандағы активтеріңмен кездесерміз. Ал егер бас-
тауыш ұйымдардың бірінде жиналыс бола қалса, онда міндетті 
түрде соған барамыз. Қазір аудандық партия комитетіне кіріп 
шығайық. Кеше кеш келгендіктен ешкімді мазаламай-ақ қояйын 
деп едім. Әрі, сені келсін дедім. Өз аппаратыңмен кеше-ақ 
танысып қойғанмын.

Аудандық партия комитетінің үйінде бұларға «Ынтымақ» 
колхозының бастығы Маралбай Сейілханов кездесіп қалды.
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– А, комсомол, көрінбей кеттің ғой. Ана мектебіңді біраз жер-
ге апарып тастадық. Келіп басшылық жасамаймысың? – деді ол 
Қырғызәлімен қол алысып амандасып жатса да, жүзін Арманнан 
аудармай.

– Рақмет, аға. Барамын ғой, – деді бұл да көз қиығын Қырғыз-
әліге бір тастап қойып. Бастық мұның кім екенін танымаса да, 
әйтеуір, облыстан келген біреу екенін байқаған соң сөзін доғарып, 
жөніне кетті.

Хұсаиновтың кабинетінде Назарбек отыр екен. Қырғызәлі 
екеуімен де қол алысып, сыпайы ғана амандасқан соң келген 
жайын айтты.

– Бірер күнге Армандардың жұмысымен танысуға келіп едім. 
Қазірше сіздерге сәлем беруге кірдім. Әрі айтатын кеңестеріңіз 
болса, алдын ала тыңдап алайық дедік. Жұмыс жөнінде айтатын 
өтінішім болса, мәселенің байыбына барып алған соң және 
соғармыз.

– Дұрыс, дұрыс. Келгенің жақсы, көмектесіп те тұрыңдар. 
Біздің секретарымыз да қал-қадірінше жұмыс істеп жатыр. 
Кемшіліктері де жоқ емес. Оны өзің көрерсің, – деді Хұсаинов.

– Дегенмен инициативасыз да емес. Біраз мәселеге мұрындық 
болып жүр. Әлгінде ғана Сейілханов келіп кеткен, – деп, сөзге 
Назарбек араласты. – Ол енді басқаша сөйлей бастапты. Баяғы 
байбалам жоқ қайта, «Тәуір болды, бір күрделі құрылысымызды 
бітіріп алатын болдық» деп мәз болып жүр.

Бұл әңгіменің байыбына анық бара алмаған Қырғызәлінің:
– Ол қандай құрылыс еді. Комсомолдарға қатысы бар ма? – 

деген сұрағына Назарбек «Ынтымақ» колхозындағы мектеп 
құрылысының басталғанын, сондағы Арманның, бастық пен 
парторгтің, комсомолецтердің әрекетін айтып, кабинетте отыр-
ғандарды бір күлдірді.

Тек Арман ғана төмен қарап күлімсіреді де қойды.
– Кейде бұлардың инициативасының тізгінін тартып отыр-

масаң, бой бермей, қарыштап кететін де мезгілі болады, – деді 
Хұсаинов.

– Онысы қалай? – деді Қырғызәлі.
– Бұның бюро мүшелерінің бәрі де инициативадан құралақан 

емес. Біздің «Колхозстрой» мекемесінің бас инженері Дәулетов 
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дейтін жігітіміз бар. Ол да бюроларыңа мүше. Біз Арманның 
өзіне әлгі «Ынтымақтағы» өзі бастаған мектеп құрылысына 
қамқор болуды тапсырсақ, бұл көпшілікке сол Дәулетовті 
алыпты. «Сенбілік, жексенбілік» деп, «Колхозстройдың» бар 
техникасын сол мектеп құрылысына жеккен. Тіптен құрылыс 
материалдарымен де көмектесіпті.

– Оның несі айып, Сұсеке, – деді Қырғызәлі.
– Айып көріп жатқан біз де жоқпыз ғой. Тек аудандағы құрылыс 

жалғыз сол мектеп емес қой. Түгел техниканы жұмсайтын әлгі 
көмектеріңді бәріне жаса деп жатқанымыз ғой.

– Оларыңыз дұрыс екен.
– Оның дұрыс екенін бұлар да түсінді-ау, әйтеуір.
Қырғызәлі өзінің көріп-білгісі келетін жұмыстарының шет 

жағасын шығарды да, тереңге бармады. Тек әңгіме соңында:
– Оларыңыз дұрыс екен.
– Оның дұрыс екенін бұлар да түсінді-ау, әйтеуір.
Қырғызәлі өзінің көріп-білгісі келетін жұмыстарының шет 

жағасын шығарды да, тереңге бармады. Тек әңгіме соңында:
– Жексенбі күні ауданның бірінші спартакиадасы өтпек екен. 

Соған да қатысармын, – деді.
– Ол қандай спартакиада? – деді Хұсаинов тез өзгере қалып. 

Жауапты Арманнан бұрын Назарбек берді.
– Өткендегі бұлардың өтінішіне рұқсат бергенбіз, Сұсеке. 

Шаруашылықтардың, мектеп басшыларының бәрі біледі. Тәртіп 
мәселесі де ескерілген.

– Әй, осы спартакиада, жарыс дейтін желікпенің біразын 
қысқарту керек қой.

– Сұсеке-ау, қысқарт дейсіз, біз оны әрең бастап жатқан 
жоқпыз ба? – деп, сөзге Арман араласып еді, Хұсаинов тыңдаған 
жоқ.

– Назарбек, өзің көз саларсың. Шаруашылық жұмысына зиян 
келіп жүрмесін, – деді сөз тәмам деген пиғыл білдіріп. Райкомнан 
шыққан соң Қырғызәлі.

– Арман, сен спартакиадаларыңның болатынын қайдан біл-
генімді неге сұрамайсың? – деді.

– Біздің жігіттер айтқан болар.



48

– Жоқ, жігіттерің айтқан жоқ. Қайта олар менен жасырғысы 
келеді. Естіп алса, қатысамын деп әлегімізді шығарар деп 
жүрексінген болу керек. Бірінші рет қой, – деп бір жымиып 
алды. Арманның да дәл ойын айтып тұр. Бұл да қатыспағанын 
құп көріп еді, енді әлгі әңгімеден кейін тартынатын жай қалған 
жоқ. Бәрібір қатысатын болды. Қырғызәлі әңгімесін қайта жал-
ғастырды. – Кеше кешкілік киноға барғанмын. Уақыт ертелеу 
болған соң, сол маңайда біраз жүрдім. Қызу әңгімелесіп тұрған 
бір топ жастардың әңгімесін құлағым шалып қалды. Оның ұзын-
ырғасы мынадай.

Біріншісі: Жексенбі күні спартакиада болар ма екен?
Екіншісі: Болады. Ол туралы жазылған хабарландырулар 

мәдениет үйінің төрінде ілулі тұр. Ертең селоның тұс-тұсының 
бәріне ілмек.

Үшіншісі: Ай, қайдам. Баяғыдай ілініп-жыртылып жататын 
жарнаманың бірі болып қалмаса.

Екіншісі: Жоқ, болады. Арманның өзі айтқан. Қалай да 
өткіземіз деген.

Үшіншісі: Арман айтса бола бере ме?
Біріншісі: Арман айтса – болады. Ол келісіп алмай, жар 

салмайды. Ал келіскен болса, қалайда өтуіне күш салады.
Міне, мен есіткен әңгіме осы. Әлгіндегі райкомдағы әңгімеге 

қарағанда, шынында да, күш салып жүрген өзің көрінесің. 
Жастардың «Арман айтса – болады» деген сенімінің өзі – сендер 
үшін үлкен абырой. Ал енді сол сенімді ақтайтындай етіп өткізу 
керек.

– Оны мен де түсінемін ғой, Қырғызәлі, – деді Арман. – Бірақ 
кейбір жолдастар жастардың демалысын жын-шайтанның ойын-
сауығындай көреді. Селқос қарайды.

– Ал жастардың өздері қалай қарайды?
– Олар құштар-ақ. Керісінше: «Демалыс күндеріміз, жұмыстан 

бос уақытымыз сүреңсіз өтеді. Спорт жұмысы нашар. Клуб, 
кітапхана дегендер міндетіне сай қызмет атқармайды» деп өкпе 
айтады.

– Дұрыс-ақ. Сендер жастардың талабына көңіл бөлулерің 
керек. Солардың талап-тілектерін әлгі өзің айтқан кейбір 
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жолдастарға түсіндірулерің керек. Міне, сендердің жастар штабы 
болғандағы міндеттерің осы.

– Ал ол жолдастардың талабын қайтеміз?
– Ол талап ВЛКСМ уставына жазылып қойылған. Сенің 

міндетің партия уставына жазылған. Сол міндетті бұлжытпай 
орындау үшін де жастардың талабымен санасу керек.

Екі күн бойы отырып Қырғызәлі іс-қағаздарды мұқият 
қарап шықты. Кемшілігін көрсетті, кейбіреуін өзі түзеп берді. 
Арманды қатты ұялтқаны, оның екі мәселені білмеуі болды. 
Біріншісі – комсомол мүшелерінің білімі жөніндегі мәліметтің 
жоқтығы, екіншісі – мамандығына қарай жасалған мәліметтің 
толық еместігі. Шопандар, трактористер, мұғалімдер белгілі 
болып шықты да, қалған комсомолдардың қызметі белгісіз 
екен. Райком қызметкерлерінің бәрімен де жеке-жеке сөйлесіп, 
тілек-талаптарын тыңдады. Ол жастар арасындағы бірталай игі 
жұмыстарға мұрындық болып жүрген активистермен сөйлесті. 
Тіптен райком жұмысына наразылық білдірген жастармен де 
кездесіп, олардың ой-пікірін тыңдады. Өзінің ой-жүйесін айтты. 
Осы бір әңгімелердің ішінде екі түрлі мінез көрсеткен адам 
Сәруар мен Қуаныш болды. Өзара жұмыс бөлісуде Сәруардың 
еншісіне идеология мәселесі тиген. Мұны аудандық партия 
комитеті айтқан. Қуаныштың негізгі жұмысы – ұйымдастыру 
мәселелері. Есеп-қисап секторының меңгерушісі өз жұмысымен 
өзі әлек. Ал бесінші қызметкер – нұсқаушы болып істейтін Түсіп 
дейтін жігіт. Райком аппаратының бары осы-ақ.

Міне, Қырғызәлі Сәруармен әңгімелескенде ол өз жұмысының 
шамасын бірқыдыру дұрыс білетінін көрсетті. Клубтың саны, 
үйірменің саны, саяси оқудың жағдайы, мектеп саны мен ондағы 
оқушылар, қойшы, не керек, әйтеуір, цифрларға келгенде сайрай 
жөнеледі. Тіптен мұның көпшілігін Арманның өзі де білмейтін. 
Сәруар оны әдейі бедерлей түседі. Қырғызәлінің Арманға берген 
сұрауларына алдын кес-кестеп, шап ете түседі. Мұнысына 
ризашылық білдіріп отырған Қырғызәлі оның бір сөзінен секем 
алды. Арман да осы мезет селт ете түсті.

– Сіздердің бюрода бізге сөгіс бергеніңіз дұрыс болған, – 
деді ол сөз кезегі өзіне тиді-ау деген мезгілде. Арманға демей, 

4-269
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«бізге» дегенді де әдейі айтты. Онысы райком жұмысына бәріміз 
жауаптымыз дегендегісі. – Біз соңғы кезде, шынында да, ойын-
сауық деп, шаруашылық мәселесін нашарлатып алғанымыз рас. 
Осыны өткен жолы аудандық партия комитетінің пленумында 
да айтты. Мен ашық мойындадым. Өйткені көзге көрініп тұрған 
соң, несіне жасырайын. Жұмыс стилімізді жолға қойып алуымыз 
керек. Сіз де соған келген боларсыз. Немесе бюро бітпей жатып, 
жолға шығып кететін қатардағы қарап отырған адам емессіз ғой, 
Қыреке.

Арман түйіле қалды. Өткенде аудандық партия комитетінің 
пленумында Сәруардың сөйлегені рас. Осылай деп мойындаға-
ны да рас. Оны есіткен. Өзі Алматыға ЦК-ның пленумына кеткен 
болатын. Тек аудандағы шаруашылық мәселелерінің кейбір 
саласындағы кемшіліктер айтылғанмен, нақ комсомолдар ақ-
сатып тастады деген сөз болмаған. Жалпы бағытты байқап алып 
бастырмалатып жүрген Сәруардың өзі болатын. «Шаруашы-
лыққа жауап береміз» деп отырғаны тағы мынау.

– Сонда аудан шаруашылығының бәріне жауап беретін осы 
екеуміз ғана ма?

– Әрине, олай емес. Дегенмен біз де жауап беруіміз керек. 
Бізді райком дейді.

Ол Қырғызәліні арқа сүйеп отырса керек. Қарқыны өктем, 
сөзі батыл. Ойланбай-ақ тек тірек үшін қару қылып айта беретін 
қағидадай етіп төгіп отыр.

– Сонда оқу, өнер, спорт, жалпы мәдениет мәселесіне жауап 
бермейсіздер ме?

– Қыреке, шынтуайтқа келгенде, оларға тікелей жауап беретін 
мекемеден көп нәрсе жоқ. Ауданда оқу бөлімі, спорт қоғамы, 
ДОСААФ ұйымы, тағы-тағылар толып жатыр емес пе? Әуелі 
солар жауап берсін.

– Ал сендер ше?
– Бізді аудандық комсомол комитеті дейді емес пе? Біздің 

жастардың араласпайтын жері жоқ. Сондықтан біз де партия 
комитеті сияқты бәріне жауап береміз. Негізгі мәселеміз – 
шаруашылық. Қалғаны екінші кезекте.

– Ал сендер бұл пікірді бюро мәжілісінде әңгіме еткен жоқ-
пысыздар?
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– Еттік. Оған Арман көнбейді. «Жастардың арасындағы тәрбие 
жұмысын жолға қойып алсаң, олардың еңбекке араласуын қа-
дағалаудың қажеті де болмай қалады» деген қағидасын қойнынан 
тастамайды. Оның дұрыс екенін бәріміз де білеміз. Бірақ қазір 
жағдай басқа ғой. Әлі оған жете қойғанымыз жоқ емес пе? Мәсе-
ле – еңбекке жұмылдыру емес пе? Партия бізден осыны талап 
етеді. Соны орындауымыз керек.

– Біз, әрине, шаруашылық мәселесінен шет қалуға құқымыз 
жоқ. Бірақ сол шаруашылықта жүрген жастардың айдаған 
қойын, астындағы тракторын, қолындағы кетпенін ойлай беруден 
гөрі, бір мезгіл өзін де ойласақ қайтеді. Олар да оқу керек, демалу 
керек, көңілдену керек, тіптен билеу керек...

Арман бұдан да өрлеп бара жатыр еді, Қырғызәлі сөзін 
бөліп жіберді. Әңгіменің шиелінісе түсетініне көзі жетті де, өзі 
тоқтатып тастады.

– Арман, бұл ойыңды есіткенбіз. Қарсы келген ешкім жоқ. 
Бұл мәселелер жөнінде, жақсы, сөйлесерміз. Ал Қуаныш сен не 
дейсің?

– Мен түгелімен Арманның айтқанына қосыламын. Соңғы 
кезде тәрбие жұмысы да дұрысталып келе жатқан секілді. Бізге 
келіп ақыл сұрайтын адамдардың қатары көбейіп келеді. Жаңа 
стиль іздейміз деп жүріп осы әрең тапқан стилімізден айырылып 
қалмағанымыз жөн шығар.

Есеп секторының меңгерушісі – тәжірибе жағынан ең мықты 
саналатын қызметкер. Оның істегеніне талай жыл болған. 
Қызметін де нақ өзіне тиісті жағынан алса, жақсы меңгеріп, 
басқаларға қақтырып соқтырмай, ұқыпты атқаруға тырысады. 
Бұрын ол өзіне ғана тиісті есеп жұмысынан басқаны білмейтін, 
көп көңіл де бөлмейтін, командировкаға баратын жері жалғыз 
обком, тіптен кейбір колхоз-совхоздың қай шамада екенінен 
де бейхабар еді. Енді Арман келді де, оны да басқалар сияқты 
бастауыш ұйымдарға жұмсап, жиналыс өткіз, кештеріне қатыс 
дейтін тапсырманы көбейтті. Бұл, әрине, жақсы тиіп жүрген жоқ. 
Міне, сондықтан да оның айтқан жалғыз өтініші – өз жұмысының 
шеңберін шектеп алу. Оны да арыз айтпай, өзіне көмескілеу 
көрінген сұрау сияқты етіп айтып отыр. Қырғызәлі түсінді де, 
бір-ақ кесіп тастады.
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– Өздеріңіз бес-ақ адамсыздар. Әрқайсысың бір саланы ерттеп 
мініп алсаңдар кімге жетесіңдер. Барлық жұмысқа араласу 
керек. Біздің негізгі міндетіміз – жастарды ұйымдастыра білу, 
жұмылдыра түсу.

Түсіп көп сөз айтқан жоқ. Жалғыз-ақ айтқаны: Жұмыс істеп 
жүрміз ғой. Жұрттан кейін қалмасақ болды да...

***

Оңтүстіктің күзі де қызық. Бір қиырын күннің қызуы қыр-
сықтырса, екінші ауылын тұман басып тұрады. Ол – табиғаттың 
берген тартуы. Сазы мен құмы, даласы мен тауы, жайлауы 
мен тақыры қатар келіп жатады. Тауды бөктерлей орналасқан 
ауылдың көрер азабы да көбірек. Мұнда көктем кеш шықса, 
күз ерте түседі. Басқа жақта жұрт көйлегінің жеңін түріп желең 
жүрген мезгілдің өзінде-ақ мұнда жұрттың жаңбырдан ықтап, 
жадағай кисе де қамзолының жағасын жамылып жүргені. «Ақтас» 
ауданы – осы бір оңтүстіктің тау бөктерін қуалай орналасқан жері. 
Терістігі мен шығысында там-тұмдап болса да көктемнің нышаны 
көріне бастаған мезгілде, түстігі мен батысында нағыз көктемнің 
қайнап жатқан мезгілі. Тіптен осы бір аудан оңтүстігінде балалар 
жалаңбұт жүргенде солтүстігінде жерге қар түсіп жататын алып 
Қазақстанның бір кішкене ғана миниатюрасы секілді. Аудан 
орталығы осы құбылмалы табиғаттың ауыспалы-түйіспелі жері 
саналатын шамаға орналасқан. Сондықтан оның да табиғаты 
бірде түстігіне ұқсаса, бірде терістігіне ұқсап құбылмалы болып 
тұратын.

Міне, бүгінгі күні де ерекшеленіп тұр. Екі иінінің де ерекшелігін 
қолтығына алып, екшеуленіп тұр. Түстігінен тартқан түгі – 
күн жылы, жұрт шімірікпестен-ақ беймарал жүр, терістігінен 
алғаны – аспан түнере қалыпты... Қар тастамаса да өзіне лайық 
бар қаһарын көрсететін түрі бар. Таңертең орнынан тұра сала-
ақ, Арманның да түрі осы өз ауданының бейнесіне түсті де кетті. 
Қасындағы Қырғызәліден ұялғасын, жүзін қанша жадыраңқы 
ете қояйын десе де, қабағы түйілген қатуынан жазылмай қойды. 
Жадырай түседі де, қайта жабылады. Алғашында кешегі көп 
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әңгімелесіп, түннің біраз уақытын өткізіп алғандарын ойлай, әрі 
қаттырақ ұйықтап қалған шығар деп түйген ойының терістігін 
Қырғызәлі де түсінді. Арманның айналасын қоршап алған – реніш. 
Ал ол ренішті әкеліп тұрған – аспан, соның түнеруі – кірпігінде-
гі ілініп тұрған тамшылары. Дегенмен екеуі де өз түйіндерін 
көкірегінен шығармай, сығымдап қысып алды.

Райкомға телефон соқты да, спартакиада өтетін тегістікке 
тіке тартты. Арман бар дайындықты өз көзімен көргісі келді. 
Қырғызәлі болса ауыл сыртындағы «алаң» деген соң, сол жерге 
барып ептеп бой сергітпек, ұйымдастырушылардың әреке-
тін байқамақ. Спартакиаданың программасының өзі қызық. 
Спорттың әрбір саласынан ойдым-ойдым етіп шөкімдеп жұлып 
алынған бірдемелер. Алғаш көргенде Қырғызәлі түгіне түсінбей 
дал болса да, енді түзей қоятын уақыттың жоқтығына жүгініп, 
үндемей қалған. Дегенмен іштей наразы. Программаның ішін-
де – мың метрлік эстафета, мың метрге жүгіру, қазақша күрес, 
кіші калибрлі мылтықтан он рет оқ ату, ауа шабуылынан қор-
ғаныс ойыны сияқты біріне-бірі жанаспайтын жарыстар мен 
ойындар. Солардың ішінде «жамбы ату» деген жарыстың түрін 
көргенде оны неге жорырын білмеді. Кәдімгі қазақтың «жамбы 
атуы» болса, мына спартакиадаға не қатысы барын білмейді, 
басқа дейін десе, есітпеген нәрсесі.

Ауыл сыртындағы алаң ауқымы атшаптырым тегістік екен. 
Ауыл жағын бір кезде белгісіз біреулердің үлкен белдеме етіп 
үйіп тастаған топырақ дуалы қоршаса, қалған тұсын биік-
биік төбелер қоршап тұр. Мына программасына ойда жоқ 
ойындар қосылған спартакиада үшін бұдан қолайлы орын жоқ. 
Спартакиаданың соңында футболдан өтетін жарыс стадионда 
өтеді деп жариялануы да енді түсінікті болды.

Әр жерде қылтиып-қылтиып жалауша көрінеді. Бұл – эс-
тафетаға жүгірудің жолдары. Шетіректегі төбе бауырында мер-
гендердің мекені орналасыпты. Басқа ешқандай белгі көрініп 
тұрған жоқ. Бұдан өзге жалғыз ғана өзгеріс – әлгі топырақ 
белдеудің бауырында үстіне ақ халат киіп, түтін-түтетіп жүрген 
бір-екі адам. Олар үлкен қазанның астына от жағып, қақпағын 
қалақайлап, қыбыр-қыбыр әрекет жасап жүр.
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– Арман, бәрін дайындап қойдық, – деді бұлар келе бергенде, 
алдарынан шыққан ұзын бойлы, ат жақтылау келген қызыл 
шырайлы жігіт сәлемдесіп болған соң.

– Қазір, тексеріп көреміз.
– Несін тексересіз? Осы жерден-ақ көрініп тұрған жоқ па бәрі.
– Дегенмен...
– Жігіттер тексерсе болды емес пе? Сонау ат шаптырым 

жерді айналып жүресің бе, – деді Қырғызәлі сөзге араласып. 
Арман үндемей қалды. Обком комсомол секретарының сөзінен 
тосылып тұр. Дегенмен аздан соң әлгі ойын және сездірді. Мұның 
көңіліндегі күдіктің тарамасын сезген Қырғызәлі анадайда тұрған 
шоферін шақыртып алды да:

– Сендер Арман екеуің ана жалаушаны түгел аралап қай-
тыңдар. Мергендердің мекенін де шолыңдар, – деді.

– Мен өзім-ақ...
– Машинаның спидометрі бар емес пе... Сенің аяғыңда өл-

шеуішің жоқ шығар...
Армандар аралап кетті. Қырғызәлі ойланып қалды. «Ар-

манның мына әрекеті дұрыс-ақ шығар. Өзі көріп қайтқаны 
жақсы. Бірақ бұлай ете берсе, қай жағына жетеді. Тапсырма 
берілген адамдарға сену керек емес пе? Бүйте берсе, тапсырма 
берген адамдары да табандылықтан гөрі, тартыншақтық әдетке 
басып кетеді емес пе? Ескертіп қою керек екен. Бірақ көңіліне 
тимей, қолын қақпай ескерту керек деп түйді.

Спартакиада (түбінде мұның спартакиадан гөрі, спорт мей-
рамына көбірек ұқсайтынын ұйымдастырушылардың өзі де 
сезген болатын. Сондықтан да олар хабарландыруларына да 
«Спорт мейрамы» деп жариялаған) басталады деп белгіленген 
мерзімге аудандағы он шаруашылықтың үшеуінің ғана өкілдері 
келіп жетті. Оған бір училище мен екі орта, екі орталау мектептің 
оқушылары қосылды. Бұл Арманның онсыз да түнеріп жүрген 
түрін түңілте түсті. Ол әркімдермен ақылдасқан боп жүріп, 
болмашы себептерді желеу етіп, қалайда мерзімді соза түсуге 
әрекет жасады. Және бір сағат өтті. Тамаша көруге жиналған 
жұрт ығыса-ығыса баяғы түтін түтеніп жатқан топырақ дуалдың 
қасынан бір-ақ шықты. Біреулері бара салып, кейін оралып жатса, 
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кейбірі жайласып отырып жатыр. Ал жарысқа қатынастарының 
қарасының көбейіп жатқаны шамалы. Келіп қосылғаны – екі 
совхоз бен бір орта мектептің командасы. Райком қызметкерлері 
олардың «сазайын» беріп-ақ жатқанын сезіп тұрса да, Арман да 
шыдамсыздық жасап, жағасынан ала түспеді. Бұдан артық күтуге 
болмайтынын жұрттың бәрі сезіп тұр. Қоюлана түскен бұлттың 
көлегейлене қалған көз жасы да бадырайып-бадырайып тама 
бастады. Не де болса тез бастау керек.

– Шақырылған команда түгел жиналмаса, спартакиаданы 
аудандық деп атауға болмайды, – деп баяғы ұзын бойлы қызыл 
шырайлы жігіт шыр ете қалып еді.

– Оны неге кеше ойламайсың, – деп Арман кесіп тастады.
Ол да қалысайын деп тұрған жоқ.
– Сіз өзіңіз ше... – деп жармаса бергенде, әңгімеге Қырғызәлі 

араласты.
– Інішегім, – деді ол бір-екі адым қасына жақындап. – Сен былай 

ет: келмеген команданың бәріне ұтылыс жаз да қой. Келгендер 
жарыса берсін. Спортта «келмей қалғаны үшін» дейтін тәртіп 
бар емес пе?

– Иә, бар ғой, ағай...
– Бар болса, дұрыс. Барыңдар да, солай жасай беріңдер.
Ұзын жігіт және біраз ойланып тұрды да, бұрылып жүре 

берді. Бұлар да топтың ортасына қарай жылжыды.
Спартакиада басталды. Алдымен эстафета болды. Қырғызәлі 

осы кезде барып байқады. Мына мың метрге жасаған эста-
фетаның түрі спорт ережесі түгілі, шежіресінің де бірде-
біреуінде жоқ болу керек. Ара қашықтығын да, спортшылар 
санын да өздерінше өлшеп-пішіп алған. Алдын ала белгілеп 
алғандықтан, спортшылар да күшіне қарай бөлініп барады. Және 
бір қызығы, осы эстафетаның уақытын белгілеп жатқан да ешкім 
жоқ. Тек мәреге келу кезегін ғана қадағалап тұр. Бұл да өзінше 
дұрыс жасалған шешім секілді. Мына ойлы-қырлы, ажырық пен 
қураған шөптің шөңгесі басқан далада қанша жүйрік болсаң 
да, секундомермен санайтын рекорд жасай алмайтының анық. 
Сондықтан секунд-минут дейтінді бір-ақ сыпырып тастаған.

Жұрттың арасында бір дау туғызған жарыс – қыздардың төрт 
жүз метрге жүгіру эстафетасы болды. Бұған мектеп оқушыла-
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рын қоспағанда, ересектердің арасынан келген команда екеу-ақ. 
Біреуі «Қызыл ту» колхозының командасы да, екіншісі – аудан 
мекемелерінде істейтін қыздар командасы. Бұл екі команданың 
жарыс жолына шығуы да талай дау туғызды. Қызылтулықтардың 
командасындағы бір қыз аяғын ауыртып алды, жарыс жолына үш-
ақ адам шықты. Ал аудан мекемелерінің қыздар командасында 
бес адам болатын. Біреуі – Сәнен. Ол – команданың негізгі 
мүшесінің бірі, жұрттың үміт артқан адамы. Міне, нағыз жарыс 
басталар кезде әлгі аяғы ауырған қыз қатарға қосыламын деп 
ұмтылғанмен, оны жібермей қасарысып тұрған Сәнен болатын.

– Сіздің аяғыңыз ауырып, сіңірі тартылыпты.  Жарыс жолына 
шығуға болмайды, – деді ол үзілді-кесілді. «Қызылтулықтар» 
қызбалыққа салына бастады. Шыдамсыздау бір жігіт:

– Дәрігерлігін сылтау етіп біздің команданың адамын әдейі 
жібермей отыр, – деді бейбастық көрсетіп. – Сондықтан екі 
команда да тең түсті деп саналсын.

Және бірер сөзді құлағы шалып қалған Сәнен ызаға булығып, 
шыдамай кетті.

– «Қызыл ту» колхозының командасында мен жүгірейін. 
Рұқсат етіңіздер, Арман.

Арман Сәненнің неге өзіне қарап тіке сөйлегеніне түсінбеді. 
Спартакиада төрешілерінің бірі:

– Сіз қазірше «Қызыл ту» колхозына фамилия ауыстырып кете 
қойған жоқ едіңіз ғой, – деп сөзге қылжақтай араласып еді. Сәнен 
оның ойын түбінен бір-ақ шырпып тастады.

– Болмасақ болармыз. Рұқсат етіңдер, Арман.
Жұрт дел-сал болды. Спортта мұндай қағида жоқ. Қағиданы 

қазықша қатып ұстап алса, жарыс өтпей қалады. Төрешілер дал 
болды. Және де баяғы осы бір жарыстың спорт қағидасы үшін 
емес, жұртқа ұйытқы болу үшін өтіп жатқаны ескеріліп, Сәненге 
рұқсат етілді. Енді аудан мекемелерінің қыздары қыңқыл 
шығарайын деп еді, Арман оларды да басып тастады.

Жарыс соңында мына бір қара торы қиғаш қас қыздың 
өжеттігіне тәнті болған Қырғызәлі қасына шақырып алып, 
ризашылығын білдіріп еді:

– Аға, бұл жарыстың өзі спортты насихаттау үшін жасалып 
жатқан жоқ па. Мына қыздар ғой, эстафета жолына тұңғыш рет 
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шығып тұр. Ауылдарында даярлық жасады дегеніне де сенбеймін. 
Енді тәуекел деп ауданға келіп тұрып, сағы сынып қайтса, 
спортпен біржола қош айтысатынына көз жетеді. Сондықтан өз 
құрбыларым ренжісе де, соларды ренжіткім келмеді. Ал ана бір – 
растяжение. Болмаса, менің қызылтулық патриотизмім жоқ. Іш 
тарта қоятын да себебім жоқ.

Салмақтылау бастаған сөзінің аяғын Сәнен күлкіге 
айналдырып барып бітірді. Сыңғыр қаққан сұлу күлкісімен 
жұртты өзіне үйіріп барады. Қырғызәліге мына жиналған жастар 
туралы бірқыдыру хабар берді. Екеуі қатарласып біраз жүрді. 
Мергендердің мәресіне де барып қайтты. Арман алғашында 
ойламаған жерден өзінің қолының босап қалғанына қуанып, тұра 
жөнелген. Анда барып, мұнда барып, көңіліне қонымсыз көрінген 
нәрселерге бір тиісіп кетеді. Түнеріп жүрген түрінен түңіле 
ме, әлде өздері де есі шығып еліріп жүргендіктен байқағысы 
келмей ме, не де болса оның қатқыл шыққан үніне көңіл қойып 
жатқан олар да жоқ. Бар әрекеттері – «жақсы, Арман» деп жүгіре 
жөнелу. Ол әлден уақытта төңірегіне көз салса, Қырғызәлі мен 
Сәнен көрінбейді. Қырғызәліні іздеуі дұрыс, ал Сәненді неге 
есіне алғанын ойлаған да жоқ. Тек қана көз ұшында мергендер 
межесінен кері бұрылып келе жатқан екеуіне көзі түскенде 
алдымен қызды ойлады. Көз тоқтатып қарады. Жүрісі еркін. Ана 
қимылына қарағанда көңілді-ақ сияқты. Аяғының астында жатса 
да жантақ шөгірін түрткілеп, ойнап келеді. Мына жүрісін көрсе, 
кейбір пысықтар «па, шіркін, тіптен жағасын да жимайды-ау» деп 
табалар еді-ау деп, ішінен күліп алды. Артынша-ақ өз қылығын 
ойына алды. Неменеге тігіліп тұр? Сәненде жұмысы қанша. 
Қыдыра берсін, жүре берсін, күле берсін... Ол кілт бұрылды. Нақ 
осы кезде ертеңгіліктен бері кірпігін жыпылықтатып тұрған бұлт 
көзін қыса жұмып қалғанда мөлдір тамшы жерге үзіліп-үзіліп 
түсе қалды. Соның біреуі орын құрығындай тура Арманның 
мұрнының үстіне түсті. Ол басын шалқақтатып, аспанға қарады. 
Енді әлгі тамшылар бетіне жиі-жиі тама бастады. Бойында 
ызғары болмаса да денесін тітіркендіргендей болды. Арманның 
көңіл күйі біржола бұзылды. Жаңбырдан ығысқан жұрт ауылға 
қарай бет бұра бастады. Кейбіреулер балағын түре салып, тұра 
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шауып барады. Кейбірі жүре түсіп, артына көз қиығын тастаған 
сайын кідіріс жасап, бір басса, екі тоқтап барады. Ендігі бір топ 
жарыс өткен шаманың маңында жүр.

Ары-бері сенделгенмен, үйірінен айырылғысы келмегендей 
алшақ кетпейді.

– Енді не істедік?
Тұйыққа тірелген жұртқа шешімді аудандық ДОСААФ 

комитетінің председателі нұсқады.
– Енді біздің команда әуе шабуылынан қорғану ойынын 

көрсетеді, – деді ол.
– Жаңбырдың астында қалай көрсетеді?
– Олардың бәрі арнайы киім киіп алған. Жаңбыр дейтінің түк 

емес. Кәне, жігіттер, сапқа тұрыңдар!
Оның да өз есебі бар. Әдейі жинаған соң мына жұрттың 

көзіне бір көрініп қалу керек. Жігіттер де риза болады. Әрі 
«осы ДОСААФ дейтінің не істейді?» деп жағасына жармасып 
жүретіндерге жауап үшін тілге тиек болады. Бұл ойын шынында 
да біраз жұрттың кері бұрылуына себеп болды. Дегенмен үдей 
түскен жауын жұртты ыдыратып тынды. Көктемнің күнінде 
ақжауын төгіп-төгіп алып, бұлт ыдырай жөнелсе, күн шыға 
келетін. Ал қазір болса, сол бұлт тұтасып алып, жұрттың өзін 
ыдыратып жіберді.

– Арман, сендердің әлгі «жамбы ату» дейтін жарыстарың 
қайда еді? – деді Қырғызәлі айналасындағы жұртқа тегіс көз 
салып алып.

– Мына құдайдың қырсықтанып тұрғанын көрмейсіз бе, Қыр-
ғызәлі, – деді Арман. – Біздің біраз жоспарымыз қараң қалды ғой.

– Мен тек сол ойынның принципін білгім келіп еді.
– Және бірде көрсетерміз. Киіміңіз дымқыл тартып қалды ғой. 

Қайтсақ қайтеді.
Осы жерде сөзге Сәнен араласа кетті. Ол ешкімге қарамай 

сөйледі.
– Дымқыл тартпақ емес, шылқып кеткен жоқ па. Енді бірер 

минутқа несіне қамқор болып тұрсыңдар. Көрсетпеймісіңдер 
өнерлеріңді.

– Онда мен кеттім орнатуға, – деп баяғы спорт ұйымының 
бастығы ұзын жігіт анадайда жатқан бір сырықты алып, оңға 
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қарай тұра ұмтылды. Шамасы қырық елу метрдей жерге барып 
қолындағы сырықты ерте бастан қазып қойған шұңқырға 
орнатып, түбін көмді. Сырықтың басы айыр. Сол айырға тар-
тылған сымға көлемі қалта сағаттың аумағындай бір ақ темір 
ілініпті. Жамбысы сол. Ататын қаруың – кәдімгі кіші калибрлі 
ТОЗ мылтығы. Ара қашықтық – елу метр. Осы ережені ежіктеп 
түсіндірген соң мылтықты Қырғызәліге ұсынып еді, ол атудан бас 
тартты.

– Мерекенің ұйытқысы өзіңсің. Ендеше, өзің баста.
– Ал онда басталық.
Ұзын тұра оңтайланып тұрды. Бір көзін жұмып, кәдімгі мер-

гендерше мылтықтың қарауылына үңіліп-үңіліп қояды. Демін 
ішіне тартып аз тұрған соң қолы қалтырады. Мылтықты төмен 
түсірді де, «уһ» деп көкірегін кере бір дем алып алды. Қайта 
оқталды. Шүріппені баса бергенде сырықтың да етпеттей құлап 
бара жатқанын байқады. Бірақ енді тоқтау қиын еді. Тарс еткен 
дауыс пен сырықтың жерге соғылуы қатар шықты. Жұрт қыран 
күлкі. Мерген болса, мылтығын ұстаған күйі біраз тұрып қалды.

– Сен жамбы түгілі тіреуін түбірімен бірақ қопардың-ау.
– Өзіңе қарай ұмтылса да ұта алмадың.
– Жамбыға да жан керек екен. Аяғыңа жығылып жатыр.
Жұрт және бірдемелерді айтар ма еді, оған тосқауыл болған 

Сәнен.
– Қырғызәлі аға, көрдіңіз ғой біздің жігіттердің жамбыны қа-

лай жайратқанын. Енді қайтсаңыз да болады. Менің дәрігерлігім 
ұстап тұр. Салқын тиіп қалар. Ал кешке келетін болыңыз.

– Рахмет, Сәнен. Міндетті түрде келемін. – Сәненнің соңғы сөзі 
Арманға ұнамай қалды. Ол әңгіменің не туралы екенін түсініп 
тұр. Ендігі алдын орағытуы айып. Ол бәрібір баратын болды. 
Қырғызәлінің кейбір мінезіне қанық. Оны анау баста комсомолға 
жұмысқа ауыспай жүргенде-ақ көрген. Бір рет көрші ауданға 
барғанда кездескені бар. Сонда ол күн батса болды, «қайда 
жиналыс бар, қайда көркемөнер үйірмесі бар, қайда жастар 
кеші бар?» деп айналасындағылардың есін шығаратын. Осы 
мінезін білетін жұрт аудандағы өтетін жиналыс, кеш, үйірме 
жұмыстары өз көңіліне қона қоймаса, Қырғызәліге сездірмеуге 
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тырысатын. Бүгінгі өтетін кеш те Арманның өз ойына қона 
қоймайтын. Сондықтан сыбысын шығармауға тырысқан. Енді, 
міне, Сәнен алдынан көлденең шығып, жария етіп қойыпты. «Әй, 
осы, секеңдеп, сен қызға не жоқ» деп ішінен қанша кейігенмен, 
дауыстап айта алмайды. Сондықтан да амалы таусылған соң не де 
болса жасырғанын сездірмеуге зер салып жатыр.

–  Әрине, келеді, Сәнен. Тек сендер де дұрыстап дайындалың-
дар. Қыздарға солай де.

Сәнен одағайланған түр көрсетіп бір қарап алды да, жөніне 
жүре берді.

Кешке клубқа Қырғызәлі келді. Өз рұқсаты бойынша Арман 
ертерек кетіп қалған болатын. Ол келе сала-ақ кеше ғана өзі 
қолдан жасап алған «артистердің» арасынан шықпай қойды. 
Әрқайсысына ақыл айтады, өзі байқап жүрген кемшіліктерін 
көрсеткісі келеді. Тіпті киген киімдері мен жасаған гримдеріне 
де араласып кетеді. Қайрақбайдың киімі бой-бойы шықпай, 
жинақылау болып кетіпті деп тізе тұсынан тесіп жіберіп, 
шалбарының балағын қақ айырды. Әдеттегі репетицияларда 
көркемдік жағы мен музыкаға Зұлпыхар да, киімі мен қылтың-
сылтың жүрісіне көңіл бөлетін Сәруар болатын. Бүгін бұл 
биліктің бәрін Арман өз қолына жиып алды.

Жиынның өзі де ерекше болатын. Аудан орталығындағы 
комсомол ұйымдарының жетекшілері мен активистерден бас-
қа бір адам шақырылмаған. Олардан тыс келетіндер – спар-
такиадаға жиналған колхоз-совхоздың, мекеменің жастары. 
Арманның ой түюі бойынша бұл ақтық репетиция болмақ еді. 
Өткендегі жиналыстан соң Зұлпыхардың мұрындық болуының 
арқасында жастар кеші өткен. Сол кеште көркемөнер үйірмесін 
ұйымдастыруға түйін түйіліп, соның бастамасы ретінде Бейімбет 
Майлиннің «Жалбыр» пьесасын бөлісіп тарасқан. Оның өзін де 
драма етіп емес, оперетта іспеттес етіп қоймаққа келіскен. Ол 
опереттаны тыңдаған ешкім болмай шықты. Сондықтан халық 
әндерін пайдаланып, монтаж жасауды Зұлпыхар мен Арман 
өз мойындарына алған. Міне, сол дайындықты бүгін жастар 
арасында бір сарапқа салып алмақ еді. Осыған Қырғызәлі келіп 
килікті.
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Ә деп сахна ашылғанда жиын-тойдың болып жататына пье-
саның беташары. «Маусымжан» деп басталған хор мен тойбастар 
айтқан жігіттің қимылы ширақ сияқты. Жұрт ұйып тыңдай 
қалған. Қырғызәлі де үнсіз. Оның пікірі бірте-бірте соңынан жеке 
салатын әндер кезінде бойын көрсете бастады. Хадишаның әйгілі 
әнін мына «ауыл артисі» «Арман-ай» әнімен айтса, Елеместің 
операдағы «Құлагермен» айтатын әнін одан да мұңды басқа 
бір әнмен зарлатып тұр. Осы бір әндердің тұсында келгенде 
Қырғызәлі:

– Кәдімгі операдағы әндері бар емес пе? – деп еді.
– Ол әндерді біз толық біле бермейміз. Сондықтан уақиға 

желісіне қарап халық әндерінен жамап-жасқап алғанымыз ғой, – 
деді Арман да сыбырлап.

Қырғызәлінің бір күлгені спектакльдің финалы болды. Жал-
бырдың соңғы Елемес пен Хадишаның басында отырып айтатын 
зарлы әнін немен берерін білмеген Арман мен Зұлпыхар кәдімгі 
«Елім-ай» әнімен айтуға кеңес берген. Тәп-тәуір ән салатын 
Ережеп дейтін жігіт осы «Елім-айды» білмейтін болып шықты. 
Оның салған әні тіптен «Елім-ай» тұрмақ, жұртымайға да жолап 
жатқан жоқ. Сүгірдің рөлін орындап жүрген Сәруар да алаяқ 
сұмның біраз бейнесін аша түскен. Жалпы спектакль жұртқа 
ұнаған сияқты. Әлде өз құрбыларынан алақанын аямайық дей 
ме, әйтеуір, сатыр-сұтыр қол соғу көбейіп жатыр. Спектакль 
соңынан сахнаға қайта шыққан Зұлпыхар:

– Жолдастар! Спектаклімізді көріп болдыңыздар. Біз артист 
те емеспіз, маман да емеспіз. Өздеріңіз секілді жастар. Кемшілігі 
көп болуы мүмкін. Соны өз ауыздарыңыздан ашық тыңдағымыз 
келеді. Жақында облыстық байқау болады, соған да апармақпыз. 
Сондықтан осы жерде ептеп талқылап жіберсек қайтеді, – деді.

Алғашында жұрт үн-түнсіз отырып қалды. Мына залда 
Қырғызәлі, Арман, аудан мекемелерінің және бір-екі басшысы 
отырғанын білетін жұрт солардың алдын орамайық деген 
ниет білдіретіндей. Орындарынан қозғалмайды. Алға Арман 
шықты.

– Жолдастар! Бұл зорлық болмасын. Қайтамыз деген жол-
дастарға рұқсат. Комсомол ұйымдарының секретарьларының 
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арасында асығушылар болса, оларға да рұқсат. Қалған жұртпен 
кеңірек сөйлесеміз, – деді.

Енді жұрт орнынан қозғалды. Бірқатары есікке ұмтылды. Де-
генмен жұрттың көпшілігі қалған секілді. Бір-екі пікір айтушылар 
да табылды. Ақыры сөз Қырғызәліге тиді.

– Жолдастар! – деді ол алға шығып. – Мен бүгін сіздердің екі 
ойындарыңызға қатыстым. Шынын айтайын, екеуі де әрі ұнады, 
әрі ұнамады. Ұнағаны – жастар риза; ұнамағаны – кешеуілдетіп 
бастағандарың. Осындай мәселелерді кейбір аудандарда әлде-
қашан шешіп қойған. Дәстүрге айналған. Бір кезде сіздерде де 
солай болған көрінеді. Оны ақ шашты ағаларың айтып жүреді. 
Сендер сол дәстүрді үзіп алып, қайта бастап жүрсіңдер. Бұл өте 
дұрыс.

Ол өз түйген ойын айтты. Әсіресе осы екі жиынның да 
жастардың тәрбиесі үшін, олардың рухани өсуіне қажет екеніне 
баса назар аударды. Бірақ барлық нәрсенің бірден аспаннан 
түсе қалмайтынын, сондықтан кемшілігі бола тұрса да әр кезде 
ұқыпты қарап, жастардың талабымен санасып, дұрыс бағалай 
білу керек екенін де ескертіп өтті. Тәрбие жұмысына байланысты 
тағы бірқатар мәселелерді айтты. Спектакльге қатысқан жастар 
туралы да ой-пікірін ескертті. Талқылау деп аталса да, жиналысқа 
айнала бастаған жиынның соңында Арман:

– Қырғызәлі, ертең комсоргтарды жинаймыз ба? Хабарлайын 
ба? – деп еді.

– Несін жинаймыз, айтатынымызды айтып қойған жоқпыз 
ба? – деді ол.

***

Биылғы қыс долдана келді. Әдетте қылаулап жауған қар 
жердің бетін ала шұбар еткенмен ызғырықтан артып, шаруаны 
онша қыса қоймайтын. Бірте-бірте қыс ортасына жақындаған 
соң ғана күшіне міне бастайтын. Сондықтан халықтың қалып 
алып қалған әдеті – қора басына мал азығын мол жинамай қойды 
жайып бағатын да, қыстың қаһарына мінген кезінде ғана қорадан 
шығармай ұстайтын. Азды-көпті қалған шөп қора маңдарына 
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екі-үш шақырым жерде жиюлы тұрушы еді. Керек болса, содан 
әкелетін, немесе қойды сол маңайға айдап апарып, шетінен 
кертіп алып, шашып азықтандыратын.

Биылғы қыс шаруашылық басшыларының да, аудан бас-
шыларының да осы бір үйреншікті жоспарының быт-шытын 
шығарды. Қылаңдап түскен қардың аяғы алай-түлей ақборанға 
айналды да кетті. Толассыз екі күн соққан бораннан соң ептеп 
саябырлаған секілді болып еді, бір тәулік өтпей, қайта басталды. 
Бірақ енді алай-түлей боран емес, баяу ғана үлбіреп түсіп жатқан 
ақша қар жерді көме берді, көме берді. Айналаға көз тастасаң, 
аспан мен жердің арасына керіп тастаған ақ моншақтардың 
тізбегі секілді сезім туады. Әдетте бұл жақта жаңа жылдың 
алдындағы елканы безендіргенде жоғарыдан төмен қарай жіпке 
тізген бармақтай-бармақтай ақ ұлпа мақта іліп тастайтын. 
Қырын қарағанда осы бір сурет баяу ғана жауып тұрған ұлпа қар 
секілді көрінетін. Енді, міне, мына жауған қар сол шыршадағы 
жасанды қар етіп қолдан жасаған мақтаны елестеткендей. 
Алдындағы боранда нығыздалып қалған қабыршықтың үстінде 
мына түскен қар үлбіреп, борпылдақ болып жатыр. Бұл да 
малшылардың халін мүшкілдете түсті. Қардың үстіңгі қабаты 
қоян ізін көтере алмаса, астыңғы қабаты қой тұяғын бірде 
көтеріп, бірде сықырлап барып, ойылып кетеді. Осы жағдай 
аудан басшыларын біраз абыржытып тастады. Тез арада 
мамандармен кеңесіп шара қолдану үшін аудандық партия 
комитетінің бюросының кеңейтілген мәжілісі шақырылды. 
Оған шаруашылық басшыларымен қоса мал мамандары да 
шақырылды, тіптен көптен бері қой шаруашылығынан қол үз-
бей жұмыс істеп келе жатқан білікті, тәжірибелі деген бірер 
шопандар да шақырылды. Жалпы жағдайды аудандық ауыл 
шаруашылығы инспекциясының бастығы хабарлап өткен соң, өз 
пікірлерін ортаға салуға әлгі арнайы шақырылған кісілерге де сөз 
берілді.

– Мұндай жағдай бізде сирек болса да кездесіп отыратын, – 
деді арнайы шақырылған тәжірибелі қарт шопанның бірі мінбеге 
көтеріліп. – Бірақ ол кезде біздің малымыздың саны аз болатын. 
Сондықтан бар күшті салып, қыстан қысылсақ та алдымыздағы 
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малды аман алып шығатынбыз. Колхоздың қолының қаруы 
бар, көкірегінің қауқары бар азаматы түгел көтерілетін. Қазір 
мал саны көбейіп барады. Оған лайық қора да соғып жатқан 
секілдіміз. Бірақ жиналған пішен мен жоңышқаны қора басына 
жеткізуді ойлап жүрген ешкім жоқ. Тек шабындықтың басына 
қалқитып-қалқитып мая тұрғызады да қояды. Арқасүйері 
қыстың жылылығы болушы еді. Малды айдап бағушы едік. Енді, 
міне, қыс қысып беріп еді, орнымыздан тапжылмай отырып 
қалдық. Енді бізден не ақыл сұрайсыңдар. Жаздың жадыраңқы 
кезінде айтқан ақылымыз адыра қалмап па еді? Енді кеш. Оны 
өздерің де көріп, біліп отырған жоқсыңдар ма?

Мына қарттың айтқаны жұртқа қысылтаяң жағдайдан алып 
шығар ақылдан гөрі өткендегі өкінішті қатені айтып, табалау 
сияқты болып естілді. Кейбіреулер тіптен төмен қараған күйі 
отыра берді.

– Ақсақал, шөпті қора басына жинамай, айдалаға үйіп-төгіп 
тастағанымызды біз де сезіп отырмыз. Ол өкініш – өткен іс. Енді 
осыдан шығар жолды айтсаңыз, – деп орнай қалған тыныштықты 
Сұстанбек Хұсаинов бұзды.

– Айтамын оны да, – деді қарт айналасына бір көз тастап 
алып. – Әр ауылдың жағдайы әр басқа. Сондықтан басқаларға 
септігі тиер-тимесін білмеймін, мына біздің колхоз бен көрші 
жатқан бірер ауылдар үшін көптен бергі тәжірибемді айтып 
көрейін. Қора мен маяның арасына із түсіру керек. Оны бұрын 
жылқы тұяғы жасайтын. Жылқының тұяғы бұзып кеткен ізбен 
қойды айдап апаруға болады. Немесе трактор жүргізіңдер. Оған 
мал байлаңдар. Қарды қалқып із түсірсін. Ал мүмкіншілігі болса, 
маядағы шөпті қораға жеткізу керек. Жұртты жұмылдыру керек. 
Қой біраз уақытқа қар жеп-ақ сусындана тұрады. Дегенмен 
қыстың аяғы созбалаңға түсіп кетсе, сумен қамтамасыз етуді де 
ұмытпау керек. Міне, менің ақылым осы.

Бұдан кейін де біраз адам сөйледі. Әркім ұсынысын айтып 
жатыр. Кейбіреулерінің ойы біріне-бірі қайшы келіп қалады. 
Оған төреші болып отырған – бюро мүшелері.

Арманның бұл мәселеге араласқан мезгілі – жиынның қо-
рытынды жасар шамасы. Осы кезде оған Сұстанбек:
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– Арман, сенің комсомолдарыңның сынға түсер мезгілі 
енді келді. Әлгі комсомол-жастар деп атақ беріп, айдар таққан 
отарларың мен бригадаларыңа өзің қамқор бол. Бәріне түсіндір. 
Қыстан күйлі шығатын болсын. Басқалармен жұмыстарың 
болмасын. – Арман осы жерде оғаш мінез көрсетті...

– Сұсеке, – деді ол орнынан көтеріліп. – Мен сіздің пікіріңізге 
қосыла бергім келмей тұр. Әрине, «комсомол-жастар» деп 
айдар таққан коллективтерімізге жауапты екеніміз рас. Бірақ, 
меніңше, комсомол мүшелерінің міндеті қай коллективте болса 
да өз міндеттерін адал атқару емес пе. Сондықтан біз барлық 
жастардың алдында осыны мәселе етіп қоямыз.

Сұстанбек тосылып қалды. Алғашында Арман ойының 
байыбына бара алмай, не айтып тұрсың деген кейіп білдірді. 
Аздан соң мұны несін айтып тұр деген түйінге жүгінді.

– Сонда сендердің қолдарыңды қағып жатқан біреу бар ма?! 
Барлық жасың білектерін біріктіріп, бір кісідей озат болса, құба-
құп. Әлде басқа бірдеңе айтқың келіп тұр ма?

Арманның шынында да айтпақ болғаны басқа еді. Бірақ 
Сұстанбектің мына сөзінен кейін оған барғысы келмеді. Тек соңғы 
сөзіне жауап берді де қойды.

– Бізге рұқсат етсеңіздер, аудан орталығындағы мекемелерде 
жұмыс істейтін комсомолецтерден топ құрып, шаруашылықтар-
ға жіберсек. Он-он бес күн қолғабыс етсін. Аудандық комсомол 
комитетінің бюро мүшелері де түгел барады.

Сұстанбек Назарбекке көз салды. Ол Арманға қарап:
– Егер комсомолецтерің тікелей қора басына барып, қолға-

быс жасайтын болса, жіберіңдер. Ал колхоздың кеңсесі мен 
клубының маңайынан ізін алыстатпайтын болса, қажеті бола 
қоймас, – деді.

– Әрине, қораның басына барады. Тіптен шаруашылық орта-
лығындағы жеңіл-желпі жұмыста жүрген жастарды да жібере-
міз.

Сөзге әлгіндегі қарт араласты.
Жұмысқа қолғабыс жасайтын жастар болса, барғаны дұ-

рыс, – деді орнынан қозғалмай. Шешім жасауға осы бір сөз әсерін 
тигізіп кетті.

5-269
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– Ондай болса, бюродан соң жолдас Төлепбеков екеуің қай 
шаруашылыққа қанша адам жіберетіндеріңді келісерсіңдер. 
Ертең жүріп кетсін. Ал өзің «Қызыл ту» колхозына барасың.

Хұсаиновтың бұл шешіміне ешкім қарсы болған жоқ. Арман 
да өз ойын тереңдете түсуден тайсалып, үнсіз қалды. «Аудандық 
мекеме» деген сөз айтылғанда қатысып отырған сол мекеме 
басшыларының біразы іштерінен қобалжып, дауыс көтеруге 
дайындалып-ақ отыр еді, біріншінің үзілді-кесілді үнмен айтқан 
қорытындысынан кейін қожырап кетті. «Мұндағы жұмысты кім 
істейді?» деген бір-екеуінің күңкілі аяқ астынан ары асқан жоқ. 
Осы бір күңкілдің шығатынын алдын ала сезіп отырған Назарбек 
те көзін солардан айырмай, «қиқаюды қойыңдар, жігіттер, 
бәрібір жөнелтеміз» деген кейіп білдіріп отырған.

Ал Арманның жұртқа жеткізе алмаған ойы тіпті басқаша бо-
латын. Осыдан біраз күн бұрын Хұсаинов өзіне шақырып алды. 
Ойында ештеме жоқ. Арманның, ай-шай жоқ, бетінен ала түсті.

– Әй, осы сенің сөгіс алудан қолың босайтын мезгілің бола ма, 
жоқ па? – деді бірден зілденіп. Арман сасып қалды. Хұсаиновтың 
сұсты жүзі шынымен-ақ ренжігенін сездіріп тұр.

– Қандай сөгіс? – деді Арман кібіртіктеп барып.
– Қандай сөгіс?! Мәссаған, керек болса. Бұл әлі қандай сөгіс 

алғанын да білмейді. Мә, оқы!
Арман оқиды. Обкомолдың бюро мәжілісінің қаулысы. Баяғы 

өзіне сөгіс жариялайтын бюроның қаулысы. Арман ойланып 
біраз отырды. Талай уақыт өтіп кеткеннен кейін келіп жүргені 
қалай?

– Бұл туралы мен сізге айтып едім ғой, – деді ол әлден уақытта. 
Өзі әлі де әрі-сәрі болып отырып.

– Қашан?
– Өткен күздің басында ше?
– Мынау сол сөгіс пе?
– Иә.
Хұсаинов қолына қағазды қайтып алды. Облыстан ауданға 

аттанған күнін қарады – дұрыс, үш күн болыпты. Бюроның 
өткен күнін қарады – талай мезгіл өтіп кеткен. Осыны көрген соң 
сабасына түсейін деді. Бірақ басыла қойған жоқ. Әлі де баяғы 
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бағытынан қайтпай, біраз өсиет айтып тастады. Сондағы көбірек 
қозғалған мәселе комсомол-жастар коллективтері туралы бо-
латын. Бұл мәселеде екеуінің ойы екі айырылды. Хұсаинов 
осындай коллективтерді көбейтіп, солардың жұмысын жолға 
қой десе, Арман әрбір комсомолецтің өз жоспарын орындау 
мәселесін бірінші орынға қою керек деп дауласты. Ол қыза-қыза 
келе тіптен осындай коллектив дегендер кешегі Ұлы Отан соғысы 
кезінде, қазір алып құрылыстар соғып жатқан өндірістерде ғана 
құрылуы керек. Біздің жағдайымызда соның көп қажеті жоқ, 
өйткені саусақ санындай коллективтің жұмысын қадағалаймыз 
деп, басқа жұртты көлеңкеде қалдырып аламыз деген ой 
білдірген. Екеуінің сондағы ой таласы бітпей қалған еді. Бүгін 
Арман бюрода сол ойын жалғай түспек болып еді. Хұсаинов 
байқамай қалды, әлде әдейі көңіл қойғысы келмеген болар. 
Әйтеуір, бұл әңгімені тереңдете берудің қажетсіз екенін бұл да 
түсінді де, ниетінен кейін қайтты.

* * *

«Қызыл ту» колхозына келген күні-ақ Арман колхоз комсомол 
ұйымының секретары мен комитет мүшелерін жинап кеңес 
өткізді. Әңгіменің негізгі ырғағы мына қыстан малды аман алып 
шығу болғанмен, ара-тұра жастардың көкейінде жүрген бірқатар 
мәселелер де ортаға түсті. Соның бірі – оқу мәселесі. Комсомол 
ұйымының талабы бойынша күздің күні облыстық сырттан 
оқытатын орта мектептің филиалы аудан орталығынан ашылған.

Соның бір бөлімшесі осы колхозда болатын. Соңғы кездері 
осы оқу жайы ақсап бара жатқан көрінеді. Бірде оқушылардың 
басы қосылмаса, екінші жолы оқытушылар салақсып, бірер 
консультация өтпей қалыпты. Соған көмек беруін өтінді.

Колхоз председателі жастардың өздерінше ақыл қосып, 
қысылтаяң жағдайда жең ұшын береміз дегеніне қарсы болған 
жоқ. Ол Арманды ертіп барлық қораны аралап шықты. Мал-
шылардың мұқтажын тыңдап, қолма-қол нұсқауын беріп, 
мәселені шұғыл шешіп жүр. Ара-тұра даусын қатқылдау шы-
ғарып, кейбіреулерге кейіп тастайды. Осындай кезі Арманға 
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ұнай бермейді. Өзі қысылып отырған жұртты тықсырта беріп 
қайтеді деп ойлайды. Осы ойынның шет-пұшпағын шығарғанда 
председатель:

– Тәртіп те керек емес пе, Арман. Егер қыстың қысылтаяң 
кезінде әрекетін әлжуаз етіп жүргендерді еркіне жібере берсек, 
жұмысты қожыратып аламыз. Қаталдық та қажет нәрсе, – деп 
өз ой-түйінін айтты. Арман қарсыласқан жоқ. Кешке правление 
мүшелері түгел жиналғанда председатель мен Арманның түйген 
түйіні біреу-ақ болатын: колхоздың түстігінде алты шақырым 
жерге орналасқан әскери шаруашылықтың шөп қорасынан 
барлық қораға пішен жеткізу керек. Шөп беру жағын әскери 
шаруашылықтың басшыларымен келісіп қойған. Ендігі мәсе-
ле – соны тасып жеткізу. Бар көлікті мүмкіншілігінше үнемді 
пайдалану керек. Мына сай-саланың түгелімен тып-тықыр етіп 
басып жатқан қарда машинаның жүруі екіталай. Жалғыз амал – 
тез арада шанамен сүйретпе жасап, тракторға тіркеу керек. Осы 
қорытындыға келген жұрт көп созбалақтамай, тез тарасты. Ертең 
ерте жиналмақ. Жастар түгелімен қора басына аттанды. Шешім 
осы.

Арман күтпеген жағдайға кешкілік кездесті. Кеңседен шық-
қан соң председатель оны өз үйіне ерте жүрген. Колхозда 
қонақүйдің жоғы белгілі. Сондықтан, әйтеуір, бір үйге бару 
керек. Тартыншақтағанмен батыл кіріп бара қоятын басқа үйі 
болмаған соң, ілесіп бірге кетті. Міне, енді бөлмеге кіріп келгенде, 
күтпеген жағдайға кездесіп тұр. Қонақ бөлмесінің бұрышындағы 
үстелдің жанына қойылған диванда қолына кітап ұстаған Сәнен 
отыр. Бұлар кіріп келгенде ізет көрсетіп, орнынан тұрды. Баяу 
ғана сәлемдесті. Бір мезет екеуінің көздері кездесіп қалғанда 
ойларын үнсіз-ақ түсіністі. Арман «Сен қайдан жүрсің?» десе, ол: 
«Сен де осында ма едің?» деген қалып білдіріп тұр.

– Оу, үйде қонақ бар екен ғой. Қашан келдің, қалқам? – деп үй 
иесі әрі таныстығын сездірсе, әрі ізгі ниетін білдіріп жатыр.

– Бүгін келіп едім, ағай.
Әңгімеге үйдің бәйбішесі араласты. Жағдайды салдыр-гүлдір 

айтып шықты.
– Әлгінде келіпті. Мен емханаға барып келе қояйын деп үйден 

шықсам, қарсы кездескені. Бұл да емханаға бармақ екен. Сонда 
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түнеп шығамын дейді. Қой деп үйге әкелдім. Комсомолдар 
жіберген көрінеді.

– Комсомолдар?! – деді Арман диванға жайғаса беріп.
– Иә, райкомол жұмсады. Оншақты күн болып қайт деп.
– Сіз... сен басқа колхозға баратын сияқты едің ғой.
Солай деп еді алғашында. Өз басшымыз осы колхозға барып 

қайт деп жұмсаған соң, Сәруардың келісімін алдым. Емханаға 
да көмектесуім керек болды.

Ертеңіне Арман ауданнан келген үш-төрт комсомолецті тү-
гелімен шөп тасушылар бригадасына қосты. Олардан жыра қал-
ған – жалғыз Сәнен. Оның құлшынғанына құлақ салмай қой-
ған – колхоз председателі. Малшыларды аралап, жағдайларымен 
танысып, қажет болса дәрігерлік көмегіңді көрсет деп жұмсады. 
Мына аласапыранда бұл да ең жауапты жұмыс екенін ескертті. 
Өзі әскери шарушалықтың шөп базасына аттанды. Арманды қора 
басына жеткізілген шөптің талан-таражыға түспеуін қадағалауға 
қалуын өтінді.

Кешегі басқарма мәжілісінен кейін Арман да өзінше есеп 
жасаған. Ол тіптен түні бойы машина мен шананың жүрісін 
жұптастырып, бір тәулікте-ақ біраз жұмысты жайғастырып 
қойған есебі діттеген жерінен шықпай, қырсықтан басталды. 
Керуенінің кешігуіне ренжимін деп жүріп, қора басын талай 
айналып шықты. Бір беткей етіп салынған бастырманың астында 
үйіліп қалған қиды көрді. Сосын үнсіз барып, қолына күрек 
алып, соны тазалауға жұртқа мұрындық болды. Керуеннен әлі 
хабар жоқ.

Сарсыла күткен сапаршылардың алдыңғы жүгі келгенде жү-
гіре алдынан шыққан күтушілердің көңілі бәсеңсіп қалды. Үш 
тонналық жүк машинасының жақтау ағаштарын алып тастап 
көлденең-қиғаш етіп ұзын-ұзын қадалар қағылыпты. Соның 
үстіне барынша мол етіліп шөп үйілген. Артылған шөп көзге қо-
раш көрінбейді. Ұқыпты артылған, төгіліп-шашылмай жеткені 
де көрініп тұр. Жалғыз ғана қораш көрінгені – көңілді ренжіткені – 
сол машинаның өзі жүрмей, кәдімгі алпамсадай жыланбауыр 
трактордың сүйреп келгені. Жаздың күні жердің шаңын аспанға 
бір-ақ шығарып, әлемді шаңғытып жүретін нән машинаның мына 
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қарда батпаққа батып, көзінен жас мөлтілдеп тұрған дәрменсіз 
жас баладай болып тұруы аянышты көрінеді екен.

– Осынша кешіккендеріңіз не? – деді Арман ауыл жігіттерінің 
біріне. Ол жігіт оқталып тұрса да көкейге келіп қалған ойын 
айтпай, «жол ұзақ қой» деді де, машинаны айналып жүре берді.

– Кешіккенің не, Арман?! Осының өзі екпінді қарқын деп 
мәз болып келе жатсақ, Ана базадағы шөбіңнің тақтайдай етіп 
жиналған сымбаты болмаса, қасына жолаудың өзі бір ақырет 
екен. Маяны бұзудың өзі ше? Бұрғы салмасаң мұрты кетілетін 
түрі жоқ. Көрерсің әлі соңғы машиналарың күн күмбезіне 
отырғанда бір-ақ келер. Болмаса, аянып жатқан ешкім жоқ.

Бұл – ауданнан келген жігіттің бірі. Әлгі ауылдық құрбысының 
тілге оралса да айта алмаған сөзін айтып тұр. Арман да мүлт 
кеткенін байқады. Шынында да шөп тиеген соңғы сүйретпелер 
күн күмбезіне отыра келді. Әйтеуір, бір көңілге қонымдысы – 
бәрі де лық тола екен...

Келесі күндері Арман көп уақытын тікелей малшылар 
арасында өткізді. Бірнеше күн қой отарларының басындағы 
шопандардың үйінде қонып қалып, олардың үй шаруашылығына 
да қолғабысын тигізді. Әскери базадан тасылатын шөп түгелдей 
қоралардың басына жеткізілген соң, аудан орталығынан келген 
жастарын қораларға бөліп жіберіп, олардың да жұмысын 
қадағалап жүрді. Малға жем-шөп беріп, қалт етіп қол тиген 
мезгілде үй мен қора маңын тазалатып, ертең мына қалың қар 
бірден ери жөнелсе, су зақымдап кетпесін деген шараларын да 
көруді ұйымдастырды. Осы мезгілде күнара болса да ауданмен 
хабарласып, ондағы жағдайдан да хабарын, тіптен колхоз-
колхозға кеткен жастардың да хабарын біліп отыруға тырысты.

Сәненге де тыным болған жоқ. Оны қыз бала ғой, есіркейін 
деп ниет білдірген колхоз басшыларына «қора басында жұмыс 
істеп жүргендердің менен қай жері артық» деп сөздерін кесіп 
тастады. «Қай жері кем» деп айтса және желеу табатынын 
түсініп, әдейі «артық» деген сөзге жармасты. Дегенмен оның 
қора басында істелген жұмысқа тигізген қолғабысынан гөрі, 
малшыларға жасаған көмегі басым болды. Мынадай қақаған 
аязда малшылардың өзі болсын, бала-шағасы болсын, бірі 
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суыққа ұрынса, бірі қарға өзі тиісіп, ыңырсу-сыңсу дегеннің көп 
болатыны белгілі. Ол соның бәріне көмегін тигізуге тырысты. 
Тіпті кей кездері үй шаруашылығы тұрмақ, сол үйдің қазан-
ошағына да араласып кетіп жүрді.

Он күн өткен соң Арманды аудандық партия комитетіне 
шақырды. Аудан басшыларынан басқа Хұсаиновтың каби-
нетіне өзі сияқты болып кеткендердің бәрі жиналған екен. Бәрі 
де шаруашылықта көргендері мен тындырғандарын айтып 
шыққан соң Хұсаинов өзі қорытынды жасады. Ол жағдайға 
және тоқтала келіп, осы он күн ішінде өзі аралап көрген 
шаруашылықтардағы кемшілікке баса назар аударды, кеңесін 
айтты. Сөзінің соңында:

– Жолдастар, біз мәжіліске шаруашылық басшыларын ша-
қырмай, тек сіздерді ғана шақырғанымыздың себебі – бәріміз 
бірдей ауданға жинала бермей, шаруашылық басшылары жұмыс 
басында болсын дедік. Сіздер ертең сол шаруашылықтарыңызға 
қайта аттанасыздар. Осында айтылғандардың бәрін солармен 
бірге іске асырасыздар. Әрине, мұнда да жұмыс бар, бірақ мына 
қыс бәрімізді қысып тұр. Дұрыс түсініңіздер. Ендігі бір айтарым, 
мына Арманның комсомолдары әжептәуір қолғабыс тигізіп 
жатыр екен. Әсіресе мен аралап көрген қоралардағы жастарына 
өкпе айтуға болмайды. Бәрі де колхоз бен совхоздың жұмысы 
деп қарамай, өз жұмысындай жауапкершілікпен қарап жүр. 
Арман, саған айтатын бір өтінішім: «Жаңа тұрмыс» совхозына 
және бір үш-төрт жігіт жіберші. Жаңа ұйымдасқан совхоз ғой, 
қайратты жігіттер қажет-ақ. Айтпақшы, сендердің былтыр сөзге 
салып жүрген Нияздарың мен сол жігіттің үйіндегі Әлима келін 
совхозда екен. Өте жақсы жұмыс істеп, басқаларға мұрындық 
боп жүр. Аудан орталығына оралған соң алғыс айтуды ұмытып 
кетпеңдер.

Отырған жұрттың бір-екеуі әлгінде өз кезегі келгенде айтпай 
кеткеніне өтініш білдіргендей Арманға қарап еді, бірқатары 
жастар туралы пікірін орындарында отырып-ақ айтты. Арман 
мына бағаға әжептәуір масаттанып қалды.

Кабинетіне келген соң шаруашылықтардың бірқатарымен 
хабарласып, осы есіткен сөздерін комсомолецтеріне жеткізуге 
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өтінді де, қалғандарымен хабарласуды есеп бөлімінің бастығына 
тапсырып, өзі «Қызыл ту» колхозына сол күні-ақ қайта жүріп 
кетті.

* * *

Арада және екі-үш күн өткен соң, Арман колхоздың тау 
қойнауына орналасқан қашықтау бір бөлімшесін аралап келмек 
болып салт атпен жеке кеткен. Күн сәскеге тартып қалған болатын. 
Айнала аппақ қар. Тек құздың қия шыңдарындағы жақпар-
жақпар қара тастардың бауыры ғана жадағай. Мына төңіректі 
түгел жапқан ақ ұлпаны алабажақ етіп, түрін бұзып тұрған – 
сол жартастар. Оған қосылып тұрған – сойдиып-сойдиып әр 
жерде бір өскен жапырағынан кәрі тікенегі молдау тау ағаштары. 
Ауылдың өзі де аумағы жинақы ғана. Таудың беткейіндегі бір 
тегістікке орналасқан он шақты үй.

Ол келе сала бірер малшының үйіне кіріп шыққаны болма-
са, тіке қора басына тартты. Жағдаймен танысты да, өз шама-
шарқынша ақылы мен нұсқауын айтып орталыққа қайта 
оралмақ болып тіке тартып кетті. Бұл кез – күн бесіннен ауып 
қалған мезгіл. Ол нақ осы жолы мұнша мол оқиғаға кезігемін деп 
ойламаған. Оны ауылдан әудем жер шыққан соң көрді. Иә, көрді. 
Кәдімгідей әлі соқпақ бола қоймаған жалғызаяқ болып түскен 
ізді басып бара жатқан Сәненді көрді. Өзі жаяу, ойында ешнәрсе 
жоқ секілді. Жалғыз өзі айналасымен ісі болмай қаннен-қаперсіз 
кетіп барады. Арман тізгінді босата беріп, тебініп қалды да, алға 
қарай ұмтыла түскен атты өзі тежеп қалды. Біраз жерге дейін 
баяу жүріп отырды. Сәнен артына бірде-бір рет бұрылған жоқ. 
Арман өзін Сәненнің бұрын байқап қойып, енді әдейі бас бұрмай 
бара жатқанын білген жоқ. Күте-күте шыдамы таусылған соң, 
желе жортпаса да, жүрісін сәл тездетіп оны қуып жетті.

– Сәлем бердік, Сәнен!
– Сәлеметсіз бе! – деді Сәнен көз қиығын сәл бұрғаны болмаса, 

жүрісін өзгертпей. Арман басқа сөз айтпады. Айтқысы-ақ келіп 
еді, амалын таппады. Алдын орағытып өтейін десе, ыңғайсыз 
көрді, қатарласып жүрейін десе, жол жалғызаяқ, аттың тұяғынан 
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ұшқан қар қыздың жолына түсіп, аласапыран етеді. Ізімен жүре 
берейін десе – соңында жүріп сөз сөйлеу ерсі көрінді. Оның үнсіз 
қалғаны осыдан болатын. Әйтсе де жол тапқан секілді. Соқпақтан 
шетірек шығып қатарласа жүрді

– Қайдан келесің, Сәнен?
– Мына ауылдан.
– Мұнда неге келіп ең?
– Ауру-сырқат болса, көріп қайт деген тапсырма болған соң 

келгенім ғой.
– Онда неге жаяу жүрсің?
– Жұрттың бәрі сіз сияқты бастық дейсіз бе?
Арман үнсіз қалды. Тіптен қызарақтап кетті. Абырой бол-

ғанда, мына қардың ызғарынан шым-шым етіп, шымырлап келе 
жатқан бетінен онысы байқала қоймаған болар. Әрі десе, Сәнен 
бізді тілін бір қадап алғанмен басын бұрған жоқ, тіптен жоғары 
көтерген де жоқ. Баяғы жүрісі.

– Бастық болмасаң да көлік беретін еді ғой.
– Қажетсінгенім жоқ. Жұрттың бәрі жұттан қысылып жатқан-

да көлік мініп көлбеңдеп жүру де көріксіз көрінеді.
Арман шамдана қалды. Аттан қарғып түсті. Шылбыр тізгінін 

түрді де, ізге салып қамшымен тартып-тартып жіберді. Ат 
ышқынып шаба жөнелді де, анадайға барып, кері бұрылып 
ап, әлгінде өздері шыққан ауылға қарай жорта жөнелді. Бар 
әрекетінің түйініне түсіне алмай, не істемек мынау деп келе 
жатқан Сәнен Арманның қолынан ұстай алды.

– Мұның не, Арман?!
Ол да өз әрекетіне өзі есеп беріп үлгермеген болатын. Тізгін 

мен шылбырды орап жатқан қолының қимылына ойы ілесе 
алмай қалған. Бұл жолы ойды әрекеті орағытып, алдына түсіп 
кетті. Әйтеуір, атын айдап жіберуге бекінді де, арғы жағын 
ақылға салған жоқ. Сондықтан да Сәненнің сөзіне бірден жауап 
бере алмай, кібіртіктеп барып, сүріне жаздаса да, жол тапқандай 
баяулап түрегеліп кетті.

– Не деймісің?.. Мен де көлбеңдемейінші дегенім ғой. Әрі 
мына жануар жылқы да барып қызмет ете тұрсын дегенім. Сіз 
екеуміз жаяу-ақ жетерміз.
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– Қызметі сол болса, кері бұрылды ғой. Енді біреу әдейі барып 
алып қайтатын болар. Қос әурешілік емес пе бұл? Айтпақшы, 
үш әурешілік. Ат кетті – бір әурешілік, сен жаяу қалдың – екі 
әурешілік, енді біреу барып алып келеді – үш әурешілік.

– Ол аз да болса тынығады ғой...
Сәнен жайдарылана күлді. Тіптен көңілі босап кеткендей 

болды. Арманның айтқан уәжі жас баланың былдырындай 
көрінді. Қолынан қайта ұстап, «мінезің қызық-ау, Арман» деді. 
Арман да жібіген сияқты. Өзі әзіл деп жорыса да мінезі біртүрлі 
ұлпаланып, дауысы наздана шықты. «Барымыз осы ғой» деді. 
Және біраз үнсіз жүрді. Қатар жүру енді тіптен қиынға айналды. 
Әлгіндегідей бұрқыратып баса беретін ат жоқ, мұрты кетілмеген 
қарды қоя қойып, ізге түсейін десе, екеуі сыймайды, иықтары 
тіресіп қала береді. Мұны екеуі де түсініп келеді. Қыз да аяғын 
жолдан қия басуға тырысып көреді. Арман онан сайын шетірек 
шығады. Шыдамаған Сәнен болды.

– Арман, жол тар болса да қатарласып жүрейік, шетке 
шыға бермеші, етігіңнен су өтіп аяғыңды үсіріп аларсың, – деді. 
Қатарласып жүрді. Жақындаса түсті. Енді бір әңгімелері де бір 
ізге түсе бастаған секілді. Бірақ кібіртіктеп жүрістері өнбейді. 
Әйтеуір, әңгіме – жол жалғаушы. Бұл екеуінің тау арасының 
табиғатынан бейхабар бір мәселесі болатын. Ол тау бораны – 
құйын. Кей кезде әлемнің жап-жарық, ап-айқын күндері-ақ 
жақпар-жақпар тас болып біткен шыңдардың арасындағы 
қақпалардан қуыс-қуысты қуалаған жел пайда болады. Ол 
тіптен көзді ашып-жұмғанша ала құйын дауылға айналады да 
кетеді. Қауіпті мезгілінің бірі – нақ осы мезгіл. Жерге нықтала 
қоймаған қалың қардың ұлпа көзі. Жел соны суырып, аспаннан 
бір түйір қиыршық түспесе де, жерден ұшқан қардың өзі-ақ ақ 
боран болады да кетеді. Алыстан аппақ болып, қалың тұманның 
бейнесін бергенмен, ішінде қалған адам қара түнекке оранады. 
Айналасынан тіптен бейхабар қалады. Осы кезде шың басында 
тұрған адам аяқ астындағы аласапыранды төбесінен ап-анық-ақ 
көріп тұрғанмен, ішіндегі әрекетін сезбес еді. Мұндай дауыл жаз 
кезінде де болады. Бірақ онда суырылатын қар жоқ, өкпектей 
соққан желден үлкендеу бір қойтасты паналасаң, аздап саябыр 
тапқаның.
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Ал қазір сол бауырдағы жақпар тастарға ықтау да қауіпті. Атам 
заманнан бері соға-соға дүниенің бір тірегі менмін деген алып 
тастардың өзін мүжгілеп тастаған жел сол өз еркіне көндірген, 
боркемік бола бастаған тастардың бірін қозғап, бірін домалатып 
сапырылыстырып жатады. Бұның бәрі жергілікті тұрғындарға 
түскі тамағындай аян.

Міне, бірінің сөзіне бірі шамданып, араларындағы желеу 
болатын жалғыз атты жөніне жіберген екі жаяу нақ осы боранға 
кезікті. Үлкен саланы қуалап соғып тұрған боранға бұлар 
бүйірінен келіп кірді. Алғашында айналасы тып-тыныш жатқанда 
осы бір кең қойнауда ғана түтеп тұрған ақ дауылға онша мән 
бере қоймаған. Оған бөліне қоятын көңілдің өзі де әңгімелеріне 
оралып қалған. Арман жүз метрдей жүрмей-ақ тәтті қиялдан 
амалсыз ажырап, ұсыныс жасап еді.

– Кейін бұрылып, мына дауыл басылғанша әлгі бір төбе-
шіктердің бауырын паналай тұрсақ қайтеді, Сәнен.

Сәнен бұған көнбеді. Біріншіден, қайсарлығы ұстады, өзінің 
спортпен шұғылданғанын, денесінің шымырлығын медеу тұтты. 
Екінші ойы әлгінде өздері еңкісіне әрең түскен төбенің үстіне 
қайта шыққанда нені паналайды. Қар дегенің көк майса емес 
аунап жата беретін. Тас дегенің де мамық көрпе тұрмақ, жадағай 
еденге де жуымайды. Әрі десе осы бір алақұйын қанша жерге 
жетер дейсің деп түйді.

– Бұрылғанда қайда барамыз. Онан да ілгерілей берейік. Аяқ 
астынан басталған боран әп-сәтте-ақ басылар.

Олар ілгері жүрді. Алақұйын боп қарды аспанға атқылап, 
айнала соққанмен, желдің негізгі өкпегі арқа тұстарынан келіп 
тұр. Баяғы жалғызаяқ жолсымақ әлдеқашан әдіре қалған. Бұлар 
енді түк көрмесе де осы желдің бағытына қарай шамалап келеді. 
Күннің ызғары онша бола қоймаса да, жел ызғары арқаларынан 
өте бастады. Уілдеп қойны-қоныштарын түгел аралап шығуға 
әрекеттеніп жүрген жел жайсыздандырып барады. Қолдан 
келер басқа амал болмаған соң, сол қалпымен және әудем жер 
жүрді. Арманның қиялына өз жауырынына біздің ұшындай 
қадалып келе жатқан желдің ызғырығы әр түрлі ой түсіреді. 
Сәненнің де арқасына қадалғаны белгілі. Аз да болса пана жасап, 
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ызғырықтың жолын кес-кестеп, бөгей түспек болып, кейіндей 
түсіп, соңынан жүруге тырысады. Оны Сәнен ыңғайсыз көре ме, 
әлде жолға шыққанның тағдыры бір дей ме, әйтеуір, қайтадан 
қасына, қабатына шақырады. Бетіндегі қиқымы ұшса да, жуан 
балтырдан келетін күртік қар алғашында жілікті талдырып, 
жүрісті өндірмеп еді, келе-келе боранның ызғары, әрі мына 
белгісіздік деген пәле оны елең қылдырмай тастады. Бір кезде 
олар нақ қарсы алдарында тұрған жарқабаққа кездесті. Екеуі 
де кілт тұра қалды. Бұл қай шама? Жарқабағы несі? Ауылдың 
шетіндегі тегістіктен шығу керек емес пе еді? Арман ілгері барып 
анықтап қарады. Мына жарқабақ деп тұрғандары биік шыңның 
етегіндегі жақпар тас. Оңы да, солы да ұзаққа созылып жатыр. 
Айналып өтетін ыңғай байқалмайды. Кері оралды. Сәнен тік 
қарай алмай, бетін көлегейлеп тұр.

– Біз бағытымыздан ауытқыппыз. Кері бұрылайық, – деді 
Арман қыздың қолтығынан алып. Ол үндеген жоқ, кері бұрылып 
жүре берді. Енді желдің өкпегіне қарсы жүрді. Қимыл күрт 
өзгерді. «Тасбақадай тырбыңдау деп осыны айтатын болар» деп 
ойлады Арман. Қолтығынан алған Сәненді енді қайтып босатқан 
жоқ. Босатса, оның жүрісі тіпті өнбейтін түрі бар. Нәзік денені 
жел «маған сен де жетесің» дегендей дедектетіп алып барады. 
Осылай алыса-алыса біраз жүрдік пе дегенде қарсы алдарынан 
және жартастар кездесті. Жігіт қасындағы қыздың қолын күрт 
түсіріп жіберді. Өзі де қимылсыз тұрып қалды.

– Арман, біз адасқан сияқтымыз! – деді Сәнен.
Үнінде баяғы паңдықтың бірі жоқ. Жігіт те болмашы сөзге 

шамданып, атты бекер жібергеніне енді өкінді.
– Иә, адасқан сияқтымыз.
Ол жел бағдарын және пайымдады. Сол жақтан қиғаштай 

келіп алдындағы жартасқа соғады. Одан оңға бұрылатын ыңғай 
көрсетеді. Әлгі жартастың түбінде солға бұрылған секілді еді. 
Демек, ауыл бағдары оң жақта болу керек. Әлгінде жел ыңғайына 
жүре бермей кері бұрылғанына және өкінді. Қатесін сезді.

– Дегенмен ауыл оң жақта болу керек. Солай қарай жүре-
йік, – деді. Қыз маңдайына қолын көлегейлеп, қабағын көтеріп, 
бір қарағаны болмаса, үн қатпай ілбіп жүре берді.
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Бұлар енді жел бағдарын анықтай алмайтын алай-түлейдің 
ішімен жылжып келеді. Жел де, боран да айнала соғып тұр. Ілбіп 
келеді. Алдынан және бір жақпар тастар кездескенде Сәненнің 
халі әбден бітіп еді.

– Осы жердің бір панасы болса іздеші, Арман, – деді. Үні енді 
бейберекеттеу, маңызсыздау болып шықты. Қызды қалдырғысы 
келмесе де амалсыз артына алақтап, аузы бір тынбай «Сәнен, 
Сәнен» деп айқайлап жүріп Арман жартастың негізін көріп 
шықты. Ештеңе жоқ. Қайта оралып осыны айта берейін дегенде 
Сәнен:

– Әне біреу үңгір емес пе? – деді. Арман:
– Кәне? – деп көз жүгіртіп алды да, – иә, үңгір, үңгір, үңгір 

ғой! – деп қызды сүйрей жөнелді. Шынында да үңгір екен. Қуысы 
терең емес, ішіндегі қар да жұқалау. Алай-түлей боран жоқ. 
Осыны көргенде екеуі де елпектеп қуанды. Бағанағы бетке ұрған, 
алатопалаң таусылды. Оның дыбысы ғана келеді, өзі жоқ. Тек 
қуаныш ұзаққа созылмады. Айналасын бағдарлап, ой тоқтатуға 
үлгермей жатып-ақ денелерінің тоңғаны өз хабарын сездірді. 
Әсіресе аяқ. Қар қанша қарш-қарш етіп аспанға ұшып жатса 
да негізі судан жаралып, түбінде суға айналатынын, ең болмаса 
суыққа айналатынын алдарына көлденең тартып тұр. Алақұйын 
бораннан біршама ықтағандар енді осы суықпен алысты. 
Аяқкиімдерін шешіп, ішіне төгілген қардың жентектеліп қалған 
қиыршықтарын төгіп қайта киді. Сәненнің резіңкі іспеттес 
етігінің іші түбіт болғанмен қонышы балтырынан аспайды. 
Әсіресе су болған соң, тіптен киген шалбарының балағының 
бәрі су. Ол бір орнында көп отырмайды. Қайта-қайта орынынан 
тұрып, айналшықтай береді. Осыны байқаған Арман:

– Сәнен, ептеп отырып дем алсайшы, – деді.
Сәнен күмілжіп біраз тұрды. Әлгі өтініш және қайталағанда:
– Арман, маған мына мұздай тасқа көп отыра беруге болмайды. 

Біз нәзік жанбыз ғой. Оның үстіне болашақ анамыз. Оны да ойлау 
керек, – деді.

– Түгін түсінсем бұйырмасын.
– Мен дәрігермін ғой...
Және үнсіздік басты. Ендігі шыққан дыбыс түрін өзгертіп 

келді. Мотордың бірқалыпты жұмыс істеуіне ұқсайды. Ол тістің 
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сықылдауы. Арман қарғып тұрды да, пальтосын шешіп алып 
жерге төседі. Қыздың қарсыласқанына қараған жоқ. Күштеп 
әкеліп соның үстіне отырғызды. Аяғындағы етігін шешіп тастап, 
пальтоның жеңіне тықты. Айналасын қымтаған болды да, 
өзі орнына қайта барып отырды. Денесі құрысып бара жатса 
да, шыдауға тырысты. Орнынан тұрып керіліп-созылып дене 
жылытқан болды. Алқынған кездегі ет қызу басыла сала, тоңу 
одан да үдей түседі. Қыздың «қасыма кел, пальтоны екеуміз 
жабылайық» деп айтқанына көнбей қанша қасарысса да, 
қолын қайтара беру қиын соғып барады. Әрі-беріден соң ол 
да орнынан қарғып тұрған соң айтқанын істеуге көнді. Сәнен 
қасына отырғызып өз пальтосының бір шалғайын жапты. Бұл 
жамылыстың әсерін сезбесе де жұмсақ дененің былбыраған иісі 
ептеп бойын жылытқан секілді. Аздан соң Сәнен үн қатты.

– Арман, менің аяғым тіптен тоңып кетті.
– Кәне? – деген Арман өз қолының қыз балтырына қалай барып 

қалғанын байқамай қалды. Ол да қолын қаққан жоқ. Балтыр 
тоңазытқышқа салғандай бопты. – Мен уқалап жылытайын. 
Қазір, қазір...

Ол уқалады. Қолы бірді-екілі санына да тиіп кетті. Оқыс 
қимылдаймын деп сол қолының жұп-жұмсақ көкірекке тиіп 
кеткенін де абайлай алмады. Қыз қағып тастаған жоқ. Ақырын 
алып төмен түсірді. Беліне салды. Енді ол қол қайтып орнынан 
қозғалған жоқ. Жөндеп қымтайын дегенде екінші қолы да барып 
нәзік белге орала кетті.

– Арман...
Ол көзін жоғары салды. Төбесінен төніп тұрған қос мөлдірдің 

тұңғиығын көрді. Өзін шақырып тұрғандай көрінді. Жан-тәнімен 
беріле құшақтай алды да көзін жұмды. Бірақ қыз ернін дәл тапты. 
Ол аздап бұлқынғанмен, өзі де еміне түсті. Құшағына құлай 
кетті. Қолына кедергі болған пальто өзі шешіле берді. Ләззәттан 
сусындап жатқан жігіт сол қалпы қыздың қолын шығарып, өз 
қолтығына қысты. Пальтоны жөндеп жапқан болды. Жұп-жұмыр 
нәзік денені алдына біржола өңгеріп алды. Содан соң барып көзін 
ашты. Қыз көзі әлі жұмулы. Жігіт аузына түскен тәттінің дәмін 
бірден кетіріп алмайын деді ме, ернін өзі кейін тартты. Таяз 
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суға түскен қиыршық тастың дыбысындай шолп еткен дыбыс 
шықты. Қызыл ерін сәл ашылған күйінде қалды. Үлбіреп кетіпті. 
Арман қыздың басын көкірегіне баса қойды. Көзін тайдырып 
кетті. Жоғары қарады, алысқа қарады. Үңгірдің аузынан басқа 
жердің бәрі әлі де алай-дүлей ақдауыл... Осылай ұзақ отырды. 
Қыздың басын сәл бұрғанын сезсе де, көзін төмен түсірген жоқ. 
Тік қараудан тайсалатын секілді. Әлден уақытта бұйыға шыққан 
үнге құлақ салды.

– Мен сенің пәк жүрегіңді күнәкәр етіп, арыңа ақау салғаным 
жоқ па, Арман?..

Жалт қарады. Қос жанар енді төменнен сүзіліп жатыр.
– О, не дегенің, Сәнен. («Сәненім» демек еді, айта алмады). 

Ризамын... (Неге риза екенін де ашпады).
Қыз көзін қайта жұмды. Ерін мен ерін қайта табыса кетті...
– Біз осы бораннан құтыла алар ма екенбіз, Арман?
Бұл сөз Арманды селк еткізді. Денесін бір от қарып өткендей 

селк етті. Әлгінде ғана жаймашуақ болып, бар ләззәтін төге 
салған дүние қайтадан қаз-қалпына келді де қалды. Ақ боран. Тау 
арасы. Белгісіз үңгір. Айналаны сықырлатып қысып тұрған аяз 
бен ысқырық.

– Мен айналаны бағдарлап келсем қайтеді.
– Ойбай, қой. Адасып кетесің.
Арман өз айтқанынан қайтпады. Бағдарлап келді. Ештеңе 

шықпады. Қайта-қайта дыбыс беріп айғайлап тұрған Сәнен 
үңгірдің алдынан сәл шықпай-ақ, «қайтшы қайт» деп кері 
шақырып алды.

– Арман, әдетте ішімдік ішкен адам суықтап қалса, оңбағаны. 
Сондықтан айтпап едім. Мына суық болмай барады ғой. Менің 
сумкамда спирт бар. Содан ішіп көрсек қайтеді. «Мас боп қалсам, 
оңбағанымыз. Бірақ мына суықта мас болып не жарытамыз 
дейсің. Суық қарып барады ғой. Демеу болар».

Осы бір ойлармен алысқан жігіт біраз айналса да тәуекелге 
бел байлады. Әйтеуір, медицинаға қажетті бір-бір шыныға спирт 
құйып, оған қар салып, ашуын төмендеткен болды. «Тоңғанға 
басу болса, өзің де көр» деп қақалдырып-шашалдырып өзіне де 
дәм татқызды. Оның жылуы да көпке бармады. Екеуі де киініп 



80

тік тұрған. Сәнен ойланып тұр. Арман жақын келді. Арқасына 
қолын салды.

– Тіптен түрің өзгеріп кетті ғой, Сәнен! – Ол көкірегіне құлай 
кетті.

– Қорқып барамын, Ар...
– Қорықпашы...
Сәнен оның аузын баса қойды. Көмейіне келген сөзді есітпей 

қалды. Есітуі керек еді, әттең. Ол «жаным» демек еді. Жүректен 
шығып кетсе де үн болып естілмеді. Кедергі жасаған – қыздың 
өзі. Оның қолын алып және сөйлейін дегенше бұрын үн қатып 
үлгерді.

– Тыңдашы, тыңдашы... Біреу айқайлап жүрген сияқты.
Екеуі де тыңдай қалды. Алыста жел гуілінің арасынан үзіліп-

үзіліп бір дыбыс шығатын сияқты. «Ар... ар...» дегендей болды. 
Бір мезет «Арман» деген дауыс анық естілді.

– Сені іздеп жүр, Арман, – деп Сәнен құшақтай алды да, 
бетінен шөп еткізіп сүйіп: – Дыбыс берші, Арман! – деді.

Ол да атыла шығып: «О-һо-у!» деп айқай салды. Әлгі дыбыс та 
бір алыстап, бір жақындап тұстарына келді. Іздеу салғанның кім 
екенін білмейді. Не де болса «мен мұндамын, Арманмын» деп 
айқайлады. Сөйткенше болмай, нақ алдарынан алдына бірдеме 
өңгеріп алған, үстінде кәдімгі кең мол сары тон жамылған, түлкі 
тымақты бір қарт шыға келді. Ол кісі үн қатуға оқтала берді де, 
көмейінен шығармай жұтып қойды. Екеуіне кезек қарап алды. 
Сонан соң барып:

– Мұнда не қып жүрсіңдер? – деді. Неге жүргенін білмейтіндей 
болуы қытығына тисе де, Арман оғаш сөзге бара алмады.

– Адасып кеттік.
– Сенің, әйтеуір, бірдемеге ұшырағаныңды білдік. Ал мына 

қызым қайдан жүр?
– Ауылдан бірге шығып едік.
– Біз сені жалғыз деп ек. – Сондықтан да жамылғышты жалқы 

алып едім. Енді қайттік. Көлік те жалғыз.
– Менің адасқанымды қайдан білдіңіз, ата?
Шал алдына өңгергенін алып, қызға жапты. Өз тонын шешіп 

Арманға жапты. Жақтырмаған түр көрсетіп алды да:
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– Қайдан білгенің қалай?! Мініп кеткен атың ер-тұрманымен 
ауылға жеке шауып барса, үстіндегі қамшыгері қайда кеткені? 
Бірдемеге ұрынбаса, ол атын осылай жібере ме? – деп бір 
тоқтады. – Ал мына жылғалардағы ақ боранды көргенде тіптен 
зәрем ұшты. Бұл бізге белгілі құқай ғой.

Арман үнсіз қалды. Әрекетінің әбестігін ойлады. Десе де со-
ның арқасында мына тұңғиықтан құтылғанын шүкіршілік етті.

– Ал кеттік ауылға. Мін, қызым, мына атқа.
– Ататай, колхоз орталығына барсақ қайтеді. Сондағы емханада 

көмек көрсетпесек, Арман суықтап қалды.
– Е, енді қайда апарады деп едіңдер? Орталық дегенің қол 

созым жер емес пе? Өздерің де қырқынан құтылып, қырық 
біріншісіне тұтылыпсыңдар ғой. Ал болыңдар, кәне...

Бұлардың сөзіне құлақ салған шал болған жоқ. Екеуіне тон 
жауып, атқа мінгестірді де, шылбырын ұстап, алға қарай жетелей 
жөнелді. Екі-үш қадам жүрмей жатып:

– Бір-біріңнен бекем ұстаңдар, шырақтарым, – деді.
Бұл сөздің байыбына бара беру ат үстіндегі екеуінің шамасынан 

тыс еді.

***

Арман көзін ашқанда алдында отырған Сәненді көрді. Бойы 
жеңіл тартып қалған. Ұйқыдан оянған кісі секілді. Кешегі қи-
налғаны елес береді, түгел есіне түсе бермейді. Сондықтан да 
болар, мына бойының жеңіл тартып қалғанына таң. Қозғалып 
көрді. Жоқ, жеңіл тартқанмен тайдай тулап тұрған қауқар жоқ. Ол 
тек көңілі екен, ойы екен. Тұла бойы құрысуынан жазылғанмен, 
енді бір ахуалға түсіпті: дел-сал.

– Арман, ұзақ ұйықтадың. Температураң жоғары болып, 
әлсіретіп тастады. Сергек тартқан көңілің ғана ғой. Немесе бірер 
күн жатуыңа тура келеді. Енді қауіпті емес, тек әл жинап алу 
керек.

Сәненнің даусы ерекше. Лапылдап тұрған жалын жоқ, 
мейірбандық қана бар. Құлай түскен құштарлық жоқ, қуаныш 
қана бар. Бұл – дәрігердің бәріне тән қасиет. Тіптен жанның 

6-269
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бәрінің жұбаныш айтардағы жадағай сөзі секілденіп естіледі. 
Жігіт ойы жекелене-жекелене жөнелді. Неге жорырын білмейді. 
Әлде үрейдің әсері ме? Әлде өткенге өкініш көрсеткені ме? Жоқ, 
олай болмаса керек-тін.

– Сәнен, бірдеме сұрайын ба?..
– Әуелі мен сұрайын, Арман. – Қыз жүрегі сезіп отыр. Алдын 

алмақ болды. Сұрауының жауабын да өзіне сілтей салмақ. 
Сұрамасын, қайта өзі жауап берсін, өзі біліп, өзі шешсін деп 
түйді. – Ләззәт дейтін кім?

Арман селк етті. Қайдан есіткен? Кім айтты? Бұрын неге 
сұрамады. Ақ боранда оранып үңгірде отырғанда ернін тосқан 
қыздың сонау бір кезде өткен өмірдің шылбырына бүгін 
жармасқаны қалай? Тізгінді тартар мезгіл сол емес пе еді.

Ендігісі кеш емес пе? Демек, бұрын білгені ғой, кеш есіткен, 
есіте сала, алдына көлденең тартып отыр. Айту керек, толық 
болмаса да, түбегейлі түсінетіндей етіп айту керек. Ол осыған бел 
байлады.

– Ләззәт дейтін өзің сияқты қаракөздің бірі, – деп бастады 
ол әңгімесін. Ондағысы – ойда жоқта басталған мына бір 
қалың тұманның бетін аршып, жұқалай түспек. – Менің бұл 
бойымнан тылсым болар бірде-бір тәуір қасиет таппай, табанын 
жалтыратып тайып тұрған тақуасыз біреу.

Көзі Сәненге түсті. Ол тігіліп қарап отыр. Манағыдай емес, 
жанарына жалын араласқан, от боп шашылуға әзір тұр. Төгіліп 
кетуге әзір. Ернеуінен аса алмай әрең тұрған қалпы бар. Арман 
мына қадалған көздің өз жүрегінің жік-жақпарын түгел көріп, 
ойын оқып отырғанын сезді. Бар әңгімені ойнақыландырып 
айтамын деген ойы омақаң асты. Тілі күрмеліп кібіртіктеп қалды. 
Тік қарай алмай, көзін тайдырып төмен қарады. Аппақ боп үстіне 
жамылған простыняны көрді. Торкөзденген кереуеттің арқасын 
көрді. Қабағын қайта жоғары көтерді. Шаңырақтағы шамды 
байқады. Енді көзін содан тайдырған жоқ.

– Иә, Сәнен, Ләззәт дейтін – менімен бірге оқыған қыз. 
Сырымды айтатын құрбым еді. Талай рет арманымды да 
алдына төгіп салғанмын. Бірақ ол сол шашылған күйінде қалды. 
Басқан ізінің қайсысында қалады деп, мысқылдап теріп жүрген 
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бақытыма қол ұшын бере алмады. Көкірегін имеді, тік кетті. Әлі 
сол күйінде жүр...

Ол Ләззәтпен институтта кездесті. Көңілдері жарасып, дос-
жолдас болды. Ойын-сауық, той-домалақтарда жұптарын 
жазбайтын. Бара-бара бұлардың арасын студенттердің бәрі білді. 
«Несіне қаймығамыз, біздің бақытымызға біреулер қарауыл 
болып па. Шектен асып, шетке шығып бара жатқан мінезімізді 
көрсе, айтар. Болмаса өзімізге өзіміз адал екенімізді өзгенің 
талқысына салып қайтеміз. Кіршіксіз көңіл түсінер, күйе жаққысы 
келгендер болса, қанша жасырынғанмен қаралай береді емес пе? 
Сондықтан үйтіпті-бүйтіпті деген сөз ілестіргенше, ашық-ақ айта 
салмайсыз ба?» деп, барша жұртқа аян қылған да Ләззәт болатын. 
Ол кезде бұлар кейіннен «ау, бұларың қалай?» дейтін сұрау 
туар деп еш ойламаған. Өмір бойы қол ұстасып өтетіндей кәміл 
сенетін. Осы бір ашық мінездері мен ақ көңілдеріне студенттер 
түгілі, мұғалімдердің өзі де риза болатын. Кейде бір жұмыс 
тапсырылатын болса, екеуін бөліп-жармай, қоса жұмсайтын. 
Нақ осындай тапсырмаларды қалалық комсомол комитетінен 
де талай рет алған. Келе-келе біреуіне айтатын мәселе болса, 
іздеп жатпай-ақ екіншісіне айта салатын-ды. Бірде өздері аса 
құрметтейтін ұстаздың бірі Арманды шақырып алып: «Сен мына 
сабақтан Ләззәтқа көмектессейші. Оған қиын соғып жүрген болу 
керек. Кеше өзіне айтсам, «Арман онсыз да қиналып жүр ғой, 
жақында диплом қорғайды» деп жолататын емес. Дегенмен саған 
онша қиын соға қоймас. Келістік пе?» деген. Бұл да тартынып-
бұқпантайлап жатқан жоқ. «Мақұл, аға» деп тура Ләззәттің 
үйіне тартқан. Оқу біткен соң Арман өзі тіленіп ауылына кетті. 
Ләззәт және бір жыл оқу керек. Алғашында бар сағыныш бірде 
самолетпен ұшса, бірде пойызға мініп, ақ қағазға оранып, арлы-
берлі қардай борап жатты. Талай-талай ыстық ықылас пен нәзік 
сезімге, аспанға шарықтаған арманға қағаз бен сия куә болды.

Октябрь мерекесінде Арман жұмысынан екі күнді қоса сұрап 
алып, баяғы өзі ойнақ салған қалаға тартып отырды. Қаланы да 
сағынғаны рас. Бірақ шын себебі Ләззәт болатын. Ол да түсінеді 
Арманның салып-ұрып жетіп келген себебін. Екеуі өздерімен 
көңілдес бір топ қыз-жігіттерді шақырды. Арманның алғашқы 
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жалақымды сендерге той етіп беремін деген уәдесі болатын. 
Өмір тапшылығын біршама қолынан өткізген жігіт институтты 
бітірерде дипломын жөндеп «жуа» да алмаған. Сондағы айтқан 
уәдесі осы болатын. Жастар жиналды. Бұл жиынға әсіресе дән 
риза болған – қыздар жағы. Олар Ләззәтті кезек құшақтап, 
құттықтау айтып, осындай шын берілген жігіттің барына мақтану 
керек екенін ескерте береді. Ал Арманмен кезек-кезек биге түседі, 
жаңалықты айтып әңгімелесіп кетеді. Талай-талай сөз айтылып, 
тон да пішіледі. Бір кезде қайдағы бір жоқ нәрсеге түрткі болып, 
жұрттың төбесінен жай түсіргендей жаңалыққа бастап жүретін 
еркелеу қыз орнынан қарғып тұрып, жапа-тармағай шуылдасып 
жатқан жұртты жым қылды.

– Жолдастар, бәріміз ғой, болашақты сөз қылсақ, алдымен 
ауызға Арман мен Ләззәтті аламыз. Екеуінің достығына ризамыз, 
әрі қуанамыз, тіпті қызғанамыз. Арман институтты бітіргенін енді 
жуып отыр. Ал үйленгенін де осылай келесі мерекеде жуамыз 
деуі мүмкін...

– Ау, әуелі ол үйленсін де, сонан соң жуар... – деп, сөзді теріс 
қарай сүйрелей жөнелген жігітті әлгі қыз қақпалап тастады.

– Менің де айтқаным сол емес пе? Үйленгенін жумайды, 
тойлайды.

– Тойласа, тойына барамыз.
– Жоқ, бара алмауымыз мүмкін. Жұмысын қайтесің. Ол 

семинар емес қой, дайындала алмай қалсаң, басым ауырды деп 
тайып отыратын. Ләззәттің да оқуы бітті.

– Сонда не демексің?
– «Горько!» демекпін.
– Сүйісетін кімдер сонда?
– Арман мен Ләззәт!
– Ондай әдеттері болса уақыт табар біз тараған соң-ақ. Сенен 

де сұрай қоймас, – деп сөзге және әлгі жігіт араласып еді, мына 
қыз да бетінен қайтпай тұрып алды.

– Мен ақ ниетіммен айтып тұрмын. Бәрің де білесіңдер. 
Осының өзі де той болып жатқан жоқ па? Кейін бара аламыз 
ба, жоқ па, оны құдай біледі. Ал екеуінің тойы, әйтеуір, бір 
болатынына күмән келтіретіндерің қол көтеріңдерші кәне. Әне, 
ешкім де күмән келтіріп жатқан жоқ. Значить, горько!
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Отырған жұрт әрі-сәрі болды да қалды. Бәрі де әзілге жорыған. 
Бірақ мына қыз қояр емес. Мерекенің шапағаты ма, жоқ басқа бір 
қызудың буы ма, әйтеуір, іші-бауыры елжіреп, елпелектеп тұр. 
Тіптен көзінде мөлтілдеген жас көрінеді, кірпігі шылауланып та 
қалыпты.

– Әй, осы ақыр болатын тірлік болған соң болғаны да жақсы 
ғой. Жиналған өзіміз ғой, несіне қысыламыз, шығыңдаршы 
ортаға. Мерекеміз дауға айналып барады. Тойларыңды өздерің 
білерсіңдер, қазірше қауымның тілегін орындыңдар. Ұялсаңдар, 
көзімізді жұмып тұрайық, – деп сөзге және бір жігіт араласты. 
Арман оған көз қиығын салып еді, жанарынан «батылдау болшы, 
шықшы ортаға» деген жазу көргендей болды. Ләззәтқа қарап еді, 
ол төмен үңілді. Не де болса тәуекелге басуға бел байлады.

– Достар, құрбы-құрдастар! Ізгі ниеттеріңе мың да бір алғыс. 
Жасырып қайтейік, біздің де түпкі мақсатымыз сендердің 
ойларыңмен ұштасып жатыр. Оған да күн жақын. Бірге де 
болармыз. Ал қазіргі өтініштеріңді біз өзімізше орындап беруге 
рұқсат етіңдер. Кәне, Ләззәт бір вальс билеп жіберейік, – деп 
орнынан көтерілгісі келмеген Ләззәтті ортаға сүйрелеп шықты 
да, дөңгелене жөнелді. Музыкаға ие болған жігіт те дап-дайын 
тұр екен – вальсті төгілтті де жіберді. Кейбіреудің бұл шешімге 
келіспей, қыңыр айтқан сөзін арылдата қойылған музыка дауысы 
басып кетті. Қанша күткенмен бұдан арыға бара алмайтынына 
көзі жеткен жұрт бірлеп-екілеп биге араласты да кетті. Ол күн 
осылай өтті. Қызметіне қайта оралған соң Арман баяғыдай апта 
сайын хат жазуын тоқтатқан жоқ. Жауап та алып тұрды. Бірақ 
жауап бірте-бірте сирей берді, сол сирек келген хаттардың 
өзінен баяғыдай ыстық леп еспей, салқын самалдың ызғары 
сезіле бастады. Алғашында институтты бітірудің алды ғой, 
пәленбай жыл оқыған оқуды қорытындылайтын мезгіл болған 
соң уақыт та тар болар деп түйген. Бірте-бірте хат сырына үңіле 
бастаған Арман, әйтеуір, бір кикілжіңнің барына көзі жетті. 
Әбден амалы таусылғанда не де болса шындыққа бір жетейінші 
деген оймен: «Ләззәт! Мен сенің хаттарыңа түсінбей барамын. 
Баяғы ыстық лебіз, сағынған жүректің жырлары қайда? Әлде 
көңіл суыды ма?» деп хат жазып еді «мүмкін, солай болуы да» 
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деген жауап алды. Ендігі амалым тек кездесіп сөйлесу ғой деген 
оймен «жақында барамын» деген хатына «екеуміздің арамызда 
өткен бар асыл минуттарды алдыңа тартамын, дипломды алмай, 
аяғымнан тартайын демесең, келе көрме» деген жауап алды. 
Бірер жолдасына хат жазып еді, олар: «Ләззәттің не болып 
бара жатқанын білмейміз. Ешкіммен араласпайды, сырын да 
айтпайды» дегеннен артық жауап бере алмады.

Арман институтты бітіруімен құттықтап телеграмма жі-
бергенде: «Рахмет. Мені күтпе. Іздеме де. Қайтып кездесетін 
жағдай болса, өзім іздеп барармын» деген жауап келді. Оның 
үстіне қызметке жолдаманы өзі тіленіп қиырдағы бір облысқа 
алыпты деген хабар да келіп жетті. Содан бері хабарсыз. Көзтаныс 
жолдастарынан пәлен жерде жұмыс істеп жүр екен деген сырт 
хабар есітіп қалады. Ал өзі хабарласпайды...

Арман осының бәрін көз алдынан өткізсе де, Сәненге тәптіштеп 
айтып бере алмады. Әсіресе соңғы жағын күмілжітіп жіберді, 
олай етпейін десе де қолынан келмеді – өзіне де көмескі.

– Міне, Сәнен, Ләззәт дейтін осы, – деді ол шаңыраққа қарап 
жатқан күйі, басын бұрмай.

Сәнен тіс жарып, тіл қатқан жоқ. Үн-түнсіз бөлмеден шығып 
жүре берді. Арман да сол жатқан қалпынан қозғалған жоқ. 
Шаңыраққа қарап жата берді.

***

«Қызыл ту» колхозының клубы ауылдың шығар шыңы болмаса 
да әжептәуір биік жерге орналасқан. Түстігі мен шығысы тегіс 
көрінеді, оншақты үйден кейін көзден таса бола беретіндері – 
солтүстігіндегі үйлер. Ол тұсы ауыл ортасын қақ жарып өтетін 
қасқа жолды жағалап барады да, бірте-бірте сиректей түсіп, арғы 
жағы егістікке жалғасып кетеді. Онан арасы көрші республика 
жерімен шектесіп жатыр. Көктемде гүл теруге шыққан балалар, 
ара-сара қозықұйрыққа шыққан жастар «екі республиканың 
жерінен теріп қайттық» деп әзіл айтады. Жүрек әміріне бас иіп, 
түнгі серуенге жүретін жастар да қуанышымызды екі республика 
жеріне сеуіп қайттық деп әзілдейтін. Бара-бара көңілі жарасқан 
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жастардың әрекеті әйгілене бастағанда ауыл адамдары: «бұлар 
екі республика жеріне табынып қайтыпты» деп сездіретін өзі 
білген хабарын. Нақ бүгінгі тойға бұл жағынан келетін қонақ жоқ. 
Келер жұрттың негізгі жолы – түстік болуы керек. Арманның 
ойынан осы бір жағдай шықпайды. Ауылдың қай жағында жүрсе 
де әлгі түстікке келіп тіресіп жатқан жол айрықтарға көз сала 
береді. Міне, қазірде ол ойының бір шегін солтүстіктен көрінген 
жол жиегіне тіреп тұр.

– Арман, бар мәселе бір жүйеге түскен сияқты ғой. Енді бос 
абыржи бермей, азғана тынығып алсақ қайтеді, – деген парторг 
сөзіне құлақ салса да өз ойынан арыла алмайды. «Қашан шаң 
көрінер екен. Кімдер келер екен. Қалай өтеді». Парторг те оның 
ойын сезетін секілді, бөлгісі келмейді, ыңғайына көнеді. Десе де 
аздап тынығу керек, тынығу мейлі-ау, енді түстеніп алу керек емес 
пе. «Қоя тұр, қоя тұр»-мен түс ауып кетті. Енді бесін де жақындап 
келеді. Бір сағаттан соң қонақтар да келіп қалуы керек. Онан соң 
және абыр-сабыр басталады, тынығу да, тамақтану да жайына 
қалады. Осыны түсінген парторг өз өтінішін және қайталады.

– Сонда қайда барамыз?
– Біздің үйге барайық. Қаласаңыз, той болып жатқан үйге 

барайық.
– Ұланның үйіне барайық, – деді Арман. Жол-жөнекей де 

ойланып келеді. Тойханаға барғанда болар жайды және де бір пы-
сықтап алмақ. Ұланның ата-анасымен және жүздеспек. Қыңыр 
кетіп, қисыққа тартатын біреулер болса, сөзіне құлақ салмаңыз 
дегенді айтпақ. Ертеңгілік Дариғаның үйіне барып шыққан. Бәрі 
дұрыс, өздерінің ойларынан артық кеткен ешнәрсе жоқ. Оның 
үстіне қыз үйінен бір шығып кеткен соң, қайта оралмайды. Той 
орнынан Ұланның үйіне тіке тартады. Ағайын-туысының онан 
әрі несі бар, тіптен араласып қоймаса, ел болып басу айтар деген 
байламға да жүгінген.

Сондықтан ендігі түйін – жігіт жағының жайы, солардың 
қызметі:

– Келін түсетін үйге кіресіңдер ме, жоқ біздің үйге кіресіңдер 
ме, – деді Ұланның әкесі бұларды үйінің алдындағы тақтаймен 
қоршап қойған қора есігінің аузында қарсы алып. Бұл сұрақты 
күтпеген болу керек – парторг үнсіз тұр.



88

– Әрине, сіздерге сәлем береміз, ақсақал.
Арман қарттың ойын түсіне қойды. Риза болып қалды. Бәрін 

өзімізше жасаймыз деген соң, ол кісі де батыл шешім айта алмай, 
тізгінді өздеріне бос салып тұр. Шылбырдың қай жағын тарту 
тиімді екеніне Арманның да көзі жете бермейді. Не де болса 
үлкеннің жолын кеспейік деп, қарттың өз ығына жығыла кетті.

– Онда, кәне жүріңдер. Ау, кемпір барыңды әкеле бер, қонақ-
тар келді. Ең сыйлы қонағың келді. Соның сыбағасын әкел.

– Қойыңыз, ақсақал. Біз әшейін сәлемдесіп шығуға ғана келдік. 
Қонақтарыңыз келеді әлі. Сыйлы қонақ құдаларыңыз ғой, сол 
кісілер келгенде жасарсыздар әрекеттеріңізді.

Қарт асыға-аптыға барып, ойын бір-ақ айта салса да, кібіртіктеп 
қысыла сөйлеп отырған Арманның жүзіне қарады. Бәрін түсініп 
отыр. Түкпірге және тұқырта түспейін дегендей, парторгқа қарап 
сөйледі.

– Парторг шырағым, осы менің нағыз құдам Арман ғой деп 
отырмын. Сондықтан бұдан үлкен қонағым да жоқ. Бұрын той-
томалақ болса, аласапыран болып өзіміз шауып жүруші едік, 
бұл жолы осы балалардың өзі-ақ тындырып тастаған сияқты. 
Бәрін өздері шешіп, бәрін өздері пішіп жатыр. Әуре-сарсаңға 
түсіп жүрген де өздері. Естуімше, бәрінің ұйымдастырушысы 
осы Арман балам көрінеді. Сондықтан ғой, менің кемпіріме әмір 
беріп жатқаным.

– Арманның өзі өтініш етіп отыр ғой, ақсақал. Осылардың 
өтінішін соңына дейін тыңдайық, қонақ болу қашпас.

Қарт аз үнсіз отырды. Және де парторгке қарап сөйледі.
– Онда мейілдерің. Бар билікті бердік өздеріңе. Қалай етсеңдер 

де еріктерің. Әйтеуір, тойдың жақсы өткені бізге де абырой. Тек, 
жадыңда ұста. Бұл баламды арнайы қонақ етпей жібермеймін. 
Осы естеріңде болсын!

Бұдан кейін тиіп-қашты болмаса, той жабдығы әңгіме болған 
жоқ. Арман да көңіл тоқтатып, еркіндікке түсіп алды. Өткен-
кеткенді, аудан мен ауыл жайын әңгіме ете отырып шай ішті. Бар 
әуре-сарсаңның штабы болып тұрған клубқа қайтар мезгілде ол 
үлкен үйден шыға беріп, отау үйге кіріп шығуды мақұл көрді. 
Бөлме ішінде кітап жиналған сөре болмаса, ерекше көз тартатын 
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ештеме көрінбейді. Бәрі де жұпыны, жинақы. Осылай бола 
тұруын өзі тапсырған. Төр алдындағы рамкаға салынып, теріс 
қаратып қойған суретті алып еді – Ұлан мен Дариға.

– Бұл мұнда неге тұр? Дариғаның үйіне апар дегеніміз 
қайда? – деді ол өздерімен бірге ілесе кірген жас жігітке.

– Ол үйге де апарып қойғанбыз. Бұл екінші данасы еді. Жас 
жұбайларды үйге кіргізе сала қабырғаға іліп қоймақ едік.

– Әуелі сол үйге ілу керек қой.
– Қайдам, әйтеуір, дайын бола берсін деген ойымыз ғой, 

Арман.
Бұлар клуб алдына келгенде сағат төрт болатын. Белгіленген 

мерзім. Қонақтарды қарсы алуға бөлінген жігіт-қыздар түгел 
жиналыпты. Бәрі де үлде мен бүлдеге оранып алған, жинақы. 
Қызметті де өздері жасайтыны естерінде болса керек. Радиодан 
«күйді күмбірлетіп, әнді төгілтіп» қоймақ болып міндеттенген 
жігіт қайта-қайта әркімге бір барып, нұсқау енді қашан 
болады екен деген кейіппен өзінің дайын екенін ескертіп жүр. 
Қонақтарды түгел орап қарсы алуды міндеттеріне алған қыздар 
кітапхана ішіне қойылған гүл шоқтарын қайта-қайта іріктеп, 
сылап-сипап олар жүр. Ән сала келсе өлеңмен қарсы аласың 
деген міндетті қанша тартыншақтанса да амалсыз мойнына 
алған ауыл жігіті домбырасын қолға алып, әлсін-әлсін даусын 
кенеп, ырғағын ыңылдап қояды. Баяғының жыршыларынша 
«былай десем бола ма, былай десем бола ма» деп әркімге өз ойын 
мақұлдатып алады. Жұрт ақыл қосып жатпаса да, ол өз ісіне өзі 
риза. «Құрметті қонақтар, келген қадамдарыңыз құтты болсын!» 
деген ұранды ұзыннан керіп, клубтың іші-сыртын безендірген 
суретші жігіт те өнеріме көз салыңдар дегендей әлсін-әлсін 
маңдайшаға қарай берді. Осы арадан анық көрінетін анадайдағы 
жазықта ат бауырын жазып жүрген жастардың да өкілі келіп: 
«Не жаңалық бар?» деген жалғыз сұрауымен-ақ өздерінің дайын 
екенін ескертіп кетті. Дариғаның үйіндегі қалыңдық құрбылар-
дың міндетін атқарып жүрген бір топ қыздың да қонақтардың 
келуін көре алмай қалатын болдық деп, тағат таппай отырғаны 
туралы хабар келіп жатыр.

Мұның бәрін Арманның өзі тапсырған. Сағат төрт кезінде бар 
дайындықты және бір тексеріп шығыңыздар дегенді нығыздай 
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айтқан болатын. Мына хабардың бәрі – соның есте екендігінің 
айғағы. Бәрі дайын, бәрі дұрыс, күтетін ештеме жоқ. Мезгіл 
болды. Жоспар бойынша да солай болатын. Енді Арман да ептеп 
сабырсызданайын деді. Мына жұрттың ыбыр-сыбыры өз ығына 
қарай сүйрелеп, оған да әсер етейін десе керек. Оның үстіне 
белгіленген мезгіл де өтіп барады. Көз ұшында көрінген машина 
ауыл ортасына жеткенше жарым сағат өтеді. Бұл – меңзеген 
мезгілден кешігу деген сөз. Оның үстіне аудандық партия 
комитетінен келмек болған адамдардан да ешкім жоқ. Осы ойын 
парторгке айтпақ болып оқтала беріп еді, ол бұрын сөйлеп, ойын 
бөліп жіберді.

– Мына жақтан кімдер келуші еді, Арман? Машина саны 
бірталай ғой, – деді ол. Арман жалт қарады. Қонақтардың келетін 
бағыты – аудан орталығынан тіке шығатын үлкен жол. Ал мына 
оңтүстіктегі қырқалардан асып келетіндер бір-ақ колхоздың 
жастары болса керек еді. Олай емес, машина саны көптеу, оның 
үстіне тым-тырақай ентелемей баяулатып, серуенге шыққандай-
ақ сап түзеп келеді. Ауылдың бұл тұсы биік-биік қырқа болатын. 
Оған ирелеңдеп шыққан жол төбе басына жеткен соң ылдиға 
қарап тік тартады. Нағыз қырқасына шықсаң, ауыл тегіс көрінеді. 
Мана жиналған топтың да керуендеткен машиналарды анық 
көріп тұрғаны сондықтан.

Арман барлық нәрсені жоспарлағанмен, бір жағдайдан 
бейхабар еді. Тойға шақырылған колхоз бен совхоз жастары 
өзара хабарласып, сағат үште-ақ осы қырқалардың таса бетіне 
жиналып, бәрі бірге келмекке уәде еткен. Уәделескен жерлеріне 
жиналған соң енді, міне, керуендетіп келе жатуы да содан. Алдын 
ала пішілген көйлегінің және бір жерінен сетінеп жатқанын да 
білген жоқ ол. Оны шығарып отырған – Дариға үйіндегі қыздар. 
Мына жақтағы жағдайдан бейхабар жатқан қыздар өздерінше 
келісімге келді. Күйеу жігіт келгенде оларды бірден үйге 
кіргізбей, сыртта біраз кідіртпек. Ән салсын, би билесін күйеу 
жолдастар, оны ауыл адамдары көрсін, қызықтасын. Келе салып 
үйге тығылғанда не істемек.

Осы түйінге бекінген қыздар өз әрекетін жасап, дайын-
дықтарына кірісіп жатқан.
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Жұрттың біразын ойландырып, әлгі қырқадан көрінген ма-
шиналар да клубтың алдына тұмсығын тіреді. Жапа-тармағай 
ұмтылған жұрт абыр-сабыр болып, алдын ала мысқылдап өлшеп, 
қағазға түсіріп, тас түйіндеп қойған жоспар сапырылысты да 
кетті. Радио көңілді күйді күмбірлетіп тұр, гүл шоғын ұсынған 
қыздар қонақтар әкелген дала гүліне өздері көміліп қалды. Карл 
Маркс колхозының жастарымен бірге келген аудандық қызыл 
отау меңгерушісі – ақын жігіт машинаның үзеңгілігіне салып, 
тігіле қарап ол тұр. Жұрттың бәрі «аудан ақынының» өлеңін 
тыңдап, сол шамаға жиналыпты. Өлеңі өтімді болып барады. 
Әңгімесін жалғыз ғана тойға құттықтау айтуға тіремей, жалпы 
ауылға құттықтау айтып, колхоздың маңдайалды адамдарын 
өлеңге қосып, табысқа-табыс ұлассын деп, шарықтатып барады. 
Бұл делебесі қозып алған бірқатар жастарға ұнай қоймаса да, 
көпшілік жұртты, әсіресе «бұлардың комсомолдық тойының 
сыйқын көрейік» деп клубты төңіректеп алған егде тартқан 
колхозшыларды үйіріп алып барады.

Осыны сезген ақын да екпінін бәсеңдетер емес, өршелене 
түседі. Ақын: «Ей... құтты болсын, тойларың!..» деп тоқтағанда 
жұрт «бәрекелді!» деп бір ду ете қалды. Машинадан түсуге 
ыңғайлана берген ақынның қолын сүйеген қыз алдымен оған 
шоқ гүлді ұстатты. Ол рахметін айтамын деп оқтала бергенде 
әлгіден бері кезегіне жете алмай тыпыршып тұрған ауыл ақыны 
даусын соза жөнелді. Жұрт кілт тына қалды. Енді көңіл соған 
ауды. Қыз да қалт тұра қалды. Қолын қайта тартып алған жоқ, 
сол қолтықтан сүйеген күйі. Бірақ ауыл ақыны өз жауабында 
құлашын кең жая алмады, төңірегінен ары аса алмады. Ұлан мен 
Дариғаның еңбектегі ерлігін, қонақтардың қадамы құтты болуын 
сөз етті. Оның кібіртіктеп қалғаны мынадай алыстан орағытқан 
құттықтауды күтпеген болатын. Бар әңгіме той төңірегінен тыс 
кете қоймас деп түйген. Міне, сондықтан да айтар сөзі түйін-
түйін болып, кеңірдекке тобықтай тіреліп жатыр.

– Е, бәрекелді, жауап беретін жігіттер бар екен ғой!
– Оу, мынаның тілі тұсалып қалған ба, кібіртіктеуі қалай өзінің.
– Қайтсын-ай, аудан ақынының алдында аужар айтуға да 

жүрек керек қой.
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Жиналған жұрттың осы бір сөздерінен өзінің биікке көтеріле 
алмай жатқанын ақын да түсінді. Оны Арман да түсініп тұр. 
Парторг та түсінді енді әңгіменің қажетсіз екенін. Сүйтті де және 
желпіне түспек болған ақынды жалғыз сөзбен жаяу қалдырды.

– Жарар енді, – деді ол. – Кәне, қонақтарды жөндеп қарсы 
алып, жол бастаңдар.

Келген қонақтар машинадан түсерін түссе де, клуб алдына 
иіріле қалған. Бірқатары Арманға келіп сәлемдесіп, соны 
төңіректеп жүр.

– «Ынтымақ» колхозынан ешкім келмеген бе? – деді ол сұрағын 
төңірегіндегі жұртқа түгел бағыштап. Бәрі де үнсіз. Райком 
қызметкерлерінен ешкім көрінбейді. Олар ана ауыл жігіттерімен 
әңгімелесіп жатса керек. Үнсіздікті бұзғысы келді ме, әлде өз 
ойын өзі жеткізе алмады ма, әйтеуір, мұрын астынан күңгір етіп 
«Ынтымақпен» қабаттас жатқан ауылдың комсоргі тіл қатты.

– Мен қоңырау соққанмын. Жолға шығар мезгіліміз әлі 
желбуазданып тұр деген.

Келген қонақтарға ауыл жастары ілесіп, Ұланның үйінің 
алдына келді. Мына топты сырттан көрген жұрт тойға келді деп 
әсте ойлай қоймас, үстеріне киген су жаңа киімдері болмаса 
асарға жиналған жастар секілді, кілең жігіттер. Арасында орамал 
тартқан бір жан жоқ. Олар әлгінде Дариғаның үйіне кеткен. Бұл 
да әлгі жік-жапарға бөліп жасап қойған жоспардың жарқышағы. 
Жігіттер Ұланды үйінен алып бірге аттану керек-тін. Қыз 
ауылына осылай әндетіп, сөндетіп бардық. Бұрын талай-талай 
ат төбеліндей колхоз болып, енді басы біріккен ауылдың бірінен-
бірі онша қашық емес-тін. Үш-төрт шақырымнан аспайды. Ол 
да болса ұзын жолды іргелей қоныстанған үйлермен жалғасып 
кеткен. Осы аралықты жігіттер жаяу-ақ жапырмақ. Солай етті 
де. Тек мына жеке жүріс, қыз-келіншексіз сүрең жүріс жадағай 
көрінеді екен. Осы бір мүлт кеткен жерін ойлап келе жатқан Арман 
күйеулердің алдынан жапа-тармағай жүгіре шығып, үйге емес, 
түзге, шетке, жазыққа жетелей жөнелген қыздардың мінезіне 
және аңырды. Бұл да жоспарда жоқ болатын. Қызды үйіне кіріп 
барып, қолынан жетелеп алып шыға салмақ еді. Барлық ән мен 
сәнді клуб маңында өткізбек болған. Демек, қыз үйінде қырындап 
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отырып алудың қажеті жоқ деп түйінделген. Олай болмай 
барады. Айналасына алаңдағанмен, батып сөз айтар ешкім көзге 
ілінбеді. Амал жоқ, топқа ілесті. Және бір таң қалғаны, осы бір 
топты бастап, жұрттың ортасында билеп жүрген – өз қызметкері 
Қуаныш пен колхоз комсоргі, той иесі, жоспардың қазығын бірге 
қағысып, бірге бекітіскен Рақым. Қыздардың ұйытқысы – Сәнен. 
Бұл шамына тиейін деді, қытығына тырнақ батырғандай болды. 
Осыны сезгендей-ақ қасына Қуаныш жетіп келіп:

– Арман, қазірше бәрі дұрыс секілді. Ауыл адамдары риза, тек 
аяғына дейін осы бағыттан арылмасақ болды, – деп еді, қалпынан 
көпсіп шыға бастаған Арман:

– Ал біздің бекіткен жоспарымыз кәне? – деп, қабақ түйіп 
шыға келді.

– Кабинетте жасалған жоспарға өмір өз өзгерісін енгізіп 
жатқан жоқ па? Қайта осы дұрыс қой, қыз ұзатқан ауылдың 
да өз думаны болмай ма? Ал уақытқа сілтесең, сенің айтқан 
шамаңнан жырақ кетіп жатқан жоқ. Дәл уақытында боламыз. 
Ал мен кеттім, енді, мына думанды бәсеңдетіп үйге кірейік. 
Дариғаны алып кетеміз қазір, – деп, Қуаныш екі езуі екі құлағына 
жетіп, жүгіре жөнелді.

Тойдың мұнан кейінгі біраз серуенін Арман сыртынан байқап 
жүрді. Өзі топқа араласқан жоқ. Аяғына шідер салғандай 
кібіртіктеп тұяқ жазбай жүріп алған жері – клуб маңы. Парторг 
те осы маңда. Олардың анадайдан байқағаны – Ұлан мен Дариға. 
Олар топ алдында арқан бойы оқшау келеді. Қол ұстасып 
алған. Кейбір қызуқанды жігіттердің оларды бір-біріне теліп 
қолтықтастырып қоймақ болғанына көнбей қойған осы екеуі 
болатын. «Кейін-ақ қолтықтаса берер, тек қол ұстасып жүрсін» 
деп тыйып тастаған. Сол ойының дұрыстығына көзі жетіп 
тұр, бір-біріне әрең іліккен қолдар жұрт жанарының жалына 
шарпылғандай төмен қарап иіле түседі. Ұланның үстіне кигені – 
қоңырқай түсті көктемнің көркіне лайық костюм. «Қыста да, 
жазда да қара кисін деген қағида қайдан шыққан? Қайғырса да, 
қуанса да қара жамылу керек деген ережені кім бекітіпті? Қыздар 
тойға ақ жамылады, ал жігіттердің жазығы не? Жыл мезгіліне 
лайық киім кисін» деп жасаған байламын да бұлжытпапты.
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Ал қыз-жігіт боп қолтықтасып лек-лекке бөлініп келе жат-
қандардың қойны-қонышы толған ән, жан-жағына шашылып 
келеді. Өздеріне білінбегенімен, байқаған көзге қораш көрінеті-
ні – әннің тақырып тапшылығы. Қайта-қайта «Махаббат вальсіне» 
жармаса береді. Тіптен баяғы Естайдың – «Хорланы» да зорға 
қосылып жатыр. Бірақ ол бірігіп даланы күңіренте шығып 
жатқан жоқ, шашыраңқы. Жеке дауысқа арналған асыл дүние 
көп дауысқа көнгісі келмей, қайбір тұсында аспанға көтеріле 
түссе, кей жерінде күмілжіп қалады. Осы бір тұстарында салмақ 
иығына сырнайын асынған жігіттерге түседі, олар құлаштарын 
барынша керіп, көпшілікті демей түсуге әрекеттенеді. Жоспардың 
ешбір жеріне енбесе де, жол-жөнекей сына боп қағылып жатқан 
бір жағдай шеру тартқан жұрт клуб маңына жақындай бергенде 
басталды. Жол жағасында сап түземесе де әр жерге төртеу-
бесеуден, он шақтыдан жиналып қарап тұрған қарт кісілер 
мына топтың сиқына сын көзімен қарап тұрған. Бала-шаға болса 
салтанатты топтан бірде озып, бірде кейін қалып, өз шаңдарына 
өздері көміліп асыр салып олар жүр. Бір кезде солардың арасынан 
ақ шашты қарт ана қолына падносын ұстап алға шықты да:

– Ал, қарағым Дариға, енді біздің ауылдың іргесін бастың. 
Қадамың құтты болсын! – деп, күйеу мен қалыңдықтың үстіне 
шашу шашып жіберді. Бұл жағдайды күтпеген жұбайлар 
орнынан тапжылмай тұрып қалды. Бір мезгіл үн-түнсіз үйіріліп 
тұра қалған қыз-жігіт енді әп-сәтте жапа-тармағай жерге 
ұмтылды. Күміс күлкі мен шат көңіл жерде қалықтап барып, 
аспанға қайта көтерілді. Күйеу мен қалыңдық қалың топтың 
ортасында қалды. Бұларға шаңдарын жұтып, бірге ілесіп келе 
жатқан балалар да араласып кетті. Жол жиегіндегі тұрған қарттар 
да бір басып, екі басып, жастар сияқты жапа-тармағай ұмтылмаса 
да, тиіп-қашып шашудан «ауыз тиіп» жүр. Арманның көңіліне 
кірбің туғызған осы бір кідіріс жазылып, жұрт бұрынғы қалпына 
түсе бергенде және бір жағдай басталды. Екі үйдің арасынан 
жүгіре шыққан қыз бен жігіт көшеге көлденеңнен гүл тартып 
тұра қалды. Алғашында аң-таң болған жұрт соңынан түсінді. 
Көлденеңдеп тартыла қалған гүлдердің өзегі арқан екен. Гүлдер 
соған көмкеріліпті. Гүлдің бәрі бірдей қызыл шымқай болмаса 
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да, түрі-түсі көз тартып тұр. Күйеу мен қыз және кідірді. Күйеу 
жолдас болған жігіт қастарына кезек-кезек барып, күңкілдеп еді, 
әлгілер көнер емес, арқанды босатпайды, жолын кестірмейді. 
Шамасы, кәдемізді жаса деп қиқайып тұр. Оларды Арман 
енді таныды. «Ынтымақ» колхозының жастары. Біреуі баяғы 
комсомолдық сенбілікте белсенділік көрсетіп жүрген тракторшы 
жігіт, екіншісі – сауыншы қыз. Жол жағасына енді-енді бой 
көтере бастаған топтың арасында сол колхоздың комсоргі мен 
Тәңірберген де жүр. Комсорг мейлі ғой, өзі де бұл қалай деп 
қынжылып тұрған Арманды таңғалдырған – Тәңірберген. Бұл кісі 
қайдан жүр? Мына «арқан тосудың» ішіне аралсуы қалай? Оның 
бұл ойын аяқтатпай тастаған – Сәнен мен Рахым. Бірінің қолында 
гүл, екіншісінде – домбыра. Рахым ұсынған гүлді сауыншы қыз 
ықыласымен алып, арқанның ұшын жерге тастады. Қасында 
жақындап келе жатқан Сәненді көре сала-ақ арқанды бос тастап 
жіберген жігіт ол ұсынған домбыраны алмай, айтысып тұрып 
қалды.

– Қойыңыз, ұят болады, – дейді ол.
– Алыңыз, қайта алмауыңыз ұят болады, – дейді оған Сәнен.
– Біз әшейін, әзілдеп...
– Ал әзілдемей-ақ шын ұсынып тұрмыз.
– Ана гүлдер де жетер...
– Жоқ, бұл сіздің сыбағаңыз...
– Бұл таласты үзілді-кесілді тыйып тастаған бір қарттың сөзі 

болды.
– Ал, қарағым, ұялма. «Орамал тон болмайды, жол болады» 

деген. Сендердің сәндеріңнің жолы деп ұсынып тұр ғой мына 
қызым домбыраны. Ал, қолын қайырма құрбыңның.

Жігіт домбырадан электр тогы жүріп тұрғандай-ақ абайлап 
ұстап, қолына алды. Амалсыз ұстағанын бар қимылы білдіріп 
тұр. «Ынтымақтық» жастар және бір мінез көрсетті.

– Біздің шашуымыз, міне. Басқан қадамдарың тек гүл бол-
сын! – деп құшақ-құшақ гүл шашты. Жас жұбайларға гүлге тұ-
нып тұрған даланың жомарттығын аясын ба, шашу басқалардың 
басына да түсіп жатыр.

Арман осы бір әрекеттің дұрыс-бұрыс екенін түйіндей алмай 
тосылды. Дұрыс-ау дейін десе, ескіліктің салты деп айта ма деп 
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қауіп қылады. Кертартпа дейін десе, бүлінген ештеме жоқ, қайта 
шеруді сәндендіре түсті.

Жұрттың ендігі бағыты – ауыл сыртындағы жасыл алаң. Сол 
жерге орындықтар қойылыпты. Үстел маңында микрофонның 
мойны қылтиып тұр. Жол-жөнекей Арман әлгі бір қапылыста 
қосылып кеткен нәрселерді және ойланып келе жатқан.

– Той құтты болсын, Арман! – деп қатарласа берген Тәңірберген.
– Рахмет, аға! Сіз қайдан жүрсіз?
– Е, немене, біз келсек, тойларыңның тамашасы тапшы болып 

қала ма?
– Олай демеңіз, аға, дегенмен деймін де.
– Дегенмен деймісің? Дегенмен мен сенің қонақтарыңды алып 

келдім.
– Қалайша?
– Солайша. Сейілханов жолдас рұхсат етпепті. Комсоргің 

маған келді. Екеуміз фермаға бардық. Сол жерден әлгі арқан 
тартқан екеуін алып осылай кеттік. Кешіккендері де содан, сен 
реніш айтып жүрме.

– Әй, сол кісінің мінезі-ай!.. Әлгі арқан тартудың қажеті не еді 
аға? Ұят болды ма, қайдам...

– Біріншіден, ол кісінің мінезі белгілі. Оны беталды айыптай 
беруге де болмайды. Шаруашылыққа кесірі тиіп кете ме деп 
ойын-сауығыңнан түрпідей түршігеді. Сондағы ойлайтыны жеке 
басы емес, шаруашылық жайы, осыны түсін. Екіншіден, арқан 
тартуда тұрған ештеме жоқ. Сол арқанның бойына оралып қалған 
феодализмді көріп тұрған ешкім де жоқ. Әрине, домбыра беру 
қажет те емес шығар. Олар «ән салдырып, сонан соң босатамыз» 
деп тұрған, ал асығыстық жасап жүрген – өз жігіттерің.

– Аға, аудан басшыларының бірі келмек еді, әлі жоқ. Жұрт 
болса, жиналып қалды, енді не істейміз?

– Басшының бірі өзің емессің бе, несіне күтеміз. Десе де біреуі 
келе жатқан болуы керек, ана бір машина бұл ауылдыкі сияқты 
емес қой.

Алаңның арғы бетіне келіп, тұмсық тірей берген жеңіл ма-
шинадан біреу түсті. Тек ол бұлардың күткен адамы болмады – 
Қырғызәлі екен. Арман жылдам басып солай кетті. Ән салып 
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шеру тартқан жастар арнайы жасалған орындықтарға қарап бет 
түзеп барады. Қырғызәлінің мұнда келетінін ешкім күтпеген. 
Ол тойдың болатынын білетін, бірақ келемін деген уәдесі жоқ. 
Жұрттың бірден состия қалуының себебі де осы. Осыны сезген 
Қырғызәлі де бар қолайсыздықты бірден ыдырата салмақ болды. 
Еркін сөйлеп, көңілді келді.

– Ал, тойларың құтты болсын, ағайындар! Тамашасына 
ортақтасуға келдік. – Бар жайдан хабардар екенін сездіру үшін 
Арманға қарап және сөйледі. – Аудан басшыларынан ешкім 
келмейді, Арман. Бар басшылық жеке өзіңе тапсырылды. Ауыл 
ақсақалдарымен ақылдасып өткізе бер. Мен айтқан сәлемдерін 
жеткізіп тұрмын. Кешірім өтінетіндерін де маған жүктеп 
жіберген. Өткенде бюрода солай келіскенбіз дейді ғой.

Арман бәрін түсінсе де көңілінен бір сүреңсіздік кетпей 
қойды. Қайта-қайта ойына орала берді, бар әрекетін әлсіретіп, 
аяғына шарғы бола берді. «Неге келмеді екен?». Оның ойына 
осы тойдың жоспарын талқылаған күн түсті. Сол жолы бюро 
мүшелері түгел болмаса да, ауданның негізгі басшылары толық 
болатын. Тойды қалай өткізу біраз сөз болды. Түрлі-түрлі пікір 
айтылды. Сұстанбек Хұсаинов дабыра ете бермей, сыпайы өткізу 
жағына шығып еді, жастарды Назарбек Төлепбеков қолдады. 
«Осы бір жаңаша бастамалары тәрбие жұмысына да әсерін 
тигізер. Өткізуіне рұқсат берсе қайтер еді» деген ойын Байеділ де 
қыстырып жіберген әңгіме арасына. Бірақ негізгі шешімді бюроға 
қатыспай отырған бір кісі жасады. Ол облыстық партия комитеті 
секретарының пікірі еді. Өткен жолы облыстық комсомол 
комитетінің пленум мәжілісіне барғанда Ұлан мен Дариғаны 
ертіп, Қырғызәлі сол кісінің қабылдауында болған. Арманды да 
ерте кірген. Сонда секретары:

– Халықтың талай заманнан бері бойына сіңген салтын түбіріне 
балта шауып, бір-ақ қопара салу мүмкін емес. Оны халық 
жасаған, мыңдаған жылдар бойы сынауынан өткізген. Әрине, 
дін өз ықпалын енгізді. Салтты содан тазарту керек. Ал кейбір 
қызуқанды жолдастар «болмайды», «жойылсын» деген үкімдерді 
үйінде отырып-ақ шығарып, соңына қол қоя салмақшы. Ол 
дұрыс емес. Халық салтының сананы уламайтын, сырқат боп 
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жабыспайтын жақтарын жаңаша пайдалана беру керек. Ком-
сомолдық той жасаймыз дегендерің дұрыс-ақ, тек соны үлгі 
болатындай етіп көрсету керек. Кейбір кертартпа салт сүріндіріп 
жүрмесін. Ал Ұлан мен Дариға болса, құрметтеуге тұратын 
жастар. Бірі – механизатор, екіншісі – сауыншы. Бірі – облыстық 
советтің депутаты, екіншісі – обком комсомолдың мүшесі. 
Еңбектегі табыстары да татымды, үлгі етерлік. Принципінде мен 
қарсы емеспін, егжей-тегжейін райкоммен ақылдасыңдар. Бақыт 
тілеймін, қарақтарым, – деген. Мына пікір таласына Арман 
обком секретарының осы ойын там-тұмдап болса да жеткізді. 
Шешімге негіз болған да сол. Өткізілсін деп қорытқан. Тойға 
дайындық жұмысын, оның «шетке шығып кетпеуін» Назарбек 
пен колхоз басшыларына тапсырған. Тойға райком секретарының 
бірі келмек еді. Міне, енді келмей отыр. Неге? Арман мұның 
байыбына бара алмады. Сол ойымен болып жүріп, тойдың мына 
алаңдағы қызығын да қадағалай алмады. Әрі десе, Қырғызәлінің 
табан астынан келе қалуы, оның үстіне жұмбақтап сөз айтуы да 
ойландыра берді.

Алдын ала келісілген қызықтарынан ат бәйгесі өтпей қалды. 
Бәйгеге қоса қоятындай ат табылмады. Төрт-бес аттың тұяғы 
бұрқ-бұрқ етіп, жердің тозаңын шығарғанмен жұрт көңіліне 
қона қоймас деп түйді көпшілік.

Оның есесіне «теңге алу» қызықты болып өтті. Орамалға түйіп 
тастаған «сыйлықты» аламын деген бір жігіт жерге аттан ауып 
түсті. Екінші жігіт тіптен жерге де еңкейе алмай, атты да тежей 
алмай, ала құйын боп шауып өтті. Жұрт қыран күлкі. Әлгілердің 
ебедейсіздігі намысына тиген үш-төрт жігіт жүгіре тұрып, шыл-
бырға жабысты. Алғашқы екеуінің бағы жанды. Бұл және бір топ 
жігіттің орнынан қопарыла көтерілуіне себепші болды. Ендігі 
орамалдарды келген қонақтардың арасынан көтерілген қыздар 
апарып қоя бастады. «Қонақтардың сыйлығына» ие болуға 
ұмтылған жігіттер де көбейе түсті. Бұл біраз уақытқа созылды. 
«Қыз қууға» ауыл қыздарынан басқалардың батылы бармай 
тұрған. Оған мұрындық болған – Сәнен мен Қырғызәлі. «Батыл 
болыңдар, несіне қысыласыңдар» деп қолқалай жүріп, қонақ 
қыздарды да араластырды. Бұдан кейін күрес, жаяу жарыс өтті. 
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Әсіресе «жаяу жарыстары» ерекше болды. Жарысушылардың 
тобы көбейе түссін деп, қолға түскеннің бәрін қатарға тұрғызған. 
Үстіндегі киімдері де түрлі-түрлі, кейбірі тіптен жалаңаяқтанып 
алыпты. Қауіптеніп, шынымен толқып жүрген ешкім жоқ, бәрі 
де көңілді. Балағы тобығынан жоғары түрілген жалаңаяқ, кеды, 
туфли, тіптен атқа мінгенде таралғы қимасын деп етік киген 
аяқтар да қатарда бірге тұр. Төрешінің таяқшасы белгі бере сала-
ақ жарысушылардың бірі мәреге жетсе, екіншісі старт сызығынан 
арқан бойы да ұзап үлгермеді. Оған да ренжіп жүрген ешкім 
жоқ. Мәз-мейрам.

Клуб алдына қайта келгенде, үстіне қызыл мата жапқан үс-
телдің төріне ауыл совет председателі барып отырды. Ол мойны-
на чемпиондардың бар табысын түйреп жүретін белдеушісі се-
кілді. Жалпақ қызыл мата асынып алыпты. Қасына ауыл советтің 
екі депутаты келіп жайғасты. Алдарында қалам-қағаз. Жұрттың 
көңілі енді осылай ауған. Ұлан мен Дариғаның қолтығынан 
ұстаған Рахым комсорг пен Сәнен топты қақ жарып, екеуін осы 
араға әкелді. Депутаттар мен ауыл совет председателі күйеу мен 
қалыңдық, куәлікке жүрген жастармен бір-екі ауыз әңгімелескен 
соң, орнынан көтеріліп сөз сөйледі.

– Жолдастар! Бүгін біздің ауылымызда және бір семья құрыл-
ды. Оған куәлік жасап тұрған мына жолдастары ғана емес, бүкіл 
ауылымыз, аудандағы шаруашылықтан келген өкілдер – әрбір 
шаруашылықтың еңбек алды озаттары, құрметті қонақтарымыз. 
Сондықтан бұларға бақыт тілеуші – бүкіл аудан. Ал Ұлан мен 
Дариға, сендерге айтарымыз, бұдан кейінгі өмірімізді қол 
ұстасып бірге өткіземіз. Өмірдің кедір-бұдыр соқпағы болса, бі-
рімізге-біріміз демеу боламыз деп, осынша жұрттың алдында 
уәде беріп тұрсыңдар. Бұл зор бақыт та, үлкен жауапкершілік те. 
Осыны ойлаңдар, қарақтарым. Өмірде еңселеріңді көтеріп, тік 
жүріңдер. Бақытты болыңдар!

«Неке куәлігін» қолдарына берген соң, үстел үстінде жатқан 
үлкен альбомды алып, ауыл совет председателі өзі қол қойды, 
онан соң депутаттар қол қойды.

– Ал енді жас жұбайларға айтар ой-тілектерін жазатын жас-
тар ары қарай жалғастыр, – деп бетін ашық қалдырды.
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Осы кезде домбыра ұстаған бір жас жігіт «беташарын» сырғыта 
жөнелді. Ол әуелі келінге ізгі тілек тілеп алды да, сонан соң 
ауылдың ардақты адамдарымен таныстыра жөнелді. Әркімнің 
атын атаған кезде «сол кісіні құрмет тұт» деп бітіреді. Жастар 
жағына келгенде «сол құрбыңнан кем болма» деп тиянақтайды. 
Өзіне де күйеуіне де еңбекте озат болып, құрбыларыңның 
ортасында жүруін ескертіп өтеді. Нақыл сөзін аяқтай келіп ол:

Жаңа құрған жас отау
Сендерге бізден бір сәлем! –

дегенінде жас жұбайлар да, жиналған қарттар да тым-тырыс 
бола қалды.

Ол жігіт те аз тұрып, көкірегін кере, ауаны молынан бір жұтып 
алып, домбырасын қайта шертіп:

Аялап бізді әманда,
Алақанда өсірген.
Ардақты ата, қарт әже
Жастардан саған мың сәлем! –

деп домбыраны көкірегіне қойып, басын иіп тұра қалғанда со-
ғылған қол даланы жаңғырықтырып жіберді. Жас жұбайлардың 
үстіне тұс-тұстан шашылған гүл жауып кетті. Енді қонақтар клуб 
ішіне шақырылды. Онда қонақтарға арналып шай дайындалған. 
Ауыл адамдарынан арнайы шақырылғандар өзі білетін. Рахым 
комсоргтің бір қысылған жері осы болды. Клубқа кіргізейін десе, 
тамаша көруге келген елдің бәрі сыймайды, тар деп айтуға және 
болмайды. Бұдан оны құтқарған – киномеханик жігіт.

– Рахым, мен жазғы клубқа кино қоямын. Бастықпен келістім. 
Ауданға айттым. Бала-шаға бiрер сағат соған алаңдай тұрар.

Рахым мына табылған ақылға жармаса кеттi. «Ал, балақайлар, 
сендерге кино көрсетемiн» деп өзi мектеп балаларын iлестiре 
жөнелдi. Ол қайта оралғанда қонақтар үстелге жайғасып қалған 
едi. Рахым парторг пен Арманның ойын көз қиығынан байқа-
ды да, қорытындыны қолына микрофон алудан бастады. Өзi 
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дегбiрсiз. Той бастау үшiн сөздi аудандық комсомол комитетiнiң 
секретарына беретiнiн ескерттi де, микрофоннан құтылғанына 
шүкiр деген кiсiше және тайып кеттi.

Арман да микрофонды өзiнен жылжыта салуды ойлағаны-
мен, ыңғайсыз көрдi. Тойдың неге комсомолдық деп аталғанын, 
жаңа дәстүрге осы ауылдың жастарының мұрындық болғанына 
қуанышты екенiн айтуы да мына мiндеттi өзiнен өткiзiп жiберуге 
жасаған көпiрi. «Бастауды» кiмнен өтiнетiнiн айтқанда көпшiлiк 
«дұрыс-дұрыс» деп, жапатармағай қол шапалақтай жөнелдi. 
Бекер еттiң деген ыңғай көрсеткенмен, Қырғызәлi де амалсыз 
орнынан тұрып, қолын көтерiп, тыныштық сұрады.

– Құрметтi жолдастар! Мынадай үлкен жиынды осы ауыл ғана 
емес, бүкiл ауданның қуанышы болып отырған жайды маған 
баста дегендеріңізге дән ризамын. Ол үшін рахмет. Мен, рұқсат 
етсеңіздер бір ұсыныс жасағым келіп тұр. Соңғы кезде жастар 
тойы деп жиналамыз. Сонан соң тойды құрметті қонақ немесе 
жас жұбайлардың ата-анасының бірі бастайды. Бастағанда 
тікеден-тіке бар асыл тілегін бір тостақ шампанның ішіне салып 
қойып айтады.

Ар жағы да нақ осы қалыппен сөз кезегі өзіне жүктелген 
әр азамат өз тілегін айтып созылып жатады. Осы бір дәстүр 
өрескелдеу секілді көрінеді кейде. Әсіресе екі-үш тостан кейін 
кетіп қалатын қарттарға өрескел көрінетін болар. Олай болуы 
да заңды ғой. Қазақ халқының мереке өткізу дәстүрі осынша 
жұпыны ма еді. Жоқ ол керемет болатын. Сол қызықты көрген 
қарттарға біздің тойларымыз қызықсыз болып көрінер. Мәселен, 
біздің халықтың дәстүрінде тойды кім бастайтын еді? Оны топты 
жарған ақын, жұртты таңдайына табындырған әнші, күресте 
жеңіп шыққан балуан бастайтын. Олар бұл правоны өнерлерімен 
жеңіп алатын. Бүгінгі тойда ән де айтылды, күрес пен жарыс та 
болды. Сондағы өнерімен көзге түскен жастың бірі бастасын. 
Менің ұсынысым осы.

Ол үнсіз тұрып қалды. Жұрттың ойы әрі-сәрі, қарттар жағы 
құп көрсе, кейбіреулер «бәлсінгені қалай» деген ойға тіреліп, 
тұңғиықтан шыға алмай отыр. Жастар жағы мұның қайсысына 
жіп тағарын анық түйіндей алмай әлек. Жасалып жатқан ұсыныс 
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та суырылып шыққан өнерші де табыла қоймады табан астында, 
Қырғызәлі Арманға қарады. Ол «аудан ақыны» атанған жігітке 
қарады. Ол жігіт өзі шыға қоюға қымсынған қалып білдіреді.

– Онда ақын бастасын, – деді Арман. Бұл қамшы болды. Аудан 
ақыны қағілез қимылдап ортаға шықты. Ұмтыла шыққанмен 
тік бастап кете алмай, айыпты сенсің дегендей, домбыраның 
құлағын келтірген боп тыңқылдатып тұр. Сонан соң, «ә-әу» деп 
дауысын баптады. Домбыраны және шертті. Осыдан соң барып 
термелете жөнелгенде жұрт түгел жым болды. Ол бағанағы 
келгендегі өлеңін қайталады. Бірақ оған тың ой қосып, әрлендіре, 
нәрлендіре түсті. Бірден қиып салу ауырға соқса да, өзі келгелі 
бері көрген тамашасын, той шеруі мен жастық жарастығын, әлгі 
ойынға қатысқандардың да бір-екеуін атап кетті. Тойдың өзін 
суреттеген болды. Ақыры бұл тойымыз ән менен сән болсын, 
Ұлан мен Дариғаның өмірі де тек гүлге орансын деп бітірді. Ақын 
бұдан ары не істеу керек екенін ойластырған жоқ еді. Біттім деп 
бас игенде қол соққан жұртқа қарап аз-кем тұрып қалды. Жұрт 
үнсіз. Тіптен болмаған соң «Қырғызәлі, енді өзің баста» деп отыра 
кетті.

– Мен бәрібір құтылмадым ғой, – деді ол орнынан тұрып. – 
Онда домбыраны беріңізші. Өзім айтқан ұсынысымнан өзім 
таймайын. Мен де бір ән салып берейін.

Жұрт жым болды. Тіптен ол түгілі, ауыл арасындағы басқа 
басшылардың да мұндай жиын-тойда ән салғанын есітпегелі 
қанша бұл халықтың «Апырау, мына облыс басшыларының бірі 
шынымен ән салмақ па? Бұл не қылған ақкөңіл жігіт» деушілер 
де болды. Арман басқашалау ойда. Ән салғанын ерсі көріп тұр-
ған жоқ, бұрын тиіп-қашып болмаса, дауысын есітпегендіктен 
қымсынып тұр. Қалай болып шығар екен деген күдік бар 
көңілінде.

Осылай ой таласы тораптанып жатса да, Қырғызәлі домбыра-
ны қолына алғанда бәрі тына қалды. Ол халық әні «Ғашығымды» 
орындайды екен. Ә дегеннен-ақ жұртты баурай жөнелді. Қарттар 
да ентелей қалыпты. Бәрі де мына баяу басталып барып, бауырына 
ене кететін мелодияға елітіп қалған секілді. Қырғызәлінің әні тек 
жастар мен жұбайларды ғана емес, жұрттың бәрін бір басқа күйге 
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бөледі де тастады. Қиялға сүйреді. Жұбайларға деген ынтасын, 
тілегін арттыра түскендей болды. Әркімде де мейірбандық пен 
қызғаныш та пайда болды. Ән біте бергенде музыкаға елтіп, 
әншінің кім екенін ұмытып кеткен бір жігіт «Браво!» деп дауыс 
шығарып қалды. Сатыр-сұтыр қол соғылды да кетті. Әлгі жігіт 
қояр емес, әлден соң барып өзін ешкім қолдамағанын байқап, 
«браво» деп отырған әншісі обкомолдың секретары екені есіне 
түсіп, қызарақтап отыра кетті.

– Ал, ағайындар, тост көтермесек болмайтын көрінеді. Рұқсат 
етсеңіздер, мен осы тосты Дариға мен Ұланды осы бақытты 
күнге дейін алақанына салып аялап өсірген ата-аналарыңның 
денсаулығы үшін, олардың бақыты үшін ұсынбақпын. Ата-ана 
деген атқа ие болудың өзі бақыт болса, ұл-қыздарының тойын 
өткізу қалған өмірлеріндегі бақытының шоқтығы емес пе. Бүгінгі 
тойда ең бақытты жандар – сол ата-аналар. Әрине, жас жұбайлар 
кешіре көрсін, бастарына келгенде түсінер бақыттың не екенін. 
Қазіргі менің ұсынысым – сол кісілердің денсаулығы үшін 
көтерсек.

Жұрт орнынан тұрды. Тост ішілді. Енді жұрттың бәрі 
жайбарақат көңілділікке түсті де кетті. Той тамашасы біріне-
бірі жалғасып жатқан. Арман нағыз думанның ортасында. Оның 
көңілін Зұлпыхар елең еткізді. Ол ортаға шықты да:

– Ал, жігіттер, қазір бір ойын бастаймыз. Әр ауылдан келген 
қонақтардан бір-бір жігіт ортаға шықсын, – деді. Олар шықты. – Ау-
дан орталығынан келген топтан да шықсын біреу. – Ешкім шыға 
қоймады. Зұлпыхар зорлап қоймаған соң домбыраны қолына 
алып, бір-бір ән салады шыққандардың бәрі. Немесе күй шертеді.

Бір-екі жігіт ортаға қалай шығып, торға түскеніне енді көзі 
жетіп «ойбай» деп кейін шегіне беріп еді, олардың алдын кес-
кестеді. Қатарға қайта тұрғызды.

– Сендер әуелі шартын естіп алыңдар. Мына домбыра кімде-кім 
әнді нашар орындаса, соған берілетін сыйлық. Ал сыйлыққұмар 
жан болса, осы бастан қатардан шығып, алып кете берулеріңе 
болады. Кәне, кім бар, сыйлыққұмар, бастаңыздар.

Мына шарт көпшілікті шалқасынан түсірді. Алға шыққан 
жігіттердің аяғынан шалып тұр. Тәуекелсіз іс бітпейтін болған 
соң, жігіттердің бірі бастады. Ол оңай құтылған секілді. Оның 
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әнінің кімнен ілгері, кімнен кейін екенін әлі әзір біліп жатқан 
ешкім жоқ. Аңысын аңдап тұрған жұрт қол соғып шығарып 
салды. Бұл дұрыс та екен. Келесі кезекті жігіт жұртты қыран-
топан етіп домбыраны басы-көзін бірдей төпеп тарсылдатып 
жүр. Кезек Сәненге келгенде ол өзінің жігіт дейтін қауымға 
қосылмайтынын ескертіп еді, Зұлпыхар жібиін десе де, Рахым 
көнбей қойды.

– Амалым не, шарттан шықпасам да шамамның келгенінше 
әрекет етіп көрейін. Домбыраға құмартты десеңіздер, еріктеріңіз.

Ол домбыраны оң қолына ұстаған күйі алға шықты да, әуелетіп 
ән сала жөнелді. Абайдың әні. Татьянаның әні. Көзін Арманның 
көкірегіне қадап алған, аудармайды. «Амал жоқ қайттім...» 
дегенде Арман еріксіз Сәненнің бетіне қарады. Көздері түйісіп 
қалды, көзін тайдырған да Арманның өзі. Әннің алғашқы сөзі-ақ 
«Арман, амал жоқ қайттім» деп тіке өзіне арналып жатқандай 
сезілді. «Қатты соққан неткенің» дегенде ойына баяғы ақ боран 
түсті, үлбіреген қызыл ерін елестеді көз алдына. Жалт қарады, 
жоқ, ерін үлбіреп тұрған жоқ. Қаталдау, мұңды сияқты. Арман 
толқып кетті. Әнді тойға емес, өзіне арнап айтқандай сезінді. 
Есіне әйгілі роман түсті. Әйгерімнің Абайға айтқан назы оралды 
ойына. Сәнен екеуін романның ішінен көргендей болды. Осыған 
қоса әнеукүнгі бір уақиға түсті ойына.

…Бұл қалаға барған. Кешкiлiк бақта жүрiп Сәнендi көрдi. 
Қасына жақындады. Алғашта оның қасындағы құрбысын таны-
май қалды. Қол алысқанда бiр-ақ аңғарды. Сәненнiң бiр сөзiне 
құрбысы:

– О, бұл кiсiнi мен танимын.. Маған үйленбек те болған, – деп 
жауап бердi. Арман жерге кiрердей қысылды. Шекеден тер бұрқ 
еттi. Төмен қарады.

– Ол ойымнан әлi де айнығаным жоқ, Сәуле, – деген, не айтып, 
не қойғанына өзi де мән бермей, әйтеуiр, үндемей қалудан гөрi, 
осы дұрыс шығар деген ниетпен.

– Солай деңiз аға. Кәне, жүрiңiздер, үйге барайық онда.
Сәнен ешқандай сыр бiлдiрген жоқ. Iлесiп жүре бердi. Арман 

да жүрдi. Әлгi сөзiнен кейiн кейiншектеудi намыс көрдi. Баяғы 
үй, сол қалпы. Сәнен келе сала өз үйiндей еркiн жүр. Арман 
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қысылып отыр. Қалудың қажет екенiне көзi жетпейдi, кетудiң де 
есебiн таппайды. Сәулеге сыр бiлдiрiп едi, ол сызданып көнбей 
қойды. Амалсыз отыр. Акыры Сәуле «сексен секундта» келемiн 
деп үйден шығып кеткен кезде Сәненге айтты сырын. Бұл үйге 
қалай келiп, қалай кеткенiн түгел айтты. Ештеңенi жасырған 
жоқ. Сәнен селқос тыңдап отыр.

– Сондағы ойың шын ба?
– Не айтқанымды бiлмеймiн. Ал айыпты болған болсам, не-

ден болса да тайынбаймын. Амалым не?
– Ләззатты қайтесiң?...
Арман орнынан тұрды да, шығып жүре бердi. Сәнен жолын 

бөгеген жоқ. Үн-түнсiз қалып қойған...
– Рахмет, Сәнен. Бiрақ домбыра бәрiбiр сенде қалады, – деген 

Рахымның даусы оның ойын серпiп жiбердi.
Ән бiткен екен. Ду шапалақ. Сәнен қолындағы домбыраны 

Рахымға ұсынып тұр екен. Мына сөзден кейiн аз-кем ойланып 
тұрды да, бұл күтпеген шешiм айтты.

– Олай болса, бұл сыйлықтың иесi – Арман. Мен соған сыйла-
дым.

Ендi әлдилеген сәбидей мәпелеп екi алақанына салып ұстаған 
домбыраны Арманға бердi. Тiзесiн бүгiп тәжiм еттi. Ол болса, 
мелшиген күйiнде тұрып қалды.

– Алыңыз, Арман аға! – дедi Сәнен. – Жұрт көзiнше менi 
ұялтпаңыз.

Ол шап берiп ұстай алды. Ән сал деген өтiнiштi жанарынан 
байқап тұр. Бұрын жиын-той тұрмақ, өз құрбыларының арасын-
да да ән салып көрмеген. Мына үнсiз айтылған ұсынысқа қарсы 
келетiн күш таба алмады бойынан. Мойынұсынып «Қорланға» 
басты. Дауыс жоқ, ырғақ дегеннiң өзi дiрiлдеп шығады. Әйтеуiр, 
бұл әннiң тiл тұщытар дәмi – «әншiнiң» бар ынтасын салып 
тұрғаны. Жұрт соған риза. Оның үстiне той көпшiлiктi өз еркiне 
үйiрiп, дуылдата бастаған мезгiл едi бұл кез.

Қырғызәлi қабақтарынан байқады ма, жоқ жүрегiмен сездi 
ме, әйтеуiр, бiрдеменi бiлетiн секiлдi. «Дұрыс, мына Арман 
ендi түсiндi ғой деймiн, әуелi ауылдың алты ауызын айтпай, 
қонаққа ән салдырып едi. Ендi сол қатесiн түзеп жатыр. Моло-
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дец, Арман!» – деп тiптен өз дауысымен қостауы да тегiн емес. Ән 
бiткенде «пәлi!» деп сатыр-сұтыр қол соғуға да мұрындық болған 
сол. Сәнен де осыны сездi бiлем, орындарына қайта отырудан 
гөрi және бiр қимыл жасауды мақұл көрдi.

– Ендiгi өтiнiшiм, би билейiк, Арман... – Екеуi би биледi. Жұрт 
та биледi. Той жалғасып жатты...

Ауылға қайтар мезгiлде Сәнен Қырғызәлiмен қатар тұрған.
– Арман, Сәнендi бiз бiрге ала кетейiк, – дедi ол. Ешкiм 

қарсы сөз айтқан жоқ. Аудан орталығына жеткен соң ол ертеңгi 
жұмысының қауырт екенiн айтып, екеуiн селоның шетiне 
қалдырып, өзi қалаға тартып кеттi.

– Қалаға бармай қалдың ғой, Арман.
– Сәнен, түсiншi!..
– Бәрiн де түсiнем, бәрiн де бiлемiн, Арман, – Сәнен оның 

қолтығынан алды. – Жүр, бiраз қыдырып қайтайықшы!..
Екеуi село шетiндегi қырқаға қарай бет түзеп бара жатты.
Арман үйiне келген соң ұзақ ойға кеттi. Әлгiнде жылдам ба-

сып, жеңiлтек жүрiп-ақ келiп едi. Кеудесi кеңейе түскендей еркiн 
дем алған. Тұла бойы жеңiл тартып, жүрегi алып-ұшып, қайдағы 
бiр музыкаға сүйрелей жөнелген. Ыңылдап ән салғандай қалып 
бiлдiрген. Тiптен аузынан ә деген үн шықпаса да, өзi салған әнi 
өз құлағына келiп құйылып жатқан. Келген соң да сырт киiмiн 
ширақы шешiп, бөлме iшiнде ары-берi теңселiп жүрдi. Қолын со-
зып, кеудесiн керiп, бiрер қимыл жасады. Бұның не қажетi барын 
өзi де бiлмейдi. Әйтеуiр, тұла бойы тыныштыққа көнбейдi. Арпа-
лыса түседi. Көзi телефонға түсiп едi, бiреулермен хабарласқысы 
келдi. Жақындап кеп және ойланды. Кiммен сөйлессе екен? Өзi 
дос-жаран бiр-екі жiгiтгiң есiмiн есiне алса да, жылы төсекте 
жатқан жұбайларының ұйқысын қимай, кiлт тоқтады. Нақ өзi 
сияқты жеке тұратын жолдасы жоқ. Қолын қағып, қой дейтiн 
адам болмаған соң ерiккендiгi дейтiн шығар деп қаймықты. Iшкi 
сырын телефонның қос сымына орап ешкiмге жеткiзе алмайты-
нын да түсiндi. Бел шешiп бiр әңгiмелескiсi келгенде, ең болма-
са көлденең көк аттыны да таба алмағанына қынжылды. Сонда 
барып өзiнiң жалғыз екенi есiне түстi. Делсалдық баса қалды. 
Шымыр дене болбырай жөнелдi. Аз үнсiз отырды. Көз алды бей-
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берекет болды да кеттi. Мағынасызданып барады. Кереуетке ба-
рып шалқалай жатып едi, көз алдына қайдағы бiр елестер келiп 
тұра қалды. Әлгiндегi жағдай оралды ойына. «Иә, бұдан кейiн 
не болмақ? Түйiн түйiле ме, жоқ әлi де бәз-баяғы шұбалаңқы 
түйiнге айналып, мұржадан көтерiлген соң көзден ғайып боп, 
көкке көтерiлмей-ақ тарап-тарап, тарқатылып жүре бере ме? 
Түйiн неге түйiлмедi? Баяғыдан бергi өмiр кикiлжiңiн бүгiнгi елес 
басып кете ала ма, жоқ және сол соқпаққа қайта түсiре ме?»

Осы бiр шым-шытырық көкейiне орала қалғанда ол және де 
ойға кеттi. Көз алдына сонау бiр алысты елестеттi. Ол одан ары 
сiлтедi. Сөйтiп, бiрте-бiрте балалық шағына барып бiр-ақ тiредi.

Арман қала, село дейтiн ығы-жығысы көп, күнде базар, 
күнде той болып жататын жерлерден жыраққа орналасқан, тау 
бауырындағы бiр ауылда дүниеге келдi. Ол өзi дүниеге келген-
де шiлдеханаға жиналған жұрттың iшiнде кiмнiң қуанып, кiмнiң 
уанып жүргенiнен бейхабар. Өзi ес бiлген жерде бiлетiнi – әке-
шешесi ғана. Әкенiң бiрдi-екiлi туыстарын да көрген жоқ, олардан 
қалған балалар тетелес болған соң қатар өстi, аға тұтынуды ойына 
да алған емес. Сонау бiр соғыс дейтiн тажалдың кезiнде үш-төрт 
үйлi туыстарына қамқор болған да осының әкесi. Жас жағынан, 
әсiресе сырқаттығы себеп болып, ауыр кезеңде ауылдан алысқа 
аттанбады. Ол кездегi таршылық жұрттың бәрiнiң басында бар, 
әрi десе, ой қорыта алатындай емес, жас, көп байқалған жоқ едi. 
Мұның өмiрiне бiлеу-бiлеу iз қалдырған кейiнгi кезең – естияр 
шағы. Әке қайтыс болды. Ана – сырқат, колхоз жұмысына арала-
са алмайды. Баяғы туыстар қолұшын берейiн десе, әлi өздерi де 
қаз тұра алмаған. Адам басқа түскен ауыр жағдайдан әлi айыққан 
жоқ. Осы бiр кезеңде жiбектен көйлек киiп, желбiреп жүрген 
құрбыларын көргенде, ол үстiндегi шыт көйлегiне қайта-қайта 
көз салып, көңiлi күңгiрттене түсетiн. Бiрақ осының бәрiнен жебе-
леп қалған, түзу жолдан тайдырмаған жалғыз күш – ана мейiрiмi, 
білiм алуына сеп болған – интернат. Әйтсе де өмiр де өзiмшiлiгiн 
iстеп қалды. Сонау балалықтан қалған жалғыз ескерткiш – үйдiң 
бұрышын, дуалдың қуысын сығалап, өзен-тоғай жағасын пана-
лап жүрiп тартатын темекi. Есейгендегi ескерткiшi – ревматизм. 
Оның да үлкен сыры бар. Ол былай болған.
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Соғыстан кейiнгi жылдар. Ересек балалар үшiн жабылған 
мектеп есiгi соғыс бiте сала-ақ қайтадан айқара ашыла қойған 
жоқ. Жетiншi класты бiтiрген балалардың барар жерi – аудан 
орталығындағы жалғыз мектеп. Оның қасындағы интернат бiлiмге 
үмiткерлердiң iшiнен шертiп жүрiп, бiр-ақ тобын қабылдайды. 
Қабылдағанда ең нашарларын алады. Әке-шешеден жетiм 
қалған, көмектесер ешкiмi жоқтарын алады. Сол интернатқа 
қабылданатындардың тiзiмiне iлiне алмай, көзден төгiлген та-
лай жасқа интернат қабырғасы куә. Соғыс-ай, соғыс, сен талай-
ларды жылаттың ғой. Бiреудiң әке-шешесiн жалмап жылатсаң, 
бiреулердi өз атың өшiп кетсе де оқуына кесiр жасап жылаттың 
ғой. Жолын бөгедiң, қолынан тарттың, үмiтiн кестiң. Арман сол 
бiр шақты көзiне елестетiп өттi.

* * *

...Таңертең орнынан тұрған оқушылар жапа-тармағай асхана-
ға жүгiрдi. Жүгiрудiң себебi бар – ас iшетiн мезгiл де өлшеулi. 
Айтқан мезгiлде үлгерсең үлгердiң, үлгермесең айыпкерсiң, 
ас бөлменiң ана шетiнен мына шетiне бiр-ақ жететiн томардай 
жуан үстел ие. Әлгi «айыпкер» артынан тұрады да, басқаларға 
iлесiп интернаттан әудем жерге орналасқан мектепке бет алған 
саптың соңынан iлбiп жүре бередi. Асығудың себебi осы. Екiншi 
себебi – ыдыс-аяқ түгелiмен қалайы: кружка да, жайпақ табақ, 
қасық пен шәугiм де. Шай iшкенде аузыңмен дауыл тұрғызып 
үһiлеп алмасаң, ерiннiң бiр қабат терiсi көшiп жүре бередi. 
Оны да мектеп табалдырығына жеткенше, тазалап әлек болып 
жүргенiң. Балалардың өре ұмтылғаны осыдан болатын. Бiрақ 
бүгiнгi қалып басқа болды. Бiрiншi кезектiң балалары асханаға 
кiрген соң, күндегi әдетiнше екiншi кезектiң балаларын есiк алды-
на телмiртпей, өздерi-ақ жылдам керi шықты.

«Бұл қалай?» деген көзқарасқа да, бiрдi-екiлi күңк еткен 
сұрақка да жауап берiп жатқан ешкiм жоқ. «Кiрген соң бiлесiң» 
деп нұқи сөйлеп барады. Не болса да бiр оқиға болған сияқгы.

– Балалар, – дедi интернат завхозы кiре сала-ақ күндегi нан ала-
тын жерден кезекшiнi де, нанды да, таразыны да көре алмаған соң 
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состиып-состиып тұрып қалған оқушыларға. – Ана кружкаларға 
шай құйылып қойылған. Дене жылытарсыңдар, соны iшiп 
алыңдар.

– Нан қайда? – дедi шыдамсыздау бiр оқушы үстел маңына ор-
наласпай жатып-ақ. Завхоздың көмекейiндегi сөздi көрiп тұрса 
да, әдейi қияңқылық жасап тұр. Завхоз да түсiндi. Ол да сөзiн 
көмейiнен балалар жайғасып отырған соң барып шығарды.

– Нан жоқ
– Неге жоқ?!
– Жоқ болған соң, жоқ! Немене, сен тiлiң мен жағыңа сүйенiп 

кеттiң. Тыңдасайшы, өзгелер сияқты, олардың да өзегi бар ғой. 
Наубайхана iстемейдi, сондықтан нан жоқ. Түскi тамаққа бiрдеме 
әзiрлермiз, ал нан түсте де, кешке де болмайды. Алдарыңдағы 
шайларыңды iшiңдер де, сабақтарыңа жөнеле берiңдер.

Бұндай жағдай бұрын да болып тұратын. Оған қолданар 
шараның жоғы да белгiлi. Тек завхоздың бүгiнгi үнi өзгеше 
шыққаны қобалжытып тастады бәрiн де. Арман не де болса 
тәуекелге басты.

– Ағай, наубайхананың iстемеуiнiң де себебi бар шығар. 
Түсiндiрсеңiзшi! Мүмкiн, бiз көмектесермiз.

– Иә, көмектесерсiң. Онда қолдарыңа шелек алып сонау Қы-
зылағаш станциясынан май әкеле қойыңдар. Кәне, кiм барады?

Ол балалардың сонау екі жүз шақырым жерден мына қақаған 
қыс түгiлi, құлпырған көктемде де май әкелмейтiнiн түсiнсе де 
әдейi айтып тұр. Осы бiр кекесiнi өз көңiлiне қона қалды. Ешкiм 
үн қатпаған соң «Ә, бiлем, қалай екен» дегендей рахаттана бiр 
жымиып қойды. Осыдан соң ғана барып сөздiң жөнiне көштi.

– Наубайхананың отыны күз түспей-ақ көкесiн көрiп, 
әлдеқашан таусылған. Отын орнына май жағып жүргенiн бүкiл 
ауылды бықсытқан иісiнен өздерiң бiлесiңдер. Мына қарды да 
осы ауылдың үстiне үйiп тастаған мен емес. Оны да көрiп отыр-
сындар. Әлгi етпетiңнен түскiр... май таситын бөшкесi бар ма-
шина алдыңғы күнi қақалып-шашалып, от алмай станцияға 
бара алмай қалған екен, кешелi берi омбы қардан жүре алмай 
және қарап тұр. Нанның жоғы осы. Май келмей, наубайхана 
iстемейдi...
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Наубайхана келесi күнi де iстеген жоқ. Бiрақ ол күнi ақшаға 
шаққанда бiр күндiк нормаларыңа келетiнi осы ғана деп көжеге 
арнаған ұннан қазанға алақандай-алақандай етiп жұқа нан 
пiсiрiп берген болды. Үшiншi күнi наубайхананың iстемейтiнiне 
көзi жеткен оқушылардың ендiгi жалғыз үмiтi – ауылдарына ба-
рып қайту. Мектеп басшылары жол-жолды көмiп тастаған қалың 
қар мен арқаны қысқан аязды қанша ойласа да, амал болмаған 
соң бiр топ оқушыны үйлерiне жiберуге шешiм қабылдап, тек тез 
оралуын ескертiп, екi күнге рұқсат бердi.

Село маңынан кiшiгiрiм өзен ағатын. Оның белгiлi жиегi жоқ. 
Үйреншiктi арнасы да жоқ. Сала құлаш болып жатқан жылғаның 
бiрде арғы бетiне ауысса, бiрде бергi табанына ауысып, мекенiн 
белгiлетпейдi. Оның суының аздығы мен молдығы жыл мезгiлiне 
байланысты. Жаз кезiнде құрбақаның арқасы батпай жылты-
рап жатса, көктем шыға күркiреп, жылғаның екi жағасын екi 
бөлiп тастап, өткел бермей қояды. Қар мен жаңбыр аз жауған 
жылы күркiресе де, әлгi жылғаның ернеуiнен аспай жатады да, 
жауын-шашын молдығымен жұртты мезi қылған жолы ол да 
жағаға долдана соғып, тiптен селоның көше-көшесiн аралап, 
қойнына кiрiп кетедi. Әбiржудің әкесiн сонда көргенiң. Өзеннiң 
осы құбылмалылығы екi жағаны қосатын көпiр салдырмай-ақ 
қойған. Салған көпiр суға кете берген соң арғы жағадағы бес-алты 
үй бергi бетке бiржола өтiп алып бiр-ақ тынған.

Ал арғы жағаға орналасқан бес-алты колхоз тасқын болған 
жылдары бiрер апта ауданға қатынамай-ақ қоятын.

Ауылына баруға рұқсат алған оқушылардың үш-төртеуi еп-
теп қырын көрсете бастаса да, өлi суы молая қоймаған өзеннен 
өткiзiп салар көлiк күтiп үш-төрт сағат тұрды. Ондай мейiрiмдi 
адам жағаға келе қоймады. Күннiң суығы шекенi қысса, өзеннiң 
ызғары беттi қағып әбден әбiржiттi.

– Ей, балалар, суыққа бұлай тоңғанша бiр-ақ тоңсақ қайтедi, – 
дедi жолаушының бiреуi.

– Қолыңнан келсе жасасайшы сол амалыңды, – дедi екiншiсi.
– Давай, суды кешейiк те өтейiк.
Үшiншiсi сөзге араласқан жоқ. Жағаға барып, қолын суға ма-

лып бiраз отырды. Онан соң қарды сығымдап, қолын ысқылап-
ысқылап суға қайта салды.



111

– Қалай екен?
– Қарға қарағанда су жылы екен.
– Онда кеттiк.
– Кетсек, кеттiк. Бiрақ әуелi былай етейiк, қарды кешiп бiраз 

жүрейiк. Сонан соң су жылы пештен кем болмайды. Буы шығып 
жатқан бұлақ суы ғой.

Үшеуi де бәтеңкiлерiн шешiп, балақтарын түрiп алып қарды 
кешiп бiраз жүрдi, онан соң шалбарларын шешiп суға қойды 
да кеттi. Судың тереңдiгi белуардан аса қоймады. Шалбарларын 
шешкенiне өкiнсе де ендi амал жоқ. Арғы жағаға шыққан соң 
бiр-ақ киiндi. Өзеннен өте сала-ақ олар екi бөлiндi. Бiреуi оңға 
бұрылды да, Виктор мен Арман екеуi тiке тартты. Жолмен бiраз 
салт атты жүрген. Бiрақ олар қардың мұртын бұзғанмен таптай 
алмапты. Ат тұяғы тиген жер ойдым-ойдым. Аяғынды абайлап-
ақ сол жерге дәл бассаң да ернеудегi қар өкшеңе құлай кетедi. 
Бiр тобы бәтеңкенiң iшiне де орналаса қалады. Қадамын аңдып 
басамын деп тұсаулы аттай кiбiртiктеп, жүрiстерi өнбеген екi 
оқушы бiраздан соң оған тiптi көңiл бөлудi қойды, ұлпа қарды 
ай-шайсыз борпылдатып басып жүре бердi.

Бұл күнгi бұларға жол азабынан тыс кездескен қорлық се-
лодан он шақырымдай өткен соң күтiп алды. Айнала аппақ 
қар. Күз бойы жапырағын берсе де сидиған сояуын сақтап 
қалған құлқайырдың сабағы болмаса, көз жетер жерде қарайып 
көрiнетiн ештеме жоқ. Айналадағы ақ шағала көздiң нұрын алып 
тiк қаратпайды. Әйтеуiр, бiр абыройы, аспанда жарқырап тұрған 
күн де жоқ, тұтасып тұрған бұлт арасынан әлсiз көрiнедi, айна-
ла қоңырқай тартып тұр. Жолдың өзi де жiптiктей емес, толып 
жатқан қырқа-қырқаны басып, алды-артыңа көз салдырмайды. 
Қырқалар болса, түйенiң өркешi сияқты бiрiнен соң екiншiсi тағы 
басталады. Бiр қырқаға шықсаң, екiншiсiнiң төбесiн ғана көресiң, 
арғы жағы беймәлiм. Ал жолдың екi қолтығында үйме-жүйме 
төбешiктер.

Және бiрер шақырым жол жүрiп, көп қырқаның бiрiнiң 
иығына мiне бергенде бiр топ қасқырды көрдi. Олар iлгерi кетiп 
барады. Бұларды байқаған жоқ. Екеуi де үн-түнсiз-ақ кейiн 
шегiне бердi. Көзден қасқырлар таса болғанша жол жағасындағы 
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төбешiктер бауырына жата-жата қалды. Көп жатты. Тоңды. 
Қорқыныш пен үрейдi суық пен ызғар жеңе бастады. Үмiт етiп 
күткен жүргiншi жолаушы алдан да, арттан да көрiне қоймады. 
Қасарыса қалғандай. Керi оралуға жолдың көбi артта қалған. 
Алда және бес-алты шақырымда ауыл тұр. Онда жылы үй бар, 
ыстық тамақ бар. Мейiрлене күткен ана бар.

– Виктор, күн кешкiрiп барады. Не де болса iлгерi жүре бер-
сек қайтедi. Ендi кейiн оралсақ та селоға түнде жетемiз. Өзеннен 
және өту керек қой...

– Мейлi, жүрейiк. Мен тас алып алдым. Кеттiк.
Бұлар күн бата ауылдарына келгенде у-шу боп жатқан елдi 

көрдi. Қардан ұзап кете алмай, ауыл маңында жүрген малға 
қасқыр тиiп, бiрнеше қойды жайратып кетіптi. Үйлерiне кел-
ген соң жолда көргенiн Виктор айтқанмен, Арман айтқан жоқ. 
Өзiнше ана жүрегiн аяды, тiтiркенбесiн дедi. Тек қана ертеңiне 
денесi қызып, дәрiгер емханаға алып келгенде болған уақиғаны 
түгел айтып беруге мәжбүр болды. Емханада екi апта жатып, ин-
тернатына келгенде наубайхана жұмыс iстеп жатыр екен.

Ол ендi осы мезеттi есiне алғанда жақында, ендi есейiп, ер 
жетiп, азамат болғанда басынан өткен бiр оқиғалармен салы-
стыра қойды. Оның бiрi – оқушылық өмiрiн елестетсе көз алды-
на, екiншiсi – есейдiм, есемдi аламын деп осы өзеннен және бiр 
сүрiндi. Оның алғашқысы – өткен жылғы қоңыр күздегi оқиға.

Ол былай болған едi.
Ауданда ауыл шаруашылығы үшiн кадр дайындайтын учи-

лище, аудан орталығынан шетiрек (баяғы интернатқа бiрде май 
берсе, бiрде май бермейтiн қырсық Қызылағаш станциясыньщ 
маңына) орналасқан. Шет болған соң ба, жоқ басқа жұмыс мұрша 
бермегендiктен бе, әдетте осы училище аудан басшыларының на-
зарынан қағажу қала беретiн. Бiр күнi Арман сонда бара қалды. 
Түскi тамақ кезi екен. Асхананың алдында шаң-шұң дауыс 
шыққан соң ешбiр басшының кабинетiн iздемей-ақ, тiке сонда 
бұрылды.

– Бұл не масқара, овощтың нағыз асып-төгiлiп жатқан кезiнде 
помидор мен қиярды былай қойғанда, капуста мен картошка-
ны қай жау жеп кеткен. Кез келген колхоздың даласында шiрiп 
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жатқан жоқ па соның бәрi. Мына қайнаған қара суларыңды өз-
дерiң iшiңдер.

– Бiзге не дейсiң? Азық-түлiк болмаса, өзiмiз қазанға түсемiз 
бе?

– Талап етiңдер!..
– Кiмнен талап етемiз? Практика-практика деп, толып жүрген 

бастықтың бәрi де тоз-тоз болып кеттi.
– Онда бiздiң жұмысымыз қанша. Тамақ берiңдер!..
– Қайдан тауып берейiк?!..
Осы кезге дейiн үнсiз тұрған Арман «а...» деп, аузын ендi аша 

берiп едi, қайдан келгенi белгiсiз, училищенiң комсоргi қолына 
орала кеттi.

– Саламатпысыз. Қашан келдiңiз? Жүрiңiз, кабинетке барайық. 
Сонда сөйлесермiз.

– Мына бiр тартыстарың не бұл?
– Жай, әншейiн... Бiздiң жiгiттердiң еркелiгi ғой. Көңiл бөл-

мей-ақ қойыңыз. Кәне, кеттiк!..
– Жә... сен тоқташы өзiң!..
Комсорг оның сөзiн аяқтатпай, ойын бөлiп, төңiрегiндегi 

курсанттарға тiл қатты:
– Не тұрыс бұл, жiгiттер. Қайдағы бiр былжыр әңгiмемен 

жұрттың уақытын алып тұрғандарың. Одан да сендер де 
дайындалыңдар. Практикаға кетесiңдер.

Жапа-тармағай шу әлгiнде-ақ басылған. Бiрақ жұрт тарамаған 
болатын. Комсоргтiң сөзiнен соң екi жiгiт топтан бөлiнiп кете ба-
стады. Екеуi екi сөз айтып кеттi.

Бiрiншiсi:
– Мiне, бiр бастық келдi. Мәселенi шештi де бердi. Овощ керек 

пе, онда практикаға барып, керегiңдi огородтан өзiң терiп жей 
бересiң.

Екiншiсi:
– Практикаға апарсаң апаршы, бүйтiп күнде тәжiкелесiп 

жатудан құтылармыз, тек қалаға бармаймыз.
Арман ендi комсоргтың сөзiне құлақ салған жоқ. Курсант-

тарды қайта жинап алып әңгiмелестi. Даудың басы бiрте-бiрте 
бадырайып көрiне бастады. Тамақ нашар. Овощь дейтiн аты-

8-269
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мен жоқ. Күндегi берер тамағы – тары ботқа. Практикаға кур-
санттардың көпшiлiгi кеткенде училищеде қалатын бiр топ бi-
тiрушi курсанттардың көрген күнi осы. Қаладағы практикадан 
қашатын себебi: мақта терiмi басталған кезде заводқа барған кур-
санттар ешбiр программада жоқ жұмысқа жегiледi – түгелiмен 
мақта жинауға кетедi. Оны бұлар бiлмейдi. Тамақ жөнiндегi 
әңгiменi аспазшылар да қуаттады. Арман курсанттарға училище 
бастықтарымен сөйлескен соң қорытындысын айтуға уәде бердi 
де, асхананы аралап шықты. Жай шыққан жоқ, түтiге шықты. 
Түтiкпей қайтсын, кухняға кiре бере қазан басында жатқан 
күйелеш-күйелеш бiр шаршы шүберектi көрдi.

– Мынау не масқара?
– Ненi айтасыз?
– Мынаны?
– Бұл – қазан сүртетiн тряпка.
– Қазан сүртетiнiңiз қалай? Бұл балалардың көйлегi ғой?! 

Масқара емес пе мынауыңыз!
– Ендi қайтейiк. Бiзде орамал-шашақ дейтiндей нәрсе кем. 

Оның орнына курсанттардың әбден тозығы жеткен соң есептен 
шығарылып тастаған ескi киiмдерiн бередi. Соны жуып-жуып, 
ыдыс-аяқ сүртуге пайдаланамыз. Басқа не етейiк. Етегiмiзбен 
сүртейiк пе ендi.

– Сен бұрын бұны бiлушi ме едiң? – дедi ол ендi комсоргқа.
– Байқамаппын.
Арман одан басқа сұрау сұраған жоқ. Тек қана подвалға 

орналасқан азық-түлiк қоймасындағы бөшкеге салынған майдың 
бетiн ашып көргенде және бiр сұрақ қойды.

– Мынау не?
– Май көгерiп кетiптi ғой, ағай. Мынауың не масқара. Осылай 

да сақтай ма екен? – деп комсорг Арманға жауап берудiң орнына, 
қоймашының жағасына жармаса түстi.

– Өзiң бұрын бұл қоймада болып көрiп пе едiң?
– Болғаным жоқ едi.
– Сонда сенiң осы жұмысың не? Не iстеп жүрсiң?
– Не iстегенi қалай? Саяси-тәрбие жұмысы, үгiт-насихат, га-

зет шығару, көркемөнер, тағы басқа жұмыс дейтiн толып жатыр 
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емес пе. Қазiр кабинетке барайық, бәрiн көресiз, түгел безендiрiп 
қойғанбыз.

– Қаладағы практиканттардың программадан тыс жұмысқа 
жегiлетiнiнiң мәнiсiн түсiндiршi!

– Бiлмеймiн, Арман. Жiгiттер қалаған практикаға кетедi, содан 
ары мақта терiмiне барады. Неге олай екенiн бiлмеймiн. Бiр-екi 
рет директордан сұрап ем, жұмысың болмасын деп қайырып 
тастады.

Арман басқа сөзге келген жоқ. Тiке қалаға тартты. Күз ке-
зiнде оңтүстікте мақта жинау басталады. Техниканы қанша пай-
даланғанмен, әлi де қол күшiн жұмсамай болмайды. Сол себептен 
де жұрт тайлы-тұяғымен көмекке аттанады. Ол – белгiлi нәрсе. 
Сол кезде завод өзiнiң маманданған жұмысшыларының орнына 
«бiзден баратын жәрдемшiлер» деп мақта теруге курсанттарды 
аттандырады екен.

Ол үшiн, әрине, завод училищеге жөндеу-жабдықтау мәсе-
лесiнен көмектеседi.

Артынша аудандық партия комитетiнiң бюро мәжiлiсi болды. 
Мәселе училище туралы. Ешқандай баяндама тыңдалған жоқ. 
Арман көрген-бiлгенiн айтып шықты да, училище директорын 
орнынан алу мәселесiн қойды.

– Бiз баяғыда оқушы кезiмiзде... – деп бастай берген Арман-
ның ойын Сұстанбек Хұсаинов кесiп тастады.

– Сен баяғыңды қой. Бәрiмiз де оқушы болғанбыз. Қазiргi 
ойыңды айт, түйiнiн айт. Жалпы жағдайды түсiндiк.

– Директорды жұмыстан босату керек. Бiздiң кезiмiзде жас-
тарды бұлай қорлауға болмайды. Бұл – адамның арын қорлау.

Сұстанбектiң түпкi ойын түсiне алмай қалған бiр топ адам 
не айтарын бiлмей әрi-сәрi болды. Жұмыстың қиын екенiн, 
кемшiлiктiң бола беретiнiн, оны жөндеу, әсiресе мынадай түкке 
тұрмайтын нәрсенi жөндеу оп-оңай екенiн ескертiп сөйлеген 
бiрер адамның сөзiне шыдай алмаған Арман орнынан қарғып 
тұрып едi, Назарбек қолынан тартып, қайтып отырғызып 
қойды.

– Арманның ұсынысы дұрыс. Бұл жөндегiш болса, басқа 
жұмыс беремiз. Ал училищеден босату керек, – дедi ол.
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– Директордың өзiнiң жауабын неге тыңдамайды? – дедi арт 
жақта отырған бiреу бәсеңдеу дауыспен. Назарбек Хұсаиновқа 
қарап едi, ол түсiндiм деген шырай бiлдiрдi.

– Ал айтсын директордың өзi...
– Жолдас бюро мүшелерi. Аудандық партия комитетiнiң 

бюро мүшесi жолдас Арманның бiзге барып кемшiлiгiмiздi 
көрсеткенi – бiз үшiн жасаған қамқорлығы. Бұл райкомның 
қамқорлығы деп бiлемiз бiз. Рақмет ол үшiн, жолдастар. Әсiресе 
Арман, саған...

– Жiгiтiм, сен райкомның бюросының жұмысына талдау жа-
сай бергенше, өз iсiңе жауап берсейшi! Бiз туралы айтарың болса, 
пленумда айтарсың, – дедi Хұсаинов директорға мына жырыңды 
доғар деген сыңай байқатып.

– Сұсеке, дұрыс, дұрыс... Ендi не айтайын. Жоспарымыздың 
орындалуында мiн жоқ. Училищенiң қосымша шаруашылығынан 
алып жүрген өнiмiмiз – аудандағы ең жоғарғы көрсеткiш. 
Колхоз-совхозға көмектескенде курсанттар алдына жан салмай-
ды. Ал Арман байқаған кемшiлiктiң бары рас. Мен орынбаса-
рыма сенiп кетiп, солай боп қапты. Завхозды босаттым. Завод 
атынан жұмысқа кеткен курсанттар қайта оралды. Кешiрiңiздер. 
Бәрiн қалпына келтiремiз, ендi осы бiр титтей нәрсе үшiн жа-
заламауларыңызды өтiнемiн. Өзiм де түсiндiм... Осымен бол-
дым...

Директор қалтасынан орамалын алып бой-бой болып самай-
ынан ағып жатқан терiн сүрттi. Бюро мүшелерiн көзiмен бiр 
сүзiп шықты. Әсiресе үмiттене қарайтыны – Хұсаинов. Жұрт 
тыныштала қалды. Шешушi кезеңнiң келгенiн бәрi де түсiнiп 
отыр. Хұсаинов орнынан баяу көтерiлдi. – Басқа пiкiр жоқ бол-
са, қорытындыға көшейiк. Жiгiтiм, сен өз айыбынды тiптен 
жеңiлдетiп жiбердiң. Түсiнемiсiң сен, не iстегенiңдi? Бiреудiң 
орнына жұмысқа жегу деген не сұмдық? Қайдан шығардың сен 
жастардың күшiн сатқанды. Әрине, ол да халықтың қажеттiгi. 
Мақтаны далада қалдыруға болмайды. Егер қажет болса, 
тiкелей училищелерден-ақ жiберемiз ғой көмекке. Ал сен бол-
саң, олардың күш-қаруын саудаға саласың. Бұл не масқара? 
Сен коммуниссiң, ойлан, жiгітiм. Ал асханадағы ана алабажақ 
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алжапқыштарды құртқаның дұрыс болған. Бұл масқараны 
ешкiм естiмесiн, әйтпесе «Крокодилден» барып бiр-ақ шығамыз. 
Жоспар, жоспар дейсiң. Сол жоспарды орындайтындардың 
ары мен намысын неге ойламайсың. Жалғыз жоспарды ойлап 
алаөкпе боп жүгiре берсең, сен әлi жұртты жиырма төрт сағат 
жұмыс iстетерсiң. Сонда жоспарың екi есе орындалады. Бiрақ 
ол үшiн жұрт бiздiң маңдайымыздан сипай қоймайды. Түбi сен 
партиялық билеттi қалтаңа салғаныңа мәз болып, партияның 
мақсаты мен программасын ұмытыңқырап қалсаң керек. Жа-
райды, ол мәселеге қайта оралармыз. Қазiрге қызметiң туралы. 
Сенi директор етiп қалдыра алмаймыз. Басқа ұсыныс жоқ бол-
са, қорытынды осы.

– Сұсеке-ау, мен жұмыс деп, ауданның абыройы деп...
– Не қылған абырой? Аудан, аудан... Шығардың ауданның 

атын! Ертең бүкiл облыс есiтедi бұл масқараны. – Хұсаинов 
директордың сөзiн шарт үзiп тастады. Өзi де түгiгiп барып, қайта 
түстi сабасына. Сөзiн сонан соң барып жалғады. – Әлгiнде об-
лыспен сөйлескенмiн. Жағдайды айттым. Завод басшыларының 
қылығын да талқылап жатқан болу керек. Ал, жолдастар, ендiгi 
бiр мәселе, – ол ендi бюро мүшелерiне қарап сөйледi. – Ша-
руашылыққа шыққанда бiрер минут болса да сондағы мектеп, 
дүкен, асхана тағы басқа да мекемелерге назар сала жүру керек. 
Кейбiр жолдастар малдың басына барады да, тiке сонан керi 
оралады. Сол малшыларға қызмет ететiндердiң де жағдайын 
байқайық, қажет болса көмектесейiк. Училищенiң мәселесiн 
бұнымен бiттi деп есептемеймiн. Жақсылап тұрып тексеру керек.. 
Тексергенде, әйтеуiр, кемшiлiкке жармаса бермей, көмектесу 
жағын да ойлау керек. Егер қарсы болмасаңыздар, мұны және 
Арманға тапсырайық. Қажет деген бiрер адамды өзi белгiлеп 
алар. Қорытынды осы.

Директор қайтып үндеген жоқ. Орнына отыра кеткен. Орнай 
қалған тыныштық сол қалпы сiресiп тұрып қалып едi. Хұсаинов 
«осымен мәселе бiттi» деген соң барып, абыр-сабыр басталды. 
Арман Хұсаиновтың қас-қабағынан бұлай сөйлер деген кейiп 
байқаған жоқ едi. Директор туралы қорытындының осылай бо-
латынына сенсе де, мынадай терең айтылар деп күтпеген. Риза 
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болып кеттi. Өзiнiң басшы туралы ойының жаңсақ жақтарын да 
сездi. Ендi қасына барып қайта тексеру жөнiнде ақыл сұрайын 
деп ұмтыла бергенде, Хұсаинов бұрын сөйлеп кеттi.

– Әуелi өзiң ойланып ал. Сонан соң ақылдасармыз. Айтпақшы, 
осыдан апта бұрын ана сенiң Сәруарың осы училищенi маған 
әбден мақтап едi. Сол жiгiтiңмен де бiр сөйлесiп алшы.

Арман қайтып үндеген жоқ.
Ертеңiне аудандық комсомол комитетiнiң бюросы да мәселе 

қарап, комсоргті орнынан босатты. Сәруар орнынан қайта-
қайта тұрып, училищедегi бар жақсылықты айтып, қызғыштай 
қорыған соң, Арман оның өзi туралы Хұсаиновтың айтқан сөзiн 
ескертуге мәжбүр болды. Сәруар сонда да өз сөзiн бiраз жерге 
сүйреп барып бәсеңдедi.

– Менiң айтып жатқаным шаруашылық мәселесiн басқаратын 
басқа адамдар бар ғой. Олар жаза алыпты. Комсоргтiң жазығы 
не? Жарна уақытында жиналады, мүше тартуы жақсы, газетке 
жазылуда да алда. Есеп жұмысында аздап кемшiлiк бар, бiрақ 
оны жөндейдi ғой. Менiң айтпағым осы едi.

Ал райком бюросы солай десе, мен де қарсы емеспiн. Босатыл-
сын...

Ал есейгенде өзенмен қайта беттескенiн есiне алса, Арман 
өзiнен-өзi қысылып, берекесiздене қалатын. Ол үшiн сөз де 
есiткен.

Бұл – биылғы ерте көктем кезi. Күн ызғары басылып, бүкiл 
әлемдi жайма-шуақ билеп алса да, су ызғары әлi басыла 
қоймаған шақ. Өзен бойына жиналған жұрттың қарасы әжеп-
тәуiр. Iшiнде егде тартқан ақсақалдар да, қайратына сенiп 
жүрген жастар да, асыр салып ойнап жүрген мектеп оқушылары 
да бар. Қарттар ақылын айтады, жастар қайратын жұмсайды, 
оқушылар қолғабысын тигiзедi. Бәрiнiң мақсаты бiреу-ақ – 
өзенге тоған жасау. Сол арқылы талай жылдан берi қаңырап бос 
жатқан құмаққа жүгерi екпек. Мұны жоспарлап жүрген – село 
маңына орналасқан «Алға» колхозы, соның агрономы. Өзен суы 
долдықты қойып ашуға көшкен, мол суынан айырылып, тайыз-
дана бастаған. Бiлiктi кiсiлер шым ойды, балалардың мiндетi – 
соны жағаға жеткiзу, ал жiгiттер нағыз жiгер көрсететiн жерде 
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жүр – өзен ұлтанына қазық қағып, шым қалауда. Бұл да сенбiлiк 
болатын. Сенбiлiкке келген топ суға кiм түседi деп төңiректеп 
тұрғанда, шешiне салып алдымен қойып кеткен – Арман мен 
агроном. Колхоз басшыларының «сен қоя қойсайшы» дегенiне 
«болары болды» деп жауап берген Арманның өзi. Қазық қақты, 
тор байлады, шым түйдi. Тоған буылғанша судан шыққан жоқ. 
Тоңғанын сездiрмеуге тырысты, шыдап бақты. Тек ертеңiне ауру-
ханадан бiр-ақ шықты. Баяғы балалық шақтағы су кешiп, қарға 
аунағанда тапқан «олжасы» алдынан шыға келдi. Оны және де 
көлденең тарта қойған – осы өзен. Бұл да түк емес едi-ау, ұялт-
қан – Назарбек Төлепбеков пен Байедiл.

– Ал, «Алғаның» патриоты, қалың қалай? – дедi Назарбек 
ауруханаға келiп. Арман осының өзiнен-ақ ағат iс жасағанын 
түсiнiп едi, көңiлiн сұрай келгендер оған көне қойған жоқ. Айты-
лар ойдың түйiнiн түйiп тастады:

– Бұл жарамайды. Жұрттан бұрын суға сүңгiп немене сен 
жалғыз өзiң жүгерi жоспарына тiрек боласың ба? Бiз де жа-
уап беремiз ғой, бiрақ өзеннiң суына өзiмiздi көпiр қылып 
жатқанымыз жоқ. Жастардың басшысы дегенге бәрiн жалғыз өзiм 
бастай бередi екенмiн деп ойлама. Кейбiр мәселеге мұрындық 
болуды басқаларға да қалдыр. «Алғадан» басқа ауылдың жаста-
рына да жетекшi керек. Оны кезiнде бiр ескертiп едiк қой. Әрине, 
секретардың алда жүруi жақсы шығар-ақ, бiрақ елден бұрын 
шешiнiп, жалаңаш жүруi келiсе қоймас. Солай ғой, Бәке.

– Әрине, солай, Назеке. Бүкiл денесi балқып жүрген жас жiгiт 
емес пе, қызуы iшiне сыймай кеткен шығар. Анда-санда суға са-
лып болса да суындырып алу керек қой.

Байедiлдiң үнiнде кекесiн жоқ, мейрiмдiлiк бар. Ызғар 
жоқ, жылылық бар. Арманға инедей қадалған да олардың осы 
мейiрiмдi жүзi мен қамқорси сөйлеген қалпы. Жерден алып, жер-
ге салса, жеңiл тиер ме едi, олай етпедi. Оның үстiне есiне баяғы 
«Ынтымақ» колхозына кеткенi үшiн айтылған сөздер түстi. Сонда 
да «Урапатриотизм» деген сөздi айтқан осы Назарбек балатын. 
Соны есiме салып тұр ғой деп түйген Арман. Әйтеуiр, бiр абы-
ройы, бұл кезде Сәнен жұмыста жоқ болатын, демалыста едi...

Арман институтты бiтiрiп, ауылына қайтқан кезде де оған сы-
най қараған кез аз болған жоқ. «Жалғыз оралғаны несi, желкiлдеп 
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тұрған қалыңдығы жоқ жолын тосып отырған, екеу болып 
қайтпай ма есi болса» деген сөздердi де есiткен. Бетiне айтпаса да 
сыртынан күмiлжiткенiн құлағы шалған. Ие, ол әзiл-оспақты да, 
дос-жарандарының ашық айтқан ащы-ащы сездерiн де есiткен. 
Әсiресе солардың үйiндегi кермеқастардың сөзi-ақ шымбайына 
бататын. Олардың әзiлi мейiрiмдi болса да тiкенектей тиетiн.

Ал Арман не күттi? Ол Ләззәттi күттi ме? Ләззәт... Сәнен ше... 
Иә. Сәнен, Сәнен... Оның өмiрi де қызық екен ғой.... Сәнен қалада 
туылды. Аяғын апыл-тапыл басып жүргенде қос қолынан қатар 
демеген ата-ананың ортасында арман дегеннiң не екенiн бiлiп 
пе. Екi бетi томпиып, жүзiнен күлкi iзi бiр жиылмай жүретiн. 
Түрiнiң өзгере қалатын мезгiлi – өкпелейтiн кездерi. Өкпешiл 
едi. Не болса соған бұртия қалатын. Сондай бiр шақта да түрi 
өзгере қоймайтын. Екi көзiн қос қолдап басып, еңiреп, бет-
аузын жаспен жуып, ебiл-дебiлi шығып жүретiн құрбыларына 
бiр ұқсамайтын. Әсте, ол ренжiген кезiнде жылай қоймайтан, 
көз жасын көрсетпейтiн. Тек қана терiс қарап, бұртиып тұрып 
алушы едi. Ересектер оның осы түрiне әуестенетiн. Сол әуестiк 
Сәненнiң ренжуiне жиi-жиi себеп бола берушi едi. Үлкендер 
әдейi-ақ өкпелететiн. Одан кейiнгi өмiр шым-шытырық болды 
да кеттi. Әкесi бiр ұзақ жолға аттанып, қайта оралмады. Күттi. 
Көп күттi. «Алысқа кеткен. Өзiң есейгенде келедi» . Анасының 
басқа айтатын сөзi жоқ. Осыны әр кез қайталай бередi, қайталай 
бередi. Сәнен жиi-жиi сұраса, ренжiп қалады. Ол ендi сұрауды 
азайтты. Өзi де баяғы өкпешiл мiнезiнен арыла берді. Ана реңiне 
алаңдайтын, қас-қабағын бағатын әдет шығарды. Бiр күнi «ұзақ 
жолға» анасы да аттанып кеттi. Мұны Сәнен бiледi. Қоңсы-қолаң 
екi-үш күндей у-шу болды да, қайта басылды. Бiр топ адам үйден 
анасын «бесiкке» салып, «дәрiгерге» әкеткенiн көрiп те тұрды. 
Бiрақ анасы емханадан қайтқан жоқ. Есiк ашылса, ата жүгiрдi, 
тықыр естiлсе, тұра ұмтылды, тыныштық орнаса, көзiн терезе-
ден алмады. Күтуден жалыққанда есiк алдындағы баспалдаққа 
шығып, екi қолымен жағын таянып ұзақ отыратынды шығарды. 
Көшеден өткен жанның жүзiне бiр қарамай жiбермейтiн. Үйiнен 
аттап шықса, жан-жағына жалтақтап, жүрiсi өнбейтiн. Бiрақ ана-
сы көрiнбедi. Қанша күтсе де келмедi. «Емханадан» қайтып кел-
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ген соң бiр апасы Сәненнiң үйiнде түнеп қалған болатын. Бiр күн 
түнедi, екi күн түнедi, сонан соң мүлдем кетпей қойды. Ақыры 
өмiр өзiмшiлдiгін iстедi. Сәнен ойлауын тыйған жоқ, бiрақ 
күтуiн қойды. Мектеп табалдырығы өмiрге көп өзгерiс енгiздi. 
Көп нәрсенi ұмыттырды. Есейе келе ол «алысқа» кеткен әкенiң 
тағдырын да, «емханадағы» ананың ахуалын да бiлдi. Түсiндi. 
Түңiлдi. Тек қан жылағанын жұртқа сездiрген жоқ. Он жылдықты 
бiтiрген соң алысқа ұзаған жоқ. Өз қаласындағы институтқа оқуға 
түстi.

Мұның бәрiн Арман әлгiнде ғана бiлдi. Сәненнiң әңгiмесiнен 
сездi. Оның үнi бiртүрлi мұңды шықты. Баяу сөйлегенi жүрек сы-
рын шерткендей сезiлдi. Кейбiр кезде тiптен сабырлана қалады. 
Көмекейге бiрдеме көлденең тұрып қалғандай үнi бәсеңдеп 
кетедi. Бұндай кезде Арман да демiн iшiне тарта қояды. Сәненнiң 
сезiмiн бұзғысы келмейдi. «Мiне, Арман, Сәнен дегенiң осындай 
кыз» деген ол сөзiнiң соңында қайтадан кәдiмгi жайдары мiнезiне 
басып. Арман осы бiр тұста өз тағдырын ойына алған, балалық 
шағын көзiне елестеткен. Бiрақ ол Сәненге өз өмiрiн айтқан жоқ. 
Айтуға оқталды, тежеп тастаған қыздың өзi... Әлгiнде қыдырып 
қайтайық деген ұсынысты жасаған Сәнен былай шыға әңгiменi 
өзi бастаған.

– Арман, бiр өтiнішiм – бүгiнше сен ештеңе айтпашы, мен 
айтайын. Қыдыратын қырқамызды да мен белгiлейiн. Келiсшi 
осыған, – дедi. Арман бұл өтiнiшке қарсы тұра алмаған.

Ауыл сырты. Күндiз бiрiне-бiрi жалғасып жататын төбелер 
аспан күмбезiнде қарауытқан сәуле болып көрiнедi. Айналаңа 
жiтi көз салсаң, бiр көркем бейненi көз алдыңа елестеткендей 
болады. Бүкiл аспан күмбезiне алып полотно керiп қойған. 
Көкжиекке көркем табиғат бейнеленген. Шығысында – айқұш-
ұйқыш сызылған шыңдардың силуэтi, батысында – бiр-бiрiне 
жұмырланып барып жалғасқан төбелердiң кескiнi, оңтүстiгi... – 
шеңбердiң бiр шегi сияқты күмбезденiп тұр. Бәрi картина, тек 
бояуы көрiнбейдi, көзге iлiнерi кескiнi ғана. Арманның бұрын 
көңiл бөлмеген нәрсесi. Аяқ астындағы жолдан тыс ешнәрсеге, 
ары кетсе, алдындағы төбеден ары көңiл бөлмейтiн. Бұл да 
бiр әсем дүние екен-ау деген қиял көкейiне қонған емес. Әлде 
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бұрын түн жамылып, мына далаға шықпағанынан ба екен. 
Жоқ, шыққан, тек байқаған емес. Әлде... Иә, оның қасында қыз 
келедi. Келгенде Сәнен келедi... Оның ойына бұдан апта бұрын 
болған бiр оқиға түстi. Клубта репетиция болды. Соңғы кез-
де ол репетицияға қатыспайтын. Бәрiн дөңгелетiп алып кеткен 
Зұлпыхардың өзi-ақ. Ендi араласа берудiң қажет емесгiгiн Ар-
ман да, көркемөнерпаздардың өзi де түсiнген. Бүгiн келiңiз деп 
қолқалап қоймады. Дайындаған спектакльдерi лиризмге толы 
бiр әсем дүние екен. «Актерлер» де ысылып қалған. Ол екеуiне 
де риза болды. Рахметiн айтты. Тұсау кестiсiн айтып, сахнаға 
шығаруына ризашылығын бiлдiрдi. Соңынан болған аздаған 
пікір таласында көбiрек күдiк айтқан – Сәнен.

– Арман аға, бiр көшенiң бойында тұрамыз ғой ақыр, жүрiңiз, 
бiз Сәнен екеумiз сiздi шығарып салайық. Дауымызды жолай 
шешiп, таза ауада дәлелдесейiк. Жiгiттер мен қыздар қайта 
берсiн. Айтар ақылыңызды ертең бәрiне қаз-қалпында бiрiн 
бұлжытпай түгел жеткiземiн. Түгел жеткiзбей бүгiп қалсам, 
бұлар менi жетекшiлiктен айдап шықсын. Келiстiк қой, жiгiт-
тер? – дедi Зұлпыхар.

– Арман аға, келiсе көрмеңiз. Мұның сөзiнiң қойыртпасы бар. 
Сiзге әдейi тұзақ құрып отыр, – дедi бiр қыз шап етiп.

– Ол тұзағына түсе қоятын мен бөдене емеспiн ғой. Көрейiк.
– Жоқ-жоқ, аға. Зұлпыхар бiздiң айдауымызсыз-ақ осы кол-

лективтен тайып тұрудың амалын қарастырып жүр. Сiздi желеу 
етiп, есебiн тауып екi ырғымақ. Сiзге де, бiзге де айыпты бола 
салу қолынан келедi. Сонан соң тобымыздан қуып шығуға тура 
келедi.

– Онда мен оны өз алдымдағы айыбынан құтқардым. Ал ертең 
сендерге Арман пьесаның кемшiлігін айтып, ақыл қосты десе, 
сенбеңдер. Сонымен Зұлпыхар еш жаққа кетпейдi.

– Рахмет, ағатай!.. Алғысымызды қалай жеткiзсек екен, ә?..
«Аға» деп сөйлесе де, әзiлiнiң аяғын сездiрiп тұр. Зұлпыхар 

басу бола кеттi:
– Келесi күндi кешке ойламайды. Көрiп алармыз. Нақ қазiр 

Арманды жiгiттер маған тапсырады, қыздар Сәненге тапсырады. 
Сонымен кеттiк, жүрiңiз...
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Спектакль жайы жолда әңгiме бола бердi. Тiптен есiк алдына 
дейiн созылды.

– Арман аға, ендi сiздер Сәнен екеуiңiз менi шығарып 
салыңыздар, – дедi Зұлпыхар және бiр оқыс мiнез көрсетiп. – Жо-
жоқ... Үйiңiзге басқа күнi де келемiз. Келмей жүрген бөлме емес 
қой. Мына Сәнен де қайтуды қалап тұр. Және бiр жаңа пьеса 
талқылағанда таң атқанша отырармыз өткендегiдей, қай рольдi 
кiмге тағарымызды бiлмей.

Қайтар жолда екеуi ауыл сыртындағы жолмен жүрдi. Бiрақ 
үн қатысқан жоқ. Сәненнiң тұратын үйi осы жол бойында бола-
тын. Арманның үйi де нақ осы жолдың етегiнде. Сәненнiң үйiне 
маңайлағанда:

– Соңғы кезде көрiнбей кеттiң ғой, Сәнен, – дедi Арман. Сөзi 
селқостау шықты.

– Жүрмiз ғой.
– Иә, жүрмiз ғой...
Қайтып үн қатқан жоқ.
– Сау болыңыз
– Кешi... хош бол!
Қыз үйiне кiрiп кеттi. Арман әлгiнде «кешiр...» деп бастаған 

ойын аяқтай алмағанына өкiндi. Басқа нәрсе айтпақ едi. Ендi 
кеш қалды. Ойланып бiраз тұрды. «Хош бол!» Дауысының қатты 
шыққанын байқаған жоқ.. Қора iшiнде бұқпалап қарап тұрған 
Сәнендi де көрген жоқ. Ширақ басып жүре берген.

Мiне, бүгiн қатар келедi. Бұл да сондағыдай түн. Онда екеуi 
үн-түнсiз қатар ғана жүрiп едi. Бүгiн Сәнен оның қолтығынан 
ұстап алған. Әңгiменi өзi бастап, өзi жалғастыруда. Өз өмiрiн 
айтты. Арман және оқталғанда «Бiр түнде бар әңгiмемiздi тауы-
сып алмайық. Сен келесi жолы айтарсың» дедi. Арман «басқа...» 
дей берiп едi, «бәрiн де кейiн айтарсың» деп және тежеп таста-
ды. Тежегенде көкiректен итерген жоқ, жалыныш бiлдіргендей 
болды. Қоштасарда «көрiскенше, Арман» деп қолын қатты 
қысып кеттi. Арманның оны құшқысы келдi, аймалағысы келдi. 
Үлбiреген ерiнге қызықты. Әрең шыдады. Шыдатқан – Ләззат. 
Бар өмiрiн ақтарып салмақ балып едi, қолын қыздың өзi қақты. 
Ләззат туралы баяғыда басталған әңгiме аяқталмаған соң, ол бо-
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йына батылдық жинай алмады. Ендi, мiне, соның бәрiн тек көзiне 
елестетiп жатыр. Қиял ғана. Қиял жетегiнде талай жердi шарлап 
қайтты. Қолға iлiнер түк жоқ, бәрi елес, елес... Ол осылай жатып 
ұйықтап кеттi. Түс көрдi.

Өз ауылы. Туып-өскен үйiнiң маңы сияқты. Колхоз орталығына 
қарай келедi. Ауылдағы ең үлкен көше. Тек өзгерiп кеткен. 
Жолдың екi бойы лық толған гүл. Даланың бәрi құлпырып тұр. 
Жан-жағына көз салса, ауыл адамдарының бәрi өзiне тiгiлiп 
тұрған сияқты. Қалт тұрып қарамаса да, қимыл арасында көз 
қиығын осыған салады. Бұлар неге тiгiледi? Айналасына қарап 
едi, бiреу келедi. Бұл кiм? Ойпырау, мынау Сәнен ғой. Күлiмсiреп 
тұр. Мұнда қайдан жүр?

– Қайда барасың, Сәнен?
– Сенiң үйiңе.
– Бiздiң үйде ешкiм жоқ қой. Мен тек үйдiң сыртынан ғана 

көрiп қайтуға келгенмiн. Мамам жоқ үйде.
– Бар болса қайтер едi?
– Алдымен маңдайымнан сүйер едi.
– Онан соң ше?
– Құшақтап көкiрегiне қысар едi. Қамқоршы едi ғой.
Сәнен ай-шай жоқ Арманның екi шекесiнен ұстап, маңдайын 

өзiне жақындатты да, иiскелеп ұзақ сүйдi. Сонан соң құшағына 
алып қысты.

– Сәнен-ау, мынауың не?
– Өзiң айттың ғой жаңа, қамқоршым жоқ деп. Маған қамқор-

шы болуды қимайсың ба? Қияр деп сенiп келдiм. Жүр, кеттiк 
үйге.

Арманды қолтығынан алды да, қатарласып жүре бердi. Бiр 
мезгiл үй алдында анасы жүргенiн байқады. Сәнен де байқап 
қалды.

– Арман, мына кiсi кiм?
– Ол менiң анам ғой.
– Солай ма едi? Ойпырмай, онда маған ұят болды-ау тапа-тал 

түсте сенiмен қолтықтасып келе жатқаным. Сен iлгерiрек жүршi, 
мен соңында жүрейiн.

– Жо-жоқ, жүре бер қатарласып. Ол кiсi өте мейiрiмдi. Қазiр 
сенi маңдайыңнан сүйедi. – Ендi Сәнендi өзi қолтықтап келедi.
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– Апа, бұл Сәнен ғой.
– Танып тұрмын, қалқам. Келшi, жаным, көп күттiм ғой мен 

сенi. Кешiгiп кеттiңдер. Әкелшi маңдайыңнан сүйейiн.
Сәненнiң маңдайынан сүйдi. Ендi екеуiн екi қолтығына 

алып, құшақтап тұр. Кезек-кезек аймалайды. Ақырын-ақырын 
қолын сипайды. Осы кезде Арман оянып кеттi. Нақ көз алдын-
да мөлдiреп екi жанар төнiп тұр. Мейiрiмдi сияқты. Ләззатқа 
толы. Ол қалай құшақтай алғанын өзi де сезбей қалды. Көкiрегiн 
көкiрегiне басты да, көзiн тарс жұмып, үн-түнсiз жата бердi. Әлгi 
жанардағы бар ләззәт өз көкірегiне құйылып жатқандай сезiлiп, 
бүкiл дүниенi ұмытып барады. Бiр кезде әлгi ләззаттан ажырап 
қалды. Көзiн ашса, Сәнен қасында отыр.

– Бұның не Арман, ұялмайсың ба? – Аз кiдiрiп сөзiн басқа 
жаққа бұрып кеттi. – Осынша көп ұйықтай ма екен? Сағат тоғыз 
болды.

– Сәнен, жаным, келшi құшағыма!
– Қой, Арман, әлгi арсыздығымыз да жетер. Бiреу келiп қалар. 

Орныңнан тұр. Мен бiр тығыз шаруамен келдiм.
– Тығыз шаруамен?!
– Е, немене, болмаса алакеуiмнен сенi iздеп келдi деймiсiң. 

Өзiң елең-алаң түгiлi, тал-түсте де iздеп бармайсың ғой.
– Бұл есте болсын. Мезi қылдың демесең болғаны.
– Оның қалай боларын кейiн көрермiз. Әуелi мынаны оқышы!
Арман төрт бүктелген қағаздың сыртына қарады. «Сәненге». 

Баяу iшiн ашты.
«Сәнен! Мен сенi iздеп және келдiм. Бiлемiн, бiлемiн... Сен және 

баяғы сөзiңдi айтасың ғой. «Күтпе « дейсiң, «Әуре болма «дейсiң, 
тiптен «Жек көремiн» де дерсiң. Мейлi, айта бер. Тек мен сенi жақсы 
көремiн. Сүйемiн. Түсiншi! Бұл жолы соңғы рет келуiм. Алып кету-
ге келдiм. Тіптен көнбесең, зорлап әкетемiн. Бiрақ менi оған апарма. 
«Менi күткен адам бар» деп уәж айттың – көндiм. Бiрақ сол адам-
ды көрсем көзiм шықсын, есiтсем құлағым керең болсын. Жоқ ондай 
адам. Мен бәрiн де бiлемiн. Түсiн, Сәнеш. Бүгiн кешке дейiн күттiм, 
тойға кетiпсiң. Келмедiң. Қысқасы, мен сенi алып кетуге келдiм. Да-
йын бол. Ертең сағат онда үйiңде боламын.

Зарқұм.
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«Р.S. Бүгiн қонақ үйге орналастым. Егер ертерек оралсаң, өзiң 
телефон соға қойсаң, бұл жаһанда менен бақытты адам болмас едi».

Арман үнсiз отырып қалды. Сәнен төмен үңiлген күйi.
– Иә, сонымен, қоштасқалы келдiм де...
– Қоштас десең қоштасайын, Арман, қайтейiн!.. Келдiм ғой, 

әйтеуiр, Арман, келдiм ғой... Ең болмаса, ақылыңды айтшы!..
Сәненнiң бар денесi дiрiлдеп кеттi. Екi алақанымен көзiн ба-

сып, шынтағын тiзесiне сүйеп отыр. Арман орнынан қарғып 
тұрды. Мынадай әсем дененiң бұлайша бүрiсе қалғаны жүрегiн 
тырнап кеттi. Алдына тiзерлеп отыра қалып, қайта құшақтады. 
Басын көкiрегiне басты.

– Сәненiм, жаным... Кешiр менi. Түсiнбей қалдым ғой. Шыны-
мен қоштасқалы келген екен деп зәрем ұшты. Жоқ, сенi ешкім 
әкете алмайды. Күткен адамың – мына мен. Солай ғой, Сәнен?

Сәнен үнсiз басын изедi. Оны Арман көкiректегi қимылдан 
байқады. Бiрақ бұны мiсе тұтпады, үнiн есiткiсi келдi.

– Жоқ, анықтап айт, кiм? Аты кiм оның?
– Арман...
Сәненнiң дауысы жарықшақтана шығады. Орнынан тұрғызды. 

Орындыққа отырғызды. Көзiндегi жасын сүрттi. Сонан соң ба-
рып:

– Ол кiм едi өзi? – дедi.
– Қалада қызмет iстейтiн дәрiгер. Қалаға бiр жұмыспен 

барғанымда денсаулық бөлiмiнде кездесiп едi. Атыңыз кiм, қайдан 
келдiңiзден артыққа бармаған. Шамасы, бiреулер сыртымнан 
құда түстi-ау деймiн, содан берi қыр соңымнан қалмайды. Әбден 
мезiмдi шығарды. Түнде барсам, осы қағазды тастап кетiптi. 
Саған таң атпай келiп, ұйқыңды бұзғанымның себебi сол. Сағат 
онда үйге келетiн болар.

– Солай де. Ұйқыны қойшы. Әуелi әлгi күйеу жiгiттi аттанды-
рып салуды ойлайық. Былай етсек қайтедi. Тоқта, тоқта... Тура 
осында шақырайық.

– Қой, ұят болар.
– Несi ұят. Қонақ етiп сыйлаймыз да қайтарамыз. Бүгiн 

күннiң жексенбi болғаны да қандай абырой. Тек келiсiп 
алайық. Үйдiң тұтқа ұстар адамының қызметiн сен атқарасың, 
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табалдырық иесiнiң қызметi менiң мойнымда. Келiстiк пе? 
Онда тiптен жақсы.

Ол телефонды алды да, қонақүймен хабарласты.
– Апатай, бұл Арман ғой. Комсомол iнiңiз. Сiздерде қаладан 

келген Зарқұм деген дәрiгер жатыр екен. Бiлемiн дейсiз бе? Иә, 
қайда кеттi? Онда келсе, айта қойыңызшы, бiздiң үйге қонаққа 
келсiн. Айтпақшы, ол кiсiнiң iздеген адамы да осында. Кiм 
деймiсiз? Онда қажетi жоқ, келген соң бiлер. Бiлемiн?.. Қайдан 
бiлесiз? Солай ма?! Онда мейлi, ендi iздемейтiн болады. – Те-
лефонның құлақшасын орнына қойып, Сәненге қарады. Ол бе-
кер еттiң дегендей басын шайқады. – Мейлi, бiле берсiн. Ал күйеу 
жiгiт Сәнендi iздеп кетiптi.

– Iздеп барған жерiнде де «Менi iздесеңiз, Арманның үйiне 
келiңiз» деген қағаз жатыр.

– ?
– ...
– Әй, мен де кейде қасқабаспын ғой. Жаңа саған ренжiп 

жүрмiн, ә. Кешiр, сәулешiм, кешiре көр. Айтпақшы, әлгiнде мен 
түс көрдiм. Түсiмде сенi көрдiм. Сен...

– Маңдайыңнан сүйiп, аймалап жүрген болармын.
– Оны қайдан бiлесiң?
– Ұйқыңнан оянбадың. Әлде қалай болады, «бар, тайып тұр» 

деп айдап шыға ма деген қауiппен ұйқылы кезiңдi пайдаланып, 
ең болмаса жол азығым болсын деп маңдайыңнан сүйiп едiм.

Арман қайта құшақтай алып едi, Сәнен оның қолын жазып 
жiбердi.

– Қой, қонақ қабылдайтын үй дайындалмай ма екен. Онан 
соң Сәулеге телефон соғайықшы. Арманмен табысқан күнi табан 
астында хабарлайсың деген өтiнiшi бар едi, менiң де уәдем бар 
едi.

– Айтпақшы, осы Сәуле екеуiң қашаннан берi таныссыңдар?
Сәнен кiдiрiп қалды. Ойланғандай болды. Бiр нәрсенi есiне 

түсiргендей өз ойымен өзi болып күлiмсiредi. Сонан соң барып 
Арманның бетiне қарады.

– Сонау бiр кезде көкiрекке толып жүрген белгiсiз бiр сезiмнiң 
тарқауына мектеп табалдырығын аттау себеп болды деп едiм 
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ғой. Сол мектеп табалдырығын аттай сала табысқан, етене ара-
ласып кеткен жандардың бiрi Сәуле болатын. Мектептi бiтiрер 
кезде анасы қайтыс болды. Әкесi соғыстан оралмаған. Маған 
қамқор болған апам оны да өз қанатының астына алды. Мектептi 
бiтiре сала ол қамқор апамыз да дүниеден кеттi. Мен институтқа 
түстiм. Сәуле қысқа мерзiмдi курсты бiтiрiп, жұмысқа орналасты. 
Баяғы өзiң көрген үйде бiрге тұрғанбыз. Мен осында келген кез-
де алғашында жалғызсыраған соң жиi-жиi келiп тұратын. Өзiңдi 
сыртыңнан сол кезде-ақ танитын.

– Солай ма...
– Солай...

* * *

Арман облыстық комсомол комитетiнiң нұсқаушысымен 
қатты-қатты сөзге келiп қалды. Екеуiнiң ерегесi – есеп-қисап мә-
селесi. Нұсқаушы табалдырықтан аттай бере-ақ бұйрығын жау-
дыра жөнелдi.

– Арман, қызметкерлерiңдi түгел жина. Активiңдi жина. Бас-
тауыш ұйымдарға барып iшкi жұмысты тексерiп қайтамыз. Бас-
тауыш ұйымдарды түгел қамту үшiн адамның молдау болғаны 
жақсы.

Арманның өз жоспары бойынша нақ қазiр бүкiл активтi бұл 
жұмысқа жегудiң қажетi жоқ. Басқа күрделi деген мәселелердi 
шешiп алу, ұйымдарға сол тұрғыдан көмек беру жағы ойланды-
рып жүрген.

– Есеп-қисап жұмысына жұрттың бәрiн жұмсау қалай бо-
лар екен. Соның бәрi есеп-қисап жұмысын бiле де бермейдi ғой. 
Артық қыламыз деп тыртық қылып алып жүрмесек, жарар едi...

– Е, оның несi бар. Бәрiнiң қолына форма беру керек. Мiне, 
мен үлгiсiн ала келдiм. Барады да, толтырады да қайтады.

Секретарь қалайда осы кеңестi өткiзбеу жағын қарастырды. 
Жұртты бос әуре етiп қайтемiз деп ойлады. Нұсқаушы болса, 
басқа жұмысыңның маған қажетi жоқ, менiң тапсырмам осы 
деп сiресiп отырып алды. Келе-келе екеуi дауыс шығара бастады. 
Нұсқаушы ендi бұл дәлелден бұлтара алмассың деп өткен айда 
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аудан бойынша түскен мүшелiк жарнаның сомасын айтып, оны 
орындыққа шегелей берiп едi, Арман оның ойынан шығу былай 
тұрсын, қайта жұлқынып кеттi.

– Осы сендер жұмысты мүшелiк жарнаның мөлшерiмен 
есептеудi қашан қоясыңдар. Не масқара бұл өзi, бар тiрлiк сол 
бес-алты сомға тiрелiп қалғандай.

Нұсқаушы сасып қалды. Нақ мынадай сөз есту оның түсiне 
де кiрiп шықпаған. Оның үстiне соңғы кезде мүшелiк жарнаның 
мәселесi күшейiп тұр. Тiптен өткенде бiр ауданның хатшысы нақ 
сол жарна үшiн орталықта орнынан босатылған. Ендi соны медеу 
тұтты.

– Сен өзi қалай сөйлеп барасың. Қазiр бұл мәселенiң көп 
адамның түбiне жететiнiн түсiнемiсiң. Өткендегi Елес ауданының 
мәселесi есiңнен шықпаған болар. Бұл тәртiп үшiн керек, бауы-
рым, тәртiп үшiн.

– Оны мен де түсiнемiн. Елестi көлденең тарта берме. Олар 
жазаны жалғыз жарна емес, жалпы жұмысты әлсiреткенi үшiн 
алды. Тәртiп дейтiн болсаң, банкiге түскен ақшаны есептеудiң 
орнына, сол комсомолецтердiң ведомосын қара, соны тек-
сер. Тәртiп бұзғандары болса, жеке сөйлес, тәрбиеле. Тәрбие 
жұмысын жолға қойып алсаң, жарна деп зар қақсауыңды өзiң-ақ 
доғарасың. Мүшелiк жарна төлеу – әрбiр комсомолецтiң негiзгi 
мiндетiнiң бiрi. Оны уставта анықтап жазып қойған, комсомо-
лецтерге соны түсiндiру керек. Жұмысты осылай бастағанымыз 
жөн.

Мына сөз нұсқаушының шымбайына батып кеттi. Өзiн бұдан 
кейiн тежейтiн күштi бойынан таба алмады. Қорланғандай 
сезiндi. Ол мына алдында отырған секретарьдың, әйтеуiр, об-
лыстан келiптi деп жұрттың бәрiне жалбақтай бермейтiн 
өзiмшiлдiгi барын бiлетiн. Бiр ұстайтын, бiр бұқтыратын тұсым 
осы деп табан тiреген жерi де опырылып барады. Ол да ендi тiке 
әрекет жасауға көштi. Қалайда айтқанын iске асырудың қамына 
кiрiстi. Ендiгi медеу – обком.

– Онда маған обкомның бөлiм меңгерушiсiн жалғастыр. Со-
нымен сөйлесейiк, орындағың келмесе, бюроға жауап берерсiң, 
мүмкiн. Үйреншiктi жерiң ғой.

9-269
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Арман оның ойының төркiнiн түсiнсе де, нақ осы сөзiн екi ет-
кен жоқ. Телефонның құлақшасын алды да, қаланы сұрады. Тек 
бөлiм меңгерушісiнiң орнына Қырғызәлiнi жалғауды өтіндi. Ендi 
екеуi де үнсiз отырды. Екеуiнiң де үмiтi телефонның құлағында. 
Содан шығар, сөз желдi қайдан тұрғызса, сол жағы абырой-
лы болмақ. Нұсқаушы айтар сөзiн жұптап, қойын дәптерiне 
бiрдемелердi түртiп қояды. Секретарь сабасына түсейін дедi. 
Ойының дұрыс екенiне ешбiр шүбәсi болмаса да, әлгiндегi сөздi 
мына нұсқаушыға бекер айттым-ау деп толқи бастады. Мұның 
да өз мiндетi бар. Соны орындауға тырысады. Немесе Арманмен 
алысу үшiн келген жоғы айдан анық.

Телефон шыр еткенде өз ойларымен әлек болып отырған 
екеуi де елең етiп құлақшаға қарады. Секретарь көзiмен телефон-
ды нұсқады. Нұсқаушы алдымен өзiң сөйлеспедiң бе дегендей 
қалып бiлдiрiп, орнынан кербез тұрып келдi де құлақшаны баяу 
көтердi.

– Алло, Қырғызәлi Әжiбекович пе? Саламатпысыз. Иә, мен 
ғой, Ақтастан сөйлеп тұрмын. Мына Арман бастауыш ұйымдарға 
адам жiберiп, есеп жұмысын тексерейiк десем, ол жұмыстың 
қажетi жоқ деп көнбей отыр. Тiптен тиын жинауға келдiң бе деп 
тәлкек еткiсi келедi. Не дейсiз? Өзiне... мiне, қазiр берейiн.

Ол құлақшаны маңғаздана ұсынды. «Көрерсiң көкеңдi» деген 
ыңғай көрсеткендей.

– Тыңдап тұрмын, Қырғызәлi... Айтқаным рас, бiрақ олай 
емес. Соңғы кезде осы есеп-қисап деп естi шығарып жiбердi 
нұсқаушыларыңыз. Қарап қалған нәрсе жоқ, тексеруден төрт 
аяғынан тiк тұратын болса, осы кезге дейiн айға ұшып кететiн 
мезгiл жеттi. Жоқ-жоқ.. Менiң айтайын дегенiм ескертпейсiздер 
ме жоғарғы жақты да. Аудандардың өзiндiк жағдайымен де са-
насу керек қой. Иә... – ол бiраз уақыт үнсiз тыңдап тұрды. Сонан 
соң барып қайта сөйледi. – Түсiндiм. Бүгiн сол жаққа барайын 
деп отыр едiм. Жағдайын көрiп, өздерiмен сөйлесiп, сонан соң 
бiр қорытындыға келермiз... Хабарлаймын ғой, әрине... Онда те-
лефонды өзiңе берейiн бе?.. Мақұл онда, айтайын... Жақсы, сау 
болыңыз.
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Құлақшаны орнына қойды. Нұсқаушы не ұғарын бiлмей аң-
таң болды да қалды. Арман да бiраз үнсiз отырды. Сонан соң ба-
рып үн қатты.

– Қорытындыңды кейiн жазарсың. Мен туралы ойыңның бәрiн 
соған қоса бер. Ал арнайы тексеруге адам жiбермеймiз. Бiздiң 
командировкаға кететiн жiгiттер барған жерiн тексере келедi. 
Мен «Ынтымақ» колхозына барамын. Сен менiмен жүресiң. 
Қырғызәлi солай дедi. Сондағы малға жiберiлген жастардың 
жағдайын бiлiңдер дедi. Қазiр жiгiтгерге нұсқауыңды бере бер. 
Маған түсiндiруiңнiң қажетi жоқ шығар, қасымда бiрге боласың 
ғой, жолай-ақ келiсе берермiз.

Нұсқаушы үн-түнсiз бiраз тұрды да, кабинеттен шығып кеттi. 
Арман оның басқа қызметкерлермен сөйлесуге кеткенiн, әлде 
басқа жаққа кеткенiн бiлген жоқ. Жолын да бөгеген жоқ.

Сол бiр жылдары комсомолда шынында да осы бiр есеп-қисап 
жұмысы дегеннiң басқадан бойы ұзақ тұратын. Есеп-қисап, әрине, 
қажет. Онсыз ұйымның өзi де ұйым болмайды. Ол – комсомолдың 
iшкi жұмысы. Бiрақ жарна мәселесiне шұқшиып отырып алу 
көңiлге белең түсiретiн. Кейде, тiптен партия ұйымының хатшы-
лары «осы сендердiң жарнадан басқа жұмыстарың жоқ па?» деп 
ренiш те бiлдiредi. Бұл туралы жұмыс стилi жайында өткен бiраз 
жауапты жиындарда әнгiме де болған. Дегенмен ол кейiнгi жыл-
дары ғана барып басылды.

Онда да тәрбие жұмысының стилi жөнiндегi мәселе күрт 
өзгере бастаған кезде өзiнен өзi-ақ жолға қойылып кеттi.

Ертеңiне олар «Ынтымақ» колхозына келдi. Алдымен колхоз 
председателiнiң кабинетiне кiрсе де, Сейiлханов орнында жоқ 
болған соң парторгке барды. Сол жерге комсоргті шақыртты. 
Бұл кезде комсорг баяғы Арман алғаш келiп, мектеп құрылысы 
жөнiнде жиналыс өткiзгенде өзiне де, келесi күнi парторгке 
да батыл-батыл сөз айтатын тракторшы жiгiт болатын. Үшеуi 
бас қосқан соң председательдi күтпей-ақ малдағы жастардың 
жағдайымен танысу үшiн бiрден фермалар мен отарларды ара-
лап шығуға келiстi. Аттанар алдында Арман обком комсомолдың 
нұсқаушысына қарап:

– Есеп-қисап жұмысын қайтып оралған соң көремiз бе, жоқ 
қазiр тексересiң бе? – дедi.
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– Комсорг сендермен кетсе, мен қалай тексеремiн.
– Ол қиын емес. Бiздiң комитеттiң бұл үшiн жауап беретiн 

мүшесi бар. Сол бәрiн де көрсетедi, тiптен менен жақсы бiледi, – 
деп сөзге комсорг араласты.

– Ол қалай болар екен... – деген нұсқаушының сөзiне:
– Оның несi бар. Бұлардың комитет мүшелерiнiң бәрi де өз 

iсiне ұқыпты. Жауапкершiлiктi түсiнедi. Оны мына Арман да 
жақсы бiледi, – деп нұсқаушының аяқталмай қалған сөзiне пар-
торг өз жауабын айтты. Ойланып қалған нұсқаушыға Арман:

– Сен әлгi формаларыңды тастап кете бер. Өзiңнiң бiзбен 
жүргенiң мақұл болар. Комсоргтің орынбасары таныса 
берсiн, – деп өз ойын ашық айтпаса да, парторгтың сөзiн түгел 
қолдайтынын сездiрдi. Әрi бiзбен жүргенiң дұрыс деген ойын да 
сездiрдi.

Бұлардың алдымен келгенi – тауарлы сүт фермасы. Сауын 
мезгiлiнен басқа уақытта қора-қопсының басқа жұмысымен ай-
налысып жүретiн сауыншы қыздардың бәрi бiрдей қора маңында 
емес екен. Олардың бәрiн түгел жинап, жұмысынан қалдырудың 
қажетi жоқ деген Арманның ойын парторг бiрден қолдады. 
Жақын маңайдағыларын клубқа жинай қояйын деп тiкелей 
тапсырмасын орындауға кiрiскенде Арман ол кiсiнiң бетiне 
таңдана қараса да үндеген жоқ. Бұл сөздiң сырын клубқа кiрген 
соң бiлдi. Елу-алпыс адам сыятын шағын бөлме. Орындықтар 
қойылған, өзiне лайық сахна жасалыпты. Қабырғада портрет-
тер, плакат, диаграммалар. Бiр қабырғада екi шкаф тұр. Бiрiн-
де – кiтап, екіншiсiнде – музыкалық аспаптар. Бұрын мұндай 
клуб жоқ болатын. Жастарды мал шаруашылығына жiберемiз 
деп алғаш әңгiме көтерiлгенде «Ынтымақта» олардың мәдени 
өсуiне жағдай жоқ, жастардың тобы көбейген жерде бiр мезгiл 
демалатын да орны болу керек деп сын айтқан Арман болатын. 
Жастар комсомолдық жолдамамен келгеннен соң да екi-үш рет 
осы пiкiрдi айтқан. Ендi, мiне, сол мәселеге мұрындық болатын 
орын ұйымдастырылыпты. Парторгтің үндемей келiп бiрден 
көрсеткенiн ол жақсы түсiнiп, iштей риза болды да қойды. Бiрақ 
оны жиналған жастар айтты. Жағдайларын сұрағанда бәрiне 
жауап бере келiп:
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– Мiне, ендi клубымыз да бар, – дедi баяғы «Қызыл ту» кол-
хозына тойға баратын қыз Арманды ескi танысындай iш тарта 
сөйлеп, өзiн батылдау ұстап.

– Сендерде мүшелiк жарнаны төлеу қалай? – дедi Арман 
бiрден оқыс сұрақ берiп.

– Қалай болушы едi? Жақсы. Әр айдың он бесi күнi төлеймiз. 
Ешкiм қарыз емес. Комсорг айтсын кемшiлiгiмiз болса.

Ендi Арман комсоргке бұрылды.
– Осындағы жастардың бiлiмi қалай?
– Комсомол жасындағылардан орта бiлiмi жоғы үшеу. Оның 

екеуi оқиды. Үшiншiсiн оқуға тарту қиындау болып тұр. Бiлiмi – 
алты-ақ класс. Ал бiздегi сырттан оқытатын мектептiң филиалы 
сегiзiншi кластан бастап қабылдайды. Кешкi мектеп қашықтау.

– Онда, мүмкiн, сол мектепке жақындау жұмысқа орналасты-
ру қажет шығар.

– Жоқ, аға, оған өзiмiз көмектесемiз, – деп комсорг үшiн қыздар 
жауап бердi.

– Комсомолдық есептен шықпай келiп жүрген жастар бар ма 
араларыңызда?

Отырған жастар үнсiз қалды. Оқыс сұрағын Арман да түсiндi. 
Оны бiлетiн, әрине, комсорг. Сол жауап бердi.

– Жоқ.
Арман нұсқаушыға қарап едi, ол «сұрағым жоқ» деген жауа-

бын басын шайқаумен бiлдiрдi.
Бұдан соң олар көбiне шаруашылық мәселелерiн әңгiме еттi. 

Қораларды аралап, малшылардың үйлерi мен жатақханаларын 
көрдi.

Шопан жiгiттердiң отарларын аралағанда да олардың өз хал-
ахуалдарына, талап-тiлектерiне баса назар аударды. Арманның 
жалғыз ренжiген мезгiлi – Түсiптiң отарына келген түс. Аудандық 
комсомол комитетiнiң нұсқаушысы Түсiп осы жылдың басында 
өзi өтiнiш жасап, мал шаруашылығына кеткен. Комсомолдық 
жолдамасын алып осында аға шопан болып келген. Келген 
мезгiлiнде Арман бiр-екi рет келдi де, соңынан орала алмады. 
Ендi қазiргi халiн көрдi де, қатты қынжылды. Орналасқан үйi на-
шар, нашар болғанда барлық шопаннан нашар. Қора маңындағы 
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шөп жеткiлiксiз. Қыс қаһарына мiнгенше қойды қамайтын темiр 
тордан жасалған қорасының өзi алқам-салқам. Су беретiн, тұз 
себетiн астаулар да музейге апарып қоятын халге жеткен. Осы-
ларды көргенде Арман тiке кеттi.

– Жолдастар-ау, менi бiрге iстескеннен деп ойламаңыздар. 
Бiрақ мыналарыңыз не? Көмектеспейсiздер ме. Қойға алғаш кел-
ген адам ғой. Осыны ойламайсыздар ма ең болмаса. Жоқ, әдейi 
iстеп жүрсiздер ме?

– Кемшiлiк бiзден де болар, Арман. Оны түзермiз. Басқа отар-
ларда да бiраз нәрсенi айтып кеттiң қой. Қорытынды жасаймыз, – 
деп парторг жұмсақтау жауап қайтарып едi, оның ойын комсорг 
түсiне алмай қалды.

– Бұл кiсiнiң өзiне мен талай айттым. Көмек берейiк десем, 
басқаларына қамқор бола бер деп қолды қағады. Шынын айтсам, 
батыл айта беруге ынғайсыздандым.

– Ыңғайсыздандым...
Ендi парторг мәселенiң тiкесiне көшудi жөн көрдi.
– Онысы да рас. Мен де ескерттiм. Көмек жiберейiк десем, 

«өз отарымдағы жiгiттерiммен-ақ бітiрiп аламын» деп көнбедi. 
Сөйтiп кешеуiлдеп қалдық. Өзiңнiң Сәруарыңа да айтып едiм, 
ол да: «Комсомол отары. Бәрiн өздерi iстейдi» деп кетеді келген 
сайын.

Арман ендi Түсiптiң өзiне тиiстi.
– Бұл қалай?
– Ол рас, Арман. Алғашында ет қызумен айтып қалған соң 

соңынан мазаламайын дедiм. Серуәр келгенде несiне жасыра-
йын деп соған айтып едiм «колхоз басшыларына айтармын, 
келесi келгенде тексерермiн» деп еді, қайтып қарасын көрсеткен 
жоқ.

– Қарасын көрсетпегенi қалай? Ол маған бiрнеше рет айтты 
ғой барлық жағдайы жақсы деп. Осы колхозға келген сайын саған 
жолықтым деп барады.

– Келсе келген шығар колхозға. Бiрақ маған жолыққан жоқ.
Арман комсоргтің қызарған жүзiн көрген соң бiрер сұрауын 

көмекейiнен шығарған жоқ. Оның есесiне обком нұсқаушысы бiр 
сөйлеп қалды.
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– Неге, Сәруар ондай жiгiт емес едi ғой...
Колхоз орталығына қайта оралар жолда бұлар мектеп тұсы-

нан өттi. Парторг.
– Арман, мектепке соқпаймыз ба? – дедi.
– Келесi жолы соғармыз.
– Сен бұл колхозға алғаш келгенде осы мектептен бастап 

едiң ғой ел аралауды. Интернаттағы балалары туралы әлгi 
шопандардың да өтiнiшi бар.

– Кешiрiңiз, Тәке. Жүрiңiздер, балалардың да жағдайын көрiп 
қайтайық. Мен асығыстау болған соң айтқаным едi. Үш күннен 
соң обкомның бюросы, келесi күнi пленумы. Соған дейiн екi-үш 
шаруашылықтағы малшы жастардың жағдайымен таныспақ 
едiк.

Бұл шынында да Тәңiрберген болатын. Бұдан төрт-бес ай 
бұрын көршi жатқан екi колхоз бiрiктi де Тәңiрберген парторг 
болып сайланған.

* * *

Арман бюроға шақырылған күнi-ақ облыспен хабарласқан. 
Не мәселеге дайындалу керек екенiн сұраған. Бiрақ нақтылы жа-
уап ала алмады. Сондықтан қанша батылданып келсе де, беймаза 
ойдан арыла алған жоқ. Бюро басталардың алдында облыстық 
комсомол комитетiнiң екiншi секретарына жолықты. Оның бар 
тәптiштеп айтқаны – алдағы конференция жайы. Баяндаманы 
осы бастан мұқият дайындау керегiн ескерттi. Арман «иә, дайын-
далу керек. Екi жыл мезгiлде iстеген жұмысты қорытындылау ке-
рек» деген ойды көңiлiне түйгенмен, алдағы бюро туралы ештеңе 
сұраған жоқ.

Бюро Арманға баяғыдағы тәрбие жұмысы үшiн деп 
жариялаған сөгiсiн алды.

Келесi күнi пленумда Қырғызәлi өз баяндамасында «Ақтас» 
аудандық комсомол ұйымының бiраз жұмысын жоғары бағалап, 
басқаларға үлгi еттi. Пленум соңында Арман облыстық ком-
сомол комитетiнiң бюро мүшесi боп сайланды. Оны ойлан-
дырып тастаған мәселенiң өзi осы болатын. Кеше ғана алдағы 
конференцияға дайындалу мәселесi сөз болған. Бұл осы мезгiлде-
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гi атқарған қызметiң талқыға түседi, өмiрдiң комсомолдық шақ 
деп аталатын бiр белесiнен қалай өткенiңе баға қойылады, тiптен 
осы бағаға қарап алда тұрған асуларыңды да меңзеп алуыңа бола-
ды деген қорытынды болса керек едi. Ендi болса, мiне, жастардың 
иә алғысын, иә қарғысын айтар мезгiл жақындағанда аудан 
көлемiнен асып, облыс көлемiндегi бiр мiндеттi және жүктеп 
қойды. Мұнысы қалай?

Арманның ойына баяғы алғаш комсомол мекемесiнiң 
табалдырығын аттаған күн оралды. Содан бiрте-бiрте кейiнгi 
оқиғалар ой елегiнен өте бастады. Кейбiр кездегi қылықтарына 
бүгiнгi күннiң биiгiнен қараса, өзiне де күлкi боп көрiнедi.

Сол бiр ыза шақырмай, күлкi ғана тудыратын шақтарды ой-
ына алғанда, әлгi бiр мазасыз ойлар өзiнен-өзi тарап жүре бердi. 
Ол ендi, «мейлi, жастардың өзi шешер» деген қорытындыға келдi 
де, баяғы салмақтылығына қайта түсiп, жүре бердi.

Иә, ол әлi де алдында талай белес тұрғанын бұл кезде сезген 
жоқ едi.

Түсiнiктеме

1. Арман – Қ. Тұрсынқұлов, Р. Әбдiрайымов, Ж. Шарахым-
баевтардың жиынтық бейнесi.

2. Парторг – сол тұстағы «Қызылтаң» колхозының партия 
ұйымының хатшылары: Жетпiсбаев, Әйтенов, т. б. жиынтық 
бейнесi.

3. Ұлан – сол тұстағы «Қызылтаң» колхозының озат колхозшы-
сы, қазiр Қазығұрт ауданының Құрметтi азаматы Ғұлам Iлебаев.

4. Дариға – сол кездегi «Қызылтаң» колхозының озат кол-
хозшысы, өмiрден ертерек өтiп кеткен.

5. Рахым – кезiнде «Қызылтаң» колхозы комсомол ұйымының 
хатшысы болған Рахым Сатаев.

6. Аудан ақыны – Қазақ ССР-iнiң мәдениетiне еңбек сiңiрген 
қайраткер Өмiрсерiк Қалдыбаев.

7. Қуаныш – сол кездегi аудандық комсомол комитетiнiң 
нұсқаушысы Қуаныш Жолаев.

8. Тәңiрберген – сол тұстағы бiлiктi ұстаз Тәңiрберген Тас-
танбеков.
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9. Қырғызәлi Әжiбеков – сол тұстағы облыстық комсомол 
комитетiнiң хатшысы Өзбекәлi Жәнiбеков.

10. Сәнен – автордың қиялындағы қазақ қыздарының жиын-
тық образы.

11. Сұстанбек Хұсайынов – сол тұстағы аудандық партия 
комитетiнiң бiрiншi хатшысы Хұсайын Бекiшев.

12. Назарбек Төлепбеков – сол тұстағы аудандық партия 
комитетiнiң хатшысы Төлепбек Назарбеков.

13. Зұлпыхар – сол тұстағы аудандық комсомол комитетiнiң 
сектор меңгерушiсi Зұлпыхар Әбдiрасылов, қазiр Жазушылар 
одағының мүшесi.

14. Байедiл – сол тұстағы аудандық милиция бөлiмiнiң бастығы 
Байедiл.

15. Сейiлханов – сол тұстағы «Киров» колхозының бастығы 
Сейiлхан Аралбаев.

16. «Ынтымақ» колхозының комсоргi – сол тұстағы «Киров» 
колхозының комсоргi Әбжаппар Әбдiқұлов.

ЕСIҢДЕ МЕ СОЛ БIР КЕЗ?..

«Сердце в огне и в огне не таю,
каждый имеет любовь свою». 

Г. ГАБИДЗЕ
I

Шiркiн, сол күнгi күлкiң...
Мен өмiрiмде сенiң мұндай бейпiл ақкөңiлiң, шат жүрiсiң, 

әсем күлкiң болар деп ойлаған емес едiм.
Осы бiр күн менiң арманым болушы едi, көз тойғыза көрсем 

деушi ем сол күндi, бiлсем деушi ем сол сырды. Құлақ құрышын 
қандыра тыңдағым келушi едi сол әндi, байқасам деушi ем сол 
сәндi. Бiрақ ол тек көңiл қиялы болып қала берушi едi, алыстағы 
сағым едi, аялаған арман едi.
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Бүгiн соны көрдiм.
Әттең, әлде қайдан келерiн бiлмей, аялай күткен арманыма 

бiреулердiң ортақ болғаны өкiніштi-ақ. Дегенмен амалым не, 
ашылмаған сырды ақтарып, ескi жараны да жаңғыртқан өзiңсің.

Сол әннiң аты қалай едi? Есiңде болар, әлгi Шәмшiнiң әйгiлi 
әндерiнiң көлеңкесiнде қалып жүрсе де, сол бiр әннiң көңiлдi 
көпсiтетiн кұдiретi бар екенiн ешкiм ескере бермеушi едi ғой. Ол 
туралы да бiз талай айтысып ек.

Шыға келсең алдымнан күлiп тағы
Атпас па едi өмiрдiң үмiт таңы...

Мiне, мiне... Бұл әннiң ызыңы менiң құлағымнан кетер емес. 
Құлақтан емес-ау көкіректен, көңiлден. Көкiрекке түскен таң-
баның өше қоюы қиын екенiн өзiң талай айтушы едiң ғой. Сол 
көкiрекке жазылған ән әлi сайрап тұр, Шәмшi кешiре көрер, тек 
сенiң ғана әнiң болып сайрап тұр. Мен үшiн айтылмаса да мендiк 
болып сайрап тұр.

Естiген сайын осындай әндi композитор дейтiн ағайындар неге 
жазды екен деп ойға қаламын. Жазбай-ақ қойса нетушi едi. Әй, 
адам жүрегiнiң желбесiктерi-ай, семiп қалғанды да балқытамыз 
деп жүрiп, кей-кейде мөлдiр бұлақ ерке толқынды мұзға ай-
налдыратындарыңды сезбейсiңдер ғой.

Мiне, бiрдi айтып, бiрге кетіппiн. Кешiре гөр. Сонымен, сол 
күнгi сенiң күлкiң...

Жоқ, құрсыншы, басынан бастайыншы...
Жастық көңiл, жарастық өмiр әркiмде де болар-ау. Жарасып 

жатқан өмiрдi қайдам, жастық көңiл дейтiн болады ғой, өкiнішке 
қарай бола бередi.

Сол күндердiң бiрi едi.
Кәрiм екеумiз өмiр туралы көп толғанатынбыз. Айтысымыз 

көп болса да ойымыз айқаса бермейдi. Әңгiменiң көбi – балалық 
дейтiн балдың шынымен-ақ таусылуы. Бiз бiлмейтiн азаматтық 
деген ауылға ауысу кезеңiн кеңесе-кеңесе ернiмiз кезеретiн. Осы 
кезде сен кездестiң.

Ол былай болып едi...



139

Кәрiм екеумiз де оқуды бiтiрiп, ауылға қайтып келдiк. Дип-
лом аларда менi жұмысқа институттың өзiнде қалдырмақ болып 
едi – келiспедiм. Кiм бiледi, әлде келiсе қою керек пе едi, онда бұл 
жағдайдың бәрiнен сен де, мен де тыс қалар ма едiк. Кәрiм де ау-
ылдан алыс кеткiсi келмептi.

Алғашында ет қызуымен жұмысты жапырып тастардай 
кiрiстiк. Басқа шаруамен онша жұмысымыз бола қоймады. Ан-
да-санда киноға барғанымыз болмаса, көңiл көтерер кеш, сауық 
дегендерден де сырт жүремiз.

Сол шыға қалған күнде де жұбымыз жазылмайды, ылғи 
бiрге барамыз. Бұнымыз жұртқа ерсi көрiнедi екен. Оны таныс 
жiгiттердiң бiрi айтқан. Оның өзi де қызық болатын.

Күз барлық жасылды жапыра келсе де, өзiнiң де сүрiнетiн 
күнi болады ғой. Осы бiр мезгiл әсiресе оңтүстiкте әсерлi болып 
көрiнушi едi. Әлде бiзге солай ма, ол жағы беймәлiм.

Аспанды бұлт торлап, жерге жапалақтап қар түсiп жатқан. 
Бұл қыстың нышаны болса да, жер жылуын бере қоймаған, 
әлi де болса жұрт оранып-қымтанбай-ақ пальтоның жағасын 
ықтап, ашық-жарқын жүрген мезгiлi. Жапалақтап жауған қар 
да жерге баяу ғана кiбiртiктеп түсiп жатыр. Ала жаздай жердi 
билеп жатқан шаңның шабынан түртiп алмайын дегендей мiнез 
бiлдiредi.

Мен күз бен қыстың осы бiр кездесе салып, қоштасатын мезгiлiн 
аса жақсы көрушi едiм. Иығыма ала жаздай жалғызсырап тұрған 
пальтомды iле салып, төңiректi аралап ұзап кететiнмiн. Мұны 
Кәрiм де жанындай жақсы көредi.

Сол жылы қыс нақ осылайша келдi.
Бiз, Кәрiм екеумiз, бала кезiмiздегiдей алақайлап тұра 

шаппасақ та, қойнымызды қуанышқа толтырып алып, далаға 
қарай тарттық. Ұстарадан сақал түгiлi, иектiң өзi де мезi бола 
бастаған шағымыз ғой. Сонда да болса қар лақтырып ойнап 
келемiз.

Бiр кезде анадайдан бiр «Қыз Жiбек» көрiндi. Үстiне киген киiмi 
желеңдеу, басына биязыдан тоқылған шәлiнi бос салып алыпты. 
Қардың ызғарынан ептеп шiмiркенсе де жүрiсi сылқым. Шама-
сы, бiз сияқты қарды сағынып-ақ қалса керек, ызғырықпен ойнап 
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келедi. Шәлiсiне қонған қарды әлсiн-әлсiн қағып қояды. Оның да 
оңай ажырағысы жоқ секiлдi. Бiрi түссе, бiрi қонып, жiпке тiзген 
моншақтай жоғарыдан төгiле түседi. Әйтсе де аспаннан түскен 
ақ ұлпаның бәрi соның ғана басына түскендей әжептәуiр ағартып 
тастапты.

Кәрiм мырс етiп күлдi.
– Ананы қара, Шәкен. Табиғаттың өзi-ақ басына ақ орамал жа-

уып, келiн етейiн десе, әне бiр қыз көнбей келедi.
– Аспан адыра қалып, жерден-ақ табылар ондай күш, – деп 

мен де күлген болдым. Басқа сөзге бармағанбыз.
Алғашында көз тiккенмен аздан соң ажырап қалғанмын. 

Тiптен қай жағымнан көрiнгенiн де ұмытыппын. Кездесiп 
қалармыз деген ой келген жоқ. Бiр кезде атамзаманғы ескi 
арықтың ернеуiне келе бергенiмiзде Кәрiм менi қарғытып қалды 
да, домалаң ете түстiм. Аз болса да жер ағарып қалған, Кәрiмге 
көмектесуге дайындалғандай-ақ қар дегенiң қойны-қонышыма 
толып қалды. «Қап бәлем, сенi ме» деп кiрпiгiмдегi қарды қарып 
жiберiп, орнымнан көтерiле бергенiмде, қолтығымнан бiр қол де-
мей бердi. Менiң де iздегенiм осы ғой. «Ендi көрерсiң көкеңдi» деп 
иығыма салып атып ұрдым да, үстiне умаждай құладым. Қабат 
құлағандықтан байқамай қалдым ғой деймiн, әлде бар ойым 
Кәрiмнен қарымта қайтару болғандықтан, көңiл бөле қоймадым 
ба, әйтеуiр, умаждап жатқанымның кiм екенiн байқамай 
қалыппын. Қойнына ұлпа қардан сүңгiтiп-сүңгiтiп жiберейiн деп 
жармаса бергенiмде, кеудесi жұмсақтау тидi. Оған да дес қоймай 
астыма басып алмақ болып ептейлене түскенде денем дiр етiп, 
ыстық отпен қарып алғандай болды. Бұл күнде алысып жүрген 
Кәрiмнiң денесi сияқты емес, жұмсақтау ма, мамық па, әйтеуiр, 
бұрын мен сезбеген бiрдеңе.

Осы кезде барып умаждап жатқаным өз досыма ұқсамайты-
нын байқадым. Айналып қарай беремiн дегенiмше... Масқара-ай, 
көзiм тас төбеме шықты. От қарып алғандай ыршып түссем де, 
орнымнан тұрмай.

– Сен кімсiң? – деппiн әлден уақыттан соң шынашағымды жер-
ге тiреп, қатарласа жатқан күйiмнен қозғалмай. Ол да кеудесiн 
көтерiп отырғанмен орнынан тұруға жұлқынып жатқан жоқ. Еп-
теп көкiрегiне жабысқан қарды сiлкiп тастап тiл қатты.
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– Өзiңiз кiмсiз?
– Адаммын.
– Мен адамға ұқсамаймын ба?
– Ұқсайсың ғой. Сонда да кiмсiз дегенiм де!?
– Сонда да солмын.
Өзi ренжулi емес, қайта күлiп тұр. Мен де күлген боламын.
– Мұнда қайдан келдiңiз?
– Аспаннан түстiм.
– Анау аспаннан ба?
Мен иегiмдi көтерiп едiм, ол сұқ қолын шошайтып көрсеттi,
– Ие, анау аспаннан. Бұлттың арасынан.
Мен сол жантайған күйiмде жатырмын, ол орнынан және бiр 

көтерiлiп, тiзерлеп отырды.
– Қарды сiз әкелдiңiз ғой сонда.
– Ренжiсеңiз, сiздiң басыңызға түсiрмей-ақ қояйын.
– Төбеме қолын қалқалады. Өзi әлi де күлiмсiреп отыр. Мен 

не iстерiмдi бiлмедiм. Бiрақ осы бiр шақтан айырылып қалғым 
келмейдi. Қозғалсам ғайып болып кететiндей көрiнедi. Тапжыл-
май жатып алдым. Аузыма сөз де түсетiн емес. Ендi өзi тiл қатты.

– Сiз қайдан келдiңiз?
– Мен бе? Мен жерден шықтым.
– Нақ осы жерден бе?
– Иә, нақ осы жерден.
– Қызық екен. Қайта кірiп кетiңiзшi.
– Онда мен қайда барам? – деген дауысқа екеумiз де жалт 

қарадық. Жағада тұрған – Кәрiм. Ол нақ бiр атамзаманғы арықта 
шағын суға қайырлап қалған балықтарға қарағандай тапжыл-
май тұр. Оның жүзiнен не ойлап тұрғанын түсiну қиын. Әйтеуiр, 
сезiлетiнi – мыналарыңа жол болсын деген сұрау. Бейтаныс қыз 
оған да өзi жауап бердi.

– Өзiнiң тұрғысы келмейдi ғой, Кәрiм аға. Көмектесейiн десең, 
қолыңды қағады. Тiк жүру ұнамаса, еңбектеуiңе баса берсiн.

«Мiне, қызық! Сонда мына қыз Кәрiмдi танитын болып шықты 
ғой. Әлде, жаңа Кәрiм өзi танып тұрып, менi осы қыздың көзiнше 
әдейi қағытты ма екен. Солай ғой, шамасы. Онда тұра тұр, бәлем, 
қазiр мен саған көрсетермiн қыз көзiнше әжуалағанды».
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– Кәрiм, ана келе жатқан кiм? – дедiм.
– Қайда?
Кәрiм мойнын керi бұрды. Қыз да солай қарады. Маған 

керегiнiң өзi де сол емес пе, қарғып тұрып Кәрiмнiң аяғынан ша-
лып қалдым. Ендi манағы мен жатқан жерде Кәрiм жатыр. Ұлпа 
қарды қос уыстап алып тықтым-ай қойнына аямастан.

– Қойшы, Шәкен, жетер ендi. Екiншiлей бұлай етпеймiн.
Кәрiм абайсызда аяқ астына түсiп қалғандықтан, есiн жия 

алмай жатыр. Бар әрекетi – алақанымен бет-аузын қорғаштай 
бередi. Оның «құлдық, құлдық!» дегенiне қарайтын мен жоқ, 
езгiлей түсем.

– Сiз тiптен қоймадыңыз ғой, ағасы. «Құлдық!» дегенде қояр 
болушы едi. Онда мен сауға сұрайын. Сауға, ағасы, сауға!

Қыз қолымнан ұстады. Мен қызып кетсем керек, сауғаны 
тыңдайтын емеспiн, қолын қағып тастадым.

– Тұра тұршы қарындас, мен бұған бiр-екi жентек қар жегiзiп 
алайын. Сылаң болады.

Қарды сығымдап жентектей бастадым. Қыз алғаш үнсiз тұрып 
қалды. Бiр кезде:

– Онда өзiңiзден көрiңiз, ағасы, – деп иығымнан тартып қалды, 
– Көрiм аға, тұрыңыз.

Оны жалындырып жатқан Кәрiм ағасы жоқ, орнынан қарғып 
тұрды. Ендi шалқамнан түсiп қарда мен жатырмын. Кәрiммен 
алысып-ақ көрер едiм, қыздың қолын қайта қағып жiберудi на-
мыс көрдiм. Ол әлi де күлiмсiреп тұр. Кәрiм болса, қыздың бетiне 
таңырқай қарайды. Бұл менi ойландыра түстi.

– Кәрiм, жеңiлгенiмдi мойындаймын, одақтасың кiм? Соны 
айтшы!

– Кiмi қалай? Сен бiлмейтiн бе едiң? Бұл, бұл... қарындас.
– Қай қарындас?!
– Иә... әлгi, әлгi...
– Аспаннан түскен қарындас, – дедi бейтаныс қыз.
– Иә, аспаннан түскен қарындас...
Бiз қыз екеумiз қосыла күлдiк. Кәрiм қысылып қалды. «Қа-

рындасының» бетiне тiгiлiп тұрып:
– Атың кiм едi, қарындас? – дедi.
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– Әлгiнде айттым ғой, Кәрiм аға, – дедi ол.
– Есiтпей қалыппын.
– Аспан қызы, – дедiм мен әлi де күлкiден тыйыла алмай.
Осы бiр сөз қақтығысы менiң де орнымнан тұрып, өздерiнiң 

қатарына жақындауға сеп болды.
– Ал ендi екеуiңдi қарға аунатайын ба?
– Әлi тойған жоқсыз ба, аға, – дедi қыз.
Мен тұра ұмтылып едiм, қаша жөнелдi. Анадай жерге барып, 

қолындағы жентектеген қарын маған қарай атып жiберiп:
– Алыңыз ағасы, баратын жерiңiзге ала кетiңiз, – деп жүгiре 

жөнелдi.
– Атыңды айтсайшы қарындас, кiмсiң?
– Аспан қызымын, ағасы, бұлттың ар жағынан түстiм, – дедi 

мойнын бiр бұрып.
Бiз Кәрiм екеумiз аң-таңбыз.
– Табиғатпен қанша алысса да, мына қыздың басына ақ орамал 

жабылды-ау, – дедiм мен.
– Менiң атымды қайдан бiлген, – дедi Кәрiм болса ойлана 

түсiп.
Сенi бiлмейтiн адам бар ма? – дедiм мен. – Ондай жан жер 

басып жүру правосынан айрылады ғой.
– Қойшы дiлмарсығаныңды. Маған десе аспанына қайтып 

ұшып кетсiн. Бұрын көрмеген адамым болған соң айтып келе 
жатқаным ғой.

– Мен де әзiлiм тасып бара жатқаннан айтып келе жатқаным 
жоқ. Шынында да кiм болды екен бұл? Өзi өте ақкөңiл, жайдары 
жан екен. Күлiмсiреген келбетiн айтсаңшы. Жақсы қыз екен...

– Не дедiң? – дедi Кәрiм.
– Жақсы қыз екен.
– Жақсы қыз екен, бiрақ жалт еттi де жоқ болды.
– Неге жоқ болады?
– Аспан қызымын деген жоқ па.
– Оны әзiлге айтады ғой.
– Әзiлге айтса да, шынын айтты. Бiздiң ауылда мұндай қыз 

жоқ. Сондықтан жалт еттi де жоқ болды дей бер.
– Оны ойланып көру керек.
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– Ал онда ойлана бер, – дедi Кәрiм қораға кiре берiп.
Бұл кезде бiз де үйге келiп қалып едiк. Қар да қоюланып 

үдей түскен. Бұл мезгiлдiң ендiгi қызығы бөлмеде отырып, 
жапалақтап түскен ұлпа қардың ұшқынын терезеден көрiп оты-
ру. Бiз солай еттiк.

* * *

Мiне, мен сенi алғаш рет осылай көрiп ем. Ол кезде сен аспан 
қызы едiң. Бұлттың ар жағында жүр едiң. Арамыз ақселеу тұман 
да емес, қоп-қою қара бұлт едi. Бiрақ ұлпа қары бар бұлт едi. 
Бұлт ыдырар, қар толастар деп ойламаған едiм мен ол күнi. Бiрақ 
басыңа ақ қардан орамал жапқанымыз рас болатын.

II

Бұл күнгi Кәрiм екеумiздiң әңгiмемiз адам мiнезiнен ары 
асқан жоқ. Қилы-қилы кезең, түрлi-түрлi мiнез болатынын 
жұрттың бәрi де бiледi ғой, тек сол мiнездiң кейбiр кезеңде адам 
көңiлiне көбiрек әсер ететiнiн, осындайда жаныңды жадырата-
тынын айтсаңшы.

Немесе ақжарқын адам аз ба, көңiлдi күлкi көрмеппiз бе? 
Бәрiн де көрiп жүрмiз, бәрiн де бiлемiз. Тек осындай көңiлдiң бiр 
көсiлiп көкке көтерiлген мезгiлiндегi адам мiнездерiн айтсайшы. 
Мұндай кезде езу тартқаны күлгендей, күлгенi қуанғандай бо-
лып көрiнедi. Ол күнi бiз сенiң күлкiңдi, сенiң әзiлiңдi көңiлдiң 
көпсiгенiне жорығанбыз да қойғанбыз.

Тiптi соңынан түр-әлпетiңдi көз алдымызға елестете ал-
май әурелендiк. Әзiл-оспақпен әлектенiп жүрiп, бетi-жүзiңе 
көз қиығын да салмасақ керек. Тек сондағы бiр мiнезiң, әсiресе 
«Аспан қызымын, ағасы» деп жүгiре жөнелгенiң көңiлге киноның 
лентасындай болып, анық түсiп қалыпты.

Шынын айтайын, бiз сенi сол кездесуден кейiн iздейiк деген 
ойға келгенiмiз жоқ. Оған мүмкiн Кәрiмнiң «iздегенмен таба ал-
маймыз» деген сөзi әсер еткен болар, әйтеуiр, iздегенiмiз жоқ. 
Тiптi ұмытып та кеттiк, өйткенi сенi жоққа санадық қой.
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Осылайша бiраз уақыт өткен. Қыс қаһарына мықтап мiнген. 
Әлемнiң бәрi ақ ұлпадан көрпе жамылып, ағаштар ажарынан 
айрылды, өзендегi мөлдiр су мұзға айналды. Бұл мезгiлдiң де өз 
әсемдiгi бар, өз қызығы қытықтайды. Бiздiң ауылдың төңiрегiнiң 
де өз ерекшелiгi болатын. Батыс жағы түгелдей кiшiгiрiм төбелер 
де, ал шығысында ауыл бойын ұзыннан қуалап өзен ағып жату-
шы едi.

Демалыс мезгiлiнде жастардың көбiрек жиналатын жерi 
де осы екi орын. Батысында жота-жотаны қуалап шаңғы тепсе, 
шығысында мұзға сырғанайтын. Бiр демалыста шаңғы тебуге бiз 
де шықтық. Бiрақ жұрттан бiр өзгешелiгiмiз аяғымызға шаңғы 
байлағанымыз болмаса, қолымыздағы таяққа таянбасақ, тiк тұра 
алмаймыз. Төбеден сырғанай қалсақ, жарым жолда-ақ төңбекшiп 
жатқанымыз. Дегенмен жұрттың әжуасына тапқан өз амалымыз 
да бар.

Бiрде жiгiттердiң бiрi:
– Сен екеуiң елден ерекше сырғанайсыңдар. Жолда бiр түс-

тенбесеңдер, етекке жете алмайсыңдар ма? – деп едi, Кәрiм 
ойланбай-ақ.

Сен шаңғыны не үшiн тебетiнiн бiлемiсiң, – дедi. – Асығатын аң 
қуып бара жатқан жоқсың. Етек сен бармасаң да ешжаққа қашып 
кетпейдi. Ең қызығы, төбенiң үстiнен бiр қарғып кетiп, көкірегiндi 
кере ашып, ауаны бiр жұтып алу. Екiншi мәселе, төбенi бауыр-
лай бергенде тәлтiректеп келе жатқан тiзеңдi жазып жiберу. Сон-
да нақ сол жерге қалт тұрасың. Сол тоқтаған жерде жантайып 
жатып, алдыңдағы Алатауға көз тiгіп, ауылыңның түтінiн санап 
отырғанға не жетсiн. Әрi жеңiңнен кiрiп, қойныңды аралайтын 
төбе үстiндегi ызғырық бұл жерде болмайды. Мiне, бiз Шәкен 
екеумiз сол үшiн аялдаймыз. Тек мына шаңғы дейтiн бәлен стан-
ция, вокзал дегендi түсiнбейдi, сондықтан амал жоқ, құлауға тура 
келедi. Немесе, өзiң нақ сол жерге барып кiлт тоқтай қойшы.

Әлгi жiгiт Кәрiмнiң сөзiне сене қойған жоқ шығар, бiрақ 
шынымен-ақ сырғанай жөнелді. Кәдiмгi бiздiң «аялдамамызға» 
жете бергенде кiлт тоқтай қоймақ болып едi, екпiнiмен жерден 
едәуiр көтерiлiп барып етпетiнен құлады. Өйткенi нақ сол бiр жер 
төбенiң бауырынан тартқан белбеу сияқты бiлеуленiп тұратын. 

10-269
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Бiздiң өте алмайтынымыз да сол төбенiң белдеуi ғой. Сондықтан 
бұл жiгiттiң де неге домалағанын бiлiп тұрмыз. Қасына барып бiз 
де тоқтағанымызда Кәрiм:

– Қалай екен? Бiз жамбастай жантаюшы едiк, сен, тiптен тор-
педадай атылып барып, мұрныңды тiремесең, тоқтай алмайды 
екенсiң ғой, – дедi.

Ол жiгiт үстi-басын қағып-сiлкiп алды да, бiзге күлiмсiреп бiр 
қарап қойып, ылдиға қарай тартып отырды.

Мiне, бүгiн және төбеге шығып келемiз. Төбе басында жастар 
көп екен. Бiрi жоғары шықса, бiрi төмен түсiп сапырылысып жа-
тыр. Кәдiмгi орнымызға келiп, қатарға қара қоса бергенiмiзде 
бiр байқағаным – оң жағымызда бiр қыз тұрған. Кәрiмдi қайдам, 
оған көп көңiл бөлiп тұрған мен жоқ.

Бiр кезде:
– Кәрiм аға, кеттiк! – деп сырғанай жөнелгенде жалт қарасам, 

арқан бойы алға кетiп қалыпты. Тани алмадым. Осынша көптiң 
iшiнен қалай танисың. Бәрi де денелерiн бұлтитып-бұлтитып 
инкубатордан шыққан шөже құсап спорттық киiмiн киiп алған. 
Денесiнiң аумағына қарап ажыратпасаң, өз туысыңды да тани 
алмай қалуың мүмкiн. Кәрiмге қарасам, көзiн содан алмайды. 
Мылтығын оқтап тұрған мерген секiлдi. Өйткенi әлгi шаңғышы 
қыз бiздiң белдеуге барғанда бiр жағына қарай қисая кеттi. Осы 
кезде барып Кәрiм:

– Мынау «Аспан қызы» ғой, кеттiк! – деп сырғанай жөнелдi.
Алғашында аңырап қалсам да, артын ала аяғымды апыл-та-

пыл басып мен де тарттым. Кәрiм кәдiмгi аялдамаға топ еттi. Мен 
де ентелеп келем, көзiм соларда. Ажырамас аялдамаға жеттiм-ау 
дей бергенде қастарынан құйғытып өте шықтым. Құдайдың мына 
қырсығын қарашы, етекке бiр жетейiкшi деп қанша ниет етсем 
де жете алмаушы едiм, ендi әдейi құлауға әрекет қылғанда зыр 
етiп өте шықтым. Құлай алмадым, таяқ тiрейiн десем, өткендегi 
жiгiттiң мұрнын тормоз жасайтын тәжiрибесi бар, қорқамын. 
Етекке барып бiр-ақ тоқтадым. Жоғары қарасам, Кәрiмдер қатар 
отыр. Өздерi түсер деп мен де отырдым. Түсетiн емес. «Аспан 
қызы» алақанын шәпеттеп, қол бұлғап шақырады. Амал жоқ, 
жоғары көтерiлу керек. Әудем жерге жеткен мезгiлде:



147

– Шәкен аға, сәлеметсiз бе? – деген дауысқа қарасам, әлгi 
қыз құйғытып келедi екен. Мен қағып алатын адам сияқты 
құлашымды кең жайып тұра қалдым. Осы екпiнiмен келсе, 
құшағыма ене кететiн сияқты. Бiрдемелердi сөйлеп тұрмын. 
Жоқ, оның менiң құшағымда жұмысы болмаса керек. Қалт еткен 
қалып бiлдiрмейдi.

Қасымнан өте берiп:
– Қуып жетiңiз, аға, – деп күлiп кеттi.
– Қайда барасың, қарындас?
– Аспанға, Шәкен аға!
Шаңғының үстiнде өзiм қалтырап жүрiп, оны қуып жететiн әл 

қайда, ақырындап қозғалып артыма қарағанша ол етекке жеттi. 
Сонда бiр-екi қыз тұр едi. Солардың қасына барып, қолын бiр 
бұлғады да, ауылға қарай жылжи жөнелдi. Артыма қарасам, 
шаңғысын иығына салып Кәрiм келедi. Қарға отырдым. Ол 
қасыма келдi.

– Практикаға келген қыз екен.
– Қайдан келiптi?
– Қайдам.
– Аты кiм екен?
– Бiлмеймiн.
– Қайда тұрады екен?
– Бiлмеймiн.
– Қанша уақытқа келiптi?
– Бiлмеймiн.
– Ендi не бiлесiң?!
Дауысым қаттылау шықты-ау деймiн, ол бетiме бажырая 

қарады да:
– Ештеңе бiлмеймiн. Керек болса өзiңнiң де тiлiң бар ғой, – 

дедi де, алға жүре бердi. Соңынан iлбiп келем.
– Сен коньки тебудi ұмытқан жоқсың ба? – дедi ол бiр кезде 

артына бұрылмай.
– Неге ұмытайын, тебе бiлемiн.
Тебе бiлетiнiм рас. Бiрақ соңғы кезде бұл балалардың ойыны 

деп өзiмiзше есейiп, қойып кеткенбiз, қасына ентелей түстiм.
– Оны неге сұрадың?
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– Кешке өзенге барып коньки тебейiк.
– Онымен он жылдықта қоштаспап па едiк. Сондағы сыйлық 

еткен iнiшектерден қайта қалап алмасақ, қайдан табамыз.
– Қазiр барып сатып аламыз.
Және үнсiз келемiз. Жазыққа түскен соң шаңғысын аяғына 

қайта байлады. Мен де тұрдым қатарына.
– Дегенмен өзi қызық қыз екен, – дедi Кәрiм жылжи берiп.
– Сендер не сөйлестiңдер, соны айтшы, – дедiм мен.
– Бәрiн айтып берейiн бе?
– Иә, бәрiн.
– Ал тыңдай бер онда.
Ол:
– С приездом, Кәрiм аға!
Мен:
– Отырған орның жайлы болсын, қарындас!
Ол:
– Рахмет... Оу, мына кiсi ауылына аялдамай өтiп кеттi ғой 

(Бұны сен жанымыздан жалт бергенде айтты).
Мен:
– Ол кiсi шаңғы тепкенде қардың шаңын шығарады.
Ол мырс етiп күлiп алды:
– Қардың?! Жердiң шығар. Мен таң атқалы ол кiсiнiң осы аял-

дамадан ары асқанын көрген жоқ едiм ғой.
Мен:
– Онда әншейiн демалуға тоқтайтын.
Ол:
– Солай деңiз. Ол кiсiнiң аты Шәкен ғой.
Мен:
– Оны қайдан бiлесiз?
Ол:
– Өз атыңызды атағанымда таңданған жоқ едiңiз ғой.
Мен:
– Дегенмен...
Ол:
– Дегенмен бiлген жақсы.
Мен:
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– Сiз қайдан келдiңiз?
Ол:
– Қаладан практикаға келдiм.
Мен:
– Атыңыз кiм?
Ол күлiмсiреп:
– Аспан қызы.
Мен:
– Дәлiрек айтсаң.
Ол:
– Дәлiрек пе? Дәлiрегi, бұлттың ар жағынан...
– Сiздерде коньки тебе ме?
Мен:
– Тебедi.
Ол:
– Мұз айдыны қай жерде?
Мен:
– Бiздiң айдынымыз айналаның бәрiн алып жатыр. Анау 

өзеннiң мұзының бәрi айдын. Сонда тебемiз.
Ол:
– Дұрыс екен... Сау болыңыз, Кәрiм аға. Менi етекте қыздар 

күтiп тұр екен. Бiз қайтуымыз керек...
Мен:
– Қарындас...
Ол:
– Аспан қызы...
Ал бұдан арғы әңгiменi жолда өзiңе айтып кеттi ғой. Есiткен 

шығарсың адресiн.
Мен Кәрiмнiң «қайту» деген сөзiне жармаса кеттiм.
– Қашан? Қайда қайтады екен.
– Оны мен қайдан бiлейiн.
Мен Кәрiмге көзiмдi алартып бiр қарап едiм, ол маған үш 

саусағын көрсеттi.
Бiз үйге келген соң, «жұмбақ қыз» туралы және бiрталай 

әңгiме жасадық. Өзiмiзше ат қойып, айдар тақпақ боламыз. Бiз-
дiң ауылымыздың қос бүйiрiнде бақандай-бақандай екi үлкен 
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қала болатын, ондағы институттардың санының өзi қос цифрмен 
саналады. Бейтаныс танысымызды соның қайсысына телiрiмiздi 
бiлмей басымыз қатты. Практикаға қай мекемеге келгенiн сайтан 
бiлiп пе, мекемеден көп неме жоқ, оның қайсысынан iздерсiң. 
Келiп-кеткiштер бәрiнде де баршылық болатын, бар тауып көр.

– Ей, бiзге сол «Аспан қызының» не қажетi бола қалды. Жердiң 
қыздары-ақ жетпей ме, олар да желкемiздi тесiп шыға қоймас. 
Неге бас қатырып отырмыз, – дедiм мен әлден кейiн.

– Өзiң емес пе ежiктеп отырған. Ал қойдық, ендеше.
Мен өз ойыммен өзiм әлек болып бiраз отырдым. Кәрiм де 

қарап жатқан жоқ. Шамалауымша, шахмат тақтасының торына 
көз жүгiрткендей ауылдың ауызға алар мекемелерiнiң бәрiн ой 
елегiнен өткiзiп жатса керек. Тек «шах» жариялайтын орынды 
болжай алмай отыр.

– Кәрiм, әлгiнде коньки сатып алайық деп едiң ғой, бармай-
мыз ба.

– Барсақ барайық.
Бiз дүкенге барып конькидi алдық та, үйге келмей-ақ сол жер-

ден өзен бойына тартып кеттiк.
Жағаға өз бәтiңкемiздi шешiп қойып, конькиге ноқталанған 

бәтiңкенi жұқа шұлықтың үстiне кие салып, мұзға да сырғанадық. 
Мұздағының көпшiлiгi таныс адамдар, бейтаныс ешкiм жоқ. 
Күндiзгi қырда сабылғанымызға мына мұз қосылған соң қал-
жыратайын дедi. Оның үстiне аласұрып сырғанай бергенмен де 
шеке томпиып жатқан жоқ, мүйiз шыға қоймайтын көрiнедi.

– Сен шынымен аспанға ұшып кеттi деп тұрсың ба? – дедi 
Кәрiм өзi шаңғы тебетiн төбелер жаққа көз салып тұрып. Бұл 
кезде мен аспанға қарап тұрғанмын.

– Жүр үйге қайтайық.
Ол қарсы болған жоқ.
Бiз мұзға апта бойы барып жүрдiк. Бiрақ «Аспан қызы» адас-

тырып кеттi. Мұзда да, түзде де көрiнбейдi. Тiптен хабары да 
естiлмейдi.

Және жексенбi келдi. Ертеңгiлiк Кәрiм екеумiз қайда баруға 
дауласып бiраз даудырастық. Мен шаңғы тебуге тауға сүйредiм, 
ол мұзға конькиге мегзейдi. Ақыры мен көндiм.
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Күннiң көтерiлгенi жаңа болса да, бiз күрт жүрiп келемiз. Бұл 
кезде кейбiр демалысқұмар жұрт мұзға келмек түгiлi, бетi-қолын 
да жумаған болу керек. Елпектеп жүрген – тек екеумiз. Өзенде 
өзiмiзден басқа ел бар-ау деген менiң көкейiме қонбайды. Кәрiм 
де күмiлжiп келедi. Дегенмен екпiнiмiзден жел есiп тұр.

Өзенге жақындай бере мұз үстiнде қалтаңдап қарауытқан 
бiрдемелердi көргенде, өз көзiме өзiм сенбедiм. Бiреулер жүрген 
сияқты. Бейсауат жүрген жұртқа ұқсамайды, жығылып-сүрiнiп 
әлектенiп жатыр. Бұл – бәрiмiздiң басымыздан өткен күй. 
Конькидi аяғыңа алғаш байлағанда қаз-қаз тұрған сәби сияқты 
жап-жалтыр мұзға сүрiнiп жатқаның. Тiптен жалғыз аяқпен 
шолтаңдайтыныңды қайтерсiң. Соның өзiнде әудем жер жүрсең, 
айшылық жол басқандай көрiнушi едi-ау, шiркiн. Бұның бәрi 
балалық кезде болатын, ал есейгенде мұздың үстiнде етпеттеп 
жатқаның ерсiлеу көрiнетiн сияқты.

Мына жүргендер – нағыз сол мұздың әлiпбиiнен аттап жүрген 
жандар. Оған көзiм анық жетiп келедi. Бiрақ балалықтан өтiп кет-
кен сияқты, ересектеу көрiнедi.

Кәрiмге қарап едiм, ол ойын бiрден кесiп айтты.
– Мұзға осы жерден түсiп, өзеннiң үстiмен барайық. Бiрден 

жетiп барғанымыз ыңғайсыз болар, қыздар көрiнедi.
– Иә, қыздар көрiнедi. Өздерi жығылып жатқанда бiз де барып 

жұдырық болмай-ақ қоялық.
Айдынға түстiк. Өзен үстi тегiс қатып қалған. Бiрде терең, 

бiрде таяз болып жайылып ағатын суға қатқан мұз кедiр-бұдыр. 
Кей жерлерiнде тiптен Солтүстiк мұхиттың болмаса да өзiмiздiң 
ауылдың айсбергтерi көрiнiп жатыр. Тегiстеу әрi ауқымы мол-
дау жерi – әлгi «тәй-тәйлер» жүрген түс. Сол кедiр-бұдырдың 
ара-арасымен жылжып келемiз. Тiптен әдейi келе жатқан адам 
сияқты болмайық деп анда-санда артымызға бұрылып, қайта ай-
налып соғамыз.

Менiң жұрттың жүзiне тiктеп қарай алмай, көзiммен жер 
шұқылап жүретiн мiнезiм белгiлi ғой, сол әдетiме басып келемiн. 
Бiр кезде Кәрiм кілт тоқтап, бүйiрiме түртiп қалды. Қабағымды 
көтерсем, қарсы алдымда «Аспан қызы» тұр.

– Аспан қызы! – дедiм мен аузыма басқа сөз түспей. Қыстың 
күнi, әсiресе ертеңгiлiк дыбыстың ұзаққа естiлетiнi белгiлi ғой, 
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менiң үнiм құлағыма шалынып қалды ғой деймiн «Жұмбақ 
қыз» бiзге жалт қарады. Тек қарап қана үлгердi. Осының өзi-ақ 
жеткiлiктi екен, келесi секундта мұздың үстiне жайғаса кеттi. 
Менiң сөзiм жүрегiне болмаса да аяғына оқ болып тисе керек. Бiз 
қасына жетiп бардық. Ол орнынан тұрған жоқ. Сол қалпында:

– Сiз кiмсiз, Шәкен аға, – дедi.
– Өзiңiз кiмсiз?
– Конькишiмiн.
– Мен ұқсамаймын ба?
– Ұқсамайсыз. Ұқсайтын адам құлау керек.
– Ол қолдан келедi ғой. Балалық кезден қалған тәжiрибе бар.
Үнiм өктемдеу шықты-ау деймiн. Әлде «конькиден құлау 

бiздiң басымыздан әлдеқашан қалған» деп бәлсiндiм бе, «Жұмбақ 
қыз» жымиып алып:

– Шаңғы тебетiн төбедегi тәжiрибе де топырлап жатыр. Тек 
қар мамықтау болар, – дедi.

Қасына отыра кеттiм. Тосылғаным ғой. Ол және тiл қатты.
– Қайдан келдiңiз?
– Мұздан шықтым.
– Мына мұздан ба?
– Иә, осы мұздан.
Ендi ол күлiп жiбердi. Орнынан тұрмақ болып, қолын Кәрiмге 

ұсына берiп:
– Ендеше, мұзыңызға ескертiп қойыңыз, жұртты жазықсыз 

жазалай бермесiн, – дедi маған қарап.
– Ақысын төлеңiз.
– Қалағаныңызға көндiм.
– Аты-жөнiңiздi айтыңызшы.
– Атым – Нәбира, жөнiм – студентпiн. Коньки тебудi жөндi 

бiлмеймiн, сол кемiстiгiмдi толыстырып алуға мұзыңызға ке-
лiп мойынұсынып тұрмын. Өзiңiзден рұқсат сұрауды ұмытып 
кетiппiн, әрi сiздiң иелiгiңiз екенiн бiлмеп ем. Және не сұрайсыз.

– Жеткiлiктi сияқты.
– Онда рахым етiңiз. Кәрiм аға, маған коньки тебудiң теория-

сын түсiндiрiп жiберiңiзшi.
– Әуелi әлiпбиiн үйренiңiз.
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– Оған да көндiм.
Бiз қалған қыздармен де таныстық. Олар да Нәбирамен бiрге 

келген практиканттар екен. Бәрi де мұзға сырғанауға шорқақтау, 
елең-алаңнан айдынды айналдырып, елпiлдеп жүргендерi сон-
дықтан. Ешкiм жоқта жаттығып алмақ. Бiзден ептеп қысылып 
тұр.

– Жүр, кәне, Нәбира, конькидiң қағидасын үйретейiн, – деп 
Кәрiм қолынан жетелеп сырғыта бастап едi:

– Мықтап ұстаңыз, аға, аспанға ұшып кетiп жүрмесiн, – дедi 
қыздардың бiрi. Басқалары баяу ғана күлiп едi, Нәбира:

– Нақ осы жолы аспанға ұшпауға ант етейiн, тек мұз ойылып 
кетпесе болғаны, – деп сықылықтап күлiп барады.

Бiз бұл күнi мұзда көп жүрдiк. Кәрiм қолынан келгенiнше 
сайыпкерлiгiн жасап бақты. Ара-арасында шыр айналып, керi 
секірiп немесе бiр аяқтап, өнерiн де көрсетiп қояды. Бәрiмiз де 
мәз-мейрамбыз. Тiптен үстi-басымыз да мәз-мейрам, суға мал-
шынбаса да дымқыл тартпаған жер қалмады. Қайтар мезгiлде 
мен Нәбирамен қатар жүрдiм.

– Нәбира, сен бiздi қайдан танисың?
– Сiздердi танымаймын.
– Атымызды қайдан бiлесiң?
– Сол үшiн де кiнәлайсыз ба? Әлде аттарыңызды атауға бол-

май ма?
– Неге болмасын, болады ғой. Тек сұрап жатқаным да. – 

Нәбира күлiмсiреп алды да:
– Оған өздерiңiз кiнәлiсiздер, – дедi. – Бiз келген күннен бастап 

сiздердiң ылғи бiр жүретiндерiңiзге көңiл бөлгенбiз. Қайда көрсек 
жұптарыңыз жазылмайды. Тiптен ғашық адам сияқтысыздар. 
Ғашық емес-ау... – ол мүдiрiп қалды да көзiн ойнақшытып 
жiберiп:

– Айтып жiберейiн бе, аға? Ренжiмейсiз бе? – дедi.
– Айта ғой, ренжiмейiн.
– Жұбайлар сияқтысыздар.
Мен төмен қараған күйi күлiп жiбердiм. Ол әңгiмесiн қайта 

жалғады.
– Қазақ өте тату балаларды «егiз қозы сияқты» деушi едi ғой. 

Сiздердiң жүрiстерiңiз егiз қозының жүрiсiнен де қомақтылау, 
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жұптарыңыз жазылмайды. Алғашында ағайынды ғой десек, олай 
емес екенсiздер.

– Оны да бiлесiз бе?
– Бiлемiз. Бiрде таныс жiгiттердiң бiрiнен сұрап едiк, қызық 

әңгiме айтып бердi. Есiңiзде болар, өзiңiзден сұраған екен ғой.
Әрине, есiмде. Ол Кертай болатын. Бiрде көшеде қарсы 

кездесiп: «Ә, ағайындылар, қыдырып жүрсiңдер ме» дегенiнде, 
ойға ештеңе алмай «ие» дей салғанмын. Соңынан бiлсем, ол бiздi 
шынында да туысқан деп топшылап, жұбымыздың жазылмайты-
нына жағасын ұстайды екен. Қалайша екеуiнiң ойын да, бойын 
да, мiнездерiн де бiр жаратқан, – деп әңгiме ететiн көрiнедi. Кейiн 
туыс емес, тек жолдас екенiмiзді есiткенде күлiп отырып өзi ай-
тып берген. Нәбира осыны айтып тұр.

– Кертайды қайдан бiлесiз?
– Танушы едiм.
Бiз бiраз шүйiркелестiк. Тiптен батылданып кетiп, киноға 

шақырып едiк, кешке кезекшi екендiктерiн айтқан соң, амал жоқ, 
ат басын кейiн тарттық. Олар болашақ дәрiгерлер екен.

* * *

Мiне, есiңде болар, мен сенiң атыңды тұңғыш рет өзiң 
айтқандай аспанда тұрып естiп едiм. Жер емес, көк емес, мұз бо-
латын, ол ерiп кеткен соң тұрған орным кеңiстiк болды да қалды. 
Ол кезде сенi тек көзiммен ғана көрiп, көңiлге ерiк бере қойған 
жоқ едiм. Себебi табан тiрер жер болмайтын. Аяқтың астының 
бәрi тайғанақ едi, жылтыр едi, мұз едi. Көңiл де сол мұздай мөлдiр 
ғана болатын. Сенi iздеп жүрген жүректiң әмiрi емес, жастықтың 
жалыны ғана болатын.

Нәбираның күнделiгiнен
«Қыс. Февраль. Кешкі сағат 10.
Өмiр дейтiн қызық қой.
Мен мұншалыққа барар деп ойлаған жоқ едiм. Алғашында жерге 

бiр-екi тамып тайып тұратын өткiншi бұлттың бiрi болар да қалар 
деп түйгенмiн. Жоқ, олай болмады. Ендi қоюланып келедi. Қоюланған 
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сайын, көңiл де қобалжи түсуде. Көз жанары да көлегейлене түсуде. 
Көз мейлi ғой, ол әдетте алысты болжамай, аяқ астына үңiледi де, 
әлекке түсiп жүредi. Ал көңiлге не жоқ? Оның қобалжығаны несi? 
Әлде...

Шынында, өзi де қызық болды-ау. Өткен жолғы қар қылаңдап 
тұрғандағы қақтығыс көңiлдi қытықтап қана қойып едi. Ал бүгiн 
бүлiне түстi бiлем, беймазаланды да қалды. Шынын айтсам, әлгiнде 
киноға баруға өзiм мұрындық болғым келiп едi, олар ұсынған соң ерек-
шелене қалдым. Барып-ақ қайтсам да дүние бүлiне қоймас едi, бiрақ...

Мейлi, болары болды және кездесермiз. Ал сен желпiнген көңiл 
желөкпелiкке баса берме, басыл, түс сабаңа...»

ІІІ

Бiздiң елге көктем келдi.
Қырбақ болса да жердi қысып жатқан қар қанша қатуланған-

мен қаһарынан айрылып, онан соң толассыз екi күн жауын 
жауғаннан кейiн жымия-жымия жайына кеттi. Айналаның бәрi 
көл болып, арықтан асқан су қыстай тотыған қалың жолдың бе-
тiн жуып жатар. Көктем осылай көл болып келдi.

Ол қыс бойы қатайып жатқан жердiң бойын жуа келдi.
Қайың мен қарағай түгiлi, тобарсып жатқан тобылғының да 

тонын шеше келдi. Қауын мен қарбыз жеген жас баланың бетiне 
жабысқан сатпақ секiлді болған ойдық-сойдығын тазарта келдi. 
Артынан самал соқты. Ол қоңырсалқын күздiң самалы сияқты 
емес, жүректi жыбырлатып, жан тербер жылы самал болып 
соқты. Ол ой-шұңқырға қақ болып тұрған көлшiктердегi судың 
бетiн қатпар-қатпар кәрi адамның әжiмi сияқты етіп дiрiлдете 
келдi.

Осылайша қыс салқын желмен басталып, жылы самалмен 
аяқталды.

Бұдан соң жуынған жердiң бетiн сүртетiн сүлгiсi болып, бар 
әлемдi шуаққа бөлеп күн шықты. Қақ кетiп, жер кепкенше адыр-
да ылтиып-қылтиып қосқұлақ болып өскен шөптер жер бетiн 
жаба бастады.

Көктем осылай жер дүниенi көкке бөлеп келдi. Өзiнiң кiле-
мiн сүйрете келдi. Сол кiлемнiң бетiне түскен оюларын көзге 
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көрсетпес шеберлерi күнде қиып салып жүргендей, аз күннен 
соң жер бетi түрлi түске ене бастады. Жас кезiмiзде көрген жер-
де «Әкең өлгiр бәйшешек, шешең өлгiр бәйшешек» деп желкесiн 
қиятын бәйшешектердiң орнына күлгiн боп нәуiрзек, сарғайып 
сарғалдақ, қызарып қызғалдақ шыға бастады.

Бүкiл дүние құлпырды да кеттi.
Бiз Кәрiм екеумiз жақсы көретiн мезгiлiмiздiң бiрi осы бола-

тын. Бұл мезгiлдi жек көретiн жан жаһанда жоқ шығар-ау, тек 
бiздiң өзiмiзше, өзiмiзге телiп жақсы көретiн мезгiліміз болушы 
едi. Бiз гүлдi де, қызғалдақты да жұлмайтынбыз. Қайта көбейе 
түссе деушi едiк, мәпелей түсушi едiк. Бiздiң арманымыз – 
ауылдан алыстап кетiп, балтырға оралып, белуардан келетiн 
көк майсаның арасында аунап жату. Айналаң аңқыған хош иiс, 
арқаңды күн қыздырып, көкiрегiңдi жерге басып жатасың. Бiз 
үшiн бұдан артық рахат болмайтын.

Рас, мектепте оқып жүрген кезiмiзде тындырып тастамақ бо-
лып кiтап-дәптерiмiздi арқалай шығып, күннiң қызуы балқытқан 
кезде ұйықтап-ұйықтап бос қайтып, талай рет таяқ жеген кезiмiз 
де болған. Сонда да жақсы көремiз, қимаймыз. Мiне, осындай 
күндердiң бiрiнде үйде отырдық.

– Ертең қырға шығамыз ғой, – дедi Кәрiм.
– Шықсақ шығайық.
– Екеумiз бе?
– Қолдан келсе, төртеу болғанға не жетсiн.
– Төртеу... Ол қиындау шығар, қазiрше үшеу болсақ та жарар 

едi.
– Болайық.
– Нәбира саған не дедi?
– Не деушi едi, ештеңе деген жоқ. Деуi де мүмкiн ғой, бiрақ 

мен ештеңе сұрағаным жоқ.
– Міндеттi түрде сұрау берiп қана сөйлесу керек пе?
– Сұрағанға не жетсiн.
– Қарық боларсың! – дедi ол көзiн бiр алартып қойып. Мен де 

қалысып жатқаным жоқ.
– Сен де мәз болып жүрген шығарсың.
– Есуас! – дедi Кәрiм орнынан тұрып. Даусында зiл болғаны-

мен кек жоқ. Бөлме iшiн әрi-берi кезiп жүрдi. Басын аяғына 
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шiдерлеп қойғандай жоғары көтермейдi. Iзiн санап жүр. Алға 
кетiп, керi бұрыла бергенде мұрнының астына жұдырығымды 
тоса қойдым. Ол бетiме тiк қарады. Көзiнiң жанары жалынға то-
лып тұр, әрi батыл.

– Нәбираны ерте кетейiк.
– Онсыз-ақ жүрсек қайтедi.
– Мен оған сен туралы талай әңгiме айттым. Мiнезi де жай-

дары, ақылы екеумiзден асып түспесе кем соқпас, сен бекер 
тыртысасың.

– Есуас! – мен шынымен-ақ зiлденiп айттым. Айту былай тұр-
сын, жағасынан ала түстiм. – Мұны саған кiм тапсырды, не деп 
тұрсың?

– Қырға шығамыз ба, жоқ па?
– Шықпаймыз! Ал сен бұдан соң... Бұдан соң... Мен де сен тура-

лы талай әңгiме айтқанмын. Өзiң ойлан алдымен...
Осы кезде екеумiздiң даусымыздан шошып кеткендей үстел 

үстiндегi телефон шыр ете қалды. Кәрiмнiң «байланыс министрi» 
болғандағы пайдасы осы бiр анда-санда ызыңдап тұратын телефон 
болатын (Ол байланыс бөлiмiнде жұмыс iстейтiн болғандықтан, 
өзара осылай атайтынбыз).

– Ананы ал, – дедi Кәрiм сол тұрған қалпы. Телефонды алуын 
алдым. Бiрақ ар жағындағы адамның кiм екенiнде жұмысым бол-
май: «Кәрiм аға» деген үнiн есiте сала-ақ, «Кәрiм жоқ» деп зекiре 
жауап бердiм де:

– Сен ептеп есiңдi жи, – дедiм Кәрiмге. Ол үн қатқан жоқ, 
тек ыммен қолымды нұсқап тұр. Сөйтсем, трубканы орны-
на тастамаған екенмiн. Орнына қоя салайын деп тұрдым да, 
құлағыма қайта тақадым. Масқара! Трубканың микрофонын 
алақаныммен баса қойдым. Ендi қайтпекпiн, ар жағындағы 
дауысты ендi танып тұрмын ғой. Ол – Нәбира!

– Не дедiңiз, Шәкен аға? – дейдi. Не дегенімдi есiтпеген шы-
ғарсың. Сасқанымнан Кәрiмнiң бетiне бажырая қалыппын. Ол сұқ 
саусағымен бiр менi, бiр өзiн көрсетедi. Әрең дегенде түсiндiм-ау.

– Сәлем, Нәбира. Кешiрерсiң, мен сен екенiңдi бiлмей 
қалыппын, – дедiм күмiлжiп.

– Сәлеметсiз бе, әлгi сөздi маған айттыңыз ба, аға.
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– Жоқ, Нәбира, Кәрiмге айтып жатыр едiм.
Кәрiм қолын бiр сiлтедi де, терiс айналып кеттi. Мен және 

састым.
– Кәрiм аға үйде жоқ деп едiңiз ғой...
– Иә, ол жоқ.. жоқ, ойбай, ол бар, қасымда тұр.
Кәрiм бұрылып көзiн алартып тұр.
– Сiзге не болған, Шәкен аға. Телефонды Кәрiмге берiңiзшi.
Ендi оған мен көзiммен «иә, сөйлес» деп жекiп тұрмын. Тiлмен-

ақ айтар ем және естiлiп қалуы мүмкiн. Телефонның трубкасын 
ұстай сала-ақ, Кәрiмнiң дауысы жұмсара қалды.

– Жай, әншейiн Нәбира. Ол бiр кiтапты мәнерлеп оқып тұр 
едi. Иә-иә, мәнерлеп оқуға машықтанып жүр ғой. Бұрын ой-
ламай ендi есейгенде есi кiрсе не етесiң... Әрине, барамыз. Не 
дейсiң? Термосқа шай құйып алдық. Бiз, немене, түнеймiз бе сон-
да сол жерде... Мақұл-мақұл, барамыз, қазiр шығамыз.

Мен қос қолымды көкiрегiме басып, басымды шұлғып тұр-
мын. Бұл бармаймыз деген ишаратым. Оған қос саусағымды 
көрсетемiн – екеуiң барыңдар дегенiм ғой.

– Нәбира, – дедi Кәрiм. – Мына Шәкен бармаймын деп жа-
тыр... Өзiне берейiн бе? Мақұл, мiне...

Трубканы маған ұсынды. Сол трубканы Кәрiмнің маңдайына 
сарт еткiзiп соққым келiп-ақ тұр, тек... Ендi алмауға амал жоқ.

– Алло...
– Шәкен аға, – дедi ар жақтан. – Сiз шаршайын дегенсiз бе? 

Аспандағы айға да жаяу жетемiн деп желiгушi едiңiз гой. Бұл 
қалай?

– Иә, солай деп едiм. Екеуiң қыдырып келе қойсаңдар қайтедi, 
кешiрерсiңдер.

– Бiз ренжимiз, Шәкен аға. Мына Әтiркүл де ренжiп жатыр.
– Әтiркүл де бара ма?!
– Ендi қалай? Бәрiмiз барамыз. Келiңiздер, аға.
Ептеп көңiлiм сабасына түсейiн дедi. Құдайға шүкiр, төртеу 

болдық.
– Кәзiр барамыз, Нәбира, – дедiм.
Кәрiмге және бiр жекiп алайын деп кейiн бұрылсам, ол сумка-

сын дайындап, доп-боп, бадминтонның қаққышы сияқты адырда 
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алаөкпе боп жүгiртетiн заттарды нығыздап салып жатыр және 
бiрдемелер салып алды. Маған да киiнуден басқа амал қалмады.

...Төбенiң бауырында көкiрегiмiздi көкке төсеп жатырмыз. 
Анадай жерде Нәбира мен Әтiркүл бадминтон добын соққылап 
жүр. Екеуiмiздiң де көзiмiз соларда.

– Шәкен, қылжақты қой да Нәбирамен сөйлес. Уақыт жеттi. 
Ендi кешiксең, жер сипап қаласың.

– Сен қайтесiң?
– Қайткенiң қалай?
– Сен сөйлеспейсiң бе?
– Ей, сенiң есiң дұрыс па өзi. Екеумiз бiр қызға үйленемiз бе 

сонда? Тоқташы осы, өзi Нәбира саған ұнай ма, жоқ па? Ұнайтын 
болса, әрекетiңе кiрiс, ұнамайтын болса, осы бастан қояйық ши 
шығармай.

Не дейiн мен Кәрiмге. Әрине, ұнайды. Әне, ана күлкiсiн қалай 
ұмытайын. Әрқашан күлiмсiреп жүредi, көңiлi жас сәбидiң 
көңiлi секiлдi – бар нәрсеге мәз, болмашыға да бар ынты-шын-
тымен қуанады. Сұңғақ бойына қою қара қасы мен мөлдiр көзi, 
сәл iлгерi ұмтылған кеудесi жарасып-ақ тұр. Күлгендегi бетiнiң 
томпия түскенi ше? Қос бұрымы балтырына соғып жүр. Осының 
бәрi менiң ойымнан кетпейдi. Көңiлiме әбден ұялап, қонып алған 
сияқты. Көзiмдi ашсам да көремiн, жұмсам да көремiн. Тiптен 
өзiн көре алмай қалсам, көңiлiме елестетiп, сол қияли бейнеге де 
елiтiп жүредi емеспiн бе.

Кәрiмге не дейiн. Мен оның өзiн аяймын ғой. Ол не iстейдi 
сонда? Бiр қызға үйленбейтiнiмiз белгiлi, бiрақ неге бiр күнде 
кездесiп, бiр кеште үйленбеймiз сол қыздарға? Ай, қыздар-ай, 
қыздар-ай, сендер де қырсықсыңдар ғой, қосарланып бiрге кез-
десе қойсаңдар қайтедi. Сонда екеумiз де бақытты болып жүрер 
едiк, бiрге қуанып күлер едiк...

– Ұнайды ғой, Кәрiм. Тек ол келiсе қояр ма. Сен қайтесiң! 
Кәрiм күлдi.

– Сен тiптен қазiрден бастап еншiңдi алып, аспанға ұшып 
кететiн адам сияқтысың ғой. Қайтушi ем, екеуiңнiң қолтығыңнан 
алып қыдырып жүремiн. «Бұрын досым бiреу едi, ендi екеу бол-
ды, мiне, көрiңдер» деп әлемге айқай саламын. Ах, сондай күнге 
жетсек...
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«Иә, сондай күнге жетсек, шiркiн». Көңiл толқып кеттi. Кәрiм-
дi құшақтай алдым.

– Иә, жетсек...
– Айтасың ғой?
– Қалай айтамын. Айналаның бәрi жап-жарық, тiптен көз 

ұялады. Менде де ұят дейтiн бар емес пе. Қойшы, бүгiнше қоя 
тұрайыншы.

– Жоқ, айтасың. Мен сенiң көзiңдi ұялмайтын етiп нұрын алып 
қояйын. Берi қарашы.

Мен қарадым. Ол тiгiлiп қарап тұрды да, оң көзiн бiр қысып 
қойып, орнынан қарғып тұрды. Мен қозғалғаным жоқ.

– Қыздар, келiңдер берi, мына ата-бабамыз жайып кеткен кең 
даланың дастарқанынан дәм татайық, – дедi.

Нәбиралар келе жатыр. Ол «Кәрiм аға, мен жеңдiм» деп мәз-
мәйрам боп, қуанып келедi.

Баяғы менi елжiрететiн мiнезi, мен ұнататын қылығы.
Жайғасып отырған соң Кәрiм баяғы қапшықтан бiр шөлмек 

шарап алды да, термостың қақпағына құйып алып:
– Даланың денсаулығы үшiн, – деп өзi iштi. Мұнысын ұнатпай 

қалдым. Және құйып Нәбираға ұсынып едi, ол бас тартты.
– Жаңа осылай дейтiнiңiздi бiлiп, өзiм iшiп едiм. Ол жол бас-

тайын дегенiм едi, бұның қалай, – дедi ол. Бәсе, Кәрiмнiң де өз 
есебi түгел екен ғой. Бәрiмiз тым-тырыспыз. Бiр кезде Әтiркүл 
ыдысты жұлып алып Нәбираға:

– Әлгi айтқанымды iстесең, iшiп қоямын, – дедi.
– Iстеймiн, – дедi Нәбира күлiмсiреп. Әтiркүл iшiп салды да:
– Ендi өз сыбағамды берiңiз, – деп едi, оған көнетiн Кәрiм бе, 

маған ұсынды. Бәрiмiз де дәм таттық. Аздан соң Кәрiм ұсыныс 
жасады.

– Ендi мұның тiсбасарын жер-анадан сұрайық – қозықұйрық 
терейiк. Мүмкiн, рауғаш та кездесiп қалар, онда тым жақсы. 
Қозықұйрықты консерваның банкасына қуырамыз. Тамаша бо-
лады.

Бiз екеу-екеу болып, қозықұйрық терiп қыдырып жүрмiз. 
Нәбира бiрден-ақ менiмен жүргiсi келді. Мұнысы жақсылықка 
жорылып жатыр. Бiздiң жүрiсiмiз баяу, ал аналар ә демей-ақ 
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қырқалап жүрiп, қырдан асып кеттi. «Әншейiнде ауыз жаппас, 
той дегенде өлең таппастың» керi нағыз маған келдi. Аузыма сөз 
түспейдi. Қарап жүрiп ентiгiп барамын. Аузымнан шыға қалған 
бiр-екi сөздiң аяғы үзiлiп-үзiлiп, мiңгiрлей бередi. Нәбира да 
үнсiз келедi.

– Нәбира, – дедiм бiр кезде көкiректi кере бiр дем алып, тiптен 
екi иығымды да керi қарай бiр керiп қойып:

– Мен саған бiрдеме айтсам қайтедi.
– Айтпай-ақ қойыңыз, Шәкен аға. Не айтатыныңызды бiлемiн. 

Ол болмайды...
– Қалайша?! – деппiн жұлып алғандай орнымда тұра қалып. 

Ол тоқтаған жоқ, жүрiп барады. Қайта қуып жеттiм. Нәбира 
бетiме де қараған жоқ, тек сөзiн жалғастыра бердi.

– Әлгiнде Әтiркүлдiң әрекетiн байқадыңыз ба? Ол маған 
ерегесiп iштi. Айтқанымды iсте дегенi – сiздiң сөзiңiздi тыңдама 
дегенi. Бiрақ мен ол үшiн емес, ар үшiн айтып келемiн. Сiзден 
бұрын да осындай бiр ұсыныс жасаған адам бар. Келiссем соған 
келiсермiн, оны да құдай бiлсiн әлi. Көрермiз деген уәдем бар едi.

– Ол кiм? Тек соны айтшы.
– Сәкен.
– Сәкен?! – дедiм қолын ұстай алып. Есеңгiреп қалғандаймын. 

Таң атқалы арманым аспанға ұшты да кеттi, түгi қалған жоқ, күл-
талқан болды.

– Қай Сәкендi айтасың, Нәбира?
– Дәрiгер Сәкендi, сiздi емдеген Сәкендi...
– Иә, дәрiгер Сәкен менi емдеген. Ол осы ауылдан қалаға 

биыл ғана ауысып кеткен. Бiраз уақыт бiрге де жүргенбiз. Әсiресе 
Сәкеннiң мен үшiн iстеген жақсылығы – қатты науқастанған 
кезiмдегi қамқорлығы. Орталықтан шетiректегi бiр ауылға 
қыдырып барып, қатты сырқаттанып қалдым. Тез дәрiгерлiк 
көмек қажет болды. Сонда жол азабына қарамай жетiп келген 
Сәкен болатын. Ертеңiне облыс орталығынан самолет шақырып, 
қалаға алып барған да өзi. Операция жасағанда басымда тұрған 
да сол. Аппендицит дейтiн онша қауiптi ауру да емес қой, тек 
мен дәрiгерге уақтылы бармай, мезгiлiн өткiзiп алған екенмiн. 
Сол қиыншылықтан құтқарған Сәкен едi.

11-269
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– Сәкендi сен қайдан бiлесiң?
– Бiздiң институтты бiтiрдi ғой..
Сәкен көзiме елестеп тұрып алды. Нәбираның нақ қасында 

тұрғандай сезiледi. Жүрек толқуын әрең бастым.
– Кешiре көр, Нәбира. Менiң бiр-ақ өтiнiшiм – менiң әлгi 

сөзiмдi ешкiмге айтпашы. Әсiресе Сәкен есiтпесiн. Түске жоры 
да қоя сал. Өте өтiнемiн, Нәбира, түсiне көршi, қалқам!..

– Мақұл, – дедi ол.
– Ал онда кете бер.
Мен терiс бұрылып жүре бердiм. Көзiмдi жерден алмай-

мын. Әлгiндегi көгiлдiр көктем күзге айналып кеткен сияқты. 
Айналаның бәрi солғын тартты да кеттi. Манағы құлпырып 
тұрған кiлемдi бiреу терiс аударып тастаған секiлдi. Алып ұшып 
тұрған көңiл де көтерiлiп барып, қайта қонған самолет секiлдi 
жердi кезе бередi, ойды кезе бередi...

«Қалайша бiлмедiм екен. Мен қайтiп қиянат жасаймын 
Сәкенге. Азды-көптi бiр жүрмедiк пе. Жоқ, жоқ. Мен неге бұрын 
бiлмедiм екен?»

– Мен сiздi бiлетiн болар деп ойлағанмын.
– Не дедiң? – дедiм қасыма келген Нәбираға бұрылып. Сонан 

соң:
– Сен әлi кетпедiң бе? – дедiм.
– Қайда кетемiн, Шәкен аға?
– Қайда?! Анда-анда... Жоқ, тоқта бiрге жүремiз. Кәрiмдерге 

барайық
Бiз жүрiп келемiз.
– Шәкен аға, Кәрiмнiң көңiлi кiмде?
– Менде, – деппiн сөздiң төркiнiне көңiл аудармай. Нәбираның 

мырс етiп күлгенi де менi елең еткiзген жоқ.
Ол және тiл қатты.
– Мен шын сұрап келемiн, Шәкен аға.
– Ненi сұрап келесiң?
– Кәрiмнiң көңiлi кiмде?
– Айттым ғой менде деп. Жоқ, тоқташы кешiре көр, сұрағыңды 

байқамай қалыппын, ешкiмде де емес, әлi-әзiр өзiнде.
– Солай деңiз.
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– Солай...
...Үйге келген соң да Кәрiмге үн қатқаным жоқ. Бiр кiтапты 

құшақтап кереуетке құлай кеттiм. Ол да тiс жарып үн қатпады. 
Тек барып, радиолаға Құрманғазының «Көбiк шашқанын» 
қойды. Ол таусылған соң Огинскийдiң «Полонезi» кеттi. Өзi 
ұйып тыңдап отыр. Мен де әлгi кiтапты жастыққа сүйеп жайына 
қалдырып, музыканың мұңды әуенiн тыңдап, үйдiң шаңырағына 
қарап жата бердiм...

* * *

Мiне, мен сол күнi сенен үмiтiмдi мүлдем үзгенмiн, тек айыпқа 
бұйырғаным жоқ. Қалай кiнәлайын, кешiккенiм үшiн сенiң не 
жазығың бар, ұнатқаны үшiн Сәкеннiң де не жазығы бар? Жа-
расымды болыңдар дедiм де қойдым. Қайтып сөйлегенiм жоқ, 
бұрынғыша айқай-шумен жүре бердiк. Бiрақ бейнеңдi жүректен 
жұлып тастай алмадым. Оған күшiм жетпеген.

Нәбираның күнделiгінен
«Көктем. 9 апрель. Айдала болмаса да ауыл сырты.
Бүгiнгi тiрлiгiме түсiнсем бұйырмасын. Неге бұлдандым?! Не ке-

рек осы маған? Айдаладағы Сәкеннiң басын саудаға салуыма жол бол-
сын. Әтiркүлдiң әйдайына әумесерленгенiмдi қайтерсiң.

Әй, өмiр, қызықсың-ау. Аңсағаным алдымда, қуанышым қойнымда 
тұрған жоқ па едi. Неге құша түспедiм, неге қыса түспедiм құшағы-
ма. Арманымнан айырылып қалғаным жоқ па екен, құдай-ай, босқа 
қиқаңдаймын деп. Алақаныңдағыдан ажырау бiр басқа, арманыңнан 
айырылу ауыр екен ғой. Әлде Сәкенге сендiм бе? Жоқ, жоқ, онда 
менiң не жұмысым бар едi. Сәкеннiң серiлiгi болмаса, сезiмiмдi селк 
еткiзбеушi едi ғой. Әлде басқа ма?

Әй, сезiм шiркiн, секеңдей бергенiңдi қойсаң қайтедi. Сөгiлетiн де 
мезгiлiң жеткен жоқ па. Ойлан, Нәбира, ойлан. Ойнаймын деп орда 
қалып жүрме...

Айтпақшы, мен бағана Сәкеннiң атын неге айттым. Басқалардың 
атын айта салсам да асылық бола қоймас едi ғой. Аңдамай сөйлеген 
ауырмай өледi деген осы шығар. Түбiнде өзiм өкiнiп жүрмесем едi...
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ІV

Естен кетпейтiн бiр мезгiл сенi қалаға шығарып салған күн. 
Түбiнде жолға аттандыру, сапардан қарсы алу дейтiннiң өзiндiк 
бiр қасиетi болса керек. Әдетте тым-тырыс жүретiн жұрттың 
бәрi жол жүре қалсаң, аттанар мезгiлде ери жөнеледi, дырду 
боп бауырмал болады да қалады. Қарсы аларда да сол. Тiптен 
туған күнiңде де әкеле қоймайтын гүлдердi шоқ-шоғымен 
құшақтатады, мойныңа асылып, бетiңдi де иiскеп жатады. Бұл – 
бiр адамда емес, барлық елдiң бойында бар қасиет, әсiресе қазақ 
халқының қанына сiңген қасиет. Бұл бұрыннан келе жатқан 
салт болса керек. Ертеде ата-бабаларымыз жолаушы жүретiн 
ағайынының үйiне жиналып, мал сойып, масат кұрып, кiшiгiрiм 
той жасап аттандырады екен ғой. Қазiр қой сойып, қол жудырып 
жататын әдет жоғалғанмен, қызғалдақ жұлып, қойнын толтыра-
тын әдет қалған жоқ қой. Сондықтан да болар аэропорт, вокзал, 
автостанция дегендерiңдi әдетте гүл басып тұрады. Бұл жақсы 
ғой. Менiң еркiме берсе, әрбiр көшеден бiр-бiр гүл сататын дүкен 
ашып қояр едiм. Iшiмдiк сататын дүкен көше басына бiреуден, 
тiптен ауқымы кеңдеу көше болса, екеуден бар ғой. Гүлдi де со-
лай етiп сатуға неге болмайды. Болады. Тек өзiмiз енжармыз. 
Көңiлдi жадыратудың орнына, қыздырғымыз келедi, ол үшiн 
гүлдiң орнына шөлмек ұсынамыз. Мейлi, мұны бiлетiндер шеше 
жатар. Менiң бiлетiнiм, әйтеуiр, шығарып салудың осындай бiр 
кереметi бар.

Бiз де осындай халдемiз. Жұрттың бәрi көңiлдi. Сыбырлаған 
сөздiң өзi сонауға естілiп, күлкiмiз бүкiл көшенi күмбiрлетiп 
тұр. Әлгiнде жолға аттандырамыз деп жиналғандағы ән мен 
күй әлi де көңiлден тарай қоймаған. Оның да әсерi бар шығар, 
бүйректi бүлкiлдетiп жүрген. Не болса да көңiлдiмiз. Арамызда 
бiр-ақ адамның қабағы кiржиiп жүр. Ол – Кәрiм. Себебiн сұрауға 
ыңғайы келмейдi. Әрi-берi айналдырғанға ажарын аша қоятын 
ол ма, түгiн де сездiрмейдi.

Айқайын салып қалааралық автобус та келдi. Осы кезде Кәрiм 
сенiң қолыңды ұстап тұрып:

– Нәбира, қалай шештiң? – дедi.
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– Кезiнде көрермiз, – дедiң сен.
– Жоқ, қазiр айт.
Сен ойланып қалдың. Аздан соң баяғы ойнақы қалпыңа қайта 

келе қойдың.
– Қай сұрағыңыздың жауабын айтайын, Кәрiм аға?
– Алдымен келетiнiңдi айтшы?
– Автобусқа мiнген соң айтамын.
– Болмайды...
– Болады, – деп Кәрiмнiң сөзiне құлақ салмай маған бұрылдың. 

– Шәкен аға, сау болып тұрыңыз.
– Қош бол, Нәбира. Тек менiң бiр өтiнішiм бар, соны 

орындаймысың.
– Қолдан келсе, орындайын.
– Қолыңнан келетiн едi, бiрақ келтiрмейсiң. Ең болмаса, бұдан 

соң орындасаң.
Сенiң қабағың жабыла қалды. Жүзіңдегi жайдарылық жойы-

лып кеттi. Ойланып тұрсың, толғанып тұрсың.
– Шәкен, аға-ай... – дедiң мұңайып тұрып.
Мен түсiне қойдым. Сен терiс жорып тұрсың. Ол емес едi ғой 

менiң өтiнiшiм, басқа едi. Мынау едi ғой...
– Жоқ, жоқ, Нәбiш, мен басқаны айтып тұрмын. Өтінішiм – 

өзiңе белгiлi басымнан өткен бiр қателiктi жұртқа жар салып жая 
бермесең.

Сол едi айтайын дегенiм.
Сен қызарып кеттiң. Оның себебi болатын..
...Баяғы төртеумiз далаға қыдырып қайтқаннан кейiн бiрер 

апта өткен. Кешкiлiк бақта жүргенмiн. Жалғызбын. Бiреу 
қолымнан ұстады. Бұрылсам, таныс жiгiттердiң бiреуi, жасы кiшi 
болған соң аға деп сөйлейтiн (Сәкен осы жiгiттiң үйiнде жүрген).

– Шәкен аға, мен бiр сөз есiттiм, сол рас па?
– Не сөз есiттiң?
– Сiз бiреулерге сөз салып жүр дейдi ғой.
– Кiмге? – дедiм алғашында от басып алғандай ыршып түсiп. 

Қатар келемiз. Ептеп сабама түсейiн деген соң, – сөз салған дегендi 
қайдан шығардың? Бұл не пәле тағы? – дедiм.

– Жұрт айтады. Нәбираға дейдi.
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Ойланбасқа амал қалмады. Құлағымның ұшын қайдам, кө-
рiнбейдi ғой, ал көзге көрiнетiн жерден саусағыма дейiн қызарға-
ны ақиқат. «Ойпырмай, Нәбира шынымен айтып қойғаны ма? 
Онда жеңiлтек қыз болғаны ғой. Әлде Әтiркүл айтты ма екен? 
Ол қайдан бiледi. Жорамалы болмаса, арамызда болған әңгiменi 
төбенiң бауырында бауыздап, жотаға жерледiк деп келiсiп едiк 
қой. Әттең, бекер болған, бекер болған... Нәбира-ай, саған шама-
сы масаттану керек болған ғой. Менiң сағымды сындырдым деп 
те соққан шығарсың онда. Әлде уәдеңе берiктiгiңдi бiлдiрейiн 
деген әрекетiң бе екен. Менiң арымды дәлел үшiн аяққа басып 
жiбердiң бе?» Ой бiрiнен соң бiрi келiп жатыр.

– Мына сөзiңдi менен басқа жұрт естiмесiн, қарағым. Бостан-
бос бiреудiң жанын жаралама, арын аяу керек, өсек iлестiрме 
атыңа. Ар деген жуып ала қоятын зат емес, өсектен аршып алу 
қиын соғып жүредi...

– Аға, мен сiздi... – деп келе жатыр едi, сөзiн кесiп тастадым.
– Мен өзiмдi айтып келе жатқаным жоқ, Нәбираны айтамын. 

Соның атына сөз келтiрме.
– Сiздi ойлап...
Сөзiн және бөлiп жiбердiм.
– Мұндай сөздi екiншiлей сенiң аузыңнан есiтпейтiн болай-

ын. Түбiнде сен маған жаушы бола алмассың. Менiң қамымды 
ойламай-ақ қой, өзiм бiрдеме етермiн. Ал болды, бара бер.

Ол үндемей бiраз тұрды. Менде де үн жоқ.
Ол әлден уақыттан соң барып үн қатты.
– Кешiрiңiз аға. Мен Нәбираның күткен адамы бар екенiн 

бiлушi едiм, соны ескертейiн деген ниетiм едi...
– Ей, сен...
Ол сөзiмдi тыңдаған жоқ.
– Ешкiмге айтпаймын, – дедi де, бұрылып жүре бердi.
Мен бақта ұзақ тұрдым. Ойланып тұрдым, бiрақ ой түбiне 

жете алмадым...
Мiне, қазiр Нәбира да нақ сондағы менiң шапанымды жамы-

лып тұр. Бiрақ ол ұзақ ойланбады.
– Есiмде болсын, ағасы. Кезi келгенде өзiңiзге айтпасам, басқа 

ешкiмге айтпаспын, – дедi де, баяғы жайдары қалпына қайта 
түстi.
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Автобусқа отырардың алдында Кәрiмнiң қолын қатты қысып 
тұрды да құшақтай ап, бетiнен шөп еткiздi. Сөйттi де «жолың 
болсын, Кәрiм» деп арқасынан қақты. Көз iлеспес қимылмен нақ 
сонысын маған да iстедi. Мен мұндай жағдайды күтпеген бола-
тынмын – аңырдым да қалдым. Орнымнан тапжылуға мұршам 
келетiн емес. Нәбира автобустың әйнегiне бiр қағазды жапсырып, 
Кәрiмге оқытты. Ол жаттап алатындай үңiлiп-үңiлiп қарайды.

Қағаз қайтадан сумкаға сүңгiгенде барып Кәрiм қолын ша-
палақтап, «Молодец!» деп айқай салды. Мен сол қалпымнан ай-
нымай баяу ғана:

– Қош бол, Нәбира... – дедiм.
Үйге келген соң Кәрiм тiптен көңiлденiп кеттi. Бөлмеге ене 

сала «Өзiң, сәулем, iздегенiм» деп сол кездегi жастардың ат 
қылып ерттеп мiнiп алған әнiне басты. Тiптен тiзгiнiмен алысып 
жүргендей, қолын ербеңдетiп, аяғын тыпырлатып қояды. Әбден 
қоймаған соң:

– Ей саған не болды? Әлгiнде ғана күздiң жауар күнiндей 
тұнжырап тұр едiң, ендi көктем шыға қалғанына жол болсын, – 
дедiм.

– Нәбира жұмысқа осында келетiн болды.
– Қойшы ей? – Елең ете қалдым. – Оны қайдан бiлесiң?
– Әлгiндегi маған көрсеткен қағазы – шақыру қағаз. Осында 

келсiн деп облыс берiптi.
– Солай де...
Мен кереуетке отыра кеттiм.

* * *

Иә, сол күн естен шықпайды. Сен менi сүйдiң, шынымды ай-
тайын, оныңды мен аз күн болса да жолдас болып, ашық-жарқын 
жүргенiмiзге көрсеткен ризашылығы деп түсiнгенмiн. Басқа ойда 
болғаным жоқ. Кәрiм сенi келедi деп жер-көкке сыймай қуанып 
жүргенде де көп ойлана қойғаным жоқ. Келетiнiңе әрi қуандық, 
әрi қайғырдым. Қайғырмай қайтейiн, кездескен сайын қылығың 
жүрегiмдi қари түседi, көзiңе көзiм түссе, мөлдiрi көбейiп 
кетедi, кiрпiгiмнiң астына моншақ-моншақ болып жас жинала 
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қалғандай сезiледi. Алыста жүрсең сағынам да, қасыма келсең 
алыстағы арманға айналасың да кетесiң, жат жан боп көрiнесiң. 
Өйткенi...

Қуанатыным: көзiме түссең көңiлiмде күлкi ойнайды, шаттық 
жиналады. Көрсем деушi ем, бiрақ...

Көрмей-ақ қойсам болмас па едi. Әттең, Кәрiм, Кәрiм...

Нәбираның күнделiгінен

«Көктем мен жаздың кездескен кезi.
Жатақхана. Түн жарым

...Мен қалайда осы ауданға қайта оралуға белдi бекем будым. 
Қаладан қол үзсем, қирап қаламын деген ойдың бәрi де қараң қалды. 
Ауылдың өмiрi де өзгеше екен ғой. Маған тiптен ұнады. Қайтқым 
келмейдi. Қимаймын қызығын да, қылығын да. Адамдары ақкөңiл, 
ажарлары ақжарқын, көңiлдерi күлкiге күмбiрлеп тұр.

Ал әлгi бiр жай және бар. Кәрiмнiң көңiлiн қиғым келмейдi. Нет-
кен нәзiк, неткен пәк. Ешқандай көлеңке жоқ, алақанға салған сынап-
тай дiрiлдеп, мөп-мөлдiр болып тұрады. Қиғым келмейдi. Мұндай 
жандардан айырылып қалу да азап шығар...

Бағана таңертеңгi қоштасу есiмнен кетпейдi. Тіптен кешегi 
кештi айтсайшы. Бiз де қызықпыз ғой, сонда Кәрiм мен Шәкендi неге 
шақыра салмадық. Қайта көңiлдiлеу болмас па едi, әнге де, биге де бiр 
кенелiп қалар едiк қой. Әтiркүл ғой көнбеген. Мен де соның сөзiнен 
өте алмадым бiлем. Ендi отырысым мынау, ойымды бiр арнаға аудара 
алмай. Әй, көңiл-ай, сен де кейде күңгiртсiң ғой...

Жаз бен күздің кездескен кезi.
Баяғы аудан. Ымырт.

Ал келдiң, Нәбира, арман еткен ауылыңа. Асығып жүргенде 
алдыңнан арсалаңдап шығып жатқан азаматты да байқай алмадың 
емес пе. Сонда да келдiң. Неге келдiң, кiмге келдiң? Қызмет қаладан 
да табылар едi ғой, тiптен көмектесетiн адамдар да алақанын жұма 
қойған жоқ едi. Өзiң елпелектеп жүрген.
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Шәкен бе iздеп келгенiң? Бұндайды қайдан көрiп едiң, қыз iздеп 
келгендi. Ол неге iздеп бармады? Жол сонікi емес пе? Ал Сәкен ше? 
Оның неге есiн кетiрiп жүрсiң. Неге айтпайсың ашығын, алдандырып 
қойғанша. Әлде ұнай ма?..

Иә, мен өзiме-өзiм сұрауды саудыратып-ақ тастаймын-ау, бiрақ 
толастай алмаймын. Кiмге алақтап, неге айналсоқтайтыным 
да айқын емес. Әйтеуiр, бiр белгiсiздiк. Бiржақты болуым керек 
шығар. Егер Шәкен десем... Жоқ, мен онда осы iздеп келгенiмдi алды-
на бiр келтiрермiн, есiмде болар. Тоқта, бәлем, Шәкен, мен сенi iздеп 
келгенiм жоқ...»

V

Күз – оңтүстiкте мақта жинайтын мезгiл. Бұл кезде мақтаны 
өсiретiн колхозшылар мен совхоз жұмысшылары ғана емес, 
бүкiл ел тайлы-таяғымен аттанады. Бұл кезде бiзге аудандық оқу 
бөлiмiне көршi ауданнан қызметке ауысқан Әбiш келiп арала-
сты. Аз күнде аужайласып кеткенiмiз сонша, мұң-сырымыз бiр 
бұлақтан басталып, бiр салаға құйып жатады. Мен бар сырымды 
айтсам да Нәбирамен арамыздағы жағдайды жасырып-ақ келiп 
ем, Кәрiм көнбедi. Көнбегенi емес пе, ол маған ақыл салып, арыз-
дасып жатпай-ақ Әбiшке барлық жағдайды ақтарып салыпты.

Әлгi күз келдi де, бәрiмiздi көтердi. Аудан орталығындағы 
мекемелердiң қолынан көмек көрсету келедi-ау деген 
азаматтарының бәрiн көршi ауданға мақта теруге жiбердi. Қай 
басшының мейiрiмi түсе қалғанын бiлмеймiн, әйтеуiр, жүрер 
кезде менi лауазымы жоғарылау бiр мекемеге шақыртып алды да, 
жүретiн жұртқа басшылық жасайтын «жауапты қызметкерлердiң 
бiрi болатынымды ескерттi. Үйге келiп Кәрiмге:

– Мен бүгiннен бастап жауапты қызметкерлердiң қатарына 
қосылдым. Ертең анда барғанда маған едiреңдегенiңдi қой, абы-
ройымды, әсiресе бастықтық абыройымды сақтайтын бол. Как 
никак ответственный работник, – деп едiм.

– Құдай сенi бұл азаптан құтқарды. Мен мақтаға бармайтын 
болдым, – дедi.

Мен күлкiмнен тыйыла қалдым.
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– Неге бармайсың?
– Мен де бiздiң мекеменi тiреп тұрған ұстынның бiрi екенiмдi 

бүгiн бiлдiм. Мен кетсем, құлап қалатын көрiнедi. Сондықтан 
сендер қайтқанша сақтай тұруға осында қалатын болдым.

– Қалатының дұрыс болған екен, – дедi Әбiш кiрiп келе жатып. 
Кәрiм соған бұрылды.

– Өзiң ше?
– Мен де әлгi Шәкен сияқты бастықтың бiрi болдым. Барамын.
– Бұл да дұрыс болған екен, – дедi Кәрiм.
– Несi дұрыс оның? – дедiм мен жұлып алғандай. – Өзiңмен 

өзiң болып жүрудiң орнына, бiреудiң қамын ойлап басыңды 
қатырып...

– Оны кейiн көрерсiң.
Мен бөлмеден шығып кеттiм. Олар үйде қалды.
Ертеңiне елпiлдеп еңбек майданына жетiп бардық. Барғаны-

мыз – бiр совхоздың қашықтау бөлiмшесi. Бұрыннан таныс тiрлiк. 
Белiңе партық байлап, басыңды төмен салып, жүйектi кезiп, 
бұлғақтап жүресiң. Күнi бойы таразыға тапсырған табысыңның 
салмағын кешке бiр-ақ бiлесiң. Өзiң бiлiп-ақ жүрсiң ғой, бiрақ 
таразылап айтпаған соң амалың жоқ, соның аузын аңлығаның 
аңлыған. Мен жауаптылардың қатарына қосылғандағы тапқан 
пайдам бұдан құтылдым, тек анау жетпейдi, мынау жетпейдi 
деп жапырлап жататын жетпейдiлер-ақ желкенi қиятын бол-
ды. Өйткенi мен аудан орталығындағы мекемелерден жиналған 
құрама топтың бастығымын ғой. Әр мекемеден бiр-екiден 
жиналған жұрттың талабы да тым-тырақай. Әрқайсысы өзiне өзi 
қожа. Басын бiрiктiрiп, жұмыс iстететiн бiз – Әбiш екеумiз. Ол 
мақта теру жағына басшылық жасайды да, мен жалпы басшылық 
жасаймын. Мына құрама топтың iшiнде жасы өзiмiзден 
әлдеқайда ересек жiгiттермен қатар, мектептi кеше ғана бiтiрген 
балалар мен қыздар да бар. Бұлардың басын бiрiктiру одан да 
қиын. Ол аз болғандай, екi-үш күннен соң-ақ әлгi балалардың 
бiреуi апасын сағынса, бiреуi папасын сағынып, тiптен болмаса 
үйiн көрiп келуге бiреулеп-жарымдап елге сұранғыштар шықты.

Кейбiреуiне рұқсат етсең, қайсыбiрi сенiң рұқсатыңды керек 
те етпейдi, партығын атып ұрады да тартып тұрады. Мiне, менi 
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әбiржiткен – осы жайлар. Жауапты қызметтiң қандай екенiн 
де ептеп сезе бастаған секiлдiмiн, баяғы әжуа азаяйын дедi. Тек 
қана Әбiш мойымайды. «Сен» деп тiсiнiң арасынан бiр ысқырып 
қойып, колын бiр сiлтеп жүре бередi.

Бiр күнi түскi тамақ кезiнде Әбiш менi штабқа шақырды. Штаб 
дегенiмiз – бiр үстел мен екi орындық қойылған, екi адам кiрсе 
айнала алмай қалатын бөлме. Келсем, Әбiштiң қасында Нәбира 
отыр. Менiң таңданғаныма көңiл бөлетiн Әбiш жоқ, қолындағы 
бiр аппақ қағазды айналдырып қойып Нәбираға:

– Мiне, мына бiр өлеңдi қара, – дедi де, оқи жөнелдi.

Жаз күнiндей жайнаған
Күнiм бол, Назым.
Бұлбұлымдай сайраған
Үнiм бол, Назым...

Жүрегiмде сақтаған
Сырым бол, Назым.
Әлi жұртқа айтпаған
Жырым бол, Назым.

Жадыратқан көңiлдi
Жазым бол, Назым.
Еркелеткен өмiрде
Назым бол, Назым.

Көктемдей құлпырған
Сәнiм бол, Назым.
Жүрегiмнен жыртылған
Әнiм бол, Назым.

Менiң есеңгiрегенiм сонша, орнымнан қозғала алмай қалдым.
Алғашында бiрiншi жолдары ұқсағанмен соңы басқа шығар 

деп үндемегенмiн. Жоқ, нақ соның өзi. Менiң шатпағым. «Бұл 
қайдан есiтiп, қайдан бiлiп жүр. Кiм бердi екен Әбiшке. Кәрiмнен 
басқа бiлетiн жан жоқ едi ғой. Әлде сол бердi ме?» Осы ойлар-
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мен әлек болып, қорытындыға келе алмай отырғанда, ол соңғы 
шумағын да оқып шықты.

Уәдеме, арыма
Сенсейшi, Назым.
Сағындырмай жаныма
Келсейшi, Назым.

Осы кезде барып есiмдi жиған секiлдiмiн, Әбiштiң қолында-
ғы қағазды жұлып алып, жұлма-жұлмасын шығарып бұрышқа 
атып ұрдым.

– Жақсы өлең екен. Бұны кiм жазған, Әбiш? – дедi Нәбира.
– Кiм жазғаны белгiлi емес пе? Басқа бiреудiң еңбегiн еденге 

таптауға Шәкеннiң ары жете қоймас.
Мiне, бүлдiрген екенмiн. Әлгiнде алмай-ақ қойсамшы. Менiкi 

емес деп етегiмдi көз жасыма толтырып отырып алар едiм. 
Дәлелдеп көрсiн содан соң. Ендi қызарақтаудан басқа амал жоқ. 
Сылқ түсiп отыра кеттiм.

Нәбира маған қарады.
– Солай деңiз, Шәкен аға. Дұрыс-дұрыс. Байқамаған едiм. Сон-

да Назымыңыз кiм?
Мен үшiн жауапты Әбiш бердi.
– Кiм дейсiң бе? Әйтеуiр аты «Н» әрпiнен басталатын бiреу 

шығар. Ақындарға бәрi бiр емес пе, алғашқы әрпiн алса бол-
ды, аржағын қалаған жағына қарап қисайта салады. Әсiресе 
ақынсымақтар солай етедi. Немесе Назым деген қызды көрсем, 
көзiм шықсын. Солай ғой, Шәкен?

– Солай! – дедiм мен бойымдағы бар зiлдi осы бiр сөзге тиеп, 
орнымнан тұра берiп. Бұл Әбiшке берген жауап емес, керiсiнше 
оған ыза болғанымның шеткi шегiн бiлдiргенiм. Есiкке жете бер-
генде Әбiш және тiл қатты.

– Ей, бастық, тұра тұр. Әлгiнде ауданнан бiр адам келiп кеттi. 
Сен жоқ болған соң маған тапсырып едi. Кешке Нәбира екеуiң 
совхоз орталығындағы митингiге қатысасыңдар. Сендердi...

– Мен бармаймын, – дедiм босағаны басып тұрып.
– Оны өзiң бiлесiң, әуелi тыңдап алшы! Сенiң митингiде 

сөйлеуiң керек екен. Өзiмiздiң ауданның басшылары да сенi 
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келсiн деп телефон соққан. Митинг совхоздың мақта өткiзу жос-
парын орындауына байланысты өтедi. Бармағаның бола қоймас. 
Бұл да жауапты мәселе.

– Нәбира ше? Ол да сөйлей ме?
– Нәбираға награда тапсыратын көрiнедi. Соңдықтан оның да 

баруы мiндеттi.
– Оған қалай жетемiз?
– Мiне, ендi келейiн дедiң айтатын сөзiңе. Бiрер сағаттан соң 

совхозға мақта артатын машина осында соғып, сендердi ала 
кетедi. Митинг тарқағанша жүгiн түсiредi де, сендердi алып 
қайтады. Тек қайтарда қырманнан берi жаяу қайтасыңдар. 
Екеуiңе бола мақта тасуға онсыз да жетпей жатқан жүк маши-
насын ары-берi қуа беру ыңғайсыз шығар деп мен сырттарыңнан 
билiк жасап жiбергенмiн. Үш шақырым жер ештеңе ете қоймас. 
Ептеп бойларың да жазылып қалады.

– Әбiш, мен... – деп Нәбира аузын аша берiп едi:
– Немене « мен?» Бiрiң ойға тартып, бiрiң қырға тартып, не бұл 

өзi. Мен бе митингiнi ойлап тапқан? Жоқ, совхоздың жоспарын 
орындатқан мен бе? Қайта сен шығарсың үлесiңдi көбiрек қосып 
жүрген, өкшесiне шөңге кiрсе де шприцiңдi ала жүгiрiп алаөкпе 
боп. Бар, әйтпесе бiлгендерiңдi iстеңдер, мен тек жұрттың тап-
сырмасын ғана жеткiзiп жатырмын.

– Онда мейлi, – дедi Нәбира. Мен үн қатқаным жоқ.
...Баяғы үш шақырымдық жол. Митингiдегi жұрттың қуанышы 

әсер еттi ме, көңiл ептеп сергiген. Дегенмен екеумiз де үнсiзбiз. 
Мен өз еркiмдi өзiм билей алмай келемiн. Сол дәрменсiздiк ау-
зымды ашқызбайды, көмекейге сөз оралмайды. Көңiлге келiп, 
кеңiрдектеп алып тұрған айғайдың бәрi жүректiң еркiн билей 
алмай тұр. Ал жүрек болса жiгерленбейдi, жiбiсе де қатаймайды.

«Шәкен-ау саған не болды. Арманыңды айтып қалатын жерiң 
осы емес пе? Аузыңды ашпай жатып мойныңа асыла кететiн 
қызды қайдан көрiп едiң. Сен сырыңды ашқан жоқсың ғой әлi. 
Баяғы бiрауыз сөз бе сонда мұршаңның келгенi. Бақыт дейтiн 
шашылып жатқан жоқ, басқан жерiңнен табыла бермейдi. Оны 
ұғуың керек, табу керек, сонан соң иемдену үшiн күресу керек. 
Ал сенiкi не? Сүрiнбей жатып жығылдым деп жүрiсiң...»
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Мұны көңiл айтып келедi.
«Жоқ, Шәкен, сен ойлануың керек. Жүрекке зорлық жүрмейдi. 

Саған айтқан жоқ па Нәбира. Ол тiптен ойыңды айтқызбай-ақ 
бiлiп, өзi келмедi ме көмекке. Мәселе шұбалаңға түспесiн дедi ғой, 
сенiң жаныңдағы жара тереңдемесiн дедi ғой. Соны түсiнбейсiң 
бе. Түсiн осыны, түсiн...»

Мұны жүрек айтып келедi.
«Шiркiн, мына қатар жүргенiмiз қандай жарасымды. Жүрiсi 

қандай, әсем ай нұрына шағылысқан жүзiн қарашы. Музей-
лерге барғанда тастан қиған мүсiндердiң жанында талай-талай 
тұрғаным бар. Сол бiр тасқа түскен әсемдiктi қиып кете алмаушы 
едiм, олар өзiне тарта түсушi едi, анықтап қарасам, қазiр де нақ 
сол бейнелердi көрiп келе жатқан секiлдiмiн. Бұрын бұған көз 
тiге қарамаған екенмiн-ау, қатарында тұрып қараса, әсем екенсiң 
ғой, Нәбираш. Құшақтай алсам қайтедi. Үндемей-ақ қойсам, тек 
құшақтай алсам да көкiрегiме қысып тұра берсем. Жүректер өзi 
түсiнiссе».

Мұны қиял айтып келедi.
Осы үшеуiнiң айтысын түйiндей алмай жүргенде жатақ-

ханамызға жетiп те қалыппыз. Нәбираға қарасам, жанарын маған 
қадап келедi екен.

– Мiне, келiп те қалдық, Шәкен аға, – дедi.
– Былай жүрiп қайтсақ қайтеді.
Мен керi бұрылдым. Ол үндеген жоқ, iлесiп жүре бердi. Бiраз 

жер жүрген соң:
– Қайда барамыз, – дедi.
– Жай, әншейiн, жүрейiк дегенiм ғой.
Және кейiн бұрылдық. Жатақханаға және жақындадық
– Менiң ойыма бiрдеме түсiп келедi.
– Ол не, Шәкен?
– Баяғы сенi шығарып салатынымыз.
– Онда не болып едi?
– Әлгi сенiң... нетiп... бәрiмiздi құшатының...
– Ә, баяғы аялдаманы айтасыз ба? Иә, сол жолы сiзге қатты риза 

болып едiм, әрi қайтып кездеспеймiз бе деп те қорыққанмын, – 
бетiме тiгiлiп қарап тұрды да – қазiр де өте риза болып келемiн, 
Шәкен аға.
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– Солай ма?!
– Солай.
Оң қолын мойныма орай түстi де, ернiн шекеме таяп тұрып:
– Қайырлы түн, Шәкен аға! – деп бөлмеге қарай жүгiре 

женелді. Менiң маңдайымды бiр ыстық леп қарып өттi, мойным 
жiбекке орала қалды. Мең-зең боп бiраз тұрдым. Оның өзi кетсе 
де, одан қалған сезiм кетпейдi. Мойным мен маңдайымды сипап 
қоямын. Қараңғы түннiң мейiрiмiне оранып бiраз жүрген соң 
мен де бөлмеге келдiм.

* * *

...Иә, осы күнгi қылығың менi баяғы бiр беймаза мiнезге қайта 
түсiрдi. Мойныма оралған қол еңсемдi көтердi. Шекеге тиген ерiн 
есiмдi жиғызды. Жүректегi өлдi деген бейненiң бықсыған күлiнен 
от тұтанды. Ол жалынға айналып, жүректi бесiгiне бөлеп, ты-
нышымды ала бастады. Сөнген шоқты қайта тұтаттың, атылуға 
дайын жүрген мылтықтың бiлтесiне от қойдың. Бiрақ ол атылған 
жоқ-тын.

Нәбираның күнделiгінен
«Күз. Көршi аудан. Түнгi 4.
Ұйықтай алатын емеспiн. Бәрi көз алдымда әлi тұр. Әбiш оқыған 

өлең маған арналғаны хақ. Шәкеннiң қызарақтаған бейнесi бұрынғы 
ойымды анықтай түстi. Әлгi бiрге келгенiмiз ше. Әй, Шәкен, Шәкен, 
неткен ынжық жансың, сонау бiр айдалада жүрсек те аузыңды 
ашпадың-ау ең болмаса. Түсiнiсетiн бiр мезгiлiмiз осы-ау деп едiм, 
адыра қалды. Құшу дейтiн қиял ғой, тiптен қолтығымнан алу былай 
тұрсын, қолымды да ұстауға жарамадың ғой, Шәкен...

Керi оралайық дегенiңде жүрек дiр етсе де елжiрей түсiп едi. Бiрақ 
бәрi қиялға айналды. Тіптен ернiмдi өзiм тигiздiм-ау, Шәкен-ай.

5 декабрь. 196... жыл
Әлгiнде Кәрiм үйге ұзатып салды. Әбiш те емiренiп едi, тек 

Шәкеннiң қасынан айналшықтап шыға алмай қалды. Ал Шәкен бол-
са қоғам жұмысы деп шыр-пыры шығып шалдуарланып жүр. Неге сол 
шығарып салмайды. Жай уақытта қызметiне байланысты бүкiл 
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ауданды аралайды да жүредi (оның мамандығы ауыл шаруашылығы 
инженерi ғой). Қызмет бабымен сирек кездесемiз. Ал демалыс күндерi, 
немесе мереке кездерi қоғамдық жұмыстан қолы босамайды. Қоғам 
жұмысы... Мен немене, сол қоғамнан тыс па екенмiн, мен де қоғам 
мүшесi емеспiн бе. Әлде менiкi бос әурелiк пе, Шәкен тiптен көңiл 
де бөлмейтiн болар. Баяғыдан соң тiс жарып сыбыс бiлдiрген жоқ. 
Емiндiредi де, есiне алмайды, елпектетедi де, ескерусiз қалдырады. 
Қалай түсiнейiн, не iстейiн...

Сәкен ше? Сол неге орала бередi ойыма, неге қалмайды көлеңкесi 
соңымнан...

Жоқ, мен шыдай алатын емеспiн, ендi етектен тартатын еш-
теңе қалған жоқ сияқты. Батылдау болу керек-ау, Шәкенге салсам 
шерменде қалуым қауып. Тәуекел...»

VI

Жаңа жылдың алды болатын. Декабрьдiң нақ отыз бiрi. Каби-
нетте отыр едiм, өкпесiн қолына алып Әбiш жетiп келдi. Ентiгiн 
баса алмайды. Алақ-жұлақ жан-жағына қарап алды да, қипақтап 
бiраз тұрды. Сезiп отырмын, келген жұмысын жұқартып айтай-
ын десе де бөлмедегi жат көздерден қаймығып тұр. Тапқан ама-
лы ғой деймiн:

– Темекi тартпайсың ба? – дедi.
– Әй, темекi тартатын болсаңдар, бөлмеден шығыңдар, – дедi 

әйел жолдастардың бiрi. Әбiшке керегiнiң өзi осы емес пе.
– Онда кеттiк, – деп менi сыртқа сүйрей жөнелдi.
– Ал неменеге ентiгiп жүрсiң?
– 1361!
Мен Әбiштiң бетiне қарадым. Мына жұмбағы не пәле тағы. 

Сөздi қойып санмен сөйлесуге көшкен бе бұл.
– Бұның не тағы?
– Бәсе, не?
– Мен қайдан бiлейiн.
– Сөзге айналдырып көршi.
– Көрейiн.
Мен сөзге айналдырамын деп бiраз әлекке түстiм. Оқушы 

кезiмiзде жұрттан жасырмақ болып талай-талай құпияны ой-
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лап табушы ек. Санмен де жазып, әрбiр сөздiң буындарын да 
бұрқырата пайдаланып, неше түрлi щифр жасап алатынбыз. 
Соның бiрқатарына салып көрсем мына «бiр мың үш жүз алпыс 
бiр» ештемеге көнетiн емес. Амал жоқ, мойындадым.

– Сен бiрiн-бiрiне қосып көр, – дедi Әбiш. Өзi екi езуi екi 
құлағына жетiп күлiп тұр. Қосып та көрдiм, алып та көрдiм, 
тiптен бөлсем де болатын емес.

– Алдыңғы екi санды түйiстiрiп жазшы!
– Ей, қойшы, түйiстiргенде мүйiз шығар деймiсiң. Айтпағыңды 

айтшы созбалаңға салмай.
– Жоқ, сен түйiстiршi.
– Ал түйiстiрдiм.
Түйiстiрдiм.
Шығып жатқан ештеңе жоқ. Әбiш қуақыланып тұр. Ендi тү-

сiне қойдым – ерiккеннiң ермегi. Әншейiн-ақ менiң алдыма ойы-
на келген бiр топ санды созбалаңдатып қойып, келемеждеп тұр.

– Дұрыс. Бiр ұпай алдың. Ал ендi айтпағыңды айтшы. Ол ой-
ланып тұрды да:

– Бiрдi бiрге қоссаң не болады? – дедi.
Мен үн қатқаным жоқ. Жауапты жанарымнан-ақ сезiп тұрған 

шығар. Әлде менiң жанарым жасып, солғын тартып-ақ тұрған 
болар, бiрақ өзiме от-жалын боп сезiлiп тұр ғой әйтеуiр. Бұл – 
Әбiштi кекеткенiм. Дегенмен ол сұрауын және қайталады.

– Не болады?
Ыза қылғанда «қанша» деп сұрамайды, «не» деп сұрайды.
– Мiне, мынау болады.
Салмақтап тұрып, жұдырық көрсетуден басқа түк қалған жоқ.
– Ал Нәбира олай деген жоқ едi. «Екi болады» деген. – Мен 

бұрылып жүре берiп едiм, жеңiме жармасты. Тоқтатып тұрып:
– Ал екi дегеннiң не екенiн бiлемiсiң? – дедi.
– Бiлемiн. Ол мына сен екеумiз сияқты ләйлектердiң бiрiн-бiрi 

мыжып, жұртқа масқара болып, қосарланып жүруi.
– Нәбира мұны да басқаша түсiндiрiп едi. Ол «семья болады» 

деген.
– Семья?!
– Иә, семья.

12-269
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– Ол қандай семья?
– Сендер сияқты семья.
Бұдан ары шыдауға дәтiм жетпедi. Жағасынан ала түстiм де:
– Ей, Лобачевский, жөндеп түсiндiресiң бе, жоқ па? Әлде әлгi 

Пифагорларың аттанған ауылға бiр-ақ аттандырайын ба? Айт! 
(Кешiре көрiңдер, ұлы аталар, тек мына досымның цифрсыз 
сөйлей алмайтындығына ызам келгендiктен шығып кеткен сөз 
ғой ауыздан).

– Ойбай, қойдым. Сан деген бәлең сол Пифагормен-ақ садаға 
кетсiн. Айтайын шынымды, босат...

Босаттым. Оның жүзi өзгерiп сала бердi.
– Мен Нәбирамен шынымен сөйлестiм. «Нәбира, егер Шәкен 

екеуiңдi қосса, не болар едi?» – деген сұрағыма ойланып тұрып, 
«семья болады да, Әбiш» деп жауап бердi...

– Онан соң.
– Онан соң ба? Онан соң мен «Шының ба?» дедiм.
Ол:
– Шыным, – дедi.
Мен:
– Онда қазiр барып айтамын, – дедiм.
Ол:
– Айтсаң айтшы, Әбiш, – дедi мойныма асылып тұрып. Мен 

келiп айтып тұрмын. Кұттықтаймьш, Шәкен!
Ол қос қолдап ендi менi сiлкiлеп жатыр. Ал менiң көзiме оның 

өзi тұңғиыққа түсiп бара жатқан секiлдi көрiнедi. Қашықтап ба-
рады. Ой орманды аралап, ойды-қырды орағытты да кеттi. Өткен 
өмiр елестеп өтiп жатыр. Баяғы қар, тiзiлген төбелер, ашық күнде 
аспанмен жалғасатын мұз, жол жағасы мен айлы түн... Болашақ.. 
Бiрге жүрмiз, үй болдық. Кәрiм мен Әбiш қонаққа келiп жүр... Әй 
қиял шiркiн қанаттысың ғой. Әп-сәтте-ақ қырдан асып барасың...

Әлден уақытта барып Әбіштi құшақтай алдым.
– Сендер ай адасып жаңа табысқан сияқтысыңдар ғой, сала-

мат болыңдар...
Қысылғаным сонша, Әбіштi қапсырып тұрған қолымды ажы-

рата алмай қалдым. Қарысып қалған сияқты. Сөйлеп тұрған –  
мекемемiздегi байсалды кiсiлердiң бiрi.
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Өтiп бара жатқан жылдан қалған еншiсiн ала алмай жатыр, 
ағасы, – деп Әбiш босанып шықты. Әлгi кiсi «Е, дұрыс» дедi де 
кете барды. Бiз кешке қонаққа шақырған жолдасымыздың үйiнде 
кездесуге келiстiк те, жұмысымызға тарттық. Нәбираны ерте 
келетiн сол.

Кештiң өзi де мен үшiн кежiрлi болатын. Жалғыз басыма екi 
мiндет iлiп қойған. Бiрi – клубта өтетiн елкаға басшылық жасау 
(бұны жоғарыдағы бастықтар тапсырған); екiншiсi – қызметтес 
жолдастардың басын қосып, жаңа жылды қарсы алуды 
ұйымдастыру (Бұны өз бастығым тапсырған). Төтесiн айтқанда, 
бiрге отырып, ән салып, би билеп, сағат он екiде тарсылдатып 
шампандарды шашу.

Ендi осыдан құтылудың амалын iздеу керек. Оған табы-
ла қойса. Мұндай ұлыстың ұлы күнiнде қолы бос адам қайдан 
шықсын – бәрiнiң де жұмысы басынан аспақ түгiлi, аяғына қайта 
түсiп оралып жатады. Арпалысып жүрiп бәрiн де бiтіруге тура 
келдi. Әйтеуiр, бiр жақсысы, бәрi де жеңiл сияқты көрiнедi. 
Өзiм ширақпын, қимылым елгезек, көңiлiм сергек. Әншейiнде 
қабағым тарс жабылып жүретiн адам бүгiн аузымды ашсам, әзiл 
мен күлкi ағылып тұр. Бұл мiнезiме бұрын бiлетiн жұрт жағасын 
ұстағанмен, дән риза. Әрi таңырқағандай.

Ауыр соққыны арқама арқалаған мiндеттiң екiншiсi болды. 
Ұсынған себебiмнiң бәрiнiң белi сына бередi, дәлелдерiмдi дал-
дұл етедi. Коллективтен бөлiнбе дейдi. Бұлары да дұрыс қой, 
тек менiң де жұмысым бар емес пе? Нәбира күтiп отыр ғой. Осы 
ойлар ойқастап шыға келгенде жанымдағының бәрi жау сияқты 
көрiнедi. Масқара болғанда, маған дос болған өтiрiк болды. 
Өтiріктiң өрiсi тар дейдi ғой, бiрақ, амал нешiк, нақ осы жолы 
аяғына жығылдым. Басым ауырды дедiм, жүрегiм көтерiлдi 
дедiм, не керек, сонымен жөнеп бердiм.

Сондағы жолдастар менi кешiрер, өтiрiк айттым-ау, шын-
дықтан гөрi өтiрiктi жақын тартқаным ғой. Ардың да алдайтын, 
алданатын кездерi болса керек. Соның бiрi болды. Оған осы күнге 
дейiн өкiнем, бiрақ өшiрiп тастау қолдан келмейдi.

Осы желеумен жылысып шығып, желдей ұшып келемiн. 
Нәбира бар ма, жоқ па? Келдi ме екен? Есiктi жұлқи тартып кiрiп 
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келсем – төрт көзi түгел. Баяғы Кәрiм мен Әбiш, үй иесi жолда-
сымыз бен оның келіншегi. Орталарында – Нәбира. Кiрiп келiп 
тұра қалыппын. Бәрi үнсiз. Мен туралы өсек айтып жаңа ғана 
бiткен секiлдi. Нәбирадан басқасы бетiме бажырая қалыпты.

– Жаңа жылдарың құтты болсын! – дедiм үнсiздiктi бұзбақ бо-
лып.

– Рахмет. Сен мықтылығыңды бүгiн көрсеттiң ғой. Тiптен келе 
жатқан жаңа жылды есiктiң алдына екi сағатқа арқандап қойдың. 
Бармысың, әйтеуiр?

Бұл – үйдiң келiншегi.
– Жә, жетер, жұмысы болған да. Ал, кәне, онда шампанды 

ашыңдар, «жаңа жыл үшiн» деп бiр жадырап қалайық
Бұл – үйдiң иесi. Келiншек те:
– Жұмысы осында отырған жоқ па? – деп бiр араласып қалды. 

Нәбира қызарып төмен қарады. Басқалар «кәне, кәнеге» көшiп 
кеттi.

* * *

Иә, сол бiр түн естен кетпейдi. Сағынған жүрек сезiмге 
тұншығып едi, толқыған көңiл толықсып едi, ашылған құшақ ар-
манына жетiп едi, балқыған дене балға айналып едi. Сондағыдай 
қысқа түндi мен әлi кездестiрген емеспiн. Сондай қақап тұрған 
қыста да түннiң жаз күнiндей жылы да жайдары болатынын сез-
ген емеспiн...

Есiңде болар, сондағы өзiңнен бiр өтiнiш еткенiм. Ол – Сәкеннiң 
жайы. Менi қатты толқытқан сол едi. Сенiң жауабың да жүрекке 
қарып салған таңбадай тасырайып түскен. «Жолдас болғанымыз 
рас, бiрақ басқа ешқандай әңгiмемiз болған емес. Өткенде сiзге 
өтiрiк айта салғанмын» дедiң. Менi сол түнi де сiз деп сөйледiң. 
Тiптен бұрынғыдай «Шәкен аға» деп күлiп отырдың. Мен осы 
сөзiңе сенгенмiн. Сәкеннiң көзiне шөп салдым, алдын орағыттым 
деген ойдан аулақ болатынмын.

Ие, солай болатын...

Нәбираның күнделiгінен
«Қақаған аяз. 31 декабрь. Түс
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Әлгiнде Әбiш маған әдейi келдi ме, жоқ кездейсоқ кездестiк пе? 
Мүмкiн, Шәкен арнайы жiберген болар. Солай деп түйдiм ғой. Солай 
болмаса ше? Онда менiкi ерсiлiк болған жоқ па. Не болса да болары 
болды. Ендi жалынсам да жолдан қайтар Әбiш жоқ. Ойлан, Нәбира, 
ойлан...

Жаңа жыл. Күндiзгi сағат 12.

Ұйқыдан жаңа ояндым. Түс көрiп жатыр екенмiн. «Айтпақшы, 
түндегiнiң бәрi де түс болып жүрмесiн. Жоқ, жоқ, ол менiң қолымнан 
ұстап, кеудесiне қысты емес пе. Түс емес шығар. Егер түс болса да 
ризамын, тек онда оянбай-ақ қойсам еттi. Сол құшақта қысылып, 
сол қолтыққа тұншығып жата берсем, жата берсем...

Неткен қызық өмiр деген. Өмiр ме, табиғат па? Мейлi, қайсысы 
болса да бәрiбiр. Әйтеуiр, қызық. Көкiрек кернеп, бөлмеге сыймай ба-
рамын, айналаның бәрi ажарланып барады. Тіптен мынау алдымда 
тұрған өз суретiм өзiме әсем көрiнуде. Айнаға қарасам ше?Айтпа..

Иә, бақыт дейтiн осы болар. Бұрын ұстап көрмеген бұйым, 
айырылып қалмасам болар едi. Ол үшін не iстеу керек? Шәкеннiң 
қызғанышын қоздыра түсу керек шығар, мүмкiн. Иә, солай: Алақай, 
мен солай етемiн... Ура, мен бақыттымын!»

Және көктем.
Баяғы бiр кезде көтерiлген төбе. Сағат 3.
Күн дененi балқытып тұр. Бұл жалы тек үшеу-ақпыз. Қа-

сымызда – кәдiмгi Кәрiм. Әне, Шәкен екеуi ана қырдың ба-
уырында қозықұйрық iздеп жүр. Шамасы, қозықұйрықтан да 
гөрi маңызды мәселелерi болса керек, қайта-қайта қалт тұрып 
күбiрлесiп қалады, тiптен қақтығысып қалатын секiлдi.

Мен сезбесем де жүрек шiркiн сезуде – әңгiмелерiнiң денi мен 
туралы ғой. Әбiш болса мәселенi белден басар едi, Кәрiм менiң 
көңiлiме қарап, кiбiртiктеп тұрған шығар.

Әй, Кәрiм-ай, Кәрiм. Сендей адамға сенiп тағдырын тапсырған 
жан өмiрде тарықпас. Одан бақытты жан бола қоймас. Жұрт 
ашуланып жатса – сен қарқылдап күлесiң, қапалансаң – үнсiз 
бiр қарайсың да қоясың! Неткен мiнез. Жiбектей ғой. Жоқ-ау. 
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Жiбектей биязы болғанмен болаттай берiктiгiн қайтерсiң. Жiбек 
пен болат. Болат пен жiбек. Екеуi үйлеспейтiн-ақ секiлдi, тек 
Кәрiмнiң бойына сыйып кеткен. Тiптен сiресiп қалған.

Иә, бiздiң Кәрiм – сондай жан.
Әне, анау қолын сiлтеп тұрғаны – дәу де болса менi жақтауы. 

Жаңа ғана: «Мезгiл жеттi ғой, неге үйленбейсiңдер» деп бәрiн ба-
тыл бастаған өзi едi, ендi басу айтушы да өзi болса керек.

Ал маған не жоқ десейшi «бұлданып». Құрбы-құрдасым 
әлдақашан-ақ батасын берiп, тойдың болуын тағатсыз күтiп 
отыр. Шәкеннiң шырылдап жүргенi анау. Әбiштiң алақайлап, 
Кәрiмнiң кимелеп жүргенi мынау. Әлгiнде әзiлiм қысып бара 
жатқандай адуындауыма жол болсын айтпаймысың.

Айтпақшы, түндегi дүбiрдi айтсайшы. Кинодан шығып нақ 
осы жерге келгенбiз. Мұрындық болған Кәрiм болса керек, 
өйткенi:

– Осы бiр төбеде бұдан пәленбай уақыт бұрын бiрге жүрiп 
едiк. Рас, онда төртеу едiк, ендi азайыппыз. Азаю да көбею 
сияқты өмiр заңы ғой. Дұрыс та шығар. Бүгiн нақ сол күн. Айыр-
масы: онда сағат күндiзгi бiр болса, қазiр түнгi бiр. Онда арамыз 
алшақтыққа сүйресе, ендi етене ете түсуде, – дедi ол.

– Әлi де азайып, қазiр де алшақ кетпесiмiздi қайдан бiлдiң, 
Кәрiм? – дедiм мен.

– Неге алшақтаймыз?
– Сол жолғы себептi бiлемiсiң?
– Бiлгенде қандай. Сенiң Сәкеннiң атын атап үркiтiп алғаның 

нақ сол күнгiдей жадымда. Жарқырап тұр.
– Ал қазiр де сол Сәкеннiң атын атасам қайтесiң.
– Не дейсiң? – дедi Шәкен селк етiп. Қараңғы болған соң 

байқалмаса да жүрек сезiп тұр – оның жүзi әлем тапырық.
– Есiткенiңдi айтамын. Бiр емес, екi қайталаған жоқпын ба. 

Түсiнген боларсың.
– Солай ма?
Шәкен нақ баяғысындай бұрылып жүре бердi. Кәрiм шыны-

мен састы. Шәкеннiң соңынан жүгiре түсiп, маған қайта оралады. 
Қуып жетейiк деп қолымнан сүйрелейдi.

Менiң көңiлiм шынымен бұзылды. Неге екенiн бiлмеймiн, 
ес жия алмай қойдым. Ойыма Сәкен оралды. Неге соның ба-
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сын шаттым деп қапаландым. Не керек, сонымен селоға келген-
ше әңгiмемiз кiлегейлене қоймады. Көшенiң ортасында тұрып, 
Кәрiм:

– Менiң екеуiңнен бiр-ақ өтiнiшiм бар: Ертең нақ осы мез-
гiлде, яғни 12 сағаттан соң әлгi төбеге және бiр шығайықшы. 
Айтқанымды iстемесеңдер, өмiрде разы емеспiн, – дедi.

Сонымен тарағанбыз. Мiне, ендi бүгiн қайта келгенде, 
қарық болғанымыз мынау. Мен Кәрiмнiң үзiлдi-кесiлдi айтқан 
ақылына:

– Аптықпашы Кәрiм, асығатын не бар, әлi де ойланып көрейiк. 
Алабұртқан көңiлдiң аптығына iлесiп адасып жүрмейік, – дедiм.

– Сонда және неше жыл ойланамыз, – деп сөзге Шәкен аралас-
ты.

– Керек болса он жыл ойланамыз, жиырма жыл, тiптен отыз 
жыл. Ендi түсiнiктi ме?

– Ал ол қанша ойланады екен, соны... – дей бергенiңде Кәрiм 
қолтығынан алып:

– Жүр, қозықұйрық терейiк, – деп сүйрелей жөнелген.
– Ендi, әне, анау жүр екеуi. Менiң отыруым мынау қағазға 

үңiлiп. Қазiр жүгiрiп барып мойындарынан құша түссем, барлық 
түйiн бiр-ақ тарқар едi-ау. Жоқ, олай етуге болмас.

Айтпақшы, осы бiр қойын дәптерге Кәрiм неше рет тап-тап 
бердi. Бермей қойдым. Бақыттың шыңына шыққанда бетiңе 
ұстайын дедiм. Ол көндi. Е, тағдыр, соған жеткiзе көр.

VII

Бiз үйлендiк.
Тойымызға жиналған жолдастардың саны тобықтай ғана бо-

латын. Айналдырған бiр бөлмеге бәрiмiз сыйып кеттiк.
Iшiп-жейтiн тамағымыз да, би билейтiн алаңымыз да осы 

бөлменiң iшiнде. Бұдан артық той жасайтын жағдай бiзде бол-
майтын. Ол кезде осыған да риза болатынбыз. Өзiң бiлесiң, 
қиыншылық дейтiн арпалысып жүретiн. Ол алдымнан шықса, 
мен айналып өтетiнмiн, аяғымнан тартса, сүрiнiп барып қайта 
тұратынмын.
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Сондағы мамамның шаттанғаны естен кетпейдi. Сенiң маң-
дайыңнан сүйiп, есеңгiреп қалғаны есіңде болар.

Иә, ол кiсi есi шыға қуанып едi. Ел қатарына қосылдыңдар деп 
қуанып едi ғой.

Мен де қуанып едiм, қуанып едiм ғой...

VIII

Қайғының қуаныштың көлеңкесiндей қабаттаса жүретiн 
әдетi емес пе. Солай етпесе өмiр қызық болмайтындай-ақ 
қолтықтасады да жүредi. Алғашқы қапалық бiр қуанышты 
күнi келдi, той күнi келдi. Иә, сол күнi той болатын. Бiр аяулы 
жолдасымыздың үйлену тойы едi. Ауыл жастары атқа мiнбесек 
те, аяғымыздан тiк тұрып алақайлап жүргенбiз. Басшылықтың 
бiр құлағын маған ұстаткан. Ауырлықты арқалап, қызметiмен 
қалт тұрып жүргеннiң бiрi – Кәрiм. Той қызығына тоғытылып 
алған басым уақыттың қалай өтiп, кiмнiң қайда жүргенiмен 
жұмысым болмапты.

Айтпақшы, осы той басталар алдында көшеде Сәкенге кездесiп 
қалғанмын. Бұл кезде Әбiш облыс орталығына қызметке ауысып 
кеткен. «Зәру жұмыспен бiр ауданға кетiп барамын. Орала алсам, 
тойға мiндеттi түрде келемiн» деген соң және де телефон соғу 
үшiн поштаға барған болатынмын. Содан келе жатып кездестiм. 
Аман-саулықтан соң:

– Үйге бармаймыз ба, Сәкен, – деп едiм.
– Бара жатармыз, – дедi.
– Кешкiлiк Асылбек пен Аманкүлдiң тойлары болмақшы. 

Онда тойға кел.
– Шақырылмаған қонақпын, қолайсыз болып жүрмесе.
– Шақырмағаны қалай? Сенiң келгенiңдi бiлмеген ғой, әйтпесе 

неге шақырмасын. Тойдың өзiн жастар тойы деп атағанбыз, 
шақыру мiндетi менде болатын. Кездескенiң де жақсы болды. 
Келетiн бол.

– Онда көрермiз, – дедi.
Бiз басқа сөзге келгенiмiз жоқ. Той басталарда жұрт арасынан 

көре алмаған соң: «Сәкен келмек едi, неге кешiктi екен?» дегенiмде 
күрт өзгере қалған үш-төрт бейненi байқағанмын.
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Оның бiрi сен:
– Сәкен!? – деп селт ете түстiң.
Екiншiсi: жалт еткен бiр жанардан ызғар байқап қалдым. 

Бұл – Кәрiм.
Үшiншiсi – баяғы Әтiркүл. Көзiнiң қиығын мен жаққа созылта 

түсiп, сенiң бетiңе қарап күлдi.
Мұның бәрi де көңiлдi көп бөле қойған жоқ. Оған тойдың 

тоқтығы да әсер еттi ме, әйтеуiр, көңiлiмнен ызғарсыз ысырыла 
салды.

Мерекенiң орта шамасы. Шетiректе шаң-шұң еткен дауысқа 
құлақ түрсем, ерегiсе сөйлеп, екпiндеп тұрған бiреудi екi жiгiт 
қолтықтап ұстап жүр. Ол «Сәкендi неге шақырмадыңдар, менiң 
досым Сәкендi» деп барады. Жақындай бергенiмде Кәрiмнiң 
жайсыз сөздерi құлағыма шалынды.

– Бұл не бейбастақ. Сәкен болмаса сәндерiң кiрмей ме? Келме-
се не iстеймiз. Шәкеннiң өзi-ақ шақырған жоқ па? Тараңдар!

– Дұрыс, Кәрiм. Қазiр алып кетемiз бұл бетпақты. Басқа жұрт 
дүрлiкпей-ақ қойсын, қызықты қыздыра берiңдер.

Жақындағаным жоқ. Олар тарап кеттi. Бiр кезде бәрiмiздiң ба-
сымыз қосыла қалғанда (Кәрiм жоқ болатын) сен:

– Кәрiм дегенiң адам емес екен ғой өзi, жұртқа неге тиiсе-
дi, – дедiң. Және бiрер сөз айттың. Дауысыңда ызғар ма, мұң ба, 
бiрдеме бар, әйтеуiр. Мен сасып қалдым. Кәрiм туралы сен түгiлi, 
қасымнан естетiн сөзiм емес бұл. Өйткенi Кәрiмнiң қисық мiнезi 
жоқ. Басқа болса тiлiн қырқар едiм, саған не демекпiн. Сонда да 
шыдай алмадым. Аузымнан қалай шыққанын қайдам:

– Ей, сен не оттап тұрсың. Тарт тiлiңдi! – деп қалдым.
– Ал болмаса, онда мен кеттiм.
Бұрылдың да кете бардың. Менiң тапжылуға мұршам жоқ. 

Аяғым шегеленiп қалған сияқты. Аңырайып тұрып қалдым. 
Әлден уақытта өзiме-өзiм келсем керек, бұрылып жұртқа аралас-
тым да жүре бердiм. Соңыңнан кетiп қалуға Асылбектен ұялдым, 
тойға келген жұрт көзiнен тайсалдым, тапсырылған мiндеттен 
қашқан болмайын дедiм. Олай етуге менiң арым көтермедi. 
Бәрiне мұрындық боп жүрiп, алдымен өзiмнiң кетуiмдi ар сана-
дым.
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Той тарқады. Үйге келсем, жылап жатыр екенсiң. Сөз сөйлеуге 
зауқым жоқ. Ұзақ үнсiз отырдым. Еңсем көтерiлмейдi.

– Кәрiм саған не iстедi сонша шамданатын, Нәбира?
– Оған Сәкен не iстептi?
– Сәкен?!
Сенiң сөзiң қарауылға алып, алдағашан атылуға дайын тұрған 

автоматтың оғындай зыр ете қалды. Жүрек амалсыз дiр еттi. 
Әлгi бiр жалғыз сөз денеге қосқан электрдiң тоғындай дiрiлдетiп 
барады. Селк етпеген жанды клетка қалмаған сияқты, тiптен 
тырнағыма дейiн тобарсығандай. Аузыма сөз түспейдi. Пайымды 
сөз айтуға аптық басылар емес. Екi-ақ сөз айтуға мұршам келдi.

– Сәкен бе едi бар пәленiң басы? Бар онда Сәкенiңе.
...Бұл түнi бiздi Кәрiм күзетiп шықты. Оның сөзiне құлақ асқан 

мен жоқ. Үн-түнсiз жатып алдым. Сенi қайдам, қатты қиналған – 
Кәрiм. Бiз жеке басымызды ойласақ, ол екеумiздi бiрдей ойлап 
езiлiп отыр. Абырой болғанда, бұл әңгiменi үшеумiзден басқа 
бiлген адам жоқ. Егер Кәрiм болмаса, сол түнi-ақ керi кетуiмiз 
мүмкiн едi, соның сөзi жүйеге қайта түсiрiп едi-ау.

Апта өткен соң үйге келсем, бiр хат жатыр екен. Адресi саған 
жазылған соң көңiл аударғаным жоқ, үстелге тастай салдым. Ол 
хаттың қасиетiн қайдан бiлейiн, нақ сол минутта ойымда түк жоқ 
қой. Бар пәленi келесi күнi бiлгенiм жоқ па? Бiлмей-ақ қоюым ке-
рек едi, сонда көңiл қобалжып, ой бұзылмас едi ғой. Амал нешiк, 
көрдiм, бiлдiм, көргенде көңiл жабырқап, көкiректен жас сорғалап 
отырып оқығаным жоқ па. Келесi күнi менiң өз атыма да хат кел-
ген. Онда жазған сөздерi белiмдi қайыстырып, қабырғамды сөксе 
де шыдап-ақ едiм, саған арналған сөздер сағымды сындырды ғой. 
Сәкен маған былай деген екен.

«Шәкен!
Адамда екi опасыздық болмауға тиiс қой. Бiрiн өз басыңнан алдым-

нан көлденең шығып өткiзiп едiң, ендiгiңе жол болсын? Мен алыста 
жүрiп арманда қалдым, созған қолым жетпедi, сiлтеген қылышым 
өтпедi. Есiңде болар, сендер үйленетiннiң алдында түнде екеумiздiң 
көшеде кездескенiмiз. Сол күнi басыма талай ой келген.

Оның түйiнiнiң бәрi бiреу-ақ едi. Сенiң дүниеден тайып тұруың 
болатын. Батылым бармады. Ол үшiн өкiнбеймiн, ендi ойласам, сол 
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дұрыс болған екен. Өйткенi өмiр деген өмiр ғой. Өмiр мен өлiм бiр 
жерде сыйыспайды емес пе. Сондықтан өмiр бар жерде өлiм деген 
аулақ жүруi керек.

Мен қазiр өкiнбеймiн, тек өткен мезгiлге өкiнемiн. Қашықта бол-
дым. Ал сен болсаң нәзiктiктi емес, әлсiздіктi пайдаланып жеткен 
сияқтысың мақсатыңа. Рас, қолыңда күш, өзiңде бедел, қызметiңде 
абырой болды, сен махаббатқа соны қарсы жұмсадың. Мен есiткенде 
осылай боларына көзiм жеткен. Қазiр көкiрегiмде қайғыдан гөрi, 
қуаныш мол сияқты. Тек бақытты болыңдар.

Нәбираға айтқан әңгiмелерiңдi қой. Арды айтып көз алартқанынды 
да қой, өйткенi арды аттап өткен өзiңсiң...»

 Хаттың аяғына «Сәкен» деп қол қойыпты.
Соңғы сөздерiн оқуға мұршам әрең жеттi. Бөлмеден ата 

жөнелдiм. Мең-зең, дел-сал. Аспанның бәрiн бұлт басқан секiлдi, 
өмiр өз қызығын жоғалтып алғандай, аспан мен жерден басқа 
ештеме көрiнбейдi. Есiмдi жиғанда бөлмеде тұрғанымды бiр-ақ 
байқадым.

– Ей, саған не болған?
Басымды көтерсем – Кәрiм. Соның үйiне келген екенмiн. 

Қолына хатты ұстата қойдым. Үн-түнсiз оқып шықты да, 
сыртқа шығып кеттi. Мен де шықтым, бақ iшiнде теңселiп жүр 
екен. Қасына барғаным жоқ, бұрылып жүре бердiм, ол да ердi 
соңымнан.

Бiздiң үйге келдiк. Нәбира жоқ екен. Кешегi үстелге тастай 
салған жерде хат көрiнбейдi. Ары-берi ақтарыстырып жүрiп, 
қобдишаның iшiнен тауып алдым.

«Сәлем, Нәбираш!
Өмiрдегi өкiнiш дейтiн кейде өкпеңнен соғады. Оған дейiн бiле 

бермейсiң. Ең қинайтыны осы ғой. Баяғы қол ұстасып, ән салып 
жүретiн кезде осылай болар деп ойлаппыз ба? Болар iс болды.

Мен Шәкендi айыптамаушы едiм. Оның да еркi бар, сезiмi бар. 
Сезiмдi сыртқа шығаруға да правосы бар. Тiптен мiндетгi. Түбiнде 
сол нәзiктiктi нәрлендiрiп, сезiмдi қоздырып алған өзiң боларсың 
деп түюшi ем. Шамасы солай да болар. Ал мына хатына қарасам... 
Әттең, әлсiздiк жасаппын, немесе сенi еңiретiп қойғанымша, қара 
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жерде етпетiмнен жатқаным жақсы едi. Баяғы бiр мезгiлдер есiңде бо-
лар. Шiркiн, сол бiр күндер... Есiме түссе, еңiреп жiбергiм келедi. Амал 
не... Сен қамықпа, шын қысылсаң, қайғыда қалдырмаспын, қамқор 
болармын. Оған кәмiл сене бер. Бiр рет бұзылған серт көңiлдi сөндірiп 
тастапты, ендi тек сенiмiңе жетсем ғана серпілермiн. Оған дейiн...»

Ар жағын оқығаным жоқ. Кәрiмге ұсынсам алмады, иығыма 
асылып қосыла оқып тұрса керек. Хатты бүктедi де, баяғы 
қобдишаға қайта тастады. Маған келген хатты кiтаптардың ара-
сына тыға салды. Үнсiз отырмыз.

– Неге бұлай болды, Кәрiм? – дедiм бетiне қарамай. Тiптен жа-
ным бiр деп жүрген досымның да бетiне қарауға арым жетпейтiн 
секiлдi. Дауысым дiрiлдесе де, жасымды көрсеткiм келмейдi.

– Өмiр деген –  күрес.
– Менi Маркстiң сөзiмен несiне жұбатасың. Нәбира неге 

Сәкендi аямады екен. Оны жазаласа, менi неге аямайды. Екi 
жүректi бiрдей езiлдiргенi қалай. «Қыр соңымнан қалмай жүрген 
жiгiттiң бiрi, басқа ешқандай әңгiмемiз жоқ» дегенi қайда?

– Баяғы төбеде жүргендегi алғашқы сөзi есiңде ме? Мен сонда 
сескенiп едiм.

– Кейiннен ол желеуiм едi дегендi өзi айтпады ма?
– Ие, айтты ғой. Бұнысы несi екен сонда?
– Кәрiм, сонда Сәкен менi шынымен жауыз санағаны ма? Мен 

керiсiнше емес пе ем. Тiптен оның атын естiгенде төбе шашым тiк 
тұрып, бұл әңгiменi қайтып аузыма алмауға уәде етпеп пе едiм. 
Өзi емес пе едi, соңынан солқылдаған. Мұны қалай түсiнемiн?

– Жоқ, Сәкен олай ойламас, түбiнде. Не ойласа да сенi айыптай 
қоймайды. Одан соң неше рет көрiп те, бiлiп те, кездесiп те жүрдi 
ғой. Сонда неге айтпайды опасыз ойы болса. Ендi барып... – Ол 
ширап ала жөнелдi. – Жә, жетер ендi. Менiң бiр өтiнiшiм бар: 
бiраз күнге тауға барып қайтайық. Бағана сенiң сол жаққа қарай 
жол жүретiнiңдi естiп, үш-төрт күнге рұқсат сұрап алғанмын. 
Тiптен қазiр кетейiк. Нәбираға күтпегенiмiзге кешiрiм сұрап, 
қағаз жазып қалдырып кетейiк. Келiстiк пе?

– Келiспесек ше?
– Жоқ, келiстiк.
Өзi барып қағаз алып записка жаза бастады.
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– Сәкен қайдан тоқып алды екен бұл торын. Терiс түсiндiрiп 
жүрген кiм? Өткендегi бiр болар-болмас көңiл кiрбiңiн оқ етiп 
өкпеме таяп жүрген кiм болды екен, әттең, соны бiлсем.

– Нақ соны бiлудiң қажетi жоқ. Ал менiң екiншi өтiнiшiм: осы 
хаттардың сыры екеумiздiң iшiмiзде қалсын. Тiптен Нәбираға да 
айтпайсың. Сенiң хат алғаныңды ол бiлмейдi. Сен де бiлмеген 
бол. Бiле қалса, кезiнде көре жатармыз.

– Жоқ, болмайды.
– Болады. Немесе екiнiң бiрi! – оның орнынан шұғыл көтерiлiп, 

дауысының қатал шыққаны сонша, шошып кетiп, жан-жағыма 
қараппын. Ол орнына қайта отырды. – Түсiншi, Шәкен, түптеп 
келсек, бұл әңгiменiң аяғы сенi досым деп жүрген менен де айы-
руы мүмкiн. Өзiң-ақ айтшы, мен де айыпты емеспiн бе? Со-
лай, айыптымын... Не бәрiмiз бiрге боламыз немесе Крыловтың 
мысалындағы сияқты бақа-шаян боламыз. Екiнiң бiрi. Түсiн, 
Шәкен. – Ендi дауысы тiптен баяу, мұңды.

– Болсын... – дедiм аз үнсiз отырғаннан соң.
...Иә, бiз сонымен тауға кетiп қалдық. Саған айтпай кеттiк. 

Маған тапсырылған мiндет – жайлаудағы малшыларды аралап, 
солардың арасында әңгiме өткiзiп, жағдайын бiлiп қайту. Ал 
Кәрiмнiң жұмысы жұқсыз жұмыс болды. Қолы қалт ете қалса 
айқайлап ән салып, қарқылдап күлiп, тiптен он бес жасар бала 
сияқты тастан-тасқа секiрiп, асыр салып жүредi. Шашына ақ 
кiрген Алатау, қауғадай сақал болып өскен қалың орман, сылды-
рап сылаң қаққан мөлдiр бұлақ, мамықтай жұмсақ масатыдай 
жайқалған балқұрақ өзiне баурап алған секiлдi. Ертең де, кеш те 
бойды балқытатын сары қымыз алдымыздан таймайды. Шiркiн, 
дүниедегi нағыз ақкөңiл жандар малшылар шығар. Олардың 
көңiлi көк аспандай кiршiксiз, жүректерi ен даладай жайлы да 
кең, дастарқаны ары-берiсi атшаптырым жайлаудай жайқалып 
жатқан мол болады ғой.

Мұның үстiне Кәрiмнiң мiнезi, баяғыда бiр жоғалтып 
алған балалық бал мiнезi менi көңiлдiң көгiне бiр-ақ көтерiп 
тастағандай. Абайсызда қолдан бiр шығарып алған асылымды 
қайта тапқандаймын.
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Елге оралғанда баяғы азаптың бәрi артта, алыста қалып қойды. 
Оның үстiне сенiң жайдары жүзiң, алақайлап келiп Кәрiмнiң 
мойнына асыла кеткенiң таудағы басталған тазалықты, татулықты 
үтiрсiз жалғастыра жөнелдi.

* * *

Иә, Нәбира осылай өмір өтіп жатты. Бірақ ол да өз сыбағасы-
нан құралақан қалған жоқ. Бірімізді онда, бірімізді мұнда 
жiбердi. Баяғы қол ұстасып бiрге жүрген жолдастар әр жаққа 
кеттiк. Бiреуi қалада, бiреуi далада дегендей, бiз қалаға кеттiк. 
Өмiр бiрде тағамын тұзсыз берсе, бiрде ащылап берiп, өтiп жат-
ты. Баяғы асыр салып айқайлау, қытықсыз қылжақтық азайды. 
Мен оны байсалдылыққа жорыдым.

Осы бiр бақыттың белiнен мықтап тұрып құштым ба деп 
жүрген кезде әлгi әндi есiттiм.

Нәбираның күнделiгінен
«Күз. Елде тойдың көбейетiн мезгiлi.
Рақмет, Кәрiм. Сен болмасаң сарсаңға түсуiмiз түк емес едi. 

Кешегi мiнезiме өзiм таңғаламын. Кәрiм сонда да ренжiмедi-ау. 
Мұндай досты бiз аспанға шықсақ та таба алмаспыз. Кәрiмнен ай-
рылма, Шәкен...

Сол мезгiл. Бiр апта өткен соң.
Неге кеттi? Қашан келедi? Кәрiмнiң үйi де ештеңе бiлмейдi. Бұ-

рын маған хабарласпай жыра шықпаушы едi ғой. Әлде әнеукүнгi хат 
па сарсаңға салып жүрген. Дүние-ай, соны неге жаздым. Қапалығым 
көздiң жасына бiр булықсам, тарамас па едi. Мен болсам айдалаға 
арыз айтыппын. Бiрақ оның жауабын көрмеген сияқты едi ғой...

Сол мезгiл. Аптаның үшiншi күнi.
Ойпырмай, аман болса жарар едi. Неге хабарсыз. Ең болмаса 

қоңырауламай да қойды.

Әлi сол мезгiл. Аптаның аяғы. Таң алды.
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Жоқ, шыдай алар емеспiн. Ұйқы келмейдi. Егер ертең келмесе, 
iздеуге шығармын. Ол жеткен тауға мен де жете алармын, тауда 
өспеп пе едiм, несiне қаймығам. Тіптен жалғыз барам.

Мезгiл баяғы. Жексенбi. Түннiң бiр мезгiлi.
Ох, дүние-ай, азап деген таусылды ма, әйтеуiр. Кәрiмнiң көңiлiн 

көрсең. Шәкен ұйықтап жатыр. Ұйқысына кесiр жасамайын, тiптен 
сағатқа да қарамай-ақ қояйын, мазасын алмайыншы...

Құрысыншы бәрi де...»

IX

Айналаның бәрi бейберекеттеу етiп ойдым-ойдым өрнек 
салған қазақтың алашасы секiлдi. Бiр енiне адам қолы тимесе, 
өз еркiмен жемiсiн бере қоймайтын бақша орналасса, бiр енiн 
мәуесi тола жемiстi бау мен өсiмдiкпен бой түзеген ағаштар 
иемдеген, ал ендi бiр ендiгiн адам қолы әсер етпеген табиғаттың 
тағы шалғыны өзi иемденiптi. Осының ортасында көл. Көлдiң 
жағасында бiз тұрмыз. Бәрi белгiлi жұрт. Кәдiмгі Кәрiм, аспан 
айналып жерге түссе де әбiржи қоймайтын Әбiш. Бұл жолы 
олар да жеке емес, қастарында –  қасы қиылған қаракөздерi. 
Және бiр топ жiгiт бар. Солардың iшiнде Сәкен бар.

Бiз демалысқа келгенбiз. Бұлар – жексенбi күндi пайдаланып, 
сәлем бере келгендер. Сәкендер көл бойына демалуға келген екен. 
Бiздi көрген соң келiп сәлемдестi, қуанышымызға ортақтасты. 
Кәрiмнiң ауылдан ала келген сәлем-сауқаттары да бар екен. 
Менiң, әсiресе мейiрлене iшкенiм – баяғы өзiм өскен ауылдан бiз 
үшiн арнап ала келген бiр торсық қымызы.

Ән де, сән де арамызда. Көлге түсiп, қайық естiк. Бәрi дұрыс 
сияқты едi. Менi таңғалдырған – Нәбираның мiнезi. Ол өзгерiп 
сала бердi. Нақ баяғы төбе мен өзендегi, мақта мен мұздағы 
мiнезi. Аузынан ән түспейдi. Айтылатын ән де бiреу-ақ:

Шыға келсең, алдымнан күлiп тағы
Атпас па едi өмiрдiң үмiт таңы...

Қайырмасы да қатып тұр:
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Сағындым қалқашым күлкiңдi
Сағындым сүйген жар сол түндi...

Осы әндi айт деп бұрын талай жалынатынмын. Қаптың аузы 
шешiлмеушi едi, бүгiн ұстаның көрiгi күрiлдеткендей сарнап тұр. 
Мен үшiн осы бiр ерке мiнез, бұлбұл көңiл арман болушы едi. 
Соған қызықтым, жанды жадырататын жайдарылықты аңсап, 
көңiлдiң сөне бастаған шоғы тұтанды. Рахат ауасын жұта түстiм, 
жұта түстiм. Көңiл мастанды...

Кешкiлiк қонақтар қайтып кеттi. Олар аттанарда Нәбираның 
көңiлi алаң бола бастады. Достарымды қимады-ау деп қуанышқа 
жорыдым. Өзiм де қуандым. Олар көз жетер жерден кеткен соң 
бақ iшiне келдiк.

Жеке қалған соң ептеп есiткен өсегiмдi айттым. Сөз арасында:
– Жақында Сәкеннiң тойы болатын көрiнедi, – деп едiм, Нәбира 

жай түскендей жалт қарап:
– Қашан? – дедi.
– Жақында.
– Оны жаңа неге айтпадың?!
– Бұл айтқаным кештiк қылып тұр ма?
– Ие, кеш... кеш...
Нәбираның түсi өзгерiп сала бердi. Мұндай қалпын көрге-

нiм – бiрiншi рет. Не ашуланғанын, не қайғырғанын, не қуанғанын 
түсiнбейсiң. Үнсiз тұра бердiм. Әлден соң өзi:

– Жүр, үйге қайтайықшы, – дедi.
Үйге қайттық. Үй болғанда демалыс үйiндегi бөлмемiз. Баяғы 

бакыттың бәрi қонақтардың қоржынында кеткен секілдi. Нәбира 
тұнжырай түстi, тұнжырай түстi...

* * *

Иә, Нәбираш, мен ендi түсiндiм, кеш түсiндiм. Кезiнде келген 
кесiрдi кесiп өтем деп кердеңдеушi едiм, сөйтсем, ол балалық 
екен. Балалық емес-ау, балаңдық екен. Кезiнде-ақ мен ешкiмдi 
басынған жоқ едiм, жүректiң әмiрiне бағынып едiм. Сөйтсем, бiр 
жүректiң әмiрi аз көрiнедi, екi жүрек еркiн қосылғанмен, етене 
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болмаса ездiкке айналады екен. Әйтпесе кеудеме екi жүрек ор-
наттым, солымда да жүрек бар, оңымда да жүрек бар деп алаөкпе 
боп жүгiргенмен, ол жүрегiң өз әнiн ызыңдай берсе ыза қылмаса 
да, маза бермейтiн көрiнедi. Соны бүгiн түсiндiм. Сенi айыпта-
маспын да. Кiм бiледi, кезiнде сен жүрек үкiмiн тұншықтырып, 
ақылға жеңдiремiн дедiң бе екен әлде. Сондағы жетiмсiздiк 
жасаған ақыл шығар, әлдi көпсiгiш көңiлiң бе? Арды ойламай, 
барды ойлап, алыстағы алтынды аяққа басып, қолыңдағы мысқа 
табынып, абырой-атаққа жүгiнiп пе едiң?

Бұның да маған беймәлiм.
Менiң көзiм жеткенi бiр мәселе: саған жар болсам да жақын 

бола алмайтын көрiнемiн, көңiлiңдi көндiрсем де жүрегiңдi жеңе 
алмайтын көрiнемiн. Қайдам, мұның да көңiл нәпсiсi болып 
жүрмегей деп қорқамын. Оны ендi өзiң бiлерсiң, өзiң шешерсiң...

Мен бұл әңгiменi Кәрiмге де сездiрмей барамын. Бiр кезде 
басу болған сол едi. Қазiр қалай дерiн бiлмеймiн. Өзiң айтарсың. 
Түсiнсе, төрелiгiн өзi айтар.

Қыруар қағаз жазып, жаныңды жазаламай-ақ бiрауыз 
сөзбен нүкте қоя салуға болатын едi. Тек түсiнсiн дедiм, бiлсiн 
дедiм баяғы азап пен жазаны. Ауыз ашқаным жоқ едi, сол үнсiз 
күйiммен үндемей кетейiн. Бар азапты қағаз көтерсiн. Хош бол.

Р. S. Шiркiн, сол күнгi күлкiң...
Шәкен.

Кәрiмнiң хаты

«Шәкен!
Адам өмiрiнен өзгергiш, адам көңiлiнен қобалжығыш нәрсе 

бар ма өмiрде. Қит етсе болды, бiр қозғалып жатқаны. Сол бiр 
толқыған перненi кезiнде дәл баспасақ, күмбiрлеген күйдiң ор-
нына азынаған азап төгiлiп жатқаны. Әдетте жас балалардың 
көктемнiң күнiндей тез бұзылғыш мiнезiн көргенде күлген бо-
ламыз. Ал сонда өзiмiзге бiр қарадық па екен? Қарамаймыз ғой. 
Әйтпесе бiздiң мiнезiмiз нәзiктiгi жағынан олардан алты есе асып 
түсер-ау. Өйткенi олар тез ұмыта қояды, тез қуана қояды. Ал ере-
сектер ше?Айтпа оны...

13-269
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Мен ересектер туралы екi нәрсенi сезгендеймiн. Бiрi – бәлсiну, 
наздану, қылымсу, қалжыңдау, еркелеу... Менің мына теңеулерiм 
бiрiнiң басына бiрi шығып жатқан шығар. Дегенмен дұрыс 
сияқты. Өйткенi мұның бәрiн бiр-ақ сөзбен айтып жеткiзу қиын, 
бiр сөздiң мағынасына сыя қоймайды. Ал адам мiнезiне сыйып 
жатады. Бәрi бiрге жұбын жазбай моп-момақан боп сыяды да 
кетедi.

Еркелiктiң де есебi болса керек, назданудың да шегi болса ке-
рек. Асып кетсе, аяғыңнан шалады. Осыны абайламай қаламыз 
ғой кейде, бауырым...

Екiншiсi – әлгi бақытқа белшеңнен батып жатқанда бауыр-
лай қалмай, белiңдi көтеру. Өлдiм-талдым деп айқайлап жүрiп, 
қосылып алған соң шөже қораздай қиқылжың қағып жатқанын 
талай көрдiм жiгiттердiң.

Шамасы, жас жұбайларың ептеп болса да ежiктесiп тұрғаны 
өмiр заңы болса керек. Өзiң ойлашы, әлгi қыз-жiгiт боп желек-
теп жүргендегi ақтарылып жататын ақкөңілдiң бәрi тек жүректiң 
ғана әмiрi ғой, ол кезде ептеп болса да қисық басқан қадамға 
көңiл бөлмей көз жұма бересiң, көз жұма бересiң... Тiптен «сенiң 
осы бар кемшiлiгiңдi қоса-моса өмiр бойы мойныма мiнгiзiп, 
арқалап өтемiн» деп едiреңдейтiндi қайтерсiң. Мiне, мұның бәрi 
тек жүректiң алып-ұшып тұратын мезгiлiндегi машақаттар ғой.

Ал қосылып, үй болған соң ше? Бұл ендi баяғы «қасымда бес 
минут артық болсаң бәрiн кештiм, тiптен аспандағы жұлдызды 
жұлып алып, айға мiнгiзiп қояйын» дейтiн мезгiл емес. Жеке жүру 
қалып, жұптасып жүру көбейедi. Сонау бiр кезде байқаусыз қала 
беретiн кейбiр көңiлге қонымсыз қылықтар көзге түскiш келедi, 
көңiлге түрткi болады. Өйткенi бұл өмiр заңы ғой, барлық кем-
кетiктi бiр-ақ сипап, сылып тастай алмайсың. Оны бiрлесе оты-
рып, бiрте-бiрте жоюға болатын болар. Мiне, кейде бiз осы бiр 
өмiр заңының өзiне қарсы шығып, өзiмшiлдiк жасағымыз келе ме 
деп қорқамын...

Бақыт. Бұл да бiр созбалаң нәрсе. Оған өмiрi тоймайсың, 
құшағыңа бiрден келiп кептеле қалмайды. Жеткен сайын жүгiре 
түсесiң, ұмтыла түсесiң. Кейде соның шыңына жетемiн деп 
құзына құлап жүргенiңдi байқамай да қаласың-ау. Иә, солай.
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Иә, өмiр дейтiн қызық. Нәбира...
Сен де қызықсың Шәкен. Нәбира ше? Ол да...
Кәрiм...»

Автордан:
Осы бiр хаттардың бәрiн маған жiберген – Әбiш. Өзi бiрауыз да 

сөз жазбапты. Шәкеннiң хатының жалғасын бiлмеймiн, өмiрiнiң 
жалғасынан да бейхабармын. Нәбираның күнделiгiнiң жалғасы 
жоқ. Барының өзi де қиқы-қиқаға айналған. Көпшілiк жерiн 
қиып алып, талай жолын белiнен былшитып тұрып қара сия-
мен сызып тастаған. Кәрiмнiң хаты да аяқталмай қалған сияқты. 
Сондықтан мен олардың өмiр жолын көз алдыма елестетпек бо-
лып, үш хатты қиып-қиып уақыт мезгiлiне қарай орналастырған 
болдым. Оның қаншалықты дұрыс екенiне көзiм жетпейдi. 
Әбiшке кездескенде сұрамасам, тағдырларының қалай қарай бет 
бұрғанын бiлмеймiн.

Сонымен, Әбiшке кездескенше...

КЕШІККЕН ХАТ

«Великая боль – любить.
                      Великое несчастье – освободиться от этой боли».

И.Л. КАРАДЖАЛЕ

– Кел, құда болайық, – дедім мен Асанға. Өзім болсам асыр 
салып ойнап жүрген балалардан көз айырмай отырмын. Олардың 
мына еркін жүрісі, жайма-шуақ күлкісі, көлеңкесіз, кіршіксіз 
көңілдері ұнап кетті. Асан маған бір қарап алып, балаларға басын 
бұрды да, аз уақыт үнсіз отырды.

– Болсақ болайық.
– Әпкел қолыңды.
Әлгіден бері үндемей отырған Қалқа:
– Ей, шынымен айтып отырмысыңдар мына құбыжықты? – 

деп шап ете түсті.
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Ол да біздің әңгімеміз басталғаннан бері үнсіз отырған. 
Асанның сөзіне де құлақ қоймаған секілді еді, менің жауабымнан 
кейін көктемнің жауар күніндей шатыр-шұтыр етіп түнере 
қалды.

– Әрине, шын, – дедім мен әлі де әлгіндегі бағытымнан таймай, 
тек жүзімді сұстандыра түсіп. Байқауымша, Асан да алғашында 
онша мән бере қойған жоқ еді, енді Қалқаның мына мінезіне 
елеңдей-елеңдей қалды.

– Біз қашан өтірік айтушы едік. Бұндай мәселеге әзіл 
араластыруға бола қоймас, ізгі ниет емес пе?

– Жоқ, бұл ізгі ниет емес! Бұл – опасыздық! – деді Қалқа орны-
нан қарғып тұрып: енді анықтап қарасам, оның түрі бұлқан-
талқан болған ашудан гөрі, ыза араласқан қайғыға толы сияқты. Ат 
жақтылау келгенмен қарсы қарағанда әсем көрінетін бет-әлпеті 
қарақошқыл тарта қалыпты. Әдетте мейірленіп, күлімсіреп 
тұратын көздері де қаталдана қалған. Мына көзқарас – мейірімді 
болса да ештемеден тайынбайтын батыл адамға ғана тән қасиет. 
Бір жағына қайырған қою қара шашының бір тобы сол жақ қасын 
жаба қалыпты – толқудың белгісі. Ұзын бойлы, сымбатты келген 
денесі де тастан құйған мүсінге ұқсап жансыздана қалған. Көптен 
таныс болмасам да көріп жүрген мезгілдерімнің ішінде мұндай 
мінезін де, түрін де байқаған емеспін. Әлгі сөзін де бізге айтпаған 
секілді, көзін салмайды, алысқа қарап тұр. Ойланып тұр.

Асан орнынан тұрып, қос қолымен ақырын ғана иығынан 
ұстап, орындығына қайта отырғызды.

– Қоймаймысың осы бір түйткілді, – деді ол Қалқа жайғасып 
отырған соң. – Ұмытылатын мезгіл болған жоқ па?

Қалқа төмен қарады. Мен түгіне түсінбей түңіліп отырмын.
– Қойдым, Асан. Кешірерсіңдер. Тек әлгі бір құда болу деген 

бәлені бастарыңнан кетіріңдерші, өтінемін.
Енді сөзге мен араластым.
– Біз әзілге айтып отырмыз ғой, Қалқа. Ал өзіңе жөн болсын, 

әлгің не?
Ол маған мойынын да бұрған жоқ. Асанға қарады. Ұзақ қарады. 

Ол да үн қатпай жай ғана басын изеді. Қалқа маған қалтасынан 
бір бүктеулі қағазды алып ұсынды. Өзі сарғайып, қабатталған 
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жерлері қырқылып қалған. Дегенмен ұқыпты адамның сақтағаны 
сезіліп тұр.

– Мына қағазыңның қырына қарасаң, қырық жыл сақталған 
зат секілді ғой. Тарихтың бір тарауы болып жүрмесін.

Әлгі қағаздың алғашқы бетін ашып жіберсем, ірі әріптермен 
бадырайтып тұрып: «Арманым, алдадың ба?» деген сөз 
жазылыпты. «Әріптері тышқанның ізіндей болса да қырқылған 
бөренедей қым-қиғаш боп тіп-тік түсіп жатқан жоқ, бірі басын 
исе, бірі белін бұрып шалқақтап тұр. Осыған қарап қыздың 
қолтаңбасы екенін айыру қиын емес. Аржағын оқымай Қалқаның 
бетіне қарап едім:

– Қырық жыл болса, қолыма тиер-тимесін құдай білсін, ал он 
жыл болғаны рас. Оқы, ар жағын, – деді.

* * *

«Сені сонау бір кезде өзен жағасында көрдім. Есіңде болар, 
жаздың жадыраңқы кезі еді. Жоқ, айтпақшы, жаз емес-ау күз-
дің басы болар, әлде жаздың соңғы күндерінің бірі ме екен. 
Әйтеуір, жапырақтың мұңдасқан абысындардай баяу ғана 
желбіремей, қоштасқан қыздар сияқты сыбдыры көбейе түскен 
мезгіл болатын. Сен нақ сол бір жапырақтың сыбдырымен сыр-
ласқандай боп ағаштың арасында тұрғансың. Олар да өзенге 
мұңын шаққандай шайқалып-шайқалып, басын иіп, тәжім ет-
кендей кейіп білдіреді.

Сенің бейнең есімде қалар ма еді, жоқ па қайдам, есімнен 
кетпейтіндей болып кесіліп түскені де осы өзен мен талдың, 
жаға мен жардың әсері болса керек. Сен де сол бір қоңыр салқын 
болса да жел теңселткен ағаштарға арашашы, оның мөлтілдеп 
тамған көз жасындай болып, өсіп-өнген сабағынан амалсыз 
үзілуге бет алған жапырақтардың мұңына ортақтасқан жандай 
болып көріндің. Толқыны толастай түскен өзенді де өзіңше аяп, 
кемерін су кеулей-кеулей жығылуға жақын қалған жарға тосқау 
болып тұрғандай көріндің. Қашықтау болатынсың, сондықтан 
жанарыңның жалынын көре алмасам да жүрегім сезді, осы бір 
табиғаттың тамашасының таусылып бара жатқанына жаның 
ашып, көкіректен үн шығармай айғайлап тұрғандай көріндің.
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Міне, менің көңілімде де ұялай қалған осы қалпың еді. Мен 
сені Қалқа деп емес, өмірдегі әсемдіктің, қуаныш пен шаттықтың 
қалқасы екен деп қой, көңіліме ойып жазып жүргенім (Мен 
өмірде осы бір жапырақтың жай ғана сыбырласқанын, толқын-
ның толықсып аққанын, түрлі түске бөленіп құлпырған даланың 
қаталдана бастаған мезгілін аса ұнатушы едім. Табиғаттың бұл 
тамашасы менің ғана еншім деп ойлаушы едім. Сен менің осы бір 
құпияма қол сұғып тұрғандай көріндің. Содан да болар сұқтана 
көз салып қарағаным).

– Иә, осылай көріп едім, осылай кездесіп едің сен де, менің 
маңдайыма сыймаған махаббатым да...

Жоқ, бұл жолы мен сені іздеп келгенім жоқ, су алуға келгенмін. 
Сол бір кезде ауыл қыздарының иығына мықтап мініп алған 
әпкішім де бар. Қос шелекті қолыма алып өзен суымен ойнап 
біраз тұрғам, сен де тұрдың. Кетіп бара жатып та артыма бір 
қарадым, көңіл бөлген жоқсың. Шынын айтайын, менің әлпетім 
көз салатындай емес еді ғой. Әлгі ай-шайға қарамай жалаңаяқ, 
жалаңбас жүгіріп жүрген мезгіл ғой. Дәл осы бір түріміз кейде 
жігіттердің көзіне қораш көрініп, көлеңке болады да қалады-ау.

Өйткені, есіңде ме, кешке бақ ішіндегі би алаңында кез-
дескеніміз. Би билеп жарытып жатқан да біз жоқ, тек сол маңды 
жағалап бой көрсетіп жүретінбіз. Осы жерге сен де келген екенсің. 
Бір құрбым сені таныстырмақ болып, сөз бастай бергенде:

– Біз таныспыз, әлгінде өзен жағасындағы ағаштарды аялап, 
жапырақтың сыбдырымен сырласып жүрген болатын бұл кісі, – 
дедім.

Бала деуге аузым бармады, жігіт деуге жетіңкіремей жатқан 
сияқтысың, сондықтан да жармасып жатқан сөзім – «кісі».

– Таныспыз?! Мен сізді көргенім жоқ, – дедің.
Иә, сен көрмеген едің, мен көргенмін. Өзен жағасында 

көргенмін. Толқынның бетіндегі бейнеңді көргенмін.

* * *

Қуаныш пен қайғы қатар келеді екен ғой, бір-біріне жетектесе 
келеді екен. Мен оның бәрін қуанышқа жорығанмын, соңына көз 
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салмаппын ғой. Осы бір қайғы дейтін қырсықтың қуаныштың 
қыр соңынан қалмайтыны не екен.

Қайда барса да, қайда жүрсе де аяғынан бір шалмай қоймайды. 
Байқатпай келіп, батырып кетеді.

Иә, сол күні қуаныш пен қайғы қатар келді, бірақ сыбысын 
сездірмей келді ғой...

Айтпақшы, дәл ол кезде мен мұның қуаныш екенін де, қайғы 
екенін де аңғарған жоқ едім-ау. Сол күні біздің үйге қонақ келді. 
Мен олардың кім екеніне көңіл де бөлгенім жоқ. Қуыс тұрған 
қазақтың қай үйін көріп ең, қонақ дейтін сапырылысып жатады 
емес пе, соның бірі болар деп аяқ жимай арсалаңдап жүгіріп 
жүргенмін. Қонақтар ұзақ отырды, бұрыннан таныс адамдар 
болса керек, әңгімесі таусылмайды. Үйге кіріп-шығып жүріп 
құлағым шалып қалған сөздерді де көңілге қондырмай, қағып 
тастай саламын.

– Көп уақыттан бері ат ізін салмай кеткеніңе жол болсын десем, 
осы сауалды өзімнің де алдыма көлденең тартарсың! Сондықтан 
өткенді айтып, өзекті өртегенше, болашақты әңгіме жасайық, – 
деп бір қойды, келген қонақтың қартаңдауы.

– Иә, ендігі әңгімеміз алдағы өмір ғой, Аллах қайыр қылса, – 
деді менің әкем де төмен қарап отырған күйі.

– Менің үлкенім ұл еді. Аман болса ер жетті. Ендігі арма-
ным – соның үй болып, отау тігуі. Бір тілегім ол сенің де ұлың 
болса, – деді әлгі қарт қасынан өтіп бара жатқан маған бір қарап 
алып. Әкем үндеген жоқ, мен «мына кісі не айтып отыр» деп өте 
шықтым.

Олар әңгімесін тауысатын емес. Біздің үй-ішінің бәрі де 
аяғынан тік тұрып қызмет етпегенмен, әйтеуір, қыбырламай 
қалғаны жоқ. Тіптен кіп-кішкене інім де қолына құмған алып, 
қонақтарға су құйып, әлек болып жүр.

Менің еншіме тигені – самауырдың отын сөндірмей, созбалап 
тұру. Ол сорлы неше қайнап, неше суалмады. Соны еселей түсіп 
от жағамын.

Қонақтар тамақтан соң және бір рет шай ішіп бола бергенде 
сол маңайға біздің үйдегі ересектердің бәрі жиналды. Көз салсам, 
жеңгем де солай қарап ентелеп жүр. Маған да керегі осы емес пе, 
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зып беріп жеңгемнің төсегіне құлай кеттім. Қанша жатқанымды 
қайдам, әйтеуір, алғашында ұйқының ара-арасымен келіп жатқан 
күңгір-күңгір әңгіме толастап, көзім ілініп кеткен екен.

– Тәтті, орныңнан тұр, – деп жұлқылап жатқан жанның жеңгем 
екенін сеземін ғой деймін, көзімді ашқым келмейді. Көңіл сергек 
болмаса да, жүрек сезіп жатыр ғой, ұйқы да ашылатын емес.

– Тұршы енді, тіпті! – деп жұлқылап қоймаған соң басымды 
көтеріп, көзімді уқалап, кеудемді көтерсем де орнымнан тұра 
алмай отырып алдым. – Саған құда түстік. Тәтті, әлгі кісі енді атаң 
болады.

Алғашында әлі де болса қос қолым көзімнен таймай отырған 
қалпымнан өзгере қойған жоқ едім, аз-кемде белгісіз бір күш 
селк еткізді. Қарыма оқ тигендей білегім былбырап, саусақтарым 
тіземе сылқ ете түсті. Көзім жеңгемде. Үнсізбін. Ол да үнсіз. 
Жүзінен ештемені ажыратып болмайды.

– Қандай кісі?
– Жаңағы келген қонақ.
– Менің өз атам ше?
– Өз атаң да ата болады. Енді екі атаң бар.
– Жоқ! – дедім орнымнан қарғып тұрып. – Болмайды!
Мен қанша қатулансам да қалтырап тұрғандаймын. 

Буындарым босап кетті. Жеңгемді құшақтай алдым. Әрине, көз 
өз еркіне көшті ғой, жеңгем де жылап тұр. Ұзақ тұрдық. Иә, ұзақ 
тұрып едік. Кейін де осылай бір ұзақ тұрып едім-ау...

Сен білесің бе, Қалқа, әрине білмейсің ғой. Менің сол күнгі 
егіл-тегіл болғаным тек біздерге біткен қасиет қой. Мен ғой, 
әрине, қайдағы бір танымайтын адамды «атаң» деп таңғанына, 
оның көріп-білу түгілі, атын да естімеген баласына (кім біледі, ол 
бір сұмпайы болар) байлап бермек болғанына жылап тұрмын. 
Бұл сендердің де бастарыңда болар.

Ал екінші жағын қайтесің. Ойланшы өзің, туып-өсіп, өмірін 
бірге өткізген үйін, ағайын-туғаның тіптен ауыл-аймағын тастап 
кету оңай деймісің. Біз де сол үйдің бір босағасы емеспіз бе? 
Айыбымыз не? Неге кетеміз?

Ол кезде, әрине, мен, әйтеуір, тұрмысқа шығатыныма көзім 
жетіп қалған мезгіл, тіптен су жағасында саған көзім түсіп, бақ 
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ішінде басыңды айналдырып кетпеп пе едім. Дегенмен жыладым. 
Оның себебі әлгі екі мәселе ғой. Тіптен қанша ғашық болса да, 
қандай қатал жүректі қыз болса да елінен аттанарда бір толқып, 
көзін жіпсітпейтіні болмас. Бұл өмір заңына өзімшілдік жасай 
алмағанның ызасы ғой.

Мен қайта оралып, жеңгемнің қасына қисая кеттім. Ол да 
отырды. Қайтып үн қатысқанымыз жоқ, құшақтасып ұйықтап 
кетіппіз.

Ертеңгілік орнымнан тұрып, сыртқа шықсам, түндегі «атам» 
есік алдындағы ағаш арасында жүр екен. Есіктің табалдырығын 
аттай беріп, көзім түскенде қалт тоқтай қалдым. Алғашында 
шошып кеткен сияқты едім, сонан соң ыза кернегендей болды, 
соңынан күлкім келді. Бар қайратымды бойыма жиып, ызаланған 
боп тұрып, мырс етіп бір күлдім де, еркін басып жүре бердім. 
Қолжуғышқа барып жуындым. Сүлгіні алып сүртіне бергенде 
жеңгем келіп, иығымнан ұстап, баяу ғана:

– Тәтті, үйге кір. Ұят болады, – деді.
– Кімнен ұят болады?
– Атаңнан.
– Қойшы-ей, – дедім иығымды қиқаң еткізіп. Дегенмен бөлме-

ге бет алдым. Табалдырықтан аттай беріп көз салсам, әлгі «атам» 
өзінше бір қуанышқа бөленіп, күлімсіреп тұрғандай сезілді. 
Менің ызам бұрқ ете қалса да денем де дүр сілкініп, бетім ду етті.

Түс қайта кітаптарымды қолтықтап мектептен келе жатсам, 
қонақтар қорадан шығып келеді екен. Алғашында аялдап тұрдым 
да, артынан асыға-аптыға алдарын кесіп өтіп, дарбазаның ішіне 
еніп кеттім. Бұл қыр көрсеткенім...

Қалқа-ау, мен осы бұлданып жүргенімде кейінгі өмірдің 
өзегімді өртейтінін ойлаппын ба. Ол күнгі түрім осы ғой. Қуаныш 
пен қайғының қойнына қол ұстасып енгенін сезбей қалдым ғой.

* * *

– Мына қызды мен танимын, – деген дауысқа жалт қарасам, 
желке тұсымда сен келеді екенсің. Өз сөзіңе өзің, әсіресе 
даусыңның қаттырақ шығып кеткеніне қысылып қалдың ғой 
деймін, көзіңе көзім түскенде төмен аударып кеттің.
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– Қай қызды? – қасыңдағы жолдасың жан-жағына алақтап. 
Шамасы, сені таяқ тастам жердегі жанға батылы барып тіл қатар 
деп ойламаса керек, жанарын алысқа сілтейді. Сен оған жауап 
беріп үлгермедің, қасымызға келіп қалып едіңдер.

– Саламатсыз ба? – дедің әлі де баяғы өзің ұялған биязы үнмен. 
Жолдасың айналаны бір адақтап алып, енді маған тігіле қалыпты.

– Мені, – дедім қырсығым ұстай қалып. Бетіне бажырайып 
қарап тұрмын.

– Бұл кім? – деді ол. Күліп жібердім. Күлмей көрші – өкшеңе 
өкшесін түйістіріп тұрған жан «бұл кім?» деп бақырайып тұрып 
басқа біреуден сұрап тұрса. Менің қасымдағы қыз да күлді. Сен 
болсаң жағаңды жия алмай жүрсің, әлі де жаңағы қысылғандық 
басылмапты. Енді жолдасың да қысылды. Сасқаны болар.

– Саламатсыз ба? – деп қолыма жармасып жатыр.
– Жоқ, бұл кісі мені таниды, – дедің сен. Бұл сөз қасымыздағы 

екеуіне және де жай түскендей болса керек. Тағы абыржып 
жатыр.

– Иә, танушы ем, тек есіміңізді ұмытыппын.
– Қалқа.
Енді менің қасымдағы қыз мырс етті. Оған ренжіп қалдым да:
– Менің атым – Тәтіш, – дедім.
Біз киноға кірмек болып тұрғанбыз. Жолдасың саған қарағанда 

еті тірілеу болса керек, асты-үстімізге түсіп, қайдан келіп, қайда 
баратынымызды сұрап бәйек болып жүр. Сен үнсізсің. Мен оның 
сөзіне құлақ салып тұрғаным жоқ, сенің бет-әлпетіңмен әлекпін.

– Ал кеттік, уақыт болды, – дегенде, қасымдағы қызбен ілесіп 
киноға кіріп кеттік. Сендер орындарыңнан жылжымай тұрып 
қалдыңдар.

Біздің қасымызда екі орын бос тұрған. Оған көңіл бөліп 
отырған мен жоқпын, тек бір кезде сендер есіктен кіріп келе 
бергенде көзім сол бос орындықтарға түсіпті. Тік келесіңдер. 
Міне, жеттіңдер. Сенің қысылып жүрген түрің бар, өйткені 
қолыңдағы билетіңе бір, орындықтың қатарына бір үңілесің. 
Әбден жайғасып отырған соң барып:

– Ой, көрші болыппыз ғой, – дедің баяу ғана. Сенің осы сөзіңді 
күтіп тұрғандай-ақ шам сөніп, тастай қараңғылық басты да кетті. 
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Сенің сөзіңнің жауап тілеген ырғағын байқамай қалдым. Мына 
қараңғылық арамызды қақ жарғандай болды. Көңіл экранға 
ауысты. Байқап қалам, ара-тұра көз салып қоясың.

Кинодан бірге шықтық, бірге қайттық. Ұзатып салдыңдар. 
Жол-жөнекей ептеп әңгімелестік. Мені бір ой билеп, мазалап 
алды. Сен әлі де әлгіндегідей қызарып тұрған сияқтысың, үнің 
биязылығынан айырылмайды. Үн қатып келе жатқаныңның 
өзі де мына түн жамылып жүргеніміздің әсері сияқты көрінеді 
де тұрады. Осы бір ой көңілден кетпей қойды. Баяғы өзен 
жағасындағы қалпыңда қатарласып шыға келеді. Сендер кеткен 
соң да мені біраз қинаған осы елестер болатын.

– Оу, Қалқа келді. Жоғары шық, Қалқа! – деп отырған жұрт 
орнынан өре түрегелмесе де, бірі тұрып, бірі қозғалып жатыр. 
Соған қарап сенің мына топтың арасында әжептәуір абыройың 
бар екенін байқадым. Осы бір абыр-сабыр қимылдың өзі көңілге 
қозғау салып тастағандай болды. Өзің туралы кейбір пікіріме 
ризалана түссем, кейбіріне қысылып тұрғандаймын.

Сен болсаң кешіккеніңе қысылып, тартыншақтап тұрсың. 
Қайта-қайта «кешіріңдер» деген сөзге еміне бересің. Осыныңды 
пайдаланған жұрт төрдің алдынан бір-ақ шығарды.

– Қонақ қыздардың қасынан орын беріңдер, – деді есік жақта 
тұрған біреу. Сен әлгі «кешіріміңнің» көлеңкесінде жүріп, көз 
салмасаң керек, қасыма келгенде бір-ақ байқадың ғой деймін. 
Әуелі таңдана бір қарап алып, сонан соң ғана «есенсіз бе?» деп 
сәлемдестің. Оның да ерінген адамның ежігіндей әрең естілді.

Жиын-той болса, кешіккен жұртқа жапа-тармағай бас салатын 
әдет бар ғой, сол қау-қаудан құтылғанша біраз әлек болып, маған 
көңіл де бөлмедің. Бөлер ме едің, кім біледі, оған мына қауым 
мұршаңды келтіріп жатқан жоқ. Әлден соң барып:

– Сіз де осында екенсіз ғой, – дедің.
– Енді қайда болайын, әдейі арнап келген жұмысым осы кеш 

болса.
– Солай ма еді?
– Мына жиынның айыпкеріне бір қатысымыз болушы еді. 

Соған келгенбіз.
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– Кеше сұрамаппын да ғой.
– Мен де сұрамаппын.
Жиын – менің бір құрбымның нағашысының ба, жиенінің 

бе, туылған күні болатын. Алыстан арнайы шақырған соң 
мені ерте келген. Міне, бұл сол жиынның нағыз қызған кезі. 
Айтпақшы, есіңде болар, сондағы отырғанның бәрі оқушылар 
еді ғой. Оқушылардың жиыны да өзгеше болушы еді. Кейін ғой 
туылған күн деп шақырып, тоғытып-тоғытып жіберетінді көріп 
жүргеніміз. Ол кезде болса оншақтысының ортасына бір шөл-
мек шарап қойса, содан еріндеріне бір сүйкеп, қоқиланып алып, 
ән салып, би билеп жүруші еді. Осындай кештерде ол кездің 
бір ерекшелігі, отыра қалып, ойын ойнау болатын. Сол мезгілге 
жеткенде:

– Балалар, тату ойнайық, – деді бір жігіт ортаға шығып. Оның 
сөзін екі қылып жатқан ешкім жоқ, қастарындағы көршілеріне 
жанаса түсіп, екі-екіден бөліне қалды. Жеке қалған екеуміз, 
арамыз алшақ болса да тату болуға тура келді. Мен бұған онша 
ренжи қойғаным жоқ, тек бойымды қашықтау салып отырмын.

– Татусыңдар ма? – деп жетіп келгенде ойын жүргізушінің 
қолындағы орамалдан зәрем ұшып, саған тығыла түсіппін. Сол 
сұраққа берген сенің жауабың да нақ осыдан аумады. Осылай 
біраз өткен. Қандай ойын екенін қайдам, әйтеуір, бір кезде 
екеумізді айыпқа таңды да қойды. Жазықсыз болсақ та жаза ауыр 
кесілді.

– Екеуі өзеннен барып бір шелек су әкелсін.
Мә, керек болса! Сен тартыншақтандың, мен болсам 

қонақтығымды сыйласа да кешірім етер деп үнсізбін. Жоқ, олар 
қоймады. Екеумізді еріксіз айдады. Сыртқа шыққан соң сен бір 
ұсыныс жасадың, есіңде болар.

– Тәтіш, ана көшеде құдық бар. Өзенге барып жүргенше сол 
жерден әкеле қойсақ қайтеді.

Айналаға айдың жарығы түскенмен, беймезгіл уақыт болған 
соң анадайдағы үйлердің өзі де білеуленіп көрінеді. Аспан 
күмбезі күңгірт, бейтаныс ауыл болғандығы беймазаландыра 
түседі. Сонда да менің қайтқым келмеді.

– Жоқ, Қалқа. Бізді айыпты деп жұмсаған екен, айыбымызды 
адал ақтап қайтайық. Өзеннен-ақ әкелейік суды.
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– Шаршамасаңыз, мейліңіз.
Менің жыным келе қалды. «Сонда суды шынымен мен көтеріп 

келеді деп тұрғаны ма мынаның? Көрерміз». Былай шыға 
ойымның жансақтығын сездім – өзен әудем жерде екен. Дегенмен 
шелек көтеру деген ойдан аулақпын.

Біз ауыл сыртына шығып кеттік. Бір жарқабақтан түскенде 
тәлтіректеп жүрген мені көріп, қолтығымнан демедің. Ойға 
түскенше иығыңа өзім сүйенсем де, тегістікте сенің де қолыңды 
қаққаным жоқ. Қолтықтағы қолың көңілімді қытықтағандай 
сезіледі, жұмсақ тиеді, өзімнің де осылай жүре түскім келеді. 
Сенің үнің баяғы ұятыңнан арылмайды, жүзің де қызарып жүрген 
сияқты, мінезіңде де ештеме өзгерген жоқ секілді, тек даусыңда 
сол ұяңдыққа қосылған қуаныш бардай сезіледі. Өйткені үнің 
еркіндеу болмаса да сөздерің жадыраңқылау естіледі.

Сен кешіре гөр, Қалқа, біздің де ерекшелігіміз болу керек емес 
пе. Соның бірі – сендердің иненің жасуындай өтетін өзгерістеріңді 
де сезе қоятынымыз ғой. Сеземіз, білеміз, тек айтпаймыз. Бұл 
біздің құпиямыз болса керек.

Мен сол жолы сенің даусыңдағы өзгерісті де сездім, тек оның 
қандай сезім екенін анықтай алмап ем. Өйткені кейде жігіттерде 
шын сезімге, нәзік сезімге мақтаншақтық, надандық деген де 
араласып жүреді ғой. Кейде соны дәл баса алмай қалсақ, сор 
болып жабысады.

Біз көп әңгімелестік. Бір қызығы, сен туралы көп сұрағанмен 
өзім туралы ашып ештеме айта қоймадым. Сен де сұраған 
жоқсың. Оныңа да ризамын. Ризашылығым сонша, әлгінде түйіп 
келе жатқан түйінімнің бәрі тарқатылып, қолындағы шелекті 
қоярда қоймай қағып алып, алма-кезек көтерісіп келемін. Айдың 
жарығы да молайып, аспан ашыла түскен секілді, ағара түскен 
секілді. Қайдағы бір бейтаныс сезімге сүйрелейді. Есік алдына 
жете бергенде ғана сен: – Сізге хат жазып тұруға бола ма? – дедің.

– Әрине, болады.
– Ауылдарыңызға қыдырып барсақ ше?
– Келіңіздер.
– Адресіңіз?
– Баяғы өзіңіз көретін өзеннің жағасы.
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Сен жерде тұрған шелекті алып бұрыла бердің. Мен аң-
таңмын.

– Ә, сушылар, келдіңдер ме?
Бұл дауыс ту сыртымнан естілді. Сөйтсем, сен жат көзді байқап 

қалып, оқыс қимыл жасаған екенсің ғой. Дауыстан қысылсам да, 
сенің мінезіңе риза болып кеттім. Үйге кіріп келсек, бізді күтіп 
отырған ешкім жоқ. Бәрі өздерімен-өздері әлек, ат шаптырым 
жерден барып алып келген суды ішейін деп ентігіп отырған 
ешкім жоқ. Сонда барып байқадым. Жоқ, ештеме байқағаным 
жоқ, тек ойландым.

Осы біздің ата-бабамыздан қалған ойындарымыздың да 
өз ерекшелігі көп-ақ екен ғой. Айып тақтық деп өзенге айдап 
жібереді, тату бол деп құшағыңа ендіреді, қой мен қасқыр 
деп бөлек-бөлек бөліп тастайды, алтыбақан деп арманыңды 
айтқызады, бастаңғы деп ел көзінен бөліп алады...

Осы емес пе арманыңды айтатын мезгіл, бұдан артық не 
оңашалық керек, қандай кездесу қажет. Көшенің қақ ортасында 
құшақтасып тұрғанның не артықшылығы болды бұдан. Жоқ, 
шамасы, жастарға деген еркіншілікті әркім өз орайына қарап 
пішіп, өз ортасына қарай ыңғайлап берсе керек. Тек теңсіздік 
дейтін пәле соны пайдаландырмаған болу керек, әлсіздер амалсыз 
пайдалана алмаса керек.

Міне, мен айып тартқанымның арқасында саған қол артқан 
жоқпын ба? Осы айып па екен? Ондай болса көбейе түссе еді. Сол 
жолы суды төгіп тастап, айыбымызды тартып неге жүре бермедік 
екен осы кезге дейін. Бұл бақыттан сол азабым, сол айыбым артық 
емес пе еді. Артық еді ғой, Қалқашым...

* * *

Қалқашым, мен сені көріп, біліп жүріп танымаған екенмін 
ғой. Ертерек таныссам, етекке төгілген жас орнынан қозғалмас па 
еді, әлде кім біледі. Тек кеш білдім ғой, бірақ ол да арман емес 
еді ғой.

Арман болған...
Мен үйге қайтып келген соң, бір оңаша қалғанымызда жеңгем 

келіп:
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– Тәтті, қайда барып келдің? – нақ бір менің қай ауылға 
барғанымды білмейтіндей-ақ. Мен бетіне бұртия қарасам да 
сенің ауылыңның атын айттым.

– Қалқаны көрдің бе? – деді ол және шұқшиып. Селт еткен 
күйімде сіресіп қалдым. Денем шымырлағандай. Әйтсе де 
батылданған болып:

– Қай Қалқаны айтасың? – дедім. Өз ойым шартарапты 
шарлап жүр. «Қалқаны бұл қайдан біледі, кім айтты екен?». 
Түсіне алмаймын.

– Күйеу баланы айтамын.
– Күйеу балаң кім тағы?
– Қалқа.
– Ол неге күйеу бала болады?
– Тәтіш, сабырланшы ептеп. Шын көрдің бе өзі, қандай жігіт 

екен?
– Кімді айтасың?
– Қалқаны.
– Қалқа – жақсы жігіт. Бірақ ол сенің күйеу балаң емес.
– Неге күйеу болмасын. Саған құда түскен жоқ па еді сол 

балаға.
– Қашан?!
– Өткенде, әкесі келгенде ше?
– Ол сол ма еді?! – деппін жеңгемді құшақтай алып. Дегенмен 

басыла қалдым.
Дүниеде аттас адамдар аз ба, басқа біреу шығар. Әлде не де 

болса жеңгемнен жөндеп сұрап алсам ба екен? Айтқан сөздеріне 
қарап, бұртаңдай қояйын десем өзімнің тағатым жететін емес. 
Жеңге жүрегі де осыны сезіп тұр ғой деймін.

– Анық кездестің бе өзің? – деді шашымнан сипап, құшағына 
қыса түсіп.

– Кездестім. Бірақ басқа біреу шығар.
Жеңгем мен көрген Қалқаны тәптіштеп сұрап алды. Кеше 

айып тартып жүргенде өзен жағасында есіткендерім бар емес пе. 
Әкесінің атын, қайда тұратынын – әйтеуір, өзім білетін хабардың 
бәрін жіпке тізгендей қып тәптіштеп айтып шықтым. Бәрі сәйкес 
келіп тұр. Дәл өзі.
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– Сен ол екенін білген жоқ па едің, Тәтіш?
– Жоқ, жеңеше. Бірақ мен Қалқаны бұрыннан білетінмін.
– Ол сені таныды ма?
– Жоқ. Мен тіптен өзің қойған атымды айттым, Тәтіш деп 

таныстым.
– Сүйінші, Тәтішім, тағдыр өзі-ақ ретіне келтіріпті. Енді 

ашуланбас боларсың.
Мен қысылғанымнан қызарақтасам да, қуанғанымнан көңіл-

дің қобалжуын баса алмай тұрмын. Енді бізді ешкім ажырата 
алмайтын сияқты. Өйткені ата-аналардың өзі де бізді жақтап 
тұрған жоқ па? Енді қарсы келер қандай күш бар. Жоқ, жоқ! 
Ондай күш жоқ! Бірақ... Қалқа мені мүмкін танып қойып, сонан 
соң әке-шеше ырқынан шыға алмай жүрген болар. Өткендегі 
мінезі де бір ерекше емес пе еді, еріксіздіктен жүрген жоқ па еді. 
Иә, әлі белгісіз екен-ау.

– Жеңеше, ол жігіт маған ештеңе айтқан жоқ. Мүмкін, ойы да 
бөлек болар...

Мен сені осылай сыртыңнан тұңғыш рет таныдым, алғашқы 
рет жігіт деп атадым. Саған құда болды дегеннен бергі өз 
қылығымнан өзім ұялсам да жүрек желпіне береді, жымиып 
қоямын. Жеңешемнің көкірегіне жаныштала түсемін. Ол маған 
сенің көкірегің сияқты болып көрінеді. Қиял сүйрей береді, 
сүйрей береді. Аспанға бір шығады, жерге бір түседі...

* * *

Есіңде болар, Қалқа, сен бір рет шынымен мені іздеп келдің. 
Сол жолғы ақылым өмірдегі бір тауып түйген түйінім болар 
деуші едім, азабыма айналарын кім білген.

Үзіліс кезі болатын. Сыртқа шығып асыр салып жүрген 
балалардан бөлініп, қыз атаулы бір шетте бұйыға түсіп тұрған-
быз. Бір кезде анадайдан көрінген жас жігітті байқағанда, денеме 
ток дарығандай шымыр етті. Анық байқай алмағаным, жол 
жиегін жағалай өскен өзің сияқты жасөспірім жапырақтар-
дың қалақайлауы, әрі десе тастөбеде аспаннан шақшиған күн 
көз нұрына перде тұтып тұр. Көзім жетпесе де көңіл сенеді, 
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жүрек тасырлай жөнелді. Нақ сенсің! «Мұнда неге жүр, кімді 
іздеп келді?». Осы бір сұраулар ойымды он орап, әлекке түсіп 
тұрғанымда, сен де таяуға келдің. Бұрылып бері жүрдің. Міне, 
масқара! Тіке келіп біреуден сұрасаң не болғаны. Бұл арада мені 
«Тәтіш» деп атайтын бір жан жоқ. Таппай кетсең, өтірікшіге 
баларсың. Ал біреу-міреу біле қалып, «ол кіміңіз еді?» деп сұрай 
қалса, не деп жауап беретініңді де Аллах білсін. Не істесем екен? 
Тәуекел. Шетірек тұрған бір балаға жете беріп, аузыңды ашып 
үлгергенше жанұшырып, қасыңа жетіп бардым. Сол екпіндеген 
күйіммен мойныңа асыла кеттім. Жай емес «Көке!» деп 
аймаладым. Әлгі бала аң-таң. Сен де мәз болып тұрған жоқсың, 
қақпанға түскендей қасарысып, қос қолдап менің құшағымды 
жазып, кейіншектеп барасың. Осы бір бейберекет әрекетің 
мені тігіліп тұрған бар көздің найзасынан, тіл ұшына оралған 
әңгімеден құтқарды. Нағыз «көкем» екеніне көздері жетсе керек.

Бірақ осы бір әрекетің сезімді де шымшылап кетті. Құшағыма 
мамық құшқандай болып едім, сілкіп тастауын сезіктендіріп 
тастағандай.

– Көке, қашан келдіңіз? Неге хабарламадыңыз? Үйге бардыңыз 
ба? Оқуыңыз қалай?

Сұрақтарым қандай жылдам болса, сені сүйрелеуім одан 
да жылдам. Қолыңа жабысып алғанмын, қалай да мектептен 
алшақтау әкету. Сен, шамасы, әлі де ештемені сезбей келесің.

– Тәтіш... – дедің таңданған үнмен.
– Мұнда келмеңіз. Кешірек баяғы өзен бойындағы ағаштардың 

арасында болыңыз... Ал мен кеттім, қоңырау соғылып қалды.
Мен тұра жүгірдім. Қоңыраудың соғылғаны да рас. Әдетте сол 

ғой. Қуанышқа жеттім бе дей бергеніңде, қоңырау құлағыңның 
астында тұрады. Амалсыз кетіп барам, сен де әлгі бір қалыптан 
аумайсың. Есіктен кіре беріп, бір секунд мойнымды бұрсам – сол 
қалпыңда тұр екенсің.

Сабақ үстіндегі қалпымды көрсең еді. Белгісіз бір күш билеп 
алған. Денем жеңіл, бойым ширақ. «Сабақ үстіндегі әңгімелердің 
бірін естіп, бірін есітпесем де құлақ шалып қалған тұсында тұра 
ұмтылам. Салмақты болайыншы десем қолымнан келмейді, 
елгезек болып кеттім.

14-269
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...Кездестік. Баяғы биязы мінезің. Өмір өз заңына біраз болса 
да сүйрелеген секілді. Түсің қоңырқай тартып, мінезіңдегі 
балалықтың буы басылайын деген сияқты. Бұл есейгеннің 
белгісі болса керек. Бетіңе қарай берем, қарай берем. Қараған 
сайын қызығам. Мына жанымда тұрған жан менің көңіліме 
ұялаған бейнеден бес есе жақсы көрінгендей болады. Менің 
арманымдағыдан өмірдің өзінде әсем сияқты көрінесің. 
Айналаның бәрі құлпырып тұр. Ағаштар жасыл жапырақтан 
алқа тағып алған. Біздің тыныштығымызды бұзғысы келмеген-
дей – сыбдыры да саябырси қалған. Жапырақтар қанатын жайып-
жайып, бізді қаракөлеңкеге көмкеріп тұр. Осының бәрі де сені 
біртүрлі әсемдей, бедерлендіре түскендей көрінеді.

Иә, шынында да солай еді-ау, Қалқа. Мойындамай қайтейін, 
мойныма артып барамын ғой сол ақжарқын ажарыңды, жайма-
шуақ ақкөңілділігіңді, асылым...

Кетерде хат жазып тұрсам қайтеді дедің. Оныңа көнбедім. 
Оқуды бітіруіме аз күн қалса да: «Бұл кімнен келген хат?» дегізіп, 
қай мұғалімнің алдында абыройымды аяққа басып тұрайын деп 
түйгенмін.

– Хатты мен жазып тұрайын, Қалқа. Ал сен жауабыңды үлкен 
бір дәптерге жаза бер, кездескенде берерсің. Мұнда біреулердің 
қолына түссе, қылжақтап есімді кетірер.

Сен көндің. «Дұрыс. Сенің атыңа кір келмегені де дұрыс қой, 
Тәтіш» деп те қойып едің-ау. Мен осы жолы неше рет оқталсам да, 
ойымдағы бір сөзді айта алмадым. Айтып салсам арман болмас 
еді-ау, шайтан түртті ғой, шайтан. Болмаса неге айта салмадым 
сол жолы бар шындықты. Онда мүмкін бәрі басқаша болар ма 
еді. Оны да жасаған тағдыр шығар...

Ал хаттарыңды алдым. Міне, мынау менің алдымда жатыр. 
Семіз-семіз төрт дәптер. Бәрінің де сыртына бір-ақ сөйлем 
жазылған. «Жолданбаған хаттар».

Оларды да оқыған сайын өзегім өртене түседі. Міне, мынау – 
бірінші беті.

«Тыңда, әлем, қуаныңдар адамдар, қызығыңдар құрбылар! 
Менің атым – Қалқа, кәсібім – студент. Көңіл күйім – қуаныш, 
өмірдегі үлесім – бақыт. Ал бүгін аса бақыттымын, қуаныш 
кемерінен асып төгіліп, бүкіл әлемді көл-көсір етіп барады. 
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Өйткені мен бүгін досымнан хат алдым. Иә, иә, досымнан. Не 
дейсің, әлем? Досың бар ма деймісің? Иә, бар. Қандай деймісің? 
Ол ма, ол – орта бойлы, аққұба (әлде қара торы әсем бе? Онда 
ол – қара торы) қиғаш қасты Қызжібек (Бірақ мен Қызжібекті 
көрген емеспін. Егер ол әсемдігінен, мінезінен Жібек атанған 
болса, онда міндетті түрде менің досыма ұқсау керек. Ал басқа 
қасиеті болса, өз бойына жұқсын). Көзі әр кез күлімдеп тұрады. 
Адамға тік қарағанда оның мөлдірлігі, нұрлылығы сонша, 
жанарына бойыңмен батып кетіп, қалтқисың да қаласың. 
Өрмекшінің торына түскен шыбындай шыр-пырың шығып, шыр 
айналып кібіртіктеп жүргенің. Адамның көзінде магнит өрісі бар 
дегенге өз басым сенбеймін, бірақ менің досымның көзінде бар. 
Оны қазір де сезіп отырмын. Сол өрістің біреуі менің жүрегімді 
қытықтап, алыспен жалғап тұр. Жүректі баяу ғана шымырлатып 
қояды. Қайтсын, аяйды ғой.

Бойы ма? Әлгінде орта деп едім ғой, орта, жоқ ептеп ортадан 
жоғарылау болар. Белі қыпша, жібек көйлек кигенде бар денесі 
білеуленіп-білеуленіп тұрады. Кеуде тұсы көйлегін ептеп көтеріп 
тұрғаны да өте әсем көрінеді. Шашын есіме сақтай алмай-
ақ қойдым. Кейде жібек сияқты үлбіресе, аспандағы күнмен 
шағылысқанда көмірдей қара болса да алтындай жарқырайды.

Мінезі ме? Әр кезде ақжарқын, батыл. Сөз арасында 
сыңғырлап күлгені сезіміңді сандырақтатады. Әзілді батыл 
айтады, бірақ жаныңды жараламайды, жай ғана сипап өтеді.

Иә, менің досым осындай. Ол кім деймісің? Айттым ғой жаңа, 
аты ма? Аты – Тәтіш. Қай жерде тұрады деймісің? Жоқ, бұны 
айтпаймын. Кім біледі, іздеп барып жүрерсің. Не дейсің? Онда 
сенбеймін деймісің? Онда, міне, өзің-ақ көре ғой».

Бұл – беташары. Астына менің суретім жапсырылыпты. 
Суреттің астында және бір сөйлем бар. Оны есіңе түсірмей-ақ 
қояйын, Қалқа.

Ал мына сөздерің ше? Маған қайдағы бір тұла бойымнан 
табылмайтын қасиеттердің бәрін үйіп-төгіп жапсырған екенсің 
ғой. Бар ма еді менің бойымда мұндай қасиет. Бар болса неге 
айырылдым сенен, әлде оның бәрі тозып кетті ме? Солай болар 
шамасы. Ал хаттарың қалай еді. Міне, мына бірін қарашы.
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«Тәтіш!
Сені қатты аңсайтын секілдімін. Күнде қасыңда қатар жүргім 

келеді, амал жоқ, алыстасың. Есіңде ме, өткендегідей қол ұстасып 
өзен бойлап қыдырып жүре берсек, жүре берсек. Әдебиет туралы және 
талай ой таластырар едік-ау. Өмір туралы әңгімелер, өмірге деген 
өкпені айту да қызық екен ғой.

Менің халым жақсы. Оқу жүріп жатыр. Экзаменге келгенде 
ерінбей оқып, екпіндеп-ақ өтсем де, сабақ кезінде ара-тұра сүрініп 
те қаламын. Одан менің бағама, біліміме келіп жатқан көп нұқсан 
жоқ, дегенмен «бұл қалай?» дегенде оқытушының бетіне қарай алмай 
кібіртіктеп қалудың өзі де азап екен...»

Аржағын айтпай-ақ қояйын. Ол кезде де сен өмірді тек 
ерлігіңмен, өжеттігіңнің арқасында ғана тізгіндеп, жұрттан 
қалмай өрге ұмтылып жүргеніңді жөндеп сезбеппін ғой. Енді 
оқысам, жүрегім езіле түседі. Көп қиналып едің ғой, Қалқашым. 
Ал мен болсам онымен жұмысым жоқ, тек сенің қасымда жиі-
жиі болуыңды ғана тілейтінмін. Келмесең, ренжуші едім. Міне, 
мына сөздерді мен кеш есіттім ғой...

Төртінші дәптерден.

«Тәтіш! Жаным!
Уәдеме тұра алмағаныма өзім де опық жеп жүруші едім, бүгін сенің 

хатыңды алғаннан бері тіптен мазам кетті. Жүрерге жер, отырарға 
орын таба алмаймын. Жүректің желпілдеуіне ардың ашуы қосылып, 
жанымды жегідей жеді. Сенің «кел» деуіңсіз-ақ жетіп барар едім ғой, 
қайтейін, қол қысқа. Жалғыз стипендия тамақтың тарықпауынан 
басқаға септігін тигізе алмайды. Өткенде бір жұмыстар жасап, жол 
қаржы тапқандай болдым ба десем, камзолым да кежірейе қалды, 
«сетіней» бастады. Жаңасын алдым. Жаңағы қаржы соған жұмсалып 
жай тапты. Әй, өмір, өмір-ай, қашан бір сенің мойныңа құрық салып, 
ауыздықтар екенмін.

Тәтішім, ақылың бар ғой, түсінерсің. Сені ренжіттім-ау десем, 
ішім әлем-жәлем болады. Әйтеуір, бір үміт: сен түсінер, бұл азап та 
артта қалып барады-ау деген жұбаныш...»
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Иә, Қалқашым, сен қиналып оқыдың. Тек ешбір кезде сол 
қиыншылықты алдыңа көлденең сап айдамай, ер көңілмен күле 
жүре-ақ ашығын айтушы едің. Көп қасиетіңді білмей келіп, кейін 
түсіндім. Өйткені сен әр кезде бойыңдағы мінді айтса, түзеуге 
тырысушы едің ғой. Сондықтан болар, өзгеріп отыратының, 
жақсара түсетінің. Мына бір хатты қарашы.

Үшінші дәптерден.

«Тәтіш!
Мен бүгін бір уақиғаға кезігіп, өзіме-өзім күліп отырмын. 

Бағана мынадай жағдай болды. Өзен жағасында жүргенбіз. Бір кезде 
жарқабақтан бірдеме суға гүрс етіп құлап кетті. Соған қосыла «а-а-а!» 
деген ащы дауыс естілгендей болды. Өзен бетіне қарасам, бір адамның 
басы қылт етіп көрінді де, қайта батып кетті. Денесінде киімі бар 
сияқты. Көңілімді бір суық ой қари жөнелді. Қасымдағы жігіттердің 
мыңқ етуге мұршасын келтірмей, суға қойдым да кеттім. Биік 
жарқабақтан тереңге түскендіктен біраз тұңғиықтан барып, су 
бетіне қайта шыға бергенде бір қол қолтығымнан демей берді. Жалт 
қарасам, бейтаныс қыз. Мен асып-тасып:

– Әлгінде осында біреу суға құлады. Құтқарайық, – десем ол:
– Құлаған өзіңіз ғой. Қане, әрекет етіңіз, жағаға қарай малты-

ңыз, – деп сүйрей жөнелді.
Мен аң-таңмын. Дегенмен айтқанына көндім. Бұрын әжептәуір 

малти білуші едім, қазір қимылым қожыраңқы, үстімдегі киімім 
қармаққа байлаған қорғасындай тереңге тартып барады. Әрең 
қимылдаймын. Не керек, жағаға шыққанда масқара болғанымды бір-
ақ білдім. Мен құтқармақ болған қыз өзімді құтқарды. Ол малту 
костюмімен суға сүңгіген жүзгіш екен. Қасымдағы жолдастарым оны 
анадайдан-ақ байқап келе жатыпты. Аласұрып жүрген – жалғыз мен.

Бұл қызбалықтың бәлесі ғой. Алды-артымды ойлап алмай опық 
жеп қалатыным да содан. Сен жиі-жиі айтушы ең, осы мінезден 
құтыл деп. Ақылыңа бас ием, Тәтіш. Енді қорытынды жасармын...»

Иә, Қалқа, мына дәптер лирикаға толы сенің өмірің...Кешіре 
көр, Қалқа, осы бір дәптерлерді өзіңе қайтармай отырмын. 
Менде қалған ескерткіш осы болсын. Бірақ оны да сақтай алсам. 
Бәрібір тәуекел...
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Менің қатты сасқан кезім – әкем қайтыс болған мезгіл. Қайғы 
қанша қатал болғанмен, көңілдегі шуақты түгелдей сызып тастай 
алмайды ғой: қоюланып келген қара бұлтқа сол шуақты найзағай 
ғып жұмсағың келеді. Сол бір шуақтан тамған тамшы қаптап 
тұрған қапалықты қақ жарып, сейілтіп жіберетіндей көрінеді.

Мен шуаққа ұмтылдым, өміріме нұр болды ғой деген саған 
қол создым – телеграмма бердім.

Бірақ сен келмедің. Бұл көңілдің кілтипанын көбейте түсті. 
Ашуландым, қапаландым, ызаландым. Тіптен талай рет ақымды 
жастықтан да алдым.

Сүйтсем, мен білмеген екенмін ғой. Аз күннен соң есіттім ғой 
бар пәлені. Сондағы сыртыңнан айтқан сөздерім үшін кешіре 
көрерсің, сәулем.

Сен ай өткен соң келдің. Жүзің сынық, сұсты, сылбыр, бойың 
да бәсеңдей түскен сияқты. Аяп кеттім. Әсіресе мені жұбатпақ 
болып әбіржігеніңді, уатар сөз таба алмай, өз көңіліңді өзің умаж-
дағаныңды аядым. Қолымның қалай көтерілгенін білмеймін, 
мойныңнан құшақтай алып, маңдайымды көкірегіңе тіреп еңірей 
бердім, еңірей бердім. Көз буланып, көкірек көмескіленіп тұрса 
да, құлақ пен жүрек есіте береді екен ғой. Сенің көкірегің де қарс 
айрылып жылап тұр. Сол зарды аңсап қалғандай-ақ басымды 
көтермеймін, өзім де егіле түсем, қолтығыңа ене түсем. Сен тек 
қана шашымнан сипап, арқамнан қағып тұрсың. Мұның мені 
одан сайын балқыта түседі, еріте түседі. Құша түссе екен деймін 
қолтығыңа, қыса түссе екен деймін көкірегіңе. Сонда қайғы да 
ыдырап, мауқым да басылатын секілді. Жоқ, сен олай етпедің, 
еркелетпек болып арқамнан қаққаннан ары бармадың. Ең батыл 
әрекетің бетіңді шашыма басқаның ғана. Сүймедің де ғой. Ыстық 
сезім мына қайғыға араласып, шашылмасын дедің ғой.

Ризамын, жаным, сондағы мінезіңе.
Жас дейтін толассыз аға беретін су емес екен. Қос жанар да 

бұлақтың қайнар көзі болмаса керек. Тыйылды.
– Тәтіш, ол кісі қай күні қайтыс болды, – дедің әлден уақытта 

қолымды алақаныңа салып уқалап тұрып.
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– Жұма күні.
– Қай жұма?
– Сенің әкең қайтыс болған күні...
– Солай ма?! Сен оны қайдан біліп жүрсің?
– Есіткенмін.
– Иә, Тәтіш, менің папам да қайтыс болды.
Көз қиығын иығымнан асырып алысқа тігілдің. Жанарың 

нұрсыз сияқты көрініп кетті. Денең де жансыз сияқты.
– Қапаланбашы, Қалқа, – дедім мен және құшып.
Ер жетіп қалдық емес пе. Ештеңе ете қоймас.
Аз үнсіз тұрдың.
– Несіне қапаланайын, Тәтіш. Тек бір арманым – оқуымды 

бітіре алмай қалдым. Аржағы ештеме емес еді. Інілерім де 
жастау...

Мені бір күш биледі. Көкірекке үйіріле қалған мейірімділіктің 
нышаны болар, шамасы. Әлде сен деп сүйреген жүрек әмірі 
болар. Не болса да барынша батыл сөйледім:

– Оларға мен қарайын, Қалқа. Маған сеніп тапсыр да, өзің 
оқуыңнан қалма...

Екі алақаныңды жағыма тақап, иегімнен ұстап, сәл жоғары 
көтеріп тұрып, көзіме тігіле қалдың.

– Сен оқымаймысың, Тәтіш?
Мен еріксіз қабағымды төмен түсірдім. Баяу сөйледім.
– Мен оқуға түсе алмадым. Колхоздың жұмысы қайда болса да 

бәрі бір емес пе.
– Жоқ, болмайды, Тәтіш. Саған жұмыс істетіп қойып оқу 

оқымай-ақ қояйын мен. Болмайды. – Ақырын ғана ерніңді 
жақындатып маңдайымнан сүйіп, шашымды иіскеледің. – Бол-
майды бұл, Тәтіш. Сен де оқисың...

Ризамын, жаным, сондағы сөздеріңе. Әлгі бір сүйіп, күйіп, 
өртеніп жататындардың сөзінің бірін де айтпадың ғой өмірде. 
Жүрегіңмен сездіріп ең, мінезіңмен сендіріп ең. Сеніп ем бәріне 
де, көзім де жетіп еді.

Тек...
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Иә, Қалқашым, мен сендік едім ғой. Өмірге өкпем жоқ, өйткені 
ол ештемесін аяған жоқ, мені сен үшін жаратқан-ақ. Әттең, 
өкініші – адамдар араға түсті, адамдар қоспады. Арамызды 
алшақтатқан аһ ұрғанда ауызға түсе беретін Аллах та емес, 
қысылғанда барлық бәле-жаланы қос қолдап үйе салатын жын-
шайтан да емес – адамдар еді. Адам деген ардақты аттың ақық 
түспес асыл қасиеті еді, адамгершілік, ар дейтін мұратты ұғым 
еді.

Иә, өмірдің маған деп жаратып, әдейі әкеп берген асылынан 
ажырап қалдым. Сен де ие бола алмадың қолыңа ұстаған гүліңе. 
Қанша уақыт аялап алақаныңа салып жүрсең де шырынынан шет 
қалдың. Сенің бақытың тым қысқа болды, бар-жоғы бір-ақ күнге, 
жоқ-ау, тіптен бір-ақ түнге созылды. Мүмкін, сен оны бақыт деп 
санамайтын да боларсың. Ал мен үшін өмірімнің ең бір бақытты 
шағы сол еді, сол болып та қалар өмір бойы...Өйткені енді қайта 
кездесемін дегенге сенбеймін, кездессем де сондағы бір сөгілген 
сезім қайта қалыптаспас. Құдай қос көріп, бола қалса, тек елес 
қана болар, елес...

Көңіл соны сезетін болар, сол бір кездер есіме жиі-жиі орала 
береді. Көз алдымнан елесі кетпейді де тұрады. Қазір де көріп 
отырмын. Сенің көңіліңді қобалжытқым келмесе де (әлсіздігімді 
кешіре гөр) және бір алайыншы есіме. Осы жолдарды оқығанда 
мені құшағыңда жатыр деп есептеші, ең болмаса елестетші 
бейнемді...

...Май айы еді. Күн шыжымаса да қызуы күшейе түскен мезгіл. 
Айналаның бәрі алабажақ шапанын жамылып, ажарланып 
қалған. Ағаштар да қызық: бірінің жемісі уылжып үзілуге әзір 
тұрса, кейбірі әлі гүлін де төге қоймаған. Бақытқа бірі ерте, бірі 
кеш жететін адамдар секілді. Қыс кеткелі қоңырқай тартып бара 
жатқан жер жасылға бөленіп, көз нұрына шағылысып, көңілді 
қытықтайды. Жалғыз ғана қоңырқай тартып жатқан жер мына 
біз жүрген жолақтар – мақталықтың арасы. Онда да «арам шөп» 
деп жасылды жапырып жүрген – өзіміз. Мен тіптен сол «арам» 
деп аты тұрпайы қойылған шөптің өзін де аяймын, шапқым 
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келмейді. Дегенмен, амал жоқ, мұны да істетіп жүрген – біреудің 
бақыты деп басқаның жанын ауыртып жататын өмірдің өзі ғой. 
Өнімді көп аламыз деп жазықсыз жасылды жапырып тастаймыз.

Мен мақта шауып жүргенмін. Күн төбеге жақындап қалған, 
арқадан ыстығы өте бастады. Ертең ерте елгезек болып жүрген 
дене зілденіп, қолдағы кетпен де ебедейсіздене түседі. Маңдайдан 
аққан тер де самайыңды сауырлап сабылта түседі. Әйтеуір, 
бәрінің мақсаты біреу-ақ – көңілдің хошын кетіре түсу. Жұртқа 
қарасам, бәрі де қарбанып жүр. Дем алуға аялдаған ешкім жоқ. 
Ыңғайсыздау болса да кетпеніме сүйеніп, жүрелеп отырдым. 
Әлден соң қабағымды еркіме әрең көндіріп, жол жиегіне көз 
салсам – сен жүрсің. Орнымнан қалай қарғып тұрғанымды 
білмеймін, алғашқы ойым саған тұра ұмтылу еді, бірақ олай 
етпедім. Бас жоқ, көз жоқ, кетпенді құлаштап тұрып саламын 
жерге. Көз қиығым түсе берсе де, басымды көтермеймін. Дене 
ширап, кетпен жеңілдене түскендей. Әлгіндегі кербезденуімнің 
кесірін енді сездім – жұрттан әудем жер қалып қойыппын. Енді 
жағалыққа қалай да жетіп жығылу керек. Уһ, жеттім-ау. Бірақ 
мынау не? Тежеліп қалдым. Қанша асығып келсем де, көңіл 
алып-ұшып тұрса да, мойныңа асыла кетуге батылым бармады – 
айналаның бәрі үлкен-үлкен сұрақ белгісіне үйіріліп, жанарлары 
менің арқама арқандалып қалған аңдып тұрған көз. Сен де 
төңірекке ұрлана көз тастап алып, күлімсірей келіп қол создың. 
Жүзім нұрланып кеткен сияқты. Қолыңды қысып ұстадым, үн 
қата алмаймын.

– Әрең таптым ғой, – дедің тігіліп тұрып баяу ғана. Мен енді 
есімді жиғандаймын. Әлгіндегі аласұрып алқынғаным онша 
басыла қоймаса да тарқайын деді.

– Қашан келдің? – дедім.
– Бірер сағат болды.
– Ауылдан келдің бе?
– Жоқ, қаладан тіке осында тарттым. Ауылға енді барамын.
– Жай ма?
– Аз күндік демалыс берді. Оқу бітті. Енді тек диплом қорғасам 

болды. Сонан соң жұмысқа жібереді.
– Кешке қайда боласың?
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– Қайда бол десең, сонда боламын.
Жүзіңе жайдарылана қарадым. Қуанышым қойныма сый-

мады. Сен де қуанып тұрсың.
– Онда былай ет. Кешке көрші селоның клубына киноға 

барамыз. Оған дейін дем ала бер. Мені өзен жағасында күт.
– Тәтіш...
Мен аз ойланып тұрдым. Ойыңды түсініп тұрмын. Алыстан 

аңсап келгенде ет пісірімдей ғана бірге болатын уақытыңның екі 
сағатын басқа біреулердің тағдырын талқылап жататын киноға 
жұмсағаның қалай деп тұрсың ғой. Әйтсе де кино деген ойдан 
қайтқым келмеді.

– Мақұл, Қалқа. Түн бойы бірге болуға уәде берейін. Үйден 
рұқсат сұрап шығармын. Ал киноға бәрібір барамыз. Кешке 
дейін сау бол...

Сен кеткен соң да көңіл қобалжуын қоймады. Қимылым 
ширақ, ісім тындырымды болғанмен, мазасыздық ажырамайды. 
Күн төбеден аумай, арқандап қойғандай біздің мақталықтың 
үстін айналшықтап тұрып алды. Мұндай ұзақ күнді өмірі 
көрмеген шығармын. Ал түн ше? Түннің жарымы күнге 
ауысып кеткендей әп-сәтте өте шыққан. Менің бақытым да сол 
қараңғылыққа ораулы ма еді әлде, қысқа болды ғой. Тым қысқа 
болды-ау.

Кешке дейін талай ойдың басын шаттым. Тіптен «басым 
ауырды» деп бар айыпты медицинаға арта сап, кетпенді атып 
тұрып, тартып отырғым да келіп қалады. Ыңғайсызданамын. 
Айналаның бәрі менің қимылымды бақылап тұрғандай. «Әлгі бір 
жігіт кім екен?» деген сыбыс құлағымның құрышын қандырған. 
Адам дейтін қызық қой, көзі анық жетпеген күңгірт нәрсені 
байқаса, міндетті түрде жамандыққа жори салады. Жақсылыққа 
жорыса қолын кім қағып жатыр. Жоқ, әсте олай етпейді. Тіптен 
сол үшін жазаланып қалатындай қасарысады. Бұл адамзаттың 
бір әлсіздігі болса керек.

Әлгінде сен оқуымды бітірдім деп кеттің ғой, ал мен болсам 
құтты болсын айтуды да ұмытып кетіппін. Бұл да көңіл хошын 
өшіре түседі. Әйтеуір, көңілдің бір медеуі – қимылым жаман 
емес. Бар пәлені кетпен әкелгендей армансыз-ақ алысып жүрмін. 
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Талай жұртты шаңыма көміп барамын. Шаршау, шалдығу бі-
лінбейді. Оның бәрі сенімен ілесіп кеткен секілді.

Үйге келген соң да мазасыздық басылмай қойды. Уақыт 
өтпейді. Бір кіріп, бір шығамын. Көзге көрінген нәрсенің бәріне 
бір тиісем. Өзеннен әкелген суды әдейі қағып жіберіп төктім де, 
қос шелекті қолға алып және барып келдім. Сонда да уақыт өтіп 
жатқан жоқ...

Кинодан шықтық. Бізге әдейі арнағандай сол күні «Махаббат 
туралы поэма» («Қозы Көрпеш – Баян сұлу») жүріп жатыр екен. 
Жарық пен қараңғының алма-кезек ауыса беруінің әсері болар, 
айнала тастай қараңғы. Әркім өз ойымен болып келе жатыр.

Былай шыға бере:
– Енді қайда барамыз? – дедің.
– Үйге барайық.
Сен кілт тоқтай қалып, бетіме қарадың. Таңданып тұрғаныңды 

қимылыңнан байқадым. Күлімсіреп тұрғаныңды көңілмен сездім 
де, үнсіз тұра бердім.

– Қалай барамыз?!
– Қалайы несі? Кәдімгідей кіріп барамыз.
– Шын айтып тұрмысың?
– Енді қалай деп ең.
– Ыңғайсыз болмай ма?
– Кімнен ыңғайсыз болады. Қонақ шақырған жоқ едік қой, жат 

көз бола қоймас.
Сен сабырлана қалдың. Жүзіңде сенімсіздік ойнап шыға 

келді. Айнала күңгірт болса да оны да көңіліммен сезіп тұрмын. 
Ойланып тұрсың.

Жоқ, бұл бола қоймас. Мен қазір бара алмаймын.
– Онда өзің біл. Мен барамын.
Сен енді абыржиын дедің.
– Тәтіш, не айтып тұрсың? Түсінсем бұйырмасын. Бағанағы 

уәде қайда?
– Уәде – сол уәде. Үйден рұқсат сұрап шықтым. Таң атқанша 

еркіңдемін. Мені ертіп бара қоятын үйің алыста, біздің үйге 
барғың келмейді. Сондықтан өзіміздің үйімізге барамыз да, 
табиғаттан тартып алған үйіміз – өзеннің жағасына...
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– Уһ, солай десейші. Зәремді ұшырдың ғой.
Сен жайдарыланып сала бердің. Он қолыңды белімнен асырып 

қолтығыма тығып алдың. Баяу жүріп келеміз. Енді үйіміз туралы 
әңгімені өзің айтып келесің.

– Тәтіш деймін, Тәтіш, шынында да біздің үйіміз тамаша емес 
пе? Қандай кең, неткен биік. Керегелерінің өзі қалай әсем – тірі 
ағаштан өрілген. Ал шаңырағымыз ше? Құлпырып тұрады. Бірде 
күн көрінсе күлімдеп, бірде жұлдыз ойнап жүреді. Ажарын төгіп, 
ай да қабаттасып қалады. Қанша қонақ келсе де қабырғасын кең 
ашып, қуана қарсы ала береді. Бірақ есіңде болсын, Тәтіш, үйіміз 
қонақжай екен деп мен жоқта қонақ шақырып жүрме. Оған 
рұқсат етілмейді. Өйтетін болсаң, есікке құлып салып қоямын. 
Ұқтың ба?

– Ұқтым, – дедім мен бауырына тығыла түсіп.
– Міне, бұның ақылдылық, – деп қойдың дауысыңды өзгертіп, 

қамқоршы бола сөйлеп.
Ағаш арасында көп жүрдік. Өзенге де бардық. Қолымды суға 

малып, толқынмен де ойнадым, ыңылдап өлең айтқан боламын. 
Әсеттің әні:

Қозы-Көрпеш – Баяндай
Бір молада өлсек-ай.

– Жоқ, біз өмірді айтайық та, Тәтіш. Қозы мен Баянның 
заманы өткен ғой, енді біздің заманымыз. Айқайлап, әлемге жар 
салып жүріп өтерміз өмірден. Біз бақыттымыз деп мақтанатын 
боламыз.

...Иә, солай деп айтып едің ғой, Қалқа. Дүние-ай, неге 
солай болып шықпады. Қол ұстасып қатар жүру түгілі, баяғы 
Баяндардың да бақытына жете алмай қалдық қой...Жо-жоқ, 
құдай сақтасын. Саған тек өмір тілеймін. Тек өзімнің сормаңдай 
болғанымды айтып жатқаным ғой...

Бірқыдыру уақыт өткен сияқты. Ептеп ызғар пайда бола 
бастады. Жер өз қойнынан күннен алған жылуын шығарып алған 
мезгіл ғой деймін, дене шіміркенгендей. Сен байқап қойдың.

– Тоңдың ба, Тәтіш, – дедің еркелетіп.
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Мен үн қатқаным жоқ. Тек бетіңе қарап, сәл ғана басымды 
изеп, көкірегіңе сүйендім. Сен жалма-жан камзолыңның 
түймесін ағытып жіберіп, қолымды қолтығыңа қысып, мені орап 
ала қойдың. Екеуміз бір камзолға оранып тұрмыз. Қолымды 
беліңе орап алғанмын. Көкірегім жүрегіңнің тұсына тіреліп тұр. 
Бүкіл денеміз бірігіп кеткен секілді. Тіптен бар денені қыздырып, 
тулап жатқан қан бір денеден бір денеге ауысып жатқандай. 
Денем ептеп дірілдегендей, бетімді тамағыңа тақап отырғанмын.

– Тәтіш, – дедің сен баяу ғана. Дауысың қарлыққандай ма 
қалай, өзгешелеу шықты.

– Әу, жаным... – дедім мен көзіңе тік қарап. Басқа сөз айтқаным 
жоқ. Несін айтам – көзімнен-ақ оқып тұрсың ғой. Ақырын еңкейіп 
бетімді аймаладың. Мен тартынғаным жоқ. Ернімді бір ыстық 
леп қарп түсті, көз нұры бұлдырланып қабақ жабыла берді...

Иә, сол күні мен саған тоймап едім. Құшқан сайын мейірлене 
түстім, балқи түсіп едім махаббаттың шоғына. Бетіңе қарай бергім 
келеді. Көкірегіңнен басымды көтергім келмейді. Бар денеме 
өмір беріп, жүрегімді соқтырып тұрған нүкте сенің көкірегіңде 
сияқты көрінеді. Біз түні бойы сонда болдық. Мен денем балқып, 
ұйқым келген сияқты. Арқаңа жер батар деп айналадағы көк 
шөптен жұлып әкеп астыма төсеп бердің. Камзолыңды үстіме 
жаптың. Мен басымды тізеңе қойып ұйықтадым. Иә, ұйықтадым-
ау мен ұятсыз сол түні. Шөкімдеп қана берілген бақытты да түгел 
пайдалана алмадым.

Бірақ сенің құшағыңда ұйықтап едім ғой. Мен үшін сол да 
бақыт еді ғой, бірақ баянды болмады.

Үлбірей келіп ерніме тиген ыстық лептен оянып кетсем, 
айнала жарық тарта бастапты. Жүзің нұрланып тұр.

– Таң ата бастады, Тәтіш. Қарашы айналаның нұрлана 
бастағанын. Түннің бізге жапқан көрпесі көкке көтеріліп барады. 
Осы бір мезгіл қандай тамаша. Мен әр кезде осы бір шақты 
көргенде мейірлене түсемін, көкірегім кеңи түскендей болады.

Мен орнымнан қозғалғаным жоқ. Сол қалпымда.
– Сен таңның атуын бұрын да көріп пе едің? – дедім.
– Әрине, көргенмін.
– Онда да осылай қолтығыңда қыз жатып па еді?
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– Иә, – дедің сен байсалданған болып, бірақ көзіңнің кү-
лімсірегенін жасыра алмай отырсың.

– Жоқ, мен шын айтамын.
Біраз үнсіз отырдық. «Сырымды білесің ғой, несіне қинап 

отырсың» деген ойыңды қас-қабағыңнан-ақ оқып отырмын. 
Сонда да қинағым келді. Жауап күтіп жатып алдым.

– Тәтіш, егер маған сенбейтін болсаң, несіне сұрайсың. Жүрек 
жеткізе алмаған сенімді сөзбен қалай сездірем. Сенсең, арым да, 
барым да алдыңда. Сенің арыңа ақау салмаймын, алаң болма.

– Мен бәрібір білемін, Қалқа. Менен несін жасырасың. Бірге 
болғаның да рас. Атын да айтып берейін бе?

– Айт...
Бұдан арғыны ойыма алғым келмейді. Орныңнан қарғып 

тұрғанда аяғыңа жармастым. Қайта отырғызып құшағыңа өзім 
құладым. «Не істесең де еркіңдемін, тек әлгі айтқан сөзіңді 
қайтып ал» деп жалбарындым. Көнбедің. Нақ қазір соңыңа еріп 
ауылыңа бірге кете берейін, әлгі сөзді қайтып ал деп те жалындым. 
Жібімедің. Айнала әудем жерден қара танитындай бозараңдап 
қалған. Мен ештеңеден қаймыққаным жоқ, құшағымды жаза 
алмай қойныңда жата бердім. Көңіл бұзылса да көзге ерік бере 
қойғаным жоқ. Тек жүректің бір бұрышында тоң тұрды.

– Тәтіш, оқуды бітіруге бір-ақ ай қалды ғой. Несіне асығамыз. 
Екеуміз екі жақта жүргенде көретін бақытымыз қандай болмақ. 
Мен сөзіңе де, өзіңде де қалтқысыз сенемін, жаным. Оқу біткесін 
бірге барамыз үйге, – дедің.

Ал менің сырымды білген жоқсың ғой. Менің тілім байланып 
қалды ғой. Айтқан антыңнан қайтпадың... Тіптен ол туралы 
өтініш жасағанымда, сол сөзіңнен қайтпайтыныңа және ант 
еттің. Мәселе антта емес еді ғой, Қалқам. Түсінбедің, қайтейін. 
Түсіндіре алмадым.

Сол күнгі батылдығыма таң қаламын. Тіке сол бақ арасынан 
еркін шығып, ешкімнен қаймықпай-ақ бой түзеп, автобустың 
аялдамасына бардық. Сен машинаның үзеңгісіне аяғыңды 
сала бергенде қолыңды жібере алмай қиналдым. Жүріп кеткен 
машинаның шаңына көміліп, соңынан қол бұлғап ұзақ тұрдым. 
Көзіме жас оралды, бірақ оны сүрткенім жоқ.
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Сүйтсем, жүрек шіркін сезген екен ғой бірдемені. Сенімен 
көретін бақытым осы-ақ екенін, мына қол бұлғау өмірлік қоштасу 
екенін сезсе керек. Сезбеген көңіл болды ғой, өзім болдым ғой 
секеңдеп сезіміңе тырнақ батырып алған. Кешіре гөр, Қалқаш, 
маған сыйлаған сол бақытың да өмірге нәр, тек қас қаққандай аз 
болғанын қайтерсің. Аз болды ғой, аз...

Есіңде ме, Қалқа, жаз кезінде базарға келгенің. Мен сонда 
апамды да көргенмін (кешіре гөр, Қалқам, мен сол жолы ойға 
келмеген қайдағы бір шаттыққа бөленіп кетіп, сенің апаңды 
«апа» деп атап ем. Оны, әрине, ешкім есіткен жоқ, есітпегей де 
лайым, тек өзімнен-өзім мәз болатынмын. Қайта-қайта айтып 
ем-ау сол сөзді. Неткен ардақты сөз еді, айқайлап айта алмай 
кеттім ғой). Сен оны білген жоқсың, тіптен сезген де жоқсың, ал 
менің айтқым келмеді.

Ұмытпаған боларсың, сендер базардан бір күн бұрын 
келдіңдер. Кешкілік ауыл маңынан сені байқап қалдым. Шамасы, 
әлдеқашан келіп, күте-күте қажығаннан қайтып бара жатқан 
мезгілің болса керек – ту сыртыңды беріп, селоның шығысына 
қарай кетіп – байқамадың. Ұзақ жүрдік, қиыр шеттегі бір үйге 
бардың. Мен ізіңді санап келемін. Барған үйіңді де байқадым, 
кімдер екенін де білдім. Сен сол үйге кіргенде мен көрші үйге 
енген болатынмын. Жұмысым жоқ болса да жоқты желеу етіп 
сол үйдегі құрбыммен күбірлесіп көп тұрдым. Өзің білесің 
ғой, жаз кезінде біздің ауылдың тұрғындары түгелімен есігінің 
алдындағы ағаштың аясын жаулап алатын. Сонда сыпаша соғып, 
күн түстіктен қайта бере үстінен көл ағызып жіберіп, түскі 
аптаптың демін қайтарып, кешкілік соған шығып отыратын. Әлгі 
сен барған үйдің адамдары да сол сыпашаның үстінде екен. Сені 
көре сала біреуі бас салды.

– Қалқа-ау, сен қайда жүрсің? Түстен бері іздеп таппаймыз 
ғой бұл.

– Ауылды аралап қайттым, аға.
– Дем алып, тер басып алған соң да аралауға болмай ма 

ауылды.
– Әй, сенің Қалқаңда не жұмысың бар? Жұмыстарына барып 

қайтқан болар. Бұрын келгенде де сол жолдастарына кетіп 
қалушы еді ғой. Онда сұрамаушы ең, бүгін тәптіштей қалыпсың.
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Бұл – үй иесі жеңгей.
– Ей, қыдырса, қыдыра берсін, онда жұмысым қанша менің. 

Тек табалдырықты аттамай жатып жөнеп қалғанын айтып 
жатқаным ғой, – деді үй иесі.

Сүйтсем, сен мені түстен бастап іздеген екенсің ғой. Келетініңді 
білмеп ем ғой, Қалқаш. Сен әлгі бір жардың жағасында жападан-
жалғыз көп тұрған боларсың. Ағаш арасын да араладың ғой. 
Онда менің иісім сіңіп қалғанды деймісің, өзімді таппаған соң 
көңіл жұбатуға жасаған желеуің ғой. Мұны ғой ертең айтпайсың, 
мойындамайсың іздегеніңді. Ол сырыңды білемін. Бірақ осылай 
болғанына кәміл сенемін, талай рет басыңнан өткен жағдай ғой.

Менің көңілім сергіп қайтты. Жаздың әлемді жапырып, 
жаныңды мұрныңның ұшына үйіріп тұратын мезгілін көргісі 
келетін адам осы біздің ауылға келуі керек қой. Жұтуға ауа 
жетпей, аптаптан өкпең қысылады. Шекеңнен шыққан тер 
башпайыңның басынан барып жерге тамып жатады. Тіптен мезі 
болғанда өзен жағасындағы сазға барып бауырыңды басып жата 
қалғың келеді. Міне, бұл күн нақ осындай күн еді. Бірақ дәл қазір 
мен үшін бұдан жанға жайлы күн, рахат мезгіл жоқ сияқты. 
Көкіректі кере дем алып, бүкіл әлем ыстықтың буынан бұлыңғыр 
тартқан сағымнан айрылып, мөп-мөлдір болып кеткен сияқты.

Біздің үйіміз әжептәуір жерде болатын. Қайтар жолда алақтап 
жан-жағыма қарай беремін. Елегізетін сияқтымын. Бұрын талай 
рет бой тасаламай-ақ еркін жүрген жерлерім. Бүгін үрейдің 
қайдан қосыла қойғанына таңмын. Сүйтсем, үрейді сен ала 
келген екенсің ғой, Қалқаш. Өзіңді көрген соң көңіл қобалжып, 
қасымда неге жоқ деген наздан туған үрей. Сен жанымда болсаң, 
жалтақтап нем бар.

Ертеңгілік және де жоқты сылтау етіп, жұмысқа бармай 
базарға келдім. Аралай беретін саудашы емеспін, ары-бері бір-
екі рет көлденең кесіп өтсем, көзіме түспедің. Қысылғаным 
болар, кеше неге барып жеңіңнен ұстай алмадым екен деп өзімді 
жерден алып, жерге саламын! Одан түсіп жатқан пайда жоқ 
және сандалудамын. Бір кезде шайхананың тұсына келе берсем, 
сен бір-екі адамды сыпашаға орналастырып жатыр екенсің. 
Шамасы, енді келген кездерің болса керек, өйткені алдарыңда 
жайылып жатқан дастарқан білінбейді. Орнымнан тапжылмай 
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тұрып қалыппын. Артыңа бұрылмайсың. Кері бұрылсыншы деп 
құдайдан тілеп-ақ тұрмын, бірақ оның да құлағы бітеліп қалған 
ба, жалбарынуымды естімейді. Жоқ, есіткен сияқты, тек ол емес, 
бейтаныс қамқоршым есіткен сияқты. Неткен мейірімді жан еді.

– Қалқаш, – деді ту сыртымнан біреу. Осы бір дауыс екеумізді 
де елең еткізді. Мен шұғыл бұрылсам, бір қарт қасындағы жас 
қызға үн қатып тұр екен. – Мынаған көз сала тұршы, мен қазір 
ораламын.

Кері бұрылсам, сен маған қарап тұрсың. Көзіңе көзім түскен-
де қасымдағы кісілерге бас бұрмай-ақ үн қатып алға жүре бердің. 
Мен де бұрыла салып аяғымды жылдам басып ілгері кеттім. Тасқа 
тық-тық тиген өкшенің дыбысынан-ақ сезіп келемін – жүрісің 
жылдам. Қатарластың. Тіптен алға өтіп кеттің. Енді соңында 
мен келемін. Көңілге бір долы дауыл үйіріле қалып еді, сенің 
анадай барып кері бұрылғаның тұзақтап тастады. Қасыңа келдім. 
Күлімсірегенмен толқып тұрсың.

– Кешір, Тәтіш. Кеше келіп едім, іздеуге уақыт таба алмадым. 
Қасымда мамам болды, жұмысымыз да біте қоймады.

– Түн өзіңдікі емес пе еді, іздейін деген ниетің өтірік болар.
– Мейлің не десең де, тек осы кезге дейін кездесе алмағаныма 

кешірім өтінемін. Ренжімеші, Тәтіш.
– Саған қалай ренжірсің. Іздегеніңді білемін ғой, Қалқаш-ау. 

Таба алмағаныңды да білемін. Менікі наз ғой. Қыздарға назды да 
қимайсың ба? Қиясың, білесің, түсінесің.

– Мен сені көп іздедім.
– Келгенімді қайдан білдің?
– Қос ағайдың үйінде болдың ғой.
– Болғаным рас. Оны саған кім айтты?
– Онда сенің жұмысың болмасын. Тек есіңде сақта – сенің 

басқан қадамыңның бәрі аян.
– Кешіре гөр, Тәтіш.
Және кешірім сұрадың. Білемін, бұл әлгі қыз алдында қы-

лымсып «кешіріңіз де кешіріңіз» деп бәйек болып, асты-үстіне 
түсіп жүретін мінез емес. Ақ көңілің, адал мінезің. Түсіне білсең, 
сен емес мен кешірім өтінуім керек еді ғой. Кеш болса да өтінейін, 
Қалқаш, кешіре гөр, айыптымын.

15-269
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Біз біраз жүрген соң айналып шайхананың тұсына келдік. 
Байқаусыздау, қаға беріс жерде тұрғанбыз. Сен үн қаттың:

– Тәтіш, әлгінде мен мамамды қалдырып кетіп едім. Дүкеннен 
керегін алып берейін. Сонан соң ағайдың үйіне кетер. Бүгін түнді 
бір өткізсек.

Мен сенің мамаңды көріп тұрғанмын. Өйткені нақ осы кезде 
сенің сырт жағыңда, анадай жерде бір қарт ана біздің сыртымыздан 
тігіле қарап тұр. Қарт адамның күлімдеуі – қуанғанының шегі 
ғой. Сен болсаң ғой ұрланып келдім деп тұрдың, ал ол кісі көріп 
тұрды, біліп тұрды біздің ішкі сырымызды да. Сонда мен еңіреп 
тұрып жылағанмын. Сен көз жасымды көрген жоқсың, жылап 
тұрған көңіл болатын, езіліп тұрған жүрек болатын. Болды ғой 
сондай кез.

Апам (әлі де апа дей берейін, кешірерсің) менің көз қиығымды 
байқады ғой деймін, әрі кетіп қалды. Сен бір қолқа салдың.

– Тәтіш, сені мамаммен таныстырайын.
– Оның не қажеті бар?
– Көргенің жақсы ғой.
– Ол кісіге де айтамысың мен туралы?
– Оны өзің шеш.
– Онда былай болсын: Мен мамаңды өзім тауып сәлем берем, 

бірақ сен ол кісіге ештеме айтпайсың.
– Қалай танисың?
– Танимын.
– Көрейік.
Сен түсінбедің ғой, мүмкін, солай болуы да керек шығар. 

Сендерге сезімталдықтан гөрі өжеттік қажет қой. Өжет болмаған 
жігіт... ай, қайдам, кім боларын. Апам сен айтпай-ақ таныды 
мені. Апа ғой, апа жүрегі басқан қадамыңа дейін санап отырады, 
жасаған әрекетіңді біліп отырады, ой-күйіңді сезіп отырады. Мен 
де сол қауымның өкілі емеспін бе, сондықтан болар сезгенім.

Сен қалып, алға мен кеттім. Тік келемін, апама бармақпын. Не 
сұрап, не қоймағымды анықтап алғаным да жоқ, әйтеуір, батыл 
келемін.

Тура қасына келгенде:
– Армысыз, апа... – дер түйіліп қалдым, ол кісі орнынан тұрып, 

қолымды ұстай алып:
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– Бар бол, балам... Қалқа, маған әлгі орамал шаршы сияқты 
ұсақ-түйек сататын жерді көрсетіп жіберші, – деп бар қыспақтан 
өзі алып шықты.

– Жүріңіз, апа.
Біз дүкенге бардық. Ол кісі қызыма, келіндеріме деп анау-

мынау алды. Бір кезде орамал алып:
– Мынау саған, қарағым, – деп қолыма ұстатты.
Мен қатты састым.
– Жоқ, апатай, мұның маған қажеті жоқ. Өзіңіз алыңыз.
– Мен де саған қажет бола қалды деп ұсынып тұрғаным 

жоқ. Үлкеннің қолын қайтармайды, бір инабатты бала екенсің, 
апаңның ескерткіші бола қойсын, ал, қарағым.

Мен лажсыз алдым. Баяу ғана ұстаймын. Үлбіреп тұрған 
сияқты, қолымды да қарып бара жатқандай.

– Атың кім еді, қарағым?
– Шырын.
– Кім дедің қалқам?
– Тәтіш.
– Ә, солай де. Атың әсем екен. Рахмет, қалқам. Бара ғой, ендігі 

жұмысымды өзім бітірермін.
Мен кетіп қалдым. Айналсоқтап жүрген сені де байқадым, 

бірақ бет бұрмадым. Шыдай алатын емеспін. Сол күйі үйге келіп 
жастыққа құлай кеттім. Еріктің иелігі көзге тиді. Ішім өртеніп 
барады, жылаған сайын лаулап жанған оттай күйдіре түседі. Бір 
кезде жеңгем келіп қалыпты, теріс бұрыла қойып ем, бәрі бір 
байқап қойды.

– Неге ренжіп жатырсың, Тәтіш?
Үн жоқ.
– Мына орамалды қайдан алдың, Тәтіш? Әсем екен. Үн жоқ. – 

Айта қойшы, Тәтіш. Әйтпесе өкпелеймін.
– Қалқаның апасы әперді...
– Қалқаның апасы?! Ол кісіні қайдан көріп жүрсің? Не деді?
– Көрдім. Ештеңе деген жоқ...
Орамалды ала сала сыртқа атып шықтым. Көздің жасын 

көйлектің жеңімен көлегейлеген боламын. Абырой болғанда, 
ешкім кездеспеді. Баяғы өзеннің жағасына бардым. Жанымның 
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жарасын жазар жер де осы жаға, мұңымды түсінер де осы өзен 
сылдыры сияқты. Толқып аққан өзеннің суы да қайғысын баса 
алмай шыр-пыры шығып, сылдыр қағып, мұңын шағып бара 
жатқан секілді сезіледі. Менімен сырласқандай, қайғысын айтып 
мұңдасқандай. Күн кешегі аптап қалпына түсіпті де қалыпты. 
Жер дүниені өртеп барады.

Сол күні мен саған кездеспедім. Сен талай ойға түскен 
шығарсың-ау, қиналған да боларсың, бірақ мен аямадым. Аяр 
ем, еркімді өзім билей алмадым. Кейіннен хат жазғанда апамнан 
ұялдым дей салып ем ғой. Сендің соған. Шын сөзімді сезбедің, 
сездірмедім. Мен ардан ұялғанмын, Қалқаш, ардан...

* * *

– Шырынмен қалайда кездессін. Кешірім өтінсін. Оған дейін 
мен сөйлеспеймін. Кездеспеймін де.

– Оны қайдан табамыз, – деді Қабыл.
– Мен көмектесейін.
– Сен қалай көмектесесің?! Әлде танимысың?
– Танимын. Күнде кездесіп жүрмін. Маған рұқсат берген, тек 

Қалқаның өзі бір кездессін.
– Қалқа танымайды ғой оны, мен де көрген емеспін.
– Оған да өзім көмектесейін. Тура сағат он екіде осы көше 

бойымен дүкенге келеді. Қолында кітабы бар, үстінде Қалқа 
танитын және бір заты болуы мүмкін. Ал мен Шырын қайтып 
келгенше үйден шықпаймын. Өзі таниды.

– Сонда сіздің үйден шыға ма?
– Иә, осы шамадан шығып, осында қайтып оралады.
Бұл менің саған қойған шартым еді. Қабыл басқа амалы 

болмаған соң ырқыма жығылып, «мақұл, айтамын» деп кеткен.
Сағат он екіде қолыма әлгі өзің беретін қалың дәптердің бірін 

ұстап көшеге шықтым. Басыма баяғы апам (эх, апа, апа) әперетін 
орамалды салып алғанмын. Алыстан-ақ байқап келемін: сен 
көше бойындағы ағаштардың арасына орнай қалған бағананы 
бағып тұрсың. Соған күзетшілікке қойғандай-ақ айналшықтап 
шықпайсың. Жақындап келем. Қатты толқуда болсаң керек, 
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қабағың қатыңқы. Сабағынан үзіліп кеп үстіңе сыбдырлай құ-
лаған ағаштың сарғыш тартқан жапырақтарының бірін сіліксең, 
екіншісін байқамайсың. Әлсін-әлсін соққан жел сол ағаштарды 
да сен сияқты баяу ғана теңселтіп тұр. Қасыңа келдім. Өтіп 
барам. Көшеден өткен жанды қалт жібермей тұрсаң да маған 
көз салмайсың. Дүкенге бардым, ары-бері айналшықтап қайта 
шықтым. Ізімше кейін жүрдім. Және көрдім, әлі тұрсың. Ойланып 
тұрсың, көңіл бөлмедің. Мен үйге келдім де егілдім.

Кешірек жұмыс аяғында әлгіндегі дүкенде қызмет істейтін 
құрбым келді. Тосын келісіне таңданып, әрі көңіл хошы болмай 
тұр.

– Жұмыс кезінде неғып жүрсің? – дедім.
– Мен қызметімді ауыстырдым, Шырын, – деді ол күліп. – 

Табан астында пошта тасушы болуға тура келді.
– Қалайша?!
– Мә, мынаны оқыған соң түсінерсің.
Хат ұсынды. Сыртында «Шырынға» деген жалғыз ауыз сөзі 

бар. «Бұл кім болды екен тағы?».
– Мұны кім берді?
– Саған ғашық болған бір жігіт болар.
– Маған керегі жоқ ешқандай Мәжнүннің. Жеңгетайдың да 

қажеті жоқ, оқымаймын, өзіне қайтарып бер.
Құрбым мүдіріп қалды. Шамасы, ойы дал болып отыр.
– Шырын, сен түсінші. Мен ол жігіттің кім екенін білмеймін. 

Өмірімде көрген жан емес. Қолқалап қоймады. Түрін көргенде 
аяп кеттім. Жұмысымды тастап келдім емес пе. Сені өкпелетейін 
деген ойдан аулақпын. Өзің біл. Ең болмаса оқығаның жөн 
сияқты.

Енді мен ойландым. Кім болды екен бұл. Әлде...
– Анықтап айтшы өзі, қайдан кездесіп жүрсің?
– Ол былай болды, Шырын. Ертеңгіліктен бері бейтаныс екі 

жігіт есігімді тоздырды, дүкен алдын торлап шықпай қойды. 
Темекі деп бір, сіріңке деп екі келді. Бағана сен келгенде де сол 
маңайда жүрген сияқты еді, көз салсаң, байқаған болуың керек. 
Түс қайта жалғыз қалды. Әлгі әзірде маған келді де:

– Қарындас, мен сізге бір қолқа артқым келіп тұр. Тек күле 
көрмеңіз, Шырын дейтін қызды білесіз бе? – деді.
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Білетінімді несін жасырайын, жауап бердім.
– Қолқаңыз осы болса, орындайын, білуші ем.
– Онда мына қағазды сол кісіге апарып беріңізші.
Алғашында сенгенім жоқ. Әжуалап тұрған жоқ па деп те 

ойландым. Күлкі де қысты. Тек түріне қараған соң барып түсіндім. 
Құдай біледі, көрсең өзің де аяр едің. Өтінішін орындағым келді. 
Келгенім осы.

Мен хаттың сыртына қайта қарағанда қасымдағы құрбым 
қолымнан ұстай алды.

– Түрің бұзылып кетті ғой, Шырын. Құрысын оқымай-ақ 
қойшы. Әпкел, қайта апарып берейін.

Қайтып бергенім жоқ. Конвертті жырттым.

«Шырын!
Мен сізді сыртыңыздан естігенім болмаса, көрген емеспін. Сіз де 

естуіңіз мүмкін. Әттең, бекер болған екен, әлдеқашан-ақ кездесуіміз 
керек еді. Балалық болды ма, шалалық болды ма, не болса да кездесе 
алмадық. Ол үшін кешірім өтінемін. Енді, міне, тұқырға тығылғанда 
көмекті өзіңізден іздеп тұрмын. Тұңғиықтан тартып алатын 
жалғыз сіз ғана сияқтысыз. Мен туралы талай өсек есіткен боларсыз. 
Тек сене көрмеңіз, өтінішіме құлақ асыңыз. Мен бүгін қалайда сізбен 
кездесуім керек. Мүмкін болса кешірек жарым сағатқа жолықсақ, 
өтінемін, тіптен жалынамын, жалбарынамын. Айтпақшы, мен сізді 
танымаймын да ғой. Сондықтан келетін болсаңыз, жолығар уақыт 
пен орынды меңзеп жіберіңіз.

Сәлеммен Қалқа.
Шырын! Жолығуыңызды өтінемін. Ертең мен алыс жолға 

аттанбақ едім, тағдырым сіздің қолыңызда».

Міне, қызық. Мына қосымшасын қалай түсінсем екен.
Менің ойымды бұзғысы келмейді ғой деймін, құрбым да үн 

қатпайды.
– Барып айт: кешкі сағат жетіден сегізге дейін ауыл шетіндегі 

төбенің бауырында күтемін. Қолыма кітап алып шығамын, содан 
таныр.

Құрбым әлі үнсіз.



231

– Түгін түсініп тұрғаным жоқ, Шырын. Бұл не өзі? Ауыл 
сыртың қалай?

– Оны өзі түсінеді. Саған кейін түсіндірермін. Тезірек бар, 
кетіп қалар.

– Сен танимысың ол жігітті. Ең болмаса соны айтшы.
– Танимын...
– Ә, онда мейлің...
Ымырт жабыла бастаған мезгіл. Күн жылы болса да күз емес 

пе, баяу ғана жел есіп тұр. Ол денеңді қытықтағаны болмаса 
түршіктіре қоймайды. Қолыма бағанағы қалың дәптерді алып, 
төбе бауырына тарттым. Бірақ саған кездесе алмадым. Келесі 
хатың да маған, басқалар арқылы тиді.

«Тәтіш!
Сені іздеп бірнеше рет келдім. Кездеспейсің. Не болғанын түсін-

беймін. Баяғы көңіл, баяғы бақытты өмір қайда? Дүниедегі ба-
қытты жандар біз демеуші ме едік. Өзің айтушы едің ғой осыны. 
Бақытсыздыққа байламақ болған кім? Түгін түсінсем бұйырмасын!

Тәтіш-ау! Баяғы сөздерің қайда? Тіптен менің қиналған мез-
гілдерімде, болашағым күңгірттеніп, өшіп кете ме деген күндерде 
де сүйеніш болған өзің емес пе едің жүректі елжіретіп, тіптен сол 
күні-ақ қол ұшын беруге әзір тұрған. Иә, солай еді, өзім едім қолыңды 
қаққан. Әлде сол күні жүрегіңе жара салдым ба? Келген бақыттың 
маңдайына соқтым ба? Сенің сол бір мінездерің есіме түссе, өзімді-
өзім өлердей сөгемін, сені айыптауға арым жетпей қалады. Мына бір 
суретіңді әдейі қайта беріп отырмын. Сыртыңдағы жазуды оқышы: 
«Қол бұлғаған күні қасыңда әзір болуға әзір Тәтішің». Осы бір сөздерден 
кейін не айтайын. Егер бір үлкен себеп болмаса, сен бұлай етпеуің 
керек еді. Әлде көңіл суыған болар. Онда менің лажым не, анығын неге 
айтпайсың.

Тәтіш! Менің соңғы өтінішім: Егер көңіл суыған болса, ашық 
айт. Мүмкін, әлгі Шырын дейтін шіркін шығар кесір болған. Оны 
да ашық айтайын. Іздедім – таппадым. Кездесе алмадым. Ол туралы 
пікірімді өзің білесің ғой. Жақында мамама да айттым. Ол кісі мені 
толық түсінеді. «Сонау бір кезде әкеңнің барып айтып келген бірауыз 
сөзі үшін біреудің бағын байлама, балам. Әрине, кездесіп, кешірім 



232

өтінгенің дұрыс еді, таба алмасаң нетесің. Ал үйіне бармай-ақ қой, 
ыңғайсыз болар. Сол кезден бері ат ізін салып барған емеспіз, келген 
де емес. Олар да ұмытқан болар. Тәтішің маған келін боламын десе, 
құшағым ашық. Тек менің атымды айтып ант бергенің бекер болған 
деді. Міне, Тәтіш бар жайды алдыңа жайып салдым...»

Мен хаттың соңын оқуға мұршам келмеді. Көкірегіме қыстым 
да, құлай кеттім... Иә, ол күнгі азапты айтпа, Қалқа. Сұмдық іс 
жасағанымды білмей қалдым ғой. Өзің-ақ ойланшы, мен масқара 
болғанда саған: «Қалқа! Өмірдің өз заңы бар көрінеді ғой. 
Шырынды саған сол өмір заңы жазған болар. Кездесіп кешірім 
сұра деп едім – көнбедің. Мен оның көзіне қалай шөп саламын. 
Енді хош бол. Жақында тойым болады, соған кел. Тек Шырыннан 
рұқсат сұрап кел. Сол рұқсат берсе, сонда сөйлесерміз. Мүмкін, 
тойда кездесерсің. Рұқсатты да бірге сұрармыз. Тек келетін бол, 
күтемін. Баяғы өзіміздің үйде күтемін» деген сөздерді жазып, 
«тойымның» болатын күнін, күтетін сағатымды да белгілеп 
жібермедім бе. Бұдан артық не керек еді. Ал сенің хатың ше? 
Апама айтатын қалға апарғаным не масқара? Қалқаш-ау, мұны 
кімнен көрейін, құдайдан көрейін десем өз әрекетім есіме түссе, 
жоқ болса да оған да қиянат жасағым келмейді. Жалғыз өзім емес 
пе, жалғыз өзім...

Менің «тойым» болатын күні сен келмедің. Мен баяғы бір 
сөзден өте алмай өзіңе сілтеп ем. Тексермек едім сенің сезіміңді. 
Келсең бірге кетуге дайын отыр едім ғой. Ол туралы жеңгеме де 
айтып қойған болатынмын. Біздің үйдің үн-түнсіздігінің өзі де 
сол кісінің сені білетіндігі еді ғой. «Балалар өзі табысқан екен, ескі 
әңгімені қозғамаңдар, өздері шешсін» деген екен өз анам. Бәрін 
бүлдірген өзім. Қыз жүрегі қиырдағыны сезеді деуші едім ғой, 
Қалқаш, сол қыз жүрегі кейде назданып, қызғандырамын деп 
жүріп құзға да құлатады екен. Осы жағын енді сезіп отырмын, 
кеш сездім.

Екеуміздің танысқаннан бергі сезген қуанышымыздың ішінде-
гі білеуленіп тұратын, бар ләззатын қойнымызға төге салған түн 
ше? Сол түні де етегіңнен ұстап кете беруге бел байлап едім. Онда 
да мені аяған өзің едің. Неге аядың? Мүмкін, онда әлі кеш болмас 
па еді. Едіреңдей қалған көңіл қалпына тез түсер ме еді.
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Есіңде болар, сол күні қоштасарда өзімнен-өзім бүлініп: 
«Шырынды қайтесің?» дедім ғой. Әзіл деп бастаған әңгімем мұн-
шалықты тұңғиыққа тірелер деп ойлаған жоқ едім. Сен менің 
өзіңе шын берілгеніме риза болып кеттің бе, жоқ көңілімдегі 
күдікті сейілткің келді ме, әйтеуір, мен ауыз ашып үлгергенше: 
«Ақ сүт берген апамның атымен ант етейін, сол Шырын дейтін 
адамға қосылу түгілі, кездесе қалсам, бетіне де қарамаймын» деп 
айтып салдың. Және бірдемелерді айттың. Мен қатты сасқанмын. 
Сонан кейін болатын менің өзіңді құрбыларыммен көп кездестіре 
бермейтінім. Не істеуім керек еді, Қалқаш, не істеуім...

Апаммен кездескенде осы бір сөздер есіме түсіп, жерге 
кірердей болдым, оның үстіне өзің және айтыпсың. Сені Шырынға 
кездес деп қинағанда да осы антың өзінен-өзі бұзылсын деуші 
едім. Олай болмады.

Қалқашым, менің өмірімнің нұры өзің едің, өмірімде сөнсең 
де, көңілімде сөнбессің. О дүниеде өмір бары рас болса (лайым 
бола көргей) сонда сенерсің. Менің антым осы, сәулем.

Ал мен әлемнің бәріне бірдей берілген өмірде өз бақытымды 
ойлап жан рақаты үшін, тән рақаты үшін ар азабын арқалағым 
келмеді. Ардан аттай алмадым. Өйткені сен маған құшақ жайған 
ананың атын айттың ғой, бетіне қалай қараймын. Жоқ, қош 
бол, сәулешім, бақытты бол. Сол сені азапқа салған Шырын мен 
ғой. Түсінбедің ғой. Әлде алдадым ба? Солай болар, шамасы. 
Сондықтан сен деп сарсылғанмен, өмір бойы өксік боп өтетін өз 
көңіліме жазылған жазуым да жалғыз-ақ:

«Арманым, алдадым ба?»

* * *

– Соңынан неге іздемедің? – дедім мен оқып біткен соң.
– Мен сол күні қызметке шет елге аттанып едім, бес жылдан 

соң оралдым. Хатына ғана ие боп өзінен адасып қалғаным сол 
ғой, – деді Қалқа төмен қараған күйі. – Өздерің білесіңдер, бір 
құпия ғылыми жұмысқа байланысты кеткеніміз аз уақытқа, 
ақыры ұзаққа созылды. Сол заманның тәртібімен хат-хабар 
жазуға құқым болмады ғой...
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Сүйікті анам Ұлдарға арнадым.
Автор  

– Мына полотноңызға табиғаттың бар байлығын толассыз-ақ 
төккен екенсіз. Картинаны қалай атамақсыз?

– «Жұмбақ әйел».
– Жұмбақ әйеліңіз жұмақта жүрген жоқ па? Жүзінен қуаныш пен 

қайғының ізі қатар көрінетіні қалай?
– Оның себебін менен емес, өмірден сұраңыз.
– Сонда бұл өмірде бар адам ба?
– Енді қалай деп едіңіз...

(Суретші шеберханасындағы әңгімеден)

* * * 

Мен ол әйелге және кездестім.
Тағы да жардың басында жүзін шығысқа беріп тұр. Өткен 

жолы да бетіне үңіле қарап өткенмен, ештеме байқай алмадым.
Мөлдір жанары мен албырт жүзі толқыған сияқты болса да, 

сырт көзге ештеме сезілмейді.
Жас кезімде тұңғыш рет дарияны көріп, оның баяу ғана 

толқындаған ағысына көзім түскенде, таң қалғаным бар.
– Бұл су неге баяу ағады? – деп сұрағанымда, әкем:
– Өйткені дарияның ауқымы кең. Оның суы әрі мол, әрі терең. 

Терең судың ағысы бетінде емес, тұңғиығында жылдам болады, – 
деп жауап берген еді.

Осы әйелді көргелі әкемнің сол сөзі есіме түсе береді. Қараған 
сайын қадала түсем. Түк сезбеймін. Әлде терең сырдың да 
толқыны тұңғиықта бола ма? Не іздейді шығыстан, не күтеді 
қоңыр салқын күздің самалынан?

Бірде ол кеткен соң орнына барып тұрып, шығысқа бетімді 
түзедім. Қиырға ұзақ қарадым. Көргенім – алыстан алыптай боп 
көрінген Қосмола мен Қазығұрт тауларының шоқысы. Сезге-
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нім – жүректі қытықтайтын қоңыр салқын самал. Сол самалдың 
әлдиіне елітіп, өз ойыммен өзім болып кетіппін де, әлгі әйелді 
бөлмеме келген соң есіме бір-ақ алдым.

Ал одан бұрынғы кездескенімді айтпаймысың. Ол бұдан да 
жұмбақ.

Бір күні автобустың аялдамасына келдім. Ол маңдайындағы 
қасқасына «Қазығұрт» деп бадырайтып белгі соққан автобустың 
қарсы алдында ұзақ тұрды. Өзі отырған да жоқ, шығарып салып 
жатқан адамы да жоқ, тек автобус соңынан қол бұлғап қала берді.

Кейінгі бір кездескенімде, із кесіп жүрген адам сияқты көрінді. 
Екі кісі әңгімелесіп бара жатыр еді. Шамасы, жайлауға шығатын 
жүргіншілер де немесе сол жайлаудан келген малшылардың нақ 
өзі. Әйтеуір, сөздерінің арасында Қазығұрт пен Қосмоланы жиі 
атайды.

Жұмбақ әйел сол әңгімелескен екі адамның соңынан ұзақ 
жүрді. Әңгімелеріне араласу, тіптен сәлем беру былай тұрсын, 
олармен жұмысы жоқ жан сияқты өзімен-өзі болып келеді. Мен 
де соңына ілесіп біраз жүрдім. Аздан кейін мені байқаған ол жан-
жағына апыл-ғұпыл көз тастап, теріс бұрылып жүре берді.

«Бұл кім?» екен деп ойлансам да, ой түбіне жете алмай 
қойдым.

Міне, сол әйелге және кездестім.
– Қарындас, сіз осы біздің Қазығұрт пен Қосмолаға неге тігіле 

бересіз?..
– Жолдас, сіз қай жерлік едіңіз?
Бұл дауыс нақ желке тұсымнан шықты. Жалт қарасам ат 

жақты, сопақ беттеу келген жігіт екен. Жас шамасы менімен 
қалыптас. Жұмбақ әйел де маған бетін бұрыпты.

– Ерке бұзау екі сиырды бірдей емеді дегендей, осы екі таудың 
етегінен едім.

– Айгүл, сен қонақ жігітті ерте келерсің.
Белгісіз жігіт бұрылып жүре берді. Айгүл болса (әлгі жігіт 

Айгүл деп мені атамаған болар) маған тесіліп қарапты да 
қалыпты. Көз қарасын тыныштығымды неге бұздың деген 
ренішке жорырымды да, немесе кездескенің қандай жақсы болды 
деген қуанышқа жорырымды да білмей тұрмын.
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– Қарындас...
– Қызғанбасаңыз, мен сіздің тауларыңызға қарап тұруды 

ұнатушы едім. Екі тауға бірдей еге екенсіз, ең болмаса бірін 
қиыңыз.

Айгүлдің жүзі өзгеріп сала берді. Үні өзгеше. Мен көріп 
жүрген жұмбақтың бәрі жоқ болды. Тіпті салмақтыдан гөрі 
ойнақыға айналып бара жатқандай.

– Тіптен таудың екеуін алсаң да ризамын. Өзің кімсің, алдымен 
соны айтшы.

– Адаммын.
– Сонда да.
– Ә, анығырақ айтайын ба, әйелмін.
Абайсызда жүрек жарасына тырнақ батырдым ба деген ой 

келе қалды. Әлде айыбым – әлгі «ерте кел» деген жігіттен жырып 
алып қалдым ба?

– Әлгі кісі кіміңіз?
– Не демек еді? Тіптен бірдеме бола қалған күнде де қауқары-

ңыз ол кісіден кем көрінбейді ғой. Алда-жалда, әліңіз жетпей 
бара жатса, қол ұшын беруге уәде етейін.

Мына сөз менің намысыма тие бастады. Әлде мен ізін санап 
жүргенде, бұл да менің аяғыма тұсау салып жүрді ме екен. Күйеуі 
неге кетіп қалды?

– Сіздің осы сұрауды беретініңізді мен алғашқы күннен 
бастап-ақ байқағанмын. Оңынан да, солынан да дәмегөй 
болып жүретін бозбалалардың бірі ме деп ойлап едім. Бірақ 
ондай кісі емес екеніңізге көзім жетті. Күйеуімді айта бересіз, 
ал ол кісі сізді қонаққа шақырды емес пе? Жүріңіз, үйге барып 
әңгімелесейік.

Енді Айгүлдің соңынан еріп жүре беруден басқа амал 
таусылған сияқты. Не де болса тәуекел. Тек мына жұмбақтардың 
түйінін түгел шешпей қайтпаспын.

Есік алдына келе бергенде Айгүл:
– Мархомат! – деп есік ашты да, өзі күліп жіберді. – Кешіріңіз, 

біз ұзақ уақыт өзбек ағайындардың арасында тұрдық. Бұл 
орыстардың «пожалуйста» деген сөзіне ыңғайлас мағына берсе 
керек. Кіріңіз.
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– Кіріңіз, жолдас. Сіздің келетініңізге кәміл сеніп едім. Жо-
ғары шығыңыз.

Әлгіндегі Айгүлдің «күйеуім» дейтін жігіті. Қолында 
қыл қалам, білегін сыбанып алыпты. Қабырғаға көз салсам, 
кермеге керілген аумағы алақандай ақ матаға бояу жағып 
жатыр. Сурет Қосмоланы бейнелегендей болса да, онша ұқсай 
бермейді. Суретшілігім ұстап кетті білем, қылқаламды алып 
екі-үш сызықпен-ақ мына көмескі көлеңкені өзімнің Қосмолама 
ұқсаттым да қойдым.

– Аға, сіз суретші ме едіңіз? – деді күйеу жігіт. Қуанғаны болар, 
немесе «аға» дей қоятын жасы менен кіші көрінбейді. Айгүлге 
қарасам, нақ бағанағы жар басындағы қалпына қайта түскен. Көзі 
қабырғадағы суретке қадалып тұрғанмен, жанары сол суреттің 
арғы жағын, алысты меңзеп тұрғандай.

– Айгүл, кешіре көріңіз, осы таудың сізде несі бар?
– Мен бұл тауларға ғашықпын. Арманым еді бұл таулар, 

азабыма айналды.
– Арман дейтін бақытқа жетелемеуші ме еді?
– Иә, солай болушы еді. Мені азапқа жетелеген екен. Бұл 

тауларды көргім келмегендіктен көз алмаймын. Арман азабы 
болды, аға, арман азабы...

Әңгімені күйеу жігіт бастады.
– Айгүлдің әңгімесін мен бастайын. Сізді қайдам, өз басым, 

өмірдегі адыр-бұдыр кезеңді айта беруді қалай бермеймін. 
Айгүлдің де мінезі солай. Оның үстіне, шай қамын жасап жатқан 
көрінеді. Соңын өзі жалғастырар.

* * *

...Аласапыран кезеңнен арылып, алдағы жолын айқындап 
алған алыстағы ауыл. Алыста жатқан ауыл болған соң ба, жаңа 
өмір бұл жерге кенжелеп келді. Тау-таудың қуысына тығылып 
жыраны жағалап жүрген ескі өмірдің қағынды-сілкіндісі де суға 
сіңген шөңгедей әр жерден басын бір қылт еткізіп, ұзақ уақыт 
елдің мазасын кетірді.
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Міне, осының бәрі өткен өмірге айналып, ел басына ма-
мыршылық орнағанда ашық аспанды бұлтпен бүркеп, ел шетіне 
тағы да бөрі тиді.

Кеше ғана осовиахим үйірмелеріне қатысып, «ал ертең соғыс 
болса» деп көкірегін кере ән салып жүрген жігіттер қолындағы 
ағаштан жасап алған қаруларын інілеріне ұстатып, кетпендерін 
келіншектеріне тапсырып, майданға аттана бастады. Талай ақ 
шашты ана мен жар құшағына жаңа енген арулар етегін жасқа 
толтырып, ақ тілеу болып қала берді.

«Соғыс», «фашист» деген сөздер ел құлағына сіңе бастаған. Бір 
күні бесін мезгілінде адырда егін салып жатқан жерінен Кенже-
бек үйіне суыт келді.

Ауылда алдынан шыққан анасы мен ақ орамал салғанына 
алты ай толмаған жары бар жағдайды бірден түсінсе де, «пәледен 
аулақ» деп сенгісі келмей тұр. Екеуі жарыса сөйлейді.

– Апыр-ау, сен жас емеспісің әлі?
Бұл – ана сөзі.
– Бәрің де кетесіңдер ме, Кенжеш? Елде кім қалады?
Бұл – ене алдында ұят қысса да, жүрегінің толқуын билей 

алмай тұрған жары.
– Ел басына күн туса, ержетуді күтетін не бар?
Кенжебек батылданып-ақ келген. Тіпті елден ойнап-күліп 

аттанбақ болған. Жүрегі езіліп тұрса да, бұлай сөйлеудің себебі 
осы еді. Дегенмен ол ойын дәл айта алмады. Бұл айтып тұрғаны 
бағана колхоз бастығы өздеріне «шақыру қағаз» бергенде бір 
баланың «мен де кетемін майданға, әкеме көмектесемін» деп 
қиғылық салып, айтқан уәжі еді. Әупірімде аузына сөз түспей 
қалып, соны қайталады. Енді онысына қысылып та тұр. Немесе 
жар сүйіп, отау тіккен адамның айтатын сөзі емес мұнысы.

Енді көзі келіншегіне түсті. Оның әлгіндегі сөзі түсті есіне. 
Қысылтаяңнан құтқарған да сол сөз болған сияқты.

– Елде сендер қаласыңдар, Айгүл. Ата-анаға қамқор бола-
сыңдар. Ал менің жол азығымды қамдаңдар.

Бұл хабарды естіген қоңсы-қолаң әп-сәтте-ақ Кенжебек үйіне 
жиналып қалды. Өз туыстарын ертерек аттандырып жіберіп 
хабар білмей отырған кейбіреулер дауыс та салып жатыр. «Бәле 
шақырма» деп оларға зекіп жатқандар да бар.
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Кенжебектің олармен ісі болған жоқ. Тілі сөйлеуге анық келіп, 
үйді-үйдің арасында асыр салып ойнап жүретін қарындасын 
ертіп алды да, ауыл сыртындағы алаңға шығып кетті. Одан 
ойға түсіп, суы сылдырап ақса да асау дариядай боп көрінетін 
«гүрілдеген» өзенді бойлап біраз жүрді. Оның жағасындағы 
ну боп өскен тал шыбықтарды аралап, бір-екеуін кесіп алып, 
қарындасына «ат» жасап беріп, көлікке мінгізіп алды.

Кенжебектің елден ерек бір мінезі болатын. Ол ауылдың қарсы 
бетіндегі биік төбеге көтеріліп, ауылдастарының тіршілігіне 
биіктен қарап тұруды ұнатушы еді. Жас кезінде осы төбедегі 
өсетін гүлдердің «қас жауы» да Кенжебек болатын. Тіптен 
бертін келе, үйленгенінде де бір рет келіншегін ертіп шығып, 
құрбыларының әжуасынан соң барып әрең басылған. Ағасының 
осы мінезіне қанық қарындасы бір қолқаны бастап тұр.

– Көке, тауға шығайық, гүл терейік.
– Гүлдер көктемде өседі, күзге қарай олар жерге жасырынып 

қалады. Қазір жоқ.
– Тышқандар құсап кіріп кете ме?
Қарындасының мына теңеуіне күлкісі келсе де, басқа айтар 

жауап таппаған соң «ия, сүйтеді» дей салды.
– Онда қазып, ұстап аламыз.
Кенжебек амалсыз көнді.
Олар үйлеріне қас қарая қайта оралса, әкесі де келіпті. Қоңсы-

қолаңнан басқа ағайын-туғандар да жиналып қалған екен. 
Бірқатары ұзақ жолға аттанарда үйден дәм татып шықсын деп 
шақыра келіпті. Кенжебек тартыншақтаса да әкесінің ыңғайына 
көшіп, бір-екі үйді аралап шықты. Қасынан қалмай жүрген сері-
гі – қарындасы. Үйге қайтқан соң да ұзақ отырып, көп әңгіменің 
басын түйістірді. Үй-жайы, ағайын-туған, там-тас та әңгіме 
болып жатыр. Кенжебек бұрын ұзақ әңгімеге үйір емес еді, бүгін 
тіптен айтылған үстіне айтыла түссе деп отыр. Ал үйдің қалған 
төрт мүшесінің ойы – төрт тарам. Әке болса, баласының бетіне 
қарап мейірін қандыра алмай отырған орнынан тапжылар емес. 
Ана есейіп кеткен баласын сәбиге балап, ертең түзде жүргенде 
күні не болады деп әбіржуде. Тіптен бүгін баласын бауырына 
басып, құшып жатқысы келеді. Айгүл үлкендерден именіп, 
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сөйлеуге, іштегі арманды кесек-кесегімен төгіп салуға кезек 
күтіп, тыпыршып-ақ отыр. Кенжебекті ойламай отырған жалғыз 
адам – қарындасы. Ол ағасының бүгінгі мінезіне дән риза. Ендігі 
ойы – жеңгесінің жылы төсегі. Ол жеңгесіне бауыр басып кеткені 
соншалық, жұрт «кімнің қызысың?» деп сұрай қалса, «Айгүлдің» 
деп шап ете қалатын. Бүгін де, міне, жеңгесінің ыстық қойнына 
қашан жетерін армандап отыр.

Кенжегүл әңгіменің қаншалыққа созылғанын білген жоқ. 
Ертеңіне дабыр-дұбыр оянып кетсе, жеңгесінің қойнында жатыр. 
Ағасы киімін киіп жатыр екен. Айгүлдің көзінде жас, тіптен 
жастық та дымқыл көрінеді.

– Айгүл, (ол үлкендерге еліктеп жеңгесін солай атайтын) сен 
неге жыладың?

Осы келген пәле сенен болар дегендей ағасына көзін алартып 
бір қарап қойды.

Үнсіз тұрған Кенжебек келіншегіне бұрылып:
– Атын Жеңіс қоярсыңдар, – деді.
– Егер...
– Кім болса да Жеңіс...
Кенжегүл Жеңіс деген адамды өмірінде көрген емес, тіптен 

ондай есімді есіткен де емес. Бұл кім болды екен деп қанша 
ойласа да есіне түспей-ақ қойды.

Өзім шешейінші деген жұмбақ шешілмеген соң, амалсыз 
жеңгесіне жүгінді.

– Айгүл, ол кім Жеңіс, ә?
– Кейін көрерсің, Еркетай.
– Қашан?
– Төрт-бес айдан соң.
– Ол көп пе? Қанша ұйықтаған соң, а?
– Көп-көп ұйықтаған соң. Үшеуміз көкеңді қарсы аламыз. Ал, 

бол, тұр енді, Еркетай.
Кенжегүлдің басқамен жұмысы болған жоқ. Орнынан тұра 

сала алдыңғы бөлмеге жүгірді. «Апа, апа» деп айқайлап келді де, 
асыға-аптыға:

– Апа, көп ұйықтаған соң біз Айгүл, Жеңіс үшеуміз көкені 
қарсы аламыз, – деп қойып қалды. Бөлмедегілер аң-таң. Әкесі де 
түк түсінбей қалса керек:
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– Жеңіс кім? – деп еді, анасы қызын құшақтай алып:
– Аузыңа май, айналайын. Ия, сүйтіңдер, үшеуің қарсы 

алыңдар, – деп толқып кетті.
Ана жүрегі түсіне қойды. Есіктен шыға беріп, бөлмесіне қарай 

кіріп кеткен Айгүлді байқағанда, бөлмедегі басқа жандар да 
Жеңістің кім екенін аңғарса керек.

– Айтқаның келсін...
– Аузыңа періште салсын... – деп жапа-тармағай дабырласып 

жатыр.
Кенжебектерді ат жеккен арбаға мінгізіп, аудан орталығына 

шығарып салғанда ауылдың іші азан-қазанға айналды. Көпшілік 
«жеңіспен аман оралыңдар» деп ақ батасын тілесе де, көз жасына 
күштері келмейтін сияқты. Тіптен туысын аттандырып жатпаса 
да жиналған көптің көзінің құрғағы жоқ. Жүрек пен тілек мықты 
болса да көз бен көңіл тыйылар емес, көнер емес олардың еркіне.

Арбаға отырғанша Кенжегүлді ағасы құшақтап жүрді де, 
жолдастарының жанына отыра бергенде Айгүлдің қолына 
ұстатты.

– Кенжешті саған тапсырдым, Аяш!
Ағасы басқа сөз айтқан жоқ. Ағасы тапсырмаса да жеңгесінен 

айырылайын деп тұрған ол жоқ, құшақтай түседі, қыса түседі.
Мына бір у-шудан шошынайын десе керек. Бүгінгі есіткен 

сөзінің көбі-ақ «Жеңіс». Әлде ол келіп қалды ма екен деп жан-
жағына алақтап, көз салғанмен, осы есімге ие ешкім көрінбейтін 
сияқты. Бірақ, әйтеуір, осы есім көңілден кетпестей болып қалды.

Үйге келген соң Айгүл өз бөлмесіне кіріп алып, ұзақ жылап 
жатты. Кенжегүл болса не істерін білмей состиып ары-бері 
жүріп, тіптен жеңгесіне қосылып жылап та алды. Бір кезде апасы 
кіріп келді де, екеуінің қасына жақындап Айгүлдің шашынан 
сипап біраз отырды.

– Аяшжан, қой енді. Жалғыз сенің басыңа түскен күн емес қой. 
Ел қатарлы көрерміз.

Айгүл басын жастықтан жұлып алды.
– Апа, апатай, біз Еркетай екеумізге рұқсат етіңізші, қалаға 

барып қайтайық.
– Онда не істейсіңдер, қалқам?

16-269
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– Кенжешті шығарып саламыз, мен білемін қайда тоқтап, 
қайдан аттанарын.

– Алыс жол ғой, қалай жетесіңдер оған?
– Алыс емес, апа. Өткенде көкемді шығарып салғанда Кенжеш 

маған бәрін көрсеткен. Адаспаймыз, апа, тез қайта ораламыз, 
апатай...

Айгүл енесін құшақтай алып, төсіне көкірегін басып еңірей 
берді. Алыс жолға жібергісі келмеген енені келінінің мына қылы-
ғы жібітті. Өз Кенжешін сәби кезіндегі құшырлана құшқанын-
дай буын-буынының бәрі босап, денесі балқып ала жөнелді.

– Қалқам-ай, қайтейін...Атаңнан сұра, жіберсе бара ғой.
Айгүл «рахмет, апа» деп орнынан тұра берді де, қайта отырды. 

Ойланып қалды.
– Неге отырдың, қалқам?
– Апа...
– Түсіндім, қалқам. Өзім-ақ айтайын атаңа.
Атасы кемпірінің сөзіне қарсы келген жоқ. Тек Кенжегүлді 

алып жүруі қиынға түсер, өзі-ақ барсын деген екен, оған Айгүл 
көнбеді. Сонымен, Айгүл мен Кенжегүл қалаға жүріп кетті.

Қалада олар Кенжебекке кездесті. Аз уақыт бірге де болды. 
Эшелонға отырарда вокзалға да бірге шықты. Осы кезде 
барып Кенжегүлдің жүрегі бірдемені сезген сияқты, ағасынан 
ажырамай, шыр-пыры шығып жылап, талай жұрттың көңілін 
босатты. Паровоз, «ал, біз кеттік» дегендей ысқырып алға жылжи 
бергенде, шығарып салушылар составтың бас жағына қарай лап 
қойды. Кенжебек бірінші вагонда еді, Айгүл де составтың алдына 
таман тұрған. Мына лап қойған жұрт басып-жаншып кететіндей. 
Соны байқаған Кенжебек:

– Аяш, хош болыңдар. Кейін кетіңдер, аяқ астында қаласыңдар, 
– деп айқай салды. Айгүл қайын сіңлісін алып тас жолдың екінші 
бетіне өтіп кетті де, бет алды қол бұлғай берді. Көзі бұлауланып 
еш нәрсені көрмейді. Онсыз да аспанның бәрін бұлт қаптап, 
төңіректі тұман басқандай боп тұрған. Вокзалдың осы бір 
тұсынан бастап ашық алаң басталатын да, темір жолға жарыса 
тас жол өтіп жататын еді. Айгүл мен Кенжегүл сол тас жолдың 
екінші бетіне өтіп кеткен. Пойыз бұрылып, алғашқы вагондар 
көзден таса бола бергенде:
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– Көке! – деп шыр еткен дауысқа жалт қараса, Кенжегүл темір 
жолға қарай тұра ұмтылған екен. Жолдың біраз жеріне барып та 
қалған.

Жолмен зуылдап жүк машинасы келеді. Кенжегүл тура 
соның дөңгелегінің астына жүгіріп барады. Машина үстіне төніп 
қалғанда Айгүлдің жан дауысы шықты. «Еркетай» деп оқтай 
атылды. Жан-дәрмен дегенде қайын сіңлісін қолынан ұстап 
шетке қарай жұлқып тартып қалды. Кенжегүл доптай ұшып, 
жол жағасындағы арыққа құлады. Тек Айгүлдің өзі құтыла 
алмады. Тас жолға қаз-қатар етіп жұдырықтай-жұдырықтай 
тастар төселген екен. Соның біріне сүрініп кеткен келіншек тура 
машинаның астына түсті.

Бұл кезде составтың соңғы вагондары өтіп бара жатқан.
Ағайын-туғанын аттандыруға келген жұрт енді түгелімен 

осылай ауысты. Жолдың жағасына қатты құлаған Кенжегүл 
есеңгіреп қалып, тек қана ауруханаға барған соң өзіне-өзі әрең 
келді. Бірақ ол қайтып жеңгесін көрген жоқ. Бір өзі танымайтын 
көкелер мен әпкелер келіп, атын, ауылын қанша тәптіштеп 
сұрағанмен, көз жасын көлдетіп отырған Кенжегүлден мар-
дымды еш нәрсе өндіре алмады. Айналып-үйіріліп бір топ 
балалардың арасына апарып қосқанда да жылаудан танбады. 
Барлық сұрақтарға беретін жалғыз жауабы – көз жасы...

* * *

Күйеу жігіт әңгімесін бітіргенде мені аң-таң қалдырған бір 
нәрсе – Айгүл жайы. Япырым-ау, осы Айгүл шынымен сол кісі 
болғаны ма? Бұл бір таңданарлық жайт екен. Күйеу жігітке 
Кенжебек деп ат тағайын десем, аузым бармайды. Түріне 
қарағанда әлгі өзі айтқан әңгімелердің тұсында жалаң бұт 
жүрмесе де шалбардан шыға қоймайтын сияқты. Сонда қалай 
болғаны?

– Осы айтып отырғаныңыз мына отырған Айгүл ме?
– Енді қалай деп едіңіз? Нақ өзі. Әлде менің сөзіме сенгіңіз 

келмей отыр ма?
– Құдай сақтасын, о не дегеніңіз? Тек ептеп таңданып 

отырғаным. Қалайша өздеріңізді жоғалтпағансыздар.
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– Мұзханада сақталғанбыз, ағасы, – деп сөзге Айгүл араласты. 
Ол шайын алып келіп тұр екен. Мен де осы сөзіне жармаса 
кеттім.

– Қанша мұзхана болса да, нақ осындай етіп сақтау қиын 
шығар.

Осы кезде сырттан жүгіріп келген жас бала көз қырын бір 
тастады да, күйеу жігітке жармасты.

– Папа, мен кеше ғана айтып едім ғой, мектепте жиналыс 
болады деп. Апай сені келсін деген. Жүр кеттік, әйтпесе апай 
ұрсады.

– Жеңіс, ағаңмен сәлемдес.
Мен мына сөзді есіткенде баланың бетіне бажырая қалдым. 

Сәлеммен ісім жоқ. Шынымен айтып тұр.
– Осы мен шатастым. Кімсіздер өзі?
Таңдану енді күйеу жігіттің бетіне көшті. Үңіле қарап қойды. 

Есің дұрыс па деп отырған сияқты. Соны сездім де, сөзді және 
өзім бастадым.

– Осы сіз шынымен Кенжебекпісіз?
– Кенжебек?! Қай Кенжебек?
Ол Айгүлге қарады.
– Е, бәсе, әйтеуір, Кенжебек емессіз ғой.
Тіпті бар мәселе осыған тіреліп тұрғандай-ақ уһ деп бір дем 

алдым. Айгүлдің жүзі күлімдеп сала берді.
– Мәселені мен түсіндім, Әбдеш, – деді күйеуіне бір, маған бір 

қарап алып. – Жоқ, мен басқа Айгүлмін. Бұл кісі де Кенжебек 
емес – Әбдірбек. Жеңіс те басқа Жеңіс.

– Ә, сіз бізді шатастырып отыр екенсіз ғой. Жоқ, түбінде 
шатастырып отырған мен екенмін. Кешіре көріңіз, сұрағыңызды 
байқамай қалыппын. Ал, қане, шай ішейік.

Әбдеш әңгімені әбден доғарайық дегендей дастарқан басына 
ыңғайланып отыра бастады. Бұдан әрі қазбалай беруді ыңғайсыз 
көрдім де, мен де дастарқанның ернеуінен орын алдым. Шай 
үстінде анау-мынау әңгіме болғанмен, Әбдеш мен күтпеген тағы 
бір мінез көрсетті.

– Байқаймын, сіз өкініп отырсыз. Оның орнын толтырайық. 
Қазір біз Жеңіс екеуміз жиналысқа барып келе қоялық. Сіздер 
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Айгүл екеуіңіз әңгімелесе тұрыңыздар. Сізді қызықтырған 
әңгімені Айгүл де менен кем білмейді. Келісім осы болсын.

Менің бір мақсатым маңдайымда жазулы тұрған сияқты. Соны 
сезіп тұрған Әбдештің сөзіне қарсы жауап берудің жөні жоқ.

* * *

– Мен Әбдешпен балалар үйінде кездестім. Бұл кез менің та-
лай қаланың тұз-дәмін татып, бір детдомнан бір детдомға ауысуға 
көндігіп алған кезім. Барлық жерде өмір бірдей болғандықтан ба, 
қайдам, қайта осы ауысу көбейе түссе екен деп тілеймін. Өйткені 
ауысып жатқан жалғыз мен емес, кейде топ болып, құрығанда 
жетеу-сегіз боп кетеміз.

Алғашқы кезде қандай болғаны есімде жоқ, келе-келе ес кіре 
бастаған соң ел басына түсіп жатқан ауыртпалықтың зардабын біз 
де шеге бастадық. Киген киіміміз бүтін дегені болмаса, жарытып 
тұрған жылуы жоқ, тамақ толы демесек, ішкен асымыздың 
да түйірі түбінде ғана болады. Ел басындағы ауыртпалықты 
қайтіппіз біз, тамақ тоймайды, жаңа киім бермейді деп талай 
қиғылықты да салдық-ау.

Әбдешпен кездесуім жеңіс жылы болатын. Бізді Ташкент 
маңындағы бір балалар үйіне жіберді. Осы бір жерге екінші 
бір топтың ішінде Әбдеш те келді. Аз күннен соң айналамызды 
бағдарлап, бір-бірімізбен таныса келе байқасақ: қазақ тілін 
білетін балалар он шақты болып шықтық. Бәрімізден ересегіміз 
де, тілді түзу білетініміз де Әбдеш. Кездесе қалғанда өзара 
қазақша сөйлеген болып қаламыз.

Осылай жүргенде жеңіс күні келіп жетті. Барлық әлем мәз-
мейрам. Халықтың қуанышында шек жоқ. Біз де қуанудамыз. 
Ішіміздегі кейбір балалар «майданнан әкем келеді, ағам қайтады» 
деп асыр салады.

Ал менің майданнан қайтатын ешкімім жоқ сияқты. Керек 
болса, ауылымның қайда екенін де, кімдердің бар екенін де 
білмеймін. Соғыс туралы, тума-туысқан туралы әңгіме бола 
қалса, көзіме елес беретін кейбір жай – біреулерді (ағам болса 
керек) аттандырғанбыз, әке-шешемнің жылағаны, тағы-тағы 
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бірдемелер. Соңғы күндері «жеңіс», «жеңіс» деген сөздер көп 
айтыла бастағалы сондағы бір «Жеңіс» деген есімнің жиі аталғаны 
елес беріп қалады. Басқа еш нәрсені біле қоймаймын.

Біз жеңіс болған күні-ақ қой үстіне бозторғай жұмырт-
қалайтындай көріп жүргенбіз. Үлде мен бүлдеге оранып, тамақ-
қа кеңірдегімізден тоймақ болатынбыз. Бірақ ол бола қоймайды. 
Сөйтсек, соғыс біткен күні-ақ жер бетінде жайқалып нан өсе 
қоймайды екен.

Әбдешпен нағыз табысқан кезім бертін келе, соғыс дейтін 
пәленің аты ұмытыла бастап, хал-ахуалымыз бірқыдыру түзеле 
бастаған мезгіл. Сегізінші класта оқимын. Көктемнің бар жер-
дүниені көл қылатын мезгілі болады ғой. Күлімдеген күн нұрын 
жер бетіне төгіп-төгіп кетеді де, кешкілік соны жұта бергің 
келеді.

Көктемнің осындай бір ерекше күні болатын. Кешкілік мек-
тепке үйірме жұмысына қатысуға бара жатқанмын. Мезгіл – көз 
байланып қалған кез. Детдомнан шыға бере-ақ анадайда алдымда 
бара жатқан бір-екі жігітке көзім түсті. Қараңдап көзге түрткі 
болғаны болмаса, олармен жұмысым жоқ, жылдамдата жүріп 
қастарынан өте бергенде:

– Қарындас, ассығыссыз ғой, баяуласаңыз қайтеді, – деді біреуі.
Өмірдің әрі-бері лақтырған толқынының әсері болар, еркіндеу 

жүріп, батылдау сөйлеуге үйреніп қалғанбыз. Сол әдетке бастым 
да:

– Асығыспын, – деп жүре бердім.
– Шәлкес болма, қарындас. Күткен жігітіңіз кетіп қалды, – 

демесі бар ма.
Денем дір ете қалды. Мұндай сөзді есіту тұрсын, ойлап та 

көрген емеспін. Біреуге кездесермін-ау, жігіт күтуде екен-ау деген 
пікірден тіптен аулақпын. Түбінде біреулерге кездесермін, жар 
құшармын деген ойдың орала бастағаны рас, бірақ тап қазір 
бұндай ойдан аулақпын. Сондықтан болса керек, жалт бұрылып 
беттеріне қарай қалдым.

– Бәсе, есті қыздар осылай етеді. Көзінің мөлдірін қарашы 
бикештің. Жігітіңді іздемей-ақ қой. Біз де кәдеңе жарармыз. 
Жүре ғой, қане, баққа барайық.
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Бұл – екінші жігіттің сөзі. Денем түршігіп кетті. Беттеріне 
түкіріп жібердім де, жүгіре жөнелдім. Олар соңымнан бір-
демелерді айтып, далбалақтап жүгірген болды. Бар түсінгенім: 
«Сені ме, бір қолға түсерсің, бәлем!» деген сөздері ғана.

Мектепте көңілім бұзыла берді. Тіптен ауру адам сияқты 
денем мүше-мүшеге бөлініп, дел-сал болып барады. Әлгілердің 
сөзі есімнен кетер емес. Үйірме жұмысынан қайтқым келді. 
Жетекшіден сұрап едім, бетіме тесіліп қарап тұрды да, рұқсат 
бере қойды.

Мектебіміз үлкен көшеден шалғайлау болатын. Мен келген 
ізіммен қайтуға жүрексіндім. Мектеп жанындағы бау арқылы 
өтіп кетпек болып, теріс жүрдім. Жан-жағыма алаңдап қарап 
келем. Былай шыға бере-ақ мектептен неге кеттім, жаңа ба-
лаларға шынымды айтып, бірге қайтуым-ақ керек екен деген ой 
орала береді. Енді амал жоқ. Бүлдірген өзім. Неде болса тәуекел 
деп жүріп келем. Тіптен аяғымның тықыры әлемге жар салып 
тұрғандай, жүрісім де өнбейді. Содан құтылу үшін аяқкиімімді 
шешіп қолыма алдым. Баудан шығатын көшеге түсе бергенімде 
алдымда қараңдаған бір-екі бейне байқалды. Қорыққанға 
қос көрінеді дегендей, бағанағы екеуі сияқты. Кері бұрылуға 
қараңғылықты қойнына толтырып алған баққа қайтып кіргім 
келмеді. Амалсыз жолдың шетін ала жылжи бердім.

– Ей, мына детдомның формасын киген бір шүйкебас және 
келді. Әлгінің есесін осыдан алсақ қайтеді.

Мынау – нақ бағанағы жігіттің дауысы. Салмақты болып жүре 
берсем әлде қайтер еді, тимес пе еді, мүмкін, бірақ оған шыдамым 
жетпеді – тұра жүгірдім. Оқыс қимылым сор болды-ау деймін, 
олар да ізіме түсе кетті.

– Асықпа, қарындас, бәрібір құтылмайсың, – деп қолымнан 
ұстай алғанда мен де үйге жақындап-ақ қалып ем. – Ә, сенбісің, 
міне, қолға түстің. Біз сені енді жақсылап-ақ оқытамыз. Бұдан 
кейін өзің келіп мойнымызды құшатын боласың. Солай, бикеш, 
солай.

Екіншісі де келіп қолымды ұстады. Екі қолым да кісенделіп 
қалған сияқты, еркін қимылдата алмаймын. Соң келген жігіт 
бетіме үңіліп қарап алды.
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– Иә, дәл өзі. Жігітіңе кездестің бе?
– Мен ешкіммен кездескенім жоқ. Жігіт дегенді білмеймін. 

Мектепке бардым, жіберіңдер.
– Ә, білмейсің бе? Міне, бүгіннен бастап білетін боласың. Ол 

тамаша нәрсе, түсініп қой.
– Жіберіңдер, деймін, жіберіңдер, әйтпесе жылаймын.
– Жылаймысың? Жыламай-ақ қой, жібереміз үйіңе. Тек, 

қылымсымай біздің айтқанымызға көне бер. Көп ұстамаймыз, 
жарым-ақ сағат...

Мен ызаға булығып кеттім. Бар дауысыммен: «Әбдеш, кө-
мектес» деп айқайлап жіберіп, бұлқынып қалдым. Әбдештің 
атын неге атағанымды өзім де білмеймін. Әйтеуір, аузыма түсіп 
кетті.

Шаңқ ете қалған даусымнан шошып қалды-ау деймін, қолыма 
түскен құрсау жазылып кеткендей болды. Бірақ ол ұзақ болмады, 
ә дегенше-ақ қайта ұсталдым. Ендігі арпалыс ерекше болып 
барады.

– Мына жабайының осынша бұлқынуына қарағанда, дәмді 
болса керек, шеш киімін, – деді біреуі. Жан далбаса, айқайлап 
жүріп етегімнен ұстай берген біреуінің маңдайына теуіп қалдым. 
Басбармағым жұмсақтау бірдемеге тиген сияқты болып еді, көзі 
екен. «Ойбай, көзім» деп қолымен бетін баса қалғанда менің де 
оң қолым босай берді. Баяғы шешіп алған аяқкиімім екіншісінің 
басына тоқпақ болып тиіп жатыр. Сұмдықтың көкесі осы кезде 
басталды.

– Ә, солай ма, онда мен сені жаһаннамға бір-ақ жөнелтейін.
Көзім түсіп кеткенде төбе шашым тік тұрды. Көз алдымда 

қанжар тұр. Қып етсем, қадала кететін түрі бар. Состиып тұрып 
қалыппын, дауысым да шығар емес.

– Сен көйлегіңді шешпеймін дедің бе? Онда мен оны былай 
етіп өзім-ақ шешемін.

Көкірегімнен түскен қанжар етегімнен бір-ақ шықты. Көйлегім 
екі айырылды, әйтеуір, денеме дарымаған сияқты. Өйткені ол 
өзімді емес, әдейі көйлегімді тілсе керек.

– Ұятсыз, хайуан! – Етегімді ұстап отыра кеттім.
– Ал мына жағын былай етіп бөлеміз.



249

Арқама жақындай берген қанжар сарт етті. Жылымшылап 
қойныма құйыла бастаған нәрсенің қан екенін білгенде есеңгіреп 
қалдым.

Арқа жағым сарт та сұрт. Менің онымен жұмысым болмапты.
– Қаш, Ая! Балаларға хабар бер, – деген дауысты естіп жалт 

қарасам, әлгі екеумен алысып жатқан Әбдеш. Көкірегімді қысып, 
кеңірдегіме тығылып тұрған ыза жасымды және төкті. Осы 
ыза қайрат бітірді-ау деймін алдымда жатқан қанжарды алып 
орнымнан қарғып тұрдым.

– Хайуандар, сендерді мен өлтірейін енді.
Түрім шынымен бұзылып кетсе керек. Жақындай бергенде-

ақ әлгілердің біреуі тұра қашты. Әбдеш болса: «Таста, Ая, қой 
ондай сұмдығыңды» деп алысып жатқан адамын босата сала 
маған ұмтылды. Келе қапсыра құшақтай алып: «қой, қойға» 
алып жатыр. Әлгілер құтылғанына қуанған болуы керек, зым-зия 
жоқ болып кетіпті.

Міне, осы кезде көрсең жылағанның көкесін. Тұрған орныма 
отыра қалып, еңіредім-ай келіп, еңіредім-ай. Әбдеш қой да қой 
деп бәйек болып жүр. Мен болсам, ол қой деген сайын үдей 
түсем, мұңымды шаға түсем.

– Аяш! – деді Әбдеш өзгеше бір үнмен: – Тоқтат, көз жасыңды. 
Аман болса, теңдігімізді біз де алармыз. Ал қазір жүр, өзен 
жағасына түсейік. Мына түріңмен үйге баруға болмас, бет-
аузыңды жуып, жараңды таңып ал.

Өзенге неге барамыз? Қасымдағы да ер бала емес пе, онымен 
неге жеке кетіп барамын? Бұл жүрісімді біреу байқаса, ұят болар-
ау деген ойдың бірі де келмеді басыма. Ондай ойды ойлауға да 
шамам жоқ. Басым әлі де мең-зең.

Орнымнан тұрып көйлегімді қымтап алып Әбдештің соңынан 
жүре бердім. Екі етегім жалп-жалп етіп ашылғанда балтырым 
көрініп қалады. Мұны көрген сайын көзімнен жас бұрқ-бұрқ 
етеді. Оны сезіп келе жатқандай Әбдеш те артына бұрылып 
қарамайды, тек алға түсіп томпаңдап барады.

Өзен жағасына келген соң ол өзінше ақыл айтты.
– Аяш, сен мына көйлегіңмен үйге бара алмайсың. Қорықпа-

саң, осында отыра тұр, мен барып киім әкелейін.
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– Ойбай, қалмаймын, Әбдеш, қорқамын.
– Онда мына менің көйлек-шалбарымды киесің. Жараңды өз 

көйлегіңмен таңамыз.
Әбдештің көйлек-шалбарын кию ерсі көрінді. Тіптен оның 

ұсынысының өзіне күлкім келді. Қалайын десем, жүрек шайлығып 
қалған – зәрем ұшып барады. Амал жоқ, айтқанына көну керек. 
Шынымды айтайын. Көнгенмен көңіл күмілжи береді. Егер бұл 
да бұралқы мінез көрсетіп жүрсе қайтемін. Шешінбеймін деп 
көйлегімді кескілетіп едім, жалаңаш денемді көргенде жармаса 
түссе, қайтпекпін?

– Киімімізді қалай ауыстырамыз?
– Сен теріс қарап тұр, мен шешініп тастайын.
Мен теріс қарап тұрғанда ол шешініп тастады да, анадай 

жердегі төбешіктің теріс бауырына барып жатып алды. Көйлек-
шалбарын алдым. Жардың панасына барып киініп те алдым. 
Жарамды таңайын десем, добалдай матадан тіккен өз көйлегім 
епке келмейді.

Басымды олай да, бұлай да шатып біраз қиналдым. Болатын 
түрі жоқ. Түңіліп кеткен соң, жер тебініп сөйлеп қалдым білем.

– Аяш, жараңды менің майкаммен байлап ал. Тек жиіркене 
көрме, ластау болуы мүмкін.

Сөйтсем, ол майкісін де тастап кеткен екен. Бұл айтқанын да 
істедім. Тек көңіліме көріп жатырсың-ау деген пікір келіп қалды.

Қайтарда керісінше жүрдік. Мен алда, ол артта. Қайдағы қара 
көлеңкені қуалап келеміз. Басымды көкірегіме тығып алғанмын. 
Әбдеш маған көрінбейді. Қараңғының қоюлығын іздеп келе жатса 
керек. Әйтеуір, келе жатқанына кәміл сенемін. Менің қолымда – 
баяғы бұзақылардан қалған қанжар.

Осы қалпыммен бөлмеге кіріп келгенде есіктің алдында 
кездесе кеткен қыз шошып қалды.

– Әй, мынауың не сенің?
Мен өкіріп төсекке жеттім. Қыздардың бәрі жиналып қалды. 

Қанша жалынса да айта алмаймын, өксігімді баса алар емеспін. 
Әрең дегенде әңгіменің ұзын-ырғасын жеткіздім-ау деймін.

Олар дабырлап, әлемді басына көтеріп, бүкіл балалар үйін 
аяғынан тік тұрғызды. Тәрбиешілер де келіп қалды. Не керек, сол 
күні таң атқанша ұйқы болған жоқ.
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Менің бір ойламаған нәрсем Әбдештің жайы болыпты. Ол 
сол бойы көрінбей кеткен болатын. Сөйтсем, талай мезгіл сызда 
жатып, әудем жер жалаңаш жүргенде суық тиіп, келе сала-ақ 
жатып қалған екен.

Бұл оқиғаның аяғы айға жуық созылды. Тіптен бұзақыларға 
неге кездестің, Әбдеш онда қайдан жүр деп те сенімсіздік білдірді. 
Қайсыбір тәрбиеші «өздерің қыдырып барып, бұзақыларға 
жолыққансыңдар» деп соқты. Бәле-жаладан аулақ болу үшін 
дәрігерге апармақшы болғандары да бар.

Балалардың арқасында да әжуа ауыз табылып жатыр. Сыр-
тымнан «көйлегін қақ айырғанда қалай қарап қалғанды дейсің» 
деген өсек те тарапты. Амалым жоқ, бәріне шыдаймын, құлағым 
тығындаулы, өсекті есітпеген болам...

Абырой болғанда, оқу аяқталып қалды да, каникулға шықтық. 
Әбдеш мектепті өте жақсы бітіріп, қалаға аттанды. Кетерінде ол:

– Аяш, қамықпа, қалаға орналасқан соң қайта келемін. Сені де 
ала кетемін, сонда оқисың, – деп кетті.

* * *

Мен бұл әңгімені осынша ұзақ, шытырманды болар деп 
ойламағанмын. Әп-сәтте-ақ аңғарармын деген сырым созылып 
бара жатыр. Тұңғиық тереңдей түскен сияқты. Әзірше сезгенім: 
Айгүлдің аяулы өмірінің бірер елесі болмаса, тартпақ болған 
сырымның сандығы жабулы күйінде жатыр. Қайта бір, шым-
шытырық бола түскендей.

Әңгіме кезінде менің көзім әлгіндегі суретке түсе берген. 
Оның олпы-солпысын енді аңғарып, ойша түзеп отырмын. Тұра 
салып қылқаламға жабысуға ыңғайсыздандым да, көкейге қонған 
бейнені көкірекке түйе бердім. Мұның бәрін де Айгүл байқап 
отырған екен.

– Ағасы, біздің шатпағымыз шамыңызға тиіп отыр-ау деймін. 
Сіздің еншілес тауыңыздың бейнесін ебіне келтіре алмағанымыз 
рас. Ренжімеңіз, – деді аз үнсіздіктен кейін.

– О, не дегенің, Айгүл, ұқсатып-ақ салыпсыңдар. Менің тауым 
қай бейнесінде болса да қадірлі. Тіптен тамаша!
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– Ағасы, мен сізден сырымды жасырмай-ақ айтып ем. Тіптен 
адам табиғатында өзінен басқа куәні керек етпейтін жайларды 
да айтып салдым. Оным сізге сенгенім еді, әрі іштегі шерді бір 
тарқатуды мақсат еттім. Ал сіз болсаңыз, жорта жауап беріп 
отырсыз.

Мен тосылдым. Шынымды айттым.
– Бұл сурет өнерінің маңдай алды туындысы емес екені рас. 

Тіптен сіз күнде қадалып жүрген Қосмоланың карикатурасы 
сияқты екені рас. Шамасы, Әбдеш суретші емес шығар, немесе 
Қосмоланы жақын барып көрмеген болар.

Айгүл суретке тігіліп және үнсіз қалды. Осы кезде сырттан 
дабыр-дүбір дыбыс естілді де, іле Жеңістің:

– Папа, папа, бағанағы қонақ ағай кеткен болар, – деген даусы 
ілесе шықты.

– Әбдештер келді, – деп орнынан жеңіл қозғалған Айгүлдің 
жүзі өзгеріп сала берді, қуанышты. Мен ренжулімін, әңгіме 
аяқталмайтын болды.

– Амал не, біз біраз өткен-кеткеннің басын айналдырғанмен, 
баяғы әңгімеге қайта орала алмадық. Мен қоштасып қайтып 
кеттім.

* * *

Қонақүйге келген соң менің көзім ілінбей-ақ қойды. Әлгіндегі 
есіткен Айгүлдің өмірін көз алдыма елестетіп жатырмын. Өмірдің 
белес-белесі жөңки көшкен бұлт сияқты түйдек-түйдегімен өтіп 
жатыр. Бірақ сол көш-көш оқиғаның басын біріктіріп, бір арнаға 
салайын десем, епке келмейді. Шым-шытырық. Баяғы Кенжебек 
пен Кенжегүл қайда? Ол аз болса, мына қос-қосынан жүрген 
Айгүл мен Жеңістерге жол болсын. Бұл түйіннің бәрін шешу 
үшін қалайда қайта кездесуім керек. Осы ой мені түннің біраз 
жеріне апарса керек. Ояна келсем, күн арқан бойы көтеріліп 
қалыпты. Киіне салып емхана қайдасың деп тартып отырдым. 
Айгүлдің дәрігер екенін кеше сөз арасында аңғарып қалғам.

Асыққанда не болса соның көңілге келе беретіні бар емес пе. 
Емханада дәрігердің кәдімгі «летучкасы» жүріп жатыр екен. 
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«Күнде летучка өткізбесе, дүние өртеніп кете ме екен» деп ме-
дицинаның бұлжымас қағидасына да қаталдығым ұстап тұр. 
Әлден уақытта «жеделшінің» есігінен Айгүл көрінгенде жетіп 
барып, алыстан аңсап келген адамдай:

– Сәлем бердік, Айгүл, – деп шап ете қалдым білем. Айгүл 
бетіме қарап біраз үнсіз тұрып қалды. Әлден соң барып:

– Аға, сіз сырқаттанып қалғанбысыз? – деді әбіржи.
– Жоқ, Айгүл. Мені сырқат етіп тұрған – сенің жайың. Сен 

Әбдеш кеткен соң не істедің? Соны білгім келіп еді.
– Әбдеш кеткен соң?! Ол қайда кетіп еді? Не айтып тұрсыз, 

аға?
– Айгүл, бұл саған жүрегін емдетуге келіп жүрген жігіттердің 

бірі шығар. Емдеп жіберсейші, – деді қасынан бір келіншек 
жымиып. Менің аяулы ойымды аяққа басқанына бұлданып 
қалдым. Өзімше бір мықты жауап беріп, ақсатып тастағым келді.

– Иә, ғашықпын, қарындас, – дедім әлгіге. Ол артына бір 
қарады да, есіктің тасасына өтіп кетті. Енді Айгүлге бұрылдым: – 
Шын ғашықпын. Сырыңды қисаң нетеді?

– Ағасы-ау, анығырақ айтыңызшы. Әлгінде Әбдеш кеткен соң 
дедіңіз, енді ғашықпын дейсіз. Бұл қалай өзі?

– Ойпырмай, Аяш-ай, неге түсінбей қалдың? Кеше өзің 
айтып едің ғой Әбдеш қалаға оқуға кетті деп. Содан кейін қалай 
кездестіңдер? Мен соны сұрап тұрмын.

– Ту, ағай-ай, – деді Айгүл, – сіз әлі сол әңгіменің соңында жүр-
місіз? Сан-саққа жүгірткенше, түсіндіріп айтпаймысыз? Тіптен 
зәремізді алдыңыз ғой.

Айгүл енді кешегі мен көрген Айгүлге ұқсай бастады.
Ол мені бір ақ халат киген кісінің қасына алып келген. Өзі 

дәрігерлік қобдишасына бір заттарды ұқыптап салып жатыр. 
Есік сыртынан: «Бұлар сөйтеді, өз таныстарын кезексіз-ақ 
емдей береді» деген күңкіл естілді. Сөз иесі асыға кезек күтіп 
тұрғандардың бірі болса керек. Әдетте, бұндай сөзді кезек 
күтуге ерініп, тағат таппай, жұрттың бәріне жамандықты жамап 
жүретіндердің айтатынын талай көргенмін. Әлгінде маған да 
біреу ала көзін атып қалған еді. Дәу де болса, сол шығар.

Айгүл жиналып болған соң «жүріңіз, аға» деп мені ілестіріп 
шыға бергенде жаңағы ала көз және сөйлеп қалды.



254

– Бұлар өстеді, тіптен дәрігерлерді де ала кетеді. Өзінен 
басқаны қайтсін...

Мен шамдандым. Үн қатайын десем, жақсы сөзге тілім орал-
майды. Айгүл жайбарақат.

– Ағасы, емдейтін дәрігер мен емеспін, іште. Кезегіңіз келген-
де енерсіз, сырқат адамның күйгелектене бергені денсаулыққа 
залал, – деді. Жүре түсіп маған бұрылды. – Ал, ағасы, сіздің 
өтінішіңізді қалай орындауымды білмей тұрғаным, мен бас 
дәрігердің тапсыруымен алыс ауылдағы бір науқасты көріп 
қайтуым керек. Енді не істесек екен?

Мәссаған! Шынында да, енді не істесем екен. Шынымен-ақ 
әбіржідім. Бір-ақ жолы қалды – бірге жүру.

– Дәрігерлердің қағидасына қарсы болса да айтқаныңызды 
істейін. Тек есіңізде болсын, әңгімені қайтар жолда айтамыз. 
Онда да науқастың жағдайы жақсы болса. Келістік пе?

– Бар тілеуім сол науқастың тез түзелу жолында...
– Аға, – деді Айгүл қайтар жолда. – Қаптап келіп қалған 

қатер жоқ екен. Сізді де әбден жәбірледі білем, кешіре көріңіз. 
Жат адамға жария етуді керек етпейтін сыр болатынын 
өзіңіз де білесіз ғой. Мен сол сырды да жасырып, жасқанып 
жатқаным жоқ. Өткенде де өтініп ем, күле көрмеңіз, келемежке 
айналдырмаңыз.

– Айналайын, Аяш, жасырмай айт, бәрін айт. Ағам деп 
айтшы...

– Ағасына айтылмайтын сыр болса ше?..
– Онда... Онда... Мейлі, бәрібір айтшы, Аяш.
– Онда... онда... тыңдаңыз, аға, – деді Айгүл әсем жымиып.

* * *

Сонымен, Әбдеш қалаға кетті.
Кетерінде менімен ұзақ сөйлесті. Бар ақылын айтып жатыр. 

Шынын айтсам, ол өсиеттің құлағыма құйылып жатқаны ша-
малы. Бұл бұрын ешкімнің етене болып айтқан әңгімесін есіте 
қоймағаннан болар, шамасы. Мен дегенің бұған дейін ағайынның 
ақылын тыңдап көріппін бе. Әйтеуір, ұнап жатқаны – Әбдештің 
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жақын тартып, жайма-шуақ сөйлеуі. Осының өзі мен үшін жан 
жұбатар жаңалық сияқты.

Әбдештің езіле айтқаны – менің ертеңгі халім. Ол қалай да 
мені қалаға әкетпек, бұл жерде қалдырғысы жоқ.

– Әбдеш аға, қалаға барғанда қайда тұрамыз?
Аңқаулығым болса керек қой, әйтпесе қалаға барғанда қайда 

тұратынын оның өзі біліп жатыр деймісің.
– Бірдеме етерміз.
Сол «бірдеменің» аяғын сөзге айналдырғаннан өзге ештемені 

ашып айта алмайды.
– Сіз оқымайсыз ба, аға? Енді киімі мен тамағын тегін беріп 

жатқан детдом жоқ, оны қалай етесіз?
– Тіптен болмай бара жатса, мен оқуды қоя тұрамын, жұмысқа 

орналасам.
– Ол болмайды. Сіз оқуыңыз керек, түсінесіз бе?..
Мен аптығып кеттім білем, Әбдеш әбіржіп қалды.
– Оқимын ғой, Аяш, оқимын. Тек сырттан оқуға да болады ғой 

деп жатқаным да.
– Оқисың...
– Оқимын...
Біздің дауымыз да осымен таусылып, уәдеміз де осы түйіннен 

аса алмады.
Бұрын байқамаушы ем, нақ осы жолы жанашырым бар екен 

ғой... мені арман аялай бастады.
Бұл қиялдың көкесін мен Әбдеш кеткен соң көрдім. Оқу біткен, 

бұрын ызың-шумен байқамайтын уақыт дегенің ұзап кеткен. Жиі-
жиі Әбдеш ойыма түсе береді, ол ойыма түскен сайын баяғы бір 
қоштасарда қолды болған арман алдымнан көлденеңдеп кетпей 
қойды. Бұрын жәбір көріп, қиналсам әлсіздігімнен көруші ем, 
енді айыпкер тек әлсіздік емес, ата-ананың, ағайын-туғанның 
жоқтығы сияқтанады да тұрады.

Әбдеш келді.
Оқуға орналасыпты. Менің де жағдайымды жайғастырып келсе 

керек. Қаладағы интернат-пансионға ауысатын болдым. Үйренген 
үйімнен, мейірімді мектебімнен ажырасу қиын-ақ соқты, амал 
не, айыбым болмаса да ауызға ілінген атағым ажыратты. Баяғы 
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бұзақылар тиісетін күннен кейін кейбіреулердің келемеж етпек 
болғанын, кемсітпек болғанын айтып едім ғой. Сол әңгіменің аяғы 
ұшыққа айналып, директорымыз қимаса да құтылудың амалына 
көшсе керек. Тіптен Әбдештің артына мінгестіріп жібергендей-
ақ бар жол қағаздарымды туралап, сылап-сипап шығарып салды. 
Осылайша мен қала мектебінің оқушысы болдым.

Жаңа жағдай, жаңа жер дегендей, қалада алғашқы күндері 
көңілім көтеріңкі болып жүргенмен, үйреніп қалған ортамды 
қия алмаймын. Баяғы асыр салып ойнап жүрген жолдастарымды 
жиі-жиі еске ала беремін. Пансиондағы жағдайым да сол 
балалар үйіндегіден көп өзгеріп бара жатқан жоқ. Ондағы 
көрген жоқшылығымыз мұнда да жетерлік, көшедегі көлбеңдеп 
жүрген кейбіреулерді көргенде көңіл шіркін көкке ұмтылса да, 
иығымыздан асып кете алмаймыз. Сондықтан бізді қайда барсақ 
та «пансионның қыздары» деп анадайдан атой салып тұрады.

Алғашында интернаттағы бөлмелес қыздарым да, кластағы 
оқушылар да, тіптен кейбір оқытушылар да бұл қайдан келген 
пәле дегендей одырая қарап жүрді. Кейбір сабақта «осы сені 
қайбір жарытып оқытты дерсің» дегендей шұқшия сұраған 
сыннан да өткізіп алады. Абырой болғанда, әйтеуір, оқуым дұрыс 
болатын, оның үстіне мына жағдайдан кейін өзім де кітаптан бас 
алмайтын болып алдым.

Әбдеш құрылысшылар техникумына түскен екен, соның 
жатақханасына орналасты. Оның жағдайы менен гөрі де ауырлау. 
Маған ғой, әйтеуір, аз болса да тамақ пен киім береді, ал оның 
бар ермегі – стипендиясы. Сондықтан ол да баяғы балалар 
үйіндегі формасын жамап-жасқап, үстінен тастамай, талайға 
дейін сүйретті.

Міне, қаладағы өмір осылай өтіп жатты. Басқаша сыр аш-
пайды.

* * *

– Ағасы, – деді Айгүл аз үнсіздіктен кейін. – Сол бір кездегі 
мектептегі қыздарға деген көзқарасты өзіңіз де жақсы білерсіз. 
Қит етіп қия бастырмайтын. Тобыңнан бөліне қалсаң, бейтаныс 
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біреуге кездесе кетсең, «ол кімің, неге келеді, не істеп жүрсіңдер?» 
деген сияқты қайдағы бір сұмдық сұрақтармен сабалап, «қашайын 
деп жүр екен» деген дәлелді алып шыға келетін. Онысы дұрыс та 
шығар, немесе соғыстың кесірінен мектептен ептеп бойы суынып 
қалған қазақ қыздары оқуға онша ентелей қоймайтын.

«Қашу» деген қайғыны ойламақ түгілі, қайта қашсам паналар 
жерім осы интернат деп жүрген менің де қашу дақпыртымнан 
қамшы жегенім бар. Ол былай болды.

– Аяш, адырға шығып гүл теріп қайтсақ қайтеді.
Бойымды бір қуаныш кернеп кетті.
– Мақұл, Әбдеш.
Артынша-ақ ойланып қалдым. «Мені жібере қоя ма?» Осыны 

сезді білем, ол кібіртіктеп тұрды да:
– Сен бір қыздардың үйіне барып, сабақ оқып қайтамын дей 

сал, – деді.
Оны кімге айтатынымызды екеуміз де сезіп тұрмыз. Мен со-

лай еттім.
Қаланың шетіне қарай жүретін автобустың аялдамасына келе 

бергенімізде «Әбдеш!» деген дауысқа жалт қарасам, жас қалпы 
өзіммен ыңғайлас бір қыз бізге қарай қол бұлғап тұр. Әбдеш 
мені солай қарай сүйрелей жөнелді.

Сіз, Аяш боларсыз, – дейді бейтаныс қыз біз жақындай бере-
ақ. Ай-шай жоқ қолымды қысып қойып, еркін сөйлеп тұр.

– Мен Жібекпін. Әбдеш сіз туралы көп айтатын, үнемі мақ-
тап жүреді. Қарындасы болған соң солай етер деп ойлаушы ем. 
Шынында да, мақтауға тұрарлық екенсің. Танысқаныма қуа-
ныштымын.

Әбдешке қарасам, күннің бүкіл әлемдегі шуағын жалғыз өзінің 
бетіне үйіп-төгіп қойғандай. Менің көңіл күйім табан астында іри 
жөнелді. Оның сырын өзім де білмеймін. Әңгімелеріне араласқан 
болып бұны түсінбей тұр. Шынын айтсам, бұл беймазалыққа 
өзім де түсініп тұрғаным жоқ. Әйтеуір, осы бір қалыпқа салып 
тұрған бір күш бар. Оған қарсыласайын десем, дауылға көлденең 
тұрған бетегенің бір талы құрлы да қауқарым жоқ.

Жібек:
– Аяш, неге қысылып тұрсың? Таныс болмағанға тартыншақ-

тана берме. Әлі-ақ араласып, ағайын-туыс болып кетеміз, – деді.

17-269
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Менің жүрегіме иненің ұшы шаншылғандай дір етті.
Әбдеш сөйлейтін емес.
– Е, келіп қалғансыңдар ма? Көп күткен жоқсыңдар ма? – 

Көзімді көтерсем, қарсы алдымда қолына дорба ұстаған, домбал 
беттеу, тапалтақ мығым жігіт тұр. Көзқарасы жайдары, қабағы 
жазық.

– Асқар, мынау Аяш! – деді Жібек бәрімізден бұрын тіл 
қатып. – Танысып қой, Аяш, біз бірге оқимыз.

Таныстық. Автобусқа отырарда әлгі Асқар атты жігіттің 
құлағына Жібектің сыбдыры арқылы бірдемелер құйылып 
жатты. Ол Жібекті демеп, басқыштан шығарып, күлімсіреп 
маған көз тастайды. Менің бетім ду ете қалды. Жанарым жетпесе 
де көкірегім сезіп тұр – отқа түскен көмірдей болған шығар. 
Теріс бұрыламын, жан-жағыма қараймын, әйтеуір, әрекетімді 
көбейтіп келемін. Осыны сезді білем, Әбдеш те жол-жөнекей үн 
қатқан жоқ.

– Ал, жолдастар, – деді Асқар автобустан түсіп былай шыға 
бере. – Енді менің мына кең байтақ жатқан далама келдіңіздер. 
Әлгі Некрасовтың өлеңіндегі «Мороз-воевода дозором, обходит 
владенья свои» дегеніндей, мен бүгін өз иелігімді түгел аралап 
шығуым керек. Сендер шаршап-шалдығу дегенді білмейсіңдер. 
Бұл – міндет. Менің даламда жасырын сыр, жасық көңіл, жарымес 
әдет дегендер болмайды. Бұл – ескерту. Қош келіпсіңдер!

Ол баяғы дорбасын арқалап алып, миығынан бір күліп қойып, 
алға түсіп жорта жөнелді. Біздің қаламыздың да, даламыздың да 
бір ерекшелігі болушы еді. Шамасы, бұл ерекшелік оңтүстіктің 
барлық қалаларына тән-ау. Қала қойнауындағы өзенді қуалай 
екі жағаға орналасқан. Осылайша өкпесін қысып отырмаса, 
өзен өзімшілік жасап, суын шашып кететін сияқты. Сол 
өзімшіліктің әсері болар, әр жерден ирелең-ирелең етіп қаланы 
да соңына ертіп отырған. Өзеннің өтуіне жол бергені болмаса, 
қаланың айналасы қаптаған төбелер, ал анадайда алысырақтан 
ақ басты таулар торып тұрады. Дала деп шыққан даланың өзі де 
қызық. Шөккен түйенің өркеші сияқты: бір төбесіне көтерілсең,  
алдыңнан екіншісі шыға келеді. Оларды тауысу мүмкін емес, 
сондықтан қайсысы биік, қайсысы аласа екенін де аңғара 
бермейсің, әйтеуір, тізбектен тізбекке өтіп жатқаның.
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Асқардың бізді бастап келе жатқаны – осы тізбектің бастама-
сы. Ол қалаға жақын, тік, әрі теріскей бетте болғандықтан, көктем 
көп игере алмапты, көгерген шөп жайдақтау, батпағы да құрғай 
қоймаған.

Аяғым тайып титықтап келе жатқанымды сезді ме, Асқар 
және тіл қатты.

– Аяш, сен ренжіп келесің-ау деймін. Көңіліңді көтерейін. 
Мына тұрған ең даланың бәрі менікі, несін аяйын, осы төбені 
саған сыйладым, – деді қолтығымнан демеп.

Бәріміз күліп жібердік, бірақ ентік басылар емес. Әйтсе де 
демалып қалған сияқтымыз. Көктемнің нағыз құдіретін біз төбені 
анық иемдегеннен соң көрдік. Айналаның бәрі жасыл кілемге 
оранған. Көкке шағылысқан күннің нұры көз ұялтады.

Алыстағы адырлар сағымданып көрінеді. Дел-сал болған дене 
ширай түскен сияқты еді, аздан кейін және балқи жөнелді.

Біз асыр салып көп жүрдік. Қолтығымызды толтыра гүл тердік, 
төртеу-ақ болсақ та ойын ойнап, би биледік. Барлық әрекетімізге 
мұрындық болып жүрген – Асқар. Әнді бастаушы да, ойынды 
ұйымдастырушы да сол: «тря-ля-ля» деп оркестр де бола қояды. 
Жібектің де мінезі жайдары екен. Ә дегенше-ақ мені өзіне үйіріп, 
еркіне билеп алды.

– Аяш, мына даланың әсемін қарашы!
– Көріп келемін ғой оны, Жібек.
– Жо-жоқ... сен жөндеп қара. Айналаның бәрі біздің кел-

генімізге қуанып тұр. Әне, қара, топырақ та күлімдейді, тіптен 
жер билеп жатыр.

 – Билеп жатқан жер емес, жер тышқаны ғой, ін қазып, 
топырақты атқылап жатқан.

 – Мейлі кім болса да, әйтеуір, жер билеп жатыр.
 – Аяш, – деді Жібек аздан соң. – Сенің ауылың да осындай әсем 

болар. Көз тігуіңе қарағанда, есіңе алып келе жатқан сияқтысың.
 – Менің ауылым жоқ, Жібек!
 – Ауылы жоғы қалай? Әлде, қалада өстің бе?
 – Ауылда-ақ өстім. Бірақ сол ауылдың қайда екенін білмеймін. 

Балалар үйінде тәрбиелендім.
–  Туған-туысқаның бар ма?
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–  Оны да білмеймін. Бар болушы еді. Ағайым бар сияқты, әке-
шешем де бар еді, жеңгемді жақсы көруші ем. Соның бәрінен 
бейхабармын.

Мен Жібекке өз өмірімді айтып бердім. Оның жүзі тұнжырап 
сала берді. Бетіме қараған сайын көзіме жас үйіріле береді.

Сенесіз бе, дәл сол мезгілде Жібектің жүзі айна сияқты болып 
кетті. Мен өзімді-өзім сол айнадан көріп тұрмын. Қарай түсем. 
Қараған сайын қабағым қабыса береді...

Аздан соң Жібек орнынан шұғыл көтеріліп, қолымнан сүйрей 
жөнелді.

–  Кеттік, Аяш! Жігіттерге барайық.
Біз жүгіріп келеміз. Жібек: «Қамықпа, Аяш! Әлі-ақ бәрін 

табамыз» деп қояды ентігін баса алмай. Асқар мен Әбдеш 
ойларында ештеңе жоқ, бір шөбі шүйгіндеу жерге келіп дор-
баларын ақтарып отыр екен. Қағаздан дастарқан жасап, үстіне 
нан кесіп қойыпты.

– Қане, қыздар, жайғасыңдар. Азсынбаңдар. Менің иелігімде 
отырып ауызға салған бір түйір нанның өзі бір күнге тағам 
болады, – деді Асқар бізді жайластырып жатып. Әбдеш дорбадан 
бір шөлмекті алып, қалайы кружкаға құя бастағанда бетіне 
таңдана қарап ем, «Су ғой, Аяш», – деді.

Асқар болса маған тігіле қарап тұрды да:
–  Оның су екені рас. Ал мынау шарап, – деді екінші шөлмекті 

ашып жатып. Жақтырмасам да маған ұсынар деген ойдан аулақ 
болғандықтан, үн қатқаным жоқ. Шөлмек ашылды. Ішімдіктің 
сөзді көбейтетін әдеті емес пе «ал, алмаймын» деп отырып бәрі 
де дәм татты. Кезек маған келгенде үзілді-кесілді бас тарттым. 
Асқар мен Жібек жалбарынып жатыр, Әбдеште үн жоқ. Қолқа 
қалыңдап бара жатқан соң орнымнан тұрып:

–  Онда мен қайтамын, – деп едім, Әбдеш ере түрегелді.
– Жарайды, ішпей-ақ қой. Қайтсаң, мен де бірге жүрейін, – 

деді.
Жүзінде реніш дегеннің ізі жоқ. Тек «кешір» деген пиғыл 

білінеді. Табан астында көңілім өзгеріп сала берді. Бәлсінгеніме 
ренжігендеймін. Аңырап қалған Асқардың ұсынулы қолындағы 
ыдысты алып «аздап ішейін» деп бір-екі ұрттадым-ау деймін, 
өзегім өртеніп кеткендей болды. Шашалып жатырмын.
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Әбдеш су алып ішкізді.
– Бекер еттің, Аяш! Ішкің келмесе, несіне қиналдың, – деп 

қолын иығыма салды.
–  Ештеңе етпейді, аға, – дедім бір үлкен жұмысты бітіріп сал-

ғандай еркелеп, оның мойнынан құшқан болдым. – Жібек те ішті 
ғой.

Және біраз отырдық. Ептеп денем босайын дегені болмаса, 
көп өзгере қоймаған сияқтымын. Басқаларға қарасам, бәрі де 
көңіліне көңіл қосып алғандай, жүздері алаулап тұр.

Не керек, кері ораламыз деген мезгілде күн күңгейді аралап 
өтіп, батысқа басын әжептәуір иіп қалған мезгіл еді. Қайтарда 
Асқар және бір өнер шығарды.

– Жүріңдер, ана төбенің үстінен қала тегіс көрінеді. Мен сен-
дерге иелігімдегі қаламды да қолыммен көрсетейін, – деп оңға 
бұрылды. Соңынан ердік.

Бұл жерден, шынында да, қала қолмен қойғандай болып 
көрінеді екен. Барлық көше білеуленіп, заводтардың мұржасы 
аспанға дем атып тұр.

Әбдештің техникумы, біздің мектеп, Жібектің институты 
(Жібек медициналық институттың бірінші курсында оқиды екен) 
тегіс көрінеді.

–  Қаланың бір бұрышынан баспана бергеніңе құлдық, – деді 
Жібек Асқарға. – Ал, жүріңдер, кетейік.

Төбенің бұл тұсынан тік түсу мүмкін емес. Айналып өту керек, 
ол біраз жер.

–  Мына бейіттің арасымен дік ете қояйық, – деді Жібек, және 
ұсыныс жасады. Мен жүрексініп ем, жекіп тастады. – Неменеден 
қорқасың. Өтеміз де кетеміз.

Біз өтіп кетеміз. Томпиып-томпиып жатқан жер. Кейбіреулерін 
қоршап, басына құлпытас қойыпты. Оңды-солды қарап келе 
жатып, қоршаусыз моланың басындағы құлпытасқа ұқсамайтын, 
үлкендеу жарқышақты тасқа көзім түсіп кетті. Жазылған жазуы 
да ерекше. Алғашында аңырап тұрып қалыппын. Алдымда 
бара жатқан Жібек байқамай біраз ілгеріліп кеткен. Олармен 
ісім жоқ, бұрылып әлгі тасқа жақын бардым. Қараған сайын көз 
алмаймын, көңілдің бір түкпірінде қалған бірдемелер көз алдыма 
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орала кеткендей болды. Құлағыма бір еркелеткен дауыс, қайдағы 
бір ызың-шу келе ме, көзіме тау елестегендей. Осы шашыраңқы 
елестің бәрін бір ізге түсіре алмай тұрғанымда, Жібектің дауысы 
естілді.

–  Не қып тұрсың, Аяш? Айгүл атты адам дүниеде жалғыз сен 
деп пе ең? Бұрын да біреу болған шығар.

Оның дауысы алыстан естіледі. Құлақ асқаным жоқ.
– Осы бір төмпешіктің астына төрт адам сыйып кеткені ме? 

Неге бірге жерленді екен? Аттары да қандай әсем: «Кенжебай, 
Айгүл, Еркетай, Жеңіс».

Бұл – Әбдештің дауысы. Әнтек бұрылып бетіне қарадым. Оның 
сұсы бұзыла бастағаннан өз әлпетімнің әлем-тапырақ болғанын 
шамалап тұрмын.

–  Не болды, Аяш?
– Әбдеш, маған осы аттың бәрі таныс сияқты. Білетін 

сияқтымын бәрін. Тіптен қазір бәрін көріп те тұрған сияқтымын.
– Аяш, Аяш... Саған не болды? Әлде, әлгі шарап шаршатты 

ма?
Жібек келіп құшақтай алды. Менің көңілім босап кетті. 

Даусым сыбырлай шығады.
– Жоқ, Жібек. Мен білетін сияқтымын осы кісілерді. Менің 

ағамның аты Кенжебек сияқты еді. Айгүл жеңгем болса керек.
Сөзге Асқар араласты.
– Сонда Еркетай мен Жеңіс кім?
Асқардың менің өміріммен толық хабардар екенін сездім.
Мені жеңгем Еркетай дейтін. Ал Жеңіс... Оны білмеймін...

Әйтеуір, ағайым аттанарда осы бір «Жеңіс» деген есімді жиі-жиі 
атап еді.

– Аяш-ау, сенің өз атың Айгүл ғой. Еркетай десе, міне, еркелеп 
шауып жүрсің. Қайдағы қара тасқа келіп қайғырғаның не? 
Көңілден.

Батыл сөйлегенсінеді, бірақ өзі де босаңсып тұр. Бағанағы 
Жібектің даусына ұқсамайды.

Қолындағы гүлін апарып тастың үстіне қойды. Әбдеш пен 
Асқар да солай етті. Менің буындарым былбырап, тізерлеп отыра 
кеттім. Гүлдер молаға төгіліп жатыр. Қос қолыммен көзімді баса 
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қойдым. Қатуланайын десем, қауқарым келмейді. Көз жасым 
көл болмаса да, көкірегім еңіреп тұр. Жібектің де көзі жіпсіген. 
Әлден соң есім жиналғандай. Жібекті құшақтап:

–  Мен бұларды туысым деп тұрғаным жоқ, тек белгісіз 
біреулер есіме түсіп кетті, апамды сағындым, – дедім. – Қайда 
екен менің ауылым, бар ма екен ауылым, бар ма екен апам...

– Аяш, мен сенің ауылыңды бәрібір табамын, – деді Әбдеш 
келіп қолымнан ұстап.

– Апаңды да табамыз, – деді Асқар.

* * *

Біз қалаға оралдық. Төбедегі төгілгенім түк емес екен. Көз 
жасын көл қылудың көкесін интернатқа оралған соң көрдім.

Бөлмеме кірмей жатып-ақ қыздар тәрбиешілердің бөлмесінің 
есігін нұсқады.

– Тезірек төбеңді қылтит немесе көкеңді көресің, – деді 
қыздардың бірі «жақсы» көретін тәрбиешілеріміздің тілімен. 
Осы сөздің өзі-ақ жеткілікті. Мені іздеп жатқан, сыртынан 
«жан алғыш» деп ат қойып алған апайымыз болса керек. 
Табалдырығынан жүрексініп аттадым.

– Әй қыз, сен қайда жүрсің?
– Қыздардың үйіне сабақ оқуға барып едім.
– Қай қыздың үйіне?
– Күлзейнеттің...
– Күлзейнеттің... Көкуін қара мұның. Күлзейнет сені көрсем 

көзім шықсын деп отыр ғой.
Менің көзім туфлиімнің тұмсығын тіміскілей бастады. Күл-

зейнеттің үйіне барып сұрағаны рас болса, оның да «көкесін 
көзіне көрсеткенін» сезіп тұрмын.

– Әй, айтамысың шыныңды, жоқ па?
– Апай, гүл теруге шығып едім...
– Гүл теруге? Кіммен шықтың?
– Жібекпен.
– О кім Жібек деген?
– Студент...
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– Студентпен қайдан таныс болып жүрсің?
– Ағайым таниды екен.
–  Қай ағайың тағы? Сенің ағайың бар ма еді? Онда интернатта 

не жеп жүрсің, кетпей соның соңына еріп.
 – Балалар үйінде бірге болған едік.
 – Ә... балалар үйіндегі ағайларың ба?.. Ондайдың бәрі ағай 

сендерге, білеміз оны.
Мысқылдай күлген болды. Неге күлгеніне түсінбеймін.
– Және кім болды?
– Әбдеш аға, Асқар...
– Асқарың кім?
– Ол да студент.
–  Иә, түсінікті. Студенттермен серуен құрдым де. Рақаттанған 

шығарсыңдар. Ал гүлің қане терген?
 – Бейітте қалдырып кеттік. Көкем аттас адам бар екен, соның 

басына қойдық. «Көкем» деген сөзімді келемеж деп түсінді 
білем, апайым бұрынғыдан да бетер шабыттанып кетті. Мені 
жерден алып жерге соғады. Бұл жағдайда балталаса тіл қатудың 
керегі жоқ – үнсізбін. Мені олай-бұлай лақтыра беру де күшке 
түсіп жатса керек, апайым орнына тұрып есік пен төрдің арасын 
аршындап жүрген. Бір кезде баж еткен даусынан шошып кеттім.

–  Әй, мынауың не сенің? – деп жамбасыма нұқып қалды. Екі 
жанары шарасынан шығып, менің маңдайыма сарт етейін деп 
тұр. Үрейім ұшты.

 – Нені айтасыз, апай?
 – Мынаны айтамын, мынаны... – Жаңағы нұқу жалғызсырама-

сын деді ғой деймін, жұптап жатыр. – Мына көкала сатпағың не?
– Өзім де ойланып қалдым. Көкала сатпағы несі? Ептеп 

қарасам, жамбасыма көк жұғып қалыпты, бұл бағана Жібек 
екеуміз таптап жүрген көктің бояуы болса керек. Оны бұрын 
байқамаппын.

– «Әй, көктем-ай, көктем... қанша мейірімді болсаң да, кегіңді 
қайтармай қоймайсың-ау. Көңіліңді сыйлағанмен, бояуыңды 
сыйламай-ақ қойсаң нетіп еді. Енді, міне, «көктемді» шынымен-
ақ көретін болдым».

– Бара бер бөлмеңе. Кешке сөйлесеміз...
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Ол кісі басқа сөз айта алмады. Көбірек сөйлесе, күл-талқаны 
шығып кетейін деп тұр. Мен бөлмеме келдім де, ерікті көзіме 
бердім. Кешкі тамаққа да барғаным жоқ, басымды жастыққа 
орап алып жаттым да қойдым.

– Аяш, – деген мейірімді дауысқа құлақ түрсем, ертең ерте 
өзіме рұқсат беріп жіберетін апайым екен. – Сен неге кешіктің, 
түске келемін деп едің ғой. Шарқ ұрып іздемеген жеріміз 
қалмады. Үйірме жұмысын ұмытып кеттің бе? Бекер болған...

–  Бекер болғанын біліп жатырмын, енді не істейін?
– Орныңнан тұр, тамақтан. Сонан соң біздің бөлмеге кел. 

Әбіржи бермей есіңді жи.
Ол кісі сөзге келген жоқ.
«Біздің бөлмедегі» әңгімені мен сезіп жатырмын. Бардым. 

Көрдім. Естідім. Бәрі де белгілі сөз, менің «адам болуымның 
қамы» «менің жұртты бұзбауымның керек екендігі», «егер 
тыйылмасам, тайып тұруға тиіспін», тағы-тағы сол сияқтылар.

Білген бір-ақ жаңалығым – Әбдештің жайы. Менің жүріс-
тұрысым, мінез-құлқым борша-боршаға бөлініп, жік-жігімен 
талқыланып жатқан мезгілде бір апайымыз:

– Бағанағы бірге келген жігіт кім? – деді.
– Құрылыс техникумының студенті.
– Түн бойы тентіреп жүретін не қылған студент? Мен оны 

әрдайым кешкілік вокзалда көремін, вагон тиеп пе, жүк түсіріп 
пе жүреді.

– Мүмкін емес!
Мен батыл айттым. Қалай болғаны? Әбдеш мені алдап жүргені 

ме? Жоқ, мүмкін емес! Соңғы сөзімді дауыстап жібердім білем, 
бәрі аң-таң болып қалды.

– Әй, «мүмкін емес» бар бөлмеңе. Екіншілей бұл мінезіңді 
сезсек – сенсіз де күн көреміз.

Бұл – «көке көрсеткіш» апайым. Кеттім. Түннің қалай өткенін 
өзіңіз де сезіп отырған боларсыз. Таң атты. Әбдешті тағатсыз 
күтемін. Ол келетін емес. Жатақханасына жете алмаймын, 
«желкең ойылады» деп ескертіп қойған.

Бірнеше күннен соң Жібек келді. Бар сырды сонда білдім. 
Әбдештің бұлай қарай аяқ басуына тыйым салған екен. 
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Интернаттың төңірегінде төбең көрінсе, мойның үзіледі деп 
ескертіпті. Кешкілік вокзалда көбірек жүретіні де рас болып 
шықты. Жалғыз стипендияға жалғама керек, Асқар екеуі кешкі 
мезгілде жұмыс істейтін көрінеді. Әй, құрысын, оның өмірі, 
өксігін жаза алмай-ақ қойды-ау.

* * *

– Міне, аға, менің қала мектебіндегі өмірімнің қоңдысы осы. 
Қалғанының бәрі қарапайым. Және не айтайын? – деді Айгүл 
маған қарап. Біраз үнсіз отырдық.

– Жібек қайда?
– Жібек осында. Бағана сізге әзіл айтып бара жатқан кісі – сол 

Жібегіңіз. Асқар да осында, біз көрші тұрамыз.
– Аяш, Әбдеш екеуіңіз қашан қосылдыңдар?
– Оны айтуға болар ма екен, ағасы...
– Бағана айтамын деп уәде етіп едің ғой.
– Уәде уәде ғой... Тек... Мейлі, тыңдаңыз...

* * *

Мектеп те бітті. Енді қайда барсам да ерікті адаммын. Мені 
қинағанның өзі де осы еріктілікке қол жеткен заман. Аттестатым-
ды алған соң алды-артымның барлығы аңырайды да қалды. Бұрын 
қайда бару, не істеу керек екендігін көзімізге шұқып көрсетіп 
отырушы еді, енді елең ететін ешкім жоқ. Не істеу керек?

Жолбасшым және де Әбдеш болды. Ол техникумды бітірген, 
жолдаманы қала құрылыстарының біріне алыпты. Оқудан соң 
демалайын деген ойы да болған жоқ, бірден қызметке кірісті.

Енді баяғы мен салатын қиғылықты ол да салды.
– Институтқа түсесің, оқисың.
– Мен оқу оқып жарытпаспын, жұмысқа орналасайын, аға.
– Жоқ, оқисың. Оқығанда Жібектің институтына түсесің.
– Түсе алмасам, қайтемін?
– Түсесің.
Жібек пен Асқардың да айтар сөзі осы.
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– Мен оқуға түссем, медициналық училищеге түсемін. Соның 
екі жылдық бөліміне тапсырамын документімді. Басқа жаққа 
бармаймын.

Бәріміз осыған келістік. Ендігі қайғы – сол оқу басталғанға 
дейін қайда болу керек? Оны да Әбдеш шешті.

Біз қалалық бақта жүргенбіз. Түс қайтып, салқын түсіп қалған 
мезгіл еді. Жұрт қарасы көбейе бастады.

– Сыртқа шықсақ қайтеді, – деді Асқар.
– Онда менімен бірге жүріңдер. Бір жерге барып қайтайық, – деді 

Әбдеш. Қарсы болғанымыз жоқ. Ол бізді қаланың шеткерірегін-
де орналасқан бір көшеге алып келді. «Бұл жерде не көрсетпек 
деп бізге деп келе жатырмыз. Жекелеу тұрған бір үйдің тұсына 
келгенде Әбдеш бізге «тырс етпеңдер» деген белгі берді де, ішіне 
кіріп кетті. Аздан соң бір қартты ертіп шығып:

– Ал үйге кіріңдер, – деді. Біз бір-бірімізге қарадық.
– Кіріңдер, қарақтарым. Өз үйлерің ғой, жатсынбай жайғаса 

беріңдер.
Сөйлей шыққан қарт кісі бізге есікті айқара ашып, кіретінімізге 

кәміл сенетіндей мінез көрсетіп тұр. Ішке кірдік. Әбдештің 
соңына еріп оң қанаттағы бөлмеге өттік. Ортадағы төрт тағанды 
жайпақ үстелдің үстіне шай қамы жасалып қойыпты. Жайғаса 
бергенімізде әлгі қарт және кіріп:

– Айгүл қайсың, қалқам? – деді.
– Мен едім, апатай.
– Онда бері шыға қойшы. – Ауызғы бөлмеге шыққан соң: – 

Сенің өз үйің ғой, маған ептеп көмектесіп жіберші, – деді. Мен 
аң-таңмын. Өз үйі несі? Бетіне қарасам, ешқандай із білінбейді. 
Көмектесіп жатырмын. Бар ойым мына сөзді үйдегілер есіте 
көрмесін деп жүрмін. Өйтпеңіз деуге көңіліне тиемін бе деп 
қиналамын, бетінен алғым келмейді.

Шайды алып кірген соң да:
– Ал, қарақтарым, шай іше беріңдер. Қызметті мына Айгүл 

өзі жасай берер. Мен бір жерге барып келмек едім, – деп шығып 
кетті.

Әбдеш:
– Мақұл, апа, – деді.
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Жібек көз қиығымен: «Мына кісі не деп барады», – деді. Мен 
екі иығымды бірдей көтеріп: «Түсінсем бұйырмасын», – дедім.

Асқардың ештеңемен ісі жоқ.
Қарт кісі анық ұзады-ау деген кезде Жібек қолындағы шыны-

сын қоя салды.
– Әбдеш, сен әуелі бізге түсіндіріп қойшы. Бұл кімнің үйі?
– Менің үйім.
– Саған қайдан үй біте қалды?
–  Үй бітпегені рас. Бірақ пәтерге тұруға правам бар емес пе? 

Пәтерге тұратын болдым.
–  О, онда құттықтаймыз, – деді Асқар қолын созып.
–  Айгүлді де құттықтаңдар.
–  Не үшін, – дедім шап етіп, әлгі кісінің сөзі де құлағымда, 

неменеге құттықтайды?
–  Бұл сенің де үйің.
–  Қалайша? Мен сізге үй ізде дегенім жоқ қой...
Бәріміз тым-тырыс болдық.
Үнсіздікті Әбдештің өзі бұзды.
–  Аяш, – деді ол төмен қарап отырып. – Сен мені дұрыс түсін, 

қалқам. Менің ойымда ағаңмын дегеннен басқа ештеңе жоқ. 
Мен пәтерді бір адамға алдым не, екі адамға алдым не, бәрібір 
бөлменің қаржысын төлеймін. Сені де осында болсын деген 
ойым еді. Апама да қарындасым екеуміз тұрамыз деп айтып 
қойғанмын. Сені өзімсініп жатқаны сол.

Мейлі, өзің білесің. Ең болмаса, оқуың басталғанша осында 
тұра тұрарсың. Мен уақытша басқа жақта бола берейін. Міне, 
бар сыр осы... Ал, қане, енді сенің оқуды бітіргеніңе бір шай ішіп 
жіберейік. – Мойнын Асқарға бұрып ыңғайсыздана күліп қойды 
да: – Шөлмектің шатағын бір көріп едік қой. Сондықтан алмадым, 
кешірерсің, – деді. Асқар оны қостап:

– Беті аулақ, – дегені болмаса, басқа сөзге келген жоқ. Шы-
нысы да жерде тұр. Түйінді және Жібек түйді.

–  Әбдештің айтқаны дұрыс. Аяш ертеңнен бастап осында ке-
леді. Тіптен керек болса, мен де келіп алайын.

Басқа сөз айтылған жоқ. Бәрі де осы тоқтамнан аса алмаған 
сияқты. Үнсіз келісіп отырмыз. Менің көңілімді бір құйын көтеріп 
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барып, қайта басылды. Және де жалғыздығымды ойладым. Есіме 
баяғы мола басындағы тас түсті. Әбдештің сонау бір кездегі түнгі 
бейнесі көлденеңдеп жүр...

Біз ұзақ отырғанымыз жоқ. Қайтар кезімде Әбдеш қарт кісіге 
алғыс айтты.

– Апа, рақмет. Қарындасымыз екеуміз ертең көшіп келеміз.
– Сөйтіңдер, қарақтарым. Сендер де келіп тұрыңдар.
– Келеміз, апа, келеміз. Тіптен әлі келуден мезі қылармыз.
Жібек кемпірдің қолын сілкіп жатыр.
Көшіп келдік. Көшіп келгеніміз ғой – шамаданымды арқалап 

мен келдім, киім-кешегін көтеріп ол келді. Алғашқы күндері 
Жібек жиі араласып, түнеп кетіп те жүрді. Әбдеш екі-үш рет үйде 
болмады. Мен экзаменімді тапсырып, техникумға түстім. Студент 
деген бұйрық шыққан күні екеуміздің арамызда мынадай әңгіме 
болды.

– Аяш, енді саған жатақхана беретін болар. Сонда барам 
десең, өзің біл.

– Сіз қайтесіз, аға? Жалғыз өзіңізге қиын болмай ма?
Қиын деп жатқаным – ара-тұра киімін өтектеп, шайын 

қайнатып беруші едім. Ә дегенде аузыма түскен сөзді айта салсам 
да, қобалжып қалдым. Осыны да міндет еткенім бе?

– Мені қайтер дейсің. Баяғыдай жүре беремін...
Мен түңіле түстім. Жүрегім өзімді таптап кетердей дүрсіл 

қағады. Бара ғой деген сөзіне қарап, кетіп қалғым келсе де зауқым 
соқпайды. Осы үйді қимайтын сияқтымын.

–  Егер тілімді алсаң, жатақханаға бармай-ақ қой. Осында 
тұра берейік. Кейінгі өмірді көре жатармыз.

Жүрек дүрсілі тоқтан айырған желдеткіштей бірте-бірте 
саябырлай бастады.

– Мақұл, аға. Бірге бола берейік.
Әбдештің жүзі жайнап сала берді. Әрекеті де елгезек. 

«Өйтейін-бүйтейін» деп бөлмеден бөлмеге жүгіріп, әрнемені бір 
ұстайды. Ең соңынан тапқан ақылы болды-ау деймін:

– Аяш, жүр, киноға барып келейік, – деді.
Екеуміз тұңғыш рет жекеден-жеке киноға бардық.
...Осылайша оқудың бір курсы таусылып, келесі курстың да 

жарымы ауып қалған. Өмір өтіп жатты. Әбдеш екеуміздің арамыз 
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бұрынғыша. Кино, театр, ара-тұра өтетін жиын-кеш дегендерге 
бірге барамыз. Биге барсақ, бірге билейміз. Үйден шығарда жеке 
жүргенмен, қайтар мезгілде қолтықтасып қайтамыз.

Бір-екі рет Асқар:
–  Әбдеш, осы сен өмірдің өз заңы бар екенін ойламайсың-

ау деймін. Қашанға дейін қарап жүресің. Оң-солға көз салатын 
мезгіл болған жоқ па, – деп еді, Әбдеш жауабын селқос қайырды:

– Қайда қашар дейсің, Асқар, сол оң-солың. Кезінде кездесер. 
Қазірше өмір мені өзеуретіп бара жатқан жоқ қой.

Сырымды үйдегі апама да ашық айтқанмын. Ол кісі одан сайын 
мейірлене түсті. Екі сөзінің бірінде: «Бақыттарыңа қарай жақсы 
адам жолықса еді Әбдешке. Шайтан біреу кездессе, араларыңды 
суытып жібере ме?» деп уайымдайды да жүреді. Маған айтар 
ақылы: «Әбдештен айырылма, қылтың-сылтың біреуге кездесіп, 
көкеңнің көзіне шөп салма» дейді. Қысқасы, екеумізді де ешкімге 
қимайды. Қолынан келсе, екеумізді де бір-бірімізге матастырып-
ақ қойғысы келеді. Әттең, көңілімізге келе ме деп кібіртіктей 
береді.

Соңғы кезде Әбдеш екеуміздің сөзіміз батылдана түскен 
сияқты. Ара-тұра оқыған кітап-журналдардағы махаббат туралы 
мәселелерге дауласып та аламыз. Бұл әңгіме Жібек пен Асқар 
араласа қалса, қыза түседі. Маған «Аяш» деген үні де өзгешелеу 
естіле бастаған секілденеді. Бірде апам екеуінің әңгімесін құлағым 
шалып қалды.

– Әбдеш, сен қашанғы қарап жүресің. Үйленбеймісің?
– Кімге үйленем, апа?
–  Кімге деймісің? Айгүл ше. Ол кімнен кейін. Екеуіңді құдай 

өзі қосқан ғой, қалқам-ау.
Әбдеш ұзақ үнсіз отырды. Терең күрсінді.
– Апатай-ай, менің қамымды ойлайсыз ғой...
– Жоқ, қалқам, мен Аяштың да қамын ойлаймын...
– Аяш, Аяш...Апа, мына сөзіңізді Аяш ести көрмесін...
Ол бөлмеден шығып кетті. Есіктің алдында алақандай бақ 

болатын. Соның ішіне барып, темекінің түтінін жұтып, сенделіп 
көп жүрді. Мен терезеден байқап тұрғанмын.

Нақ осындай әңгіме біз Жібек екеуміздің арамызда да болды. 
Менің де жауабым – «Әбдеш есітпесімен» тынды.
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Және біраз уақыт өткен.
Бір күні кешкілік Әбдеш мас болып келді. Арақ десе аза бойы 

қаза тұратын адамның мына түрін көргенде, төбеме қорғасын 
құйғандай болды.

– Аға, мынауыңыз не?
–  Кешір, Аяш. Мен біраз күнге командировкаға жүрмек едім. 

Жолдастарым кездесіп қалып... нетіп алдық...
–  Асқар да болды ма?
–  Асқар?!. Жоқ, ол болған жоқ. Айта көрме оған, Аяш, 

өтінемін. Жібекке де айтпа...
Жуынып-шайынған соң ширайын деді. Ыстық шай ішкен соң 

тіптен жадырап кеткендей болды. Ерте жүремін деп жол киімін 
әзірледі.

–  Ертерек ояну үшін жатып дем алмасам болмас, – деп 
бөлмесіне кіріп кеткен. Мен ыдыс-аяқ, анау-мынауды жинаймын 
деп біраз айналып қалғанмын. Бөлмесінің шамы сөнбей тұрған.

Бір кезде:
– Аяш, ұйықтаған жоқсың ба? – деді.
– Жоқ, аға, кіріңіз, – деп орнымнан тұрдым.
– Отыра бер, Аяш, отыра бер.
Ол ұзақ үнсіз отырды. Темекісін сорып-сорып қойды. Мен 

түтінге қамалған түлкідей боп қақалып-шашалып отырмын. 
Бетіме жалт қарады да, темекіні терезеден атып жіберді.

– Аяш, мен саған бір сырды айтпақ едім.
–  Айтыңыз, аға. Қарындасынан сыр жасыра ма екен. – 

Сырыңыздың біреуін көрсетіп те келдіңіз.
Оның беті ду етіп қызарып кетті.
–  Иә, Аяш. Ол үшін кешіре гөр. Екіншілей ішпеймін. – Және 

үнсіз қалды. – Аяш, менің сырым... мен сені жақсы көремін...
–  Әрине, аға. Ағасы қарындасын жақсы көрмей қайтушы еді.
–  Иә, ағасы... қарындасын... – Ол орнынан қарғып тұрды. – 

Мен осыны айтайын деп едім, Аяш. Мас болып қалған балуым 
керек. Қайдағы жоқты былжырадым ба, кешіре гөр...Иә, қа-
рындасым, тек қарындасым...

Бөлмеден атып шықты да, жол жүгін қолына алып, сыртқа 
шығып кетті. Соңынан жүгіре шығып, «қайда барасыз?» дегеніме 
берген жауабы:
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– Пойыз өте ерте жүруші еді. Кешігіп қаламын. Вокзалға бара 
берейін...

Қайта келіп төсегіме құлай кеттім. Бағана Әбдеш келгенде 
жүрек шиыршық атып тарсылдап тұр еді, енді езілді де қалды. 
Өзіме де сол керек. Біліп тұрып безірейген немді алған. Бәлденетін 
нем бар.

Бар өшімді жастықтан алдым...
Ертеңіне Жібек келді. Бар жағдайды еңіреп отырып өзім 

айттым, тіпті өксігімді баса алмаймын. Қайғыма ортақ болар 
деген Жібегім болса, жерден жеті қоян тапқандай әлемге жар 
салып, алақайлай жөнелді.

–  Міне, тамаша! Міне, бақыт! Ура! Ура! – Мен нақ бір 
бұрыштарды сағынып қалғандай-ақ әр қабырғаға бір сүйрейді. 
Бетімнен сүйіп, мойнымнан құшады. Әлден уақытта саябырси 
бастады.

–  Былай етеміз, Аяш. Әбдеш қой, бір аптадан кейін келеді. 
Вокзалда алдынан шығамыз. Гүл алып шығамыз.

Ол айтқанын істетті. Гүл алып шықтық. Әбдеш вагонның 
есігінен көрінді. Асқар қолымдағы букетті жұлып алып, бетінен 
сүйіп, «Құттықтаймын! Құттықтаймын!» – деп гүл шоғын 
құшақтатты. Мен қысылып қалдым. Әбдеш аңырайып тұр.

Жібек келіп екеумізді қолтықтастырып «былай етіп жү-
ріңдір» деп өзі білетін жөніне сала бергенде өтіп бара жатқан 
жолаушының бірі:

– Мыналар жас жұбайлар-ау, шамасы, – деп еді, ол:
–  Иә, иә. Жас жұбайлар, – деп жұрттың бәріне жария еткені. 

Осы кезде Әбдештің түрін көрсең. Оны айтып жеткізу қиын. 
Тіптен қолындағы гүлдің тізбек-тізбегімен сусып аяғына бас 
ұрып жатқанын да байқайтын емес. Жанары тігіліп тұр. Мұз 
боп қатып қалған сияқты. Қарымнан қармақ салғандай, қысып 
ұстап алған. Мен бетіне тіктеп қарай алмаймын, тек саусақтарын 
қысып қойдым...

Аз күннен соң біз үйлендік.
– Міне, аға, әңгіме де бітті, біз де келіп жеттік, – деді Айгүл.
Жан-жағыма қарасам, шынында да, баяғы емхананың алдына 

келіп қалыппыз. Машинада бұдан артық отырудың реті жоқ. 
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Аяғымызды кісендеп қойғандай кібіртіктеп бассам да, кетпеудің 
амалы жоқ. Айгүл соны сезді білем.

– Ағасы, әлі де білгіңіз келіп тұрған сыр бар ғой деймін, 
шамасы. Шаруаңыздың шала жері болса, үйдің адресін білесіз 
ғой, келіңіз, қонақ болыңыз, – деді.

–  Рақмет, Аяш. Әңгімеңе қандым.
–  Онда қош болыңыз!
–  Қош бол!
«Ал енді жол болсын, жолаушы. Айгүлмен қоштастың. 

Қалғанын қалай білесің, не істеуің керек?».
Осы сұраулар ойымды торып алды. Өзім емхананың ай-

наласынан шыға алмаймын. Әлден уақытта барып ойыма Жібек 
түсті. Иә, бәсе, Жібек бар ғой. Содан неге сұрамасқа. Ол бәрін 
білу керек қой. Неде болса, нар тәуекел.

Емхананың есігіне қалай барғанымды аңдымай қалдым. 
Жібектің фамилиясы кім екен? Оны мына самсап тұрған есіктің 
қайсысынан іздесем екен? Бағана өзі еніп кеткен есікті ептеп 
ашып қарасам, ішінде ешкім көрінбейді. Бас дәрігердің бөлмесіне 
бардым. Ойым, содан сұрамақ.

– Бас дәрігер өзінде ме екен?
–  Осында болуы мүмкін. Тек ол кісінің жұмыс уақыты бітті. 

Жұмысыңыз болса, ертең келіңіз.
– Жоқ, мен бүгін жолығуым керек еді.
– Оған болмайды.
Есік алдында отырған қыз едіреңдеп қалған неме екен, бет 

бақтыратын емес.
– Түсініңізші, маған Жібек атты дәрігер әйел керек еді...
– Оны қайтесіз?..
Жалт қарасам, желке тұсымда Жібек тұр.
– Маған сіз керек едіңіз...Мүмкін болса, бір ауыз тілдессем...
Бедірейген қыз «бас дәрігер...» деп ауызын аша беріп еді:
–  Әй, бас дәрігеріңді басыңа жақ, – дедім мен де едірейіп. 

Жібек күліп жіберді. Қыздың аузы ашылған күйінде аңырайды 
да қалды.

–  Сізге керегі кім еді өзі, мен бе, жоқ бас дәрігер ме?
–  Бас дәрігер сізді іздеу үшін керек еді. Ал нағыз керек адам 

өзіңізсіз.

18-269
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–  Онда екі қоянды бір оқпен жайратыпсыз. Жүріңіз.
–  Қалайша?!
–  Соның екеуі де мен едім. Ішке кіріп сөйлесейік.
Ішке кірдік. Сөзіміздің басы кешірім өтінуден басталды. Жібек 

оған көп көңіл бөлген жоқ, күлді де қойды.
–  Біз таныс сияқтымыз. Ұмытпасам, ертеңгілік кездестік қой 

деймін. Сіз Аяшқа ғашық көрінесіз.
–  Кездескенбіз. Тек қызбалықпен айтып салған сөзіме ғапу 

өтінемін. Сізге келгенім де сол Аяштың жайы.
–  Оған не болыпты?
Бас дәрігер елең ете қалды.
– Ештеңе бола қойған жоқ. Мені қызықтырған – сол кісінің 

өмірі.
–  Мені де кешіре көріңіз. Әуелі жөндеп танысып алайықшы. 

Сіз кімсіз осы?
–  Мен – суретшімін. Сурет салуға тақырып іздеп келгенмін. 

Соның бір деталін тапқандаймын.
–  Әй, суретші ағайындар-ай. Сіздерге адам тек тақырып үшін 

ғана керек-ау. Онда да деталь ғана...
–  Жоқ, олай емес. Мені қызықтырған – Айгүлдің өмір жолы, 

жұмбақ мінезі...
Мен өзім келгелі бергі көптен жайымды түгел айттым. 

Айгүлдің әңгімесін де айттым. Баса назар аударған мәселем – 
оның жұмбақ мінезі. Жібек үйдің жарығы жеткілікті бола тұрса 
да, барып электр шамын жақты. Өзі толқып отырған сияқты.

– Солай деңіз.
Телефонмен біреулерге «кешігіп баратынын» ескертті. «Мүм-

кін, Аяштың үйіне соғып шығармыз» деген сөзді де қосып қойды.
– Сізге Айгүл өмірінің қай жері жұмбақ болып жүр? Бәрін 

айтқан көрінеді ғой.
– Маған осы Айгүл деген қай Айгүл екенін түсіндіріп 

беріңізші. Әбдештің әңгімесінен түсінгенім бойынша Кенжегүл 
болуы керек сияқты еді, мен бірақ Айгүл деген аттан ажырамай-
ақ қойдым.

–  А, солай деңіз. Шынында да, Айгүлдің аты –  Кенжегүл. 
Оның Айгүл болуының сыры мынада...
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* * *

...Айгүл абайсызда машинаның астына түсіп қалды. Кен-
жегүлдің ажал аузынан аман қалуына себепші болған да Айгүлдің 
өлімі. Ол біле тұра отқа түсті, көріп тұрып орға жығылды. Өзін 
ойлаған жоқ. Көкейінде жалғыз Кенжегүл болатын. Арманын 
аман сақтады. Өзі тіл тартпай кетті. Емханада жасалған дәрігерлік 
зерттеу де өлімнің себебі машинаның соққысынан болған 
дегеннен басқа еш нәрсе бермеді.

Айгүлдің қалтасында оның кім екенін анықтайтын ешбір қағаз 
жоқ еді. Кім екені, қайдан келгені, неге келгені белгісіз күйінде 
қала берді.

Алғашқыда балалар үйіне әкелінген Кенжегүл «Айгүл ше, 
Айгүл» деп жылауынан танбады. Басқа ештеңе айтпайды. Жөн-
жосық сұрауға әлі ақыл тоқтатпаған, анықтап айта алмайды. 
Бірер күн сақталған соң іздеуші келмегендіктен, дене жерленді. 
Жұрттың бәрін жылатқан – Айгүлдің қалтасынан шыққан хат. 
Онда мынадай сөздер бар екен.

«Кенжебек!
Біз атам мен апамнан рұқсат сұрап, ақтық рет қоштасып қалу 

үшін артыңнан келдік. Кім біледі, саған жолыға аламыз ба, жоқ па. 
Сондықтан ойымды қағазға түсіріп жатырмын. Жүздесіп сөйлессем 
бермеспін, онда майданнан аман-есен оралған күні оқырсың. Ылайым, 
солай бола көрсін, бар тілегім осы.

Кенжеш! «Жаңа өмірдің табалдырығын аттадыңдар, емін-еркін 
өмір сүріңдер» деп тілеу тілеген адам көп еді. Сол табалдырықтан 
аттағанмен, өмірдің үйіне ене алған жоқ едік қой әлі. Өмір деген өксік 
пе еді? Өмір деген өлім бе еді? Сені біреулерді өлтіруге бара жатыр 
дегенге сенгім келмейді. Қалайша қолың барады, жаным-ау. Сен 
тауық бауыздаудан да азарда-безер едің ғой. Фашист атты итке де 
өмір керек емес пе? Неге өлімге ұмтылады екен...

Кенжеш! Алыс жолға аттанарыңда қайдағы жоқты айтып жа-
сытпайыншы. Жарқын аттаншы, жадырап қайтар ма екенсің. Арт 
жағыңа алаң болма. Атам мен апамды бізге тапсыр. Ренжітпейміз, 
тарықтырмаймыз. Жоқтатпаймыз сені. Еркетайды да ойлама. 
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Өзім аға да боламын, жеңге де боламын. Өзің бардағыдан бір де кем 
етпеуге ант етейін, Кенжеш...

Кетер күні, аузыңа апам айтқандай періште салған шығар, – Жеңіс 
деп ең. Жеңісіңнен де қам жеме. Атын Жеңіс қоямыз, сен жеңіспен 
келесің. Сөйтіп, біздің үйде екі жеңіс болады. Екі Жеңіс, Кенжешім, 
екі Жеңіс...

Кейде қабағыңды түйсең, ренжуші ем. Құдай-ау, сонда неге 
бұлдандым екен. Өмір бойы қабағың түюлі болса да, үйде болсаң еді...
Жоқ-жоқ, Кенжеш, аттана бер, аттан. Елмен бірге аттан.

Кенжеш! Атам мен апам сәлем айтты. Сол кісілердің көңілі үшін 
хатты жиірек жазып тұр. Хош бол, Кенжешім! Аман орал!

Айгүлің мен Еркетай».

Әлемде мейірімді адам көп қой. Жоқ, түбінде, әлемдегі 
адамдардың бәрі мейірімді, тек кейбіреуін табиғат қатал етеді. 
Айгүлді опат еткен машинаның ішінде келе жатқан бір қарт 
әйел өлі денені анасындай аялайды. Жерленгенге дейін басында 
болыпты. Жоқтаушы шықпаған соң түбінде таныс адам көрсе, 
хабарлар деген ниетпен басына тас қойып, соған марқұмның 
қалтасынан шыққан хаттағы адамдардың атын түгел тіздірген.

Апта өткен соң артынан іздеп келген адамдар осы қара тасты 
құшып, көз жасын көл етіп қайтып кеткен.

Кенжегүл балалар үйіне барған соң да аузынан «Айгүлден» 
басқа сөз шықпаған. Барлық сұраққа беретін жалғыз жауабы осы. 
Ондағы жолдастар аты осы болар деп түйіпті. Табылмай кетуінің 
себебі – батыс шекарадан алып келе жатқан жетім балаларға 
қосылған екен. Жылжымалы детдом негізгі тұрағына жеткенше 
талай рет атын ауыстырған.

Міне, Кенжегүлдің Айгүл аталуы осылай.

* * *

Мен Жібектен және де бірнеше мәселенің басын ашып алай-
ын деп оқтала бергенімде телефон зар ете қалды. Бар пәле сода 
тұрғандай-ақ жаратпай отырмын. Амал жоқ, үндей алмаймын.

Жібек біреулермен екі-үш ауыз тілге келді де, трубкасын 
тізгіндеп қойды. Мұнысына қуанып қалдым.
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– Ағасы, қазір осында менің жолдасым келеді. Қалған мә-
селені бірлесіп шешейік, – деді.

– Жолдасыңыз?! Онда мен нетіп...
– Қорықпай-ақ қойыңыз... Ол кісі қызғаншақ емес. Мүмкін, 

пайдасы тиер. Айгүлдің өмірін менен кем білмейді.
– Онда ол кісі Асқар болды ғой, – дедім көңіліме бір ой орала 

кетіп.  
– Иә, Асқар. Әне, сіз білетін де болып шықтыңыз. – Аздан соң 

Асқар кіріп келді. Мен орнымнан тұрып сәлем бердім.
– Сәлеметсіз бе, жолдас Асқар? Ол бетіме тігіліп қарап алды.
– Иә, жолдас Асқар деген біз боламыз, – көмейінен күлкі 

көрініп тұр. – Өзіңіз де сәлеметсіз бе, жолдас?
– Суретші, – деді Жібек.
– Иә, жолдас суретші!
Мен ыңғайсызданып қалдым.
Жібек мәселенің ұзын ырғағын түсіндірді. Асқар күлкіге 

бөлмені бір кенелтіп тастады да, орнынан көтерілді.
– Ал онда, жүріңдер, тура солардың өз үйіне барамыз. 

Қалғанын өз ауыздарынан есітейік. – Ол менің баратын-
бармайтынымда жұмысы да жоқ, суретші деген халықтың 
қолынан тастамайтын құралы – мольбертімді қолтықтап алып 
сыртқа шыға берді. Жібек те шығуға ыңғайланды.

Сөйтіп, Әбдештің үйіне және келдім.
– Армысыз, аға, – деді Айгүл мені жаңа көргендей. Мә, 

керек болса. Күнімен бірге жүргеніміз қайда. – Сіздің айналып 
соғатыңызды сезгенмін. Бірақ Жібекке жібере қоймап едім. 
Сөйтсем, Асқарды да тауыпсыз ғой. Төрлетіңіздер!

– Әбдеш қайда? – деді Асқар. Қимылы еркін, өз үйінде 
жүргендей. Жібек те жиырылып отырған жоқ.

– Әбдеш, әйтеуір, бір оралатын болар.
– Аяш, кешіре гөр, мен мына кісілер жүр деген соң ілесе 

қойып едім...
– Ағасы... мен әзілге айтып жатқаным ғой. Әбдеш келіп 

қалар. Аздап кешігермін деген. Мүмкін, сізді қонақүйден іздеп 
жүрсе керек.

– Мені іздеп?..
– Иә, сізді іздейді.
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– Неге іздейді?
– Немене, сіз іздеуге тұрарлық адам емессіз бе?
– Сонда да.
– «Сондасын» соңырақ айтамын.
Қонақжай халықтың әдеті ғой. Айгүл шай қамына кірісті. 

Жібек қолғабыс жасап жүр. Айдалада қалған – Асқар екеуміз. Ол 
әңгімеге тартпақ болып еді, зауқым соқпады. Осыны сезді білем.

– Әй, Айгүл, сен бері келмесең, сәніміз кіретін көрінбейді. 
Шайды Жібек-ақ жайғастырар. Қонақтың көңілін аулайық, – деді 
орнынан тұра беріп. «Қазір, қазір» дегеніне қоймай Айгүлді ертіп 
келді. – Ал әңгімелесе беріңдер. Мен кесір жасайтын болсам, 
Жібекке барып қазанның құлағын ұстай тұрайын.

– Қазан сенсіз де қайнар, – деді Айгүл.
Мен күліп жібердім. Айгүл жайғасты. Көзінде күлкінің ізі 

көрінетін сияқты.
– Ал сұрай беріңіз. Бірінші сұрақ?
– Әбдештің балалық шағы.
– Әбдештің балалық шағының біршамасы сіздің ауылыңызда 

өткен құсайды.
– Менің ауылымда? Қалайша?
– Өзіңіз өткенде Қосмола мен Қазығұртты иеленіп жүрген 

жоқ па едіңіз?
– Иеленсе ше?
– Шын ие болсаңыз, соның жарымын Әбдешке бересіз. 

Екеуіңіз сол тауға еншілессіздер.
– Сонда, Әбдеш менің жерлесім болғаны ма? Мен неге 

танымаймын?
– Ал ол сізді сыртыңыздан болса да таниды. Оның да сыры 

бар...
Мына жаңалық мен үшін жай түскендей болды. Соны сезген 

Айгүл ес жидырмай, әңгімесін жалғай берді.
– Ол Қосмоланың бауырында дүниеге келді. Әкесі сол өл-

кедегі тұңғыш коммунистердің бірі болған. Партияның тап-
сырмасымен талай елді аралапты. Сол алыста жүрген жерінде 
Әбдеш анасынан айрылды. Бұл аз болғандай, батыста апат 
басталды да, әкесі өзі тіленіп майданға аттанды. Жалғыз ұлын 
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еліне әкеліп, жақын тумаларының қолына қалдырыпты. Соғыс 
созбалаңға түсіп, елдің ер азаматы азая бастағанда, Әбдештің 
тумасы да кетті. Ол аттанарда Әбдешті құшып отырып, әкесінің 
қайтыс болғаны туралы қара қағаз келгенін хабарлаған. Қайтпай 
қалсам (солай боларын болжаған сияқты), айтатын адам болмас 
деп ойласа керек. Ендігі оның барар жері біреу-ақ – балалар үйі. 
Сонда кеткен.

– Әбдештің одан арғы өмірі сізге таныс, – деді Айгүл. – Мен 
балалар үйінде кездестім.

– Ал екінші сұрағыңызды айтыңыз?
– Аяш, мен жікке бөліп нетейін. Өзің арман азабы деп ең. Сол 

сөзіңнің сырын айтшы.
– Солай ма, аға?..

* * *

Біз оқуды бітірдік. Жібек пен Асқар тура осы ауданға тартты. 
Мен Әбдешті паналап қалада қалдым. Баяғы апайдың үйінде 
тұрамыз. Және көктем келген. Күн арқа-басты қыздырып, 
қаһарына міне бастаған мезгіл. Терезеден сыртқа қарап тұрған 
Әбдеш:

– Аяш, жүр, гүл теріп қайтайық, – деді.
– Қайда барамыз, Әбдеш. Алысқа ұзай алмаймыз ғой.
– Алысқа бармаймыз. Анау төбеге шығып қайтсақ жарар. Ол 

жердің шөбінің өзі жұпар ғой.
Тегістікке бардық. Төбеге де шықтық. Әбдеш алыстап кете 

алмайды. Жылдамырақ жүріп барып, қайралаңдап қалған мені 
көріп қайта оралады. Қиналсам, қолтығымнан алады, деміксем, 
демей түседі.

Біз ұзақ жүрдік. Бой сергіп, көңіл көтеріліп қалды. Үйге кел-
ген соң да ұзақ әңгімелестік. Әбден жатар мезгіл болған соң 
еркелетіп отырып:

– Аяш, мені командировкаға жіберіп жатыр. Бармаудың 
ыңғайы келмеді. Өзіме де пайдасы тиетін жұмыс. Не істесем 
екен? – деді.

– Не істейтіні бар. Бұрын бармай жүрген командировкаң 
емес, бара бер.
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– Үлгеріп келе алмай қалуым мүмкін.
– Үлгермеуің қалай?
– Бес-алты ай болуым мүмкін.
– Мен қайтемін?
– Менің де айтып жатқаным сол емес пе. Қайтемін? Бас 

тартуға арым бармайды. Жігіттердің көпшілігі жүреді.
Ойланбасқа амал қалмады. «Мен қайтпекпін. Барма десем бе 

екен? Әлде оным ұят бола ма? Шынында да, жауапты сапар-ау. 
Әйтпесе менің мына халімді көріп тұрып кетемін деген сөзге тілі 
оралмаса керек еді. Көлденең түспейін».

– Қашан жүресің, Әбдеш?
– Бір-екі күнде.
– Жолыңнан қалдырып қайтем. Бара бер. Елміз ғой. Үйде 

апам да бар.
– Аяшым, – деді Әбдеш құшақтай алып. – Ақылыңнан 

айналайын... Иә, апам да бар ғой. Ол кісі жалғызсыратпас 
сені, жолдастар да келіп хабарласып тұрар. Мен тез оралуға 
тырысамын...

Иығымнан құшып, аймалап отыр. Бетін бетіме тақап тұрды 
да:

– Ұл болатын болсын, тек ұл! – деді сыбырлап. Мен күліп 
жібердім. Ол және сыбырлады.

– Атын кім қоямыз?
Жарқ еткен найзағайдың жарқылындай бір елес көңілімді 

қарып өтті. Соның ізі ұмыт қалған бір соқпақты қозғап кеткендей.
Нақ осындай бір жағдайды білетін сияқтымын... Гүл теріп 

едік, кетіп бара жатып өтініш айтып еді. «Жеңіс» деген сияқты 
еді... Сол қай жерде еді, кімдер еді ол?

– Атын Жеңіс қоямыз.
– Не дедің, Аяш? Жеңіс дедің бе?
Мен өз ойыммен өзім әлекпін. Ол ойланып қалды.
– Сен және ойландың ба, Аяш. Көп ойлана бермеші. Ал аты 

Жеңіс болады!
– Әй, қой, айқайлама, – дедім мен селк етіп. – Апам естіп 

қояр, ұят болады.
– Есітсе, есіте берсін, Жеңіс!
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Әбдеш аттанғанша мені бір бейжай ойлар үйіріп алды. Ол 
аттанар күні мен қалайда шығарып салғым келді. Жалынып-
жалбарынса да тыңдамай вокзалға бардым.

Сөйтсем, Әбдешім алты ай мерзімге әскерлік қызметін өтеуге 
кетеді екен.

Ол қайта оралғанда біз Жеңіс екеуміз қарсы алдық...

* * *

Өмір өтіп жатты. Жағдайымыз жақсарып қалған. Жеңіс 
ербеңдеп жүретін болды. «Папа, мама» деп былдырлап бір-
демелерді айтады. Соның өзі қуаныш. Қызметтен шыққан соң 
бар ермегіміз сол.

Жеңістің осы мінезі баяғы бір қиялға оралған, бар ойымды 
аялаған арманды қоздыра түсті. Ауыл-аймақ, туған-туыс дегенді 
іздегім келеді. Сағынамын соларды.

Мұның өзі де бір беймаза мінез сияқты. Мен елімнің қай 
ендікте екенін де, туған-туысқанымның қай ауылда, қандай 
адамдар екенін де, тіптен бары-жоғын да біле бермеймін ғой. 
Әйтеуір, бар сияқты еді. Есімнен кетпейтін екі есім – Кенжебек 
пен Айгүл. Елес беріп қалатын есімдер. Сағынамын. Білмейтін 
адамдарды сағынамын. Бар сияқты көрінеді біреулер. Тіптен 
түсімде кездесіп жүремін. Бұған үйдегі апамның мінезі де, сол 
кісінің үйіріліп тұруы да әсер ететін сияқты. Ол кісінің асты-
үстімізге түсіп, әсіресе Жеңісті жеңіне салып жырақ жібермейтін 
әдеті әр түрлі қиялға сүйреді. Менің де осылай етіп еркелеткен 
өз анам бар сияқты болып көрінеді. Көргім келеді, тек, әйтеуір, 
«жоқ» деген ойға көндікпеймін.

Баяғы бейіттің басына талай бардық. Гүл қоямыз, қадір 
тұтамыз, бірақ сырына жете алмай қиналамыз. Ары-бері іздеу 
салып көрген әрекетімізден ешнәрсе енбеді.

Менің осы ойым Әбдешке де батып жүр. Алаөкпе болғанмен 
амалы жоқ, атой салып іздеген әрекетінің бәрі зая кетті. Бір 
ғана із – оның да «ауылым» деп аузына ала бастаған арманы. 
Менің әсерім болды ма, әлде өмірді біршама жөнге келтіріп, 
өңін түзеткен соң есіне түсті ме, соңғы кездері көбірек айтатын 
болды. Енді іздейтініміз – екі ел.
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– Әбдеш, сен осы неге еліңе барып қайтпайсың, – дедім бір 
күні. Ол да үнсіз отырды.

– Аяш, мен де елді аңсайтын сияқтымын. Бірақ кімге бара-
мын, кімді іздеймін ол елден...

–  Ағайын-туған бар емес пе? Тіптен елді көріп қайтпаймы-
сың? Өз тумам жоқ деп түңілген жарамас.

– Иә, менің тумам жоқ. Тіптен сол елдің адамдарын да 
ажырата алмаймын ғой. Әйтеуір, ауылдың атын білгеніме 
мәзбін...

– Атын білсең, енді адамын біліп қайт...
– Мақұл, Аяшым. Барып қайтайын. Сен де барасың, Жеңісті 

де апарамыз. Ауылын көріп қайтсын...
Айтуын айтқанмен, ауылға баруымыз айға созылды. Кімді 

іздеп барамыз, кімбіз деп барамыз? Әбдештің айта беретін 
сөзі осы. Жолға шығуымыз шырғалаңға шалдыға берсе де, 
өмірімізге жаңа бір леп енген сияқты. «Ауылға» деген сөздің 
өзі арман болмаушы ма еді бұрын. Онда барғанда бадырайып, 
алдымыздан шыға қоятын ағайынымыз жоқ екенін мен түгілі, 
Әбдештің өзі де талай айтқан. Ағайын деген сөзден аулақ болсам 
да, ауыл деген сөз аузымнан түспейді. Ауыл деген сайын апшым 
қуырылады. Не болса да, сол ауылды көруге аңсарым ауады да 
тұрады.

Ауылға келдік. Көлбеп жатқан кең дала. Анадайда ауылдың 
арқасына асылып алып шоқылар тұр. Жаз болса да тау басы ақ 
тәжінен тазара қоймапты. Соның ызғары болса керек, кешкілік 
күн салқын тартады. Гүрілдеп жатқан өзен жоқ, бірақ ауылдың 
алқымынан басталған бастау жас сәбидің былдыры секілді, 
көңілді бір күмбірлеген күйге бөлеп, сезімді сергітіп жатыр. 
Жаздың жарымы ауып қалса да, айналасының бәрі көктемнің 
күніндей көгілдір, көздің нұрын алады.

Әбдештің ауылы осы екен. Ауылдың адамдары да ақ көңіл, 
ашық жарқын, жадыраңқы жандар. Бізді жатсынып жатқан еш-
қайсысы жоқ. Бәрі де құшағын жайып қуанып жүр.

Алғашында қалай болар екен деп қиналған көңіл қалпына 
түсті. Қай үйге барамыз, қалай сыямыз деген сезіктен де серпіл-
дік. Іздемек болған қонақүйіміз жайына қалды. Үйден-үйге 
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көшіп, дастарқанынан дәм татып, дарқан өмірмен он шақты күн 
өтті. Осы күндерде талай-талай адамдармен танысып, қилы-
қилы қызықтарды көрдім. Біреулер «тірінің тұяғы жоғалмай 
деген, айналып елін тапты» деп жағасын ұстаса, біреулер «есіл 
ердің көзі еді, бар екен ғой» деп көзін көлегейлейді.

Маған, әсіресе әсер еткен екі жағдай.
Бірі – ауылдың көзіме оттай басылуы. Бәрі таныс сияқты, 

бәрін білетіндей болып кетемін. Анау тұрған қалың ағаштың 
орнында ну тоғай болатын, тек олар балғын, шыбық болатын 
сияқты еді. Мына төбе де таныс көрінеді, тек төгіліп тұратын 
гүлі жоқ. Анау тұрған ала таулар аласаланып кеткендей. Көшені 
бойлаған жәпірейген үйлер жоқ, қаз-қатар тізілген ақ үйлер. 
Осы бір сезімдер қанша оралса да оны сыртқа шығара алмадым, 
айта алмадым ешкімге. Айналаға алаңдай бергенімді аңғарды ма, 
Әбдеш бір күні:

– Саған не болды, ауыл көрмегендей алаңдай бересің?
– Маған бір түрлі ыстық көрінеді. Біздің ауылда да осындай 

тау, өзен мен тоғай болатын.
Мен өз ойымның шет жағасын шығардым. Ол күрсініп қойды.
Екіншісі – қоштасар күнгі қолқа.
– Әбдеш, қалқам. Ел басына күн туғанда еңіреген азамат аз 

емес. Алды алыста, жаумен жағаласып апат болса, арты мына 
сендер – ана мейірімін сезе алмай, әке құшағын аша алмай 
алаңдап өстіңдер. Ол – ел басына түгел түскен қайғы еді. Енді, 
міне, ер жеттің, абыройлы азамат болыпсың. Бір ақыл айтпақ-
пыз – елге оралсаң қайтеді?..

Бұны ақ сақалды қария айтты.
– Істейтін жұмыс мұнда да бар. Келіннің де мамандығы 

лайықты-ақ екен.
Мұны ауыл басшыларының бірі айтты.
– Кел, білекті сыбанып тұрып жұмыс істейік.
Әбдешті құрдасым деп, көз үйреніскен соң қақтығысып жүр-

ген жігіттің бірі бұл.
Әбдеш алғаш үндемей отырды. Сосын маған қарады. Мен не 

демекпін, өзің біл деген қалып білдірдім. Жеңіске қарап еді ол:
– Папа, ойнап келейікші, – деді.
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Мұнысы менен сұрап нетесің, бәрін өздерің шешесіңдер 
дегендей болды. Бұдан кейін көз қырын ешкімге салмай салмақты 
отырып жауап берді. Онысы бәріңе берген жауабым дегені ғой.

– Рақмет, ағайындар. Араларыңа келіп ауылдың өмірімен 
таныстық, өздеріңді көрдік. Көңіл бір көтеріліп қалды. Қалада 
қызметіміз бар, оны тастап кете салу да оңай емес. Ойланайық. 
Түбінде сендерден алыс кетпеспіз. Жауабын соңырақ берерміз.

Ауыл басшыларының бірі:
– Келсеңдер болар еді... – дей беріп еді, ақ сақалды қария 

сөзін кесіп тастады.
– Жетті, баланың айтқаны дұрыс. Онда да қызмет, дос-

жарандары бар, ақылға салған мақұл.
Осы әңгіме мені қатты толқытты. Қамқоршымыз қандай көп 

еді. Неткен жақсы адамдар, шіркін!

* * *

Ауылға көшіп келдік. Қызметке орналастық.
Колхоз мамандарына деп салған жаңа үйден пәтер берді. Сол 

үйден баласы Отан соғысында қайтыс болған бір кемпір де бөлме 
алды.

Ауылға орнығып алған соң мазасыз ой мені және биледі. 
Айналаның бәрі аймалап тұрғандай болды, қол бұлғап 
шақырғандай. Алыстан, сонау балалық шақтан бой көтерген 
үзік-созық елестер еске түсе береді. Ауылды аралай түсем, 
аралағанмен айызым қанбайды. Бейне бір осы ауылға ғашық 
адам секілдімін.

Қоңсы кейуана тамаша адам болып шықты. Үшеуміз үйір 
болып алдық. Ол кісі де бізді шашау шығармай, қамқор 
болып жүреді. Әлде сонысынан ба, жоқ адамның мінезі деген 
мезгегіш бола ма, мен де ол кісіні көрмесем, тұра алмайтын 
халге жеттім. Жеңіс болса жанынан шықпайды. Алғаш кездесіп, 
шүйіркелескенде мынадай әңгіме болған.

– Атың кім, қарағым?
– Айгүл, апа.
– Айгүл...
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Ол ұзақ үңіліп отырды. Жүзінде толқу бар, қиналып қиыннан 
шақырған ой бар.

– Неге ойландыңыз, апа?
– Айгүл, Айгүл... Иә, ұқсастық бола береді... – Менің қасында 

отырғаным енді ғана есіне түскендей. – Жәй, әшейін, қарағым.
– Қатты толқыдыңыз ғой. Еңсеңізді ауырлық басқан сияқты, 

ойыңыз шытырман, шартарапты шарлап жүр ғой.
– Ой, ой... Ой деген де көп, қайғы деген де қаталдық жасап 

бақты. Бәрі де өтті ғой біздің басымыздан... Тек оны бастарыңа 
салмасын. Біз-ақ садаға болайық сендердің бақыттарың үшін. 
Мына Жеңістерің аман болып, желкілдеген жігіт болсын... Келші 
бері, қасыма...

Жеңісті бауырына қысып, маңдайынан сүйді. Мен кірпігіме 
жас үйіріп, еркімнен айырылып барам. Олардың үнсіздігін 
бұзбайын деп ептеп үйден шыға жөнелдім.

Сол күні білсемші, сезсемші кіммен кездескенімді. Жүрек 
шіркін желпілдеп тұрса да жақындай алмадым, жанаса алмадым. 
Анығына жетпеген соң жабыса бермейінші деп едім, арман 
болды...

Ол былай.
Дәрі-дәрмек алу үшін қалаға кеткенмін. Апам ауру еді. Жеңіс 

пен апам жалғыз қалмау үшін Әбдеш қызметінен сұранып, 
екі-үш күн үйде болмақ. Жұмысымды жүйеге келтіре алмай 
аялдаңқырап қалдым. Бұрын ұзап шығып көрмеген басым 
Жеңісімді қатты сағындым. Алыс кеткеніме апта болса да айдай 
көрінді. Апам да ойымнан шықпайды, тіптен түсіме кіреді, 
қиналып қалды-ау деп қайғырамын.

Қайтардағы көңіл шіркіннің толқуы-ай. Алып-ұшып барады. 
Арындата зулаған машинаның жүрісін жылдамдата түскім 
келеді. Шабысы шабан сияқтанады.

Әбдеш ауыл шетіндегі аялдамада күтіп тұр екен. Әбден 
сағынған екен, тағаты таусылғаннан шығып тұр ғой деп елжіреп 
кеттім. Автобустан шыға бере-ақ Жеңіс жүгіріп келіп, мойныма 
орала кетті.

– Мама, мама, біздің әжеміз бар!
– Иә, айналайын, әжеміз бар!
– Жоқ, мама, сенің әжең бар!
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– Иә, айналайын, ол менің де әжем, сенің де әжең, папаңның 
да әжесі.

– Мама, менің әжем саған мама болады.
Мен Әбдештің бетіне қарадым. Толқып тұр.
– Аяш, Жеңіс дұрыс айтып тұр. Сенің шешең табылды.
– Қайда?
– Өзіміздің үйдегі апам сенің шешең екен.
– Не дейді, жаным-ау? Оны қайдан білдіңдер?..
– Бәрін сұрадым, бәрі дұрыс. Моладағы жеңгең, сені Еркетай 

деп атаған сол кісі екен. Кенжебек ағайың соғыста...
Не болғанымды білмеймін, жер айналып барады. «Апа» деп 

тұра жүгірдім. Әбдештің «асықпа, сен туралы айтқанымыз жоқ» 
деп айқайлағанына құлақ салғаным жоқ. Жүгіріп келем, жете 
алмай қалатын сияқтымын. Қуанғаннан гөрі, қорқынышым 
басым, зәрем ұшып барады. Дәрігермін ғой, апамның ауруының 
сыры маған айқын...

Есіктен кіріп келіп тұрып қалдым. Ол кісінің жүзінде ешқан-
дай өзгеріс білінбейді, бірсыдырғы қалпы.

–  Келдің бе, Аяш, аман-есенбісің? Әбдеш сені күтуге кетіп 
еді ғой. Неге алқынып тұрсың, ауырып қалғаннан саумысың? 
Отырсаңшы...

Қасына қисайып отырдым, қолын ұстадым, өз қолым қалтырап 
тұр.

– Апа, сіздің қызыңыз бар ма еді?
– Иә, қалқам.
– Қызыңыз қайда?
– Жоғалып кеткен.
– Аты кім еді?
– Кенжегүл.
– Кенжегүл... Еркетай...
– Неге сұрадың, қалқам. Жеңгесі Еркетай дейтін. Кенжеміз 

болған соң еркелетіп бәріміз де осылай атаушы едік.
– Апатай-ау, сол Еркетайың мен ғой. Кенжегүліңмін...
Құшағына құлай кеттім. Ыстық құшақтың иісі илеп 

тастағандай, есеңгіріп барамын. Мауқымды баса алатын емеспін, 
емірене түсем. Бір кезде мойныма қатты оралған қолдың босап 
бара жатқанын байқап, басымды көтерсем, апам талып жатыр. 
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Зәре-құтым қалмады. Дәрі-дәрмек жұмсадым, ептеп есін жия 
бастағанда Әбдеш те келді. Апам Жеңісті құшып және қалжырап 
қалды. Біз атар таңды көз ілмей қарсы алдық. Міне, мен апаммен 
осылай кездестім.

– Сенің анаң екенін Әбдеш қайдан білген?
– Ол да оңайға түскен жоқ, – деді Әбдеш.
Ол бағана әңгіме арасында кіріп келген болатын. Менімен 

жымиып қол алысып сәлемдесті де, Айгүлге айта бер деген 
ишарат білдіріп, бірде Жібектің қасына барса, бірде бізге келіп 
жайғаса алмай жүрген. Енді әңгімені өзі жалғастырды.

– Баяғы бейіттің басындағы оқиғадан кейін менің де 
тыныштығым кетті. Мен кірмеген мекеме, ашылмаған есік 
қалмады, бірақ жарытып ештеңе біле алмадым. Әйтеуір, Аяшқа 
қатысы бар-ау деген хабардың бәрін жаныма жинап, көңілге тоқи 
бердім. Екшеп көрейін десем, қалбырдан өткен ұнтақтай сау етіп 
төгіліп кетеді. Қалбырда қалатынының қарасы да көрінбейді. 
Көңілді қарауытып кетеді.

Ауылға алғашқы келгендегі айтқан сөздері жұп-жұмсақ болса 
да мені кінәлағандай боп естіледі, көңіліме тақ-тақ тиіп, жүрекке 
біздей қадалады. Оны өзі сезбейді, еркелеп, мен елімді тапқанға 
төбесі таумен теңелгендей елжіреп айтады. Бірақ ол қуанған 
сайын мен қапалана түсемін. Таразының екі басы да ауырлай 
береді.

Елге біржола келген соң Айгүлдің әңгімесі нақтылана 
түсті, ойында қалған белгілер бедерлене бастады. Бірақ сол 
жақсылықтың нышанын нақ баса алмаймыз. Оның асыр салып 
ойнаған тоғайының жылдар өте нуға айналғанын, аспанмен 
тілдескен таулардың өзі өскен соң аласарып кеткенін, ығы-жығы 
ауылдың қала сәнді поселкаға айналғанын ойына алмай, өзінен 
алыстата береді.

Айгүл қалаға кеткенде апам қатты науқастанған. Ол кісінің 
науқасы бұрын да бар екен, соңғы кезде үдей түскен. «Апамның 
халі нашар» дегенді өзі талай айтатын. Сондықтан мен үйде 
қалдым. Бір күні кешкілік апам туралы бұрын да жұрттан ептеп 
есіткен әңгімемізді анығырақ білейінші деп сыр тарттым.

– Апа, осы сіздің балаңыз армияға аттанған дейді. Соңынан 
хабар болмады ма?
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– Неге болмасын, болды. Кенжебегім ай сайын хат жазып 
тұратын. Оған жауап жазудың өзі де азап болды ғой.

– Неге, апа?
– Негесі сол, ол кеткенде біз бір емес, үш қайғыға бірдей 

іліктік қой. Өзі кеткен күннің ертеңіне қалаға аттанған келінім 
қайтып оралмады. Кенжем хат жазған сайын «Айгүл (оның да 
аты Айгүл болатын) неге хат жазбайды?» деп сұраумен болады. 
Себебін айта алмаймыз, хат жазатын өзі жоқ.

– Ол кісі неге оралмаған?
– Қайдан оралсын, қалқам. О дүниеге бір аттанған адам қайта 

оралар ма еді – қалаға бара жатқан жерінде машина соғып опат 
болды.

Менің есіме баяғы қабір орала кетті. Онда жатқан да машина 
соққан Айгүл дейтін әйел болатын. Кенжебек деген де ат болушы 
еді.

– Апа, сіздің басқа балаңыз жоқ па еді?
– Кенжегүл деген қызым бар еді.
– Жеңіс деген кім еді?
– Жеңіс?.. Ондай адамды білмеуші едім, есітпегенмін. Айт-

пақшы, тоқташы... есіме бірдеме түскен сияқты. Кенжем аттанар 
күні келіншегіне «ұл тапсаң, атын Жеңіс қоясың» деп айтып еді. 
Ол Жеңіс анасының құрсағында кетті. Басқаны білмеймін.

– Апатай, Еркетай деген есімді естуіңіз бар ма?
– Болғанда қандай. Кенжегүлді жеңгесі Еркетай деп атайтын. 

Еркелеп қасынан кетпеуші еді, құлыным... Оны неге сұрадың?
– Біздің қаламызда бір бейіт болатын. Соның басына осы бір 

есімдердің бәрі жазылған екен, содан сұрап жатқаным.
– Сол бейіт – Айгүлдің бейіті. Мен де барып етегімді жасқа 

толтырып оралғанмын.
– Кенжегүл, яғни Еркетайыңыз да сол бейітте ме?
– Жоқ. Кенжегүлім тірідей жоғалды ғой. Балалар үйінде 

деп еді, ізден жаңылып қалдық, қайда екенін білмеймін. Ендігі 
тілегім, әйтеуір, аман болса болды.

Бойымды бір күш керней жөнелді. Тыпыршып орнымда 
отыра алмаймын. Ой әр тарапқа шапқылайды, көңіл көтеріле 
түседі де басылады. Апамның айтқандарын анықтау үшін қайта-
қайта тәптіштеп айтқыза түсем. Айгүл туралы білерімнің бәрін 
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осы кісінің ой елегінен өткізіп, төрелігін тыңдаймын. Бәрі сәйкес 
келетін сияқты, нақ өзі болып көрінеді. Ақыры көзім жетті-ау 
дегенде және бірер нәрсені анықтап алғым келді.

– Апа, бұрын сіздер киіз үйде тұрдыңыздар ма?
– Киіз үйде кім тұрмайды дейсің, балам. Біз де тұрдық. Бірақ 

атаңның мінезі қызық еді. Қыштан соққан үйде жүрегім қысылып 
кетеді деп баласы майданға аттанғанша көктемнен бастап қысқа 
дейін қызын құшақтап киіз үйде түнейтін.

– Ол кісі қызын атқа мінгізіп жүруші ме еді?
– Жылқы бағатын адам аттан түсуші ме еді, ылғи алдына 

қызын мінгізіп алып, ауылды аралап жүретін.
– Ауыл сыртындағы қалың ағаштың орнында бұрын тал 

шыбықтар өсетін дейді. Олар қайда кеткен?
– Қайда кетуші еді, орнында тұр. Шыбық өскен соң шатқалға 

айналды.
...Иә, солай екен-ау. Таудың аласарғаны Аяштың өзінің өсіп 

кеткендігі, гүлдің көбейгені көктемнің келмегені болды ғой...
Сол, анық сол. Менің Айгүлім мен апамның Кенжегүлі – бір 

адам. Екеуі де Жеңісімнің анасы.
Мұндайда қуанғанның өзі қызық болады екен. Әдетте, қуаныш 

деген күлкімен, көңілдің көтеріңкі күйімен көрінуші еді. Мен 
басқашамын, бар білгенім – бөлмеге сыймай барамын. Сол бір 
кездегі көңіл күйімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Оның не 
сезім екенін өзім де білмеймін. Әсіресе ата-ананың аймалауынсыз 
өскен мен сияқтылардың анықтап айтуы қиын көрінеді.

Апама айтуға батылым бармады. Ішіме сыймай барады. 
Біреуге айтпасам, жарылып кететін сияқтымын. Үйге келген 
соң Жеңіске айтып, біраз мауқымды басқан болдым. Ол менің 
ойымның оннан бірін де түсіне алмай, азапқа салды. Сонда да 
айта бердім, айта бердім...

Ертеңіне былай да асыға күтіп жүрген Аяштың алдынан 
шықтық.

* * *

Айгүл мен Әбдештің өміріне өзім өсіргендей-ақ қанық 
болдым. Жеңіс туралы осы білгенім де жеткілікті. Енді әңгіме 

19-269
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таусылған сияқты. Сонда арманның азапқа айналғаны қайда? 
Айгүлдің оғаш мінезі ше? Оны неге жоримын. Әңгіме айтыңдар 
деп әлегін шығарғаныма қысылсам да, амалым таусылып отыр.

– Аяш, сенің азап дегенің не еді? Қайта, бәрің қауышып, 
қуанышқа кенелген жоқпысыңдар?

– Сіз әлі түсінген жоқсыз ба, ағасы. Сол қуаныштың өзі 
азап болған жоқ па? Мен еңіреп жүріп енді жеттім дегенде 
мауқымды баса алмай қалдым емес пе, – деп бір тоқтады Аяш. 
Күрсініп алды. – Анамның ауруы маған белгілі болатын. Талай 
дәрігерлерді әкеліп көрсеткенмін. Олар да ем жасау қиын 
екенін ескерткен. Міне, енді қуанышқа кенелдім деп, көңілді 
көтерер кезде дәрігерлерім алдымнан шыға келді. Ол: сезесің, 
білесің, дайындал дейді. Мен: білмеймін, сенбеймін деймін. Оған 
анамның ептеп жөнге келе бастаған ахуалы да медеу болады. Ол 
кісінің көңілі көтеріліп, қуанышына ие бола бастағандай. Бірақ 
бұл ұзаққа созылмады. Айға жетпей апам дүние салды.

Бұл қайғы бәрімізге де қатты батты. Әбдеш те жүдеп барады. 
Мен ауылға сыймадым. Қай төбеге қарасам да балалық шағым 
есіме бір түссе, анам екі түсіп, алаң бола бердім. Шыдайтын хал 
жоқ. Сонымен, осында көшіп келдік. Міне, менің азабым осы, 
ағасы...

Тілім күрмеліп, үнім шықпай қалғандай. Не дерімді білмей-
мін. Көңіл айтайын десем онсыз да талай есебін есіне түсіріп, 
қайғысын қозғадым. Қалай етсем екен? Не де болса тәуекел.

– Аяш, арманыңды айт деп жүріп азабыңның аузын ашып 
алғаныма кешіре гөр. Өткен өмірге өкініш жоқ. Енді өздерің 
аман болыңдар...

– Өкінгенде амал не, ағасы. Өмірдегі көрген қайғыма 
өкінбеймін, ол жалғыз менің басымда емес, ел басына түскен 
қайғы еді, ел болып басын қайырды. Менің өкінетінім – асыл 
арманымның азапқа айналуы ғой. Өмір бойы аялап жүрген 
арманым еді, енді жеттім бе дегенде азапқа айналды. Оған да амал 
не? Аялай алмадың деп анамды айыптаймын ба, тірідей жетім 
еттің деп жеңгемді айыптаймын ба, немесе алысқа кеткен ағаны 
айыптаймын ба? Жоқ, оларды айыптай алмаймын. Мұның бәріне 
айыпты – соғыс. Қолымнан келсе, сол соғысты айыптаймын. 
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Аңырап өткен анамның атынан айыптаймын, арманда кеткен 
ағамның атынан айыптаймын, өмірдің баспалдағынан екі-ақ 
аттаған Айгүлдің атынан айыптаймын. Менің азабыма сол соғыс 
кінәлі.

Біз және үнсіз қалдық. Жібек тіл қатты.
– Айгүл ауылын сағынады. Көзін таудан алмайды, аңдыға-

ны – ауыл туралы әңгіме. Жұмбақ мінезі де соның әсері.
Мен Әбдештің бетіне қарадым. Үнсіз, салмақты.
– Онда, ауылға қайта көшіп бару керек.
Әбдеш пен Асқарға алма-кезек көз сала отырып сөйледім. 

Асқар:
– Дұрыс, – деді. Әбдеш аз ойланып отырып, бір-ақ сөзбен 

жауап берді.
– Көрерміз.
Айгүл үндеген жоқ. Жібек «дұрыс» дегендей маған бұрыла 

берді де, көзін тайдырып Айгүлге қарады.

* * *

– Айгүлге қалай кездесіп жүрсіз?
– Әдетте, біздің ағайындар айналасына анықтап қарап алмай 

тақырып тапшылығын тартып жүреді ғой. Менің де сол шекпенді 
шен етіп жүрген кезім болатын. Қалада жүргенде тақырып 
тақырланып қалды ма деп ауылыма бардым. Ай жаттым – 
мардымды еш нәрсе шықпады. Мен үшін табиғаттың талассыз 
тамашасы көрінетін Қосмола мен Қазығұрт та көзіме қораш 
көрінді. Тағы да жолға шықтым. Алыс кете алмай айналшықтап 
жүргенде Айгүлге кездестім.

– Айгүлдің ата-анасының атын білмегені қызық екен.
– Ал сіз біліп пе едіңіз сол жасыңызда? Біз тек қана – «ата», 

«апа» деп өскеніміз жоқ па?
– Қазіргі халдерін білесіз бе?
– Әбден білем. Өте жақсы.
– Елдеріне қайта барды ма?
– Өзіңіз қалай ойлайсыз?

(Суретші шеберханасындағы әңгімеден.)
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«КӘПІРЗАДА»

(Драмалық повесть)

Пролог

Мүлгіп тұрған даланың тыныштығын бұзған – мотоцикл 
дауысы екен. Ол алғаш баяу естіліп еді, бірте-бірте өрши түсті. 
Анда-санда қырқ-қырқ етіп, шашалып қалады. Шамасы, моторға 
күш түсе бастаған болу керек – өрге ұмтылу оңай ма? Бір шеті 
сонау ақ сәлделі Қосмоладан басталған қыраттар сатылай-
сатылай төмендеп, нақ осы тұсқа келгенде жақпар тасты төбеге 
айналған. Дегенмен бұл жер әжептәуір биік, атты-жаяулыға 
онша қиын емес шығар, ал жүрегі темірден жасалған машина 
атаулының көтерілуі оңайға түспейді. Мына келе жатқан 
мотоциклдің қақалып-шашалуы да сондықтан.

Бұл маң – еңсесі биік таудың етегі. Қыраттар мен төбелер 
түгелдей жақпар тастан қаланып шыққан секілді – ойдақ-сойдақ. 
Ол тастарды сыналап өскен ағаштар да тырбық. Тікенегі көп 
болғанмен, бойы аласа. Таудың тастарын қойнына алғансығанмен, 
түгел жасыра алмай тұр. Кейбір тұстағы жақпар тастың сойдақ 
ұшы ағаштардан әлдеқайда биік. Бұл – таудың етегі. Осыдан сәл 
төменде бір кішкене алаңқай көрінеді. Бұл – биік таудан екпіндей 
құлап жатқан сарқыраманың оң жағасынан басталып, батысқа 
қарай созылып жатқан белдің асу берген бір тұсы. Алаңқайдың 
бір шетінде үйілген тас. Оның бір шеті ептеп мүжілген сияқты. 
Осы тасобаның түбінен жылыстап бұлақ ағып жатыр.

Мотоцикл ентіге келіп, осы алаңқайға тоқтады. Ақырғы рет 
қатты бір күрсінгендей боп үні өшкенде үстінде отырған жігіт 
қарғып түсіп, бір қолымен мотоциклдің рулін ұстап тұрып, 
екінші қолымен артына міңгескен қызды сүйемелдей береді.

Жігіт – сұңғақ бойлы, қара қасты, жанары жалын атқан 
өспірім. Көп болса жиырма екіден жаңа асқан. Үстіне кигені – 
комбинезон. Бірақ ол денесіне өте жарасып тұр – киіміне 
ұқыпты қарайтындығының белгісі. Қыз күрте киіпті. Оның етегін 
шалбарының ішіне салған. Шашы көмірдей қара, бет бейнесі 
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қазаққа тән, тек жанарынан еуропалықтарға тән бір нышан 
байқалады.

Қыз мотоциклден түскен соң жүгіріп алаңқайдың шетіне 
шықты. Батысқа көз салды. Сонау етекте жатқан кең далаға қан-
ша тігілсе де, мейірін қандыра алмай тұрған секілді.

– Неткен жазық кең дала, бақытқа енген ен дала! – деді қыз.
– Келгеніміз тау емес пе, Задаш? Кең далам мен ен далаңа 

жол болсын! – деді мотоциклін тұяқтеміріне сүйеп қойған жігіт 
қыздың қасына келіп.

– Ахат! – деді қыз көзін әлі де етектегі жазықтан алмай. – 
Осы тауға жеткенше қанша жүрдік. Жолдағы жайқалған егін, 
мыңғырған мал, көрікті ауыл елдіктің де, кеңдіктің де белгісі емес 
пе? Қайда барсаң, қызған еңбек, қайда барсаң, шат көңіл!

– Ия, бақыт, Задаш! Тыңға бірге аттандық, шыңға бірге 
шықтық. Дәл қазір менің көңілім ана тұрған ақ сәлделі Алатаудан 
да биік. Табанымды жерден көтерсем, дәл төбесінен бір-ақ 
ырғуыма төтеп бере алмайтын сияқты көрініп, аласаланып тұр 
асқар тауым.

Қыз осы кезде барып Ахатқа бұрылды. Үңіле қарап біраз 
тұрды. Жүзінде күлкі ойнады.

– Абайла, абайла. Мығымырақ ырғып кетіп, біздің елден 
бірақ шығып жүрме. Дегенмен ойланып ал. Біздің Украинаға 
жеткенше біраз жол – аспан шарлап, суыққа ұрынғаның өз 
алдыңа бір сыбаға, тек қарның ашып жүрмесін деп қиналып 
тұрғанымды қарашы.

Енді қыз бен жігіт қосыла күлді. Ахат қызды қолтығына алып, 
бауырына тартты. Қыз ұсынған ойнақы мінезді тез қабылдай 
қойды. Сондықтан жеңіл жауап берді.

– Несі бар. Барсам, атам мен әжеме барармын. Онда да ел 
емес пе? Бірдеме етіп қарсы алар. Құшағын ашса – маңдайымды 
ұсынамын, қабағы қату болса – арқамды тосамын.

– Үн қатпайсың ба?
– Бір-ақ сөз айтам. «Папа» деймін Александр Павловичке. 

«Әже»  деймін Күлдана апама. – «Біз тойымызды алыста, дос-
тарымыздың арасында өткізгеніміз үшін кешіріңіздер», – деймін 
де, қайта ораламын.

– Сонда мені тастап, өзің бармақпысың?
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– Сен осында тұра тұрмаймысың.
– Жо-жоқ. Онда мен керісінше сапар шегемін. Төбесі көк-

пен тілдескен асқаралы Алатаудың бауырына орналасқан әсем 
қала Алматыдан бір-ақ шығамын. Мен сенің үйіңе барып: 
«Назым әже, бұрынғы қызыңыз, қазіргі келініңіз Зада келіп 
тұр» деймін.

– Сонда кері оралмайсың ба?
– Несіне әуре боламын. Сен өзің-ақ келесің.
– Онда мына бір телеграммасын ала кет. Құттықтағаны үшін 

рақмет айтарсың.
– Ал кеттім.
Зада Ахат ұсынған телеграмманы алып, теріс бұрылды. 

Қадамын бір-екі басқан соң ойланып тұрып қалды. Алдындағы 
үйіліп жатқан тас обадан көз айырмайды. Есіне бірдеңені түсіре 
алмай қиналып тұр.

– Ахат, осы төбені жұрт «Кәпірзада» деп атайды емес пе?
– Ия, солай. Оны неге сұрадың? – деді Ахат жалт бұрылып.
Зада әлі ойланып тұр. Біраздан соң барып үн қатты. Даусы 

мұңлы, баяу шықты.
– Бір оқиға есіме түсіп тұр. Өзің білесің, менің ес білгеннен 

бергі өмірімнің көбі Ресейде, атамның қолында өтті. Бірақ 
Қазақстан топырағын ең болмаса, екі апта баспаған жылым жоқ. 
Жас кезімде Павел атаммен бірге осы маңға бір келгеніміз бар. 
Мына үйіліп жатқан тастарды көрген соң есіме түсіп тұр. Бұл 
жерлерге мүлде келмеген шығармын деген ойым жаңсақ болып 
шықты. Келген екенмін. Ұмытып қалыппын. Дәл осы маңға атам 
әдейі ертіп келген болатын. Оны білетінім, мен біраз жүрген соң 
аяғым талып, қиқарлық жасағанымда, өмір бойы маңдайымнан 
шертіп көрмеген атам сол жолы қиқарлығыма көнбей, зорлап 
әкеліп еді. Талай жүріп, әрең жеткенбіз. Келген жеріміз үйіліп 
жатқан тас пен айдала болған соң мен ренжіп: «Бұл төбенің 
не қасиеті бар?» дегенімде, атам көзіне жас алып тұрып: «Әлі 
ертерек, есейгенде естірсің» деген сөзден басқа ештеңе айтпаған-
тын. Сонда мен бірінші рет атамның көзінен тамған жасты 
көргенмін. Оған дейін мен атамның көзінде жас деген атымен 
болмайды деп ойлаушы едім. Жоқ, қарттардың да көзінде жас 
болады екен. Ал неге жылағанын осы кезге дейін білмеймін.
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– Иә, Задаш, – деді Ахат терең ойланып. – Осы жерге келгенде 
біздің Кәрім атамның да талай рет көзіне жас алғаны бар-тын.

Осы кезде үйіліп жатқан тастың арғы бетінен: «Кәрім... 
Күлдана. Павел дей ме? Ахат пен Зада қайда?» – деген оқыс 
дауыс шықты. Мұны айтқан Ахаттар келерден бұрын-ақ осы 
маңда отырған қарт еді. Ол жастардың жайма-шуақ әңгімесіне 
кедергі жасаймын деп үн-түнсіз отырған. Бірақ олардың сөздері 
құлағына шалынған сайын елеңдей түсті. Ақыры оқыстан үн 
қатқанын өзі де сезбей қалды. Жастар оқыс шыққан дауысқа 
аң-таң болып, жалт қарады. Бір-екі қадам алға басып, қарттың 
қасына келді.

– Армысыз, ата, – деді Ахат қарсы алдында отырған сақалы 
салаланып көкірегіне түскен, кеудесі кең, иықтары ұшатын 
бүркіттің қанатындай боп қомданып тұрған қартқа қарап. – 
Біздің атымызды атадыңыз ғой. Танымадық, ғафу етіңіз.

– Бар болыңдар, балаларым, – деді қарт қыз бен жігітке 
кезек-кезек қарап алып. – Егер сендер Ахат пен Зада болсаңдар, 
мен таныдым. Менің де Ахат, Зада дейтін таныстарым болатын. 
Жүздеріңе қарасам – бақытты көрінесіңдер, көңілдерің көтеріңкі. 
Абайласам, айыптарың да бар ма, қалай...

– Ғафу етіңіз, ата, – деді Ахат қарттың күлімсіреген жүзіне 
қарап тұрып. – Қызу еңбек кезінде бір шеті сонау Украинада, 
ал екінші шеті Алатаудың аясындағы астанада жатқан 
ауылдарымызды түгел аралап, ағайын-туғанның алдынан өтпей-
ақ, бақытымызды тапқан осы далада некелескеніміз рас еді.

– Өздерің бір-біріңді ұнатасыңдар ғой? Солай ма, қызым?
– Солай, ата.
– Солай болса, болды. – Қарттың жүзі өзгеріп сала берді. 

Әлгі күлімсіреу жоқ. Үні де салмақты. Ол қолындағы гүл мен 
үйіліп жатқан тас обаға алма-кезек қарап алды. Сонан соң 
сөзін жалғастырды. – Бақытты іздеп табудың өзі де бақыт емес 
пе? Бақытты болыңдар, балаларым. Менің құттықтауым мынау 
болсын. Тілегім: өмірлерің ұзақ, махаббаттарың Ахат пен Зада-
дай таза да берік болсын!

Зада қарт ұсынған гүл шоғын алып, Ахаттың бетіне қарады. 
Оның көз қарасынан «Түкті түсінсем бұйырмасын» деген жауап 
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оқыды. Қарт орнынан көтеріліп, кетуге ыңғайланды. Зада 
тәуекелге басты.

–  Ататай, мазаласам, кешіре көріңіз. Біздің атымызды және 
атап тұрсыз. Таныдым дедіңіз де, түсіндіріп бермедіңіз. Менің 
атамның да атын атап едіңіз. Ол кісі соңғы жылдары ылғи: «Елімде 
достарым көп еді, соларды сағындым, жиі-жиі баруға қауқар 
қалмай барады» деп өкініш етуші еді. Әлде сол кісінің бірімісіз? 
Атама айтар сәлеміңіз болса, бұлжытпай жеткізуге дайынмын.

Қарт сол орнында тапжылмай тұрып қалды. Сонан соң 
Ахаттың бетіне қарап:

– Бұл – ұзақ тарих. Жалықпаймысыңдар, қарақтарым, – деді.
– Айтыңыз, ата, тыңдайық.
–  Ескі заманның етегі болатын. Тепкіден еңсесі езілген ел 

ептеп елеңдей бастаған кез. Бірі айналып келсе, бірі байланып 
келіп, ел шетінде бірер үй болса да Ресейден келген жаңа 
қоңсылар пайда бола бастаған. Жаңа мен жақсының әсері 
әсте тимей қалған ба, ел ішінде, әсіресе жастар арасында, 
еркіншілікті аңсаған сарын кеңірек орын ала бастады. Міне, осы 
кезде Ахат пен Зада...

* * *

Көгі майса, шөбі шүйгін, топырағы торқа оңтүстіктің тау 
бауырына жақын орналасқан бір маңы. Алыста еңсесі биік 
Қосмола шоқысы көрініп тұр. Айнала ойлы-қырлы белуардан 
келеді. Осы төбелердің арасындағы алаңқайлар жерге төсеп 
тастаған кілем секілді – көздің нұрын алады. Біріне-бірі жалғасып, 
тізбектеліп жатқан төбелер онша биік емес, бәрі біркелкі. Бірінің 
төбесіне шықсаң, екіншісі биік көрінеді, ал етегіне түссең, осы 
төбеден биік еш нәрсе жоқ сияқты. Осындай төбелердің биіктеу 
біріне шықсаң, көз ұшында мұнартып көрінген Қазығұрт, басына 
ақ сәлде ораған Қосмола, ұзыннан-ұзақ созылып, қырқа болып 
жатқан Қаржан тауы түгел байқалады. Осы таулардың етегіне 
орналасқан ел – егін мен малдан басқа кәсібі жоқ момақан ел еді.

Күн түстен ауып қалған мезгіл. Осы далада екі жолаушы 
келеді. Киген киімдері жинақы. Шаш қойған. Денелері шымыр, 
қимылдары ширақ. Қатар жүріп келеді. Дегенмен екеуінің 
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қимылында екі түрлі екпін байқалады. Бірі – алып ұшып, ентігіп 
келеді. Екіншісі – селсоқ. Жолаушының бірі – Кәрім. Ол – осы 
далада туып-өскен жігіт. Қалада оқыды. Қазір еліне қайта оралған 
беті.

Бір кезде Кәрім жылдам басып, алға қарай озыңқырап кетті. 
Сонан соң жүгіре жөнелді. Алдындағы төбеге шыққанда анадай 
жерде жатқан ауылдың төбесі көрінді. Жүгірген күйі төбенің 
белуарына дейін жетті. Сонан соң ауылға қарай қолын созып:

– Неткен ыстық едің, туған жер! Сағындым ғой жұпар иісті 
ауаңды, мөлдір бұлақ суыңды! – деп біраз тұрда да отыра кетті. 
Сонан соң шөпті жұлып иіскеді, айқайлап еді – жаңғырық шықты. 
Ол орнынан көтеріліп, анадай жердегі жақпар тастардың бірінің 
үстіне шығып ән салды.

Қосмола, қайта көрдім биігіңді
Аңсатпас, алаңдатпас үйі кімді.
Бір кезде бауырыңда бірге өскен,
Күн ұзақ қызықтаушы ем киігіңді.

Қабыл ал, сәлемімді, Қазығұртым,
Қайда сол бал татыған қазы-құртың.
Аңсарын алып қойған адамдардың,
Қайран ел, қабырға жер, жазық жұртым.

Тілдескен төбең көкпен Қаржан тауым,
Жайқалған баурайыңда бақша-бауың...

Кәрім әнін аяқтай алмай қалды. Нақ осы кезде бүгін кешкілік 
өтетін алтыбақанның орнын белгілейміз деп жүрген бір топ жас 
екінші бүйірден шыға келген болатын. Кәрім оларды байқаған 
жоқ. Ал жастар Кәрімнің әнін бұзғысы келмей біраз тұрды. 
Ақыры оны Ахат бұзды. Бұзғаны сол – Кәрімнің әнін жалғастыра 
жөнелді:

Алыстан Кәрім шөлдеп келгенінде,
Қоя сал алдына бір жарған қауын...



298

Кәрім Ахаттың сөздеріне ду күлген жастардың даусын 
есіткенде барып жалт қарады. Қарсы алдында күлімсіреп тұрған 
сұңғақ бойлы, ат жақты, қасы қалың, қой көз, үстіндегі киімі 
жұпыны болса да, жинақы ғана жігітті көргенде Ахатты бірден 
таныды. Таныды да тұра ұмтылды.

– Сағындым ғой, Ахат, келші бері! – құшақтап сүймек болды.
– Тоқта, бауырым! – деді Ахат оны тоқтатып. – Немене, 

қыздарда кеткен өшіңді менен алмақпысың? Бізше сағынған 
былай болады! – деп қапсыра құшақтап, шыр айналдырды.

– Кәрім аға, досыңыз екеуіңіз осылай құшақтасып тұра 
бересіздер ме, жоқ бізбен де сәлемдесесіз бе? Әлде басқа ешкімді 
сағынған жоқсыз ба? – деді жиналғандардың ішіндегі ең жасы 
Назым. Ол Ахаттың қарындасы болғандықтан, өзгелерден бұрын 
үн қатуға еркім бар деп шешіп тұр. Мұны басқалар да сезіп тұр.

– Кешір, Назым, – деді Кәрім Ахаттың құшағынан әрең босап 
шығып. – Бәріңді де сағындым. Анау жатқан елді сағындым, мына 
айдын көлді сағындым, асқар биік тауды сағындым, саясында 
демалған бауды сағындым.

– Қауынды ше? – деді Күлдана тұрған орнынан қозғалмай.
– Оған қоса қарбызды да сағындым, – деген Кәрім Күлданаға 

қарай бір қадам ілгері баса бергенде баяғы екі жолаушының бірі 
Сапар келіп, араларына тұра қалды.

– Сен... – деді Кәрім Сапардың өзімен бірге келе жатқаны 
енді ғана есіне түсіп. Ол сонау қаладан бірге шыққан жолдасын 
ауылының түтінін көре сала ұмытып кеткеніне қысылып қалды.

– Иә, мен... Сен қарбызды сағынсаң, мен бар қызды са-
ғындым...

– Кешір, Сапар, – деді Кәрім. – Мен сені әбден қалжыратқан 
болармын.

– Білгеніңді істеп келесің ғой, әйтеуір. Оған өкпелі емеспін. 
«Еліңе ертіп баршы» деп жата-жабысқан өзім болған соң, 
бәріне шыдамасқа амалым жоқ. Кілт бұрылып кете қоюға және 
мұршам жоқ, – деді Сапар әуелі мұңды дауыспен Кәрімге қарап. 
Сонан соң жастарға бір көз тастап алып, даусын өзгерте қойды. 
Шаршаған түк емес-ау, мына табан шатақ болды. Ауылыңның 
шеңгелі мен шөгірі аяқкиіміне жармасып, ұлтанын жалбыратып 
тастаған түріне қарамайсың ба?
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– Оқасы жоқ, ертең жаматып аларсыз, – деді Ахат әңгіменің 
бетін бұрғысы келіп.

– Мұны жамайтын кім сонда? – деді Сапар Ахаттың жауабына 
бірден жармасып. Сонан соң мысқылдаған боп қарап тұрып: – 
Мына таудың түкпіріне тығылған ауылда шоқайдан басқа не 
жасау қолдан келер дейсің? – деді.

Сапардың мына жастарға бейтаныс бола тұрып, келе сала 
еркінсіп кеткеніне, оның үстіне Ахатты әжуалай бастағанына 
шамдана қалған Күлдана сөзге араласты.

– Ренжімеңіз, құрбым. Түк табылмаса, ертең уық баудың 
бір-екеуін әжемізден ұрлап алып, керегенің көкірегіне бірдеңе 
етерміз.

– Тілің ащы-ау, Данаш, – деді Кәрім еріксіз күліп.
– Оны сен қайдан біле қойдың? Дәмін татқан жоқ едің ғой.
– Жеңілдім, жеңілдім, – деді Кәрім енді бұдан тереңге 

барудың қажеті жоқ екенін сезе қойып.
Ол Сапардың мына мінезіне жиналған жастардың көңілі 

толмай тұрғанын түсінді. Оның үстіне Сапар келе салып, амандық 
жоқ, саулық жоқ, бірден жағаға жармасып, жастардың шамына 
өзі тиіп тұр. Енді бірдеме етіп баспаса, мына қауым араларына 
мүлде жолатпай қоюы мүмкін. Сондықтан Сапарға өзі бұрын үн 
қатты.

– Ал, Сапар, танысып қой. Мына жастар – менің бірге өскен 
құрбы-құрдастарым. Кездеспегелі көп болды. Өзгеріп кеткендері 
сонша, кейбірін жыға тани алмай тұрмын. Өзің туралы не 
айтайын? Менің бірге оқыған, бірге қызмет істеген жолдасым. 
Біздің елге қонақ болып келеді.

Сапар Кәрімге «Бар айтарың осы-ақ па?» дегендей бір көз 
салып алды да, жастармен танысуға көшті. Ол қала тәртібін 
сақтаған боп, жігіттерге қолын ұсынды да, қыздарға келгенде 
алдымен Назымның саусағын ұстап, қолын ерніне жақындатты. 
Назым не істерін білмей сасқалақтап, еріксіз қолын тартып 
қалды.

– Оқыған жігіт, – деді осыны байқап тұрған Күлдана. – Бұл 
қалай өзі, сіздер жолдасыңыз екеуіңіз келмей жатып, істің басын 
еріндеріңізді жұмсаудан бастадыңыздар. Құдая тоба! Бірі ер 
адамның бетіне жармасса, екіншісі қыздың қолына жармасады.
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– Кешіріңіз, бикеш. Еуропада және басқа мәдениетті елдерде 
әйел затын осылай құрметтейді, – деді Сапар өзінше Күлданаға 
қыр көрсетіп.

Күлдана мұны бірден түсінді. Мына мұрнын аспанға шүйір-
ген, көкірегін көпсіткен жігіттің демін бір басып тастағысы келді. 
Оны әрі мына жастардың арасында жасамақ болды. Сондықтан 
Сапардың «бикеш» деген сөзінің шын мәніне түсіне бермесе де, 
соған жармасты.

– Ал біздің елде, мырза жігіт, қыздарды «бикеш» деп «жеңге» 
деген атқа ие болған жандар ғана атайды. Менің ағам жоқ еді, 
мына Кәрім болмаса.

Сапар сона шағып алғандай ыршып түсті. Дегбірі ұшып, 
ары-бері сенделіп жүре бастады. Мына қыздан өшін алуды 
ойластырған боп жүр, тек дегбірін баса алатын емес. Ақыры 
адырайып Кәрімге қарады. Бар пәле содан шығып тұрғандай 
көрінді. Шынында, солай сияқты. Немесе осы ауылдың белді 
адамдарының бірі, өзі оқыған зиялы жігіт бола тұрып, мына 
жастармен қоян-қолтық араласуына жол болсын? Бұларды 
еркінсітіп тұрған осы. Сондықтан ол сөзін Күлдана мен Кәрімге 
бірдей арнады.

– Абайлаңыз, қарындас. Әзілдің де шегі бар, мазақтың да жөні 
бар. Карим, это же чистое оскорбление, – деді соңғы сөзін өз 
беделін көтеру үшін орысша айтып.

Бұдан тереңдесе, мәселенің насырға шабатынын Ахат бірден 
сезе қойды. Сондықтан арашаға сол түсті.

– Кешіріңіз, Сапар. Әзіл ғой. Көңілге алар түгі жоқ. Данаш 
өз басын ойлап тұрған болу керек. Өйткені «бикеш» деген сөзді 
түбінде бір айтатыны анық қой...

– Жә, жә, жетер, Ахат, – деді Күлдана оның сөзін қайтарып 
тастады. – Енді үн қатпаспыз. Бұл кісі орысша біледі екен ғой... – 
деді бедел аламын деген Сапардың ойын жерге жаныштай түсіп.

Енді әңгімеге Назым араласты.
– Кәрім аға, – деді ол, – бүгін кешке екі ауылдың жастары 

осында «Алтыбақан» ұйымдастырмақ. Біз соның орнын белгілеу-
ге шығып ек. Ойынға келіңіздер.

– Қоғамдарыңа қабыл алсаңдар, құлдық, Наз. Келейік, – деп 
жауап берді Кәрім.
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– Тек сіздердің ойындарыңызға икеміміз келе қойса, – деді 
Кәрімге қосарланып Сапар.

Мына сөзді есіткенде Күлдана мырс етіп күліп жіберді де, 
тез теріс айналып кетті. Сапар және ренжіп қалады екен деп 
қауіптенген Назым бұрын үн қатып үлгеруге тырысты.

– Икемдеріңіз келмесе, үйретеміз...
– Алтыбақанды білмейтін қазақ жоқ шығар, – деп Күлдана 

бәрібір тіл қатты.

* * *

Төбенің үстінде жүрелеп үш адам отыр. Үшеуінің түрі үш 
басқа. Біреуі – жауырыны қапсағай, ұзын бойлы, қас-қабағы 
қатулы қара кісі. Оның әжептәуір торсық қарнын бойының 
биіктігі байқатпай, сылаң көрсетіп тұр. Екіншісі – төртбақ келген 
сары кісі. Оның жүзінен еш нәрсені сезуге болмайды. Ал үшінші 
кісінің бет әлпеті осы екеуіне тәуелді екенін, қайсысының сөзін 
қолдап, қайсысына жағынарын білмей, әрі-сәрі болып тұрғанын 
бірден байқатады.

– «Ел басына күн туса – ер көтерер, ер басына күн туса – ел 
көтерер» деген екен біздің бір атамыз, молдеке, – деді ұзын бойлы 
кісі – Дүйсебай әлгі абыржып тұрған шалға қарап. – Ел ұлымын 
дейтін ем, елімдікі еді еңбегім. Мен үшін де күн туды, ерін елер 
ер қайда? Кешегі бір әңгімеден шошынайын дедім. Егер осы 
сайлауда жеңілсек, қалың елім қаңлы қаңғырмаса не қылсын. 
Ақылдасуға сізді арнайы шақырып едім.

– Елім дейтін еліңде, болыс болсам, – деп бастады сөзін молда 
Дүйсебайға қарап. – Ана шеті Қазығұрт, мына шеті Қосмола 
түгел білуші еді атыңды. Ел елдігін істер. Мына Бейсекең де 
келіп отыр. Атамыз қаңлы бір ғой, қолдар бізді. Намысты 
қолдан бермес.

– Іргелес ел екеніміз де рас, атамыздың бір екені де рас. Біз 
де ағайыннан қашқан жан емеспіз, – деді төртбақ сары кісі. 
Бұл Бейсебай еді. Осы сөздерден соң бір тыныс алып алды да, 
сөзін қайта жалғады. – Алмақтың да салмағы бар. Болыс деп 
сыйлаушы ек жатқа қимаушы ек. Соңғы кезде болысекең біздің 
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елге тізесін батырыңқырап жүр-ау деймін. Елді көндіре алар ма 
екенмін.

– Бейсеке, кемістік болар кейде өткен. Ол үшін үзір-мәзір. 
Сезім өтсе тобырға, қамшым тисе қараға, ел жақсысы елер ме? 
Өздеріңіз сияқты ақсақалдар алдында айыбым жоқ сияқты еді 
ғой. Елім дегенде айтарым сіздер емес пе?

Бейсебай біраз үнсіз отырып қалды. Молда мына екеуінің 
бетіне жалтақ-жалтақ қарайды. Бірақ ол мұны көзге бірден 
түсетіндей оғаш жасап отырған жоқ – байқатпай ғана жанарын 
жалт-жалт еткізеді.

– Соңғы кезде елім дегендердің өзін де өкпелетіп жүр-ау сіздің 
ауыл. Әсте, біздің ағайынның сізді жақтай қоюы екіталай. Жоқ, 
мен көпке кепіл бола алмаймын, – деді әлден соң Бейсебай.

– Бар тілегін орындайын ақсақалдардың. Тек сайлау өтсін. 
Әттең, бір мінер ме едім тағыма тағы да. Көрсетер ем сонда мен 
Дүйсебайдың кім екенін! – деді ол қиялданып.

– Қар кеткен соң күректің қажеті не? Осы кезде керек қой сол 
қайратың, – деді Бейсебай.

– Бар малымды сатсам да табайын көңілін. Керегі не?
–  Мал дегенің бізде де жетерлік. Керегі мал емес, жан, – деді 

Бейсебай өзінің де сорлы емес екенін сездірген боп, көкірегін бір 
көтеріп қойып.

–  Жан?
– Дүйсеке, мен түсіндім ағайынның аужайын, – деп сөзге 

молда киліге кетті. – Бейсекеңдер жақында Елікбайдың қызына 
көз салса, көнбепті дейді. Іргелі елдің аузы дуалы ақсақалының 
інісіне тимегенде, аспандағы айды іздегені ме, шіркін.

– Айтып отырғандарың әлгі өзіміздің Елікбай жаман ба? Оған 
қайдан пайда бопты мұндай күш. Рас па, Бейсеке?

– Осылай да бір әңгіме болып еді, – деді Бейсебай өзін маңғаз 
ұстап. – Қартайды, тоқал болмаймын депті дейді.

– Ой, сорлы бейбақ, – әңгімеге және молда араласып. – Қазақ 
елуінде екі қатын алады, ал Сейсенбай қырыққа жаңа келді емес 
пе? Тоқал болған жалғыз сол ма екен?

– Бейсеке, анық түйін осы болса, алдым мойныма, – деді 
Дүйсебай батыл. – Келіспесе, мына қолыммен байлап берермін. 
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Бәлем, құтырайын деген екен. Көрсетермін мен оларға билікті 
қызға бергенді. Өңкей сұмырай.

– Ал, Бейсеке, – деді молда Дүйсебайдың сөзін жалғастырған 
болып. – Тұрысқан жер осы болсын. Қай адам бар елінде 
тыңдамайтын, қай жақсы бар сөзіңді сыйламайтын. «Болыстыққа 
сайласқан, алқа-шенін байласқан өзім едім» деп жүрудің өзі бір 
ғанибет емес пе.

– Арызыңды тыңдамасам, ағайындығың қайда дерсің-
дер, – деді Бейсебай қиналған боп. – Ел билігін бір рет аламын да 
мойныма. Көрерміз бізде тартысып қарсыласпен. Нар тәуекел!

– Ризамын, Бейсеке! – деді Дүйсебай.
– Құр аяққа бата жүрмейді! – деді молда.
– Болыс болсам, боз қасқа! – деді Дүйсебай.

* * *

Көкмайсалы кең алқаптың қойнауындағы кішігірім алаң. 
Алаңда ірілі-уақ қойтастар жатыр. Соның бірінде Зада отыр. 
Орта бойлы, талдырмаш. Желкесіне төгіліп тұрған шаштары 
мақпал қара. Жүзі солғын тартқан, көзінде мұң бар сияқты. Ол 
айналаға бір көз тастап алды.

– Шіркін, өмір, – деді сонан соң алысқа қарап отырып. – 
Қуанышың да мол, қайғың да толы қойныңда. Бай білгенін істеп, 
кедей күйбеңін істеп өте бермек пе осылай. Әлде ашылар күн 
бола ма?

Заданың ту сыртынан баяу басып Күлдана келді. Ол құр-
бысының мына жападан-жалғыз отырғанына таңданып біраз 
тұрды. Әлдебіреу бар ма деп жан-жағына көз салды. Ешкім жоқ. 
Заданың жалғыз екеніне көзі жеткен соң, қолындағы алтыбақан 
үшін ала шыққан арқанын шиыра бастады. Сонан соң даусын 
өзгертіп: «Байлаңдар!» – деп айқай салды да, арқанды Задаға 
қарай лақтырып жіберді. Зада орнынан тұра бергенде сүрініп 
кетіп, етпетінен құлады. Құлап жатып айқай салды:

– Ахат! Әкетті Сейсен...
Күлдана алғашында әбіржіп қалды. Ол Заданы бұлайша 

омақаса құлайды деп ойламаған болатын. Оның үстіне мына 
аталған кісі аттары және бір әбіржітіп тастады. Дегенмен аз 
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кідірістен соң жүгіріп барып, құлап жатқан Заданы құшақтай 
алды. Басын көтеріп, орнынан тұрғызды.

– Тоқта, не дейсің?
Зада үн қатқан жоқ. Өксіп жылап отыр.
– Ойнаймын деп ойыңдағыны айтқызыпсың ғой, Задаш. 

Басылшы енді, көз жасыңды тыйшы.
– Сен бе едің, Күлдана-ай, – деді Зада енді басын құрбысының 

көкірегіне қойып, әлі де өксігін баса алмай. – Абайласаң нетеді. 
Зәремді алдың ғой.

Зада және үнсіз отырып қалды. Бірақ дәл осы жолы көкіректегі 
шерін ағытатын мезгіл жеткенін сезді. Бұдан ары жасырса, жалын 
боп, өзін шарпи беретінін түсінді. Сондықтан:

– Мен дегенің екі оттың ортасында жүрген жан емеспін бе?

Айтайын десем ойымды,
Жөнін сілтер қай жан бар.
Аулақ салсам бойымды
Күресер қай қалжам бар.
Шатысып жатқан қым-қиық
Әйтеуір, бір тұңғиық...

Сыймады ішке, ауырды жаным. Жасырсам аузымнан жа-
лын боп шығады. Өзіңді іздеп шығып ем, тыңдашы мұңын 
құрбыңның... – деді.

– Ой, Задаш-ай, – деді Күлдана бұдан ары тыңдауға дәті 
шыдамайтынын өз көзіне үйіріле қалған жастан байқап, бәрін 
күлкіге айналдырмақ боп. – Алатауды орнатпашы басыңа. Ол өз 
орнына қажет боп тұр ғой, ал сенің басың басқаға қажет...

– Жасырғанмен белгілі болар іс емес пе? Ұнатушы ем Ахатты, 
оны өзің білесің.

– Айналайын, Задаш-ау, мұның несі қайғы? Қуаныш емес пе 
қайта, қуаныш.

– Қуанышым деуші едім өзім-дағы. Сол қуанышты бір қара 
дауыл көміп бара жатқандай көрінеді. Жарығым сөніп қалмаса 
игі еді деп тілеймін.

– Ол не дауыл даусыз жүрмейтін?
– Сейсенбай.
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– Қай Сейсенбай? Ана біздің есуас па?
– Сол, Күлдана. Үйге сөз салыпты. Көкем көнбепті. Дегенмен 

қайта-қайта араға адам түсіп жатқан көрінеді.
– Егер көкең көнбесе, не етер дейсің? Қамықпа, кіріссе маған 

қамқор болатын Ахаттың халі белгілі емес пе?
Енді Күлдананың да көңіліне үрей орнай бастады. Ол бар 

жағдайды болжай қойды. Дегенмен Заданы жұбатудан таймады.
– Сен де жоқтан өзгені қайғыра береді екенсің, – деді өзінің 

толқуын байқатпау үшін батыл сөйлеп. – Ел емес пе, зорлыққа 
көне қоймас. Ал Ахат туралы көкеңнің көңілі қалай?

– Маңдайынан итере қоймас деп ойлаймын.
–  Негізгі түйін осы емес пе, Задаш-ау, қой уайымдама. Ал мен 

саған жаңалық айтайын. Әлгінде осында Кәрімге кездестім.
Зада мына жаңалыққа елең ете түсті. «Суға кеткен тал 

қармайды» деген рас шығар – оның көз алдына Кәрім мен 
Ахаттың бейнелері қатар елестей қалды.

– Кәрім келіп пе?
– Иә. Алтыбақанға шақырдық. Қасында шікірейіп қалған бір 

жігіті бар. Тек тілі бар көрінеді, әйтпесе біздің Сейсенбайдан 
айырмасы шамалы, – дүңк-дүңк етеді... Ал енді бір ән салайық-
шы, көңіл көтерілсін.

Зада үндеген жоқ. Күлдана да оның жауабын күтіп отырмады. 
Әнді сызылта жөнелді. Аздан соң әйгілі «Баянауылдың» ырғағына 
Зада да қосылды. Бұл кезде Дос келіп екеуінің ту сыртынан 
қарап тұрған. Әнді ұйып тыңдап тұр. Көзі Қосмола шоқысында. 
Қыздардың әні біте берген кезде ол сол әнді өзінше өзгерткен боп 
қайта бастады.

Қосмоланың басынан бұлт кетпес,
Қиядағы түлкіге құсым жетпес.
Өстіп жүріп бір күні кетіп қалсаң,
Ұялаған көңілден бейнең кетпес.

– Әй, Дос-ай, – деді Зада алғашта елең ете қалғанмен Достың 
дауысын таныған соң әнін үнсіз тыңдап болып. – Жалындатқан 
жастарды осы жарқын мінезің кетер ме естен өмірде.

– Сөйлейсің ғой, Задашжан, өкпең бардай өмірге?

20-269
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– Дос, – деп сөзге Күлдана араласты. – Осы қыздардың да бір 
құпия сыры болар-ау деген ой сенің көкейіңе келе ме әсте?

Дос Күлданаға қарап біраз тұрды да, кері бұрылып жүре 
берді. Әлгі әнінің сөздерін және өзгертіп, қайта шырқап бара 
жатты. Қыздар соңынан қызыға қарап тұр.

Қосмоланың басынан құс ұшпайды,
Ебі келсе, қай жігіт қыз құшпайды?
Өстіп жүріп бір күні кетіп қалсаң,
Талай жігіт болады-ау босқа сарсаң...

* * *

Алтыбақан орнатылған алаңқай. Жастар жиналып жатыр. 
Бәрі көңілді. Біреу ән салып, екінші біреу домбыра шертуде. 
Күміс күлкі мен күмбірлеген үн даланы думандатып тұр. Ойынға 
жиналатын жастар түгелденген мезгіл. Және бірер адамды күтіп 
тұрған сияқты. Күлдана мен Дос жан-жағына алаңдап қарай 
береді. Зада сабырлы. Ахат бір шетте тұр. Заданың қасында 
Назым. Осы кезде соңына бір топ жігіт ерткен Сейсенбай келді. 
Аяқ басуы маңғаз. Мына жиналған жұртқа атүсті көз тастап тұр. 
Кигені ойыннан гөрі, тойға лайық. Жастардың күткені бұлар 
емес еді.

– Орта толсын! – деді Сейсенбай топтан оқшаулау шығып, оң 
қолындағы қамшысын бүйіріне таяп тұрып.

– Жолыңыз болсын!
– Толмағаны сізбен толсын!
Бұл – кейбір жігіттердің көрсетіп жатқан ілтипаты. Күлдана 

Сейсенбайға шала есіттіріп, өзінше жауап берді.
– Сенсіз де тола едік, асып кетіп жүрмесе, не қылсын?!
Сейсенбай бұл сөздерді анық аңғармаса да, ұзын-ырғасын 

шамалады. Күлданаға жалт қарады. Күлдананың сөзін анық 
есіткен Ахат бірер қадам жақын келді. Дос Сейсенбайдың 
қимылын аңдыды. Бірақ дәл осы мезгілде Назым бәрінің ойын 
бұзып жіберді.

– Кәрім аға келе жатыр! – деді ол балаша мәз болып.
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Жұрт жапа-тармағай солай бұрылды. Кәрім мен Сапар келді. 
Сейсенбай Кәрімді көргенде бірден елпектей қалды.

– Ау, Кәрім келген бе? Амансыз ба, мырза, шаршамай-
шалдықпай келдіңіз бе? – деді Кәрімнің қолына жармасып.

– Шүкіршілік, келіп қалдық, – деді Кәрім Сейсенбайдың қолын 
алғанмен, көпшілікке қарай сөйлеп.

– Ал, жігіттер, енді ойынды бастайық, – деді Дос Сейсенбайдың 
бұдан арғы сөздеріне көңіл бөлмей.

Жұрт дабыр-дұбыр.
– Бастайық, бастайық!
– Не ойнаймыз?
– Кезекті қай ауылға береміз?
–  Ойынды біз бастаймыз. «Жүзік салу» ойнаймыз. Отырыңдар, 

жайғасып көк майсаға. Жүзікті Зада жасырады.
Жастар жапа-тармағай орналасып жатыр. Күлдананың қа-

сынан орын тиген Сейсенбай кілт көтеріліп, Кәрім мен Сапардың 
қасына барып отырды. Зада жүзікті жасыруға ыңғайланды. 
Ортаға шықты.

– Ойынның шарты мынадай. Қазір бәріңіз алақандарыңызды 
бүгіп отырасыздар. Мен мына жүзікті бәріңіздің алақаныңыз-
ға салып шығамын. Әрине, жалғыз жүзік болған соң бір-ақ 
адамның алақанында қалатыны даусыз. Тек басқаларыңыз 
сыр білдірмеңіздер. Сонан соң: «Жүзік кімде?» деп оң ала-
қандарыңызға мына орамалмен қатты соғамын. Мұқият бо-
лыңыздар, аямай соғамын. Қолына соққы тиген кісі өз болжауы 
бойынша, жүзіктің кімде екенін нұсқау керек. Егер жүзік сол 
адамда болып, оны өзі мойындаса, менің қолымнан «қамшыны» 
алып, ойынды өзі жалғастырады. Ал ол кісіде жүзік жоқ болса 
немесе мойындағысы келмесе, өз болжауын айтып, басқа адамды 
нұсқайды. Мен соның алақанына соққылап, жүзіктің кімде екенін 
айтуын талап етемін. Ойын осылай жалғаса береді. Түсінікті ме?

– Түсінікті, түсінікті.
– Онда, бастадым.
Зада айнала отырған қыз бен жігіттің бәрінің алақанына жүзік 

салған болып шықты. Сонан соң өзі ширатып ескен орамалды 
қолына алып, айналасына бір көз тастап алды да, Сейсенбайдың 
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қарсы алдына келіп тұрды. Сейсенбай оң алақанын жайды, Зада 
құлаштап тұрып салып қалды.

– Жүзік кімде?
– Ахатта.
Зада Ахатқа барды. Енді Ахат алақанын жайды. Зада «қам-

шысын» жай сілтемек болып еді, бірақ мына айнала қадалып 
тұрған көздер еркіне көндірмеді. Амалсыз қатты соқты.

– Жүзік кімде?
– Сейсенбайда.
Зада Сейсенбайға және келді. Ол бұл жолы Күлдананы нұс-

қады. Күлдана оны өзіне қайтарды. Сейсенбай Досты нұсқады. 
Дос Сейсенбайға қайта сілтеді. Бұдан кейін Сейсенбай кімді атаса 
да қамшы қайта оралып өз алақанына тие берді. Ол әркімді бір 
атайды, ал атаған адамдары түгелімен Заданы соның өзіне қайта 
жұмсайды. Бір кезде Сапар оқыс үн қатты.

– Алақаныңыз тесілген шығар, мырза-ай!
Сейсенбай түтігіп кетті. Мына сөз өзі әрең шыдап отырған 

адамның жанына қатты бататыны айдан анық. Ол орнынан 
қарғып тұрып, Заданың өзіне тап берді.

– Жүзік сенде, сұлу қыз!
– Абайлаңыз, мырза жігіт, ойынға ашуланбас болар, – деді 

Зада қолындағы орамалын Сейсенбайға беріп, Кәрімнің қасына 
отырып жатып.

– Жүзік кімде? – деді Сейсенбай Сапардың алдына келіп. 
Әлгі сөздерді ұмытпағаны тұтыққан үн мен дірілдеген қолынан 
сезіліп тұр. Көздері Сапарды тесіп жеп барады.

– Кәрімде, – деді Сапар сасқалақтап.
Кәрім жігіттердің бірін нұсқады. Ол жігіт басқа біреуді 

нұсқады. Олар енді әркімді бір нұсқап, «қамшыны» Ахат 
пен Заданың алақанына жуытпады. Сейсенбай қанша қатты 
соққыласа да, ешкімнің Ахат пен Заданы нұсқамайтынына көзі 
жеткен соң, өзінше өнер көрсетті.

– Ойнамаймыз бұл ойынды.
– Ойнамасаң, зорламаймыз, – деді Ахат орнынан көтеріліп. – 

Жүзік менде еді. Бер қамшыны.
Сейсенбай орамалдың бір шетін ұстаған Ахатқа алара қарап 

тұр.
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– Ойынның шартын бұзба, Сейсенбай. Жібер қамшыны, – деді 
Ахат сабырлы үнмен.

– Таңдағаны сен бе едің сұлу қыздың? Тапқан екен арқасүйер 
адамын, – деді Сейсенбай әлі де орамалды бермей.

– Орамалды маған беріңіз онда, – деді орнынан көтеріле келіп, 
орамалдың ортасынан ұстаған Күлдана.

Сейсенбаймен бірге келген жігіттер елеңдей бастады. Сей-
сенбай Кәрімге қарады. Кәрім:

– Қызбен ұстасқаныңа жол болсын, Сейсенбай. Жібер 
орамалды, – деді.

– Есі дұрыс адамдар солай етеді, – деді Күлдана.
Сейсенбай оған одырая бір қарап алды да, орамалды босатты. 

Сонан соң:
– Қайта ойнаймыз ойынды, – деді.
– Жоқ, ойнамаймыз, алтыбақан тебеміз. Алтыбақанға бір 

қыз, бір жігіттен шықсын. Кімді атайсыңдар?
– Зада, Зада, – деді қыздар.
– Біз жағынан Ахат шығады, – деді жігіттер. Дос бұл ұсынысқа 

қынжылды, бірақ көпшілікке қарсы тұра алмады.
Зада мен Ахат алтыбақанға жете бергенде Сейсенбай келіп, 

Ахаттың жеңінен ұстай алды.
– Мен тебемін.
– Мырза, неге жолымыз түйісе береді?
– Осы сен неменеңе сүйеніп менің алдымды орағыта бересің. 

Кет бұл жерден!
– Ал менің жолымды кесетіндей сенің қай жерің артық? Рас, 

қорадағы қойың көп, жырадағы жылқың көп. Бірақ одан артып 
тұрған дымың жоқ. Егер сол малды көлденең тартқың келсе – 
кететін жол сенікі.

– Мына жиналған жұрт мал емес, адамдар. Ал адамдардың 
ішінен сенің жыртысыңды жырта қоятындар табыла қоймас, – 
деді бұларға жақындап келген Дос.

– Мына дау біздің де намысымызға тие бастаған сияқты ғой, – 
деді Сапар Кәрімге.

– Сіз не дейсіз, сұлу қыз? – деді Сейсенбай енді Задаға қарап.
– «Есің барда еліңді тап» деген бар ғой, мырза.
– Солай ма? Кәрім мырза...
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Кәрімге қарай бет бұрған Сейсенбайға Сапар бұрын жауап 
берді:

– Біздің арқасүйеріміз ел жақсылары ғой.
– Ерегесті қойыңдар, жігіттер, – деді Кәрім Сапардың сөзіне 

мән бермеген сыңай байқатып.
– Осы жолы алдымды орамашы, Кәрім, – деді Ахат.
– Мықты бол, Ахат, арқаңа, – деді Сейсенбай. – Бақан тиіп, 

майырылып жүрмесін. Сіз де ойлаңыз, сұлу қыз. Бір күні сол 
малды ауылдың етегінде жүрмеңіз.

– Бола қоймас, – деді Зада.
– Абайлап сөйле, Сейсенбай. Сенің сүйенерің мал болса, 

менің сүйенерім  ел. Екеуміз ағайын емеспіз бе? Көрерміз мал 
жеңерін әлде ар жеңерін, – деді Ахат Сейсенбайдың әлгі қоқан-
лоқысын онша елең қылмағанын байқатып.

– Мен дегендерің шығыңдар былай! – деп айқай салды енді 
Сейсенбай. Бір топ жігіт бөлініп солай кетті. Сапар соларға ілесе 
түсіп, қайта оралды.

– Елге сұмырай келсе, жерге сұңғыла шығада деуші еді, біздің 
әжем. Әлгі мырза шырқымызды кетірді-ау. Ендігі ойынның 
қызығы болмас. Таралық, қыздар, – деді Күлдана.

Жұрт әрі-сәрі. Біреулері тараймыз десе, біреулері тарамаймыз 
дейді. Кәрім жеке бөлініп шықты. Ол далаға қарап жалғыз кетіп 
барады. Анадай жерге барған соң алысқа қарап, бір орнында 
тапжылмай тұрып қалды.

– Елім деп келген еңіреп, түсті ғой жара жүрекке. Не жетпейді 
бұл елге? Жайлауы бір, суы бір – ағайын боп жүрмей ме?

Кәрімнің мына сөздерін қасына бір-екі жігіт ертіп осылай келе 
жатқан Павел есітіп қалды. Ол аз үнсіз тұрды да:

– Сәлем бердік, Кәрім мырза, – деді.
Кәрім Павелға сынай қарап біраз тұрды.
– Өз тілімде сәлем беріп тұрған сіз кім болдыңыз?
– Киген киіміңізге қарап мен де сізді Кәрім болар деп түйіп 

ем. Мен – Павелмін.
– Танысалық. Сіз туралы Ахаттан қанық білуші ем. Оның 

арабша жазған хатының адресін әдетте басқа біреу жазатын. Ол 
сіз ғой.
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– Иә, мен. Жеке-дара неге жүрсіз? Бүгін осы маңға жастар жи-
налады деп еді. Бірақ көңілді кештің әні мен сәні байқалмайды.

– Жастар жиналуын жиналды-ау, – деді Кәрім күрсініп. – Тек 
ерегіспен тарап жатыр.

– Неге? Жүріңізші, солай барайық.
Бұлар кері бұрылды. Кәрім баяу қимылдағанмен, Павел 

жылдамдау басып келеді. Тарап жатқан топқа қайта келді. Павел 
бірден үн қатты.

– Біз көңілді кешке келдік пе десек, бұл қалай, достар-ау?
– Кешіміз көңілді-ақ басталып еді, – деді кейін қарай мойын 

бұрған Күлдана. – Мырзалардың кесірінен кері кетті. Енді 
аманымызда ауылымызды табайық деп жатқанымыз ғой.

– Оларға осыдан басқа ермек жоқ қой, – деді Павел шынымен 
өкініп. – Еріккендер...

Бұл кезде Сейсенбайдың тобы қарасын көбейтіп қайта келген 
еді. Ол Павелдің мына сөзін анық есітті.

– Ей, сенің нең бар біздің ойынымызда? Өз жолыңмен жүр-
меймісің, сәуегейсімей, – деді Сейсенбай оған бірден жармасып.

– Өкіреңдемеңіз, мырза, – деді Павел сабырлы. – Мен сіздің 
жалшыңыз емеспін. Едіреңдей бермей, есіңізді жиыңыз.

– Сенің жалшыдан қай жерің артық еді? – деді Сейсенбай 
өршелене түсіп. – Шықшы бері, мен соны қағып тастайын!

Сейсенбай қамшысын көтеріп Павелға тұра ұмтылды. Павел 
тапжылмай тұр. Әлгіден бері ызаға булығып, әрең шыдап тұрған 
Кәрім «Тоқтат!» деп айқай салды. Сейсенбай қамшысын көтер-
ген күйі тұрып қалды. Павел әлі сол қалпы – сабырлы, тұрған 
орнынан қозғалған жоқ.

* * *

Жайлау. Алты қанатты ақ үйлер. Бай ауылы екені қатар тізіл-
ген сымбатынан-ақ байқалып тұр. Қыздардың мойнына тағылған 
моншақтай боп тізіле орналасқан. Солардың оқшаулау тігілген 
бірінде Кәрім мен Сапар отыр. Оның сырт көрінісі де өзгешелеу. 
Бұл – арнайы тігілген үй. Қонаққа тігілген үй.

Төрде қос жастыққа шынтағын тіреп жатқан Кәрім қолында-
ғы домбырасын баяу шертуде. Осының алдында ғана бір мұңлы 



312

күй тартқаны, әйтпесе ән салғаны байқалады. Әлі сол әуеннен 
арыла алмай, терең ойға кетіп отыр.

– Неткен бақыттысың, Кәрім, – деді оны осы тұңғиықтан 
алып шықпақ болған Сапар өзі жастықтан басын көтермей, 
шаңыраққа қарап жатқан күйі. – Жер қайысқан мал, шіріген 
байлық. Нағашың – болыс. Мен сенің орныңда болсам, жатар 
едім нақ осылай шіреніп. Мына ел ашсаң алақаныңда, жұмсаң 
жұдырығыңда. Кисең киім, ішсең ас, қыз бен қымыз. Бұдан артық 
не керек?

Кәрім қозғалған жоқ. Тек қолындағы домбырасын шертуін 
ғана тоқтатты. Өзі сол терең ойдан шыға алмай отыр.

– Иә, Сапар, – деді ол Сапардың бетіне қарамай. – Мал мен 
дәулет жететін сияқты. Тек дүниеге адам болып келген соң елге 
де қызмет ету керек емес пе?

– Сен осы «ел», «ел» дегенді қайдан шығарып алдың? – деді 
Сапар басын жастықтан жұлып алып. – Сонау жақта, алыста 
жүргенде мен мұныңды жалпы қазақ жерін сағынғаннан 
айтатын шығар деп түсінетінмін. Мұнда келгелі байқасам, сен 
кең байтақ қазақ даласын ғана емес, сол даланың тұрғындарын 
түгел ойлайтын сияқтысың. Бәріне қамқор болғың келеді, бәрін 
аяйсың. Жоқ. Ел – мына сенің нағашың, алақанын жайып, бетін 
сипап отырған молда, ана ауылдан Бейсебай мен Сейсенбайлар 
емес пе? Сенің есігіңді күзетіп, малыңды бағып жүрген ана Дос, 
Ахаттар да ел болып па? Жоқ. Айтпақшы, осы сенің Ахатпен 
қоян-қолтық араласуыңа жол болсын?

– Ахатпен бірге өстім. Бала кезімде күн ұзақ солардың 
ортасында жүргенім үшін үйдегілерден зеку есіткен кездерім де 
болды. Ал маған солардың ортасы қызық көрінуші еді. Талай 
таяқ жесем де уақытымның көбін солармен өткізетінмін. Ал 
Ахат сол балалық дәуірімізде-ақ мен үшін жанын қиюға даяр 
тұратын.

– Ой, қойшы, сен бай әулетінен болған соң жарбаңдағаны да 
алдыңда.

– Олай болмаса керек, – деді Кәрім енді кеудесін бұрып, 
Сапарға тік қарап. – Олай болмаса керек, Сапар, Ахат нағыз дос. 
Рас, кедей, әттең, ауқатты үйдің ұлы болар ма еді...
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Сапар тереңірек кетіп қалғанын сезе қойды. Дегенмен 
Кәрімнің мына оғаш көрінген мінезі өзін де жегідей жейді екен 
деген қорытынды жасады. Сондықтан сөзін жұмсарта сөйлеуге 
ыңғайланды.

– Олай болса, мен де қарсы болмас едім ғой, Кәрім-ау. Ертең 
ел билейтін адамсың. Ал қазір қысқасын айтқанда, тобыр үшін 
таяқ жеп, байғұс үшін беделден айырылмау керек. Осыған абай 
бол.

Сапар қазірше бұдан артық сөз айтудың қажеті жоқ деп түйді. 
Орнынан тұрып, табалдырықтан аттай бергенде қарсы келе 
жатқан Павелмен соқтығысып қала жаздады.

– Кәрім мырзаны көруге бола ма екен? – деп бірінші боп үн 
қатқан Павелға жол беріп:

– Әбден болады, кіріңіз, – деді де, өзі сыртқа шығып кетті.
– Сәлем бердік, Кәрім мырза, – деген Павел Кәрімнің сәлемін 

қабыл алған соң Сапардың соңынан қарап біраз тұрды да: – 
Мынауыңыз кім елпелектеп қалған? – деді.

– Менімен бірге оқыған жігіт. Орысша сөйлеген адамды 
көрсе, омақаса құлайтын әдеті болушы еді, соған басып жатқаны 
болар. Оғаш айтсам, ғафу етіңіз, – деп жауап берді Кәрім Павелді 
қасына отырғызып.

– Ол да бір ауылдың мырзасы болар? – деді Павел.
– Жоқ. Өз елінде беделі онша болмаса керек. Сол беделді кісі 

елінен жинамақ секілді. Жүзтаныс боп бір қалада жүрген соң 
білуші едім. «Еліңе қонаққа барайын, ебі келсе, біржола қалып 
қоярмын», – деген соң бетін қайырған жоқ едім.

– Ауыл жағдайымен таныстыңыз ба? Қалай, ұнай ма?
– Әлі шым-шытырық. Түсінбеймін түгіне. Даңғыл жерден 

дау шығарып, болмасқа бас жарысады, екі ауыз сөзге келмей 
едіреңдейді.

– Ал сіз не көрмек едіңіз?
– Менің аңсағаным – елдің мәдениетті, жастардың еркіншілігі, 

ағайынның тату тұрмысы...
– Мен де солай ойлаушы ем. Әкемді жер аударғанда өзімше 

ол кісіге сыртынан өкпелеп жүрдім. Кейін түсіндім, кеш түсіндім. 
Анамның бар беделін салып орналастырған оқуын тастап, әке 
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соңынан осында келдім. Әттең, тек арман болды – оқудан онда 
айырылсам, әкеден мұнда айырылдым. Сөйтіп, әкеден үйренемін 
бе деген білімнен де құралақан қалдым.

Павелдің мына сөздері Кәрімді ойландырып тастады. Ол біраз 
үнсіз отырып қалды.

Сонан соң барып келесі сұрағын қойды:
– Келгеніңізге өкініштісіз бе?
– Жоқ, өкінбеймін. Мұнда да дос, мұнда да ағайын таптым. 

Тек менің тапқан ағайынымның көбі Ахат сияқты арманды, Зада 
секілді зарлы.

– Сіз ең алдымен осыны түсіндіріңізші, – деді Кәрім Ахат пен 
Заданың есімдерін есіткенде бірден елең етіп. – Не қылған арман, 
не қылған зар?

– Айтайын, – деді Павел. – Ахат пен Заданың сөздері бар. 
Бірін-бірі ұнатады.

– Дұрыс-ақ.
– Ал егер осыны дұрыс емес дейтін адамдар болса ше? Басы 

біздің нағашыңыз болып Заданы Бейсебайдың інісі Сейсенбайға 
бермек.

– Не дедіңіз? Сейсенбайға?!..
– Себебі, – деп сөзін жалғастыра берді Павел. – Жұрт өз-

дерінше тон пішіп, биыл болыс сайлауы болады деп жүр. Осы 
сайлауда сіздің нағашыңызға жәрдемдесер күш керек. Ол күш 
Бейсебайдың қолында.

– Түсіндім, – деді Кәрім Павелдің сөзін бөліп. – Сонда болыс 
болу үшін біреудің бақытын аяққа таптау керек пе?

– Бай-болысқа өз мансабынан басқаның керегі не? Мал болған 
соң арды не етсін?

Кәрім мына сөзді есіткенде бірден өзгеріп сала берді. Денесі 
ширықты. Жүзінде ызғар пайда болды.

– Жоқ, дұрыс емес, Павел! – деді ол үні қатқыл шығып. – Ар – 
асыл қасиет. Оны қорлауға болмайды.

– Кешіріңіз, Кәрім мырза. Әлгінде тек мәдениет, татулық 
деген жоқ па едіңіз?

– Ар туралы айтқаным – ой түйінім.
– Бірақ ертең Ахат пен Зада үшін ел екіге бөлінсе ше? – деді 

Павел не де болса Кәрімнің ойын біржола түсініп алмақ болып.
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– Жоқ, жолсыздыққа жол берілмес...
– Бірақ сіз кедейді жақтай қоймайсыз ғой...
– Мен елді жақтаймын, мен шындықты аңсаймын. Есіңізде 

болсын.
Павел біраз үнсіз отырды. Сонан соң орнынан көтерілді.
– Кешіріңіз, менің жұмысым болыста еді, сол кісіге жолыға-

йын, – деді Павел есікке жақындап.
Кәрім де орнынан тұрды. Үйден Павелмен ілесе шықты. Ол 

Павел екеуінің арасындағы әңгіменің аяқталмай қалғанына 
қынжылып тұр. Бірақ оның жолын бөгеуді де жөн көрмеді. Дәл 
осы кезде бұлардың тұсынан Дүйсебай өтіп бара жатыр еді. 
Павел қадамын жылдам басып, соған қарай жүрді. Оның ойынын 
төркінін анық болжай алмаса да, әйтеуір, бір өкінішті сыр барын 
сезген Кәрім баяу басып, соңына ерді.

– Болыс ақсақал, мен сізге және арыз айта келдім, – деді 
Павел Дүйсебайға жақын келіп. – Сіздің нұсқауыңызбен мал-
шыларыңыз біздің торымызды және қырқып, қайығымызды 
қиратып кетіпті. Тыйым қашан болар екен?

– Көлді ластамаңдар, – деді Дүйсебай Павелге жүре жауап 
беріп. Оған тіпті көз қырын да салмады. – Менің малым су ішпей 
қалыпты. Сендер үшін малдан айырылар жайым жоқ. Ел де соны 
айтады.

– Біздің малымыз сол судағы балық емес пе, – деді Павел 
салмақпен сөйлеп. – Торсыз оны қалай ұстаймыз? Елге салсаңыз, 
қалың бұқарада қарсы шығып жатқан ешкім жоқ. Тек сіздер...

– Болды, бара бер. Ластамаңдар суды! – деді Дүйсебай 
Павелдің сөзін бөліп.

– Оныңыз бола қоймас. Біздің де мұңымызды түсінетін адам 
табылар...

– Табылмас, табылса да мен шабылмаспын! – деді Дүйсебай 
енді сөзді шорт кесіп.

Кәрім әлгіден бері Дүйсебай мен Павелдің сөздерін үн-
түнсіз тыңдады. Ол ақырын бағып, әңгімеге араласпай тұр еді. 
Араласқысы да жоқ еді, бірақ енді шеткері қала алмайтынын 
сезді. Сондықтан Дүйсебайға жақын келіп:

– Нағашы-ау, құдайдың судағы балығын да аяйсың ба 
бұлардан? Оны ұстаудың өзі де бейнет емес пе? – деді.
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– Ей, сенің неғып ет жүрегің елжірей қалды? – деді ол Кәрімге 
жалт қарап. – Онда сенің ісің болмасын.

Кәрім тосылып қалды. Бірақ мына қақтығысты бұлай 
қалдыруға болмайтынын түсінді. Павелге көмектесудің жолын 
қарастырды. Ойланып тұр. Бір кезде оқыс шешім тапқандай 
болды. Дүйсебайдың қасына жақын келді.

– Бері жүріңізші, нағашы, – деді ол Дүйсебайдың қолынан 
ұстап, шетірек шығарып. Сонан соңғы сөздерін Павелден жа-
сырған болып сыбырлап айтты. – Бұлардың сонау орталықта бір 
мықтысы бар екен. Менен сәлем айтып жіберген. Абайлаңыз.

Енді Дүйсебай ойланып қалды. Кәрімнің мына сөзіне сене-
рін де, сенбесін де білмеді. Дегенмен күрт өзгеруді қажет деп 
таппады. Сондықтан:

– Мықты болса тентіреп жүрер ме еді осылай әр қамыстың 
түбін түртіп. Дегенмен оны неге ертерек ескертпейсің? – Енді ол 
Павелға қарап, қолын сермей сөйледі. – Әй, мұжық, бара бер. 
Айтармын мен малшыларға.

Дүйсебай осы сөздерді айтты да, аяғын маң-маң басып, 
шетірек тігілген үйге қарай бет алды. Павел үнсіз тұрып қалды. 
Ол Дүйсебайдың кеудесін көтеріп, менменсіп сөйлегеніне 
іштей ыза болып тұр. Жағасынан алмаса да бетін қайтарып 
тастайтын әрекет жасаудың жолын да қарастырып қойған еді. 
Тек оны тежеп қалған ойда жоқ жерден Кәрімнің араласып 
кеткені болды. Оның үстіне Кәрім қайдағы жоқ нәрсені ойлап 
шығарып тұр. Енді оның сөзін де жерге жықпау керек. Мұны 
Кәрім де сезді.

– Ренжімеңіз, Павел, – деді ол орыс тілінде. – Мен сіздің 
жоғыңызды жоқтайын деген жоқпын, тек даудың басын 
қайырудың басқа амалын таппағанымнан істеген әрекетім. 
Немесе маған кездесіп, сәлем айтқан ешкім жоқ.

– Оны түсіндім, Кәрім, – деді Павел. – Бірақ сіздің біздің 
дауымыздың түйінін шешемін деген ниетіңіз оны бұрыннан 
бетер шатастыра түсті.

– Қалайша?!
–  Оның себебі... – деп үн қата берген Павел анадай жерде келе 

жатқан Сапарды көрді де, ойын күрт өзгертті. – Ана досыңыз келе 
жатыр екен және бірде сөйлесерміз...
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–  Жоқ, – деді Кәрім Сапар келе жатқан жаққа жалт қарап. – 
Жүріңіз, біз былай кетейік. Ол қазір жалғыз қалса, тура ана 
кісінің қасына барады.

Сапар шынында да Дүйсебайдың көзіне түсуге тырысып, 
жолын кес-кестеп келеді. Оны Дүйсебай да байқады. Қолымен 
ымдап, қасына шақырды. Үйге бірге ала кірді.

– Қалың қалай, Сапар қарағым?
– Өте жақсы, Дүйсеке, – деді Сапар үйдің босағасында тік 

тұрған күйі.
–  «Түсі жақсыдан түңілме» деген. Болыс болып сайлана 

қалсам, сені әрі песір, әрі тілмаш етіп алсам деген ойдамын.
Сапар Дүйсебайдың алдына кеп, тізерлеп отыра қалып, қолын 

көкірегіне қусырды.
– Мархабатыңызға құлдық, ақсақал.
Үйге молда кірді. Бойы биік болғанмен беті шөкімдей, сақалы 

шоқша, көзі шүңірейген, қолында тасбиық.
– Ал, Молдеке, не жаңалық бар? – деді Дүйсебай Сапардың 

тәжіміне көз қиығын да салмай, бірден молдаға үн қатып. – Елдің 
емеуріні қалай? Бейсебайлар не дейді?

– Ел дейтін, елде не тұр дейсің, Дүйсеке, – деді молда Дүй-
себайдың оң жағына жайғасып отырып. – Айдасаң ығыңда, 
байласаң жібіңде жүре береді емес пе? Мәселе ел жақсыларын-
да ғой. Еңкелер ептеп едіреңдеген екен, Бейсекең: «Мұнымыз 
болмас, ағайын. Өз арамыздағы аздаған ашу-араздық үшін 
болыстықты аталасымыздан алып басқаға береміз бе?» – деген 
көрінеді. Сонан соң басы Қарамолда болып ақсақалдар келіссе 
керек. Бейсекең ептеп шығын да тартқан сияқты. Ал қалған 
тобыр қоқаңдағанмен қайда барар дейсіз? Арқасына бақан 
батқан соң басылмайтын ба еді?

– Дұрыс, дұрыс, – деді көңілі бір көтеріліп қалған Дүйсе-
бай. – Сенемін. Бейсекеңе, сенемін. (Тоқсан үйлі тобырдан, тоғыз 
үйлі тоқ артық) деген осы-ау. Айтпақшы, Елікбайдың қызы не 
болды? Сейсенбай көріп пе?

– Көруін күнде көріп жүрген жоқ па?
– Жоқ-ә, әлгі, не еді, ниет білдіріп пе дегенім ғой.
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–  Білдірген көрінеді. Бірақ содан еш нәрсе шықпаған ба деп 
қорқам. Әлгі нағашы жұртындағы Сұлтанның жаман баласының 
сол қызбен әріптестігі бар деген сыбыс тараған көрінеді.

Манадан бері әңгімеге қалай араласудың себебін таппай 
тыпыршып отырған Сапар нақ осы тұста бір саңлаудың көрінге-
нін сезе қойды.

– Иә, иә, Ахат қой, – деді ол бір Дүйсебайға, бір молдаға қарап. 
– Мен білемін. Ана жолғы алтыбақанда солай болған.

– Не болған? – деді Дүйсебай ызбарланып.
– Ахат пен Зада бірге жүріп, бірге алтыбақан теуіп, Сей-

сенбайды келемеждеген.
–  Сапар қарағым, – деді Дүйсебай енді сабасына түсейін деп. – 

Сен соларға көз болшы. Анау-мынау болса, маған айт.
Сапар орнынан қарғып тұрды.
– Құп болады, болыс аға. Тіптен қазір кеттім.
–  Кетсең кет, – деді Дүйсебай. – Тек жолдан Елікбайдың үйіне 

соғып, маған жібере қойшы. Тез келсін.
Молда сыртқа қарай тұра ұмтылған Сапардың сыртынан 

қарап біраз үнсіз отырды. Сонан соң Дүйсебайға бұрылып:
– Бұл бала кім екен? – деді.
– Кәріммен бірге оқыған көрінеді. Қызметте де бірге болған. 

Енді елге келіпті. Мен, құдай қалап, болыс бола қалсам, песір 
етіп аламын ба деп жүрмін.

– Ыңғайы қалай? Бөтендігін істеп жүрмесе?
– Жоқ, олай емес. Өзі орыстарға қарсы. «Қазақ даласынан 

солар кетіп, жеке билесек, заң-паң дегендер құрып, ел ты-
нышталар еді. Кәпір боп кетеміз бе деп қорқамын», – деген 
сөздерін құлағым шалып қалған. Бөтен жерден болғаны тіптен 
дұрыс. «Ағайын еді, туған еді» деп қисақтамай, айтқаныңа көнгіш 
болады емес пе?

– Еһ-е-е, – деп қарқылдай күлді молда. Сонан соң: – Қарғылы 
қара төбетім болады десеңізші, – деді.

– Дәл таптыңыз. Ашқарақ кезінде нан тастап, үйір етіп 
алмақпын ғой. Ха-ха-ха!
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* * *

Тік жүргенде Дүйсебайдың қарны онша байқалмайтын – сұң-
ғақ бойы жасырып тұрады. Ал қазір жерге жайғасып отырғанда 
әжептәуір теңкиіп, күлген сайын бүлк-бүлк етеді. Сол бүлкіл 
басыла бергенде есіктің алдында Елікбай көрінді. Орта бойлы, 
жұпыны киінген кісі. Түрінен абыржудың ізі сезілмейді – өзін-өзі 
салмақты ұстайтыны, кімнен болса да онша сескене қоймайтыны 
байқалып тұр. Оның есік алдында бөгелуі имену емес, ізет 
сақтағаны еді.

Елікбайды көрген молда орнынан жылдам көтерілді.
– О-о... Елекең, қалай, малы-басың аман ба?
– Жоғарылат, Елеке. Ахуалдарың қалай? – деді Дүйсебай да 

орнынан тұрмаса да бір қозғалақтап қойып.
Елікбай мына екеуінің елпектей қалуына таңданды. Молда-

ның қарсысына отырды. Молда да орнына қайта жайғасты.
– Шүкір, – деді Елікбай екеуінің бетіне бір-бір көз тастап 

алып. – Қамын жейтін қорада малымыз жоқ, ал басымыз түгел 
аманшылықтамыз.

– Құдай оңынан келтірсе, малдан да кенде болмайын деп 
тұрсың-ау, шамасы, – деді молда жымиған боп.

– Елеке, – деді Дүйсебай, – халық қамын ойлаймыз деп 
ағайынның ахуалына қарауға да шама келмейді. Қалай, жағ-
дайларың бақуат па? Қарындас, аман болса, бойжетіп қалды 
емес пе? Жеңгейдің орны онша білініп жатқан жоқ шығар.

– Қайдан білінбесін? Алланың әміріне не шара. «Өлмегенге 
өлі балық кездесер» дегендей жүріп жатырмыз ғой, әйтеуір.

– Елеке, – деді Дүйсебай сәл ғана орнай қалған үнсіздікті 
бұзып. – Мен сізді ісім түскен соң шақыртып едім. Бір тілек 
айтсам, қабыл аласыз ба?

– Осы жасқа келгенше әлдінің әлсізден тілек тілегенін есіт-
кен емес едім. Тілегенде де жарлының несін алады. Менің 
саған көрсетер көмегім де, қолымнан берерім де жоқ емес пе? 
Сондықтан айыпқа бұйырмассың – орындаймын ол тілегіңді.

– Жеңдіңіз, Елеке, жеңдіңіз. Қойдым. Айтпақшы, қарындас 
бойжетті ғой?
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– Оны қайтейін деп ең? Құдай қос көрмесе, бой жеткен 
сияқты.

–  Иншалла, – деп сөзге молда араласа кетті. – Құтты жеріне 
қондыратын да мезгіл болған сияқты.

–  Бұрын келіскен жерлеріңіз бар ма еді? – деді Дүйсебай.
–  Жоқ. Кедейге құда түсіп, ат мінгізіп жататын хал қайдан 

келсін. Мезгілінде көрерміз деп қойғанбыз, – деді Елікбай мына 
сөзден денесі тіксініп.

–  Жаушы болды деп жек көрмеңіз, – деп Дүйсебай енді 
мәселеге тіке көшті. – Қарындасты Бейсебай ақсақалдың інісі 
айттырған көрінеді. Сіз ағайындарыммен ақылдасайын депті 
дейді. Оныңыз, әрине, дұрыс, бірақ мен өкпелімін сізге. Маған 
осы күнге дейін айтқан жоқсыз.

–  Айтқанда сен не дер едің?
– Өзіңіз қартайдыңыз, басқа бала-шаға жоқ. Әлді жер 

қолқа салған соң ертеңгі күнді де ойлап, баланы тезек тергізіп, 
қой сауғызып, тентіретіп қойғанша, өз билігі өзінде болатын, 
кемтарлық көрмейтін жерге ұзату керек емес пе? Сондықтан мен 
өзі келген бақыттың маңдайынан теппеңдер дер едім.

–  Иә, иә. Мен де сенің осылай дейтініңді білгенмін.
– Елеке, – деді әңгімеге қосылатын жерім осы тұс-ау деп 

шамалаған молда. – Дүйсекең жаны ашып айтып отыр. 
Бейсебаймен құда болсаңыз, мына шоқпытты тастап, ертең-ақ 
орта қатар болып шыға келеді емессіз бе? Есігіңнің алдына бие 
байлап, сары қымызды сапырып ішіп отырсаң. Па, шіркін!

–  Кедейдің зор байлығы – денсаулығы, – деді Елікбай Дүйсе-
бай мен молда екеуіне бірдей жауап беріп. – Қарағымның дені сау 
болса – болды. Өзіне лайық теңі табылар. Қалған он күн өмірімді 
ойлап, көз жасын мойныма алмай-ақ қоямын. Ағайындығың рас 
болса, Бейсебайға солай деп айт.

– Елеке, мен сізді бұлай жауап берер деп ойлаған жоқ 
едім, – деді Дүйсебай қиналған боп. – Олар да іргелі ел, азулы 
ағайын. Қолқа салған соң сіздің сыртыңыздан билік те жасап 
жібергенім рас. Атамыз қаңлы бір ғой. Ағайыннан араны алшақ 
салуға болмайды. Қабыл алайық бір тілегін. Аталас адамдармыз, 
араздасып қайтеміз.
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– Дүйсебай, – деді Елікбай әлі де баяғы сабырлы қалпында. – 
Сен екеуміздің аталас екеніміз де рас, ағайындықтан алшақтап, 
алауыз болмайық деуің де жөн. Мен сенің бар тілегіңді орында-
йын, бірақ осы қолқаңнан құтқар.

– Елеке, қыз сіздікі болғанмен, ел біздікі, – деді молда. – 
Қыз билігі де елде болу керек емес пе? Дүйсекең сізге қолқаны 
ағайыным деп, сүрінгенде сүйеушім, қиналғанда қорғаушым деп 
айтып отыр. Қыз бала жат жұрттық деген, мұныңыз жарамайды.

Елікбай терең ойға кетіп, қиналып отыр. Бір кезде еңсесін 
көтеріп алды:

– Жоқ, қинамаңдар, буынсыз жерден ұрған пышақ сүйекке 
батпайды, ал батса – майып қылғаны. Болмайды, жылата ал-
маймын Задашымды.

Дүйсебайдың түрі өзгеріп сала берді.
– Бұл қай заманнан қалған дәстүр еді? Енді ағайын мен ата-ана 

далада қалып, қыздар байды өздері іздейтін болған ба? Бұл бола 
қоймас!

– Дүйсебай, – деді Елікбай сабырлы. – Қалың елге қолыңнан 
келген билігіңді орната берерсің. Тек менің қызымда жұмысың 
болмасын.

– Е, немене, сенің қызың қай әздегім еді? Болады менің 
айтқаным, бересің қызыңды Сейсенбайға.

– Е, бәсе, – деді Елікбай орнынан көтеріліп. – Енді түсіндім 
түйінін. Неге маған ет жүрегі елжіреп, ағайын бола қалды деп 
едім? Мүмкін, әлі қалың малын да алып қойған боларсың? Жоқ, 
болмайды!

Дүйсебай орнынан қарғып тұрды. Түтігіп тұр.
– Болды! Биттерің семірейін деген екен қаратабан қу кедей. 

Егер...
Осы кезде сыртта дабыр-дұбыр еткен дауыс шықты. Жастар-

дың даусы. Молда орнынан қарғып тұрып, есікті жапты.
– Оу, ағайын, қойыңыздар бұл ерегесті. Жай-ақ келісетін нәр-

се емес пе, отырыңыздар орындарыңызға. Қане, қане...
Сыртқа шықпақ болып ұмтылған Елікбайдың жеңіне жар-

масқан молда оны зорлап орнына қайта отырғызды. Дүйсебай 
түнерген күйі тік тұр. Молда Елікбайдың тізесін баса отырды.

21-269
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* * *

Кәрім өзіне арнап тігілген үйге ентелей басып келеді. Көңілі 
көтеріңкі сияқты – түнерген қабақ жазылған. Даусы да өзгеріпті – 
бала кезіндегідей жылдам-жылдам сөйлеп келеді. Бірақ соңына 
ілесіп келе жатқан Дос пен Күлдананың жүрістері сылбыр. 
Мұрнынан жетелеген бота сияқты аяқтарын әрең басады.

– Жалынамын, жүріңдерші. Егер осыдан келмей кетсеңдер, 
өкпелеймін. Ой, осы шеттеріңнен қызықсыңдар – кел десе, бірің 
жоламайсың.

Кәрім үйге кірді. Дос пен Күлдана мына сөздерден аттап кете 
алмады – ілесе кірді. Кәрім төрді нұсқап еді. Дос пен Күлдана 
есіктің босағасына жақын отырды. Бетіне және тік қараған 
Кәрімге Дос жауап берді.

– Жолауға еркіміз болса, біз бұл үйдің шаңырағын аспанға 
шығарар едік-ау.

– Не болыпты келмейтін, тіптен маңайына жоламайтын. 
Бұл – болыстың үйі емес, мен үшін тігілген үй ғой. Менен неге 
тайсаласыңдар?

– Кәрім, – деді Дос Кәрімге жауап берудің орнына өзі қиялға 
шомып. – Сен қалайша мейірімді болдың? Кейде біз болыс тұ-
қымының бәрі Кәрімдей болса, не болар еді деп қиялдаймыз. 
Сонда қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын заман болар еді-ау.

Күлдана күліп жіберді. Дос бетіне қарап еді:
– Абайла, сенің төбеңе қарақұс жұмыртқалап жүрмесін, – 

деді.
– Сенің тілің әсте жақсылыққа тартпайды-ау, Күлдана, – деді 

Кәрім.
– Жетер, Данаш, – деді Дос бұдан терең кете беру жарамас 

деген ойын сездіріп. – Одан да, Кәрім, сен бізге қала туралы 
әңгіме айтып берші.

– Не айтайын? Қалада мұндағы сияқты қатар-қатар тігілген 
киіз үйлер мен ұшы-қиырсыз созылып жатқан дала жоқ. Екі-үш 
қабат етіп салынған үйлер.

– Ол туралы Павел де, кешегі «Керман соғысы» дейтін ала-
сапыранда аттанып, бірді-екілі қайта оралған ағалар да біздің құ-
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лағымыздың құрышын қандырған, – деді Күлдана бұл әңгімең 
бізге әлдеқашан белгілі деген сыңай байқатып. – Сен мынаны 
айтшы: қалада қыздар мен жігіттер қайда барамын десе де 
ешкімнен қаймықпай-ақ жүре береді дейді. Сол рас па?

– Әлгі өзің айтқан Павелдер ше? Олар бірге жүрмей ме? – 
деді Кәрім.

– Олар бірге жүреді. Бірақ олар орыс қой. Мен қазақтарды 
айтамын.

– Онда тұрған не бар? Орысы не, қазағы не? Бәрібір емес пе? 
Рас, бірге жүреді, көп қаймыға қоймайды. Театрға да, кештерге 
де бірге барады. Тек, есіңде болсын, алыстағы үлкен қалаларда 
қазақтардың өзін саусақпен санауға болады – өте аз.

– Ал орыстардың арасында көп болған адам шоқынып кетеді 
дейді. Сен де шоқынып, орыстардың құранын оқыдың ба?

Кәрім Күлдананың мына сұрағына не деп жауап берерін 
білмей тосылып қалды. Көмейіне күлкі оралды. Бірақ тез арада 
басқа шешімге келе қойды. Күлдананың қарсы алдына жетіп 
барып, екі саусағын шошайтып тұра қалды.

– Әрине, солай еттім. Ал қазір сені шоқындырамын. Аз, 
Карим, раб божья, во имя отца и святого духа благославляю 
рабынью божью.

Күлдана екі қолымен бетін басып, кейін шегініп барады. Дос 
үрпиіп есікке қарай ұмтылды.

– Кет, кет, Кәрім, – деп шыр-шыр етеді Күлдана.
–  Әй, боз қойларым-ай, – деді Кәрім күліп. – Неден үріктің-

дер сонша? Әзіл ғой. – Енді Дос пен Күлдана да күлген бол-
ды. – Жоқ, Дана, біз құран оқығанымыз жоқ. Жер бетіндегі тау 
мен өзен, қала мен дала байлықтарын зерттейтін ғалымдарды 
оқыдық. Орыстың қисса өлеңдерін оқыдық. Ұлы ақын Пуш-
киннің жырларын...

– Пөшкін, Пөшкін... – деді Күлдана Кәрімнің сөзін бөліп.
– Не дейсің, Дана?
– Пөшкін деймін. Иә, енді есіме түсті ғой. Ол әлгі Павелдің 

пайғамбары ғой.
Енді Кәрім аң-таң болды.
– Не, не? Павелің не, пайғамбарың не?
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– Павел бар кітаптарды оқиды да жүреді. Сонда жиі атайтын 
кісісі –  Пөшкін. «Пөшкінің кім? Сендердің пайғамбарың ба?» 
десең: «Иә, пайғамбар», – дейді. Мына, Данаш соны шатастырып, 
әңгімені бұзып жіберді ғой, – деп Дос жауап берді Кәрімге.

Кәрім біраз ойланып отырды. Бірақ Пушкин жөнінде басқа 
әңгіме айтпады. Төрде ілулі тұрған домбыраны қолына алды. 
Досқа ұсынды.

– Дос, бір ән салып жіберші.
Осы кезде көрші үйден дабыр-дұбыр дауыс естілді. Артынша: 

«Құдай, бармысың, бар болсаң неге қорғамайсың мына біз сияқты 
пендеңді!» – деп қанға боялған басына алақанын басып Елікбай 
шықты. Мына оқыс дауысты есіткен Кәрім мен Дос сыртқа қарай 
атыла жөнелді. Күлдана не істерге білмей сарсаңға түсті. Кәрім 
Елікбайға бұрын жетті. Домбыра әлі қолында жүр.

– Не болды, аға, не болды?
Елікбай Кәрімнің қолындағы домбыраны көріп, өзіңше 

жорамал жасады. Кәрімнің әлем-тапырық болған жүзіне қарауға, 
үніндегі үрейді аңғаруға іштегі ыза мұрша бермеді. Сондықтан 
Кәрімге басын тосып:

– Сен де келдің бе? – деді. – Мә, ұр! Құдай бар болса, ұрар 
сендерді де!

Кәрім қолындағы домбыраны лақтырып жіберіп, состиып 
тұрып қалды. Осы кезде қайдан келгені белгісіз, табан астында 
пайда бола кеткен Ахат Елікбайды құшақтай алды. Әлгінде 
Елікбай қанға боялған үйден Дүйсебай мен молда шықты.

– Ахатжан, – деді Елікбай. Сен де келіп пе едің? Мына 
бөлтіріктен аулақ жүр. Қасқыр ит болмайды, қырғауыл құс 
болмайды. Абайла, балам, абайла...

– Жоқ, аға, мен болысқа арыз айта келіп ем.
– А-а!.. – деді Ахатты енді байқаған Дүйсебай. – Қорғаушың 

келген екен ғой.
– Бізді жат деп жағадан алушы еді, енді туысты таяққа жығу 

басталды ма? Ағайын деп арбау мен аядым деп алдау алыста 
қап, енді бас жарып, көз шығаруға көшті ме? Қорғанармыз, 
қорғаушы да бола алармыз, – деді Ахат ызаға булығып.

– Сенің де тілің шығайын деген екен. Көрсетейін мен саған 
қорғаушыны, – деп Дүйсебай Ахатқа қамшысын алып ұмтыла 
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бергенде араларына «Көке» деп Кәрім түсе кетті. – Кет былай, 
кес-кестемей жолымды!

– Жоқ, көке, бұл заңсыз ғой!
– Не қылған заң? Бұл жерде заң – мына менің қамшым!
– Жібер, Кәрім, – деді Ахат сескенбей. – Білекке жүректі 

жұмсап қайтесің. Білекке білек керек.
– Білек? Мә, білек!
Дүйсебай қолын көтерген күйі қамшысын сілтей алмай тұрып 

қалды. Оны кілт тоқтатқан осы кезде «сөйлес» деп бір бүйірден 
келіп қалған Бейсебай, Сейсенбайлар тобының суыт жүрісі еді. 
Сапар солармен бірге жүр.

– Сауға, болыс, сауға! – деді Бейсебай араға түскенсіп. – 
Апырым-ау, ағайынның әзілінің үстінен шыққанбыз ба? – 
Дүйсебай кейін шегінді. – Елеке, қане, үйге кірейік.

– Мен сыбағамды жедім ғой деймін, – деді Елікбай. – Сізге 
табақтас болмай-ақ қояйын.

– Ей, Жұматай, – деді Бейсебай өзіне ілесіп келген жігіттердің 
біріне. – Онда біздің құданы үйіне апарып сал.

Жұрт екі жарыла бастады. Дүйсебай мен Бейсебай үйге 
кіруге бет алды. Елікбай: «Саған о дүниеде құда болармын», – 
деп бұрылып жүре берді. Ахат: «Дүйсеке!» – деп бастаған сөзін 
аяқтамай, қолын бір сілтеді де, кері бұрылды. «Арыз айтқанда 
көретін күнім осы болса» деп өзіне-өзі сөйлеп барады.

– Ахат, тоқташы, – деді Кәрім оның жолын кес-кестеп. – 
Түсіндірші, бұл не пәле? Елекең маған неге өкпелейді? Мен не 
істедім ол кісіге?

– Кәрім мырза, – деді әлгіден бері басқан ізіне ақы сұраған 
адамдай шіреніп тұрған Сейсенбай. – Қайтесіз бөгеп, бара берсін. 
Әлгі кісіні ата тұтынып жүрген көрінеді ғой. Жеген сыбағасы-
нан бөліп берер.

– Саған да тиер сыбаға асықпасаң. Сонда ана ағаңа бөліп беру-
ді ұмытпа, – деді Ахат.

– Тарт тіліңді!
– Онша ашуланбасаңыз екен, мырза, – деді әлгіден бері 

әңгімеге араласпай тұрған Дос Сейсенбайға жақын келіп. – Сіз 
осы ауылға күйеу болсам деп ниет етіп жүрген жоқпысыз. 
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Тыпыршуыңызды қоймасаңыз, қыздарға айтып, сақалыңызды 
бір талдап жұлғызсақ, бәйбішеңіз шошып жүрер.

– Сен сұмырай қайдан жүрсің-ей, – деді Сейсенбай.
– Мен сенің соңыңнан ілеспей-ақ қояр едім, тек сен де менің 

ізімді баспасаң еді. Өзіңнің далбасаңа жол болсын, қырыққа 
келген «бозбала».

– Қысқарт!
– Немене, қамшың ұзын ба еді, – деді Ахат.
– Саған жетер.
Сейсенбай қамшысын Ахатқа оқтала бергенде араларына 

Дос келіп тұра қалды. Сапар: «Сен де жалғыз емессің», – деген 
ниетін байқатып, жақтаса кетпек боп Сейсенбайға жақын келді. 
Осы кезде ғана үйден шыққан Күлдана оның ниетін дәл түсініп, 
Сапарға тіл қатты:

– Оқыған жігіт, сіз шоқайыңыздың табанын көктеп алған 
боларсыз. Енді абайлаңыз, басы-көзіңіз жарылса, ол уықбаумен 
көктеуге келе қоймас.

Сапар тартынып қалды. Сейсенбай үйге кіріп кетті.
– Кәрім, әлгінде ән сал деп ең, есіткен боларсың, – деді Дос.
Кәрім үн қатқан жоқ. Мең-зең боп тұр. Ойланып тұр.

* * *

Кеш. Кәрім қатар тігілген үйлердің сырт жағында жалғыз 
отыр... Бір тұстан баяу басталған зарлы әннің үні бірте-бірте 
даланы күңірентіп барады. «Ей, зарлаған бұл кім?» деген 
Дүйсебай-дың даусы шықты. Екінші тұстан: «Зарлаған көп. 
Зарлатқан кім деп сұрайтын адам табылмай-ақ кетер ме екен 
өмірден», – деген Достың даусы естіледі. Мұның бәрі Кәрімге 
елес болып қана байқалуда. Ол өз ойымен өзі әлек. «Бұл не 
шым-шытырық? Не боп барады дүние? Ахат не деді? Дос не деп 
кетті? Павелдің халі анау, Заданы зарлатпақ. Елікбайды көзімше 
еңіретті. Маған не деді? «Сен де ұр» деді-ау. Айтуға қақысы бар. 
Мен кіммін сонда? Неге оқыдым, не бермекпін еліме? Менің 
беремін деген ілімімнің тоз-тозы шыққан жоқ па? Бүгінгі тартыс – 
жай тартыс емес, бұл мансап, билік, абырой үшін талас емес. Бұл 
өмір үшін күрес қой. «Менің орным қайда, не істеуім керек?».
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Кәрім әлі ой үстінде.
Дүйсебай, Сейсенбай, молда үйде отыр. Сапар да осында. 

Олар өздерінше жоспар құруда.
– Неткен ынжық, боркемік ең, Сейсенбай! Қыз көнбеді 

дегенді қайдан шығардың? Қызға үйге кіргенше білектің күші 
мен бойдың қаруын жұмсамайтын ба еді қазақ? Үйге кірген соң – 
қамшы. Бір қызға әлің келмеді ме? Қасқыр тартқан тоқтыдай 
етіп бір мінбейсің бе кеудесіне қонжиып. Болды емес пе, сонан 
соң, – деді Дүйсебай.

– Солай етейін бе? Қап бәлем, енді алтыбақан болсын, сонда 
көрер сұлу қыз қайдан барып шыққанын сопаң етіп, – деді 
Сейсенбай.

– Сапаржан, алтыбақанды сен ұйымдастыр. Сейсенбай сонда 
әрекет етсін, – деді Дүйсебай.

– Әрекет етемін мен, былайша әрекет етемін! – деді Сейсен-
бай көздері аларып, саусақтарын шеңгелдеп, аузынан түкірігі 
шашырап.

* * *

Алыста мұнартып тау көрініп тұр. Сол таудан баспалдақ се-
кілденіп бірте-бірте төмендей түскен төбелер мына жазыққа 
келгенде тіптен аласаланып, ойлы-қырлы жота жерге айналған. 
Осы жазықтықта айдын көл. Көлдің бір шеті жарқабақтанып ба-
рып, әлгі баспалдақ секілденген төбелер мен қыраттарға тіреліп 
жатыр. Екінші жағасы жазық даланың еншісіне тиіпті. Көлдің 
бойын жағалай ағаш өскен. Олар да түрлі-түрлі. Жазықтың 
жағындағы жағада тал мен жиде, ал тау жағында – ұшқат пен 
доланадан басталып, аршамен бітеді. Осы көлдің жағасында 
Зада мен Назым отыр. Мезгіл ымырт. Заданың жүзінен еш нәрсе 
аңғаруға болмайды – сабырлы, ал Назымның іштей толқып 
отырғаны көзінен де, жүзінен де көрініп тұр. Ақыры шыдамады, 
тіл қатты:

– Зада, мен сенен бір нәрсе сұрасам, ренжімейсің бе? – деп бір 
тоқталды Назым. Сонан соң Заданың жауабын күтпей өз сөзін өзі 
және нығыздай түсті. – Ренжімейсің, ә?
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Зада Назымның сөзіне көп көңіл бөле қойған жоқ. Әлгі 
қалпынан өзгермеген күйі:

– Неге ренжиін, Наз, айта ғой, – деді.
–  Сен ше... сен, – деді Назым даусын созып. Айтар сөзін 

қайта-қайта ойша жұптап отырғаны қарлыққан үнінен сезіліп 
тұр. – Сен ертең... бір күні... біздің ауылға барғанда мені осылай 
атайсың ба?

Зада әлі де Назымның сөзінің байыбына бара алмай отыр. 
Сондықтан:

– Енді қалай атаймын? Мен сені әр ауылда әр түрлі атап жүр 
ме едім, – деді.

– Жоқ, мен басқаны айтамын, – деді Назым өз ойын жеткізіп 
айта алмағанына өзі қысылып. – Сен маған жеңге болғанда 
деймін...

– Қойшы... – Зада селк ете қалды. Назымның бетіне жалт 
қарады да және көзін тайдырып кетті. Сонан соң барып 
салмақпен сөзін қайта жалғады. – Әйтсе де несіне қысыламын. 
Бұл тағдырдың заңы ғой. Тек бұлай атауға болмас. Ата салтын 
қайтіп аттап өтеміз.

Назым төмен қарап, біраз үнсіз отырды. Сонан соң өз шешімін 
жайып салды:

– Ал «бикеш» деген сөз маған ұнамайды. Несі жақсы оның? 
«Наз»дегенің қандай жақсы, қандай әсем... Айтпақшы, сәлем де 
жасаймысың?

– Солай болар.
Назым және ойланып қалды. Заданың жауабына көңілі тол-

ған жоқ, қарсы дау айтқысы келді. Тек көкірегіне ұялаған басқа 
бір ой оны айтқызбай тастады. Енді сол ойын жайып салмақ 
болды, бірақ алыстан орағытты.

– Задаш, және бір нәрсе сұрайын ба? Тек күлмесең ғана 
айтамын.

– Айта ғой, Наз, күлмеймін.
– Задаш деймін, осы Кәрім қандай жігіт?
Заданың жүзі енді ғана өзгеріп сала берді. Ол Назымның 

бетіне тесіле қарады. Назым төмен үңілді. Зада оны аялай 
құшақтады.
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– Оны неге сұрадың? Өзің де көріп жүрген жоқсың ба? Әлде 
басқа бір сыры бар ма?

Назым қысылып отыр. Осы бір әңгіменің шетін шығарғанына 
енді өзі ренжіп отырған сияқты.

– Қойшы, – деді ол төмен қараған күйі. – Әншейін сұраймын 
да көкемнің жолдасы болған соң.

Зада сабырлана қалды. Өзі де алып-ұшып, балбырап тұрған 
көңілді одан ары елжірете бергісі келмеді. Бірақ оның бетін 
қайтарғысы да келмеді. Сондықтан салмақпен жауап берді.

– Мен де әзілге айтып отырмын ғой, Наз. Кәрім – жақсы жігіт, 
тіптен өте жақсы жігіт. Бар адамды бауырындай көреді. Жұрт-
тан бөлінгісі келмейді...

Зада сөзінің аяғын Назымнан гөрі өзіне арнап айтқандай 
болды. Ол және қиялға шома бастап еді. Бұлардың ту сыртынан 
жақындап келе жатқан Дос Заданың соңғы сөзін естіп қалды. Сол 
себеп болды ма, әлде басқа себебі бар ма, әйтеуір, айналасына 
жалтақ-жалтақ қарап алып, бірден Назымға үн қатты.

– Назым, осы кезге дейін Күлдана көрінбейді. Үй жағына 
барып қайтсақ қайтеді.

– Мақұл, – деді Наз.
– Мен ше, – деді Зада. – Мен жалғыз қаламын ба?
–  Сені қасқыр жер деймісің? – деді Дос сөзін қуақыланды-

рып. – Оған да жан керек шығар – қаймығар азуынан Ахаттың. 
Жүр кеттік, Назым.

Дос басқа сөз айтуға мұршасын келтірмей, Назымның қо-
лынан жетектеп, сүйрелей жөнелді. Орнынан Назыммен қосы-
ла түрегелген Зада талға сүйеніп тұрып қалды. Ойланып тұр.

– Иә, қасқыр, қасқыр. Қасқыр дейтін аңдып жүр, – деді ол 
әлгіндегі Достың сөзіне жармасып. – Не екенсің өмірім. Апам 
өлерінде: «Қарағым, енді өз тағдырыңды өзің ойла. Сенің 
қорғаушың да, қолдаушың да жалғыз әкең», – деп еді. Мені 
қорғаймын деп басын жарғызды. Ендігі күні не болар екен? Кім 
қорғайды біздің бақытымызды?

Зада өз ойымен өзі болып тұрып, қасына келіп қалған Ахатты 
байқаған жоқ еді. Ал Ахат болса Заданың зарлы шыққан соңғы 
сөздерін анық есітті. Сондықтан дем бере сөйледі.
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– Өзіміз қорғаймыз, Задаш. Біздің қолдаушымыз – білегіміз, 
қорғаушымыз – жүрегіміз. Неге сонша қамықтың?

– Қамықпауға не хал бар, Ахат, – деді Зада Ахаттың иығына 
қолын қойып. Айналаңа қарашы. Болыстың да, байдың да, 
молданың да, бидің де көзіне шыққан сүйел болдым ғой мен. 
Қайда барсам – жау, қайда барсам – дау. Осы бір соңғы күндері 
бізге орнай қалған мамыршылықтың өзі қазылып жатқан ор 
ма деп қорқамын. Олар құтырған қасқыр ғой, бір соқтықпай 
басылуы қисынсыз... Тек түбі қайырлы болғай.

– Жоқ, Задаш, сен түгел көрмепсің, айналаңа қайта қарашы. 
Ана асқар шың бізге басын иіп тұр. Мына айдын көл де қол 
бұлғап тұрғандай. Аспандағы ай ажарланып, бізге жымың 
қағады. Сонау қалың орман бізге қойнын ашып тұрғандай. Әсем 
табиғат тербетіп, өмір бізді өзіне шақырады. Қара дауыл қайта 
соқса қарсы қояр күшіміз – адал махаббатымыз бен жалынды 
жүрегіміз болсын. Жүрекке әмір жүрмейді. Қамықпа, Задашым! 
Ал олар болса, әбес басқанын түсінген болар, олар да адам ғой, – 
деді Ахат.

– Адам ба? Қайдам? – деп біраз үнсіз тұрды Зада. – Не десең 
де айтқаныңа көнген жанмын, Ахат. Мен қайтпаймын сертімнен. 
Жар болсам, саған жар болам, болмаса маған қабір анау түпсіз 
құз немесе мына терең ор болар.

Заданың мына сөздері Ахаттың жүрегін балқытып жіберді. 
Әлгінде ғана қаталданып, өжеттеніп тұрған денесі балбырап 
кеткендей болды. Ол құшырланып Заданы құшақтай алды. 
Тіптен қастарына жақын келіп қалған Досты байқаған да жоқ.

– Өмірді айтшы, Задаш, өмірді! – деді ол Заданы аймалап.
– Оу, сүйер көбейсін! – деді Дос оқыстан.
Зада Ахаттың құшағынан сытылып шығып, ыршып түсті. 

Досты даусынан таныған Ахат:
– Дос-ай, зәремізді алдың ғой, – деді.
– Е, немене, – деді Дос бұл әлі саған аз деген сыңай байқа-

тып. – Зада менің нағашы қарындасым емес пе? Бұл сенен алған 
қыз көрсетерім болсын. Әлі асықпа, ірге басар, шаш сипатар, 
ошақ қазар, боза пұл дейтіндер толып жатыр. Егер жүгіріп 
барып, бір жеңгемнен сұрап келе қойсам, одан да көп болады.
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– Соның бәрін бір-ақ ала қойсаң қайтеді, – деді Ахат кү-
лімсіреп.

– Тапқан екенсің, – деді Дос мысқылдай күлген боп. – Онан 
соң жеткізе алмай, ата жолын бұздың дегізіп, қай жеңгеммен 
итше ырылдасып жатайын. Қайта мен мұртымды шиырып, 
сырттарыңнан қызығына қарап тұрмаймын ба? Әсіресе шашу 
шашқан кезде көрсең... Дәнге таласқан балапан секілді...

Зада бұдан ары шыдай алмады – мырс етіп күліп жіберді. 
Дос Задаға жалт бұрылды. Көзі ойнақшып, жүзі күлімсіреп 
тұр. Заданың көңіл хошы өзгеріп қалғанын байқай қойды. 
Араларында орнай қалған осы бір сәтті соза түсу үшін ол енді 
мысқылын Заданың өзіне қадады.

– Сен де асықпа. Саған да табылады, – деді ол. – Білезік-
сақина сұрағандарға үлестіру үшін үсті-басыңа бір батпан 
күміс артып береміз. Басыңа алты шаршы ала орамал жабамыз. 
Қыздар құдіреті, бір қыздың қойнына жатуға бір төбе қыз 
келеді. Қайсысына жетеді бір қойың. Тіптен май қайнатымнан 
жатқанның өзінде апта керек шығар...

– Қойшы, Дос, ата салтына қарсы ауыз ашпашы, – деді Зада 
жүзі күрең тартып. – «Павелдің тамыры, Павелдің тамыры» 
деген сөзді есіткен сайын жоның көтеріліп, жүгенің сыпырылып 
барады ғой, жүдә.

Дос ойланып қалды. Әлгіндегі ойнақы көңілі басылып, 
сабасына түсейін деді. Задаға салмақпен жауап берді.

– Салттан аттап мені құдай ұрды дейсің бе? – деді ол. – Тек 
әзілге айтып жатқаным ғой. Әйтпесе тойларың болған күні сол 
салттың бәрін өз қолыммен атқарамын.

– Ай, Дос, Дос-ай, – деді Ахат. – Сенің атыңды Дос деп бекер 
қоймаған ғой.

– Е, немене, мені бір әулие болсын депті деймісің.
– Задаш, – деді Ахат енді Задаға бұрылып. – Сен мұның 

атының қалай қойылғанын білемісің?
– Білмеймін.
– Онда тыңда. Бір кезде Достың әкесіне бір жақсы ат бітіпті...
Дос шыдап тұра алмады. Ойнақы мінезіне қайта басты. 

Ахаттың сөзін бір бөліп қалды.
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– Ол кез менің дүниеге келу-келмеуім әлі шешілмеген 
мезгіл...

– Иә, ертеректе, – деді Ахат өз сөзін жалғастырып. – Соған 
қызыққан бір би Достың әкесімен дос болғысы келгенін сездіре-
ді. Келіп-кетіп қоймайды, атыңды бермесең де дос боламын 
деп өзеурейді. Және бір жолы келгенде Дос туылған күн екен. 
Қуанғаннан есі кеткен әке аттың шылбырын әлгі биге ұстатады 
да, ұлым сол досымдай би болсын деп сәбидің атын Дос қояды.

– Сонан соң? – деп сұрады мына әңгімені ұйып тыңдап тұрған 
Зада.

– Сонан саң не болушы еді, – деп жауапты Ахаттың орнына 
Достың өзі береді. – Шамасы, бір үйге бір Дос жетер деген болу 
керек, өйткені сол күннен бастап әлгі би-дос біздің үйге ат ізін 
салмай кетіпті.

– Ал сен ше? – деді Зада.
– Мен бе? Мен шынымен-ақ «би» болдым. Тек менің билігім 

екі аяқ пен тілге ғана жүреді. Билікті қалай айтсам, солай 
қимылдайды. Алға десем алға жүреді, артқа десем артқа тарта-
ды. Дегенмен талатын болу керек сорлылар – кейде титықтап 
орындарынан қозғала алмай қалады...

– Рахмет, Дос. Көңілді сергіттің ғой, ептеп, – деді Ахат Достың 
мінезіне шынымен риза болып, қолын иығына салып.

– Тасып бара жатқан көңілдерің сабасына түсейін деді ме, 
әйтеуір, – деді Дос екеуіне кезек қарап. – Жаңа бірің айға мініп, 
бірің жұлдыз құшып жүргенде махаббаттың буына елітіп, жерге 
құлап түсіп, бір жерлеріңді майып етіп алмасаңдар игі еді деп 
қорқып едім. Құдайға шүкір, ол азаптан құтылдыңдар білем.

Зада Достың алдына бір тосқауыл қоймаса, ол және бірдемені 
шығарар деп қауіптенді. Сондықтан:

– Күлдананы таптыңдар ма? – деді әңгімені басқа жаққа 
аудармақ боп.

– Ол қайда кетіпті? – деді Дос елеңдеп.
– Әлгінде ғана соны іздеуге Назымды ертіп кетпеп пе едің?
– Е, ұмытып барады екенмін ғой, – деді Дос енді сабасына 

түсіп. – Мен Ахаттың осылай қарай келе жатқанын байқап, 
Күлдананы желеу етіп едім ғой жай.

– Назым қайда?
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– Осында. Әлгінде Кәрім келіп, ойынға қатыса алмайтынын 
айтып, кешірім сұрап кетті. Назым бірге болатын. Ойынның өзі 
әлгі Кәріммен бірге келген Сапар дейтін жігіттің өтініші бойын-
ша ұйымдасып жатса керек.

– Кәрім қатыспайды?! – деді Ахат бірден әбіржіп, басқа сөзге 
көңіл бөлмей. – Неге олай етті екен, ә? Әлде, сырқаттанып қалды 
ма екен? Өкінішті, өкінішті...

* * *

Алтыбақан орнатылған алаң. Ымырт. Жастар ду-думан. Көп-
шіліктің ішінде Зада, Ахат, Күлдана, Назым, Дос, Сапарлар жүр. 
Жастар алаңдап, тұс-тұсына жиі-жиі қарай береді. Бұлардың 
және біреулерді күтіп тұрғаны сезіледі. Әсіресе жан-жағына 
алаңдап, бір орнында тұра алмай, тыпыршып жүрген – Сапар. 
Осыны байқаған Күлдана оқыстан:

– Өзіміз-ақ бастай берейік. Несіне күтеміз? – деді.
Сапар Күлданаға жалт бұрылды. Бірақ үн қатып үлгермеді. 

Сейсенбай бастаған бір топ жігіт келіп қалып еді. Солардың 
ішінен бір жігіт қамшысын көкірегіне көлденең ұстап, басын 
иіп:

– Рұқсат болса, топтарыңызға бізді де алсаңыздар, – деді.
Сапарға тіл қатпақ болып оқтала берген Күлдана мына жігіттің 

мінезін көрген соң күрт өзгерді. Сөзін соған арнады.
– Әдеттеріңізге баспасаңыздар, рұқсат.
– Өткенімізге өкініштіміз, келешекте келісті болармыз, – деді 

әлгі жігіт.
– Көрерміз, – деді Дос.
Сапарға мына сөз жарыстыру ұнамай тұр. Ол және бір нәрсе-

нің ұшқыны шығып кете ме деп сескенуде. Сондықтан тезірек 
сөзге араласуды жөн көрді.

– Құрметті достар! Біздерге деген құрметтеріңізге құлдық. 
Бүгіннен бастап мына Сейсекеңдер де достық жүрегін ұсынады. 
Сіздердің өмірлеріңіз жарасты болуына себім тисе, өзімді өмір 
бойы бақытты санап өтемін.

– Қарсы болмасаңыздар, бүгін ойын билігін осы Сапар мырза 
жүргізсе қайтеді, – деді әлгі кешірім сұраған жігіт.
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– Бастасын: құптаймыз, – деді көпшіліктің ішінен бірнеше 
адам.

– Онда менің өз ұсынысым бар, – деді Сапар. – Бүгінгі 
кешке Кәрім қатыспайтын болды. Осы кезге дейін Павелдер да 
жоқ. Бірінші ұсынысым: қалайда Павелді шақыртсақ. Сөйтіп, 
өткендегі ренішті біржола жойсақ. Ол үшін ең жақын досы Ахат 
барып ертіп келсін.

– Келсін Павел, келсін, – деді бір жігіт. – Тек басқа біреуміз 
барсақ қайтеді.

– Жоқ, мен өзім барамын, – деді Ахат топтан бөлініп кетіп 
бара жатып. Оның айтқанынан қайтпайтынын білетін жастар 
қайтып үн қатқан жоқ.

– Екінші ұсынысым, – деді Сапар кетіп бара жатқан Ахаттың 
соңынан қарап тұрып, – ең алдымен жасырынбақ ойнайық.

– Іздеуші сіз болыңыз, – деді Күлдана.
– Құп болады, – деді Сапар. – Тек маған қыздардан серік 

қалсын. Оны өзім айтайын – Зада.
Өз атын есіткенде Зада селк ете қалды. Қасында тұрған Дос 

баяу білегінен ұстап, «қорықпа, бара бер» деген сыңай байқатты. 
Зада амалсыз Сапардың қасына келіп тұрды.

– Ал, жасырыныңыздар, – деді Сапар. – Тек алысырақ кетіңдер. 
Әйтпесе ес жидырмай қоярсыңдар.

Жастар жапа-тармағай тарап жатыр. Дос Сейсенбайға жақын 
келіп, қолынан алып, шетке қарай сүйреп еді, анау тартыншақ-
тап жүрмей қойды. Дос сәл бөгеліп тұрды да жеке кетті. Деген-
мен мәреден онша ұзамай, бір төмпешіктің панасына жасырына 
қойды. Осы тұстан мәре анық көрініп тұр.

– Ал іздеуді бастадық, – деді Сапар дауыстап. Сонан соң Задаға 
қарап: – Сіз мәреде болыңыз, мен жасырынғандарды іздейін, – 
деді.

Сапар мәреден ұзай бастады. Ол Сейсенбай жатқан тұстан 
өтіп кетті. Осы кезде Сейсенбаймен бірге келген жігіттердің 
бірі мәреге ұмтылған боп Заданың қарсы алдына келді. Зада 
ол жігітті ұстай алды. «Тұтқынға» түскен жігіт ойын шартына 
мойын ұсынған боп жерге жайғасып отырды. Қолын қойнына 
салды. Осының бәрін байқап жатқан Сейсенбай орнынан жылдам 
көтерілді де, мәреге қарай тұра жүгірді. Зада оны ұстамақ болып 
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қолына жармаса бергенде анау өзіне бас салды. Әлгінде ұсталған 
жігіт қарғып тұрып, Сейсенбайға болыса кетті. Және бір жігіт 
жүгіріп келді. Олар Заданың қолын қайырып, аузына шүберек 
тығып, сүйрелей жөнелді. Орнынан оқша атылған Дос келіп, 
Сейсенбай жігіттерінің бірін ұрып жықты. Бірақ өзі де соққыдан 
құлады. Дегенмен ол: «Ахат, айырылдық!» – деп дауыстап 
үлгерді. Ащы шыққан дауысты есітіп, айналадан мәреге қарай 
жүгіріп келе жатқан жастарды байқаған Сапар жұрттан бұрын 
келіп, Досты құшақтады. Қараңғыдан: «Ахат!» – деген Заданың 
даусы бір естіліп қалды. Жігіттер солай қарай жүгірді. Қыздар 
Достың қасында қалды.

– Сапар мырза, сіз де барсаңызшы ана жаққа, – деді Күлдана. 
Сапар айналасына жалтаң-жалтаң қарады да:

– Қайда? А... Солай ма? Ай, Дос, бауырым-ай, қайда кетіп еді 
әлгі сұм? – деп жүгіре жөнелді.

Қыздардың бәрі үрейлі. Әсіресе дегбірсізденіп жүрген – 
Назым. Ол Достың о жағына бір, бұ жағына бір шығып, безек 
қақты.

– Ағатайым, ағатайым...
– Жетер, Наз. Су әкеліңдерші одан да, – деп Күлдана басу 

айтты.
Біреу су әкеліп, Достың бетіне шашты. Жақын жерден дабыр-

дұбыр дауыс естіле бастады. Заданы көтеріп жігіттер келді. Ол 
сұлық жатыр. Оның да бетіне су шашты. Зада терең дем алды.

– Қап, әлгі Сейсенбай итті қолдан шығарып алғанымызды 
қарашы, – деді Заданы көтеріп келген жігіттердің бірі. – Соны 
іздеймін деп жүріп, басқаларынан да айырылып қалдық.

– Жоқ, ол кеткен жоқ. Міне, Сейсенбай, – деген Павелдің 
даусын есіткенде жұрт түгелімен солай бұрылды. Олар қолына 
балта ұстаған Павелдің алдында сүмірейіп тұрған Сейсенбайды 
көргенде, бір сәт алдарында жатқан Дос пен Заданы ұмытып, үн-
түнсіз тұрып қалды. Әлгінде өкініш білдірген жігіт Сейсенбайға 
тұра ұмтылғанда барып, естерін жаңа жиғандай легімен 
қозғалып, солай қарай бір-екі қадам басты. Бірақ Павел топ 
бастаған жігіттің алдына көлденең тұра қалып және үн қатты. – 
Тоқта, бауырым, бұл мырза сыбағасын алды. Қайтесің қол тигі-
зіп бәлеге, ертең өзіңе күйе болып жағылып жүрер.
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Өзінше қатуланған боп, әлі де Достың қасында отырған Сапар 
орнынан көтерілді.

– Онда маған жібер!
– Болмас, Сапар мырза, – деді оның да алдын кес-кестеп 

Павел. – Екі мырзаның ерегесіне де, түбінде айыпты біз болып 
шығамыз ғой. Кейін жеке сөйлесерсіздер. Қазірше, құдай үшін, 
тие көрмеңіз.

Осы кезде өзіне-өзі келіп қалған Дос басын көтеріп, қасында 
сұлық жатқан Заданы байқап, соның бетіне үңілді.

– Зада... Не болды?
– Ағатайым, еш жеріңіз майып болған жоқ па? Задаш, Задаш, 

тұршы... – деп Назым әлі әбіржіп жүр.
Зада ақырын басын көтеріп, айналасына көз салды.
– Ахат, Дос, бармысыңдар... Уһ, басыма қара түнек орнағандай 

болып еді... Құтқарған қайсың?.. Рақмет, бәріңе.
Павелдің алдында басын төмен салбыратып, кірпіктерін 

жыпылықтатып, сүмірейіп тұрған Сейсенбайды Дос әлгінде 
байқаған. Енді шап беріп қолынан ұстай алды да, сілке тартып 
қалып, Заданың алдына етпетінен жықты.

– Саған керегі Зада еді ғой. Міне, ол, алдыңда отыр. Тәжім ет, 
аяғына!

Зада Сейсенбайды енді байқады. Шошып кетті. Екі қолын 
жерге таяп, бір қадам кейін ысырылды.

– Ойбай!.. Бұл сұмырай әлі жүр ме еді мұнда?! – деді де, бе-
тіне түкіріп жіберді. – Кет, малғұн, жоғал! Құртыңдар мынаны, 
Дос...

– Қазір, – деді орнынан көтерілген Дос Павелдің қолынан 
балтасын алып. – Ал, мырза, иманыңды үйіре бер.

Сейсенбай Достың қолындағы балтаны көргенде зәресі ұшты. 
Жан-жағына жалтақ-жалтақ қарайды. Демеу болар ешкімді 
таппаған соң, жалбарына бастады.

– Ойбай, бауырым, кешіре көріңдер, жанымды қиыңдар...
– Ей, тоқтат, қыңсылауыңды, – деді Дос зекіріп. – Қайтала 

менің сөзімді. Әйтпесе арашашың Павел болмақ түгілі, пері 
болса да көзіңді жер бетінен құртам. Ал баста: «Мен – Бейсебай 
озбырдың інісі есалаң Сейсенбай. – Сейсенбай оның сөзін дауысы 
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қырылдап, амалсыз қайталады. – Алланың... Тоқта, сенің құда-
йың бар деймісің мал тұрғанда? Былай де: Қорадағы қойыммен, 
жырадағы жылқыммен ант етемін. – Сейсенбай қайталауда. – 
Ендігәрі Заданың атын атасам, тілім кесілсін, Досты көрсем, көзім 
ақсын, жастарға жаманшылық ойласам, жаным шықсын. – Сейсен-
бай қайталауда. – Ендігәрі Заданың атын атасам, тілім кесілсін, 
Досты көрсем, көзім ақсын, жастарға жаманшылық ойласам, 
жаным шықсын. – Сейсенбай қайталауда. – Ал мен аумин дейін. – 
Сейсенбай Достың соңғы сөздерінің байыбына бармай, мұны да 
қайталай бастады. – Жетеді. Сенің иманыңды үйіріп жатқан мен 
ғой. Өлер адам өзіне бата оқушы ма еді?

Әлгіден бері Достың сөзін бұлжытпай қайталап тұрған 
Сейсенбай «өлім» деген сөзді есіткенде есеңгіреп қалды. Алға-
шында онша байыбына бара қоймаса керек. Сондықтан:

– Өлер адам? – деді. Сонан соң барып: – Ойбай! – деп айқай 
салды.

Дос жиіркеніп кетті. Көкіректегі ашу тарап, денесі селсоқ 
тартты. Дегенмен Сейсенбайға өктем сөйледі.

– Тұр орныңнан! Жоғал! Сені өлтірудің өзі де жиіркенішті 
шығар.

– Мырза, орныңыздан тұрыңыз, – деп сөзге Павел аралас-
ты. – Жеке кездескенде сіз мықты болсаңыз да, біріккенде біз 
мықтымыз. Осыны есіңізге мықтап ұстаңыз. Қайта ұрынушы 
болмаңыз. Қалаға хабаршы кеткен. Ол жақта не болып жатқанын 
анық біліп алсақ, халіңіз бұдан да мүшкіл болар. Қазірше қалт-
құлт етіп жүре тұрыңыз.

– Құлдық, құлдық! – деді екі қолын кеудесіне қусырып, 
орнынан көтерілген Сейсенбай. – Құриын ба? Қарамды ба-
тырайын ба? Құп болады.

–  Солай етіңіз. Ал маған өзіңіз ұрындыңыз. Өкпелемессіз, 
бармағым батып кетсе. Мына Сапар мырза апарып салсын. 
Әйтпесе және таяқ жеп жүрерсіз.

Сейсенбай топтан бөліне бастады. Сапарға жалтақ-жалтақ 
қарайды. Оның кеткісі жоқ. Бірақ Павелдің сөзін екі етуден 
қаймықты. Әп-сәтте екеуі қараңғыға сүңгіп жоқ болды.

– Саған да тиісті ме бұл сұмырай? – деді кеткендердің соңы-
нан қарап тұрған Дос енді Павелге бұрылып.

22-269
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– Ие, мен көл жағасынан келе жатқанмын. Сендердің 
бірің деп ойласа керек, тұра ұмтылды. Байқаусызда мен де 
бармағымды батырып-батырып алдым-ау деймін. Сонан соң 
сендердің дауыстарыңды естіп, бір жанжалдың болғанын сездім 
де, осында айдап келдім...

Павелдің сөзін алқына жүгіріп келген Ахат бөліп жіберді. 
Ол анық-қанығын білмесе де, әйтеуір, бір топалаңның болғанын 
сезсе керек – екі иығынан дем алып тұр.

– Не болды, Задаш? Бұл не, Дос? – деді ол Заданың қасына 
отыра кетіп.

– Көке, – деді өксігін баса алмай отырған Назым Ахатты 
құшақтап. – Жаңа неге кетіп қалдың бұл жерден? Зададан 
айырылып қала жаздадық қой... Сейсенбайлар алып қашып кете 
жаздады. Дос ағатайымды таяққа жығып кетті... Енді кетпеші...

Ахат бар жағдайға бірден түсінді. Сондықтан қайтып 
еш нәрсе сұраған жоқ. Өзгелер де үн қатпады. Назымның 
айтқаны жеткілікті болар деп шамалады. Бір сәт орнай қалған 
тыныштықты Дос бұзды:

– Жігіттер, маған бір ой келіп тұр. Жар-жар айтсақ қайтеді.
– Саған бірдеменің салқыны тиген болар, – деді Күлдана 

Достың мінезіне қанша қанықпын десе де, мына сөзіне таңданып. 
Әлде жаңағы тиген жұдырық басыңды айналдырып, миыңды 
шайқап кетті ме?

– Данаш-ау, неге түсінбейсің? – деді Дос. – Қайта сол жұ-
дырық менің есімді орнына келтірген жоқ па? Мен білсем. бұл 
тек тойдың боладысы. Ал той енді басталады. Ал ол бір басталса, 
тоқтату қиынға түсіп жүрмесе деп тұрмын ғой. Менің айтарым: 
мына қауышқан құшақ қайта жазылмаса!

– Оның дұрыс, Дос, – деді Павел. – Олар өз мақсаттарынан 
қайтпайды. Құрылған тор сол қалпы құрулы тұр. Біз оны 
ыдырата алғанымыз жоқ. Қазылған ор сол күйі – көмілген жоқ.

– Сондықтан емес пе, менің зар қақсап тұрғаным. Сол торды 
талқандау керек. Талқандағанда дәл бүгін талқандау керек. Ол 
үшін той жасайық.

– Ол қандай той? – деді Назым.
– Сенің ағаң мен жеңгеңнің тойы.
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– Қойшы, Дос!... – деді Зада.
– Е, не болып қапты сонша шошитын? Жеңге болмай өтермін 

дейсің бе бұл өмірден? – деді Дос.
Жастар ду күлді. Зада именіп төмен қарады. Ахат ойланып 

тұр. Ешкімге тіктеп көз салмайды. Өзімен-өзі сырласып тұр. 
Аздан соң ол сөзін салмақпен бастады:

– Рахмет, достар. Несін жасырайық, түбінде жария болмай 
қалмайтын іс болған соң. Тек тойды мына топалаңда қалай 
жасаймыз?

Ахаттың ойын Павел бірден түсіне қойды.
– Той жасау қашпас, – деді ол. – Уақытша көзтаса бола 

тұрғандарың дұрыс. Менің тілегімді қабыл етсеңдер, біздікіне 
жүріңдер...

– Жо-жоқ, – деді Павелдің сөзін аяқтатпай, өз ойын кесіп 
айтып. – Өз дауымыз аз болғандай, «кәпір болды» дегенді қосып 
алармыз.

– Мен біздікі деп өз үйімді айтып тұрғаным жоқ, Дос, – деді 
Павел Достың ойын түсініп. – Ана тау неге тұр бізге қалқан 
болмаса, мына орман несіне бітті бізді қойнына алмаса?! Үйде 
де, түзде де бола тұрарсыңдар. Аз күнде басылар айқай-сүрең 
аласапыран, сонан соң келерсіңдер үйлеріңе. Қаладан менің 
інім келген. Ол да біраз жақсылықтың нышанын айтты... Павел 
ағзамның артынан енді бай-болыс түгел тайып тұратын күн 
жақын дейді.

– Осы шешім дұрыс, – деді жігіттердің бірі. – Ал, Дос, айта бер 
беташарыңды.

Дос бұл ұсынысты екі еткен жоқ. Павел ұстап келген таяқты 
қолына ала салып, сыпырта жөнелді.

Ау, келін, келін, келіп тұр,
Қойнына таудың еніп тұр.
Қосылдым деп теңіме
Айнымасқа сертінен
Құрбы менен құрдасқа,
Мұңын айтып сырласқа
Уәдесін беріп тұр.
Ау, келін, келін, келіңіз,
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Елге сәлем беріңіз,
Жақсысы мен нашарын,
Ілгері қадам басарын,
Таудан да биік асарын,
Қорашсынбай, қомсынбай,
Бауырындай көріңіз...
Ескертемін, келінжан:
Датқаға көзді салмағын,
Болыстың тілін алмағын.
Ұялдым деп, көндім деп,
Қатардан кейін қалмағын.
Жаман іске өлсең де
Жаның үшін бармағын...

Дос осы сөздерден соң даусын құбылтып, біраз тұрды. Ай-
наласына көз салып алды. Сонан соң:

Сен үшін сәлем жасайын,
Түсіп тұр маған салмағың! –

деп оң қолын көкірегіне қусырып, көпшілікке қарап тәжім етті. 
Жұрт ду күлді. Ерніне күлкі үйірілмеген – жалғыз ғана Күлдана. 
Оның құрбысына деген қуанышы көкірегіне сыймай, өзі толқып 
тұрған. Сондықтан жастарға қарап:

– Құрбыларым-ай, өміріміз осылай қуанышта, көңіліміз әр 
кезде жұбанышта өтсінші! – деген сөзді даусы дірілдеп әрең 
айтты.

* * *

Дүйсебайдың үйі. Үй ішіндегі жиһаз мол болғанмен бей-
берекет. Төрде үй иесі жастыққа жантайып жатыр. Оң жағында – 
молда отыр. Одан төменіректе, босағаға жақын жерде және біреу 
отыр. Сырттан Сапар жүгіре кірді.

– Дүйсеке-ау, сұмдық болды, сұмдық. Ахат пен Зада қашып 
кетті.
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Дүйсебай басын жастықтан жұлып алды. Қос құлағы еді-
рейіп, көзі шарасынан шығып барады. Молда ары-бері қоз-
ғалақтап, не істерін білмей аласұрды. Дегенмен алдымен үн 
қатқан сол болды.

– Не дейді? Зада?.. Ахат? Қалайша?.. Қашан?
Дүйсебай кеудесін көтерген күйі үн-түнсіз мелшиіп отыр. 

Соның бетіне жалтақ-жалтақ қараған молда және үн қатты.
– Енді қайттік? Анықтап айтшы, анықтап.
Сапар шаңырақтарын шарт сындырған суық хабарын бірден 

жайып салғанмен, молданың қимылын жіті бақылап отырған. 
Мына түрін көргенде өзіне-өзі риза болып ішінен: «Әдетте 
ақылшы болып шыға келуші едің, тұйыққа тірелген жерің осы 
болар, бәлем!» – деп қойды. Бірақ алып келген хабары есіне 
түскенде өзі де қипақтай бастады. Сөзін қысқа қайырып, үзіп-
үзіп айтты.

– Ойын ойнадық. Сейсенбай келді. Заданы алып қашпақ 
болған жерде ұсталып қалды...

– Ақымақ! – деді Дүйсебай әлгіден бері үнсіз отырғанда тілі-
нің ұшына жиған заһарын осы сөзге түгел құйып.

– Хайуан! – деді молда одан қалыспай, бетіне жалтақтап.
– Иә, иә, ақымақ, – деді Сапар Дүйсебайға қарап. – Хайуан! – 

деді содан соң молдаға қарап. – Жігіттер де өзін тойдырды-ай 
топыраққа. Мен бәрін тәп-тәуір-ақ ұйымдастырып едім, өзі 
қорбаңдап қолға түсіп жүрген.

Дүйсебай іргеде отырған нөкеріне белгі берді, ол «бәрін 
түсіндім» дегендей қолын қусырып, сыртқа шығып кетті. Сонан 
соң Сапарға қарап:

– Олар кімдер? – деді.
– Дос, Павел...
– Дос? – деді Дүйсебай.
–  Павел? – деді молда. – Мен сол кәпірден қорқамын. Осылар 

жүрген жерде тыныштық жоқ.
Дүйсебай түтігіп орнынан тұрды да, Сапарға қарай бір қадам 

басты.
– Сендер қайда болдыңдар? Дос... Павел... Өңкей жалаң-

аяқтардан таяқ жеп жүрген сұмырайлар. – Сапар үрейленіп 
кейін шегінді. – Қайда кетті ол қашқындар?
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– Білмеймін, ақсақал, – деді Сапар. – Мен араларында жалғыз 
қалуға батылым жетпеді. Шетірек болдым. Соңынан жігіттердің 
бірінен сұрап білгенім: – Зада Ахатқа ілесіп кетіпті.

– Батылым жетпеді, – деді Дүйсебай Сапардың сөзін мыс-
қылдай қайталап. Дегенмен сабасына түсейін деді. – Неге 
батылың жетпейді сенің? Жалаңаяқтардан жасқанып, әлден бас 
сауғалап жүрсең, маған қалай песір боласың?

– Ақсақал-ау, мен әлі писарь емеспін ғой. Әуелі белгілеп 
таңба басыңызшы. Сонда көрсетейін мен Сапардың кім екенін. 
Қолға бір билік тиер ме еді, сонда мен алтыбақанның арқанын 
мойындарына қыл шылбыр қып салар ем.

Осы кезде сырттан «Аттан!» деген дауыс шықты. Дүйсебай 
қалт тұра қалып, Сапарға зекіді.

– Тоқтат де анаған. Жар салмай іздесін. – Өзі де шыжбалақтап 
әрең тұрған Сапар үйден атыла шығып кетті. – Енді не істедік, 
молдеке, ақыл қоссаңызшы, – деді Дүйсебай.

– Саспайықшы, болыс, – деді ә дегендегі әбіржуі басылып, 
өзіне-өзі келіп қалған молда. – Әлгі «аттан» салғандар алысқа 
ұзатпай-ақ ұстап әкелер. Кәрім келмеді ғой, Кәрім. Сол анығын 
білер еді.

– Кәрімге де түсінбей барамын, – деді Дүйсебай. – Ел билігін 
қайта қолыма алсам, сойылымды сілтеушім бола ма десем, ол 
теріс жайылып барады. «Мен мына қайыршылыққа төзе алатын 
емеспін, кетемін қайта қалаға», – дейді.

– Әсте баланы осы кәпірдің оқуына бергеннің пайдасы жоқ. 
Хат біліп, орысша оқымай-ақ қазақ қазақ болып келе жатқан жоқ 
па еді? Бекер етеміз. Өзіміздің мұсылманша оқу да аздық етпес 
еді ғой, болысеке, – деді молда сәуегейситін әдетіне және басып.

Дүйсебай үнсіз отыр. Молда мұны өз ақылын ұйып тыңдағанға 
жорыды. Сондықтан ішкі сырын және біраз ақтарып тастамақ 
болды.

– Әлгі бір Әлексей дегеннің ықпалына ауыл-аймағымызбен 
жығылып, мектеп ашқыздық. Сол мектепке ер балалар аз бол-
ғандай, қыздарды да оқытпақ болды-ау. «Әл-ек-сей мектебі». 
Әне, енді сол Әлексей мектебінің әлегі. Әй, қу маңдай, сол кезде 
шалу керек еді тобықтан. Оның үстіне әнебір жылы: «майданға 
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бармаймыз» деп, қиғылық салғандардан күйіп едік, енді сол 
майданнан аман қайтқандардан бәлеге қалдық. Патша ағзамды 
тақтан қуып, орыстардың қалада салып жатқан ойранын далаға 
таратып жүргендер де осы орыс мектебінде оқып, молданың 
алдын көрмеген берекесіздер ғой...

Дүйсебайдың бұдан ары шыдауға дәті жетпеді. Молданың 
сөзін шорт кесті:

– Кім сол молданың оқуын оқытатын? – деді ол қатал, молдаға 
тесіле қарап. – Бүкіл ауылдағы жалғыз молда сенің өзің әліпті 
таяқ деп білмейсің!

Молда сасып қалды. Тонын теріс айналдырып, тез күйбеңге 
түсе қойды.

– Дүйсеке-ау, мен, әшейін, сөз ыңғайына қарап айтып едім 
ғой. Кешірерсіз. Ойлағаным – Кәрім жайы. Алысқа барып оқуы 
бекер болды ма деп жүрмін, – деді Дүйсебай сабасына түсіп.

Дәл осы кезде сырттан дабыр-дүбір дауыс естілді.
– Әкелді әлгілерді, – деді Дүйсебай керегеге қыстырулы тұрған 

қамшысын жұлып алып, есікке ұмтыла. – Атаңа нәлет, иттің 
баласы, есірейін деген екенсің. Көрсетейін мен саған...

Дүйсебай қамшысын көтере бергенде соңына бір топ адамды 
ертіп Бейсебай кіріп келді. Дүйсебай қамшысын көтерген күйі 
мелшиіп тұрып қалды. Бейсебай болса әлгі сөзді өзіне айтты деп 
түсінді. Сондықтан беліне қыстырған қамшысын жұлып алып, 
Дүйсебайдың қарсы алдына барып:

– Есірген есі кірмеген бала ма десем, сізден басталып па еді 
мырза. Абайла, қамшы қан таңдамайды! – деді жүзі сұрланып.

Молда мына кездейсоқ орнай қалған қауіпті жағдайды бірден 
түсіне қойды да, шыр-пыры шығып араға түсе кетті.

– Тоқтаңдар, ойбай, тоқтаңдар! Түсініссеңдерші әуелі. Үн 
қатсайшы, Дүйсеке.

– Кешіріңіз, Бейсеке, – деді Дүйсебай молданың сөзінен кейін 
өзіне-өзі келіп. – Менің қамшым сізге сілтенген жоқ еді. Келген 
сіз екеніңізді білгенім жоқ.

– Немене, мен болмай басқа келсе, сабамақ па ең? – деді 
Бейсебай әлі де ашуы тарқамай.

– Күткеніміз Ахат еді, – деді молда.
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– Солай ма? – деді Бейсебай енді түсінгендей боп. – Олай болса, 
мен ашуымды біржола қайтып алдым.

Молданың қолқалауымен жаңа келген кісілер төрге жайғас-
ты. Дүйсебай оң жаққа орналасты. Молда Дүйсебайдың қасына 
отырып жатып, әлгі сөзін жалғастыруда.

– Солай еді. Сіздің де келген шаруаңызды біліп отырмыз. Елміз 
деуші ек, ел елеуші еді. «А» деп дауыс көтерсең, жым болушы еді. 
Білмеймін не боп бара жатқанын. Кеше Елікбай айтқанымызға 
көнбей көлгірсіп кетіп еді, бүгін мына Ахат дейтін сұмырай және 
шықты. Ақ батасын беретін елдің салты былай тұрсын, тіптен 
молданың алдын көрмей, өз бетімен бас қосу деген не сұмдық? 
Антұрған! Ақырзаман!

– Анықтап айтшы, не дедің, молдеке? – деді Бейсебай елең 
етіп.

Дүйсебай молдаға көзін алартып бір қарады. Ол өзінің артық 
кеткенін түсіне қойды да, үн қатпай отыра берді.

– Жәй, әшейін, – деді Дүйсебай ол үшін жауап беріп.
Бірақ Дүйсебайдың бұл амалы және іске аспады. Сырттан 

бағанағы нөкер жігіт жүгіре кірді де, ешкімнің бетіне тік қарамай, 
алып келген хабарын лақ еткізіп бір-ақ төге салды:

– Болысеке, Ахат жоқ, Зада да жоқ үйінде... Қайда кеткенін 
ешкім білмейді. Іздеушілер тауға кетті...

Бейсебайдың түсі өзгеріп сала берді. Енді оның сөздері тісінің 
арасынан сызаттана шықты.

– Бәсе, қойыртпасы мұнда екен ғой, – деді ол. – Інімді көк 
ала қойдай етіп сабайсыңдар. Сонан соң қыздарыңды қашырып 
жібересіңдер. Тапқан екенсіңдер ақымақты. Жоқ, бұл бола қой-
мас, – деді. Сонан соң соңына еріп келгендерге қарап: – Тұрың-
дар, жігіттер, елге барып шешерміз ендігісін, – деді.

– Бейсеке, кешіре гөр, – деді Дүйсебай амалсыздан жалбары-
на. – Мұны істеген мен емес... Іздеуші кетті, алып келер. Өз 
қолыммен апарып берейін есігіңе. Бірдеме десеңізші, молдеке.

Дүйсебай молдаға қарап еміренгенмен ештеме шықпады. 
Өйткені Бейсебай оның аузын ашуға мұршасын келтірмеді. 
Бойындағы бар зәрін тіліне жинап, алдындағы әбіржіп тұрған екі 
адамға бірдей шашты.
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– Менің шартым біреу-ақ: қызды табыңдар! Інімнің есігіне бір 
барсын. Қатын болмаса қараң қалар, екі-үш күннен соң кетер 
қаңғыған жағына...

– Бейсеке, – деп енді молда шырылдады. – Біз қызды аяп 
тұрғанымыз жоқ. Керек болса, дәл қазір-ақ айтқаның орындалар.

– Ал таппайтын болсаңдар, – деді Бейсебай әлгіндегі сөзін 
жалғастырып. – Олар жер басып жүрмесін!

– Ойпыр-ай, адам өмірі... – деді Бейсебайдың өзіне ілесіп 
келген кісілердің бірі.

– Немене, екі кедейдің өмірі менің намысымнан артық болып 
па? – деді Бейсебай әлгі сөзді айтқан кісіге жалт қарап.

* * *

Алты қанат ақ үйдің іші толған адам. Қақ төрде қабаттап 
қойылған төрт жастықты орындық етіп чиновник отыр. 
Төңірегінде – Дүйсебай, Бейсебай, молда, Сапар. Одан төмені-
ректегі орындарды басына сәлде ораған үш-төрт шал иемден-
ген. Чиновниктің кекшиген түріне қарағанда мына жиналған 
жұрттың онымен іргелес жайғасуы жаңа ғана болса керек – бәрі 
соның бетіне үңіле қарап қалыпты. Өзін еркін ұстап отырған 
адам екеу-ақ. Оның бірі – Сапар, екіншісі – чиновниктің өзі.

– Мен бәрін білген. Сапар айтқан маған. Енді не болады? – деді 
чиновник менменси сөйлеп.

Мына сөзді есіткенде молда Сапар жаққа бір көз тастап алды. 
«Мына сұм мұның да алдын орағытып алған ба?» – деген сөз 
көкейіне орала кетті. Бірақ төңірегінде отырған адамдар есіне 
түсіп, ол басқаша сөйледі.

– Тақсыр мырза, біз былай түйдік. Ел жақсылары ірге бұзылмау 
үшін қаспан қаңлы мен құмырсқа қаңлы ағайын болады деп 
келісті. Енді қыз алыспаймыз. Бауыр болдық. Сонда Ахат пен 
Зада аға-қарындас болады. Өздері қайтып келеді.

Чиновник өзі қазақша сөйлегенде қақалып-шашалғанмен, 
өзгенің сөзін еркін түсінетін. Оның үстіне молда ойын келте 
қайырып, үзіп-үзіп айтқандықтан, аудармашылыққа дайын 
отырған Сапардың қолғабысын қажет еткен жоқ. Сапарға қолын 
бір-ақ сілтеді де, әңгімеге тікелей өзі кірісті.
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– Сен и қатын қандай қаңлы?
– Мен қаспан, ол құмырсқа, – деп жауап берді молда.
– Тогда сендер тоже ағайын, да? Катын кетеді, да?
–  Жо-жоқ, мырза, – деді молда сасқалақтап. – Бұрынғылар 

қалады. Бүгіннен бастап, батадан соң ешкім қосылмайды.
–  Бейсенбай тоже ағайын болады?
–  Жоқ. Ол басқа қаңлы, ол еңке қаңлы...
–  А эти, как их, кашкандар келеді, да? Олар әлі, как это, үй 

болған жоқ, да?
–  Келеді, қосылған жоқ.
–  Нет, – деді чиновник саусағын шошайтып. – Мен сенбейді. 

Жігіт... Кыз... Кругом тау, көл и бос жүреді... Нет, сен қатын и мен 
жіберші тауға... Көресін не болды. Баранчук болады, понимаешь, 
баранчук... Вот что!

Қатты айтуға сескенген молда ішінен: «Тілің тасқа, кәпір» деп 
қойды.

– Мырза, бізде неке қиылмай қыз бен жігіт қосылмайды. Неке 
әлі қиылған жоқ. Некені молда қияды. Мына мен қиямын.

– Неке?! Вот дураки эти степные, – деді чиновник өзінше 
бұрқан-тарқан боп. – Жақсы қыз... тау и ждут какого-то неке. 
Тьфу, черт. Вот неке! – деді ол беліндегі қылышын бір соғып. – А, 
олар келмесе?

– Онда кәпір болады, – деді молда. – Онда оларды өлтіреміз.
– Что?! Кәпір?! – деді чиновник орнынан қарғып тұрып, 

тапаншасын қынабынан суырып ап.
–  Жоқ, ойбай, бетпақ, – деді молда мүлт кеткенін енді се-

зіп. – Иә, иә, бетпақ болады! – деді ол жылдам-жылдам қайталап, 
«бетпақ» деген сөздің аузына бірден түсе қалғанына қуанып.

– Мырза, – деп сөзге Дүйсебай араласты. – Ел осылай шешті. 
Қазір халық жиналады. Сіз бізді қолдаңыз, есесімен қайтар. 
Сонда елде тыныштық орнайды.

– Тыныштық? Вот тыныштық! – деді чиновник тапаншасымен 
қылышының сабын соғып. Сонан соң Сапарға қарап: – Мы в 
городе пушкой не могли остановить этих голодранцев, а они 
хотят успокоить кораном, – деді.

Чиновник қанша шамданғанмен, өзі де алдында отырған 
адамдарға тәуелді болатын. Оның бұл ауылға келуге ешқандай 
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өкілеттігі жоқ еді. Өзі сияқты сыбайластарына көлік жинау үшін 
келген. Сол міндетті қалай атқарудың жолын таппай жүргенде 
мынадай оқиғаның үстінен дәл түсті. Іздегені алдынан шықты. 
Сондықтан ол бас иіп сөйлеудің орнына, бастырмалатып сөйлеп 
отыр. Іргелес жатқан екі ауылдан біраз жылқы жинап беруге 
дайын екенін «ел жақсылары» Сапар арқылы құлағына салып 
қойған. Сондықтан ол саудасын пістіге санап, енді өз тарапынан 
жасалатын «жақсылығын» жарияламақ болды.

– Ну, хорошо, – деді ол. – Мен сендерді қолдайды.

* * *

Мешіттің алды. Жасы-кәрісі болып біраз халық жиналған. 
Бәрі елеңдеп жүр. Көпшілік неге шақырылғанын анық білмейді. 
Біразы аты аталып, ен тағылған соң амалсыз келсе, енді бір тобы 
дүрмектен қалмау үшін өздері келген. Дегенмен бәрінің де 
құлақтары түрулі, топ-топ боп күбірлесіп тұрғандардың қасына 
жақындай түседі. Жалпы көпшіліктің ішінде қарасын көрсетіп 
Дос пен Павел жүр. Бір төбе боп өз алдына жиналған әйелдердің 
арасында Күлдана көрінеді. Осынша абыр-сабыр боп жатқан 
жұрттың арасында өзінше жүрген бір адам бар. Ол – Кәрім. 
Кәрім ешкіммен шүйіркелесіп сөйлеспейді, ат төбеліндей 
боп шоғырлана қалған топтардың ешқайсысына қосылмайды. 
Басын төмен салып, өз ойымен өзі болып, жиналғандардың 
сыртын орағытып, жалғыз жүр.

Мешіттің ішінен молда бастаған бір топ шықты. Көпшілі-
гі – екі ауылдың азулы ақсақалдары мен басына сәлде ораған 
зиялылары. Мешіттен молдаға ілесіп чиновник шыққанда 
көпшілік бір дүрлігіп қалды. «Масқара, мешіттен кәпір шығып 
келеді», «Бұл не сұмдық? Ана қылыш асынған қызыл орысты 
мешітке неге кіргізеді?» деген сөздер естіле бастады. Чиновник 
айналасына оқырайып бір көз салып қойды. Молда мына гу-гудің 
өрби берсе, өрге шауып кететінін сезе қойды. Тез шідерлеу керек. 
Шұғыл кірісу керек.

– Халайық, – деп бастады сондықтан молда даусын азаншының 
нәшіне келтіре созып. – Ел жақсылары жиналып ақылға салды. 
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Біздің қаңлы руға бөлгенде бір тайпа ел болғанмен, атаға бөлгенде 
ат төбеліндей ғана жеке-жеке топпыз. Аздықтан, әлсіздіктен 
көріп жүрген жәбір аз емес. Оның үстіне жазмышта аталас 
елде азғындық туса, ағайын болсын деген. Бізде азғындық деген 
аз емес екен. Оңайбалдың қатынының, Сарыбайдың қызының, 
Жаңбырбайдың келінінің құрсақ көтермеуінің де себебі осыдан 
көрінеді. Батыр мен Жайдақ осылай ағайын болыпты. Біз кітап 
аштық. Тағдырға қаспан қаңлы мен құмырсқа қаңлы ағайын 
болуы керек екен. Қыз алысу – күнә. Сіздерді ел жақсыларының 
шешімін естіртуге шақырып едік. Құдайыға боз қасқа атадық. 
Осы шешімге қалай қарайсыздар?

Жиналған жұрт дауылды күнгі теңіздің бетіндей толқып 
кетті. Біреулер мына шешімнің байыбына бара алмай сарсаңға 
түссе, екінші біреулер қыза-қыза келіп молданы жағадан алмақ 
болды. Кей тұстан өксіген дауыс естіліп жатыр. Гу-гу күшейе келе 
«лағнат», «жер жұтсын сендерді» деген сөздерге ұласты. Манадан 
бері өзімен-өзі болып жүрген Кәрім молданың алдына жетіп 
барды.

– Жоқ, жоқ, дұрыс емес бұл, – деді ол. – Егер қаңлының бәрін 
қыз алыспайтын етсең, қазақтың қақ жартысы қаңлы. Біз өсетін 
ел емеспіз бе? Бұл өшу ғой, құру ғой. Келіспеңдер, ағайындар...

– Біздің бұл шешімімізді үкімет те қолдауда. Міне, тақсыр 
мырза айтсын, – деді молда асып-сасып Кәрімнің сөзіне құлақ 
салмай.

– Да, да, молда дұрыс айтады, – деді чиновник қолын 
қылышының сабына тіреп, шіреніп тұрып. – Каспан и... как его... 
а ну черт с ним, қаңлы ағайын. Қыз алмайды. Ясно? Вот так!

– Мырза, – деді чиновникке бір қадам жақындап келген 
Павел. – Қазақтың руының бәрін қыз алыспайтын ағайын ете 
берсеңіз, Россиядағы Ивановтың бәрі ағайын, Петровтың бәрі 
бауыр, Толстовтың бәрі туыс болып шығады. Екеуміздің де 
фамилиямыз Иванов, сонда біз де ағайын болдық па?

– Отставить! – деді чиновник жер тепсініп. – Россияны 
дикарлармен салыстырма.

– Сіз де онда «тағылық» шешімді Россия атынан бекітіп, ұлы 
елге кір келтірмеңіз.
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– Ей, сен қайдан пайда болғансың? – деді чиновник Павелді 
жеп қоятындай тесіле қарап. – Россияның намысын неге ой-
ламайсың? Біз Россияның ұлымыз. Дикарлардың сөзін сөйлеуге 
арланбаймысың? Орыстық намысың қайда?

– Мен мұнда сіз сияқты қылыштың жүзімен, найзаның 
ұшымен бағындыратын тәртіп орнатуға келгенім жоқ. Мен 
де осы «дикарлардың» бірімін. Бізге едіреңдемеңіз, – деді 
Павел чиновниктен тайсалмай тік жауап беріп. Содан соң 
бұл екеуінің тайталасына құлақ түріп, жым бола қалған 
көпшілікке бұрылды. – Тыңдаңыздар, ағайындар. Мұндай заң 
жоқ. Бұл мырза жоқты шатып тұр. Россияда ондай тәртіп жоқ. 
Өздеріңіз шешіңіздер.

Павел мен чиновниктің шекісуін пайдаланған молда өзінің 
әрекетін біраз сарапқа салып үлгеріп еді. Ол енді елдің емеурінін 
тыңдап тұрудың қажеті жоқ екенін жақсы түсінді. Ойға алған 
мақсатты іске асыру үшін шұғыл қимылдау керек.

– Бүгіннен бастап ағайын болдық. Тартыңдар, боз қасқаны! – 
деді ол айқай салып.

Ел күңіреніп кетті. Кімнің кімге не айтып жатқанын пайымдау 
қиынға айналды. Мешіттің сырт жағынан қолына қанға боялған 
орамал ұстаған біреу шыға келді. Қолындағы орамалды молдаға 
берді. Ол және айқай салды:

– Антты бұзғанды ант атсын. Тас боран ғып өлтірілсін. Мына 
қанды орамал антымыздың айғағы ретінде мешітте сақталсын!

Молда сөзін аяқтай бергенде нақ аяғының астына бір шеттен 
лақтырған тас келіп түсті. Ол бір сермеуі кем болған тастың 
сырын тез пайымдай қойды. Бұл жерден бастың аманында аулақ 
кету қажет екенін сезді.

– Ал, жүріңіздер, – деді ол асыға-аптыға қасындағы зиялы-
ларына қарап. – Енді барып құдайының етін жейік!

Молда бұл сөздерді айқайлап айтқанмен, өзі мешіттің есігіне 
қарай ұмтылды. Молданың сөзін қолпаштап тұрған топ соның 
соңына ерді. Енді бұлардың қимылында жаңа бір әзірдегі 
маңғаздану жоқ – аяқтарын маймаңдатып, жылдам-жылдам 
басуда. Ал көпшілік әлі толқып тұр.
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* * *

Жақпар тасты таудың іргесі. Тастың арасына өскен ағаштар 
сидаң. Төменде жазық дала жатыр. Таудың етегінен басталған 
көл сол даламен шектескен. Көл жағасына жақындаған сайын 
ағаштардың жапырағы салаланып, ауқымы үлкейе түскен. 
Осы тау мен жазықтықтың түйіскен жеріндегі кішкентай ғана 
алаңқайда шайла секілді бірдеме тұр. Бұл күннің көзінен қорғану 
үшін жасалған әрекет болса керек, немесе баспана болуға қауқа-
ры жоқ.

Сол шайланың қасында Зада жүр. Ол тау ағаштарының 
қураған бұтағын сындырып, бір жерге үйді. Бұл – отын жинап 
жүрген сыңайы. Ол аздан соң анадай жердегі бір тасқа сүйеніп 
ән салды.

Ту басы Қосмоланың заңғар ма екен,
Заңғардан арман қолын бұлғар ма екен?
Бізге де еркін басып жүретұғын,
Дариға-ай, күн бар ма екен, күн бар ма екен?

Жас өмір қандай сұлу, қандай көркем?
Жарлының оты неге жанбайды екен?
Зар-мұңы ала құйын замананың
Ілесіп көлеңкедей қалмайды екен...

Бұл кезде әлгінде Зада сүйенген үлкен жақпар тастың 
панасынан шыға келген Ахат әннің әсеріне үйіріліп тұра қалып 
еді. Зада әнінің осы бір қайырмасында ол қасына келіп, қолын 
қыздың иығына салды.

– Сағындың ба ауылды, сәулем?
– Сағынғаным сен ғой, жаным. Сен қасымнан кетсең, 

елегіземін. Таудың биік құзына, көлдің қиыр шетіне қарай берем. 
Сен кетсең, есіме ел түседі. Күлдана келеді ойыма, ақыр заман 
болса да абыржымас Дос кетпейді көңілден. Көп ойлайтыным – 
Наз. Аңсадым білем ауылды, Ахатжан...

– Иә, не халде екен олар, – деді Ахат салмақпен. Сонан соң 
біраз үнсіз отырды. – Абыржыма, асылым. Азапты жол алыс 
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болмас, бұрқ етер де басылар. Кездесерміз қайта достармен, 
қауышармыз құрбы-құрдастармен.

Дәл осы кезде алыстан бір әннің сарыны естілді. Мақамына 
қарағанда орыстың халық әні. Әннің ырғағын Ахат пен Зада 
бірден байқады. Сондықтан Ахат:

– Павел келді, Задаш, – деді.
– Басқа болып жүрмесе... – деді Зада.
– Жоқ, жоқ, нақ өзі. Орыс әнін мұнда Павелдан басқа кім 

салушы еді? Павел, біз мұндамыз! – деп айқайлады Ахат.
Келе жатқан шынында да Павел еді. Ол Ахат пен Заданың 

мекендерін анық білмейтін. Ән салып, белгі берген. Ахаттың 
даусын есіткен соң төтелей тартты.

– Сәлем бердік, жас отауға, – деді ол бұлардың қасына жақын 
келіп. Зада орнынан тұрып, Павелді құшақтай алды. – Мені 
сағынып-ақ қалғансыңдар ма? Міне, Задаш үй болдыңдар. 
Неткен бақыт! Ау, Ахат, сендер қонақ қарсы алудың жөнін 
мүлде ұмытқанбысыңдар? Төрге шық деу қайда? Айтпаймысың 
мына жұбайыңа, ас қамына кіріс деп. Тым болмаса сусын 
ұсынбаймысыңдар?

Ахат табан астында түсін суытқан бола қойды.
– Зада, жедел қазан көтер! – деді.
Зада күлімсіреп тұрды да, Павелді босатып, теріс бұрыла 

берді. Ол шайлаға қарап бір-екі қадам басқанда Ахат пен Павел 
қасына жетіп барды. Павел екеуін де құшақтай алды.

– Қандым, қандым сусындарыңа, рахмет!
– Ахат, Павелді төрге шығарайық! – деді Зада. Ахат Задаға 

жауап беріп жатпады. Павелді белінен құшақтап көтерді де, 
жақпар тастың біріне қарай жүрді. Зада көмектескен болып жүр. 
Олар Павелді жақпар тасқа мінгізді. – Ас дайын болғанша осында 
отыра тұрыңыз, сыйлы қонақ! – деді Зада.

– Ойбай, мына төрлеріңде ас қайнатым отырсам, өзім де 
омақаса құлармын, – деді Павел тастан түсіп жатып. – Сонан соң 
сабырмен: – Ал мұнда қашан келдіңдер? – деп сұрады.

– Кеше Иван әкеліп салды. Оның үйінде жата беруге жү-
рексіндік. Әрі өздеріне де кесіріміз тиіп кете ме деп сескендік. 
Тіптен үйден шықпай отыра берудің өзі азап екен ғой. Әлгі сенің 
пәленбай жыл абақтыда отырады дейтін адамдарыңның нағыз 
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қажырлы жандар екенін енді сезгендеймін. Біз бірер күнге әрең 
шыдадық. Ең болмаса бірер күн бой жазайық деп едік, – деп 
жауап берді Ахат.

–  Солай де. Бекер болған екен, – деді Павел. – Ол үйде сендер-
ге ешкім тие алмас еді. Аздап бой жазған соң қайта оралғанда-
рың жөн. Иван солай деп інісінен айтып жіберіпті.

– Елде не жаңалық бар, Павел? Иван да бізге айналшықтап 
үйінен шықпай қойды. Біз бейхабар қалдық.

– Елде жаңалық көп-ақ. Әнәукүнгі чиновник және келді. 
Дүйсебайдың түрткісі болса керек. «Ел ағасының айтқаны заң, 
сендер ағайын болдыңдар, қашқынды табыңдар», – деп дікі-
реңдеді. Батыл сөйлеген бір-екі жігітті атамын-құртамын деп 
қорқытқан болды. Дегенмен ел емеурінінен сескенді білем, енді 
бүліншілік жасасаңдар, каторгаға жіберемін деп тайып тұрды. 
Ал Иванның шықпағаны сендерді жалғыз қалдырмаймын дегені 
ғой.

– Дүйсебайлар не әрекет етіп жүр? – деп сұрады Ахат.
– Оның мақсаты біреу-ақ: әкесін құрбандыққа шалса да 

болыс болу. Соңғы күндері сендерді іздегендер саябырсиын деді. 
Дегенмен тыныштықтың өзінен де сақтанған жөн.

– Ел не дейді, Павел? – деді сөзге Зада араласып.
– Ел сол «бауырласқан» күні-ақ «лағнет» деп тарасқан. Әлі де 

гу-гу. Әттең, түсінбейді, басына сәлде орап, екі ауыз араб сөзін 
айтқандардан сескенуін қоймайды. Қазандай қайнаса да мешітке 
жалтақтай береді, тайсалады.

– Сол сескенуден арылып, тайсалудан тазарып, еркіндік туар 
күн бар ма, Павел? – деді Зада әрі мұңайып, әрі қамығып.

– Бар, Зада, бар. Ел басына еркіндік туар күн де жақын. Басына 
жамылғы жамылған молданы да, қолына таяқ ұстаған бақсыны да 
серпіп тастап, қара тұман торынан құтылар күн туады. Ол кезде 
біз тау мен тасты тасалап, орман мен суды жағалап, өз бақытымыз 
үшін елден-елге қашып, бас сауғалап жүрмейміз. Қайта «Мен – 
бақыттымын!» деп қалың елдің қақ ортасында жүретін боламыз.

– Қашан атады сол таң, қашан туады сол күн? – деп сұрады 
Зада күрсініп.

– Қашан деймісің? – деді Павел сөзін қайталап. – Иә, Задаш, 
қашан атады армансыз таң? Білмеймін қашан екенін. Тек атады. 
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Атады әлемнің арайлы таңы. Келеді бақыт. Россияда болып 
жатқан өзгеріс бізден де шет кете қоймас. Біздің аймақтағы 
итжығыс та бітеді. Біздің жеңісімізбен бітеді. Оған сенімдімін. 
Інім солай деп кетті. Кешегі келген чиновниктің де қылышын 
қанға суармай, жай шікіреңдеуі содан.

– Не істеу керек ол үшін? – деді Ахат.
– Мына сен екеуіңдей болу керек. Етектен тартқан ен-

жарлықты, қолыңды қаққан шырмауды бұзу керек. Бұқпау 
керек, жығу керек. Байларға бас имеу керек, ебі келсе, тас үю 
керек төбесіне.

– Дұрыс, Павел, дұрыс, – деді Павелдің соңғы сөздері көкейі-
не қона кеткен Ахат. – Байға бас исең  – төбеңе шығады, батыл 
болсаң – басын бұғады. Тек елге соны түсіндірудің өзі қиын.

– Павел, біздің Наз қалай, Дос қайда? – деді Зада бір сәтке 
орнай қалған тыныштықты бұзып.

– Назымның қайғысына Кәрім ортақ болды білем. Соңғы күн-
дері жүзі жадырайын деді. Дос баяғы әзілі мен әнін, күлкісі мен 
күйін төгілтіп жүр. Ол сендер туралы жыр да шығарып қойыпты. 
Тек сол жырдың қос қаһарманы сендер болғанмен, көп тұста-
ры Дүйсебай, Сейсенбайларды сайқымазақ етуге бағышталған 
секілді. «Ән сал» десең болды, сол термесін төгілте жөнеледі.

– Кәрім, қалай? – деді Ахат.
– Кәрім қаладан келген чиновникпен де ептеп шекісіп 

қалыпты. Ол соңғы күндері адам танымастай өзгерген. Көп 
сөйлемейді, жауабы келте, екі сөзінің бірі: «Бұл елді құрту ғой, 
бұл сұмдық қой», – деу. Үйіне де көп бармай қойғанға ұқсайды – 
ел аралап кетіп қалады. Жастармен де сирек кездеседі. Бір-екі 
рет тілге келейін десем, болмашы себепті айтып кетіп қалды. 
Дүйсебайдың бар әрекетін өзі істегендей болып жүр.

– Кәрім, Кәрім! – деді Ахат ойға шомып. – Неткен адал жанды 
жігіт еді. Бір күні ол да қамшысын ойнатып шыға келеді-ау деген 
ойға қиғым келмейді.

– Жоқ, Кәрім оған бармаса керек. Оның адал жаны арсыздық-
ты көтере алмайтын сияқты. – деді Павел да ойланып. Сонан 
соң: – Ал, достарым, мен қайтайын, – деді. – Ел сендерді «келсін, 
бермейміз қорлауға» дейтін көрінеді. Дегенмен аялдаңдар. Мен 
соңырақ бір соғармын. Көріскенше қош болыңдар!

23-269
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Павел жақпар тасты айналып, көзден таса болып кеткенше 
Ахат пен Зада соңынан қарап тұрды. Ол әбден ұзаған соң бұлар 
шайланың маңына қайта оралды. Бұл кезде жақпар тастың екінші 
жағынан иығына мылтық асынған Сапар келді. Жүзі солғын. Ол 
жақпар тасқа арқасын сүйеп отырды да, өзіне-өзі күбірлеп, ішкі 
сырын сыртқа шығарды: «Ал, тілмаш мырза, осымен мансабыңыз 
бітті. Дүйсебай болыс та болмайды, сен мырза да болмайсың. 
Ана алатопалаң да жақындап келеді. Барлығы бір Заданың кесірі. 
Анада тауда жеке кездескенде неге ғана Ахатты атып тастамадым 
екен. Мен екенімді кім біліпті. Кәрім де сөйлеуді қойды. Егер 
Ахаттар ұсталса, ол тіптен нағашысынан да безетін түрі бар. 
Мейлі, безсе, безе берсін. Керек болса Ахатымен қосып онысын 
да жайратамын. Маған бәрі бір. Бақыттан қашқан өз соры өзіне. 
Әттең, бір кездесер ме еді сол «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу». 
Сонда бәрі де орнына келер еді. Туса еді сондай күн», – деп Сапар 
аспандағы күнге қарап, көзін жыпылықтап біраз үнсіз отырды. 
Сонан соң алыста жатқан ауылдың шамасына қарай отырып, 
орыстың бір халық әнін бастады. Ыңылдап соның ырғағын салып 
отыр. Бұл әннің ызыңы шайланың маңында жүрген Ахат пен 
Заданың да құлағына шалынды.

– Мынау Павел ғой, Задаш, – деді Ахат әннің ырғағын мұқият 
тыңдап тұрып.

– Даусы бөтен сияқты, – деп жауап берді Зада. – Басқа біреу 
болар, паналай тұрсақ қайтеді.

– Жоқ, Задаш, сол. Одан басқа орысша әнді кім салушы еді, 
нақ сол болу керек.

– Әлгінде ғана кетті ғой қасымыздан. Қайта неге оралады? Ән 
салмай-ақ оралса болмай ма?

– Соңырақ қайта соғамын дегенді өзі де айтып кеткен жоқ па? 
Ал ән салғаны бізді сақтандырғаны болар. Сол. Па-ве-л!

Сапар елең ете қалды. «Павелді іздеген кім болды екен?» деп 
ойлады. Орнынан қарғып тұрып, айналасындағы мылтығын 
қолына алып, Ахатқа кезеніп, қарауылға ала бастады. Бірақ дәл 
осы сәтте Ахаттың өзіне қарай бет бұрғанын байқап қалып, 
мылтықты иығына асына қойды. Сасқанынан:

– Ахат... Ахат... – деп дауыстап жіберді.



355

Ахат Сапарды енді байқады. Жерде жатқан таяқты қолына 
алды. Түсі суып кетті.

– Тоқта! Не істеп жүрсің мұнда? – деді ол.
– Ахат, не болған саған? – деді Сапар мүләйімсіп сөйлеп. Мен 

сендерді құттықтайын деп жүрсем, сен таяқ алып ұмтыласың. 
Төбелес іздеп келген болсам, қару мына менде де бар. Жаныңа 
келмей-ақ алыстан төпей беруіме болатын еді ғой. Қазақ қонақ 
келсе, қойнын ашушы еді, өзі аш қалса да асын беруші еді. 
Сендердің меймандостықтарың қызық екен. Әлде сескенгенің 
мынау болса, құрысыншы, – деді Сапар қолындағы мылтығын 
анадай жерге тастап.

– Кешірерсіз, Сапар мырза, тау жайылып, тағыға айнал-
ғанымыз ғой, шамасы, – деді Ахат сөзін жұмсартқанмен, түсін 
жұмсартпай.

– Оқасы жоқ, Ахат, – деді Сапар. – «Сақтықта қорлық жоқ» 
деген. Сендерді іздеу әлі басылған жоқ. Дүйсебай болыстықтан 
айырылдым деп сақалын жұлып жүр. Қолға түссеңдер, аяйтын 
түрі жоқ. Жағдай қалай, жас келін? – деді енді Сапар Ахаттың 
қасына келіп тұрған Задаға қарап.

– Шүкіршілік, жүріп жатырмыз. Өзіңіз қалайсыз? – деді 
Зада.

– Е, біздің хал белгілі емес пе? – деді Сапар ауыр күрсінген 
боп. – Ішкеннің аузына, күлгеннің көзіне қарап жүруді жазыпты 
ғой бізге тағдыр. Ебелекше елпеңдейміз де жүреміз. Аз уақытта 
қайтатын болармын еліме... Ел дейтін менде ел де жоқ қой. 
Жүремін де тентіреп.

– Сапар мырза, сізге қояр бір сауалым бар еді, – деді Ахат 
Сапардың бетіне тік қарап. – Ана жолы Сейсенбайлар бүлік 
шығаратын күні, сіз неге серіктікке Заданы алып қалдыңыз?

Сапар тосылып қалды. Ойланып тұр. Ішінен: «Жоқ, қа-
телескен жоқ едім ғой» деп тұр. Бірақ Ахат Сапардың бұл 
бөгелісін басқаға жорыды. Жауабын тік қайырмай, жанамалап 
жеткізудің амалын қарастырып тұр деп ойлады.

– Шынын айтайын, – деді Сапар әлден соң. – Дүйсебай 
мырза мені шақырып алды да: «Сапаржан, соңғы күндері 
Кәрімнің мазасы болмай жүр. Жастарға барып, ақсүйек ойнап 
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қайтсаңдаршы», – деді. Дос дегенде жүрегін жұлып алатын 
Сапар: «Құп болады», – деп іске кірісіп кетті. Ойын басталғанда 
Сейсенбайдан секем алдым, бірақ сендерге айтуға бәрібір 
сенбейді ғой дедім. Шыныңды айтшы, сенер ме едің?

– Өкпелемеңіз, жоқ! – деді Ахат жауабын шорт кесіп.
– Әне, мен де осыны сезгенмін. Ал Заданы алып қалғаным, 

сіз ренжімеңіз, Задаш, жақсы қыздың жанында жүргенді кім 
жек көрсін – әркім де абырой санайды емес пе? Соңынан кетіп 
қалғаным да баяғы маған деген сенімсіздіктеріңіздің салқыны. 
Сендер менің көзімше бәрібір сырларыңды айтпас едіңдер ғой!

– Кешіріңіз, мырза, – деді Ахат біраз ойланып тұрып. Біздің 
төріміз – тау, қабырғамыз – қалың орман, іргеміз – көл, ошағы-
мыз – ой, тағамымыз – табиғат. Қонақ болыңыз!

– Рахмет, достар! – деді Сапар көңілі енді орнына түсіп. – Мен 
әлі үйлеріңнің қақ төрінде жамбастап жатып қонақ болармын. 
Қазірше кетейін. Сендерді іздеуші көп, кесір болып жүрмейін. 
Ахат, мә, мына мылтықты алып қал. Әлгі таяғыңнан гөрі, бұл 
әлдірек болар. Сендерге қазірше менің қолымнан келер көмегім 
осы. Сау болыңдар. Тек жүректеріңнен маған деген сенімсіздікті 
жойсаңдар болды.

Сапар Ахатқа мылтыққа қосып оқ-дәрі берді. Өзі бұлардың 
қош айтуына да қарамай, әлгінде келген жағына қарай жылдам 
басып кетіп қалды. Ахат пен Зада түс көргендей боп әлі тұр.

– Ахат, мен осы Сапарға сенбеймін, – деді Зада бір кезде.
– Мен де сенбеуші едім, Задаш. Қазір қалай жорырымды 

білмей отырмын. Мынаны неге беріп кетті? – деді мылтықты 
қолына алып.

Мылтық беріп кеткен Сапардың да өз есебі болатын. Ол осы 
кезде жақпар тасты айналып өтіп, алаңқайдың екінші тұсынан 
қайта келген еді. Бұл жолы қасына ерткен және бір жігіт бар. 
Екеуі де Ахаттардың көзіне түспейтін тасаға тығылды.

–  Сен елге тез жет, – деді Сапар қасындағы көзін жыпылық-
татып, алқынып тұрған жігітке өктем сөйлеп. – Дүйсебайға 
хабар бер. Мен осында тосып жатамын. Мылтығыңды маған 
тастап кет. Шыңға шығар жолды көрдің ғой, сол жақтан 
айналып келіңдер. Бол, қане, зыт енді. Мұны менің бұйрығым 
деп біл.
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Әлгі жігіт мылтығын Сапарға тастап, өзі тасты паналап, 
ылдиға түсіп кетті. Сапардың бұл әрекетінен мүлде бейхабар 
Ахат пен Зада әлі де өз әңгімелерін жалғастырып тұрған-ды.

– Қару берді. Қайтқаны болар райдан. Ол да адам баласы 
ғой, – деді Зада.

– Иә, Задаш, адамның баласы... Адамның баласының да аласы 
көп-ау. Әсіресе бай-болыстың тұқымы...

– Кәрім ше? – деді Зада.
– Жоқ, Задаш, мен қателессем керек. Түбі мәселе кімнің 

баласы екендігінде болмай, кім екендігінде болса керек.
Бұл сөздерді естіп жатқан Сапар жұдырығын түйіп, іштей 

кіжінуде.
– Дұрыс, қазақтан шыққан Ромео-сымақ, – деді ол баяу. – 

Мәселе кімнің кім екендігінде. Көрсетермін мен саған адамның 
баласын!

– Задаш, – деді Ахат Сапардың бұл әрекетін сезбей. – Жаңағы 
Сапар мылтық беріп кетті ғой. Мен байқап келсем қайтеді 
төңіректі. Енді Иванның үйіне бармай-ақ қоя тұрайық. Павел 
келген соң бұл орыннан басқа жаққа ауысармыз. Не дегенмен 
жат көз байқап қалды ғой. Кеш түспей, бәрібір, Павелдерге өзіміз 
бара алмаймыз.

– Мейлің, Ахат. – Қасыңда бірге болайын десем, ертпейсің 
ғой мені.

Сапардың денесі дір етті. Абыржығаны сонша, көз таса етіп 
жатқанын ұмытып, орнынан қарғып тұрды. Артынша қайта 
құлады. Өзіне-өзі күбірлеп жатыр: «Ойпыр-ай, мына сұмдар 
тасаға түсіп, іздерінен адастырып кетер ме екен? Сұмдық-ау бұл, 
өздері келіп дайын торға түсіп тұрғанда. Не істедім?..»

– Неге, Задаш, – деді Ахат. – Барам десең, жүр. – Зада соңынан 
ілесуге ыңғайлана бастады. Сапар аласұруда. «Не істедім, не 
істедім?» деп жатыр. Ахаттар жүре бергенде ол бар даусымен 
«Ахат!» – деп айқай салды. Ахат жалт қарағанда Сапардың қо-
лындағы мылтықтың пілтесі басылып, «гүрс» етіп шыққан еді. 
Ахат «Аһ!» деп жүрек тұсын ұстады. Зәресі ұшқан Зада «Ахат!» 
деп құшақтай алды. Сапар тым-тырыс жатыр. Ахат Заданың 
қолына сүйеніп, тәлтіректеп тұр.



358

– Задаш, Задашым!.. Тығыл тасқа. Қаш бұл жерден, – деді Ахат 
үні әрең шығып.

– Ахат... Ахат... – деді Зада Ахатты жайғастырып жатқызып 
жатып. – Не болды? Қай жерің?

– Задаш, тез қаш бұл жерден, – деді Ахат Задаға жалбарына үн 
қатып. – Маған оқ атқан жау сені де аямас...

– Жоқ, Ахат, кетпеймін. Келер жау болса мені де алсын, атсын 
мені де. Құдай, бармысың, алсайшы мені де!..

Сапар өзі жатқан тұстан үн қатты. Бұл жолы даусы батылдау 
шықты, дегенмен Задаға естілген жоқ.

– Қоя тұр, бикеш, асықпай. Сен әлі Сейсенбайдың төсегіне 
керексің.

Зада басын Ахаттың көкірегіне бір сүйеп, бір көтеріп, еңіреп 
отыр.

– О, тәңір, берген өмірің өксік пе еді, бақыт дегенің бату 
ма еді? Менен әлі алмаған өшің бар ма еді? О, жауыз! Ахатты 
атқанша мені атсаң болмай ма?

Осы кезде Сапар тығылып жатқан жақтан алқынған Павел 
шықты. Оның түрі әлем-тапырық. Әлгіндегі гүрс еткен мылтық 
даусы көкейіне қайғының ізін тіліп түссе керек. Оның үстіне 
Заданың соңғы сөздерін анық есітті. Павел жүгіріп келе жатып, 
тасты паналап жатқан Сапардың аяғына сүрініп, етпетінен құлай 
жаздады. Сапар орнынан қарғып тұрды.

– Мен емес, Павел, атқан... Мен ешнәрсе білмеймін... Мен... 
Мен...

Павел болған оқиғаны бірден түсіне қойды. Денесін үрей 
билеп, бойынан әлі кетіп, дірілдеп тұрған Сапарды алқымынан 
алып, құздың жиегіне алып барды. Қарсылық көрсетуге 
мұршасын келтірмеді.

– О, жауыз, қалай қолың барды білтені басуға? Сендегі жүрек 
тас па еді? Дүниеде бір жауыз кем болса, әлем аударылмас. Мә!

Павел Сапарды бар пәрменімен қойып жібергенде ол құзға 
құлады. Ойбай салған даусы бірте-бірте ұзап барады. Павел Ахат 
пен Заданың қасына келді.

– Не болды, Задаш? Ахат... Ахат...
Павел көзінен жас сорғалап жүр. Ахат ыңырсып әрең үн қатты:
– Павел... Мен... Мен... – Ол Задаға қарады.
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–  Задаш, су әкелші, – деп Ахаттың ойын бірден түсіне қойған 
Павел Заданы суға жұмсады. Сонан соң Ахатқа қарап: – Не болды, 
досым? Қалайсың? – деді.

–  Павел, халім нашар, – деді Ахат әрең сөйлеп. – Заданы 
сендерге тапсырдым. Кәрімге айт. Назға қамқор болсын... Дос, 
Дана... Аһ, дүние, неткен шырын едің? Аспан да әсем екен 
ғой, Павел... Бұрын байқамаппын... Қош, досым... Задашты 
Сейсенбайға қор етпеңдер... Әттең, қапы қалдым-ау...

–  Жоқты айтпашы, Ахатжан... Әлі-ақ жазыласың. Зада да 
келеді екен. Сапардың тағдырына осы тау арасында ит пен құсқа 
жем болу жазылса керек. Ана құзбен қауышты...

–  Дос болдым деп келіп еді, арам ойын кім білген? – деді су 
алып келген Зада жыламсырап.

–  Сабыр етші, Задаш, – деді Ахат.
–  Мақұл, мақұл...
Павел Ахатты жайластырып жатқызып, жарасын таңды. Зада 

әкелген сумен қолын жуды. Өзі көкіректегі өксігін басып, сабырлы 
қалыпқа түсті. Содан соң Задаға қарап үн қатты:

– Задаш, әлгі әзірде мылтық даусын естіп, маған еріп келе 
жатқан қарындасымды қыстаққа қайта жүгіртіп ем. Иванға хабар 
айтуға. Мен барып соларды ертіп келейін. Жол таба алмас. Елге 
хабар бергізейік, енді тау арасында қалуға болмас. Келген жалғыз 
Сапар болса, одан құтылдық қой. Басқа ешкім келе қоймас.

Павел сұлық жатқан Ахаттың басынан бір сипап, соның 
қасында мұңайып отырған Заданың арқасынан қағып, жақпар 
тасты айналып, ойға қарай кетті. Зада аздан соң алысқа қарап 
отырып бір зарлы әнге басты.

Қайда барсам қайғыдан арылмадым,
Неге құдай қайғымен жарылқадың?
Жалған-ай, өтті-ау өмірім арманда-ай,
Енді атты ма дегенде бақыт күнім,
Қайта әкеліп орнатты-ау қара түнін.
Жалған-ай, өтті-ау өмірім арманда-ай,
Кеше ғана өмірге еніп едім.
Жалған-ай, өтті-ау өмірім арманда-ай.
Жанбай жатып бақытым – шам-шырағым,
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Жауыздардың қолынан қансырадың.
Арман-ай, өтті-ау өмірім зарлауда-ай.

– Зарықпашы, Задаш, – деді Ахат Задаға басын бұрып. – 
Зарланудан замана өзгеретін күн болса келмеді ме мезгілі. Адам 
түгілі, ана жатқан кең дала түгел зарлайды емес пе? Зардан 
зармен құтылу жоқ болды ғой әлемде. «Қайғыдан гөрі қайрат 
ет» деп, Павел айтқан жоқ па еді. Қайраттаншы қайғырмай... 
Қабағыңды ашшы...

Осы кезде тау арасында айқай-сүрең салған дауыстар естілді. 
Жақпар тастың сыртынан: «Мұнда, былай жүріңдер», – деген 
біреудің үні шықты. Мына дауысқа елеңдеген Ахат орнынан 
тұрмақ болып әрекет жасады. Кеудесін көтеріп, орнынан тұра 
берді де, қайта құлады. Зада анадай жерде жатқан мылтықты 
қолына алды.

– Қиналмашы, Ахатжан, – деді ол. – Келген жау болса, мен 
тұрайын көлденең. Ер болмасам да есемді ала кетейін.

Зада бір қойтасты паналады. Әлгінде Сапар келген жақтан 
Дүйсебай, Сейсенбай, молда, тағы басқалар көрінді. Олар 
топтанып келгенмен, Ахаттарға жақындай алмай сескеніп тұр. 
Алдымен молда үн қатты:

– Ахат, шырағым, шығыңдар бері. Жазмыштың ұйғаруымен 
сендер ағайын болдыңдар. Бірің аға, бірің қарындассыңдар.

– Әттең, халдің жоғын-ай! – деді Ахат қиналып. – Сен сияқты 
ағаның алқымынан алар ем.

– Кетіңіз мұннан, жақсы аға, – деді Зада дауыстап. – Бұл 
арбауыңыз ақылға сыймайды.

– Сен Ахатқа қарындассың ғой, түсінсейші, – деді молда.
– Мен Ахаттың әйелімін, – деп жауап қайырды Зада.
– Не?! – деп Сейсенбай бір қадам алға басты.
–  Қалайша? – деді молда бірден гу ете қалған серіктеріне 

қолын сермеп, «үндеріңді өшіріңдер» деген белгі беріп. – Сендер 
әлі некелескен жоқсыңдар ғой. Некеге дейін үй болу – харам.  

– Біз өз некемізді өзіміз қиып қойғанбыз. Кетіңіздер, – деді 
Зада.

Молда соңына ілескендерге белгі берді. Бір-екі адам Елікбай-
ды молданың қасына сүйреп келді.
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– Елікбай, – деді молда. – Мына қарабет қызың елдің антын 
бұзды, салтын аяққа таптады. Теріс батаңды бер!

– Задашым, менің Задашым! Бармысың, қалқам? Жіберіңдер, 
мені қызыма, – деді жұлқынып Елікбай.

– Бер теріс батаңды, кәпір болған қызыңа! – деп айқай салды 
Дүйсебай. – Қысқарт, сөзіңді!

– Жоқ, жоқ! – деді Елікбай. – Ақ батамды беремін. Бақытты 
болыңдар, қарақтарым!

– Жоғалтыңдар, мынаның көзін! – деді Дүйсебай.
Елікбайды ұстап тұрғандар оны кейін қарай сүйрей жөнелді. 

Дүйсебайлар тобының ішінен біреу: «Не бұларды ақылға ша-
қырып тұрғандарың. Шашынан сүйреп шығу керек қарабет-
ті!» – деп әкіреңдей алға ұмтылғанда Зада бар дауысымен: 
«Жоғал!» – деп айқай салды. Әлгі адам ілгері қарай жүре берді. 
Зада мылтықтың білтесін басып қалды. Өкіреңдеген кісі ойбай-
лай құлады. Заданың өзі де жылады.

– Кетіңдер, Ахатты оққа жыққандарың да жетер. Атамын 
бәріңді де. Кешір, көке, айыбымды кешіре көріңіз, көкешім.

Дүйсебайлар тобы кейін қарай серпіліп кетті. Молда соларға 
көз салып алды да, даусын кернеп үн қатты:

– Құранда ағайынды адам неке құрса, тасборан ғып өлтіруге 
жазған. Сөйтсек, тағдырдың бұйрығын орындаған боламыз. 
Кәпірлер тасборан болсын!

Дүйсебай бірінші боп тас атты. Ол Ахатқа тиді. Ызаланған 
Зада мылтықты және қолына алып ұмтыла бергенде көкірек 
тұсынан тас тиіп, етпеттей құлады. Ол орнынан бір тұрып, бір 
жығылып Ахатқа жақындады. Ахат орнынан қинала көтеріліп 
келіп, өз денесімен Заданың денесін бүркемеледі. «Лағнет атсын 
сендерді! Қарғыс тисін, тас жүректер!» деген сөзі молданың 
уағызына ілесіп, тас лақтырып жатқандардың у-шуынан естіл-
мейді. Ахат пен Заданың денесі бірте-бірте тастың панасында 
қалды. Олардың даусы әлі шығып жатыр. Дүйсебайлар тірі 
дененің үстіне үйілген тас молаға жақындады. Осы кезде бұ-
лардың қасына Күлдана мен Дос құшақтаған Ахаттың анасы 
мен солардың соңына ерген бір топ кісі жетіп еді.

– Қайдасың, құлыным, қайдасың? – деді Ахаттың анасы жан-
жағына қарап ұлын байқай алмай.
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– Аңырама, – деді Дүйсебай. – Кәпірлер тасборан болды!
Ахаттың анасы алдында үйіліп жатқан тастың не екенін енді 

байқап, соны құшақтай құлады.

Ойбай-ау, күнім, не болды күнің?
Келгенде неге шықпайды үнің?
Келді ғой анаң қасыңа қалқам,
Қаныңды сенің кімдерге артам...

Осы кезде бұлардың қасына аяғын әлтек-тәлтек басып, 
әрең жеткен Елікбай тас алып Дүйсебайға тұра ұмтылды. Оны 
молданың соңына ерген топтан бір-екі адам ұстап қалды. Және 
бір топ ел келді. Павел мен Кәрім осылардың ішінде жүр. 
Дүйсебайлар тобы ептеп кейін серпілді. Мына көпшілікті айт-
қанына көндіре алмайтынын сезген молда да үнсіз тұр. Жаңа 
келген топтың ішінен жарыла шыққан Назым үйілген тасты 
құша құлап, айқай салды.

– Ағатайым қайда, ағатайым?!
Павел бас киімін алып, үйілген тастың қасына отыра қалып, 

еңіреп жіберді.
– Кешір, Ахат, кешіктім... Білмедім ғой сұмдардың адуынды 

айласын... Өмірде өкінішің кетер ме естен. Өз қолыммен өлімге 
аттандырғандай болдым ба? Неге кеттім қасыңнан, неге кеттім?

Соңғы келген топ Ахат пен Заданың денесін тастан аршып 
алған. Ахат сұлық жатыр, Зада ептеп дем алуда.

– Көтерші басыңды, Задаш, – деді көзі жаспен бұлауланып 
отырған Күлдана. – Мен ғой келген, Күлданаң ғой...

– Ахат, Ахат, жан досым, – деді Кәрім.
– Данаш, Наз қайда?.. – деді тілі әрең күрмеліп Зада. – Кәрім, 

Ахат Назды саған тапсырып еді... Қамқор бол. Қош бол, жарық 
дүние... Қош болыңдар, адамдар... Бақытты бол, Дана...

Зада сұлық түсті. Елікбай Дүйсебайға қарап және ұмтыла 
бергенде анау халықтың екпінінен қаймықса да қайрат көрсеткен 
боп қамшысын оқтады. Осыны байқап қалған Кәрім орнынан 
қарғып тұрып, қамшыны жұлып алды.

– Ел намысы дегенің қара бастың қамы ма еді? Ата салты 
дегендері мал мен мансап екен ғой хайуандардың. Ең болмаса 
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қамшыңды бүгін қойсаң болмас па еді. Адал жандардың қанын 
мойныңа жүк қылғанша, сені де аттандырайық о дүниеге!

Дүйсебайға қарай ұмтыла берген Кәрімді Павел ұстап қалды.
– Қызба, Кәрім. Бояма, арам қанға қолыңды. Бір Дүйсебайда 

тұрған еш нәрсе жоқ. Бұл болмаса Бейсебай бар, сәлде ораған ана 
молда бар. Бұларды түбірімен құрту керек, түбірімен. Ағайын! 
Көз алдарыңда мына екі жасты қанға бояды, жазықсыз жазалады, 
ант деп сендерді алдады. Қашанғы шыдаймыз осыған? Батқан 
жоқ па қабырғаға қамшысы малғұндардың?

Жұрт қозғалып кетті. Дүйсебайлар тобы кейін шегініп барады. 
Көпшілік Ахат пен Заданың қасында.

Эпилог

Баяғы тасобаның қасында кездескен үш адам: Қарт, Зада мен 
Ахат. Зада тауға қарап тұр. Ахат әлгінде өзіне қарт ұсынған гүлді 
молаға апарып қойды. Терең ойда. Қарт әңгімесін аяқтады.

– Неткен тағылық, – деді Зада. – Махаббат үшін қанға бояу. 
Ар үшін аяққа таптау... Бұдан артық хайуандық болмас.

– Иә, хайуандық, Задаш... – деді Ахат.
– Мен бұрын білмеуші ем, Ахат, байқамаушы ем. Нақ қазір 

мына дала басқа түрге бөленгендей. Әрбір талдың қимылы, әрбір 
шөптің сыбдыры «Ахат, Зада» деп үн қатқандай. Тыңдашы, әне, 
тыңдашы, – деді Зада даланың үніне құлақ салып. Содан соң 
қартқа бұрылды. – Ата, сонда жер атының «Кәпірзада» аталуы 
неліктен? Соны түсіндіріңізші!

–  Е, қызым, – деді қарт сақалын салалап. – Аталы жау алыспай 
беріспейді деген сөз бар емес пе? Сол өзің айтқан тағылық бір 
сермеумен жоқ болушы ма еді. Ол алысып-жұлысып өтпеді ме? 
Сол тартыстың үстінде тағылықтың бір жеңгені – осы жердің 
«Кәпірзада» аталуы...

Осы кезде тасобаның тұсына бір топ жас келіп еді. Олар 
әңгімелесіп отырған мына үш кісіні байқаған жоқ. Өздерімен 
өздері болып, мәз-мейрам.

– Кезінде: «Осы жерден өткен әрбір адам кәпірлердің мола-
сына бір-бір тас лақтырып өтсін!» – деген діндарлардың сөзіне 
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ерген кейбіреулер тас атып өтеді екен. Біз соны аршып таста-
йық, – деді жастардың ішінен бір жігіт.

– Соңғы кездері тасобаның түбінен мына бұлақтың көзі 
ашылып, су аға бастағанда: «Олардың күнәсі кешірілді. Енді 
тасты кейін қарай лақтырайық», – деп ана кертілген мүйістің 
орнындағы тастарды кейін лақтырғандар да болыпты, – деді 
екінші жігіт. – Біз солардың ісін жалғастырамыз ба?

– Жоқ, ол қалсын солай, – деді бір қыз қарсы пікір айтып. – 
Бұл –  тағылықтың ескерткіші. Біз басқа ескерткіш орнатайық.

– Ескерткіш орнататындай не ерлік жасапты олар? – деді 
жігіт.

– Ескерткіш? Иә, ескерткіш орнату керек, жолдастар! – деді 
Зада. Әлгі келген топ бұларды енді байқады. Заданың сөзіне 
аң-таң боп тұрып қалды. Зада өз ойын жалғастыра берді. – Ол 
махаббат ескерткіші болмақ. Ант деп алданған талай жұрттың 
бақыты үшін, бүкіл қазақ даласын шырмаған қара торға қарсы 
шығып, ел үшін өз өмірін қиған жоқ па ол екеуі? Бұл ерлік емес 
пе?

– Сіз кімсіз? – деді жігіт Задаға.
– Мен – Задамын.
– Онда... Мына кісі... Ахат болар... – деді қыз.
–  Иә, иә. Мен – Задамын, бұл – Ахат. Біз бұрын білмеуші едік, 

жаңа түсіндік. Біздің махаббатымыз бен бақытымызды бастап 
берген осы кісілер екен. Біз үшін өмірлерін қиған екен. Ахат ата, 
Зада әже! Біз сіздердің махаббаттарыңызға бас иеміз, біз сіздердің 
махаббаттарыңызды әлемге паш етеміз.

–  Қызық екен... – деді әбіржіп қалған жігіт.
–  Онда, онда... – деп қыз қолындағы гүлін Ахат пен Задаға 

ұсынды.
–  Апатай, – деді келгендердің ішіндегі ең жас қыз. – Орната-

мыз ескерткіш, орнатамыз... Мен көріп те тұрмын. Ол ескерткіш 
әсем болу керек, тәкаппар болу керек.

–  Сіз не дейсіз, ата? – деді Зада.
–  Өркендерің өссін, қарақтарым, тілеулеріңе жетіңдер. Ал 

нағыз ескерткіш – мына Ахат екеуің. Олар сендер сияқты бақыт 
нұрына бөленген Ахат пен Задалардың көп болуы үшін өмірлерін 
қиған. Сендер бақытты болсаңдар, олар да бақытты.
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ҚАЙДАСЫҢ, ҚАЙРАН ЗҮБIШ?

І

– Алғашқы махаббат деймiсiң? Қайдам, сол алғашкы махаббат 
дегенiң менде болды ма екен, бiлмеймiн-ау, – дедi Тахир. Сосын 
аз ойланып отырды да: – Менде алғашқы махаббат дегенiң бол-
маса керек, тегiнде, алғашқы-палғашқы деп махаббатты бөлiп 
жатудың өзi де қателiк қой деймiн, шамасы. Бiз соңғы махаб-
бат деп айтпаймыз ғой осы, сонда алғашқысы қайдан шығады? 
Өзiң айта қойшы, әлде сен әлi соңғы махаббатым болады деп 
үмiт етiп жүрмiсiң? Сонда қалай болғаны, мына Ақеркеңмен 
айырыламысың? Айтшы, қане, айтшы!

– Тiлiң тасқа дейтiн бе едi! Қайдағыны шатып отырғаның не? 
Менiң алғашқым да, соңғым да осы. Басқасы болмақ емес.

– Олай болса, менiң махаббатым неге мiндеттi түрде алғашқы, 
соңғы деп бөлiнуге тиiс! Тiптен бiрiншi, екiншi деп те бөлерсiң 
әлi. Ал сұрай ғой, нешiншiсiн айтып берейiн. Оныншысын ба, 
отызыншысын ба? Әлде әр күнге бiр-бiр махаббаттан айтайын 
ба?

– Қойшы, Тахир. Мен әншейiн мына сурет пен жазуды көрiп 
сұрай қойып едiм.

Менiң де кейде көрiнгендi қазбалап кететiн әдетiм-ай осы. 
Әлгiнде альбом қарап отырып, бiр сурет көргенмiн. Онда 
тақтайға ма, талға ма, шалағай етiп жазылған «Зүбiш, Сана» де-
ген сөздерден басқа дәнеңе жоқ. Тек қасына топ боп түскен сурет-
тен қиып алып жапсырылған бiр қаракөздiң бейнесi жамалған 
да, астына Тахирдiң өз қолымен «Қайдасың, қайран Зүбiш?» 
деген жазу жазылыпты. Соны оқығанда «бұл сенiң алғашқы 
махаббатың емес пе?» деп бүлдiрiп алған өзiм. Ендi не iстерiмдi 
бiлмей отырмын. Оның жаңағы сөзiне елең ете қалған Ақерке де 
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көзiн бiр алартып қойды. Осыны сездi бiлем, әлден уақытта Та-
хир:

– Бұртимай-ақ қой, Ақерке. Дүние бүлiне қойған жоқ. Бәрi ор-
нында, махаббат пен салтанат та, Ақерке мен Тахир да, мына се-
нiң махаббаттың «түбiрiн» iздегiшiң де қаз-қалпында. Бұл сенен 
ана дүниеге барсаң да айырыла қоймас. Ал жазудың сыры бар. 
Рас, бұл – менiң махаббатым. Айтылмаған махаббатым. Тiптен 
көзiме көрiнсе, құшақтай алар ма едiм, кiм бiлсiн!

Ақерке ендi әнтек Тахирге бұрылды.
– Иә, Ақерке, Зүбiштi iздеп жүрмiн. Он жыл болды, әлi тап-

паймын. Мүмкiн, әлi де бiрнеше жыл өтер, бiрақ табамын, 
бәрiбiр табамын...

II

Студент кезiм болатын. Белгiлi емес пе, институтта күнде 
жиын, күнде би болып жатады. Соның жуан ортасында жүретiн 
адам мына менмiн. Тек сол күнде қызық, күнде думанға барғаным 
болмаса, өзiм ойын-биге араласа қоймаймын, анда-санда билей 
қалсам, ол да курстас қыздардың мұрындықтауының арқасы.

Осылай жүрiп бiр қызға ғашық болдым. Иә, кәдiмгiдей ғашық 
болдым. Оның әнi мен сәнi, жүрiсi мен күлкiсi көз алдымда 
көлбеңдеп тұрып алады. Күндiз де тұрады, түнде де тұрады. 
Түсiмде тiптен жақындап келедi. Ендi биге келсем, бiр бұрышқа 
бүкшиiп алып, Сананың (аты солай болатын) сыртынан қараймын 
да отырамын. Оны биге шақыру, әйтпесе қыдыру, әңгiмелесу, 
жо-жоқ, құдай сақтасын, бұлай ойлай қалсам, өзiмнен-өзiм 
сахараның шөлiнде отырған адамдай терлеп-тепшiп әлек бола-
мын да қаламын.

Институтта менi мықты активтiң бiрi деп санайтын. Тiптен 
жиналыс бола қалса, үстел басынан түспеймiн, жарысөзде жар-
ты сағаттан кем сөйлемейтiн шығармын, қоғамдық жұмыстың 
көпшiлiгi менсiз өтпейдi. Сөзiм де ширақ, iсiм де тындырымды 
сняқты. Сыртымнан талай оқытушыларымның «жалынды жiгiт» 
деген сипаттамаларын да есiткенмiн. Ал осы «жалынды жiгiт» 
қызды көрсе (әрине, Сананы ғой), қылжияды да қалады, жалыны 
жалп етедi.
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Осылай жүрiп Санамен сәлемдесуге ғана қолым әрең-әрең 
жеттi. Басқа сөзге келмеймiн.

Бiздi бiр күнi алыстағы «Ақарық» дейтiн колхозға күрiш оруға 
жiбердi.

Жастық деген жастық қой, шiркiн. Күндiз мұрнымызбен жер 
шанши келсек те, кешке таман әлемдi алты айналдыра ән сала-
мыз, тiземiзден келетiн шөптiң арасында жүрiп би билеймiз. 
Музыкамыз да өзiмiзге лайық – шiңкiлдеп шығатын Жақаштың 
жалғыз мандолинiне Жылкелдi дейтiн жігiттiң екi қалайы 
қасықты тiзесiне ұрып күңiрентетiн барабаны қосылады.

Бұл әуен – біз үшiн дүниедегi ең әсерлi де қымбат әуен.
Мiне, осының бәрiн ұйымдастырушы – менмiн. Ұйымдас-

тырғанда, менiң мiндетiм – әлгi музыкалық құралдарды табу, 
алау жағу, жұртты жинау, ал ойынның өзiн жүргiзушi – Зүбiш. 
Ойын басталды-ақ болды, мен киiз үйдiң керегесiне керiлемiн де 
қаламын. Жалғыз-ақ мен араласатын ойын – арқаға арқан тас-
тау мен әлемге әйгiлi «третий лишний». Бұл екеуiнде ешкiмге 
сөйлемейсiң, тек алаөкпе боп жүгiре берсең болғаны. Маған да 
керегi нақ осы. Сана басқа колхозда жұмыста (ол басқа факуль-
тетте оқитын). Кейде жiгiттердiң асыр салған ойынын көргенде 
есiме Сана түседi. Шiркiн, мен де осылай жүрсем деймiн. Жар-
биып өскен жыңғылды паналап, көл жағасындағы жарқабақты 
жағалап, кейде тiптен айдың жарығымен жапырып тастамақ бо-
лып егiн басына барып, екi бау саланы «жайратып» салып, соның 
панасында дiрiлдеп-қалтырап таңды атырып жүрген жолдаста-
рымды талай көрiп жүрмiн.

Солай сияқты болсам деген үмiтiмнен шығатын жалғыз әре-
кет – жар жағасын жалаң кезу, көл бойында көлбеңдеу.

Не керек, арманым iшiме сыймады. Бiр күнi көл жағасында 
отырып осы сырымның бәрiн өзiммен бiрге оқитын Фазыл деген 
жолдасыма айттым. Дос емес пе, менiң қайғымды естiп, ол да 
мұңайды. Осылай отырғанда қайдан келгенiн бiлмеймiн, сайтан-
дай боп Зүбiш жетiп келдi.

– Тахир, бұл мәселенiң бәрi мына Зүбiштiң қолында ғой, осы 
көмектеседi, – дедi де, Фазыл менiң құлағыма: «Сана – Зүбiштiң 
жерлесi», – деп сыбыр ете қалды.

24-269
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– Неге көмек керек болды? Екеуiңдi көлге жығуға болса, 
көмектесейiн, – деп Зүбiш еңкейе берiп едi, Фазыл қолынан ұстап 
алды да:

– Жоқ, мына Тахирды құдай ұрыпты. Бiр қызға ғашық көрiнедi. 
Оны өзiң бiлесiң ғой, сенiң қолыңда ғой, – деп Зүбiштiң бетiне 
бажырая қалды. Зүбiш аз ойланып қалған сияқты. Бiр мезгiлде:

– Ә, ғашық па? Ура, дүниеге жаңа бiр Ромео пайда бол-
ды!.. Айтпақшы, онда мына көл жағасында отыруға болмайды. 
Әйтпесе су перiлерi сүйреп кетiп жүрер. Жүрiңдер, зытайық бұл 
жерден, – деп сүйрелей жөнелдi.

Фазыл да:
– Әкетсең әкетшi, әйтпесе бұл Ромео емес. Мәжнүн болып, сол 

перiлердi iздеп, суға өзi сүңгiп кетiп жүрер, – деп әзiлдеп жатыр.
Думан ортасына келген соң, менiң бас шұлғып рақмет айтуы-

ма қоймай, Зүбiш биге араластырды, тiптен ойын соңына дейiн 
жiбермей қойды.

Ойын тарқады, қоштасарда Зүбiш:
– Ал, ақын, түсiңде ғашығыңа арнап бiр өлең жазып қой, – деп 

күлiп кетсе де, мен шынымен отыра қап өлең жаздым (Ол кез-
де әлiме қарамай, арындаған ақынмын деп әлектенетiн әдетiмдi 
қайтерсiң).

Ертеңiне өлеңiмдi Зүбiшке оқып бердiм. Ол болса «шынымен 
Мәжнүн болып кетерсiң» деп күлдi де қойды. Осыдан бастап же-
келене қалсақ болды, мен Зүбiшке иек артамын, «көмектесшi» 
деп Сыр сонасындай ызыңдаймын да жүремiн. Басқа сөз жоқ. Ол 
да үндемейдi. Дегенмен ендi кешкiлiк керегеге сүйенiп жалғыз 
тұру, көл жағасын жағалап жалғыз жүру азайып, қайда барсам 
Зүбiш серiк. Ол «өлең оқышы» дейдi, мен болсам кәдiмгi бәрiмiз 
жаза беретiн «күйдiм-сүйдiм», «тоңдым-жандым» деп шұбырта 
жөнелемiн.

Бір күнi және де «көмектесшi» деп әйгiлi әнiмдi бастай берiп 
ем, Зүбiш:

– Қалаға барайықшы, Тахир. Сонда шешейiк, – деп қолымды 
қатты қысып тұрып жауап бердi. Менiң төбем көкке жетiп-ақ 
қалды. Аспанды өзiм тiреп тұрған сияқтымын. Үйге келдiм де, 
Зүбiштi өртсөндiргiшке балап өлең жаздым (Баламамның түрiне 
қарасайшы).
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Жұмыс бiттi. Сабақ та басталды. Мен «өлең» жазуды үдеттім. 
Тiптен лекция үстiнде отырсам да өзiм сол ғашығымның ауы-
лында жүремiн. Тек Сананың атын өмiрi атамаймын. «Саған, 
сәулеме, сағынышыма» деген сияқты тiзбектермен кетiп жата-
ды. Ол өлеңдерiмдi Зүбiшке беремiн, ол Санаға бередi. Осылай 
ғашық болып жүрiп, сабаққа дайындалмай келемiн деп бiрер 
оқытушым менiң фамилияма «ғашық» болып алды. Келе сала 
менiң атымды атайды, мен төмен қараймын..

Бiр күнi Зүбiш:
– Саған не болды? Сабақты әлсiреттiң ғой. Не кесiр болып 

жүр? – деп едi.
– Ғашықтық! – деп шап ете қалдым.
– Ғашық адам сабақ оқымауға мiндеттi ме екен? Семинарға 

неге дайындалмайсың?
– Уақыт жоқ. Өлең жазамын.
– Солай ма? Онда өлең жазатын жалғыз сен емес, басқалар 

да жаза алатын шығар. Мiне, мынаны оқышы, – деп бiр кiтап 
бердi. Қайырып қойған бетiн қарасам, «Алыстасың арманым» 
деген өлеңнiң астына «З-ға» деп арнау жазыпты. Өлең – тамаша 
өлең. Шiркiн, Санаға деген арманымды мен де осылай айта алсам 
деп қиялдап тұрдым да, Зүбiш неге бұл кiтаптың (жас ақындар 
жинағы болатын) осы бетiн ашып бердi деп ойлана қалдым. 
«З-ға» дегенi кiм? Зүбiш пе? Мәссаған! Зүбiш қой. Осыған арнаған 
екен ғой.

– Зүбiш, мына жiгiт әбден сағынған екен ғой «З-сын», – деп 
соңғы сөздi баса айттым бiлем:

– Мә, мынаны да оқы, – деп Зүбiш бiр қағаз бердi де, сыртқа 
шығып кеттi. Үзiлiс кезi болатын. Менiң жүрегiм от ала жөнелдi. 
Мiне, Санадан келген хабар шығар деп қуанып, әлгi қағазды 
ашып оқуға мұршам келмей, көкiрегiме қысып-қысып қоямын. 
Ептеп қана қағаздың бетiне үңiлгенде төбемнен найзағай 
жарылғандай болды. Ә дегенде не iстерiмдi бiлмей отыра кеттiм. 
Аздан кейiн есiмдi жиып, жан-жағыма қарасам, ешкiм жоқ екен. 
Кiтап, дәптерiмдi ала сала есiктен ата жөнелдiм. Үйге келiп, екi 
күн сабаққа бармай жатып алдым. Институтқа барар бет жоқ. 
Зүбiштiң бiр жапырақ қағазын қайта-қайта оқи беремiн.
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Үшiншi күнi бiрге жататын жолдастарымның «сен жынданған 
боларсың» деген сөзiне «иә, жындандым» деп және жата кеттiм. 
Олар кеткен соң, апам келiп (үйiнде жүретiн жолдасымның ана-
сын «апа», әкесiн «папа» деп атап кеткенмiн).

– Саған не болды, қалқам? Қағаздың бетiне үңiлушi ең де оты-
рушы едiң, екi күннен берi кiтаптың бетiн бiр ашпай қойдың ғой. 
Әлде сырқаттандың ба? – дедi.

Не деп жауап беремiн? Қалай айтамын шынымды?..
– Апа, мен бiр қолайсыз жағдайға кезiктiм. Өзiме-өзiм 

қапамын. Не iстерiмдi бiлмей жүрмiн.
– Ешкiмге қиянат жасаған жоқпысың? Әлде бiреудi жәбiрледiң 

бе?
– Жоқ, апа. Тек өзiмдi-өзiм жәбiрледiм.
– Е, қалқам, өмiрде ер жiгiттiң жолында не кезiкпейдi, 

ренжiме, орнына келер. Тек арың таза болсын, – деп арқамнан 
қағып, бiраз отырды да, – онда тұрып, анау өзендi жағалап, сергiп 
қайтпаймысың. Немесе баққа шық, сарылып жата беру жақсы 
емес, – деп шығып кеттi.

Ойлансам, сырымды, тiптен сол өзен мен көл де, бау мен тау 
да сезетiндей. Дегенмен кiтап, дәптерiмдi алып баққа шықтым.

Әлден уақытта апамның:
– Тахир, қайдасың? Саған қонақ келдi, – деген дауысынан бұл 

кiм екен деп үйге келсем, Зүбiш отыр.
Алғашында не iстерiмдi бiлмей мелшиiп тұрып қалыппын. 

Денем дiрiлдеп, бетiм дуылдап барады. Қаракөлеңкелеу бөлме-
нiң iшiндегi Зүбiштiң жүзi сағым сияқты ма, әлде бiр тұңғиық-
тың түбiнде жатқан, алыстан қол бұлғамаса, қасына жете алмай-
тын бейне сияқты болып көрiнедi. Тiптен ол тiрi адам сияқты 
емес. Бiр кезде Зүбiш:

– Тахир, сәлем бердiк. Халiң қалай, денiң сау ма? – деп ор-
нынан тұрып қасыма келдi. Мультфильмдердi талай көрген 
боларсыңдар. Жансыз қуыршақтарға жан бiтiп, бiрден ала-
сұрып кететiнi болушы едi. Зүбiштiң қимылы нақ сол жанды 
қуыршақтардың қимылындай көрiндi. Менде әлi үн жоқ.

– Саған не болған, Тахир? Апа, мынау қатты сырқаттанып 
қалғаннан сау ма? Сiздерге сөйлей ме өзi?
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Зүбiштiн жүзi әлем-тапырық.. Ол бiр маған, бiр апама 
қарайды. Қасыма келiп, қолын иығыма салды. Мен апамның 
бөлмеде тұрғанын сонда ғана байқадым. Неге екенiн бiлмеймiн, 
бетiне қарап «апа» деппiн.

– Ал, қалқам, қонағыңмен сөйлесе бер. Мен шай қояйын. 
Әлгiнде папаңды үйге келiп кетсiншi деп қарындасыңды жiберiп 
едiм, оған да қоңыраулай салайын, келмей-ақ қойсын.

Апам үйден шығып кеттi. Осы кезде барып мен есiмдi жиған 
сияқтымын ба, әлде есiре түстiм бе:

– Зүбiш, неге келдiң? – деппiн.
– Сен... өзiң... денiң сау ма?
Зүбiш мұңды көзбен бетiме төгiле қарады. Осы көзқарастан 

қаймыққаным әлi күнге есiмнен кетпейдi. Ондай бiр сәтте мейiрiмдi 
де, үрейдi де, ренжу мен қайғыны да байқататын көз дүниеде бар-
ау деген пиғыл өмiрiмде ойыма келген емес-тiн. 

– Денiм сау. Жынданғаным да жоқ. Тек көңiлiм қаралы, 
жүрегiм жаралы. Басында бәрiн бүлдiрген өзiм, – деп бастаған 
ойымды қай сайтан түрткенiн қайдам. – Жо-жоқ. Зүбiш, рақмет! 
Мен бақыттымын, мен сенi сүйемiн... Сондай жақсы көремiн... – 
дедiм.

Тағы бiрдемелердi шаттым бiлем. Тек көзiм төрде тұрған 
Сананың суретiнде (институт активтерi болып түскен суретiмiздi 
төрге iлiп қойған болатынмын). Иығыма қолын салып, аймалап 
тұрған Зүбiштiң бетiне қарауға ұмытып кеткендеймiн.

Зүбiш бiраз үндемей қалды. Әлден соң барып:
– Әй, Тахир, мына шатып тұрғаның не? Қой әрi, әзiлiңдi. 

Бұған күлетiн де ешкiм жоқ-ау. Әттең, аудиторияда болар ма 
едi, екi сағат күлер едiк. Қой, отыр, – деп күлкiге айналдырып ала 
жөнелдi де, алдымен өзi орындыққа барып отырды.

III

Ойымды онға бөлсем де, көңiлге қонар шешiм таба алмаймын. 
Ойлай беретiнiм – Зүбiштiң халi. Бiрге жүргенде бiлдiрмеуге ты-
рысса да, жекелене қалғанда қайғының құшағына енiп кететiнiн 
сезiп жүрмiн.
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Ол тiптен өзгерiп кеткен сияқты, есейiп кеткен сияқты. Баяғы 
еден мен шаңырақты бiр-бiрiне соғыстырып жүретiн мiнезiн 
ұмытып, байсалды тартқан.

Маған бұл мiнезi ұнамайды. Бұрынғы еркiн Зүбiш, ерке Зүбiш 
қандай әсем болушы едi. Мен сол Зүбiштi iздей беремiн. Iздейтiн 
жалғыз мен емес-ау, жолдастарымның бәрi де iздейтiн сияқты. 
«Ойпыр-ай, бiздiң Зүбiшке не болып барады» деген әңгiмелер-ақ 
көп.

Не болғанын анық бiлмесем де, шамалаймын, әйтеуiр, менiң 
бiр айыбым бар сияқты.

Не iстесем екен деп жүргенде, ойыма бiр шешiм келе қалды. 
Мен ендi бұл мәселенi Сана арқылы шешуiм керек. Санаға бәрiн 
түсiндiремiн, ол Зүбiшке түсiндiредi. Қыздар бiр-бiрiн түсiнуi ке-
рек.

Санаға барып сырымды айтуға нар тәуекел дегiзген – Зүбiш 
бiздiң арамызда бұрынғыдай болып жүрсiншi, жастардың 
ұйытқысы, өмiрдiң гүлi болып жүрсiн деген ой.

Жатақхана алдына жете бергенде қарсы келе жатқан Сананы 
көрдiм.

– Сана, бiр минут тiлдесуге бола ма екен?
– Немене бiр тапсырма берейiн деп пе едiң? Уақытым жоқ.
– Жоқ, өтiнiш айтайын деп едiм.
– Мен жұрттың өтiнiшiн жинау үшiн жүргенiм жоқ, басқа-

ларға айта бер.
– Сана, түсiншi. Мен шын айтып тұрмын. Мәселен, киноға ба-

рып қайтсақ қайтедi.
– Киноға? Мәселен, сенiмен бе?
Сананың сөзi, жоқ, сөзi емес-ау үнiндегi өктемдiлiк пе, паңдық 

па, әйтеуiр, мен түсiнбес бiрдеме, әрi соңғы сөзiнен кейiнгi 
қарқылдап күлгенi тұла бойымды қарып өттi. Не дерiмдi бiлмей 
мелшиiп тұрдым да қалдым.

– Оның не, Сана? Киноға бара қойсаң, бiр жерiң кемiп кала 
ма?

Бұл – Зүбiштiң даусы, оның қайдан келгенiн бiлмеймiн.
– Мынамен бе? Бұл әуелi бәтеңкесiнiң балшығын тазалап ал-

сын.
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Ол соңғы сөзiн Зүбiштің құлағына сыбырлап айтты, бiрақ 
мен есiттiм. Ал Зүбiш болса қолындағы кiтабын Санаға бердi де: 
«Жүр, Тахир, екеумiз барайық», – деп қолтығымнан ала жөнелдi.

Бiз киноға бардық.
Одан соң да бiр-екi рет киноға бардық. Бiрақ ол өтiп жататын 

кештер мен билерге келуiн азайтты. Зүбiштiң жоғы ортамызды 
ойсыратып тұрады. Әсiресе көбiрек алаң болатын мен, ол болма-
са кеш те қызық болмайтын сияқты. Қызық болмаған жерден мен 
кетiп қаламын.

IV

Бiр күнi Зүбiш институтқа көңiлденiп келдi. Баяғы қалпы! 
Кәдiмгi бiздiң Зүбiш. Бәрiмiз де жадырап қалдық. Менiң пәтерлес 
жолдасым:

– Зүбiш, бүгiн кешке бiздiң үйге қонаққа келсең қайтедi? – деп 
едi.

– Жоқ, мен бүгiн өзен жағасын серуендеймiн. Менiмен қайсың 
қыдырасың. Тек бiреуiң-ақ. Сендерге соқсам, соңырақ соғар-
мын, – дедi.

Зүбiштiң жайдарылығына жүрек жарылардай болып қуанып 
жүрген басым:

– Әрине, мен! – деп шап ете қалдым. 
Осы кезде «Сыр сұлуы», «Сыр кешi», «Сыр думаны» де-

ген сияқты теңеулер көбейiп-ақ кеттi. Мен осыларды есiткенде 
сол әдебиетшiлердiң Сырдың өз сұлулығын неге көрмейтiнiне 
таңғаламын. Дүниедегi сұлу – Сырдың өзi ғой. Сол сұлу 
Сыр сылаңдап ағып жатыр. Оның сылдыры мен үшiн өмiрi 
қайталанбас симфония сияқты. Әсiресе кешкi мезгiлде қоңыр 
салқын Сыр самалына көкiрегiңдi тосып тұрып, сыңғырлаған 
сиқырлы үндi тыңдаған қандай рақат. Осы сәттегi көкiректi кер-
ней жұтатын шипалы ауасы қандай?!

Бiрiн-бiрi қуып жете, басып озып, асыр сала би билеп жүрген 
толқындарға қарап тұрмын. Қасымда Зүбiш. Бiз дарияны 
жағалап ұзақ жүрдiк. Менiң көңiлiм де нақ Сырдың толқындары 
сияқты – бiрде асыр салып шаттанады да, бiрде алай-түлей 
тасқынға айналып, бұзыла қалады. Сол «әлемтапырық» болып 
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жатқан көңiл толқындарын бiр арнаға түйгiсi келген Зүбiш 
бiрде шаттанып, бiрде әзiлдеп, бiрде ән салса, бiрде өкпелеген 
боп өз еркiне билеп келедi.

– Зүбiш! 
– Әу...
– Ана қос толқынды көрдiң бе? Сенiң қос бұрымың сияқты 

сылаң қағып келедi. Қарашы, қарашы... Қандай әсем!
– Менiң бұрымым толқынға теңеле алмас. Оның әсемдiлiгiне 

дауым жоқ, ал мен үшiн ол тек қиял iспеттi.
Мен жауап бергенiм жоқ. Не деп жауап берерiмдi бiлмеймiн.
– Мына жардың әсемiн-ай, Зүбiш! .
– Оның несi әсем?
– Желкесiне шығып, суға қойып кетсем...
– Онда құрдымға кеттiң ғой.
– Маған керегiнiң өзi сол құрдым ғой. Құрдымға кетiп, құммен 

табысып жатсам.
Зүбiш бетiме тесiле қарады. Мен өзенге қарадым.
– Тахир, көңiлiңе келсем, кешiре гөр. Тек шыныңды айтшы, не 

болды саған?
– Мен жындандым.
Зүбiш терiс бұрылып кеттi. Жанарындағы жалт еткен жа-

лын от түкiрiп, күн күркiрететiн бұлттай тұнып тұр. Көкiрекке 
тығылып келiп қалған өксiк сыртқа шыға алмай iштен 
соққылайтын тәрiздi. Қоңыр салқын самалға дiрiлдеген жiбек 
көйлегi дария толқындары сияқты бiр олай, бiр былай ауытқып, 
әсем денесiн айқындап-ақ тұр. «Шiркiн, Зүбiш, әсем екенсiң 
ғой...» дегендей ой көңiлiме орала бередi. Сананың бейнесiн көз 
алдыма елестетейiн десем, бiр келмейдi. Әйтеуiр, ол да осындай 
әсем болар деп қоямын.

– Зүбiш...
Мен қарлыға үн қаттым. Үнiм жалынышты шықты-ау деймiн. 

Әлде өзiме осылай естiлдi ме, кiм бiлсiн, Зүбiш:
– Не дейсiң маған, Тахир? – деп жалт бұрылды да, мойнымнан 

құшақтай алып, басын көкiрегiме басты. Жанарында жас жоқ, 
бiрақ көкiрек жылап тұр. Оны даусынан-ақ сездiм. Өмiрiмде 
қызды құшу былай тұрсын, қолтықтауға әрең баратын басым 
алғашқыда сасып қалсам керек, тек сәлден соң барып қолымды 
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әрең көтерiп, Зүбiштi асыға құшақтай алдым. Басым айналып, 
көзiм тұнғандай болды. Буынымнан әл кеткен сияқты. Бар дүние 
тербелiп барады.

Әлден уақытта Зүбiш басын көтерiп, көзiме тiктеп бiр қарады 
да, көкiрегiме қайта тығылды. Осы кезде барып есiмдi жиғандай 
болдым. Жаным-ау, мынау Сана емес, Зүбiш қой, бiрақ соңғы 
күндердегi күптi көңiл неге жадырап, жай тапқандай болады?

Сананың бейнесi де тұман арасынан сағымданып көрiне 
бастаған сияқты. Зүбiшке шынымды айтып салмақ болып, атын 
атай берiп едiм:

– Үндемешi, Тахир. Кейiн айтарсың. Осылай аз тұрайықшы 
тағы, – деп аймалай түстi. Қабақтарым қабыса бередi. Қанша 
тұрғанымыз белгiсiз, бiр сәт бетiм қызған темiрмен қарып 
алғандай ду ете қалды. Оны ауырсыну қайда, қайта және қари 
түссе деп тұрмын. Көзiмдi ашсам, айырылып қалатындай қыса 
түсемiн. Жоқ. Әлгi оттың қайта басылатын түрi жоқ. Көзiмдi 
ашайын десем, басымды Зүбiштiң көкiрегiнен көтере алмаймын.

Алғашында Зүбiш жылап тұр екен деп зәрем ұшты. Оның 
көкiрегiнiң дүрсiлi жылаған адамның денесi сияқты қалтырайды. 
Сүйтсем, бұл жүрек өксiгi екен. Жылап тұрған жүрек екен. 
Жүрек жылайды екен ғой. Мен өмiрiмде жүректiң жылағанын 
сонда көрдiм. Әттең, оны сол мезгiлде бiлсемшi, түсiнсемшi мен 
сорлы сондағы жүрек зарын. Түсiнбей кеттiм ғой... әлi де түсiнбей 
келемiн ғой...

Осылай тұрып Зүбiш көкiректi қарс жарып шыққан үнмен:
– Түсiнемiн, Тахир. Сен маған әзiлдеп айтып жүрдiң. Өлеңдi де 

әзiлмен жаздың. Кiм бiледi, әлде мен өлеңiңе тақырып болу үшiн 
керек болған болармын. Ақындар бiреуге арнамаса, өлең жаза 
алмайды дейдi ғой. Солай да болған шығар. Өлеңдерiңе рақмет. 
Ал менi кешiр, өткендегi қағазды өз өлеңдерiңе үндестiрiп, әзiлге 
жаза салып едiм. Арыңа ақау салсам, аяғыңа жығылайын, дұрыс 
түсiнсең, кешiрiм өтiнемiн, – дедi.

Мен Зүбiштi көкiрегiме қыса түстiм де, шөп еткiзiп сүйiп ал-
дым. Және ұмтыла берiп едiм.

– Қой, жетер, оның да иесi табылар, – деп қолтығымнан сыты-
лып шығып кеттi де, өзен жағалап жүгiре жөнелдi. Мен сылбыр 
басып жақын келсем, бәйтерекке сүйеніп өзенге қарап тұр екен.
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Терекке мен де сүйендiм. Теректегi «махаббат тарихтарын» 
оқып тұрдым да, қалтамдағы кiлтiмдi алып мен де тарихтың 
жаңа бiр бетiн бастадым.

– Не iстеп тұрсың, Тахир? – деп Зүбiш өзенге қараған бетiн 
бұрмай үн қатқанда, мен де «махаббат тарихына» өз ізiмдi салып 
үлгiрген едiм.

Терек қабығын тырналай-тырналай тырнақтарымның түбi 
қызарып, епетейсiз қимылдан саусақтарымның буындары жара-
ланып қалған.

Зүбiшке жауап бергенiм жоқ. Өзенге барып, қолыма 
сiңген терек шырынын кетiрдiм. Қайта келсем Зүбiш менiң 
«ескерткiшiмдi» көрiп тұр екен.

– Мұны неге жаздың?
Бәсе, неге жаздым? Мен алғашында «Сана» деп жазбақ едiм, 

неге екенiн қайдам, жазуым «Зүбiш» болып шықты.
– Жазықсыз теректiң денесiне неге жара түсiресiң?
Иә, неге жара түсiрдiм? Мына алдымда тұрған тәкаппар 

бәйтеректiң денесiне дақ түсiрдiм, бойы кiшi болса да, ойы 
биiк, сымбаты сұлу қыздың жүрегiне жара салдым. Теректiң 
төбесiне қарасам, ол да Зүбiш сияқты басын иiп тұрған сияқты. 
Бұтақтарының дiрiлi – жүрек дiрiлi, сарғая бастаған жа-
пырақтарының сыбдырлай үзiлiп түсуi – көз жасының тамғаны. 
Осының бәрiн неге жасадым. Неге мен жазықсыздарды жазала-
дым?

– Зүбiш, мен сенен кешiрiм өтiнемiн.
– Өлеңдерiңдi неге сонша арманды етiп жаздың? Сағыныш 

пен арманға толы сияқты болушы едi. Осыны түсiндiршi, Тахир?
– Мен бiреуге ғашық болдым. Өлеңдерiмдi соған арнағанмын. 

Сағындым, сарғайдым, бiрақ қолым жетпедi.
– Ол кiм едi, сенi сонша жәбiрлеген?
Осы кезде барып мен Зүбiштiң жазған қағазына түсiне бастаған 

секiлдiмiн. Сонау колхоздағы көл жағасында басталған әңгiмеден 
кейiнгi уақиғалардың бәрi көз алдымнан тiзбектелiп өтiп жатыр. 
Зүбiштiң шаттыққа толы жазылған хатының жолдары қалай 
едi? Иә, ол: «Тахир, егер сенiң мына өлеңдерiң болмаса, түбiнде 
осы әңгiменi өзiм бастауым мүмкiн едi. Сен де менiң арманым 
болатынсың. Өлеңдерiңнiң ауылы шын поэзиядан аулақ жатса 
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да, сондағы сезiм, сондағы сағыныш менi бiр әсем қиялға сүйреп, 
ләззатқа бөлейтiн. Сол ләззат созыла түссiншi деп жүрек әмiрiн 
тұншықтырып жүрдiм. Ендi ұзақ жасыра алмайтын көрiнемiн. 
Сондықтан жүрек еркiн өзiңе бердiм».

Ойпыр-ай, Зүбiш сонда шынымен түсiнбеген екен ғой. Ендi 
ойласам, мен бiрде-бiр рет Сананың атын анықтап атамаппын 
ғой. Тек «ғашықпын», «көмектес» деп зарлай берген екенмiн. 
Осыны түсiнгенде сай-сүйегiм сырқырады.

– Зүбiш, ол бiр әсем қыз болатын.
– Әсем қыздың бәрi жiгiтке жақын тұрмайтын ба едi? Әлде 

басқа себебi бар ма екен?
– Бiлмеймiн.
– Бiлмегенi несi? Айтпадың ба ойыңды, сұрамадың ба себебiн?
– Сұрау қайда, Зүбiш-ау. Мен тiптен сәлемдесуден басқа сөз 

айтқан емеспiн.
– Сонда қалай ғашық болып жүрсiң? Сенiң махаббатың қы-

зық екен, әлгi ертегi-аңыздағы тумай жатып табысатын ғашық-
тар сияқты.

– Ол тура сен сияқты. Әсем күлкiсi, ашық-жарқын болса да 
биязы мiнезi, адамға деген бауырмалдығы... Қысқасы, бәрi, бәрi 
саған ұқсас көрiнушi едi.

– Ол кiм, қиянат жасайды деп қорықпасаң айтшы. Тек сенсең 
ғана айт. Күдiктенсең – қиналма.

– Сенен несiне жасырамын. Айтамын ғой. Осы кезге дейiн 
көмекшiм жалғыз сен болар ма деп үмiттенiп жүргенмiн. Ендi 
көмектiң де қажетi жоқ шығар. Ол...

Осы кезде арқа жағымыздан бiреулердiн қуанышты күлкiсi 
естiлдi. Бiз әлгiнде өзен жағасындағы жарқабақтың үстiндегi 
бiр топ жыңғылдың қасына келiп отырғанбыз. Олар манағы бiз 
сүйенген теректiң түбiне келiп тұрды.

– Сана деймiн, Сана! Мына махаббат тақтасына ескерткiш жа-
зып кетейiк...

Орнымнан қалай атып тұрғанымды бiлмей қалдым. Зүбiштiң 
қолымнан шап етiп ұстай алғаны болмағанда, дауыс шыққан 
жерден бiр-ақ шығуым хақ. Дауысын танысам да, сенгiм келмейдi. 
Баяғы өз досым – Фазылдың дауысы. Қасындағы да нақ менiң 
Санамның өзi.

– Не деп жазамыз?
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– Бiз бе, бiз... «Осы жерде 195... жылдың сентябрь айының 
соңғы жұлдызында болашақ педагогтар Фазыл мен Сана болды» 
деп жазамыз. Фамилиямызды да жазамыз. Айтпақшы, созып 
жатқанша бiр-ақ фамилия жазсақ қайтедi. Оны не деп қоямыз?

– Сүйгентаевтар деп қоятын болармыз...
Мен отыра кеттiм. Арғы сөздерiне көңiл бөлгенiм жоқ. Зүбiштi 

құшақтай алдым. Ендi басымды көкiрегiне қойып өзiм жылап 
отырмын. Иә кәдiмгiдей көз жасымнан ұялмай-ақ жылап отыр-
мын. Зүбiштiң: «Не болды саған, Тахир? Қойшы», – дегенiн елең 
ететiн емеспiн. Әлден уақытта орнымнан қарғып тұрсам, Саналар 
кетiп қалыпты. Осы бағытта кеткен боларсыңдар-ау деп қараңғы 
түнге ұзақ қарап тұрдым.

Ештеңе көрiнбейдi. Тек – тұңғиық.
Орныма отырдым. Зүбiш менен қайтып қыз атын сұраған 

жоқ. Менiң көз жасымнан түсiндi ме, жоқ әлi күнге дейiн бiлмей 
ме, онысынан бейхабармын.

– Тахир, менiң бiр өтiнiшiмдi орындаймысың? Осы жерден 
кетпейiкшi. Таңды бiрге атырайық, арайды бiрге қарсы алайық.

Мен үшiн ендi бәрiбiр. Отырмағанда қайда барамын. Таң 
атқанша бiрге отырдық. Әңгiме үзiлген жоқ. Зүбiш менiң өмiрiм-
дi өте жақсы бiлетiн болып шықты, тiптен мамамның, iнiлерiмнiң 
атын да, үйiмiздiң қай шамада екенiн де дәл бiледi. Бұның бәрiн 
қайдан, қалай бiлiп жүргенiн түсiнсем бұйырмасын.

Арайлап таң атты. Бiз өзендi жағалап ұзақ жүрдiк. Күн шапа-
ғы басталғанда Зүбiш менi керi қарай сүйрелей жөнелдi. Күннiң 
ұясынан шығуы, даланы, бүкiл әлемдi айдың нұрға бiр мезетте 
бөлей келуi неткен әсем. Нақ осы мезгiлде баяғы теректiң түбiнде 
тұрдық. «Зүбiш» деген жазудың астына «Сана» деп ойып жазған 
таңба түсiптi. Басқа жазу жоқ. Бұл – Фазылдың ескерткiшi болса 
керек. Зүбiш күнге қарап тұрды да:

– Тахир, маған айтатын сөзiң бар ма? – дедi.
– Жоқ, Зүбiш, не айтамын.
– Тахир, терекке белгi салып едiң, ескерткiш болсын деген 

шығарсың. Оның қаншалықты шыдарын қайдам.. Ал маған 
сыйлаған осы түнiң өмiрi естен кетпес. Осылардың бәрiне мына 
күн куә болсын. Рақмет, жаным (Соңғы сөздi айтқанын байқамай 
да қалды ғой деймiн).
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Ол менi құшақтай алып, ұзақ сүйдi. Бiр кезде:
– Хош бол! Үйiңе қайта бер, – деп қолын ұсынды. Менің 

айырылғым жоқ, кеткiм келмейдi. Бiрақ ол қиқағыма көнбей, 
қолымды қағып тастады.

– Махаббат – асыл қасиет, қорлауға, зорлауға көнбейдi. 
Қастерлей бiлу керек, Тахир.

Мен аз тұрдым да, бұрылып жүре бердiм. Артыма қарамауға 
тырыссам да болмады. Көз қиығын бiр тастасам, Зүбiш соңымнан 
қарап тұр екен. Ұзай берiп және бiр қарасам, терекке басын сүйеп 
тұр. Арамыз алшақ болса да байқадым, ол жылап тұр.

Мен үйге келдiм. Жолдастарым менен бiр жақсылық хабар 
күтіп отырса керек, үстелдің үстiне студент қауымына мереке 
күндерi болмаса, кездесе бермейтiн бiр шөлмек шарап қойыпты. 
Менiң қыз жүрегiн жеңгенiмдi осылай атап өтпек болған екен 
ғой бұлар деп iшiмнен ыржиып күлген болдым да, бiр стакан 
шарапты қағып салдым. Жолдастарым менiң «жеңiсiмдi» байқап 
тұрса керек, ештеме сұраған жоқ. Өзiм бар жайды айтып бердiм 
(Әрине, Зүбiш екеумiздiң арамыздағы соңғы жайдан өзгесiн ғана 
ғой). Шөлмекке және жармаса берiп едiм, мiнезi тiктеу Айтпай:

– Ей, Дон-Кихот, қайғыны iшiмдiкпен баспайды. Жетер. Бiз 
Зүбiш екеуiң келетiн болар деп күтiп едiк. Оның туған күнi едi 
ғой, ең болмаса құттықтадың ба? – дедi.

– Жоқ. Ол өзi де айтқан жоқ.
– Айтқан жоқ... Құттықтауды тiлеп ала ма екен!..

V

Институтты бiтiру кешi болды. Таң атқанша тарамауға келiстiк 
те, ән салып, би билеп, көңiл көтерiп жаттық. Таң атар мезгiлде 
бөлмеден байқаусыз шығып кеттiм де, өзен жағасына келдiм. 
Неге екенiн қайдам, әйтеуiр, баяғы теректiң түбiне барып арайлы 
таңды қарсы алғым келдi. Жақындай берсем, терек түбiнде бетiн 
шығысқа бұрып Зүбiш тұр. Мен жақындағаным жоқ. Баруға ба-
тылым жетпедi. Ол арайлы таңды теректi құшып тұрып қарсы 
алды. Күн көтерiлген соң керi жүрдi. Мен бұл жолы да оның 
көзiнен жас көргендей болдым.
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VI

Қызметке кiрiскеннен кейiн думанды дабырға үйренген көңiл 
жалғызсырап жүрдi: өткен күндер ойыма орала бередi. Әсiресе 
есiмнен кетпейтiні – Зүбiш. Баяғы түндер есiме түссе, тұла бо-
йымды өкiнiш билейдi. Мен кiмге ғашық екенiмдi Зүбiштен 
айырылған соң бiлдiм. «Сана», «Сана» деп жүргенiм Зүбiш екен 
ғой, оның бар асыл қасиетiн Санаға апарып жапсырып, соның 
бойынан көрмек болады екенмiн.

Көп ойлайтыным – Зүбiштiң махаббатын, оның маған деген 
адал, ақ сезiмiн аяққа басуым. Шiркiн, қыз жүрегi, кеңсiң ғой, 
мейiрiмдiсiң. Менiң бар айыбымды кешiре алды, менiң бақытым 
үшiн деп өз жүрегiнiң жалынын да сөндiре бiлдi.

Соңынан Зүбiштi көп iздедiм. Бiрақ таба алмадым. Бар қалған 
ескерткiш – баяғы терек. Қалаға бара қалсам, бiр таңды сол жер-
де қарсы аламын. Соңғы бiр барғанымда асау дария жағаға соға-
соға теректi жұлып әкетiптi. Терек кетсе де, өмiрдiң соқпағы 
менiң жүрегімнен Зүбiштi жұлып кете алған жоқ. Ендiгi қалған 
ескерткiш – осы сурет. Мұны институтты бiтiрер кезде түсiрiп 
алған болатынмын. Мiне, суреттiң тарихы осы.

Ал оның алғашқы махаббат немесе соңғы махаббат екенін 
бiлмеймiн.

* * *

...Бiз үнсiз отырып қалдық. Мен альбомды қайта ақтарып, 
Зүбiштiң бетiне үңiліп отырмын. Ол үн қатқандай болады. 
Өмiрiмде көрмек түгiлі, атын есiтпесем де, нақ қазiр менiң ескi 
танысым сияқты, қимас досым iспеттес. Iшiмнен «Әттең, Зүбiш» 
деп отырдым да:

– Ендi оның бәрiн ұмыту керек, – дедiм.
Оны Тахирға айтқанымды, немесе Зүбiшке айтқанымды ешкiм 

байқамай қалды.
– Жоқ. Зүбiштi iздеу керек! – дедi Ақерке.
Мен Тахирдың жауабынан не айтқанын түсiнбей қалдым. Ол 

бейне бiр бүкiл әлем көз жанарына орнап қалғандай алысқа тiгiле 
қарап тұрып, бiр-ақ сөз айтты:

– Қайдасың, қайран Зүбiш?
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САЙТАННЫҢ САЛҚЫНЫ

– Е, шырағым, маған сайтан-пайтан дегенді айтып не қыласың. 
Мен сайтанның шатағын көрген адаммын. Керек болса, мына 
қолыммен сол сайтаныңның басын жарғанмын, – дедi Сәкен 
нағашым.

Мен әзiлге айтып отырған шығар деп жорысам, ол кiсi тiптен 
шындап келедi. Көңiлге кiрбiң ене бастады. Япырай, осы кiсi 
не деп отыр деген қауiп қапталдап келедi. Сонда шынымен 
нағашымның жын-сайтан дейтiнiне сенгенi ме деп қоямын. Бiрақ 
оған нағашымды қиғым келмейдi. Мен түгілі, елдiң бәрi де ол 
кiсiнi естияр, етек-жеңiн ерте жиған парасатты адамға санайды.

– Нағашы, шынымен айтып отырсыз ба осы сөздi? Сайтанның 
басын қалай жара қойдыңыз?

– Ендi қалай деп ең? Әлде мен саған өтiрiк айтып жүр ме едiм? 
Ал бас жаруға келсек, отыз жыл тракторды шыр айналдырған 
мына қол сайтаның түгiлі, құдайыңның да басын жарар.

Иә, оған шүбәм жоқ. Нағашымның сөзiне сене қоймасам, құ-
дайға қоса менiң де басымды жаратын қолы бар екенi рас. Бiрақ 
қазiрше сол құдайыңның да басын қақ айырдым деп айтпағанына 
шүкiршiлiк деп отырмын. Тiптен сол құдай мен сайтанды жылы 
орнынан қозғамай-ақ, олар үшiн менiн басымды жарса да дайын-
мын. Әйтеуiр, сол пәлелерге жоламаса болғаны.

– Нағашы, әлгi сiз ұрып жығатын сайтанның бойы қай шамада 
екен? Өзi кiм iспеттес болады екен? Әдетте, ол жүзiқара әйел бо-
лып көрiнедi деушi едi. Сонысы рас па екен?

– Әй, ол әйел iспеттес боп көрiнетiн сайтандар саған көрiнетiн 
шығар, ал мен көрген сайтан ер адам iспеттес, – деп бiр қойды 
нағашым.

– Ойын бiлмеймiн, бойы сендей бар, ал қайраты сенен 
мығымдау ғой деймiн.

Мiне қызық. Түсiнiп көр сөзiне. Әлде бұл кiсi мас па екен?
– Нағашы, сiз массыз ғой... Массыз, ә? Алақай, нағашым мас! – 

деп баж ете қалсам керек.
– Ей, саған сайтанның салқыны тидi ме, масың не? – демесi бар 

ма.
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Мәссаған! Ендi менi шатастырайын дедi. Мас болу түгiлi, 
шөлмектi көрсе шетiнен лақтыратын мiнезi белгiлi. Соны бiле 
тұрып қайдағы жоқты шатқан өзiме де обал жоқ. Ендi қалай ет-
сем екен?

– Нағашы, маған түгел айтып берiңiзшi әлгi сайтанның 
шатағын. Қалай төбелесiп жүрсiз? Ол иттiң сiзде не жұмысы бар.

– Ә, сен әлi сол сайтанның соңында отырмысың. Мақұл, айта-
йын. Тек тiлiңдi тарта сөйле. Жазықсыз жанды балағаттама (Мiне 
керек болса! Ендi менен сайтанды да қызғанайын дедi.)

... Қырық жетiншi жыл болатын. Өзiмiзде бiтiк өскен астықты 
жинап алған соң, егiн орағына көмектесуге бiр топ комбайнерлер-
дi Қостанай облысына жiбердi. Басшысы менмiн. Ұшы-қиырына 
көз жетпес кең дала, жайқалған егiн. Бiзде егiннiң аңызына мал 
жайылып, шаңы аспанға шығып жатқан. Ал мұнда болса астық 
орағына ендi ғана кiрiсiптi. «Шiркiн, бiздiң елдiң байлығы, елiнiң 
елдiгi, жерiнiң кеңдiгi осы-ау» деп қоямын. Бiр шетiнде қыс түсiп 
жатса, екiншi шетiнде балалар жалаңбұт жүгiрiп жүредi. Кеңдiк 
пен ендiк деген, байлық деген осы емес пе!

Бiз жұмысқа қызу кiрiсiп кеттiк. Нағашым әңгiмесiн бестағанда 
менiң қағаз, қаламсабымды алғанымды байқап:

– Сен бiрдеңе жазайын деп отырмысың, оның керегi жоқ. Ол 
сайтанның басы әлдеқашан-ақ жазылып, қатарға қосылып кет-
кен. Iздемей-ақ қой, мен саған аты-жөнiн де, ауыл маңайын да 
айтпаймын, – дедi.

Бұл менiң зәремдi одан сайын ұшыра түстi. Өлген сайтан, 
тiрi сайтан, басы жарылған сайтан – сайтан деген қаптап кеттi. 
Әйтеуiр, бiр сайтанның барлығына көзiм ендi анық жетiп отыр.

Бiз жұмыс iстеген колхоздың бастығы әйел кiсi болатын. Ол 
сымбатты, сабырлы, әрi ақ көңiл, өз жұмысына ұқыпты басшы 
едi. Топ басшысы болғандықтан, бiрде май-шай деп тамақ iздеп 
барсам, бiрде комбайн, трактордың тамағы деп жанармай iздеп, 
кеңсеге жиiрек барамын. Осы жорықтарымның арқасында және 
бiр байқағаным – колхоздың бас бухгалтерi нағыз кемелiне келген 
бойжеткен екен.

Қысқасын айтайын, сонымен және бiр рет колхоз кеңсесiне 
келгенде керектi мәселем шешiлмей, ұзақтау отырып қалдым. 
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Жұмысымның бiтпесiн бiлген соң қырманға ертерек қайтайын 
деп бөлмеден шыға берiп едiм, колхоз бастығы:

– Сәке, қайда барасыз? – деп алдымнан шыға келдi.
– Қырманға. 
– Бiрге жүрсек қайтедi?
– Еркiңiз бiлсiн.
– Солай етейiк, Сәке. Менiң бiраз шұғыл шаруаларым бар едi, 

соны бiтiрiп алғанша бухгалтерияда отыра тұрыңыз.
Мен келiстiм. Әйтеуiр, қырманға баратын адаммын. Екi 

аралық – үш-төрт шақырым жер. Жолды аяймын ба, бiрге жүрсе 
бiрге жүрер, қайта әңгіме айтып, ермектесiп барармыз дедiм де 
қойдым. Сол кезде бұның артында қойыртпасы бар-ау деген ой 
басыма мүлдем келсейшi.

Отырысым ұзақтап барады. Басшымыздан хабар жоқ. Бух-
галтер қарындасым былқ етпей отырып алды. Сарт-сарт еткiзiп 
шотын қағады, түртпелектеп бiр қағаздарды аударыстырады, 
қимылы тiптен жеңiл сияқты. Алғашында не істеп отыр деп көз са-
лып ем, суық қараған жауап алған соң жайыма кеттiм. Алдымдағы 
газеттiң төрт бетi түгел таусылды, тiптен үстелдің үстiнде жатқан 
менiң қызметiме үш қайнаса сорпасы қосылмайтын қайдағы бiр 
қағаздарды да қағыстырдым. Бойжеткен сонда да бұрылар емес.

Мен тыпырши бастадым. Соны сезе қойды бiлем, бухгалтер 
қарындасым:

– Ағасы, неге асығасыз, апай жалғыз жүруге қорқар, бiрге 
қайтасыздар ғой. Кәне, жүрiңiзшi, барып бiлейiк неге кешiкке-
нiн, – деп, менi басқарманың кабинетiне қарай сүйрей жөнелдi. 
Кiре сала-ақ:

– Апатай, мына кiсi асығып отыр ғой. Бiзбен бiрге жүруге 
намыстанатын болар, шамасы, қайта берсе қайтедi? – деп едi. 
Бастық:

– Неге, Сәке, қайта екi қыздың ортасында өткен ғасырдың 
серiлерi секiлдi алшаң басып бармайсыз ба, қыздардан 
қашқаныңыз қалай? – деп бiр күлiп қалды. – Әлгiнде аудан-
нан бiр басшы телефон соқпақ болып едi, соны амалсыз күтiп 
отырғаным, асықсаңыз жүре берiңiз.

– Жоқ, о не дегенiңiз, күте тұрамын ғой. Тек әншейiн, сiз бар-
майтын болып қалды ма деп жатқаным. Қарындастың да бiрге 
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жүретiнiн бiлген жоқ едiм. Тiптен мен асығыспын деп аузымды 
ашқаным жоқ қой. Мына кiсi өзi емес пе дүрлiктiрiп жүрген.

– Ағасы, – деп сөзге бойжеткен бухгалтер араласты. – Бiз жал-
ғыз жүруге елегізимiз. Әлгi қырманға жете берер жердегi ойлы-
қырлы терең сай бар ғой, соны бiздiң елдiң адамдары «сайтанның 
сайы» деп атайды. Сонда сайтандар мекендейтiн көрiнедi.

– Мынау ненi шатып тұр, – деп бастықтың бетiне қарасам:
– Ол рас Сәке, – дедi. – Сiзге ол сай туралы әңгiменi әлi ешкiм 

айтқан жоқ па? Онда тыңдаңыз, бiлiп алғаныңыз жөн.
Бiздiң елде аса батыл, қайратты, әрi сымбатты, қысқасы, өзiңiз 

сияқты бiр жiгiт болды. Сол жiгiт жылқы бағып жүрiп бiр-екi 
рет осы сайдан бiр көркем қызды көредi. Бұл неткен қыз деген 
сауал ойына талай оралса да, бiрақ оған көңiл аудармай жүре 
бередi. Бiр кеште әлгi қыз және кездесiп: «Сұлу жiгiт, маған 
неге көңiл бөлмейсiң? Келiңiз, күлiп-ойнайық», – деп атын атап 
шақырыпты. Ол жiгiт, әрине, шақыру былай тұрсын, қызды 
көрсе қыр соңынан қалмайтын, қазiргi жiгiттер сияқты дейсiз бе, 
өз қымбаты тұрғанда басқаның сымбатын қайтсiн, «ойнап-күлуге 
уақытым жоқ» деп атына қамшыны басып-басып жiберiп өте 
шығады. Осы кезде «ең болмаса бiр күн қонақ болсайшы» деп 
мойнына орала кеткен қолды қараса, әлгi қыз артына мiнгесiп 
алған екен. Ендi бiр пәленiн болғанын түсiнген жiгiт қыздың 
қолынан ұстап, басынан асыра лақтырып жiбередi. Осыдан айқас 
басталады. Жiгiт шаршап, бойынан әлi кете бастағанда есiне 
әжесiнiң: «егер сайтанның шашын жұлып алсаң, ол әлiнен ажы-
райды» деген әңгiмесi түседi. Сайысып жатқан сұлудың сайтан 
екенiне көзi әбден жеткен соң, жалма-жан бәкiсiн суырып алып, 
қыздың шашын шорт кесiп алыпты. Осы кезден бастап әлгi қыз 
былқ-сылқ етiп жалынуға көшедi. «Тек шашымды берсең болды» 
деп жiгiттi қызықтыру үшiн талай мұқымға түсiп, иiлiп-бұралып, 
денесiн де көрсетедi. Жiгiт бәрiне көнбей, тура әжесiне келiптi.

– Балам, – дейдi қарт, – сен ауыр пәлеге кездескен екенсiң, ендi 
оны жеңу үшiн сол шаштан айырылмауың керек. Сайтан шашын 
iздеп үш күн, үш түн соныңа түседi, сонда ажырап қалмасаң 
болғаны. Ол үшiн шашты етiгiңнiң ұлтарағына салып жүр. Тек 
етiгiңнiң шешiлетiнiн көрсең болды, тез басқа ұлтараққа ауысты-
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ра қой. Сайтан екi етiгiңдi бiрден шеше алмас. Күнде алма-кезек 
шешетiн болар. Ал ол шашын алса – халiң мүшкiл.

Шынында да, әлгi қыз үш күн бойы жiгiттiң қыр соңынан 
қалмайды. Тiптi ұйқыдан ояна кетсе, қасында жатқанын да 
көредi, атпен жүрсе, шылбырын ұстап қатарласып жүредi. Үш 
түн бойы жiгiт ояна қалса, бiр етiгiнiң шешiлiп қалғанын байқап, 
әжесiнiң ақылы бойынша шашты басқа ұлтараққа ауыстырып, 
ақыры сайтанға алдырмайды.

Осыдан сайтан жеңiлгенiн мойындап, жiгiт не айтса, соны 
орындайтын қызметшiсiне айналып кетiптi.

– Әйтеуiр, алысса да арманына жетiптi ғой сайтан қыз. Қыздың 
айтқанын жiгiт iстедi не, жiгiттiң айтқанын қыз iстедi не, бәрiбiр 
емес пе. Жеңiлсе де жiгiтке жақындапты. Содан кейiн не iстедi 
екен? – дедiм мен әзiлдеп.

– Не iстегенiн өздерi бiлер, Сәке. Әйтеуiр, ер жiгiт айтқанын екi 
еткiзбесе керек, – деп бiр қойды бастық. Сонан соң бір күрсiнiп 
алды да: 

– Сол сайтанды жеңген жiгiт кешегi Отан соғысында апат бол-
ды, – деп аяқтады әңгiмесiн.

Әңгiменi тыңдап отырғанда денем түршiксе де:
– Мынауыңыз бiр әдемi аңыз екен, – дедiм бастыққа.
– Аңыз ба?! Қайдам. Тек осы сайдан өткенде абайлап 

жүрiңiз. 
Сағатқа қарасам, он екiден өтiп кетiптi. Менiң ойымды 

әрекетiмнен сезiп қойған бойжеткен бухгалтер:
– Апай, сiз осы қала қойсаңыз қайтедi, менiң де қырманға бара 

қойғым келiп отырған жоқ. Ағай да көп кешiктi. Телефоныңыздың 
да қай мезгiлде ызыңдауын сайтан бiлсiн, – дедi де, бастық осы 
пiкiрге қосыла кеттi.

Амал нешiк, ер адамдар болса, сыбағасын берiп-ақ салар едiм, 
қыздарға не дерсiң. Және бiзбен бiрге жүргiсi келмейдi, намыста-
нады деген әзiлiн қайтерсiң.

Сонымен, қырманға тартып келемiн. Айнала тастай қараңғы. 
Аспанды бұлт торлап алған. Мұндай түнде жын-сайтанды 
былай қойғанда, қасқыр шапса да қапы қалуың мүмкiн. Сол 
қараңғылықтан ептеп елегiзiп келемiн. Оның үстiне, әлгiндегi 
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әңгiме ойыма қайта-қайта орала бередi. Халық аңызды қалай 
тудырып ала қояды. Қандай қиындыққа ұшыраса да адамды 
жеңгiзбей қоймайды-ау деп ойланып келе жатып, сол сайға 
келгенiмдi байқамай қалыппын.

Бiр мезгiлде жалт қарасам, қарсы алдымда жерден бiр бас шы-
ғып тұр. Иә, кәдiмгi адамның басы. Қол жоқ, аяқ жоқ, дене жоқ – 
тек бас. Бас болғанда қандай, көздерi от шашады. Ауыз, мұрын, 
құлақтардан да жарқылдап сәуле шығады. Алғашқыда аңырып 
тұрып қалдым. Денем түршiге бастады. Анықтап қараймын – бас. 
Тек қимыл етпейдi. Аузы-басынан шашқан сәулесi бiр бәсеңдеп, 
бiр толықсыған сияқты бола ма, қалай.

Керi қайтуға намыстандым. Әрi менiң керi оралғанымды бой-
жеткен бухгалтер мен бастық әйел қалай көредi. Басқа бiрдемеге 
жорып жүрсе қайтемiн. Айналып өтуге жол жоқ, екi жақ терең 
ор. Амал жоқ, алға жүру керек. Егер шынымен бiр пәле болса, 
менiң де бәкiм бар ғой деп қалтамдағы бәкiмдi қолыма алдым. 
Ептеп басып жақындап келемiн. Шашым шамадан тыс жылдам 
өсiп бара жатқан сияқты. Қалпағымды басып-басып қоямын. 
Бастың қимыл ететiн түрi жоқ, қайта, шашқан оты шоғырланып 
кеткен секiлдi. Бұнысы – келсең кел деп қаһарлана түскенiне 
ұқсайды. Ақырын-ақырын жылжи отырып жақындап та қалдым. 
Қимыл жоқ. Тоқтап жан-жағыма қараймын, сыбдыр еткен сыбыс 
сезiлмейдi. Неде болса тәуекел деп жүгiрiп бардым да, әлгi отты 
пәленi бар пәрменiммен теуiп жiбердiм. Бастың күл-талқаны 
шығып кеттi. Аяғыма жұмсақтау тиген сияқты. Жалындаған сәуле 
де жоқ болды. Iлгерiрек жүрiп барып артыма қарасам, ештеңе 
жоқ. Жан-жағымда да ешнәрсе көрiнбейдi. Ойланып тұрдым 
да, әлгi жерге қайта келдiм. Бастың тұрған орнын көру үшiн 
сiрiңкемдi шағып жiберiп, жерге жақындата бергенiмде, лап етiп 
жер жанып кеттi. Ә, дегенде қорқып кетiп, кейiн ырғып түстiм. 
От жанып тұр. Ептеп бойым үйренген соң жақындап келсем, жа-
нып жатқан жер емес, жерден бу сияқты шығып жатқан бiрдеме. 
Табаныммен баса қойып едiм, от өшiп қалды. Бiрақ өкшем бiр 
жұмсақ нәрсеге тигендей болды. Бәкiмдi алып қазып жiберсем, 
астынан ағарған бiрдеме шықты. Осы кезде әлгi сынған бастың бiр 
бөлегi жақындау жерде жатқанын көрсем – қарбыздың қабығы.
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Сонда ғана баяғы жiгiтпен алысатын сайтан есiме түсе кеттi 
де, бойымды жинап алдым. Өзiмнен өзiм ыржиып күлемiн. 
«Әрекеттерiн қара! Карбид дәрiсiн жерге көмiп, шетiнен шырақ 
қып қағып қойыпты. Бас жасағандары – қарбыздың қабығы». 
Қарбызды сонау Шымкенттен өз сорыма өзiм ала келгенмiн.

Қырманға келдiм де, орныма жатып қалдым. Таң алакеуiмде 
орңымнан тұрсам, анадай жерде бастық пен бухгалтер жуынып 
жатыр. Менi байқаған бастық:

– Сәке, кеше жалғыз жiбергенiмiзге кешiре көрiңiз. Қорықпай 
жеттiңiз бе? «Сайтанды сайда» ешкiм қол бұлғаған жоқ па? – деп 
жақындап келдi.

– Жоқ ешкiм шақыра қойған жоқ. Шақырса, мен алысып-
жұлысып жүргенше қала салар едiм.

– Ағай, шынымен ештеңе көрген жоқсыз ба? – деп әңгiмеге 
бойжеткен бухгалтер араласты.

– Немене, мен бiрдеме көруге мiндеттi ме едiм, ештеме 
көргенiм жоқ. Көргенiм сiз екеуiңiз ғой, сiздер сайтан емес шы-
ғарсыздар, қол бұлғап шақырғандарыңызды да байқаған жоқ 
сияқты едiм. Қайта, итерiп салған сияқты едiңiздер ғой.

– Апырай, түнде жүрген адам, әдетте, бұл сайдан аман 
кетпейдi деушi едi. Онда мен кешкiлiк ылғи сiзбен жүретiн бо-
лайын, ағатай.

– Бiр жүруiмiз кешегiдей болатын болса, рақмет, қалқатай.
Әңгiме осымен аяқталды. Күнiмен жұмыс үстiнде жүрдiк. 

Кешкiлiк қырманның шаң-шұңынан аулақтау болу үшiн 
шеткерiрекке барып жатып қалдым. Кешегi «сайтанды сайдың» 
әлегiмен талай ұйқыдан қалғанмын. Тез ұйықтап кетсем керек. 
Бiр кезде салдыр-гүлдiр еткен бiр дыбыстан оянып кетсем, айна-
ла тып-тыныш, ел ұйқыда көрiнедi. Аяқ жағымда бiр құбыжық 
отыр. Екi аяғы, екi қолының барлығы болмаса, адамға ұқсайтын 
түрi жоқ. Неде болса дедiм де, көзiмдi тарс жұмып, тырп етпей 
жата бердiм. Әлгi құбыжық ақырындап менi айналып жүр. Оны 
тек дыбысынан сезiп жатырмын. Адамның даусына ұқсамайтын 
үн шығарады. Кешкiлiк түнде шөлiркесем, су iшермiн деп кәдiмгi 
қазақтың қара құмғанымен су әкелiп бас жағыма қойып қойған 
болатынмын. Қазiр соның қай жерде тұрғанын ойыма түсiрiп 
жатырмын.
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Құбыжық келiп аяғымнан ұстай бергенде, қарғып тұрып 
құмғанмен басына салып жiбердiм. Құбыжық кәдiмгi адамның 
даусымен «ойбай» деп етпеттей құлады. Қаттырақ сiлтеп 
жiбергенiме өкiнiп, көмектесу үшiн ұмтыла бергенiмде, менi 
қайта соғуға ұмтылды дедi бiлем:

– Сәке, қойыңыз! – деп бiр тұстан жүгiрiп келген бастық 
құшақтай алды.

– Жiберiңiз, мен оның шаруасын бiр-ақ тындырайыи. 
Қырманға қыдыр келедi деушi едi, құбыжық келгенi не пәле! – 
деп ұмтыла беріп едiм, қайдан келгенiн қайдам бойжеткен бух-
галтер «ағатай-ағатай» деп қолыма асыла кеттi.

– Ей, мына бiреуi тағы қайдан шықты. Албастысы аз болғандай, 
сайтаны да серуендеп жүр ғой қырманда. Сен сайтансың ғой, 
тұра тұр, – деп бұрымынан ұстай алып едiм:

– Ойбай, ағатай, қойыңыз, шашыма тимеңiз, – деп шыр ете 
түстi.

– Ә, бәлем, бiлдiм, сен сайтан екенсiң. Сайтан шашын қорғай-
ды деушi едi. Мен сенiң қайратыңды қашырайын.

Қалтамнан бәкiмдi алдым. Бойжеткен бухгалтердiң шыр-
пыры шықты.

– Жiберiңiз, ағатай. Екiншi рет бұлай етпейiн, айтқаныңыздан 
шықпайын...

– Бәсе, сайтандар осылай дейтiн көрiнедi,. Мойында сайтан 
екенiңдi, немесе шашың түгiлі, басыңды да кесiп аламын.

– Сайтанмын, ағатай, сайтанмын...
– Құш менiң мойнымнан сайтан болсаң. – Ол мойнымнан 

құшып, бетімдi аймалап жатыр. Ал мен болсам, сайтан осылай 
әрекет ететiн көрiнедi, сен шын сайтан екенсiң деп одан бетер 
зәресiн ұшыра түсемiн.

Әлгi құбыжық сол ойбайлап құлағаннан орнынан тұрған жоқ. 
Қырмандағы халық жиналып келiп қалған. Бәрi соның басын-
да. Қызбалау бiр жiгiт маған келiп «жiберiңiз қарындасты» деп 
әкiреңдей бастап едi, бастық:

– Қой әрi. Айыпты Сәкең емес, селтеңдеп бәрiн бүлдiрiп жүр-
ген – осы сайтанның өзi. Менi де қолайсыз жағдайға қалдыр-
ды, – деп зекiп тастады.
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Жығылған құбыжыққа бiз де келдiк. Басының дап-даласы 
шыққан. Үстi-басы қан, алғашқыда есеңгiреп қалса да, есiн жи-
напты. Менi көре салып: «Кешiр, Сәке! Ойнаймын деп ойыным 
осылып қала жаздады ғой» деп кешiрiм өтiндi.

Ептеп байқасам, құбыжықтың халi шынында да құбыжық бо-
лыпты. Шойын құмған шүйдесiнен тиген соң оңдырсын ба, қақ 
айырыпты. Сонымен тез арада ат жеккен арбамен сол заманның 
жедел жәрдемiн ұйымдастырып, аудандық емханаға алып кеттi.

Бiрер күннен соң халiн бiлейiн деп емханаға барсам, бiр он бiр-
он екi жасар бала жүр екен. Ол менiң әкесiмен сөйлескен сөзiмдi 
аңғарып:

– Аға, айтыңызшы, бiздiң папамды кiм ұрды, – деп төтенше 
сұрақ бергенi.

– Қалқам, мен папаңды байқаусызда сайтан екен деп нетiп 
жiберiппiн.

– Сен бе ұрған? Не қылған сайтан. Сайтан дейтiн жоқ. Сен өзiн 
сайтансың, бiреудi жазықсыз төбелеген, – деп жағама жармаса 
кеттi. Әкесi мен шешесi қой-қойлап күлiп жатыр. Ал менiң «сай-
танмын» ден зытып тұрудан басқа амалым қалмады.

Бiраз күннен соң ол «сайтан» орнынан тұрып, қатарға қосы-
лып, жұмысқа араласып кеттi. 

Мiне, шырағым, мен осылай сайтанның басын жарғанмын. 
Маған бұдан былай жын-сайтан деген әңгiмеңдi айтпа, 
насихатыңды басқаға айт.

Ал әлгiнде кiм iспеттес болады деп едiң, әйел iспеттiсi де бола-
ды. Олардан аулақ жүр.

– Сәке, дегенмен, бiр сайтанға айтқаныңызды iстетiпсiз, – деп 
әнгiмеге бiр жiгiт араласа берiп едi:

– Тәйт, әрi. Шатастырма менi сайтанның шатпағына, – деп 
қайырып тастады.

– Нағашым-ай, басынан бастап неге осылай айтпады деп мен 
Сәкеңнен кешiрiм өтiнiп жатырмын. Қиялдағыны қоя тұрғанда, 
өмiрдегi сайтандарды осылай үйреткен нағшыма «құдай жоқ, 
сайтан жоқ» деп сәуегейсiп насихат айтқаным үшiн жерге 
кiрердей болып ұялғаным-ай. Дегенмен ол кезде менiң бiрiншi 
курстың студентi екенiмдi ескерсе керек, Сәкең бұл әңгiменi осы 
кезге дейiн қайтып аузына алған емес.
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ТҮЛЕН ТҮРТКЕН ТҮЗЕЛ

Менiң бiр қимастан да қымбат досым бар. Аты – Түзел. Ал 
бiз болсақ, оны өзара «Түлен түрткен Түзел» деп кеткенбіз. 
Оған ренжiп жатқан Түзел жоқ, жымияды да қояды. Ести қалса, 
жұбайы да күлiмсiрейдi. Себебi...

Институтта оқып жүретiнбiз. Кәрiм, Әнуар, Түзел төртеуміз 
қаланың шетiне таман орналасқан пәтерде тұрамыз. Бiздiң 
көшенiң екi жағын қаз-қатар теректер бой түзейтiн. Олар тағы 
саптағы солдаттар сияқты. Күндiз оларды елей бермейміз. 
Сапқа тұра ма, тарап кете ме, бiз үшiн бәрiбiр. Бiздi қинайты-
ны – олардың түнгi жағдайы. Көз байлана күдiгi көбейе бастай-
ды, қуаныш – жалғыз жүргенде қара көлеңкесiнде елегiзисiң, 
ал қуанышы – шiркiн жастық емес пе, ара-тұра көшеге қыдыра 
қалсақ, жұрттан көз таса болу үшiн тығылатын жерiмiз де сол 
қара көлеңке.

Күндiз де, түнде де оларды суқаны сүймейтiн бiреу бар. 
Ол – Түзел. Ол ешкiммен қыдырмайды, жалғыз өзi болса көшеге 
де шықпайды, құдай жарылқап, шыға қалса, үйге келгенше әр 
ағаштың түбiнен бiр-бiр бұзық көрiп қайтады. Оның көшеде келе 
жатып қаттырақ шыққан дауысты естiсе, етпетiнен құлайтын 
мiнезiн бiлетiн бiздер де үйге қайтқанда сол ағаштардың түбiнде 
болған қырғын-жойқын «ұрыстарды» уыстап, «төбелестердi» 
төгiлтiп келемiз.

Бiздiң осы көбейiп кеткен «төбелесiмiзден» сезiктенейiн дедi 
ме, әлде оның да бiр-екi бұзықты «құнжитқысы» келдi ме, ол 
жағы өзiне аян, әйтеуiр, бiр күнi кешке Түзел де бiреудi «жайра-
тып» қайтты.

Осыдан бастап-ақ бiздiң таңғажайып уақиғаларымыз аза-
йып, оның қаһармандығы көбейе түстi. Бiрте-бiрте бiз тiптен 
бұндай фантастикалық әңгiмелердi доғарғанбыз. Ауызбен жай-
ратып жатуға уақыттың өзi де жетпейдi. Алғашқы кездегiдей 
емес, сабақ ауырлай түстi. Экзамен, зачет дейтiндер де есiмiздi 
шығарып барады. Келсек болды, кiтапқа үңiлемiз. Жалғыз-ақ 
мойымайтын – Түзел. Ол әлi де сол «көшедегi көп бұзықтарды» 
бұғалықтап жүредi.
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Бiр күнi әбден шыдамы таусылған Кәрiм:
– Ей, сен әлгi бұзықтарыңның бiреуiн ұстап әкеп босағаға бай-

лап қойшы. Сонда көңiлiң жай табар ма екен, – деп едi, Түзел:
– Босағаны былғап не қыламыз, көргiң келсе, жүр ме-

нiмен көшеге. Тиiсiп көрсiншi бiреу. Көрерсiң қалай етiп жуа-
сытқанымды. «Аюға намаз үйреткен – таяқ» дейдi ғой ә, ал 
бұза-қыларға бұғалық салатын – жұдырық. Мiне, мынау сияқты 
жұдырықтар, – деп екi жұдырығын салмақтап қойды.

– Ал, жүр болмаса, – деп Әнуар орнынан тұра бердi де, 
Түзелдiң киiнiп болған мезгiлiнде орнына қайта отырды.

– Ал жүрмеймiз бе?
– Мен бара алмаспын. Бiреудi тәртiпке саламын деп жұ-

дырығымды жарар жәйiм жоқ. Өзiң-ақ бара бер.
Түзел шығып кеткен соң, Әнуар бiр ақыл айтты. Соны еп 

көрдiк те, бiрер сағаттан соң үшеумiз сыртқа шықтық.
Бiр-бiр ағаштың түбiнде қаракөлеңке қуып, аяғымыздың 

ұшымен басып жүргенiмiз көшеден өтiп жатқан адамдарға ой 
салатын сияқты. Бәрi де бiзге нақ бiр ғашық адамдардай-ақ тесiле 
қарап өтедi.

– Әй, дәу де болса, осы өтiп жатқан жұрттың көбi бiздi бiр-бiр 
сыбаған болар, – дедi Кәрiм.

– Оған шүбаланба. Мына түрiңдi айнадан көрсең, өзiңдi өзiң 
сыбар едiң, – деп Әнуар жымиып қойды.

Шынында да, келбетiмiз келiсiп тұрған болу керек. Кәрiм 
сидиған шалбар киген, иығында жағасын қоқайтып қойған 
жаман шапан, кепкасын терiс айналдырып киiп алыпты. 
Қалғанымыз да соған жетеқабылмыз. Көшеден өткен таныс 
бiреулер байқап қалмаса екен деп қипалақтағанымыз да осыған 
жарасып-ақ тұр.

Бiр сәт анадайдан елеңдей басып келе жатқан Түзел көрiндi. 
Жан-жағына маңғаздана қарап, ысқырып, өзiнше бейғам әндет-
кен боп келедi. Әйтсе де, оның елегiзiп келе жатқанын байқау 
қиын емес. Аяғын қанша жәй басамын дегенiмен, жайдақ 
асфальтқа тiк-тiк тиедi.

Бiз алдын ала келiскен позициямызға орналаса қойдық. Түзел 
қатарласа бергенде «тоқта» деп орнынан Кәрiм тұра ұмтылды. 
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Түзел оңға қарай жалт бұрыламын деп қарсы келген Әнуарға 
соқтықты. Алға қарай аттай берейiн дегенiнше бет-аузымды 
қалың орамалмен орап алған мен келiп алдына қаққан қададай 
тұра қалдым. Менiң мiндетiмнiң өзi де осы болатын. Түзел тұра 
қашқанда, үйге қарай өтiп кетпеу керек – бiз одан бұрын жетуге 
тиiспiз.

Мiне, қызықтың көкесi осы кезде басталды. Бiз кейiн қарай 
зытып берер деп тұрған Түзелiмiз қос қолымен бетiн басып, ор-
нынан тапжылмай тұрып қалды. Бiздiң алдын ала ойлаған айла-
шарғымыз бойынша «төбелестiң» бұндай түрi қаралмаған бола-
тын. Не iстерiмiздi бiлмей состиып-состиып тұрып қалыппыз. 
Түзел сасатын да емес, қашатын да емес.

Әлi тұрмыз, әлi тұрмыз. Түзел қозғалатын емес. Мен 
сасқанымнан: «Ей, Түзел, кейiн қарай қашсайшы» деп дауыс-
тап жiбере жаздадым. Кәрiм жалаумен жазу жазатын матрос-
тар сияқты қолымен бiр белгiлердi жасап жатыр. Әнуарды 
қайдам, мен оның телеграммасынан түктi де түсiнiп тұрғаным 
жоқ. Әнуардың да шыдамы шегiне жеттi-ау деймiн, Түзелдiң 
арқасынан қапсыра құшақтап алды да, жүз сексен градусқа 
керi айналдырып жiберiп, желкесiнен түйiп қалды. Ол сонда да 
қашпайды. Ендi екi қолымен желкесiн ұстап, басын көкірегiне 
тығып алыпты. Әбден үмiтi таусылды бiлем, Кәрiм «ей, осыны 
қойшы» деген адамдай қолын бiр сiлтедi де, керi бұрылып, үйге 
қарай жүре бердi.

Әнуардың шиқылдаған дауысынан үрдiс күлкiге шыдай ал-
май, тығылып тұрғанын сеземiн. Ең соңғы амал осы болар деп, 
кейiн қарай қаша жөнелдiм. Не боп қалды деп шошып кетсе ке-
рек, Әнуар да қосыла жүгiрдi.

Тек баяғы салмақты қалпында келе жатқан – Кәрiм. Анадай 
барып керi бұрылсам, Түзел әлi сол орнында тұр. Өзгерiсi – бетiн 
бiзге бұрыпты. Әбден ыза қысқан болу керек, шыдай алмай 
кеттiм де: «Ей, сенi ме», – деп шынымен-ақ тұра ұмтылдым.

Түзелдiң қашқанын ендi көрсең. Алды-артына қарау жоқ, 
қуғыншының бар-жоғында да жұмысы жоқ, зытып барады. 
Ә, дегенде аңырып қалған бiздер ол алыстап кеткен соң барып, 
рахаттана күлдiк-ау.
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– Кане, тезiрек үйге барайық. Мынауың желаяқ екен ғой, ендi 
қаланы шыр айналса да үйге бiзден бұрын жететiн түрi бар, – 
дедi Әнуар.

Үйге келе сала көрпеге оранып жатып қалдық. Күлкiмiзді 
тыя алатын емеспiз. Тек Түзел кiрiп келсе, есiтiп қоймасын деп 
тұншыға күлемiз.

Күлкiнiң де шегi бар ғой, таусылды бiлем, аз-кем тыныштал-
дық. Әрi-берiден соң күлкiмiз ұйқыға ойысты. Күлкi орнына 
ұйқымен алысып, мазамыз кете бастады. Әлден уақытта көзiм 
iлiнiп барады екен, жолындағының бәрiн аудара-төңкере әлемнiң 
әлегiн шығарып Түзел кiрiп келдi. Шамды жағып шәйнектен 
су құйып iштi. Оқты көзiмен бәрiмiздi бiр-бiр атып, Әнуардың 
желкесiне барып кiжiнiп тұр:

– Ей, су жүрек сылбыр, жатырмысың жабысып!
Әнуар, әрине, бiз сияқты «ұйықтап» жатыр, былқ етпейді. 

Түзел бөлме iшiн арлы-берлi бiраз жүрiп, Кәрiмнiң жанына бар-
ды.

– Ей, Кәрiм, босағаның алдында бiр бұзықтың тұмсығын 
бұздым. Барып көрмеймiсiң.

Кәрiмде үн жоқ. Түзел тұрды-тұрды да, маған қарай 
жақындай бердi. Сол-ақ екен «төбелес!» деп орнымнан қарғып 
тұрдым. Түгел ыршып түстi. Мен көзiмдi уқалап, оған алақ- 
жалақ қараймын.

– Ей, саған не болды? – дедi Түзел есiн жиғандай болып, қасыма 
жақындамайды.

– Түсiмде төбелесiп жатыр екенмiн. Бiр топ бұзық жағамнан 
ала берiп едi... Әйтеуiр, абырой болғанда, сен келiп қалып 
құтқардың-ау...

– Па, шiркiннiң мықтысын қара. Түсiнде де дөңбекшiп жүр. 
Мына бiз құсап кiрiссең ғой – тентектер тентiреп кетср едi. Мен 
үшеуiмен жалғыз алысып келдiм.

– Ой, бауырым-ау, бұзықтар өзiмен кетсiн. Сен де азапты аз 
көрмепсiң ғой. Мен сенiң желкеңдi аяп тұрмын, iсiп кеткен бе 
қалай өзi. Әнуар сияқты бiр сылбыр қоян жүрек соғып жiберген 
секiлдi едi, тезiрек жазылса игi, – деп желкесiн ұстадым.

– Оны сен қайдан бiлдiң? 
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– Қайдан бiлгенi несi? Айтып тұрғаным жоқ па, түсiмде 
төбелестiм деп. Сенi де сонда соғып жiберген.

– Не шатып тұрсың? Әнуар-ей, мынаған не болған? – деп 
көрпенi көтерiп қалып едi, баяғы бет-аузына ораған сүлгiсiн 
сүйрелей, үстiнде терiс айналдыра киген пиджагымен Әнуар 
тұра келдi.

– Ей, мынауың не? – деп, енді Түзел оның өзiне таңдана қарап 
қалыпты.

– Бұл ма? Бұл – егер түсiмде төбелесе қалсам, басы-көзiмдi 
аман сақтайын деп iстеген әрекетiм ғой.

Түзел аң-таң. Әйтеуiр, мiз бақпайды. Кәрiм орнынан қозғалмай 
жатып тiл қатты:

– Қойсаңдаршы, қазiр ол үйден де безiп кетіп жүрер.
Түзел түсiндi. Үндемей орнына барып жатып қалды.
Осыдан былай бiз «төбелестен» де құтылдық, «бұзықтарды» да 

бұғалықтадық. Түзелге «Түлен түрткен Түзел» деген ат тағылып, 
айдар байланды. Ол ендi кешкiлiк кетсе де үндемейдi, келсе де 
үндемейдi.

Бiр күнi сабақ оқимыз деп отырып түннiң бiразы болғанын 
байқамай қалыппыз. Көшедегi жүрiс-тұрыс тыйылып, қалаға 
тыныштық орнап қалған мезгiл. Бөлменiң көшеге қараған 
терезесi ашық тұрған. «Көмек!» деген ащы дауыс тура жаны-
мыздан естiлгендей болды. Мен асып-сасып киiмiмдi киемiн 
деп жүргенше, Әнуар терезеден бiр-ақ ырғып жалаңаяқ жүгiре 
жөнелдi. Сыртқа шыға келiп жан-жағыма қарасам, ештеңе 
көрiнбейдi. Бiр кезде анадай жерде жүгiрiп бара жатқан Әнуарды 
байқап, Кәрiмдi iлестiрiп алып солай тарттым. Бiз келсек, Әнуар 
мен Түзел бiр-бiрiн он жылдан кейiн жаңа көргендей безiрейiп 
тұр. Сөздерi де қызық.

– Ей, Түзелмiсiң? Не болды?
– Әнуар?! Сен қайдан келдiң? Сонда мыналар кiм болды?
– Оны мен қайдан бiлейiн.
– Кәрiмдер қайда?
– Сағынсаң анау келедi.
– Олар – бұзақылар, ағатайлар! – деп жыламсырап шыққан 

дауысқа қарасам, анадай жерде өксiгiн баса алмай бiр қаракөз 
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тұр. Түзелдiң аяғының астында екi адам отыр. Денелерi былқ-
сылқ етедi, шамасы, шаруаларын шөлмек бiтiрсе керек.

Ал Түзел болса солардың жанын алатын жебiрейiл сияқты 
желкелерiнде күжiрейiп тұр.

Бiз де келе сала «не болды, не болдының» астына алып жатыр-
мыз. Оған жөндеп түсiнiк беретiн Түзел жоқ.

– Бұл бұзақыларды милицияға тапсыру керек, – деген 
Әнуардың сөзiне құлақ аспай кiжiнiп барды да, «тұрыңдар!» 
деп әлгi екi танысын тұрғызып алып, желкелерiнен ұстап бiр-бiр 
шекелестiрiп қойды.

– Екiншiлей қолыма түссеңдер өкiнбеңдер, жiгiттер, ал қазiр 
табандарыңды жалтыратыңдар.

– Сiзге неге тиiстi, қарындас? Қайда тұрасыз? Шығарып 
салайық, – деп Әнуар өксiген қарындаспен әлек болып жатыр. 
Бәйек болып жатқанын елең қылатын емес, Түзел қарындасын 
қолтығынан алып жөнеле бердi.

Бiздiң де шығарып салғымыз келетiнiн ептеп сездiрiп ек, «үйге 
қайта берiңдер» деп сөзiмiзге құлақ асқан жоқ.

Төбелестiң мән-жайын олар жол-жөнекей өздерi түсiнiскен 
шығар, бiздiң түсiнгенiмiз: сол қарындас осыдан былай көшеге 
шықса, сенiмдi «қорғаушысы» ретiнде Түзелдi ертiп кететiн бол-
ды. Анда-санда бiздiң үйге келiп-кетiп жүредi.

Жаңа табысқан қыз Түзелдi кереметтей көредi. Жанынан 
қалмайды. Соны сезетiн болу керек, Түзел де түзелiп келедi.

Кейiн Түзелдiң әңгiмесiнен бiр түсiнгенiмiз: сол тарихи түнi 
белгiсiз қарындасқа тиiскен бұзықтарды ол және де келемеж ету-
ге келген бiздер екен деп түсiнiп, батыл «шайқасса» керек.

Осыдан былай Түзел институттағы тәртiпсiздiкпен күресушi 
комсомолдық топтың белдi мүшесi боп алды. Өзi арашалап 
алған қызбен жұптары жазылған жоқ.

Бiздер болсақ, осы күнге дейiн басымыз қосыла қалса-ақ, 
Кәрiмнiң «егер сенi түлен түртпесе, бұл қызды қайдан табар 
едiң» дейтiн сөзiн есiмiзге алып:

– Түлен түрткен Түзел, – деп жамырай кетемiз. Баяғыдағы 
қара көз қарындас та бiзге қуана қосылады. Түзел болса, ақырын 
күлiп, жұбайына ұрлана бiр қарап қояды.
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АЛЫСҚА ТАРТҚАН ЖОЛ

– Ол екеуiмен де осы қалада таныстым, осы қалада ажырас-
тым. Әдетте, осы бiр орындыққа соқпай кетпеушi едi, сондайда 
кездесiп қалатынбыз... 

Бiздiң отырғанымыз – қалалық бақтың қаракөлеңкелеу 
жерiндегi қағажу тұрған орындық. Бұл тұста ағаш та жиiрек, тро-
туарларды алқымдап өскен тал-шыбық белуарыннан келедi. Тек 
жүргiншiлер жалаңдау.

Әлгiнде әдейi арнап келгенiм осы бақ болған соң, армансыз 
аралап көрейiншi деп аяғымды босаңдау басып келе жатып, көзiм 
шалған соң қасына келгенмiн. Орындықта жеке-дара отырған – 
өзiмнiң көптен бергi танысым, мен сияқты институтымыздың 
дәстүрлi күнiн мерекелеуге келген Ерданай. Ол да алыстағы 
бiр ауылда мұғалiм болып iстейтiн, ертеңгiлiкте кездескенбiз. 
Сондықтан арамыздағы әңгiме төмендегiден аспады.

– Ей, Еранбысың? Мұнда неғып отырсың? (Бiз оны институтта 
осылай атайтынбыз.)

– Жәй.
– Жекеден-жеке жәй отырушы ма едi. Әлде бiреудi күтiп 

отырмысың?
– Өз орындығымды сағынып, соған сәлем беруге келiп едiм.
– Өз орындығымды?! Оны саған әкең соғып берiп пе едi өзiмдiкi 

деп иемденетiндей. Бiз отырсақ не болады?
– Отыра бер. 
Аз үзiлiстен соң әңгiмесiн қайта жалғады.
– Әкем соғып бермегенi рас. Бiрақ мен бұл орындықты сатып 

алғанмын, өте қымбатқа сатып алғанмын.
– Кімнен?
Бетiме жалт қарады. Көзiнiн мөлдiрi көбейiп барады, тереңдеп, 

тұңғиыққа батып бара жатқан секiлдi.
– Домбайдан. Жоқ, өмiрдiң өзiнен.
– Не дейсiң?..
Осыдан басқа сөзге келе алмадық. Мен оның бұл мiнезiн 

балалығын есiне түсiрiп отыр дегенге жорыдым да қойдым. Бiрақ 
ол әңгiмесiн қайта бастады.
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– Иә, кездесiп қалушы едiк. Әрi өне бойы осы орындықтың 
маңында, осы бiр өз мерекемiзге келгенде кездесетiнбiз. Тұңғыш 
рет те осында кездескенбiз. Ол былай болатын.

...Бiрiншi курсты бiтiрiп, студент деген атақты арқалап алған 
кезiм (Сол жылы сен институтты бiтiрiп кеттiң ғой.). Жаз күнiнде 
жапырып тастамақ болып, қолымнан кiтап тастамаймын. Июль 
айының соңғы күндерiнiң бiрi. Нақ осы орындыққа келiп мықтап 
орналастым. Бiтiрiп тастамақ болып келген жұмысым кiтап оқу 
болса да, алдымен айналама көз салып адақтап алдым. Алғаш 
көзiме түскенi – анадайда алдына құлаш-құлаш қағазды жа-
йып салып, қолындағы кiтапқа тұмсығын тыға үңiлiп отырған 
ақ көйлектi жiгiт. Алыстан ат жақтылау көрiнген бет-әлпетi мен 
ұзынша келген бойына оң шекесiне қарай келте ғана қайырып 
қойған шашы жарасымсыздау көрiндi. Орта мектептiң орта 
буынындағы кластың оқушысын еске түсiргендей. Оның менiмен 
тiптен жұмысы жоқ.

Күн нұрын аямай құйып тұрған. Күн еңкейген мезгiл болса 
да, мұндайда кiтап оқи қою қиын. Әлемдi алып тұрған аптаптан 
жан сақтар сағамыз – ағаштың ала көлеңкесi. Әйтеуiр, соның жа-
сыл жапырағын паналап баққа тығыламыз. Ондайда кiтаптың 
қолыңды терлеткенi болмаса, тигiзер пайдасы шамалы-ақ. Менiң 
қазiргi жағдайым да нақ осылай. Оқиын деген ой он оралса да 
оңдырып отырғаным жоқ. Бiр кiтаптан бiр кiтапқа ауысып, тек 
тақырыбын таластырып отырғанмын.

– Кешiрiңiз, – деген дауыстан селт ете қалып басымды көтерсем, 
әлгi жiгiт алдымда тұр. – Сiз әдебиет теориясы туралы кiтап оқып 
отыр екенсiз. Бiр түсiнiксiз мәселенi сұрағым келiп тұр. Рұқсат 
етсеңiз... – дей бергенiнде мен онын сөзiн бөлiп жiбердiм.

Мына мiнезiне деген ризашылық пайда болды ма, әлде өзiмдi 
ептеп есейтiп алғым келдi ме, әйтеуiр:

– Кешiрiмдi қоя тұр, әуелi танысып алайық. Оншалықты сы-
пайылай берудiң керегi шамалы емес пе, – деп орнымнан тұрдым.

Жiгiт қызара күлiмсiреп қолын ұсынды. Әлгi өзi ерттеп мiнiп 
алған «кешiрiңiз» деген сөзiн және бiр қайталап қойып, «Дом-
бай» деп өзiн таныстырды.

Оның түсiнiксiз сұрағын орнымнан тiк тұрып тындадым. Жа-
уабымды да оның қолтығынан алып, арлы-берлi теңселiп жүрiп 
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айттым (Бұл мұғалiмдерге елiктегенiм болса керек). Сүрiнiп 
жатқаны бiз институттың табалдырығын аттаған күнi-ақ ажыра-
тып алған мәселемiз екен. Аздан соң ол және сұрау бердi.

– Аға, институттарыңызға түсу қиын ба?
Мен аңырып қалдым.
– Сен менiң студент екенiмдi қайдан бiлдiң?
– Әлгiнде өзiңiз айттыңыз ғой.
– Қашан айттым?
– Сiз профессор, доцент, семинар, лекция деген сөздердi 

төгiлте сөйледiңiз ғой. Соған қарап студент екенiңiздi аңғардым.
Мә, керек болса. Мұның байқағышын қарай көр.
– Ал әдебиетшi екенiмдi қайдан бiлдiң?
– Алдыңызда жатқан кiтаптардың арасында әдебиетке қатысы 

жоқ ештеңе байқалмай тұрған жоқ па.
Институтқа түсудiң қиын, тiптен өте қиын екенiн, ал 

еңбектенсең, күнi-түнi көз талдыра кiтап оқысаң, оп-оңай екенiн 
егжей-тегжейлеп айтып шықтым. Осы кезде ойыма түссе, өзiм 
ұяламын, әйтеуiр, сол бiр күнi «институт дегенің таңдаулылардың 
ғана маңдайына жазылған нәрсе, оған бiздер ғана оқи аламыз» 
деп айтпағаныма шүкiршiлiк. 

Домбай екеумiз көп әңгiмелестiк. Әңгiмелескенiмiздiң түрi сол, 
оның еншiсiне айтылған сөздiң алтыауызы ғана тисе, қалғанын 
мен қарымдап жатырмын. Жаз бойы сыртқа шыға алмай бiраз 
әңгiме тоғандалып-ақ қалса керек. Әрi Домбайды тұйық мiнездi, 
әңгiмелескенiнiң ең жақсы түрi тыңдай  беру ғана болса керек де-
ген қорытындыға да тiреп қойғанмын.

Бiр қызығы, әңгiмемiздiң аяғында жас сұрассақ, арамыз таяқ 
тастам-ақ жер болып шықты.

Ал Мәкенмен танысуым тiптен басқаша. Ол әрi осы уақиғадан 
нақ бiр ай өткен соң болды. Қандай мекеменiң мұрындық болға-
нын қайдам, әйтеуiр, осы бақтың iшiнде кеш ұйымдастырылды. 
Ол кештiң ат қойылып, тағылған айдары – «оқу мерекесi». Қазiр 
анығы есiмде жоқ, шамасы, жазғы демалыстан жадырап қайтқан 
студенттерге бағышталса керек.

Бұл қалада август түгiлі, сентябрьде де күннiң күндiзгi ыстығы 
кешкiлiк қалаға қамап қойғандай қапырық болып тұратынын 
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бiлесiң ғой. Мен ол ақиқатты да адыра қалдырып, күпиiп костюм 
киiп алғанмын. Қолымды қалтама салып, жұрттың көзiне көбiрек 
түсетiн тұстарда ары-берi бiраз жүрiп, би алаңына келдiм. 
Келгенiм болмаса, билейiн деген ойдан аулақпын – бидегiнiң бәрi 
байтаныс. Бiр кезде ортаға шыққан жiгiттi байқап, бұл не бiтiрер 
екен деп көз салып едiм, ол «белый вальс» жариялады (Өзiң 
бiлесiң ғой, ол кезде қазiргi аласұрып, бөксесiн бұлтыңдатып 
жүретiн би де, бақырып-шақырып басыңды қатырып, қаныңды 
қыздырып жататын музыка да жоқ, бiздiң биiмiздiң ең құдайы 
вальс болатын. Сосын ғой, сол вальстiң өзiн де анау вальс, мы-
нау вальс деп басын бәлеге қалдырды. Әйтеуiр, «жынды вальс» 
деген вальстiң шықпағанына қанағат.). Билейiн деген ниеттен 
аулақпын, сондықтан жұрт өре түрегелгенде мен керiсiнше ор-
ныма мығымдана отырып алдым.

– Рұқсат етiңiз.
Мына қыздың әлгiнде ғана қарсы бетте маған көз салып 

тұрғанын байқағанмын. Менiң де көзiм бiр-екi рет түсiп кеткен. 
Орнынан қозғалып маған қарай жүргенiн де көрiп отырмын, тек 
жiп таққаны мен болармын деген ой қиялыма да келген жоқ. 
Мiне, ендi алдымда тұр, тұрғанда қолқалап тұр. Қыздың қолын 
қағатын қазақты әлi көрген емеспiн. Мен де солардың бiрiмiн 
ғой. Әлгi ойлардың елесiмен ептеп енжарлау қимылдамасам да, 
қыздың қолтығынан алып додаға қосылдым.

Мәкен өте жеңiл билейдi екен. Маған жолдастарым өз ара-
мызда шешен де боласың, көсем де боласың, ал бейтаныс бiреу 
кездесе кетсе, кежегең керi тартады да қалады деп кейитiн. 
Әсiресе қызбен кездесе қалсаң, қапасқа түскендей қысыласың деп 
қажайтын. Менiң биылғы алдыма қойған мақсатымның күрделi-
сi – осы өз мiнезiмдегi өзектi кемшiлiктiң бiрiнен арылу едi. Сол 
уәдем есiмде, биге араласа сала-ақ «батыл қыздың» аты-жөнiн 
сұрап, өзiмше әзiл айтып, жайдары жүрген сияқтымын.

Би бiттi. Бiз бiр шетке барып тұрдық. Осындайда кесiрдiң 
кездесе кететiнi бар емес пе, бiр жолдасым келiп менi сыртқа 
шақырды. Мен кеттiм, Мәкен басқа бiреудiң қолтығында дөңге-
леп кете барды. Қайта келiп, қарымта қайтару үшiн қайратымды 
жинап болғанымша, қасымда тұрған жiгiттердiң бiрi қармағын 
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бұрын сiлтеп үлгердi. Маған ендiгi қалған үлес – сол екеуiнің 
қимылын қағажу жiбермей жiпке тiзу.

Өзiңмен билегенде көзге көбiрек түсетiнi қыздың көзi мен 
көкірегi болса, сыртынан қарағанда сымбат шiркiн сыланып 
тұрады екен ғой. Мәкеннiң денесi тiптен сымбатты көрiнiп кеттi. 
Бойы сорайған ұзын да емес, тапалтақ қысқа да емес, нағыз қызға, 
қыз болғанда да, қыздың қызына өлшеп пiшiлген. Әлемдегi бар 
сымбатты бойына құйып қоя салғандай, Дөңгелене жөнелгенде 
әлгi әсем мүсiн ешқандай күштi керек етпей-ақ, өзiнен-өзi 
ұршықша айналып жүргендей көрiнедi. Мен көз алар емеспiн. 
Билеп жүрген адамдардың арасынан аңғарылмай қалса, алаңдап 
қаламын. Бiрақ олар да ұзақ кетпейдi, әдейi менiң көзiме түсе 
бергiсi келiп жүрген сияқты.

Бiрде мынадай әсем бейнеге тек қана осылай жасалу керек 
деген есеппен қиылған бет бейнесi көзiме шалынып қалса, бiрде 
қою қара қасы шалынады. Бiрде жiбектей үлбiреген шашына 
көзiм түссе, бiрде тұнық судай мөлдiр көзiне түседi.

Кiм бiледi, ол тiптен де мұндай емес шығар, маған ғана солай 
көрiнген болар, ол жағында жұмысым жоқ, бұрын әсемдiк деген 
сөзiңнiң өзiн әрең түсiнетiн басым, бүгiн сол сиқырдың тырнағына 
бүрiлдiм де қалдым. Қиялдың қанатына қомданамын деп жүрiп, 
жан-жағыммен жұмысым болмай кетсе керек.

– Ей, саған не болды? Бiреуге ғашық болғаннан саумысың, – 
деп бiреу иығымнан ұстай алғанда жалт қарасам, әлгi сыртқа 
шақыратын жолдасым. Өзi Мәкенге қарап тұр. Қарап тұрып ашу 
қыспасы бар ма, орнымнан тұрдым да басқа жаққа кетiп қалдым. 
Мәкен келiп тура менiң әлгi орныма отырды. Менi iздеп келген-
дей болды. Барайын десем, әлгi жолдасым да сол жерге таң асы-
рып қойғандай тапжылмайды. Және бiр би бос кеттi. Сорыма 
қарай, ол соңғы би екен. 

Мәкенге қалайда және бiр тiл қатқым келдi. Жұрт көзiнше 
қасына баруға қысыламын, қалған амал-есебiн тауып есiк алдын-
да кездесiп, үйiне апарып салу.

– Мәкен, жолымыз бiр екен, бiрге жүрсек қайтеді?
Ол бетiме таңдана қарап, орнында тұрып қалды. Басқа сөз 

айтуға менiң де тiлiм күрмелiп тұр.
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– Оны қайдан бiлдiңiз?
Бәсе, қайдан бiлдiм. Бақтың шыға берiс алаңында тұрған 

адамның қай көшеге қарай жүретiнiн қанша «көрiпкелi» бар 
адам болса да болжауы қиын. Жаңа ол ойыма түспептi, ендi сезiп 
тұрмын. Мәкен сезiктенiп тұрған секiлдi.

– Әншейiн, үйiңiзге шығарып салайын деп едiм. Онда өзiңiз 
бiлiңiз. Кешiрерсiз.

Аузыма басқа сөз түспедi. Айналып қайсымыздың туфлиiмiз-
дiң қандай екенiн анықтауға мiндеттi адам сияқты өкшемiзге 
үңiле берiппiн.

– Онда мейлi, жүрiңiз.
Алғашында жетекте келе жатқан жануар сияқты жым 

болғаныммен, аздан соң айбын пайда болайын дедi. Сөзімiз де 
жарасып, әзiлiмiз де үйлесе бастаған секiлдi. Қыза-қыза келiп жа-
сымыз бен iсiмiз де әңгiмеге желi бола бастады. Мәкен институтқа 
биыл түсiптi, бiрге оқитын болдық. Ол тiптен қуанып қалды.

– Еран аға, – дедi ол бiр үйдiң алдына келгенде. – Мен сiздi жай 
ғана Еран деп атасам. ренжiмейсiз бе?

Мына қолқасы ептеп таңдандырса да, жаныма жағып тұр. 
Тiптен неге «Еран iнiшек» демейдi? Бiз әбден үйренiсiп алған 
сияқтымыз, әсiресе бiздi жақындата түскен – бiр институттың 
студенттерi болып шыққанымыз ғой. Атам заманнан берi-ақ 
алысып-жұлысып өскен адамдай ақтарыла түсемiз.

– Қайтсақ қайтедi, Еран?
Мен және қысылып қалдым. Түбiнде қайтатын адам мен ғой. 

Мәкен болса үйiнiң алдында тұр. Сонда да «ал кеттiм» демей, сы-
пайылап тұрғанын қарашы.

– Сау бол, – деп бұрыла берiп едiм...
– Еран, осылай да қоштаса ма екен, – деп күлiп қолын ұсынды. 

Мен қатты қысылсам да, көңiлiмдi бiр қуаныш билей жөнелдi. 
Мәкеннiң қолын емес, жүрегiн ұстағандай болдым. Оның 
қолының қызуы тұла бойымды шымырлатып, өкшеме дейiн жет-
кен секiлдi...

Еран бiраз үнсiз отырып, әңгiмесiн қайта жалғады.
– Сабақтың басталуына әлi де бiрнеше күн қалған. Мәкеннiң 

оқуға түстiм деген қуанышы бiр себеп болса, институтта әлi 
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менен басқа ешкiмдi танымайтыны екi себеп болып, осы бiраз 
күннiң iшiнде бiз бұрынғыдан да етене бола түстiк. Тiптен сабақ 
басталғанда да анадайдан бiр-бiрiмiзге айғай салып, жiк-жапар 
болып араласа кетемiз.

* * *

Қазiр студенттер жазғы құрылыс жұмысын еңбек семестрiмiз 
деп жүр ғой. Бiздiң еңбек семестрiмiз өзгешелеу болатын, ол жаз-
да емес, күзде басталушы едi. Бiрер апта оқыған соң бiз осы еңбек 
семестрiмiз – мақта жинауға аттандық. Әдетте, әрбiр курс немесе 
факультет болып бiр-бiр колхозды немесе совхозды иелiгiмiзге 
алып, тарап кететiнбiз. Осы бөлуде мен барған колхозға Мәкен 
мен Домбай да еншiлес болып шықты. Әдейi бiз үшiн ғана 
жасамағанын көңiл сезiп тұрса да, бiз Мәкен екеумiз институт 
басшылары мен аудан жетекшiлерiне риза болып, алғысымызды 
iштей ғана жаудыра-жаудыра қуанып жүрдiк. 

Еңбек семестiрiнде менiң бiр жылдық стажым болса да, онша 
жарыта қоймаймын. Мәкен тез-ақ көндiгiп кеттi. Алдыңғы 
қатарға жете алмағанмен, жуан ортада жүредi. Тiптен менiң 
енжарлығыма ептеп ренжiп те алады. Оны жақсылыққа жори-
мын. Әрине, менiң алда болғанымды ұнататын болар, үйткенi... 
деп түйемiн көңілге.

Домбай аз сөйлеп көп iстейдi. Көбiне бiздiң сауық-сай-
ранымызға араласпай, томсырайып жекеленiп жүредi. Мәкен 
оның қағажу қалуына қайғырып, коллективтен бөлiнуiне жол 
бермеу керек, жекеленбесiн деп талай айтты. Тiптен бұрын 
екеумiз ғана жасайтын серуенiмiзге серiктестiрiп, өзiне үйiр ете 
бастады. Оған мән берiп жүрген мен жоқ.

Институтқа қайта оралып, оқу басталған соң Мәкен екеумiздiң 
кездесуiмiз сирей түстi. Күнде қыдыра беруге еңбек семестрiнiң 
себебiнен еселене түскен сабақ қалжамызды келтiре бермейдi. 
Дегенмен ойын-сауық, кинотеатр дегеннiң көбiнде жұбымыз 
жазылмайды. Осы кезде бiр байқағаным: Домбай да Мәкенмен 
көбiрек шүйiркелесiп, ара-тұра киноға бiрге барып қоюды 
шығарды. Оған таршылық жасайын десем, түртiп тұрған себеп 
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жоқ. Мәкеннiң ешқандай терiс мiнезi сезiлмейдi. Осылайша қыс 
өтiп, көктем келдi.

Кiм бiледi, менiн сығымдап сақтаған сырым сол жабулы 
қалпынан жадағайланбай, қанша бұлқынғанмен, буалдыр 
бейнесiнен аса алмай, арнасының ернеуiне емiнген күйiнде 
тұншығар ма едi, оған да себеп болған Мәкеннің өзi. Оның 
қайда барып, қашан қайтқаны, қалай жүрiп, қалай тұрғаны 
көзiме көбiрек түсе бередi. Жай ғана түспейдi, «неге, неге?» де-
ген сұрақтарды бұрқырата келiп, көңiлдегi толасты тұншықтыра 
түседi, менiң арманымды алқымдай жөнеледi.

Бiр күнi оның көшеде бейтаныс жiгiтпен кетiп бара жатқанын 
байқап қалдым. Келесi кеште сол жiгiтпен жүргенiн және көрдiм. 
Көргенде қалай, мен оның көктемдей көңiлiн көрдiм, күлкiге 
көмiлген жүзiн, шаттық орнаған көзiн көрдiм. Тiптен күлiп жат-
қан iзiн де көрдiм. Бұл менi қатты толқытты, ойымды от шалған 
ормандай ойсыратты, қойнымды қаптап жүрген қатерге тол-
тырды. Ол басқамен жүрмек тұрсын, жан адамның бетiне қарап 
күлмеуi керек емес пе? Сонда қалай болғаны? Әлде ол ешкiмнен 
де бойын аулақ салмайтын болғаны ма. Осы бiр ойлар менiң 
сырымды сыртқа қарай сүйрелей жөнелдi. Бақытқа белуарым-
нан баттым деп жүргенiм – бос қиял ма едi деген ойға қалдым. 
Тәуекел, не де болса нар тәуекел.

Кешкiлiк Мәкеннiң үйiне келдiм.
– Мәкен, қыдырып қайтсақ қайтедi? 
– Қыдырып? Рақмет, Еран. Барғым-ақ-келiп тұр, тек ертеңгi се-

минар ауырлау едi, соған дайындалмасам болмас.
– Биге барайық деп едiм де.
– Бүгiннен соң. Биге барып секiргеннiң көкесiн семннар біткен 

соң көрсетейiк.
– Болмай ма?
– Болмаса ше?
– Онда кешiре гөр. Ертең қыдырармыз.. Сабағыңа дайындала 

ғой, Мәкен.
Менің қорқатыным да осы «болмаса ше?» емес пе. Батыл бо-

ламын деп жүрiп, барынан айырылып қалғандардың талайын 
табалап жүргенiм жоқ па. Мейлi, жабулы сыр жабулы күйiнде 
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жата берсiн, тек жүрек жараланбаса болғаны. Қазiрше мен үшiн 
осы бақыттың өзi де басымнан асып, салмағы сығымдап жа-
тыр. 

Үйге келген соң көңiлiм алаң бола бердi. Қолыма алған кітап өзi 
жабылып, ойлаған ойым онға бөлiнiп, оңына оралмай-ақ қойды. 
Қағаз жазайын десем, әрекетiмнiң әлсiз, қимылымнын қобалжу 
екенiн қалам-дәптер де сезетiндей, икем келмейдi. 

Көшеге шықтым. Бетке алған бағытым жоқ, жүрiп келемін. Бiр 
кезде биге барсам қайтедi деген ой түстi де, баққа келдiм. Әлгi бiр 
белгiсiздiк басылар емес. Ана қарсыдағы аллеямен аяңдап келе 
жатып құлағыма ерiксiз енген бiр сыбырдан сезiктене қалдым. 
Жаздың күндерi шырт ұйқыда жатып елең-алаңда ояна кетсең 
көңiлiң сергiп, айналаның бәрi өзгеше түрге ене қалатыны бо-
лушы едi. Нақ сол қалыпқа түскендеймiн. Әлгi сыбыр құлағыма 
және келдi. «Сүйемiн» деген сияқты. Бағдарын байқадым – ды-
быс дәл осы орындықтан шығады. Өзiн жыға тани алмай тұрсам 
да, дауыс таныс сияқты, елеңдете бередi. Ол кезде бақтың бұл 
тұсында шам түгiлi, шайтан да болмайтын. Біреудiң құпиясына 
қол сұғудың қорлық еқенiн бiлемiн, бiрақ жақындап келемiн. 
«Түсiншi, сүйемiн...» Ендi анық таныдым – Домбай.

Қастарына қалай келгенiм белгiсiз. Үн жоқ, түн жоқ мелшиiп 
тұрып қалыппын. Олар да үнсiз. Домбай тiптен бетiме де 
қарамайды. Аздан соң Мәкен тiл қатты.

– Қайырлы кеш қайда, Еран?
Бет-әлпетi әлем-тапырық. Толғанып отырғанын танып-ақ 

тұрмын, бiрақ ол маған сездiргiсi келмейдi.
– Қайырлы кеш сендерден болсын.
– Бiз екеумiз ғой, көптi сыйлау керек емес пе?
– А, екеусiңдер ме, онда қайырлы кеш! – Мен сөздерiмдi опе-

рада ән салып тұрғандай ғып айттым, – сенiң ертеңгi «ауырлау 
семинарың» осы екен ғой.

– Мәкеннiң ертеңгi сабаққа дайындалуым керек дегенi рас. 
Мен өтiнген соң жарым сағатқа шықты, – деп сөзге Домбай ара-
ласты.

– Бiлдiк сендердiң «жарым сағаттарыңды».
Осыны айтып тұрсам да, өкінiш билей бастады.
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Япырым-ау, осы мен неге бұлданып тұрмын. Бұлар не iстей 
қойды? Есiткенiм жалғыз ауыз сөз бе? Ешкiмнiң де аты аталған 
жоқ қой. Мүмкiн, Домбай басқа бiреудi сүйетiн шығар, Мәкенге 
сырын ғана айтып жатқан болар. Бәсе, солай екен ғой. Ал онда 
Мәкен неге толғанып отыр?

Осылайша өзiммен-өзiм алыссам да, арнама түсе алатын 
емеспін. Ойымды он орап алған шым-шытырық шалағай қо-
рытындыға шақырады. Неде болса Мәкенге арманымды ақтарып 
салмақ болдым да, қастарына отыра кеттiм. Бәрiмiзде де үн жоқ. 
Домбай да отыр. Түрi жауар бұлттай торланып барады. Мен 
болса болмаса, «осы ынжыққа не жоқ, ендi қашан кетедi» деп 
арамыздан тайып тұруын құдайдан қос қолдап тiлеп отырмын. 
Әбден шыдамым таусылып ендi... дей бергенiмде, алдымыздан 
бiреу өте бердi.

– Мен қазiр ораламын.
Мәкен орнынан тұрып соған қарай кеттi. Анықтап қарасам, 

әлгi Мәкенмен бiрге жүретiн жiгiт. Нақ өзi!
– Домбай, мынау кiм?
– Мәкеннің жерлесi ғой.
Оның дауысында дiрiл бар, тамағы, табыла қалса, Сырдың 

суын бiр-ақ жұтатындай құрғап отырған сияқты. Онысына күлкiм 
келсе де, әлгi жерлес жiгiттi мен танымай, мұның танығанына 
долдығым келiп отыр.

– Домбай, қапа болмасаң, сен қайтсаң қайтедi?
– Неге? 
– Мен Мәкенмен сөйлесейiн деп едiм.
– Онда күте тұруыма болады.
– Жоқ, күтпе. Мәкендi өзiм шығарып саламын. – «Өзiм» деген 

сөздi өзеуреп айтып отырмын. Ол түсiнсiн дегенiм болу керек.
– Еран, бүгiн мен үшiн бiр шешушi күн едi. Мәкенмен қалайда 

сөйлесуiм керек. Қайта, сен сыйласаң едi осы түндi маған.
Мә, керек болса! Мынаның есi дұрыс емес шығар. Адам ма-

хаббатын сыйлай ма екен. Екi бетiм дуылдай жөнелдi, ұстарамен 
тiлгiлеп-тiлгiлеп бұрыш сеуiп қойған секiлдi.

– Сөйлесетiн түгiң жоқ, кет бұл жерден!
– Оны көрiп алармыз.
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– Көрмейсiң!
– Былшылыңды қой, Еран.
Екеумiз де орнымыздан қарғып тұрдық. Иығымнан ұстай алып 

орындыққа отырғызған қос қолға қарасам, Мәкен. Мәселенiң 
насырға шапқанын ендi байқадым. Ол бiздiң сөзiмiздiң бәрiн 
болмаса да бiршамасын есiткен болу керек. Ендi аянатын түк 
қалған жоқ, қайта асыға түскенiм жөн сияқты. Жеке жүргенде 
жiпсiп жүрген жүрегiңдi жұрт көзiнше қалай жалындатарсың. 
Өйтпеуге тағы амал жоқ. Тiлiм ісiп кеткен сияқты, аузыма сый-
май барады, сөйлейiн десем, орауға келмейдi. Әлгi Домбайға 
сiлтеп отырған Сырдың суы болса бiр-ақ қылғытатын халге өзiм 
де жеткен сияқтымын.

– Мәкен, түсiншi, Мәкен... Мен сенi... сенi шын сүй...
– Тоқтат, Еран! – дедi ол сөзiмдi бөлiп. Бет-әлпетi тау суының 

көктемгi тасқынындай. Қайтып аузымды ашсам, сол тасқын ай-
шайыңа қарамай толқынына көмiп ала жөнелгелi тұр.

– Еран, – дедi Мәкен аздан соң алқынғанын басып алып. Үнi 
жалынышты шыққандай, әлде маған деген аяныш бiлiнетiндей 
көрiне ме, құдай-ау, әйтеуiр, өзгеше. – Алғаш кездескенде мен 
сенi аға дедiм. Қазiр ең жақын досыма балаймын. Бiрақ сенiң 
бұл қолқаң орынсыз, түсiн осыны, Еран. Мен сенi өмiр бойы ең 
жақын досыма санайын, бiрақ...

– Солай ма?! – деп атыла тұрдым да, оңға қарай жүгiре 
жөнелдiм. Көңiл қайғысы көз нұрына шырмау салып қойғандай, 
ештеңенi анықтап көре алатын емеспiн. Анау тұрған газон-
ды мектеп оқушылары гүлге сықай толтырып, айналасын 
шарбақпен бекiтiп қойған болатын. Сол тұста шылжырап су 
ағып жатушы едi. Оның бәрiн де ұмытып кетсем керек, ал көздiң 
халi әлгiдей. Екпiнмен келе жатып етпеттей құлағанымды бiр-ақ 
бiлдiм. Маңдайыммен бiр болаттай берiк затты сезе құладым. 
Шекеме қатты тиiп, қан шығарған нәрсе – әлгi шарбақтың өзiм 
сындырған бiр-екi шыбығы екен. Мен жынданып, немесе есiм 
ауып құлағаным жоқ қой, байқаусызда батпаққа тайып құладым. 
Алғашқы келген ой – орнымнан тұрып тезiрек кетiп қалу едi. Оған 
мұршамды келтiрмедi. Домбай мен Мәкен қолтықтай тұрғызды. 
Қолдарынан бұлқынып шығып кете берiп едiм, Мәкеннiң ащы 
дауысы шықты, шамасы, шекемдегi қанды көрсе керек.
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– Еран, – дедi жалынышты, үрейлi үнмен. – Тоқташы, Еран, 
түсiншi.

Мәкеннiң өкпесi өксiкке толып, көздерiнiң алдында мөлдiр 
моншақтар тiзiле қалғанын сездiм. Домбайдың да қаруы 
қарышталып кеттi ме, арқамнан қапсыра құшақтаған қолы былқ 
еткiзбейдi. Мәкен басындағы косынкасын алып шекемдегi жа-
раны таңды. Шiркiн, сондағы үлбiреген үкi ұстағандай биязы 
қимылдап, жұп-жұмсақ тиген қол. Сол қимыл менiң көңiлiмдегi 
кiрбiңдi сейiлтейiн дегендей болса да, жүректi жылата түседi. Ол 
қол әлi есiмнен шыққан жоқ, түбiнде шықпас та...

Сонымен не керек, нақ осы кезде, қайдан келгенiн қайдам, 
баяғы Мәкенмен алғаш танысарда кесiр жасайтын жолдасым сап 
ете түстi.

– Ей, саған не болды? Жынданғаннан саумысың, – дегенiнше 
болмады, Мәкен:

– Мас, алып кетiңiзшi, – дедi.
Менiң арақ десе аза бойым тiк тұратынын жолдасым жақсы 

бiледi. Оған бұдан артық түсiнiктiң қажетi жоқ.
– Е, онда шынымен жынданған екенсiң, – деп сүйрелей 

жөнелдi. Менде үн жоқ. Тезiрек құтылудың амалы ғой. Мәкеннiң 
«мас» дегенi жаныма батып барады, тiптен есеңгiретiп тастады. 
Мен, шынында да, мас адам сияқты, аяғымды дәл баса алмай-
мын. Жолдасым сыбап сыбағамды берiп-ақ келедi. Менiң «мас 
емеспiн» деп бiр-екi рет күңк еткенiм оған шыбынның тұяқ 
серiпкенiндей де әсер ететiн емес. Үйге келген соң сол күйiмде 
құлай кеттiм. Көзiм iлiнетiн емес. Ойыма орала беретiн жалғыз 
сөйлем: «Сонда Мәкеннiң шынымен Домбайды сүйетiнi ме?» де-
ген сұрақ.

Ертеңгiлiк орнымнан тұрып жуынып жатқанда Домбай келдi, 
Кiрпiгi кiржиiп кетiптi. «Ұйқымнан неге ажыратасың» деп ренжiп 
тұр. Көзi де шүңiрейiп, ұясына тығыла түскен. Жанарындағы 
жалынға су бүркiлген. Бәрiн түсiне қойдым да: «Ә, бәлем, шекеңе 
шерткен екен», – деп табалай түстім,

– Сәлем, Еран.
Бүкiл дүние болмаса да бiздiң қаланың тұрғындарына тиiстi 

мұңның бәрiн соның дауысына телiп қойған секiлді.
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– Аман боларсың.
Үйге кiрдiк. Мен кереуетiмнiң үстiне қисая кеттiм. Қаннен-

қаперсiз адам секiлденемiн.
– Шекеңдi таңып алмаймысың, Еран. 
– Нетер дейсiң. Тойға дейiн толысар.
– Оның жарамайды.
Құтышадағы дәрiнi ала беремiн дегенде көзi Мәкеннің косын-

касына түсiп кеттi. Қолына алып бiраз тұрды да, орнына қайта 
қойды. Бинтпен менiң шекемдi таңды. Қол кешегі қол емес. 
Темiрдей қаритын сияқты.

Сонан соң косынканы алып сыртқа шығып кеттi. Бұл не 
етпекшi болды екен деп iлесе шықсам, жуып жатыр. Мұнысын 
онша ұната қойғаным жоқ. Әрине, мен оны жумастан Мәкенге 
бере қоймаспын, ал Домбайдың орнында болсам, жуа қоюым да 
екiталай. Орамалдың былғануына себепкер мен. Мәкен болса, 
оның ұсынысын қабылдамай тастады. Ендi несiне жәрбеңдейдi.

Үйге қайтып кiрген соң, Домбай:
– Мәкен маған «Сен де кете беруiңе болады» дедi. Кешегi 

сөздерiм үшiн кешiр. Мен туралы жаман ойдан аулақ болуыңды 
өтiнемiн, – дедi.

– Менi «мас» деп лақша өңгертiп жiбергенi қайда?
– Сенi тағы бiрдемеге ұрынып жүре ме деп қорыққандағы 

тапқан амалы екен. Маған солай деген. Оның ойы сенде болса ке-
рек. Сондықтан солай етедi де. Үйткенi ол сенi...

Менiң жүрегiм Антарктидада жасалған емес қой. Сөзін бөлiп 
жiберiп, орнымнан қарғып тұрып құшақтай алдым.

– Әй, Домбай, Домбай, баласың ғой... Дегенмен кешегi 
концертiм үшiн менi де кешiре гөр.

Осылайша бiрнеше күн өттi. Домбай бос уақытын түгелдей 
дерлiк менiмен бiрге өткiзiп жүрдi. Оның қандай жiгiт екенiн осы 
кезде ептеп түсiне бастаған сияқтымын. Мiнезi тұйық болғанмен, 
жүрегi жалын. Өзi құлап жатып, арқасын сүрiнгенге тосады. Екi 
езуi екi құлағына жетiп жүрмесе де, көңілі күлiп жүредi. Қандай 
қайғы болса да қарсы жүрiп, аржағындағы жаймашуақ өмiрге 
үмiтпен қарайды. Ол туралы байқағаным осы болды. Бiз сияқты 
қуанғанда тақиясын аспанға атса қайтедi дей жүрушi едiм, 
сүйтсем, оның қолынан мұндай әрекет келмейдi екен.
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Менiң Мәкенге деген қапалығым қалтама сыймайды. Ол бол-
са менiң таққан айыбыма қарсы шыға келедi, «Ойы тек сенде» 
дегеннен жаңылмайды. Оған сенiп жатқан, әрине, мен жоқ. 
Мәкеннiң косынкасын берерде мен қабағымнан қар жаударып, 
кiрпiгiмдi самсап тұрған найзаға айналдырып алмақ болдым. 
Бiрақ олай болмады. Жауатын қар буға айналып кеттi де, сам-
сап тұрған найза сатырлап сына жөнелдi. Қайта, жанарымнан 
жаңбыр жауып кете жаздап, өзiмнiң берекем қашты. Әрең 
шыдадым-ау.

Және сенбi күнi едi. Кешке үйде отыр едiм, Домбай кiрiп келдi. 
Бiрдемесiн жоғалтқан адам сияқты сипақтай бередi. Әдейi үнсiз 
отырып алдым.

– Еран, жүр, баққа барып қайтайық. 
– Күйеу келсе – қыз дайын. Мен несiне бұлданып жатайын, 

жүр, қыдырсақ қыдырып қайтайық.
Ол кiбiртiктеп қалды.
– Еран, Мәкендi де ерте жүрейiк.
– Соны қойсаң қайтедi, Домбай. 
– Жоқ, Еран, сен түсiнбейсiң. Мен неше рет айттым саған. 

Қолыңда тұрған бақытты қағатының қалай?
– Домбай, айтқаныңның бәрiне көнейiн, тек осы сөзiңдi айт-

пашы.
– Болды. Ендi айтпайын. Ал қазiр Мәкендi ерте жүремiз.
Ерте жүрдiк. Баққа келдiк. Нақ осы орындыққа келiп отырдық. 

Мәкен үнсiз, менiң де тiлiм тебенделiп қалған сияқты. Сөйлеп 
отырған – жалғыз Домбай. Әлден уақытта ол күлiмсiреп алды да:

– Еран, менiң еңбекақымды қашан төлейсiң? – дедi,
– Не қылған ақы?
– Анау шарбақтың сен сындырған шабақтарын сол күнi түнде-

ақ жөндеп қойып едiм. Өзiң бiлiп ескеретiн түрiң жоқ. Ақы 
сұрамағанда қайтемiн.

Бар уақиға көз алдыма келе қалды. Мәкеннiң басының да 
салмағы артып бара жатқан секiлдi, иiлiп барады.

Домбай менi түртiп қалды да:
– Мен қазiр ораламын, – деп кетiп қалды.
Мәкен үңiлген күйi үн қатты:
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– Еран, мен сенiң қапа болып жүргенiңдi түсiнемiн. Сен 
түсiнуiң керек емес пе? Қапалық бар да, қайғы бар. Қапалық жа-
зылар, қайғының басын қайтару қиын соғады. Қапалық – көңiлдiң 
қоңсысы, ал қайғы– жүректiң әмiрi. Қайғыға ұрынбайық деп 
едiм. Досым деп санап едiм. Дос түсiнетiн болушы едi. Сен болсаң 
әлi ренжiп жүрсiң. Домбай да ренжiп жүр. Жүрекке әмiр жүре 
ме? Әмiрiмдi жүргiземiн десең – жүрегімдi алып таста, сонан соң 
көкiрегiме билей бер. Домбай да сенiң солай еткенiңдi қалайтын 
қөрiнедi. Ол тек түсiнбейдi, мен жүрексiз қалай жүрмекпiн сенiң 
қасыңда. Осыны түсiндiршi, Еран?

Мен қалай түсiндiрмекпiн. Оған түсiндiрмек түгiлi, мына 
сөзiнен соң өзiм шатасып қалдым. Сөздерiнiң бәрi дұрыс, сына 
сiңер жерi жоқ.

– Мәкен, менi кешiр.
Ол қолымды қатты қысты. Бетiме тiк қарады.
– Еран, шыныңды айтшы, досым деп айтшы, осы. Домбай 

қандай жiгiт?
– Оның саған не керегi бар?
– Керек. Өмiр дейтiн өкiнiшсiз болу үшiн өз бойыңды өлшеп 

алуың керек емес пе.
Ойпырмай, мына әңгiме қалай-қалай ауысып барады. Сонда 

Домбай ма...
– Мәкен, ол – тамаша жiгiт, – дедiм, автоматтың оғынша дыр 

еткiзiп. Тез айтпасам, ол әлгi ойынан айнып кететiндей.
– Солай ма, Еран аға...
Қолымды және қысты, жүзi жадырай бастады.
– Қазiр, Мәкен... – Мен орнымнан ата жөнелдiм.
Домбайды iздеп таба алсамшы. Әлден уақытта би алаңындағы 

бiр орындыққа серiк болып отырған жерiнен ұстадым. Асыққа-
ным ба, сасқаным ба:

– Домбай, ол сенi сүйедi, – деппiн жұрттың көзiнше. Ол түктi 
түсiнiп тұрған жоқ.

– Еран, саған не болды? Не айтып тұрсың? – дей бередi 
сасқалақтап. Мен өткендегi жолдасымның маған iстегенiн 
Домбайға iстедiм, тартынғанына қарамай мұрындықтап, осы 
жерге жетелеп келдiм. Мәкен орнынан қарғып тұрды.
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– Мәкен, мiне, Домбай. Бұл – тамаша жiгiт.
Орнымнан тапжыла алмай тұрып қалдым, аяқтарым жерге 

шегелеп қойғандай қимыл етпейдi. Домбайдың бетiне қарай ал-
маймын, екi көзiм Мәкенде. Әлден соң:

– Мен қазiр келемiн, – деп бұрылып жүре бердiм.
Олардың отырған, тұрғанымен жұмысым болған жоқ. Бақтың 

есiгiне келiп қалған сияқты едiм, қалайша қайта оралғанымды 
бiлмеймiн. Екеуi де осы орындықта отыр екен. Менi көргенде 
үрей үйiре қалса керек, әңгiмелерiн кiлт тоқтатып, бетiме тiгiле 
қалды. Мен үнсiз бiраз тұрдым.

– Менi күтпеңдер, қайта келмеймiн, – деген сөз аузымнан әрең 
шықты. Керi бұрылып жүре бердiм. Домбай орнынан тұрды.

– Еран, – деп iлесе берiп едi.
– Қорықпаңдар, бүгiн жығылмаймын, – деп жүгiре жөнелдiм... 

Еран әңгiмесiн бiтiрдi. Өзi бiр ауыр азаппен алысып, қауырт 
қимылға қайратын қажытқан секiлдi. Ширақтығынан ажы-
рап босаңсып қалыпты. Мен не айтарымды бiлмей отырмын. 
Әңгiменi және өзі бастады.

***

Мен сол күнi бақтың iшiнде көп жүрдiм. Ойыма оралмаған 
нәрсе жоқ. Қайдағы бiр кiтаптың қаһармандары қатарласып 
жүргендей болады. Көз алдымнан Қодар мен Бекежанның бейнесi 
кетпейдi. Ақыл айтар адам жоқ. Бұл тұңғиықтан шығатын жол 
қайсы едi. Әлде сол Қодар мен Бекежандардың жолы ма едi?

– Жоқ, ол – алыста қалған жол.
– Солай де. Мен басқаша жасадым. Институтты бiтiргенiмiзше 

тату-тәттi болып жүрдiк. Мәкен менi аға деп атауға алаңсыз көштi. 
Бiтiрер жылы олар үйлендi. Тойын мен басқардым. Соңғы жыл-
дары институттың мерекелiк кешiне келген сайын осы орындыққа 
бiр соқпай кетпеймiн. Олар да келедi. Осында кездесемiз. Доспыз 
деп кездесемiз. Бұл қандай жол болды сонда?

– Бiлмедiм Еран.
– Бiлесiң, менiң көңiлiме қарамай-ақ қой. Бұл – алға алысқа 

тартқан жол.
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ЖҰМАҚТЫҢ ТӨТЕ ЖОЛЫ

Қайдан шыққанын қайдам, бiр күнi бiз әңгiме арасында ана 
дүниеге ауыстық та кеттiк. Бара-бара тiптен жұмақ пен дозақтың 
босағасында тұрғандай-ақ дуылдаса бастадық. Ә дегеннен-ақ бұл 
әңгiмеге араласпай отырған Балықбай бiздi сол пәленiң бiрiне 
енiп кетпесiн деп қорықты бiлем, бiз бөлiнiп-бөлiнiп басымызды 
сұға бергенде алдымызға көлденең тұра қалды.

– Әй, жiгiттер, сендер жер үстiнде жүре тұрсаңдаршы. 
Жұмақтан орын табылмай қалса да, дозақ ешқайда қашпас. 
Үлгерерсiңдер әлi-ақ. Ал тiптен қоймасаңдар, шара қолданам – 
жер бетіне аяқтарыңнан матастырып байлап қоям.

Балықбайдын мына сөзi бiздi әп-сәтте-ақ о дүниеден өзi-
мiздiң өмiрiмiзге айдады да келдi. Бәрiміз де қайдағы жоқты 
шатып, арамтер болғанымызға күлiп жатырмыз. «Уһ», құт-
қардың ба пәледен» деп оған да iзгi ниетiмiздi сездiртудемiз. 
Ендi көрмегенiмiз жұмақ болсын деп есiмiздi жия бастағанда, 
Балықбай және бiр әңгiменi бастады.

– Қатарға қайтып келдiңдер ме? Шүкiршiлiк. Ендi мен сендер-
ге жұмаққа баратын төте жолды нұсқап берейiн.

– Ей, сенiн жұмағың не тағы? Мына сәуегейлiкке жол болсын.
– Әлей болсын, әлгiнде өздерiң бармақ болған жұмақ та.
– Бiз тек жас кезiмiздегi үрейiмiздi есiмiзге алып жатырмыз 

ғой. Немесе жұмағыңа дозақтай сенемiз.
– Әй, дегенмен, айтсыншы, тiптен төте жол болса, бiлiп қойған 

да жөн болар. Мүмкiн, сол жолмен өзiн жөнелтуге тура келiп 
жүрер, – дедi жiгiттердiң бiрi мысқылдаған болып.

– Ал, қартаңды ал да, маршрутыңды белгiлей бер онда, – дедi 
Балықбай күлiмсiреп қойып.

***

– Шолақ шалбармен мектепке баруға болмайды деген қағидаға 
әрең көнiп, аяғыма оралғы боп мазамды кетiрiп жүрген шалба-
рымды кигенiме бiрер-ақ жыл болған.

Сол бiр кездерде бiздiң елдiң қысы мен жазы өз ерекшелiгi-
мен бөлектенiп тұрушы едi. Қыс болса, кешкiлiк ауқымы молдау 
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бiр үйге жиналып алып, күрсiнiң күлiн көсiп-көсiп қойып, қолға 
түскен қисса мен жырды дауыстап оқу әдетке айналған. Оны 
оқитындар – үлкендердiң көзiн ала берiп, бiздiң мұрнымызға 
шертiп немесе төбемiзден мадрушка (бұл сөздiң мағынасын 
осы кезге дейiн түсiнбеймiн, әйтеуiр, сол бiр кездер айтыла 
қалса, төбемiз балғамен соққандай зырқ ете қалатыны есiмде 
қалыпты) алып жүретiн адам санатына қосылып қалған ағайлар. 
Бiздiң тiршiлiгiмiз: күрсiнiң көрпесiне кеңiрдегiмiзден кiрiп 
алу, орын тие қоймаса, бiр тонның астына бiрнешеуiмiз жина-
лып, мойнымызды жұмыртқадан жаңа шыққан балапанның 
басындай қылқитамыз да жатамыз. Сол қисса-жыр, ертегi-
аңыз дейтiндердiң, iшiнде жын мен перi де, жұмақ пен дозақ 
та, не керек, бiз көрмейтiн пәленiң бәрi араласып жатады. Оған 
құлағымыз әбден қанық.

Ал жаз кезiндегi ерекшелiгi – бау-бақшаның жемiсiнiң 
жетiлетiн мезгiлi. Ә дегенде, қияр-пиярға араласып шие пiсетiн, 
одан соң өрiк-алма. Ол жемiстер аузыңа салсаң бал татиды, 
тiсiңдi жұмсамай-ақ өзi ерiп жүре бередi. Август айы жақындады 
дегенше-ақ, кезек қауын-қарбызға келедi. Пышақты жақындата 
бергенiңде «қинамаңдаршы, өзiм-ақ жарылайын» дегендей боп 
қақ айырылатын қызыл қауындардың дәмi осы кезге дейiн ау-
зымнан кетпейдi.

Мiне, бiздiң тiршiлiгiмiз – қыста қисса аңду болса, жазда 
жемiс iздеу. Осы екеуiнен басқа қызық та, рахат та жоқ сияқты 
боп көрiнушi едi. Кiм бiледi, бұл әлде бiзге солай көрiнген болар. 
Ересектер өздерiнше түсiнер. Оның үстiне, өзiмiз жөндеп түсiне 
бермесек те аты жаман, үрейiмiздi алатын жаңа ғана бiткен соғыс 
деген пәленiң әсерi шығар. Ол жағында да бiздiң көп жұмысымыз 
жоқ.

Қауын пiскен мезгiл. Қауын пiстi деп қауқаулап жүргенмен, 
қарық болып жатқан бiз жоқ. Жегiмiз-ақ келедi-ау, бiрақ қақалып 
қалады дей ме, қайдам, оны бiзге бере бермейдi. Осылайша 
көзiмiз бен көңiлiмiздi тоқ етiп жүргенiмiзде, бiр топ ересектердiн 
әңгiмесiн естiп қалдым. Iштерiндегі «бисмилла, аумин» деген 
сөздердi көбiрек айтатын бiреуi: «Қауын – жұмақтың асы, оны 
ұрлау күнә емес, қайта жұмаққа барасың» деген қағиданы соғып 
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отыр. Осы сөздi естiгенде мен бүкiл ауылдың арасын көз алдыма 
елестете қойдым. Қай баланы қай көшемен барсам тез табамын, 
қалайша етiп мына жаңалықты тезiрек тарату керек? Шу деп 
шыға бергенде Шерниязға кездесе кеттiм.

– Шернияз, Шернияз, берi келшi, бiрдеңе айтайын, қауын 
ұрлаған адам бар ғой, ә, жұмаққа барады екен.

– Қауын? 
Шернияз түк түсiнiп тұрған жоқ. Онын жұмағыңда жұмысы 

не, әйтеуiр, қауын деген сөзге қанық қой, соған жармасып жатыр. 
Мұнысына ыза болсам да, анықтап айтуға шама жоқ, жүрегiм 
аптығып, демiм жетпей барады. Оның үстiне, бұл жаңалықты 
балалардың бәрiне тезiрек жеткiзу керек қой. Бес-алты рет 
қайталаған соң барып, әйтеуiр, ұзын нұсқасын түсiндi-ау деймiн.

– Мен атама барып сұрап келейiн, – деп зыта жөнелдi.
Жолығысар жердi айтып мен де тартып кеттiм.
Қас қарая бiр топ бала тоғайға жиналдық. Менiң мына 

жаңалығым жай түскендей болса да, бәрiне де жағып тұр. Оны 
«қойшы, қойшы» дегенмен, қайта-қайта айтқызып, тәптiштеп 
жатқанынан сезiп тұрмын.

– Онда былай етейiк, – дедi Жұмабек. – Мен бiздiң атамның 
қауынының қайсысы қай жерде жатқанының бәрiн бiлем. Пiскен, 
пiспегенiн де бiлем. Соған барайық.

Жұмабектiң атасы колхоз қауынының қорықшысы болып 
iстейтiн. Ол күнде iшiнде жүрген соң бәрiн анық бiлетiнi рас. 
Бiзге одан артық жолбасшының керегi жоқ. Бiрақ қалай болар 
екен. Оның атасының қауыны ғой. Бiр-екi бала осы сенiмсiздiктi 
бiлдiрiп едi, Жұмабек:

– Айда, кеттiк, – деп тұр.
Оның түрiнен жұмаққа кетiп бара жатқан бiздерден қалып 

қоймау үшiн атасының қауынын пәлегiмен жұлып әкетуге де да-
йын екенiне көзiмiз жеттi. Жұмақтың ең төте жолы нақ осы екенiн 
жаңа Шернияз да дәлелдеп берген. Оның атасы да бағанағы «бис-
миллашыл» кiсiнiң сөзiн құптапты. Бiздiң елде жұмақтың жа-
йын, оның төте жолын бiлетiн адамдар бар болса – осы екеуi-ақ. 
Оған кәмiл сенемiз.

Сонымен, түннiң бiр мезгiлiнде (бiз үшiн көз байланса бол-
ды, түннiң бiр мезгiлi ғой) ақырын жылжып қауындыққа келдiк. 
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Жолбасшымыз – Жұмабек. Ол оқ арықты да, жоқ арықты да бәрiн 
бес саусағындай бiледi. Еңбектей жүрiп талай жердi араладық. 
Қауынның пiскен, пiспегенi түгiлi, неше торламасы барына дейiн 
бiлетiн Жұмабегiмiз де ештеңе жарытатын емес. Айдаладағы 
ажырықтан корқып, терлеп-тепшiп жүрiп, әрең дегенде бес-алты 
қауын алдық.

Көпшiлiгi пiспеген. Табан астында оған да жол таба қойдық: 
көк қауынды жеген адам жұмаққа жедел жетедi-мiс.

Осылайша, айналайын жұмақтың арқасында, қауынға бiр 
қолымыз жетiп, қарық болып қалдық. Жұмаққа баратынымыз-
ды жақсы бiлсек те, ешкiмге айтпаймыз. Ол құралымызды қолға 
түскенде ғана айтуға тиiспiз ғой. Әншейiнде әлемге жар салып 
жынданыппыз ба.

Бiрнеше күн өттi. Өткендегiден кейiн пейiштiң мандатына 
қайтып барғанымыз жоқ. 

Кешкiлiк сыртта жүрсем, анадайдан бiр адам бой көрсеттi. 
Ол өзiмiздiң жездемiз, жақында ғана апайымызды алып кетiп, 
ендi екеуi елге қыдырып келiп отыр. Апайымыз бiр аяулы адам 
болатын. Бiзге ән салып, ерiнбей ертек те айтып беретiн. Бәрiмiз 
жанымыздай жақсы көретiн апайымызды басқа бiреу әкетедi 
дегенде, өзiмiзше әрекет етiп, қиғылық та салып көргенбiз. Бiр-
екi келгенiнде болашақ жездемiзге қыр да көрсеттiк. Соңынан 
апайымыздың өз айтуы бойынша «әттең, сiз болмасаңыз, оны 
құтырған итке талатып өлтiрер едiк» дегеннен басқаға бара ал-
май басылғанбыз.

Мiне, анау тұрған – сол жездем. Ары ойлап, берi ойлап, мен 
не де болса жұмаққа жездемiздi де ала кетуге бел байладым да:

– Ассалаумәлейкүм, – деп жетiп бардым. Күйеу деген халықтың 
бәрiмен әзiлдесiп жүретiн салт барлық елде бар шығар. Мен де ел 
адамы болған соң сәлем берсем де, қоқиланып тұрмын.

– Оу, Балықбаймысың, сәлем бердiк, – деп ол да менiң 
ыңғайыма жығылып. жатыр. Оған ептеп өкшем көтерiлiп қалды.

– Жезде, жұмаққа барғың келе ме?
Жездем сасып қалды ғой деймін.
– Жұмағың не?
– Кәдімгі жұмақ ше.

27-269
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– Онда не бар бізге?
– Не барың не, қыдырмаймыз ба? .
– Қыдырамыз?! Оған қалай барамыз?
Алғашқыда булығып тұр едiм, мына сөзiнен кейiн сабама 

түсейiн дедiм.
– Қалай баруды мен бiлемiн. Ол үшiн қауын ұрлау керек, жүр, 

барып қауын ұрлайық.
– Қауын ұрлау керек. Оны қайтемiз?
Жездем күлдi, мен ызаландым. Екеумiздiң бұл әңгiмемiз 

бiразға созылды. Тiптен жұмаққа барғысы келмесе қойсын деп, 
қолымды бiр-ақ сiлтейiн десем, қауын жегiм келiп тұр.

Ол менiң көңiлiмдi қалдырмайын дедi ме, жоқ әлде кеше ғана 
бiз сияқты асыр салып жүрген балалық шағы есiне түсiп, көңiлi 
бұзылды ма, әйтеуiр, әлден уақытта барып, менiң айтқаныма 
көндi-ау. Тек алысқа бармаймыз деген соң, мен үйренiп қалған 
Жұмабектiң атасының қауыны емес, жақын арадағы басқа 
бақшаға бастадым.

Түн қараңғылау едi. Екеумiз мақталықтың арасында бой та-
салап, қауынға жақындап келемiз. Былай шыға жездем тiптен 
епшiл болып кеттi. Былай жүр, былай тасала деп маған кеңес 
берiп келедi. Бiздi сезетiн жан жоқ. Сығалай-сығалай көз де 
талды. Бiр кезде қауынға жеттiк-ау, әйтеуiр. Қимыл еткен жан 
көрiнбейдi. Ететiн әрекетiмiздi еншiлесiп алдық та, iске кiрiстiк. 
Жездем жағада тұрады да, мен пәлектi аралап қауын әкелуiм 
керек. Алғашқы сапарымда-ақ екi қауынды алып келiп едiм, 
көзiме қораш көрiндi. Екеумiзге аздық етер деп, оның сөзiне 
құлақ аспай және жүгiрiп кеттiм. Ендiгi ойым – не де болса 
үлкендерiн алу. Жүйектi көбiрек аралап, әрең дегенде бiр торла-
ма ала қауынды үзе берген едiм, тарс еткен дыбыс шықты. Жалт 
қарғанымша «ой, ақсақал» деген жездемнiң бетiне екiншi рет 
соғылған шапалақтың шақылы анық естiлдi. Мен қорыққан жоқ 
сияқты-ақ едiм, неге екенiн қайдам, буындарым босап, аяқтарым 
әлсiреп кеттi де, етпетiмннен түстiм. Ана жақтағы арпалысқа 
қарау түгiлi, құлақ салуға да мұршам келетiн емес. Бар бiлгенiм, 
басымды пәлекке тыға түсiп, қос қолыммен желкемдi қысып жа-
тырмын. Әлден уақытта неде болса қашу керек екенi есiме түстi-
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ау деймiн, тұра ұмтылып едiм, әлгiнде өзiм үзген ала қауынға 
қағылып және жығылдым. Бұдан кейiн менiң ештеңемен iсiм 
болған жоқ. Жатып-тұрып жүрiп бiраз алыстап шыққан соң, 
мақталықтың арасына мықтап жасырынып алдым. Алыстағы 
күңгiрлеп естiлген дауыстар болмаса, жездемнен хабар жоқ. 
Ол жалынғандай бола ма, жылағандай ма, кейбiр сөздерi 
үздiк-создық құлағыма шалынып қалады. Анық есiтейiн деп 
құлағымды жерге қанша төсесем де, топыраққа малынғаннан 
басқа тындырып жатқан ештемем жоқ.

Өз ауылымнан сонау жұмаққа дейiн тұп-тура жол салып алған 
маған ендi мақталықтан үйге жетуiм мұң болды. Жездемнiң 
келмейтiнiне көзiм жеттi. Басымды көтерсем болды, айналаның 
бәрi аңдып тұрған адам сияқты көрiнедi. Қаскыр-пасқыр дейтiн 
пәле келiп қала ма деп те зәрем ұшып барады. Әр қозаның 
түбiне бiр бұғамын, жатып тың тыңдаймын. Ендi таң да ататын 
шығар-ау деген мезгiлде үйге келсем, әлi жатпапты. «Жетi түнде 
қайда жүрсiң» дегеннен артық жаза алмағаныма қуанып, жатып 
қалдым. Болған оқиғаны ұмыту үшiн тезiрек ұйықтағым келiп, 
көзiмдi қатты қысып жұмамын. Ұйықтай алмаймын. Ал болмаса 
деп көзiмдi бақырайтып ашып жатсам ұйықтап кетiппiн.

– Әй, бұл не масқара. Не пәле бұл, қауын үшін қанға жосы-
ту деген не сұмдық, – деген ащы дауыстан оянып кетсем, әкеме 
бiрдеңелердi түсiндiрiп жатқан апам екен.

Әңгiме бiраз жерге жетiп қалса керек. Менiң жобалағаным: 
апам барып жазықсыз жәбiрленген жанды арашалайын десе, 
бiреу «атамын, жоямын» деп мылтық оқтап жолатпапты. Ертең 
ерте падаға қосуға малдарын айдап барған ауылдастардың бәрi 
де көрiп, бәрi бiрдей жағаларын ұстап қайтса керек. .

– Мен ол есалаңның есiн кiргiзейiн.
Әкем басқа сөз айтқан жоқ. Не iстер екен деп бiр көзiмдi (екеуiн 

бiрдей ашсам, ұйқыдан айрылып қалам ғой) сығырайта ашып 
байқасам, ол үйдегi Кавказдан келген ағайындар берген айбал-
таны алып, есiктен шығып барады екен. Орнымнан жалма-жан 
атып тұрдым. Асыққанда көйлек, дамбал дейтiндердiң де жан 
бiткендей қасарыса қалатынын қайтерсiң. Әрең киiнiп жүгiре 
шықсам, әкем бiраз жерге ұзап кетiптi. Қасына барсаң тәйт 
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дейтiн сөздi еститiнiме кәмiл сенем. Сондықтан ептеп iздерiн са-
нап жүрiп келем.

Колхоз кеңсесiнiң алдына жақындағанда, жиналып тұрған бiр 
топ адамды байқадым. Олар бiр орында тұрмағанмен, аяқтарын 
кiсендеп қойғандай алысқа ұзамайды. Бәрi де менiң әкеме қарай 
жапырыла кеттi. Осы кезде барып байқасам, бағанада бiреу бай-
лаулы тұр. Бұл не пәлесi тағы деп көз сала бергенiмше төбе ша-
шым тiк тұрды. Байлаулы тұрған менiң қауын ұрлағыш серiктесiм 
– жездем. Аяғым алға қарай баспай қойды. Жан-жағыма қарасам, 
бұрын биiк көрiнетiн Альверттiң үйi жәпiрейiп тұр. Қорған 
қып соққан дуал арқылы соның үстiне бiр-ақ шықтым да, мен 
ұстамасам, пештiң мұржасы құлап қалатындай-ақ, былқ еткiзбей 
құшақтап жатып алдым.

Әкем бағанаға бара бергенде, ар жақтан бiреу: «Атамын, 
бастық келгенше жолама» деп шаңқ ете түстi. Басымды бiр 
көтерiп қарасам – Бәкен. Бiр пәленiң болатынына енді көзiм 
жеткендей. Ол кiсiнiң мiнезi қызық болатын. Сөзi де, ойыны да, 
жүрiс-тұрысы да дөрекi болушы едi. Кейде тiптен бiзбен асық ой-
нап есiмiздi шығаратын. Сол мiнезi үшiн бе, әлде шынымен-ақ 
солай ма, әйтеуiр, жеңгелерiнiң оған таққан аты – Делiқұл. Бiздiң 
ауылдың ер қауымының да тең жарысы осы атын ұнататын.

Мiне, бақсам, жездем сол Делiқұлдың қолына түсiптi. Мұның 
жақсы емес екенiн өзгелер түгiлі, мен де түсiнiп тұрмын.

Әкем:
– Ей, әкеңнiң... – деп тұрған жұрттан ұялмай-ақ соғып жiбердi 

де, жетiп барып оның қолындағы мылтығын жұлып алып, өзiне 
сермей бастады.

Делiқұл:
– Көке, көке, мен әншейiн әзiлге байлап қойғанмын, – деп 

ыржалақтай бергенде «е, әзiлiңнiн атасына нәлет» деп мылты-
ғының құндағымен құйрығына салып жiбердi. Делiқұл баж 
ете түстi де, дуалдан бiр-ақ ырғып бауға қашып кеттi. Бар пәле 
бағанада тұрғандай, балтаны құлаштап тұрып, қойып қалғанда 
жездемнiң сiресiп тұрған денесi сылқ ете қалды. Сөйтсем, әкем 
сiрестiрiп байлап қойған жiптi шапқан екен. Арқан аяғының асты-
на түскенде, жездей сүйретiлiп барып, әкемдi құшақтай алды да 
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бетiн көкiрегiне басып үнiн шығармай, жылай бастады. «Қой, 
қарағым, қой, ешнәрсе етпейдi» деп жұбатып жатқан әкемнiң да-
уысы әлгi Делiқұлға айқайлаған дауыстан өзгеше шығады.

Осы кезде гүрiлдеген мотор үнi естiлдi. Жездей жалт бұрылды 
да, бетiн екi қолымен басып, жолдың ортасына барып тұрып 
алды. Шофер машинасына қамшыны қанша басқанымен, алдын-
да адам тұрған соң амалсыз тоқтады. Жездей сөзге келген жоқ, 
машинаның кузовына қарғып мiндi де, шоферге «жүр» деп айқай 
сап, жақтауды паналап жатып қалды. Аздан соң жұрттың гуiлi де 
басылып, өздерi де тарай бастады.

Мен бұдан кейiнгi күндерi көрген-бiлгенiмдi айтқаным бол-
маса, iстеген iсiмiздi ешкiмге айтқаным жоқ. Балалардан бөлiнiп, 
бiр-екi «жұмақтан» да қалдым. Жездей де естен шығып кеткен.

Бiр апта өткен соң ертеңгiлiк және де апамның сөзiн құлағым 
шалып қалды:

– Әй, ана қу қызды құдай ұрыпты. «Мен ендi күйеуiмдi 
көрмеймiн де, оның елiне бармаймын да» деп байбалам салып 
отырған көрiнедi.

– Е, не бопты сонша?
Бұл – әкем.
– Бүкiл елiмнiң алдында масқара болған адаммен өмiр сүр-

меймiн дейтiн көрiнедi.
– Е, масқара қылған кiм екенiн неге ойламайды екен?
Ар жағын тыңдауға дәтiм шыдамады. Тыңдар едiм-ау, көз жа-

сым ерiк бермедi. Көрпенi баса бүркенiп жатып алдым. Апамның 
тұр-тұрлап жұлқылауының арқасында орнымнан тұрғанмен, 
үйдiң төбесiне шығып ап жата бердiм, жата бердiм. Кешке дейiн 
жылайын деп едiм, көз жасым таусылып қалды...
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