
УДК 821.512.122
ББК 84 Қаз 7-44
Б 78

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі 
Ақпарат және мұрағат комитеті 

«Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару» 
бағдарламасы бойынша шығарылды

    Бөкей Оралхан.
Б 78 Шығармалары. Повестер, әңгіме-хикаяттар, пьесалар.  

/Оралхан Бөкей. – алматы: «Ел-шежіре», – 2013. 
  Т. 5. –384 б. 

ISBN 978-601-7317-51-5

Көптомдықтың бұл 5-нші томына жазушының кезінде оқырман- 
нан жоғары бағасын алған «Қайдасың, қасқа құлыным», «айпара ана» 
сынды повестері мен бір топ әңгіме-хикаяттары және екі пьесасы 
еніп отыр.

УДК 821.512.122
ББК 84 Қаз 7-44

ISBN 978-601-7317-51-5          © Исақанова ғ., 2013
ISBN 978-601-7317-46-1          © «Ел-шежіре» ҚҚ., 2013



Бірінші бөлім
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Ер екеніңді білейін, құлаған
бәйтеректі тірілтіп көрші!

ҚАЙДАСЫҢ, ҚАСҚА ҚҰЛЫНЫМ

Қызара бөртіп, шығар күнді маңдайға ала қос жолаушы 
атқа қонды. ауыл әлі уыз ұйқысынан ояна қойған жоқ, иттердің 
басын басып кетсе де мыңқ етпейтін өлі тыныштық ұйыған. 
Сиырлар да ертеңгі шақтың тірлігінен қаперсіз, сілекейін шұ-
быртып, жалмаң-жалмаң күйсеп жатыр, тек ала сиыр ғана орны-
нан үш ұмтылып созалаңдай тұрды да, керги керіліп, сонсоң 
тұяғын сыртылдатып өріске беттеді – жалғыз беттеді. Қорадан 
қора, бақшадан бақша қоймай бүлдіретін ашқарақ, қасгөй қу 
мүйіз қарасан сыңайлы, көзі тым алайыңқы екен. анау бір қора-
қопсысы шашыраңқы аласа ағаш үйдің бұрышында алқымына 
көбік қақтанған ат байлаулы тұр, кір-қоңын жудырып, темекі 
сатып алу ойға түскен жылқышының таң асырған аты. ал 
төрт бөлмелі аппақ шатырлы үйдің алдында жеңіл машина 
тұр. Кеше ауданнан келген өкіл түскен басқарманың үйі – сол. 
Үйлер осылайша – дәл адамдардың өздерінен айнымай үлкен-
кішіге, жаман-жақсыға бөлініп, иесінің кім екенін айқындай 
жыбырлап қоныс тепкен. Осыншалық мол үйдің ішінде бүгінгі 
таңды алғаш қарсы алып, бүгінгі күннің қыбыр-жыбыр тірлігін 
бастаған, түнде жабылған есігі тұңғыш ашылған, сөйтіп елден 
ерте оянып, ісімен озып келе жатқан қоңыр шаңырақ. Ол – 
біздің үй. ал таң шапағына шомылып, шығар күнді бетке алған 
қос жолаушы – әкем екеуміз.

Дүниедегі ең мықты, әрі ақылды, әрі мың жасайтын тек 
қана менің әкем екенін, менің әкемнен асқан адамды осы 
жасыма дейін көрмегенімді, талай ауылды, талай қаланы 
аралап сандалсам да таппағанымды, тіпті енді мың жылдан соң 
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да таба алмайтынымды, өйткені әкем мені дүниеге әкелгенін, 
өйткені менің әкем...

– Биенің екі өкпесін тепкілеп, тебіне берме, қызбай келеді 
ғой, былай шыққан соң көсемсіп аяңына басар, – деді.

Өзі астындағы шабдар аттың тізгінін ердің қасына бос 
тастап, насыбайын атты.

Әкемнің иығындағы осынау бас маған ес білгеннен бермен 
таныс, көз алдымнан күн-күн сайын кетпейтін жұмыр жердің 
өзі сықылды: бірақ біз жұмыр жерді қаншалықты білеміз, 
сыралғымыз десек те, бәрін білмейміз, тіпті біле түскен сайын 
– білмейміз, өйткені ол (жер) – бәріміздің, бар тіршіліктің әкесі, 
жаратушы иеміз, тусақ та, өлсек те, қайта айналып өзін табамыз. 
Ендеше әкемнің басы, анау қысықтау келген өткір көз... осы 
көз баяғыда бір... тым ертеректе, менің бала кезімде болар, 
жұмыла жаздап, мәңгіге жарық дүниемен қоштаса жаздап, 
шиеттей бала-шағасының көз жасы сақтап қалған еді ғой; осы 
көз ол шақта әлдеқайда отты, әлдеқайда ойлы, ұшқын атқан 
жастықтың, өмірге деген іңкәрліктің жалынына толы болатын. 
Иә, ол кезде мен әкемнің көзінен қазіргіден әлдеқайда мол қуат 
көргем; бірақ сол қуаттың өзі бүгінгідей асау мінездің саябыр 
тапқан, салқын тартқан шағында ұлы ақылға ұласқандай емес, 
әлдеқайда, әлдеқайда тәкаппар да тәртіпсіз еді...

Таң өте сұлу кеспірде. Тау іші болған соң жұқалтаң шық 
түсіпті, күннің алғашқы сәулесінен-ақ көзі жаудырап, бу боп 
бусанып жатты. Бұта-бұтаның басынан бозторғай шырылдап, 
мәз өмірінің күйін шертті. Тау алып ұйқысынан енді-енді 
ғана серпіліп, ал дала кеудесін дүбірлетіп, алғаш қытықтаған 
біздерге жүз жасар ғұмыр тілегендей еді; өзіне деген айнымас 
махаббатын сыйлағандай еді. мен өзімді мәңгірген күйден 
тез арылып, сергек сезіндім. Ертеңгіліктің таза да дымқыл 
ауасын құштарлана жұтып, егер әкем болмаса, торы биені 
шықпыртып-шықпыртып, қиқулап шапқылап кеткім бар. 
мұндай пиғылымды аңғарған ол: «ақырын жүріп, анық бассаң 
ғана алысқа барарсың», – дейтін. Сонда ғана мен көңілдің де, 
көк дөненнің де тізгінін тартатынмын. Жас шақта шапқылап-
шапқылап алудың сөкеттігі жоқ, ол – балаға тән ерке қылық 
екенін әкем түсінбейді дейсіз бе? Жо-жоқ. Сондығынан да ессіз 
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есіртпейтін шығар. Ол тағы да насыбайын атып үнсіз келеді. 
Білесіз бе, оған үнсіздік жарасатын. Білесіз бе, оған көсіле 
сөйлеу, көсемси сөйлеу жарасатын. Оған бәрі жарасатын. Ол 
көріп-білгенінің бәр-бәрін маған айта бермейтін, мүмкін жас 
жүрегін жаралап, ауыр әңгіме айтып қайтейін дейтін де шығар. 
Әйтеуір, әкемнің үлкен бір тірі кітапхана екенін сезінетінмін. 
Әйтеуір, осы кісі...

– Неғып кейіндеп келесің, қалмай, қатар жүрсеңші, – деді. 
Өзі тізгінін бос тастап, насыбайын атып, орнықты отыр. мен 
торы биені шаужайлап, қатарласа бердім. Үзеңгі үзеңгіге 
тиіп, шақыр-шұқыр ете қалды. Әкем мүйіз шақшасын етігінің 
қонышына тықты да, алақанын қағып, тізгінді алды. Сосын 
көзін сығырайта алға қарады-ай! Үндеген жоқ, Таудың алып 
өркешінен қып-қызыл табақтың шеті қылтиды да, бірте-бірте 
сытылып, бақилық әдетімен көтеріле берген. Күн бұл қалпында 
күнбағарға ұқсаған, шет-шетіндегі тарам-тарам шашағын 
шашыратып, әкем екеуміздің көз жанарымызды жібек нұрмен 
жалғады. Қысық көзі жылт-жылт етіп, қабағын көтерген сайын 
ғаламат жарқылды от тұтанып қалғандай болады. астындағы 
шабдар ат та күннің алғашқы қою алтын арайын қақ жарып 
келеді. Біз нұр толқынды таң теңізін кешіп, таңғажайып 
ертектегідей ертеңгі шақтың кәусар ауасына орандық, сол 
ауамен оразамызды аштық. Біздің әлі қанша жол жүретінімізді, 
қайсымыздың аяқ артар көлігіміз ерте шалдығып, қайсымыздың 
ерте бой алдыратынымызды әкем болмаса, мен білмеймін: 
әкеме ерсем ғана адам боламын, әкеме ерсем ғана адаспаймын. 
Әкем ғана мені ерте оятып, таңғажайып таңды жұрттан бұрын 
көрсете алар. Тек әкем ғана арайлы шақта аялап оята алады.

Сары таңды жамылып, үзеңгілес кетіп баратқан әкем екеу- 
мізді әлі ауыл-аймақтан өзге жұрт, мынау алтын жалқыны кіл- 
кіген туған жерден өзге білмейді. ал біз секілді өмірге 
белгісіз келіп, белгісіз кететін қоңырқай адамдар қаншалық.... 
мен әсіресе, мынау жирен аттың үстінде мұртының ұшы 
насыбайланып, жалпиып отырған әкемді көп аяйтынмын. 
маған әкем: найзалы шың, жақпар-жақпар тас қоржындаған 
кәрі таудың – табиғаттың тағы құбылыстарының қалтарысында 
оқыстан туып қалған, жез топшылы қаршығаға тым ұқшасатын; 
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маған әкем: алтайдың арда еркесі, бұғысы сықылданатын: 
тағы тірліктің көп-көп қым-қуыт қызығын талақ тастап 
кетуге қимаған хайуан ағаш қоршаудың ішіндегі сарсыған 
су, таптанды шөпті місе тұтпай жиіркеніп, ұзақты күнге өз 
еркіндігін аңсамаушы ма еді; білем, әкем аңсай қоятын еркіндік 
жоқ – бірақ, әкем армандаған асыл дүниелердің көкжиегін 
көре алмайтынмын; өйткені, осы кісі бала кезімде қаншалық 
алыс, тым биік зәулім, әрі қойнау-қойнау қорқынышты тылсым 
сыры бар шешілмес жұмбақтай еді ғой; ержеткен сайын әкеме 
жақындай түстім, ержеткен сайын сонау бір балаң шақтағы 
жұмбақтың түйіні шешіліп, оның да қуаныш-жұбанышы, 
сүйініш-күйініші бар адам екенін таныдым; бір менің 
қорқатыным мынау: мені дүниеге әкелуші, жарылқаушы ием 
баяғыдай алып емес, күн өткен сайын шау болып шөгіп, күн 
өткен сайын ұғымымдағы асқарлы тұлғасы мүжіліп, кішірейіп 
бара жатқандай еді; мүмкін, мен ержетіп әкеме теңестім бе, 
әлде балалықтың әрі тар, әрі таза қиялындағы әкем қазіргі 
салқар санамда қалқып қана қалды ма... Құдай-ай, мен әкемді 
неге, неге биіктен - заңғардай зәулім биіктен көре алмаймын. 
Керемет деп жүргенім кетік қара шал ғой, аттың үстінде бүрісіп 
отырысы қандай аянышты еді, қарқарадай қасқайып отырмай, 
желқом қажаған түйенің өркешіндей боп мықыраюы қалай? 
Жо-жоқ, бұл түсім болар, менің әкем, менің әкем дүниедегі 
ең асыл, ең алып жігіттің марқасқасы болатын; бұл – менің 
көкейіме оралған бір ой, менің көкейіме оралған тағы бір ой: 
ол – бұғы секілді еді: ұзақты күнге еркіндікті аңсайтын, түн 
ұйқысын төрт бөліп, күресті сағынатын, күресті сағынатыны 
– өткендегі аймүйіз ерлігін көксегені, ал әкемнің өткені....

– анау көрінген Таңатар тасы, – деді әкем қамшысымен 
алға қарай емініп тұрған ұшпа қара тасты нұсқап. – мен осы 
жерде тұңғыш рет өлген адамды көрдім. – Бұл сөзді аспай-
саспай өте самарқау айтты да, атының басын тежеп, насыбайын 
атты. Көзін сығырайтып, Таңатар тасына тағы бір қарады, 
сонан соң созалаңдай аттан түсті. Бұл –әкемнің айылды төстей 
тартып, атты қайта ерттейік, алда алтайдың шапшыма асуы 
бар дегені.
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Әкем аттың айылын тартып болған соң, қайтып мінбей, 
көпке дейін үнсіз отырып қалды. ал осынау оңаша ойға 
батқан әкемнің үнсіздігін бұзу өте қауіпті еді. Қатарласа мен 
де жайғастым. Шымқай таза аспанның меңіндей боп қарақұс 
қалқып жүрді. Біз алда асар асудың дәл алқымына ат басын 
тіреп, бел жазып отырмыз. Бұл - әкемнің талай таптаған сүрлеуі, 
талай асқан асуы. мен болмасам, ол алқынбайтынын білемін. 
Өмірдің ащы-тұщысы әбден пісіріп, сүрлеп тастаған әкемнің 
әлі уыз езу бошалаң менен әлдеқайда сіңірлі де қажырлы екенін 
білем; менің тартар тауқыметімді қоса еншілеп, қара нардай 
қасқая тартып, ғұмыр кешкенін де білемін, дегенмен мен көп 
нәрсені білмеймін – әсіресе, әкемнің не ойлап ғұмыр кешкенін, 
әсіресе, әкемнің не себептен тым-тым бұйығы, тым-тым ерте 
қартайып бара жатқанын, дүниенің бәріне неге сын көзімен 
қарайтынын... мен тіпті бүгінгі биеден қарақасқа құлынның 
неге тумай кеткенін сұрағанда, алысқа қарап көзі боталап 
күрсінетінін білмеймін... Ол қазір де терең ойға шомулы. Бірақ 
маған айтпайды. меніңше, жетіскен ой оралмаған секілді 
санасына, өйткені қабағын кіреукелендіріп Таңатар тасына 
қараған.

Әкем: «мынау қара тастың құпиясын ұлыма айтудың керегі 
бола қояр ма екен? Дүниедегі ең жаман нәрсе – жүрегіңді 
жастай жаралау. Жүрегін жастай жаралаған адамның оңғанын 
көргенім жоқ. Бір бітеу жара жарылмай сыздап, еңсеңді еңсеріп 
басады да жүреді. Біз балалықты тым-тым ерте жоғалттық. 
ал қазіргі жас сол балалықтан арыла алмай дал. Біз балалық- 
тың бар еншісін осыларға сыйладық па екен. Бәлкім, өмірімде 
қаншалықты ағат істер жіберіп, соншалықты сүрінсем, сүй- 
еуіш болған да сол – ертеңіме деген сенім, ертең туар балаға 
деген зор үміт пе? Иә, ағаттық менің ғана еншім емес, барша 
қазақтың індеті еді ғой. Ендеше, Таңатар жазған да сол сор 
боп біткен аңғырттықтың құрбаны болған. Сіңірі шыққан қара 
сирақ кедей болса да, дүрмекке еріп, алтайды аса көшті. рас, 
ауа көшкен жалғыз Таңатар ғана емес, астында аяқ артары 
бар азаматтардың қай-қайсысы да арғы беттен кең сарайдай 
боз үй табардай, бір-ақ түнде көшіп кетіскен. Осы үкіметтің 
алғашқы ыстығы мен суығына шыдай алмады ма, әлде ертеңіне 
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күдікпен қарады ма, әйтеуір жиырмасыншы жылдарда мынау 
алтай ары-бері сабылған елдің өткелі, ұры мен қарынын қанды 
қақпасы еді ғой. ырзық тергеннің қай-қайда да бірдей екенін, 
күні ертең-ақ Совет өкіметінің жасыл жайлау, кең төскей 
боп көктей қаулап, қауыз ашарын білмегені шығар; бәлкім, 
біреуді-біреу қанжығаға бөктерген айтақшыл уақытта ақылға 
жеңдіріп, алды-артын бағамдамай қалды ма? «аттан!» деген 
айқай естілсе, сарт-сұрт атқа қонып, айғұлақтана шабатын 
елдің сойыл соғары және кімді соғары қас қағымдай шапшаң 
болса, шілдің қиындай берекесіз де еді; тіпті тыз етпе ғана 
ашуы бар жұрттың қарбана созған қолы сол сойыл бойынан 
аспайтын да, әйтпесе, сол сойыл соғар жерде әмәнде өз туысы 
тұрар еді. ғұмырында аузы аққа жарып көрмеген біздің үй мен 
Таңатардың туған жер, өскен елін тастап тұра қашатынындай 
басына не күн туды; мен ойлаймын: мейлі, құмырсқа теріп жеп 
жүр, мейлі бір көзіңнен қан, бір көзіңнен жас ағып, теперіш көр, 
мейлі сулы жерде асып, сусыз жерде қуырып жесін - ата қазған 
жерошақты басқа жұрттың мәңгі сөнбес отына айырбастама, 
өйткені өзекті жанға қайда барса бір өлім, тойған да – біp, 
татқан да – бір, қара жердің қойнына кірген соң. 

Кететін күні шешем аңырап көп жылады, әкем міз баққан 
жоқ, тас түйін мінезбен бар байлығын ала сиырға артты да, 
алға түсті. Жаяу-жалпылы соңынан шуап келеміз. Таңатар 
жалғыз басты жігіт еді, серілігі бар, өз тұстарының озығы-
тын. астындағы қара жорға аты ақ тер, қара тер болып, күндіз-
түні жортуылдап келіп жүргені. Қазір де қанжығасындағы 
бөктергенін салпылдатып, ұмсына оза берді. Екі иығына 
екі кісі мінгендей, атан жілікті жартастай боп біткен сом 
тұлғасы елең-алаңда бұрынғысынан әлдеқайда абажадай боп 
көрінеді. Егер мынау Таңатардың арқасына алты сан алаштың 
бар байлығын, бар қайғысы мен қуанышын артып берсең де, 
тірсегі дірілдемей, демікпестен қиырдан қиырға, қиыннан 
қияға апарар азулы азамат-ау. Таңатар қатты жүріспен сытыла 
ұзап көзден ғайып болды. амал не, оны бұдан кейін тірі көруге 
жазбады. мынау қара тастың түбінде қанға бөгіп, мыж-мыж 
болып жатқан жерінде үстінен түстік. Бейшара, жан бермек оңай 
ма, қарсыласымен көп алысқанға ұқсайды. Жарақаттанбаған 
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мүшесі, жыртылмаған киімі жоқ, дал-дұл. Таңатар кімдердің 
қолынан қаза тапқанын білмейміз, біздің білетініміз – арманы 
асау азаматтың қыршын өмірін қиған қандай ғана қара жүрек 
екен, қандай ғана қатыгез ит екен; кейін білдік, жол торыған 
қашқын қазақтар Таңатарды өлтіріп атын алыпты, сол түні әкем 
арманда кеткен арыстың сүйегін арулап қойып, өзі кері елге 
қайтты; сол күннен бастап мынау жер Таңатар тасы атанды, ал 
мен тұңғыш рет өлген адамды көрдім. ал әкем арғы бет десе 
ат-тонын ала қашатын болды. Күні бүгінге дейін ойлаймын. 
Таңатар жаңа заманның жақсылығын түсіне алмай ерте кетті 
арамыздан, ал ондай тіректі адамдарымыздың қаншасынан 
айрылдық, қаншасын оққа байлап бердік десеңізші, егер 
олар жер басып жүрсе... Иә, елім деп еңіреген, халқым деп 
қайысқан азаматтарды көлденең өткен көп аттының сауғасына 
қаншасын құрбан қылдық, қаншасының құйрығына шала 
байладық. Енді мынау, енді мынау заты емес, аты қалған әр 
құлпытастың түбіне бір келіп, аруағына табынып, өткенімізге 
өкініп отырғанымыз. Ұлыма, бүгінгі ұрпаққа тарихтың 
жықпыл-жықпылында жатқан, тарихтың қойнау-қойнауына өз 
қолымызбен тығып жіберген асылдарымызды көрсетуге бола 
ма, жоқ па? міне, бізді шаршатып жүрген – осы жай... атпай 
қалған таңдар қаншама... Таңатарды кім өлтіргенін марқұм 
әкем сезетін, бірақ, өне бойы аузынан шығармайтын еді де, 
тек жарық дүниемен қоштасар сәтінде ғана маған: «Ұлым, 
Сарқындыдан сақтан» – деп еді. – Бірақ мен Сарқындыны 
мынау жау еді деп, ұстап берген жоқпын. ана бір жылы, 
біздің бие егіз қара қасқа құлын туғанда қызғаныштан шыдай 
алмай, әлі шаранасы кеппеген жас құлынның біреуін: «мынау 
менің бабамның жылқысынан қалған тұяқ, сондықтан менің 
де малым. Бие егіз құлындаса жақсы ырым емес, аяқтанбай 
тұрғанда, бірін өлтіру керек», – деп, сары мойын кездігімен 
қара қасқа құлынның бірін алқымынан орып жіберіп еді. Бірақ 
келесі күні сол мезгілде екіншісі өлді, жарықтық, содан кейін 
боз бие қайтып құлындамай, бедеу қалды-ау. Е, сол құлындарды 
сен де көргенсің, сен онда бес жаста едің, мүмкін сондықтан да 
көксей берерсің, сол қара қасқа құлынды...»



11

Таңатар тасы дәл біздің үстімізде мінбелей сойдақталып 
тұр. Не шынар, не қына бітпеген қылтанақсыз көсе тастан, 
жақпарланған екен: түтін шалған ошақтың тасындай қап-қара 
боп мерез мелшиеді, сонан соң үстімізге құлап кетердей үрейлі 
ызғар шашады. Бала кезімізде бір-ақ рет көріп едім, мұншалық 
оқшау бітімі мен қорқынышты сұсын байқамаған екем, ие 
мен ол шақта сандаған кітап оқып, сан-сапалақ түс көргенмін, 
әкеме еріп, бармаған жер, баспаған тауым жоқ, есейген сайын 
көзіңнің еті қоса өсіп, көбін ұмытады екенсің.

– алғаш рет кісі өлімін көргенде көзіме жас алмадым, – деді 
әкем маған қарамаған қалпы, мен селк ете түстім. – Бірақ оның 
есесін кейін, соғыста жүргенде қайтардым-ау. Ең қызығы, 
қанша айқайлап жылайын десем де, үнім шықпай іштен 
егілемін, ішім жылайды, бәлкім... бәлкім, осы тастың түбінде 
аса қатты оңбай қорыққанымның әсері шығар. Қатты шошыса, 
қандай мықты адамның үні алқымына кептеліп қалатыны рас, 
содан өне бойы ауруға ұшырауы мүмкін. ал атқа қонайық.

мен әкемнің қалай қорыққанын, Таңатар асуының аузында 
өлген кісінің кім екенін сұрағаным жоқ. Өз ырқы болмаса, 
суыртпақтай сұрап еш нәрсе айтқызу мүмкін еместігін білемін. 
айылын қаттырақ тартып жіберсем керек, астымдағы бие 
ыңқылдап ауырсынып келеді. Біз алдымыздағы алып асуға 
тырмыстық.

Жіңішке жалғыз аяқ жол бір жерді сан орап қайталап, 
ирелеңдей созылып, қытығыңа тисе, самаладай сап түзеген 
егіз қайыңдар бас айналдырады. Тауға көтерілген сайын, 
қапталдай өскен аралас орман қалыңдап, аспаннан айырылдық. 
Бағанағыдай емес, алыпқашты ойды қойып, аттың сүрінбеуін 
тілеп отырмын. алғашында астымдағы биені шаужайлап, 
әкемнің алдын орап едіреңдеп-ақ едім, биікке көтерілген сайын, 
кейіндей бердім, ал әкем бағанағы жүрістен танбай, асықпай, 
аптықпай, соза аяңдатып келеді. маған көзінің қырымен қарап 
қана қойғаны болмаса, «мұның теріс» деп беттен қақпады. 
мұның бәрі де жастықтың желігі екенін, ондай айқұлақ ерке 
қылықтар өзінің де басынан өткенін түсінгендіктен шығар. 
Әкем менің көп ағаттықтарымды кешіретін, мүмкін ондай 
шайқы-бұрқы тентектік дүние жүзі балаларына ортақ қылық- 



12

тар екенін зерделегені-ау. мен әкемнен сескенетінмін, ол 
оқымаған оқымысты еді.

Біз асудың үстіне шыққанда, арғы беттің бар бітімі 
алақандағыдай боп жарқырай көрінді. асудың дәл үсті жалпақ 
жазықты, тықыр күреңсе өсетін шым-ды. Таудың осындай 
тақтайлана бітетін үсті әдейі жонып жасағандай тегіс, әрі 
құланның терісі іспетті тақыр-таза, Кілем төсегендей түктеніп 
жатар жерді отыра қалып сипағың, жата қалып аунағың келеді 
армансыз. Бірақ осы тақыр текшеге әдейі өндіріп қойғандай 
қаз-қатар жайқалған ақшыл, ақсары гүлдер үлп етіп жел тұрса, 
биші қыздардай мың бұралып, тағзым ететін. Сонда осы елдің 
кәрі-жасы демей гүл дариясын кешіп, үкілі ботадай ойнақтап, 
көкжиекке сіңіп кетер еді. Жайлауға көшкен малшылар осы 
тұсқа жүгін түсіріп, ас пісіріп, түнеп аттанатын. анау ойдым-
ойдым қарайғандар сол оттың орны. «менің жерім» деп салған 
белгісі іспетті. Әкем сиыр фермасының бастығы болып тұрған 
шақта осы жерге біз де бір түнеп аттанатынбыз. Сонда Бөкемнің 
бар арманы бес жүз қаралы сиырдың амандығы ғана болатын. 
рас, Бөкем төре болып жүрген шағында, маған бір түрлі бөтен, 
қорқынышты кейіпте көрінетін. Қорқынышты көрінетіні –
түн қатып, түсі қашып үнемі ат үстінде жүретін, айғайласып 
әркіммен көп ұрсысатын, біздің өлі-тірі екенімізді елеп-
ескермейтін. ауырып, фермадан шығып, ауылға көшерде қатты 
қамықты. Жүк артқан ақ бас атанды осы жерге шөгеріп қойып, 
көзіне жас толып, ұзақ қарап еді анау алып таулы адырларға. 
Сонда мен әкемнің көзінен тұңғыш рет жас көрдім. Сонда мен 
әкемнің төрелік жұмысты емес, ат үстіндегі қиқулы жастығы- 
мен қоштасып тұрғанын білдім. Білдім де, өзім де өксіп жібер- 
дім. ал ол болса, он бес жыл бойы ыстығына күйіп, суығына 
тоңған қызметіне қош-қошын айтып, қабырғасы қайысты-ай. 
Бөкемнің атаққұмар, даңғой арамзалығын бұл жасыма дейін 
көргенім жоқ, әрі «сен сондайсың, сенің әкең сондай» деген 
алыпқашты қаңқу сөзді де естімедім. Бірақ, жұрт айтатын: 
«Бөкеш тым-тым өкіметшіл». Бала кезімде осы сөз үшін шам- 
данып, «сенің әкең өкіметшіл» деген сан қара сирақ баламен 
төбелестім де. Енді ойлаймын, ойлаймын да мақтаныш тұта- 
мын. Әлдекімнің аяқтан шалатынын, әлдекімнің күндейтінін, 
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әлдекімнің шабына от түсіп, шамданатынын білетін әкем қоғам 
мүлкіне қол сұққан талай сұғанақтың қатеріне ілікті. апыр-ау, 
сол бір кезде менің әкем ылғи да бір қарауылға алынып жүрген 
екен-ау. ал өзі он бес жылғы табан ет, маңдай теріне алған 
қозы қарын сары майды дәл осы жерде шығарып салуға келген 
жұртқа таратып беріп еді. мен таң-тамаша қалатыным: өкімет 
десе өзегін суырып беретін Бөкем тек қана бойындағысын 
сарқып беру үшін жаралғандай алпысында да ат үстінде 
арпалысып келеді. мүмкін бұл әкемнің табиғатына дарыған 
бітімі сойқан сенім атты – ақшоқының қуаты шығар.

Әкем ауырып, ауылға көшіп келген соң да дертінен айығып 
кете алған жоқ. аудандық ауруханада үш, облыстық ауруханада 
екі ай жатып, үйге оралды. Дәрігерлер айтыпты: асқазанындағы 
дертті жазу біздің қолымыздан келмейді, екі айдың ішінде не 
москва, не ленинградқа барып, операция жасатасың. Жазылған 
күннің өзінде баладай ғана тәбетің болады. Бұдан сұмдық 
суық хабарды осы күнге дейін естімеген шығармын. Ол шақта 
москваға бару біздерге ғана емес, бүкіл ауыл-аймаққа қол 
жетпес арман, мәңгі ұстатпайтын сағым сияқты болатын.

москва! мен саған ғашық едім. Бақытым да, шаттығым да, 
тіпті болашағым да саған тәуелді деп еститінмін. Әкем айтып 
отыратын: «Бұл елдің көзін ашып, көкірегін оятқан, зіл боп 
басып жатқан қайғының, қасіреттің қара тұманын сейілткен – 
москва!» – деп. Сонда мен жаңа жылда газеттің бірінші бетіне 
шыққан Кремльдің суретін қиып алып, тұсыма жапсырып 
қойып едім. Не керек, әкем сырқаттанғанда саған алып барып, 
асқазаныңдағы жараны сылдырып тастататын жолсерік адам 
табылмады, оны былай қойғанда, қаражат жағы да тапшы еді 
ғой. Көк сиырды сатпақ болды, жетпеді, көк сиырдың бұзауын 
қоса сатпақ болдық, жетпеді. Үйді сатпақ болдық – бес қыз, бір ұл 
мен шешем далада қалатын болды. Бірақ сен мойыған жоқсың, 
өлсең ақы сұрамайтын қара жер бар екенін білдің, сонсоң ежелгі 
қайсарлығыңмен міз бақпастан көндің. Көнбейтін лажың жоқ 
еді. Сен дәл төр алдында еденге төсек салғызып жататынсың. 
Қарасу ұрттасаң, қайта құсатын легеніңді жастап, көрер таңды 
көзіңмен атқызатынсың. Жаның қысылғанда ыңқылыңды 
естіртпеймін деп тісіңді шақыр-шақыр қайрар едің; жаныңда 
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көзі жаудырап біз отырғанда, үніңді шығармай, қатты демігер 
едің; сен түні бойы көз ілмейтінсің, сонда әпкелерім кезек-
кезек кітап оқып, аяғыңды сипап, олар да жарғақ құлақтары 
жастыққа тимейтін.

Түні бойы әкемнің жанында болып, таң сібірлей ұйықтап 
кеткенде, әжем оятып: «Күн шығып келеді, әкеңнің саулығын 
құдайдан тілеңдер», – деп мазалайтын. Жалғыз ұлы, артында 
қалар тұяғы болғандықтан ба, Бөкем мені алғаш ауырған күннен 
бастап ет бауыры елжірей жақсы көрді. «Ұлымды он беске 
толтырып кетсем, арманым не, кім-кімдерден таяқ жеп, кімнің 
босағасына телмірер екенсің», – деп әкем даусын шығарып, 
қатты солқылдап жылады-ай кеп, біз бәріміз, бүкіл үй-ішіміз 
боп еңіредік. Өйткені, біздің шаңырақтың іргесі берік еді. ал 
қазір біздің үйдің шаңырағы мен керегесі әкем ыңқылдаған 
сайын шайқалатын.

Дәрігерлер белгілеп берген екі айлық ғұмыр көмбеге 
жақындаған сайын, әкеммен бірге біздің де деміміз бітіп, дәм-
тұзымыз таусылардай күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айрылдық. 
Дүниедегі ең қорқынышты нәрсе өлетін сәтіңді күні бұрын 
білу және соған дайындалу болса керек. мен еститінмін, ерлі-
зайыптылар бір-бірін алты-ақ күн шын жақсы көріп сүйеді, шын 
қанжылап жоқтайды; үйлену тойына үш күн қалғанда, бір-бірін 
өлімге аттандырғанға үш күн өткенше - шын өтірігін қайдам, 
менің шешем әкемді о дүниеде де бар болмысымен жақсы көріп 
өтетін секілді. Бөкем бір ауырса, анам екі ауыратын.

Біз енді тек әкемнің қалған үш күн ғұмырын ғана шалдық- 
қан көңілге медеу тұттық. Қазір ойлаймын, сонда москваны 
сарғайған санамен көксеген әкемнің жүрегіне қабырғада 
қағулы тұрған Кремльдің суретін неге ғана баспадым...

Бөкем бізбен қоштасқысы келмеді, бар айтқаны: елде бар- 
дың еріні қимылдайды, халқың аман болса, жетімдік пен 
жесірлік көрмессіңдер. аш жүріңдер, жалаңаш жүріңдер – 
адалдықтың ала жібін аттамаңдар.

Бөкемнің жарық дүниемен қоштасарына үш күн қалғанда 
біздің үйге Қаржау деген шал келді. Бұл кісі – атақты мақажан 
оташының немересі және бұл өңірде қалған аузының дуасы, 
үшкірігінің қасиеті бар жалғыз киелі емші – осы. Қаржаудың 
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атасы мертіккен бір жігітке туғанына ай толған жас ботаның 
ортан жілігін жонып салыпты, сол жігіт кейін балуандыққа 
түсіпті деп еститінбіз. Әкем Қаржаудың келгеніне қатты 
қуанды. Бұрын өлім әкемнің бетіне үңіліп тұрған секілді еді, 
әмбе қоламтадағы шоқтай сөнуге айналған көзі шырадай 
жанып, болар-болмас үміт отын жылт-жылт еткізді.

– ақсақал-ай, тілеуіңіз қандай оң еді, бір аяғым көрде, бір 
аяғым жерде тұрғанда көрген ең соңғы шалым сіз боларсыз. 
Дүниедегі дерт емес, өкінішті өрт қинайды. Әншейін босқа 
далақтап шаба беріппін ғой, жердің түбі емес, мынау тұрған 
мәскеуге жете алмаған соң, не лаж, не қайрат.

– Жасыма шырағым, – деді Қаржау Бөкемнің аппақ саусақ- 
тарын сипап, тамырын ұстады, – кәрі түйсік алжиын демесе, 
әлі де жиырма жылдық жан кешуің бар секілді, жанарыңның 
оты сөнбепті, тамырыңның соғысы да үлкен үміттің лүпілі ғой, 
шырағым. Иә, сен мәскеуге бармасаң, мәскеу саған келмес, 
Құнанбай пәуескемен меккеге барған екен, байлықтың буы 
да, сақтансаң, сақтайды құдайекең, ауырып-сырқамай отыра 
алмайсың, ырысты белшеден кешіп жүргенде, қор жинамаған 
да екенсің.

– Оныңыз рас, ақсақал! Ферманың он сиырын сатып, 
сомасын кассаға салып қойсам да, қолда тұрған, шауып алмас 
еді. Қайтейін, бәрі де қолдың кірі екен. Ер жігіттің бар байлығы 
– денсаулығы, бірақ басың ауырып, балтырың сыздаса, байлық 
құрғырың керек те екен. алқұлымдап, осы дерттен айығып 
кетсем, тапқан-таянғанымды құмырсқаша илеуіме таси 
берермін деп те ойлаймын. Бірақ.... Бірақ мынау қара жерге екі 
аяқтың тұруы қайда енді.

– Қамықпа, қалқам, қолдан келген жақсылығымды мен де 
аямайын. арып-ашып марқакөлден жаяу келе жатқанымда 
астыңдағы атыңды түсіп беріп едің, ақылды азаматтың 
мәрттігінен айналып, сүйер ұлға сүйсінгенмін. Дертті боп 
жатыр деген сөз естіген соң, құстай ұшып жеткенім осы. Тек 
мынау совхозыңнан аяқ артар көлік сұрап бергіз, Таңатар 
тасының қыр желкесінде бір топ қанжапырақ өсуші еді, сол 
жерде құтты жылы тамыр дәрі көктейтін, мүмкін қыршыны- 
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нан қиылған азаматтың адал қанына көктеген шығар, барып 
қайтайын, үмітсіз шайтан ғана, сауап болар.

Бөлімше басқарушысы бос тұрған көлік жоқ, астымдағы 
атымды бере алмаймын дегенде, Бөкем қатты кейіді.

– Тұрымтай тұсында, балапан басында ғана екен-ау, адам- 
дардың бәрі өзімдей деп, арам өлерімді білмеппін.

– Жоқтан өзгеге жасыма, – деді Қаржау. – Сағиттың биесін 
сұрап мінейін.

Әкем Қаржау жасап берген дәріні қырық күн ішкенде 
ауруынан құлан таза айықты.

Ең ғажабы, қырық күннен соң Қаржаудың өзі қайтыс 
болды.

– Қалған ғұмырын маған сыйлаған екен-ау, жарықтық – 
деп, әкем шалды арулап, өз қолынан Таңатардың қыр желкесін- 
дегі бір топ қанжапырақтың қасына жерледі. Ең ғажабы, сол 
Қаржау қайтқан күннен бері сандаған адам қолына күрек алып 
сандалса да, трактор әкеліп қопарса да, бір тал тамыр дәрі 
тапқан емес. Үлкендер айтады: «Дәретсіздерге дәрі болғанша, 
Қаржаумен бірге көшіп кеткен шығар» – деп. ал әкем айтады: 
«Қаржау түсімде ылғи аян беріп жүретін еді», – деп. ал менің 
түсімнен москва шықпайтын, қара қасқа құлынға мініп, үсті- 
нен ұшып өтетінмін».

Бөкем менің ойымды бөлді.
– Сен москваға барып қайттым дедің-ау осы бір хатыңда:
– Иә.
– Е, қандай екен?
– Тамаша. Бірақ....
– Не? Бірақ?
– Бірақ, күзді күні болған соң ба, мен барғанда қалың 

тұман астында тұмшаланып жатты. Үлкен-үлкен үйлердің 
құр бейнесі ғана сүлделеніп, ашық ажарын жасырып қалады. 
Тұман алтайдағыдай ақ түбіт емес, қорғасындай сұрғылт та 
сұсты, әрі дымқыл, тынысқа тар, ал көшелерінде быжынаған 
машина – жердің астымен көбірек жүресің.

– Көңілің көріп алған соң, толмай тұр-ау, әйтпесе біздің 
әулеттен москваны көрген жалғыз өзіңсің ғой. менің жүрегім 
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баяғыдай, бір барып қайтсам деген тілемсек тілек мазалай 
береді. Иә, түбі бір барып қайтармын...

– Бөкем көз алдында көгілжім тартқан жасыл жайлауға 
қарады-ай. Өзгеше ынтықтық, қанағатсыз құмарлықпен де 
емес, сыралғы кәрі досымен қайта ұшырасқандай, әрі таңырқай, 
әрі салқын сабырмен көз жүгіртті. Шыр айналып келгенде, 
шараналас тумасындай мынау қарт таулардан ардақты да ыстық 
жерді дүниенің төрт бұрышынан таппасын білген де шығар. 
Әкем дертінен ғана айықпай, осы Таңатар асуының үстінде 
көкірегін көбіктеген мансап желігі – пендешіліктің көп-көп 
ыртың-жыртыңымен де қоштасқан екен-ау. Қарапайым тірлігі 
бұрынғыдай емес, еліне де, бізге де жақындастыра түскен. 
Біздің шешемізден гөрі Бөкемді әлдеқайда жанымыздай 
жақсы көретініміз талай жұртты таң қалдыратын. Бірақ 
әкемді ғұмыр бойы сүйіп өтуді сол айналайын анамыздың өзі 
үйреткен еді. Көңілі қалып, сезімі суымайтын, қайта ерінің 
амандығын мойнына бұршақ салып тілейтін, ерінің алдында 
бұл дүниеден аттанып-ақ кетуін тілейтін, өз күйеуінің ғана ма, 
иісі ер адамның амандығын тілейтін. анам айтатын: еркектер 
болмаса, қай-қай дұшпанның күңі болып кетер едік, қай-қай 
елдің етегіне жабысып, етігін жалап кетер ек; ерлер болмаса, 
батқан күніңнен, атқан таңыңнан не пайда, ерлер болмаса, тар 
құрсағың кеңи ме, тас емшегің жіби ме... Біз анамның әкеме 
деген ұлы сүйіспеншілігімен дүниеге келдік, әкеме арқаланып, 
мәре-cәpe ғұмыр кештік, әлемдегі ең сұмдық сөз – жетім-
жесір деп ешкім табаламады. Біз сондықтан да бақытты едік, 
сондықтан да жер жаһанда бірде-бір баланың әкесіз аңырап 
қалмауын, қайыр сұрап, алақанын жайып ешкімге телмірмеуін 
мінәжаттар едік, әкелер рухы алдында басымызды иер едік.

Әрине, әкем бұл пәниден қателеспей, сүттен ақ, судан таза 
өмір кешуде десем, онда ол тіпті де адамнан гөрі періштеге 
ұқсар еді. ал менің әкем періште емес, қуана да, қайғыра да 
білетін, әрі қателіксіз жүрмейтін адам ғой! Ендеше, жығылды, 
сүрінді, бірақ түңілген жоқ.

– анау шудалана көтерілген түтін Қаршығанікі, – деді әкем 
қамшысын кезеп, – шешесі, жүзге келген атасы үшеуі бірге 
тұрады, өзі әлі үйленген жоқ. Екеуің бала күнде дос едіңдер 
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ғой, есендесе кетпесек, өкпелер. аналықта бұрынғы қуат пен 
көрік жоқ, қартайған...

Неге екені белгісіз, осы сөзді күрсінумен кілт аяқтады 
да, атқа қонды. артымызда жаңа ғана біз жаққан оттың орны 
сөнбей, жылтырап қалды.

Сыпыра ылдилап келеміз. мен мінген биенің құйысқаны 
берік, айылы мықты еді. Сонда да қыпылдап зәрем ұшып 
отыр. Әкем айылын аттың шабынан тартып алды да, шоқтықта 
шоқиған күйі тепең қағып, менен тағы да оза берді. Тау 
бөктерін жауып жатқан шақпақ-шақпақ қызыл тастар сусып, 
кейбір жұмыры етекке елпектей қашады.

Сонау түтін шыққан тау табанында мың бұралып, бүктетіліп 
ағар асау өзен арыны біз құлдаған сайын өктем естілсе, сол 
тентек өзеннің өзі телегейлі айна көлге тоқырап жатыр. Тұлан 
тұтқан ұлы шуылы да сол көлге құяр сағасынан шорт үзіледі 
екен, ал көбік түкірген көл аса сабырға толы, салмақпен 
шолпығаны болмаса, кеңпейіл, жайсаң жүректі адамдай 
жайбарақат. Бұл көл Әулиекөл деп аталатын. асау өзен Тентексу 
атанатын. Қаршығаның үйі тұрған қойнауды Қыз сүйегі дейді, 
ал сонау жылқылы ауыл отырған төбе – Бөкенбай.

Таңатар асуының үстінде сөнбей жылтырап қалған от әлі 
де есімнен шықпай келеді. рас, біз жаққан оттың орны қалды, 
бірақ жел тұрса өрт кетеді ғой, неге сөндірмеді екен.

– Бөке, – дедім мен аттың басынан асып кетердей оқшырайып 
отырған әкеме. Ол маған қарамаған қалпы: – ау, – деді.

– Отты неге сөндірмедік?
– Немен сөндіреміз. асудың үстінде өртеніп кетер ештеңе 

жоқ. Сонсоң өзі жаққан отқа өзі су құймас болар. Сонсоң, – деді 
сәл ойланып, бұл ретте жалт етіп шапшаң бұрылды. – Сонсоң... 
әке жаққан отты ұлы сөндірмес болар, қарт бабадан қалған 
талай салттың бықсып өшіп қалғаны, тапалап, таптап кеткені 
бір бұл емес шығар, ербимей, шаужайлай түс биені.

Қарағайдан қиып салған қос бөлмелі ағаш үйден шығып 
тұрған ақ жаулықты әйел бізді таңырқай тосып, бөтен біреу 
емес, өз елінің адамдары болған соң, жадырай күліп, жылы 
шыраймен қарсы алды. ал арсылдай ұмтылған ала мойнақ ит 
иесіне жалтақ-жалтақ қарап, оң қабақ танытқан соң, құйрығын 
бұлғап, бұраң қақты.
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– Есенбісің, аналық, – деді әкем аттан түсе бере.
– Шүкір. Өздерің саумысыңдар? Гүлияның халі қалай? 

Үйбәй-ау, мынау әлгі қаладағы жалғыз ұлың ба? Танымай 
қалыппын-ау жазған басым. Қартайды деген осы, келші, 
айналайын, бетіңнен сүйейін.

аналық екі бетімнен алма-кезек сүйіп, өн бойыма аналықтың 
бір қайталамас ғажап нұрын құйды. Жер ортасы жасқа 
жақындаса да; өңін бермеген, келбетті әрі қайратты әйел менің 
бала кезімде қандай болса, қазір де сол қалпынан таймағандай 
әсер қалдырды. Тана көзінің айналасын өрмекшінің торындай 
майда сызықтар торлағанмен, жанарының оты әлі сөнбеген, 
жарасымды қараспен сәуле шашады. Күлгенде шашау шықпай 
тізілген аппақ шағала тістері көрінеді де, екі бетінен лыпып 
қан жүгіріп, бармақ батырғандай пайда болған шұңқырға ұйи 
іркіледі. Кеудесі шалқақ, қаздиған тіп-тік денесін еркін игеріп 
қимылдайды да, текті жердің тентек қызындай өзгеше сылқым 
жүріспен былқ-сылқ адымдайды екен. Бала кезде байқамап- 
пын, аналық ертектер мен халық жырларында суреттелетін 
қазақ қыздарының ең ақырғы, ең аяулы сарқыншағы секілді, осы 
әзірде ғана эпостарды бұзып шығып, бүгінгі өмірімізге, бүгінгі 
ұрпаққа жалт етіп бір көрінгелі, көңілдеріне қаяу салғалы, 
қазақ қыздарының ең асыл қылық мінездерін көрсеткелі келген 
сықылданды. мен енді ғана әкемнің осы кісіге не себептен 
қызыққанын білдім, әрі әке қылығын кешіре құптадым да.

– Үйбей-ау, неғып аңырып қалдың, үйге кір, жарығым, – 
деген қоңыр үнмен есімді жидым. Бұл үн тот басқан күміс 
қоңырауды әлдекім байқаусызда қағып қалғандай оқыс шықты. 
мүмкін, тек маған ғана солай сезілген шығар.... ұмытылған, 
әбден ескіріп көнерген, заңсыз, күйсіз мазаланып, сағыныш 
сазын сыңғырлата-сыңғырлата үні талған да шығар. Heгe екені 
бимәлім, жүрегім сыздап, алқымыма өксік кептелді, бұл менің 
бар ғұмырын күйеусіз өткерген аналықты аяғаным шығар...

Біз үйге кіргенде, алғашқы сәтте қап-қараңғы болып еш 
нәрсе көрінбеді де, бірте-бірте сейіліп, қарапайым үйдің 
қоңырқай заттары айқындала бастады. Әкем, әдетінше төрге 
шығып, малдас құрып отырды да, етігінің қонышынан мүйіз 
шақшасын суырды. аналық маған кішкентай ағаш орындық 
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ұсынды. Өзі әлденеге көншіген көңілмен мәз-мейрам қуанған 
кейіпте салдырлап ауыз жаппай сөйлеп жүр.

– Ұлыңның өңі жүдеу екен, Бөкеш. ауырмай ма?
– Кім біледі. Күн қақпағандікі шығар, ақсақал қайда, ауылға 

апарып тастаған жоқсыңдар ма?
– атам ауылға барушы ма еді, жапандағы жалғыз үй боп 

отырғанымыз сол кісінің көңілін жықпағанымыз ғой. Осында, 
әзір төргі үйде жатыр, – деді аналық жез самаурынға су құйып, 
шоқ салып жүріп.

– атам қартайды ғой, жүруден қалған, тоқсанның тоғызынан 
асты, оңай ма, алпысқа толған біз етегімізге сүрініп әрең кіріп-
шығамыз, қайта бұрынғының қарттары сүйегі асыл, қайратты-
ақ.

Әкем мені ертіп төргі үйге кірді. Төргі үйден жер иісі 
шығып, тынысқа өзгеше тарлау екен, сыланбаған ағаш қабыр- 
ғаның әр тұсына түрлі аңның терісі қағылған, бұғының 
мүйізінен жасаған адалбақанға суыр ішік ілініпті. Суыр ішік 
күні өткен мынау қарттың өзіндей жаға-жеңі қырқылып, жүні 
тықырланып, тоза бастаған. Іргедегі ағаш төсекте бүк түсіп 
теріс қарап жатқан шал біздің келгенімізді аңғармаса керек, әкем 
«ассалаумағалейкум» деп дабыстағанда ғана, бері бұрылмаған 
қалпы: «Бөкешпісің» – деді.

– апыр-ай, ақсақал-ай, зердеңіз қандай зерек еді, әлі де 
тоқсан жыл жасасаңыз да ақылыңыздан алжаспапсыз-ау, – деп, 
әкем таң-тамаша болды.

– Ең бақытты өлім – ақылдан алжаспай өлу ғой, балам. 
ақылың бұрын өлсе – кірпігің қимылдап жатқаннан не пайда. 
– Шал бері аунағанда, менің жүрегім біз сұғып алғандай дір 
ете қалды. аппақ боп сұлаған аруақ көргендей сезіндім. маған 
шал әлдеқашан өлген, тек рухы ғана жарық дүниені қимай, 
қиналып жатқандай еді. Әдемі, әрі таза аппақ сақал бүкіл 
өңірін жауып, ал көзі қартайған қыранның жанарындай тым-
тым шыңырау тереңнен жылтырайды. мынау көз, дәл осы 
қалпында, сарғайған сары даладағы жалғыз құдықтың әбден 
суалып, тек түбінде ғана бір ұрттам суына оқыстан нұр түсіп, 
жылтырағаны секілді еді. мүмкін мынау қаңсыған ақсақал 
алтайдағы ең кәрі адам ғана емес, жүзге шығар енді қалған ең 
ақырғы шал шығар.
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– Кел-ей бері, маңдайыңнан иіскейін. – мен еңкейдім. 
Сарқынды жалбырап тұрған шашымды жоғары қайырды да, 
маңдайымнан иіскеді, демі мұздай екен.

– менің тағдырымды, басымды емес, жасымды бергей.
– Ол не дегеніңіз, сіздің ақылыңызды берсе, кімнен қор 

болар еді.
– ақылды адамның тынышты ғұмыр кешкенін көргенім 

жоқ, әр нәрсені бір ойлап, өз жанын өзі жей бермек. Әмбе 
көп істерінің қиюы келмей, жығылып сүріне бермек, әмбе тек 
ақымақтар ғана ешқашан қателеспейді, (сонсоң шал төсектің 
аяқ жағына тағып қойған қайыс белбеуден ұстап басын көтерді 
де, маған тесіле қарады) бұлар, тым аз, соғыста туған төл  
ғой, – деді.

– ақсақал-ай, ендігі тілек осылардың амандығы ғой. Бір 
немере сізде де бар. Өзіңіз айтқан, соғыс жылдары өлім мен 
өмір белдесіп жатқанда дүниеге келіп, әкесінің қадірін ерте 
түсінді ме, тым бауырмал, әкежанды, – деді Бөкем шалдың 
жастығын биіктетіп. Шал енді тұғырдағы бүркіттей қомданып, 
еңселі отырды. абажадай асқар адам қартайғанда қонжия 
бүкірейіп, иір-иір болып кетеді білем.

Сарқынды ақсақал жатқан төсектің тұсында үлкен қоңыр 
аюдың терісі керіле қағылған да, қос ауыз мылтық ілінген, қос 
ауыз мылтықтың жанында салпыншақ қыны бар күмістеген 
былғары белдік пен сабына жез ораған дойыр қамшы ілулі тұр. 
Көптен шал атқа мінуден қалғаннан бері қол тимегенге ұқсай- 
ды. асыл заттардың қадірі асыл адамдар әжетіне жаратқанда  
ғана білінеді. анау күміс белдікті тағынып, дойыр қамшыны 
қолыма ұстап, көшеге шықсам, музейден қашып кеткендей  
күле қарар еді. Дегенмен мен үш дүниенің дәурені өткенін, 
енді қайтып бұрынғы қасиетін ешкімге дарыта алмай, қор 
болып құритынын білдім. Ол – аналықтың ару дидары, 
Сарқынды шалдың алып бітімі, анау тот басқан күміс 
белдік, жез мойын пышақ. Біз осы үш дүниені эпостық жыр- 
дан оқып, не болмаса кино мен сахнадан көреміз. Құнын 
жойып, күні өтпейтін зат пен тірлік жоғын біз диалектиканың 
заңы, табиғаттың жаратылысы деп қана білеміз. Біз кейде 
өзімізді «тек ертек қана тамаша аяқталады» деп жұбатар едік. 
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ал шын ардақтының ақыры жоқ, оны мәңгі жасату адамдар- 
дың айнымас махаббатына саятынын парықтай бермейтін 
едік. мүмкін о дүние мен бұ дүниенің екі ортасында ары тарт, 
бері тартпен жатқан шалдың бар зар-запыраны күміс белдікті 
тағынатын ұлының – өз кіндігінен тараған ұрпағының жоқ- 
тығы шығар. рас, шалдың немересі бар, бірақ ол шын өз 
қанынан ба? Немересінің заңды әкесін таба алмағаны қашан... 
Бірақ іздеп әуре де болған емес.

Әкем сол ілулі тұрған ер жігіттің бес қаруына шаншыла 
қарап тұрып күрсінді: «мен бұл заттарды Таңатардан көріп 
едім».

– Қарындарың ашқан шығар, – деді дөңгелек жозыға 
дастарқан әзірлей бастаған аналық. – Қаршыға «бүгін мүйіз 
кесетін күн, бұғы қуысамын» деп кетіп еді, әлі жоқ, аты сүрініп, 
мертігіп қалмаса жарар. Әй, өзі де бір алды-артына қарамайтын 
алаңғасар.

– Қаршыға алаңғасар емес, жаужүрек, нағашы жұртына 
тартқан, – деді шал төсектен аяғын салбыратып, – көзсіз ерлік, 
күн мен түнді теңестіретін сартақым саяқтық осы Қаршығамен 
сарқылар.

аналық жақтырмай, күңкілдеп қалды.
– атам немересін орынсыз мақтайды, өйтпесе оқуды тас- 

тап, аң қуып кетер ме. Өзі секілді балалар алматыны аузына 
қаратып отыр.

Енді шал кіржіңдеп кейіді:
– Бұлар, – деді әкем екеумізді иегімен нұсқап, – бұлар о 

бастан төрелікке құштар еді, жаңа заманның жаңа салтын 
тізгінінің ұшымен қағып алып, қабылдаған да – осылардың 
тұқымы. Әркімнің мақтан етер тегі бар ғой. Біз өз тегімізге, 
құдайға шүкір, ризамыз, еншалла ризамыз. Туған жерді 
күзететін де адам керек қой, иә, керек.

Әкем ойланып төмен қарады. мен көзіммен жер шұқыдым. 
ал аналық болса: «атам әншейін өз тұқымын орынсыз мақтай 
береді, одан басқа не қауқар қалды дейсің», – деді.

Біз әкем екеуіміз Сарқындыны екі жақтан көтеріп, далаға 
шығардық. мынау аңғал-саңғал тау қойнауын жаңа көргендей, 
жанары тайған көзін жасауратып қарады-ай, сосын аспай-
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саспай өзгеше баппен дәреттеніп, асықпай шайынды. Сырбаз 
қимыл, тәкаппар да кербез қылықтарының жұрнағы-ақ шалдың 
жас шағында сал-сері болғанын аңғартса, әкем екеуміз әрең 
көтерген алпамсадай денесі атан жілік сіңірлі батыр болғанына 
куә іспетті. аналық «атамды Қаршыға дүзге жалғыз көтеріп 
шығарады» дегенде, сенбедім. Сарқынды да – шатақ шал, үйге 
әсте отырмай, еңбектесе де жарық дүниеге шығады екен.

Қызығы мол қызулы өмірінің сірнеленіп, жүрегінің басына 
беріш боп байланып қалғаны, беріш болып байланып қалса да, 
оқтын-оқтын лоқсытып, запыранша атылары немесе алапат 
бір долылық қысқанда, айқай дәуренінен қалып қойған намыс 
шоқтарының қызуына шыдай алмай шыңғырған өр кеуде 
жанның айғайы шығар – Сарқынды шал өз өзінен күркіреп, 
қатты қазымырланып, кектенетіні бар екен. Кейде арқасы 
құрыстанып, кеудесі көпіршігендей, қара шаңырақты дүр 
сілкінтіп ақырады, сосын торға түскен арыстандай көзіне 
шалынған заттың бәрін талқандап, шайнап, жынын шашып 
шамырқанады, сонда бұл шалды тек Қаршыға ғана тас қып 
құшақтап, тырп еткізбей ұстап отырады екен. Осы өңірде бұл 
шалдың жауырынын жерге тигізген тірі пенде жоқ, сондықтан 
да ашуланатын шығар-ау.

Сарқынды төрткөз, сары аяқ итін еркелетіп, басынан 
сипады: «Қарғыбауың да ескіріп қалған екен-ау, күшігім».

Шал Қаршығаны жанындай жақсы көреді. Шай үстінде 
ауық-ауық әңгімеге араластырып, сырттай мақтан тұтып 
отырды.

– Қаршыға менен де қайратты, әттең сол күшті жоқтан 
өзгеге қор етіп жүр. Қаршығаны емес, қарғаны қызықтап кетті 
ғой бұл жұрт, (сақалын саумалап, сәл ойланып отырды да, 
маған қарап) мен сендердей кезімде он кісіге бой бермейтін 
едім, – деді.

Сырттан Тентек өзеннің сарылдаған сарыны естіліп тұр еді. 
Күн көтеріліп қалса керек, ағаш үйдің сығырайған терезесінен 
сығалай бастады. Үйдің шайыр аңқыған иісіне үйрене бастадық 
па, манадағыдай емес, мүңкімейді. аналық шайды әлі де бір 
тізерлеп құяды, қос білегіндегі күміс білезіктері кесенің шетіне 
тиіп, сыңғырлап қалады. Шал мен әкем құла шайды сораптап 
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ұзақ ішісті. Әсіресе, Сарқынды қасық басындай майды опырып 
алып, шайға ерітеді де құныға тартады-ай. Шайнама тамаққа 
тісі жоқ, қызыл иек қарт тек шаймен күн көріп отырғаны белгілі 
еді. Әйтсе де тамағы әлі сау, асқазаны бүлінбеген секілді.

– Қасқырды қасқыр қылатын қу өңеш емес пе, – деді 
бетін сипаған қолын сақалының ұшынан шығарып, – баяғыда 
осы өңірге кержақтар көшіп келгенде аузын аққа жарытып, 
етегін жапқан біз едік, кейін жетіліп алған соң, өз асыраған 
текешігіміз өз басымызға қарғыды емес пе. ақ патшаның 
атына арыз жазып, алтайдағы әкемнің ең құйқалы жерін кесіп-
кесіп алды да, ауласынан аттаған малымыз бен жанымызды 
бытырлатып атты-ай дейсің, әй дейтін әже, қой дейтін қожа 
жоқ. аяғы, көп ел жалға тұрды. Осы Паркеде бұғы бағатын 
мәтібейдің әкесі менің немере ағайымды ұрып өлтірген түні 
мына мылтықты тартып алдым. Бірақ содан бері атылған жоқ, 
оқтаулы тұр... Ендігі тот басып қалған шығар. Ондағы ойым – 
енді қожаңдайтын болса, өз мылтығымен өздерін атып өлтіру. 
абырой болғанда кеңес өкіметі орнап, жанымыз қалды ғой. 
Тіпті қынадай қырып бара жатыр еді.

– ақсақал, аңды немен аулап келдіңіз? – дедім.
– Өз мылтығым бар ғой. Қаршыға ұстап жүр.
Шал біз келген соң ба, қабағы ашылып, жадырай отырды. 

Сиырдың таңдайындай қыртыстанған бетінен бір тамшы қан 
шауып өте шыққандай болды. Дегенмен маған барлай, сынай 
қарайды.

– Бөкеш, ұлың қалаға жұмысқа қалды деп естіп едім, отын-
сумен алыспай, көшіп баратын шығарсың?

– Жоқ, ақсақал. Сіз жалғыз үйлі қыстағыңызды қимай 
отырғанда, бүкіл ауыл-аймақты, ата-баба жерін тастап, қайда 
қаңғырамын. Көрмеген жердің ой-шұқыры көп.

Сарқынды әкемнің сөзін бөліп: «менің жөнім бір басқа.. 
менің жөнім бір басқа...»

– Көрмеген жердің ой-шұқыры көп дегендей, барсам да, 
жұртты сағынып, қайта көшіп келем бе, айғай-шуы көп қала 
тірлігіне көндіге алмай, құса болам ба деп қорқамын. ана 
жылы қатты қысылып ауырғанда көксегенім рас, бірақ қалаң 
таппаған шипаны даладан тауып едім, содан бері осы өңірдің 
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топырағын бұйыртуды жатсам-тұрсам тілеймін. Онымен бірге 
мына жалғыз ұлым мен үшін жылында бір рет келіп қайтады 
алтайға, әкесін жанына көшіріп алса, ат ізін салмай, жатбауыр 
болып кетер деп және секемденемін. Басымыз қарайып осында 
отырсақ, бұлар қайда барар дейсің, бәрі бір айналып қазығын 
табар да.

– Оның рас, Бөкеш, оның рас. Әй, аналық, әперші дом- 
быраны, саусағымды қарыстырып, домбырамды қаңсытпай, 
өтірік болса да сабалайын, – деді шаптығып. Сосын екі иығын 
қомдап, көкірегіндегі бір қыжылдан арылғысы келгендей, 
тамағын кенеп қойды. Қызық, шал өзгеше жұмбақ, оң бетін 
өлгенше тірі пендеге танытпас тым сақ адам секілді. Қазір өмір 
сахнасына лайықталған басқа, мүлдем басқа «Сарқындының» 
ролін ойнап отырғандай еді. мен еститінмін, Сарқындының 
жан сырын білу үшін анадан енді бір рет туу керек, ал тағдыр 
ешкімнің маңдайына қайта тууды жазған жоқ.

– аналық әперген домбыраның тиегін бұрап, басын қисай- 
тып, дыңылдатып отырып алып еді, мен тағаттанбай қипақ- 
тадым, ал әкем міз бақпай қадала қарайды. мен осы үйге 
кірген бетте әкем мен аналықтың арасындағы елден естіген 
өсек елес бере ме, бір сырдың ұшығы қылтия ма деп, қаншама 
аңдысын аңдасам да, пәлендей ынтықтықтың куәсі бола 
алмадым. мүмкін баяғыда суысып кеткен шығар, мүмкін он- 
дай сүйіспеншіліктің болғаны жалған шығар...

– Шалдың даусы қырылдап нашар шықты. Бірақ заманын- 
да әжептәуір жағымды үні болғанға ұқсайды.

Көргім келмес тоқсанды, 
Келіндерге сынатпай. 
Жүз, сірә, мені қоймассың,
Қараңғы көрге құлатпай, ей-ей, оу-оу, құлатпай-ай....
– Әкем «Оу деген» деп шалдың қолтығына су бүркіп, 

желіктіріп қояды. Шал шатаса бастады, бірді айтып бірге 
кетеді:

Тегімді менің сұрасаң, 
Қалың Найман нуынан, 
Жырымды менің сұрасаң, 
Сары алтынның буынан, оу-оу, буынан, – дейді де, 
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домбырасын оңды-солды сабалап, қайран заман аман бол, ер 
шөгіп, есер ер жетті, – деп менің жыныма тиді. мен ойладым: 
шал қырсық-ау, өзін шөккен ерге, ал бізді ержеткен есерге 
балап отыр, бірақ біз шал айтқандай тіпті де ессіз есер емес 
шығармыз, жо-жоқ есер емеспіз... Домбырасын қаңтара салған 
шал әкеме қарап:

– Сендер жолдарыңнан қалмаңдар, асықпасаңдар қонып, 
қонақасы жеп кетіңдер. Ұлың алыстан келген жолаушы ғой, 
аталы астың алдында батамды берейін, ендігі келгенінше біз 
бар боламыз ба, жоқ боламыз ба... (ал менің қайран қалғаным 
– шал осы сөзден кейін мырс етіп күлді.)

– Балама бұғының мүйізін кескенін көрсетіп қайтайын, 
кешке сіздің шаңыраққа тірерміз аттың басын.

– ырықтарың білсін. Бірақ жас адамға судай боп аққан 
қанды көрсетпегенің жөн еді. (Іле осы ойынан қайта айныған 
шал) Көрсе көрсін, – деді.

– Ой, ата, мүйізден аққан қанда не тұр, – деді аналық. – 
Барсын, Қаршыға туғалы көріп келеді ғой сол қанды.

– Қаршығаның жөні бір басқа, ол менің тұқымым. мына 
неменің жүрегі жұқалтаң білем, – деп кергіді шал.

– Әй, ата-ай, жұрттың көңіліне қарамайсың-ау.
– руының осал екенін Бөкештің өзі де біледі. Қаратайдың 

арғы-бергісінен жарыған – жалғыз өзі. Тегінде жоқ еді, мына 
жалғыз ұлы төре боп, ел басқарып қиратпас деп қорқамын. 
арпалысып атқа мінген азамат әкесіндей-ақ – Бөкештей-
ақ болар, енді міне, қойшы-қолаңға газет, журнал таратып 
жүргені. Беу, шырақтарым-ай, ертеңгі күндерің нендей болар 
екен... ертеңгі күндерің нендей болар екен (күрсінді).

Әкем басын шайқап күлді. мен қызарақтап кәдімгідей ашу 
шақырдым. Біз шалды төсекке қайта жатқыздық. Шалдың бір 
жақ қолтығынан көтеріп келе жатқан мен әлгі бір қаңқу сөзден 
кейін дүрс еткізіп жерге тастап-ақ жібергім келді.

Әкем атқа қона беріп:
– аналық, ас-суыңа қамды бол, кешке осында қонамыз, көп 

болды дәм сағыныстық, – деп әзіл тастап еді:
– Сенен аяған малды қасқыр жесін де, кетік қара кемпірің 

қызғанып жүрмесе, қона бер, алды-арты бұл емес қой, – деді.
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мен бағанағы біз аттан түсердегі асқан сұлу аналықты 
қайта көрдім. ала көлеңке үйге кіргенде сондағы жақсы 
әсерімді жоғалтып алғандай едім, енді міне, эпостағы қартайған, 
шаршаған, мазаң тірлік қажытып, азып-тозған аруды қайта 
таптым, амал не, ол бірте-бірте алыстап, Әулиекөлге шым 
батып кеткендей көзден ғайып болды. Осындай керім адамның 
сезімін билеп, жүрегіне жазылмас жара тастаған әкемді мен 
тым-тым биіктен – ақшоқыдай асқақ кейіптен көріп келемін. 
Шал қателеседі – Бөкем тіпті де тексіз емес, асылдың сынығы. 
мен де, мен де... Өзіме тән әуестік, қазіргі жастарға тән 
ашықтықпен әкеме ұрымтал сауал қойдым:

– Әке. 
– ау.
– аналық апаны жақсы көргеніңіз рас па? (Әкем кеңк-кеңк 

етіп күлді.)
– Жақсы көрсем, үйленер едім ғой. Бәлкім, мен емес, оның 

ұнатқаны рас шығар. Бәрі де - баяғының садағасы, – деді де, 
желе жөнелді. Біз Әулиекөлді жағалап отырып, арғы белден 
асқанда, бұғының мүйізін кесетін қора көрінді.

Бәрі де – баяғының садағасы.
Біз Әулиекөлді жағалай жүріп, арғы бетке құлдағанда, 

менің оқу мүжіп, ақ жемін шығарып тастаған миым жаңа бір 
қуатты нұрға шомылғандай, баяғыша, елдегіше жұмыс істей 
бастаған еді. Әлбетте, менің миымдағы бықыған жүздеген 
фамилиялар мен шығармалар тізімі, сақалы сала құлаш 
данышпандар бейнесі, өзгенің қайғысы, өзгенің қайыршы халі, 
өзгенің байлығы мен әлемді әлдилеп тұрған даңқы – бәр-бәрі 
де анау сұлап жатқан сұлу табиғат, дүрия жонды көргенде, 
үрке қашып, өз құрлығына бас сауғалаған секілді. Енді менің 
санам туған жерімнің ағарып атар таңындай таза, жарықтық 
Әулиекөлдей майда ғана еркелей толқиды. Әулиекөлдің бетіне 
ұсақ толқыншалар төсеген жұп-жұмсақ қылықты желемік 
мүмкін менің де қоқыр-соқыр ұйықтай бастаған сезімімдегі 
ласты айдап әкетіп жатқандай да. Әне, басқаның жазғанын 
жаттаған қайран аңғалдық енді ғана өз болмысындағы балауса 
дарынның шын парқын жыға танып, осына жұмыр жерде 
қалар қансонарын аңсағандай еді; қанша оқыдым, асыл 
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нақылдарды жаттадым, тыраштандым, ойлап қараса, кім-
кімдердің жазғандарын көз майын тауысып жаттағанымен, 
маңдайың тайқы, зердең қаңсық болса, пайдасы шамалы екен, 
мен бес жыл батыс-шығыс классиктерінің том-том еңбектерін 
парақтадым, бірақ бес бет жазған шығармам жоқ; рас, сан рет 
қолыма қалам алып, көрер таңды көзбен атқыздым-ақ, сан рет 
пайғамбар жазушылардың кітабын басыма жастап ұйықтадым-
ақ, амал не, аян берген ешкімі жоқ, мүмкін өзімнен таланты 
асып кетер деп сескенген шығар, олай дейтінім – жайымен 
ақыл сұрасаң, ақылы асып кетер деп қызғанар «ағаларым» 
бар; енді міне, Әулиекөлді мыңдаған жыл жалғызсыратпаған 
саумал самал «ақыл» ыстап тастаған көңілімді тазартып, ал 
тордағы балапандай секемшіл сезімін өре түрегеліп сайрайды-
ай; алдымдағы бір-біріне иек артқан раушан жота-қыраттар 
– анау алып таулардың маңына топтастырған үбірлі-шүбірлі 
ұрпақтарындай. ақшоқы сол арқар ұранды дарқан семьяның 
ақсақал басалқасындай бар сырын ішіне бүгіп маңғаз маңқаяды; 
таңертеңгі шық әлдеқашан кеуіп, жасыл жазира хош иісті әтірін 
шаша бастаған; Әулиекөлді жағалай біткен самырсын осы 
киелі шалқар судың қалт етпес күзетші сарбаздары іспетті еді; 
құлаққа сұрапыл үн естілді, ол – Әулиекөлге сонау ақшоқы 
кіндігінен құлап құйылар сарқырама сарыны; сарқыраманың 
көлге құлаған тұсы бұрқырап аппақ болып шұрқ-шұрқ 
қайнап, аспанға қайта шапшиды; мына бір салқынтым леп 
сол сарқыраманың ентіккен демі дерсің; егер деймін, егер 
Әулиекөл тартылып, сазға, Тентек өзен суалып, қаңсыған сайға 
айналса, қайтер еді айналайын алтайым! Тәңірім оның бетін 
ары қылсын. Не екенін білмеймін, өз-өзімнен желігіп, ернім 
күбірлеп, өлең жазғым келеді. Кеудемде мың-миллион гүлсәрі 
тұлпар тасыр-тұсыр жарысып бара жатқандай. Кеудемде 
мың-миллион құс тамылжытып сайрап тұрғандай; кеудемде 
мың-миллион Әулиекөл тулай толқып ыңыранып жатқандай; 
ал жүрегім өрекпіп, көкірегімді жарып шығып, сонау... 
сонау шырқау биікке мені тастап ұшып кетердей; ал жүрегім 
көкірегімді жарып шығып, анау ақшоқының ұшар басына 
махаббатымның жалауы боп байланып, алауы боп жағылардай 
тыпыршиды; құдай-ау, көзім дәл осындай ашқарақ, қанағатсыз 
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боп көріп пе еді, еш нәрсеге қадала қарамай, тау мен тасты 
жортып жүр; құлағым сыбдыр еткен дыбысты қағыс жібермей 
қағып алғысы келеді. мен ақынмын! ақылшым – туған жер, 
ұстазым – тәкаппар да қатал алтай! мен өзімді әменде жалғыз 
сезінетінмін, мен қайда барсам да, қайда жүрсем де біреумін, 
айталық маңымда быжынаған адамдар, бірақ тек өзім ғана 
соқайып жалғыз жүретін секілдімін. Неге? ал қазір мүлдем 
басқа... Тау мен дала ән салып тұрғандай; апыр-ау, құйын боп 
соққан қуаныштан басым айнала бастады ма? Бүкіл тіршілікті 
бауырыма алып, бес жылғы мауқымды басқым келеді; мен 
тұңғыш рет кіндік қаным тамған жердің не себептен ыстық 
боларын сезіп, алғаш рет әкемнің не себептен осынау қоңырқай 
шаруасы мен ата мекенін қимайтынын сездім. «Ұлым, – 
дер еді, – алматыңа барсаң өзің жүре бер, мені әурелеме, 
айында, жылында хабар-ошарыңды үзбесең, зарықтырмай, 
сағындырмай шешеңді келіп қуантып тұрсаң болғаны. Біздің 
шаңырақтан оқ бойы ұзап шыққан жалғыз сенсің. Қолдан жем 
берсем де, қолға ұстап қайтейін, мүмкін күндердің күні қайта 
ораларсың... ауыл құрымай біз құрыр дейсің бе».

мен өзіме сұрақ қойдым: Әке ізімен келемін бе?
– апырмай, аты сүрінер ме екен! – деген Бөкемнің санқ 

еткен даусы ойымды бөлді. Ол үзеңгіні шірете басып, ерден 
көтеріліп алға қадалған. мен сонда ғана қалың қарағайдың 
арасынан үйір-үйір бұғыны жосыта қуып, ылдиға тықсырған 
салт аттыларды көрдім. Шаңырақ мүйіз кербұғы жалт етіп 
жалтара қашқанда, ақ көйлекті жігіт ізінше қуа жөнеліп, құйрық 
тістесе оқшауланып барады екен. ақ көйлекті жігіт астындағы 
қаракер ат созыла шапқанда, алға қарай еміне шаншылған қалпы 
кербұғыны сойыл соғым алға сап, қораға қарай қайырды. Бірақ 
хайуан әккі екен, мұндай қуғын-сүргінді сан рет көріп, әбден 
жылпостанып алғанын бұл жолы да танытты. Өзіне қатарласып 
қақпайлай берген қаракерден құтыла алмасын білген соң, оқыс 
тоқтай қалды да, ақ көйлекті қуғыншыны алғашқы екпінімен 
оздырып жіберіп, жалт бұрылып кері қашты. Жылма-жыл 
бұғы қуып төселген ат қашағаннан осыншалық ұрымтал қулық 
күтпеген еді, екпінімен оза шауып кетіп қалды да, алданғанын 
енді ғана сезгендей табандап оқыс тоқтады. Тағасы жоқ төрт 
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тұяқ күреңсенің үстімен шаңғыдай зырлады. Енді астындағы 
атынан мұндай мінез күтпеген ақ көйлекті жігіт қаракердің 
мойнынан асып түсіп қалды, бірақ тізгінінен айрылмаған қалпы 
атып тұрып, ердің қасынан ұстап, дік етіп қайта қонды.

Есі шыққан бұғы қапелімде бізге қарай тура тартып бет 
қойды. Осы көріністің бәрін көріп, көкейіне түйіп үлгірген әкем 
қиқуға басып, кербұғыға қарсы шапты. «Бас атыңа қамшыны!» 
– деп маған жекіді. менің де делебем қозайын деген. 
Биені сабалап бұғыға қарсы далбақтай жөнелдім. Хайуан үш 
адамның қыспағында қалды. Біздің екеу екенімізді сезді ме, 
жалт бұрылып, өкшелей келе жатқан қуғыншыға қарай қайта 
андыздады. мұндай перен болар ма, қуғыншыға қасқая қарсы 
шауып, бетпе-бет келе бере зу етіп жанынан өте жөнелген. 
Бірақ өте жөнелмепті, айлалы адам сала құлаш қайыс арқанын 
ыңғайлай келген екен, қарулы қолдан құлаштай лақтырылған 
шалма ысылдап барып кербұғының шаңырақ мүйізіне сақ 
ете қалды. Қыл арқанның темір шығыршығы мүйізге сарт 
соғылғаны бізге естілді. Жұлдызша аққан бұқадай бұғының 
екпіні қойсын ба, жігіт шалманың ұшын аттың омырауынан 
шалып алам дегенше шалқасынан түсірді. Ол арқаннан сонда 
да айрылған жоқ, ұшынан ұстаған күйі жер бауырлай сүйретіліп 
бара жатты.

– Қоя бер! – деді әкем саңқ етіп. – Қарныңа бұтақ кіреді!
Өлермен жігіт арқанды босатар емес, көк шөпті жапырып 

сүйретіліп барады. Сонсоң көзді ашып-жұмғанша атып тұрып, 
хайуанның соңынан жүгірді, жүгірген қалпы әбден шіреле 
керілген шалманы босатып, қарсысындағы қарағайды зыр 
айналып орамдап ұстай қалды. Кербұғының басы қайқаң етіп, 
мойыны кілт бұрылып, бөксесі ары айналып кетті. Бұл сәтте 
шапқылап әкем екеуіміз де жеткен едік.

Қарсы алдымда ақ тер, қара тер боп, ыржия күліп тұрған 
Қаршығаны көрдім. арқанның ұшын лезде күрмеп байлап 
жіберді де, сол ыржиған қалпы күректей алақанын жамбасына 
бір сүртіп маған ұсына берді. менің аппақ жіңішке бикеш 
саусақтарым досымның қолына шомылып шықты. Әкем бұлан-
талан ұрсып жүр.
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– Осынша есерсоқ болармысың, ат жығылып, жұлының 
үзілсе қайтесің. Ерлікке де еп керек емес пе. Қане, қарныңды 
көрсетші, шөгір сойып кетпесін. – Қаршыға шөптің нілі сіңген 
жұлым-жұлым ақ көйлегінің етегін көтергенде, әр жері тілінген 
ішінен қан шып-шып шығып тұр екен.

– Әне, айттым ғой, әй жастар-ай, шыбын жандарыңды 
жалау ғып байлап алып, қолды-аяққа тұрмай, шапқылайсыңдар 
кеп, бастарыңа тигенде болмаса, қазір «өзімнен» өзгені мойын- 
дамайсыңдар-ау. Қанжапырақтың сөлін жағайын, жат, – деді, 
бұдан соң өзі әр жерден қан жапырақ теріп әкелді де, сығып 
қып-қызыл нілін шығарып, Қаршығаның қарнына жаға 
бастады. Шалқасынан жатқан Қаршыға көкпеңбек болып 
үстінде төңкеріле тұрған аспанға қадала қарап: – Қашан кел- 
дің? – деді маған.

– Бес-алты күн болды.
– Содан бері дәтің шыдап, хабарсыз қалай жаттың? Ертерек 

келсең марқакөл жағына барып қайтар едік.
– Демалыстың реті солай болды...
– Бізге демалыс та жоқ, соның өзі жақсы. Демалыс алғанда 

қайда барамын.
– Қалаға, маған.
– Әй, сол, қалаңды қойшы. Сен ренжіме, жай қалжыңдаймын, 

әйтпесе қалаға не жетсін. Қарай гөр, қанжапырағыңыз әжептеуір 
дуылдатады, – дейді Қаршыға аспанға қараған күйі... – Осы 
аспан деген түпсіз дейді, түпсіз дүние бола ма? Егер мына мен 
тура осы жерден тіке ұша берсем қайда барар едім, а?

– Білмеймін.
– Әй, сені де оқыған азамат дейді-ау. Осы жерге қайта 

оралар едім... ал, ақсақал, емдеп болсаңыз, тұрайын.
Шалқасынан жатқан Қаршығаның жанарынан аспанды 

және өзімді көрдім... мен Қаршыға арқылы өзімді, өзім арқылы 
Қаршығаны көрдім.

Шаңырақ мүйізінен қарағайға байланған түз тағысы қанша 
тулап, мөңкігенімен, қыл арқанды үзіп кете алмады. Өне бойы 
дір-дір етіп, әрқайсымызға жаутаңдап қараумен тұр. Қайда 
жүрсе де адамдардың тегеурінді құрық ұстаған қолынан құты- 
лып кете алмасын, қайда барсын қарсы алдынан мылтығын 
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кезеген екі аяқтылар ереуілдей шығарын білетін болуы керек, 
ендігі сәтте кербұғы көнбіс күйде көзін аларта қарап тұр еді. 
Осы сәтте бұғыхана жақтан далақтай шауып, қауға сақал шал 
жетті. Ол ат үстінен айқайлай келді:

– Бұғы жетекке жүрмейді, бұғы жетекке жүрмейді, маза- 
ламаңдар!

Сақалы бар дегені болмаса, өңі әлі жас, бетінен қаны тамып 
тұрған кісінің матвей екенін таныдым. аттан домалап түсті 
де, кербұғыға ұмтылды. Жаңа ғана байыздап момақан тұрған 
бұты осқыра қарғып түсті де, қарағайды шыр айналып кетті. 
Насыбайын асықпай атып, томардың үстінде отырған әкем:

– Әй, аман жоқ, саулық жоқ, аш қасқырдай бұғыға атылға- 
ның не? «Қартайсаң да балалығың қалмапты-ау, пәтшағар. 
аталақтама тәйірі, тағы емес пе, байырқаласын, – деді әкем 
әзілдей. матвей енді ғана бізді байқап, тісін ақсита күлді де, 
ең әуелі әкеме қолын ұсынды. Әкем матвей ұсынған қолды 
алған жоқ, жай есендесті де: – кержақ, сенің қолың әмәнда қан 
сасиды, – деді теріс айналып.

– Қан хайуандікі ғой, тамыр, – деді матвей мәз қалпында. 
– Сен шал да талай малды бауыздап, обалына қалдың емес пе. 
Қаннан қанның өзгешелігі қайсы... Соғыста бес жыл кешкен 
қанды ұмытайын деген екенсің.

– Бәрекелді, ендеше адам бауыздауың ғана қалған шығар. 
Сен қудан оны да күтуге болар, бәтір, – әкем осы сөзді ешбір 
зілсіз қалжыңға шаптыра айтты, бірақ матвей кейіп қалған 
секілді, жүрегіндегі бұрқ еткен ашудың қыжылын әрең-
әрең басып, тағы да тісін ақсита күлгенсымақ болды. Сосын 
кербұғыға жақындай беріп:

– Іліп-шалуынды қоймайсың-ау, тамыр. Елу жыл бір 
жердің суын ішіп, бір жердің дәмін татып ғұмыр кешсек те, 
аңдысуымыз бен арбасуымыз қашан қалар екен, – деді таза 
қазақ тілінде. Әкем кеңкілдеп күлді.

– Ой, матвей-ай, өзің де баласың-ау, жоқтан өзгеге бұртия 
қаласың. Өзің айтқандайын елу жыл осы алтайдан от оттап, су 
ішсең де қазақта қалжың дегеннің болатынын ұқпай-ақ келе- 
сің, бәтір, – деп, өзі де кербұғыға қарай жүре берді.
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– мүйізін осы жерде кесіп алмасақ, бұғыханаға апара 
алмаймыз, – деді Қаршыға.

– Ие, ие, осы қарағайға таңып қойып, кеспесек апара 
алмаспыз, мен қолараны ала келдім, – деді матвей, сосын 
әкем үшеуі үш жақтап жүріп кербұғыны қарағайға тас қылып 
шандып байлады. Хайуан қанша жұлқынғанымен, қаңды 
қақпаннан құтылмайтын еді. матвей қоларасын қанжығасынан 
шешіп алып, жалақтатып бұғыға тақады. араны көрген бұғы 
ақырғы рет тағы бір тулады, бірақ бас сүйегінен бастап 
бүкіл кеудесінен, белі мен бөксесінен қарағайға қайыстырып 
байланған, қимылдаған сайын арқан қия түседі. арбиған аша 
мүйіздің түбінен дырылдатып кескенде, мүйізім жоқ менің төбе 
құйқам шымырлап кетті. Қазан қырса шиқылына шыдай алмай 
қарадай қашатын мен бұғының мүйізін кесуден қатыгездік жоқ 
болып сезілді. Екі құлағымды басып, сонадай жерге қашандай 
барып тұрдым. матвей үйреншікті харекетіне өзгеше шабыт- 
пен кірісті.

Кербұғының мүйізінен қан шапшығанда көзімді баса 
қойдым. Бірақ бәрі бір судай аққан қып-қызыл қанды көрдім. 
Көзімді қайта аштым, бәрі бір жанар тау боп атылып жатқан 
қып-қызыл қанды көрдім. Өне бойым мұздап, арқамнан сұп-
суық тер шықты. матвейдің жүзі бал-бұл жайнап, әкем мен 
Қаршығаға әлденені айтады. мен еш нәрсе естіп отырғаным 
жоқ. аспан да, көк шөп те, матвейдің қолындағы ара да 
қып-қызыл. матвей бірдеңе деп мені шақырды, тағы да қол 
бұлғап шақырды... мен не дегенін естіп, неге шақырғанын 
білмесем де бір басып, екі басып жақындадым. Құлағым тарс 
етіп ашылып кеткендей болды. Ең әуелі естігенім: матвейдің 
тау-тасты жаңғырықтырған еркін де рақатты әрі дарақы зор 
күлкісі болды. Күлкісі мұндай қатты болар ма, мұқым алтай 
жаңғырығып қарқ-қарқ күліп тұр.

мен мынаны көрдім: матвейдің саусақ-саусағының ара- 
сынан шыпылдап қан шығады; ең сұмдығы – кербұғының 
мүйізінен атқылаған қан әкемнің өңіріне, етігінің қоншына 
тиіп былғаған, ал Қаршыға мәз болып, ол да күліп тұр; оның 
да ақ көйлегі қан-қан; жаңа ғана қаулап өскен жап-жасыл тау 
шалғынына қан шашыраған; тіпті жаңа ғана гүл ата бастаған 
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жалқы тал көкек гүліне де қан тиіпті; кербұғының бүкіл басы 
қан, ал көзінен, жаудыраған тұнық қара көзінен – аналықтың 
көзі іспетті өте әдемі жанарынан жас ағып тұр; және мен 
осынау жасқа толған аяулы да ардақты көздің аясынан өзімді, 
әкемді, Қаршығаны көрдім; үшеуіміздің де сүлдеміз жанарға 
түсіп, әмбе осынау жанардағы көріністенген орман, тоғай, тау-
тас, мөлдір аспан кербұғы көзін жұмып қалса, мәңгіге ғайып 
болатындай қорқыныш биледі бойымды; мүмкін кербұғы 
біздің көз жанарымыздан өз бейнесін көрген шығар; мүмкін 
ештеңе көре алмай қор болып тұрған шығар. матвей маған 
шапшыған қанды көрсетіп: – Ұртта, бала, Сарқынды атаң 
секілді жүз жасайсың, – деді. мен басымды шайқадым, сонсоң, 
өзі сорғалаған қаннан ұрттап-ұрттап алды да, тісін ақсита күліп 
бізге қарады.

– Жылы екен, – деді, – жып-жылы екен, Сарқынды ішсе 
құдай біледі орнынан қарғып тұрып кетер еді...

– Әй, сойқан-ай, – деді әкем; – алпыстан асқанша ыңқ етіп 
ауырмай, қатыныңа он бес бала таптырып жүргенің осы жып-
жылы, қып-қызыл қанның қуаты-ау.

– Баяғыда ауырғаныңда саған да іш дедім, тамыр, өмірден 
періште болып өтетіндей міз бақпадың, мына балалар болса 
жарайды, соғыстың сойқанын көрген саған қаннан сескенетін 
не жорық. Бұғы мүйізінің қаны – мың да бір ем мың да бір 
ауруға. мұны тапқан ішеді, – деді аузын, өңірін жауып кеткен 
қауға сақалын сүртіп тұрып. мүйізін кесіп алып, арқанды 
ағытқанда, Кербұғы атылып шықты да, танауын шүйіріп бізге 
одырая қарады, сосын басын кекжитіп мүйізін арқасына сала 
ойқастай жөнелмекке оқталды да, мүйізі жоқ мұқыр екені есіне 
түскендей, жер иіскелей желе жөнелді. Бойындағы бар асыл, бар 
байлығынан айрылған пұшайман бұғының обал-сауабы бізде 
қалды. Бағанағыдай емес, алтай жүдеу, құйрық-жалы күзелген 
байталдай-ды. Бағанағыдай емес көксеңгір аспанда шарбы 
бұлттар бар, қиып құрылысқа тартып әкеткен қарағайдың 
түбірі де үңірейіп-саңырайып молайып кеткен секілді. менің 
шарқ ұрып жыр, туған жерден сыбызғылы сыр іздеген көтеріңкі 
көңілім де пәс, тауы шағылып, тауаны қайтқандай, күйкі. Бәрі 
де баяғыдай емес, өзгеше, бөтен, бірте-бірте адам да өз жер, өз 
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елін танымай кетер ме. ыртың-жыртың өзгере берсе, өзгерте 
берсе туған жерде қадір-қасиет қалар ма. Баяғы күй, баяғы 
тамылжыған табиғат, қырмызы гүлдер мен қолдан жем беретін 
аң, құсы таусылуға айналған ба. Біз сатының ішінде қамауда 
жүрген теңбіл терілі марал мен бұғыдан өзге емін-еркіндікте 
жүрген аң, ұшқан құс көре алмадық. Тіпті марал екеш марал да 
бізді кісі екен деп менсінген жоқ, өз жайында жайылып жүр. Жер 
жарықтық әбден титықтап шаршаған – біз, адамдар, шаршатқан 
секілдіміз. аса қажыспен мұңая мелшиеді. Өзі тудырып, өзі 
өсірген шолжаң баланың орынсыз тентектігі мазасын алып, 
қажытқандай. мен өзімді де, әкем мен Қаршығаны да, әсіресе... 
әсіресе айналайын алтайымды аядым.

Төртеуміз бұғыханаға қарай құлдап бара жаттық... Қара- 
ғайдың түбінде қан аңдыған қарғалар мен менің түз тағысына 
деген аяулы сезімім, қайтқан көңілім қалды...

ымырт жабылып, қас қарая аналықтың үйіне қайтып 
оралдық. ай әлі туған жоқ еді. адырлы асу, алпамса таулар 
қара барқын тартып, жаңа басталған жаздың уыз шағына 
масайып жатқандай. алтайдың түнгі келбеті аса қорқынышты 
да, омырауын еміп өскен сыралғы жұрты болмаса, сырттан 
келген жолаушы түн баласында қарға адым ұзай алмас еді 
үйден. Бірақ алтайдың арамза мінезі жоқ, айбары ғана бар 
тәкаппар өлке. Бойындағы асылын бұлдаған да емес, жақсы 
мен жаманға қойнын тең ашып, тереңнен толғай тебіреніп кеп 
жатқаны. Бір кезде қойнауы толған жусаған қой, үйездеген 
жылқы еді. Бертін келе марал деген «мал» пайда болды. марал 
деген мал қайдан ғана қаптап кеткенін, тұяғымен арқа қышуын 
қандырар қыл құйрықтардың қайда ғана зым-зия болғанын 
біле бермейді. алтайдың білетіні бұрынғыдай емес, төскейінің, 
тілім-тілімі шығып, дүрілдеген бәлелердің жанын жаралап, 
бақты маңдайын тыртықтап жүргені. Оның білетіні бәлкім 
бұл да емес, бойындагы киімін екі аяқтылардың дал-дұлын 
шығарып жыртқаны, немесе қоп-қою шашының - орманының 
таз тақырлана оталып бара жатқаны шығар. мейлі, дейтін 
кейде алтай, мейлі өздеріне жақса істей берсін, күндердің күні 
менің бүгінгі көркіме зар болар. Егер алтайға бара қалсаңыз, 
жеті қарақшы жанбасқа келе далаға шығыңыз, далаға шығыңыз 
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да, түн тылсымына құлақ түріңіз. Сонда сіздің құлағыңызға 
(егер керең болмасаң) өксіген бір үн шалынады, ол үн алыстан 
немесе түпсіз тұңғиықтан талып, шалдығып қана жетеді; ол 
үн үш рет қайталанады – үш қайтара айтқан сәлеміндей; ол 
үн сіздің жүрегіңіздің басын алған май болса, сылып түсіріп, 
қаныңызды қарадай қарайтады, сонсоң, ұйқылы-ояу мәңгірген 
жүйке тамырларыңыз бен сары су алған сіңіріңізді дерттен 
құлан-таза айықтырады; ол өксіген үн өз сұлулығы, өз байлығы 
өзіне жау болып шапқан алтайдың өкініші, бүгінін ғана 
ойлайтын кейбір шолақ ақыл адамдарға деген өкпесі болар, 
әлде сонау сақ, маңғол, жоңғарлар мен күні кешегі ақтардың 
сойқан соғысы тағы да, құдай-ау, тағы да қайталанбаса екен 
деп тілеген жалбарынуы ма; мүмкін өз тәңірі – адамдар тек 
қана тыныштық тілеп, бір-біріңмен қырылыспасаңдаршы деп 
айтуға тілі жоқ жазғанның мақаудай ымдап, көз жасын төгіп 
қиналғаны шығар. Иә, алтайды асып, Шыңғысханның мың сан 
әскері өткен, әр төбенің басында қорымға айналып жатқан оба 
сол маңғол қолынан қаза болған адамдардың мүрдесі десек, 
құдай-ау қып-қызыл қан жауған замандардың адыра қалғаны, ал 
алып алтайдың ғасырдың өлі куәсіндей мелшигені бүгінге неге 
ой салмайды; иә, алтайды басып бір кезде Енесей қырғыздары 
өтті, қайтып өтті десеңізші: «Текті елден» теперіш көрген 
үркердей жұрттың үрке босуы, туған жерін сауғаға тастап, 
жұмақ жұрт іздеуі әншейін еріккені ме, жо-жоқ, тілім-тілімі 
шығып, тентіреп бара жатқан тозғынды елдің жан шошырлық 
аянышты сықпыты әлі есінде, сонда астына ат беріп, аузына 
асын тосқан тағы мынау пейлі дарқан айналайын алтай емес 
пе еді; айналайын алтай сонда енесейліктің кіндік жұртынан 
бездірген, тойымы жоқ алакөз пенделердің бір-біріне деген 
бақилық қастығы – сор соғыс екенін сезген...

Жетіқарақшы шөміштене сыртқа шықсаңыз, айналаңызды 
күрегейлей қоршап жатқан асқаралы таулардың жылағанын 
естисіз. Ол – әмісе тыныштық тілегені. Бірақ ол үнді есту 
әркімнің маңдайына жазылған жоқ.

Түн баласында жылаған алтайдың барша халқына 
тыныштық тілегені – барша еркекке амандық тілегені, тарих- 
тың қыртыс-қыртыс парағында сан еркектің қайғысы, сан 
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еркектің көз жасы, сан еркектің махаббаты тұмшаланып 
жатқанын, не бір азулы азаматтардың бір жұтым суға зар 
болып, құнсыз құрып кеткенін білетін, әмбе өз қойнында 
сондай есіл ерлердің сүйегі қуарып қалғанын білетін, егер осы 
өңірде ғана шейіт болған ерлердің қанын жинаса, Әулиекөлдей 
су пайда болатынын білетін. Сан ғасырдың тілсіз куәсі алтай 
түн баласында үнін шығарса, мүмкін ол сол қанды қырғын 
соғыста қаза болған ерлердің рухын сыздатып, арқасына аяздай 
қарығаны, мұң-зары, өкініш арманы шығар. Тайпалы елден 
тайға мінген баладан басқа еркек кіндікті қалмай қырылып 
қалғанда, жер қайыстырған қалың әйел қара жамылып келіп 
жоқтағанын, жоқтап тұрып: «Уә тәңірім, екі аяғымды ал, екі 
көзімді суалт, бетімді тілгіле, шашымды жұл, бірақ ер азамат- 
тан айыра көрме», – деп зарлағанда, қара жер жарылардай 
болушы еді. Сонда кәрі алтай тіршіліктің өзі – ерлер екенін 
көкірегіне түйген, әрі осы қажырлы да қасіретті еркек деген 
жұртты аяған да. От пен суға түсіп, Отанды, ошағын қорғайтын, 
түн қатып, түсі қашып жүрсе де, елінің, жерінің, сүйген жары 
мен бесіктегі іңгәлаған баланың қамын ойлайтын, әттең, бірақ, 
сол елінің, жерінің, сүйген жарының өзіне деген ықыласынан 
жарықшақ саңылау таба беретін ерлердің жер құшып еңіреге- 
нін де көрді ғой бұл алтай. Сонда ойлайтын: тек ерлер ғана 
шын жылай алады; «өсіру де еліңнен, өшіру де еліңнен, көшіру 
де еліңнен», сонда ойлайтын әйелдер ерлерінің шын қадірін 
қара басып ылғи да кеш түсінер деп. Сонда ойлайтын арманда 
аттанған ерлерге арнап Сұлушоқыдай ескерткіш орнатар ма 
едім деп.

Тау ішінде жылтыраған отқа беттеп келе жатып мен ойла- 
дым: егер Отанға оқыстан жау шапса, осы үшеуміз де жұбымыз- 
ды жазбай, қорғауға аттанар едік. Әрине, әкеме қорқынышты 
емес, фашистерді көрген, Қаршыға екеуміз қайтер едік? Тас 
түйін жауға аттанған біздің түсіміз суық, қабағымыз жауар 
бұлттай қатулы болмақ. анамыздың, апа-қарындас, сүйген 
қыздарымыздың көз жасын алақанымызбен сүртіп тұрып: 
«Жыламаңдар, жауды жеңіп аман-сау ораламыз», – деп не батыс- 
қа, не шығысқа жосыламыз-ай! артымызда орамалдары аға- 
раңдап әйелдер, топырағынан сүт аңқыған туған жер қалады. 
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Иә, сонда біз есен-сау оралатынымызды білсек те, сағынышты 
ерттеп мініп, осылайша түн жамылып жорытамыз-ай! мүмкін 
аттан түспей жортуылдап өту пешенемізге жазылғандықтан 
болар, мен кейде алыс жол, сұрапыл жүріс, жойқын ерлікті 
аңсайтынмын.

ақшоқының үстіне шығып алып: «Уа, әйел заты! Сендер 
ерлер алдында мәңгі борыштысыңдар, ол борыштың өтеуі – тек 
қана, бір ғана адал махаббат!» – деп жар салғым келді.

аналық ас дайындап қойған екен, мініп келген аттарды 
отқа жіберіп, үйге кіргенде, жас еттің иісі мұрынды жарған 
еді, буы бұрқыраған төре табақ ет алдымызға келгенде, бәріміз 
де сілекейімізді жұттық. Бағана, күндіз, бұғыханадан макарон 
көже ішкенбіз, күні бойғы солқылдақ жүріс, таудың ылдиы мен 
өрі соғып тастаса керек, жұмырымызда жүк қалмаған, ішімізде 
жылан бардай ашқарақтанып отырмыз. Қаршыға атасын жалғыз 
өзі көтеріп әкеліп, төр алдына отырғызды да, арқасына жастық 
тіреп, қолын шайдырды. Шал ұзын аппақ салалы саусақтарын 
құманнан аққан жылы сумен асықпай жуып, ықтияттап сүртті. 
Сосын аналық әкеліп берген сары мойын пышағын қынынан 
суырып, оны да сумен шайып сүртіп алды. Әкем тағы да 
қарттың қолындағы жез мойын мүйіз сап пышаққа қадала 
қарады. «мен бұл пышақты білемін». Шал бізге ләм деп 
үндеген жоқ, шал үндемеген соң, біз де тіл қышытпадық. Ac 
алдындағы жарасымды үнсіздік басты.

Шал ең әуелі бір кесіп, «бісмілдә» деп өз аузына салып, 
бір кесіп, Қаршығаға асатты, сонсоң ғана қолындағы пышағын 
әкеме ұсынды: – Ет кесіп бер балаларға, мендей емес қолыңның 
қаруы қайтпаған шығар, – деді де, өзі кейін сырылды.

– Қолыңды кесіп алма, пышақ өткір.
– Өткір екенін білемін, ақсақал, өткір екенін бұдан бұрын 

да білетінмін...
Әкем де қызық жасады. Шалдың қырсық қылығын қайталап, 

ең әуелі бісмілдә деп өзінің аузына бір жапырақ ет салды да, 
маған бір кесіп берді, сонсоң ғана лыпылдатып турай бастады. 
Шал ет жеген жоқ, табаққа телмірген қалпы әлі мелшиіп отыр. 
аналық әкеліп берген құрт қосқан шым-шым сорпаны сыңғыта 
ішті. Қаршыға екеуміз тураған етке жаудай тидік.
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Ет желініп болғанша, ешқайсымыз сөз бастауға ықыласты 
бола қойған жоқ едік, аналықтың «жеңдер», «неге жемей 
отырсыңдар» деген бәйек сөзі ғана қоңыр отырыстың анда-
санда сыңғыр ете қалар қоңырауы секілді. Шал күпісін 
қымтана түсіп, мүлгиді. мен еститінмін: осы Сарқынды шал 
өзінің бір ғасырлық ғұмырында тышқан мұрынын қанатып, 
мал бауыздамаған адам екен. Қан шыққан жерден қарада бой, 
қарда ізі қалмай, березеп боп безеді екен. Осыншалық алып, 
батыр адамның мал бауыздағанды қойып, ет кесіп жемеуі 
тәлімсігені ме, олай дейін десем, тағы да осы шал кеңірдегін 
орып жіберген қара қасқа құлыным көз алдыма келеді... 
қайдасың, қара қасқа құлыным менің! Осылай ойлайын десем, 
анау әкемнің қолындағы жез сағақ, мүйіз сапты кездіктің керегі 
не. мүмкін әкем айтатын «ердің белгісі – пышақ» деген ырым 
бойынша еркектік үшін, әлде намыс үшін тағына ма? Күпісінің 
жағасына иегін тығып, бүк түсіп мүлгіп отырар шалдың көргені 
мен түйгенін сол кездігімен жарып жіберсе, сөз жоқ, ағыл-тегіл 
көл жайсаң болар еді. апыр-ай, осыншалық жұмбақты боп неге 
жаратылды екен?

Ондық шамның керосіні таусылды ма, әлде білтесі нашар 
ма, бықсып, қоздап жанбай тұр, қолқаны қабар сасық түтіні 
фузырдың шал жақ қабырғасын қап-қара қып ыстап тастаған. 
аналық шынысын алып, білтесін тебен инемен тазалап еді, 
болымсыз от ұшқындады, әрі-бері сумаңдай жанған болды да, 
бәрібір қайта бықсыды. Шал жұмулы көзін сығырайтып, болар-
болмас ашып еді, жетім шамның жасық жарығы көз жанарына 
шағылысты. Ендігі сәтте қабағын оқыс көтеріп, көзін бағжайта 
ашты да шамға қадалды. Қанталаған үлкен жанар жасаураған- 
дай болымсыз сәуленің өзіне от болып жанады-ай. Ең ғажабы, 
осынау жарқыраған жалынды мен әкемнің де, Қаршығаның да 
көзінен көре алмадым, енді ғана есіме түскендей, аналыққа 
жалт қарап едім, тек сол кісінің жанары да шаммен бірге 
жанып, боздап тұр екен. Қазір Сарқынды шал да, аналық та 
жанарын жауып қалса, анау түтіндеп тұрған, сонда да қоңыр 
үйге нұр шашқан шам жалп етіп сөніп қалатындай сезілді. мен 
тағы, тағы да ауыз әдебиетіндегі қаһармандарды есіме алдым. 
Енді олардың бар болғаны кітапта ғана өмір сүретінін, тірідей 
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тірлікте жолықтыра алмайтынымызды, өйткені олар енді 
қайтып тумайтынын, туса да құрлықта қалған балықтай біздің 
ортамызда ғұмыр кеше алмайтынын, өйткені біздің өз алпамыс, 
Ер Тарғын, Қамбар батырларымыз бен Құртқа, ақжүністей 
сұлуларымыз барын, әлгілер тарихи тұлға ретінде тек қана 
қиялымызда (әрине, бәріміздің емес) ғана жүретінін, аңсатып 
қана, армандатып қана баз кешкенін ұғамыз; сонсоң күнделікті 
күйбең шаруаның жетегінде жүріп ұмытып та кетерміз; ал олар 
мың жасайды, миллион жасайды, бірақ қайтадан әсте тумақ 
емес, мүмкін сондықтан да қайғылы да қасиетті асыл сүйек 
адамдар болған шығар. Неге екенін білмеймін, мен Сарқынды 
шал мен аналық шешейді аса аядым. мен өзімді тым әлжуаз 
санап көрген емес едім, қазір өзімді заңғарда, меңіреу таулардың 
ішіндегі, адасып қалған қасқа құлындай обал сезіндім. мен 
әдебиетте, сол ауыз әдебиетінде ғұмыр кешкен қаһармандар 
сияқты замандасымның алып бейнесін жасасам деп армандап 
отырмын. мен жер басып жүргендердің көбін аядым, өзін-өзі 
арыстанға балап, алдаумен, алданумен ғұмыр кешетіні үшін 
аяған шығармын; білемін, жер бетінде асыл адамдар көп, бірақ 
жер астында одан да мол-ay...

Үнсіздікті шал бұзды. Көзін ашып-жұмып отыра беруге дәті 
жетпеді білем, тамағын кенеп, қомданды да Қаршығаға қарап:

– Қуыс қурайды әперші, – деді.
Шалдың қуыс қурай деп отырғаны – сыбызғы. Осы өңірдегі 

ендігі қалған жалғыз сыбызғышы өзі болғаннан соң ба, 
«ақсақал сыбызғы тартып беріңізші» деп қанша қолқаласаң да, 
еркінен тыс бәлденіп тартпайтын, тек көңіл күйі қош күндері 
ғана жалықтыра, ұзақ сарнайтын. Бұл кісінің мен білетін елуге 
тарта күйі бар. Ең ғажабы – сол, өз өнерін тірі жанға үйретпей, 
өзімен бірге арғы дүниеге алып барады...

Қаршыға әкеліп берген сыбызғы қурайдан істелген жоқ, 
шәнгіш ағашының өзегін алып, ішін жұқарта ыңғырулап, ыстап 
тастаған қарақоңыр қатқан сыбызғы. Бұл да Сарқынды шалмен 
бірге жасасып келеді. Әкем бір сөзінде айтып еді: «Сарқынды 
шалдың сыбызғысы әкесінен мирасқа қалыпты, бұлар ата-
бабасымен сыбызғышы болған көрінеді», – деп. Заманалар 
куәгері кәрі сыбызғы Сарқынды ақсақалдың ерніне тигенде, 
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бебеулеп қоя берді. Шал қай күйді тартатынын айтқан жоқ, 
сол жақ үстіңгі ернін кере тісіне тіреді де, уілдете жөнелді. 
Сыбызғыдан ең әуелі қоңыр үн шығып, талайға дейін майда, 
алаңсыз, мамыра халден хабар беріп, өңештен болар-болмас 
гүжілдеп тұратын жуан үн сыбызғының өзінен шығатын әдемі 
әуенге қосылып, бейбіт те жомарт өмірдің жайсаң бейнесін 
алдымызға жайып салды. Осынау жанында жапырақ жарар 
сыбызғының сиқырлы музыкасы менің көз алдыма тау мінезінің 
күллісін: тәкаппар алтайдың түлеп түрленген жастық шағын 
елестетті: мен еститінмін, алтай тауы жермен жасты екен, 
бұдан мың жыл бұрын әбден қартайып барып, қайта жасарған 
екен, еңсесін қайта көтерген екен, содан бермен Шолпан туа 
сыбызғының үніндей сыңсыған өксікті үн шығарады, ол қайта 
жасарғанына өкінгені екен, ол үнді еститін – тек қана өмірде 
өз кіндігінен бала көрмеген әке мен ана, солар ғана – осы бір 
таңғажайып өкінішті дыбыстың куәгері; ал олар естісе де 
еш пендеге айтпауға тиіс екен. Өтірік-шынын қайдам, мен 
бір-ақ нәрсені білемін – Шолпан туа жаңғырығатын өксікті 
әкем естіген жоқ, өйткені мен бармын. ал әзірше мен де ести 
қойған жоқпын, Қаршыға да естімеуге тиіс. Тек Сарқынды шал 
еститін-міс.

менің көз алдыма: қайта жасарған алтайдың әсем шағы 
келіп еді ғой, сол әсем таудың қойнау-қойнауы құжынаған 
жылқы еді ғой, қазір сол жылқыны қансойыл әлдекім бықбырт 
тигендей қуып, тау асып баратқандай. Әсем көрініс бірте-
бірте сусып, санамды тақыр тастап бара жатты. Ендігі сәтте 
талақ қалған көкейімді ыңырсыған аянышты күй кеуектеді. 
Шал тартып отырған сыбызғы шаттықпен шалқымалап барып, 
еңсені езер ауыр азаға ұласты: айдалада иесін атып кетіп, иесін 
асып кетіп, иен қалған ақ отауды жел кеулеп, қаңырап уілдегені 
секілді аса ауыр екен; аспаннан ұшқан қос аққудың бірі оққа 
ұшып, екіншісінің зар жылап, сұңқылдағаны секілді екен; бір 
үйдің бір азаматы жау қолынан қаза тауып – оң жаққа сұлатып 
сап, жан жарының екі мықынын таянып алып, азалағаны 
сықылды екен; өз ұлынан өзі түңілген ардақ ананың емшек 
сүтін көкке сауып, қара жамылып қарғанғаны секілді екен; ақ 
ботасы құдыққа құлап, соны жоқтаған аруананың боздағаны 
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сықылды екен; Сарқынды шалдың алтай іспетті енді қайтып 
жасара да, жасай да алмайтынын, күннен бұрын болжап, 
дәуренінің өткенін сезген соң, құрдымға құлар алдында айтқан 
ең алғашқы, уа, уа, ең ақырғы хош-хошы-ау, ие, хош-хошы 
екен. мен шалдың жұмылған жанарынан ыршып шыққан 
жас көрдім, әжім торлаған тоң бетті қуалап сақалына ағылды. 
мен бұл жасты аналықтың бота көзінен де көрдім. ал менің 
әкем шамға тесілген қалпы үнсіз тыңдап отыр. Дәл осы сәтте 
менің көз алдыма жаңа туған қара қасқа құлынымды бауыздап 
жібергенде, ұдайы үш күн азан-қазан кісінеген боз биенің тау 
айналып шапқылағаны көріністенді. Шыдай алмады білем, 
Қаршыға менің иығымнан тартып:

– Жүрші тысқа шығайық. Тынысым тарылып барады, – деді. 
Біз далаға шықтық. ал Сарқынды шал тартқан күй одан сайын 
зарлап, әйтеуір бір белгісіз мазаң үнімен өршелене бебеулеп, 
бейуақтың тынышын алып тұрды; бейуақыт бұл үнді өзгеше 
жөн қуанышпен қарсы алып, айызы қана құлақ түрді.

алқара аспандағы сансыз жұлдыздарға шалқалай қарап 
тұрған Қаршығадан: – Бұл қандай күй? – деп сұрап едім:

– Білмеймін, ағайын, білмеймін. Ешқашан естімеген күйім, 
енді ешқашан естімейтін де күйім, – деп, екі құлағын тас қылып 
басып алды да, зыр жүгіре жөнелді Әулиекөлге қарай. мен де 
жүгіріп келемін. Сарқынды тартқан сұрапыл күй де қалмай 
қуып, ызыңдай естіліп келеді...

аңсарлым, Әулиекөл десе, Әулиекөл-ау!
Бізді момақан қарсы алды. Құрлыққа шалқыған салқын 

самалы күйреуік күй улап дел-сал шаршатқан көңілімізді 
қытықтап, желпіп ойнады. Омырауымызды аша тастап, жұпар 
ауасынан жұттық-ай, жағалауындағы жар тасты сабалаған ерке 
толқындарының шөп-шөп сүйіскен үні алақанын шапалақтап, 
мәз бола қуанған алаңсыз күлкісі – қазіргі мамырстан өмірі- 
міздің шыншыл жаршысындай. Көл жиегіндегі жабайы үйрек- 
тер адам келді-ау деп дүрліге үріккен жоқ, айдынды сызып 
самарқау жүзе жөнелді арғы бетке. Әулиекөлге төнген алпамса 
таулар ғана осынау айна көлдің бақилық сақшысындай салқын 
түнерді; сол таудың оңтүстік жиегін жұқалаң ақ сәулеге бөлеп 
туып келе жатқан айдың шабарман нұры бізге де келіп жетті. 
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Су беті қара барқын кеспірін тоздырып, ұсақ-ұсақ моншақ 
сәуледен алқа тағынды. ай тау тұтқынынан сытылып, бауыр 
жазып көтерілген сайын, әлгі көл бетіндегі шашау сәулелер 
топ құрып, бірыңғай аппақ нұрға шомылды да, жоталырақ 
толқындардың теріскей жағы ғана қара бауырланып жатты.

Жаңа ғана еркіндей бастаған қараңғылық үңгір-үңгір, 
жықпыл-жықпыл, қойнау-қойнауларға шошына тығылды. 
Жылқылы ауыл жақтан шұрқыраған үн, кісінескен дауыс 
естілсе, таудың арғы бетінен иттің саңқылдаған үрісі жаға- 
ласады. Әулиекөлдің беті жарқырап, ай астына қарай асыға 
ағылған сәулені еміп жатқан. ал алтай уылжыған қара көк 
мұнарға тұншыққан; ал зәулім де қайратты қарағайлар өз 
көлеңкесі өзінен оза ұзарып кеткеніне қапаланып, қорланады 
азамат; ал Қаршыға болса осы қарағайға маңдайын сүйеп 
қорс-қорс жылап тұр. мен оған «қой, жылама» деп айтуға бата 
алмадым, ай-шайға қарамайтын ноқ қой, «менде атаңның басы 
бар ма» деп жерге қағып жіберуден тайынбайды, мені жерге 
қағып жіберер қуат Қаршығада барына иланасыз да.

– атам өледі, – деді ол танауын қорс-қорс тарта, көзінің 
жасын жас балаша қолының сыртымен сүртіп. – атам көп 
ұзамай өледі, мұндай қаралы күйді ол ешқашан тартқан емес, 
қорқатын...

– Ерлер ғана шын жылай алады дейтін менің әкем. атаңның 
күйі үш кісінің көз жасына себепкер болды. Әсіресе таза да 
таңғажайып жас аналық ананың бота көзіне қандай жарасушы 
еді...

мен ішімді алай-түлей еткен дүлей толқынды сезімімді 
ірке алмай, емірене сөйлей жөнелмек едім, Қаршыға қағып 
тастады:

– Әдемі көз – тек жылауға ғана жаралған, анамның көз 
жасын жия берсе, бұл жерден енді бір Әулиекөл жасауға болар, 
ал атам сөз жоқ өледі. Ол мұндай азалы күй тартуға қорқатын 
бұрын.

– Сынық арба көп көшер, қай-қайдағысы есіне түсіп, 
булыққаны шығар, әйтпесе атаң әлі тың секілді.

– Сен қызықсың, – деді дәу қара тастың үстіне отыра 
беріп, – сендер қызықсыңдар. Дүниенің бәріне алдаусыратып, 
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болымсыз үмітпен қарайсыңдар. Әрине, үміт деген жақсы-
ақ. Бірақ нағыз қапияда қалдырар алдамшы да – сол үміт. 
атам айтатын: «ең қасіретті өлім - қаңғырып өлген өлім, ал 
қаңғыртатын – тентірек үміт. Жер ұйық іздесем, табар едім, 
қайтейін туған жердің бір уыс топырағына зар болып, көмусіз 
қалам ба деп қорықтым.» менің есімнен атамның осы сөздері 
кетпейді. Сондықтан да мен әлденеге үміттенбей, бойымдағы 
күш-қуатпен еңбек етіп келемін. Бәлкім, атам да осылайша баз 
кешкен шығар.

– Әйтсе де, үмітсіз шайтан ғана. Әлденеге үміттенбей, 
әлденеге сенбей, өмір сүру мүмкін бе? Сонсоң атаңның жолын 
тіпті де қайталаудың қажеті жоқ. Ол кісінің жүрегінің басына 
байланған қара тас – кек бар, кімге кектенеді, неге кектенеді – 
біздер үшін беймәлім, – дедім мен айға жүзін беріп қабағын қарс 
жауып отырған Қаршығаға. Бағанадағыдай емес, ай көтеріліп, 
төңірек сүттей жарық болып тұр. Қырдан ойға құлаған 
қалың жылқының пысқырынған дыбысы естіледі. Сандаған 
болат тұяқтың дүбірі біз отырған қара тасты солқылдатып, 
Әулиекөлді шайқап өткендей болады. Үйірге таласып, алакөз 
боп тебіскен, тістескен айғырлар да адамдар басындағы минут 
сайын қайталанатын араздықты еске түсіреді. Етекке дүркірей 
жосылған жылқылардың бар тынысы дәл жанымыздан естіліп, 
ендігі сәтте қалың қарасы болжанды. алды суға бас қойып, 
арты шуап сонау қарағай арасынан туындап жатты. Көл суын 
таңбалықтан кеше пырылдап, айнадай жарқыраған су бетіне 
сансыз әжім тастаған жылқылар жаңа ғана тыныштық тауып 
маужырай бастаған түн тірлігін беймазалап, гүрп-гүрп тарпиды 
суды. ай астында көлге жүзіп тұрған құлындардың жон 
арқасы түнгі сағымдай жылтылдап су періштесіне оқшасады. 
Әулиекөлден ескен түнгі самалдан саумалдың иісі аңқығандай; 
ал, айғырлар су ішінде де оқыранып, су ішінде де сарт-сұрт 
тебісіп қалады. Көз алдымдағы көрініске мен қаншалықты 
таңырқап, есім шыға қарағаныммен, Қаршыға айға қадалған 
қалпынан танбаған. Ойда жоқта пайда болған түс сынды 
таңғажайып сурет ішінен, ай астында сауыры жылтылдап көл 
кешіп тұрған жылқыдан мен өз арманым – қара қасқа құлынды 
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іздедім, амал не, жоқ... мүмкін, кейінгі биелерден ондай қара 
қасқа құлын қайтып тумайтын шығар...

– Сен дүниенің төрт бұрышын білесің, ал мен анау толықсып 
жатқан алтайдың лүпілдеп соққан жүрегін тыңдаймын, бірақ 
қай-қайсымыз да қара жерге екі аяғымызбен нық басып 
тұруымыз керек. атамның арпалысып өмір кешуі – сол қара 
жерді басып тұрған табанын тайдырғысы келмегені шығар. 
Әйтпесе заманаға кектеніп, тісін қайраған күнін көргенім жоқ. 
Сонсын мен еліктей қоятындай, мен қайталай қоятындай күре 
жол жоқ ол кісіде. адамдық асқақ та ожар қасиеттерінен тәлім 
алғанмын, қартайса да қимайды екенсің өлімге. мына сен, 
мына өзің неге еліктейсің әкеңе.

– менің әкемнің өмір жолы басқа еді ғой. Тіпті оның басып 
өткен ізінен садаға кетер едім. Ол жолды қайталау менің 
қолымнан келмейді де. Дегенмен, әркімнің дара, ешкімге 
ұқсамайтын өмірбаяны және бар, тек біздердікі әкелерімізге 
қарағанда әлдеқайда оңайырақ басталды, өйткені бүгінгі біздің 
қуанышымыз солардың қайғысынан, қанынан көктеген гүл 
секілді. мен сенің атаңды аяймын, жаңа заманның көп-көп 
жақсылығын ұға алмағаны үшін аяймын.

– менің атам әлдеқашан өлген екен, сондықтан құлағын 
шулата бермейік. Қаршыға әлі де айға телмірген қалпынан 
танған жоқ. Күміс сағымға шомылған аса кірпияз тәкаппар 
жылқылар Әулиекөлдің тыныш күйін өзіне қалдырып, тауға 
қарай маңғыстап барады. айналамыздың бәрінде уыз мұнар 
кілкиді. Уыз мұнар бізді де сібірлеген шарбысымен ораған, 
осынау уыз мұнардың арасында менің қара қасқа құлыным 
қаңғырып өлген... Сондықтан да бәрі жақсы секілді, сондықтан 
да бәрі жаман секілді.

– Сенің әкеңе мен де ұқсағым келген, – деді Қаршыға. 
– аса қайратты, сіңірі берік кісі. Сенің өмірің менікінен гөрі 
бір мысқал бақыттырақ өтсе, ол сөз жоқ әкеңнің арқасы. Бұл 
қызғанышым емес, кейде ағалық алақанды сағынасың... ал ең 
қиыны – әкең іргеңде отырса да, соны «әкем» деп құшақтай 
алмау... (Қаршыға бұл сөзді булығып айтты). мектепте жүргенде 
мен сенен ылғи да ақ нан, кәмпит сұрап жейтінмін. Біз сендерге 
қарағанда бірде аш, бірде тоқ отыратынбыз, анамның табысы 
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жете бермейтін. Сен әкеңнің барына мақтанатынсың, тамам 
балаларға қосылып «тірі жетім, тірі жетім» деп талай рет 
мазақтадың да. Бірақ сенің әкең – менің де әкем екенін екеуміз 
де білмейтін едік. Үлкендер сыры әмән жұмбақты, балаларды 
ылғи да аялаумен бірге алдап өмір сүруге әуес; мен ойлаймын: 
біз өтірік айтуды солардан үйрендік-ау. Қызық, бір рет сенің 
әкең, астында қара аты бар, ағызып кетіп бара жатты да, 
тізгінін кілт тартып, маған қадала қарады, қадала қарап тұрып: 
«Шешең сау ма?» – деді. мен: «Сау» – дедім. Сонсоң: «менен 
сәлем айт» – деді де, атын сауырлай салып қалып боздақтата 
жөнелді. Қыр асып көрінбей кеткенше, артынан қарап тұрдым. 
Неге екенін білмеймін, соңынан қалмай «әкелеп» жүгіре бергім 
келді, балалардың «тірі жетім, шата» деген сөзінен құтқара 
көр деп, тізгініне оралып жалбарынғым келді, не істеуім 
керек, өмірімді қалай бастап, қалай аяқтауым керек деп, ақыл 
сұрағым келді, бірақ айтып-айтпай не, әлі сол сыртынан ғана 
сырласып, сыртынан ғана мұңдасып келемін. мен шешемді 
кінәлай алмаймын, «Бөкеш сенің әкең» деп әлі бір рет айтқан 
жоқ, өзің де сезетін шығарсың дегендей, мойындай, жасқана, 
кінәлана күрсінетін, ылғи күрсінетін, күрсінген сайын бір 
жылға қартаятын. Қателік кімнің басынан кетпеген...

– Бірақ, – дедім мен, – бірақ аналық ананыкі тіпті де қателік 
емес. Бұл оқиғаны менің де ішім сезетін, сан рет бас қатырып 
ойладым да, ол шақта бір-бірін сүйіп қосылуға, жар салып жар 
таңдауға қолдары тиді ме. Тіршілік құруға деген ортақ мақсат 
табыстыратын. айталық, екеуміздің шешеміз де бойжетпей, 
бірден әйел болған екен. Бірақ сол үшін жазғыра аламыз ба? 
Жоқ! Бәріне де уақыт кінәлі. Сенің маған туыс екеніңді...

– Туыс қана емес, туған ағаң екенімді... – деп түзету 
жасады.

– Солай-ақ болсын, туған ағайым екеніңді ішім сезетін. 
Балалар екеумізді шатыстырып, ұқсастыра беруші еді ғой.

– Неге екенін білмеймін, осы кісінің мысы басады да 
тұрады. Көзіне тура қарауға қарадай жасқанамын. Сосын өзі 
айбарлы, әрі кешірімі мол кеңпейіл адам-ау. алдыңғы жылы 
Шабанбай жайлауында шөп шауып жүрдік. Бір күні түскі 
тамаққа отыра берген кезімізде, атқа теңдеген екі қоржын 
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газет, журналы бар, сенің әкең келді ауылдан. алқа-қотан 
отырған жігіттер орындарынан өре түрегеліп, ол кісіні тамаққа 
шақырды. Сонда мен беттері тотыққан азаматтардың қай-
қайсысынан да сенің әкеңе деген зор құрмет, ризалы ықылас 
байқаған едім. Тек ет кесіп отырған Қатпа қара ғана ерін ұшын 
жыбырлатпастан мелшие қалды. Бөкешті көргенде мұның бір 
бұл емес, бұрын да қанын ішіне тартып, түтігіп шыға келетінін 
сезуші едім. Кеу-кеу құрметпен дастарқанға жақындай берген 
сенің әкеңе қарап: – Осы қара шал бәріңді жадылап қойған 
ба, қазірет көргендей бастарыңды шұлғисыңдар кеп. арқадан 
қаққан сайын аспандай беретін елірме шалдардың баяғы күні 
жоқ. Заман біздікі. – деді.

– Баяғы күнің – қай күн? Заманың – қай заман? – деді әкең 
жайбарақат жайғаса отырып.

Ішің сезбей отырған шығар-ау. Басымызға әңгір таяқ 
ойнатып, көзімізге көк шыбын үймелеткен қара таяқ төре 
жылдар сенің есіңнен кетсе де, менің арқамдағы табы кетпес. 
Туған әке-шешемнен жемеген таяқты сенен жегенмін.

Саған деген кек жазылмас жара салған жүрегіме, – деді 
де, атып тұрып, анандай жерде жатқан қамшыны ала салып, 
әкеңнің арқасынан тартып-ақ жіберді.

Әкең үндеген жоқ, үндемеген қалпы ойланып көп отырды. 
ауырсынбады да, сабырын сақтаған қалпы орнынан тұрды да, 
қолын артына ұстап, қырға аяңдап бара жатты. ал Қатпа қара 
болса, үлкен бір ерлік жасап, мұқатып-ақ тастаған тоят сыңайда 
бізге қарап ыржиды.

– Бәлемді сүмірейттім-ау. Күндердің күні дәл өзі құсап 
он екі өрім қамшымен жон арқасынан мықтап тұрып осып 
өтермін деп едім, сертімде тұрдым. Жігіттер ләм деген жоқ, 
тамақ ішпестен дастарқанның басына әлгіні жалғыз тастап 
орындарынан тұрысып кетті. Сол күні кешке Қатпа қараны 
итше сабадым. Неге, не үшін таяққа жықтым, оны білмеймін. 
Бұл секілді ел ішінде болмай тұрмайтын кикілжің оқиғадан 
сенің хабарың жоқ, ондай жамандықтарды саған әкең әсте 
айтпаса керек, сенің көкірегің кек, жалған намыс дегендерден 
таза болсын дегені шығар. Бірақ мен ойлаймын: осы біздерге 
кесепатты кек, тұлан тұтар намыс жетпейді-ау, сондықтан 
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да ынжықпыз, иә, – деді Қаршыға күрсініп, – иә, жуас түйе 
жүндеуге жақсы...

Екеуміз де айға қарап үнсіз отырмыз? Үнсіз отырсақ та, 
бір-ақ адамды ойлап отырмыз. Біз әкемізді ойлап отырмыз. 
менің жылағым келді. Көзімнен жас шығара алмадым, бар 
болғаны қолқама өксік кептеліп булығамын-ай. Қайран қара 
шалым менің. Қатпаға неге ғана қол жұмсаған екенсің, сенен 
ондай содырлық күтпеп едім ғой; сен атасы басқа өзгені 
қойып, қаншама ағаттығым бола тұра, кіндігіңнен туған менің 
маңдайымнан шертпеуші едің; мүмкін мас болып есіңді білмей 
тұрғанда тіл тигізді ме; жо-жоқ, сенің мас болғаныңды естіген 
де, көрген де емеспін; ендеше не көрінді, неге ғана соқтықтың, 
әне жиырма жылдан соң қайта айналып өз басыңа тиіп отыр 
таяқтың екінші басы, әлде адамдардың бәрі өзің секілді 
ақжүрек, өзің секілді адал жан деп ойладың ба; әлде от пен 
суға, дау мен дамайға түсірген тағы да, тағы да өзіңнің мәңгі 
серігің колхоздың таусылмас шаруасы ма; мүмкін сол шығар-
ау, ие, колхоз жұмысы үшін сен әлемдегі ең сұмдық, ең ұлы іске 
барасың. Балаңның баласына айтып кетер кегің жоқ кеңдігің 
– кемтарлығың да. Сондықтан да бұл дүниеге келіп-кеткеніңді 
еш аламан білмей өтетін шығар, ал сен ешқашан өкінбес едің... 
Сен өз өміріңе ризасың. Бірақ неге риза екеніңді білемісің?!

Екеуміз де айға қарап ойланып отырмыз. алтайдың бойы 
балқып, рахаттың, тыныштықтың алтын бесігіне тербеліп 
жатыр. Әулиекөл айнадай жарқыраса, бетінде бейбіт жүзген 
қаз-үйректер ақ арудың ақша жүзіндегі меңі іспетті. мен 
осынау тамылжыған тамаша өңірдің түлегі болғаныма қуана- 
мын. Осынау таңғажайып сұлулықтың, таңғажайып таланттың 
бір мысқалы дарыса деп іштей тілек тілеймін. мейлі қайда 
жүрейін, менің көзімнен де, көкірегімнен де сиқырлы да 
сыбызғылы туған жерімнің асқақ, әрі әсем келбеті кетпеуін 
тіледім. Құс ұшса, ұясы қалар, ал менің ұям – туған жер, мен 
осынау туған жерге оралған сайын, қайта дүниеге келемін, 
қайта іңгәлап, қайта қаз тұрып, тәй-тәй басамын, менің туған 
жерім картаның бетіне сыймайтынын, менің туған жерімнің 
бүкіл байлығы мен сұлулығын сол картадан ғана көре алмай- 
тынын, өйткені менің туған жерім бабаларымның қанына 
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суарылғанын, оған ешкімнің, ешбір елдің көз алартуға қақысы 
жоқ екенін білемін. менің туған жерім дәл шекарада, ал осы 
жер бетіндегі шекаралар мен ала бағаналардың болмауын, 
дәл бүгінгідей тынышты түннің лайым мазасыз еңбекке қана 
ұласуын көксеймін-ау; дәл осындай айлы түннің сағат төртте 
быт-шыт болып бұзылғанын естігенмін, тәңірім-ау, сойқан 
соғыстың керегі не? Тәңірім-ау, алтай неге күрсінеді, Сарқынды 
шал неге қайғылы күй тартады, Әулиекөл неге тебіренеді? 
Әлде олар маған «адамдар неге кектенеді?» деп, қарсы сұрақ 
қойғысы келді ме; әлде олар табиғат өз тыныштығын өзі бұзбақ 
емес, айтысып тартыса беретін өздерің дегісі келді ме; әлде 
олар алтайдың ар жағындағы у-шудың бер жағына ауыспауын 
адамдардан сұрап жатыр ма? Ей, адамдар, қалың қарағайдың 
орнына қалың жауың қаптап кетпесін!

Екеуміз де айға қараған жүзімізді бір-бірімізге бұрдық.
– Сен мен секілдісің, Орал!
– Жоқ, сен мен секілдісің, Қаршыға!
– Өйткені туған жер, өскен ел – бір, әкеміз – бір! Шешең 

басқа бола берсін. Әкеңнің бір болғаны қандай жақсы, – деді 
Қаршыға.

мен айттым: бәрінен де әкеңнің болғаны жақсы.
Біз қол ұстасқан күйі тауға шығып барамыз...
мен осы түні қайта тудым, уа, уа, қара қасқа құлынымды 

әйтеуір түбі таппай қоймайтыныма сендім де.
Шал бүк түсіп теріс қарап жатыр. Көкірегінің сырылдағаны 

ғана - тірлігінің хабаршысы. аза қып аңыратқан кәpi сыбызғыны 
домбыраға қосақтап шандып, түс киізге іліп қойған. Бұл - енді 
қайтып екеуін де қолға алмақ емеспін деген солақайшыл сотқар 
қылығы сықылды еді. Ол сыбызғы мен домбыраға қосып, 
жылдар бойы жан дүниесін улап, сыздауықтай сыздатып келген 
бар уайым өкінішін де соларға қосып таңып тастағандай, 
сонсоң ғана байыз тауып, жалқы сәт тыныс алғандай еді. 
Сарқынды шалдың қазіргі бүк түсіп жатысы - дәурені өткен 
пенденің маңдайдан бағы өтіп, қолынан құсы ұшқанда жасар 
лажындай, ырымы – жаман. Тамам қайрансыз тіршілігінің 
соңы бұлаңдатып, түлкі құйрыққа салып, соңыра алдап кетерде 
жер тепкілеп, тісін қайраған толайым өкініш, толарсақтай шор 
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боп қатқан ашу-кегі де осы жұдырықтай жұмылып жатысынан 
аңғарылады. Дегенмен, шал ешкімге зиянсыз болғанын ақтық 
рет айқайлап айта алмай, осылайша іштей іріген қалыпта көз 
жұматынына өкінумен бейшара еді. Жылдар бойы шырпы 
басын сындырмай, жалғыз қызы аналық пен немересі 
Қаршығаға масыл боп жатып алуы – заманаға көрсетер сесім 
деп ойлағаны шығар-ау; бірақ заман деген сұрапыл қуатты, әрі 
жан шошырлық көл-көсір дүние екенін, ал өзі сол көл-көсір 
дарияның бетінде қалқып жүрген тинамдай жаңқа ғана екенін, 
қаттырақ толқын туласа, ысырылып жағаға шығып, қаңсып, 
қаңырап қаларын, сөйтіп осынау мол дүниені мәңгі-бақи аңсап 
өтерін білмеген шығар-ау; бір рет өгейсіп, бір рет жалпақ 
жаһанның ию-қию дарқан тірлігінен қол үзіп, үйірінен адасып 
қалған соң, қашып үйіріңді тапсаң да, өз-өзіңнен қуыстанып, 
өз-өзіңнен елегізіп, әйтеуірде алқымға жармасар айып қолынан 
шошынарың және хақ, шал мүмкін осылайша ғұмыр кешкен 
шығар-ау. Бұл жалғандағы ең қорлықты өмір – бар мен жоқтың, 
жақсы мен жаманның екі ортасындағы көзден де, көңілден 
де шет ұмытылған ұрлық өмір. Сарқынды шал тағдыр отына 
күйген дерміз, әсте тағдыр деген ғайыптан пайда болмақ емес, 
тек бір-бірімізді алдап, иландырып, бейбіт тұрмыс құру үшін, 
өне бойғы қасқой жан жаралар жамандығымызды «тағдыр» 
деген әлденеге жамай саламыз, сөйтіп әлемдегі бар, бар 
қайғы-қасірет, обал-сауапты тағдыр мен құдайдан көреміз. ал 
тағдыр дегеніміз – адамдардың өзді-өзіне жасар қысастығынан 
пайда болар көзге көрінбейтін, әйтсе де минут сайын инедей 
қадалып, ыңырсытып отыратын індет екенін мойындайықшы. 
мынау шалдың осыншалық жұмбақты өмір жолы – әншейін 
тағдырдың тәлкегі емес.

Әйтсе де, мен Сарқынды шалды обалсындым.
– атам ойда жоқта қолқа артып отыр сендерге, – деді 

аналық. Өзі өзгеше көңілсіз. Бағанадағыдай емес, бізге де 
соншалықты жалпақтап, құрақ ұша қойған жоқ. Үлкен қара 
көзі бір тостаған көздің жасы секілді екен. – Ең ақырғы қолқасы 
шығар, орындай салыңдар.

– Ие, ол қандай қолқа? – деп сұрады төр алдында бір 
шынтақтай газет оқып жатқан әкем. Әлгінде маған естіртпей, 
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сенің құлағыңа сыбырлап жатқаны сол шығар. Өтініш айтып, 
орындамай қалған күніміз қайсы...

– Өтініш айтуды білмей өткен кісі ғой, өз бойынан әл 
кеткен соң, амалсыз көніп отыр да. Әйтпесе ақшоқының 
басына күніне бір емес, бес рет шыға беретін атам емес пе, 
«Бір-екі күннен қалмай, аттанамын, өлсем де, ақшоқының 
басына шығып өлейін, бар арманымды, бар қайғымды көмген 
жерім еді, сонда апарып жерлеңдер», – дейді. Ертең күн шыға 
зузаға салып аттанып кетіңдер, күн бата атамның да демі 
таусылар. мен ере алмаспын сендерге, үйден сүйек шыққанда, 
артынан дауыс қылып жоқтап қалар ақ жаулықты әйел – өзім 
ғана. Осыншалық ел-жұрттан аластанып, бір күрек топырақ 
бұйыртпаған тағдыр тәлкегі де. мен азғырып көрдім: ойдағы 
ауыл, қырдағы малшыларды шақыртайық дедім. Көнбеді, 
кайтейін, көнбеді.

– мен жаназамды бұдан елу жыл бұрын, қылшылдаған 
қырқымда-ақ, меккеге барып келген қазіретке шығартып 
қойғанмын, осылай ит жемі болып, ұрпақсыз, ұрансыз өлерімді 
сезгенмін, – дейді.

– атамды ақшоқының басына өзім жаяу арқалап шыға- 
мын, – деді Қаршыға қабағын түкситіп.

Пейілің дұрыс, бірақ ондай ерлікті үшеуміз боп жасай алсақ, 
соның өзі – шал үмітінің ақталғаны. ақшоқы ойнақтаған бота 
шыға келер төбешік емес, шал бекер көксеп жатқан жоқ. Кәрі 
жүрегі биікті аңсаған білем. алжыған қыран да өз биігінде 
өлгісі келеді екен, – деді әкем қолындағы газетті бүктеп оты- 
рып. – Орындайық шалдың тілегін. мұндай оқыс мінез, қыр- 
шаңқы қылықтар тау ұлына таңсық емес. Ертерек жатып дем 
алып, ертерек жолға шығайық. Төсек сал, аналық.

Үшеуміз далаға жаттық. Ортада әкем, оң жағында мен, сол 
жағында Қаршыға.

Біз үшеуміз, бір бөстекті төсеніп, бір көрпені жамылып, 
бір жерде, бір аспанның астында қатар жатырмыз. Біз үшін 
дүниеде екі нәрсе жоқ, бәрі біреу-ақ.

Біз бір бүтінбіз, екіге ешкім бөле алмайды. ал бөлінсек, 
қайта бірігу өте ауыр екенін білеміз. Сарқынды шал бөлініп 
еді, кәні біріккені...
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Біздің шыққан жеріміз, уа, барар жеріміз, уа, жолымыз, 
арман, мақсатымыз – бір.

Біз әсте ойламай, ойланбай ғұмыр кешкен емеспіз, әсіресе, 
жылқының жусағанындай тынышты, айлы түнде ешкімнің 
мазаламауын, ұйқымыздың бұзылмауын тілейміз. Құс ұйқы 
болған – Сарқынды шал мен әкем ғана.

Біз жұлдыздан алқа тағынған алқара аспанға қарап, шалқа- 
мыздан жатырмыз. Осы жасқа дейінгі өміріңізде айлы түнде, 
ашық аспанның астында тау ішіне түнеп көргеніңіз бар 
ма?! Егер далаға түнеп көрмесеңіз – айналайын табиғаттың 
қадірін түсініп, айналайын табиғаттың бел баласы екеніңізді 
біле бермегеніңіз. менің сіздерден шыншыл пейіл, адамдық 
жүрекпен сұрарым: мейлі жас болыңыз, мейлі бір елге бас 
болыңыз, кіндік кесті жұртыңызда ашық аспанды жамылып 
жатып түнеңіз, сіз сонда ғана туған жердің неге ғана ыстық 
болатынын парықтайсыз; мүмкін табиғат анаға жасар мың-
миллион қиянатымыз бұдан әлдеқайда азаяр ма еді, азаяр еді, 
далаға түнеп көрсек біз.

мен ойлаймын: ғашық болуды, тек табиғаттан ғана 
үйренуіміз керек-ау; жүз кітап окығаннан, жүздеген елді 
аралағаннан туған жердің топырағына аунап, далаға түнеген 
әлдеқайда озық-ау; бағанағы сазған жүрегімді әдемі мұң қабыз- 
дап баяу ғана соғады; айналаны қоршаған асқар таулар мау- 
жырап, маужыраса да менің бейбіт ұйқымның сақшысындай, ал 
сол тау қойнауынан ескен жібек самал жұмыр жердегі сандаған 
сұмдықтың бар иіс-қоңысын желпіп, бізге жолатпай аластап, 
маңдайдан сипап, уатады, шаршаған жігерімізді; жұмыр 
жердегі ыңырсыған, жылап-сықтаған үн де бір сәт адыра 
қалғандай; ұйқы мен ояудың, өң мен түстің екі ортасындағы 
мәңгі қайталанбас ең тәтті хал меңдеп, осындай жуас түн, оңаша 
ойдың тағы бірде қайталануын мінәжат айтып тілеп жатты. 
Біздің осыншалық бақытты шағымызға әлдене жетпейтін – біз 
әлденені елегізе іздеп едік, ол – «Желсіз түнде жарық айды» 
шырқап салған алтайдың әнші қызы Бибігүлдің әні еді; десем 
де, жүрегінде құлағы бар адам уылжыған сезімнің құшағында 
жатқан түн арудың өзі таң-тамаша ән салып тұрғанын сезер 
еді; ол ән - өмір әні, ертеңгі атар таңның тазалығын көксеген 
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табиғат ананың айтар иманы, «бұл әнді тыңдау – кез келген 
адамға жазбаған, осынау түн ару шырқап салған әнді уыстап, 
ұлы шайқастарымның дұғасы ретінде алып жүрсем, әмсе 
жеңіске жетерімді білдім; осынау туған жердің топырағын бой 
тұмар қылып тағып жүрсем, әмсе жұлдызым оңынан туып, 
халқыма, қаныма деген адалдығыма қылау түспейтінін білдім; 
осынау Әулиекөлдің суын ішірткі қып ішсем, алдағы басар 
асуымның аңызақ, шөлінен сусамай, кенезем кеппей, кең сарай 
ғұмыр кешерімді білдім; ал әкем мен бауырымның ыстық 
қойнына жылында, тым болмағанда, жалғыз рет жатып кетсем, 
бақида жалғызсырап, бақида жаурамайтынымды білдім; мен 
қалада жүріп жалғызсыраған, жабырқаған көп-көп күндерім 
мен түндерімнің қап-қара жамылғысын сілкіп тастап, тәкаппар 
тауымның аппақ сағымына, жаңа туған баланың дақ түспеген 
санасындай таза торғын нұрға шомылдым. Уа, уа, жәмиғат, 
мен тағы да қайта тудым, қайта туғызған тағы да табиғат, артық 
суреттедің деп жазғырма!

– Ұйықтадыңдар ма? – деді әкем басын көтеріп, насыбайын 
атып отырып. Қаршыға екеуміз жарыса: – Ұйқымыз келмей 
жатыр, – дедік. Әкем біраз үндемей отырды да: – менің де 
ұйқым қашып жатқаны, көптен бері далаға түнемегендікі ме?

– Әке, – дедім мен.
– ау!
– Қатпа Қараны сабағаның рас па? – Әкем үндеген жоқ.
– Оны кім айтты?
– Ел құлағы елу емес пе...
– Осы күні ел құлағы елу емес, жүз болып жүр ғой. Сабасам 

сабаған шығармын. Есесін ол да жіберген жоқ. Осы күнгі 
жастар еш нәрседен, ешкімнен қорыққысы келмейді. Ұпайын 
жібермеуге тырысады. Бірақ қорықпаудың өзі – бақыт деседі. 
Жасқаншақтанып өткен біз-ақ болайық. Осы күні сендерге 
жаңаша ақыл, жаңаша сөз керек, егер сендерден ағаттық кетсе, 
бетімізден алсаңдар, онда біздің ортақ тіл таба алмағанымыз. 
мен үшін баланың бәрі бірдей, әттең құшағым тар, бәр-бәрі, 
сыя бермейді. анығы, баланың қадірін балалы болғанда ғана 
білесің... Әкем біразға дейін тағы да үнсіз жатты, ал мен болсам 
жүрегінің баяу соққанын, демалған бір қалыпты тынысын 
естіп, осы тірлік дүбірінің мәңгі толастамауын тілеймін. 
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– Қатпа Қара қазір бұрынғысындай емес, көп өзгерген, 
– деді сонсоң, – көп түзелген. Соғыссыз бейбітшілік бар ма 
тәйірі, мені де сыйлайды.

Әкем тағы да үндемей қалды.
Әкем: ...«Соғыстан кейінгі жылдар қандай ауыр еді. 

Жаралы ел бірден құлан-таза жазылып кете алды ма? аққан 
қан мен төгілген тердің орны әлі де толып болған жоқ. Қара 
жаулығын әлі тастамай отырған ақ шашты әйелдер қаншама, 
бес жыл от пен оқтың ортасында жүріп, мамыр заман, бейбіт 
өмір, қарапайым еңбектің қадіріне қанымызды айырбастап 
келгенде, әттең туған жер, өскен ел де көзімізден бұлбұл ұшып 
келгенде, артымызда ағалап қалған қара домалақ ұлдарды 
көрер күн туар ма деп сағыныштың садағасы болып келгенде, 
көзге шыққан сүйелдей боп, қыңыратқып тұрған жетесіз ұлды 
көргенде ей, әкелер, қайсысың шыдап тұрар едің. мүмкін бұл 
менің ең ақырғы қателігім, ең алғашқы дұрыстығым шығар. 
рас, қамшы сілтенді, – қара бас, қара қазанның емес, қоғамның 
мүддесі үшін сілтенді, жиырма жылдан соң қайта қайырылып, 
өз арқама тиерін білдім бе. ақымақтық абайды да сабатқан, 
оның жанында мен кіммін. мені қинайтын – бір-бірімізге деген 
сүйекке сіңді жаулығымыз, міне, екі жағымда қос қанатым – екі 
ұлым жатыр, қай қазақтан кеммін. міне осыларға Қатпа Қарадан 
кегімді ал десем, тұра шаппай ма, жо-жоқ, ол сөзді айтпаймын, 
қазақты қазаққа айтақтау – маған дарымаған дерт, ендеше 
ұлдарым да таза өссін... Қаршыға, мені сен де кешір, құлыным! 
Соғыстан біздер оралғанда осы ауылда дені сау бес-ақ еркек, 
елу қыз-келіншек бар еді. Сен қытықшыл сезімнің құрбаны 
емессің, аналыққа деген адал махаббатымның айғағысың, 
құлыным! Сен бөтен елдің келімсегі емессің, қазақ деген 
халықтың төл ұлысың, құлыным! рас, ашыққан шығарсың, 
ашынған шығарсың, бірақ ыстық пен суыққа шыңдалып өстің 
де, арыстай азамат болып ержеттің, құлыным! Осы күні соғыс 
кезінде елге бас-көз боп қалғандар мен соғыстан шыбын жаны, 
қу сүйегін сүйретіп оралған еркектің бәрін қыз-келіншектерге 
қырындағаны үшін жаппай жазғырып жүр. Бірақ алпыс 
әйелге алты еркек жетпейтінін, егер табиғи тәбетің басса-ақ 
жалғызсыраған жар іздеген жанға нұр құйылғандай, көздерінен 
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ұшқын атып, бақытқа кенелетінін көрсең ғой сол кезде. Иә, 
олар бізге рақмет, соғысқа лағнет айтатын, ендеше сен менің өз 
ұлымсың, құлыным! Қаншалық қателік жіберіп еркелесеңдер 
де, мен сендерді кешіремін, құлындарым. Көп болса бір 
адамның мұрны қанар, мың адамның, миллион адамның су 
боп аққан қанын көрмесеңдер игі еді. менің сендерден айлы 
түннің астында жатып, бір-ақ тілек тілеймін – татулықтарыңа 
жарықшақ түспесін!»

– Қаршыға, – дедім мен. 
– ау.
– Сен мектепте оқып жүрген кезіңде ойлап тапқан форму- 

лаң бар еді ғой, соны ешқайсымыз шеше алмаған едік, енді өзің 
айтсаң қайтеді.

– Е... Әлгі мынандай жұмбақ әріп пе... Қаршыға саулап 
тұрған ай сәулесіне сұқ саусағымен жазу жазды. Ол жазуды 
мен де қайталадым.

– айтпаймын, – деді ол әкеме қарай аунап түсіп, жабыса 
жатты. – айтсам арманда қалармын, бұл сенің бұдан жиырма 
жыл бұрын өліп қалған қара қасқа құлынды жоқтаған жұмбақ 
сырың сықылды. Әркімнің бір ешкімге айтпайтын шешусіз 
сыры болуға керек, әйтпесе ол адам емес. Бәлкім, өзің шешіп 
көрерсің, мендей емес оқымыстысың ғой.

мен ұйықтап жатсам керек, түс көріппін. Түсім өзгеше 
қызық, аппақ селеулі дала екен деймін, аппақ селеулі даланың 
дәл ортасын оя аппақ қозының жүнінен басқан киіз төселген, 
аппақ қозының жүнінен басқан киіздің дәл ортасында 
малдасын құрып аппақ сақалды шал отыр; шалдың қолында 
аппақ домбыра; ұйыған уыз нұрды дірілдеткен күй ақсақал 
қолындағы домбырадан суырылып шығып, аңқылдай ескенде, 
көңіліңе қанат бітіреді; ақсақалдың өңірі толған орден, 
медальдар, көкірегінен бұлақ боп аққан күй үшін берілген екен 
деймін; енді бір сәтте алпыс екі тамырыңды иітер сиқырлы 
күй тартып отырған адам Құрманғазыға айналады, біресе 
Сарқынды шалға айналады, тек қана қаралы күй шертіп, қара 
басып, адасып өткен Сарқынды шал осыншалық қуаты мол 
шуақты саздың тиегін қалайша ағытты, не гәп? Ойына не 
түсті? мүмкін жарты ғасыр саз балшықтай иленіп, санасын 
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сасытып келген сары уайымы, баяғы дәуренін, он мың 
жылқылы болыс болған заманын, көксеген көңіл шынымен-ақ 
адаланғаны ма екен. Жоқ, бұл Сарқынды шал емес еді; аппақ 
дала, сол даланың жон-жотасына от орнындай із тастап, боз 
бие боздақтатып келеді; тұяғы тиген жерде бір-бір сөнбейтін 
шырақ лаулап қалады; аппақ биенің соңында қап-қара құлын 
еріп келеді. Боз биенің көмірдей қара құлынының сауырынан 
қан cayлап келеді, қасқыр тартқан екен деймін, боз биенің 
тұяғы жаққан отты сол құлынның жарасынан аққан қан өшіріп 
тастайды екен деймін...

мен көзімді аштым, көзімді ашсам, әкем Қаршыға екеумізді 
қымтап жауып отыр екен. Сосын өзі шақшасын алып, әдетінше 
алақанына насыбай салды. Құшырлана иіскеді. Төңірегі 
аппақ, сарғайып таң атып келеді. Жер бетін жұқалаң боз қырау 
жапқан. Жазда түскен боз қырауды көргенім осы, сағатқа қарап 
едім, тұп-тура таңғы төрт екен. ал бүгін июнь айының жиырма 
екісі...

– Әке!
– ау, құлыным! – дейді әкем.
– Неге ұйықтамай отырсың? – деймін мен.
– Сен неге ұйықтамай жатырсың? – дейді әкем.
– Түс көріп шошып оянып кеттім.
– мен жиырма екінші июнь күнгі таңғы төртте отыз жылдан 

бері ұйықтамаймын. Көзім ілінсе болды, жау қаптап кетіп, 
қапысыз қалатын адамдаймын.

– Қызық екен, – дедім мен аңқаулана.
– Иә, сендер үшін бәрі қызық, ә, – деді де, әкем орнынан 

тұрды. Орнынан тұрды да, беймезгіл уақытта түскен жып-
жылы боз қырауды жалаң аяқ табанымен басып, Әулиекөлге 
қарай құлдай жөнелді. мен, әкемнің артынан: «Суық өтеді 
ғой, киінсеңізші?» – деп айғайлағым келді, бірақ бұл ақылды 
оның өзі маған үйреткенін, ал қазір бұл кісілерге нендей бір 
ақылдың да, өмірдің де жүрмейтінін, болары болып, бояуы 
сіңген дәуренді кешіп бара жатқанын білдім. Балалық шағын 
тым ерте жоғалтқан әкемді анау боз қырау басқан таудан ешбір 
бөліп алуға болмайтын еді. Өйткені әкемнің жанын қойып, осы 
сәттегі сыртқы пошымы сол таудың өзіндейтін. Шашы аппақ, 
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ішкиімдері аппақ... Жүз жылда жалқы рет қана қайталанатын 
июнь айындағы боз қырауда әкемнің жалаң аяғының ізі қалды, 
әттең-ай, ол із күн шыға сол таңғы шықпен қоса еріп, бу боп 
ұшып кетеді-ау. Білем, әкемнің түсіме кірген ақ боз жылқының 
от тұяғындай өмірге ойып қалдырған ізі жоқ, Қаршыға екеуміз 
ғана бармыз, бірақ әкем әсте өкінбек емес, ол қалдырған іс 
– қос ұлының, дүрия таудың алаңсыз ұйқысы. Білем, әкемді 
бүкіл әлем білмек емес, бірақ рухын мың жасататын тағы да 
біз, әкем де осы ойдың жетегінде бара жатқан шығар. Бәлкім 
боз қырау ерігенмен, табаны тиген жарықтық Жер қалатынын 
сезген әкем өзін сол боз қырауға балаған еді... Дүниеде ең таза 
зат – таң алдында түсер таңғы шық! Сондықтан да ғұмыры 
келте екен.

Осы түні сағат төртте Қаршыға да ояу жатыпты: ол ойлапты: 
«атам ертең өледі, бұған дейін өтірік өліп келген, енді шын 
өледі. атам өтірік өліп, Қытайға қашыпты, өтірік өліп, Сібірден 
қашыпты, өтірік өліп, соғысқа бармай қалыпты. атам сонда 
сан рет өліп, сан рет тірілген, ал өзі айтатын: «Ер бір-ақ рет 
туса, бір-ақ, рет өледі», – деп. Өзі

Қаннан мың рет туғанша, 
Қарадан бір-ақ. рет тусамшы, 
Халықтың кегін қусамшы, –
деп өкінер еді. Өзі көп айтатын, бірде-бірін орындағанын 

көргенім жоқ, атамның ең үлкен кемшілігі – хан ұрпағынан 
туғанына өкінуі. Жаман болса да шыққан тегі, ендеше: 
«Өлсем, орным қара жер болар, бас кеспек болса да, тіл 
кеспек жоқ, тегімнен жерір тентегің мен емес», – деп қасқая 
қарсы қарап тұрар қайда? Егер менен сұраса: «Әкем – анау 
пошташы шал, тегі – жалаң аяқ, жалаң төс кедей, заман менікі, 
сұраған сен – ақымақ па, сұратқан жан – ақымақ па?» – дер 
едім. атамның анама оң қабағын бермейтіні: «тегімізді қара 
суға жарымаған Қаратайдың қасиетсіз ұлына былғадың. Оны 
білгенде жер түбінен іздеп тапсам да, Шыңғыс тұқымына 
салар едім үйірге». атам мұнан жеті жүз елу жыл бұрынғы 
Шыңғысханның аруағына сиынып отырар еді. Екі туып бір 
қалғанындай құбылаға қарап қол жайып жалбарынатын. Не 
керек, Шыңғысхан атамды жарылқай қойған жоқ, қайта нәлет 
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болып тиіп, күн өткен сайын шөгіп, күн өткен сайын бір жылға 
бір-ақ қартаятын. мен ол кісіден жеті атасын сан рет сұрасам 
да, айтпаған. Сары ала сандықтың түбінде сап-сары дәптері 
бар, атамның ғұмырнамасын амал жоқ, ескіше білмегендіктен 
оқи алмадым. Ол дәптерді тобан аяқ болып ауырғаннан бермен 
ышқырына тығып алатын еді. ата тірлігінің мәнін түсіне 
алмағанмен, өліге де, тіріге де септігі жоқ пенденің қалай ғана 
жер басып, от оттап, су ішкеніне қайранмын... ал маған: «Сенің 
өмірлік максатың мен тіршілігіңнің мәні не?» – деп сауал 
қойса, сөз жоқ: «Туған жерден түтінімізді сөндірмеу!» – деп 
жауап берер едім. мен енді оқымаймын да, ол бақытты Оралға 
сыйладым, мен оқымағаныма өкінбеймін де, өйткені менің 
денім сау, көкірегім ояу, осы Әулиекөлдің жағасынан кетпеймін 
де, өйткені туған жерді иесіз тастауға болмайды. Пошташы 
Бөкештің арманы жоқ – бір ұлы ойда, бір ұлы қырда. Оның 
екі-ақ арманы бар болатын. Әрі туған жерді күзету, әрі білім 
қуып алысқа аттану, ендеше сол екі арман екеумізге айналды, 
ендеше, пошташы Бөкештен бақытты адам бұл ғаламда жоқ!»

Осы түні сағат төртте Сарқынды шал да көз ілмепті. Ой 
ойлапты: 

«Заман!
Кімді жарылқады, кімдердің төбесін көкке жеткізді? Кім- 

дерді қуантты, кімдерді қуратты? Кімнің дәурені? Өлетініме 
көрінген шығар, түсіме кірмеді ғой. Жаңа заң, жаңа заманның 
бетіне «сен сондайсың» деп қарағаным жоқ, іштей арпалысып, 
ойша күрестім. Өйткені, мен жалғыз едім, заман да залым екен, 
қырық жылғы қырғында жақсысын да, жаманын да айдап-
байлап жатқанда, менің қаныма ортақ болған жоқ, үкіметтің 
мынау қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған ырысын өз 
көзімен көріп, тірі куә болсын, арғы дүниедегі ата-бабасына 
айта барсын деген шығар-ау. Шын жыласа, соқыр көзден 
жас шығар болар, мен қамықсам, қызғаныштан қамықтым, 
мен қаралы күй тартып зарласам, ата-бабамның ақ бөкендей 
жосылған, жер қайыстырған жылқысын, қолында қаршыға, 
соңында құмай тазысы бар әкемді, сол әкемнің қырық нарға 
артқан зерін, қойдай өріп, жылқыдай жусайтын момақан 
елін елестетем. матвей кержақтың әкелеріндей қол қусырып, 
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қорланып, құлдық ұрсам қайтер еді? Әне, сөйткен адамдар 
озып отыр, қағанағы қарқ, ханға сәлем бермек емес. Жер 
ортасы көктөбеде қалған мен екенмін, бар бұғысын өкіметке 
өткізе салған матвейдің әкелері озды, қайтейін, «құлыны  
өлген қулыққа тай телісе – зорлық-ты, ботасы өлген інгенге 
нар телice – зорлық-ты, ақсұңқар қонар тұғырға қарға қонса 
– зорлық-ты» деген емес пе бұрынғылар, ежелгі қырсық 
мінез, шәлкез қылық жаңа заманның сойылын соқтырмады, 
ең үлкен қателігім – осы шығар-ау. Таңбасыз жатқан тайымды 
таңбалағанда да екі көзімнен сорам ағып, тісімді қайрап тұра 
бергем. ал таңбаласқан тағы да матвейдің әкелері еді. мен 
болсам, мынау – іштей егесіп, сырттай ұғыспаймын деп, көзім 
көр, көңілім жер болып, қақпанға түскен арландай арсыл-
гүрсіл жатқаным. мен болсам, мынау – басымдағы базарымды  
матвей кержақ пен жармаға жарымаған қалың Қаратайға беріп, 
қалыңға соққан қырандай қанатымнан айрылып жатқаным. 
мен болсам мынау, өз кіндігім кесіліп, жетесіз ұрпақты 
желкеме мінгізіп, санаменен сарғайып, қайғы жұтып қартайып 
жатқаным. Ертең өлем, талай жылғы сыздаған жараның аузы 
ашылады, сонда мен сарғайған санадағы қызғаныш, өкініш 
азабынан мәңгіге арылармын. Тек өзіммен бірге алты сан 
алаштың қадір-қасиетін көрге ала кетпесем, мерей еді... 
Ертең мен өлем, әкем аян берді: «Жарық дүниенің қорлығын 
тартқанша, о дүниенің баһарына шомып, жаныма кел», – деп 
шақырды. Өлі арыстаннан тірі тышқан артық екенін білмейді-ау 
жазған. Ертең мен өлемін! Сендер қаласыңдар, жарыған жалаң 
аяқтар. Сендердің кереметтерің сол – бас болдыңдар, сондық- 
тан тілеймін тілеуіңді, ал айласын асырған кержақпен махшар 
сәтінде жекпе-жекке шығармын. Сонда менің астымда ақтабан 
ат, қолымда заһарға суарылған исфахан қылыш, үстімде бадана 
көзді кіреуке болар. Сонда мен қозы жауырын жебемен қырық 
жыл қырқысып, ақ патшаға арқа сүйеп, жайылымымды тартып 
алған кержақтың әкесін көздер едім. Ертең мен өлемін! Енді 
менен қорықпаңдар, өздеріңнен өздерің қорқыңдар, бастарыңа 
күн туса, құйрығын теріске салар жаттан қорқыңдар. Өлерімде 
жеті пірге емес, жетілген жетімдердің ақ балтамен қара тасты 
қақ жарған сұрапыл күшіне сиынамын. Құдай жолында жатыр- 
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мын, ағынан жарылайыншы – тау суындай тасқынды қуатыңнан 
айналдым, жаңа заман! мені мақтамен бауыздадың, арман 
не, заманым озып, дәуренім тозған соң, қайда барар екен деп 
бағып ем, бағың заулап барады, тоқтататын күш қайда! Уа, 
тоқтататын күш қайда!»

Сол түні сағат төртте аналықтың да кірпігі кірпігіне 
айқаспапты. Ол әйелдік нәзік сезім, бос көңілмен таң атқанша 
жылаған, жар сүйе алмай, жаралы болған жүрек әкесінің өлімін 
себеп қылып, осы жасына дейінгі іркіле-іркіле шарасынан 
асқан өкініш, уайым тамшылары көзден арна тауып, жас 
болып төгілген екен. Сосын көздің жасын басындағы қара 
жаулығымен ақырғы рет сүртіпті де, енді қайтып жанарыма 
жас алсам, көзіме ақ түссін деп серт еткен.

аналық сертінде тұрды: Сарқынды шалдың әлі тірі денесін 
серейтіп үйден шығара жөнелгенімізде, бекер дауыс қылып 
жоқтағаны болмаса, жанарынан жас көрмедік, бірақ дауысы 
әлдеқайда зарлы, әрі үнді де жарасымды, тыңдап тұрып, тек 
жырлауға жаратылған жан екен деп қаларсың.

Күн шашырай жолға жиналғанда, кешегі қырбай қабатын 
танытпай, шаруа қамды елгезек күйге көшті. Иесіне ерер деп 
төрт көз, сары аяқ итті тас қылып қарағайға байлап тастады.

Сарқынды шал да өзін бүгін сергек сезінді. Төсегінің 
тұсында ілулі тұрған кәрі домбырасы мен шәнгіш сыбызғысын 
және жез мойын мүйіз сап кездігін алды. ышқырына қыстырған 
теріс таңбалы сары дәптерін тексеріп бір көрді де, сырлы 
тостағанға құйылған Әулиекөлдің суымен аузын шайды. Шал 
ұлы дүбірлі киелі жорыққа аттанардай, салқын сазарып, бір 
дем отырды. Көзін шатынатып, анау беткейде қаптай өріп бара 
жатқан бұғы, маралдарға, үйір-үйір жылқы, табын-табын қойға 
қарап, одан көзін өте тез тайдырып әкетті де: «ал, ағайын, зузаңа 
сал мені», – деп әмір етті. Зузада шалқасынан сұлап жатқан 
шал маған дәл осы қалпында саздауға біткен сары қарағайдан 
жонып жасаған адам ескерткішке ұқсағандай, айырмашылығы 
сол – кірпігі қимылдап жатыр. Зузаның алдыңғы екі тертесін 
әкем үзеңгі баулап алса, артқы қос сапты Қаршыға атына 
артып келеді. мен қосақ арасында бос жүрдім. «Бисмилла» деп 
тарта жөнелгенде, жар үстіндегі жалғыз үйден сай сүйегіңді 
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сырқыратар жалғыз әйелдің жалқы даусы, байлауда қалған төрт 
көз иттің қыңсылағаны естілді. Ол үнді алтайдың шалқайған, 
еңкейген мәңгі мылқау шың-құздары қағып алып, жосылта 
қайталағанда, мұқым зеңгір тау әулеті азан-қазан жаңғырықты-
ай жамырады-ай. Келмеске кетер жұмбақ шалды жоқтады-ай, 
амал не, тіл-жақсыз асқар заңғардың ең сорлылығы да сол – өз 
үні, өз әні жоқ, өзгенің үні мен әнін қайталауы еді...

– Жә, ботырама! Күлгені мен жылағанында айырма болсашы 
бұл елдің, – деп жалғыз қызға зекіп-ақ тастады Сарқынды. 
маңдайынан иіскеп бақылдасар деген ойымыз адыра қалған. 
Шал тым қатыгез қара тас екен, ең болмағанда басын көтеріп 
артына да қарамады; артына қайта қараса, қайта алмай қалатын 
дәруіштей, тым асығыс, тым безеріңкі.

Терең шатқалдарды қуалай өрлеп келеміз. Жарыса, жағаласа 
килігетін қапсағай қарағайлар мен жалбыр бас самырсындар 
қаз-қатар сап түзеп шығарып салады біздерді. Осы біз өрлеп 
келе жатқан аңғардың екі жағында екіге жарылған биік қара 
жартастармен тіл табысқысы, ұғысқысы келді ме, кәрі жүзін 
томсартып, көзін айырмай қарайды Сарқынды шал. Тілсіз 
түнеріп тұрар жартастардың ұйқысынан оянған таңғы кейпі 
аса көрікті, қып-қызыл шапаққа оранған тау тәңірісі іспеттес 
еді. Ертеңгілік ауадан да салқын тазалық, сарай ашар сусынды 
дәрмек сезіледі. аздап дымқылдау қоңыр самал жұмақтан 
ескендей, жаңа, өзгеше жайлы. Қазір табиғат жарықтықтың 
қайсы бір жай-күйі де қайтпас сапарға аттанар шалдың шау 
болған халімен үндесе алған жоқ, ерегіскендей, дүниенің бәр-
бәрі жайнап, жадырап тұрғандай.

Шал көзін жұмды. Көзін жұмса да осынау алтайдың 
ұзатылар қыздай жасанып жатқан кербез көркін көрді білем, 
ауыр күрсініп барып: «Уа, алланың азабын-ай», – деп аһ ұрып 
ашып жіберді. Бұдан соң көкпеңбек болып шарадай төңкеріліп 
тұрған аспанға қарашығын қадаған, тым биікте қалықтап 
жүрген қара құс ілікті-ау ашқарақтанған жанарына.

Енді Сарқынды сол қара құсты қарауылға алды.
Жалғыз аяқ жол барған сайын қиындай түсті. Біз ақшоқының 

асқарына тырмыса өрлеп келеміз. Үйден шыққалы ешқайсы- 
мыз тіс жарып үндегеніміз жоқ, тек астымыздағы аттардың 
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деміккен танау пырылы мен тағалы тұяқтың тасқа шақ-шұқ 
тиісі ғана осы жүрістің өсекшісіндей маңайға дабыралайды.

мен өлген адамды өз өмірімде екінші рет көретін болдым. 
Біріншісі, оқыстан машинаның астына түсіп қалғанды көрсем, 
екіншісін өлімге өзіміз көтеріп барамыз. Біріншісі– уыздай 
жас, он екіде бір гүлі ашылмаған қазақтың қара торы қызы 
болатын. арманы қандай көп еді. Су жаңа «Волганың» астынан 
көтеріп алғанда дәл қазіргідей ашық аспанға ақырғы рет 
қарады да: «Ертең диплом қорғаушы едім, үлгіре алмадым-ау», 
– деді. мен ол қызды танымаймын, бірақ жерлеуге қатыстым. 
ауылдан аңырап келген қойшы әкесі жалғыз қызын жерлеп, 
жер боп еліне қайтты. Осы оқиға көпке дейін есімнен кетпей, 
көзім ілінсе түсіме кіріп жүрді. Әсіресе, менің көз алдымнан 
қара «Волгадағы» қара көзілдірікті адам ешқашан кетпейді: екі 
мықынын таянып шіренеді де тұрады.

Екіншісі болса, мынау – жүзге келсе де, арқардай асқар 
таудың басын көксеп жатқаны.

аттар әбден көбігі шығып терледі. Сыпыра қалың қара- 
ғайлар таусылып, шоқының бірыңғай шоғыр-шоғыр қорымы 
басталғанда, аттарды қалдырып жаяу тарттық. Зузаның бір 
басын әкем екеуміз, ал екінші басын Қаршыға жалғыз ұстап 
жүр. Сарқынды сүйегі аса ауыр шал екен, есік пен төрдей 
жүрсек, екі қарымызды талдырып, шаршатып-ақ тастайды. 
Әмбесінде қойдай жусаған қыналы тастан-тасқа секіріп, 
сақтықпен баспасақ, мертіктірер қаупі және бар. Бүгін күн 
ашық еді. Осынысы көп себеп болды.

ақшоқының басына күн екіндікке таянғанда ғана іліндік.
ақшоқының басына біз ілінгенде, ойдағы ел табанымыздың 

астында қалды да, сол ойдағы барлық көрініс қызыл іңірдің 
жұқалтаң көлеңкесін құшты; ойдағы елге күн батып кеткенімен 
осы өлкенің ең бір биік тауына шығып тұрғандықтан, алтын 
нұрдың аясында едік; қай-қайсымыздың үстімізден де қып-
кызыл жалын шығып, алыстан қарағанда өртеніп бара жатқан- 
дай едік; отқа ұстаған жез табақтай балқып, байып батар күн 
әулиеге жалт қарағанымызда, жанарымыз саулаған самала 
сәулеге шағылысып, өмірге деген өлердей құштарлықтың жалт 
етер оты тұтанады; жапалақ ұшпас асқардың құзарында тұрған 
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біз мәңгі өлмес мақсұт, арманымыздың қара қасқа құлынын 
мініп, мәңгі сөнбес маздақты ғұмырдың ұлы жәңгір бәйгесіне 
түскендей едік.

Біз шалды жерге сұлатып салып, кешкі мезгілдің балқыған 
көрінісін қызықтап тұрғанда, қорым тастарды сыналап өскен 
аршалардың басы сыбдырлағандай болды да, көп кешікпей төрт 
көз, сары аяқ ит сумаң етіп шыға келді. Тілі салақтап солығын 
баса алмай, жалтақтай қарап тұрды да, анандай жерде батқан 
күнге бетін бұрып үнсіз жатқан иесіне ұмтылды. Құйрығын 
бұлғап тастап, қыңсылап аппақ саусақтарын жалады. мойнын- 
да қарғыбауға тағылған кендір жіптің үзігі жүр.

– Иттен иесіне адал не бар екен бұл жалғанда, жеті 
қазынаның бірі дейтіні рас та, – деді әкем. Бұл шақта баурына 
тығыла еркелеген иттің басынан сипап жатқан Сарқынды өз 
күйіне ортақтасқан ескі досын тауып, көзайым болған.

– ал, ақсақал, қай жерді хош көресіз? Қасқарайғанша қазып 
тасталық, – деді әкем Сарқындының жанына барып. Шал басын 
көтерді де, жан-жағына барлай шолып қарады. Сонсоң үлкен 
жақпар тастың теріскей ығындағы терліктей сарғайған жерді 
нұсқады.

– анау тастың түбін қазсаңдар жұмсақ, өзінен-өзі борпыл- 
дап жатыр. Жандарың қиналмас, – деді.

Біз теңдеп әкелген күрекпен шал көрсеткен жерді апай- 
тұпай қаза бастадық. Ең ғажабы сол – осынау құзардың 
басында тек қып-қызыл тас қана болушы еді, ал мына жер 
болса қап-қара топырақ. Бірақ, ертеде, бізден бұрын әлдекім 
қазып, топырақпен толтырып тастағанға ұқсайды. Тұп-тура 
төрт бұрыштанып, ұзыны екі, ені бір кез жер ғана өзіне суырып 
тарта жөнелді. Кісі бойындай қазған соң, күрегіміздің басы 
әлденеге тигендей болды. Тас екен деп ойладық. Шақыр-шұқыр 
ете қалған сәтте, жым-жырт жатқан шал селк етіп, қақшайтып 
басын көтеріп алды да, бізге ақырып әмір берді.

– Байқаңдар, түге. Байлықтың қадірін білмейтін безгел- 
дектер!

Әкем шұңқырға жалғыз өзі түсіп, дымқыл топырақты сау- 
сақтарымен арши бастады. Бұдан соң қатар-қатар төселген 
ұсақ қой тастарды біртіндеп сыртқа шығарды. мен алғашында 
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Сарқынды айтып жатқан байлық осы шығар деп ойладым. 
Бірақ бұл ойым адыра қалды. Әкем шұнқырдың түбіндегі 
шіри бастаған тай теріні ашып қалғанда менің түсіме де кіре 
бермейтін қымбат жиһаз жайрады-ай. амал не, алтын, күміспен 
оқаланған шапан, ер-тоқым, әбзел, баяғының бағалы заттары: 
қалы кілем, ер жігіттің бес қаруы, тот басып тозып, шіріп-ақ 
қалған. Тек жарықтық алтын мен күміс қана көзі жаудырап аман 
жатыр. Қаршыға екеуміздің есіміз шығып, осынау байлыққа 
ұмтыла бергенімізде әкем тоқтатты.

– Дүние тезекті қайтесіңдер қызықтап, Сарқындының елу 
жыл бойы дәтке қуат еткені – осылардың буы да, – деді сабыр 
сақтап. Сонсоң шұңқырдың ішінде отырып дауыстады:

– ақсақал, мына дүниені қайтеміз?
– Тимеңдер, одан әрі қазатын жер жоқ, қып-қызыл тас бас- 

талады.
Бұл шақта қас қарайып, түн басталған. Біз Сарқындыны 

жалғыз шынардың түбіне қымтап жатқыздық та, өзіміз де көз 
шырымын алуға ыңғайландық. Төрт көз, сары аяқ ит шалдың 
жанына сұлады. Әкем айтты:

– Қарияны таң ата жерлерміз, өзі де осыны тілейді білем. 
Қаршыға екеуміз біраз қалғып алған соң, ойдағы аттарды 
болжап келеміз, сен елегізбей деміңді ал. Теріскейден жел 
сезіледі, ертең күн жаумаса нетті...

Түннің бір уағына дейін Сарқынды шалдың күбірлеп 
әлденені сөйлегені, иттің қыңсылағаны құлағымнан кетпеді.

Бұл түні жұлдыздар ығы-жығы болып, өте жиі туды.
Бүйірімнен біз сұғып алғандай қатты шошып ояна келсем, 

дүние алай-дүлей екен. Сұлушоқыны аса ысылдап, ысқырып, 
екпіндете жел соғып тұр. Кеше ғана тап-таза аспанды қап-
қара бұлт торлаған. Әкем мен Қаршыға жоқ, етекте қалған ат- 
тарды болжап келуге кеткен секілді. Таң сібірлеп әлдеқашан 
атқанымен, құрым киіздей тұтаса бұлт басып, азанғы аз жарық- 
ты далдалап тұр. менің есіме әуелгі түскені Сарқынды шал 
болды. Өліп қалды ма екен деп, шынардың түбіндегі зузаға 
қарап едім, бос жатыр... жүрегім тас төбеме шықты. Бірақ аппақ 
болып, кабықтан айрыла сидиған шыңылтыр ағаштың ығында 
сақалын жел жұлмалап, арбайып тұрған тірі аруақты көрдім. 
Жыл бойы тырп етпей, тобан аяқ болып төсек тартып жатқан 
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шалдың жас сәбидей қаз басып кеткеніне қайран қалдым. Өз 
көзіме өзім сенбеймін, дегенмен, оның қаңсыған қарағайды 
қапсыра құшақтап қалқайып тұрғаны рас еді. ақ матадан тіккен 
аппақ көйлек-дамбалын жел кеулеп, енді бірер минуттан соң 
аспанға қаңбақ болып ұшып кетердей қалтырайды. Осы сәтте 
жер-көкті басына көтере күлген үн естілді. Өзі іспетті заманы 
озып, ажары тозған ағашты шөпілдетіп сүйеді, айналып-
толғанады, сонсоң қарқылдап күледі. менде ес қалмады. Қазір 
анау алжыған шал пышағымен кеңірдегімді орып жіберіп, 
шүмектеп аққан қып-қызыл, жып-жылы қанды уыстап 
ұрттайтындай зәрем зәр түбіне кетті. Бірақ ол қолындағы 
пышақпен жел өті, күн көзінде тұра-тұра әбден кепкен молақ 
қарағайды сұққылады-ай кеп. Сарқынды біржола құтырды деп 
ойладым. мына ессіз күлкі – соның куәсі.

«Кәрі жүрек шерге толып, өмірден ешбір рахат көрмей, 
рахаттанып бір серги алмай, өз-өзінен тұншығып, өлі мен 
тірінің ешқайсысына пайдасы тимей, дүбәра баз кешкені енді 
ғана мәңгі оралмас қаралы сапарға аттанар алдында есіне 
түсіп, үміт қылған алласынан қайыр көрмей, мың мәртебе 
лағнаттаған шалдың сызылып, сыңсып өтіп-ақ кеткен артқы 
өміріне өкінбей, қара жер қойнына кірер шақтағы қояншық 
күлкіге дес бергені болар», – деп ойлап едім, қателесіппін, Сар- 
қынды жан айқайын жасыра алмай, ағыл-тегіл егіліп жылап 
тұр екен. Дүниедегі барлық тіршілікті шынымен-ақ керексіз 
қылғанда, сол жазған бар тіршілік мұны да түкке керексіз 
қылып, шіріген жұмыртқадай лақтырып тастағалы тұр-ау. 
Заманамен арадағы жарты ғасырдай созылған текетіресте шал 
тізе бүкті де, қансырап, қалжырап барып суық жерді құшпақ. 
Талғамсыз қара жер бұған да құшағын ашпақ. Егер Сарқынды 
шал деп дағдылы пиғыл-мінезімен қайта туар болса қайтер еді 
деп те ойлайсың. «Бірақ, қайта туу – тек рухы ұлыларға ғана 
табиғат, сонсоң халық тартар сый; ей, еңіреген қу бас шал, осы 
өміріңе риза бол», – дегім келді. Дегенмен, осы сәтте анау шал 
сияқты ішінде ит өліп жатқан жандар біздің арамызда әлі де 
бары есіме түскен...

мен шалды обалсындым: көзінен жас емес, қан ағып 
тұрғандай-тын. Жүз жасаған ғұмырында осыншалық қатты 
өксікпен – ішек-қарыны аузына тығыла еңкілдеп жыламаған 
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да шығар, қапсыра құшақтап тұрған ағашқа сіңіртік-сіңіртік 
бес саусақ кіріп бара жатқандай еді. Жанында иесінің аяғына 
оралып, төрт көз ала аяқ ит қыңсылайды. Тек сол ғана оның 
қазіргі қансыраған халіне ортақтасқан.

Сарқынды шал жарық дүниені қимай, жылап тұрмаған.
Шал: «Бұған дейін баз кешкен ғұмырым, құдай-ау, 

шынымен-ақ, көрген түстей, алыстан бұлдырайтын сағымдай 
алдамы мол өткінші дүние ме едің. Жарық әлеммен ақтық рет 
қоштасар сәтімде көз алдыма бір рет елестетіп, суыған жүректі 
жылытар көрген жақсылығым кәне? Қайғы қажаған өмірімнің 
ең соңғы түнін күнәмнан арылуға арнасам етті. Кешермісің, өз 
қолыммен жөнелткен Таңатар, кешермісіңдер, арманда кеткен 
адамдар, кеш, жас шарана жас құлын, кеш, кейінгі ұрпақ,  
кеш!» – деп еді.

Жел толастар емес. Дабырлаған дауыс естілді. Іле-шала 
әкем мен Қаршығаның қарасы көрінді. Осы сәтте аппақ сақа- 
лын жел желбіретіп, шынарды құшақтап жылап тұрған шал 
зузаға қайта жата қалды.

– Ұлым, қорыққан жоқсың ба? – деді әкем ентіге сөйлеп. 
– Біз ойдағы аттарды болжап келдік. Әйтеуір, аман-есен екен. 
Жаңбыр жаумай тұрып ақсақалды жерлейік.

Жел барған сайын күшейе түсті. Біз Сарқындыны көтеpiп 
апарып, кеше қазған шұңқырға түсірдік. Шал ләм деп аузын 
ашқан жоқ, көзі ежірейіп қарақұрақтанған аспанға қарап жатты. 
мүмкін сенерсіз, мүмкін сенбессіз, дүниедегі ең қорқынышты 
да қорлық нәрсе адамды тірідей жерлеу екен. Дәтім шыдамай, 
теріс айналып кеттім.

– ақсақал, – деді әкем, – мына шіріп қалған байлықтың 
ешбір керегі жоқ бізге. рұқсат етсеңіз, өзіңіздің мүлкіңіз ғой, 
өзіңізбен қоса көмелік.

Сарқынды басын изеді. Қаршыға қабірге секіріп түсіп, 
атасын құшақтап солқылдап жылады. Сосын лақат қуысына 
қарай итере берді де, еңіреген күйі қарғып қайта шығып кетті. 
Шал тілге келді:

– Оу, ағайын! Домбырам мен сыбызғымды ұмытып 
барады екенмін, әперіңдер, – деді. Әкем қарағайдың түбіндегі 
аспаптарды алып, қабірге өзі түсті.



��

– мінекиіңіз, ақсақал.
Шал домбырасы мен сыбызғыны көкірегіне қойды да 

қолындағы тас қылып ұстаған пышағын сыртқа, бізге қарай 
лақтырып жіберді.

– Иә, пышақты сендерге қалдырдым. Не жауыңа, не бір-
біріңе жаратарсың, – сонсоң, иманын айтып, бетін сипаған 
күйі алайған көзін жұма беріп, осы қалпымен мәңгі келмеске 
соншалық ғажап өліммен сапар шекті.

Қаршыға жер бауырлап жылап жатыр.
менің көзімнен де жас шығып, бой-бойым босап кетті.
Әкем тізерлеп отырған қалпы Сарқынды шалды дұрыстап 

жатқызды да лақат қуысына қарай итерді.
Қаршыға екеуміздің дәтіміз жетпеген соң, әкем шалдың 

денесін дымқыл топырақпен жасырғанша, өзі көмді. Бұл шақта 
жел бәсеңдеп, бірсін-бірсін жаңбыр жауа бастаған. Жаңбыр 
жауа бастаған соң, барлық қорқынышты ұмыттық та, үшеуміз 
үш жақтап жүріп, Сарқындыны жерлеп те үлгердік. ал, сары 
аяқ төрт көз ит жас қабірге қарап қыңсылап, иесін жоқтайды.

Біз ең ақырғы бай-болысты осылайша жерледік. Бірақ біз 
шалды ғана көмдік пе?!.

Шелектеп жаңбыр жауды. Жалғыз қарағай шынарды 
паналап отырған үшеуміздің үсті-басымыз малмандай су. аспан 
жарықтық өлген шалды жоқтады ма, ағыл-тегіл жылады-ай.

Төрт көз ит сонда да қабірдің басынан кетпеді. Күркіреген 
көкке қарап, ұзақ ұлыды.

– Қазір толастайды, өткінші ғой, – деді әкем жарғақ 
сулығын Қаршыға екеуміздің басымызға жауып. «Сонсоң мен 
сендерге мұз тауын көрсетемін. Сұлушоқының үстінде тұрып, 
мұз тауын көрген адам лайым бақытты ғұмыр кешеді дейтін 
аңыз бар. ал киелі тау кез келген адамға кез келген күні көріне 
бермек емес».

мұз тауы – алтай тауларының ең биік шыңы. Бала кезімнен 
бір рет көрсем деп көксеп жүрген едім.

мұз тауы! Әлемдегі ең биік шыңдардың бірінен саналасың, 
бірақ көзге көрінбейсің, көзге көрінбейтінің сенің аппақ сом 
бітіміңді күндіз-түні шуда-шуда бұлттар тұмшалап жатады. 
Тек, айында-жылында бір рет қана үстіндегі шудаланған 
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бұлтты сілкіп тастап, жарқ етіп дидарынды көрсетіп, сонсоң ақ 
отауға кіріп кеткен қас сұлудай көзден ғайып боласың. Көрген 
де арманда, көрмеген де арманда. Сондықтан да сені көрген 
жұрт мәңгі бақытты өмір сүреді екен. Жүз жасаған ғұмырында 
жазған Сарқынды шал бірде-бір рет көре алмай-ақ арманда 
аттанған екен... мүмкін, мен іздеген қара қасқа құлын сенің 
тұманыңда адасып жүр ме, әлде көк сұр мұзыңа тайғанап өлді 
ме?

Күн ашылды. Бұлттар көше бастады. Жарқырап күн 
шықты. Ойдағы орман бусанып, буы бұрқырап жатыр. Дүние 
дүр сілкінген жасанған, жасарған, еңсені басқан ауыр жүктен 
арылғандай еркін тыныстайды.

– анау аппақ болып шоғырланып, тарамай жатқан бұлтты көр- 
діңдер ме? – деді әкем қамшысымен нұсқап. – Әне, сол бұлттың 
арасында мұз тауы бар. Көз алмай қарап тұрыңдар, қазір сол 
бұлт қақ жарылады да, көкті тіреген шың көрінеді. Қараңдар, 
кірпік қақпай қараңдар. Қазір көрінеді, қазір анау бұлт қақ 
айрылады да, әне... әне... айрылды... әне... жарықтық мұз тауы 
көрінді. Қараңдар, қарақтарым!

Көзімнің алды көкпеңбек буалдыр сағымға толды да, әлгі 
шоғыр-шоғыр бұлт баяу ғана екіге жарылды, сонсоң, бұрын-
соңды көрмеген асқан сұлу шың қақтаған күмістей жалтырады-
ай. Қандай керемет құбылыс! Қандай таңғажайып жұмбақты 
табиғат! мен осы сәтте мұз тауын ғана емес, сол таудың ұшпа 
басында күнге қарап кісінеп тұрған қара қасқа құлынымды 
да көрдім, тіпті шырқырай кісінеген үні де құлаққа келгендей 
болды... аппақ бұлт қайта бүркеді де мұз тауы ғайып болды...

– Әке! – дедім мен, – әке, мен қара қасқа құлынымды 
көрдім!

Қаршыға көзі жасаурап әкеме қарады да, өзін-өзі тоқтата 
алмай: – Әке, әкетайым менің! – деп бас салып құшақтады.

Әке мен бала табысты.
Төрт көз сары аяқ ит жас қабірдің басында құбылаға қарап 

әлі ұлып отыр.
Бүгін мен Қаршығадан хат алдым. Әкемнің боз биесінен 

қара қасқа құлын туыпты. Бірақ жануар өз тумасынан өзі жеріп, 
тарпып өлтіріпті...
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АЙПАРА АНА

Көш күншығысқа беттеді...
Бір аптаға созылған кақыраған ұлы шайқастан кейін 

толас тапқан дала ақыл-естен айрылып есеңгіреп жатыр. 
Даланың ендігі сыңайы тырапай асқан – алып батырдың 
талықсып, мызғып кеткені секілді еді. анталай шапқан 
қанезу жоңғарлардың алғашқы тегеуріні қатты, әлі де болса 
бас біріктіре алмай пышырап жүрген казақтарды торғайдай 
тоздырып жіберу сыңайлы.

Бір аптаға созылған кесепатты майдан – жоңғарлардың 
мерейін шамырқатты да, өзіне алғашқылардың бірі болып 
найзатіреске келіп, бетін қайтарып, тосқауылға тұрған 
Тобықтыны қусыра жөнеген. Калың ел, қайран жұрт етек-жеңін 
жиып, ел болғанша қоныс аудара тұруды ләзім көрген Тобықты 
жұртын қаңыратып, бір-ақ күнде көшіп кеткен еді

Күншығысқа беттеп бара жатқан көш – қаралы, азып-тозған, 
канды бір шайқастан босқан – жаралы. аттылы-жаяулысы 
бар жадаған жұрттың мынау күйіне көз тоқтатып қараудың 
өзі аса қорқынышты, жүрек дауаламайтын тырақай. Жылап-
сықтастан әбден көз-қашты болып, қажыды білем, бұзауы 
өлген сиырдай мөңіремей, іштей егілген жөпелдемеде. Көш 
мұрындығы – ақ сәукелелі әйел. Ол да үнсіз. Бірақ ол шексіз 
де, түпсіз үйірімді ой үстінде еді.

адыр аспанға қарайсың – қып-қызыл жоса қан.
адырлы далаға қарайсың – қып-қызыл жоса қан.

* * *
– Жыла, сор маңдай ел!
– Жыла, азып-тозуға жаралған жамиғат! Көз жастарың ендігі 

елдігіңе себі тиіп, қас дұшпаныңа қарсы тұрар қауқар – сел 
боп қаптаса, кешегі өткен дәуреніңді қайтып берер ме қолыңа. 
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Жыла, жыла, бірақ келмеске, кеткен заманың алдымнан айым 
болып туар ма, – деп көксеме, сойыңдағы бақастығың – бүгінгі 
тірлігіңнің ырзығын рәсуалап отырған жоқ па?

– Жыла, жыла, ей жетім! Біз көрген көркем елдің сән-
салтанатын, біз шомылған боз биенің сүтін сен түсіңде де 
көрмессің. ал, күндердің-күні сен душар болатын қылбұрау 
мойынға түспей тұрғанда әз өліммен аттанып кетсек, аты 
жақсы алланың жарылқағаны да.

– Жыла, жыла, ей жесір! Көзіңе ақ түссін, білдің бе. Қан 
түкіріп, қан сорған заманда заты еркегінен айрылып, қу тізеңді 
құшақтап, қуарып-солған түріңді-ай. Жау қайдалап шапқан 
көдедей көп еркектің тебінгісі терге шіріп, түн қатып, түсі 
қашып келгенде бұраң қағып, шылбырына оралып, сусын 
алып шығушы ең; астындағы атыңды өзің ерттеп, қол тидірмес 
тақымыңды ыңыршақ қажап жүргені мынау. ат артында жат-
жұрттық болып, жоңғардың құзырына кеткені қаншама... 
Ей, қайран ер, қырық жыл болған қырғында сен қырыласың, 
жетімің мен жесірің қалады артыңда. Еңіреп жүрген ер 
Олжай, ортаншы ұлым Қайдосым, зар запыранын іштім ғой, 
қатынға билік бергенше, көрінсеңші көзіме – қайдасың!? Көш 
күншығысқа беттеп барады. «Жыла, жыла, ей қақпас! Ұлың 
шейіт болды, сен тірі калдың. Сенің тірі қалғаныңнан не себеп. 
Тілеуіңді құдай бермепті. Жалғызыңның алдында алмаған 
жанды сүйрелеп, жанторсықтағы бір жұтым суға жас баламен 
таласып, тепең қағып келесің. Омырауда қалған сәбидің 
шөліркеген таңдайын көз жасымен жібітіп, қара жамылған 
сорлы келінің анау. Ендігі тілеу – жас нәресте. Бірақ, ол өсіп, ел 
намысын қорғағанша сенің сақалыңнан кәдір қалмайды, мені 
арулап жерлейтін мәнзіл қалмайды. Терең өзен үнсіз ағушы еді-
ау, мынау теперіш көрген жамиғаттың жылап-сықтаған даусы 
жақсы ырым емес; қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған күнде 
де орныңнан су шыққандай қоқшақтап, көшіп-қона беруші 
едің; «Осы қылықтарыңа қабырғам кайысушы еді; қалбақтай 
ұшқан қаңбақтың не қауқары бар; іргелі ел орнықты болушы 
еді; көш-кеш сорлы ел, көшкен жұрттың көгергені қайсы, 
шығар ұшпағы қайсы; ойдағы-қырдағыңды жиып-тергенше 
жосыла шапқан жоңғардың қолжаулығы болып қаларсың; 
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жыла-жыла сорлы көш, бірақ мен көзіме жас алмаймын; 
жылаған жұрттың мұратқа жеткенін көрдім бе; ат төбеліндей 
аз халықтың арыз-арманын жасаған ием тыңдап та көрген жоқ. 
«Басымыздан бақ-дәулет ұшқан заман» – қысылғанда шыққан 
ыбыратсыз сөз; бақ-дәулет ұшу үшін әуелі баста қонуы керек; 
сенің басыңа о дүниеде де қонған жоқ еді-ау. Қонайын деп 
еді, қондырмадыңдар, қызғандыңдар бір-біріңнен, сон-соң 
сырғақсып жоламай кетті; енді кайтып оралмақ емес ол».

Көш күншығысқа беттеп барады. 
«Жыла, жыла, ей, сайын дала! Сенің түн көрпесін жамылып, 

көсіле түсіп жатқан марайма дидарыңа телміретінмін. Бірақ, 
канша үңілсем де, бей-жай жалқау ұсқының зор бір өлім 
тыныштығына бой ұсынып жатқандықтан ба, ашық ажарың 
да, анық сырың да танылған емес, Ей, сайын дала, сонда 
сенің күндізгі қан-жоса қырқыстан әбден мезі болған тұла 
бойыңның талықсып, мәңгі тыныштықка қолың жетпейтінін 
біле тұра, жалқы сәттік беймезгіл мызғуды көксеп барып, 
көсіле құлайтыныңды сезетінмін мен бейбақ. мен бейбақ, 
дүниенің машақатынан қашқан қалжыраңқы жұмбақ бейнеңді 
көре тұрып, қайран далам-ай, өксіп-өксіп жылап жатқаныңды 
ішім сезетіндей-ау. Сен таң атқанша жылаушы едің, сонда 
менің де көзіме жас іркілетін. Жо-жоқ, менің көз жасым 
әлдеқашан суалған. мен оны бұдан екі жыл бұрын жылап 
тауысқанмын. Ей, сайын дала, сен түні бойы үн-түнсіз егіліп, 
сахар алдында ертеңгі күннің қамына кірісетінсің. мен анау 
ес-түссіз өлі ұйқыда жатқан жетім-жесір елдің келер түнге 
нешеуі ілігіп, нешеуі сенің суық, әрі ыстық қойныңа кіретінін 
топшылайтынмын.

– Жыла, жыла, ей, ару-ана! Саған бәрі кешірімді. Өйткені, 
осынау алапат сойқан дүниенің, итше ырылдасқан үзірі жоқ 
татты тірлігіне сен кінәлі емессің. Көзін тырнап аша сап дүние 
жиятын – өзегі талып өлгенше жиятын пендеден кей ретте ит 
озық. Олар ырылдасқаны болмаса, қырқыспайды. Қабысқаны 
болмаса, шабыспайды. Ей, алла, айтақтап итті итке қосатын 
да алакөз адамдар. Ей, аруана, ботанды дала бөрісі жеген 
жоқ, жоңғардың төресі жеді. Үш күннен бері боздауды қойып, 
үш күн бойы ыңыранып келесің. Боздағаныңды құлағыма 
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ілмеп едім, бүкіл Тобықты боздап келеді ғой, ыңыранған үнің 
жаныма батты, қанталаған көзінде мені кінәлау бар. Осынау 
шұбырындының ендігі басалқасы, қатын болсаң да, өзіңсің ғой 
дегенің шығар. менен қайран жоқ. Бірақ, сенің қайғың – менің 
қайғым екені кәперіне кірмейді-ау, хайуан. Жыла, жыла, алды-
арты бұл емес; есіңде болар өз буыршының өзіңе шөкті ғой; 
жақсы ырым ба осы; жаман айғыр жатырына шабатынның 
кебін кидің; өспес елдің айтары өсек, ермегі төсек болар; ел 
өспесе мал өскенін көріп пе едік, бізден бұрын сен құрисың 
әлі.

– Жыла, жыла, ей, дүлдүл! Ер арыса аруақ, ат арыса тулақ, 
арбаны ат тартқанын көргенім жоқ, арпа тартады.

Жем иіскемегеніңе жеті күн болды, жетімсіреп тұрған 
тұрқыңды-ай! асылдар мінген арғымақ едің, артыңа жалт-
жалт қарайсың, Олжай тірі келе ме? Екі көзі шырадай жанған 
пырағым, сенің киелі шоқтығыңнан Олжайдан өзге кім ұстап, 
кімнің тар тақымына түсіп көрдің? Толағай баста ми болмаса, 
екі аяққа зор түседі деген тегі рас екен. Біз бармаған жер, 
баспаған тау қалды ма? Оң табаным тарта береді, тірелер 
тұрақтың нобайы бел астында емес-ау деймін. Бірақ, айтқаным 
айтқан – мынау еңіреген көпшілік ит мініп, ирек қамшылап 
кетсе де, ей, дүлдүл, тізгінінді еш аламанға ұстатпаспын.

Көш күншығысқа беттеп барады.
Олжай-ерім айтып отырушы еді: жер өртенсе сумен 

сөндірер едің, егер су жанса, немен сөндірер едің, егер жер 
емес ел өртенсе немен сөндірер едің; қазақ өртенді, өртті салған 
жоңғар, бірақ мұны сөндірер су бар, ол – өртенген халықтың 
бірлігі; амал не, біз жоңғар шапқынына дейін-ақ іштей өртеніп 
жүріппіз-ау: – Осы сөзді айтып ауыр күрсінер еді. Жел айдаған 
қаңбақтай көшіп-қона беруге Олжай-ерім тумысынан қарсы. 
«мынау бедірейген бетпақ далада атамыздың құны қалған жоқ. 
Құйқалы жерді таңдап алып қоныс тепкен дұрыс. Кезқұйрықтай 
кезіп жүріп, отансыз, ошақсыз қаламыз әлі. Бүгін жоңғар 
шапса, ертең шүршіт шығады қылышын сайлап. Көрінген 
төбенің басына бір отырып, терең суды лайлағанша, терліктей 
жерге тер сіңдіріп шаһар салған баянды. Итім қаппайды, атым 
теппейді,– дегеннің аузы қисайсын. Жоңғарлар бізге келген 
зауалдың алды болмаса, арты да емес.
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Олжай-ерім айтып отырушы еді: «тілге шебер, іске олақ 
елміз ғой. Түбі бізге сүйексіз қызыл тілден гөрі, ырзықты іс 
керек-ау. Қымыз ішіп қыз аңдығаннан миды шаршатар ой 
қуған жөн еді. Күні ертең заман өзгеріп, дүниенің тұтқасы 
қағаз-қаламға жүгініп жатса, көр соқыр күйде тістегеннің 
аузында, ұстағанның қолында кетпес пе; осымен тынса ғой, 
бүгінгі айрандай ірігелі тұрған елдігің бөрінің қиы, бөкеннің 
сирағы болып тозбас па. Қыран баласы кияға қарап өсер 
болар. ал қырағы балапанның алдында қарап өсетін қиясы 
жоқ екен, қияңқы боз дүние жатыр екен, сонда не етпек? 
Әркімнің түймедей қайғысы өзі үшін түйедей ғой. Тана беріп 
алған да қатын, тай беріп алған да қатын... мені мазалайтын 
осы – қыранның балапаны асқаралы қиян таба алмай, шарқ 
ұрар, шарқ ұрар... Сонсоң барып сасық сайды мекендейді. Жол 
көрмей жөнсіз қалады, теңін таба алмай тексіз қалады. лайым 
соның бетін ары қылсын», Олжай-ерім ішінен мінәжатын оқып, 
бетін сипайтын. Олжай-ерім маған жалт қарап: ешкіден қозы 
тумақ емес! – деп шаңқ етіп, орнынан атып тұрып кетер еді.

– Олжай-ерім айтушы еді: «Тұқымсыз әке – қу сүйекпен тең. 
Құдайға шүкір, ұрпақсыз емеспін: айдос, Қайдос, Жандосым 
– үш арысым бар. менің жоғымды солар жоқтайды әлі. Ендігі 
тілек, осылар ырылдаспай, алакөз болмай тату ғұмыр кешсе 
екен. Байқадың ба айпара, ана жолы Қайдостың келіншегі 
Бөкенші мен Борсаққа екі емшегін қатар беріп еді, өмірге 
келген қос сәби қызғанысып, бірінің бетін бірі тырнады емес 
пе? Тіксініп-ақ қалып едім. Олжай-ерімнің «бұдан басқа сөз- 
дері есімде қалмапты. Ол асылы көп сөйлеп, көпірмейтін. 
аз сөйлеп, саз айтатын. Кейде балаша қуанып, мәз болып 
отырар еді. Ол кейде құбылаға бетін беріп, әлденені ұзақ 
айтып күбірлейтін. Жауына ақырғы рет аттанарда құбыланы 
бетке алып, намаз оқып, намаз бітсе де тұрмай шөке түсіп көп 
отырған. Сонда менің көзіме Олжай-ерімнің еңсесі аласарып, 
бұрынғыдан әлдеқайда шау тартып, кішірейіп кеткені 
елестеген; сонда мен Олжай-ерімнің сексеуілдің шоғындай 
жайнап тұратын көзінен жас көріп едім; мүмкін, бұл Олжай-
ерімнің ең алғашқы, ең ақырғы жылағаны шығар».



74

Күншығысқа беттеп бара жатқан көштің алды қоғалы көлге 
барып тұмсық тірегенде күн екіндіге таяған. Улап-шулаған 
азалы көштің дабыр-дұбырынан сескенген үйрек-қаз бытырай 
көтеріліп, қиқулай ұшып бара жатты. Қамыстың арасынан 
оқта-текте сумаң етіп, шыжбалақтап жүрген сұқсыр ғана. 
Ұзындығы атшаптырым көлдің ені тар; қоғасы тым сүйекті 
емес, құрық бойынан аспайды. Ұстараның жүзіндей сарғыш 
тартқан жапырағы үп етіп жел тұрса болды судыр-судыр үн 
шығарады. Бұл өңірге қоңыр күздің ақыры таянып қалғанын 
осы қуарған қауқарсыз қоғаға қарап білуге болушы еді. Қуарған 
қоға адамзаттың жасы ұлғайып қартайғанын еске түсірер еді. 
Жазғытұрым қар-нөсер суымен тоғайған көл қазір жағалаудан 
қашаң тартып, құз ырқына көнген жуас күйде. Жайпақтанып 
басталатын жағалауда лайсаң өмірдің хабаршысындай толқын 
айдап, іркіліп қалған салындылар, қоқыр-соқырлар жатыр. 
Осынау табиғаттың ерен күшінен туған бейқарар көңілсіз 
көріністерді – мынау ұлардай шулап, босып бара жатқан елдің 
ендігі тірлігіне ұқсатуға болушы еді. Иесіз қаңырап тағылықка 
айналған өңірді ойып орналасқан көл екеш – көл ел-жұртты 
сағынып қалған ба, қаңғылестеп кеп қонған қаралы көштің 
– жаралы көштің мұң-зарын салқын күйде беті жыбырлай 
тыңдап жатты.

– Осы жерге түйені шөгеріп, белін босатыңдар. Еру 
боламыз, – деген әмірлі дауысы естілісі мұң екен, тұйыққа 
тірелгендей боп ошарылып тұрған көш жапа-тармағай қоныс 
қамына кірісті. Есік пен төрдей боз биенің үстінде қамшысымен 
мықынын таянып отырған әйел басындағы аппақ қарқарасын 
қайта бір түзеп киді де, жер шола ілгері тартты. Бұл – Олжайдың 
бәйбішесі айпара-ана еді.

Кешқұрымға ойысқан әлеттің қазіргі сипаты өзгеше 
жадыраңқы далиған кең даланың марқажонданған белқы- 
раттары бұлаңытып әлдеқайда... алысқа шақырады. Сахара 
сарынсыз: момақан, былайғы өмірдің алыс-жұлысынан 
тысқары салқам сері күйде екен. Батып бара жатқан күннің 
алтын алауына шомылған сарғыш тартқан бетеге мен жусан, 
бұта мен қараған, жаздай құлпырып келіп, күзде ұзатылар 
арудың ең ақырғы жасануындай, ең ақырғы қыз күлкісіндей 
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еді. аса қызарып батқан күн көксеңгір аспанның қақ жарымын 
жалқын шұғылаға орап, қарасапай – жай оғынан қалып қойған 
ұшқының бірте-бірте сама әлемін өртеп бара жатқаны сықыл- 
ды. мизамның бүгінгі кеші бөлекше сұлу. айпара-ана бейтаныс 
өлкенің жүрегін дір еткізер көркем көрінісін құштарлана 
қызықтаған жоқ; әйтсе де әлдеқашан көмескіленіп, көңілден 
шеттеп кеткен қызығы мол дәуреннің, қызығы мол күндердің 
үзік-үзік елестері, әлдеқашан жоғалтып алған жастық кешеуінің 
ұлы жіңгір той жасап, Олжайға ұзатылар сәтінің шаттығы 
бұлаң етіп, көз алдынан бұлбұлша ұша бергенін сезінген. Осы 
бір таңғажайып бейуақыттың сиқырлы күші жетелеп елден 
ұзаңқырап кеткен екен, боз биенің басын әнтек бұрып кері 
тартты. Піскен шөп биенің тұяғына тиген сайын сырт-сырт 
үзіліп, сырғаша сылдырлап қалып жатыр, қалып жатыр...

айпара-апа қайтып оралса, Олжайдың тоқалы Дариғаның 
алты қанат ақ отауын тігіп үлгерген екен. Қапсағай жігіттер 
білекті сыбанып тастап, сойыс қамына кіріскен. Қара 
жаулықты бірер әйелді ортаға алып бір топ қырмызы қыз қоға 
арасына сіңіп барады... Әлгінде ғана ит-құстың мекені болып 
жатқан көл адамзаттың мәңгілік ерекшелігін, құдыретті күшін 
айғақтап, ию-қию тірлікке көшкен. Әлгінде ғана үрке ұшысып 
кеткен үйрек-қаз қоғалы көлдің арғы жағалауына шолп-шолп 
қонысып жатыр. Бірақ құс атып, алаң болатын жұрт бар ма? 
Бәр-бәрі бүгінгі түннің жылау-сықтаусыз тынышты өтуін іштей 
тілеп, ас-судың қаракетінде жүр.

айпара-ана бағанағы ат үстінде мазалаған ойдың ұшығын 
өлі де жоғалтпаса керек. Бір тостаған салқын саумал ішкені 
болмаса, әркімге бір сөйлеп мазалаған жоқ, үнсіз отыр. Бәкін-
шүкін шаруамен жүрген келіндері аяғының ұшымен кіріп, 
ұшымен шығады. Жер ортасына келіп қалған аппақ сазандай 
әйелдің қарашығы мол тұнық қара көзі бұрынырақта жалт-
жұлт етіп тұрушы еді, қазір оның орнын ардақ аналықтың 
белгілері басқан: салиқалы, көпті көрген адамның көшелі 
сабырлығы аңғарылады. Ет-жеңді толық денесіне артық-
кемсіз баяу әрі еркін қимылы аса жарасып, төбедей боп төр 
алдында отырғанда есіктен именбей кіруің екіталай. Еріне 
сөйлейтін орнықты сөзінен шашау шыққан бекерлікті таба 
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алмайсыз. Тобықтының игі жақсысы айпара-ананың бетіне 
тура қарағанды қойып, бұл отырған үйге рұқсатсыз басын 
сұққан емес. айпара-ана оларға зәбірі өткендіктен бе, жо-жоқ... 
мысы басып кетуші еді. айбынды ананың алдынан көлденең 
өтпейтін келіндері, қорқу-үркусіз-ақ шыншыл ниетпен жақсы 
көретін. асқан адамгершілікке толы сұлу дидары жарқ еткенде 
жақсы көрмеуге шамаң да жоқ.

айпара-ананың бүгінгі сынық жүзі көшкен елдің кәрі-
жасына оңай тимеді. алдан бір төтенше қауіп күткендей 
болатын. Неліктен жауар бұлттай түнеріп отырғанын біле 
алмай, Олжай мен Қайдостың кешігуі себебіне жорысқан.

айпара-ана әлгінде ғана көз алдынан сылаң етіп көрініс 
берген баян даланың бүгінгі өзгеше дидарынан тіксініп қалса 
керек. Дала оған біртүрлі қорқынышты болып елестеген. 
ақселеу мен бозкөдеге оранып жатқан сахараның іңір алдын- 
дағы қан қызыл пошымы, ақырындап соққан қоңыр желмен 
жағаласып, жүрегіңді шымшылап, күні ертең салып ұрып 
келетін шерлі күйді қоздырғандай еді. Иесіз жүдеп-жадаған 
өңірдің үзіліп-үзіліп жетіп тұрған салқын лебі бой тоңазытып, 
әлдеқандай бір суық сырдан хабар жеткізіп, қызара бөртіп 
батып кеткен күнмен мынау елдің де бар арман-мақсаты 
жоғалып бара жатқан секілді; сазарып жатқан сахара қатал да 
суық. Сонда айпара-ана осынау жадау көрініске қарап тұрып: 
«Олжай-ерім қайда жүр екен?» деп терең күрсініп еді.

Таспиығын санап үнсіз отырған айпара-ана елең етіп қалды 
да:

– Әй, біліңдерші, үй сыртындағы не дүбір? – деді елегізіп. 
Есіктен атыла шыққан Жандос ізінше қайта оралып:

– Көтібақ пен Топай ғой, кайтып оралған,– деді.
– Тентектер-ай, шауып келіп үйге ат басын тіреу – жаман 

ырым деп, неше рет айтылды ғой,– деді кейи.
Сосын айдостың келіншегіне қарап майда үнмен: – 

Құмалақты әперші, – деді. айпара-ана құмалақ ашарда үйде 
жан қалмай-тұғын.

Ол ұзақ-ұзақ күбірлеп мінәжат оқып, бар ділімен бетін 
сипады да алдында иіріліп жатқан жып-жылтыр құмалақты 
үшке тең бөліп тарта бастады. «Бисміллә рахман рахим, 
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пайғамбар бал ашып, шопан ата салған, құмалақсың ғой. 
Қайдосым Жоңғарлардан есен-сау оралатын болса ашпас әліп 
болып түс». Құмалақгы бірінен кейін бірін тартқан сайын 
ананың ақ дидары сұрланып, ұрт еті суала түсті.

Үшке бөлген құмалақтың басқы қатардағы шеттері екіден, 
ортасы бірден, ортаңғы қатардың сол жақ шеткісі үш, ортасы 
төрт ал оң жақ шеті бір тастан айналды да ең соңғы қатардың 
екі жақ шеткісі бір-бірден, ортаңғы тас төрттен тартылды. 
айпара-ананы шошытқан да құмалақтың осылайша ойсырай 
иірілуі еді. «Балам екі босағада да жоқ, – деді шалқалай 
күрсініп,– Құйысқаны бос. Екі бүйірі суалған. алды ашық. 
Қаранөпір емес жым-жырт болып жоғалған-ау. Жүрегі күпті. 
Құдай-ау, бұл не деген ызым-қайым дүние. Сұмдық-ай, көптен 
бері мұндай құмалақ түсіп көрген жоқ еді. Кеше Олжай-
еріме тартқанда екі аяғы үзеңгіде, басы жалаң бас, өз үйінің 
жастығында, алды тұйық, көңілі тоқ, қайғысы жоқ, салаң 
етіп көшті қуып жетердей болған соң, осы жақсы ырымды 
баламнан бөле қараған жоқ едім... Қайран Қайдос, асыл азамат 
– ортаншы ұлым, ортаң қолым едің, сен жау қолында қалған 
екенсің. Сен енді маған жоқ екенсің. Бақыл бол, ұлым, бақыл 
бол». айпара-ана алақанын жайып, бетін сипады. Содан кейін 
дыбыстап келін-балаларын шақырды да: – Өз-өздеріңе берік 
болыңдар, Қайдостан айырылыппыз, – деді. Бір үйлі жан дым 
сызбай сазарып отыр. Дауыс шығарған ешбірі болған жоқ. 
Бәр-бәрі де төр алдындағы кемпірге жаутаң-жаутаң қарайды. 
Тек қай-қайсысының көзінде де іркіліп қос тамшы жас 
тұрған. Сорғалайын десе анау қабат-қабат төселген көрпенің 
үстінде малдас құрып, түнеріп отырған ақсұр бәйбішеден 
жасқанғандай. ақ кемпір: – Осы азалағандарың да жететін 
шығар. Шаруаларыңа бара беріңдер, – деп, ишара жасаған 
соң есіктен жапа-тармағай атыла жөнелді. Сырттан өксіген 
дауыс естілді. айпара-ана қолындағы құмалақты қайта шашып 
жіберді де, Олжай-ерім таң қылаң бере оралар,– деді.

Бұдан он күн бұрын бұл елге жау бүйідей тиіп, ауа көшкенде 
Қайдостың әйелі екі баласы Бөкенші-Борсақпен тұтқынға 
түсіп қалған. Олжай мен Қайдос бір түмен қолды серікке алып, 
жау қолында қалғандарды құтқарып алмақ болып, ал көштің 
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іркілмей ілгері тарта беруін лайық деп тапқан. айпара-ана 
қаралы көшті бастап күншығысты маңдайға ала жосылып келе 
жатқан беті осы.

Таң құланиектене айпара-ана далаға шықты. Басына 
бүркеген қара шапаны бар. Өңі сынық. Түні бойы көз ілмеген 
секілді. аспан бүгін де ашық екен. Түні бойы сайран құрған 
куақы жұлдыздар бозаң тартып қор болып, құрдымға айналған. 
Қылаяғы Шолпан жұлдыздың құты да қашыпты, кейіпсіз. Таң 
алдындағы өлі ұйқы меңдеген өңір: анау қоғалы көл, сонау 
жусап жатқан қотан-қотан қой, шық басып солпиып жатқан 
бұйраттар – жүдеу кейіпте. Тек үйір-үйір жылқылар ғана 
пысқырынып, таң салқынымен оттауға кірісіпті: су-су шөпті 
қақ жарып маңқыстай өріп барады. Осынау суретті жіті болжап 
өткен айпара-ана қатты күрсініп барып: – Олжай-ерім айтушы 
еді: қазақтың малы өсіп, жаны өспейді, – деп. Әулие екен. – 
Шұбатылған етегін көтеріңкіреп алды. Қоғалы көлді сырттай, 
қалың қорымды қыратқа беттеп барады.

айпара-ана:
«Қырымнан таянған қиқу жоқ, арқа-белді босқа сап есі 

бар ел боп ғұмыр кештік қой. Ол баяғының садағасына кетті. 
апырау, сол қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған мамырстан 
заманда-ақ осы жұрттың пейілі тарылып, өмірге келген жас 
сәбиіне дейін жұдырығын түйіп емес, алақанын аша туды 
ғой. Осы жақсы ырым ба еді. Есік көзінде ойнап отырған жас 
баланың ермегі топырақ үю, бір-бірімен құшақтасып көрісу 
еді ғой. Осы жақсы ырым ба еді. Жандос, айналайын балам, 
күні бүтінге дейін көзі ілінсе болды ішін тартып таң атқанша 
өксіп жатады. Осы жақсы ырым ба. Жылқы ішін тартса жауын 
жауар болар, бала ішін тартса қайғының нышаны. Бұл елдің 
қатты теперіш, қуғын-сүргін көретінін Олжай-еріме бұдан екі 
жыл бұрын ескерттім. «Жаман сөз ауыз садағасы» деп бетімді 
қайтарып едің ғой арысым. Жо-жоқ, айпара қателескен емес, 
құдай атсын! – әулиемін демеймін, бірақ жүрек шіркін сезеді. 
Кеше сол көзім тартты, Қайдосыма көрінді. Дүниедегі ең 
сұмдық нәрсе – жаманатты бұрын сезу, басқаның іш пікірін 
біліп қою. Ендеше мынау жалпақ жұрттан менің шегер азабым 
әлдеқайда ауыр, әлдеқайда ащы. мен тартар қайғы-қасіреттің 
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бар ауыртпалығын қара нарға жүк қылып артармысың; қара нар 
жүкті ғана көтере алар, қайғыны емес; қара нар боздағанымен 
ойлай алмайды; дүниедегі ең ауыр – қайғы-қасірет пе екен; 
ойдан, өткенді жылап тұрып еске алып, ертеңді түңіле уайым- 
даудан ауыр не бар? Қайғысыз қара суға семіргендер – ойсыз- 
дар да. Қысқа түнде қырық рет оятып, сарбас масадай ызыңдап 
санамнан кетпейтін, ей, мазасыз ой, сен емеспісің; мені 
шымшылап тыншымды алатын не? Қара басымның қамы ма, 
бала-шағаның сауғасы ма? Олжай-ерімнің амандығы шығар... 
Ей, еңіреген ел, сенің тілеуің еді тілейтінім; ей, қаңбақша 
көшкен көпшілік сенің тілеуің – жүдейтінім. Жоңғардың 
қоқайы басқа түскен зауалдан көрі, жұлқысып өткен тірліктен 
ендігі зәуде бірлігіңе шақырғаны да. Саржамбас боп ауырған 
адам азап отына өртене-өртене, ертеңгі күнінен төте шипаны 
дәмете-дәмете, ақыр аяғы өлімнің құрығы таяп, үміті үзілген 
шақта бұл пәнидің соншалықты қымбаттылығын тұңғыш рет 
әрі ең соңғы рет сезініп, аз ғана күнгі бар мәзірге шалықтап 
мәз-мейрам өткен күндері әншейін құр далбақ екенін көкірегіне 
түйетіні бар; сонда әлгі тіршіліктен күдер үзген бейбақ мынау 
жалғанның түкке керегі жоқ алдамшы боз дүние екенін тағы 
да ақтық рет сезер болар. Е, өмірге келген әр сәби қабырғасы 
қатып, бұғанасы беки сала өзін дәйім биіктен көрсеткісі келіп 
және өне бойы осынау биіктікті аңсап, соған өрмелеп өтері хақ. 
Бірақ, ол биіктіктің ұшар басына шығар бар, шықпас бар. Ең 
абыройы сол биіктік – мансап емес, халық қамы болса. менің 
жамиғатымның тұла бойында сол хан көтерер қасиет қай 
белгісімен нышандалып жүр? Өсер бала неге әуес?

Олжай-ерім айтып отырушы еді: «Қоянды қамыс, ерді 
намыс өлтірер. ай, айпара-ай, осы намыс құрғырың кеміктеліп 
мүжіліп барады-ау».

Олжай-ерім сөзін осылайша тұйықтайтын. Сонсоң, 
керегеде ілулі тұрған он екі өрім қамшысына, кісесіндегі нар 
кеспегіне шаншыла қарап, ұзақ ойланар еді. маған сонда ерім 
қазір қанжарын жұлып алып, өңдіршегін орып жіберердей 
елестейтін. Бірақ мен Олжай-ерім ондай пасық өлімге әсте де 
бармайтынын, қыранша қия-құзда қаза табарын білемін. Жер-
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жаһанда армандамайтын, әлде нені көксемейтін адам бар ма? 
Олжай-ерім ылғи да елінің есен-саулығын Құдайдан тілер еді.

айпара-ана көл жиектей қыр асқанда таң аппақ болып атып-
ақ калған еді. Бағанадағыдай емес серейіп жатқан далаға өң 
кіргендей. Көлден жеңіл бу көтеріліп, ептеп жайылып ауқымын 
барған сайын далита түсті. Күзгі сарғайыңқы тартқан шөптің 
басына мөп-мөлдір шық қонақтаған. Қара шапан бүркенген 
әйелдің сапиян мәсісі су-су болды. Шық суы көлбіреген етегін 
де малшыпты. маңдайынан әнтек шығыңқырап тұрған шашы 
дым тартқан. Кешегі өзі жүріп өткен сілемге түсіп келген 
жағына беттеп барады. Оның сұңғақ келген денесі сыртынан 
қарағанда не бір асқаралы тәуекелге, не бір көзжұмды өлімге 
қасқая тартып бара жатқан ананы – алып адамды елестетер 
едің. Жүрегін сыздатқан қайғы (қайғының ауыр-жеңілі бар 
ма) – болжампаз көңіліне түскен дақ түні бойы жегідей жеді, 
кұзғын сәріден жұлқылап тұрғызды, қолынан жетелеп Олжайды 
карсы алуға мәжбүрледі. Секемшіл сезім сыбырлап қойған 
жаманаттан жалтара алмай, неге болсын беркіт болуды сабақ 
еткендей. Ұл өсіріп, қыз өсірген ананың көрер уәйім-кайғысы, 
тартар сазайы, касіреттің қара бұлты торлап, күйзелер шағы 
бұл ғана ма екен? мынау қара жердің өзіндей көмпіс жаны әлі 
талай ақ табан шұбырындыны көрері хақ.

айпара-ана көлден қашаңдаған сайын соңын ала судан 
көтерілген тұман да қуа шыққан.

Дала ақыл-естен айрылып жатыр. Жым-жырт. Бейне бір 
алып батырдың ұзақ жолдан оралып, ат соғып шалдығып, 
көз шырымын алғаны секілді. Осы дала-батыр, осы мең-
зең есеңгіреген ұйқысынан мәңгі оянбай қоятындай елестеді 
айпараның көз алдына. мынау мәңгірген қазақтың жайсаң 
даласы – төрткүл дүниенің асырап алған жетім баласы іспетті. 
Ұзақты күн қой соңында жүріп, жалқы сәт мызғып, көз 
шырымын алғаны секілді. «мына ұйқы – тек жетім балаға тән 
ұйқы, – деп ойлады айпара-ана,– һәммәт боп жаралған жетімек 
осылай қол-аяғын бауырына алып бүк түсіп, бүрісіп (қаперсіз 
емес) елеңдеп ұйықтар болар. «Тәйт!» десең, зәре-құты қалмай 
зытар болар.
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Олжай-ерім айтып отырушы еді: «Елдігі жоқ ерлерді етік 
киісінен-ақ тануға болады. Олар өкшесін әрқашан кисық 
басады, олардың жұлығынан бастап жұлынына дейін қыңыр 
келеді».

айпара-ана арғы беттен құлдыраған жалғыз атты 
жолаушыны ал дегенде-ақ өз күйеуіне жорыған. астындағы 
теңбіл көгі қатты жүріс өтіп кетсе керек, болдырып ілби 
аяңдайды. атты иесі де қыстағысы жоқ. Онда да күндіз-түні 
итің-итің жүрістен жалығу, талығу бар секілді. Күні кеше ғана 
қалың көпір көш жүріп өткен даланың жон арқасы білеуленіп, 
қолдың саласы іспетті ұсақ-ұсақ сілемдер сайрап жатқан. Әлгі 
сыбай атты жолаушы осы ізді қуғындай жетсе керек.

Есік пен төрдей теңбіл көктің бел ортасында еңгезердей 
боп серейіп отырған жолаушы шынында да Олжай еді. Екі-
үш күншілік жерге ұзай ауып кеткен ел-жұртының соңынан 
із кесіп, қуып жеткені осы. Түн қатып, түсі кашқан бәдені 
калыптағыдай емес; теңбіл көктің үстіне қасқайып отырушы 
еді; жақпарланып біткен апай төсі қушық тартып, қадала 
қарағанда өңменіңнен өтетін ала көз қанталап кеткен. алып 
бір темір құрсау оранған аш аруақ секілді. ауыр азаптың, кан 
кешкен шайқастың таңдайыңды ойып түсер ашутастай кермек 
дәмін еңку-еңку жылдар бойы татып, ел намысы, жер күйісі 
үшін шыбын жанды шырқырата найза ұшына байлап, жалау 
ете көтеріп, бүгінгі жамиғат, ертеңгі ұрпақ алдындағы бар 
борышы – міндетінен құтылғысы келген ердің салы алғаш 
рет суға кетіп келе жатқан. айпара-ана күйеуі аттан түсіп 
өзіне қарай аяңдағанда ер еңсенің қатты қажығанын байқады. 
Бірақ, тәкаппар боздақ әйел алдында сыр білдіргісі келмей, 
кеудесін шалқақ ұстап қара жерді дүрс-дүрс нығыздай басады. 
Қанша нығыздағанымен, қанша кердеңдегенімен жол соқты 
шаршастың табын өзге болмаса да айпара сезетін.

– ат-көлік аман жеттіңіз бе, ерім?
– Құдайға шүкір.
Қысқаша тілдесудің – есендесудің соңын ала аз-кем бір-

біріне қадала қарап қалды да, осы көріспеген күндер ішінде 
бастан кешкен уәйім-қайғыларын айтпай-ақ сезіскен. Сонсоң 
көктеңбілді айпара жетегіне алды. Жаңа ғана ұйқыдан серпіліп, 
қыбырлай бастаған ауылға беттеген.
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Көл жақтан қоңылтақ жел тұрып еді, әлгінде ғана ыдырап 
сейіле бастаған тұманды оқыс айдай жөнелді. Қоғалыда шөгіп 
жатқан қоп-қою тұман қозғалып, түйдектеле-түйдектеле жел 
ырқына көшті де, ол да жағаға жармасты.

Олжай мен айпара қалың тұманның арасында қалды. 
айпара айтты:

– Екі баланың тым құрыса бесігін тартып әкеткенің оң 
болған екен, ерім. Әйтпесе ырымға жаман ғой.

– Қайдостың өлгенін сезіп қойғаныңды біліп едім, айпара. 
Қайтеміз, халық басына қара бұлт болып торлаған зауалдан 
көрмесек... мені қинайтыны – жау қолында қалған әйелі мен 
екі баласы.

– Әйелін қойшы. «Қандай мықты деген әйел күйеуін бір-
ақ жұма жоқтайды» деп, өзіңіз айтып отыратұғынсыз. Екі бала 
– екі тамшы қан. Жау қолында қалғаны сол қанның бұзылғаны 
да.

– менің ойым да осы айпара.
Олжай ауыр күрсінді. айпара селк етіп, күйеуіне шошына 

қарады да, тіксіне сөйледі:
– апырай, ерім-ау, күрсіну мен жылау әйел затының несібі, 

ерлер үнсіз азап шегеді,– деп, өзіңіз айтсаңыз керек. Сіз қатты 
өзгеріп кетіпсіз. Іштей таусылмасаңызшы, сізге үйлеспейді ол 
қылық, бәрі де ұмытылар. Өмір деген мынау тұман секілді емес 
пе. алдың ашылып, артың қымталып отырады.

– Әй, айпара-ай, мен де осыған қиналып келемін-ау. рас 
айтасың, өмір дегенің тұман, тек шыр айналаңды шырмап 
– от орнындай жерді ғана болжай аласың. алдыңда не күтіп 
тұр, білмейсің, өткеніңде не пайда, есте қалмайды. Бірақ осы 
қалың тұман сейілгендей болса, мынау жүдеп-жадаған қайран 
қазақтың болашағы жалаңашталып, бұрынғысы қуарған қу 
сүйекке толып қалса қайтер ек.

Тұман айыққанда атасы басқа алашқа көрінер сиқымыз 
қайсы, етегін ашып күлсін.

«арғымақ аунаған жерде түк қалмай ма?» Бірақ айпара бұл 
ойын айта алған жоқ.

айпара күйеуінің бұл пікірін құптағысы келмеген. 
Күйеуінің пікірі қанша ағат болса да, қарсы тұрып, теріске 
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шығармайтын. Бекер екенін біле тұра үндемеуі – құптағаны 
емес, ел қорғайтын ердің сағын сындырып, алтын басын 
пәтуасы жоқ қытымыр қаңқу сөздермен мәңгірткісі келмейтін. 
Ер адамның барын асырып, жоғын жасырып отыру; ер 
адамның алдында сүйреңдей бермей инабатты болу, әмбесінде 
ізгі жүректі кешірімді кеңсалқар болу әйелдің борышы деп 
түйетін: айпара-ана Олжай-ерінің ернінен шыққан әр сөзді 
пір тұтып, азаматты қадірлеуді келіндеріне сабақ ететін-ді. 
Жоңғармен арадағы қырғын соғысты көреген ананың әлгі 
ерлер турасындагы пиғыл-ниетін дұрыстыққа жорыған.

Күншығысқа беттеген қаралы көштің дені жесір қалған 
қатындар еді. Қай-қай соғыстың да азаматтарға тартар еншісі 
осы.

Олжайдың келісі тым төтенше болды ма, дүзге шыққан 
бірер ақ жаулықты әйелдерден өзге жұрт байқамай қалысты. 
мына арып-ашыған сықпытымен ел көзіне көрінуге Олжайдың 
да зауқы шаппады. Қанжығадағы арқалығы сүйектен жасалған 
бесікті шешіп алып, көк теңбіл аттың ер-тоқымын сыпырды да 
отқа жіберді. Іші бұраудай боп тұрған ат жата калып ары-бері 
аунап түсті. Сілкініп-сілкініп алды. Татыларша жер иіскелемей 
басын қаздита ұстап, қырға желіп кетті.

* * *
Қоғалы көлдің жағасына ұзақ аялдамай күні ертең қайта 

көшетін болған соң аз күнгі қоналқыға бола Олжайдың тоғыз 
қанат ақ ордасын тікпей, тоқалы Дариғаның алты қанат 
отауында отыр еді уақытша. Бұл отау Олжайға амандасып, 
Қайдос өліміне көңіл айта келген адамдарға таршылық жасады; 
қысқа есендесіп, «Қайдостың иман байлығын беріп, алдынан 
жарылқасын» деген сықатты сөздерден соң ізінше шығып 
кетісетін. Тобықтының игі жақсылары, ендігі қалған атқа мінер 
ер-азаматтары түске дейін толық келіп біткен. Неше күн бойы 
сүйретпеде салдыр-салдыр шайқалып, әбден пісіліп, бабында 
тұрған күздің таңасқан жарау сары қымызы да сарқылуға 
айналған. Түс әлетіне дейін үш рет еселеніп, ет әкелініп, 
сүрі араласқан жас еттің тоғын басу үшін шара-шара езілген 
құрт ішілді. Бұдан сон, бас ауылдың ақсақалдары Қайдостың 
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жаназасын осы жерге шығарып, ескі ырым бойынша кісі 
бойындай ағашқа жерлеудің бар рәсімін жасап, асын беруді 
ұйғарысқан.

Түстен кейін кісі аяғы саябырсыды да, айпара-ана мен 
Олжай оңаша қалысқан. айпара-ана ұзынды қаракеш көзіне жас 
алған жоқ. Дариғаны бас қылып, келін-кепшіктерін қаз-қатар 
отырғызды да, көңіл айтуға келген қатын-қалашты соларға 
көрістірді. Таң атқаннан бермен із құрғатпай көңіл айтып, 
кіріп-шықкан екі жүз қаралы кісінің бірде-бірінің аузынан 
«артының қайырымын берсін» деген тілеулі сөзді естімегеніне 
қайран қалды айпара. Өзі осыған пәлендей мән бергісі келмесе 
де, іштей елегізіп, жарым көңіл отыр еді. Олжай болса қаз-
қалпында: жауар бұлттай түнерген, қабағын ашпастан салқын 
ғана есендеседі, салғырт қана тіл қатады.

айпараның көкейін кескен Қайдостың өлімінен гөрі, 
дұшпан қолында қалған егіз ұл-тұғын. Өлмектің артынан өлмек 
жоқ, өзекті жанға бір өлім. айпараға қан сасып жатқан ұрыс-
талас таңсық емес.

– Ерім, Бөкенші мен Борсақты алып келудің айла-шарғысы 
жоқ па? – деді күйеуінің бетіне тура қарай алмай имене сөйлеп. 
Олжай кесіп айтты:

– Жоқ.
айпара-ана: «мен сенің қара қазандай кеудеңнің сол 

қара қазандай бұрқ-сарқ шам шақыра шамырқанып, қақырап 
жатқанын түсінемін, Олжай-ерім. Бір түмен жігіт пен 
Қайдосымнан айрылдың сол екі жылбысқаны құтқарамын 
деп. менің сауалым тығырықка тірелген сені «ал қапияда жол 
тауып көрші» деп сынау емес, суға кеткен тал қармайдының 
кебі еді. Қарайғанда не калды – қамыс калды, өр тұлғаңда не 
қалды – намыс қалды. Буынсыз жерге пышақ ұрып не етейін, 
екі немереңді ойлап, бас қатырма, ерім. Ендігі тілек, мынау 
сең соққандай сенделген елдің басалқасы болып, өзің көксей  
беретін не Ұлытауға, не Шыңғыстауға есен-сау көсемдеп 
бару болмақ. Хан Шыңғысқа жеткенде хан болмайтының 
белгілі, ырыққа көнбей, ықтасын таппай жосыла көшкен жұрт 
қайғысыз қара суға семірген ел бола ма деген ниет қой. Бір 
жылда жетерміз, жүз жылда жетерміз, мүмкін сол көксеген 
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жерұйыққа жете алмай жер жастанып та кетерміз. Пенде деген 
әмісе бір үміттің жетегінде жүріп өлмей ме. Байғұс сіздің 
шешеңіз, менің енем, әбден кәртейгеңде үйден каңғып шығып 
кетіп, тарғақ қуып өлмеп пе еді. Құдай-ау, ауыл сыртындағы 
қалың шөпте секектеп жүрген тарғақты ұстаймын деп жас 
балаша қуа беріп, қуа беріп адасып кетіп еді-ау. Әлде алжыған 
енемнің көзіне әлгі тарғақ жалқы сәт елестеген бақыт құсы ма 
екен.

Бақыт құсы бұл елдің қолына өңі түгіл түсінде қонбайтынын 
қайдан білсін, бейшара... Бірақ, топырағы торқа болғыр енем 
менің бетіме – «әй» деп ажырая қарап көрген жоқ. Жалғыз-
ақ көз жұмар сәтінде: «Келін шырақ, Олжайымның бетінен 
алма, азамат қой, көзіне шөп салма» деп, екі тілек аманатын 
қалдырып еді. Еркегі жұмбақ айтып, әйелі шеше алмай жатса 
қандай жарасымды, ал енді «қатын айтқан жұмбақты күйеуі 
шеше алмаса киын-ақ. Олжай-ерім, сіз бен біз жұмбақ айтысып 
көрдік пе. Екеуміз шеше алмайтын не бар еді. Шатқалаң 
шақта сені қинайтын намақұл сөз айтпаймын да. мұным от 
басының берекесінен туған қаймығыс емес, қалың дөңсеңнің 
жуан ортасында жүрген ер еңсеңді жасытпаймын дегенім. 
Сенің жез бауыр қамшың әйелді тезге салу үшін емес, еркектік 
қасиетіңді танытып, жауынды жасқау үшін жасалса керек. 
лайым кейінгі қалған келіндер осымды лайық тұтса етті... Жау 
қолында қос ұлан қалды дегенше, жаныма жазылмайтын жара 
түсті десеңші. Сарманымды шақырып, қанша қақсағаныммен 
жоңғарда қалған қарақтарымды қайтарып, үйіріме қоса алам 
ба; тым болмағанда тірі қалдырып, жаудың итіне талатқанша 
өлтіріп кету керек еді. Олжай-ерім, бойында шыбын жаны 
болған соң ерте өлімге қимады білем сәбиді. мен қиямын, мен 
құрбандыққа шаламын.

Бүйтіп, Олжай-еріме емініп отырғаннан түсер пайданың 
реті бар ма... Елге дабыра қылмай-ақ епті есебін табармын... 
Іргелі жауды күшпен қорқыта алмайсың, қорқытқанымыз 
сол ма, екі баласын құтқарамын деп жүріп өзін оққа байлап 
берді емес пе Қайдос. Іргелі жауға көрер көзге елеусіз дәруіш 
керек. айламен істелген іс қоянды жымынан алар. Көз 
қытықтатпайтын ескерілмес бала-шаға аттандырған ләзім. Егер 
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менің көзім алдамайтын болса, қос сәбиді алып қашу үшінші 
ұлым Жандостың қолынан келсе керек. Екеуін құтқарамын деп 
жүріп, төртеуінен айрылармын ба? Тәуекел деп тас жұтсам 
– тамағыма тұрып қалар ғой. Көзі жайнап тұр, әй сол ұлымнан 
шығады. Дегенмен шақырттырып, сынап көрейінші өзін».

айпара-ана үй босап, оңаша қалған сәтінде Жандосты 
шақыртты.

Жандос айпараның ат жалын жаңа ғана тартып мінген 
үшінші ұлы. Екі көзі қарақаттай, сүйегі кесек, бітімі шомбал 
қара бала. Сынаптай жылпылдап, бір орында меңірейіп көп 
тұруды білмейтін қағылез. Түр-түсі Олжайдан көрі айпараға 
ұқсас. Олжай отауына именбей емін-еркін кіретіннің бірі осы. 
Бұл ретте де қас қақтырмай сумаң ете қалып еді, айпараның 
қолынан тәспиығы түсіп-ақ кетті. Шешесі қапелімде сусытып 
алған тәспиығына ұмтыла бе-рем дегенше, барыстай ырғып 
келді де, одан бұрын қағып алып, саусағына іле қойды. Ұлының 
осыншалық шапшаңдығына аса риза болған ана ақырын ғана 
жымиды да, маңдайынан иіскеді. Жандос орынсыз еркелікке 
жеңдірмей бойын тез ширатып алып, әкесінше малдас құрып 
«не айтар едіңіз» дегендей айпараға шаншыла қарады. 
Сезімтал ана ұлының бойынан өзгеше бір тосын қылықты, 
ерте есейгендікті байқап, осы ерте есейістің бар себебін – 
бұлаң құйрық заманнан іздеді. Ойын баласына ой салған қалың 
Тобықтының азып-тозуы, күркірей өтіп жатқан күйзелісті 
жылдар еді.

– Балам, сен түсіңде әсіресе нені көп көресің? – деді айпара 
салқындау сабырмен.

– Сені, – деді Жандос іле жауап беріп.
– Сонан соң?
– Былтыр ботасы өлген маяны.
– Содан соң?..
– Содан соң түсімде ылғи жылап жүрем. айтқандайын 

кеше түні Бөкенші-Борсақ кірді. Ит еміп отыр. айпара тіксініп 
барып: – Жә, жетеді! – деді. – Санға біткен бір толарсақ барын 
білесің бе?

– Білемін, бірақ сол санның бір тобығы да бар ғой.
– Ендеше толарсақ Қайдос та, тобығы – сен. мына менің 
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тар құрсағымды кеңітіп, тас емшегімді иітіп өскен төлсіңдер. 
Қайдос адал өліммен аттанып кетті. Бұл жалғанда кім қалмақ. 
Өгізге туған күннің бұзауға келері хақ. Оман дарияның 
ортасында қаңғи аққан салынды сияқтымыз... Сол Қайдостың 
әлгіндегі өзің айтқан «ит емген» екі ұлы барын білесің... Оларды 
да шешесі тасқа тауып, қасқырдың бауырына телімегені рас...

– Әулие шеше-ау, тоқ етерін айтыңызшы?
– Әй, ақыр заманның баласы-ай, тоқ етері керек болса – сол 

екі ініңді «ит емізбей» алып кел.
– мақұл.
– Кесіп айттың, ойлан.
– Кесіп айтқаным – шешіп айтқаным. Осындай бір киелі 

сапарға шығарымды сезгендей алағызып, іштей дайындықта 
жүруші едім.

– алдыңнан жарылқасын, балам. Көп айтып, аз айтып 
ескертерім – әкеңнің сапияннан тіктірген жұмсақ қоржынын 
беліңе буа кет. Көш сені тоспайды. Қайда аттанғаныңды басқа 
түгіл, әкең де білмесін. Ұлы істі үндемей тындырар болар. 
асығыстық – қатер, жаныңнан тастамайтын жалқы жолдасың 
бар, қысылғанда медеу, сүрінгенде сүйеу болсын, ол – сабыр.

 
* * *

Түн еді. ай бар еді. аспан таза еді. Сол түнгі, сол аспаннан 
сол ай мұңды да сабырлы нұрын салқын ғана төгіп тұрды. 
Қоғалы көлдің беті жыбырлап, жағасында жайрап жатқан 
қалың елдің ақ тілекшісіндей мінәжат айтады. Сол мінәжатты 
қамыс арасынан оқта-текте естіліп қалатын әупілдектің 
қоңыр үні қуаттайтын. Саябыр тауып, салқам жатқан дала 
ай сәулесіне шомылып, маңқиып түн тыныштығына бой 
ұсынады. Қойнын ашып, төсін керген жалпақ даланың 
толықсып, бір сәт тыныстауын жел екеш – жел таңсық 
көргендей: үзіліп-үзіліп майысып керімсал соғады. Әр үйдің 
есігі ашылып-жабылған сайын жер ошақта қоздап жанған 
оттың жарығы жалт етіп қалады. Жалт ете калған от сәулесі 
жалт етпе қазақтың өміріндей, арман мақсұтының жыртың-
жыртың шырақшысындай. Тымық ауаны тілгілеп, сумаңдаған 
жел шидім-шидім шилерді бас салып жұлмаласа, сыңсыған 
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әлсіз үн шығарады. Сыңсыған нәзік әлсіз үн мынау қазақтың 
тауқымет сүргініне қарсы тұра алмай, жан жарасы ашығанда 
айтар хош-хошы, жан-жарасы сыздағанда айтар тәсіліміндей; 
өлімсіреген үн шығарып мәңгі сарғайып тұратын шилер 
– мынау қазақтың бақилыққа ұласар сартап сағынышындай; 
бірақ шидің басы үнемі сарғыш тартып тұрғанымен түбінде 
жап-жасыл қияғы бар-ау, оған көз жұмбай жасауға болмас 
керек... Сонда әлгі жел тербеген шидің сыңсыған үні болымсыз 
бір үміттің, болымсыз бір мұңлы арманның, болымсыз бір ашу-
кектің күндердің күні тұтанып, тұлан тұтарын, күндердің күні 
күркіреп-сарқырап шамырқанар, шабына от түсіп шамданар 
жамиғаттың басынан бағы ұшып, қолынан дәрмені кетіп, 
қансырап жатқанда айтар жырындай; оқта-текте шәу етіп қалар 
заржақ иттің үні үлкен қауіптің хабары емес, айтақшысына 
жағынудан шыққан қоқанлоқы ғана. анда-санда әлгі ұйыған 
меңіреу түннің тыныш күйін алакөз боп тебіскен азбандардың 
арқыраған дауысы дір еткізіп бұзады. Әлгіден бері Жандостың 
қолынан жетелеп, ләм деместен келе жатқан айпара мырс етіп 
күлді де: «Қасаң байтал екі айғырдың арасын ащы қылады» 
деуші еді. Екі елдің арасын араз қылатын да «бақталастық» 
деген байтал-ау»,– деді күбірлеп. Жандос бұл сөзді толық ести 
алмай қалды. Ол өзімен-өзі боп оңаша келе жатқан. Әйтеуір, 
бар білетіні, шешесі мұны қауіпті сапарға шығарып салмақ. Ол 
сапардан оралар-оралмасы екіталай. Балиғатқа толмай жатып 
осыншалық қатты сынға түсем деп ойлап па еді. асау үйретіп, 
өзі кұралпы баламен жарбаң-жарбаң күрескені болмаса, қотан 
басынан қозыкөш ұзап та шыққан жоқ. ащы мен тұщыны, 
арзан мен қымбатты парықтап көріп пе. Қабырғасы қатып, 
бұғанасы бекімей-ақ көктей орылып, өлім мен өмірдің дәмін 
татқалы барады. Жандос кешелі-бүгін-ақ кәдімгідей есейіп 
қалған еді.

Бүгінгі маужыр түннің жұмсақтығы соншалық, айлы 
сағымға оранып, кілкіген аппақ тылсым дүниенің тұңғиығына 
шым батып, жүре бергің, жүре бергің келеді. Жүре берген 
сайын өмірге деген құштарлығың артып, алдында ақсақ 
киіктей қашып бара жатқан сағым арманына ұмтыла түсесің. 
Ол сені әзәзілдей қол бұлғап шақыратын. айлы түнде жалғыз 
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жолға шықсаң жым-жырт боп сұлаған дала – жылаған дала 
ырқыңнан тыс көнімпаз күйге бөлеп, өлім тыныштығындай 
мәңгі тұнжыр иірімге салып, шырқ айналдырып, мең-зең, 
дел-сал шапағатқа бөлейтін. айлы түн астында маңып бара 
жатқанында сонадайдан мүлги салбыраған көгілжім мұнар 
жақындаған сайын кашаң тартып, сайтандай елбектеп тұрар. 
Жандостың есіне қатты жауған нөсерден соң пайда болар 
қызылды-жасылды кемпірқосақ түсті. Кемпірқосақ қол созым 
жерде уықтай иіліп тұрар еді. Тамам баламен бірге жүгіріп 
жетіп, ұстап алмақшы болатын. Сонда әлгі шұғыла, арғы төбеге 
секіріп шығып кетер еді. мұның өзі де мынау елдің тірлігіне 
ұқсайтынын Жандос қайдан сезсін. ата-бабасының сағым 
қуып, саңдалып өткенін қайдан білсін. Өзі іспетті сол сағым 
тірліктің, сағым бірліктің ағайындарына да еңку-еңку жылдар 
бойына ұстатпайтынын, ұстаймын деп жүріп азып-тозып 
жер қойнына кіретінін қайдан білсін. ақ сәулеге оранып, қол 
ұстасып, қыр асқан ана мен бала қаранасыр даланың ең соңғы 
үмітін, ең соңғы базарын арқалап бара жатқандай еді.

айпара-ана ұлының бетінен сүйген жоқ. Кең бітімді 
маңдайынан бір иіскеді де: – ал, балам, жортқанда жолың 
болсын, жолдасың Қыдыр болсын, екі баланы тірі алып қайта 
алмасаң өлтіріп кет, – деді. Жандос үнсіз басын изеді. Сосын 
жүз қадамдай артына қайырылмастан атын жетелеп жөнеле 
берді де жалт бұрылып: – Хош! – деді. Енді ана үнсіз тұрған еді. 
айпараның қош айтқысы келмеді. Оның есен-сау оралатынына 
сенген. Сенбесе жіберер ме. Ол Жандос қыр асып көзден 
ғайып болғанша үнсіз, ұзақ тұрды соңынан қарап. Сырттан 
қараған адам айпара-ананың бұл тұрысын анау қауіпті сапарға 
аттанған баланың жарылқаушысы, мынау ақ селеу даланың 
сақшысы дері рас. Ұлының соңынан қарап қалған айпара-ана 
алғаш рет өзін сергек, бұрынғыдай емес жеңіл сезінген. Олжай-
еріне айтпай өзі біліп істеген ұрлық ісінің алғашқысы осы-тын. 
Әйткенмен, көңілінде лоблудан гөрі, жұқалаң ғана қуаныштың 
хабаршы сәулесі кезіп жүргендей еді. Көптен бері зіл болып 
басқан ежігей мұңнан шым-шымдап сейілткендей болған да, 
әлгі, тұңғыш өз көкірегін шабақтаған қуаныш сәулелері еді. 
Білмеген адам айпара-ана шоласыз ғұмыр кешіп келедіге 
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жорып, он сегіз мың ғаламда бұл кісіге тең келетін ақылды 
әйел жоқ деп топшылар. Бірақ, олар айпара-ананың қайғысы: 
айпара-ананың қасіреті һәмма халықтың зар-запыранынан 
әлдеқайда мол, көл-көсір екенін қайдан білсін.

Өзін тұңғыш рет тәуір сезінгендей болған ана сағымға 
шомылып, қаннен-қаперсіз жусап жатқан далада тұрып, қауіпті 
жол – қан кешуге аттандырған ұлына арнап бата берді. Әлгінде 
Жандостың көзінше ақ батасын бағыштамағаны – көңілі 
борпылдақ жас баланы босатып алам ба дегені.

айпара-ана: айпара-ана құбылаға бетін бұрды да: «О, 
алла тағала! менің күнәһарларға жападан-жалғыз аттанған 
ұлыма рахманың түсіп, жортқанда жолын қыла көр. Құдыреті 
күшті жарылқаушы ием, сенің қолыңнан келмейтін іс жоқ. 
Құлынымның жолын оңғарту үшін ешбір рәуәяттің себі 
тимейді.

Болайын деп бола алмай болдырып жүргеніміз – сенің 
кәрің емес, ақыл-таразысына тартып карасақ – басқа біткен 
бағымызды өзіміз шайқап жүрсек керек. Дарқан өміріміздің 
қызығы кетіп, шыжығын қалдырмаймын десең, алла тағалам, 
мынау қойдай өріп, жылқыдай жусап жүрген халқыма анау киелі 
сапарға аттанған кенжеме – қара қылды қақ жарған әділдікті, 
бір-бірін оққа байлап бермейтін қимастықты, шүленсіп 
өтер кең пейілді, бабасының күнәсін баласы жуар намысты 
бергейсің. Білемін, бұл пәниде ешкім қалған ба. мен де өлемін. 
Сен қаласың тек, сен қаласың... Сонда бізден тараған ұрпаққа 
– басына қайғы-қасірет түсіп, одан құтылар шамасы сарқылып 
сандалып отырған шағыңда, құдыретіңе басын игіз де, тәубесін 
есіне түсір. Тәубесін есіне түсіргенің – тас жұтатын тәуекелшіл, 
әрі өз тағдырын өзгеге қолжаулық қылып, рәсуәләтпай- 
тын кекшіл қылғайсың. Егер менің халқым қай пайғамбардың 
үмбетіне бағынарын білмей тығырыққа тірелсе, егер менің 
халқым жер ортасы көктөбеде қаңырап қалса... тезге салатын 
да өзіңсің... Шариғаттың шарты бойынша, әр адам өз өмірін 
сақтауға міндетті, ендеше мен он екіде бір гүлі ашылмаған кенже 
ұлымның тілеуін – өзімді құрбандыққа шалып тілеуге әзірмін. 
О жасаған ием, білесің ғой, мен сенен бес уақыт намазымда 
құбылаға қарап басымды сәждеге тигізем де үш ұлымның тату-
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тәтті ғұмыр кешуіне шарапатың тиюін жалбарына сұраушы 
едім-ау. Сонда менің көкейімнен аңыздарда айтылатын: туған 
екі ағасына жақсылық жасап, бірақ сол жақсылығы өзіне 
жәбір-жапа шектіріп, құрдымға кеткелі тұрған кенже ұл иттен 
жақсылық көріп, соның арқасында байығаны, өзі жетіп алған 
соң екі ағасын торға қамап, әлгі итке лағыл тастың тоғызын тізіп, 
қарғыбау таққаны, алдына алтын табаққа кұйып ас қойғаны, 
иттен қайтқан қалдықты екі ағасына бергені әсте кетпейтін. 
мен өз-өзімнен тітіреніп шошынатынмын. Сонда менің қан 
жұтқан жұртым көз алдыма алып қара нардай, мынау есінеп-
құсынап жатқан сайын дала сол кара нарды сойып, сыпырып 
алып шелдеп тастаған терісіндей елестейтін. Уа, жаратушы 
жақсы ием, ұлым ғазиз істің жолында шейіт болса арман не, 
елімді сойқан соғыстан, дұшпанға таба қылар жаманаттан 
аулақ қыла гөр. Көз жасын көр қазақтың, әумин!»

* * *
Дала. Дала. Дала. Үш қайтара айтқан сәлемдей. Бала. Бала. 

Бала. Үш қайтара жолдаған сәлемдей. Дала һәм бала. Егіздің 
бір-бір сыңары тәрізді; дүр қыздың, хас сұлудың қос бұрымы 
секілді; жалғызын қайтпас сапарға шығарып салып тұрған әзиз 
ананың қос жанары секілді; аруананың қос өркеші секілді; 
көк төсінен сусыңдай ұшқан қос аққу секілді. Бәр-бәрі де 
егізден, егіз ұғымды білдіреді. Бәр-бәрінің де бір-бірінсіз күні 
жоқ. Балталаса да айрылмас қосарлар. Егер осы қосақтарды 
айыршы, ғұмыр бойы арылмайтын күнәға батарсың. Ондай 
күнәға батқандар аз ба. Ондай күнәһарлардың халық лағнетіне, 
халық кәріне ұшырағандары аз ба. Дүние, жалғанда сыңарынан 
айрылғаннан қасірет бар ма?!

Жандос Терісақкан өзеніне иек артқанда таңнан хабар 
сезіліп еді. Түнгі таусылмастай боп көрінген жалпақ дала 
сары жонданып, қылтима-қылтима қыраттарға ұласа баста- 
ған. Сыпыра ақ селеу жамылған жердің өңі біртіндеп 
қызылкүреңденіп, биылғы күздің әдеміленген бір бабында 
тұрғанын аңғартқан мұқым өңір жолақ-жолақ ақбоз кейіптен 
шаңқан ағарыңқы түске ойысқан сайын киік жонданған 
адырлардың құз жаққан алакүрең бояуы көзге ұра бастады. 
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аспан таза, пейілді де ашық еді. Сол таза аспанды азан-қазан 
етіп мың сан қарғалар ұшады. Қара шегірткедей қаптаған 
қарғалардың қарқылы мынау ұйқысынан енді-енді ғана 
оянып талықсыған күйінен серги бастаған даланы уақсыз-уақ 
мазалағандай еді. Таң шығы мал баспаған қуарыңқы шөптің 
басын там-тұмдап қана дымдағаны болмаса, малшынған суға 
шомылдыра алмаса керек. Неше күннен бері қабағы жадыраңқы 
тұрған ауа райы уағы жетіп әбден піскен пішенді қаңсытып 
тастаған сияқты. Белінен морт-морт сына бастаған қурайлар да 
күзгі шақтың созалаңдап алатын ізгі ақ жауынын сағынғандай; 
ертеңгілікте майда самал үп етсе болды – сырнайлап қалатын. 
Тұрақ таппай ауада қалқып жүрген мизамдар да биылғы күздің 
аса жайлылығын білдіреді.

Есік пен төрдей тұрықты қара қасқаның үстіне қонып 
отырған кара бала түні бойғы ұйқыға жеңдіре бастады білем, 
екі беті жүдеу тартып, қайта-қайта есінеп-құсынап келеді. 
Оның дидары бір-ақ күнде есейіп, бір-ақ күнде кіржиіп салқын 
тартып кеткендей еді. Кеше шешесінің меселдесін қайтармай, 
ет қызуымен шығып бүгін жалғыздықтың, жол соқтының азабы 
алдынан дәміл-дәміл кес-кестей бастағанда ендігі сапарынан 
іштей іркіліңкіреп келе жатқан. Екі түменмен ала алмаған 
жоңғардан екі бірдей баланы ұрлап алып шығу, көзді жұмып 
көлге секірумен бірдей. алып шыққанның өзінде ит арқасы 
қиянға ұзап кеткен көшті қуып жете ала ма. Қуып жеткен күнде 
емшектегі егіз ұлдың аман-есендігіне, кірпігін қимылдатып 
өлтірмей жеткізетініне кепілдік бере ме. Бәрі де тұманды, 
бұлыңғыр дүниелер. Дәл осы іс қолынан келсе – көзсіз ерлік 
емес пе?

Жандос қара қасқаның басын тежеді. Созалаңдай аттан 
түсіп еді, өне бойы салдырап ұйып қалған екен. аяғын түзу 
баса алмады. Екі қара саны сыздап удай ашыды. Қара-қасқаны 
отқа жіберді. Өзі үйдің орнындай қына басқан жалпақ қара 
тастың үстіне сұлай кетті. аспанға қарады. Көкпеңбек түпсіз 
тұңғиық мұхит іспетті шексіз де шетсіз екен. Таңдайы кеуіп 
шөліркегенін сезді. Жанторсығын шешіп әкеп сусын жұтсам 
ба деп әлденеше рет оқталды, мойны жар бермеді. Қатты 
шаршаған екен. Көзін жұмып көріп еді ашыды-ай. Сосын көк 
күмбезін тесіп жіберердей тым-тым ұзақ телміріп жата берді. 
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Ол аспанда қарқ-қарқ ұшқан қарғадан өзге еш нәрсе болжай 
алмады. Осы өңірдің қожасы тек қарғалар секілді. Тым болмаса 
жемтік аңдыған қарақұс та шалынбады-ау көзге. Жандос 
шешесін ойлады. Шешесін ойлап еді: ұлым қайтарыңда 
адасып калма, барар жолында әр жерге тас үйіп белгі жасап 
отыр, біз де бір-бір уық шанша көшерміз,– деген сөзі түсті. 
атып тұрды да қожыр-қожыр қой тастарды жия бастады жан-
дәрмен. Қарасүмек болып терледі-ай, сонсоң қара қасқаның 
ер-тоқымын сыпырып алды да, шідерлеп қойды. Енді бір сәтте 
көзіне ұйқы тығылып мызғып кетіп еді...

* * *
Жандос көзін ашқанда бас терісін сыпырып алып қаңқасын 

қалдырған қу бастың өзіне қарап ырсиып тұрғанын көрді. 
Қайта талықсыды. Енді ол көзін мүлдем ашпауға бекінген. 
Дегенмен сау көз қаншама тас қылып жұмсаң да түбі бір 
ашылмай қоймайтынын білді. Тістенген күйі, тәуекел деп, тағы 
да айқасқан кірпігін көтеріп еді, тағы да тісі ақсиған ку басты 
көрді. Жандос өзін мүңкір-Нәңкірде жатқандай сезінген. 
алғаш есі кіресіл-шығасыл жатқанда осының бәрін түсіне 
жорыған. Оның көз алдына күллі әлем сап-сары болып, қуарып 
қалғандай, тіпті әке-шешесі де осы сарғыш түске боялып, есекті 
теріс ерттеп мініп, бұған мойын бұрмастан өкпелей тартып 
барады ғой. Құлағы шыңылдады. «Қай құлағым шақырды?» 
«Сол құлағым». «Жамандаған кім екен?» «Шешең». «Жоқ-
жоқ, ол емес, ол өлтірер, бір-ақ туған баласын ғайбаттамайды». 
Әлдекімдердің қарқ-қарқ күлген дауыстары, жылқының 
кісінегені естілді. «Құдай-ау мынау қара қасқаның кісінесі ғой. 
И-и, жануар-ай, ашығып қалғанын. Қой, бүйтіп қара басып 
жата бергенім әбестік, аттанайын. Әлі ұзақ жол бар алда. Қос 
інім бар. артымда ақ батасын беріп қалған анам бар... тұрайын. 
Ту, көзім неге ашылмайды? Тағы да карқ-қарқ күлкі естілді.

Ол көзін ашты. ашпағаны жақсы еді. Көзін ашып еді: 
Қазықтың ұшына қу бас шаншып, үңірейіп тұрған төрт 
жоңғарлықты көрді. Олар Жандос есін жиып, көзін ашқан 
сайын әлгі бас сүйекті көрсете қояды екен. Жандос жаудың 
тұтқынына түскенін аңғарды.
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Жоңғарлықтар жас баланы ермек қылып ұзақ ойнады. 
Өздері де мұндай «ойындарға» еті өліп, көнікті болып алса 
керек. Еңгезердей-еңгезердей төрт жоңғар торт таған жасап 
тұр. Ортада лаулатып жаққан от бар. Бірі баланың қос білегінен 
мықтап ұстап алады да, айналдырып-айналдырып әкеп, оттың ар 
жақ шетінде тұрған екінші жоңғарға шырқатады. Ол үшіншіге, 
үшінші төртіншіге... Жандос от жалынын кесіп өткен сайын 
жан даусын шығара айқайлайды. Сонда оның аузына кұдайдың 
емес, тек қана айпара-ананың есімі оралушы еді.

...Жандос енді бір рет көзін ашқанда қап-қара боп шүйлігіп, 
түнеріп тұрған аспанды, сол аспанда қарқылдай ұшқан мың- 
мың карғаларды көрді. Қарғалар мол еді. аспан жақындап 
кеткен. Ендігі сәтте найзағай ойнап, күн жарқылдады. Әлде не 
жарқ ете қалды да, көз алды аппақ болып, ізінше дүнияуидің 
бәрі қасқыр түске айналды. Тыныштық. мәңгі тыныштық. 
Әлгіндегі жарқ еткен жайдың оты ма, жаудың оты ма – онысын 
айырған жоқ. Әйтеуір, өзі лапылдаған қып-қызыл шоқтың 
ортасында жатыр. Әйтеуір өзі тірідей тозақ отына – жау отына 
өртенді. Құрым киізге оралған жас баланы жоңғарлар отқа 
тастаса керек.

Дала бей-берекет. Тағы да күркілдеп, найзағай ойнады, 
қарғалар қоналқы тапқан секілді. Жел тұрды да, танадай-
танадай тамшылар төпелей жөнелді. Жандос жанған отқа 
телміріп, ағаш тастап отырған төрт жоңғар қайқы қылыштарын 
салпылдатып, құйын-берен шаба жөнелді қостарына.

Дүниені сел қылып жаңбыр жауды. Барша әлем «ей, 
бала, өртенгенің де, өртенерің де жалғыз бұл емес» деп күліп 
тұрғандай.

Жандос: «...Есіңде ме ана, өзің айтып отырушы едің ғой,  
бүкіл жаһанды тапалап өткен Шыңғысханды шешесі жіліктің 
майын беріп асыраған. Сен мені жілік сорғызып асыраған жоқ 
едің. ақ сүтіңді беріп асырадың. Сенің алдыңдағы бақыл- 
дығымнан, бала-ау деп қомсынбай, бір түмен қолмен келіп  
әкете алмаған жоңғар сынды ата жауыңа жұмсағаның құтқар- 
майды... құтқармайды. Сен әулиесің анашым, мен осындай 
екіталай кезеңге тап болып, кіріптар болып жатқан күйімді 
әлдеқашан болжай білген шығарсың. апырай, сол жылғы қыс 
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қандай қатты болып еді, сәуір айында тізеден жауып қалған 
қардан қараспанда пайда болған зауалдай шошысып, ұлардай 
шулаған жұртқа кеңес айтып, камқор болған өзің едің. Осындай 
алапат жұт болатынын күздің қара басында-ақ бағамдасаң 
керек. Күздің қара басында: толайым әлеуметке биылғы қыс 
аса қатты боларын, ырымы жаман; жылылап шарбақтан қора 
жасап алуды сабақ еттің. Қолын бір сілтеп кеткендер де болды. 
Сонда қалың Тобықтының қақ жартысы шыбықтан бес қабат 
шарбақ тоқып, қойын соның ішіне қамап баққан. ашыққан 
қой сәуірде жауған омбы қарда далаға шықпай сол шыбықты 
кеміріп жан сақтағаны әлі есімде. Иә, мен сонда шаруа малы 
үшін әкемнің наркескені мен егеулі найзасының түкке қажеті 
жоқ екенін зердеге түйгенмін, сосын білесің бе, ана, неше күн 
сұлап ызғарын шашып ысылдап жатып алған қарлы боранға 
қарғыс айтып улап-шулаған ел өзіңе жүгініп еді ғой. Сонда сен 
маң-маң басып тысқа шығатынсың. Тысқа шығатынсың да, 
құбылаға қарап үнсіз тұрушы едің. Біраз тұрдың да көкжиек 
пен аспанды түгелдей жіті шолып өттің. Жүзіңді ызғарлы 
желге тосып: желдің өті сыныпты, жылынайын дегені, аспан 
тым-тым шымқай көк екен, көкжиек алыстап кеткен тәрізді, 
– дедің. Дедің де: қара қасқа азбанды алдырдың; жылқының 
алды-артына жіті қарап шықтың да, қысырақтың үйіріне 
салуды әмір еттің. Қысырақтың үйіріне араласқан азбан бір 
мезгіл иіскелеп, қоқиланып жүрді де, шырқ иіріп алдына сап 
айдап қырға тартқан. Үйірдің артынан қарап тұрып-тұрып 
көзің жайнап:

– ал, халайық, қазірден бастап қырға көшіңдер. Ой мен 
ойпаңда, сай мен сайлауда бірде-бір мал-жан қалмасын. 
Ертең түсте сел болады. Топан су қаптар, – дедің. айтқаның 
айнымай келген. Жұрт тегіс төбе басына шықты. Ертеңінде 
түстен кейін күн тас төбеге тырмыса шығып, шыжығанда ақ 
көрпені айкара жамылып міз бақпай жатқан дала әп-сәтте 
терлеп-тепшіп ағыл-тегіл сел қаптады. Пұшпақ-пұшпағынан 
тер сорғалаған дала күн екіндіге таянғанда түгелдей қарайып 
болды. Кешқұрым қырда тұрып кеше қоныс болған жұртымызға 
көз тастағанымызда қоқыр-соқыр, сынған науа, шолақ уық, 
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қаңсыған шаңырақ, көтерем малды іліп алып андыздата айдап 
буырқанып жатқан қар суын көргенбіз. Таудан көшкі түсіп, 
Олжай өзені таң атқанша күркіреп-сарқырап жатқан. Сонда 
сенің піріңе табынған қайран ел, жағасын ұстап, кейбірі 
шошынған, кейбірі шын адал көңілімен көзіне жас алған. 
Құдай-ау, сол бір аласапыран қым-қуыты мол, саба пісіп, тай 
үйретуден басқа ермек жоқ жылдар жылжып-жылжып артта 
– көзден таса, көңілден шет болып, бұлдырап қалған екен-ау. 
Сол жылдардың ең кереметі – туған жер, өскен елдің суын 
ішіп, жер ошаққа өз шаңырағымыздың түтінін түтету екен-ау. 
Шешемнің оң қалтасында Олжай өзектің шытқа түйген бір уыс 
топырағы әлі жүр емес пе. Біз қайда көшіп бара жатқанымызды 
және ол жердің қаншалықты құйқалығы беймәлім, жерсінеміз 
бе, әлде құндыздай шұбап қайтып келеміз бе; мүмкін, әкемдер 
айта беретін Ұлытауға тартамыз ба? Шығар күнді маңдайға 
алып, жосылып бара жатқан көш, бәлкім сендер сол жұмбақты 
жерұйыққа менсіз-ақ барарсыңдар. мен енді жоқпын сендерге... 
Өзіме де сол керек, қара басып қалғып кетіппін ғой. атаңа нәлет 
қу жоңғар, қайдан ғана тіміскелеп жүр едің сол маңды. менің 
есімде тек жалпақ көк тастың үстінде жатқаным, сосын түсімде 
тамам балалармен Олжай өзектің ар жағынан жидек тергенім 
ғана қалыпты. Үйбай-ау, мен неге өртеніп кетпей жатырмын. 
Жүрегім соғып тұр... бірдеме тырсылдайды, аузыма құйылған 
не?... Қан шығар... Құдай-ау, неге өртенбеймін мен...»

Нөсер шелектеп құйып тұрғандай.
Жоңғар жаққан от пысылдап бағана өшіп қалған.
Жандос тірі жатыр.

* * *
Қаршадай бала қып-қызыл боп ажал бүрке лапылдап жанған 

оттың ортасына түскен мезетте жарық дүниені қайта көріп, 
бұл бәтуәсіз пәнидің ыстық-суық кешуін аза бойын қаза етіп, 
сан рет бастан өткерерін қайдан білген. Ол осы бір әлекедей 
жаланған ажал атты тажалдан енді құтыла алмайтынын, көктей 
орылғанын, жанбай сөнгенін, тіпті де бажайлаған емес; бар 
болғаны, бар қолынан келгені осынау қиямет-қайымға үнсіз, өз 
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болмысында жоқ, тылсым бір ырықпен мойынсұнған. Құрым 
киізге орап-орап отқа тастап, қазақтың қайсар қара ұлының 
қалай үйтілгенін, қалай өртенерін қызық етпек боп дәмеленген 
жоңғарлардың үміті садаға кетті. Киіздің екі қабаты жанғанша 
ләм деп үн шығармай, шыдап жатқанында табиғат ана бұрқ-сарқ 
долданды да, мынау өзі жаратқан пенделердің біріне-бірі жасар 
жауыздығына шыдай алмай ағыл-тегіл жылады-ай. аспанның 
ағыл-тегіл жылаған көз жасынан от сөніп, жарқылдаған 
найзағайдан шошынған жоңғарлар баспанасына зытып еді. 
Бірақ Жандос мұндай кездейсоқ сәттілікті, тіпті де табиғаттың 
құдыретіне сайған жоқ, өз шешесінің піріне жорыған. Өз 
шешесін әулие санайтын ол шырқырап отқа қақталып 
жатқанымды сезді де, аллаға жалбарынып мені құтқарды деп 
ойлады. Кім білсін, солай шығар, әйтеуір сезімтал айпара-ана 
Жандостың қатты қысылғанын құмалақ ашып білгені рас!

Осы күні кешке дейін жауын болды. Осы күні жоңғарлар 
шатырларынан шықпады. Осы күні қасы, саусағының әр жерін 
күйік шалған Жандос кірпігі қимылдап әлсіреп жатты. Күн 
ұясына қонып, апақ-сапақ уақ туғанда үстіндегі күймей қалған 
киіздің орауын жазып, тірідей киген кебіннен сытылып шыққан. 
Басы айналып, көпке дейін есін жия алмай отыр. Башпайлары 
удай ашиды. Башпайларының удай ашығаны есіне шешесі 
тапсырған аманат түскенде сап болып, шыбын шаққан құрлы 
болмай атып тұрып еді. Ол өлмей қалғанына қайран қалған жоқ. 
Ел-жұрты, ақ сүтін емізген анасы алдындағы борышын өтеу 
үшін әлі де сан рет тірі калатынына, әлі де сан рет жағасына 
жармасқан жауын кеудесінен теуіп, жұлқысатынына имандай 
сенетін. Әлгінде ғана оттан шыққан Жандос енді бойын суық 
ұстап, жаурағанын сезді. Бойын суық ұстап тоңазығанын  
сезбес те еді, түстіктен салқын жел тұрып, жауыннан соңғы 
күзгі аңғар құлази бастаған. Бұл жақта күзді күнгі түн сойқанды 
өтетін. Қабағын қарс жауып түнерген аспаннан таң атқанша 
сырғақ жауып, итше ұлыған жетім желі болушы еді. Кейде 
сырғақтың арты қарға айналатыны бар, қар күн көтерілсе 
жылбысқалана еріп, ылжырап жатар. Бүгінгі түннің сыңайы 
сол түні бойы асау аттай мөңкіп өтер алапатын аңғартты. 
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Іштей қуанғаны – мазасыз түн қалмақтарды айдап қостарына 
тығатыны сөзсіз-тін. Ендеше Бөкенші-Борсақты сездірмей 
алып шығудың ыңғайлы сәті осы. Тек бел шешіп, бекем кіріскен 
ләзім.

– Қай үйде екен?
– Қай үйде болушы еді? анау бір маңқиған ақ ордада 

болар...
– Күзетші бар ғой.
– Күзетші де пенде. Таң атқанша көз ілмес дермісің.
Қалмақтар қосы өлі ұйқыға ойысқанда Жандос еңбектей 

жылжып ақ ордаға тақаған. ақ орда маңында айналсоқтап 
найза ұстаған екі күзетші жүр. Орданы қоршап, жусап жатқан 
екі-үш түмен әскерге сене ме, атағы күзету деген болмаса 
бейқам. Жоңғарлықтардың иті көп болушы еді, суықтан 
қорғалап жатыр ма, олар да үнсіз. Әр үйдің жабығынан әлі де 
сөнбеген жерошақтың оты жылтырайды. алыстан... тым-тым 
алыстан жылқы кісінеді. алыста, әлдеқайда түйе боздады. 
аспанды қара-құрым бұлт басып еді ғой, сол қара-құрым бұлт 
жауын толастағанымен сейілмей жер-көкті тас қараңғыға 
тұншықтырып буып тұр. Осы көзге түртсе көргісіз қараңғыда 
елбең қағып жүрген сақшылар бүрсеңдеп-бүрсеңдеп кеп 
үйдің ығына жантайысқан. Құбыладан мың бұрала соққан 
сойқанды жел өткір, әрі қарлы жаңбырлатып сабалайды-ай. 
алақаншықтана үрген желден өзге тырс еткен үн жоқ, егер әр 
қостың жақтауына құлақ түрсең жоңғарлардың қорылдай, тұяқ 
серіппей ұйықтап жатқанын сезуге болады.

Жандос осы түннің өзі үшін аса қолайлығына еркінсімей, 
сақтана еңбектейді. Жыланша жылжып ақ ордаға таянғанда 
төңірекке тағы да құлақ түрді. Түн түнегіне каншама көз 
тұндырып караса да мелшиген қою қараңғылықтан басқа еш 
нәрсе көре алмады. Жүрегі дүрсілдеп, байыз таппаған соң 
итше шоқиып, жүресінен отырды да тағы тың тыңдады. мәңгі 
түнек... тұнжыр дүние. Не деген қорқынышты! Бұдан жауың- 
мен бетпе-бет келіп, қан жұта шайқасу әлдеқайда оңайырақ 
шығар. Жандос бағана отқа өртенгенде дәл осылайша зәресі 
ұшпап еді. Кейін шегінбекке бір оқталды. Шешесі есіне түсті, 
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көзінің алды жап-жарық болып кеткендей болды. Тас түйін 
бекініп, тістенген күйі ілгері жылжыды. Қара жерді қарманып 
төрт аяқтап келе жатқанында қолына әлдене былқ ете тиді 
де, ыңырана аунап түсті. Жандос тырапай асып ұйықтап 
жатқан күзетшіге соғылып қалғанын білді. Дес берді де, әлгі 
бейшараның ұйқысы мұндай катты болар ма, міз бақпады-
ау. Жүрек тоқтатып, біраз отырған соң, ақ орданың есігін 
тұспалдады... Есік тиектеулі екен. Сипалап тиегішті іздеп еді, 
ішінен бекіткен бе табылмады. Қорылдаған қатты үн шығады. 
Жел үдей соқты. Бағанағы қыр жақтан боздаған інгеннің дауысы 
семген жоқ. Жандос ішінен екі қабаттап орап тастаған жұмсақ 
былғары қоржынды босатып, ышқырына жасырған кездікті 
алды. Кездікпен босағаның қанатқа кіріккен тұсынан сара тіліп 
қолын тығып сипалап еді, көдіре тиек-ке саусағы ілікті. Ептеп 
ағытып, есікті итерді. Қас қылғанда есік сыңсып ашылады 
екен. Жандос тәуекелге шындап мінсе керек, алғашқыдан 
гөрі еті үйреніп, буын-буыны дірілдеп-қалшылдамай беки 
бастаған. Сипалап жүріп жарма сықырлауықтың тоспасын 
тауып алды. Түкіріктеп ұзақ дымдады, тағы итерді. Тағы 
сықырлады. Қандай қорқынышты! Қарлы жаңбыр сабалап тұр. 
Ендігі сәтте ол есікті үйдегі адам қор еткен сайын біртіндеп 
итеріп, сипалап ашып ішке кірген. Ішке кіріп еді, тісі-тісіне 
тимей қалшылдап кетті; суық ұстаған балғын дене бірден жылу 
құшқанда шыдай алмаған-ды, Жандос сақылдаған тісінің екі 
ортасына бас бармағын сала қойды. Сонсоң қаны шыққанша 
шайнап отырды. Осы мезетте кімнің қай жерде жатқанын 
әбден топшылап үлгерген. Оң жақтағы іргеде үлкен төсек 
барға ұқсайды. Әлгі қорылдаған үн сол тұстан естіледі. Әр 
қорылдақтың ара-арасында жеңіл, пысылдаған үн шалынып 
қалады. Тегі әйел болса керек. Одан өзге пәлендей дыбыс 
жоқ. Екі баланың қай жақта жатқаны белгісіз. Ендігі бір сәтте 
бала қыңқылдады. Қыңқылдаған бала қорылдақтың дәл аяқ 
тұсынан естілді. Төсек сықырлады. Жандос іргеге жалп етіп 
басын бүркей сұлай жығылды. Шағи шымылдық суылдап әлде 
кім төсектен түскендей болды да, қыңқылдап жатқан балаларға 
беттегені көлеңдеді. Жандос бұл өз жеңгесі – Қайдостың әйелі, 
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анау бесікте жатқан баланы Бөкенші-Борсақ деп білді. Төсек 
қаттырақ сықырлап, қорылдақ үн сап бола қалды. Жоңғарша 
қырылдап әмір берді: «Екі күшігіңнің жағын қарыстырмасаң, 
отқа қақтаймын» дегені болар бәлкім. Бесіктегі бала емшекті 
сылпылдатып, көп сорды. Осы бір оңаша аналық күйді ол да 
сағынғандай білем. Бала ұйықтаса да төсекке беттегісі келмей 
ұзақ отырып қалды. Содан соң шымылдықты сусылдата 
орнына жатты. Қорылдақ үн қайтадан есе алды. Киізүйдің 
ішін тымырсық күй қайта жайлады. Жандос демін ішіне алып, 
бұғып жатқан жерінен көтеріле берем дегенде дәл желкесінен 
біреу міне түсті. Селк етіп барып сонда да дауысын шығармай 
қайта жығылып еді, әлгі міне түскен адамның қолы тым қатты 
емес, былпылдақ екен, жанына батырып мытыған да, ақырып 
ұрысқан да жоқ өкпедей былқылдап үстінде сұлқ жатыр. Жандос 
дәл осы жолы құтылмаспын деп ойлады. Сонда да қорқынышқа 
жеңдірмей арқасындағы жұмбақ жанның ырқына көшкен 
болды. Дәл осылай бірінің үстіне бірі мініп, үн-түнсіз жата 
беруге дәттері шыдамаса керек, Жандос ақырын қозғалақтап 
еді, арқасындағы да қыбырлап, сусығандай болды. Сонсоң 
не де болса ұстап көрейін өзі деп, қолын артына қайырып 
сипағанда шұбатылған сұп-суық сусар ішіктен өзге ештеңе 
сезе алмады. Сусар ішік адалбақаннан құлап түссе керек. (Бұл 
уақиға күлкісін келтірді). Өз сужүректігіне өзі налып, бесікке 
қарай жылжыды. Бесікке карай жылжып еді, іргедегі ағаш төсек 
тағы сықырлап, келіншектің: уһ! аллам-ай, не деген айуан еді, 
өлтірді ғой,– деп күбірлеп, ұйқысырағаны естілді. Жандос 
тағы да іркіліп қалды... Бесікке жетіп, сипалап отырып, белдік 
бауын ағыта бастағанда бағанадан бергі үйді басына көтеріп 
жатқан қорылдақ үн сап бола қалды. Жандос және бір селк етіп 
қалған. Жоңғар ыңыранып барып, ағаш төсекті ойбайлата аунап 
түсті. Бұл үй заманында Қайдостың отау үйі-тін. Жау қолында 
қалып, жоңғарлықтар иемденген. Сондықтан Жандос қай 
заттың, қайда тұрғанын жете білетін. Төсек қанша сықырласа 
да қорықпай отырғаны содан. Ендігі мезетте ол алды-артына 
қарамай, бесікті ағыта бастады. Жалпақ бесікке қатар бөленген 
баланы екі бауырына қысып алғанда бірі аздап қыңқылдап 
барып, әлдилеген соң қайта ұйықтап кетті. Жоңғар мен жеңгесі 
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өлі ұйқыда. Жандос екі баланы алып, жүрелеген қалпы қазша 
қаздаңдап, шығарға беттеді. Даладағы жел әлі ұлып тұр. 
Есікті ептеп ашып еді, сұп-суық сұр жыландай болып төрге 
шапшыды. лып етіп шығып, сыртынан жаба салды. Күзетшілер 
тырайып жатыр. Бірі күрк-күрк жөтеліп қыбырлағандай... 
Екі сәбиді қойнына тыққан Жандос бағанағы түйе боздаған 
жаққа бүкшеңдеп тарта жөнелді. Жел күшейе түсті. Самсап 
жатқан қалмақтың қалың қолы қырылып қалғандай. Ұлып 
тұрған жел әлде қайдан боздаған түйенің зарлы дауысын 
үзіп-үзіп әкеп тастайды. Сол зарлы дауыс екі інісін бауырына 
басқан Жандостың ендігі жетекшісіндей, бұдан былайғы көш 
басшысындай; сол зарлы дауыста баласынан айрылған бүкіл 
ананың жыры, ішті өртеп шығар аналық шын сыры жатқандай; 
сол зарлы үннен Жандос өзі де әзір білмейтін медет табардай 
құстай ұшып келеді. артына жалтақ-жалтақ қарап безектегенде 
айтар иманы, табынар пірі – шешесі. Қорқақты көп қуса батыр 
болады деген тегі рас-ау. Жандос қазіргі сәтте алдында айдаһар 
тұрса да именбей тура тартар сыңайда. Осы бірер күнде-ақ 
ересек адамның көргеніндей, апақ-сапақ өмірді бастан кешті. 
Ол өзін қартайып кеткендей сезінді... Бауырына жасырған қос 
сәбиі оянып, бақырып, жылап мазасын бір алса, өңменнен итере 
соққан жел ілгері басқан аяғын кейін кетіреді. Бет-аузын жуып, 
тарам-тарам аққан судың жас екені, жоқ болмаса жауын екенін 
ажырата алмады. Бусанып терлеген сайын мұздап, тісі-тісіне 
тимей кемсеңдеп тоңып келеді. Боздаған сарын әлі тыйылған 
жоқ, Жандосты жетелеп барады...

Дүлей табиғаттың балаға жасаған жақсылығы өлшеусіз. 
Жандос бұл сиқырлы күшті тағы да айпара-ананың сыйы деп 
білген.

Қалай болған күнде де осынау дауыл, мынау жауын 
– бәр-бәрі туған жердің үйренші тентектіктері ғой. мүмкін, 
жазираның төскейінде күні кеше ғана асыр салып, ойнап өскен 
ұлына пәле-жала үймелегенде жібігені шығар, әлде қиынына 
салып сынағаны шығар.

Бөкенші-Борсақ шырқырап жылап келеді. Олардың ащы 
дауысы жырақтан боздаған інгеннің зарлы үніне қосылып, 
желге мініп желіп кетіп жатыр... Желге мініп жеріп кетіп 
жатыр...
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** *
айпара-ана бұл түні таң атқанша көз ілген жоқ.

** *
Егіз баланы көтергеннен екі қоржын тас арқалаған 

әлдеқайда оңайырақ сезілді. Жылбысқа болса да жаны бар, 
тыпырлап зәрезеп қылды. Ол жауынды желдің енді басылуын 
тіледі. Тілектің бәр-бәрін орындай берер құдай қайда? Желдің 
ағымы бағанадан бетер әспенсіп алған. Жандос шаршайын 
деді. Сонда да болса боздаған үнге құлақ түре ілби аяңдап 
барады. Түйе жақыннан боздады. Бірақ дәл таптырған жоқ. 
Селді түн түйе екеш түйені де қылғытып қойғандай. Көп 
әуреге түсіріп барып желге артын беріп бүрісіп тұрған інгеннің 
сұлбасы болжанған. Сыңайы ботасы өлген аруана болар. 
Жандос мойнынан сипап еді, иіскелеп, ыңыранды-ай. Шабына 
қол жүгіртіп желінін ұстағанда тырп етпей, мекіреніп тұрды. 
Желіні тырсиып әбден сыздаған. «Обал-ай», – деп ойлады 
Жандос. Екі баланы ығына қысыңқырап құша ұстап інгенді 
сауып емшегін босатқан. «Шөк!» деп еді, ілгері ұмсынып 
барып, кейіндей шөкті. Қайырылып Жандостың қолындағы 
шырқыраған баланы иіскелей берді. Екі қары салдырап талып 
қалған екен, түйенің ығына аздап дем алғысы келді. Қалмақтар 
тым жақын, қашпаса болмайды. Беліндегі қоржынын шешіп 
алып, екі басына Бөкенші-Борсақты салды, сонсоң аруананың 
шұбатылған шудасынан кесіп-кесіп қымтай орады. «Обалың 
қалмақтарға болсын» деп күбірлейді. Ботасынан айрылып 
зарықкан інген өзі секілді мұңлықтардың сасқалақ күйін 
түсінді ме, «айт-шу, жануар» деген жіңішке әмір шығуы мұң 
екен, лыпып жүріп кетті.

Бұл өңірдің желі ылғида құбыладан аса соғатынын 
білетін. Ендеше құбыладан соғатын желді сол жақ бетке ұстап 
жүрсең, көш кеткен жаққа тұспалдай тартуың мүмкін. Осыны 
бағамдаған Жандос адасам-ау деген пиғылды талақ тастап, 
іркілместен ілгері жосып еді. Қанша жол жүргені, күннің 
қай уақ екенін ажырату қиын. Әйтеуір інгенді қақпайлап жан 
ұшырды. Түйенің ырғағы сәбилерді уатып-ақ тастады. Жел 
бәсеңдеген секілді.
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Жел бәсеңдегенімен жол ұзақ. Неше түн, неше күн жүрері 
беймәлім. артынан қуғыншы шығу қаупі және бар. Дес бергенде 
таңды бетке ала жел тыйылды. алқара аспаннан сорғып ұсақ 
тамшылар көпке дейін үзіліп түсіп тұрды. Қаражон жердің 
нобайы білініп, әр тұста состиған сасыр сүлделенген. Сасыр 
өсімдігі Жандосқа таңсық емес, ақ сары гүлдерін талай-талай 
терген де. Осы сасырдың тіршілігі таң қалдыратын. Жап-жазық 
ақ тандақ шөлде серейіп-серейіп аспаннан түсе қалғандай 
самсып тұратын. Сәуір туа қылтиып, шілденің ортасында-ақ 
солып қалар еді. Өзінің бойы қандай ұзын дейсің. Жертаған 
жапырақтары арқылы бар қорегін алып аз ғана ғұмыр кешетін. 
Осы азғана ғұмыры бар сасырды ауырып, әлсіреген малға 
берсең, қунап шыға келетін. Жандос жоқ дегенде осы сасырдай 
себі тиюін тілейтін. мейлі аз жаса, көп жаса ел есіне сақтар 
ерлігің, жұртыңа тигізер пайдаң болсын да. Құз сасырдың 
тырпын қоймайтын: қадау-қадау, сояу-сояу.

Таң атты.
Тобықтының жаудан қашқан үш ұлын теңдеген түйе маң-

маң басып шығысқа беттеп барады. Таң аппақ атып, жарық 
түскенде, Жандос астына мінгені ботасын жоңғарлар сойып 
жеген өз елінің сары інгені екенін таныды. Көшке ермей ботасы 
өлген ескі жұртқа бірақ тартса керек.

Күзді күнгі бұлт көктемгідей қақ жарылып, кесек-кесек 
пышырамай, сұрғылттана жұқарып, бой-бой болып ыдырай 
айығады. Шарбыланған бұлттың ар жағындағы күн қызусыз, 
болар-болмас қана жансыз сәуле шашар. Жел бәсеңдегенімен 
ауа салқын, көп кешікпей келер қыстан сұп-суық хабар 
таратқандай. Дала жуас. анда-санда селеу арасынан пыр етіп 
жорға торғай ұшса, сонадай жерден бүрсең-бүрсең қосаяқ 
қашар. алкүрең сахараның быжынаған кесіртке, ешкіемерлері 
ініне кіріп, жым-жылас болған секілді.

Әншейінде желпілдеп дес бермейтін селеубояу тып-типыл, 
өлген кісінің шашы іспетті ұйпа-тұйпа...

Қоржынның екі жақ басындағы егіз бала қарны ашса керек, 
шырқырап жылады-ай. мойынын ішіне алып бүрісіп отырған 
Жандос түйені шөгеріп жерге түсті. Екі сәбиді еппен алып, 
інгенді қайта тұрғызды. Желінін ұстап еді, шертіп тұр екен, бота 
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боп еміп, аруананың жып-жылымшы қою саумалын таңдайына 
талмай әлденеше рет сорып-сорып жіберді. Сонсоң ұртына 
толтыра еміп алды да, ернін шүршитіп апарып Бөкеншінің 
аузына тақады. Түннен бері шешесінің емшегін көрмей қарны 
әбден ашқан бала Жандостың ернін солқылдата сорып, түйенің 
сүтін еме бастаған. Үшеуі де ботасы өлген сары інгеннің 
уызына қанып алып, жолға шықты.

Жол ұзақ еді. Дала кең, өмір тар еді.
Жандос: «атыңнан айналайын құдайым-ау, жау қолынан 

екі інімді алып шыққаным өңім бе... Сенбеймін, менің 
қолымнан осыншалық ерен іс келуі мүмкін емес. мен жаспын 
әлі. Бұл түсім болар. Оянайыншы, неге таң атпайды. мен 
қайда жатырмын. Әлгі қалмақ жаққан отқа өртеніп барам ба? 
мен әлдеқашан өлген секілді едім ғой. Қайдам, сол о дүниеде 
жүрген шығармын. Күн ашылайын деді ғой. Жылынса екен. 
Өзім ырқ етпеймін-ау, Бөкенші мен Борсаққа обал. Бір күн, 
бір түн жүрдім. Осы жүріс маған қаншалықты қымбатқа түсті 
десеңізші. мұңсыз-қамсыз өткен күндеріме күлкім келеді, 
мүмкін тынышты, іргеден сұғынып жау шаппайтын жерұйық 
тауып, мәре-сәре өмір кешкенде осы басымнан өткерген ауыр 
күндерімді есіме алып жылайтын шығармын. Қартайған 
шағымда ақсақалдар құсап «е, балалар, біз не көрмедік» деп, 
әңгімелеуге жарар. Егер мен өле калсам мынау шабдар аспан, 
шабдар аспанда қалықтай ұшқан қара құс, анау боп-боз көсіліп 
жатқан даланың күйі не болар еді. Олар да менімен бірге құрыр 
ма. Құриды ғой. Әйтпесе, көзімді жұмсам болды, жоғалып 
көрінбей калмас еді. мен өлсем дүниенің бәр-бәрі жоғалып 
қалатындай. Бірақ Қайдос ағайым өлді, біз шапқылап жүрміз, 
онымен қоса құрығанымыз жоқ. Ендеше, мен өліп кетсем де 
тіршілік бәз қалпында жалғаса берер. Күн өз орнынан шығып, 
өз орнына батар. Ендеше, менің өлімім еш аламанды қорқыта 
алмайды. Сонда не үшін жасауым керек. Өзім! Өзім! Бекер. 
Онда Бөкенші-Борсақты кім құтқарар еді. Демек, мен әйтеуір 
бір адамға, әйтеуір бір игілікті іс жасауға керекпін. Әулие-анам 
айтып отыратын: марқұм Олжай-ерімнің ағасын өлгеннен кейін 
ғана адам деп танып ек. Өлген соң бәріміз де аяулымыз. Тіріде 
қадірің білінбейді. Сондықтан «өлген сиырдың барлығы сүтті» 
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деп мәтел шығарып алды бұл халық. Тек жауыңның ғана өлімі 
сүйкімсіз болып қалмақ».

Күн тағы да суыта бастады. Сары інген ілби басып шығысқа 
беттеп барады.

ымырт үйіріле жел тұрып, бағанағы әр тұста іріп-іріп 
жүрген бұлт қауымдаса келіп, аспаңды шымқай қарасұрлап 
күрегейлеп алды. Даланың күйісі кете бастады. Жандос түйенің 
басын тежеп, шөгерді. Солқылдақ жүріс шайқап ұйықтап 
жатқан Бөкенші-Борсақ қыңқылдап жылаған соң, інгенді сауып, 
саумалын ішкізді. Екі інісі жағы босағаға тигендей зарлай 
бере ме деп еді, қайта тынышты екен. Саумалға сықай тойып 
алып, түйенің ырғағымен ес-түссіз ұйықтай береді. Жел өтіне 
көлденеңдей шөгіп жатқан аруана жалмаң-жалмаң күйсеп, 
тағдырының ендігі ноқтасына көндіккендей. Игілігі мол киелі 
іс атқарып, өз елінің тірі жетімектерін жапан түзге тастамай 
алып қашып барады. ық жағын паналап, қос інісін бауырына 
жасырып дірдектеп отырған қаршадай ұл өз анасындай ардақ 
аруана тапқанына шексіз қуанулы. Осынау таңғажайып сапарда 
түйенің тигізген пайдасы ұлан-ғайыр және бұл ақырғысы емес 
те. Түйенің ық жағында қалғып-шұлғып отырған Жандос тал 
бойынан әлдеқашан ұшып кеткен қорқыныш атты құстың 
қайтадан қонақтай бастағанын сезді. Өне бойы мұздап, сұп-
суық тер шықты. Ол ауыра бастап еді.

Ол ауыра бастағанын сезді. Түн түнерген сайын шошына 
түсті. алағызған көңілін әр нәрсені, өткен-кеткенін ойлап 
баспақ болады. Бәрібір белең алған қорқынышқа тосқауыл 
болар күш жоқ екен-ау.

Қорқынышқа тосқауыл болар тек, ақыл ғана... ал баланың 
ақылы әлі балаң болса ше? Онда ол жүрек тоқтата алмай, 
елеңдеуді ғана білмек. Дегенмен батырға да жан керек. Қорқу 
мен қуану бірдей дейді білгіштер. Білгіштер айтады: адам 
қорыққан сайын мынау ию-қию өмірге керектігін парықтайды. 
Қайғыдан қуаныштың артық жері қайсы? Жандостың есіне 
шешесі айтқан әңгіме түсті: – Сенің әкең, – деген ол, – сенің 
әкең жас шағында көзсіз ер еді. Қазір тайсақ қой. Қартайғаны 
шығар. мен алғаш келін боп түскен жылы барысты тірідей 
жетелеп келіп еді үйге. – Сонда Жандостың бойын сондай 
болсам деген алапат әуестік билеп:
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– Қалайша? – деп сауал қойған.
– Қалайшасы бар ма... Оң қолына қолтығына дейін тұтас- 

тырып бірнеше қабат қыл арқан орап, қамыстағы барыстың 
жымына барыпты. Сол қолына канжар ұстап, өзіне тура 
атылған барысқа арқан ораған оң қолын ұсына қойыпты. ызалы 
аң қолды өңешіне дейін қапқанда тілінен ұстап үйге жетелеп 
келген. Қыл арқанға тісі өтпейді». – Жандос дәл қазір сенген 
жоқ сол әңгімеге.

аса қауіпті айдаһардай аранын ашып азынаған түн бастал- 
ды. Түннің осы қалпы көр секілді жанға жат, тәнге салқын. Жел 
уілі қайғылы даланың шерлі бір күйін шертіп, зор түңілістің, 
мәңгі өкініп өтер өксіктің жырын айтып тұр. Қазір дала жоқ, 
тек қапас түн ғана еркіндік алған. мұндай қоқайдың талайын 
көрген аруана ызың-ызың желді, тозақты түнді қаперіне алып 
мизер емес. Кабырғалай соқкан ызғырықтың бетін қайтарып, 
балаларға пана жасап жатыр. Жандос өз тумысында жападан-
жалғыз далаға қонғанына үшінші рет. Неге екені белгісіз, 
далаға неғұрлым көбірек түнеген сайын, солғұрлым уайым 
меңдеп, елегізуі күшейе бастаған. Еліне жақындаған сайын 
тәтті бола бастаған жанын әлдеқашан екі інісінің жолына 
садаға еткені қайда? Емен ағаштың майысқаны – сынғаны, 
қорқудың төркіні ездікке тірелер болар. Оның есіне шешесі 
айтып отыратын тағы бір әңгіме оралды. айпара-ана айтатын: 
баяғыда күйеуі қотанға отырар қорқақ, әйелі жойпаң біреудің 
үйіне ұры түссе керек. Сонда ұрымен сартылдатып, шайқасып 
жүрген қатынының артынан тас қылып ұстап алған ынжық 
неме: «Қатша, құйрығыңды маған тақап соғыс», – деп жабысып 
айрылмайды екен. Сөйтіп жүргенде ұры қашып құтылса керек». 
Жандос зормен жымиған. Көңілді күпті қылған күдік бәрібір 
кетер емес. Безгегі ұстағандай қалшылдап ауырып та отыр. 
«Егер қасқыр шапса, не айла істеймін» деп ойлады. Өз ойынан 
өзі сескеніп, артына жалт қарағанда тұнып тұрған қараңғының 
қуысынан жарқыраған қос ноқат көрді. Қып-қызыл ноқат бірте-
бірте жақындап келе жаткан секілді. Зәресі ұшқан Жандос 
қапелімде ышқырындағы пышағына жармасты. Бірақ әлгі 
Қызыл ноқат неге екені беймәлім алыстап қашаң тартып бара 
жатыр еді. Қасқырдың көзі түнде от болып көрінетінін естіген. 
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мүбәда, қасқыр түйенің үстінен секіріп кетсе, хайуан қайтып 
тұра алмай шойырылып қалады екен. Бұл жердің қоналқы 
болуға ыңғайсыз екенін сезген ол сары інгенге қайта мініп, 
ілгері тартты. Жол ұзақ еді. Дала кең еді.

Үшінші түннің таңы құланиектене бала қоржындаған 
Жандос Қоғалы көлге келіп жетті. Көл жағасында жайрап 
жатқан калың ел ызым-қайым баяғыда-ақ көшіп кетсе керек. 
Сарғайыңқырап жұрты ғана қалыпты. Әр жерде шашылып, 
қоқыр-соқыр, малдың қиы жатыр. Жандос түйені шөгеріп 
тастап, ұзақ сәйірледі жұртты. Тұңғыш рет қарны ашқанын 
сезді. Бір үйдің орнынан қатып-семіп қарала-торала боп жатқан 
құрт тауып талмады. мұрнына қымыз, бүлк-бүлк қайнаған ет 
иісі келгендей болды. Өздері үй тіккен орынға барып отырды. 
Көңілі босап алғаш рет көзіне жас алған. Қоғалы көлді қыстап 
қалатын бірер шүрегей жүзіп жүр. Бұл жердің қожасы тек 
дарақы қарғалар ғана секілді. Өңір құлазып, мұңлы күй 
жайлаған. Неше күн бойы аузына нәр салмай өзін де, екі сәбиді 
де түйенің сүтімен асырап келе жатқан Жандос жалғыздық 
зарын енді ғана шеккендей. Жылы үй, шым-шым сорпа... Шыдай 
алмайды-ау. Жер бауырлап өксіп-өксіп ұзақ жылады. Бұған не 
болды дегендей маңқайып қараған аруанадан өзге жанашырсыз 
жатқан қара бала жердің ыстықтығын, сол қара жерде көшіп-
қонып тірлік еткен елдің қымбаттылығын зерделеді. Ол мынау 
кең даланың пәтуасы жоқ пәлелігін, басқа тиер гүрзісін көкейге 
түйді. адамды уақыт емес, уақиға қартайтатынын білді.

Жер бауырлап жылап жатқан бала: тағдырдың, сол тағ- 
дырдың мұрнын тескен тайлақша елпектеп құлы болып жүрген 
адамдардың бір-біріне қатыгездігін; қарашаның күнінен түні, 
түнінен күнінің қатал, әрі суықтығын; пенде дегенің өлмеген 
соң сең соққандай сенделектеп жүре беретінін; ал анау жер мен 
көкте сүйретіліп сықап жатқан бұлттың көктем бұлтына әсте 
оқшамайтын сұрқайлығын; мынау дарақы қарғалардың әрі 
жексұрын, әрі көмпіс қара-байырлығын; аққу-қаздан айрылған 
көлде ешбір сән-салтанат, ешбір көсілген көркемдік болмай 
жетімсіреп калатынын әмбе осы мұңды көл мен өзінің қазіргі 
хал-қадірі тым ұқсас екенін бағамдады.

Жер бауырлап жылап жатқан бала: ит арқасы қиян – анта- 
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лаған жау, абалаған ит ортасынан шыбын жанын шүберекке 
түйе жүріп, түн демей, күн демей безектеп, қойнына жасырып 
ала қашып бара жатқан Бөкенші-Борсақ құдай сақтап аман-
есен өсе қалса кімді жарылқар; біле-білсе, дұшпанның 
қанды шеңгелінен алып шыққан Жандос ағасының төбесін 
көкке жеткізбес пе... осылар ержетіп, еліне қорған болса 
қандай мерей; Жандостың еңбегі ақталғаны ғой; мүмкін жат 
бауыр, қатыгез болып кетер... оның бетін ары қылсын... онда 
Бөкенші-Борсақты Жандос өз қолымен бауыздайды – осыны 
бағамдады.

Жер бауырлап жылап жатқан бала: «туған жерден айрылып, 
босып бара жатқан өскен елдің ертеңгі тағдыры не күйде, 
барар жері баянды болса ғой; көзін алартар дұшпан ол жақтан 
табылмас па; садағаң кетейін қазақтың жалпақ даласы-ай, жас 
баланың жөргегіндей сарғайып жатқан сықпытың мынау – 
кім-кімдердің табанын жалап, несібесіне айналар екенсің; 
жауыңның бәрі жоңғарша қаһарын төгіп, қаптай-шаппай, дос 
болып мүсіркеп, ішіне қанжарын байлай келсе қайтер едің; 
әй, бәрібір жас балаша қызарғанға, күле қарағанға мәз болып, 
салқар құшағыңды ашар едің, салқар құшағыңды аша-аша аш 
қаларсың; «қонағым артыңа қарай отыр» деген сөз шықпайды 
сенің аузыңнан; сенің жомарттығыңда шет-шек жоқ; ал, 
жомарттың қолын байлап, жолын тарылтар – дарақылық; 
садағаң кетейін қазақтың байтақ даласы-ай, сарғая тосып, көз 
жасын жылап тауысқан ананың қол орамалындай қан жұтып 
жатқан түрің мынау, «ақтабан шұбырынды, алқакөл сұламаны» 
да күндердің күні ұмытып, бодауы ада капысыз тірлікке көшер 
ме екенсің... сені ылғи да анау қалбақтай беретін қарғаларға 
балай беретінім қалай? қарға жиылып, қасқыр алғанын 
көрдің бе?... мен кінәлімін туған жер, мен сенің бар қасиетіңе 
көзжұмбайлық жасаған шығармын; садағаң кетейін қазақтың 
қойдай жуас даласы-ай, сен менің көз алдыма құсбегінің 
қолындағы жемтікті елестетесің; сондығы болар, ит-құс саған 
әуес қой... мен сенің тағдырыңды ойласам өлімге бас тіккім 
келеді; тіпті, өлейінші, өлейінші құдай!» – Өлген жоқ. Өйткені, 
ол дәл осылай ойлаған жоқ. Ойлай алатын ой-өре де жоқ. Ең 
аяныштысы сол еді...



109

Төртінші күнде аппақ қар жауды. Қар жауғанын Жандос 
алғашында сезбей қалған. Сары інгенді шөгеріп тастап бір сәт 
мызғып еді. Түйенің сүтіне үйреніп алған екі сәби де тырайып 
жатыр. Кеше ғана алкүреңденіп тұрған адырлар ақ кебінге 
оранып маужырайды. Тым-тырыс салқын да сазды күйде 
жатқан дала осы бір таң ала жауған ақша қарды бұрыннан-ақ 
сағынғандай, сарғая күткендей бойкүйез. азанда жауған ақша 
қар мәрмәр ұнтағындай таза, күннің көзі түсіп еді сынапша 
жылтылдап, жабырқау тартқан өңірдің бойына қан жүгіртті. 
Карауытып қайғылы мұнар басқан бел-белестердің күңгірт 
түсі ғайып болған; көз қарықтырар шаңқан, қылау түспеген 
қыздың арындай кіршіксіз-тін. Неше күнгі ызың-ызың желден, 
сүреңсіз күз жауынынан мезі болған, қажыған даланың казіргі 
дидары айпара-ананың жайнамазындай еді. Сол қыбыр еткен 
мал-жансыз ақтымық дүниенің арғы бір аспанмен әдіптелген 
шетінен қос ноқат болжанады. Қос ноқат алғашында қоңыздай 
ғана еді, бірте-бірте ұлғайып жақындай түсті. Олар да 
сонадайдан қарауытқанды көздері шалып солай қарай беттеген. 
аппақ даланың дәл ортасында шөгіп жатқан түйе екеш түйенің 
екі өркешінде бір сауысқан, бір қарға қонып отыр. Жемтігінен 
айырған қос аттыға ауызға келгенін айтып, таңдайын қағып 
таңырқап, наразы болғандай ұшып кетті. албасты басқандай 
аласұрған табиғатпен қоса арпалысқан түйе «жеткен жерім 
осы, ей жетімек. Енді менде хал жоқ, өзіңе сен» дегендей аса 
шаршаспен шөксе керек: төбеден салып қалғандай тұмсығын 
жерге тіреп ұп-ұзын болып сүйретіліп жатыр. Бір қызығы, 
түйе беттеп бара жатқан жағы күншығысқа артын беріп, басын 
құбылаға қарата шөгіпті. мұнысы күншығысқа емес, ақтық 
демдерің таусылғанша құбылаға беттеңдер деген ишарасы 
секілді... Үстін жұп-жұмсақ қар басқан аруананың қос 
жанарынан аққан жас әлі суып та болмаған жып-жылы. Түйе 
өлгенге ұқсайды. Бірақ не кереметпен тыраң етіп, қабырғалай 
құламай шөкелеген қалпы тізесінен аумай жатқанына қайран 
қалды жүргіншілер. Жүргіншілер Жандосты іздеттіріп жібер- 
ген айпара-ананың кісілері екен. Олар екі баланы қолына 
алғанда шырқырап жылады-ай дерсің. Жандос ессіз ұйқыда. 
Жұлқылап әрең дегенде оятып алды. Ояна келген Жандос 
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сасқалақтай пышағына жармасты. Өз елінің адамдары екенін 
танып, бас салып көрісті. Ол көпке дейін өксігін баса алмай 
солқылдап жылап тұрды. Төрт күн жан жолдас; жан серік болып, 
төрт күн ит-құсқа жегізбей қас-дұшпанның қанды шеңгелінен 
алып қашқан түйені өлдіге қимай, екі азаматқа тұрғызыңдар 
деп әмір берді. Екеуі келіп өркештен тартып қалғанда сылқ 
етіп аунап түсті... аруананың өлімін Жандос қатты азалады. 
Шынында да өте аянышты, әрі таңғажайып тамаша өлім еді! Ол 
хайуанның ауырмай, ашықпай не себептен жантәсілім бергенін 
түсіне алмады, неге жорырын да білмеді. мүмкін, сағыныштан 
шейіт болған шығар. Бар қолынан келген қайраны «ит-құсқа 
жем қылмай қайта айналып келіп көміп тасталық» деді.

аруананың топырағы торқа болары сөзсіз: өз ботасынан 
айрылып жүрген бейшара, адамдардың бейбастақ қылығынан 
қаншама жиреніп, жерісе де сол қанағатсыз пенделердің құлы 
екенін мәңгі мойындап, карызын өтеді; канышер қатыгездерге 
өкпелеп, қорғансыз мұңлықтарды өлімге қиғысы жоқ; ол – 
аналық, аруаналық борышын өтеді; сол игілігі мол, жасампаз 
іс жолында құрбандыққа шалды өзін. Қандай салтанатты өлім 
десеңізші!

аруананың топырағы торқа болары рас: басын құбылаға 
беріп жан қинап, мандырамай көз жұмған хайуан бүкіл бір 
ұрпақтың бабасын арқалап келгенін сезсе ғой шіркін; Жандос 
пен Бөкенші-Борсақтың кейінгі өмірі не болды, қандай ұрпақ 
тарады, олар айрандай ұйып тірлік кешті ме, оны білгіңіз келсе 
ұлы жазушымыз мұхаңның «абайын» оқыңыз; қайран сары 
інген, сен «абай жолын» бастап берген екенсің-ау. Не деген 
салтанатты өлім десеңізші!

аруананың топырағы торқа болатыны рас: күншығысты 
беттей жосылып кеткен уақ-шуақ салқар көштің ең ақыры 
болып, маңыған сары інген сол бір ерқашты қылған ырғақ 
пәтуасыз кезбеліктің түбінің қайыры жоқ каңғып өтер қайран 
тірлік екенін күні ілгері болжағандай ерте аттанды бұл 
дүниеден; ерте аттанғанымен өз қажыр-қайратын сарқып берді; 
ол болашағына, анау көшті қуып жеткенде көрер мамырстан 
күндеріне сенбеді білем: ақ тілегіндей, адал еңбегіндей аппақ 
қарды ең соңғы рет көрді де, демі таусылды; ол енді қайтып 
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оянбайтын мәңгі ұйқыға аттанарда өлген ботасын іздеп, ұзақ 
боздаған; бірақ бұл үнге Жандос оянбап еді; ұзақ боздап жатып 
ағыл-тегіл жылаған, қор болып жылаған; сонда да тұяқ серпіп 
қиналмады, төрт аяғын серпіместен бүгілген қалпы жатты; 
жылдар бойғы шеменделген кесепаты мол ашудан түйілген 
сары даланың жұмылған жұдырығындай еді. Не деген ардақты 
өлім десеңізші!

аруананың топырағы торқа болмайтыны және рас: шығысқа 
жосыған қалың көш қайта қайырылып, түйенің өлімтігіне 
келе алмады; алакөз боп қызғанысқан қасқырлар, қанға карқ 
болған карға-сауысқандар жүрді шырғалап; қарға мен сауысқан 
өзара кетісіп те қалды; өлексені алғаш иемденген қарға 
олжасын саудалай бастады; қарға айтты: түйенің бір жақ көзі 
қ-ы-рық сом; сауысқан айтты: тым-тым қымбат екен, тым-тым 
қымбат екен; касқыр айтты: былжырамаңдар, сендерге дым да 
жоқ, өзім арғы беттегі ұрым-жұрағатымды көшіріп әкелемін; 
сөйтіп сары інген бөліске түсті. Бұл не деген опасы жоқ өлім 
десеңізші!

айпара-ана: «Кейінгі ұрпақ сендерден түңілген едім. Оным 
бекер екен. Сендердің қажыр-қайраттарыңда шек жоқ екен. 
Оны Жандос дәлелдеді. Ұлым менің, жігіт екенсің, сен енді 
жігітсің... жігіт-ақсың.

Бөкенші мен Борсақты жат қолына тастамай, өгіздей өрге 
сүйреп келдің. Ол да бір алла-тағаланың жар болғаны, көз 
жасымызды көргені шығар. мен ойлаушы едім, осы жаман 
немелер барған сайын жатбауыр болып азып барады, бір-
біріне сәлем бермей қара басының қамымен кетер-ау деп. мен 
ойлайтынмын: әркім өзі шығар тауының биіктігін көксеп, кім 
ертсе соның жетегінде, итаршысында кетер-ау деп. Құдай 
таупиық бергенде оның беті ары болатын секілді. менің 
ұрпақтарым намысын қолдан бермейтін, ожданы таза, діні 
берік күйде баз кешпек. менің ұрпақтарым бірер сүрініп барып, 
үшінші рет жігер отын жағар. мен болашаққа әсте сенбеуші 
едім. Оным да бекер екен. Ұрпағымның көзі, ей алла, бұдан жүз 
жыл кейін ашылар, мың жыл кейін ашылар... Әйтеуір ашылар... 
ашылар. Тый көз жасыңды, ей еңіреген ел, ата-баба қонысын 
жоңғарға бермей, тас-талқан етер ұлың бар. Жаралы екеніңді 
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білемін. Батыр ел әмсе жаралы болмақ. Шалқайғанға шалқай 
– пайғамбардың ұлы емес. Еңкейгенге еңкей – құдайдың 
құлы емеспісің. Жеріңді тастама – жетім қалар. ашыққан 
арыстанның шөп жегенін көрдің бе? арғымақ мінген азаматы 
бар елдің ақыретсіз қалғанын көрдің бе? Сол кезең туған да 
шығар. Көз жасыңды сен де тый, сайын дала, құдайға шүкір, 
Жандостай ұлың тұрғанда туырлықтай мүшеңді бермейді 
жауға. Ей, қазанат, жал-құйрығыңды шаң басып, сүмірейме, 
әне Жандос келе жатыр, қолтығыңды жазарсың. Құлағыңнан 
садақтың ызыңы емес, самал жел еседі. Жыламаңдар! мен-ақ 
жылайын. мен қуаныштан жылайын. Жандос есен-сау оралды. 
Уа, қаңсып қалған жанарым шылансын бір. ал, мен жыладым... 
жыладым... жыладым...»

Сонсоң айпара-ана ботасын жоғалтқан аруанадай алғаш 
рет боздап тұрып, құбылаға қарап қолын жайып, мына бәйітті 
айтты «Ей алла’ Барша ғаламның арманына жеткені сияқты, 
ақ ниетті күнәсіз елдің мүскінін есіркеп, біздей пақырлардың 
арманына рахымыңыз түсе берсін, уа, ұрпағымыз қарам пиғыл-
істен, пәле-жаладан аман болғай. О дүние, бұ дүниенің иесіне 
әмин!»

Көш күншығысқа беттеп барады.
Жол ұзақ. Дала кең.

1968 жыл



Екінші бөлім

әңгімЕ-хикаяТТаР
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АНА ҚУАНЫШЫ

Есіктен атыла шыққан Жеңіс табалдырықта жатқан 
аламойнақтың аяғын басып кетті. ауырсынып қалған ит 
жасынан бірге өскен иесіне бір рет қаңқ ете түскеннен басқа 
шағым айта алмай қала берді. Жеңістің аялдауға мұршасы 
болған жоқ. Жүгірген бойы Бұқтырма өзенін жағалап кете 
берді.

артта ашық қалған есіктен тек ашулы ана сөздері естіліп 
жатты. 

– Тоқтай тұр, келерсің. Үйбай-ау, он жыл бойы табанынан 
таусылып оқып, оқып алып, енді жұмыс істемейтіні не. 
Жасынан жұмысқа салып қойса білер едің сонда, оқудың не 
екенін. Жарайды, әкесі жас кезінде оқу-тоқудың не екенін 
де білмеді. Әйтеуір Совет өкіметі орнап көзі ашылды. Оның 
есесіне сені оқытып, жеткізді емес пе. Енді болса істеп 
жүргенің мынау. Былтыр өзің сияқты ана Есімбайдың баласы 
мектепті бітірісімен-ақ оқуға кетіп қалды ғой. Тайқақтағанды 
көрсетермін, әкең келсін, – деп сөйлеп жүр Жеңістің анасы 
Қалима. 

Шынында да Жеңіс әкесін өте сыйлаушы еді. айтқанынан 
шықпайтын. Бірақ Жеңістің әкесі қытымыр кісі емес, ауыр 
мінезді, өткір сөзді адам. Жеңістің әкемдей болсам, әкемдей 
сөйлесем деп арман етуі де осыдан.

Бұлқан-тақан болып отырған Қалиманы бір жағынан 
ашуландырған қызы Әлиманың сөзі болды. Әлима Жеңістің 
арасына түсіп жүр. 

– Есімбайдың ұлы дейсің, ол оқуға түсе алмай қайтып 
келгені қайда. Қалада жүр ғой сандалып. Жеңіске әкем тіпті де 
ұрыспайды. Әнекүнгі өзіңнің көзіңше не деп еді?

–  Сен де қырық жылғыны ұмытпайды екенсің, – деп 
ашуланып айтқанымен де, қызының сөзі оны ойландырып 
тастады. Оны сезген Әлима батылдана сөйледі. 
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–  Ұмыта қалдың ба. Жеңіс ойлан. Бір-екі жыл менімен 
жылқы бақ. Оқу қайда кетер дейсің демеп пе еді. ал онжылдықты 
бітірген соң мен де екі жыл жұмыс істеймін.

Су жағалап келе жатқан Жеңіс анасының сөзін өзінше 
салмақтаумен болды. Оның көз алдына бесікке салып тербетіп 
отырған ана бейнесі келді. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға 
шоқыттырмай он жеті жыл бойы тәрбиелеген анасының 
сөздерін қайтіп аттап кетпек. Әй, ана-ай түсінбейсің-ау, деп 
Жеңіс ауыр күрсініп, жар жиегіне отыра кетті.

Енді бір сәт оның көз алдына класс жиналысы келді. Өзінің 
ең бірінші болып туған ауылында қалып жұмыс істеймін деп 
комсомолдық сенім бергені ана сөзін қалқалай берді. Жұмысқа 
қаламын деп алып, қалмауым ұят іс. Достарымның, оның бер 
жағында мұғалімдердің алдында масқаралық емес пе. Қой не 
болса да жұмысқа қалдым, деп ішінен нық түйді. анам қанша 
ашуланар дейсің. Ендігі райынан қайтып та қалған шығар. 
Жеңіс анасының түнерері болса да, жауары жоғын білетін.

алтайдың ежелгі самал желі жылып аққан өзен бетіне 
шиыр сияқты ұсақ толқындарды төсеп жатыр. Өзінің туған 
жерінің көрікті де сұлу табиғатына сүйсіне қызықтап қараумен 
Жеңіс үйіне қайтты. Тағы да ұрсады-ау деген сезікті оймен ол 
есікті ептеп ашып, үйге кірді. Бірақ анасының ашуы басылып 
қалған екен.

– Тамағыңды ішпей қайда жүрсің, – деп сабырмен қарсы 
алды анасы. Әкесі де жылқыдан келген екен. Талқыға өзінің 
енді түсерін білген Жеңіс бір шыны шайды әрең тауысты. 

Жеңіс жұлдызды жігіт болды. Бағына әкесі үй ішінде 
болған жағдаймен танысып үлгеріпті. Ол өткір көзін жапқан 
қалың қабағын кере түсті де, баласына: 

– Үй іші болған соң ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды, 
оқасы жоқ оның. Ойың дұрыс балам. Өз еңбегіңнің де дәмін 
татып көр. менімен бірге бірер жыл жылқы бақ, – деді 
салмақпен сөйлеп.

Шын ба! Дегендей Жеңіс жаутаңдап әкесіне бір, анасына 
бір қарады. 

– Әкең болса қартайып қалды. Серік болып бағам десең, 
бақ. Бұл ойыңа мен де қарсы емеспін, түсіндім. Кейін сырттан 
оқуға барарсың...
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мұндай сөзді күтпеген Жеңіс қуанғанынан анасын қапсыра 
құшып сүйе берді, сүйе берді...

Жеңіс әкесімен бірге жылқы баққанына дәл бір ай болды. 
Ол бүгін өте көңілді келе жатыр үйіне. Жүрегі лүпілдеп үйге 
тез жетуге асық. Оны қуантқан тұңғыш еңбек ақысы еді. 

Өмірдің дәмін енді ғана татқандай. Жас балаша қуанышпен 
жүгірген бойы үйге енді. анасының қолына сексен сомды 
ұстата беріп:

– міне, ана менің адал еңбегімнің нәтижесі, – деді. анасы 
Қалима оның күлімдеген жүзіне қарап:

– Балам, қайырымен болсын, ержеткеніңді енді білдірдің. 
азамат болдың, – деп мейірлене ұлының басынан сипады. Осы 
сәтте ана жүрегінің балаға деген қуанышы шексіз еді...

1961 ж.
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ТЕРІСАҚҚАН 
Қазақ туралы жыр

ағарыстың басқа өзендерден пәлендей айырмашылығы 
жоқ. Күн шығыстан суыртпақтала бастау алып, құбыланы 
маңдайға бере сан-сан ирек жасап, жер жарықтықтың жон 
арқасын қанқұрттай жеп, желе жортып ағар еді. Өзен болған 
соң, ол да табиғат ананың бел баласы және сол табиғат ананың 
ырқында, бірде тоғайып, бірде азайып, құбылмалы дәуреннің 
сан-сапалағын бастан кешті. ағарыс қашан жаратылғанын, 
тегінде, қай өзеннің қорек қосар саласы, не ағар арнасы болып, 
тегінде де, дәл бүгінгідей ерке-шолжаң телегейлі әрі шайқы-
бұрқы тентек болып па еді – әсте сезіп-білген емес. Күні ертең 
танабы кеуіп, тасы қаңсып қалса, әмбе құдіретті аспаннан ізгі 
нөсер бір тамбай сауынсыз қысыр қалса, не лаж – мұны және 
де ойлаған емес. Қазір көктем ғой, ең дәуірлеген, шанағынан 
асып, шалықтаған шағы осы; Қыстай сіресіп жатқан күпсе қар, 
көк тайғақмұз еріп, сай-сала, жылға жылғаны қуалап, ағарыста 
табысатын; ағарыстың арыны баяғыдан әлдеқайда тегеуірін-
ді, өз қынарын – өз сағасын ырып-жырып тепсінетін; бір кез-
дегі саф таза мөлдірлігінен жұрдай болғанымен, осынау ақбұла 
сықпытына аса мәз; мәз болмай қайтсін – бұрынды-соңды өз 
болмысында жоқ көл-кесір дәулетке ие, оны енді еш тосқауыл, 
еш құдірет тоғандап, бұғалық тастай алмаса керек. Бұл өзен 
жылда мамырды орталап барып тасушы еді, биыл көкек 
айынан-ақ кәрі жынын шақырған, әсіресе, түн баласында дүние 
жалқы сәт беймезгіл рақатқа кешіп, түні бойғы ию-қиюдан 
шалдыққандай мызғыған мезетте, әумесер толқындарын 
көкпарға салып долданып, өз қуатына, өз қылығына өзі 
сүйсініп, жарылқаушысы – Күн нұрына сиынбай, қайта сол 
нұрдың жоқтығына мәре-сәре қуанып, бар тіршілікті мазақтап 
сақ-сақ күліп, әйтеуір, бір көзсіз ерлікті, бас жарар бұзақылық-
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ты аңсағандай, арқырап-сарқырап ағады. Кәперсіз өзеннің 
шәлкем-шалыс мінезі мен аз күнгі сауық-сайранға есірген 
ессіздігін табиғат ана кешірсе керек; бірақ күндердің күні басы 
ауырып, балтыры сыздағанда, бағы тайып, талайсыз тағдыр 
тапалағанда, тәубеге келіп, ақылы кірер дегені шығар; еңку-
еңку жылдар өтіп, замана заңғар тартқанда, талай өзен суалып, 
талай ағаш қуарарын – ал осы суалу мен қуару тіршілікгің 
айнымас заңы екенін ағарыс зерделеген жоқ. Жазғытұрым- 
ның аз базарына еркелеп, дүниенің бар тізгіні ырқына кешкен- 
дей масаттанды-ай... Шын назар аударып, құлық қойған адам 
ағарыстың өзге өзендерден әжептәуір айырмашылығын бол- 
жар еді. ағарыстың ені қозыкөш, арнасы ауқымды, жағасына 
қонған ел-жұрттың кенезесін кептірмес мол сулы, жағасы жаз 
шыға жап-жасыл нуға бөленіп, қып-қызып қырмызы гүлдермен 
жұрымдалып жатыр. Ернеуіндегі иін тірескен қалың жыңғыл- 
ды көпсіигендей, әрі осы көрік беріп көмкеріп тұрар күйдіргі 
мен шаған өсімдігіне берер ас-сусынын қызғанғандай – тасы- 
ған сайын жайпап, отап, өз денесін өзі жалаңаштайтын. Басқа 
өзендерден тағы бір ерекшелігі – ағарыстың арнасы терең 
емес, әпербақан толқынымен екі жақ езуін жыра-жыра жайпақ- 
талып, уақыт өткен сайын, қайраңға айналып тайыздалып 
барады; сосын бейбіт жатқан жер екеш жерді де тынышын 
кетіріп, жұмыр жонын сойғылап, тыртықтап тастайтын... Оның 
қайнар көзін құрар білдей-білдей ұш саласы бар, үш саласы 
тарамдалып, тамырланып, ұсақ бұлақтардан қорек алады. Бірақ 
ең қызығы – көктем туа байыған бұлақтар, тіпті әлгі үш сала- 
ның өзі де пышырап, құяр арнасынан сырғақси тұс-тұсқа қашар 
еді; жылғаны қуалап, жылғаны сағалап, бет-бетімен лағар еді; 
көктем суына масайған жас бұлақтар көгі жаңа тебіндей 
бастаған жерді аққұла суымен лат қылып, бір қабат құйқасын 
сыпыра қызыл тастап, лайсаң етер. Тынышсыз ұлдарының 
орынсыз тұштақайлығына абзал аналар қанша кейігенімен, 
іштен шыққан шұбар жылан ғой дегендей, көп-көп дарақы 
қылығына кешірім жасап, іштей тынар болар. Бірақ ардақ 
ананың дарқан жүрегін, шыншыл әрі ізгі пейілін жыға 
танымаған жетесіз ұл туған шешесін күйік отына тастап, 
ұлылығын, кір шалмас махаббатын рәсуа етері әмбе рас. 
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Ендеше, мынау алжасылданып, енді-енді көктем көркіне 
бойсұнып, жасана бастаған баян дала төл ұлы ағарысқа да 
осындай – нұрлы шуақтай елжіреген кең пейіл жасап жатса 
керек. Дала, әйтеуір, түбінде мына ақылсыз өзеннің тәубесі 
есіне түсерін сезетін де... ағарыстың жағасын елу жыл мекен 
еткен кәрі емен болушы еді, өзеннен жүз қадамдай жырақ 
өскентін. астын толқын ұрған жарқабақ құлап-құлап, енді, 
міне, суға мінбелеп қалды. Көшқұлаш болып тарап кеткен 
тамырларының үші ашылып, суға малынып жатыр. Емен қыр 
жағындағы топыраққа бекінген тамырына ғана ілініп тұр. 
Жылдар бойы әбден бекіген тұғырын су шая бастаған соң, өлім 
атты табиғат заңы құрығын өзіне тастағанын сезгендей, еріксіз 
еңкейіп еді өзенге, еріксіз тәжім етті өзенге; сонда да сіңіртік 
та-мырлары бірден үзіліп кетпей, тыртысып көп шыңаған. Күн 
сайын бір тамыры қопсып, күн сайын тәкаппар басы еңкіш 
тартып, күн сайын бойдан қуат, тамырдан әл, өзектен нәр кетіп, 
өлімсіреп барады... Бүгін тұңғыш рет күн күркіреп, көктемнің 
нұрлы, қаятты нөсері жауды. алғашқы нөсер не деген керемет 
десеңізші: жер-жаһан дүр сілкініп, жан-жануар ауыр жүктен 
мүлдем арылғандай масайрап салды; баламұрттанып тебіндеген 
көк жап-жасыл бөп едірейісе қалған; қалың жыңғыңдан шыға 
келген құлан танауын шүйіріп көкке қарады-ай; көктемнің 
тұңғыш жауынын тек қарғалар ғана жақтырған жоқ; бәрінен де 
құдайы жасап тасыраңдаған ағарыс болды; ұрын түсіп қайтқан 
жігіттей лепірме көңілде шәлекейі шығып, түні бойы той 
тойлады; сіркіреген жауынды қиғаштап көктемнің керімсал 
самалы соқты; ертеңінде кәрі емен тұрағында жоқ боп шықты; 
оның жүз жасаған мекенінде айұлақтанып ағарыс ағып жатты; 
кәрі еменді қақпақылдай қағып, ағызып әкетуте өзеннің 
қауқары жетпеген; бір шақырымдай ұзатып апарып, соқпа 
тұсына қайрандап тастаған. Жосылған өзен жауыннан соң 
тосын қыр көрсетті: арнасын кеңейтті; талай-талай өсімдіктің 
обалына қалды, түсі әбден ластанды, бейбіт даланың берекесін 
алды, әрбір соқтырма соқпақтары ақкөбікке толып, айлақ-
иірімдері терендей түскен. Таудай ақ бас толқындар бір-бірін 
тықсырта айдап, санын шапалақтай тулап, мың бүктеліп, жүз 
толғанып, толықси, үстіне зәуідеғалам ілінген салындыларды 
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лықсыта арындайды. азан-қазан үн шығарып, осы үн: бейне 
үйірін іздеп сандалған айғырды, не болмаса бауыздалған 
малдың қорқырауын, мың-миллион арыстанның қан-жоса 
қырқысқан кейпін еске салатын. Көлденең қараған көзге оның 
бұл көпірме көрінісі, мәз-мейрам тірлігі мен асқақ асаулығы 
аса қызығарлық, тандай қақтырар тамаша еді. Емін-еркін 
қылығы өн бойына жарасып, үнемі бір осындай шам шақырған 
шатақ күйде көргің кеп, жуас, момақан қалпын көзге елестетудің 
өзі өте сұмдық секілді; жынын алған бақсыдай сүмірейіп жатса, 
қандай қорқынышты. ағарыстың жағалауы ұлыжіңгір базар, 
қайшы алысқан өмір: жаз жайлауға көшіп, жаппай қоныстап 
сән-салтанаты тасыған ел. Бұл еддің сән-салтанаты бейне 
мынау өзеннің өзіндей әмбебабында тұрған шағытын қыстай 
суық сорып жүдеген жұрт алғашқы шуақ, алғашқы кек, алғашқы 
күркіреген өзенге алақанын жая табынып, жаратқан иесіне 
тасаттық арнап жалбарынады. Көштің алды ағарысқа жетіп, 
төрт түлік бірдей суға бас қойғанда тауысып-ақ кетердей 
құныға ішісіп еді, тентек телегейдің мұрты да қисайған жоқ, 
қайта жомарттығын масылдағандай су кешіп тұрған құлын-
тайдың тілерсегін дірілдетіп арс-арс қауып қалады... алты 
қанат, тоғыз қанат ақ отаулар тігіліп, әр тұстан жер ошақ 
қазылып, мал сойылғанда, күн тас төбеге көтерілді. Қанға 
таласқан ит ырылдасты, бірақ иттердің ырылдаған даусын өзен 
күркілі естіртпейді, тісі ғана ақсияды. Өзеннің күркілі улап-
шулап қонып жатқан елдің, алакөз боп шабысқан айғырдың 
үнін де өшірген, тек өзі ғана өктем алып құлақ тұндырмақ. 
Өстіп қағанағы қарқ, жайлауға қонысып жүрген қазақтардың 
бір тобы шу ете түсіп өзенге тұра ұмтылды. мынадай жағдай 
болып еді: есік пен төрдей тұрықты мама биенің қара қасқа 
құлыны ойнақтап жүріп өзенге күмп беріп түсіп кетті; ағысы 
перен ағарыс көмейіне ілінген жас құлынды тұяқсерпуге 
шамасын келтірмей, жұла жөнелді. Бірталайға дейін ербенде- 
тіп батырмай апарды да, зым-зия жұтып қойды. Құлынынан 
айрылған мама бие оқыранып, суды жағалай ілгерілі-кейін 
шапқылап, таң атқанша кісінеп жүрді. Желіні де шертіп, сыздап, 
жанын шығарды. Бұл оқиға қуаныш құндағына бөленген 
жұртқа пәлендей әсер еткен жоқ, былтыр арыстай екі азаматты 
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жұтқанда да, шіміркеніп «қанды су» атамаған. Бағана қара 
қасқа құлын аққанда, үркердей ошарылған жұрттың жартысы: 
«Обал болды-ау», – деп ішін тартқан, жарым-жартысы: «Құлын 
аққан қандай қызық, тағы бірін байқап көрер ме еді», – десіп, 
мәз болған. Осы күні кешке жұрт көпке дейін дабырлап ұйқтаған 
жоқ: әлде бүгінгі қоналқының ыстық-суығы басылмағаны ма; 
әлде қас қарая қазанға түскен етті үркер ауа жеді ме, мүмкін, 
көктем жарықтықтың көңіл құртын оятқаны, кәрі-жас дегізбей 
ырықтан тыс іңгә-іңгә сезіммен улағаны шығар-ау. Жастар 
жағы күркіреген өзеннің жағасына алтыбақан құрып, от жағып, 
кеше ғана құлазып жатқан өңірді сауық-сайранға бөледі. Таң 
аппақ атқанша, жүрек шымырлатар неше сықылды әндер 
айтылып, сай-сүйегінді сырқыратар әуенді ағарыстың шуылы 
анық естіртпей, үзіп-жұлып ала қашып еміс-еміс жеткізіп 
тастайды. Шаршы топтан оқшауланып шыққан қыз бен жігіт 
мәңгі масаң ағарыстың жағалауын құлдап келеді. Сонсоң 
жігіттің шапанын жайып, үстіне отырды. Екеуі бірдей өр серпіп 
жатқан өзенге телміріп кеп отырған. Тегі, қиялдап, мынау 
түннің өздері үшін ең алғашқы, әрі ең ақырғы түн екенін, күні 
ертең осынау салтанатты жастық дәурен ыстық-ыстық 
сүйістерінің қай-қайсысы да адыра қаларын, күні ертең жалқы 
сәт те көрмеген әлдекімнің жетегінде, мынау зар замандағы 
байлықұстем құрған ыртың-жыртың дәстүрдің бодауында кете 
барарын бағамдап, бағамдаған сайын өзгеше құштарлық, 
алапат сезіммен қауышты-ай... олардың бір ауыз, жарым ауыз 
күбір-сыбырын алпарысқан өзен ұрлап, бұған дейінгі кір 
шалып, дақ түспеген ар-намыстарын қысқа жіптей күрмеуге 
келмейтін уақыт ес жиғызып, есеп алдырмайтын қытықшыл 
мезгіл тонады ғой. Тасыған қан құйын-перен адағайлап, дәл 
мынау жайын ауыз өзендей дызылдап, екі бейбақты сұлатып-ақ 
тастады. Олар ессіз жатыр, олар егіз жатыр, ойсыз жатыр... 
Білесіз бе, егер адам қаны мықтап тасыса, жынды етер, түбі 
жақсылық емес, әлгі адамды қор етер. Ендеше, ағарыс пен 
жайрап жатқан қыз-жігіттің қазіргі халінде ешқандай 
айырмашылық жоқ, осы сәттік тасқындар еді. Бірақ кінә тағып, 
айыпқа бұйыра алмайсың – табиғат заңы... Әлден уақытта екі 
жас бас көтеріп, өз-өздеріне келіп, екеуі де теріс қарап апыл-
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ғұпыл жиналды. Сосын оқшаулау, тізелерін құшақтаған күйі 
үнсіз отырды. Үнсіз отыра алмады: жігіт айтты: көкжиек 
жақындап, аспан биіктеп кеткен екен, шық та қалың түсіпті, 
ертең күн ашық, әрі ыстық болады. Қыз айтты: оны қайдан 
білдің? Жігіт жауап берді: – жылқышылардан... Екі жас көктем 
таңын ұйқылы-ояу далада қарсы алды. маусым аяқталып қалса 
да, түн салқын, ал өзен жағасы сызды, қырға шалқыған суық 
желі бар-тын. Десек те, осының бәрі: екі ернеуін жұлып жеп, 
күшкүрескен ағарыс, түннің ызғары мен жердің сызы, –тіпті 
қай-қайсысы да алаң ете алған жоқ ғашықтарды. Сіз білесіз бе, 
таң рауанын қарсы алу қандай таңғажайып десеңізші: меңдеген 
ұйқы, шаршау, жаурау иін тіресе екі бетіңізге жиналады, сіздің 
екі бетіңіз анау атар таңдай ағарыңқы, әрі қаны тамып тұрған 
дидарыңыз сұп-сұр болып жүдеп салады; жаныңыздағы 
сүйгеніңіз сіздің бар ырқыңызға көшіп, тізесінде жатқан 
басыңызды аздап салқындау алақанымен сипап, дымқыл 
тартқан шашыңызды сүп-сүйір саусақтарымен салалайды; сүп-
сүйір саусақтан ыстық, сүп-сүйкімді саусақтан қымбат нәрсе 
сіз үшін жоқ, өйткені сіз осы жасыңызға дейін, осы жасыңыздан 
кейін де дәл осындай інжіл, ертек сынды түнді басыңыздан 
өткеріп, дәл осы іспетті арайлы танды екі көзіңіз төрт болып 
атырмақ емессіз; иә, талай түндер болып, талай таңдар атар, 
өйткенмен ғашығыңызбен қарсы алған сахардай ардақты 
күндер мәңгі бақида бір-ақ рет еншіңізге тимек. Құдай-ау, 
мынау көктем кімді жарылқамаған; мынау көктем жан-
жануардың өлерде көрген әрі келте, әрі шолақ ізгі шағы ғой; 
ей, әлем, жасарып қал, жасанып қал; ей, асау ағарыс, сенің 
бүйтіп мамыражай баз кешуің қандай тәкаппар әм салтанатты 
болса, сондай қысқа екенін білесің бе; ау, ағарысты жағалай 
жайлаған, жамиғат сенің де тотыдайын таранып, сұңқардайын 
сыланған шағың осы болар; көктем лайымдық па екен, көктем 
жарықтық ұшықсыз ғой; ғұмыр бойы масайрап өтер мамырстан 
өмір қайда?!. Таң сыбызғылап, шығыс көкжиек бірсін-бірсін 
сөгіле бастағанда, шөлдеген қойдың терісіндей боп аспан 
айқындала бастайды. ажарлана бастаған аспандағы түні бойы 
сықсыңдаған жұлдыздар майдай еріп, тым-тырақай тозар... 
ағарыстың есе алатын өжетекірек шағы осы – таң атар шақ. 
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Бүкіл дүние ұйқыға беріліп, бөтен дыбыс сап болғанда, тек өзі 
ғана арқырап, аспанға шапшып айызы қанар. Бағанағы кәдір 
түнін күзеткен қыз бен жігіт анау ағарыңқы аспанға, анау 
мамырлап жатқан елге, анау шырылдай бастаған боз-торғайға 
ақырғы рет қарады, ақырғы рет бірін-бірі құшақтаған күйі 
ағыл-тегіл жылады, ақырғы рет көкіректі кере еркін тыныс 
алды... сосын жұбын жазбаған қалпы ағарыстың ақ бас 
толқындарына секіріп еді... Сіз қаншама мынау көктемнің сан 
алуан сиқырға толы тотынама уағы шетсіз де шексіз болуын 
мінәжат оқып тілейсіз-ау; бірақ сол қасиеті мол құрғырдың 
қайсыбірі де қамшының сабындай шолақ-ау; биылғы көктемді 
қаншалық кербез керім еді десек те, уағы біткен соң, хош-
хошын айтып, ендігі есені шыжыған жазға бермек... ағарыс 
үшін бұл өңірдің жазы таңсық емес, көктемгі желігі әлі де 
басылған жоқ. Үлкен бір мерекенің басталары қандай қызық 
(ол – көктем), жаз – сол мерекенің қызды-қызды болып, әрі осы 
қызық қайталана-қайталана мәнсіздене бастағаны секілді. 
мезгіл шілдеден саршатамызға ойысқанда, әлгі қаперсіз  
тірлік, мұңсыз, қамсыз күндер тіпті жалықтырып, мезі ете 
бастаған. аса шаршастың табы елден, жерден ғана емес, 
ағарыстан да сезілетін. ағарыс әбден ыстып, тап баяғыдағы 
сауық-сайранын аңсағандай ойлы күйге көшкен. аққұла түсі 
тазарып лықсып, шанағынан іркілдеп асып-төгіліп жатар 
жайсаң суы қайтып арналана, пәтуасыз жындылықтан түсер 
пайданың жоқтығына арлана бастаған-ды. ағарыстың арла- 
нуы – арының барлығын танытты. Тамыз аяқтала өзен мүлдем 
өзгерді. мөлдірлігі сонша – түбіндегі тасын санап, жап-жасыл 
жалбызын жұлып алуға болушы еді. Бірақ суы әлі де мол, 
бұрынғы дәулеттің жұрнақтары адаланған жоқ. ағарысты 
қаумалай қонған ел жаздайғы торқалы шақтың етек-жеңін 
жинақтап, әмбесінде кілең қарын қампайту, кілең жыртақай 
дырду, қымызға масайып, қыз аңду ерқашты етті білем: 
көлеңкелеп үйдің тасасы, өренің астынан шықпай отыр; үйір-
үйір жылқы, табын-табын сиыр үйездей, ағарыстан ұзамай 
жүзіп жүр. Жүзіп жүргендердің ішінде бала-шаға, анау қоғаның 
далдасында қыз-келіншектер бартын. Сымпылдай ұшқан 
үйрек, қаңқылдаған қаз мамырлай жүзіп, қиқуға қиқу қосып, 
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өзен бойын сырлы да сыбызғы думанға айналдырған. Биылғы 
жаз ағарыс бойында ала-бөтен берекелі өтті. Жер күйісі жақсы, 
оты мол, төрт түлік төңкеріле семірді. Ел ессіз қуанышта еді. 
алты сан алаштың басын қосып былтыр өлген ырысбайдың 
асын өткерді, келін түсіріп, қыз ұзатты; күнде бәйге, күнде 
көкпар, күнде күрес, күнде айтыс, әйтсе де күнде тартыс. Бірақ 
қандай болмасын қуаныштың шегі, тірелер тосқауылы бар-ау: 
қандай болмасын жаздың ұласар күзі, қайтар қазы бар-ау; 
қандай болмасын ғұмырдың үзілер шағы, һәм қандай да 
ағаштың сарғайып, өзеннің тартылары рас-ау. Тамыз аяқталып, 
қыркүйек туғанда, елден де, жерден де мең-зең сандалысты 
байқауға болар, сәуірде басталып, жаздай дырдумен өткен 
қызықтан әбден шалдығып еді. Тіпті, елдің алды жұрт 
ауыстырып, жылыстап, күземдеріне беттескен. Күз күземдеріне 
беттескен қазақтар әлі ырық бермей, одыраң-одыраң мінезде 
жүр. Сөйткенмен ұзамай қоңыр күз туып, қылышын сүйретіп 
қыс келерін іштей сезеді ғой, қымызға қызған сауықты бөкін-
шүкін шаруаға айырбастау сыңайлы... ағарыс жағасынан ел 
көшіп кеткен соң, қоңылтақсып, қаңырап-ақ қалған. Көктемде 
иемденіп алған кең арна күз жақындаған сайын, қуықтанып, 
кеше ғана тасқын жүріп өткен жер ырсиып-ырсиып тас қауып 
жатыр. Селдің осылып қалған сілемі қаңсыған салындыға, 
өлген малдың қаңқасына толы. Тегі, ағарыс ұшан-теңіз жер 
иемденем деп, бір күнгі базарына, туасы, сағасына зар болып 
қалғандай. Кешелер ғана өз қуатымен жаулап алған кең арнаны 
мәңгілікке шемендей қатып-семіп жабысар қара тасқа сыйға 
тартқан. Осы дәу қара тастарды ағызып әкелерде, өзі суалып, 
аталы арнаны солар – қара тастар басып қаларын мұғдарлаған 
жоқ, мұғдарлайтын ой-өре, жетелі жетекші де жоқ... ағарыс 
бұрынғыдай күркіремеді. Күз тұзағы мойнына ілінгенде, 
шынымен-ақ жуасып еді. 

Жуасымай қайтсін, бастау алар бұлақтардың танабы кеуіп, 
әуелі бар сенген үш саладан да қайыр кетті: үш сала өз күнін 
өзі көріп нейбетке қалды; нөсердің бір тамбағанына неше күн, 
қар суы әлдеқашан бу болып ұшып кеткен. Қазан айы туғанда, 
ағарыс сыбырлап ақты: ойлана бастады, ес кіре бастады. Түн 
баласында сонау артта қалған дырдулы шағын аңсағандай, сол 
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дырдулы шағы ойлап қараса босқа өткенін сезгендей, енді 
қайтып келер-келмесі екіталай күндері бұлбұлдай ұшып, өн 
бойындағы бар базары тарқаған. Ерлігін де, серілігін де қайтар 
құс қанатына іліп алып барады, қайтқан құстың келер көктем-
де тағы да оралары хақ, әттең, ағарыстың бақ-дәулетін жоғалт- 
пай ала келсе ғой; мүмкін, ағарыстың ең ақырғы тасуы биыл 
шығар, мүмкін, ағарыс келер жазға ілікпей қаңсып қалар. 
Күркіреп жатар өзеннен, асқаралы ағыстан гөрі, абзал ақылға 
тән салиқалылық аңғарылатын. Ол енді сақ-сақ күлмей, іштей 
тынып, күрсінер, дымқос қариядай күрк-күрк жөтелер. Байқап 
қарасаңыз, ағарыс пен заманы озған қарттан әлденендей 
ұқсастық табар едіңіз. Күн ұясына қонса болды, күн бұлттанса 
болды, белі сырқырап, дімкәстанар, сосын таң атқанша қақы- 
рынып-түкірініп жөтелер, шал өлім құрығы тақаған сайын, 
баяғысын есіне алып, жастық салтанатын, қыз аңдыған, күреске 
түсіп атын бәйгеге қосқан қызығы біртіндеп шыжыққа 
айналарын ойлап, еңкілдеп тұрып жылар еді; түн бойы кірпігі 
айқаспай аунақшып күрсінер, күрсінер де түңілер... Бүгін күн 
айнадай ашық, ымырт үйірілгенше теңгедей бұлт жоқ еді. 
Толайым табиғат жым-жырт: сыбдырсыз, айқай-сүреңсіз; 
ағарыстың беті қарауытып, тып-тынық болып, қыл аяғы шол- 
пылдап тыныш таппайтын ақ шабақтарға дейін қырылып 
қалғандай. Түн қоюланған сайын, осы өлі тыныштық баса- 
көктеп, бүкіл өңірді ендеп алды. Өзен талып жатыр... аспан 
аласа, көкжиек алыс... Ең қызығы: ала жаздай ағарыстың жың- 
ғылға бай аңғарын бір үйір құндыз мекендейтін. Еш аламанға 
көрінбей ертеңді-кеш судың астында жүретін құндыз тыш- 
қандардың ішіндегі ең қасиеттісі еді. мекен өрісі су болса да, 
таза суды ластамай, жағаға шығып бір жерге саңғытатын. Сол 
құндыз бүгінгі тымырсық түнді жамылып басқа жаққа ауып 
кетті. Бірінің артынан бірі қаздай тізіліп, шұбап бара жатқан 
тышқандарды көрсеңіз, «құндыздай шұбаған» деген мәтел 
есіңізге оралар. Әйтеуір, бүгінгі түннен сескеніп бірі қалмай 
басқа өзенге ауып кетті. Бүгінгі түні ағарыстың жағасы 
қаншалықты тыныш болғанымен, үркер көтеріле шаң-шұң 
айқасқа толды, оң жағасы мен сол жағасынан бір-біріне тебіте 
келген жер қайысқан қол таң атқанша шайқасты. Таң атқанша, 
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ағарыс ат тұяғының астында қан боп ақты, көздің жасы боп 
ақты. Үркер ауа, сап болған соғыс ағарыстың беймезгіл ұйқы- 
сын қызғанғандай, талай азаматтың басын тереңіне тастап 
кетті. Өзен адамдардың қанын жуып әуре болды... Ертеңінде 
ағарыстың жағасында мың-сан өлік жайрап жатқан, мың-сан 
өлікті олжалап мыңдаған құзғындар жүрді ұшып-қонып. Күні 
бойы бүлк-бүлк ағып, қызыл іңірде қайғылы күйге көшкен  
өзен тағы да бойы суып, талықсып толған. Беті шымырлап, 
запыран жұтты. ағарыс адам мінездес еді: біз қанша жұтсақ та 
және онсыз күніміз қараң екенін білсек те, ауаның қадірін 
білмейміз, сол іспетті пенде өзіне тегін берілер өмірді де рә- 
суалап, әбден қыл шылбыр мойнына түскенде, тәубеге келер 
болар. Егер біреуді тоссаң, уақыттан ұзақ не бар. Егер бір жақсы 
ісің бітпей қалса, уақыттан қысқа не бар. ағарыс осының бәрін 
уаз кешті, дәмін татты. Енді ол ащы-тұщының не екенін 
зерделей бастаған... Үркер жамбасқа келгенде, ай шығып еді, 
өлі күйде жатқан қара барқын беті айнадай жарқырап салды. 
ай көтерілген сайын, ажары ашылып, толықсыды... өз сұлу- 
лығына тұңғыш рет таң-тамаша қалып, әрі сол сұлулықты жаңа 
ғана байқаған. апыр-ау, өзенге ойлы, мұңды келбет қандай 
жарасымды. ай нұрымен шағылысқан майда толқындар 
көлкілдеп, өзгеше өңделген-ді. Қыстауда қалған жетім шүрегей 
сызып жүзе жөнелгенде, артынан үшкілденіп қос сызық ерді. 
Кынарындағы жығылмай сіресіп тұрған тоғайдың сүлдесі 
бетінде көріністеніп, тіпті жарықтық айдың суретіне шейін 
кеудесіне қонақтаған. Әйтсе де өзен мұңлы... Үлкен қауіп 
күткендей қасіретті. Бетіне ай сәулесі түскенде, мені де елеп-
ескерер дүние бар-ау дегендей ақырғы рет жымиған. Сонсоң 
мәңгі тыныштықтың құшағында тұншықты. Тұншығып жатып 
алай-дүлей дауылды аңсағаны: айқай-сүреңге еті үйреніп 
қалған құлқы талықсыған тыныштықты талақ еткісі келгені 
болар, ат жалындағы итіс-тартыс қырқысар дәуренін аңсағаны 
болар; сол алыс-жұлыс тасқынның опасыз екенін түсінбегені 
болар. адамның өзі табиғатқа тартқан-ау. Біздің аңдаусыз аттар 
қадамымыз қаншама мол; түсіне, біле тұрып қасақана істер 
жаулығымыз қаншама; бір күндік тоқтыққа мәз болар 
тойымпаздығымыз қаншама. адамдар өмірдің келтелігін біле- 
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ді, мүмкін, білгендіктен де еш нәрсені бас қатырып ойламай, 
әмбе күні ертең не боларын болжамай тәуекелмен ғұмыр кешер. 
Тәуекел түбі желқайық... ол қайықты айдар жел жоқ болса ше, 
ескексіз қаңғып, қайраңдап қалмай ма... ағарыс іштей суалды, 
арнасындағы суды орынсыз жайып, рәсуалап алды. Оған 
арнасын ауқымдамай, түбін терендету керек еді, терең су 
әрқашан да үнсіз ағады, терең өзен әманда суалып, кенезесі 
кеппейді. Табаны заңғар өзенді жауын да, дауыл да баса-
көктемек емес. Тайыз судың тасуы мәз, қайтуы тез. Екі күннен 
бері тымық жатқан өзен үлкен жауын боларын сездірген. Таң 
шелдене, әуені күздің сұр бұлты торлап, түстіктен жел есіп 
тұрады. аспан кіші бесінге дейін қоқай жасап, түнерді, сонсоң 
ақжауын біртіндеп бастап ұзақ шабар сыңайын аңдатты. Күзгі 
нөсер әрқашан да ұсақ болады ғой, шіркейдей қаптаған тамшы 
ағарыстың бетін тескілеп, сау-тамтығын қалдырмастан 
шоқылады-ай. Өзен бұған жөне кәндікті. Суы молаяды ғой, 
күзгі лайсаңның қаншалықты баянсыз екенін ертеден білетін 
көнігі ағарыс мән бере қойған жоқ, аз күндік алдамшы тірлік 
деп білді; аздап тасығансымақ болғаны рас, бірақ қуанған жоқ, 
қуанғанда – еліріп-есіргенде жеткен мұраты қайсы. Олай болса, 
дүние, не деген қатал едің, не деген қатал едің... Нөсер таң 
атқанша сіркіреді. Таң атқанша сіркіреген нөсер суы күзгі 
даланы ылжыратып, қамырдай илеп жатты. Қаңсыған жылға- 
лар мен көлшіктер суға толып, қыл аяғы өткелдің тұсынан 
басталатын жалғыз аяқ сүрлеуді қуалай бұрқырап бұлақ ақты. 
Ойдағы-қырдағы судың бәрі жамырап ағарыста табысты. 
алты айрығынан тер сорғалап, күні ертең мұз боп қатар 
алдында ақырғы рет жіпсіген дала ағыл-тегіл жылаған да; 
ертең-ақ салаң етіп келер кесепаты мол ызғар шашқан зауалды 
сезген де. Сай-саладан тоғылып, құйылып жатқан нөсер суы 
ағарыстың бұрынғы дәуренін қайтып бере алған жоқ: қайта 
осының бәрі бір сәттік жады өмір, тыныш күйді көптен көксеп, 
енді қолым жете ме дегенде, беймезгіл мазаланған, енді көз 
шырымын алам ба дегенде, жасаған иттігі деп білмек. Қанша 
мөңкігенімен, сонау көрген түстей бұлыңытып артта қалған 
заманы әсте қайта айналып келмейтінін, тек сол қырмызы 
заманы былайғы ғұмырының әсем ән, мұңлы жырындай 
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сыңсып қана өтерін, ал өзі дүлей қыстың шеңгелінде ыңырсып, 
бас көтеріп алшаңқаға алмай өлерін ағарыс енді ғана топ- 
шылапты. ақ жауын бәрібір көктем селі емес... сіркіреген 
ақжауын толастағанда, өзекті қуалай буылтық-буылтық бу 
көтеріліп, шудадайын шұбатылып жатқан. Шудадай шұбалан- 
ған тұман өзеннен туындап, қыбырлап қырға беттеді; жер 
бауырлай сусыған тұманның қазіргі сыңайы мәңгі бақи балалай 
беретіндейтін, ағарыс бұл қоқайды да асқан төзімділікпен 
қарсы алды. азанда пайда болған ақ түнек буды әуеден құлаған 
жетім тамшылар тесіп өтіп тұр. Өзен амалсыз тасып жатыр, 
өзен еріксіз есіріп абақтыға қамалған азаматтың лажсыз 
ыңылындай ышқынды ұн шығарды... құн көтеріле, тұман 
сейіліп, ағарыс ерекше жалаңаштанды. Жауыннан сорғып, 
бусана сұлаған сахара дал-дұл: ойпаңына су толған, қырына 
қақ қатқан. Күннің көзі шыққанда, ағарыс бұрынды-соңды 
болмаған көркем көрініске шомды. Бір ғажабы, күрестен соңғы 
ұрыс даласы әрі қасіретті, әрі кереметтей тылсым да мұңлы 
бейнеде болушы еді-ау, бірақ қаншама өлік сасығанымен, сол 
майдан даласынан ертең туар игі нышан байқалатын. ағарыс 
сондай кейіпте. Төсінде қазбауыр бұлт жүзген аспан, жаға- 
лауындағы арса-арса ағаштар өзенге ауысып және күннің 
қызғылт нұры ойнап, айтып жеткізгісіз масайраған сұлулыққа 
бүтін дүние тәнті болған. айналайын табиғат қызық қой, 
бірнеше күннен бермен мауыққандай, маужырағандай сар- 
кідірленіп, кебір тартқан өңірді бір-ақ күнде әлегін аспаннан 
келтіріп, есінен шатастырды-ай... ағарыс ауыр соққыға душар- 
ланғандай едәуір талаурап жатты, күн шыққан соң ғана,  
қыбыр-жыбыр тірлікке көшті... ағарыс ақырғы рет жасанды – 
тәңірге сиынды: «Ей, дала, сен абзал ана болсаң, мен сүт боп 
ағар анарың едім; ей, дала, сен абзал ару болсаң, мен қолаң 
шашыңа таққан алтын шашбау едім; ей, дала, сен еңіреген ел 
болсаң, мен көз жасың едім; сен ақтаңдақ шөл болсаң, мен 
таңдай жібітер сусын едім. Тісім барда тас шайнағаным рас, 
әттең, сол тасқа күндердің күнінде қақаларымды білмедім-ау, 
әйтпесе шайнамай қылғыр едім, не қуатым жеткенше бытыр-
бытыр үгер едім. Жұлдызым оңынан туып тұрған көктемде 
жолыма тосқауыл болғандардың толайымын екпініммен тал- 
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қан еткенім рас, әттең, сол пәрменім тағы бір... тағы бір жарқ 
етсе – ең алдымен сенің бабыңды табар едім, қарақұм. Қарақұм, 
сен өлшеусіз молсың, менің суымды жұтып, қорымды азайтып 
барасың; саған өкпем жоқ, тәңірім, беттен қақпай бетімен 
жіберген кенже ұлың едім, ұлы іске машықтанбай, мынау 
сартаптанған өңірді көк желекке бөлемей, ұлып қалдым. Жо-
жоқ, мен кінәламаймын, е, дүние, десеңші, мұңсыз-қамсыз 
қарық боп өткен жылдар шынымен-ақ адыра болғаның-ау. 
Кешіріңдер мені, адамдар. Кең арна жасап, кербезденгенім 
дүниеқоңыздық емес, кең тыныс алайын дегенім шығар, күні 
ертең үрім-бұтағым көбейіп, дәулетім асып-тасып жатса, 
қымтырылмай есіліп ағайын дегенім шығар; арнамды кең- 
ейткеніммен терендете алмай, тебінгім шіріп арманда кеттім. 
арманым көп еді, орындалуы қайда? Ей, адамдар, менің 
қадірімді сендер де білмедіңдер: тасыдым – жындыға баладың, 
суалдым – көні кепкен көн тулаққа баладың, маған келіп жау 
жаралаған қанынды жудың, маған түн жамылып тағдырың 
ластаған арынды жудың, құлан жортпас қу мекиенде бір қасық 
суға зар болып өзегің өртенерде, қойнымды ашып қол ұшын 
берген тағы мен, жылағанды жұбатып, күн көре алмай бос-
қаныңды кәусар суым мен жағадағы нуымды тосқан тағы мен, 
сендерде ес бар ма, бірің аяқ жағымнан су ішіп отырғанда, 
бірің бас жағымда сарып тұратұғынсың; сендерде ес бар ма, 
жандарың ашыса, бет-бетімен кеткен үш саланы қайта бұрып, 
тоған қазып, пышыраған бұлақты қақпайлап, арнама қайта 
қосар едің, суалар тек мен ғана ма, көрерсіңдер, талай орманың 
қуарып, талай көлің суалар, сонда ғана жер-анамның ырысын, 
жер-ананың күйісін шыншыл көңілмен сезіп, табынасың... 
шабыларсың... рас, сендерді қойып, өз қасиетімді өзім қадір- 
лемеппін. Егер қадірлесем, өткел бермес дария бүгіңде қызы- 
ласықтан аспайтын сарқырама болып қалмас қой, бойда бар 
қуатымды көделі іске сарп ете алмай баз кешіппін; иә, мен  
шын ашылып, ішімді толық танытқаным жоқ. Күміс таралғы- 
дай ай жүзіне шағылысқан дидарым сарсыған ұйыққа айнал- 
ды. Сыңсыған аққу, қаз емес, шыбын-шіркей үйірсектеді. мен 
налытқан сенген сала – Қайрақты мен Шабдар, өсер өрісім, 
құяр арнам жерігендей, басымнан бақ-дәулет ұшқан сәтте, 



130

құйрығын теріске салды. Е-е... кінәмшіл де секемшіл тентек 
көңілді тел өскен үзеңгілестер-ай, сүрінгенде сүйеуші болуға 
жарамадындар. Бірақ өкпе-наз айтар қай екі туып бір қалғаным 
бар, ағайынның азары болса да, безері жоқ деген сез бекер де. 
адасқанның алды жөн, арты соқпақ... артында соқпақ қалған 
екен, күндердің күні, әйтеуір, бір судың ағары хақ, әйтеуір, бір 
бұлақтың іздеп табары хақ. Тапталған жол жоғалмайды. 
адасқан жұртқа жол сілтеп нүсқаушы болар. ағарыс аққан 
арнаның ақтандағы шығып қалмайды. Туған жердің еркінсіп 
аққан еркесі едім, ойнақтаған бота от басар деп табаламаңдар, 
адамзат; батыр – аңқау, ер – күдік, кеш, кеш... Бар нәрсе жоғал- 
майды, менің арқыраған арынды үнімді мынау талақ дала тағы 
да еститін болар, көріскенше, қош, қош... Ей, адамзат, өзен-
көлдің тағдыры сенің қолында! Қош, қош...» – ағарыс ағыл-
тегіл жылады-ай! Жыласын, жылағаны жақсы. Ой түскен 
шығар. Бірақ ағарыс сонда дауылды, қырымнан таяған қиқуды 
аңсаған. Ұлы дауылды аңсаған өзен қаққа айнала бастаған 
жылымшы суын мұз құрсаудың астында қаладыға жорымады. 

Ол ойлады: қарлы жаңбырлатып жел тұрғанда, қысылған 
қызыл сулар қаптап, тоғаямын, әрі арнамды жаңартамын, не 
мүлде көк тайғақ болып қатармын – екінің бірі. Қарашаның 
өліарасында ағарыстың тілеуін құдай берді. Бұл өңірде 
бұрынды-сонды болмаған ақ түтек дауыл тұрып, жер-көк 
қойындасып алды. Дауыл перен болды. Перен болғандығы 
сонша – ағарыс екі-ақ күнде көзі жылтырап, күпсе қардың ас- 
тында қалды. ат құлағы көрінбейтін қыр бораны елдің де, 
жердің де мазасын әбден кетірді-ай. азғана ықтасын, суаттарға 
таласып, бір-бірімен итше ырылдасқан ағайын, ықтаған қой, 
шұрқыраған жылқының соңында қаншасы қырылды. мал  
үшін қырылды. Тіпті қыстың қысталаңына шыдай алмай, өзге 
ел, өзге жұрты паналап кеткендер ересен мол еді. Қапылы 
отырған, бес қаруы сайлар мен төрт құбыласы теңдер қар 
бораны түгіл, қан бораны болса да ырқ еткен жоқ. Ертеден 
аңсаған дүлей дауыл ағарыстың төбесін көкке жеткізбегені рас. 
Өр көкірек, өзімшіл өзеннің қисапсыз үміт-мақсұттары садаға 
кетті. алғашқы сыпыра бір ай оқап қардың астында үн-түнсіз 
жылып ақты, жылап ақты. Күн қанша суық болса да, беріштеніп 
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қатқан жоқ-тын. Құтырынған жел қыраттағы бар қарды айдап 
әкеп өзеннің сайлауына нығарлап тастаған. Қалындығы бір 
метрдей қасаттың астында жатқан ағарыс сонда да болымсыз 
үмітін үзе қоймады. ақ қардың әр тұсынан бір жарқ етіп, жеп-
жеңіл тыныс алады, тыныс алған сайын, жеп-жеңіл бу шығатын. 
Шымбайына батырып екі өкпесін қысатындай алапат үскіріктің 
сыңайы танылмаған соң, аздап сергектенген. Тура бір ай өтіп 
қаңтардың сарышұнақ шыңылтыр аязы басталғаңда, өзгеше 
қысылды, күні кешегі қасат қардың асты-үстінен су андыздап, 
жентектелген көк соқтаға айналдыр-ды. ағарыс тағы да бір рет 
шанағынан асып еді, бірақ бұл реттегі лайсаңның бөлекшелігі: 
өзен арнасында таза екпінді ағыс пайда болған жоқ, қар мен 
мұз араласқан қысынды сулар ғана пірін шақырып нешеме 
шапшиын деп әрекеттенді, ылжыраған қар тізгін бермеген. 
Өзен дым шалған шекерге айналып жатты... Күннен күнге 
қатая түскен суық ағарыстың мынау жылбысқы пошымын 
көп көргендей шым-шымдап жұқалаң мұз қатырып сірестіре 
бастады. Енді өзен толық көк тайғақ мұзбен құрсанды. Шор 
боп қатып қалған мұздың сүмбелерінен көпке дейін көздің 
жасындай тамшы ағып, кешікпей әлгі тамшының өзі саусақ 
іспетті саусыған мүзға айналған. Дегенмен, тегістеліп, 
жыптырлана қатқан жоқ еді. Иін тіресе қожырқайланып, 
алыстан болжағанда: найза, садақ ұстаған батырға, жұт болып 
жаппай қырылып, ақ қар, көк мұздың астында тырапай асқан 
малжанға ұқсайтын. Өзен мәңгілікке көз жұмып өлгендей еді, 
тағдырдың -табиғаттың ырқына біржола көнгендей еді. Қапияда 
келер алапат сойқанды сағына сыздаған жүрек шайлығып, 
әмбе сол ыстық қанды асау жүрек тоқтағандай да еді. Енді 
қайтсін, ауыстырып ала қоятын жүрек қайда... деміккенде 
демеу болар өзен-көлдер, кеше ғана сусындаған адамдар 
қайда. Тілеп алған аурудың дауасы болмаса керек, болмас 
керек... Қанша өкінгенімен, қанша өксігенімен келер пайда 
не, қайта жылап-сықтаған сайын, мұз болып қата бермексің. 
алыстан андасаң, ағарыстың қазіргі сықпыты көз сүйсінерлік 
әсем, ашық аспаннан қызусыз нұр төккен күн жарықтықтың 
сәулесі көк жалтыр мұзда ойнап, көз қарықтырады. Егер түн 
баласында ай туса да, қара барқылданған қараңғылықты жап-
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жарық етіп, ұзыннан-ұзақ көсіліп жатар еді. Әсіресе, ай жүзі 
мұзда шағылысқанда, алыстап кеткен қиялынды сәулелендіріп, 
бықси бастаған арман отынды тұтатар; айдың ақ дидарын 
көрер айнасы іспетті ағарыс қош-қошпен сыңсыта ұзатып 
жіберген салтанатты шақтарын сағына ма, түні бойы сарт-
сұрт үн шығаратын. Сарт-сұрт айырылып жатқан мұз – сарт-
сұрт үзіліп жатқан бұғау дыбысына оқшасар... Сіреу болған 
өзен бар жақсылықты Күннен ғана күтті! ал Күн болса қор 
болған пендесін уақсыз-уақ жарылқай алмады. Тек анда-санда 
жансыз сәулесін шашып, «шыда, шыда, жарқыным» деп хабар 
жіберетін. Тоңазыған көңілге бұл да медеу. Біз осы көп ұшпаққа 
қанаттанбай-ақұшқымыз келеді, көп нәрсеге орынсыз, ретсіз 
асығамыз, біле білсек ненің болса өз кезегі, өз сәті болады 
екен. Толғақ шағы тумаса, шабан үйрек бұрын ұшадының кебін 
киесің, болмысынан тыс ебелектеудің бәрі жарға жығар жалған, 
бәрі бекер; ағарысқа ақыл берген күн мезгіл-мезгіл жылынып 
қалған сайын, осыны сабақ еткендей еді. Бұл жазиралы далада 
көк құрсау мұздың әсте жылдар бойына жасана да, жата да ал-
майтындығы бесенеден белгілі, ағарыс осыны түйді. ағарыс 
көп зарықтырмай көктем келерін, ал көктем келсе, баяғы 
дәуреніне, баяғы әуеніне қайта басарын, сөйтіп, мынау мұз 
тұтқынды пәрше-пәршесін шығарып, еңіске айдарып, сөйтіп, 
мүлдем құрдымға кетерін, ал өзі ақмаңдай даланың қожасы 
боларын сезді, сол даланы жарылқарын сезді. мейлі, не ерте, 
не кеш келсін - көктем оралмай қоймайды. Көктемнің оралғаны 
– ырыс-бақтың қой болып қозылап, жылқы болып кісінері, 
аққу, қаз боп сұңқылдары, қырда айтылған әндей тамылжып 
төгілері, жан-жануар, құрт-құмырсқаның масайрауы. Көктем, 
айналайын көктем-ай, зарықтырмай – зар жұттырмай келсең 
еді; айналайын көктем-ау, тек сен ғана ағарысты мұз тұтқыннан 
құтқара аласың... Сонда ағарыс ағыл-тегіл жылап – қуаныштан 
жылап, саласымен табысады, салқар бір көк жойқын теңізге 
еңіреп барып қосыла-ды... Жосылған жорықтың шафхат 
шағында арна жолындағы - арман жолындағы қоқыр-соқырды, 
иіс-қоңысты, шаң-тозанды, әм дала жүзін сан сұмдықтан, сан 
уайым-қайғыдан құлантаза сергітер... Сонда ол: жасасын, 
өзен-көлдер, жасасын, орман-тоғайлар, жасасын, табиғаттың 
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тел ұлдары деп жар салып, мың бүктелер, кешегі тайғақ 
тағдырына сақ-сақ күлер. Сонда ол, сонда ол... сонда ол... Иә, 
көктем туды... ағарыс тасыды... Қызық тасыды... Бұрынғыша 
құбылаға құлдамай, баба арнасын талақ тастап, жаңа жол, 
жаңа бағытта, жаңа арна жасап ақты. Құдай-ау, өзен теріс ақты, 
не ғажап, жер өсті ме, әлде бір тылсым құдіретті күш бұрып 
жіберді ме, ешкімнің миы жетіп, байыбына бара алмады. Бірақ 
осы өңірдің елі осы көктемнен бастап, ағарысты «Терісаққан» 
атады... Терісаққан Есілге құяды... Есіл неге құяды?.. Әттең, 
Терісаққанға Есіл құйса ғой... 

Ей, адамдар, өзен-өмірімізді ардақтайық!
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ҰЙҚЫМ КЕЛМЕЙДІ

Көзімнің алды тұманданып кетті. Көзімнің алды тұманда-
нып кеткен жоқ. Өн бойымнан жылан жорғалап өткендей 
болған соң, ес танды халде, таз-тақырланып жатқан далада 
өз-өзімнен қуыстанып, өз-өзімнен шошынғаным шығар. 
Таз-тақырланып, жоны шыт-шыт жосылып кеткен даланың, 
өрмекшінің торындай шимай-шатпақтанып жарылып кеткен 
даланың дел-сал кеші еді. мен ғанамын... Жок, мен ғана емес, 
қыбыр-қыбыр басып адамдар жүр. Әне, байғыз шақырғандай 
болды... Бәрібір мен ғанамын. Қанша жол жүрдім, білмеймін. 
мүмкін сіз санап берерсіз, қолыңыздан келмейді. мынау екі 
кештің арасында сандалбай жүріс, мынау әлем-тапырық екі 
дүниенің арасында (жер мен көк қой) жөн-жосықсыз жүріс; 
әлде сіз жол нұсқайтын, жөн нұсқайтын бағыт-бағдаршы 
боларсыз; әй, қолыңыздан келмес; өйткені сіз де адасып жүрсіз, 
өйткені олар да көр білте соқпаққа түсіп, көр тамды сүзіп жүр. 
адассақ – адасайық, бірақ алжаспайық, алға тартайық. адамдар 
адасу арқылы бір-бірін тауып, бір-біріне сүйеуші болады да. 
Көзімнің алды тұманданғаны рас екен. Уқалап едім: маздаған 
мақпал кешке, ал қызыл шапаққа бөгіп, маңқайып жатар далаға 
тап болдым. адасып жүргендер тым мол екен. Бір қыз, бір 
жігіттен адасып жүр. Өздері қандай ғажап кейіпте: үстерінде 
аппақ көйлек, ақ көйлектің етегі тотықұстың құйрығы іспеттес 
шұбатылып жатыр; ақ көйлектің өңірі алтынмен оқаланған, 
жалт-жұлт жарқырап көз қарықтырды. ғажабы сол, тұман 
сейіліп, тұман көк нұрлы шұғылаға бөленсе де, адасқандар 
бір-бірін іздеп таба алмады. Көздерін сүзіп, ауаны қармалаған 
күйі албаты лағып жүр. маған мына кейуана кейіптегі қалқып 
жүрген адамдар өмір бақида жолығысып, қол ұстасып қатар 
сапар шеге алмайтындай, әмбе олар бір-бірін құдайдай құлап 
жақсы көріп ынтыққан сайын, жалқы сәт жүздесіп бетпе-бет 
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келіп қауыша алмайтындай, өйткені бұлар ғашық жаратылған 
жандар, өйткені бұлар тақау келіп табысса болды тәжікелесіп, 
бұған дейінгі, бұдан сандаған жылдар кейінгі кіршіксіз де 
кірбеңсіз аптапты сезім, таза жүректеріне қылау түсіріп 
алатындай; ал қылау түсіріп алса, махаббаттың таң-тамаша 
сапарына шығып, түсінде немесе қиялында ғана ұшырасып 
ғұмырлық мәйек алатын інжіл сыңарды іздеу бақытына ие 
болмайды-ау, – деп ойладым. менің көп ойлауға мұршам 
келмеді. Себебі мен де әлдекімді іздеп жүрдім. Бағанадан бер- 
мен қара басқандай қаңғылестеніп жүріп, көзімнен кеткен, 
көңілімнен көмескіленбеген сыңарымды іздеп, шарқ ұрып, 
сандалып бара жатқан жолымнан тая соғып та кетіппін. Тағы 
да әукесі салбырап қою тұман басты. Қою тұман бәрі-бәрімізді 
жұтып қойды, тек оқта-текте төрткіл дүниенің әр тұсынан 
сыңсып жылаған, немесе сақ-сақ күлген мұңдықты һәм дарақы 
дауыстар естіліп, осы дауыс неғұрлым жақыннан шыққан 
сайын, қаттырақ жаңғырыққан сайын миыңды қашайды, екі 
шықшытыңыздан қысып, құлында-құлыныңызды шығарар; 
міне сіз (мен де) көр соқыр күйде екі алақаныңызбен тілім-тілім 
болып кеткен екі бетіңізді бастыңыз, сосын бар пәрменіңізбен 
қатты жүгірдіңіз; етпетіңізден құладыңыз; әлгі шыңылтыр ащы 
айқай-сүреңдер сап болған; құлағыңыз тас бітіп қалғандай; 
миыңыз да солқылдамайды; дүние тұл; бәрі жым-жылас 
құрып, сіз ғана жер-жаһанның қожалығына қалған секілдісіз; 
өйткені сіз жан тәсілімін бергенсіз; енді сіз мәңгі тыныш та, 
тымырсық сапарға аттандыңыз; мен де – мен де аттандым; 
байқайсыз ба, бағанадан бір-бірін таба алмай сарсаңда жүрген 
жәмиғат жамыраған қозыдай, екі-екіден – жігіт қыздан қол 
ұстасып жырлап келеді; олардың қан-сөлсіз сұп-сүр жүзі, анау 
қараңғыда көктеген шөптей селкем-селкем сап-сары шаштары, 
арбиған арық қолдар мен сіңіртік сирақтар, көлгіреген аппақ 
кебіндері, немесе сүп-сүйір кебістері – сұмдық қорқынышты 
әсер қалдырғанымен, жұптарын жазбастан шексіздікке қарай 
қасқая тартып бара жатқанын көріп, ішіңізді болымсыз бір 
тіршілік сәулесі кезеді. Сіз тіріле бастағандай сезінесіз өзіңізді. 
Бірақ сіз өлгенсіз...
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мен де бағанағы құлаған жерімнен тұрдым да өз сыңарыма 
ұмтылдым. Біз енді о дүниеде жүрген секілдіміз. міне, енді 
бірте-бірте жақындап келеміз, қолымызды создық, сипаладым, 
бірақ аймалағаным жоқ, тым-тым суық екен. Біз қатар тұрмыз. 
Оның әлпетіне қаншама тесіле қарасам да айшықты дидарын 
болжай алмадым. Белгісіз беймәлім бас. Таныс дене: аршын 
төс, қыпша бел, оқтаудай аяқ. Бұл кім? Құдай-ау, Әлима ғой, 
Жазира ғой, роза ғой, Кәмила мен Дәмила ғой, жоқ олардың 
бірі де емес. мұның аяқ жағы Дариға, кеудесі – Бақыт, басы 
бәлкім Үміттікі болар. Иә, дәл солай. Таптым... Дариғаның 
балтыры-ай десеңші, Бақыттың жүрегі-ай десеңші, Үміттің 
келбеті-ай десеңші. Ей, жаратқан ием, көктен тілегенімді 
– көптен тілегенімді жерден тауыппын, құдай тілеуімді берді! 
мен осыған үйленемін... бұл менің өмірлік жарым болады, 
біз қазір қол ұстасамыз, сосын мәңгі тұнжыр, мәңгі шексіз 
беймезгіл шақтағы, беймезгіл дүниеге аттанамыз. Біз жаяу, 
жалаң аяқ, жалаң бас дәл осы сықпытымызбен сыңсып ән 
салып аттанамыз. Біз бұл ғаламда жан-жануар, адамзаттың 
ешқайсысынан именбей... бізге тайпалған маңмаңгердің де, сән-
салтанатты киімнің де қажеті жоқ. Жүрші жаным... үйбай-ау аты 
қалай еді?. Үшеуіне ортақ есім табу керек. Жүрші жаным... кім 
десем екен? Әншейін басқы бір-бір қарпін ала салсам етті. Иә, 
сөйтейін. Жүрші жаны... БДҮ кең даланы кезейік, жүрші жарым 
БДҮ мынау ақбоз дүниеден безейік. Жүрші! мен бағанадан бері 
қаққан қазықтай калшиып тұрған қызды икемдей бергенімде 
аспанның ала төсін тілгілеп, сусылдай ұшып қос қанаты бар 
жас бала келді де, алқымымнан ала түсті. Темірдей тегеурінді 
қол бөбежікті мытып қалғанында шыбын жаным шырқырап, 
бүркіт бүрген түлкідей туладым-ай. Ояна келсем алқымымды 
орай құшақтап жатқан әйелімнің қолы екен. «Әкетші әрі» деп 
жұлып тастап, төсектен қарғып тұрып кеттім. Ол «не көрінді» 
деп күбірлеген күйі іргеге аунай жатты.

мен көпке дейін ұйықтай алмадым. Басым зеңіп, тамағым 
кайта-қайта кеберси береді, ернім қайта-қайта тобарси береді. 
мынау үйге бұдан үш-ақ күн бұрын көшіп кіріп едік. алғашын- 
да кең секілді еді, тордағы арыстандай арпалысып ілгерінді-
кейін адымдағанымда үйшіктей-ақ болып сезілді. адамның 
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түсіне қайдағы-жайдағы кіре береді екен-ау. Дегенмен де осы 
түстің өзі уақыт уысында кеткен, өткеніңді еске түсіріп, сартап 
сағыныштарыңның сарғайған беттерін парақтайды екен. 
Бұдан сандаған жылдар бұрынғы ойын-күлкілерің, сүрініс-
түңілістердің санаңда қайтадан сәуле беріп, тіпті ертең атар 
таңнан да хабар-ошар жеткізіп қоя ма деймін. мен оларды – 
әлгі үш қызды ұмытқаным қашан. Тым болмағанда өлі-тірісін 
білсем жарайды-ау. Егер сені кім есіне алса, сол түсіңе кіреді 
деуші еді, бәлкім мен қатыбастанғаныммен солар: «Осындай 
бір жігіт болған», – деп ойлады ма? Жоқ, ойлайтын реті жоқ. 
Үйлі-баранды, балалы-шағалы болған. Шынында да не күйде 
олар? Өздері жер басып тірі жүр ме? мүмкін кішкентайлы 
болған шығар, мүмкін тұрмысқа шықпаған шығар. Әлде, 
ерімен кермалдасып айырылысып кетті ме, әлде күйеуі қыз 
кезіңде «сонымен жүріпсің» деп архивті ақтарып тарихты 
жаңғыртып отыр ма? архив – альбом ғой. Жо-жоқ менің 
суретімді әлдеқашан жыртып отқа жаққан. мен олар үшін 
опасызбын. мүмкін... бәрі мүмкін. Қайдасыңдар, қарақтарым. 
мен сендерді сағындым, сендерге кінә қойып, сырттарыңнан 
әсте де ғайбат сөз айтпаймын, өйткені мен қай-қайсыңды да 
шын жақсы көрдім ғой. ал жақсы көру махаббат па екен? 
Сендермен бірге болып, Қап тауын асып кетсем – не арман. 
Білем, көп қателіктер жібердік, бірақ сол қателікті жасаудың 
өзі таптырмас бақыт секілді еді ғой; сол қателіктің өзі бір 
сәттік тәтті әрі ұмытылмас нұрды саумал саудыратын; сол 
қателіктердің қай-қайсысы да айлы кештерде, абат бақтарда, 
керілген кер далада – кең далада жасалатын; ал ең сұмдығы 
– ең сұмдық емесі – жеті қараңғы түн құшағында басталады-
ай. Естеріңде шығар, осынау «күнәні» көптен сағынып, зарыға 
күтіп жүріп, қол жеткен соң, айықпас ауруға душар болар едік, 
өз-өзімізді кінәлап өмір бойы өкінеріміз және бар; осының 
бәрі-бәрі жастықтың асыл айдынында туындайтын.

Түсімде мені қылқындырған сәбиді танитын секілдімін. 
Көрген, қолыма алып әлдилеген балпанақтай бала. Бірақ оны 
қайдан, кімнің үйінен жолықтырғанымды есіме түсіре алмай 
дал болдым. апыр-ау, мен оны қайдан көрдім!
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(Әйелім алаңсыз, тәтті ұйқы құшағында жалғыз жатыр. 
Жүзінде әлденендей шаршау бар, жүзіндегі жұқалаң мұңды 
лыпып келген үміттің таусылмай тасып тұрар қаны айдап 
әкетеді).

Егер қожайыным энергия көп кетіп қалады деп ұрыспаса, 
дәл осылай қу тіземді құшақтап отыра берер түрім бар. 
Жүрегім өрекпіп, әлде не, тіпті өлең жазғым келді... Бәрі де 
кешегідей. Жылдар жылжыған сайын, уақыт ұрлап, қарт- 
тықтың қан сидірер қасіреті иектеген сайын, немесе басың 
ауырып, балтырың сыздағанда, немесе қуарған қу бас атанып, 
жалғыздықтың жапасын шеккенде таусап талшық етерің, ме- 
деу ғып мекіренерің – сонау көз ұшында қалған бозбала әм 
жігіт шағыңдағы жасаған қызығың болар. Сонда сен, мүмкін 
өмірдің құз-қиясынан, өлімнен де сескенбейсің... Жүрегім 
сыздағандай болды. Еріксіз қаламға жармастым. Кеше сатып 
әкелген балауыз шырақты жағып, қожайынның жарығын 
өшірдім. Қыздар, мен сендерге ағымнан жарылып, осынау 
жолдар арқылы ескерткіш орнатқым келеді.

(Әйелім ұйқысырады. мүмкін оның түсіне де алғаш рет 
танысқан бозбала немесе сәби кіріп жүрген болар).

БаҚыТ:
Сол сәби мені кешірер ме екен.

Бір жылда бірақ рет келер демалыста аңсарым ауа, асыға 
күтер едім. асыға күтетінім, қол-аяқты жазып аунап-қунауға 
әуестігім, еңсені езген ауыр еңбектен қашқаным емес, ауыл 
атты анамның ыстық та дарқан құшағын сағынғаным шығар.

маған ауыл – тіршіліктің дәмін сездіретін, мынау мазаң 
өмірге келгенімді, ал келген екенмін не себептен ғұмыр кешіп, 
не үшін тыраштанып жүргенімді аңғартар. ауылым – анадай 
ардағым, ауадай қажетім. ауылым – Отаным. мен мұнда күздің 
сылбыраң лайсаңында, күздің көрдей қараңғы түні еңсеріліп, 
атар таңнан хабар сезілгенде, әкем адамды адам жеген сойқан 
соғыста қан кешіп жүргенде, елден де, жерден де жетімсіреген 
бір жадау күй аңғарылып, атты кісіні аударып түсірер ызғарлы 
жел ескенде туыппын. Сонда менің шешем қалжаға күлге 
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көмген картоп жеп, әкемнің ескі ерінің айылымен белін 
буыпты; сонда мені кенеп жөргекке орап, әкемнің қаңсыған 
ыңыршағын төңкеріп соған бөлеген екен. атымды ырымдап 
Жеңісхан қойыпты. мен Жеңіс ала келген екенмін. мені осы 
ауыл асықтырар.

Егер ауылды сағынсам – көз алдыма бір бұрымдап өрген 
шашын омырауына тастап бұрала басып, су әкеле жатқан, күн 
қызарып батарда өрістен қайтқан малды тосуға шыққан немесе 
ала сиырдың астынан өткен-кеткенге сығалай қарап, сиыр 
сауып отырған қыз-келіншектер елес беріп өтер.

мен ауылды сағынсам – сонау қырық деген қырғынды 
жылда жігітпен кыдырудың не екенін білмей қыршын қиылған 
апаларым түсіме кіріп, ағыл-тегіл көз жасы таңдайыма тамып 
кеткендей әсерде болармын. Әкемнің төрт қарындасы болған, 
үшеуі жар құшағын көре алмады, жарық дүниеден мезгілсіз 
аттанды. Қыз үшін – бұдан аянышты өлім бар ма?! мен әмәндә 
өз құрбыларымды асыл азаматтың қолтығынан, қырмызы 
теріп қырда жүрген шаттықты шақта көргім келеді. арманда 
кеткен апаларым үшін солар – бүгінгі қыздар сезінсе екен 
жастықтың салтанатын деймін. Жақсы сөзден жаңылған жар 
болса – жылап тұрып кешіремін, жылап тұрып осы сұмдықтың 
өзінен апалар бақытын көрермін, апалардың ерте үзілген күміс 
күлкісін естірмін. Бейбіт, жылқының жусағанындай әдемі 
шақта жалтаң тартып, жазым басқан қисық табан, жалаң төс 
жастар-ау, осынау бейуақ мамыр мезгілге еркелеп жүрсіңдер-
ау. мен сендерді кешірер едім...

ауыл өзгермейді. Өзгерген мен ғана. ата жұртыма келген 
сайын ауыл ақсақалдары «оу, бір шаңырақтың жалғызы едің, 
қаланың жалбызы болып кетіпсің ғой. Әкең болса кетеуі 
кеткен шаруасын реттей алмай азып-тозып жүр, сен болсаң 
орға жығар құрмет-атақтың садағасында босып жүрсің. Есің 
барда еліңді тап, шырағым», – дер еді. Әйелдер айтатын: «Туу, 
алтай қыс шанаға жеккендей арығаныңды-ай, неге жүдеусің, 
бетіңде қан жоқ қой, қан». Құрбыларым әзілдейді: «немене, 
етегіңе намаз оқып жүрсің бе, бес жыл болды шыр еткенің 
жоқ. Өзіміздің қатын бесіншіні лақтырып жіберді». ал, мен 
үндемей күлімсіреген, жүдеген күйі тыңдап тұратынмын. 
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ауылдастарым осындай аталы акылын, әзіл-оспағын айта 
берсе екен деп тілеймін.

мен ауылға оралған сайын бәрінен де бұрын он жыл 
табан тоздырып білім алған қара шаңыраққа соқпай, тозған 
табалдырығынан аттап, сығырайған терезесінен ақбас алтай- 
ға, кең дүниеге көз тастамай, қоңыраудың сылдырын естіп, 
осынау сылдырды бәйгеден ат күткендей тағатсыз тосып отыр- 
ған оқушыларға есендеспей, сабаққа үнемі ішіп келетін да- 
нышпан ағайға – әдебиетші ағайға тағзым етпей қия баспай- 
мын. Сосын мен мектеп ауласынан сытыла ұзап, Күркіременің 
сайлауымен Бозталға тартамын. Сіз білесіз бе, Күркіременің 
мойыл қуалай өскен терең сайы мектептің дәл іргесінен 
басталып, Бозталға тұмсық тірейтін. Осы өзекті қуалай сұп-
суық мөлдір бұлақ ағатын. Бәрі бәз қалпында, тек осы сайдың 
жиегіне ағаштан қиып монша салыпты. Бұрын он рет өртеніп 
қара күйе болып тұратын жапырайған жер тапа жоқ. мен соны 
сағындым. Күркіременің суы баяғыдан гөрі суалыңкырапты. 
ана жылы қар қалың жауып, Бозталдың көп тал-қайыңын малға 
жығып берген. Қазір ырсия сиреген. Күркіреме Бұқтырмаға 
кұяды. Оның дәл құяр айлағында айгөлек қайың қоршаған 
алаңқай бар. Бұл – менің махаббат мекенім. Ең ұзақ аялдап, 
бір-біріне жосылып келіп қосылған судың ақкөбік иіріміне 
телміріп, мелшиемін-ай. мен сонда шындап күрсінер едім. 
Көзімнен болымсыз жас шығатын. астымнан сыз өтетін. Бәрі 
бір отыра беремін. мен оны сонда ғана есіме алатынмын. Оның 
жұмбақ бейнесін алыс-жұлыс тірлік, азынаған уақыт, мазасыз 
жұмыстан жалқы сәтке әрең ашып алатынмын. Көз алдымда 
ол ылғи да жылап тұрар, ылғи да кінәлап, бар пейілімен құлай 
жақсы көріп кешірім жасап тұрар.

(Жазуым осы тұсқа келгенде әйеліме қарадым. Ол терең 
күрсініп барып, іргеге аунай жатты. Балауыз шам өлімсірей 
сәуле шашады.)

мені судың ар жағында тұратын кәрі жездем қонаққа 
шақырды. Әкем кер биесін ерттеп берді де, әпкемнің ұлын 
артыма мінгестіріп суға дейін шығарып салды. Өткелде тұрып: 
– Құлын адасып қалмасын, су тасып кетпей қайтып оралыңдар, 
– деді. ақшам жамырай жездемнің үйіне жеттік. Жездем 
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қожанасыр адам ғой, ауылды айнала зыр жүгіріп, ісек тауып 
әкелді. мүйіз сапты пышақты жалаңдатып алдыма қойды да 
«ал, ықылас істе» – деді.

Жездем арақ ішкенін қойған екен. маған еріп ауыз тигені 
болмаса көбінесе мені қыстаңқырап «ал, кеттік екі жылда бір 
келесің, жаман жездеңе өкпелеп жүрмісің», – деп алдап іштіріп, 
өзі сақ отыр. Он екі бала өсіру оңай болып па, бұрынғыдан 
әлдеқайда қартайып, шашын қылау шалыпты. Тіршілікке 
біржола мойынсұнып, көмпістену байқалады. менің көңілімді 
аулағаны ма өлең айтты, оның бір-ақ әні бар:

Біздің ауыл ақшиде,
Сіз жолаушы бұл үйде.
Кімге жолдас болады,
Опасы жоқ сұм дүние.

Ол осы әнді сан рет қайталап, ақырын «аспанның асты 
қуыс, дүние – боқ, ер жігітке қайда барса таң атар?» – деп, аһ 
ұрып аяқтайтын. мен жездемнің өзегін өртеген бір өкініші 
барын, ал сол өкініштің өзі ғұмыр бойы сыртқа шықпай 
іштей мүжіліп, іштей таусылып жүргенін, бірақ сол өкініш не 
және не үшін қажет болғанын, тіпті, сол бір өкініштің өзінде 
тіршілігінің демеушісіне айналған құдіретті бір сиқырлы күш 
барын аңғардым ба, әйтеуір жездем осы әнді айтқан сайын мені 
де белгісіз мұң басып, тәубеге келетінмін. Ішіп жүрген кезінде 
солқылдап жылар еді. Жездем жұдырықтай ғана домалақ адам. 
мас болып туласа, апайым тырп еткізбей тақымына басып 
отыратын. ал, кешігіп үйге келмей қалса, «қайда жүр екен 
қаңғылестеп, әлдекім бір бүктеп қыстырып кетті ме» деп екі 
көзі төрт болып мың кіріп, мың шығады. Қалай болғанда да, он 
екі баланы асырап-сақтаған қаршығадай жездемнің алдында 
бас иіп, осы он екі бала ержетіп, төбесін көкке жеткізер күнді 
аңсайтынмын. Бірақ жездем аңсамайтын. Ол айтар еді: мен 
оларды асырау үшін дүниеге әкелдім. ал олардың жарылқауы 
міндет емес. менің таң-тамаша қалатыным, отыз жыл; шәй 
деспеген апа-жездем о баста бір-бірін сүйіп қосылды ма, біз 
құсап «дружить» етті ме, сұңғақ бойлы, он екі құрсақ көтерсе де 
өңін бермеген әпкем жездемді қалай менсінді. Бәрі де жұмбақ, 
мүмкін осы жұмбақтың шешімін таппағаным жақсы шығар.
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Жездем мені есік алдына ертіп шықты да: «Биыл қаз-
тауықтың өсімі жақсы. Қыс түсе екеу-үшеуін сойып саған 
саламын. адресіңді айтып кет. Әне бір қоңыр ала қазды... 
Калай, көңілің көнши ме?» – «Әрине ғой, әрине, жезде».

(мен бағанағы әйелім әзірлеген кеспені есіме алдым. Оны 
жездем жолдаған қаздың етіне пісірген едік. Ол – ұйқыда. 
Балауыз ери жанып тұр).

Үш күн еру боп, кешке қарай атқа қондық. Жездем тағы 
бір түнеңдер деп жығыла жабысты. Түндегі жаңбырдан кейін 
Бұқтырмада тасу болған соң көпір айналып өтуге тура келді.

Кер биенің жүрісі жайлы. ықыластана аяңдағанда сабасаң 
да бүлк етіп желмейтін. Болатжан жаурады білем, арқама 
жабыса түсті. Сентябрьдің ортасы, бұл өңірге қыс шақырып 
күн еңкейсе болды суытып, күндізгі қойбатпақ қара қатқаққа 
айналатын. Биылғы күз жауынды, жел аз. Сондығы ма ойпаң-
ойпаңның шөбі әлі көк қалпында жатыр. ағаштың жапырақтары 
да өлімсіреп тұрғаны болмаса, жаппай сусып түсе қойған жоқ. 
Болатжан қалғи бастаған соң, құлап кетпес үшін екі борбайын 
қанжығамен байлап таңып тастадым. Кер бие зірк-зірк аяңдап 
келеді. Бірсін-бірсін жұлдыздар шыға бастады. арт жақтан 
салт атты екеу қуып жетіп, бетімізге бағжая қарады да, басып 
оза жөнелді. мен жым-жырт іңірде, жалғыз аяқ тоң соқпақпен 
үнсіз, мұңлы да сиқырлы ойдың құшағында сапар шектім. 
Сапардың, әсіресе, мынау оңаша қияли сапардың әйтеуір 
аяқталарына, ал аяқталса тіршілікке қош-қош айтып арманда 
аттанудың растығына көзің жетер. Іңірде жолға шығыңызшы, 
құдай-ау, қандай ғажап: бір-біріне иек артқан таулар талықсиды, 
шымшыма ызғар бар жел қарсыдан соғар, қарсыдан соққаны 
жақсы, артымда аға тұтып арқаланған бала бар ғой, жас өкпе- 
сіне суық өтер. Болатжанның балағы жиырылып, жіліншігі 
ашық қалған екен, ұстап едім мұздай; өзі пыс-пыс етіп ұйықтап 
отыр. Басымыздан бір топ тырналар ұшып өтті, мүмкін 
балапанын кеш шығарып, соны ұшуға жаттықтырумен аялдап 
қалған ең ақырғы тырналар шығар; басымыздан қос шүрегей 
кері ұшып өтті, мүмкін қыстауға қалған шығар; қыр жақтан ат 
кісінеді – ымыртқа оранып көрінбей қалса, «құру-құру» деп 
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шақырып тосып алуға мәжбүрсің. мен өз-өзімнен жуасып, 
томаға-тұйық отырмын. мүмкін өткенімді есіме алғаным 
шығар. анау арғы бетте жарқырап жатқан – Өрнек деген ауыл. 
Біз соңыра көпірден өтіп барып, сол ауылды жанай өтеміз. 
Сол ауылда қазір мен ойлап келе жатқан қыздың үйі тұрады. 
Ол менің ең алғашкы қыдырып, ең алғашқы рет сүйіскен, ең 
алғашқы рет бозбалалық жасап жылатқан қызым. Ол менің 
– мынау жолдарды жазуға мәжбүрлеген жарылқаушым, мені 
жанындай жақсы көрген ақ тілекшім. Білесіз бе, әй білмейсіз 
ғой, оның есімі – Бақыт. арада алты жыл өтіпті – бір-бірімізді 
көргеніміз жоқ; арада алты жыл өтті – хат-хабар алысқанымыз 
жоқ; елден естуім бойынша – институтты биыл бітіріп келіп; 
ауылында мұғалім болып істеп жүр екен. мен Бақытпен өткізген 
інжіл шақтарды еске алдым. мен оған оқуға түсе алмай кеп, 
совхозда трактор айдап жүргенімде сөз айттым, сөз айту есіме 
де келмеген. ақпанның ақ түтек боранында шанамен ағызып 
келе жатқанмын. астыма басқан бір қапшық ұн бар. Осы іспетті 
екі кештің арасы-тын. алдымнан жалғыз жаяу көрінді. Қуып 
жетіп, озып барып тоқтадым. Оныншы класс оқушысы Бақыт 
деген қыз екен. Демалыста үйіне барып, қайтып келе жатқан 
беті. Шанаға отырғызып алдым... мұғалімнің көзіне шалынбай 
ептеп қыдыру, ептеп хат жазысу осы түннен басталған. Бұрын 
байқамайды екенсің, күндер өткен сайын әдеміленіп, ыстық 
тарта берді. Көктем туа біз өзгеше жақындасып, қимастай 
боп табысқанбыз. Ол интернатта тұратын. ауыл ұйқыға бас 
қоя түнгі жорыққа аттанатын едік. Біз үшеуміз – амантай, 
Шыңғыс деген екі досым бар. Үркер тас төбеге тырмысқанда 
еңбектеп жатақхананың терезесіне барамыз. Үш қыз осы 
терезе түбінде қатар жататын. Ұзын солқылдақ шыбық алып 
түртіп оятар едік. Олар терезенің желдеткішін әман ашық 
ұстап, өте сақ ұйықтайтын. Сосын басқа қыздарға біліндірмей 
киініп, сытылып тысқа шығар (мүмкін дос қыздары сезіп 
жүрген болар). Қол ұстасып жүгіріп, Күркіременің сайлауына 
түсіп, Бозталға дейін құлдап кетер едік. Барар жер, басар тау 
жастық салтанатымыздың шығар өрісі, арман ағысымыз ағар 
арна, құяр саласы біреу. Ол – Бозтал. Бозтал! Дүниеде біз үшін 
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одан қымбат, одан ардақты ештеңе жоқ. Өйткені сол Бозтал түн 
жамылған тірлігімізді көлденең көзден қалқалар тұрағымыз. 
Есіңде ме айнам, екеуміз қол ұстасып қатар келе жатқанда, 
қарсы алдымыздан мектеп директоры шықты ғой. Сілеусін 
көргендей сілейіп тұрдық.

Ол үндеген жоқ. Бар айтқаны: «Шырағым куәлік алмай 
тұрып босанып қалма»,– деді. Бірақ сен үшін (мен үшін де) 
осы сөзден ауыр, осы сөзден сұрқия, әрі арсыз не бар еді. 
Жазығымыз өзіміз де сезіп біле бермейтін жастық кешуін 
бастан өткеріп, ғұмыры қайталанбайтын сиқырлы түндердің 
куәсі болғанымыз, әрі таза, әрі күнәсіз сезімнің жетегінде 
салтанат құрғанымыз ба, әлде ерніміз әлі жақындамаған, 
тек жүрегіміздің дүрсілін ғана тыңдап босқа бошалаған бір-
бірімізді тек түсімізде немесе қиялымызда ғана құшып, осы 
ерлікті өңімізде жасауға батылымыз жетпей жүрген мең-зең 
хал-қадірімізді қызғанды ма; иә, біз таң қылаң бере Бозталдан 
шығып, суға малшынған көкорайды тобықтан кеше ілби 
басып кері қайтар едік; сосын есікті ашып ептеп үйге кіріп, 
қой күзетіп келгендей сұлай жығылар едік төсекке; сонда таң 
әлетінде тықырлатып есікті ашып жатқанымда қораның арғы 
бұрышында атын ерттеп тұрған әкем мені көрмеген болып, 
теріс қарап, күйбеңдер еді; сонда аяғымның ұшынан басып 
төсекке жетіп сыбдыр-сыбдыр шешініп жатқанда шешем басын 
көтеріп: қайда жүрсің, құлыным-ау, деген сөзін естігенде... біз 
бірден ұйықтап көрмеген шығармыз – бағанағы таңғажайып 
сапарымызды, тағы бір ойдан өткеріп, біз үшін әзірше 
беймәлім ертеңді, ертеңгі кездесуді тағатсыз аңсар едік; өстіп 
балаң қиял бізді бірте-бірте талықсытып ұйқының құшағына 
апарып тапсыратын; біз түсімізде және де ұшырасып, жұмаққа 
аттанып бара жатыр едік; мен сені үнемі жоғалтып алып  
шошып оянып жүрдім; бақсам осының бәрі-бәрі де жастық-
жалт етпе лыпыған сезім түйсіктері екен. Ертеңінде сені 
педсоветке, мені совхоз комсомол комитетінің мәжілісіне 
шақырды. Сен енді қайтып маған жоламасқа комсомолдық 
антыңды беріп, ал мен... мен өзіңе айтып едім ғой, әкемнің 
кенже карындасы қатты сырқаттанып жатқан күні кешке үш рет 
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шабарман жіберіп жиналысқа шақырды. алты-жеті адам отыр. 
Төрде директор, оның қасында класс жетекшілерің. Түстері 
кісі өлтіргендей суық. маған отыр деп ешбір ишара жасамаса 
да, дәл директордың жанына жалп еттім. мен үшін бәрібір-тін. 
Көп көргені төрт доңғалақты «Беларусь» болса, қызығымнан 
садаға, онсыз да кетеуі кеткен итаяқ.

– ал, Жеңісхан, – деді комсомол комитетінің секретары, 
– сөйле. мектеп саған өкпелі. – ләм дегенім жок. Директор сөз 
алды:

– Бұл кеше ғана осы мектептен тәрбие алып, мына біздің 
қолымыздан шыққан бала еді. Бүгін міне, бетімізге қара күйе 
жағып отыр. Шырағым, ауылдың қызы жетпегендей, мектепке 
азу басқаның не? Үнемі аңдып, қолыма түсіре алмай жүр едім, 
құдай айдап алдымнан өздерің шықтыңдар. Ұятсыз, безер 
екенсің. Ертең сол қыз жүкті болып қалса, сенің емес, мына 
менің басым кетер.

(мен Бақытты әлі сүйе де алмағаныма өкіндім). Класс 
жетекшісі айтты: 

– Түн жамылып ауыл торып, қыз аңду - феодализмнің 
қалдығы, бұл бүкіл мұғалімдер коллективін қорлап отыр.

Секретарь ақырғы сөгіс берді. мен бұл талқыда бір-ақ сөз 
айттым: 

– маған десе қуырып жеңдер, маған Бақыт ұнайды. 
мен жиналыстан шығып үйге жақындай бергенімде, ше- 

шемнің зарлаған ащы дауысы естілді. Тотықұс өліп қалған 
екен...

Иә, Тотыкұс! Тотықұс отыз жасында қайтыс болды. Бұл 
әкемнің төртінші – ең кіші қарындасы. Сандуғаш ең үлкені 
еді, Бұқтырмаға ағып өлді. Қарлығаштың өлімі тіпті аянышты. 
Соғыс кезінде шөп шауып жүріп, күндізгі еңсені езген жұмыстан 
әбден қажи ма, тамам қызды жиып, ән айтып алтыбақан тебеді 
екен. Ән айтып алтыбақан теберде қарағайдың түбіне от жағып, 
сол от сөнгенше майданда жүрген ер-азаматтарды еске алады 
екен. Ән айтып, алтыбақан теуіп отырғанда, қарағай кұлап 
қазаға ұшырады. Екеуі де бір-бірінен өткен сұлу деп естимін. 
Екеуі де соғыс кезінде шейіт болған. Көріп-білгендер айтады: 
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обал-ақ, бойжете бастағанда, соғыс деген суық сөз естілді, ер-
азаматтан айрылып соның орнын басты. Еңбекті ер етті; жазған 
қыздар еркек кіндіктің бетіне күле қарап жар дегеннің не екенін 
біле алмады-ау; қызықтың дәмін татпай қыршындары қиылған 
қыздарға алтыннан дара бір ескерткіш орнату керек. Тотықұс, 
сен не көрдің. рас, сенің артыңда тұяқ калды, үй-ішімізбен күні 
бүгінге дейін ол кімнің баласы, әкесі бар ма, бар болса қайда 
жүр, білген бе екенбіз. рас, сен жасыңнан ауруға шалдыктың, 
қол-аяғың суалып мүгедек болып қалдың; сен де қалыңдықтың 
қасиетті суын іше алған жоқсың; құдай қосқан қосағыңмен тар 
төсекте табысып, емін-еркін жаттың ба? Жоқ! мүмкін сен сол 
бір қарадомалақ ұлды дүниеге әкелерде, қос апайыңнын қолы 
жетпеген арманды еншілеген боларсың, бәлкім қос апайың 
әм өзің үшін ең алғашқы, рас ең ақырғы ұрлыққа барып, тал 
бойыңдағы асылды нәпсінің құлы – мен білмейтін «жездеге» 
сыйға тартқан да шығарсың. Иә, біз мынау артымда мінгесіп 
келе жатқан ұлдың әкесін мәңгі-бақи таба алмаймыз. Оның әкесі 
– Сандуғаш, Қарлығаш және өзіңсің. Үшеуіңнің – мұң-зарың, 
адал да аңқау іңкәр сезімің, демдерің үзіліп, мынау миғұла 
дәуірмен қоштасардағы қалдырған аманаттарың. Үшеуіңнің 
әкемнің үйінде ілулі тұрған суреттеріңе қараған сайын ет 
жүрегім қан жылап, аруақтарыңның алдында басымды иемін.

Құдай-ау, айналайын құдайым, осы әпкелерімнің тәлкек 
тағдырын, сойқан соғыстың зар-запыранын, кеше туған жас 
қызға бермей-ақ қойшы. Олар онсыз да... онсыз да...

Есіңде болар, айнам, мен сенің ұлы сезіміңе ие болдым. Сен 
маған имандай сендің. Сенетін жөнің де бар-тын. Өйткені мен 
ол кезде азанда жауған ақша қардай таза едім ғой. Комсомолдық 
антыңды бұздың. Көпке дейін тілсіз хат арқылы сөйлесіп 
жүрдік. мемлекеттік емтиханды аяқтап қоштасу кешін жасаған 
күні өз еркің өзіңе тиген соң, мені де шакырдың. Сол күні 
сенен бақытты жан болмаған шығар. Екі бетің бал-бұл жайнап, 
әдеттегіден әлдеқайда сөзшең, ұшқалақ болдың. Сол кештегі 
күлкің қандай керемет еді; әлде сен рахаттанып мұңсыз-қамсыз 
жер басып, сақ-сақ күліп жүре берем деп ойладың ба; әлде 
сен жігіттерге бар діліңмен сене берем, соңына ере берем деп 
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пе едің, әлде сен өмірдің тәттілігі, жастық дәуреннің қызығы 
таусылмас деп ойладың ба? – Бұл – ақырғы күлкі, ақырғы 
сенім, ақырғы алаңсыз қызық еді. Білем, сен күлдің, сендің, қы- 
зықтадың, – бәрі бір баяғыдай емес. Елегізесің. Шошынасың. 
Күрсінесің. Өйткені ол – ғұмыры қайталанбас, қайта айналып 
келмес кеш болатын.

Екеумізді достарымыз Бозталға дейін ұзатып салған 
болатын. Біз Бозталға Күркіременің сайымен бұқпантайлап 
бармаған едік. Сыпыра қырмен алшаң-алшаң аттап жүрдік. мен 
сенің қолтығыңнан емес, қолыңнан емес, құшақтап бардым. 
Сол түні ай қандай жарық еді десеңізші... сол түні қандай 
жылы еді десеңізші... сол түні құстар қандай көп сайрады... сол 
түні Бұқтырма тасыды... сол түні күлдің, сол түні жыладың, 
көп жыладың...

(Әйелім күбір-күбір сөйлеп, енді бері аунап жатты. 
Тоңазыды ма, қол-аяғын бауырына алып бір уыс болып бүрісіп 
жатыр. Балауыз шырақ ылжырай еріп жанып тұр. мен әйелім- 
нің үстіне пальтомды әкеп жаптым.)

Бақыт, сен тоңазыған соң, педжагімді шешіп, иығыңа 
жаптым. Сен маған тақалып қойныма тығыла түстің, мен 
де. Біріміздің ішімізге біріміз кіріп кетердей халде отырмыз. 
Бозталда түнеуге бел байладық. Біз отырған жерге ай жарығы 
толық түспейді, жапырақ-жапырақтың ара-арасын сығалап 
алашабырланып тұр. мен сені алғаш рет сүйдім. Қарсылық 
білдірмесең де, жүрегің өрекпіп дірілдеп отырдың. Ендігі 
сәтте екеуміз де жиі-жиі дем алып, ыстықтап кеттік. Қолым 
балтырыңа тиіп кеткен мезетте селк етіп шошынып қаламыз. 
Бірақ бізге осы таза ынтықты сүйістен өзгенің қажеті де жоқ 
еді. Бағана аздап қызыл арақ ішкенбіз, соның буы ма жердің 
сызын, өзеннен ескен салқынды елеп-ескермей отыра бердік 
қой. Есіңде болар, Бақыт, таңға жуық ұйқымыз келе бастады. 
Сонда да көзіміз ілінген жоқ. Сонда да біз бір-бірімізге 
«сен мені сүйесің бе?» деп сұрағанымыз жоқ. Балтырыңды 
ұстадым – сұп-суық екен. Сипап жылытқансымақ болдым 
– үндеген жоқсың. Саныңды ұстадым, жатқанда көйлегің 
түріліп ашық қалған екен, сұп-суық – үндеген жоқсың. Бетіңді 
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бетіме бастым сұп-суық – үндеген жоксың. Тек демің ғана 
ып-ыстық. Сенің көзің жұмулы, көңілің мас. Бұл күй маған 
да ортақ. Біз талып жатқандай едік. Біз ұлы бір шайқастан 
кейін тыныс алғандай, ұлы бір шайқасқа аттанар алдындағы 
дайындыққа әзірленгендей едік. Сенің бетіңе ар жағынан 
айдың нұры кұйылған қайыңның жапырақтары көрініс беріп, 
осы сырмақтың оюындай суреттер өн бойыңды шұбарлап, 
шыпырлап тұр; көзіңдегі теңгедей жарық қамасқан кірпігіңді 
көтеріп қалған сайын, саулап жанарыңа құйылатындай; 
көзіңді ашқанда ай нұрымен шағылысқан қарашығыңнан от 
көретінмін, осы оттың сөнбеуін іштей тіледім де; міне, енді сен 
шалқаңнан жатырсың; үстіңде ақ көйлек, үстіңдегі ақ көйлек 
салқын ауамен дымқылданып тәніңе жабысса, сол ақ көйлек- 
тің етегі томпайған етті тізеңнен жоғары түріліп, тек бірыңғай 
жұп-жұмыр саныңды, өр серпіген кеудеңді ғана далдалаған; 
қолыңда бір сабақ бидайық, аузыңа салып ерніңмен талмап, 
сосын бетіңе үңілген бетімді қытықтайсың, мен сенің кеудеңе 
басымды қойып, талайға дейін қимылсыз, жүрегінің дүрс-дүрс 
соққанын тыңдадым емес пе; сосын сен басыңды көтеріп, 
екі аяғыңды созып жіберіп отырдың; енді менің басым сенің 
тізеңде жатты; мен шалқамнан, анау қара көк аспан, жарқыра- 
ған жұлдызға қарадым; шашың сусып түсіп, мойныма оралған; 
сен менің шық-шық шашымды сұп-суық, сүп-сүйір саусағың- 
мен салалап, жоғарыдан төмен қарап отырдың; енді мен тек 
сенің жанарыңды, ақ-құба тартқан дидарыңды ғана көрдім; оң 
жақ қолымды беліңе орап барып, өзіме қарай қатты қыстым; оң 
жақ қолымды ту сыртыңнан өрлетіп апарып мойныңа салдым, 
сосын басыңды өзіме еңкейттім; «мені сен бір сүйші» дедім; 
ұялдың, шалқайып кеттің; мен әлгі қылықты тағы қайталадым; 
сен айттың: «ұяламын көзіңді жұм» дедің; көзімді жұмып 
көп тостым – келмедің... келмедің; шыдай алмай көзімді 
ашып жібердім; еңкейіп келіп, бірақ жүрегің дауаламай, дел-
сал отыр екенсің; көзімді қайта жұмдым, ерніме әрі суық, әрі 
ыстық ерінің тиді; бетіме бір тамшы ып-ыстық жас ағып түсті; 
бұдан соң сұлық құладың; бұдан соң мен сені есім танғанша 
аймалағанымды, аймалап жүріп аузыңды таппағанымды 
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білемін; бұдан соң миым емес, қолым жұмыс істегенін білемін; 
бұдан соң өлтірсең де ештеңе білмеймін...

айнам, есіңде ме сен көп жыладың, мен міз баққан 
жоқпын. Жеңіске жеткендігімді сезіп, әжептәуір тәжірибе 
жинағандай тояттап қалыппын. мен тіпті сені бұрынғыдай 
жақсы көрмейтін секілдімін... Екеуміз жар жағасында қатар 
тіземізге иегімізді қойып, атар таңды қарсы алдық. атар таңды 
әлгіндегі қылықтан бұрын қарсы алғанымыз кандай жақсы 
еді. рас, атар таңды пәк қарсы алмаған едік. Күншығыс жақ 
бірсін-бірсін сөгіліп ақбозданды; әлдекім от алып өткендей 
болды; сол оттың жап-жарық сілемі қалып қойғандай болды; 
енді бір сәтте сарғайып, сыбызғыланып таң келді. Жүзіңе 
қарадым, атқан таңдай боп-боз екен; боп-боз ертеңгі шақ 
шапақтанып, күн бояуын қып-қызыл ғып жағынып алды, бірақ 
сенің жүзің бәрібір ақбоз жүдеу қалпында қалды. Білем, күн 
шыққанда терең күрсіндің (үлкендер айтушы еді, күн шығарда 
күрсінуге, жылауға ұрсысуға болмайды деп), ұялдың ба, мені 
тоспастан қарғып тұрып, ілби басып жүріп кеттің. Әне... сенің 
шашың дудырап, туфлиіңді қолыңа шешіп алып, жалаң аяқ, 
жалаң бас шық кешіп барасың; күнге қарсы жүрмей құбылаға 
беттедің; күннің қып-қызыл нұры аппақ көйлегіңе түсіп, 
қандап бара жатты, мен саған ере алмадым, еруге хақым да 
жоқ еді; сонда ту сыртыңнан қарап отырып, әрі қимасымдай 
жақсы, әрі тояттағандай жек көрдім; әне... сен ілби басып шық 
кешіп барасың, жүзіп бара жатқан секілдісің; мүмкін көзіңде 
жас бар да; әлде ұяттың оты өртеді ме екен; сақ-сақ күлгім, 
ботадай боздап жылағым келді; неге жүгірмедім, неге ермедім 
соңынан; әне... Бақыт күннің алтын шұғыласына оранып жер 
мен көктің арасында қалқып барады... құдай-ау сол бақыт 
құсы болмасын, жаңа ғана менің басыма қонған секілді еді 
ғой, үркітіп жібердім-ау; енді бұл қайтып айналмас, мүмкін 
мәңгілікке жоғалтып алған шығармын, мүмкін мәңгілікке 
сорлатып алған шығармын.

Тоқта!
(Дауысым қатты шығып кетсе керек әйелім оянып кетті. 

Көзін жыпылықтатып біразға дейін аң-таң жатты да: 
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– Неғып отырсың? – деді.
– Жазып, жазып отырмын.
– Үй суық қой жатсаңшы. – Сосын ол үнсіз қалды).
«Өй, мынау кім?» – деген дауыстан шошып есімді жидым. 

Кер бие әлдекімнің ауласына тұмсық тіреп тұр. «Кімсіз?» 
– деді әлгіндегі жіңішке дауыс. Зілдей боп басқан ауыр ойдан 
арыла алмай зеңіп отырған мен: «Жеңісханмын», – деппін; 
«Жеңісхан... қайдағы?..» есімді жидым. ағаш қашаның ар 
жағында бір қыз тұр. Жалма-жан арқамды сипалап едім, басы 
салбырап Болатжан әлі ұйықтап отыр екен. Салпақ-салпақ 
жүріс әбден өтіп, шаршаған құлын тырайып жата кетсе керек. 
Кер бие мүлгіп тұр. «мынау кімнің үйі?» «менің үйім», «менің 
кім?» «Бақыт», «а... а, Бақыт!.. Қайдағы?» «Екеуміз де ұмытқан 
екенбіз».

Біз үйге кірдік. Болатжан ұйқысын сонда да ашқан жоқ. 
Былқ-сылқ еткізіп төсекке жатқыздық. алты жыл көрмеген 
Бақытты адасып жүріп тапқаныма қайран қалдым. Санадағы 
сан-сапалақ елес мұрындық боп, бар ой-қиялым қолыма тарап, 
билеп-төстеп бұл үйге аттың басын бұрып әкелген көзім емес, 
көкірегім екен. Кер биенің үстінде қалғып ақыл-ессіз отырсам 
да, ырықтан тыс тылсым күш бастап, Бақыттың жұртын 
жаңғыртып тұр. Түйсік алжастырмаса керек.

Бақыт көп өзгермепті. мені кәдімгі кәнікті қожайын 
ретінде, ескі танысындай салмақты жүзбенен қарсы алды. Бет-
әлпеті мен қимыл-әрекетінен еш өзгеріс, толқымалы сасқалақ 
сезімнің ұшығын аңғара алмадым. Еркін сөйлеп, еркін әмір 
етеді. мен оның балалық шағын ғана білемін ғой. Онда ол бар 
болғаны он сегізге шыққан. Есімде тек жайсаң жауқазын шағы 
қалып қойса керек. мен соны қажетсініп тұрмын. ал қалай 
есейгеніне куә болғаным жоқ қой. алты жылдың араға салған 
ұра-жырасын толтыру мүмкін бе? аспаннан жұлдыз құлап 
кеткендей қасқағым сәт болып көрінгенмен сол жылдардың 
салған жырасы жоқ дейсің бе? Жымиып келіп, жылатып 
кетер күндердің аңсарында күстеп жүрек пен маңдайыңды 
тыртықтары әмбе, рас. Әйтсе де, Бақыттың әлпетінен гөрі 
мінез-құлқы ерте есейген-ау. Дүниенің бәріне салқын, 
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самарқау қарайды. Көзінде нұрдан гөрі ақыл басым; жуас мұң 
қабыздаған.

маған шай қойып берді. Шай құйып отырып сұрады:
– айман сау ма? Кішкентайларың бар ма? Денсаулығың 

түзелді ме?
– Сау. Жоқ. Түзелді, – деп жауап бердім. Неге екені белгісіз, 

мені де көңілсіздік басты.
Шай ішіп болған соң, карта ойнаған болдық. Суық өтіп 

кетсе керек, ауық-ауық жөтеліп мазам кетіп-ақ отыр. Бақыттың 
әке-шешесі көрші ауылға бата оқырға кетіп, сіңлісі екеуі ғана 
қалған екен.

Біз бір-бірімізді өте суық қабылдадық. Бөтен, мүлде жат 
адамдар тәріздіміз. Екеуміз де өткенді еске алғымыз келмей, 
ал еске алсақ болды беріштеніп қалған ескі жараның аузын 
тырнап, қанатып алатындаймыз. Жол-жөнекейдегі әдемі асау 
қиялдарым, Бақытты жалқы сәт болса да көргім келген тілем- 
сек тілек осыншалықты тосырқаумен аяқталар деп ойлағаным 
жоқ. Ол маған сурет альбомын көрсетті. Ең ғажабы альбом 
– менің суретіммен басталады. мен бұдан алты жыл бұрынғы 
қағылез де, уыздай жас бозбаланың дидарын көріп, қазіргі 
Жеңісханға үш қайнаса сорпасы қосылмас айырма таптым. 
Өмірге алаңсыз, таза тілек, іңкәр сезіммен қарап отырмын. 
Қайтып қайталанбайтын бусанған уыз, жалтыраған мәр-мәр 
шағым да осы шығар. Бақыт өз суретін қатар жапсырыпты. 
Осы сурет арқылы бағана жолда есіме алған, қиялымдағы 
Бақытты көзге елестетуге болушы еді. «Сенің хатың сақтаулы 
менде», – деді Бақыт. Сосын көнелеу сарғайып кеткен кітаптың 
арасынан сүрленіп қалған үш-төрт хатты алдыма тастады. Сол 
хаттың біреуімен сіздерді таныстырайын:

«...Жаным Бақыт, мен сені кеше кешке көп күттім. Келме- 
дің. мүмкін, тәрбиеші аңдып жібермеген шығар. мынау 
қара жердің бетінде қыбырлап жүрген пендеде махаббат 
деген бар болса, махаббаттың иесі екеу болса: бірі мен, бірі 
– сен деп ойлаймын. мен сені шын сүйеді екенмін. Оны іспен 
дәлелдеймін. алдағы өмір көрсетер. Он бірінші класты қалай 
бітіресің, солай саған үйленемін. Сен менің ғұмыр бойы қол 
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ұстасып өтер жан-жарым боларсың. Егер үйленбесем – ант 
атсын. Осы сертіме куәлік ретінде қол қоямын... 1963 жыл, 
июнь».

мен тұңғыш рет екі бетім өрттей қызарып ұялдым. Бақыт 
сабырлы қалпын өзгерткен жоқ. аққұба жүзі ойлы әрі мұңды.

– Сен мені сүймейтін ең, – деді көзін бір нүктеге қадаған 
күйі. – Өйткені сен «сүйемін» деген сөзді көп айғайлап 
жібергенсің. Шын сүйсең, не кедергі болды, үйленер едің 
ғой. алғашында екеуміз де балалыққа басып байқамаппыз. 
Сен соңғы рет мен оқуға түсе алмай кеп, ауданда жұмыс істеп 
жүргенде бекер тиістің. Оған дейінгінің бүкілі ойыншық екен. 
аудандық оқу бөлімі ит арқасы қиян – Шұбарағашқа жолдама 
берді. Өзің білесің ғой, алтайдың арғы бетіндегі жиырма 
шақты үйі бар қыстаққа қыс мезгілінде тірі жан аяғын аттап 
басқан емес. Со жылы қар қалың жауып қыс қатты болған. 
мен тауға шығып кеткен соң, үйге бір жыл өткенде әрең 
келгенмін. Үйге келмеуімнің себебі – жолдың қиындығы, 
жердің шалғайлығы дейсің бе, жо-жоқ. Ниет қылған адам ұшса 
да жетер... – Сенімен қосылған күннен кейін өз болмысымда 
өзгеше өзгеріс барын сезіп, жанымды қоярға жер таппадым 
ғой. Есі бар адам қия баспайтын Шұбарағашқа мұғалімдікке 
кету себебім де осыдан. ал ондағы өткен өмірім жайлы екі түн 
айтып тауыса алмаспын. менің есімде қалып, тәубаға келтіре 
беретін – аяғым ауырлап мектепке баруым қиындағанда, 
тұрғылықты адамдардың жасаған адамшылығы. ауыл 
адамдарын Жеңісхан деген күйеуім бар. Қазір әскерде деп 
алдаушы едім. ал жұрт аңқау болады ғой, шын көңілдерімен 
иланып, жандары ашитын. Олар менің қызталақ екенімді 
кетер-кеткенше білген жоқ. Өмірдің ию-қиюынан қаға беріс, 
үркердей үйірілген Шұбарағашта сенің балаң дүниеге келді 
және сол кезде дүниеден қайтты. (мен тықырши бастағанда, 
Бақыт бәрінен де кеш қалғансың деген ишарамен қаяулы көзін 
төңкере бір қарады да, әңгімесін жалғай берген). Дүниеге 
келуі қаншалық қиын болса, дүниеден қайтуы соншалық тез. 
Босанбай тұрғанда сан рет өлгім келді. Өлгім келмегені сені 
сүйгендіктен емес, іштегі күнәсіз нәрестені қимағандықтан. 
Егер сол бала бүгінде жер басып жүрсе, өзіңе деген махаббатты 
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тірі бейнеде көрер едің, ал адамдар абстракты сезімге әсте де 
сенбесе керек. менің, жұмбақты махаббатымнан әке-шешем 
хабарсыз. мүмкін, құтты қонысқа қондырудан әлі де дәмелі 
шығар. мүмкін, сен де тұрмысқа неге шықпағанымды сұрағалы 
отырған боларсың. Ертеңгі күні қол ұстасып ғұмыр кешер 
жарымды алдағым келмеді. Сендерше айтсам, төрт құбылам 
тең, дене мүшем бүтін емес, бойымдағы барымды, бойымдағы 
арымды сен тонап алғансың. рас, бір жігіт қатты ұнатқан-ды. 
Бар сырымды ақтарып өзімнің теңі еместігімді айтқанда – 
маған десең бес балаң болса да үйленер едім деп ант-су ішкен. 
Күні ертең үй болған соң, ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды, 
шекісіп қалғандай болсақ «сен сондайсың» деп бетіме салық 
қылып көзге шұқып отырса – дүниенің қорлығы. Осыдан 
тайсақтадым. «мүлдем шықпайсың ба?» деп неге сұрамайсың. 
Шығамын тұрмысқа – әйелі өлген адамға шығамын. Соның өзі 
жақсы. Екі жарты бір бүтін деген... Балаңның қалай өлгенін 
неге сұрамайсың? Есен-сау босандым, екі ай жарық көрді. 
Күлді. Жылады. Шешесі барын таныды. Бірақ әке мейірімін 
сезген жоқ. Сезбей өліп кеткені қандай бақыт болған. Ол жеті 
айлық болып туды ғой. Шіркін-ау десеңші, қол басындай 
ғана еді әйтседе ширақ-тын. Егер Шұбарағашқа жолың түсіп 
бара қалсаң, Өскелең деген төбеде сол ауылдың қалың бейіті 
бар. Сол бейіттердің ең кішкентайы – сенің ұлыңдыкі. Құран 
оқыт... Жүрегіңді бұзып бармасаң – барма. Қатын – жолда, бала 
– белде емес пе... Бармай-ақ қой... барма... ал, көп отырдық қой, 
жатайық. Болатжан Гүлжанның қасында жата берсін, саған 
диванға салып берейін, құлап кетпейсің бе?.. Неге үндемейсің? 
Қалғып отырсың ба? Жеңісхан-ау, не болды саған? Жеңіс!..

 Тысқа шықтық. ай көтеріліп қалған екен. ауылдың үстін 
қара көк мұнар пернелейді. Ұйқыда. Әр тұстан жетім жарықтар 
байқалады. Бақыттың үйі терең сайдың жағасында. Біз аяңдап 
сол дөңнің жиегіне шықтық. Төменде буы бұрқырап Бұқтырма 
ағып жатыр. Сарылдаған сарыны келеді құлаққа. Сол өзенді 
қуалай көмкеріп өскен ағаштар қарауытады. Сол өзенді қуалай 
ирелеңдеп кеткен жалғыз аяқ сүрлеудің сілемі болжанады. Сол 
өзеннен сызды жел еседі. Желке тұста үңірейіп тау тұр. Таудың 
құзар басында аппақ қар бар. аппақ қар ай нұрымен аймаласып 
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жатыр. мен бұл дүниеге қайтадан келгендей болдым. Туған 
жердің сиқырлы сырын, бүкпеленіп бара жатқан құпия 
асылын енді ғана аңдап, шыншыл көңіл, сабыр тапқан жүрекке 
енді-енді ғана шым-шымдап сәуле кіріп, көп нәрсені жете 
ұққандаймын. мен жар жағасында салқын самалды жұтып 
тұрып, Бақытты тіпті де құлай сүймегенімді, егер анық жақсы 
көрсем әлдеқашан үйленерімді, ал үйлену үшін арамызда еш 
тосқауыл болмағанын зерделедім. мен өзімді аядым. мүмкін 
мынау жанымда жұп-жұқа көйлекпен тоңазып тұрған қыз 
шын бақытым ба, бірақ бәрі кеш... Ендігінің реті тұманды. 
мен оның үстіне пенжагымды жауып, кеудесіне басымды қоя 
алмаймын, жүрегінің дүрсілін тыңдап, қолаң шашынан иіскей 
алмаймын. Өйтуге хақым жоқ. Біз мүлде бөтен адамдармыз. 
Өкінетінім – Бақыттың өзіме арнаған асыл пейілін аяқ асты 
етіппін. «Тоңдың ғой, үйге қайтайық», – деді әлі де қимайтын 
тәрізді, тегінде. Шыдай алмадым. мұздаған қолынан ұстап 
өзіме тарттым. Қапсыра құшып тұрып, ерніне ернімді тигіздім, 
сұп-суық екен... 

«Керегі жоқ, – деді кейін шегініп, – керегі жоқ».
Кер биені отқа жібердік.
Көзім ілінер емес. Кірпігім айқасар емес. Ине тіреп 

қойғандай. Суық өткен екен, кеудем сырылдап ұзақ жөтелдім. 
мен жөтелген сайын Бақыт бір аунап түседі. Ұйықтаған жоқ-
ау.

Төсекті қатты сықырлатып жерге түсті. Ол менің жаныма 
келіп, шоқайып отырды. маңдайымды ұстады. «ыстығың 
көтеріліп жатыр ғой». Ол менің мандайымдағы қолын 
шашыма апарып сипады. «Шашың сиреп қалған екен». Ол 
менің шашымды баяғыша жасқана салалаған жоқ, мүсіркеп 
аяушылық білдіргенін сезіндім ғой. Бетіме қос тамшы, ып-
ыстық жас тамып кеткенін және сездім...

(Әйелім кәперсіз ұйықтап жатыр. Балауыз орталап қалған. 
Жауырыным құрыстанып, тоңазыған соң, әрі-бері жүріп, бой 
сергіттім).

Таң кылаң бере тұрып, Бақытты ояттым. «Сен Болатжанды 
машина тауып салып жібер, мен Шұбарағашқа соғып қайтайын» 
– оқыс байламым оны пәлендей таңдандырған жоқ. Ерте ме, 
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кеш пе осылай болуы керектігін сабақтаған секілді. Ол мені 
көпірге дейін шығарып салды. Қыр асып кеткенше ағарандап, 
жападан-жалғыз су жиегінде тұрғанын көріп барамын... Бұдан 
алты жыл бұрын осылайша мен қалып, ол кетіп еді жалғыз... 
Бағытым – Шұбарағаш. астымда құлынды бие, үстінде құйрық-
жалсыз мен келемін. Баласы болса – мал да озық екен... Жол 
бізді жетелеп барады...

Шұбарағашта Өскелең деген жота бар, сол жотаның 
үстіндегі ең кішкентай қабір – менің ұлымның мүрдесі. Бір 
уыс топырақ қана алып қайттым. Орамалға түюлі, сандықтың 
түбінде сақталған. Егер күндердің күні көзім жұмыла қалса, 
сол түйіншекті шешіп, ішіндегі топырақты қабірімнің үстіне 
шашып жіберіңдер. Ұлымнан бір уыс топырақ бұйырсын.

(Әйелім терең күрсініп ұйқысырады. Балауыз жанып 
бітуге тақаған. Таңнан хабар сезіледі. мен осымен жазуымды 
аяқтаймын. ал махаббат атты мәңгі-бақи таусылмас жырдың 
қалғанын кеше туған жас сәби, сендер жалғарсыңдар. Хайыр!

Ұйқым келер емес).
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АСПИРАНТ ҚЫЗДЫҢ ТРАКТОРШЫ ЖІГІТІ

міне мен осы бөлмеде жападан-жалғыз тұрамын,– деді 
Қалқаш ұядай бөлменің есігін аша беріп.

Тап-тұйнактай етіп жиналған шағын бөлмеде көлденең 
жатқан шөп жоқ, кішкентай қыздың қуыршақ ойнағаны 
секілді екен. Иіс майдың ба, опаның ба, әлде Қалқаштың қыз 
иісі ме, әйтеуір, өзгеше жағымды жұпар аңқиды. Иін тірескен 
жасауы жок жеңіл жиналған әр мүлік жарасымын тапқан. 
Қымбат заттардан, тек бір жақ қабырғада пианино ғана тұр. Үй 
иесінің көгілдір түске әуес екенін сездіретін терезенің пердесі 
сонау жалқы төсектің жапқышы мен жастықтың тысына 
дейін көкпеңбек. Үлкен шар айна, қыздың «қару-жарағы» бір 
бұрышқа үйілген де, қарсы қабырғада кітап сөресі орналасқан. 
Онда жоғарғы математика, кибернетика, техникаға байланысты 
кітаптар сеңдей сіресіп тұр. ал сөренін үстінде уыздай жас 
жігіттің сәл күлімсіреп бір қырындай түскен бейкүнә суреті 
қойылған. Ол әдеттегідей, қараған адамға қоса тесірейіп 
қарайтын қалыпқа кұя салған сурет емес, ешкімге, ешнәрсеге 
назар аудармай, өз ойымен оңаша отыр. Қызық, адамдардың 
дәл осылайша суретке түсетінін тұңғыш рет көріп тұрмын.

Бұл кім, бауырыңыз ба? – деп сұрап едім, Қалқаш басын 
шайқады.

– мен сізге шай қайнатып берейін, – деді ол ас бөлмесінде 
жүріп дауыстап. Сонсоң шәугімге сарылдай кұйылған судың 
үні естілді.

...Қалқашпен танысқаныма көп болған жоқ. Диссертация 
қорғаған таныстың ғылыми атағын жуу кешінде қатар отырып 
қалдық. Қатар отырған соң, табақ, тамақ әперіп қолғабыс 
тигіздім. Сұқпаттаса келе аты-жөнімізді, қайда істейтінімізді 
айтыстық. Осы кеште ол өзін ете сергек сезініп көңілді отырды. 
ғылыми атағы өскен жас жігітке бағышталған небір сүбе 
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майы кереқарыс сөздер әркімнің аузынан кертіліп-кертіліп 
шығып, жас ғалымның санасын кептеп-ақ жатыр. Келбетті де, 
кербез жігіт осыншалық зор мадақтауларға малтып қалса да, 
жұлығынан келтірмей әдейі кердеңдейді. Оның оң иығын ала 
қона қалған келіншегі де керемет сөздерге кеңірдектеп қалды. 
ал, жігіт Қалқаш екеуміздің жарасқан жайымызға әлденеше рет 
көз қырымен қарап өткен. Бірақ Қалқаш болса оның бұл ортада 
бар-жоғын парықтамай, маңайындағы жұртка еркін еркелеп 
отыр. Ұзак ішіс, қызды-қыздымен біраз сырды ашып өткен 
қызыл сөздердің ақыры «сен сондайсың», «сенің кім екеніңді 
білеміз», «пәленнің кұйыршығысың» деген сықылды өртке 
ұласа бастаған соң, қайтуға ыңғайландым. Сонсоң жалғыз өзім 
оқтау жұтқандай мелшиіп ішпей отырған соң ба, қызып алған 
жұрт мені мас деп ойлады.

– Ендеше мен де қайтамын, сіз шығарып саласыз ба? – деді 
Қалқаш өте бір қылықты назбен.

– Шығарып салуға жарасам... – деп мен де сызыла қалдым. 
Көпшіліктен кешірім сұрап, енді киіие бергенімде Кандидат 
жолдасым келді.

Әй, жастық-ай, бізді тастап қойып қашып барасыңдар. 
Отырсаңдар еді, бәріміз бірге қайтамыз ғой.

Отырдық қой, одан бір нәрсе түсер болса. Бұйырғанын 
іштік те. Ертең өзім хабарласармын, әзірге сау бол,– дедім мен. 
Сонсоң ол Қалқашты былайырак шығарып алды да, әлденені 
сыбырлап құлағына айтты. Қыз түсін суытып, басын шайқады. 
Сонсоң жүре тыңдап есікке беттеді.

ал енді ренжімеңдер, – деді Кандидат досым кекесінді 
мысқыл пішінмен. – Қалқашты қасқырға жегізбей үйіне алып 
барарсың... ар жағын өздерің білесіңдер...

Біз сөз аяғын толық естімей қалдық. Үйткені, шаң-шұң 
музыка ойнап, құлақ тұндырған...

Содан бері бір ай өтті. қалқаштың үйіне бірінші рет басымды 
сұғып тұрмын.

– Неге үндемей калдың? – деді ас үйден. Сол жақтан 
табаның шыжылы естіліп, шыжғырылған майдың иісі мұрын- 
ға салып ұрып жетіп келді. Тағы да сол бөлмеден:
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– Сіз кімді болсын үндемей жеңесіз-ау деймін. Бірақ, бірер 
сұракка жауап беруге болады ғой. ренжіп қалғанға ұксайды.

− аш адам тырысқақ...
− Ә, енді түсінікті. Қазір, енді бір бес минут шыдаңыз.
мен он бес минут шыдадым. Сонсоң біз шайға отырдық. Өз 

әлінше біраз нәрселердің басын құрапты. Әсіресе жұмыртқаны 
жақсы қуырады екен. Бұл тағамды әзірлеу менің де қолымнан 
келетін.

− Ұялмаңыз, барымен базар болайық.
− Тамақ жағына келгенде менен ұятсыз ешкім жоқ,– дедім 

мен. – Баяғыда бригадада жұмыс істеп жүрген кезде макарон 
көжені кім бұрын ішеді деп жарыс ұйымдастыратынбыз. Сонда 
алдыма жан салмаушы едім.

− Бұл мақтан емес. Және өзіңіздің қай текті екеніңізді 
әйгілеп алдыңыз.

− Қара қостан шыққан қара таяқ екеніме арсынбаймын.
− Әзілдеймін, көңіліңіз тым-тым секемшіл-ау деймін. Біз 

аз-кем уақыт үндемей шайға айналып отырдық. үнсіздік ұзаққа 
барған жоқ, Қалқаш бұзды.

− Сіз кандидат досыңыз туралы не білесіз? – деді әлдене 
есіне түскендей ойлана қарап.

− Ең әуелі білетінім – оның әжептәуір атағы бар ғалым 
екені...

− Иә, сіз оны ғалым ретінде ғана білер деп ойлаушыем...
− Әлбетте. Біздің таныстығымыз онша әріден басталмайды. 

Бар-жоғы бір-ақ жыл, онда да бірер айда бір-ақ рет жолығамыз. 
Ол біздің газетке ғылыми мақалалар жазып тұратын. О баста 
да редакцияға келгенде танысқанбыз... меніңше ол, аздап 
өзімшілдігін ескермегенде, жаман жігіт емес.

− Өзімшілдігін неге ескермейсіз? – деді Қалқаш жауап 
алғандай зеки сейлеп.– Ең үлкен кателігіміз де осы – ең үлкен 
мінін ескермеу. меніңше ол тым нашар жігіт.

− Қызық екен, – дедім мен қайран қала, – қызық екен, сіз 
оны жақсы көреді деп еститінмін.

− Иә, естігенсіз, бірақ білмейсіз, жақсы көргенім жоқ, 
әуестенгенім рас.
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− Осы әңгімені доғарсақ қайтеді, арамызды суытып 
алармыз.

− меніңше Қайта жымдаса түспек, анығын айтып, ағынан 
жарылғанның несі сөкет. Осы жайды айтайын деп әдейі ертіп 
келдім... аздап шарап ішсек қайтеді?

− Қарсы емеспін, тек достарыма айта көрмеңіз, ішеді екен 
деп.

− Ә, сіз ұрланып ішеді екенсіз ғой. – Қалқаш сықылықтап 
күлді. Күлкісі өзгеше ашық, таза шықты. Бүгін біртүрлі өзі, 
алақұйын сезімнің құшағында отыр. Етжеңділеу денесін 
еркін игеріп, ұшып-конады. маған ол бұрынғыдан әлдеқайда 
сұлуланып кеткен сықылданды. Ерке мінез, кірпияз қылығына 
қарап, текті тұқымның тентегісің-ау деп ойлайтынмын. Олай 
болмай шықты, дүниенің парқын танитын көзі ашық, көкірегі 
ояу қыз ба деп қалдым.

− Сіз мен туралы қандай ойдасыз? – деді. әр сұрағы түйеден 
түскендей болған соң, ылғи да сасқалақтап шолақ жауап беріп 
отырдым.

− Жаман емес.
− Бұл құтыла салудың амалы ғой. ал, сіз де жаман емессіз, 

кандидат досыңыз да жаман емес, мен де... сонда кім жаман? 
ана тұрған бала ма? – деп әлгінде сөренің үстінен көрген 
суретті нұсқады. – Жо-жоқ, аттас зарядтар, тек сол бала ғана 
асыл адам!

− Ол кім, Қалқаш?
− Әуреленбеңіз, айтпаймын. Әркімнің бір жұмбақ сыры 

бар.
− Өзіңіз біліңіз.
− Сіздің осы қасарыспай, оп-оңай келісе салатыныңыз 

қинайды. «Варнаны» сыздықтата ішіп отырмыз. Бөлме іші 
ала көлеңкелене бастады. Басыңқырап қойған радиоқобдидан 
әлдебір симфонияның жеңіл де жүрекке жылы сазы естіледі.

− Кімнің симфониясы? Білесіз бе? – деді менің ойымды дөп 
басқан қыз. Сұрағы тағы да оқыс туды.

− Вагнер... жоқ, Шуберт...
− Әй, журналистер-ай, барабан секілді сырттарыңыз 

қампайып, даңғырлағандарыңыз болмаса, іштеріңіз қуыс-ау... 
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Гайнд дегенді естігендеріңіз бар ма? Әне, физик болсам да, мен 
білемін. мен музыканы өте жақсы көремін. музыка дегеніміз – 
жүректің қуанышы мен мұңы ғой. айтпақшы, мына аз сөйлеп, 
сақ отырған сыпайы сіз мұң деген-ді қалай түсінесіз?

− мұң ба?... мұң... Қуаныштың қарсы ұғымы-ау деймін.
– меніңше мұң қуаныштың серігі, қуаныштың жары десе 

де болады. мұң бізді ессіз күлкіден арылтады, тәубамызды 
есімізге түсіреді. ағат іс, ақымақ жүрістен сақтандырады. 
мен бұрын мұңның осыншалық құдыреті бар-ау деп ойлаған 
емеспін. Сіз білесіз бе, мен ерте есейдім ғой, Университетті 
де ерте бітірдім. Уақытымның көбін күлумен өткізетінмін, тек 
бертін ғана ес кірді ғой... Иә, бертін ғана...Қалқаш орнынан 
қарғып тұрды да, бөлмеге кіріп кетті, Не болғанын түсіне алмай, 
аң-таң болып мен отырмын. Қандай қызық қыз еді. Қоңыр 
үйде жалғыз қалдым. Әлгіндегі симфония сазы толастады 
да, жас композитордың творчестволық сипаттамасын бере 
бастады. Жер-көкке сыйғызбай мақтағанына қарағанда жаңағы 
классикалық шығарманы осы бес-алты әннің иесі жазған 
екен деп ойлап қаларсың. ымырттанған салқын тыныштық 
қай-қайдағы қиялыңды жым-жылас жұтып, әншейін ойсыз 
отырысқа шақырады. Дүниенің бәрін ұмытып, өз-өзіңмен 
оңаша мең-зең отыра берсең, шаршаған жүйкең жалқы сәт 
тыныс алады екен. Бұл Индия иогтарына ғана тән емес, екі 
аякты пенденің бәр-бәріне ортақ құбылыс болса керек. Қалқаш 
қайтып оралды.

− Кешіріңіз, аздап жылап алуға тура келді.
− Ондай жүрек қысылатын минуттар мен де де болады. 

Шынында да, өз-өзіңнен бұдан бұрын ешкашан естімеген, еш 
жерден көрмеген әлденені сағынасың, сарыла күтесің; бәрі 
бар, бәрі жетеді, бірақ бір нәрсе жетпейтіндей; ол не? Өмірбақи 
білмейсіз; көзіңің алды тұманданғандай буалдыр сағымға 
шомасыз да, мәңгі тыныш күйді аңсайсыз; бейне бір анаң 
алдына алып әлдилеп отырғандай, соншалық тәтті сезіммен 
бейуақ халді кешесіз; ешкімнің мазаламауын тілеп алыстан... 
тым-тым шыңыраудан талып жетер нәзік үнге жүрегіңізді 
тосасыз; ымырттанған қуанышты мұң қабыздап, іңір мезеттің 
жұмсақ шапағатына шомылдырып еркелетеді; дәл осы сәтте 
іштей жарылқанып, егілесіз, көзіңізден жас шығады.
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− айта беріңіз, – деді екі жағын таянып ойланған қалпы. 
Терезенің шынысында әлгінде ғана батып кеткен күннің 
жалқыны жұкалаң жылтырайды. Бөлме барған сайын қара 
көлеңкелене түсті. Біз шам жаққан жоқпыз. Тағы да үнсіз 
отырдық.

− мен сізге хат оқытайын, – деді Қалқаш. – Сонсоң орнынан 
тұрып барып шам жақты да, альбомның арасын ақтарып жүріп 
үш-төрт хат тауып алды.

− менің көзімді ашқан жоғарғы оқу орны емес, осы хаттар. 
амал не, дүниедегі ең қимасымды кандидаттан гөрі осы 
хаттардың иесіне сыйлауым керек еді, тағдыр деген қызғаншақ 
екен, бұйыртпады. менің дос қыздарым айтады «Өзің сүйгенге 
бар асылыңды қи, сүйгенге ти»,–деп. Жо-жоқ, менің айтып 
отырғаным, ондай аргумент емес, мен ойлайтынмын, тұрмысқа 
шығу үшін сүю міндет емес деп. Қандай ақымақпын, осы 
хаттарды, кандидат осы үйге келген сайын, оқытып, екеуіміз 
қосылып мазақтап талай күлдік-ау. Қателікті мойындататын 
адам емес, уақыт екен.

− Әлінше әдемі жазуға талпынған қиқы-шойқы әріптер 
тізбегі мені өзіне суырып ала жөнелді.

Бірінші хат: «амандық хат! Қалқаш, аман-сау жүріп 
жатырсыз ба? алматыда қандай өзгеріс-жаңалықтар бар? Ол 
жақта күн жылы шығар? Бізде ақ боран. әрине, сіз білмейсіз, 
өйткені сіз жазды күні келдіңіз ғой.

Қалқаш! Сіз мені ұмытқан жоқсыз ба? Есіңізде ме, мен ат 
суғаруға барғанда ағайыңыздың кішкентай баласымен өзенге тас 
лақтырып ойнап жүрдіңіз ғой. Содан кейін бірнеше рет киноға 
бардыңыз. мен сізді ылғи да сыртыңыздан көріп, тілдесуге 
батылым жетпейтін. Сонсоң жеңгеңізден адресіңізді сұрап 
алдым да, хат жазуға бел байладым. Әрине бұл қылығымның 
ағат екенін де білемін. Бірақ үмітсіз шайтан деген.

Біздің жақта аяз буып тұр. Сіз шомылған өзен әлдеқашан 
қатып қалған. ауыл көңілсіз. анда-санда кино, мереке күндері 
концерт, артынан би болады. мен көп бара бермеймін, барсам да 
ылғи кабырғаға сүйеніп қарап тұрамын. Сізден жасырып керегі 
не, би білмеймін ғой. Сіз енді бір рет біздің ауылға келгенше 
үйреніп қояр едім. Өзім қазір совхоз қайда жұмсаса, сонда 
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барып, әр түрлі жұмыстың басын шалып жүрмін. Трактористің 
алты айлық курсына жібереміз деп еді, әлі хабар жоқ. Кейде 
жалғызсырайсың, жалығасың, сонсоң әйтеуір біреуге сыр 
айткың, хат жазғың келеді. Солдат досым болмаса, ешкіммен 
хат жазысып көргем жок. ал осы уақытқа дейін ешбір қызға 
сөз айтып, жүрмедім десем сенесіз бе? ауылдың кыздары 
көңілден шықпай ма, бір түрлі тартпайды.

Қалқаш, хат жазысып тұрайықшы. Сіз алматының, мен 
ауылдың жаңалығын айтып. Әзірше хош, сау болыңыз.

Хат жазып, хабар күтуші – танымайтын танысыңыз –
Есен»

– Осы хатты алған күнгі күнделігімді окып берейін, – деді 
Қалқаш. Бұдан соң қоңыр дәптерінің елу шақты бетін ашып 
барып, өте майда жазылған сөздерді өзгеше толқыныспен оқи 
бастады.

«Бүгін мен өте көңілдімін, ауылдағы «ғашығымнан» хат 
алдым. Қан екеуміз ресторанда отырып оқып, рахаттанып 
тұрып күлдік-ау. Басы істемейтін даланың бозбаласы болу 
керек. Қан айтады: «мен де сүйемін, калай айтарымды білмей 
жүр едім, өзің хат жазыпсың», – деп жауап бер дейді. Сонсоң 
екеуміз бірігіп хат жолдадык. Кеудемді әйтеуір бір белгісіз 
қуаныш кернеп, қарадан-қарап күле бергім, анау самала шамды 
көшелерді кезе бергім келеді. Өйткені мен бүгін емтихандарды 
ойдағыдай толық тапсырып аспирантураға қабылдандым. Қан 
айтады: «Көктемге қарай қосыламыз. Папаң бізге орталықтан 
үш бөлмелі үй алып береді. Ол әне ұйықтап жатыр, көп ішіп 
еді, шаршаған шығар. менің ұйқым келер емес. Хат жазған 
«ғашықтың» бет-бейнесі есімде жоқ, көз алдыма елестете 
алмадым». 

– Үш-төрт жұмадан кейін екінші хаты келді, – деді Қалқаш 
күрсініп. Оны Кан екеуміз қосылып оқып шықтық.

Екі қолымыз алдымызға сыймай зерігіп жүргенде, үлкен 
ермек табылды. мынау келесі хаты:

Екінші хат: «амандық хабар! асқардың асуындай, өзеннің 
тасуындай, садақтың оғындай, сексеуілдің шоғындай ыстық 
сәлем жолдаушы – Есенің деп білерсің. Қалқаш, хатыңды алған 
күні таң атқанша көз ілмедім. Қуаныштан, бақыттан жүрегім 
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жарылып кетердей, өзімді қоярға жер таппаймын. Неге екенін 
білмеймін, көңіліме қанат біткендей, әлдеқайда алысқа ұша 
бергім, басым ауған жаққа қаңғылестеп жүре бергім келеді. 
Отырсам да, тұрсам да сенің елесің жанымнан бір елі қалған 
емес; көзімді ашсам да, жұмсам да Күркіременің жағасында 
жаныңда кішкентай қыз бар, арпалысқан толқындарға қарап, 
үнсіз ойланып тұрғаныңды көремін. Сонда көкірегім әлде 
бір күйдің көбігіне толып, қара жерге сенің атыңды ойып 
жаза бергім келеді. Бұрынғыдай емес киноға, ойын-сауыққа 
барғанды да қойдым. Қолыма қандай кітап түссе де оқи 
беремін, не болмаса ақ қағазға «Қалқаш, Қалқаш, Қалқаш» деп 
сенің есіміңді тізілтіп жаза беремін. Қалқашым менің, өзіңде 
қандай өзгеріс-жаңалық бар? Бос уакытыңды қалай өткізесің? 
Бізде айта қоярлық пәлендей ешнәрсе жоқ. Баяғы қалпы, 
аудандық мәдениет үйінің артистері концерт қойды. Оған да 
барған жоқпын. Жүмыстан шаршап келемін де, терезеден 
қарлы адырларға қарап отыра беремін. Сол аппақ дүниенің 
тозаңын аспанға шығарып, боз жорғаға жегілген ақ шанамен 
сені алматыдан алып қашсам деп армандаймын.

Қалқаш! Қуана бер, тракторшылар дайындайтын курсына 
оқуға жіберетін болды! Ендігі хатты сол жақтан күтерсің. 
Сағына жауап күтуші – Есенің».

– Өмір бұрынғыша ескі сарынмен ресторан, театрлар- 
дың табалдырығын тоздырумен өтіп жатты. Осыдан кейін ол 
жігітке қайтып хат жазған жоқпын, тіпті ондай адамның өмірде 
бар-жоғын ұмытып та кеткен секілдімін. Қанның диссертация 
корғайтын кезі де жақындап қалған. Дегенмен менің осынша- 
лық тынышты да тәтті өміріме үлкен өзгеріс енгізген әкемнің 
жұмыстан босауы болды. Өзің білесің, папам ірі қызметте еді 
ғой. ал етегіңді сүйіп, есегің болайын деп жүрген Канмен 
бірте-бірте ауыл алыстанып, түбегейілі ат құйрығын кесісіп 
тындык. Ол бір доктордың өзінен екі-үш жас үлкен қызына 
үйленді. Кешікпей білесің, соның арқасында кандидаттық 
диссертациясын корғап алды. ал мен болсам қалықтап ұшып 
бара жаткан құсқа от тиіп, құлап түскендей дел-сал қансыраған 
халді басымнан жалғыз кештім. акылдасар, сырласар ешбір 
ет бауыр жакын досым жоқ екенін сонда ғана білген едім. 
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Осы кезде Есеннің тағы бір хатын алдым. Ойынның өртке 
айналарын білдік пе?

Үшінші хат: «Қалқаш! Екі көзім төрт болып, сенің 
хабарыңды күткелі айдан асты. Почтаға күн сайын барамын. 
Шыныңды айтып жаз, мүмкін ауырып калған шығарсың. 
Қалада қайшыласқан машиналар көп деуші еді, қағып-соғып 
кеткен жоқ па? Бірақ сен маған мүлдем хат жазбай қойсаң 
да, жақсы көруімді тоқтатпас едім. Өзім қазір тракторшылар 
курсында окып жүрмін, сабағым жаман емес. Кейде жатып 
алып ойлаймын: аман-есен осы курсты тәмәмдап, қолыма 
правомды алған соң, совхоз ескі болса да трактор берсе, күндіз-
түні тыным таппай жұмыс істеп, ақша жияр едім. Сосын 
алматыға сені іздеп барар едім. айтпақшы, Қалқаш, сен не 
істейсің? Оқисың ба, әлде жұмыстасың ба? мейлі, кім болсаң 
да... Егер бір нәрсе сатып алуға ақшаң жетпесе, ұялмай жазып 
жібер, жерден шұқысам да, тауып салайын. Бұл жақта көктем 
жаңа ғана шығып келеді. алматыда ағаш бүрлеп тұрған шығар. 
Түнде түсіме кірдің: Күркіременің суы тасып, үлкен-үлкен мұз 
сеңдер ағып бара жатыр екен деймін. Бір сеңнің үстінде сен, бір 
сеңнің үстінде мен қалқып келеміз. мен саған қанша жетейін, 
жақындайын деп тырмыссам да бәрі бекер болды. Біз осылай 
әр мұздың үстінде жеке-дара ағып бара жаттық... «Қалқаш, мен 
сені сағындым, жаным! Құдай-ау, бір көзімді басып тұрып бір 
көзіммен ғана көрер күн туар ма екен? Өзімді-өзім тұткындап, 
жападан-жалғыз сенделіп жүрген шақтарда ойыма оралған 
мынау жолдарды жолдап отырмын.

мен өзім бұл өмірге жылап келгем, 
айқайлап, несібемді сұрап келгем, 
арманның асау аты мүңкіп жықса, 
Кінәлап өз басымды жылап кетем. 
Сағынам кейбір кезде мұң шіркінді, 
ыстық деп кім ойлаған бұл шіркінді, 
Бастауы бақытымның болармысың, 
апырм-ау, көзге неге жас іркілді. 
Жас керек бойдың сергіп өсеріне, 
Жас керек қайғы деген есеріңе, 
Жас тілейді қуаныш-сынды құрбым-дағы, 
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Дес бермей ойсыз күлкі өсегіне. 
Қалқашым-ау, Бейбіт күнде шайнасаң, тас та жақсы, 
Бейбіт күнде жыласаң, жас та жақсы. 
Сен есіме түскен сайын, неге екенін білмеймін, бала 

кездегідей бажылдап емес, іштей егіліп ағыл-тегіл жылағым 
келетін. мүмкін бұл жоғы табылған жанның қуанышты көз 
жасы шығар. Неге екенін білмеймін, мен сені қайтадан мәңгіге 
жоғалтып алатын секілдімін. айтшы, Қалқаш, неге үндемейсің, 
әлде шатпақ хаттарымда ағат сөздер кетіп ренжітіп алдым ба? 
Жалықпай жауап күтуші – Есен».

– Ол осы жолғы хатында «Есенің» деп өз есімін жазбаған 
екен. Бұрынғыдай емес, оның хатына мән бере бастадым. 
Байқасам, еріккеннің ермегінен гөрі ақ көңілдің адал 
махаббатына ұқсайды. Бәрін де кеш білдім ғой, амал не? мен 
бәрібір жауап жаза алмадым. Канның опасыздығы, папамның 
құлдырауы бәрі-бәрі қосылып шақшадай басымды шарадай 
етті. ылғи үлде мен бүлдеге оранып өскен адам кішкентай 
қиындықтың өзіне-ақ күрт жүдейді білем. Көктеммен қоштасып, 
жадырап жаз келді, жайқалып гүл шықты. Жазғы демалысқа 
босандық. Диссертацияның материалдарын жинап, жұқмысым 
басымнан асып жүрген. москва, ленинград, Новосибирскіге 
барып қайттым. алыс жолдан оралғанда, алдымнан шыққан 
тағы да хат болды. Бірақ бұл жолы Есен емес, оның жолдасы 
жазыпты.

Төртінші хат: «Сәлеметсіз бе, құрметті Қалқаш! Сіз әрине 
мені білмейсіз. мен Есеннің жолдасымын. Сізге ауыр болса да, 
қайғылы оқиғаны хабарлауға тура келді. Есеннен айрылдық... 
аяқ астынан болды. Трактор курсын бітірген соң «ДТ-54» деген 
ескі трактор алған. Күндіз түні көмекшісіз жалғыз өзі жүрді. Ол 
айтатын: «маған көп ақша керек, демалысымды пайдаланып, 
Қалқашқа барып қайтамын», –деп. амал не, арманын орындай 
алмай ерте кетті ғой арамыздан. Сіз білмейтін шығарсыз, біз 
шұңқыр қазбай жер бетіне сүрлем саламыз. Әбден жәншіп 
трактормен таптап, шыммен жауып тастаса, шірімей қысқа 
сақталады. Есен осындай тау болып үйілген жас шөпті таптап 
жүрген. Әбден биіктеген соң, жерге түсті. Дәл осы кезде 
бригадир келді де: «Тағы да таптамаса шіріп қалады, биыл 



166

жауын-шашын көп», – деді. Есен барғысы келмей біраз тұрды 
да, қарғып шынжыр табанға шықты. Сонсоң маған көзі жасаурап 
соншалықты аяулы жүзбен қарады. Жүрегім суып, әлденеден 
сескене айғай салдым: «Есен, шықпа!» – бірақ бұл шақта «ДТ-
ға» от беріп жарқабақтанған сүрлем үйіндісіне өрлей жөнелген. 
Орта беліне барғанда трактор ойда-жоқта шалқасынан құлады 
да, Есен... шелпек болып мыжылған кабинаның ішінде қалды.
Біз екінші трактормен аударып алғанша пәленбай тонналық 
«ДТ»-ның астында жатты. Оның қабірі сол жерде. мыжылмай 
аман қалған – Есеннің сізге соңғы жазған хаты ғана. Оны қоса 
жолдап отырмын. Әйтеуір, бәрі де бейне бір соғыстағыдай 
болды...»

«Қалқаш! менің бір арманым орындалды. астымда танкі- 
дей трактор. ағаларша айтсақ, майданға аттандым, әрине, еңбек 
майданына. Дәм тартса, күзді бетке ала алматыға жол түсетін 
түрі бар. Сенің хат жазуға қолың тимей-ақ қойды. мен үшін 
сенің алғаш та, акырғы рет жазған «сүйемін» деген сөзіңнің 
өзі мың хатқа пара-пар. адамдардың арасын жалғайтын хаттан 
әлдеқайда берік, әрі мәңгілік нәзік дүние бар, ол жүректің 
жүрекке жолдаған сәлемі, ол сәлем радио толқындары секілді 
ауамен тарайды, ауамен іздеп табады. Физикада оны бірдеме 
дейді, ұмытып қалыппын.

Қалқаш! Сен мені күт. Күзде барамын. Сәлеммен Есен».
– мен осы хаттан кейін бірден ауылға аттандым. Есеннің 

қырқын беріп жатыр екен. ағайым менің өтінішімді орындап 
тауға, қабірдің басына алып барды. Қалың қарағайлы беткейде 
бір үлкен, бір кішкене екі төмпешік бар екен. Бірінде сүрлем 
көмілген, екіншісі – Есеннің бейіті. Есеннің бейітіне қарағай 
діңгектен сайғақ орнатып «Есен Байбатырұлы. 1950–1971 
жылдар» деп, қара маймен баттитып жазып қойыпты. Сонда 
ғана мен қаза тапқан бала жігіттен төрт жас үлкен екенімді 
білдім. Есеннің шешесі мені көрген соң, көрісіп көп жылады. 
ал мен болсам, өксімей, еңіремей, көз жасымды ағыл-тегіл 
моншақтата беремін. Дәл сондағыдай бұған дейін де, бұдан  
кейін де шын әрі ұзақ жылай алмайтын шығармын. мен 
сонда ғана бет әлпетін анықтап көрмеген, танымайтын Есенді 
сүйетінімді, ендігі қалған аз ба, көп пе ғұмырымда санамда 
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аялап, рухын риза етіп өтерімді білдім. мен сонда ғана 
анасынан Есеннің суретін алып, тұңғыш рет жүзін көрдім. Ол 
әне сөренің үстінде тұр, үлкейтіп қойғанмын.

Қалқаш көзінің жасын сүртіп, хаттарды мұқият орады да 
альбомның арасына салып қойды. алғашқыдай емес, әлдеқайда 
жуас. Жасырып керегі не, осы үйге келгенде сезімімді азғырып 
өткен аздап ұятсыз ойларым жым болған, қайта сол сезім жерге 
қаратып ұялтты. мен Қалқашты тым биіктен көріп отырмын. 
Біз тағы да шарап іштік. Қалқаш пианино ойнады.

– Келіңіз, – деді сонсоң мені қолымнан тартып. – Келіңіз, 
Есеннің билей алмаған биін билейік.

Біз музыкасыз теңселіп жүрміз.
– Қандай әдемі саз, тыңдаңызшы, құйқылжып тұрған жоқ 

па, – деді Қалқаш елегізіп.
Құлаққа ұрған танадай тыныштық еді... мен сонда қыздың 

жүрегінде сағыныштың, өкініштің, ашылған бірақ иесін ерте 
жоғалтқан махаббаттың әлдебір мұңлы әуенді сыңсыта айтып 
тұрғанын сездім. Өзімді де осы тақылетті күй тербеп ырғала- 
мын. Қалқаш басын менің иығыма сүйеп жеңіл тыныстайды.

– айтыңызшы, – деді баяу үнмен, – сіз біреуді сүйіп көрдіңіз 
бе?

– Жоқ.
– Олай болса, бақытсыз екенсіз.
Біз билеп жүрміз. Әрқайсымыз өз жүрегімізден ескен әуенге 

балқимыз.
– Әркімнің бір табынар, соған арнап мінәжат оқыр құдайы 

болуға керек. Ол сені жалыққанда, сол секілді басыңа іс 
түскенде тарыққан жаныңыздан табылар. Сіз ешкімді шын 
сүйіп көрмесеңіз, демек, ондай табынарыңыздың да болма- 
ғаны. Сондықтан да жалғызсырап, кім ертсе, соның жетегінде 
жүре бересіз. ал, менің құдайым бар, ол Есен, – деді Қалқаш. 
Тұрмысқа шығармын, шықпаспын, бәрібір оның бейнесі 
мендегі болмыстан жоғалмақ емес.

Біз билеп жүрміз. адамның сыры алтын сандық екен-ау, ал 
сол сандытың кілтін таба алмаймыз, таба алсақ та, ауыстырып, 
бірінікін екіншіге беріп қоя береміз. Сосын шатасамыз, мәңгі 
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адасамыз. Тағдыр осы қылығымыз үшін миығынан күліп 
мазақтайды, талқысына салып тәубаға келтіреді.

– мен төсек салайын, шыға тұрыңыз, – деді ол қолын боса- 
тып. мен қайтып оралғанда жалғыз кісілік төсегінде теріс 
қарап бүктүсіп жатыр екен. маған диванға салып қойыпты.

Бәрібір ұйықтай алмайсың. Ойлап қалмаңыздар, мендегі 
жеңіл сезімді бағанағы хаттар өлтірген. Өмірді, сол өмірді 
белшесінен кешіп жүрген адамдарды ойлаймын. Өмір дегені- 
міз тынбастан алға ұмтылу ғана ма? Жо-жоқ, өмір дегеніміз 
– өткенді ауық-ауық еске алу да. Кешегі дегеніміз – ертеңгі. Біз 
көп нәрсені көргенде ғана еске аламыз, ал еске алған сайын, 
көруге құштарланбаймыз.

Біз тым-тым тоқкөңіл, мамыражаймыз. арамызда қаншама 
көп жақсы адамдар жүр. Қайтейік, байқай бермейміз, тіпті 
біле тұра менсінбей қоямыз. Бір-бірімізді тек өлген соң ғана 
жақсы көріп, батыл мақтай аламыз. айталық, еңбек пен адал 
махаббаттың Есеннен артық жауынгерін таба аламыз ба? ал 
Кан ше? Ол әзірше – икс, я икс қана... 

Жігіттердің жалғыз жатқан қызға жорғалап келіп қалар 
мінезі болушы еді, ондай арамдыққа қимаймын сізді, – деді 
Қалқаш аунап түсіп.

– Жоқ, – дедім мен, – сенің жаныңда Есен жатыр емес пе...
– мен қателеспеген екенмін, сіз адалсыз, сондықтан да 

жолыңыз бола бермейтін шығар... ал ұйықтайық.
– ал ұйықтайық. менің түсіме ақшағыл шыңға «ДТ-54» 

тракторымен өрлеп бара жатқан Есен кірді...
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ТАБИҒАТ – ӨМІР – АДАМ

1. алТаЙ 

Егер сіз осынау таңғажайып өлкеге – табиғаттың арда төлі 
атақты алтайға бармасаңыз, барсаңыз да, оның: Күншығыстың 
бар асылын, бар байлығын, бар сұлулығын өн бойына дарыта 
жинақтаған асқар-асқар тауларын, асу-асу белдерін, ат омы-
раулап жарып жүре алмайтын жасыл шалғын кеңжайлауын, 
кермарал кербез елігін, мамырлай жүзген аққу-қаздарын, татсаң 
таңдайда қалар балы мен ақ балтыр ару қайың, қайсар қарағайын 
– ие, ие, осылардың қадір-қасиетін түсініп, сезіміңізді селк 
еткізе алмасаңыз, әсіресе, айналайын адамдарының құдіретті 
қолынан туындаған сұрапыл жанартаулар мен жаңғыртуларды 
зерделей алмасаңыз, онда тыңдаңыз. 

– міне, сіз – алқызыл нұрымен ақ бас тау, бұйра бас орман-
дарды аймалап, кең дүниені шапағымен шарапаттай масайра-
ған Күн шығар сәтте ояндыңыз; мүмкін, сізді оятқан таң емес, 
әлгі бір таң бозынан сайраған бозторғай шығар, мүмкін, жаңа 
ғана дүркірей суаттан қайтқан марал дүбірі ме екен, әлде 
әупілдеген еліктің даусы шығар, әлде анау ақ таңдағы ақ 
толқынын аспанға лақтырған Бұқтырма сарыны не болмаса 
арқаңыздан өткен таңғы шықтың шым-шым сызы ма... 
әйтеуір, дәл осындай шапақты шақта оянғаныңыз үшін, 
табиғат жарықтықты адал жүрегіңізбен алқайсыз да, бір-біріне 
мінгесіп-ұштасқан мәңгі тәкаппар асқақ алтайдың алдында 
бас киіміңізді алып, тағзым етіп, «ассалау-мағалейкүм» деп 
есендесесіз. Сіздің бұл үніңізді алтайдың жақпар тастары 
мен құзар шындары іліп алып, кезек-кезек жаңғырықтыра 
қайталайды, қайталайды... Енді сіз аңғарды басына кешіріп, 
күркіреген Бұқтырманың кәусар суына жуынып, қып-қызыл 
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боп балжырап жатқан бүлдірген, жоқ болмаса анау таң қурайды 
таңдайыңызға салып талмаңыз да, оразаңызды ашыңыз. 
міне, сіз алтайдың арайлы таңына шомылып тұрып, мынау 
дүниеге жаңа келгендей лүпілді жүрек, лыпыған сезіммен: 
«Өмір не деген тамаша едің!» – деп, бар даусыңызбен және 
айкайлайсыз. Сіздің өмірге ғашық екеніңізді анау ұйқысынан 
жаңа ғана оянған алып таулар жаңғырықтыра тағы да үздік-
создық қайталайды-ай... ал сіз алтай жазығының жазиралы 
келбетіне сүйсіне, балқарағай мен шайыр, иісі қоса аңқыған 
таңғы таза ауаны жұтасыз, армансыз жұтасыз. Сонсоң... сонсоң 
иін тірескен қалың орманды аралап, тау басына өрмелеңіз. 
Тау басына көтерілген сайын, анау бір алтай бұрымы іспетті 
Бұқтырма, анау тілдей-тілдей көгерген егін, асықтай-асықтай 
үйрілген аяулы ауыл, жер сонысына тас кенедей жабысқан 
төрт түлік мал, қара жолдың шаңын аспанға көтерген машина 
аяғыңыздың астында қалады. ал сіз – адам, биіктей бересіз, 
биіктей бересіз. Енді, міне, орман да таусылды, таудың бірыңғай 
шақпақ тастарын сусытып, тас шоқының таз басы басталады. 
Шоқының ұшар басын жасырып аппақ бұлт шөгіп жатады.

аппақ бұлт тауды екіге бөліп сұлап жатады. Кейде осынау 
аппақ болып сұлап жатқан бұлт жылап та жатады. Ол осынау 
асқаралы шоқы-шындардың ақ сәлдесі іспетті алтай жазы 
жауынды болады. ашық күндері аз. Әсіресе, июль айында 
күн күркіреп, жан шошырлық найзағай ойнайды. Найзағай 
ойнаған сайын жай түсіп, зәулім қарағайларды қақ айырады. 
Кей күні бауырсақтай-бауырсақтай өткінші бұршақтар жауып 
өте шығатыны бар. алтайда салба-салба бай самырсындар 
бар, оның басына жаңғақ өседі, бір ай нөсер жауса да, әлгі 
самырсындардың түбінде отырған адамға су тимейді. алтай 
жазы келте, мүмкін, өзгеше келбетті болғандықтан да солай 
шығар... Тамыз айының ортасынан-ақ ақжауындатып, бұрынғы 
аппақ ұшпа бұлттар қара қошқылдана қоғамдаса бастайды. 
Қыркүйек туа түстіктен сұп-суық жел соғып, ертеңгілікте бүкіл 
табиғат бозқыраудың астында жатады. Білесіз бе, алтай күзі 
таңғажайып ертек сынды, алтай күзі өмір бақида сары болып 
көрген жоқ, қызыл күреңденіп, тамылжыған сайын ала жаздағы 
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мәре-сәре тірлігімізге ой бітіп, өз-өзімізден жуасып, момақан 
күйде күйбің-күйбің шаруаға кірісесіз. алтай күзі әрі мазасыз, 
әрі ойшыл, дарқан, әрі жабырқау. Дегенмен, қараша туа бұл 
өңірдің нағыз мінезіне қанығып, мұнда ыстық пен суыққа қара 
нардай төзе білетін жандар тұратынына көзіңіз жетер. Жауып-
еріп, жауып-тыным таппайтын қар аралас жаңбыр түн мезетін- 
де көк тайғақ мұз болып жатады да, түс қайта жылбысқылана 
ериді. Бірақ қараша – алтай үшін қардың айы. міне, сіз 
ойпат-ойпаттардың аппақ көрпесін айқара жамылып мызғып 
жатқан шақта қос ат жегіп, шанамен жолға шықтыңыз делік. 
айналаңызға қарайын десеңіз, көз қарықтыратын шағырмақ. 
Жаздағы жайқалған орман, жап-жасыл жер жарықтық мәңгілік 
ұйқыға бөленгендей, не болмаса ерке қылығын ерте жоғалтқан 
арудай, салқын сазарады. Шыңылтыр аяз ашық қалған жеріңізді 
тіміскілеп ұрлана қариды денеңізді. Тек самырсын мен аршалар 
ғана жасыл күйде өң-түсін өзгертпей, көсегесі биік көктемді 
еске салады. Бұқтырма мұз құрсаудың қыспағында қысыла 
ыңырсиды, ал шымшық әр үйдің шатырына паналап, есік 
ашылған сайын, жылы жерге ұмтылады. Әйтсе де алтай қысы 
таза да тәкаппар Сібір аязын еске салады. Әлде, географиялық 
орналасуы сол Сібірге тым жақын болғандықтан шығар. алтай 
Бұқтырманың жоғарғы ағысында әлдеқайда әдеміленеді. 
алтайдың солтүстік жағы таулы алтай өлкесімен, ал шығысы 
монғолия, оңтүстік шығысы Қытай елімен шеқаралас. алтай- 
дан әрі Қазақстаннын жері жоқ және Қазақстанның ең сұлу 
аймағы да – осы өр алтай! алтайдың көктемі кештеу келеді. 
Қыстайғы екі көзге тарта жауған қар еріншектене ерігенше, 
астынан шөп көктеп үлгереді. Құралайдан бастап нағыз көктем 
туып, жан-жануарға жан бітіп, әбігерге түссе, адамдар да ағаш 
үйлерінен ұзап, тырың-тырың тірлігіне, шаруа қамына кіріс- 
пек. май айының аяқ шенінде бүкіл алтай қып-қызыл гүлге 
көмкеріліп, жасыл жаулығын қайта жамылады. Көкпеңбек 
аспанға мамықтай бұлт маңып, тау өзендері көркіне қайта 
мінбек. Сіз табиғаттың осыншалық сый-сыяпатын төге салған 
мәрттігіне қайран қалып, тау асып, байып жатқан Күннің 
алқызыл нұрына табынасыз да, кілемдей түрілген көк майсаға 
аунай кетесіз. 
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Күлесіз, бақыттан, шаттықтан күлесіз. Күліп жүріп гүл 
тересіз, теріп жүріп «айналайын алтайым, осы құдіретіңнен, 
осы келбетіңнен, осы гүліңнен, осы жұпарыңнан айрылып қала 
көрме, өйткені мен сені сүйемін, өйткені мен сенің перзентің- 
мін, өйткені жаһанда саған жетер салтанатты жер жоқ!» деп, 
жар салғыңыз келеді. 

2. ТҰмаН 

Іңірде жымсып ұрлана басталған нөсер бірте-бірте айықпас 
ақжауынға айналып, ұзаққа созылар созалаңдар сыңайын 
аңғартқан соң, қараша туа қанын ішіне тартып, қысастанған 
жер жарықтық қаспақ-қаспақ жонып және де кәперсіз тосып 
еді; жаздың бармақтай-бармақтай ірі тамшылары емес, күздің 
шіркей жаңбыры арқа қышуын қандыра алмайды, қайта 
жаңбырлатып қытығын келтіре берген соң, кіржіндеп мезі 
болғандай еді; жауынды күні, әсіресе, қарашада түн түндігі тым 
ерте жабылып, онсыз да келтелене бастаған күннің аз ғұмырын 
қызғанғандай еді; сабырмен келген ак жауын сыбыр-сыбыр 
ертек айтып, бүткіл әлемді, оның ең алып мүшесі – адамды 
да мәңгі тұнжыр, мәңгі тұңғиық, мәңгі тыныштық тылсымның 
құшағына «жүр-жүрмен» ырықтан тыс жетелегендей еді; 
осындай қарашаның сарынсыз қара басқан егілме түнінде тірі 
пенде қырға шығудан сескеніп, әзірейілден әзер құтылғандай 
асып-сасып жарық сәулеге, баспанасына ұмтылар еді; ал 
жүрек жұтып тысқа шықсаң, көр қараңғылықтың әрі суық, әрі 
сұмдық қорқынышты түпсіз тұнбасына шым батып кетерсің, 
сосын өзінді жердің астында жатқандай сұрапыл қорқынышты 
сезініп, ит қабардай аса шапшандықпен табалдырықтан үйіңе 
секіресің; ол адамның өмірден өлімге қайта секіргеніндей еді; 
енді көже-көпсегінді ішіп алып, еш нәрсе ойламай, ешкімге 
тіл қатпай, уайым-қайғысыз ұйқыға бас қою ғана қолыңыздан 
келері; әй, бәрібір өйте алмайсыз-ау, өйткені таңның атпауы, 
күннің шықпауы мүмкін бе? Ендеше, сол таң, сол күнмен 
бірге барлық мазасыз тіршілігіңнің күйбің-күйбің ұшы-
қиырсыз шаруасы басталар; шаршатып, зарықтырып барып 
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таң атты делік, енді дала емес, өз үйшігіңдегі қамалып тұрған 
қараңғылықты болжайсың; енді үйден жеріп, есікті шалқалата 
ашып қалғанында, бәрібір күні кеше ғана сарыжағалданып, 
қаумалап тұрған өзгермес көріністің шыпшырғасын шығармай, 
жұтып қойғанын көресің; жұтып қойған түн емес, ендігі сәтте 
тұман болмақ; ақ сұр тұман арасында адасып жүріп, жалғыз 
атынды іздеуге шығасың; ақ сұр тұман орман екеш орманды 
жым-жылас қылғытып қойған; ақ сұр тұманның ара-арасынан 
тесіп жетім тамшылар ағып түседі; ал сұр тұманның өзі 
салқын да сызды дым бүркеді; тынысың тарылып, екі иінінен 
албасты басқандай мәңгірген күйде дірдек қағып, ғадетіңе 
қалыптасып қалған түйсіктің сілтеуімен жалғыз аяқ сүрлеуді 
іздеп табарсың; жалғыз аяқ сүрлеу пендесін әсте адастырған 
емес, сені де бұйдалап алып ойлы орманға апарар; ең ғажабы 
– осынау қоп-қою болып жер бауырлап шегіп жатар тұман түн 
баласында бас алдырмай сабалаған нөпір нөсердің соққысы- 
нан сау-тамтығы қалмай, бейкеспір болған қайғылы қайран 
даланың дал-дүл сықпытын көрер көзден жасырғысы келгені 
шығар; таңғажайып тағы бір жай сол – сиырдың сілекейіндей 
шүбатылған қақ-қақ жалғыз аяқ көрбілте жолмен ілби басып 
келе жатсаң, тізгін бойы айналаң ашық болып тұрар, ал жүрген 
сайын алдың сөгіліп, артың қымталып отырар; өмірдің өзі 
іспетті еткенің ұрланып, келер күнің жұмбақ жатар, тек қазіргі 
қаракетің ғана ашық ажарын танытпақ мынау көрбілте соқпақ 
ат іздеген азаматтың ғұмырнамасы секілді еді; ат іздеген адам 
орманға кіргенде, самаладай сап түзер ағаштардың тек құр 
сүлдесін ғана көріп келеді; қарайғанның бәрі тор шолағы болып 
елестейді; ұзақ сандалып барып сұрғылт та сұсты тұманның 
арасынан туған, әйтеуір, бір тұлға сүлделенеді, ендігі мәурітте 
сол сүлдеге қарсы жүрген сүлденің бірі тағы өзіңсің; бірте-бірте 
жақындаған сайын, ол да бірте-бірте жылжып жақындайды; 
әне, қоп-қою тұманның арасында өзінің ала жаздайғы есіл 
еңбегінің үйіндісі нобайланып тұр; ол – сен маялаған пішен, 
астындағы аяқ артар жалғыз атың мен аузынды аққа жарытар 
тарғыл сиырыңның қыстайғы азығы; жақындайсың; ақ сүр 
тұман арасынан тағы бір зат көрініс береді; «торы шолағым 
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екен ғой» деп қуана жүгіресің, бірақ ақ тұмаңды әлгі малдың 
шаңырақтай мүйізі тесіп тұрғанына көзің жеткенде ғана, тарғыл 
сиырыңды танисың, тарғыл сиыр кәперсіз, сыртын күн жеп 
сарғайтқан маяның қабырғасын ашып, тотияйындап көкпең-
бек шөпті үңги тұмсығын тығып жіберген; «қарасан келгір-ай, 
қыстайғы талшығыңды желтоқсан түспей жеп қоярмысың» 
деп, аса кейіспен маяны айнала бергеніңде, құлағыңа ішін 
тартқан торы шолақтың танау қорылы келер; енді маяның 
екінші жағында шөптің сарғайған бетін түріп тастап, көкке 
көміліп тұрған аяқ артарынды көресің; «қасқыр жегір-ай, 
ішінді тартып тағы да жаңбыр шақырдың-ау, қыстай атауыңды 
жеймісің» деп күбірлеп, жүгендей бастайсың; сосын ат көпір 
болып шашылып жатқан шөпті жинап, қымтағансымақ боласың 
да, атқа жайдақ мінесің; енді сен адаспайсың, тарғын сиырдан 
көз жазып қалмасаң болды, қораны өзі табар; жаңбыр суы өтіп, 
әбден ылжырап, иі қанған жалғыз аяқ сүрлеуге тарғып сиыр мен 
шолақтың ойдым-ойдым ізі түседі; ойдым-ойдым ізге су іркіліп, 
тостағанда толып қалып жатыр; жалғыз аяқ жолда, қарашаның 
ақ сұр тұман басқан таңында әсте сенің емес, малдың ізі қалады; 
өйткені сен солардың арқасында тірлік қылып келесің... шаруа 
ертеңінде тұрғанда дүниені ақ жаңбыр да, ақ сұр тұманнан 
да өзге ақ сұр кебін – бозқырау басып жатқанын көрді; ағаш 
бұтақтарында сарқылып үлгермеген су тамшылары моншақ 
боп қатып, ал таудан жөңкіле құлаған бұла бұлақтың екі ернеуін 
таңғажайып ою-өрнек жырымдапты; ашық аспанның тым-тым 
биігінде қарғалар желдей ұшады; шаруа құстың қоры қарғаның 
осыншалық еліре биіктеп, көк күмбезіне ойнақ салғанын 
көргені осы еді, өзінің де тым құрығанда қарғалардай қайраты 
болмағанына, арқандаған аттай шырғалап, өз ошағын ғана таз 
тақырлап ғұмыр кешкеніне, шырқау биікке теские шапшылып 
бір көтеріліп, сонсоң... сонсоң құлап-ақ кетпегеніне опынды 
ма, ауыр күрсініп, тор шолағын тағы да іздеуге шықты; боз 
қыраудың сиырлар жусаған тұсы қап-қара боп буы бұрқырап, 
ал өзеннен шудаланып жеңіл бу көтерілер; жалаң аяқтың емес, 
керзі етіктің жап-жалпақ табаны боз қырауға тіпті де ойдымды 
із боп түспейді екен... 
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3. ІҢІр 

Күн алтын ұясына қона, осылып-осылып жатқан тау 
аңғарын аса қатты жаңғырық жарып өтетін; ол - күн мен түн 
екі арасындағы іңір сәттің хабаршы үні; мынау жұмыр жердегі 
тіршілік атаулының осы әлемге ие екеніне куәлік іспеттес 
көрсетер сесі, немесе кіндік қан тамған туған жер, өскен 
елінің, ардақұлы еркелегенде айтар әні; немесе мал қайырған 
бақташының жер басып жүргенін дүние-көкке паш еткен 
ең алғашқы, әрі ең ақырғы айғағы секілді; кешкі жаңғырық 
ызыңдап барып тарап кеткен соң, мағшар сәтіндей іңір сәті 
бірте-бірте ұйиды да, қызыл күрең өңір маужыр да мамыр 
күйдің мақпал құшағында тұншығады; екі кештің арасы –
намаздыгер шақта тек асқар алтайдың – алып алтайдың құзар 
шыңында ғана әлгінде ғайып болған күннің адасып қалған 
жетім шапағы жасырынып жатады; ал сыпыра батыс көпке 
дейін қош-қошпен қимай қинала ұзатып жіберген Күн сұлуын 
жоқтап, жылай-жылай қанталап кеткен; сыңсыған қисапсыз 
үміт-мақсұтын тонатып алғандай, күйгелек күйдің шоқтығына 
жармасқан сәуле үрке қашып, секіріп-секіріп бағаналардың 
басына шығып кетіскелі қашан; қара барқынданып уайым 
уыстап жатқан жарықтық жердің кеудесіндегі болар-болмас 
жылтыраған өлімсі шам жарығын жалғыз сыратпайтын Қоршы 
жұлдыз ғана; іңір сәні – осы жұлдыз; осы жұлдыз туа, шаруа 
тағы да жалғыз аяқ көрбілте жолға түсіп, орманға беттейді; тор 
шолақ қос доңғалақты арбаны ауырсынғандай, ілби аяңдайды; 
арбаның қос доңғалағы өрге шығарда «майла-майла» деп 
зар еңіреп шиқылдаса, еңіске құларда «майласаң майла, 
майламасаң қой» деп, зыр-зыр айналып, торы шолақтың өзін 
өңкілдете қуады; іңірде сапар шеккен шаруа, жетіскенінен 
сапар шекпеген шаруа, күндізгі жұмыстан қолы босап, өз еркі 
өзіне тиген соң, кеше кешке дайындаған отынын тиеп қайтуға 
барады; ол мынау дүниеге қайта келгендей, дел-сал, ұйқылы-
ояу өзгеше масаң сезімде еді; ол арбаны емес, бар арманын, 
суішкілігінің бар ауқат-сауқатын, бала-шағасының ертеңгі 
көрер таңын сүйреп келеді білем; тауға қарады - марқұм болып 
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кеткен секілді жым-жырт шөгіп жатыр; іңір жолы жетелеп 
өткелге әкелді, өзен беті алқара тартып шымырлап, өрескел 
бір үрейдің сабырмен қайнаған қара қазаны сықылданады; 
ал шаруа «бисміллә» деп өткелге түскенде, жаңа ғана салқын 
қаңдылықпен жуасып аққан су ат тізесі қақ жарған сайын, 
гүрп-гүрп етіп беймезгіл шақты қиқулы үнге бөледі; егер 
ғұмырында тым болмағаңда бір рет іңір жамылып жолға 
шығып, сол іңірді жамылып судан өткенің рас болса, дүниеде 
бұдан қорқынышты минуттың жоғын білерсің; сенің жүрегің 
тоқтап қалған, миың да істемейді, ердің қасынан тас қып 
ұстап, бас ерікті астыңдағы атыңа бересің, басың айналып, 
жер көше бастайды; сосын көзіңді жұмасың, ашқаныңда судан 
шығып, үңірейіп-саңырайған бұта-қарағанды тоғайдың ішінде 
тұрғанынды көресің, ал әр бұтаның түбінде бір-бір мыстан 
кемпір бұғып жатқандай-ау; арбаңды шиқылдатып тағы да алға 
жылжы; құлағыңның түбінен ызың етіп монтаны қоңыз ұшып 
өтеді, анау бақылдаған бақалар; жүрегің сыздап барып қайтадан 
дүрсілдеп соғып кетеді; енді әлденені сағынғандайсың; ептеп 
желемік тұрып еді, мұрныңа сүрлеген еттің иісіндей жағымды 
иіс келеді, не аттың, не адамның терісінің иісі ме, әйтеуір, жер 
басып жүргеніңнің куәгері; күн мен түннің дәнекершісі – іңір 
жұқанақтана іріп, таудың арғы беті өктенеді, сонан соң қара 
көк аспанның етегі ағараң тартып, ұлы жіңгір әсеми сипатқа 
дайындалып жатқанын сезесің; әрі қаяулы, әрі қуанышты; әрі 
әсем, әрі жұтаң; әрі асқақ, әрі пәс, әрі бақытты, әрі сорлы; әрі ән, 
әрі күй үн шымырлап шығып, бағанағы бір кешкі жаңғырықша 
шапшаң да келте қайрылмай, өміршең екпінмен іңір сәтін 
әлдилеп тұрады; ол – шаруаның шалқығанынан айтпаған, 
шаршағаннан айтқан еріксіз жыры еді; бейуақытта ән айтқан 
адам бақи тірі болса ғой, шіркін; бірақ іңірде тек шаруалар 
ғана жолға шығып, тек шаруалар ғана ән айтатын секідді; тек 
солар ғана жүрек тербер ән тиеп барып, тіршілігіңнің жағар 
отынын алып қайтатын секілді... тек солар ғана мәңгі өзгеріссіз 
мың жасайтын секілді... желіндеп, сыздап, шелейіп ай туып 
келеді... 

Ер екеніңді білейін, іңірде жолға шықшы. 
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4. ТаСҚыН 

Екі алақанымды көкжелкеме қойып, анау күміс таналар 
тағылған алқара аспанға қарап, ойға батып жатырмын; арқам- 
нан жаңа шабылған шалғынның сызы шымшымдап өткен-
дей болады; мұрынға балаусаның иісі келіп, осы иіс арқылы 
туған жердің сабырлы да салқын лебі желе жортып жеткендей 
болады, әне... әне... сұңғақсұлу қайыңның жапырағы, үп еткен 
жел тербеген сайып, сыбдырласып шүйіркелессе, әлдеқайдан 
ат кісінейді, әлдеқайдан түнгі жаңғырық, әлдеқайдан әсем 
созылған мұнлы ән естіледі; дәл іргеден үйрек сымпылдап, 
бақа бақылдайды; көзімді жұмдым, бәрібір осы тамылжыған 
талмауыр көріністі көремін; құлағымды басамын, бәрібір 
сиқырлы да сыбызғылы әуезді естимін; тәңірім-ау, бұл не 
ғажап; неге жүрегім сыздап, көзіме жас іркілді? Құдай-ау, 
мен жылап жатырмын ғой... бұл не? Жоқ! Бұл – туған жердің 
торқалы топырағына деген аялы да іңкәр сезімнің алақаны 
маңдайымнан сипағанда, өре түрегелген тәкаппар көңілдің  
шын елжіреуі; мен, неге екені белгісіз, қапияда туар ұлы 
шуылды елегізи тосып, алаңдай аңсап жаттым; бәрі тамаша, 
бәрі маужыраңқы, жақсы іспетті; әйтсе де бір ақылды тентек үн, 
өр серпіген қарқара дүбір, уа, асқаралы айбарды көксеулі көңіл; 
сонда мен: «Ей, ағайын, төрт көзің түгел кереметсің, бірақ мен 
мынау еміс-еміс естілген сарынды қиқулы үнді сағынамын», 
– деп, жар салғым келді; міне, ол үн; ұйқылы-ояу табиғат 
дүр сілкінді де, жылдар бойы қаңсып, табанын тас отарлаған 
жасыл жағалаулы көне арнамен, алты ағысты, асығыс ағысты, 
сұрапыл шуылмен сел ақты; ол көктемгі тасқын; ұмытылған 
қаңсық арнаға оқыс құлаған, бір кезде қағажу көрген судың 
байып, өз еркі, өз ырқы өзіне тиген соң, құлындай құлдыраған 
әрі бақытты, әрі шаттықты, уа, қайғылы сұңғыла сапары оң 
сапары еді; құлақты адасып барып, алжасып барып арнасын 
тапқан тасқынның Толқыны, салтанатты Толқыны, шырқап 
салған ғажап даусы жарып барады... е, ақсарбас... е, ақсарбас 
– жылайды Толқын, шулайды Толқын, тулайды Толқын; бұл 
– ғайыптан емес, табиғаттан пайда болған, жаһан құрсағын 



178

тепсіне шығып, еңіреп келген айналайын алапат тасқынның 
кеуделі де кесірлі Толқыны! мен жайлы да жұмсақ орнымнан 
атып тұрып, көзімнің жасын сүрттім де: «Жасасын, жас Толқын!» 
– деп, бар даусыммен айқай салдым; менің үнімді аңғал-саңғал 
маубас таулар, ойдан басқа түк бітірмейтін ормандар, бір күнгі 
тоқтыққа мәз қаз-үйректер, арқасынан қақса асқақтай беретін 
аспан, өз пайдасының құлы – құрбақалар, жыпжықай шымшық 
шаптығып тыңдап, құдіретіне көзі жеткен соң, шаттықпен 
қайталады... қайталады; табиғаттың кенже ұлы «Тасқын» 
қаңсыған арнаны аласапыран жойқын үнге бөлеп, сай-сүйегің- 
ді сырқыратар өміршең шуылмен асығыс ағып бара жатқан... 

Ер екеніңді білейін, осындай тау толқынды тасқынға қарсы 
қауқар тапшы! 

 
5. ЖалғыЗ аЯҚ ЖОл 

Баяғыда, айхай, дүние-айда, бөдене тоқтыдай, тоқты қойдай, 
қой сиырдай, сиыр пілдей, піл таудай, таулары адамдай бағы 
заманда, адамдар бай-кедей, жақсы-жаман болып бөлінбеген 
мамырстан көне дүниеде ме екен, – әйтеуір, қой үстінде 
бозторғай жұмыртқалаған ерте, ерте, ертеде, ешкі жүні бөртеде, 
бір жалғызаяқ жол пайда болды; ол жалғыз аяқ көрбілте 
жолды бертін келе әр нәрсеге жорып, сан-саққа жүгіртетін-
ай; біреулер айтты: от алып қашқан Прометейдің ізі деп; енді 
біреулер айтты: жерұйық іздеген асанқайғыдан қалған қасқа 
жол осы деді; тағы біреулер, тәңірімнің қолынан түсіріп алған 
тасбиығы екен десе, шалдар ақ табан шұбырындыдан қалған 
көне соқпақ осы деп көкіді; Шаруа ойлайтын: меніңше, осы- 
ның бәрі де сандырақ, Ескі жұрт пен Жаңа жұрттың арасын 
қосатын ең жасырын, ең төте, тек әкем ғана білетін жалғыз аяқ 
сүрлеу – бұл, басқа жұрт тау айналып бір күн жүрсе, әкем ет 
пісірім уақытта салып ұрып жетіп-ақ келер еді; өтірік-шынын 
қайдам, жалғыз аяқ жол не болғанда да адамдар салған, тек 
солардың ғана тажал табаны ойған жол екені хақ; жол болған 
соң оның да тарихы, былайғы жұртқа беймағлұм өз сыры, өз 
жыры бар-ды; сонау шақтарға дейін бұл жолдың баржоғын 
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Шаруадан өзге тірі пенде білмейтін; ию-қию өмірдің бәрінен 
қаға беріс, өз күні өзіне жекедара ғұмыр кешкен; жол, тек 
жолаушы жүрсе ғана қасиетті ғой, ал бұл болса шын иесінен 
айырылған соң, әлдекімнің боқты табаны кеудесін басқан- 
ды қаламайтұғын, қайта осылайша, ел көзіне күйік болмай, 
жайына жата бергісі келер; жалғыз аяқ жол, қисапсыз табандар 
таптамағанын, тумысындағы таза да тәкаппар қалпын 
сақтауды мақсүттаса, Шаруа да әкесі ғана жүріп өткен сүрлеуді 
жат жұттық әлдекімдер рәсуалауға қимаған; кей күндері 
күрең биесіне мініп келіп, осы ескі соқпақпен арлы-берлі 
шапқылап, ойқастап алатын; онысы – адам жүрмей, ернеуіне 
қалың шөп шығып, тынысы тарыла бастаған соң, сартаптап 
жаңғыртқансымағы; құла дұз, қиян далада қазақтардың ізі 
түспеген жер жоқ-ау; ойлап отырсақ, соның әрқайсысы заңғар 
заманалар салған тыртық іспетті де, мыңдаған жылдардың 
тамырланып кеткен тарихы; әр тау, әр төбені белдеулеп, 
небір ит тұмсығы өтпес ормандарды қақ тіліп, алысқа, тым 
шексіздікке жосылып, біріне-бірі қосылып, біріңді-бірің 
жетелеп, тар өмірден бар өмірге, бар өмірден тар өмірге бастар 
сенсің, құдіреті күшті қасқа Жол! Ей, жолдар, сендер өлшеусіз 
көпсіңдер, бірақ жалпақ жұрттың білетіні бар, білмейтіні бар 
десек те, қай-қайсың да адамдар иелігіндесіңдер, өйткені 
жол анасы – екі аяқ; Шаруа ойлайтын, егер мен жалғыз аяқ 
сүрлеумен күрең биеме мініп тарта берсем, қайда барар едім; 
мүмкін, үлкен бір шаһарға тап болармын, мүмкін, бөтен ел, 
бөтен жерге тап болармын, әлде қысы болмайтын, сондықтан 
шөп шаппайтын, от жағып, күл шығармайтын жер ұйыққа тап 
болармын ба? Әй, қайдам, ондай жер – жаннат жоқ та шығар-
ау? Әншейін қаңғып, мұрындықсыз лаға беруге мені кім жібере 
қояды; қай екі туып, бір қалғаным бар; кең сарайдай боз үйді 
қойып, от жағып, су әкелмейтін көп үйдің бірі бұйырмағанда, 
маған туар жақсылықтың ауылы алыста, алыста... ендеше, 
мынау әкеден қалған жалғыз аяқ жолды көз құным қалғандай 
қызғыштай қорғауыма не себеп? Пайдасы не? Пайдасы – Ескі 
жұрттан Жаңа жұртқа елден үш-төрт сағат бұрын жеткенім 
бе? Елден бұрын жеткендегі шыққан ұшпағым қайсы; баяғы 
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өгіз аяң тірлік, қайта осы жолмен жүрмеген жұрттың қағанағы 
қарқ, сағанағы сарқ, жол қадірі жүргенде ғана білінбек, игілігін 
былайғы ел көрсін, бердім; жалғыз аяқты соқпақты төрт 
доңғалақтың саусағына қидым; ...бүгінде Ескі жұрт пен Жаңа 
жұрттың арасын қосып жатқан ең төте жол – Шаруа көрсеткен 
жалғыз аяқ жол болды; бүгінде жалғыз аяқ жолдың сорабы 
да жоқ, үстіне қиыршық тас, мыңдаған машина құм төгілді 
де, цементпен тас қып желімдеді: сонау биікке шығып көз 
салсаңыз, әсіресе, жауыннан соң, айнадай жарқырайды-ай; ал 
үстінен өкіріп-бақырып жүздеген машина өткенде, осыншалық 
ауыр салмақ пен қапырық түтінге шыдай алмай еңбегі 
былқылдайды-ай; бүгінде жалғыз аяқ жол жоқ, әлдеқашан тас 
жолдың астында қор боп, құрып қалған, тек қайсыбір қыңыр 
тұстары ғана оқтай ағып өткен тас жолдан шетқақпай бұрыла 
қашып, турап тастаған құр жіптей үзіліп-үзіліп ағараңдамақ 
– тек қана тентектері аман қалған; кей күндері қатты жаңбыр 
жауғанда, шолақ-шолақ сілемге су толып, бертін келе жыраға 
айнала бастаған-ды; су орып, мүжіле келе, тас жолға зияны 
тиетін болған соң, сол бір жырашыққа айналған сүрлеуді және 
де құм таспен бітеп тастаған-ды; сонымен, Шаруа байғұс 
бәрібір жаңа жолмен жүре алған жоқ; биесіне мініп алып, 
майпаздай жөнелсе болды, не алдынан, не артынан машина 
шығып, қақпалап, еріксіз ығыстырып тастайды; әсіресе, 
бұрынғы соқпақтың жиек-жиегінде сыңсып тұрар хош иісті 
шөптер жағармай иісімен қуарып, сарғайған, қыс мезгілінде де 
жаңа жауған ақша қарды қара қожалақтап ыстайтын; Шаруаға 
жаңа ғана ес кірді, бірақ кеш кірді, өзі үшін тек қана, тек қана 
жалғыз аяқ жол керектігін үғынды; ол естіпті; әкесі аманатқа 
қалдырған жалғыз аяқ жол, баса көктеп жаншыған тас жол 
мен шынжыр табан жылан бауыр трактордың азуы бытыр-
бытыр үккенде, шыдай алмай, таң алдында сыңсып жылайды-
мыс; тегі, өз иесін қарғап-сілегені білем; жаңа ауылдың 
адамдары айтып жүр: өткінші жауып өткен күннің ертеңінде 
Шаруа күрең биесіне мініп, тас жолмен сыдырта аяңмен келе 
жатты: алдынан сылаң етіп шыға келген «Волгадан» бұрыла 
берем дегенде, артындағы ағаш тиеген УаЗ ауыр машинасына 
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соғылып-ақ қалғаны; абиыр болғанда, өз басы аман, тек жалғыз 
биесін ғана тас жолдың садақасына беріп алды; сол УаЗ-ға 
өлген биені салып, ескі ауылға алып келгенде, әйелі үйден 
өлік шығарғандай дауыс қылып жоқ-тапты, деседі жұрт; тағы 
да сол жұрт айтады: Шаруаның өзі де бағамдамай қалса керек, 
күрең бие әлдеқашан үйірге түсіпті, сойғанда ішінен қара қасқа 
құлын шығыпты деседі; жалғыз аяқ жолдың кәріне ұшыраса 
керек деп және айтады сол жұрттар; өтірік-шынын қайдан 
ғана білейік, біздің білетініміз – жаңа жолдың бәрі-бәрі ескі 
жолдың арқасында дуниеге келді, ендеше, жасасын жалғыз аяқ 
жолдар... жолдар... жолдар... Шаруа бейшараның жазығы не?! 

 
6. БӘЙТЕрЕК 

 
Кеше күн қып-қызыл боп, аса жалқын бояуды армансыз 

жағынып, батыс жақ жер-көкті тұтастыра өртеп, ырымы жаман 
болып еді, Шаруа әлденеге жорығандай, жүрегі лоблып, қырда 
ұзағырақ жүріп қалған; баяғыда – соғыс басталарда да, дәл 
осындай алқызыл кештің куәсі болып еді, бірақ кейінгі күннің 
байып батуын өңкей жақсылыққа жорып жүрді; биесінен 
айырылған жылы да, сонау бір ай жауын жаумай құрғақшылық 
болғанда да, міне, дәл осындай қан қызыл аспанды көрмегені 
рас; ал күннің бүгінгі сыңайы әлденендей сезік тастады шар- 
шап соғар жүрекке; мүмкін, ертеңгі күн ашық болар деп еді 
– бұлтты болды; ең сүмдығы: Ескі ауыл мен Жаңа ауылдың екі 
ортасындағы Көктөбеде өсіп тұрар бәйтеректі әлдекім жығып 
әкетіпті; бір-ақ күнде жығып, «ДТ-54» тракторымен сүйреп 
әкетіпті; жылдар бойына сырласары да, мұндасары да – жапанда 
өскен жалғыз терек, басқаны қайдам, Шаруаның «қарайғанда 
не қалды, қамыс қалдысы» еді; қабырғасы қайысып, тірлігінің 
қиюы қашқандай болса, тағы да осы бәйтерекке құрыстанған 
арқасын сүйеп, төрткүл дүниедегі айқай-сүреңнің бәрін 
ұмытып, өз-өзінен мұң сағынып, шыңырау ойдың сұп-суық 
құдығына сусар еді; жуан да соқталы тамырлары білем-білем 
тарамыстанып, қара жерді қауып жатқан осына асқақ ағаштың 
бұтақтары иір-иір, әрі сүйекті де қуатты, мың жыл дауыл соқса да 
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миземейтін көк соққан тентек бітім; көктемде кешеулеу бүрлеп, 
күз туа кешеуіл сарғаятын; ал теке тіресе біткен быжырқай 
бұтақтардың өзі-ақ бақта сидия осетін қарағаштан әлдеқайда 
әлді, әлдеқайда жасылға байтын; ал жел соқса, осынау сүйекті 
бұтақтар ілгерінді-кейінді итініп шайқалақтамай, сіресіп 
тұратын; ал, алақандай-алақандай жапырақтары төңкеріліп 
түсіп, желмен желбірер еді; төңкеріліп түсіп, желмен желбіре- 
ген жапырақтардың әрқайсысы күн нұрымен шағылысқанда, 
бәйтеректің тұла бойы күміске шомылар еді; ал әр жапырақ 
бебеу қаға дірілдегенде, көп дауыстанған қытықшыл әсем үн 
шығарып, осы үн мынау дүрия даланың ендігі қалған жалғыз 
жоқшысына, жалғыз жыршысына айналар еді; ал айдалада 
асқақ өскен бәйтеректің желді күнгі суылы жеңіс күйін шертіп, 
мәңгі маздақ өмір шаттығын мадақтағандай еді; Шаруа анда-
санда жаяулап келіп, осы үнді, осы күйді тыңдап қайтатын; 
тыңдаған сайын жүрегін шым-шымдаған мұңлықты сезім 
билеп, өзінің әлі күнге тірі жүргені есіне енді ғана түскендей, 
сағым жортқан туған жеріне көз сата ұзақ телміретін; өліп, 
қайта тірілген халдегі Шаруа табиғаттың қапияда килігер 
сұрапыл опаттарына ырық бермей, оқыстан туып, оқыстан өлер 
мәңгі тірі бәйтеректен тым болмағанда бір бұтағының қуатын 
бере гөр деп жалбарынар білем; бірақ бұл жазғанның көрер 
таң, кешер ғұмыр жібі тағы да, тағы да екі аяқтылар санасына 
жалғанғанын сезе бермейтін; сезе бермейтіні адамдардың бәрі 
өзі іспетті ақ көңіл, жаны жаз деп ойлағаннан шығар, пенденің 
пейілін қойып, ағаш екеш ағаш та бір-біріне ұқсамақ емес, 
ендеше, жапандағы жалғыз терек тағдыр мен уақыт құлы –
даланың маңдайына сыйса да, адамдар көңіліне сыя алған жоқ, 
сүйел болып қадалған екен -жан тапсырды; ертеңгі күні осына 
кепті Шаруа кимесіне кім кепіл, өзі берген жанды өзі алады да 
табиғат ием! Соны-мен бәйтеректен айрылдық; байғұсты жыға 
алмай, мыжғылап ұзақ қинаған екен; «Дружба» деп аталатын 
механиқалы арамен алты құлаш ағашты шыр айналдыра кесіп, 
балтамен ой жағынан тамақтапты; әбден мейізденіп қалған 
теректен ұшқан шыңылтыр жаңқалар жайрап жатыр; соншалық 
ауыр денемен гүрс құлағанда, қайсыбір бұтақтары қара жерге 
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қарс кіріп кетсе, қос трактор сүйреп өткен жолында сабағынан 
мезгілсіз үзілген жапыраққа толы жосылған із қалыпты; ең 
ғажабы: иесінен айрылған теректің түбінен быршып-быршып 
жып-жылымшы су шығып, қара сүмек терге ме, ботадай 
боздаған көздің жасына ма шомып жатыр; ең сұмдығы: терек 
түбін жалаңаштап үш елідей қалың қабықты ерінбей-жадықпай 
аршып кеткен екен; бұл түпті-тұқиянымен құртпақ ниеті 
білем; Шаруаның қатты қайран қалғаны осы жайт-тын; бірақ 
көпті көрген көне шал үйінен балшық езіп әкеліп, тұмшалап 
тұрып салып тастады; келесі жылы көктемде қайта оралса, 
бәйтеректің томары сол өзі сылаған қалпында тұр екен де, дәл 
түбінен көк өрім шыбықтар қылтиып, өнген; Шаруа шалқып 
жатқан салқар жазық, ойпат-қыраттардың ақ-жасыл көйлегін 
қайта киген мәз тірлігін әзірге ғана байқаған; байқаса, о да 
қайта туған, қайта жасарған, сонадай-дан мен мұндалап тұрар 
бейтеректен айырылған құстар былтыр қалдырған ұясын іздеп, 
көгілдір аспанда шарқ ұрады; Шаруаның коңіл құсы қоса 
ұшып, ұя салар бәйтеректі және көксегендей; енді бір туар, 
енді бір жасасар жасыл өмірді сағынғандай; көксе, сағын, 
бәрі бекер; артында жосылып қалған із де жоқ, көктеп шығар 
түбір жоқ, қаңсып өткен қайран жылдар-ай; «Сап-сап көңілім, 
– деді Шаруа сонсоң, – сандала берме, өкінішті күндерім 
көп болғанымен, өксіп отер жылдарым болған жоқ; құдай 
қыршыннан қиылғаннан сақтасын; бір өмір өлгенмен, бір өмір 
тумақ, күзде қуарып түскен жапырақ көктемде қайта когермек 
емес, ескінің орны жаңанікі, бәйтеректің түбірінен жас өскін 
көктепті, соның тілеуін тілейін, болмасқа бордай езіліп қайтеміз, 
жаратқан ием жас ғұмырды жарылқағай; қош, ғасырлар куәсі 
бәйтерек, қош! мен сені сағынармын, саянды сағынармын, 
желді күнгі әсем әніңді сағынармын, ескі көз, кәрі досым едің, 
артыңа ұрпағыңды қалдырдың да бақилыққа көз жұмдың; сені 
мен ғана емес, алыстан арып-ашып келер жолаушы, басыңды 
пана тұтар құстар, бәрінен бұрын қара жер сағынар, сарғая 
күтер, бірақ сен оралмайсың, сен жоқсың; артыңда қалған 
жас шыбықтың қабырғасы қатқанша, мен де бұл дүниеден 
аттанармын; ең аяныштысы сол - менен ұрпаққа қалмады; 
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қалған - қарғыс атқан соғыс жалмады; - қалған -күнбатысқа 
аттанды, өлі қайтқан жоқ; мен оны әр күн сайын сенің түбіңнен 
келіп тосар едім; өйткені сенің түбіңнен аттандырған едім; 
мүмкін, барған жағыңнан көре қалсаң, сәлем айт! «Әкең өлі 
тірі де, күрең биесінен айрылған де, жалғыз аяқ жол жоғалған 
де, әбден алжыған де, екі көзі төрт болып, жанары солған де, 
күн қызарып батса болды, зәре-құты қалмайды де, жуықта бір 
түс көріпті де, түсінде жаман іс көріпті де – жалы қан-қан ақ 
боз атқа мініп жүр екенсің де, өлі де жауыңмен жағаласып жүр 
екенсің де, бес уақыт намазында қолына тасбиық алып тілейтіні, 
сары уайым жұтып жүдейтіні – бейбітшілік те; «Бәріне де сен 
кінәлі, ей, адам», – де, сондықтан азып, жүдеген де, тағдыр 
әбден жүндеген де, айт, бәрін айта бар, бәйтерек, айта бар!». 

ал түбірден көктеген жас өскін жеңімпаз жарапазанын 
шырқап тұрған. 

Ер екеніңді білейін, құлаған бәйтеректі тірілтіп көрші!
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МЕЗГІЛ ƏУЕНДЕРІ

1. ҚаҢТар 

Сәулем-ау, мен осынау аппақ армандай ақша қарды күрейтін 
күрек сұрай барып, жанарыңа жолықтым ғой... 

 
* * * 

Қаңтар! мен сен жайлы жазғым келмеген еді; алғашында 
аса бір құлшыныспен қалам алғаным рас, бірақ қақаған 
аязың жан алқымыма жармасып, шымшылап шыдатпаған 
соң, қарғып тұрып кеттім; аядай бөлмеде ары-бері аяңдап 
бой жылыту да қиын; бір бұрыштағы аузы қожалақ-қожалақ 
пештің көмекейіне бес шелек көмір тықсақта, сырты жылыған 
емес; ал қаңтар болса, сенің мазаң өмірден түртпек көріп 
жүргендігіңді кәперіне де ілмей, қайта күн өткен сайын, сары 
шұнақ аязы мазақ қылып ойнайды; мен ғана ма – күні кеше 
ғана жасыл желек жамылып құлпырып тұрған табиғат мәңгі 
бұйығы ұйқыға берілгендей, аппақ ақиретке тұмшаланып, 
өлікше серейеді; ал адамдар – сұмдық айнығыш адамдар, 
көптен көксеген кәрі құда-қысқа тіпті де оң қабақ, шын пейіл 
танытпай, өкпелі кеспірде бүрсең қағып, шеменделіп, шелпек 
болып қасаттанған қарды жас балаша жылатып, сықыр-сықыр 
басып барады; кеше ғана ақ көбігін аспанға лақтыра сақ-сақ 
күліп бәлдене ағар тау өзені буын-буынын сарсу алған көрі 
кемпірдей, шор-шор, бунақ-бунақ мұздан кебін киген: ал өзі 
ессіз күлкіні күрк-күрк жөтелге, дімкәс сырылға айырбастау 
сыңайлы; ал ағаштардың басы дүр сілкініп серпіле алмай, 
бұрынғы тәңірден нұр тілеп жайған жапырағы – (алақаны) 
күпсе қардың астында қатып жатса, өн бойын суық сорған 
сайын, сыздап қалтырайды; бұтақтары ап-ауыр қарды көтере 
алмай морт сынып, аса қатты суық буындырғанда, омыртқасы 
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опырылып, өзегі көрінді; қырдың әлі із түспеген ақ шаңқан 
қарына қарасаң, көз қарықтырады, жанарыңды суырады; ал 
Күн байғұс аяз буған аспанда тұтылған ақ боз перденің ар 
жағынан өлімсірей жүз беріп, болар-болмас жетім сәулесін 
жасқана шашқан болады; осынау алып ұйқыға есе берген аппақ 
даладағы айқаса жарысып жатқан жолдың үстінде қар сызып, 
шана жеккен жалғыз атты жолаушы көз ұшында бұлдырайды; ал 
мынау ысылдап ысқырық бүріккен бел-белес, қырат-қырқалар 
бет қаратпайды; күннің суықтығы мен адамдардың құқайы 
мезілеген XX ғасырдың бедеу қасқыры құйрығын бұтына 
қысып қаңғып барады; шоқайып отыра қалды да, көкке қарап 
ұлығансымақ болып еді, сілекейі қатып түсті; ал әлдеқайда, 
аласарып кеткен аспанда, мындаған қарғалар топталып 
ұшып, азан-қазан шулап жаман ырым бастаса, мамық басқан 
шыршаның, әйтеуір, бір тұсынан аш шымшықтың шиқылдаған 
өте әлсіз даусы естіледі, бауырыңа басып аялағың, жылытқың 
келер, бірақ өзің де аялаған алақанның жылуын аңсап тұрсың; 
дүниенің өн бойына суық сіңіп, сіреу боп қатқан, өзен көк 
тайғақ құрсаудың астында жаншылып, қорлана жылап жатыр, 
түн ортасында сол тұтқындағы өзеннен сарт-сұрт үн естіледі, 
ол – осыншалық қиямет-қайымға төзе алмай шытынаған 
мұздың долданғаны; тіпті суырыла соққан жел көрпесін ашып, 
жалаңаштанған жер жазған да өрмекшінің торындай быт-шыт 
боп ырсия айрылып кеткен; ал, жаңа, осы әзірде ғана екі шелек су 
алған анау бөкебайлы қыздың кірпігін қылау шалып, шелектегі 
судың беті қаймақшып қатып-ақ үлгерді; ал анау бір тон киген 
шал тым тоңғақ болуы керек, дірдектеп бөксесі бүріскен іші 
бұраудай омпық қара сиырға бір айыр шөп тастай берді де, 
қыңсылап аяғына оралған итке назар аудармастан үйге қашты; 
әлдеқайдан от алмай быт-быттаған трактор үні естіледі; ал қала 
адамдары болса, аялдамада тұрған бес-алты минутына шыдай 
алмай автобустың бас терісін аузына қаптайды, телефонмен 
бүгін неше градус суық болғанын сұрайды (әттең, неше градус 
суық болғанын сонау төбенің басында қой жайып тұрған 
шопаннан сұраса ғой); ал мен болсам үйімді жылыта алмай 
күйе-күйе болып жүрмін; қаңтар, сені жаза қоятын қылығың 
жоқ-ақ, кімге болсын жайлы тиіп, жарылқап тұрған жоқсың; 
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ақ көрпеңді айқара жаба салып, бүкіл тамылжыған табиғаттың 
бар қызығын ұрлап ашқарақ көңіл, қытымыр қызғанышпен 
бауырыңа басып жатырсың. 

Қаңтар! мен сен жайлы жазбасам, сенің өзіндік қызық, 
өзіндік ғажап келбетінді өзің іспетті аппақ қағазға түсірмесем, 
несіне пенде болып, несіне қар басып жүрейін; айналаң хас 
арудың күн шалмаған етіндей, немесе саф бір тазалықтың 
бетінде шарбы жүзген ақ толқынды дариясындай – бар 
күнәдан, бар уайым-қайғыдан, кещше қылықтардан арылу 
үшін, рахаттана шомылғың келеді; талмауыр тартқан жаныңа 
ұлы рухқа, ұлы жасампаздыққа, ұлы салтанатты киеге толы 
сұрапыл күш дарыту үшін, кір шалып, дақ түспеген жас баланың 
санасындай ақша қарға жата қалып аунағың келер; аузынды 
ашсаң, бұрқырап бу шығып, өзегіңді өртеген харам иіс-қоңысты 
айдап қаңтардың қара суығына лақтырып жатқандайсың; ал 
артыңда жасқана басқан сенің һәм ақтышқанның ізі жосылып 
қалар; ал алдыңда әлі тапталмаған кіршіксіз сайын дала көсіле 
сұлап, ақ адырдан ақ адырға, сонан әрмен көкжиекке шылбыр 
тастар; аязды шыңылтыр ауада кәперсіз қалқыған қылау бар; 
қолшанасын сүйретіп, ит ерткен бір топ бала улап-шулап тауға 
беттеді; нән шана шөпті мықашта басып алып, ылдиға құлдаған 
шаруаның мұрты мен текіректей аяңдаған аттың танауына 
сүңгі тұрған; көгілжім тартып көлбеген су бетіндегі кіреуке 
мұз күн нұрымен шағылысып, айнадай жарқырайды, ал сол 
мөп-мөлдір мұзға үңілсең – астыңдағы емін-еркін жүзген ақ 
шабақтарды көресің; өткел басы абыр-сабыр: мал суарып, су 
алған ауыл адамдары хал-ахуалдарын сұрасып «қыстың басы 
қатты, аяғы тәтті болар» деп, жетіседі; азаннан аяз ішіп қызып 
алған жігіт-желең, қыз-келіншектер бір-біріне қар лақтырысып 
назданады; әр үйдің терезелері бықыған ғажап ою-өрнекке 
толы, әйнекке қатқан қырауды тілімен тесіп, кішкентай күн 
жасап ойнаған бала, сол сығырайған тесіктен қысқы далада 
ұлы-жіңгір тіршілікке аңтарыла көз тастайды; анау ақшанамен 
ағызып баратқан – бәлкім, алдағы асау арманына асыққан 
осы елдің ерке жігіті шығар; ауылдың қайқы құйрық иттері 
соғымның қанын жанасалаған сұмпайы сауысқандармен ала 
көз боп қызғанысады; батуға ыңғайланған күннің алтын алауы 
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шырша-шыршаның ара-арасынан сығалап, ақ көбік қарды 
қанды көбікке айналдырады; ал ай туа, табиғат қайта түлеп 
ұлпа мамыққа шомылған мейірімді таупиықпен – қаңтардың 
осыншалық мол қуанышты сұлулығына масайып, маужырап, 
таза суықтан бой ширатар жарылқаушы қуат алады; бұл қуатты 
түннің ептеп күнге ойысқан жұқалтаң сәулесі де аңғартқандай; 
қаңтардың сары шұнақ аязының бұлыңғыр арасынан жаңа 
жылдың шуақсыз күні қылт етіп бой көрсетіп, ептеп жылыған 
хабаршы бергендей ме; ие, қаңтар, сен осылайша тіршілік 
куған мәңгі қанағатсыз, бақи мазасыз адамдардың көңіл-күйі, 
ой-санасына қарай сан құбылып, бірде жақсы, бірде жаман 
кейіпте жаңа шежіренің - Жаңа жылдың бетін ашып, көрімдігін 
алдың. 

Ол көрімдік – адамдардың ақша қардай аппақ көңілі 
болғай! 

2. НаУрыЗ 

Неге екенін білмеймін, елге қайтқым келді... неге екенін 
білмеймін, елге қайтпағым да келді; бұйығы тірліктің 
құшағында маужырап тұяқ серіппей жата берсем; мейлі, басқа 
жұрт қағанағы қарқ ғұмыр кеше берсін, мейлі, басқа жұрт 
уайым-қайғысыз бір күнгі желіктің жетегінде кете берсін; 
маған бақыттың да, базардың да құны бес тиын; мені еш нәрсе 
қызықтыра алмайды енді; маған бірде бар, бірде жоқ сусыған 
махаббаттың, не болмаса шаттыққа толы секілді, бірақадамдар 
шаршатқан шалқар даланың, сол даланы тұмшалап жатқан 
ақ кебін қардың, сонау ақ сұр аспандағы күміс қанатты 
самолеттің – тіпті өзімнің де қажетім жоқ; өйткені мен уақыт 
деген жалмауыз кемпірдің құлымын; тәңірім-ау, осыншалық 
сай-сүйегінді сырқыратқан сырқат, жалт-жұлт жастығымды, 
ертеңге ғашық іңкәр сезімім мен мәңгі сөнбейтін жан жолдас 
сенімімді мерт еткен еді ғой; кірпігім қыбырлап жатыр демесе 
– өлгенмін; мен жоқпын, менің тұла бойым тұтасқан мұз: 
қариды, қажытады, сыздатады, ыңырсытады; түн баласында 
көз ілмеймін; жаратқан, түн қандай ұзақ дейсің... бүгін күн мен 
түн теңеседі, сонсоң... сонсоң күн озады дейді; бүгін қазақтың 
жаңа жылы, мүмкін. 
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Иә, бәрі мүмкін... 
мен бүгін түс көрдім: кең жазиралы жайсаң жайлау екен 

деймін; іргедегі алып таудың ұшар басында тоқымдай қар 
бар; иық тіресе тігілген ақ отаулар, сол отаулардан қолында 
күн нұрымен шағылысқан күміс құманы бар ақсақал шалдар 
шығады да, қырға беттейді екен деймін; сол ақ отаулардан 
шолпысы жалт-жұлт еткен еркетотай қыздар шығады екен 
деймін; сосын сонау жасыл дөңді асып сылқ-сылқ күліп, былқ-
былқ басып маңып барады; аппақ биені қап-қара құлын қақтап 
еміп тұр екен деймін; екі иығына екі кісі мінгендей нар жігіт 
асау аттың жалына жармасты; ақ отаудан бес биенің сабасындай 
кербез кемпір шықты да, маған күле қарайды екен деймін; маған 
қарайды да өзіне ымдап шақырады, шақырып алып қолымнан 
жетелеп киіз үйге кіргізеді, киіз үйдің дәл ортасындағы жер 
ошақта буы бұрқырап тайқазан көже қайнап жатыр; «Бұл, 
– дейді ақ бөйбіше, бұл – наурыз көже, бүгін ұлыстың ұлы 
күні, бүгін қазақтардың жаңа жылы»; сонсоң бір шара көже 
құйып маған ұсынды да: «Іш, айналайын, атаңның асы ғой, іш, 
сырқатыңнан айығасың»; мен жоян шара наурыз көжені ішкім 
келмей біраз кергідім; «мен ішпеймін, мен физикпін», – дедім, 
бәйбіше тақымдап қоймады, тақымдап қоймаған соң, тартып 
жібердім де, уһ деп қатты дем алып, сосын бойым балқып, 
буын-буыным босап құлап түстім; ұйқтап кетіппін; мен ұйқтап 
жатып тағы түс көрдім; мүмкін, түс көрмеген де шығармын... 

Иә, бәрі мүмкін... 
мен ақотаудың оң жақ іргесіндегі болскей төсекте ұйқтап 

жатып, түсімдегі түсті көрдім: дыбыстан да шапшаң ұшатын 
самолет басқа планетаға апарып тастаған екен деймін; сұп-
сұр бетоннан қалаған сұп-суық үйге кіргізді; төр алдында өне 
бойы саудыраған темір робот адам отыр; бүкіл үй күркіреп 
шыңылдап, қызылды-жасылды жарықтар түсе бастады; дәл 
ортада электр тоғына балқып жатқан қорғасынды көрсетті де, 
маған іш деп ымдады; іше алмадым, іш деді – іше алмадым; 
робот адам алдындағы көп-көп кнопкалардың бірін басып 
қалғаңда, мен ескерткіш боп қатып қалған екенмін деймін. 

Иә, ескерткіш боп қатып мың жыл тұрған екенмін деймін; 
баяғыдағы ақ бәйбіше ақ боз биеге мініп келе жатады; 
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қанжығасында жанторсығы бар; қанжығасындағы жанторсық- 
ты шешеді де, қойнына тыға келген баяғыдағы шараға құйып 
маған наурыз көже ұсынады; мен мелшиіп тұра бердім; сосын 
боз биеден асықпай түсіп жаныма келді, басымнан сипап, 
бетімнен сүйді; алақаны қандай аялы еді! менің бойыма қан 
жүгіріп, жан бітеді, ақ бәйбіше берген наурыз көжені сыңғытып 
ұзақ ішемін; таусылсашы, іше беремін, іше беремін... көзімді 
ашсам, ақотауда жатырмын; тағы да көзімді аштым, өз үйімде 
жатырмын; далаға шыққым келді..

Қар кетіп, күн жылынып, жер жіпсіп жатыр екен; тау 
жақтан майда самал еседі, әлдеқайда атының құйрығын шарт 
түйіп алған жолаушы құйғытып барады; аспан ашық, қарға 
қарқылдап, сауысқан қара сиырдың мүйізіне қонып отыр, 
шуаққа балқып жалмаң-жалмаң күйсеп жатқан қара сиырдың 
жүні түлеп, әр жерінен ойдымдалып терісі ырсияды; өзенде 
әлі де еріп таусылмай жатқан мұз қара ала-торы ала кір; ал 
өзенге асығыс құлаған бұлақтарда ес жоқ, түсі сап-сары; 
шалдар күпібін әлі тастамаған, тек жастар ғана тоңазығанына 
қарамай жеңілтек желігеді; көктемнен хабар бар; бірақ әлде де 
қара қатқағы мен қара суығы ерінді жарып, бетті қағады; неге 
екенін білмеймін, үйге кіргім жоқ; көктемнен көрімдік сұрап, 
сылбыраң жолға түсіп қырға шыққым келді; қырға шығып 
жауқазын тергім келді, жауқазын теріп жүріп: «Ей, әлем, мен 
сауықтым сырқатымнан!» деп жар салғым келді; жас талды ат 
қылып мініп, жас балаша шапқылағым келді; бұртиып бүр аша 
бастаған қайыңды аймалап, жер көкті зырлата шыр айналғым 
келді; бәрінен де бұрын көктем құсын құттықтап, жаман 
үйіме қонақ еткім келді; мен бағанағы күйреуік сезім, жалған 
ойдың бәр-бәрінен құлантаза айықтым; заманша тазардым, 
жасардым... 

– Уа, халайық! Ұлыстың ұлы күні – мен сіздердің бәр-
бәріңізді шақырып, қонақ етіп, ат шаптырып, алты алашты 
дүрліктіріп той жасасам да артық емес, әттең, қол қысқа. 

– Уа, халайық! Ұлыстың ұлы күнінде мен бір жас қызға 
ғашық болуым һәм оны мәңгі-бақи аялап өтуім де артық емес 
еді – әттең, рұқсат жоқ... 
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– Уа, халайық! Ұлыстың ұлы күнінде наурыз көжені 
көксегенім рас еді – әттең, қайнатып берер анам алыста... 

– Уа, халайық! менің қолымнан бір-ақ нәрсе келіп тұр, 
риза бол – Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. ақ көп, уайым 
жоқ болсын! мұны айтып отырған тіпті де осынау жолдардың 
иесі емес, жо-жоқ, бұл ақ тілектің авторы он алты мен жиырма 
бестің арасындағы қыз-жігіттер, ал түсті көрген – жиырма 
бестен асқан мен. 

 
3. ҚаЗаН 

...Ертеңінде қар жауып қалған екен. Кеше ғана алтайдың 
бөктерінде жатқан қар күні ертең келетін азынаңқы қыстың 
хабаршысындай, орман-тоғайды көміп тастапты. азанда ғана 
жауған ақша қар кәмелетке жаңа толған қыздың арындай таза 
еді. Сен тазалықты содан да сезесің. мезгілсіз жауған қар өз 
әбестігіне өзі ұялғандай, тіпті ғұмырының күрмеуге келмейтін 
қысқалығын сезеді білем, өзгеше жуас күйде. Төтенше көрініске 
таң-тамаша боп, жас балаша мәз қараған ауыл адамдары биылғы 
қыстың мына қоқан-лоқысынан шындап тіксініп те қалып еді. 
Жұқалаң жауған қарды тек ересек адамдар мен ерте тұратындар 
ғана көре алады. Күннің көзі шыға, еріп кетті. Сонсоң, қазан 
айының саржағал күзі қайта үстемдік алып, дүниені мәңгі 
жуастықка бөлеген маужыр мезгіл басталды. маужыр мезгіл. 
алтай өңіріңде бөлекше ғой. Білесіз бе, күз мұнда әлдеқайда 
ерте түседі де, созалаңдап ұзақ жатып алады. Шіркін, күзі 
қандай керемет десеңізші! Сіз ондай таңғажайып салтанатты 
әрі сабырлы күзді еш жерден таба алмайсыз. Өйткені мұнда 
әсте де қоңыр, не болмаса сары күз болған емес. мұндағы 
күздің бояуы әлі табылған жоқ. Білесіз бе, әлгі бір азаңда жауған 
ақша қар ери-ери бұрынғы орны – тау бөктеріне ысырылды да, 
тау мен дала арасын шекаралап жатты. Егер сіз тоңазығандай 
боп, өз-өзіңізден тітіреніп, салқын лепті сезгендей болсаңыз 
ол – анау жатқан қардың ашуы – қысқа ғұмырына шыдай 
алмаған өкпе-назы. Таңертең жалғыз аяқ жолға түсіп алып, тау 
бөктеріне қарай өрмелеңіз. Қар суы әлі дегдіп те болмаған ағаш 
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үйлер бусанып, бірте-бірте алыстай береді. Бірақ неғұрлым 
биіктеген сайын, аяқ астында қалып бара жатқан қоңыр 
ауыл солғұрлым жақындай түсетіндей. ауылдың өр жағында 
Көктерек деп аталатын қалың тоғай бар. Сол тоғайды қақ 
жарып тау бұлағы ағады. Тау бұлағы құлдыраң қағып асығыс 
ағушы еді. Тау бұлағының ернеуін сан түрлі өрнек жасаған 
қабыршақ мұз жырымдайтын. мұз соншалық ғажап ою-өрнек 
жасап, біресе сувенирге, біресе гауһар моншақтарға ұқсайтын. 
Сол мөлдіреп тұрған мұз сіздің көз алдыңызға күміс алқаны 
немесе жақұт өңірді елестетер. Егер сол мұз моншақтың бірін 
сырт еткізіп үзіп алып, аузыңызға салып таусаңызшы - сонда 
ғұмыры шөліркемейтіндей әсер аласыз. Сосын сіз сол бұлақтың 
сылдыр-сылдыр үніне құлақ түріп, шалқаңыздан жатсаңыз, 
қаяусыз төңкеріліп тұрған көк күмбезіне көзіңіз түседі. аспан 
дүние мүңлы арманға, анау бір тізбектеле ұшып бара жатқан 
құстай ұшқыр ойға итермелейді. Сіз қоңыр салқын таза ауаны 
жұтып, қай-қайдағы қиялға шомып ұзақ жатар едіңіз, тіпті 
арқаңыздан шым-шымдап сыз өткенін де сезбей қаларсыз. 

айтпақшы, сіздің дәл тұсыңыздан анау ауылдың қыз-
келіншектері су алатын болар. Сіздің ес-түссіз сұлай жатуыңыз 
оларға төтенше қылық болып көрінеді де, көпке дейін тосырқай 
қарап, артына жалтақ-жалтақ бұрылып барады... Иә, сіз 
келіншектерді танып сәлем бересіз, ал анау жас қыз өзіңізге 
есендеседі. Қандай әдемі! Бұл ауылда мұндай тамаша қыз жоқ 
еді-ау. Қайдан келді екен? 

«Кешіріңіз, сіз кім боласыз?» «Танымайсыз ба, аға, біз 
төртінші класта оқып жүргенде, аға пионер вожатый болып 
едіңіз ғой». Иә, құдай ұрып алжастыңыз. артта алты жыл 
қалды ғой... 

Сіз қатты ойланасыз, қатты ойланып тұрып ала бөтен жуас 
сезімге беріліп, ағыл-тегіл жылағыңыз келер, бәлкім. Сонсоң 
әлгі бір тоғай аралап кеткен жалғыз аяқ сүрлеуге түсіп, өкпеңіз- 
ді қолға ала жүгіріңіз. Екі бетіңізді әлі толық түсе қоймаған 
жапырақ сабалап, аяғыңызды бұтақ шалады. Шіріңкіреп 
қалған томардың үстіне отырып, ентігіңізді басыңыз, төңірекке 
тағы да көз салыңыз. ауыл жоқ, көзден таса болған. Орман іші 
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дымқыл. Әне, бір топ ешкі жүр. Итмұрынға қарғып, басын 
иіп алады да, кіртілдетіп жей бастайды. Итмұрында «С» 
витаминінің аса мол екені есіңізге түсіп, сіз де жейсіз. Орман 
іші сарғыш жапыраққа төселген. Қалбалақтай ұшып-түсіп 
тұрған жапырақ кеудеңізге орден болып тағылады. Оны әлгінде 
ғана басталған күзгі жел тағар. Байқайсыз ба, жел тұрғанда, 
орман ішінде отыру қандай қорқынышты. ағаштардың ұшар 
басы теңселіп, сеңдей соғылысқанда, сол ағаштардың ұшар 
басында қонып отырған қарғалар азан-қазан қарқылдап, әлі де 
түспей ілініп тұрған жапырақтар сыңсыған әлсіз үн шығарып 
– барлық дүние сықыр-сықыр қозғалғандай, енді бір мәуріттен 
кейін астан-кестен аунап кетердей зәре-құтыңды алар болар. 
ағаш неғұрлым биік болса, теңселісі күшейіп, мойыл-долана 
секілді жертаған жеміс ағаштары ептеп қана қозғалар еді. 
Орман топырағы аса дымқыл, аттаған сайын табаныңа жапырақ 
жабысып, жас баланың еңбегіндей былқылдаған жер ойылып 
кетердей әсер қалдырмақ. Осы алай-дүлей орман ішін аралап 
жүріп, бұта-қарағанның түбінде киіз үй болып, тұтасып жатқан 
мүкті болжайсыз. Ол да су, кілемнің түгіндей үлпілдек, бассаң 
табанның ізі қалады. ал енді осы бұта-қарағанның ара-арасына 
шындап үңілсең, күз сұрқына ырық бермей қасқайып тұрар ақ 
гүлді көресің. Ол - күз гүлі. Сіз бүл қар жауғанша солмай, не 
түсін бермей жайнап тұратын ақ гүлдің атын білмейсіз, әрине. 
айтыңызшы, сол күз гүлін теріп көрдіңіз бе? Егер терсеңіз, хош 
иісі барын сезгенсіз. Бұдан әрі мынау қорқынышты саяхаттан 
мезі болғандай кері ораласыз. артыңыздан салт аттылар қуып 
жетеді. Сәлемдесіңіз, міндетті түрде, «ассалаумағалейкум» деп 
бас иіңіз, өйткені олар сіздің жарылқаушыңыз, өйткені олар 
түн ұйқысын төрт бөліп, мал бағып жүрген ауылдастарыңыз. 
Үсті-басы су-су, артындағы бөктергені салп-салп етіп желіп 
өте береді жаныңыздан. Сіз білесіз бе, олар сонау аппақ қар 
басып, тым-тырыс ұйқтап жатқан алтайдың ар жағынан 
келеді. Қар жамылып, мұз төсеніп келеді. алтай күзінің түнгі 
мезеттегі көрінісі тіпті керемет! Күндізгі ызың-ызың соққан 
жел сап болып, ұйқылы-ояу жататыны бар. Ұйқылы-ояу қалғып 
жатқан шағында қыстаққа пішен тасып арқыраған трактор үні 
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беймазалайды. Трактор тым алыста екенін, әйтсе де түн қойнын 
тілгілегеи даусы жақсы естілетінін байқайсыз. Түнде жаңғырық 
тез естіледі. Байқайсыз ба, анау қап-қара боп шөгіп жатқан 
таудың дәл ортасынан от жылтырайды. алыстан қарағанда 
мынау алып ұйқыдағы алтайдың шырағдандай жанған көзі 
іспетті. Бірақ ол трактордың шамы. Сіз ендігі сәтте әлгінде 
ғана мәре-сөре боп қуақылана көз қысқан жұлдыздардың бірте-
бірте азайып, азайып емес-ау, қоп-қошқыл бұлттың астында 
қалып бара жатқанын байқайсыз. Сіз мынаны байқайсыз: қара 
көк аспанды тұтастырып бұлт торлайды. Түстіктен жел тұрады. 
Таңға жуық тырсылдап тамшы тама бастайды. Нөсер үнсіз 
ұрланып жауады. Демек, бір апта бас көтертпейтін ақжауынға 
ұласады. ақжауын ұзақ жауады. Халық айтады «жұмаға жауды, 
жұмаға ашылады». Жұмаға айығар нөсер маядағы шөпті 
борсытып, жиылмай қалған дән болса шірітеді. Тіпті жаңа ғана 
орып алған астық көктеп кетер. мол табысқа кенелтетін – күз, 
салдыр-салақ шаруашылықты сан соқтырар да – күз. Осы күзде 
агрономдар мұртынан жымияды. «Екі жоспар орындадық. Үш 
жоспар орындадық, төрт жоспар орындадық...» дейді. Сіз әзіл 
айтасыз: «Құлағынан тартып шығарған жоқсың. Былтыр неге 
бермедің осы жоспарды. Әуселеңді келер жылы көрерміз, 
бәрі де айналайын табиғаттың сыйы», – дейсіз. Осы күзде мал 
семіріп, шаруашылық бір орайланады да, көп жігіттер үйленіп, 
сонша қыздар тұрмысқа шықпақ. Сіз естисіз: кеше Жұмабайдың 
жалғыз қызын алып қашып кетіпті, Құрымбайдың үлкен қызы 
күйеуінен бөлініп кетіпті. Сіз екеуін де есіңізге түсіре алмай 
дал боласыз. Өйткені сіз мына ауылда бұдан алты жыл бұрын 
болғансыз. Ол шақта олар алтыншы оқитын. Сіз ойланасыз, 
қатты ойланасыз. 

Сіз білесіз бе, биылғы күз аса жомарт болды. Пішен аттың 
таңбалығынан өсті. Қара жер деп аталатын сартап бөктерде ат 
жарып жүре алмайтын ақ селеу өсті. ақселеу мен бидайықтың 
арасын ашып қалсаңыз, түбіттей түтіліп жатқан жоңышқаны 
көресіз. Қараңызшы, анау бір Ділке бұлағындағы қораға салт 
атты әлдекім беттеп барады. Ол осы ауылдың басқарушысы 
Берікбол ақсақал ғой. Бекең алпысқа толды. Бірақ аттан әлі 
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түскен жоқ. Ертең жайлаудан көшіп келер отардың қыстақтары 
жайлы, бүтін әрі жылы ма, соны тексеріп жүр. Жайлау 
демекші, ол жаққа қар жауып қалды ғой. Шопандардың күні 
не болды екен. Жас баласы барлар қоста қалай отыр... Егер тау 
өмірінен хабарыңыз жоқ болса, бұл сұрақтардың байыбына 
бара алмай аттанасыз. Білесіз бе, тау өңірінің күзі, тау өңірінде 
мекендейтін адамдар бір түрлі жұмбақ-ты, бір түрлі еркін әрі 
еңселі келетіндей. Тау өңіріне бір рет барып қайтсаңыз, өне 
бойы арылмайтын алтайдың өзіндей бір асқар арман арқалап 
қайтасыз. Ол жаққа қазір, мүмкін, қар жауып қалған да шығар, 
мүмкін, таудағы жауған қар күн көтеріле еріп кеткен шығар. 
Жайлаудағы отарлар қыстаққа әлдеқашан көшіп келіп қонған 
шығар. Шіркін-ай, алтай күзінің шын сырын, алтай күзінің 
нағыз бояуын қашан ұғып, қашан табар екенбіз... 

адам үйден шықты да, көк зеңгір аспанға қарады. Өзгеше 
жуас күйде екен. Оның ойына бір кездегі пенделік істері түсті. 
Ол сонау көктемде, жадыраған жазда - жас шағында не істемеді. 
Қазір күз. Оның қолынан – құдіреті күшті қолынан туындаған 
мың-миллион жойқын істерді таразылап беру мүмкін емес. 
Бірақ соның бәр-бәрі өз зердесінде сайрап тұр. Кең дүниенің, 
кемтар дүниенің ыстығына күйіп, суығына тоңған мәңгі жас 
адам табиғат ием бере салған асқан ақыл, сұрапыл қуатпен 
жұмыр жерді алшаң-алшаң таптап, өз құдіретіне масаттанған 
кейіпте. Әлемдегі әлқиссаның мен-мен иесі – адам. Шыр етіп 
тіршілік есігін ашқандағы ұққаны – шыркөбелек айнала бере- 
тін жылдың төрт мезгілі: қысы, көктемі, жазы, күзі болатынын 
бағамдады. Байқаса, осының қайсыбірі де бір-біріне кереғар, 
әсте ұқсамайтын құбылыс. Әйтсе де қоян-қолтық байланыста 
сабақтас. адам өз ғұмыры осы жылдың төрт уағына телулі 
екенін ұқса керек-көктемде тұрып, күзді сағынатын, күзде 
тұрып, көктемді сағынатын. 

Екі қолын артына ұстап, басын төмен салбыратып марғау 
жүріп келе жатқан адам өткен күндерін ойлап, мынау саржағал 
жомарт күзді іштей алқауда. Бірақ, осының бәрі де айналайын 
көктемнің жемісі емес пе, жадыраған жаздың тамаша күндері 
болмаса, осыншалық мол ырзық топырлап кеп, күзде тоғысар 
ма, ал күз бар байлықты бауырына басып иемденіп жатыр. 
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– Дегенмен, – деді адам, сау-сау түсіп тұрған жапырақтың 
бірін қақшып алып, – біз де осынау жапырақ секілді сарғайып 
барып құлап түсеміз. Келесі көктемде жаңасы келеді дүниеге. 
Ол жаңа тағы да сарғаяды, тағы да... тағы да жаңасы... Жер 
бетіндегі иен байлық менің иелігімде, ендеше, күз де менің 
тәңіріме тәуба жасауы ләзім. Күз... күз... күз. Әйтсе де осы 
мезгіл маған өзгеше ыстық. Көктемде лепіріп ала-қайладық, 
жазда далбақтап ес-түссіз шаба бердік, көп кешікпей қыс 
түседі - кек құрсауға көміле бастаймыз, ал қазір ойлымын, ес 
кірген секілді. Жүрегімді бір жұқалаң мұз қабыздаған, ию-қию 
шаруадан бойым босап, ес жиғаңдаймын. Биыл мен көп нәрсе 
тындырдым. Биыл мен үшін қуаныш жылы, ал келер жыл қалай 
басталады, қалай аяқталады, бал ашып білер әулие қайда... 

Күз – менің есіме: бұдан елу жыл бұрынғы қазақтың 
елін түсірді, тайғақ тағдырдың таяғынан тұралаған халық 
қорғасындай шөгіп жатқан ауыр тұманның арасынан жылт 
еткен күннің көзін іздеді. Жылт еткен күн көзінен жалт еткен 
бақыт отын іздеді. Сұрғылт тұманның арасында адасып жүрсе 
де талантты ұлдар тудырып, содан үміт күтетін. «Күзгі бұлт 
түсі суық қаптайды аспан», «мен ояу, ел ұйқыда, оттар сөнген» 
таяғына сүйеніп бүрсиіп отырған қазақ – мәңгі ояу қазақ 
сазарып жатқан қайғылы даладан қаншама жәбір көрсе де, 
жеріген жоқ. арайлы ақтаңын асыға күтетін еді ол. ал қазіргі 
күз басқаша, мүлдем басқаша... Күз де өзгереді екен-ау... 

адам ойлы күйде аяндап барады. Ол күздің тағы да 
қаншалықты тың дүние тудырып, жер бетіне қандай жаңалық- 
тар әкелетінін, қаншалықты адамды бақыт құндағына бөлеп, 
қаншалықты адамды жетім-жесір тастайтынын болжағысы 
келеді. Бірақ ертеңді еске алу мүмкін емес. Ол тағы да өткенін 
– ұлан-ғайыр жақсыда, жаман да іс тындырғанын ойлады. 
«Табиғат жаратқанның құпия сырын ашуға тырысамыз-ау, 
бірақ бәрібір сол табиғаттың ұлымыз, ырқынан шығып қайда 
барамыз. 

мен – адаммын. Бірақ бәрібір табиғаттың құлымын. мен өз 
анама – өз табиғатыма қол жұмсаған күндерім болды. Қандай 
кесірлік. Күз – тұман, ызғар, боз қырау, сарғаю, ойлану, күйек, 



197

күзем алу, астық ору, қора қамдау, жаңа оқу жылын бастау, 
соғым сою ғана емес. Күз – адам, жасарады, масайрайды, 
сосын... сосын сола бастайды», – деп түйді адам. адам, 
әне, орындықтағы жап-жас қыз бен жігітке қарады. Қауыша 
жабысып мәз болып күліседі. Күздің келіп қалғанын сезбейтін 
секілді. Сол орындықтың бергі шетінде пальтосының жағасын 
түріп, қол шатырын таянып, бүрісіп отырған егделеу қыз көзінде 
мұң, қаяу бар. Ешкімге қарағысы келмей, бір нүктеге қадалып, 
ой түбіне сүңгіп кеткен. Сосын күрсінді. Күздің келіп қалғанын 
тек өзі ғана сезгендей... Ептеп жел тұрып еді, жапырақ жауып, 
сол жапырақтың бірін әлгі қыздың омырауына қадады. Оның 
күзден алған бар сыйы осы еді. 

адам күздігүні ойлы күймен асықпай аяңдап барады.
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ӨЗІ СҮЙГЕН

Біз қостан шыққанда ымырт жабылып, қас қарая бастаған 
еді. Жайлаудың шыбын-шіркейсіз қоңыр салқын кеші жанға 
өзгеше жайлы. Күндізгі ызың-шудан беймаза болған тау 
сүлбелері самал лебіне бетін төсеп үнсіз тұр. Ұзақ жолдан 
шаршаған күн, бозамықтанған батысқа ақ жолақ орамалын 
қалдырып төркіндей кетіпті. Бағанағыдай емес, ақ жолақ 
орамал да өңі түсіп, түн икеміне көне берді. Бағанағыдай емес, 
өзіндік бір жарасымдылығымен түн тіршілігі де басталған 
еді. Бағанағыдай емес, пішеншілер тірлігі анық емес, еміс-
еміс қана естіледі. Ирелендей қашқан тау жолымен көтеріліп 
келеміз. Құлағын кезек қайшылаған аттар солқылдата аяңдап, 
бастарын еріксіз шұлғиды.

Біз екеуміз. Жанымдағы менен екі-үш жас үлкендігі бар, 
қой көзді, қара бұйра шашты өңді жігіт. Біз шығып келе жатқан 
таудың арғы етегінде қой бағады. Күндіз бізбен бірге шөп 
үйісті де мені қоярда-қоймай «біздікіне қон, әңгіме шертісеміз» 
деп, ертіп шыққан беті еді. алтайдың әні мен әңгімесіне 
қызыққанмен, ат терлететін алыс жер болмаған соң, ілесіп 
кетіп едім. 

міне, біз тау үстіне шықтық. Бұл сәтте Қосжүректің иығына 
бізбен бірге ай да шықты. Шықты да, әлгіндегі еркіндей бастаған 
қараңғылықты тау-таудың, ағаш-ағаштың түбіне түре қуып 
тастап, жайлауды емін-еркін өзі билей бастады. ай нұрының 
бұл өктемдігіне өкпелеген қараңғылық көлеңкеге айналды да, ай 
аспанға көтерілген сайын кішірейе берді. алтайдың аспанмен 
таласқан көгілдір шоқыларын үйірінен адасқан бұлт қиындысы 
бауырлай басып, тең екіге бөліпті. Етегінен айрылған шоқы 
сонадайдан мұнартып бұлттың бөркіне ұқсайды. Барқылдаған 
тарғақ, барабанын қаққан тоқылдауық, шырылдаған шегіртке, 
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сұңқылдаған қара құс, түнгі концерттерінің репетициясын 
жүргізіп жатыр. Оқта-текте алдымыздан дүр етіп, ұлар ұша 
жөнеледі. мұндайда жалт берген аттың жалын ұстап әрең 
қаламыз. алтайдың сырлы түні, нұрлы түні ...

– Әне, – деді алтай жылтыраған отты көрсетіп, – әне, менің 
отау үйімнің оты. Біз тамаша жерде тұрамыз, ә достым, қарашы! 
айлы түніміз, айдын көліміз, алты жүз төліміз бар, – деп 
термелеп кетті. Әлде осынау әсем түнге елтіді ме, әлде етекте 
жылтыраған оты қуат берді ме, әлде қойға бас-көз боп жападан 
жалғыз қалған Күмісайым не күйде екен деп асықты ма, алтай 
тор төбелін борбайлап жіберіп шаба жөнелді. артынан мен де 
далбақтадым. 

алтай киіз үйін сопақ айна секілді көлдің жағасына тігіпті. 
Көл өзгеше әсемдікпен кербез керіліп жатыр. Толқыны ай 
сәулесімен шағылысып жалт-жұлт етеді. мөлие қараған ару – 
ай көлде бетін көріп тұр. Үп еткен самал көл бетіне маржандай 
ұсақ толқынды оқыс төсеп кетеді. Қотан шетінде қарақшы 
ербиеді. От басында біреу қараңдайды. 

Біз қойларды үркітіп алмас үшін, дабыстай келдік. алды- 
мыздан арсалаңдай щыққан аламойнақ «мұнысы кім» деген- 
дей мені иіскелеп жүр. Қабайын десе, иесінен қорқады білем. 
От басында тұрған жас келіншек:

– Ту, алтай, мұнша неге кешіктің. мен шошымайды дедің 
бе? – деп алтайға бұрыла қарап алды да, менімен сыпайы ғана 
есендесті. Бірақ оның үнінде өкпелік емес, наз бар.

алтай аттардың ер-тоқымын сыпырып алды да бусанған 
қапталын шапалақтап-шапалақтап, тұсап жіберді.

– Жүр, асқар, үйге кірейік. Қане, Күмісайым, неменең бар 
қамдап жібер, – деп, алтай жітірмелетіп жіберді де киіз үйдің 
есігін айқара аша берді.

Қосжүрек етегіне тігілген, қос жүрек баспанасының есігі 
айқара ашылды. Ортадағы ошақта от маздап, жалынымен 
қазанды жалап тұр. Бүлк-бүлк қайнап, қазаннан шыққан еттің 
иісі мұрныңды жарып барады. Төр алдында малдасты құрып 
тастап, алтай екеуіміз отырмыз. ас қамдап, Күмісайым жүр. 
анда-санда күлімсірей қараған көзінде әлгіндегі айдын көл 
секілді бір көргеннен өзіне тартарлық әдемілік, әсерлілік 
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бар. Үлкен қара көз от сәулесімен шағылысып тіпті әдемі боп 
көрінеді. От қызуымен алқызылданған екі беті балқып батып 
бара жатқан немесе күлімдеп шығып келе жатқан күнді алма 
кезек есіңе түсіреді. ас ішіліп, дастархан жиналған соң алтай 
Күмісайымға:

– Күмісайым, сен ренжіп жүрме. мен асқарға екеуіміздің 
танысу хикаямызды айтқалы отырмын, – деді. Күмісайым 
бетінің ұшына ду етіп қан ойнап шыға келді. алтайға ләм деп 
жауап та қатпады. Бірақ Күмісайымның мұнысы қарсылық 
емес, ұялу секілді.

– Күмісайым.
– ау.
– айтсам қайтеді.
– Осы қызық қой деймін. айта бер. 
алтай есіктен басын шығарды да қатты бір ысқырып қойды. 

мұнысы ит-құсқа қылған айдыны еді. лаулап жанған тіршілік 
отына тесіле қараған күйі әңгімесін бастады.

– Ия, достым өткен өмір шауып өткен бәйгенің аты секілді 
ғой. Өткеніңе өкінгенмен, қайтып келуі екі талай. Сол бір өмір 
екеш өмірді дұрыстап сүре білмесең, өзен бетіндегі салынды 
сияқты жиекке шығып қаласың. Өмірде адамның өксіп өтінетін 
кездері, өкініп өтетін кезеңдері болатыны бар. мен бұл жасыма 
дейін бағзы біреулер секілді өксітіп өткізгенім жоқ, бірақ 
өкінген кезім болды. Ол орны толмас өкініш емес те еді. 

Сегізінші класты бітірген соң-ақ мойныма сайтан мініп 
оқымай қойдым. Кім білсін, әудемжер жүрмей жатып 
әурелендірген жастық желігі ме, түсінбеушілігім бе? Әкем 
«оқымасаң қой бақ» дегеннен басқа тіс жарып, ештеме демеді. 
Сосон бір жыл әкеммен бірге қой бақтым да, келесі жылы 
трактор курсына оқуға түстім. алты айлық курс алты күндей 
де болмады, оны да тауыстым. ал дегенде маған сеніп трактор 
берген жоқ, көмекші болып жүрдім. Кешікпей арманым болған 
қара тұлпарға да міндім-ау. арманым болған дейтінім – мен 
шүйкедейімнен танкист болуды арман ететінмін. Кейде әкемнің 
соғыс кезінде танкыға мініп түскен суретіне еркімнен айрылып 
ұзақ-ұзақ қарайтынмын. 
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мен ол кезде бөтен тілектен аулақ, тек еңбекке деген 
қызба қызығушылық қана бар еді. махаббат арқаны мойныма 
ілінбеген. Сөйтсе де ол шіркіннің ауылы тым алыс емес, он 
тоғыз деп аталатын төбенің аржағынан түтіні шығып қалып 
жүрді. Ептеп балалықпен де қош айтысып, қимас бала досымды 
келмеске шығарып салдым. мені балалықтан айырған әлгі 
махаббат ауылының түтіні. Ойлап қарасам, осы ауылға қоңсы 
қонатын уақыт жеткен секілді. адамның бір аттамай адасып, 
ессіз есейіп кететіні бар ғой. Оныншы класта оқитын Еркежан 
дейтін қыз бар болатын; көңіл шіркін соны сүйіп қалғаны бар. 
Неге екенін өзім де білмеймін, сол мені магнитше тартады да 
тұрады. Бұл менің тың жүрегіме тиген тұңғыш соқадай болды. 
Жүрсем де, тұрсам да, көзімді тас қып жұмсам да, Еркежанды 
көрем. апырай, адамның кейде өстетіні бар-ау!

ауыл қыздарының ішіндегі сорпа бетіне шығары да осы 
Еркежан болатын. Шынымды айтайын, табиғатынан тәкаппар 
қыз ал дегенде мені менсінбеді. Ептеп тамырын басып хат 
жазып көріп едім, тіпті тулатып алдым. Өзімнен де бар, 
хатымда абдрахманның Шұғаға жазған хатынан өлең келтіріп, 
өзім жаздымды аңғартқам. Оны сезген қыз: «Өлең ұрлаған 
адам – махаббатты да ұрлайды» деп жауап жазып жіберіпті. 

Тіпті болмаған соң бір жолы есебін тауып кинода жанына 
отырдым. Ой, аллау, адамның кейде бір осы сезімінен де, сөзден 
де тұсалып қалатыны бар-ау. Иықтасып отырған ынтығыма 
қара тер боп, ләм деп аузымды аша алсамшы. Қыздардың 
денесі де ыстық осы. Көйлекпен ғана отырған қыз тәні мені 
жандырып жіберді. мен өзімді өзгеше бақытты сезіндім. 
Бір кезде осылай қатар отырудың өзі мен үшін қол жетпес 
арман еді. Бар мықтағаным кино көрінбейді деген сылтаумен 
басымды оның басына тигізе отырдым. Өзім де нашармын-
ау, әйтпесе Еркежанның маған деген ілтипаты тым теріс емес 
секілді. Деміміз тоғысып, басым басына тигенде қымсынбады 
ғой. Сезіктеніп, сескенсе кет әрі демес пе еді. Бағанағы қайрап-
қайрап жіберген Кеңестің сөзі қамшы болды ма, қақалып-
шашалып: «Еркежан кинодан кейін қ... қы...дырсақ қайтеді» 
деп күрсініп, үстіңгі ерінімді тістедім. Ой, дариғай десеңші, 
Еркежан жымиып күлді де: «мұғалімдер көріп қойса қайтеміз» 
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дегені. Ия, маған біртүрлі батылдық бітті. Тұтықпастан, 
күрсінбестен «елдің ең артынан шығамыз» дедім. Өзім де 
қызықпын, қонғалы тұрған қызға тұғыр жасамаған. Біз сөйтіп, 
елдің артын ала шықтық. Тұңғыш қыдырдық. ауылдың кең 
де мерейлі дархан даласы, қара мақпалдай түні бізге ұшпақты 
еркіндік берген еді. Күнәдан да, кінәдән да пәк жүрегіміздің 
соғысы бір-бірімізге естіліп келеді. алғашқы сыр тартысып, 
сырласқанымыз осы болғанымен көп жәйлерді айтысып, 
ынтық жандар боп ұғыстық. Бұл кеш екеуімізді бір-бірімізге 
соншалықты сүйікті, соншалықты ынтық етті. Еркежан мені 
ұнатады екен. Әншейін қайтер екен, мені рас сүйе ме екен деп, 
айдын қылып жүріпті. 

Күн бұлтты пәлендей әсер берерлік әсемдігі жоқ болатын. 
Әдетте жазушылардың адам көңіл күйіне байланысты таби- 
ғатты жылатып, не жұбатып алатыны бар ғой. Бірақ маған осы 
бір аспанды бұлт басқан айсыз қараңғы, желді жайсыз түн, 
өзгеше бақыт, ерекше шаттық бергендей еді.

Ол кезде менің бойымнан қыздың жанына емес тәніне, беті- 
не қызықтыратын бозбалалықтың алғашқы желігі арылмаған. 
Бұл тыз етпе құмарлықтың, қызбалықтың арты жар соқтыраты- 
на мән бермедім. Сол алыпқашпа құмарлық, мені Еркежанмен 
тонның ішкі бауындай жақындастырып жіберді. 

алтай басын есіктен шығарып қатты бір айқайлады да, 
қарауыта бастаған отқа бірер бұтақ салып тастап жіберді. 
алакөлеңкелене бастаған үй жап-жарық болып кетті. Күмісайым 
осы бір әңгімені бұрыннан-ақ білем дегендей онша тұрақтап 
тыңдаған жоқ, кіріп-шығып әрнәрсенің күйбеңімен жүр. алтай 
алаулай жанған отқа тесілген күйі сөзін жалғастырды.

– алғаш жүрек құйынын соқтырған Еркежан он жылдықты 
бітіріп, оқуға аттанатын болды. мен оны күйіне де, сүйіне 
шығарып салдым. Күйінетінім, онымен бұрынғыдай жиі 
ұшыраса алмайтыным. Оны қойшы, мен оған он жылдықты 
бітірген соң қосылайық, сен сырттан оқисың, деп қолқа 
салғанмын. Ол көнбеді. Сүйінетінім, кетерде жақсы тілекпен, 
игі ниетпен аттанды. Қоштасар сәтте: «мені тос, алтай. адал 
махаббатымыздың ала жібін аттамаспын» деп, қиыла айтқан 
сазбен, назға толы сөзі. Ия, ол сонымен кетті. Ой, дариғай 
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десеңші, адамның кейде бір, әкең де, шешең де емес ала бөтен 
бағзы біреуге ынтығатыны, жаныңдай жақсы көретіні қызық-
ақ. Еркежан кеткенде мен жүрегімнен ел көшкендей болып 
жүрдім. Бірақ мен Еркежанның бұл кетісі біз үшін тым баянды 
болмайтынын сезбеген едім.

Бір жылдай хат жазысып, қиюымыз қашпай жақсы 
жүрдік. Келесі жылында мен ауырып қалдым. Бір ай өзіміздің 
Катон ауруханасында жаттым, сосон Өскеменге жіберді. 
менің ауруым – құлаққа түрпідей тиетін өкпе ауруы. Жаңа 
Гаваньдағы тубдиспансер мені бел баласындай күтті. Емдеген 
дәрігерлеріме әмісе рахмет айтамын. ауруханаға түскен соң 
бір жұмадан кейін Еркежан келді. «ауру болдым, мен секілді 
көксау енді кімге керек» деп, өмірдің күнгейінен күдер үзіп, 
қайғымен қорынудың бұлты үстемдік құрып тұрған сәтте, 
жалт етіп келе қалған Еркежан мені дүр сілкіндіріп, түлетіп 
жіберді. Болашақ жарым, көп жұлдыз арасындағы туысы 
бөлек шолпаным болған Еркежан, палатадан шыққанымда есік 
алданда тұр екен. Достым-ай, өзің ойлашы, туберкулез дегенді 
сау адам естігенде не күйде болатынын. Өзің ойлашы, тамам 
көксаулардың арасында еліктің лағындай мөлдіреген қыздың 
келіп, мені іздеп тұрғанын. Өзің ойлашы, бұл өкпе ауруы 
тәнінді ауыртпайды, жаныңды қинап, жүрегіңді ауыртады емес 
пе! Өзің ойлашы ...

Шү дегенде ол дір етіп, қысылып қалды да, іле-шала күліп 
жіберді. Көптен көрмегендікі ме, екеуіміз де құмарлықпен 
тоятсыз қарастық. 

Сол бір кез, сол бір көз есіме түспеуін тілеуші едім. Пенде 
боп жаратылған соң тағдыр тауқыметін көтеру міндет секілді. 

май айының жайма шуақ күні болатын. аспанда теңгедей 
бұлт жоқ. ағаш гүлдеп, көк шығып, Өскемен көктем құндағында 
ерекше сұлуланып тұрған. Осынау көктем мені де өз қызығына 
ортақтастырып жүрген-ді. Сырқатымның беті бері қарап, жұрт 
айтатындай мысқалдап шыға бастаған еді. аурухана сорған 
бетім өрескел ағарып, өзімді-өзім танымастай өзгергем. менің 
ермегімнің көбі бақ ішінде отырып кітап оқу. 

Сенбі күні болатын. «мөлдір махаббатты» құмарта оқып 
отыр едім, жанында маған бейтаныс жолдас қызы бар Еркежан 
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келді. Жанындағы қыз маған тұнық қара көзін кең ашып бір 
қарады да, ұзын кірпіктерімен көлегейлей қойды. мен де елти 
қарай қалсам керек, Еркежан:

– Неге таныспайсыңдар, – дегенде бір-ақ есімді жидым. 
Қыз қымсына жақындады да қолын созып: 

– Күмісайым, – деді. Қала жігіттеріндей емес танысып 
жаттықпаған басым қыздың қолын алыппын да, атымды 
айтпай қойыппын. менің бұл ерсі қылығыма Еркежан қатты 
сықылықтап күліп жіберді де:

– атыңды неге айтпайсың, – деді. Ұялғанымай десеңші, 
сасқанымнан:

– алтай, алтай, – деп қайталай беріппін. 
Біз бір сағаттай отырып қалдық. Көп отыруды өзім де 

қаламаған едім. Өйткені булығып көк жөтел қысып кеткенде 
жанымды қоярға жер таппай қысыламын. Бір рет шыдай 
алмай күрк-күрк жөтелдім де, оң жақ кеудемді басып боп-
боз боп отырып қалдым. Бағанадан жарқ-жұрқ етіп отырған 
Еркежанның өңі кіреукелене қалды. Күмісайымның жүзінде бір 
түрлі ауыр аяныштың табы бар еді бұл шақ. Олар қайтып кетті. 
Байқаймын, Еркежанның өңі сынық. Күмісайым кетерінде:

– Тез сауығыңыз. Біткен соң кітабыңызды маған берерсіз. 
Таба алмай жүр едім, – деп алғаш қарағандай мағыналы нұрға 
толы көзімен өткір бір қарады да, осы көздің сақшы солдаттары 
тәріздес ұзын кірпігімен жаба қойды. мен олардың қарасы 
үзілгенше қарап тұра бердім. Еркежан бұрылып қарай ма деп 
едім, қараған жоқ, тек Күмісайым ғана мойнын әнтек бұрған 
еді. міне мен Күмісайыммен алғаш осылай танысқан едім, 
– деп алтай әңгімесін бір қайырып тастады. Әңгіме осы тұсқа 
аялдағанда Күмісайым өрттей боп қызырып кетті де, алтайға:

– мен қойды күзете берейін, – деп киіз үйден асыға басып 
шыға кетті. Оның киіз үйден шығар кездегі көзқарасы маған 
әлгіндегі алтай айтқан көзді елестетті. Барлық сұлулығы тек 
осы көзде ғана секілді. Көздер көп қой, мына көз сирек көз 
еді.

– Осыдан былай өзі туралы айтылатын болған соң ұялып 
кетті.
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Шіркін өмірде өзің біреуді есің кете сүйіп, бірақ ол сүймей 
кетсе одан бақытсыз не бар екен. мен Еркежанды ерекше 
жан деп бағалап, жан-тәніммен сүйіп едім. Осының өмірін 
кешу, ырқына көну дегенге ойым тірелсе, сол ойымның құлы 
болатынмын. Беташар махаббатымның артынан мұрнын 
тескен тайлақтай сүмеңдеуім қақ еді. амал не тағдыр шіләпісін 
теріс киіп кетті ғой. Ой, досым-ай, бұл махаббат дегенің өзі 
ұстараның дүзінде тұра ма деймін. Жә, қойшы, Еркежаным сол 
кеткеннен қайырылмады. Күндер зулап өте берді. Неге менен 
жеріді, неге кінәлімін. аяғым ақсақ, мұрным пұшық болып 
қалған жоқ. Тіпті ондай бақытсыздыққа ұшырай қалсам да, ұлы 
махаббаттың алдында дәрменсіз емес пе. махаббат жолына 
тосқауыл жоқ қой. Әлде, әлде менің ауруым жұқпалы деп 
сескенді ме? Онда абдрахман мен мағышты... Ой, сонымен 
қойшы, ойым онға, санам санға бөлініп дел-сал болдым. Бұл 
ой мені жегідей жеді, сүліктей сорды. Күрт жүдеп кеттім. 
мінімді айтып, бетіме басса дүниеде бар арманым бітіп, оған 
деген махаббатымды ескі жұртына ұлытып байлап қояр едім. 
Ой, досымай, не керек «ауру жүрек ақырын, соғады жай» деген 
емес пе еді абай. 

Осындай ой тұңғиығына батып жатқанымда кезекші сестра 
келіп: «Қарындасың шақырып тұр» – деді. Төсектен атып 
тұрдым. Япырау, бұл кім?! менің қарындасым Өскеменге 
қайдан келді? Еркежан ба?! Бірақ оны сестра танитын, «қызың 
сұлу екен» деп қалжыңдап жүретін-ді. Жалаң аяқ, жалаң бас 
шыға келсем үлкен көзі жаудырап Күмісайым тұр! Ол маған 
тура қарай алмай, басын піскен алмаша ие берді. Досының 
әумесер қылығын кішкентай бас көтере алмай тұрғандай.

– Сіздің кітабыңызды әкелдім. Және Еркежан мына бір 
записканы беріп жіберіп еді, – деп «мөлдір махаббаттың» ара- 
сын ақтара беріп еді, таза махаббатты лайламаймын деген- 
дей Еркежанның хаты сусып түсіп кетті. Жүрегім атша тулап 
хатты ашып жібердім. Денем тоқ соққандай дір-дір етеді. Бұл 
хат әлде недей белгісіз себеппен үнсіз кеткен Еркежанның 
бүркеулі жұмбақ сырының кілті болды. Ол қысқа ғана былай 
депті:
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«алтай, өткен өмірді ұмытайық. ренжімессің, мен әрі 
ойлап, бері ойлап сенімен бақытты бола алмайтыныма көзім 
жетті. Сұлу-ақ жігіт ең, амал не ауру болдың. Қысқасы, сау 
басыма сақина тілегім келмейді. Оны өзің де түсінерсің. мен 
өз бақытымды табамын. Қош! Еркежан».

Еркежанның бұл қылығына қатты қапалансам да, түнегіден 
бергі зіл боп басқан ауыр ойдан жеңілдегендей еркін тыныс 
алдым. Дүниеде не ауыр десе – тұманданған ой ауыр дер едім. 
Кім біледі, онікі дұрыс та шығар. мен аурумын ғой. аурудан 
кім қашып құтылған. ауру адаммен қалай бақытты тұрмыс 
құрам деген де. Жас өмірі өксімесінші. мен оны кінәламай- 
мын. Бірақ бір жапырақ суық қағазы менің «Еркежан» деп 
елжіреген ет жүрегімді мұздатып-ақ кетті.

Күмісайым мені аяйтын секілді. Қос жанары мөлт-мөлт 
етеді. Ол менің жанымда ұзақ отырып, әр нәрсені айтып 
күлдірумен болды. Бүгін өзі өзгеше ашық-жарқын, бір нәрсеге 
қуанышты секілді. Жүзінде әмәнда жылылық сақтап тұрған 
өзгеше бояу бар. Салиқалы қимылы, мағыналы нұрға толы, 
жұмбақты мол сезіммен қараған үлкен қара көзі тілсіз, сәлем 
жолдағандай күнәсіз қарайды. Ия, оның жаны сұлу еді.

...Күндер өте берді. менің Еркежанға деген жүрегім сөнейін 
деді. Ол өзімен бірге оқитын жігітке тұрмысқа шығыпты деп 
естідім. Екеуі бір бөлме алып жеке тұратын көрінеді. адамның 
реніші тамшыдан жиналып, шарасынан асып төгілетіні бар 
ғой. Оны бір жола ұмыттым да. Бірақ есіме түскен сайын 
ішімді мысықша тырнайды. Жүрегім аунақшиды. Еркежанды 
ұмытуымды тездеткен Күмісайым болды. Күн сайын келіп, 
көңілімді аулап кетеді. Келген сайын жүдеу көңілім алай-дүлей 
болатын. менің жүрегімде күйік те, үміт те, азап та, қуаныш та 
бар. Күйік – өткенге өкіну; азап – қазіргі сәтім; үміт – белгісіз 
қылаң беріп келе жатқан Күмісайыммен арамыздағы үнсіз 
достық; қуаныш – мені де елеп-ескерер жан бар екен ғой деген 
ой. Өзі, өстіп жүріп талай күндер өтіп кетіпті. Күмісайыммен 
арамыздағы достық шетінемеген, қайта беки түскен. Бір сәт 
ертеңіме көз жіберіп қарасам, осы бір тар кезеңде болған 
мықты достық, келе-келе шынайы махаббатқа ұласатын секілді. 
Күмісайым әр келгенінде маған үнсіз телміріп қарап қалушы 
еді. Үнемі мен бір нәрсе айтса екен деп тұратын. Байқаймын ол 
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мені ұнатады. Бірақ бас сап «мен сені сүйем» деп айтуға ұялса, 
екіншіден, арланады білем. Әйтеуір үлкен толқыныста. Онша 
сұлу болмағанымен жаны таза, өмірдің барлық игі қасиетін 
тал бойына жинаған инабатты жан секілді. Тал бойынан қазақ 
қызына тән ұяңдық, жаңа өмірден орын тауып, аса жарастықпен 
білініп тұратын. Өз-өзімнен қорынған мен Күмісайымның 
жүрек толқынысына ортақтаса алмадым. «аузы күйген үріп 
ішер» деген емес пе, зәтте боп қалсам керек.

Бір күні дәрігерден сұрап Күмісаймен ұзақ қыдырдым. Түн 
болатын. Күлше секілді дөңгелек ай көк төсінде самарқау жүзіп 
барады. Жүріс саябырлап, қала тыныс алғандай еді. Тек бағана 
басындағы электр лампалары ғана аспан жұлдызымен таласа 
жымыңдасады. Бұл түн тек, тоқ-тоқ еткен тоқылдақты, шыр-
шыр еткен шегірткені, сұңқ-сұңқ еткен қарақұсты жоқтап тұр 
еді. айға қарсы қарап тұрған Күмісайымның мінсіз-ақ бетіне 
ойнап шыққан қан, қыз көңілінің бүркеулі шынын, ыстық 
жалынды, терең сырын әйгілеп қояды. Бір нәрсе айтайын деп 
айта алмай, біресе қолындағы жапырақты жұмарлап, біресе 
туфлиінің тұмсығымен жерді шұқылайды. Не деген жүрегі 
тастан жаратылған жан еді деп тұрғандай еді маған. мен үнсіз 
айға телміріп тұрмын. Шиыршық атқан асау ойлар кезек-
кезек құлағыма келіп ызыңдайды. Бір ой кеп: «Үп еткен желге 
ұшатын жеңіл-желпі сүйем де, күйем дей салу оңай. Ол сөзден 
опық жедің емес пе. Қой, алтай, көзді жұмып көлге секірме. 
Күмісайым да Еркежан секілді бір күні «сау басыма сақина 
тілер жайым жоқ» деп жалт берсе қайтесің десе.. »

Бір ой: «Өзің сүйгенді алма, өзі сүйгенді ал» деген. Ол сені 
сүйеді. Сол сенің өмірлік серігің» деп мазалайды. алай-дүлей 
көңіл.Тілім-тілім жүрек. Дыз-дыз еткен сезім. Бәрін көтерген 
сезім. Құдайым-ау, не деймін мен оған? Әттең-әттең. ауру...

Қырылысқан қияң кескі ой бұғалығында тұрған мені 
Күмісайым үні селт еткізді:

– алтай.
– ау.
– мен... мен, сені ұн...
– Жоқ, жоқ айтпай-ақ қой. айтпа! Керек емес. Білемін 

ғой. Сеземін. Сезіп жүргем де. менде де жүрек бар емес пе. 
Бірақ...
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маған алты ай ауырғаннан алты минут ауырған қатты тиді. 
Ең қатты ауру – жан ауруы екен.

– Күмісайым.
– ау
– мен... мен, сырқат... 
– Жоқ, жоқ айтпай-ақ қой, алтай! айтпа! Керек емес. 

Білемін ғой. Бір күн болса да медучилищеде оқып жүрмін, менен 
жақсы түсінетін ешкім жоқ шығар. менде де, менде де жүрек 
бар емес пе. менде де махаббат бар емес пе?! – деп, булығып 
кеп басын менің төсіме қойып өксіп-өксіп жылап жіберді. мен 
де Күмісайымды төсіме – ауырған өкпемнің тұсына басқан күйі 
үнсіз жылап тұр едім. менің бұл көз жасымды еркін жүзген 
айдан басқа ешкім де сезген жоқ еді. Сезбей-ақ қойсыншы. Бұл 
жас – өткенге өкініш жасы. Бұл жас – сөніп барып тұтанған 
махаббат жасы. Бұл жас – қуаныш жасы. міне, достым, «өзің 
сүйгенді алма, өзі сүйгенді ал» деген халық даналығы осындай 
екен, – деп әңгімесін аяқтады.

– Сонан кейін не болды? – деген менің орынсыз сұрағыма 
(бұл сұрақты оқушы да қойғалы отырған шығар).

– Одан кейін не болсын. Бұдан кейінгі өмірдің жемісті дәм-
тұзын татып, Қос жүректің бауырына тігілген қара қосымызға 
түнегелі отыр емессің бе, – деді де алтай орнынан тұрды.

– Досым, алаңсыз ұйықтай бер, біз Күмісайым екеуміз қой 
күзетеміз, – деп, алтай шығып кетті.

мен жалғыз қалдым. ауыр ойда қалдым. Шыр-шыр еткен 
шегіртке, тоқ-тоқ еткен тоқылдақ, бақылдаған бақа, сұңқ-сұңқ 
еткен түн құсы, бәрі-бәрі маған «өзі сүйгенді ал» деп ария айтып 
тұрғандай. Жабылмаған түндіктен көзін қысып-қысып қап 
қуақы жұлдыз да «өзі сүйгенді ал» дегендей. Осы бір табиғат 
симфониясы менің де «өзі сүйгенім» жоқ жалғыз екенінімді 
есіме түсіріп, сен де өкініп қалма дегендей. Тіпті жалғыз мен 
емес, басы жұмыр бар пендеге де осыны ескерткендей еді.

міне, баяулап басталған тәтті әуенді, асқақ әуезді ән 
қалықтап мұнарланған тау үстінде дірілдеп тұр. Бұл да «өзі 
сүйіп» табысқан екі жастың жарасты өмірлерінің айғағы еді. 
Екі жастың сырлы әніне тербеліп көзім ілініп, көкірегім тәтті 
сезім тұңғиығына шомып кетті. 

1964 ж.
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БҰЛ БІР СЫР ЕДІ

Бұл бір сыр еді. айтпайын деген сырым еді. Шындық 
шымшылап шыдатпады. Әй, бұл шындыққа дауа бар ма. 

Шіркін абитуриенттік өмір де қызық-ау осы. Осы бір 
қуанышы мен қорқынышы аралас бір айды бастан өткеріп, дәм-
тұзын татпай-ақ студент болдық па. Кейініректе есіңе түсірсең 
еріксіз езу тартқызатын аз күндік күдікті сайранның өзіндік 
ыстықтығы, өзіндік қуанышы бар-ды. Әркімге әр қырымен 
қарайтын бұл бір ай әлгі бір «бақыт», «бақытсыздық» деген 
келте түсініктерге тәңірдей табындырып, нысапсыз ырқына 
елпілдей ертеді. Сені ұршықтай иіріп, қауыздай желпіп жібе-
ретін емтиханның сипырлары біреуге күле, біреуге қабағын 
түйе қарайды. Сонда сен балалық деген әумесер досыңмен бір 
жола қоштасып, ертеңге деген сапарыңның жоралғысын, ноян 
өмір есігінің тұтқасын әлгібір екіден беске дейінгі сипырға 
бересің.

Таңдайың тақылдап тұрып екі алсаң, жұмған аузыңды ашпай 
бес алсаң пешенеме жазғаны да деп күрсінесің, күлесің.

Өз басым абитуриент боп өткен бір айлық өмірімді 
лайымда кейінгілердің басына бермей-ақ қойсыншы деп күні 
бүгін тілеймін. Сол шақ есіме түссе болды іштей егіліп, өксіп-
өксіп алады жүрегім. Содан бермен талай жылдар сүреңі өтіп 
кетсе де, әрбір орта мектепті бітірген жастарды көрсем сол 
шақ, сол кірбіңді уақиға есіме қайта түсуші еді. міне бүгін сол 
уақиғаны тағы да сөз етіп, бұрынғыша іштей емес, арман қуған 
халайыққа сыр еткелі отырмын. Ия, бұл бір сыр еді.

Он жылдықты бітірген соң, екі жыл тракторист болып 
істедім. Сосон алматыға оқуға аттандым. Әлі есімде. Тәтем 
мені таң алагеуімінен шығарып сап: «Қалада жүліктер көп 
дейді. Тиын-тебеніңнен айырылып қалма» деп, бір домалақты 
(біз жүз сомды солай атайтынбыз) төс қалтама салып, жарты 
қарыс түйреуішпен түйреп берген еді. Ия, сонда тәтем: «Қош, 
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қалқам! Жолың болсын. Біздің тұқымнан білім қуған өзің ғана 
екенін ұмытпа. Үйде отырып бір сенің тілеуіңді тілегеннен 
басқа менің қолымнан не келсін. ал, бақытың ашылсын 
жарығым» деп, жанары солғындаған сыры мол тұңғиық көзіне 
іркіліп келген жасты жаулығының үшімен сүртіп тұрып, маң- 
дайымнан сүйіп шығарып салған еді ғой.

рауан таңның нұрына малынып ұзап бара жатқан менің қа- 
рам үзілгенше қарап тұрған ана бейнесі күні бүгін көз алдымда, 
ақ мірәмірден орнатқан ескерткіштей сақталып қалыпты. 
Тәтемнің риясыз махаббаты, туған ауылымның сызылып 
ататын сырбаз таңы менің қиян-қияға арман қуып кеткен бала 
көңіліме әмісе қажымас нұр құйғандай еді. Сол ақтаңдық таңға, 
сол ақ батаға кейін жол жүріп, емтихан тапсырғанда да іштей 
сиынып медет тұтушы едім көңілге.

мен келгенде алматы июльдің нұрлы күніне малынып, 
әсемдіктің шырқау биігінде кеудесін кербез керіп тұр 
екен. Сонда тұңғыш рет өмірге жаңа келген балаша тоятыз 
сүйсіндім, тосырқай қарадым. Сонда мен қалаға есепсіз 
қызықтым, ессіз қызғандым. мүмкін бұл туған ауылыма деген 
сүйіспеншілігімнен туған шығар.

Несін жасырайын, үйде өскен бұзау түзде өгіз болмас 
деген тегі рас екен. Жол жүргенде де, қаланы аралағанда 
да шалағайлығым білініп жүрді. КазГУ-дың әйгілі орталық 
корпусын екі сағат іздеп әрең таптым. Еңселі әсем үйлерге, 
тротуарды көмкерген гүлдерге қараймын деп адамдарға 
соғылып, милициядан сөгіс естіп те қалғанмын.

міне, мен аңсаған арманым – университеттің табалды- 
рығында тұрмын. Жүрегім лүпілдеп, кіруге бата алмай орынсыз 
именемін. Жанымнан әрлі-берлі мұнтаздай киініп, күле 
сөйлесіп ағылып жатқан жастарға аңтарыла көз тастаймын. 
Бәрі маған қарайтындай, бәрі мені сынайтындай. Қысыламын, 
қымсынамын. Тіпті қабылдау бөлмесінің қай жерде екенін 
сұрауға бата алмай бойымды орынсыз ұяңдық биледі. Егер 
шортан секілді баданадай ғып қағып қойған стрелка болмаса, 
өстіп тұра берер ме едім, қайтер едім. 

Бұдан кейінгі өмірім сәтті басталды. Несін жасырайын, 
документтерімді ойдағыдай тапсырып, жатаханаға да орна- 
ластым. Сөйтіп абитуриенттік өмірдің кермесіне ат байладым.
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Қаскелеңнен келген бір жолдас та тауып алдым.
Екеуіміз бір бөлмеде, қатар жатамыз. Ұзын бойлы, әдеміше 

келген қағілез жігіт екен. аты мұрат. Ұзынды қара кешке 
салпаң-салпаң қыдырады да жүреді. Не күнде, не түнде кітап 
бетін ашқан жан емес. ал дегенде мен де ілесіп қап жүр едім, 
табанын жалаған сұмдығы, тиын сауған қулығы біліне бастаған 
соң, сырт беріп, тайқап кеттім. Өйтпеске болмайтын да еді.

Тырнаштап жиған тиын-тебенім тіпті құлдырап кетті. Пәлен 
жерге барайық деп ертіп барып «маған жуықта ақша келіп қалу 
керек, сенде бірдеме жоқ па» деп жалаң қағып тұрғаны.

менің мүжитінім кітап. 
Күндіз-түні басым айналып, көзім қарауытса да мойымай 

тесілем де отырам. Осы мен жатқан Чайковский жатаханасында 
журналистік бөлімге тапсырып жүрген жеті баламыз. Ойлап 
қарасам солардың ішінде мелжемдірегі мен секілдімін. 
мақтанғаным емес, дауласа кетсем құйрық тістетпей, жалғыз 
қара боп ойнап шыға берем. Сонда маған достарым: «Қанат 
қабылданбаса алатаудың бұлағы өрге ағар» деуші еді. 
Шынында кімнің жұлдызы оңынан туып, кімнің қабылданары 
біз үшін бимәлім. мұраттың дайындығы мен біліміне қарасам 
университеттің маңы түгіл шаңына жолатпайтын сабазың. 
айналдыратыны қыз, ермегі сыра. алматының қай бұрышынан 
көрсем де шыбындаған аттай басты шұлғып тастап не ұйғырдың, 
не қазақтың, не орыстың қызымен қызу әңгімелесіп тұрғанын 
көретінмін. Дегенмен өзі еті тірі, өтімді жігіт еді. Кейде мені 
«Комнатадан шықпайсың, ала қағазда басың қалып па еді. Өзің 
басың іспейтін итжанды неме екенсің. Осы дәурен бізге қайтып 
келе ме, сайрандап қал түге. Ертеңгі күні түсе алмай кетсек не 
көрдік, не іштік деп барамыз ауылға», – деп қажайтын. ал мен 
оған: «мұрат, сенің ешқандай дайындығың жоқ және басыңда 
да мардымды білім жоқтың қасы. Қалай түспексің, не білген 
ойың бар? Әмбесінде журналистік бөлімде конкурс қатты емес 
пе?», – десем. «мен үшін қам жемей-ақ қой. Көрерміз бүкіл 
әдебиетті жатқа білетін сен түсетініңді, «абай» романының 
авторын білмейтін мен түсерімді», – деп, студенттік билет 
қалтасында тұрғандай-ақ кеудесін қағып есуші еді.

Сөйтіп әне-міне деп жүріп конкурстың қара қазанына да 



212

түстік-ау. Оңай-оспақ жүрек болса ытып кетерлік ұстараның 
дүзіндей қауыпты шақ еді бұл. Несін жасырайын, екеуінен 
бес, бір сабақтан төрт алсам да әлде неге елегізіп бойымды 
қорқыныш биледі. мұрат не айтып алғанын өзі білер әйтеуір 
үш пәннен де төрт алған. алғашқы қалпы шімірікпестен, түлкі 
соғып алғандай ыржың қағып жүр.

Бұл адам дегенің қызық -ау осы. мұраттан ғой менің 
бағам әлде қайда артық, сонда да өн бойымды діріл билеп, 
алақұйыным шығып тұр. ал ол... мүмкін ол менен гөрі салқын 
қанды, дүние өртеніп бара жатса да парық қылмайтын, ұстамды 
жан шығар.

Әлі есімде. Қабылданғандардың тізімін әкеліп ілгенде 
бастырыққан қойдай лап қойып, біріміздің үстімізге біріміз 
шығып кетіп едік. алақандай қағаздың бетіндегі тағдырды 
үлесіп ап жатырмыз.

«менің фамилиям қай жерде тұр екен?» міне бұл ой жетпіс 
бес жүректің лүпілімен бірге соқты бұл сәтте. Тізімді сыдыртып 
оқып шықтым. мен жоқ! Япырау, мұнысы қалай? мүмкін емес. 
Қайта оқып шықтым. Жоқ! Не дейді мына мейірімсіз тізім. мен 
қайдамын! Жоқ, мен болуға тиістімін. Байқамай қалдым ба...? 
Үшінші рет оқыдым! Жоқ!! 

Ия, мен жазылмаппын. Ойпырым-ау, енді қайттім? Енді 
қайда барам? Тарығып қысылғанда аузыма түскені: «ауылға не 
деп барам» болды. Нақ маңдайдан біреу салып қалғандай басым 
айналып,көзім қарауытып кетті. Басы ауырмағанның құдай- 
мен ісі болып па, қабылданғандар бірін-бірі құшысып, дыр- 
дуы шығып жатыр. Олардың у-шуын естігем жоқ, жүгірген 
бойы комиссия бөлмесіне кіріп бардым. Қақ төрде отырған 
шикі-сары мені көргенде күрке тауықтай дүрдие қалды. Бетін- 
дегі болар-болмас мейірімділігін қылқ еткізіп жұтып алды 
да, екі қабағының ортасына ызбардың екі сызығын көлденең  
тарта салды.

– Неге келдің?
– Япырай, ағай-ай, мені неге қабылдамай қойдыңыздар, 

балым жететін еді ғой.. Ту шығыстан білім деп сусап келген 
ақниетімді жалғандықпен бұлғамасаңыздар етті, – деуім мұң 
екен, шымбайын шымшып алдым ба:

– Бар! Не қыл дейсің маған. Комиссия солай деп шешті,  
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бітті, – деп, столды қойып қалды қаны қайнап. мойныма 
су кетіп, ілби басып шығып кеттім. Бұл бөлме менің бұған 
дейінгі адамдарға деген алаңсыз пәк сенімімді, шынайы 
албырттығымды қоса алып қалған еді.

Сол бетіммен Горький паркінің ең бір ел саябыр түкпірін 
тауып алдым да, отыра кеттім. Көп отырдым. Несін жасырайын, 
өзімді ұбақ-шұбақ өтіп жатқан адамдардан оқшау ұстап, неге 
өзім де білмеймін өзгеше бір сенімсіз ызбармен қараймын 
оларға. Осы күні сол қысылтаяңда туған адамдарға деген 
сенімсіздігім есіме түссе: «Кешір мені адамдар, оным әбестік 
екен. мен сендерге күнәсіз сенемін. Бірақ ұшқары пікір, ноқай 
пиғылды тудыратын да өзіміз екенін бүгіп қала алмаймын» 
дейтінмін. Ия, мен көп отырдым сол бақта, көп отырдым. 
Тәтем кейде ашуға мініп төмпештеп алғанда да, көршінің ала 
мойнағы сан етімді жұлып алғанда да, құла дөненді үйретем 
деп жүріп мойным астыма түсіп тырапай асқанда да көзімнің 
жасы бір тамған пенде емес едім. Шынында мен қанша 
жылайын деп үлкен дайындық жасасам да жылай алмайтұғым. 
Әлгіндегі бір әсерісіз сәттер есіме түскенде, көзімнің жасы тиегі 
ағытылғандай сорғалап қоя берді, жас балаша үздіксіз өксіп 
жыладым, тоқтаусыз жыладым. Қарнымның ашқанына жыла- 
ғам жоқ, кәдірімнің қашқанына, жақсы тапсырып, жаманатты 
болғаныма жылаған едім. апырау, адамдар неге жылайды осы? 
деген сұрағыма жауап тапқандаймын. Жанымнан өткен бірлі-
жарым кісіге тура қарамай, бұйыққан күйі өксікке толас берем 
де, ұзаңқырап кеткен соң егіле берем, егіле берем. Бұл не өзі? 
Не боп барам? Несіне жылаймын жоқтан өзгеге, зіңгіттей боп. 
Әлде бостығым ба...? Көзімнің жасын сүртпек болып, қалтамнан 
шытымды ала бергенде тәтемнің түйреуіші қоса шықты. 
Жоғалтпаппын. анашым, мен кінәлімін, мен ынжықпын, мен 
оқуға түсе алмадым. ақ ниетіңді, саф тілеуіңді орындай алмай, 
ұлыңның еңіреп отырғанын кәрі жүрегің сезер ме?! Шынымен-
ақ, шынымен-ақ біздің тұқымға оқуды жазбағаны ма? Сенің 
жүзіңді, «бәріміз қойшы боламыз ба, сен тойшы болшы, Қанат. 
Білім алып, қиыр шығыстағы елеусіз кішкентай ауылыңның 
атын шығаршы. Журналист болып кеп, жазшы бір бізді де» деп 
әзілге сүйей шынын айтқан достарымның бетін қайтіп көремін. 
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аса қатты өксікпен, солқылдап тағы жыладым. Бала кездегі 
жыластан өзгешелігі сол – дауыстамай ықылық атып, булығып 
жыладым. Бала кездегі жыластан өзгешелігі сол –онда өтірік 
жылайды екенбіз, қазіргі шын жылас. Бірақ менің бұл ересек 
көз жасымды өзімнен басқа ешкім сезген жоқ. Тек «әлдекім» 
жұлып тастап, жәбір көрсеткен аяғымның астындағы бір тал 
гүл, менің тамып кеткен көз жасымды сіміріп жатты. Енді-
енді ғана қауашағы ашылып, гүл атайын деп келе жатқан ол, 
жәбірлеушіге өкпе артқандай мұңданып, менің көз жасыммен 
ортақ тіл тауып жатқан еді. Әйтеуір көз жасыммен бірге іштегі 
өртеп бара жатқан өкініш пен ашуды, қайғы мен уайымды 
қоса төгіп тастадым. Қатты нөсерден кейін еркін тыныс алып, 
дүр сілкініп шыға келетін табиғаттай сергіп, серпіліп жаным 
жадырап сала берді. Өзімнен өзім есеп алатын халге жеттім. 
«Қойшы несіне жылаймын пешенеме жазғаны да. мүмкін 
бәрін беске тапсырсам түсер едім. Әлгі мұрат қайда жүр екен, 
бишара. мен түсе алмағанымда ол қайдан... Жыласа кімнің 
аузы қисаймайды, ол да мен құсап отырған да бір жерде. Тауып 
алып, мұң-сырымызды «айтысайықшы». Осы оймен сенделе 
басып жүріп кеттім. Сол бетіммен «арал» ресторанына 
келсем, халық тым көп емес екен, төрде отырған мұраттың 
тырна мойны көзіме оттай басылды. Пәтуаласып қойғандай 
ұшыраса кеткеніне қатты қуандым. мұраттың қасында жастау 
келген имек қас біреу отыр, танитын секілдімін. Қайдан 
көрдім...? Үйбай-ау мынау бізден емтихан алған Тұяқбай ағай 
ғой! мұраттың мұнымен қандай таныстығы бар еді. Дәл сол 
минутта мынандай жоян адаммен тізелесіп, ресторанда отырған 
мұраттан бақытты жан жоқ секілді еді. мені көрген мұрат:

– Ә, журналист, кел, кел. Қалай қабылдандың ба? міне біз 
жуып та отырмыз, – деп, әдетінше ыржаң қақты. 

– Жоқ мен өтпедім. Қайтайын деп жүрмін ауылға. Сені 
неғып қабылдаған, балың менен төмен еді ғой?

– Ой баласың сен, баласың. Бауырым мықты бас үнемі 
әжетке жарай бермейді. Сенің толықтауыш, анықтауыш, образға 
толы басыңды мына секілді сұңғыла басым қырқай шалып кете 
беретіні бар. айтпап па едім саған, кітап бетін иіскемей түсем 
деп. – Шампанның әсерімен есіп отыр мұратың. ал, ана кісі 
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«зәмзәмға» нықсырап қалған болу керек, көзін ашып-жұмып 
өзімен өзі, ессіз мүлгиді.

– Ия, мұрат, сен бақытты екенсің мендей емес. Тәтем 
айтушы еді «біздің тұқымға оқуды жазбаған» деп, сол рас 
екен. 

– Шепуха. Ол бос сөз. Ескіліктің қалдығы. Сен бастапқы 
кезде ақшаңды аямай менің етегімнен ұстасаң сөз жоқ 
қабылданар едің. Жадныйсың. мына нағашым болмаса мен 
де қайдасың Қаскелең деп зытар едім. Бұл кезде Тұяқбай ағай 
столға басын қойған күйі қор ете түсті. Танауы, бұл тұңғыш 
та соңғы да ұйқы емес дегендей бірқалыпты шұрылмен, келер 
жаздағы жиендерінен бірдеме дәметті ме, көңілді әнге басты.

«арман құсымның қанатын қиып, орнымды тартып алған 
осы екеуі емес пе екен» дегендей ой келді маған. Я, дәл осылар. 
Өн бойым мұздап, әлденеден шошынғандай құрыстанып барам. 
аңғал басым, мұратты дос деп сеніп жүрген.

– мұрат, ағат кетсем кешір. Осы сен менің орныма 
қабылданған жоқпысың? Турасын айтшы, сенбісің?!

– ал тап менмін, не қыласың. Істеші істейтініңді. Поздно 
дорогой. Есің барда, еліңді тап, білдің бе. Жеріңді жырт. Нан 
дайында маған! – деп, қызу кісі қызба ғой, ол да шап ете түсті.

– ах, арсыз, науетек! Бүйтіп түсіп оқыған оқуыңмен құры! 
Жаман журналист қайдан шығады десем сендейлерден шығады 
екен ғой. міне саған нан!

Сарт!!..Сарт!!
Екі жыл рычаг мүйіздей қатырып тастаған алақаныммен 

жақтан салып-салып жібердім де жүгіре басып шығып кеттім 
рестораннан. мұрат артымнан қуған жоқ, қумаса да болашақ 
«журналистің» небір былапыт сөздері желкелей итеріп ұзатып 
салды мені. Бұл кезде ымырт үйіріліп, алматының аса бір 
жағымды кеші басталған еді, алаңсыздарға. алматының бұл 
сұлу кеші менің бабымды таппағанына өкінді ме екен?..

менің бұл ісім дұрыс емес те болар. Бірақ шыншыл адал 
көңіл, кенет келген дүлей таза ашу осыны істеуге мәжбүр еткен 
еді. мұратқа, тіпті бүкіл блат деген індетке менің осыдан басқа 
қолымнан келері жоқ, әлсіз едім. Дәрменсіз болдым. міне, мен 
өстіп тұңғыш жыладым, осылай тұңғыш қол жұмсадым адамға. 



216

мүмкін, мұраттың ісі де, менікі де дұрыс емес, пендешілдік, 
әлде де болса сүмеңдеп келе жатқан ыждақатсыздықтың 
қыбыр-сыбыры шығар. мүмкін, күйкі дүздараздық, шыққан 
тауым биік болсын дегеннен туған өзімшілдік болар.

Ертеңінде қалған-құтқан ақшаны жиып, Фрунзе – лени- 
ногорск поезымен күншығысқа тартып отырдым. міне мен 
купенің терезесінен кең далаға, сағымданған құмды төбеге 
қарап отырмын. Поезд мені шығысқа – өзімнің шығысыма алып 
келеді. мен асығып келемін. мені маңдай термен, арпалысқан 
күреспен туындайтын бақыт асықтырып келе ме... мені енді 
бір сәтте осынау шығыстағы елеусіз кішкентай ауылыма, 
салқын жайлауыма, сырлы орманым мен асау Бұқтырма ма, өзі 
секілді тәкаппар да өршіл етіп баулыған асқар алтайыма, абзал 
анама, ақ жүрек ауыл азаматтарына деген сағыныш биледі. 
Әне, күн де шықты! менің ауылымның үстінен шықты. Неткен 
әсем едің! Поездағы ымырттық, менің ойымдағы «мұраттар» 
бір жола құрып бітті де, купелерді жарық, мені адамдарға 
деген алаңсыз махаббат қайта биледі. мен алматыны қимай, 
қиналып барам. маңдайыңа симадым демеймін, бәрібір саған 
ораламын. Бәрібір университетке түсемін. Бәрібір журналист 
боламын!

О, нұрлы Күн! Тіршіліктің тірегі. Не деген әділ едің. Жұмыр 
жердегі жақсыға да, жаманға да, адам үшін бақыт жасап 
жатқандарға да, адам үшін ор қазып жатқандарға да, тіпті 
маған да, «мұраттарға» да нұрыңды қалтықсыз бірдей төгесің, 
бірдей бөлесің. адамдар әділдікті, мейірімділікті сенен неге 
ғана үйренбейді екен. адамдар-ау, мынау жақын, мынау жат 
демей, бір бармағыңды бүкпей-ақ бір-бірімізге күн шуақты 
ілтипат көрсетсек етті.

мен «мұраттарға» өкпелемеймін, аяймын. мұраттар 
менің аяғымнан қаншама шалып тірсектен қақса, мен оларға 
соншалық жақсылық істей берем деген ой түйдім. Поезд мені 
ауылыма асығыс сүйрей берді...

Бұл бір сыр еді. айтпайын деген сырым еді. Шындық 
шымшылап шыдатпады. Әй бұл шындыққа дауа бар ма! 

1964 ж.
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МАХАББАТ ТУРАЛЫ ДАСТАН

Кино жүріп жатыр. Экранға қадалып дүниенің бәрін ұмы-
тыппыз. Қара барқын залдың әр жерінен терең толқыныстан 
туған ызалы да ашулы, аянышты үндер шығады. Кейбірі 
маңайдағыларды ұмытып дауыстап жіберді.

Тәтті де ашулы сезімнің жетегінде отырған көрушілер 
киноның біткеніне сенбегендей, өздерін өздері билей алмай бір 
сәт отырып қалды.

Ия, кино біткен еді. Бірақ сенің көкейіңде ол қайта жүріп 
жатыр. Сенің ойың да арманда жан тапсырған Шахсенем 
мен Гариб. Сенің көз алдыңда ұлының тілеуін тілеп, жылай-
жылай көзден айырылған ақ шашты ана абадан мен бүкіл 
махаббат деген адам сезімінің ұлылығына қара күйе жағушы, 
қаталдықтың жиынтығы – Шахиня. Сенің көкірегіңде махаб-
баттың сазына толы тәтті ән, әсем би. Сенің көңіліңде арман ба, 
ән бе, өкініш пе, мұң ба, бір сыр. Не деген үлкен әсер! Япырау, 
неге ғана бітіп қалды екен! Жә, бітсе бітсінші. Бәрінен де сенің 
жаңа ғана көз алдыңда жендеттерден қашып келіп, жұптарын 
жазбастан құшақтасқан күйі шыңнан секіріп өлген Шахсенем 
мен Гарибты айтсаңшы! Қош, есіл жандар! Сендердің тас 
бетіне ойып салған бейнелерің шынайы махаббаттарыңның 
өшпейтін ескерткіші ғой. Ол сендердің ғана емес, сол заманның 
бар шерлі жастарының махаббат монументі. Бұл сөздер еріксіз 
ойыңа оралып, аузыңа түседі.

аудан кинотеатрларының көгілдір экранында жүріп жатқан 
Түркіменнің «Шахсенем мен Гариб» атты көркем суретті 
фильмі сізге осындай айрықша әсер қалдырады. Фильмнің 
етек-жеңі жинақы, ал дегеннен үйіріп әкететін тартымдылығы 
ұтып тұр. Бұрын да әсем фильмдермен көзге түсіп жүрген 
«Түркіменфильм» киностудиясының бұл туындысы да сәтті 
шыққан екен.
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Шығыс халқы дастандарының ізімен сценариін К.Бурунов, 
В.Виткович жазыпты. Бұл фильм бұдан жүз жыл бұрынғы шах 
үкіметінің сән-салтанатын, мәдениеті мен тәртібін, халықтың 
тұрмысы мен халін, арман-тілегін, жастардың нәрлі де нәзік 
сезімді махаббатын сол күйінде көз алдыңа алып келеді. 
Экранда тірі бейнелер, әр қырымен көрінген әр түрлі типтер 
тұлға-тұлға көрінеді. Қалтқысыз сенесің. Фильмнің қысқаша 
сюжетіне тоқталсақ мынадай.

Бір кезде аббас шах пен оның сүйікті қолбасшысы қол 
алысып, біреумізден ұл туса, біреумізден қыз туса, екі жасты 
бір-біріне қосамыз деп ант береді...Көп жыл өтеді. Шах та, 
қолбасшы да өледі. Шахтан асқан сұлу Шахсенем, қолбасшыдан 
ер жүрек ұл Гариб туады. Есейе келе екі жас бірін-бірі сүйеді. 
Екі жасты қосу тілегінде болған Гарибтің анасы – абадан 
Шахсенемнің шешесіне барады.Бірақ ол Гарибке кедейсің деп, 
қызын бермегенімен қоймай, Гарибті анасын, қарындасын 
бірге қосып Жыландықұм төбенің басына апартып тастайды. 
Гарибтің махаббат жолында шеккен былайғы азабы шындық 
та ауыр шеңберде көрсетіледі. ақыр аяғы Шахсенемді ұзаты- 
лу тойының үстінде алып қашып, барар жер басар тау қалмаған 
соң Шахсенемді құшқан күйі шыңнан құлап өледі. Одан басқа 
қолынан келері жоқ, дәрменсіз еді. Бұл тұста ауыр трагедиямен 
аяқталған мөлдір махаббат азабымен де тартымды болып 
тұр. «азап атаулының ішіндегі ең асыл, ең ардақты және ең 
айрықша азап – махаббат азабы», – деген Ф.Энгельстің даныш- 
пандық сөзінің ғажап дұрыстығын мына фильм тағы да бекітіп 
тұрғандай. 

Шахсенем рөлінде ойнаушы Д.маллаеваның қос жана- 
рынан сорғалаған жасты көргенде, қоса егілмеске шараң жоқ. 
Гариб рөлінде ойнаушы К.аннақұрбановтың жан жүйеңді 
сырқырата шырқап салған назды мұң мен зарға толы әніне 
елжіремеске лажың жоқ. Екі итін екі тізесіне, екі жендетті 
екі иығына қондырған, қара жамылған шах әйелі (ойнаушы 
а.аннақұлиева): «махаббат деген жоқ!» – деп, зәрленіп 
отырса, айып үкімін оқымасқа да шараң жоқ. рөлдерде 
ойнаушы актерлердің шеберлігі сол – сен өзіңді сол өмірдің 
бел ортасында жүргендей сезініп, тірі адамдармен жүздесіп, 
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бірін сүйіп, бірін түйіп жібергің келеді. Саудагер Эзбер-Ходжа 
боп ойнаған О.Қоджамұратовтың комикалық еркін қимылына, 
мимикасына еріксіз күлесіз. актерлердің шеберлігіне режис- 
сер Тахир Сабиров та ортақтасады. Киноактерлердің бұл 
бағыты «Түркімен фильмінің» құс жолындай болашағын 
аңғартқандай.

Қорыта келгенде, бұл тек советтік «Түркімен фильмінің» 
табысы ғана емес, түрі ұлттық, мазмұны социалистік өнеріміз- 
дің алтын қорына қосылған кесек табыс десек артық емес.

Бұл фильмді – махаббат дастаны десе де болады.

1964 ж.
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ИТ ІШКІР-ƏЙ
Сықақ әңгіме

Бүгін той болатын үй – біздің ортан қолдай құдамыз 
Жүсіптікі. Шынында да бұлар бізге жақын құда еді. Жүсіп 
менің әкемнің қарындасына «аю қайнаға». ал құданың жалғыз 
баласы Қиса маған құда бала, оған мен де құда бала. Келіншек 
алған – сол Қиса. «Көзімнің тірісінде Қисаның аяғын тұсап 
беремін. Біреудің қолына қаршығадай қондырып отырған 
жалғыз қызы бар. Сол балаға көңілім құлап отыр. Қоймірет, 
пысық бала. Бір еркектің басын қор етпейді»,– деп, осы қызды 
Қисаға әкесі өз қолынан әкеліп беріпті дейді әкемдер. Әкемнің 
мұнысы өгізге келген күн бұзауға да туады деген емеуіріні болу 
керек, тегі. 

Осы ауыл жігіттерінің үйлену салты (әрине бәрі емес) өз 
басыма жақпай-ақ қойды. Түнеу күні Бейсен қызық істепті. 
Әумесер неме бес фляг сыраны ашытып қойып, қыз іздесе 
керек. Көрші ауылда «кет ары» емес, аманы түзу қызы бар екен. 
Соған сенген Бейсекең той жабдығын істетіп қойып, жанына 
иықты-иықты екі жігітті ертіп, салаң ете түссе ол немесін кеше 
ғана бір жігіт қағып кетіпті. Енді не істейді. Ен сап қойған жоқ 
мынау менің қызым деп. Әр ауылға ат сабылтып іздеген екен, 
аттың жалы, түйенің қомында қай қыз тигендей, таба алмапты. 
Бес фляг сыраны жатып ішіп, тұрып ішіп тауыса алмай сасуға 
бет бұрған соң төгіпті деседі.

Құданікі кемпір-шалдардың басын кеше қосып тастаған. 
Бүгінгі есе жастарға тиген-ді. атам мен апам ішерін ішіп алған, 
ендігі кезек менікі. 

Құдайшылығымды айтайын, шыр етіп жерге түскелі той 
дегенді естуім бар да, көруім жоқ. Неге, демеңіз, орта мектепті 
биыл ғана бітіріп, химиядан құтылған жайым бар-ды. ал 
енді дырду шыққан үйдің әлде кім құсап есік-терезесінен 



221

сығалауға иттігім жоқ. Жауын-жауынның арасымен безетін 
қулықты менің пешенеме жазбаған. Бос белбеу, ашық ауыз, 
ынжықтықтың иісі үнемі аңқып тұратын бойымнан. Кейде 
«аллау», осы жылпостық маған неге ғана дарымады екен» деп, 
дода болып қамығатынмын. Әрине, бұл құрбы-құрдастарым 
тақырға отырғызып кеткенде ғана ойыма түсетін. Сонымен не 
керек, бүгін, тойға баратын болдым. Өз өмірімдегі күнделікке 
түртіп аларлықтай өзгеше кезең болған соң кәдімгідей түс 
әлетінен жиналдым. Несін жасырайын, шалбар, жейдемді екі 
қайтара үтіктеп, беті-қолымды ақ жемін шығара жудым. Өз-
өзімнен желігіп, белгісіз бір қуаныш буып көтеріп кетердей, 
аса толқудамын. Жан досым Жолдыаяққа да қырын қарап: 
«кет, қылшығың жұғады» деп зекіп тастадым. апыр-ау, күн 
батсашы. Егер қолымнан келсе көтеріп апарып қоңыр төбенің 
артына алдақашан тыға салар едім. Ол дәрменді қайдан берсін, 
ошаққа қара қазанды әрең қойып берем апама.

мен құданікіне келгенде той өз күшіне әбден кіріп үлгеріпті. 
Табалдырықтан аттауым мұң екен бір топ жігіттердің қолды-
аяққа тұрғызбай қырғидай іліп әкеткені бар емес пе. Қайдан 
келдім, қайтып келдім ол жағы бимәлім, әйтеуір бір қыз, бір 
жігіттің ортасына топ ете түстім. Есімді жиып алдыма қарасам 
гүлді дастархан көнетоздау сырмақтың дәл ортасында жарты 
мөшек бауырсақ пен (отыз қырық болар) сыра толы стақанды 
төсіне мамырлатып ап, қырғи қабақсыз бейбіт жатыр екен. Осы 
екеуінен басқа тағам көрсем көзім шықсын.

– Ұйбай-ау, Жуасбай құда келіпті ғой. 
– Е, құдаң болса қайтейін. Өзіміз мінгесіп отырғанда құй- 

ысқандағы бірдеме құсатып қыстырылғаны несі.
– Балаңды бөлеп жүрдің бе, ерте неге келмедің?
– Жолдыаяғынан шыға алмаған ғой. 
– Өзіне штраф тартқызу керек.
– міне табылған ақыл, көзін жұмсын да бес стақан сыраны 

дем алмай ішсін, тәртібі: аузын ашады да бірінен соң бірін 
құяды өңешіне. 

– Сөйту керек.
– Өлтіруші ме едіңдер, әлде Жуасбай жүндеуге жақсы деп 

отырсыңдар ма! (бұл қызбен жылы амандасушы едім).
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– Ей, Сара, қорғаштама, білдің бе! Бұл да ойынның бір түрі. 
Көрім болды ғой бағанадан бері құлаққа ұрған танадай едік.

– Тіпті сыраны іше-іше іш кепті. Желпінейікші бір. 
міне мен осылайша тойға жиналған жастардың ойынына 

«ұйтқы» болдым. 
маңдайымнан суық тер бұрқ етті. Бесті қойып, бір стақан 

сыраны қырық бөліп ішетін басым, қатты састым. Тегі көзім 
тым-тым ежірейіп кетті білем. 

– Онесі-ей, әке, жылан көрдің бе? Еркек танасы емессің бе. 
Сен түгіл қыз – біз де ішіп отырмыз. Сені де атом ғасырының 
оқығаны дейді-ау, – деп, іреп тастады жанымдағы қыз. Қамқор 
тілей құдаға қарап едім:

– Жұта сал. ашыған көженің суы емес пе,– деді көзін 
қысып. апыр-ай, енді не істеуге... Қайдан келдімге жолықтым. 
Шорт сним, өлсем көженің суынан өлейін. Сыра толы стақанды 
қолыма алдым да тура төбеге қарадым. Көзімді жұмдым. 
аузымды арандай аштым. Ия, сәт! Құя салдым. мәссаған. 
мұным иегіме құйылды. 

– Ой, дөйт деген. мына гөзелің өз аузын өзі таба алмады.
– Суға сүңгитіндей көзін тасқылып жұмып алса, жағасына 

құяр. 
– Ендеше сен аузыңды аш, мен құяйын, – деді жанымдағы 

жігіт. Шыдаған жан шыдасын. Намыс қоя ма, көндім. Тағы 
да төбеге қарап, аузымды аштым. Құя салды. Іле екіншісін... 
Бұдан кейін дастарханнан бір-ақ секіргенімді білем. Көзімнен 
жас ыршып кетті. Сыраға шашалғаннан, химиядан жүз есеп 
шығарған оңай ма деймін. Булығып, лоқсып өле жаздап барам. 
Қашпағанда қорқам ба, алды-артыма қарамай үйге зыттым. 
ал тойдағылар күлкіден тоқал үйдің түндігін желпілдетіп 
жатқандай еді. Әйтеуір иегім өзіміздің шөпқораға ілінді, 
мұрттай ұштым. Өңешімді тырналап, әлі шашалып жатырмын. 
аллау, ашиды...

Бір мезетте тыныс алайын дедім. «Әй, өзім үйленгенше 
арақ-сыра ішіп, тойға барсам Жуасбай болмай кетейін», – деп, 
ант бердім бейуақытта. Бұл шын антым еді. Өстіп әр нәрсені 
қиялдап жатқанда көзім ілініп кетіпті. Ілініп емес-ау, ұйықтап 
кетіппін. Түсімде әлгілер келіп: «іш деймін, іш» деп кіжінеді. 
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мен «антым бар, ішпеймін өлтірсеңдер де» деймін. Біреуі 
келіп тұмсығын бетіме тигізе, іш деді. аузынан сыра иісі 
шығама немене. Демі қандай сасық өзінің. Дәл иттің деміндей. 
Жиіркеніп, тұмсықтан қойып қалдым. Бажылдап тұра безді. 
Ұшып тұрып, көзімді ашсам сонадай жерде Жолдыаяқ 
қаңсылаған күйі зытып барады екен. Құрып қалсын! Иіскелеп 
жүрген Жолдыаяғым екен ғой. Обалыңа қалдым-ау, бишара. Ит 
ішкір-әй, «әбден ашыған көженің суын» осыған берсе. Бірақ 
ит сыра ішуші ме еді, тәйірі. Қой ішетін шығар. Әйтпесе ит 
ішпегенді біз неге ішеміз. 

1965 ж.
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ҚОШ, МАХАББАТЫМ!

Ақылды адам қанша есі кете сүйгенмен 
ақымаққа ұқсамақ емес.

Ф. Ларошфука.

Әдебиет пәнінен сабақ беретін ұстазым: Пенде боп 
жаралған екенсің сенің махаббатың бұл пәниде бір адамға, 
тек бір-ақ адамға арналады. Онымен бақыт кешіп, өміріңді 
бір өткізе бермеуің мүмкін. Бірақ оған деген жан сезіміңнің 
құлай берілуі көмескіленбейді. Осыған орай, сенің басқа жар 
сүйіп, бағзы біреулерді жақсы көруің де ғажап емес. Әйтсе де, 
бұл арналы махаббаттың күретамыры бола алмайды, сайып 
келгенде, негізгі махаббат емес, сол бір мөлдір махаббаттың 
әсерінен туған ұнатулар ғана, – деген сөзі бүгін де есіме түсіп 
отыр. Қандай даналық еді.

Одан бермен талай адамдармен кездесіп, көп қыздармен 
таныстым. Әйелім және балам бар. Сүйемін бәрін. Олар да 
мені сол қыздан кем сүйіп, сыйламайды. Бірақ адал әрі аңқау 
риясыз тұңғыш махаббатым салып кеткен жүрегімдегі терең із 
әлі де сайрап жатыр.

мЕН:
Ол кезде Жанна жас еді. Тал бойынан дүйім өмірге деген 

құштарлық, балалықтың балаң аңқау сөзінен уыз пәктік сезіліп 
тұратын. мойылдай қара көзі ұшқын ата естіліктің үлгісін 
сездіретін. Әрбір қимыл-қозғалысы аса күлдіргі, кімді болса да 
елітіп, еліктіріп әкететін өзгеше қылыққа толы болатын. мен 
оны сезуші едім де, үйлеріне барған сайын мазақтап, ызаға 
булықтыратынмын. Олардікіне жиі барушы едім. Өйткені 
оның папасы мен мамасы біздікімен ішек-қарны араласқан 
көрші, ағасы – асқар топырақ жесіп, ант ішкен дос, бір жыл 
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туған құрдас. Уақыттың көбін бірде асқардікінде, бірде 
біздікінде өткізіп, әр үйге алма кезек қона беретінбіз. асқар 
бастықтың баласымын деп шәлтиюді білмейтін, ақ көңіл көрші 
туысқан достардан еді. Біз он екіде едік те Жаннаға қарағанда 
жігіт боп көрініп, оны менсіне бермеуші едік. реті келсе, 
қолындағы кәмпитін алдап жеп, ойынымызға ортақтастырмай 
жылататынбыз. Ол болса көз жасын мөлт-мөлт тамызып 
«ойнатпасаңдар кәмпитімнен беймеймін» деп, қолын артына 
жасырған күйі бұртиып өкпелеп қалатын. Бірақ ашуы ұзаққа 
созылмайтын. Ия, ол кезде мен Жаннаның кәмпитіне ғана 
қызығатынмын. асқарлардың семьясы мені өз баласынан кем 
тұтпаушы еді. Бір күні бармай қалсам: 

– Қайда жүрсің, Балағаз. Сен жоқта ортамыз ойылып, 
құлазып қаламыз. Балалар да үйір болып кетіпті. Сені іздеп 
қыңқылдай береді, – деп, дүниемді өткізіп қойғандай барын 
алдыма тосып, ішіңкіресе, жеңкіресе екен деп бәйек болатын. 
Жанна кешегі ренішін ұмытып:

– Балағаз ағай келді, – деп, мойыныма асылатын.
Күндер демейінші. Жылдар өте берді. асқармен арадағы 

достық салауатты, салмақты шынайы қимастыққа айналып, 
мән-мағынаға ие болды.Қосақтаған құлындай тел өскендікі 
ме, мінезіміз, жүріс-тұрысымыз, сөз саптасымыз ғажап 
оқшасатын-ды. Шама келгенше бірдей киінуге тырысамыз. 
Әрине жұпынылау мен үшін асқармен ат қосып, бәйгеге 
түсуге, бірдей киінуге дәулетім жете бермейтін. Оны сезуші еді 
ол. мейілінше жұпыны киінуші еді-ау. Қырға шықсақ жұрт бір 
үйдің егіз баласы деп:

– Бүлдіршіндей әдемі өздері, – десетін. Ондайда ішіміз 
жылып, жымың-жымың қуанатынбыз.

Біз өстік. Жанна да өсті. Біз оныншы, ол сегізінші оқыды. 
Бұрынғыдай емес арамызда ересек қарым-қатынас бой 
көрсетті. Ол өзгеріп өсті. Бала кезіндегі өжеттілігі, ұшқалақ 
ұрыншақтығы жоқ, салмақты, ойшыл болып бой жетті. От 
шашып тұратын қара көзі көлеңкеленіп, нәзік мұң шақыра, 
ізгілікпен қарайтын. Дене мүшесі оқтаудай жұмыр, бойшаң. 
Шөлмектей ақ, жібектей майда байыпты жүзі ерте ересек 
тартып, ұялы көз жанары, жұмсақ қозғалысы және әсіресе әрбір 
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қимыл-қыбырынан білініп тұратын тұңғиық терең, үлпілдек 
те сүйкімді біртүрлі мұң секілді жарастық қайталанбайтын 
қасиеттей жүрегіңе айықпас буалдыр көлеңке тастайтын. 
мазаңды кетіретін. асқармен сөйлесіп отырып, Жаннаның 
жүріс-тұрысынан көз алмай қадалып қаламын да, осынымды 
досым сезіп қалмады ма екен деп, өз-өзімнен қысылатынды 
шығардым. Бұл жиілей берді. Әлгіден бері әлденені айтып 
отырған асқардың сөзін ұқпай, есіл-дертім сонда – Жаннада 
болады да, қанша ойламайын, қарамайын десем де қара көзін 
төңкеріп өтсе:

– Япырау, мынау шынымен-ақ кешегі тұлымы желпілдеп 
жүрген, шынашақтай Жанна ма?! мен бейбақ мұның бұлай 
өсерін неге ескермедім екен. Кімнің жұлдызы оңынан туып, 
кімге бұйырар... Әттең өзіме... «Кет әрі, ұят емес пе?! асқар 
бауыздап тастасын». Осы ұсақ-түйек бейкүнә ойлар мазалайды 
дәйім.

Шынымды айтайын, мен Жаннаны сүйетін секілдімін. 
Сүйдім де. Бұл үйге енді асқар емес Жанна үшін келетін 
болдым. менің бұл есерсоқ ниетімді асқар сезсе не болды? ал, 
Жанна ше? мүмкін білетін шығар. мөлие қарап қалғанымда екі 
беті ду етіп, қызарып қоя беруші еді ғой. мүмкін жан азабын ол 
да шегіп жүрген де? Жоқ, жас қой.

Сергелдеңімнің сыры екеу ара ашылып, бір-бірімізді ұна- 
татынымызды көп ұзамай сездік. мен осы үйге келген сайын, 
келуімді күткенін қашан да болса екі көзінен танитынмын. 
Жеке қалған сәттерде үндемей телміріп ұзақ отыратынбыз. 
Бірақ бірімізді біріміз сүйетінімізді ашысқанымыз жоқ. Қайта 
онымызды жасқана да қызғана жасыратын едік, қымсынып 
ұялатын едік. Бұл жасырын сырымызды, бұл үнсіз мұңлы 
сүйіспеншілігімізді жария етуге қорқатын едік. мен оны 
жан-тәніммен қиыла сүйетінімді аңғардым. Бірақ осы бір 
құпия махаббатым бой бермей лап ете қалса, ертеңгі күні 
не болатынымды, осы өз үйімдей болып кеткен семьяның, 
асқармен арадағы тарихы мол, дамуы тәртіпті бал достықтың 
не күйге түсетінін елестетсем бойым мұздап салатын. Кейде 
батылдық бітіп, (онда да өз үйімде отырғанда), шегірткеден 
қорыққан егін екпес, достығым махаббатымның садағасы, 
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достықтан махаббат күшті деп, асқарға ағымнан ақтарылсам 
деймін. Достықты махаббат жолына құрбандыққа шалу әбес- 
тік емес-ті. Солай-ақ болсын делік. Сонда Жанна екеуміздің 
арамыздағы томаға тұйық, әлі сыралғы болмаған жұмбақ сыр 
шынайы махаббат па, әлде тұсауы кесілмеген түйінсіз алда- 
ныш па?! Біз болсақ мектеп бітірдік, ал ол әлі оқиды.мүмкін 
ол мені сүймейтін болар. Өзі де білмейтін еліктеу оты шарпып 
жүр ме бойын?!

асқар оқуға аттанды. Сыңарымды шығарып салдым. 
Кеткеніне іштей қуанып та жүрмін. Бірақ бұл қуаныш пәк та 
адал секілді. менің ойдым-ойдым жан қалтарысым асқар үшін 
беймәлім. Қойнаудағы ойымды қайдан білсін ол. аңқылдақ 
адал көңілімен көзіне жас іркіліп, бетімнен қайта-қайта өбіп 
қоштасып кетті. Кешір, досым, жүрек шіркінде ес бар ма, 
құлыншақ іспетті ұрыншақ қой ол жазған, ұрыншақ.

Әлбетте мен Жанналардікіне баруды тоқтатпадым. Әр 
нәрсе сылтау. Кет демеді.

– асқарымның досы ғой. Келіп жүр. Жаннаның отын кесіп 
жаруына шамасы жете бермейді. Көмектес, – деп, мамасы 
жылы қарсы алады. Бұдан асқан бақыт неме керек.

Бір күні ол екеміз отын кесіп тұрдық. Шербек өтпей көп 
әуреге салды. Оқсын-оқсын түйісіп қалатын көз қиындықты 
ұмыттырып жіберді. Отын жардым. Балта сілтесіме сүйсіне 
Жанна қарап тұр жанымда. Балта қысылып алынбай қалса:

– Өзі шаншып, өзі ала алмайды. 
ал бір орыннан шанышпай, келесі бір тұстан ұрып 

қалсам:
– Өтірікші, өтірікші, – деп, жас балаша мәз боп қуанып, 

мазақтайды. Ондайда менің көз алдыма тілін шығарып, сықы- 
лықтай күлетін кішкентай Жанна елестейді. Біз отын кіргіздік.

– Балағаз.
– Ия.
– Кел, жарысайық. Қораға отынды кім бұрын жеткізер 

екен.
– мен бұрын, әрине.
– Ия, саған.
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Екі-үш жаңқаны қырғидай іле сала тұра бездік. Бір-
бірімізден оза алмай отын қораға қабаттаса кірдік те түйісіп 
қалдық. Ол құшағындағы отынын тастай берді де маған үнсіз 
тесіліп қарап қалды. Бұған дейін тұншығып келген сырымды 
қазір айтпасам өмір бойы ашылмайтындай осынау сәтті 
секундты пайдаланбақ ниетте Жаннаны құшақтай алдым да:

– Жанна, қандай жақсы едің! – дедім.
– Сен де жақсысың, Балағаз! – міне, бар айтылғаны осы. 

Бұдан артық сөз тіптен де қажеті аз, болған күнде де алпыс 
тамырды солқылдатқан күнәсіз сезімімізге нұқсан келтірер еді. 
Оны мен бауырыма тартып, сүйіп алдым. Булығып, деміккен 
Жаннаның тұңғиық терең көзі сол сәтте мөлт етіп: «Қоямын 
бұдан былай аға деуді, жақынсың ағадан да маған енді» деп 
тұрғандай еді. мен оның мөлдіреген кеугімді көз жанарынан өз 
бейнемді көрдім. Осы бір бейне ғұмыр бойы кетпеуін тіледім. 
Ол жылай ма, жоқ болмаса ренжи ме деп сасып қалсам да, мән 
тастай қараған мұңлы да байсалды, бір түрлі аянышты жүзін 
көріп, жетісіп, тояттап тұрған қызба көңілім монтая қалды. 
Қуанышын көлегейлеп тұрған кірпігін қадап:

– Жүр, кетейікші, – деп, қолымнан жетелей жөнелді. 
артынан үнсіз ере бердім. Отын қора біздің жұмбақ сырымызды 
ашып, балалығымызды алып қалды.

маған қиын тиді. Сорлы болайын дедім. Жанналар қалаға, 
тіпті алыс қалаға – ақтөбеге көшетін болды. Түпкі төркін елі 
сол жақта болса керек.

Күзді күні еді. Жылдың төрт мезгілі мен үшін күзімен 
мәнді, күзімен сәнді. Өзінің сабырсыз жомарттығы, ойлылығы- 
мен құнды еді бұл күз. Бұлтты аспан, қар бүркенген асқар тау, 
асауы басылып, арыны азайған Бұқтырма, қуқыл тартып оңа 
бастаған орман, секек-секек қақтырып, қаңбақты қуа жөнелетін 
күзгі жел, бәрі-бәрі менің қиялымды тербеп, жанымды кеңге 
тартады. Шөп тартқан күзгі жолға түсіп жүре берсең, жүре 
берсең... Күнәсіз таза әрі жұмсақ мұң ұялап, тұңғиық ой 
айдынына шомыламын да: «Ей, күзгі жол, қайда апарасың мені?» 
деймін. міне, мен сол жолмен ілбіп келемін. Күзгі бұлттай 
қорғасын сезім зіл боп басып, буынға түсіп жүрдірмейді. Жол 
мені буынып-түйініп, көшкелі жатқан Жанналардікіне бастап 
келеді. мен Жаннамен қоштасқалы келемін. 
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Жүк тиеліп қойылған екен. аттанғалы жатыр. Жолға киілген 
жөнсіз қоңырқай киімі өзгеше жарасып, Жанна мәшін үстінде 
отыр. мені көрді де ырғып түсті.

– Келмейді екен десем.
– Неге келмейін.
– Балағаз, енді қашан кездесеміз?
– Кім білсін.
– Кім білгені қалай? Біз білмейміз бе. Әлі-ақ жолығамыз. 

Хат жазып тұр, ия. Бірінші өзім жазайын.
– Хат жазылады ғой. Бірақ ... мен ... біртүрлі қорқатын 

секілдімін.
– Неден?
– Өзім де білмеймін. Әне, мамаңдар шықты үйден. Ұят 

болар. 
– Шынында да қорқақ екенсің ғой,– деп, мұңая жымиды да 

мәшінге түсті. мен бәрімен қоштастым: осынау қарашаңырақ- 
пен де, анау жарылмай мыжғылап тастаған бұтақ-шормықпен 
де, мынау жарбиған әйтсе де ыстық отын қорамен де. Папасы 
қолын берді. мамасы маңдайымнан сүйді. мәшін бір ысылдап 
алып, тарта жөнелді алға. мамалары кабинада, Жанна кузовта 
жалғыз отырған. Нендей тылсым күш қолтығымнан алып, 
атып жіберді мәшінге. Дүниенің бәрін ұмыттым. Сезікті сезім 
қысып тұрған дал-дұл өрекпіген жүрегім тасып, бой бермей 
кетті білем. Жаннаны қатты қысып сүйдім де алды-артыма 
қарамай қайта секірдім жерге. Жан дәрмен ұшып тұрып: – Қош, 
Жанна!! – деп айқай салдым. Ол да қолын сермеп «Көріскенше 
сау бол» деді. Көзінен жас парлап барады.

мәшін Күркіремеден асып көрінбей кеткенше шуатылған 
жолдағы параллель, бір-бірімен өмірі қиылыспайтын түзу 
сызық қалдырып бара жатқан мәшін доңғалағының ізіне 
телміріп тұра бердім. мүмкін біздің тағдырымыз да осы 
із секілді бірімен бірі әсте қиылыспайтын шығар. мүмкін 
мен Жаннамен ғана емес, тұңғыш та кенже махаббатыммен 
қоштасып қалған шығармын. мүмкін ... жоқ, мүмкін емес деп 
өз ойымнан өзім жирендім де, ілби жөнелдім күзгі жолмен. 
алқымыма жас тығылды, жылағаным жоқ.

Әбігер бұлт шығысқа жөңкіліп барады. міңгестіре кетсеші 
мені. Түстіктен өкпек желемік есті. Суық. Сонау бір топ 
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шіліктен қос тырна ұшып, аспанның шырқау биігіне самғай 
жөнелді. Қанат қағысы бірдей, жарасымды. Әне, тағы бір тырна 
қосылды. Үшеу боп ұшты. Енді бір сәтте алдыңғы тырнаның 
бірі бөлініп қалды. Көлденеңінен киліккені қос тырнаның бірін 
қағып алды да, қосарлана қалықтап бара жатты. Құрбысынан 
айрылған жетімек қиқуын үдеткен күйі топшілікке қайта 
қонды. аяғымның ауырғаны ма, жүрегімнің ауырғаны ма, өн 
бойым сыздап, сырқырай бастады.

ЖаННа:
Көшіп келгелі екі жылдан асса да қаланың ызың-шу, сән-

салтанатына көндігіп бойым үйренбей ту шығыстағы момақан 
ғана бұйығы ауылымды сағына бердім: өйткені онда Балағаз 
бар ғой. мына біз тұрған бес этажды зәулім үй, сонау шамы 
самаладай кинотеатр – бір де бірі менің жұпыны ағаш үйіме, 
жарбиған отын сарайыма иіндесіп, қызықтыра алған жоқ: 
өйткені онда тұңғыш махаббатым шешек атты ғой. Өрістен мал 
қайтып, сиыры еміп қойған апаларым байбалам салып, байғызы 
шақырып жататын дырдулы ауыл кеші, сентябрьден бастап-
ақ кебінге оранатын аяулы алтайдың аруананың өркешіндей 
сүлбелері, Күркіременің өзімнің күлкім реуешті сылдыры 
қамкөңіл күйге түсе бастаған жаныма қуат нұрын құйып, 
көңілімді әрі қуанышты, әрі мұңлы күйге бөлейді. Ойласам 
болды, себепсіз жылағым кеп, көңілім әлденеге жасығандай 
болады, шексіз де дәйексіз сезім сергелдеңіне түсемін, әрі 
қажимын, әрі қуанамын. Өмірде жамандық, қайғы-қасірет, 
бақытсыздық бар дегенге сенбейтін ізгі әмісе мейірбанды 
шағым күн өткен сайын кеміктеніп, Балағазға деген күмәнсіз 
сүйіспеншілігім алакөлеңкелене бастағанын сезіп жүрдім. 
аса шошынып та жүрдім. Ондай сәттерде альбомды қолға 
аламын: өйткені онда сыртына «Өмірлік жансерігім Жаннаға 
Балағазыңнан» деп жазылған. Оның суреті бар ғой. Суретті 
қолыма аламын да телміріп ұзақ үңілемін. Еліктей секіріп 
төсекке шығамын. Төсіме жансыз бейнені басқан күйі тәтті 
ұйқыға берілемін. Түсіме Балағаз кіреді. Бірақ оны қабағын 
түйген ренжулі, жауар бұлттан сұсты күйде көріп жүрдім. 
Күндіз лекцияға бару, құрбы қыздармен әзілдесумен уақыт 
өтеді. Күн еңкейсе болды екі қолым алдыма сыймай дел-сал 
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шарасыздыққа жолығатын едім. Балағазының атын көрінген 
жерге шимайлап жаза беріп, тіпті осы бір қаракетім әдетке 
айналып кетті. Тағы бөлмеге келемін, тағы сенделу басталады. 
мелшиген төрт қабырға, еш нәрсеге зауқым жоқ. Қолыма не 
іліксе соны жұмарлап, үн-түнсіз алқымыма өксік кептеліп, 
бұйығы қалыппен бір нүктеге қадаламын. Енді бірде орнымнан 
атып тұрып:

– Балағаз деймін, неге келмейсің?! Неге мені жападан 
жалғыз тастап, қинайсың?! Шыдамым бітті ғой!!» деп айқай 
саламын. Бөлме бір өзіме тар соғып, ауасы жетпей деміккен 
күйі терезені ашып тастаймын. Бәрі бір қапас, зұлматты 
әрі қорқынышты бөлме. Жатақханаға неге тұрмадым екен. 
«И.и ..ш» деп дүниенің бәрінен жиренемін де етпеттей түсіп, 
толассыз солқылдап және де ессіз жылаймын. Балағаздың 
хаттары да медеу болудан қалды. Құлазыған көңіл қайдағы 
сұмдық тұлан-тұтқан шарапатсыз ойға итермелеп:

– Хаттарың қаныңмен жазылса да өзіңдей болмайды. 
«Жаным» деген сөзің жар бола ма, өзің, кәдуелгі өзімнің 
Балағазым керек қазір. Терезеден түнгі аспанға телмірем. 
Көк төсіне қағып-қағып қойған күміс шегедей жапырлаған 
жұлдыздар жымың-жымың етеді. аспан алыстап кеткендей. 

– Ей, қуақы жұлдыздар, неге жетісесіңдер. Әлде мазақ 
еткенің бе?» – деп күңіренемін. Терезені мықтап жауып, Бала- 
ғаздың суретін көкірегіме қысқан күйі ықылық атып, өксіп 
жатып көзім ілініп кетеді.

Бұлай ұзақ төзуге шыдамым жетпейтін еді. мұнымды 
Балағазға айтып хат жаздым. Ол келесі күзде келіп, бір жола 
алып қайтамын депті. Қысылып тарыққанда ақыл-кеңес берер, 
жабыққанда көңіліңді аулар ақылдасың болса қандай жақсы. 
Курстас рахима деген жолдасым бар. маған жиі келіп, қонып 
кетіп тұрады. Күлекеш, асау қыз. Киноға, паркке бірге барамыз. 
Соңғы кезде кеш әлетінде қыдыратын болдым. Әлгі бір азаптан 
құтылу үшін еді бұл. рахиманың өзі іспетті ұшып-қонып 
жүретін жігіті бар-ды. Жолдассыз жігіт болмайтыны белгілі. 
Жанына Қасен атты досын ерте келеді. Төртеу боп қыдырамыз. 
Көңілді. Көбінде рахималар бөлініп, Қасен екеуіміз оңаша 
қалушы едік. Өз тарапымнан ләм деп тіл қатпаймын, қойған 
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сұрақтары жауапсыз қалмайды. Өзі биязы, ыржиып күліп қана 
тұратын, бейбастақтығы жоқ, майда жігіт секілді. Қызығы сол, 
ол қайда апарса сонда бара бердім. Кет дегенім жоқ. арамызда 
пәлендей мәнді сезім, маңызды сөз қозғалмады. Бәз-баяғы 
досжар адамдардай жүретін едік.

Бірде ол:
– Жігітің бар ма? – деді. Бұл сұрақты әдейі қойғанын сезіп те 

тұрмын. рахиманың сырттай таныстырып қойғаны бесенеден 
белгілі. 

– Бар.
– Кім?
– Танымайсың. 
– Танымағаным тәуір. мен үшін бар-жоғы бірдей, – деген 

сөзді елеусіз, бүгін күн ашық екен деп тұрғандай айта салды. 
мені қинайтын да оның осы салқын қанды мінезі ғой.

Ия. біз дәйім осылай қыдырыс жасай бердік. Бұл жүріс, 
қай жүріс екенін, неге соқтыратынын, ол маған неге келеді, 
мен неге кет демеймін бұл жағы мен үшін бимәлім. Белгісіз 
бір жіпсіз байлау, иектеп алған Қасенге мені шаңдыды да 
күнделікті өмір ағысына, сауық сайранына ілестіріп алып кетті. 
Сонда ойласамшы: қазіргі ақыл парасатқа, сонымен қатар орны 
талмас өмірлік өкінішке толы ойларымды.

Қасен әскерге аттанатын болды. Кетер күні кешке вечер 
жасады. Бәріміз бардық. Екеу ара сөз байласып, уәде беріскен 
түгіміз болмады. Дегенмен бірер күнгі қуаныштың желігі ме 
әлде үйренісіп қалдық па, қимайтын секілдімін. Қасеннің 
достары кеу-кеулеп, айналып, үйіріліп жүр. Бабымды табу 
үшін бәйек болып, шырғалып алды. Қасенге қайтсе де телу 
сыңайлары бар. мен неге болса да үнсіз қалыппен көне бердім. 
аздап іштім де. Бұл жансыз күйге қалай душар болып, өзгеге бар 
еркімді неге тапсырдым, күні бүгін білсемші . Иә, білмеймін. 
мүмкін суға кетіп бара жатқанда да қол үшін беретін, жұба- 
ныш тұтар, жанымда тұңғыш махаббатыма тілеулес адамның 
табылмағаны шығар. Әлде рахиманың «Пәлен жерде алтыным 
бар деп қол қусырып жүремісің. Өміріміз өтіп барады емес пе. 
Қойшы әрі, сол екі жылда бір келмеген өгізіңді» деген әзәзіл 
сөзі жүрегімді құм етіп, жасытты ма?.. Сол кезде кім де болсын 
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бет әлпетімнен: түгін түсініп, түгін ұғып жүргенім жоқ. Түк 
айтарым да, түк қарсылығым жоқ» деген сөзді аңғарар еді.

Қасен түстен кейін аттанбақшы болды да маған өзінің 
өмірлік өтінішін қымсына білдірді. Әрмен қарай рахима пісіріп, 
түсіріп әкетті... Тағы да есімнен айрылдым. Көзім бақырайып 
не «бар», не «жоқ» деместен үнсіз көне беріппін ғой.

Біз загске барыппыз. Некеге отырыппыз. Қасенді 
шығарып салған екенбіз. Ол мені барша жұрттың көзінше 
қайта-қайта сүйіп қоштасқан екен. Бірін сезсемші. адамда 
осындай сәттер болады-ау. Көз алдымда болып жатқан 
уақиғаны көрмедім, ұқпадым, естімедім; алды-артымды 
жиып, жөні қайсы, жөнсізі қайсы, ақылдысы қайсы, ессізі 
қайсы екенін ажыратпастан дүниеден өзімді тұл ұстап, мас 
кісіше бездер мен сезімге ерік берген екенмін. амал не. 
Бұған дейін өткен жағдаятты түсім деп, алдаңқырансам 
да тағдырымның жат адамға байланғанын, Балағазы- 
ның жуықта келетіні есіме түсіп, сұмдық шошындым да 
бөлмемді тарс кілттеп, жан азабын жалғыз шектім.

Қасенді сүйем бе осы? Деген сұрақ есіме бір келсеші. 
Шынында да осы махаббат па? Жоқ, бұл байқаусыз болған 
сезім болар. аяулы алтын махаббатым Балағазбен ғана баянды 
емес пе еді. махаббат деген бар ма, бар болса нешеу өзі? Сүю 
деген не? Қасенмен арадағы не пәле?

Бұл сұраққа Балағаз, сен ғана жауап бере аласың! мен оны 
– Балағазды жан-тәніммен беріле сүйетінімді сол күні кешке 
– Қасенді шығарып салған күннің кешінде, дақ шалмаған 
арымдай таза паспортымның артқы ақ бетіне түскен белгіні 
көргенде білдім. Кеш еді. Тұйыққа тірелдім, жас жаным жапа 
шегіп, күндіз-түні жылаудан көз ашпадым. Обал жоқ.

Телеграмма алдым. Ертең Балағаз келеді. Кешірер ме екен 
ол мені. Көзсіз көбелектей отқа құштар әттең қыздар-ай, осы. 
Сезімді ерттеп, жаманын жатсынбай әлдекімнің әзәзіл сөзін 
қамшы ғып, беталды лағып кететініміз бар-ау.

Балағазым менің, айналайын! Неке-махаббат дәнекері емес. 
Бір ауыз жылы сөзің болса соңыңнан еріп, етегіңнен ұстап 
кетуге әзірмін. 
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Тағы Да мЕН:
Самолеттен түскенімде иығына бұйралана төгілген қою 

қара шашы өзгеше жарасылымдық тапқан, тұнық қара көзі 
кеугімденіп, жүзінде аса бір азаптың бозқырауы бар қыз маған 
оқыс ұмтыла берді. Бұл – Жанна. Именбестен ашылған құшақ 
қауышты. ыстық сағыныштың лап еткен жалыны шарпып, 
бетіме қан ойнап шықты.

– Өзгермепсің, Жанна!
– Өзгердім, өзгердім ғой, Балағаз!
Жаннаның кешірім тілей қараған жүзі, өз-өзінен кібіртіктеп, 

діріл қаққан әнтек ерні, қолға түскен қоянның көжегіндей 
жапақтаған көзі, бәрі де тиексіз сезімге итермелесе де қапелімде 
ешнәрсе сұрағаным жоқ.

Такси ұстадық. мені Жанна бөлмесіне апарды. Әр тұсқа 
жүйесіз қойыла салған заттар нендей бір көңілсіз һәм ауыр мұң 
сездіреді. Стол үстінде тұрған менің суретім көп ұстағандікі 
ме, кір шалып, тозайын депті. Көз шарасына симай шіпілдеген 
жасын жасыруға шамасы жетпеген Жанна солқылдап жылап 
жіберді.

– Жанна, неге жылайсың? айтсайшы? Сен бұрынғы Жанна 
емес бөтен секілдісің. Жүрегім алабұртып, сезгендей еді. Кісі 
өлімін де естіртер болар. айт, жаным, айта сал.

– мен... мен... айта алатын, айта... Жоқ... Ол еңіреген күйі 
редикулінің ішінен паспортын алды да соңғы бетін көр деп 
ұсына берді. аң-таң болған қалпым паспортын аштым. Жанна 
төсегіне сұлық құлап, үнсіз қалды. Талықсып кетті ме...

Ол некеге тіркеліпті !!
Өз көзіме өзім сенбей Жаннаға жетіп бардым.
– рас па ?!
Бұлаудай боп сорғалаған жас бетін айғыздап, моншақтап 

тұр. Үнсіз басын изеді. Көзіме қан құйылып қалш-қалш етемін. 
Қарысып қалған жағымды әрең ашып, барымша жиіркене:

– Опасыз!! – дедім. Қамаудағы қасқырша алақ-жұлақ бір сәт 
қарап тұр едім, бұрыштағы нан кесетін пышаққа көзім түсті. 
Тұра ұмтылдым. Тап бердім Жаннаға! Ол сескенбеді. Қайта 
өлтірсең арманым не дегендей жұтына қарады маған. Оның бет 
әлпетінде «Сені қалтқысыз сүйемін! Қателеспейтін адам жоқ. 
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Өзің біл» деген жазу бар еді. мен осыны оқыдым. Пышақты 
лақтырып тастап, еденге етпеттей құладым, ышқынып жылап 
жатырмын. Тісімді қайрап, құрыстана бүгілемін. Тобанаяқ 
болып қалғандаймын. Еш жазықсыз еденді ұрамын келіп, 
тебемін келіп... Жанна жаныма келді.Басымды құшақтап ол да 
жылады. Ие, біз осылайша көп жыластық. Өз-өзімізге ымырт 
үйірілгенше келе алғамыз жоқ, құшақтасқан күйі солқылдадық 
та отырдық. апыр-ай, бәрінен де жүректің жылағаны қиын 
болады екен.

маған тіл бітті.
– Жанна, сенен мұны күтпеген едім. Өткен іске өкінгенмен, 

өкіргенмен бола ма. Бәріне өзім кінәлі секілдімін. Ерте ашылған 
гүл ерте солады деуші еді. Ерте көктеген махаббат та, ерте 
қурайды екен ғой.

– Біздің махаббатымыз солған жоқ, Балағаз.
– Енді не қалды. Табыса алмаймыз. Тау еркесі аршадай 

қысы-жазы жасарып, жасыл күйде тұратын махаббат төзімі 
болмайды екен. арша екеш арша да күні өткен сайын тозығы 
жетіп, тозады ғой. Бәрін түсіндім. Төзімім жетпеді. Сондықтан 
да кінәламаймын сені. айып менен шығар. Қолмен істегенді, 
мойынмен көтерген лазым. Ендігі тілерім – махаббатымның 
қуанышы, сүйгенімнің бақытты болуы. Бақытты болыңдар! 
Ол да табанынан сыз өтіп, кірпік ілместен сені ойлап тұрған 
шығар шекарада. Қамыққанда немесе талыққанда қуат беретіні 
де сенсің, Жанна! Ол сенің де, мына менің де махаббатымыз- 
ды күзетіп тұр. аяймын, қатты аяймын оны. Қасенмен сотта- 
сып, документтерді қайта бүлдіріп жүрсек екеуіміздің беті- 
мізге бірдей шіркеу. Күштеген жоқ, өз ықыласыңмен некелес- 
тің ғой. адал тос. Тек, ауылыңды, алғашқы махаббатыңды 
ұмытпа, жаным. Үйді-баранды болғанда сәбилеріңді ертіп 
біздікіне – баламекеніңе келерсің. мен мұны сені сүйгендіктен 
айтып отырмын. Өмірде өзіңді мендей – Балағазыңдай ешкім 
сүймейді деп біл. Үйткені олар сені неше мәртебе сүйсе, мен 
олардан сонша мәрте артық сүйемін, Жанна! Басқа не айтайын. 
Жүрегім шаршады ғой. 

Ол да көзінің жасын тиып, өксігін басты.
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– Сен де Жаннадай өзіңді ешкім сүймейді деп біл. Кінәлама. 
Қайтейін. Тәнім өзгенікі болғанымен жүрегім сендік.

Бұдан кейін біз жыламадық. Көрер таң көзбен атты. Бөлме 
ішінде жетім сәулелер қылаң ұрып жүр.

– Жүр, Жанна, терезені ашайық. Көрейікші күннің қай 
тұстан шығатынын. Таң атты. Бұл біздің таң – махаббат 
таңымыз, әмбесінде бірге өткізген соңғы таңымыз. 

Сібірлеп таң келеді. арайлы. рауанды. Сезе білген адамға 
қаладан қарсы алған таң да даладағыдай сұлу екені. Біле білген 
адамға, әр таң ескіні қымтап, алдыңнан соны өмір сырын ашады 
екен. Көре білген адамға, осынау таң ғажап сиқырлы, дүнияуді 
нұрымен түртіп оятқан толайым табиғаттың нұр шашқан 
отты көзі іспетті, немесе Данконың жүрегіндей жұрттың 
жолын жарыққа бөлейтін тірліктің тірегі екен. Сөйтіп, жаңа 
таңды қарсы алдық. Үнсіз тұрған Жаннаның мұңлы көзі күн 
сәулесімен шағылысып, бұрынғыдан да әдемі, бұрынғыдан да 
ақылды болып көрінді. 

– Сонау, күн шыққан тұста біздің ауыл бар, ия, Балағаз?
– Ия, біздің ауыл бар.
Біздер таң шұғыласына шомылып алдық. Тазамыз.
Ертеңінде Жанна мені шығарып салды. Жылаған да, 

сықтаған да жоқ, бекемдік бар өңінде. Сол бір кездегі, сол бір 
күздегі өзімдей қапсыра құшақтап, қатты құшып сүйіп: «Қош, 
Балағазым!» деді.

Жұрттың бәрі тарап, аэропортта жалғыз Жанна самолет 
биіктеген сайын қарауытып, ноқатқа айнала берді. Енді бір сәтте 
көзден ғайып болды. мен бәрібір Жаннаны көріп келемін.

Сөйтіп, тұңғыш әрі кенже махаббатыммен қоштасып, 
ауылыма қайттым.

Қош, махаббатым!!
Содан бермен талай адамдармен жүздесіп, көп қыздармен 

таныстым. Әйелім, балам бар. Сүйемін өздерін. Олар да мені 
сол бір қыздан кем сүйіп, сыйламайды. Бірақ, адал әрі аңқау 
риясыз тұңғыш махаббатым салып кеткен жүрегімдегі терең із 
әлі де қаз-қалпында. 

1965 ж.
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ЖЫЛҚЫШЫ ЖІГІТ

Жаз. Жайлау. Таң. Сызылып ататын сырлы таң. Елең-
алаңнан тұрған мен желіп келемін. Неге? Самашты көріп, 
кездесуге. Ел мақтаған тәтті қымызы да алға тартады. 

Самаш! мені осы жігітпен танысуға жетелеген оның адал 
ісі, ерен еңбегі, ел мақтауы еді. Бейтаныс замандасымның 
осынау өмірдегі кең тынысын сезіп, айғақты табысын, асыл 
арманын білуге асығу да орынды ғой.

менің бар ойым, кешегі бүкіл пішеншілер тамсана айтқан, 
жүз биеден жүз құлын өсірген Самашта.

Ия, Самаш Әбілкәсенов жүз биеден жүз құлын өсіріпті. 
Бәрі дін аман. Бірегей табыс.

Әне, киіз үйдің төбесі де көрінді. Самаш құлын байлап жүр 
екен. менімен асығыс амандасты да тығыршықтай ойнақтаған 
құлындарды ұстай берді. Епті де көз ілеспейтін шапшаң 
екен. Құлынның құйрығы немесе сирағы тисін сап ете түседі. 
Әлеуетті қолға тиген семіз құлын, құтыла алмасын сезеді 
білем дір-дір етіп тұра қалады. Самаш әр-берінің ішінде қырық 
құлынды желілеп жіберді. Бұл кезде күн жаңа ғана тау-таудың 
басын шала бастаған. Күн сәулесі тиген соң, тау тіршілігі де 
керіле бастаған еді. Түндік те ашылып, осы өңірдің тіршілік 
туы секілді көк түтін будақтай көтерілді.

алты қанатты киіз үй кең екен. Көшіп қонуға арналған 
жинақы жүк. Қақ төрдегі радиоқабылдағыш тек қазақ гимнін 
ойнап жатыр. Керегеге кеңірдектен байлап қойған саба ірк-ірк 
етіп, тиіп кетсең атып кеткелі ашуланып тұр.

Енді бір сәтте төрт сүйретпе қымызды екі атқа артып 
Самаштың інісі ауылға тартып отырды. Сағат 11-лер шамасында 
200 литр қымыз жетіп, жұмысшы сусынын да қандырады, – 
деді Самаш сырлы тегенедегі үйірілген сары қымызды сапыра 
отырып. Бие сауыны болғанша сары қымыз әңгіменің ұйтқысы 
бола білді. 
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Самаш көп сөйлемейтін тұйық жігіт екен. Көп түрткіден 
кейін ғана өз өмір жолын қысқаша шолып, соңғы кездегі қол 
жеткен табыстарын сараң айтты.

Өмір жолы серуен емес қой. адам өз даму жолында өмірдің 
не бір тар соқпақтарынан, қия, құздарынан өтеді.

Он екі жасында әкесі Әбілкәсен ауырып еңбектен қол үзеді. 
Ұлы Самашты өз өнері ұсталыққа баули алмай арманда қалған 
әке, төрт-ақ класты бітірген Самашты өзіме сүйеу болсын деп 
жылқышы інісі Кәсенуалидің артына мінгестіріп жібереді.

Он екі жасар бала өз анасының қолынан шығып, еңбек 
ананың тәрбиесіне осылай ерте келген еді. 

Содан бері он алты жыл өтіпті. Он екі жасар қара сирақ 
бала, 28 жастағы зіңгіттей жігіт ағасы болды. Еңбек ширатады, 
өмір үйретеді деген емес пе. Самаштың бойы да ойы да өсті. 
Еңбек зейнетіне бөленіп, биік арманға қол созды. асыл жары 
Сақышпен де жастай табысып, жарқын өмір кешіп келеді. 
Сақыш та шілденің ыстығы мен ақпанның боранында жылқышы 
өмірінің небір қатерлі сәттерін Самашпен ортақтасып, бірге 
көтеріп келеді.

Қазір Самаш бес баланың әкесі. Тұңғышын биыл бірінші 
класқа бермек. Самаш Әбілкәсенов соңғы үш жылда ұдайы 
100 биеден 96 құлыннан алып келген еді. Биыл еңбегі жанып, 
жүзінен 98 алып отыр. Бұл әншейін кездейсоқ нәрсе емес, 
жігіттің бейнетті еңбегінің зейнеті. аудан көлеміндегі еңселі 
табыс.

– Қазір 40 бие байлап отырмыз, – дейді Самаш, – ауылға 
күніне 200 литр қымыз жөнелтемін. Бұл – совхозға күніне 70 
сом пайда келтіру деген сөз. «Биік таудың басы болмасақ та, 
баурайындағы тасымыз» депті ғой атамыз қазақ. Сол секілді 
осынау дархан өмірдің ұлы үлескері болмасақ та, қатардағы 
күрескеріміз.

Жігіт күнделікті жаңалықтармен де үзбей танысып отыра- 
ды екен. 

– Газет-журнал оқуға, жаңалық естуге жаным құмар-ақ. 
Әдеби кітаптарды да оқимын. Т.Әлімқұловтың «ақбоз аты» 
қатты ұнады. Әттең сол газет-журнал, кітап дегендер жайлауға 
сирек келеді-ау. Шындықты айту керек, міне күз де жақындап 



239

қалды ғой, ала жаздай бірде-бір «Қызыл отау» меңгерушісінің 
төбесін көргеміз жоқ. Газет-журналды өзіміз әкелеміз. Осыны 
реттеуге болады ғой.

Күн нұры кең жайлауды емін-еркін билей бастаған. 
Жылқылар самарқау үйездеп, сауыны болса керек, желіндері 
шертіп тұр. Самаш тыста тұр. Жаңа шыққан күннің алқызыл 
сәулесімен шағылысқан Самаштың үлкен қара көзі жалт-жұлт 
етеді. анықтап қараған адам жігіт көзінен кішкентай күн көрер 
еді.

1965 ж.
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ЖҰМБАҚ ШАЛ

– мына шал бүгін тағы да келді. 
– Е, құдай берді десеңші, бағана мұрным қышып еді, осыған 

көрінген екен ғой. 
– Келген шалдың бәрі мынау секілді бес сомнан ақша беріп 

кететін болса...
– Әй, осы сендерді сыраға ырағып жүрген шал емес, мына 

мен екенімді мойындасаңдар деймін. Жылпостықпен-ақ иітіп 
жүрмін ғой шалдың шандыр көңілін.

– ал сөзді доғардық, естіп қалар. Бастадық. Твис. 
ресторандағы сайдың тасындай жаланған төрт музыкант 

беті сиырдың құйқасы секілді быж-быж ақ бас шал есіктен 
кіре бергенде ол хақында осындай сөз қозғап үлгерді. Бірақ 
олардың күпіршілікке толы күңкілін сезген жоқ еді ол. Тіпті 
мынау мыжырайған түріне, жаңағы күйіне қарағанда құлағына 
келіп қақсасаң да елең етпейтін сыңайы бар.

Ол өзінің «меншікті» орнына – музыканттардың іргесіндегі 
столдың бос орындығына отырды да даяшыны шақырды. 

– Сізге үш жүз грамм коньяк пен кебір ірімшік керек 
шығар, – деді даяшы қыз оның не жеп, не ішетінін айтпай-
ақ түсініп. Шал қалтасынан шылымын алды. Оны абайлап, 
өзгеше бір баяу сырбаздықпен тұтатты. Оң қолының үстінде 
инемен жазылған «анна» деген сөз бар. анық оқылмайды, 
оңа бастапты. Коньяктан жүз грамм құйып алды да, бадырақ 
көз барабаншыны ымдап шақырды. Сілеусіндей атылған 
барабаншы аса бір жағымпаз зымиян пішінмен қылмия 
күлімсіреп:

– Не бұйырасыз? – деді. Шал ләм деген жоқ. Төс қалтасынан 
бір сомдық ақшаны суырып алды да умаштаған күйі ұстата 
берді оған. Не бұйырғанын түсінген музыкант достарына 
беттеді. Дәл осы сәтте барабаншының бет-әлпетіне шындап 
үңілген пенде болса, оның сол жақ бетінің жыбыр ете түскенін, 
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жұтқыншағы бүлкілдеп, әріптестеріне көз қысқанын сезер еді. 
Әттең, ондай адам болмады. Бәрі өз-өзімен, шұлғиды. 

ақбас шалға да, музыканттарға да ешкім мән берген жоқ. 
Тек шалмен көрші бір столда сыра ішіп отырған үш жігіт қана 
оқта-текте көз қырын тастап отыр еді. Бірақ олар да бей-жай, 
әуесқойланған жоқ-ты.

музыка тартылды. Орыс халқының ескілеу бұл әні ойнау- 
шысын таппағанына өкінді ме, қысыла, булығып шықты. 
музыканың мазмұнына емес, әуенінің жетегінде кеткен ойнау- 
шылар дүрсілдетіп, шиқылдатып желдіртпелете жөнелді. Осы 
сәтте олардың ойында тек осы бір жомарт шалдың көңілін 
қимағандық, қимағандық деймін-ау, әлгі тарамысты шал 
қолынан жұмарланып шыққан бір теңгенің есесін қайтарудан 
туған амал ғана бар еді. Екпіндетіп келді де шорт қайырды. 
Дем алуға келесі бөлмеге шығып кетті... Әлде қашан ескіріп, 
ұмытыла бастаған әнді неліктен ойнағанына жұртшылық риза 
емес секілді. Не істейді. Заказдың аты – заказ. Шал музыканың 
әп-сәтте бітіп қалғанына сенгісі келмегендей әнтек шошынып 
қалды да коньякты тартып жіберді. Дел-сал шылымын 
будақтатып, зілдей ауыр тұңғиық мұңға берілді. 

ресторан іші у-шуға айналды. Келімді-кетімділер көп. аш 
қарынға ішіп жібергендер ме, жоқ болмаса әлсіздер ме, кейбірі 
даурығып шулай бастады. 

Әлгі үш жігіт өткен кеткенін айтысып, шалдың мына бір 
жұмбақты көңіл-күйінен де, музыканттардың ана бір жымысқы 
тірлігінен де бейхабар отыр. 

музыканттар қамдана бастады. май ішкен мысықтай 
жылмиған, аузын шымшып буған қан іспетті тапалтақ кекілді 
жігітті ақбас шал және шақырып алды. Төс қалтасынан бір 
сомды суырып, тағы да бір мыжып алды да ұстата салды. 
Барабаншы жылмиған күйі басын иді де жорғалай басып 
тобырына қосылды. Қақалып-шашалып музыка басталды. 
Дегенмен де бір кезде әр жүрекке нұр боп ұялаған сиқырлы, 
ғажап шығарманың осы күнгі тыңдаушысы бір-ақ адам еді. Ол 
да өлмелі шал, екі жағын таянған күйі, көзін жұмып егіледі.

Бұл ән осы кеште екі рет қайталанды. Шалдың қалтасынан 
екі сом ақша шықты. Отырғандар наразылық білдіре бастады. 
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Осы көріністің куәсі болған үш жігіт ақшаны судай жұмсаған 
шалға, музыканттардың құлқын құмарлығына іштей ыза 
болып: шалды – мисыз, музыканттарды – арсыз, деп аттанды 
рестораннан. музыка ойнаушылар дем алып келген сайын, 
бетінің қаны қошқылданып, қоюлана түсті, әрлене түсті. 
Қызып қалған секілді. Шал құнын төлемесе де әлгі әнді өз 
беттерінше ойнады. Әмбесінде бұрынғыдай емес, еркін, 
тынысты, тордан босатылған құстай әуелете ойнады. Шал 
жан рахатына бөленіп, әлденендей тұманды сезімге дес беріп, 
өткенін көз алдынан қайта өткеріп шықты ма, жүзі жиі-жиі 
құбыла берді. музыканың әрбір жүрек қылын тербер ырғағына, 
оқшау шыққан мелодиясына тәңірдей табынып, өздерін тек 
арпалысқан күресте шыңдаған жылдарды емірене есіне алды. 
ауық-ауық күрсінеді. ауық-ауық күлімсірейді. ауық-ауық 
үнсіз, бір нүктеге телміріп ойға батады, мұңға батады. Ол 
үшін мынау қым-қуыт думанға толы өмір тұл секілді. Тұл 
секілді болғанымен қайран қаларлық тамаша секілді. Ол үшін 
дүние, ақша дегендер түкке де тұрғысыз, әншейін бір амалдың 
жоқтығынан кәдеге жаратып жүрген бірдеңелер ғана. Бетіндегі 
айғыз-айғыз сызықтарды қуалап, жанары әлдеқашан сөнген 
көзінен қос тамшы жас аға жөнелді. Еркін ақты... бөгетсіз 
ақты. музыка толастаған жоқ... адырақ көз жігіт барабанын 
тәртіпсіздеу дүңк еткізіп ұрып қалғанда ақбас шалдың көзінен 
1922 жыл бұлбұлдай ұшты...

...1922 жыл. Жаз. айлы түн. Тамылжыған алтай табиғаты. 
Етекте қашқындар өртеп кеткен Берел ауылының орны бықсып, 
жанып жатыр. Крәнге беттеген ақ бандаларды тықсыра қуып 
келе жатқан еді. Қызыл әскерлер мен партизандар Берел үшін 
болған үш күнгі ұрыс қызылдардың пайдасына шешіліп, тыныс 
тапқан-ды бүгін. ақбұлқақтың суы шанағынан асып, тасып 
жатыр. Уыздай жас қазақ жігіті мен орыстың көк көз қызы 
құшақтасып, қына басқан қара тастың үстінде әлде бір әннің 
әуенін үйреніп отыр оңаша. Жігіт қызыл әскерше киінген. 
Қыздың үстінде жұқалтаң көк көйлек. Екеуі де коңылтақ. ақ 
құба өңі арайланған қыз, тілін бұрап қазақша сөйлеп қояды 
оқта-текте. Жүйе-жүйеңді солқылдататын ерекше өрлікке толы 
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музыка әуені қыздың қызғалдақтай аузынан шыққанда көңі- 
ліне көктем ұялатады. Талпынтады үлкен үмітке.

– анна, сен қайдан үйрендің бұл әнді?
– Әкем үйретті. Ол пианинода шебер ойнайтын, әнді де 

тәуір айтушы еді. Біз Қазан қаласында жүргенде өзі білетін 
музыкалық шығармасын түгелдей мирасқа қалдырған маған.

– Папаң қайда кәзір?
– Өлген. Колчакпен арадағы қанды айқаста қайтыс болған.
анна күрсінді. Жігіт те томсарып, мұңая қалды. Үнсіздік 

басты. Көзіне мөп-мөлдіп жас ілінген анна әнді терең 
тебіреніспен қайта бастады. Бұл жолы еркін, тынысты шықты. 
Кәдімгі айтып жүрген эстетикалық ләззат, эмоциялық әсер, 
рухани күш беретін, қыз орындауындағы әсем әннің ғаламат 
тілі, жігіттің жүрегіне әлде нендей бақытты, әрі қайғылы 
сырдан сыбыр айтады. Әжімсіз бетінен арна таба алмай, 
лықсып, іркіліп тұрған көзіндегі жасты сезген жоқ-ты жігіт. 
«Ән! анна! Не деген ғажап...»

– Жайдарың жарасқан екен! – Таяқ тастамдай ғана жерде 
бесатардың аузын үңірейтіп Балтабек тұр. алтай өңіріндегі  
жан мен малды талапайлап, лаң салып жүрген қашқындар 
тобының жетекшісі Балтабек бұл.

– Ей, орыстың сайқалы, кет былай жан керек болса.
анна дірілдеп бір табан шегінді де Балтабек шүріппені 

баса берем дегенде оқыс ұмтылып, ахметтің алдына кесе-
көлденең тұра қалды денесімен жауып. Осы сәтті пайдаланған 
жігіт жан-дәрмен мылтығына ұмтылды. Көзді ашып-жұмғанша  
қалпақтай түсірді бірнеше жыл ұстатпай сан боздақтың қанын 
төккен сұңғыла қашқынды. амал не...

...– а...а... а!!! ахмет! – анна ышқынып барып ұшып түсті 
жартастан.

... ақбас шал шошып қалып, есін жиды. музыка үні де, 
әлгіндегі әдемі сан рет қайталанған мұңлы ой да жым-жылас 
жоқ болды. 

Бақса барабаншы арбадан түсіп қалған мөшектей домалап 
жатыр екен... Достары оны көтермек болады. Шама жоқ. 
Сенделектеп барып, өздері мұрттай ұшады. Әуре-сарсаң, у-
шу, қыбыр-сыбыр көбейді. ақбас шал аяғын қадап-қадап, 
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нық басып шығып кетті... Сүрінген жоқ. Басы да айланбады. 
Құламады. Жаңағы әннің әуенін ыңылдап, тротуармен жөнеп 
барады жұмбақ шал...

Әрине, үш жігіт ақбас шалдың кім екенін білмейді ғой. Табан 
ет, маңдай термен табылатын ақшаны орынсыз рәсуәлағаны 
үшін «мисыз» деп жазғырды, айдар тақты, жаман ойда кетті.

Әлбетте мастықтан құлап қалған барабаншы да жомарт 
шалдың кім, қай қазақ екенін, орыстың ескі әнін не себептен  
сан рет қайталатып ойнатқанын білмейді. мүмкін барабаншы 
жігіт «неге?» деген сұрақ төңірегінде ойланбай-ақ тіршілік 
кешіп келе жатқан шығар. Немесе, әлгі үш жігіт оны 
«құлқынның құлы– арсыз» деп бекер кінәлады ма екен... 

Шалдың шашы сол күні – анна жан тәсілім берген күні 
ағарып кеткенін де тірі пенде білмейді емес пе. Өң беті ішінде 
жұмбақ шалдың көңіл кілтін тек әлгі бір ән ғана табатын. Сол 
әнге құдіреттей табынушы еді ол. медеу тұтатын көңіліне. 
Өмірінің қуанышы да, жұбанышы да сол – қыз, сол – ән. 
айтқандайын ақбас шал әлгі барабаншының кім екенін сезе 
ме осы. Жоқ. Көптің бірі дейді оны. адамның аласы ішінде 
емес пе. адамдар бірін-бірі білмейтіндіктен де ағаттық 
жасай ма... адамдар сыр сандығында қандай жиһаздар барын 
білмейтіндіктен де күпіршілік ойлай ма бір-біріне. Ел сөзін,  
әлгі жігіттер құлақ-қағыс болсын деп барабаншының кім  
екенін біз айтсақ: ол – аннаны атып кеткен Балтабектің 
немересі еді.

1966 ж.
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«ЖҮРЕГІМНІҢ ТҮБІНЕ ТЕРЕҢ БОЙЛА...»

Бұдан бұрын хабарланғанындай, Семейде қазақ поэ-
зиясының Абай күні алғаш рет өткізілген еді. Оған ақын-
жазушыларымыз: Д.Əбілов, Ғ.Орманов, Ғ.Қайырбеков, 
Қ.Ыдырысов, Қ.Қайсенов, Т.Нұртазин жолдастар барып, 
осынау ұлы мерекеге өлең-жырлардан шашу шашып 
қайтқан. Төменде арнаулы тілшіміздің осы сапар жайлы 
əсері мен құлаққағыс пікірлерін ұсынып отырмыз. 

Басқаны қайдам, жыр құдайы – абай атамыз «Өлсем 
орным қара жер сыз болмай ма?» – деп неге күңірене жазды, 
деген сауал көңілімнен кетпейтін. Кейінгі толқын ұрпағыма 
артымда арманымдай аңсаған өлеңдерім, ғибратты сөздерім 
қалды, алдымдағы атпай қалған сары ала таңдарымды емірене 
еске алармысыңдар, дегені ме. Ұлыдан шыққан ұлы сөзді 
ешбір күш ғайып ете алмайды, қайта жылдар жылжып, тарих 
беті парақталған сайын жаңарып, жасарып, ғасыр жырына 
өз үнін қосады дер едік. Ендеше абай жыры, абай сөздері, 
абай бейнесін біз, біз ғана емес, барша халық мәңгі маздақ 
биіктен көреді, сол биікке шығарады. Жоқ, топырағы торқа 
ақсақал, қара жер сіз үшін сыз болмайды, ыстық та аялы адам 
алақанының жылуы мол. Ежелден ерін сыйлап ғұмыр кешкен 
еліңіз, рухыңыздан жылу алады, жылу береді.

Қазақ поэзиясының абай күні өтеді деген уақ – салқындау 
мезгіл болды. Бірақ әлгі ақын рухының жылуы қыж-қыж 
қайнатып алматыдан алып шыққан. Бұл күні қос алыпты – 
абай мен мұхтарды туғызған Семей жұртшылығы да көңілді 
әбігерде екен. астанадан келетін ақын-жазушыларды қарсы 
алу үшін аэропортқа лап қойды. алқызыл галстук тағынған 
пионерлер қонақтарды гүл шоқтарымен көміп тастады. Осы 
күні абайдың республикалық мемориалдық музейінде болып, 
музей директоры Қ.Тұрғанбаевтың абайдың көздері – киелі 
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үйдің жай-жапсары, жұмысы, болашағы хақында айтқан сөзін 
тыңдады. Бұдан кейін облыстық өлкетану музейінде болып, 
ленин атындағы бақшаға барды. Ескерткіштерге гүл шоқтарын 
қойды. 

Күз таңы бұл күні де жайдары мамыражай болып тұрған. 
Ірімтік-ірімтік ақша бұлттар Семей аспанында баяу қалқып 
жүр. Зәулім үйлер мен көшелерде «Семейге 250 жыл» деген 
ұран-плакаттар әлі де ілулі тұр. Тек мұны «Қазақ поэзиясының 
абай күні», «ақын-жазушыларға жалынды сәлем!» деген 
сөздер толықтыра түскен.

Қонақтарды Семей педагогикалық институтының сту- 
денттері қарсы алды. ақындар өлең оқыды, студенттер концерт 
қойды. Сол іспетті, жергілікті журналистермен де кездесу 
өткізілді. 

абай күнінің Семей қаласында өткен ең таңдаулы кеші – 
салтанатты жиналыс медициналық институттың залында өтті. 

Әрине, халық көп жиналды. Салтанатты мерекені Қазақ- 
стан Жазушылар одағының секретары Қ.ыдырысов жолдас 
ашты. Филология ғылымының докторы Т.Нұртазин абай 
творчествосы жайлы баяндама жасап, ақындар өз өлеңдерін 
оқыды. артынан үлкен концерт болды. 

Бұл күн ашық еді. Күзгі дала момақан. Ұшы-қиырын 
болжап болмайтын сахарадан сағыныштай сағым көлбейді. 
Сары бел, сары адыр, сары дала – кең дала. Бұл дала – абай 
даласы. алыстан, әлдеқайдан Шыңғыстау мұнартады. алыстан, 
әлдеқайдан «Қыземшек» мен мұндалайды. Жеңіл машиналар 
құстай ұшып келеді. Дала сонда да жеткізбейді.

Тельман атындағы совхоздың орталығы – Саржалға 
келгенде ұлы сәске болатын. ауыл тұрғындары мен орта 
мектеп оқушылары күтіп тұр екен. ашық аспан астында абай 
әндері қалықтайды. Осы бір қысқа ғана кездесудің қуаты 
айтып жеткізгісіз. Соңында келген қонақтар бар, барша қауым 
абай болмысының гимніндей естілетін – «айттым сәлем 
Қаламқасты» шырқады. Ұлы адамдардың бақыттылығы сол 
– атыңды әмсе еске алып, тебірене әсерленуінде ғой. абай 
бақытты. абайды дүниеге келтірген ел бақытты.
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Жыр керуені Шыңғыстың сілемдерін еркін аралады. 
абай жүрген жолдармен жүрді. абай өткен Шаған, Қарауыл 
өзендерінен өтті.

Қонақтар абай кіріп атын жазған «Қоңыр – әулие» тас 
үңгірде болды. абай туған ауылға – Қарауылға барды. Жалпы 
жоспар бойынша қазақ поэзиясының абай күніне арналған 
негізгі мерекелі сәт, ордалы орталық осы – Қарауыл болатын. 
Салтанатты мәжіліс кешке басталды. аудандық атқару коми- 
тетінің председателі р.ғабдуллиннің кіріспе сөзінен кейін 
ақын ғ.Қайырбеков абай творчествосы жайлы баяндама 
жасады. Бұдан соң, келген қонақтар, жергілікті ақын абайдың 
жерлестері м.Ибраев, тағы басқалар да еліне, жеріне, осынау 
мерекелі күнге арнаған өлеңдерін оқыды. аудандық халық 
театры қойған үлкен концерттің бүтіндей программасы – абай 
творчествосына арналған. Ертеңінде ақын-жазушыларымыз 
Жидебайдағы абай қыстағында болып, абай ескерткішіне гүл 
шоқтарын қойды, осындағы музеймен танысты.

Жидебайдағы абай қыстағы биікке орналасқан екен. айнала 
алақандағыдай көрінеді. Сонадай жерде үлкен Орда, кіші 
Орда қарауытады. Бұл жердің шоқтығы әлдеқайда биік. маған 
абайдың құдіретті жырларын дүниеге келтірген қыстаққа 
бұлайша келуіміз қораш көрінді. Бес-алты машина сау етіп 
келдік те, жиырма шақты адам қараңдап жүрдік. Жаным-ау, бұл 
қазақ поэзиясының абай күні ғой. Көзімді жұмдым: «Қыстақ 
қызылды-жасылды безендірілген екен деймін. Төбенің үстінде 
үлкен мінбе. Төбені айнала қоршаған жүздеген халық. Бір 
шеті анау абай қабіріне дейін созылып жатыр. Күмбірлеген 
күйі... Өлді деуге бола ма ойлаңдаршы... өлмейтұғын артында 
сөз қалдырса... мінбеге кәрі де, жас та шығып өлеңдерін 
оқыды....». Көзімді аштым: Бес-алты машина Жидебайдан 
асығыс құлдырап барады екен...

Қазақ поэзиясының абай күні Одақ көлемінде екінші боп 
(Пушкин поэзиясының күнінен кейін) өткендігі үлкен мәртебе. 
Бұл ретте Қазақстан Жазушылар одағының бағалы бастама- 
сына ыстық ықыласты лебіз білдіріп, қуана құптағанымыз жөн 
секілді. Бірақ,әрқашан да алғашқы дүниенің кейінгіге лұғат- 
ты сабақ боларлық кешірімді кемшілігі болатыны бар. Біз 
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төменде жыр мерекесін көре жүріп, көңілге түйген ойлары- 
мызды ортаға салмақпыз.

абай ауданының орталығы Қарауылда өткен салтанатты 
кешке әртүрлі мамандық иелері жиналды. Біз оларға:

– Қазақ поэзиясының абай күні өткізілуіне қалай қарайсыз 
және алдағы уақытта қандай тұрғыда өткенін қалар едіңіз?– 
деген сауал қойдық.

Бейсенов Нұрғали – жұмысшы: – Бұл бір керемет бастама 
болды ғой. Өте қуаныштымыз. Жақсы іс жалғаса бергенін 
тілер едік. Бірақ осы жыр мерекесі мынадай үйде емес, ашық 
аспан астында, көгалда өтсе. Тіпті ұлттық ойындар ұйым- 
дастырылса.

Оразов Нұқас – мектеп-интернаттың директоры: – Біз 
үшін абайдың Қарауылда туғаны бір қуаныш болса, поэзия 
күнінің де абай елінде өтуі одан да зор бақыт дер едім. Бірақ 
абай Қарауылдың абайы емес, қалың жұрт қазақтың абайы 
ғой. Ендеше бұл күнге республиканың жер-жерінен ақындар 
шақырылуы керек қой деймін. 

Бұл азаматтардың пікірін қуаттай отырып, шынында да 
осы әдеби шаруамыздағы жаңалық өміршең өріс алуы үшін, 
жалпыхалықтық мерекеге айналуы үшін алдағы уақытта нені 
ескеру керек, соған тоқталайық.

Біріншіден, қазақ поэзиясындағы абай күнін асығыс, 
аттың жалы, түйенің қомында емес, жер арқасы кең кезде, 
жадыраған жаз айында өткізсе жөн болар еді. Сол іспетті, бұл 
күнді әншейін баз бір өлең оқумен ғана тәмамдамай, бүгінгі 
таңдағы қазақ поэзиясының бүтіндей тынысын сипаттарлық 
жырдың дархан тойы, поэзиялық есеп, өлең бәсекесі, айтысы 
ретінде ұйымдастырса нұр. Иә, бұл күні кең-байтақ Қазақстан 
ақындары ұлы дүбірде бас қосып, бәсекеге түссе..., жүйріктен 
жүйрік озса. Иә, бұл күн мүшәйра іспетті, ауыз әдебиеті 
өкілдерінің айтысын бір басқа, бүгінгі жазба ақындарымыздың 
жырына бір басқа біріншілік белгіленіп, сыйлық берілсе...

Екіншіден, қазақ поэзиясының абай күні – жыр тойы, халық 
тойы. Демек, оған аудандық мәдениет үйі тарлық жасайды. 
Сайып келгенде бұл күннің жұртшылықты шақыру билетімен 
емес, қарапайым халықтың кең қатысуымен өткені ләзім. Бұдан 
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бұрын өтіп жүрген Пушкин күніне мыңдаған халық жиналып, 
михайловскіні дүр сілкіндірген тәжірибесі бізге де лайықты. 

алып абай туған жерде Қарауыл деген төбе бар. Ол көделі 
кең жазықтың дәл ортасында жеке дара оқшауланып, көз 
көркімен мен мұндалайды. Ол осынау сахараны қалғытпай, 
немесе бір сәт тыныстап жатқан даланы қарауылдап тұрған қас 
батырдай қасқаяды. маған абай өлең өлкесіндегі Қарауылдай, 
сол Қарауылдың үстіне шығып алып, «Жүрегімнің түбіне терең 
бойла...» деп жыр оқып тұрғандай сезіледі. 

Біз абайды тудырған Шыңғыс елі алдында тәжім етіп 
аттандық.

1968 ж.
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ОТ БАСЫНДАҒЫ ЕКЕУ

Суырылып шығып сөз бастап, екпіндей түсіп көш бастамаса 
да дүйім жұрттың қарасынан қалмай айғайшылап жүрген, 
аузын ашса жүрегі көрінетін қариялар лайымда елу емес, жүз 
жасай берсе екен деп тілейсің. 

* * *
– Бүгін түн салқын екен, иә?
– От жақсақ қайтеді?
– Өрт кетіп жүрмесе?...
– Судың жағасы ғой, қайте қояр дейсің.
– мынау ит тұмсығы батпайтын орман да қауіпті ғой. 

Шайырлы қарағайлар ұшқын түссе лап еткелі тұр.
– Е... қаншасы жанып қиратар дейсің. Көп болса 

Жалғызбеттің теріскейі өртенеді, одан әрмен май құйсаң да 
бармайды. Су бар екі ортада...

– Қызықсың, Тұреке, туған жер байлығына осылай немкетті 
қарауға бола ма екен. Осы табиғаттың әр түп ағашы өзіміздің 
игілік емес пе.

– ақылыңа рахмет, қауға сақалым. Білмей жүр едім, оң 
мен солымды таныттың. Бірақ осы самсаған ағаштардың бірін 
балтамен тық еткізші, кәне...

Олар от жақты. Сиырдың тілі секілді ұп-ұзын қызыл жалын 
сумаң қағып, түн түндігін тілгілейді. Таудың тымырсық кешінде 
от басындағы екеу әңгімесін жалғай берді. Оқта-текте қызыл 
кеңірдек боп дауласып та алады. Сөз саптастарына қарағанда 
бір бұл емес, бірталайдан бері кездесіп жүрсе керек-ті. 

– мен өзі жетім өскен адаммын. Әкенің де, шешенің де 
мейірімін көргенім жоқ. Сондығы ма, ата-ана десе іші-бауырым 
елжіреп, ішкен асымды жерге қоямын.

Екі немерем оқуда. Ендігі арманым, ақ тілегім сол 
тоташтарды жеткізіп, адам ету. мені де, әкесін де, асырамай-ақ 
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қойсын, ел қатарынан қалмай өз несібесін өзі тауып жесе, еліне 
пайдасын тигізсе бопты.

– Е...е-й, замандас-ай, қасқырдай-қасқырдай үш ұлым бар, 
үшеуі үш жақта. Көк тиынын көрсетпейді. Қайта ертеңді кеш 
сабылып мені қажайды, қара сиырдың қатығына қарап отыр 
дей ме, айрандай ішіп, күбідей пісіп кетеді мұндарлар.

Қушық, қара бұжыр кісі ауыр күрсінді де, оттан шала алып 
темекісін тұтатты. 

Екінші адам отты көсеп-көсеп, қу бұтақтың үш-төртеуін 
тастап жіберді.

Өзен беті қарауытып, оттың сәулесі шалған кей толқындар 
жанып жатқан секілді, қып-қызыл. Әндеткен маса түтінге 
беттей алмай ызың қағып отқа қақталып отырғандардың 
қыр желкесінен тиіседі. Шегірткенің бірқалыпты шырылы, 
құлақтан ызың етіп өте шығатын ұшқыш монтаны қоңыз ендігі 
тізгінді өздері алған секілді. Сонада Тасшоқының бауырында 
мамықталып тұман шөгіп жатыр. Табиғат бусанып, маужырап, 
қалғып тұрған секілді. Сібірлеген мұнар көңіліңді әрі майда, 
әрі тәтті күйге бөлейді. Таудың іші қоңылтақсып, мына 
тыныштыққа мойын ұсыңғысы, көңгісі келмейді білем, оқта-
текте елік әуп етсе есі шыға қайталайды ол дауысты. Бейсауат 
үнге әбден сыралғы боп көмпістенген от басындағы екеу 
тіршілік хақындағы әңгімесін әсте үзбек емес. 

асықтай иіріліп жатқан қойлар ит-құсқа алдырмай бағып-
қағатын қамқор иелері барын сезе ме, бырт-бырт күйсеп бейбіт 
жусайды. Екі шал әңгімесін жалғай түсті.

– Ой, бұл бас не көрмеді. Жексен, – деді Тұрлаусыз, – Қой 
соңындағы салпылдақ жүріс кімге опа беріпті?

– апырай, Тұреке-ай, тым-тым түңіліп кетпедіңіз бе? Көзің- 
ді шел қаптаған ғой, әйтпесе дәулетің кімнен кем. Бағзыда, 
тіпті сонау мойынсеріктен бастап аузыңызды қу шөппен 
сүртуші едіңіз, енді не жорық. Әйтпесеңше ауылда төрт үйің 
тұр күңгіреп. алмаған нәрсе жоқ, сенде бар ол-пұл бүтіл 
Шәңгіштай ауылында жоқ емес пе. айына екі жүз қаратасың, 
оншақты ұсақ малдарың бар. Кәссіде неше жүздің жатқанын 
құдай білсін. Жоқшылықтың заманы өтті ғой. ризамын 
заманыма, ризамын. 
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арпа көже ішейін деген асым ба еді, сексен көрейін деген 
жасым ба еді, – депті ғой баяғыда біреу. алпысты асып, жетпісің- 
ді алқымдап қалдық. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған 
заман ғой бұл, таупиығы үстем бола берсін деген ақ тілеуден 
өзге қандай өкпе-назым болмақ. Пейіліңді тарылтып, апшыңды 
қуырма, Тұреке. Қартайғанда кәрі бозжорға шықса мерей, 
қазымырлық ақсақалдық басымызға ұят іс. 

– Жоқ-ау деймін тіпті.Тапқан-таянғаның ішіп-жеміне 
жетеді, ол рас. Бірақ арқаң кеңіп, бел жазып көсіліп дем ала 
алмайсың.

– Пенсияңды алдың ғой, жатпаймысың.
– И... и, и, Жүке-ай, Жетпейді ғой сол, жетпейді құрғырың.
– апыр-ай, Тұреке, пендешілдік неме керек. Кемпір екеуі- 

ңе артығымен емес пе, дүниеге пәруана болғаныңыз-ау. Өз  
басым қойды ақшаның жоқтығынан емес, тыншымның жоқ- 
тығынан бағып отырмын. Беш тиын төлемесе де пенсияммен 
жүре берер едім. Ет үйреніп кеткен-ау, қол қусырып қарап 
отыруға дәтім шыдамайды.

Жүкең рабайсыз қимылдап орнынан тұрды. Өзінің ежелгі 
саспас жүрісімен аяңдап барды да, бір құшақ бұтақ сындырып 
әкелді. Отынды жалмап жұтып жатыр жалын, қанағат тұтар 
сыңайы жоқ. «Әкеле бер, бере бер, мынауың аз, төтеп бере 
алмайды» дегендей шалқып, балқып гуілдей жанады.

– Уа, Жүке, айтқандарыңның бәрі қонымды. Сайдақ 
аттай шауып бара жатқан уақытқа ілесу үшін қисапсыз ақша 
керектігін есіңе салайын. Ия, жарқыным, өзіңді-өзің қаншама 
тежеп, алдап-сулап, пайымды ұстағаныңмен көмекейің күпсе 
қардай көп дүниені керексінеді. Бұл – бір. Екінші, агәр кәссіде, 
яки сандығыңда мақсұт тұтар, көңілге тоқ санар ақшаң болмаса 
қыбың қанып шәй іше аласың ба? 

Тұрекең шыдай алмай орнынан тұрып кетті. Үстін қағынып, 
қақырынып –түкірініп киіз үйіне беттеді. Әлгінде ғана үстеп 
қойған от, бұтақты жалмап-жұтып қарауытып сөнуге айналған 
еді. Жүкең қайтып жаққан жоқ. Қоңсыласы Тұрекең мен оттан 
белгілі бір ұқсастық тапқандай іштей тынып, үнсіз отырып 
қалды.
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Тұрекең болса мынаны ойлап барады: «Құдай қосса қоңыр 
тайыншаны өткізіп, осы айымның жалақысымен кәссіге 
салсам без жүзге барып қалады. аздау... аздау... Оңбай кеткір, 
әлгі үшеуі (ұлдарын айтады), міндетті отыз теңгелерін неге 
жолдамай жатыр. Тағы да сельсоветке шақырт дей ме». 

ал, Жүкең мынандай ойда отыр еді: «Ия, пендешілдік те... 
Қанағатсыздық.. Өзі тойса да көзі тоймай бар өмірін итініп, 
байлық жинау кәсібіне сарп ететін Тұрекеңдер тас кенеше 
жабысып қалмайды-ау, қалмайды. Тұрекеңе не жетпейді екен 
тәйірі». 

Тау ішін қалың тұман басты, дымқыл бу бүркеді. Жүкең 
орнынан тұрды да, қотанға беттеді. 

* * *
Қара суыр секілді, «інін бері қазады десе – кері қазатын», 

тапқан-таянғанын баршатышқан іспетті екі ұртына жиятын 
дүниеқоңыз да бар. май шайнаса тас шайнағандай сезінетін 
ондай пақырлар өңешін ыс боп тұтқан мешелдігі мен 
мешкейлігінен арылғысы келмейді-ау. Тек ұзын-сонар тарих 
көшіне ілесе алмай өзегін өрт жалап, шалдығып қана қалмақ.

мұндайларды тезірек құрыса екен деп тілейсің.

1969 ж.
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ЖАСТЫҚ ОТЫ

Түн ортасы болып қалса да трактор үні толастар емес. 
арқыраған даусы жақпар тастан тақия киген көгілдір шоқы, 
терең шатқалдармен үн қосып, түн тылсымының мазасын 
кетіріп тұр. Бұлақ сылдыры мен түн құстарының үнін жым-
жылас жұтып қойыпты да, таудың түнгі еркіндігін бір жола 
өзі билепті. Жарқыраған қос жанары түн қараңғылығын, тір-
кеудегі бес дүзді плугы сары беткейді тіліп барады. Жылдар 
бойы қамшы тимеген құр аттай боп тусырап жатқан 
«Шыбарағаштың» жон арқасын сыдырып жүр трактор. Сары 
шапанының тысы аударылып, әдібі сөгілген «Шыбарағаш» 
жазығы әлде де болса дес бермеймін дегендей плуг дүзіне 
жармасып, «қара тұлпарды» ышқындырып қалады. мұндайда 
мұнарланған ұшпа таулардың иығы зырқ ете түседі. 

Ұйқы ұялаған екі көзін кезек уқалаған Нұрахметтің есі-
дерті артында. мотордан келген жылу, бір қалыпты трактор үні 
еріксіз ұйқысын келтірсе де шыдап отыр ол. Бір ауық ыңылдап 
әдетінше ән айтады, енді бірде қиял қанатына мінеді. 

рычагпен алысқан Кәдірхан темекісін құшырлана сорып, 
біресе алға, біресе артқа сергектікпен көз тастайды. Жарты-
лай ашылған кабина есігінен ескен жайлау самалымен тыныс-
тап та алады. Оқта-текте:

– Бауырым, ұйқың келді ме? аздап мызғып алсаң қайте-
ді? – деп, Нұрахметке тіл қатқаны болмаса, көбіне үнсіз. 
Ондайда Нұрахметтің ұйқысы серпіліп:

– Жоқ аға, тоқтамайық. аз-ақ жер қалды ғой. Таң атқанша 
бітіріп тастап, ойға бірақ түсейік, – дейді. 

Тың көтеріп жүрген бұл жер аса сақтықты керек ететін. 
Жертомар, жертас деген мейлінше көп, байқап отырмаса 
лемктен лемк қоймай сындырып кетеді. Бағана плугтың 
беседкасы сынып қалды. Содан бері автоматқа сым жалғап, 
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кабинадан басқарып отырған Нұрахмет. Одан басқа лаж жоқ 
еді. Таудың қия жолымен елу шақырымдағы ауылға барып 
келгенше, ақырғы боразданы бітіріп тастауға болатын. Осыны 
ескеріп істеген әдістері еді бұл. 

Бұрылыстардан өтіп, жазыққа түскенде Нұрахмет ойға 
бататын.

... ала жаздай осы Шабанбай жайлауында трактор шөп 
машинасымен шөп шапты. Шабанбайдың жайсаң шабындығы, 
асау бұлақтары, аспанмен таласқан құзар шыңдары, осынау ит 
тұмсығы өтпейтін қалың орманы Нұрахметтің балаң қиялшыл 
көңілін қиян-қияға жетелеп, туған жерге деген сүйіспеншілік 
сезімін арттырған-ды. Демалыс бітіп, оқу басталғанда қимай 
аттанғандай еді. Ұшқыш болсам деген арманы үнемі бір биікті 
аңсататын оған. астық пысып, он бес күндік практикалық 
жұмысқа келгенде де қимасы – Шабанбайға, Тасшоқыға 
қарағыштай берді. Енді бір барсам, күзгі келбетін көріп, көгілдір 
шоқыларына шықсам деген өзгеше бір сағыныш билеп жүрген. 
Нұрахметтің бұл тілегі де орындалды.

– Шабанбайға тың игеруге трактор шықпақ. Соған көмекші 
керек. Қазір адам күші аз, көбі қырманда. Қане, қайсың барасың? 
Бұл өзі жазда трактордан емтихан тапсырғанда үлкен көмек 
көрсететіндей білім береді, – деген жетекші Қасымжомарт 
Жарқынбаевтың сөзін:

– мұғалім, мен барамын! мені жіберіңіз, – деп, алақайлай 
қарсы алды Нұрахмет.

міне содан бері бір апта уақыт өтті. Жердің ақыры бүгін 
түнде бітпек. Нұрахмет өстіп ой үйіріміне сүңгіп отырғанда 
трактор сылқ ете түсті де, ытқып жөнелді алға. Нұрахметтің 
оң қолы кеудесінен айырылып қалғандай болды да, сым темір 
ораған алақаны дыз ете қалды.

– Тоқтат аға! Тоқ... – деген ащы дауыстан Кәдірхан кілт 
тормоз берді де жалт бұрылды. Плуг тіркеуден ағытылып 
қалған екен. автоматқа байлаған сымтемір Нұрахметтің қолын 
сірестіре тартып, жарты кеудесін трактордың артқы терезесінен 
тысқа шығарып жіберіпті. Кәдірхан дереу тракторды шегіндіре 
қойды. Сымтемір босап сала берді. Нұрахмет:
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– Жанымды шығарып барады! – деп, саусағына оралған 
сымтемірді жұлғылап жатыр. Соның арасынша қан сел боп 
ақты. Сымтемір көп әуреден, қатты қиналыстан кейін ғана әрең 
алынды. Үш саусағын қиып кеткен екен.

Кәдірхан күн шыға Нұрахметті Катонға да жеткізді, 
жанармай да таусылды. 

Үш саусағынан айрылған Нұрахмет қатты толқыды. ала 
құйын көңілін кластас достары кеп жұбатып кетеді. Жатса да, 
тұрса да ойлайтыны: «Шынымен-ақ кем болып қалғаным ба? 
Қас қылғандай оң саусақтарымды кескенін қарашы, жазуды 
қайтып жазам? Қош, бала көңілімнің қиялы – самолет! Қош, 
гармоным! Япырау, шынымен-ақ гармоныммен, сүйікті 
гармоныммен қош айтысқаным ба? Жалғыз саусақпен тарта 
алам ба?

Өстіп қатты уайыммен, толқып шықты ауруханадан 
Нұрахмет.

* * *
Кеш. ауылдың күзгі салқын кеші. Әр жерде ала-шабыр 

қар ағараңдап, қыстың елшісімен дегендей қоқан-лоқы жасап 
жатыр. ауыл клубында бүгін үлкен жиын. Ұлы мереке – Октябрь 
мүшелігіне арналған кеш өтіп жатыр. Екі жүз орынды клуб 
ине шаншар жер жоқ, шат көңілді ауыл тұрғындарын нығап 
алыпты. Екі жақтауын қызыл пүліш шымылдық көмкерген 
сахна ортасында президиум столы. Ол да қызыл пүлішпен 
жабылған. Стол басында қаз-қатар отырған ел таңдаулылары, 
еңбек озаттары. Олардың ең жасы төртбақ, кең маңдайлы, қара 
торы, он алтыдан жаңа ғана асқан бала жігіт. Ұялы көзін залға 
мағынамен тастайды. Бұл – Нұрахмет болатын. ауруханадан 
шыққанда жүзін уайым кірбіңі торлаған еді. Қазір оның табы 
да жоқ, гүл-гүл жайнайды. мерекеге арналған баяндама 
бітіп, орақ науқанында өрен де, ерен еңбегімен үздік шыққан 
механизаторларды наградтады. Облыстық советтің депутаты 
Зәбила алпысова:

– мемлекетке астық тапсыру, тың игеру жұмысында сүбе- 
лі үлес қосқан Нұрахмет Шабатаев «Тыңның оныншы орағына 
қатысушы» значогымен наградталды, – дегенде Нұрахметтің 
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бетінде қан ойнап, қысылып қалды. Клуб ішін шатыр-шұтыр 
соғылған алақан даусы аса бір ризалықтан туған үн кернеді.

мерекелік концерт артынан жастар биге қалысты. Клуб ішін 
ерекше шабытпен тартылған музыка әуені, ұршықша иіріліп, 
шыр көбелек айналған жігіттер мен қыздар шаттық думанына 
айналдырды. аса бір әсем үн, өзгеше шеберлікпен гармон ойнап 
отырған – Нұрахмет еді. Оның гармонь түймесінде көз ілеспей 
жорғалаған жалғыз саусағы ғажап шеберлікпен музыка тілін 
дәл басып, өз икеміне біржола көндіріпті. Құлаштай созып, 
құйқылжытқанда ауылдың мақпал түнін қақ жарып, аспан 
төрінде қалықтап, жұлдызбен тілдескендей. Жалғыз саусаққа 
қуат берген жастықтың оты құдіретті музыка үніне ілестіріп, 
Нұрахметті де аспан төріне алып кеткендей.

Нұрахметті шексіз бақытқа бөлеген де, гармонды жалғыз 
саусаққа бағындырған да, арманын арманмен жалғап, ертеңге – 
нұрлы болашағына имендірмей қадам бастырған да жастықтың 
оты, сол оттың қамқор көрігі – өскелең өмір, өрім достары еді. 

1969 ж.
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ЖЫЛҚЫ ТУРАЛЫ ЭЛЕГИЯ
Венгер мәдениетінің Қазақстандағы күндері қарсаңында

Аударма

Чоори – венгердің көрнекті ақыны, əрі публицисі. Ол 
1930 жылы шаруа семьясында туған. Алғашқы өлеңдер 
жинағы жиырма бір жасында жарық көрді. Чоори өзінің 
талантын проза саласында да сынап жүр. Өскен, өркейген 
Венгер елі мен жері хақында тебірене жазады. Біз бүгін 
жазушының көлемді лирикалық очеркінен үзінді жариялап 
отырмыз.

* * *
Қайда екен, қайда, әткеншектегі ағаш аттар: аққұла, торы, 

ақбоз, сүмбіл аттар?! Қане, кім айтар, қандай ғана тебінде 
айналды? лаци, сен бұдан бірнеше апта бұрын: жәрмеңкенің нақ 
ортасындағы ерттеулі тұрған аттар қайтадан қимылға көшеді, 
сен соған мінесің де, қайыс тізгінді шаужайға алып, құмардан 
шыға шабарсың, – деп мылжыңдаған сөздеріңнің дәм-тұзы 
жоқ екен-ау, көрсетші кәне, ағаш аттардың шынылы көзі түнді 
жара жылтылдап қайда, қай қоймада қамаулы? Жәрмеңкеден 
бұрқыраған тозаң мен жолдан ұшқан шаң көміп, тар қапаста 
жатқан шығар қор болып? Әлде сол бір аяулы ағаш аттардың 
басын қиып түсті ме? Әлде, олардың ойнақшып тұрған ағаш 
тұяқтары отқа күйіп қалды ма? мүмкін... мүмкін сол аттар 
күлге айналып кеткен шығар? мүмкін одан ұшқан көк түтіннің 
иіс-қоңысы сейіліп кеткен де шығар-ау?

мен кенеттен, тұяқтан шыққан ашқылтым, ыстың иісін 
сезгендей болам. Жәрмеңкенің қайшалысқан тірлігі ортасында 
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дүкеннің есігін айқара ашып, қыңыр мойын, қушық төс ұсташы 
С. ағай атылып шығар еді. Теріден тіккен алжапқышы бар С. 
мерекедегідей әбігерге, улап-шулаған жұртқа, тіпті, бұдан 20 
жыл бұрын алып кеткен өз өліміне де алаңдамастан, әкемнің 
қаз мойын атын тағалап еді-ау көзімше. Иә, бірде ағайымыздың 
үйіне жол тартып бара жатқанда ол шегелеген тағаның ұшып 
кеткенін де білем. Бәрі де артта қалып барады...

Қандай ғана ғажап күш жасай алады: бағзыда-ақ өліп 
қалған ұсташының жойқын жұдырықты қолы мен алтыбатпан 
балғасынан туған айқай-шу әрі ашу-ызаға, кекті кесапатқа 
толы гүрсіл-гүрсіл үндерді, от өрген күндерді? Иә, иә... оның 
құдыретті үнін монтаны қоңыздың құлақ қажаған ызыңы 
басты. Егер мұрныма отқа күйген тағаның ашқылтым иісі келіп 
жатса, қандай ғана пенде менің сезімімді, ауыл қыздарының 
шашынан мүңкіген әтірменен арбап алмақ. 

Кім айтып бере алады, әткеншек ағаш аттар қайда ғана 
құрып кетті? Қайда қазір, алқызыл жалды әкемнің аты? Қайда 
қазір, арқыраған даусы елең-алаңнан ұйқыңды шайдай ашып, 
тозақты батпақта мықшиып жатқан арбаны сүйреп шығаратын 
аруақты жылқылар? менің осы іспетті тәтті елестерімді қар 
бүркеген дала тұмшалап тастайтын. менің осы секілді арғымақ 
қиялдарым өз-өзінен мұңданып, сол қыстың ақпан күні шуағы 
астында жарқырап жатқан қысқы далаға шапқылап кетіп 
қалатын.

Қайда екен, қайда, шанаға шегілген ақмаңдай арғымақтар? 
апыр-ау, әр үйдің қақпасынан тұра ұмтылған месер балалар- 
дың атқылаған қарлары, сауырына тиіп, лағылдай ағып, бірте-
бірте ери, сорғып ұшып жататын еді ғой.

менің көшелерімнен, менің шанаммен, менің ақтаңдақ 
жолыммен әлі де... әлі де ағызып өтер сол аттар. Бұл елес. 
Достар-ау, егер «ал!» деген сөзді естісеңіздер сендерді де осын- 
дай дел-сал хал басады емес пе. Сезбейсіңдер ме, білмей- 
сіңдер ме, қанша мыжғыласақ та ана тілдің мысқалы күндер- 
дің күні қайтадан жаңғырып, салтанат құратын. О, мен сол 
мезетте: жер, жел, су, нан, құдай, түн ... секілді сөздерді 
естігендей болам.
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мен ешқашан да орындалмаған балалық шақтың балаң 
қиялдарын есіме ауық-ауық ала беремін. Ол арман-қиялдардың 
ішінде жылқы да бар еді. мен өзімнің ерігімде атым болуын 
өне бойы көксеп жүрдім. Иә, сонда мен туыстарымның 
емес, тек қана өзімнің арғымағым болуын тіледім. Тіпті, осы 
қиял, осы үміт ересек тартқанда да бәсеңдемей, қайта қаулай 
түсіп, астымдағы арғымаққа қос қанат біткендей болып көк 
зеңгір аспанда ұшып жүргендей сезінетінмін. ал, мен үшін 
аспан жақындап, ат алыстай берді. мен үшін ат мінудің өзі 
бостандықтай елестейтін. мен үшін шексіздік төрт аяқтан 
қарсыма-қарсы шауып келе жатқандай-тын. Дәмелі көңіл 
көгеріп барады.. Көксеген көңіл сарғайып барады.

Бұл не?
Түн түнегі тұтқиылдан келді; түн сонымен қатар нөсер 

селіне ұласты. Көзге көрінбейтін тас қараңғы. Жермен 
тұтасқан аспанның әйтеуір бір шетінен қуыршақ театрындағы 
таяқшаға байланған алқызыл сайтандар іспетті найзағай 
секектейді. Бірақ «сайтандар» түн қараңғылығын сейілт- 
пей қайта қоюлата түскендей. Сол түннен бермен отыз жыл 
уақыт өткен екен. мен әкемді көріп отырмын, әне арбаға мініп, 
көрші ауылдан қайтып келеді. арбасына тиеген шырын құятын 
дәу күбісі бар. Жауын тағатсыз сорғалап, күбіні де, жолды да 
суға малшыған. Барған сайын ылжыраған жолға аттың тұяғы 
кірш-кірш кіреді. Жо-жоқ, селді түн аттың тұяғына тұсау бола 
алмақ емес, әне қасқая тартып барады.

мынадай топан су қаптаған түнде – қақыраған қапасты 
жойқын түнде адаспауға бола ма? Әкемді састырған алда 
еріксізден-еріксіз басып өтетін екі бірдей көпір еді. Не істеу 
керек? Нөсердің толастауын күтіп, таң атқанша тұра берудің 
жөні жоқ. Сайып келгенде жауынның бәсең тартуына кімнің 
көзі жетіпті. Бәрі-бір үмітсіз дүние. мұндай жағдайда 
көзді жұмып, көлге секірер батылдық қана жол таба алмақ. 
Әкем атын шаужайлап еді, үлкен сенімді сезді ме, көпір 
тақтайларын аса сақтықпен басып ілгері тартты. Әрбір он-он 
бес метр сайын бейне бір құм үстімен зілдей ауыр жүк тартып 
барардай аялдайды. Сақтық, байқампаздық бәрі-бәрі тоғыса 
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келе түн қойнында сүңгіп жатқан көпірдің қай маңда екенін 
тұспалдатады. аттың түйсігіндегі бұдан бұрын сан рет өткен 
шағы және тақтайға деген тұяқтың дыбысы әлі де көмескі тарта 
қойған жоқ. Ол осы көпірмен өне бойы өтіп жүргенін біледі. 

аттың қуатына тәңірдей табынған тек менің әкем ғана ма? 
Кім біледі, мынау итіс-тартыс дүниеде адамзаттың жылқы 
деген жануарға қанша рет сенім жүгін артарын. Бүкіл тарих 
жылқымен бірге өсіп, бірге қайнасқан. Құлағыңды түр де қара: 
ерте дүниелік халықтың бәрі-бәрі де аттың жалында тіршілік 
еткен. Қаңбақтай көше қонып жүрген корольдар аттың арқасы 
болмаса қайтер еді? Қауқары жоқ корольдар желдің өтінде, 
даланың төсінде қаңғып, ажалынан бұрын жер жастамас 
па? миллион–миллиард жылқының тұяқтары-ай! Сені алып 
жүрген не? Күш пе? рух па? адам жылқы мінезді дейтіні тегі 
рас. Сондығы болар, ер басына күн туып, қысыл-таяң шақ 
таянғанда иесін иенге тастамай ажал аранынан ала қашқаны. 
Қияметте тұрған сәтінде ричард-III жау қолынан құтқарғанда 
«Жарты патшалығым – аттың садақасы!» деп мінәжат тұтуын 
Шекспирдің егіле жазғаны есімізде болар? мен әсіресе, сурет, 
өнеріндегі символизмді жақтырмаймын. Бірақ Янош Торнли 
салған бір кездегі венгрлердің өз тағдыры іспетті, өлмелі атты 
көрген сайын өз бойымдағы екі ұдай пікір, екі ұдай сезіміне 
мәңгі-бақи көмескіленбейтін жылқы бейнесін мүсіндеді.

Қай-қайда қарасаңыз да жылқыны кезіктіресіз. Сіз жылқы- 
ларды кең төскей жайлаулардан да, кең алқапты егіндіктен де, 
ұрыс майданынан да көресіз. Көрген сайын оған деген махаббат 
оты лаулай түседі.

Осыдан үш жыл бұрын ауыл шаруашылығы кооперативі- 
нің бірінде уақытша керексіз деп тапқан да, бар жылқыны 
жинап-теріп Дунай өзеніндегі, шағын аралға өткізіп жіберген. 
Жаз айында шөп-шаламды талшық етіп, күз түсе ашығып 
қалған соң сабан жабылған қораға қуып әкеледі. Іші бұраудай 
жылқы шатырдағы сабанды жейді. айтып-айтпай не керек, 
әбден арықтаған аттардың қу сүйегі көктемге әрең ілінеді. Көбі 
қырылады. 

мен сонда ашу-ызадан ішім қайнаса да, қолымнан еш нәрсе 
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келмейтініне, дәрменсіздігіме налыдым. Не болып жатыр бұл 
пәниде? Осынау сорлатып жатқан соғысы жоқ мамырсыған 
күнде басқа ұрып бақандайтындай не жазығы бар? Талан-
тараждық? Салқынқандылық? Қайғы ма? Жер жетпей ме? 

артық сән-салтанатқа менің жаным қас, әйткенмен, 
атыңнан айналдым, жылқы түлігімен адамша қоштасуымыз 
керек қой. мал ашуы-жан ашуы емес пе! Біздің жылқы түлігін 
қырып-жоймай дұрыс қоштасуымыз өз-өзімізді сыйлап 
бағалағандығымыз дер едім. меніңше, уа, жамиғат, сіздердің 
қазіргіше «қоштасуларыңыз» ақылға қонымды емес. ал мен 
болсам жылқылар үшін, мәңгі есте қалу үшін жұмыр жерді шырқ 
айналдыратын мерекелі күн белгілер едім. Қазіргі қылығымыз 
қоштасу да, мереке де емес. Құдай-ау, жұмған аузымыз 
ашылмай отыр ғой. мүмкін былай дейтін шығармыз: біз жаңа 
дәуірдің, жаңа мезгілдің алапат күшіне сеніп отырмыз, мұқтаж 
емеспіз жылқы күшіне. апыр-ай, соншалық өткенін ұмытқан 
қатыгез бе едік. Ойбай-ау, күні кеше ғана табынғанымыз төрт 
аяқты арғымақ емес пе?! 

ақындар жылап отырып жыр жазса, суретшілер оның Ұлы 
сүлдесін біздің ғасырдың маңдайына ойып салуы керек, әмбе 
сол жыр мен суреттен түн түнек арасынан адамдарды арқасына 
салып алып, қап-қара жалы сусылдай зулап келе жатқан 
жылқының бар болмысын, бар қайғысын сезетін болайық.

1969 ж.
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ЖҰЛДЫЗ ЖАУҒАН ТҮНДЕР-АЙ...

Как я буду лежать в могиле один, 
Так и сущности я и живу одиноко. 

А.П.Чехов. 

I. Қыс-қыз

айдала аппақ қар.
айнала ақ түтек боран, сеңдей сірестіріп қасаттап тастаған 

ақсіреу кіреуке, қарасаң көз қарықтыратын шаңқай бел-
белестер әлдеқайда... алысқа бірін-бірі қуа жарысады, ербең 
етер тіршіліксіз салқын бедірейген қарлы адырлар ұлы өмір 
шуылынан бейхабар – айқара жамылған ақша көрпесін бұйығы 
бүркенеді: табиғаттың күні кешелер ғана маздаған тіршілігіне 
мекен-жай болған жазира жоталар өлім тыныштығына бой 
алдырған да, дүниенің бар қызығынан әбден жалыққан 
құмарпаз адамның жалқы сәт талықсып кетерін еске салғандай 
болады; күн таласа шыққанда осынша қайғы жұтып, қар 
тұтқында жатқан бейкүнә аязды аймақ мың-миллион күміс 
ұшқындарын сәулелендіріп, тоғыз қабат торқа астында 
қалтыраған Жер-ананың ертең туар базарлы шағының үміт 
отындай жарқырайтын; бүгін аспанды саңлаусыз тұтастыра 
жауып тұрған сұмпайы сұр бұлт қарлы жота-қыраттарды осы 
сұлулығын қызғанғандай тартып алып талақ тастапты; көкжиек 
жоқ; аспан да. байтақ өңір де ақ-сұр; жер жоқ: бір өңкей бой 
суытып, жүрек сыздатар сіреспе қар, еріксіз жалықтырады, 
еріксіз жалғызсыратады, жүз жылға бір-ақ қартайып кеткендей 
қажытады: құлазыған осына бір түске, бір мінезге қарап тұрып, 
көңіліңді аяныштың аязы буып, ботадай боздап жылағың 
келеді; ботадай боздап жылап тұрып, жаратылыстың осынша-
лық қатыгездігіне налығандай әлемдегі бүкіл жақсылық пен 
жамандық атаулыдан безінесің; ақша қардың ортасында меңдей 
қарайып тұрған біздің трактор – аппақ дастарханның үстінде 
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жорғалаған қоңыздай-ақ қауқарсыз; елден шыққанымызға екі 
күн, барар жеріміз сонау көрінген ақ таудың ар жақ етегі – онда 
біздің ауылдың ала жаздай дайындаған пішені бар; соны тиеп 
қайтуға барамыз; біз – үшеуміз: тракторшы және менімен тағы 
бір көмекші; мен кабинадан оны-мұны салатын темір жәшіктің 
үстінде артқа қарап отырмын; астымнан аязды күнгі темірдің 
ызғары өтеді; шолақ қара тонның жағасына мойнымды тыға 
түсіп, әлгі көрініске – өлі көріністен көзімді алмай телміріп 
келемін; мен қарайтын басқа ешнәрсе жоқ. –айнала аппақ: біз 
бәріміз үнсіз, қасат қарды қақ жарып, бір қарқынмен, бір 
бағытта келеміз; менің достарым не ойлағанын білмеймін, 
әйтеуір бозарған жүздері мұңға лайық, өзгеше көндім, өзгеше 
жуас, қайтпайтын сапарға аттанғандай халде; ал мен болсам, 
мынау ұшы-қиырсыз бүйрек-бүйрек қарлы адырлардың 
үстіндегі қыбырлап тыныш таппайтын өмір жайлы, суық қысып 
ыңырсып қор болар жер жайлы, көзден де, көңілден де шеттей 
бастаған мұңсыз-қамсыз балалығым жайлы ойлаймын; неге 
екенін білмеймін, осы қу мекиен айдалада жападан-жалғыз 
қалып қойғым келеді; қалып қойып анау аппақ кебін қардың 
үстіне ақпен табандаған қара пиманың 42-ші размер ізін тастап, 
мәңгі тымық, мәңгі суық шексіздікке, алдыңғы күнім белгісіз 
бозаң жолға шыққым келеді; мейлі жалғызсырайын, мейлі қар 
басып үсіп өлейін, мейлі азынаған қысқы өңірдің аш қасқыры 
жеп кетсін – ойыма алған дел-сал, ұйқылы-ояу қатал да 
қайырымсыз сапарға аттансам деймін; өйткені бұл менің кіндік 
қаным тамған туған жерімнің жетімсіреген бір пұшпағы; 
ақшағыл тауға өрлеп келеміз! Тау таусылар емес, күн түнге 
ойыса бастады; аспан сұмпайы бұлттан азаттана бастады; біз 
әлі ләм деспеген томаға тұйық отырмыз; көзіміз ояу, көңіліміз 
ұйқыда; мүмкін қай-қайсымыз да мен ойлаған ойға шомып, 
өмірге неге келгенімізді, ал келген екенбіз, неге ғұмыр кешіп, 
тек күніміз үшін ғана тыраштанатынымызды егіле еске алған 
шығармыз: мүмкін. біз аппақ қардың үстіндегі көктемдегідей 
жапырағын жайған әлі жас, әлі арманшыл, әрі күнәсіз көк өрім 
үш қайың шығармыз: қазіргі жүрегімізден шыққан сағыныш- 
тың, өкініштің, белгісіз, бұдан бұрын еш жерде, ешқашан 
айтылмаған мұңлы да сырлы әннің қалтырап барып, сыңси 
айтылуы – сол ақша қардың үстіндегі аққайыңның сұп-суық 
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жел тербегенде шыдай алмай жылауы шығар; біз бұл ғаламда 
трактор гүрілінен өзге жан жарылқар үн естіп, көз суырар 
қардан басқа ештеңе көріп бой мұздатар суықтан басқа түкті де 
сезініп келе жатпағанымыз рас; ымырт жабылған сайын 
осының бәрінен – аппақ болып көсілген көріністің өзінен 
айырылдық; ендігі мезетте бұлттан тазарған аспан жұлдыз-
таналарын тағынып, сылана бастады; біз бәрібір үнсізбіз; 
ауызымызды ашсақ болды қырқысып-төбелесе жөнелетіндей 
қауіпті де қаныпезер отырыс; аспанға қарады; сансыз жұлдыз- 
дар жымыңдайды – бір сөнеді, бір жанады; трактордың жарығы 
түн-түндігін тілгілеп, сонау ойда болар-болмас жылтыраған 
жетім сәулені іздеп барады; соған асығады, жамырап табысқысы 
келеді; ол – бөтен ауылдың сиыр фермасы, қондырса соған 
түнемекші; көкке қарады; жұлдыз ақты, қайда түскені белгісіз, 
әйтеуір бізден алыс... маған қаракөк аспандағы жұлдыздар 
жауып тұрғандай сезілді: фермаға келіп жеттік; ешкім қарсы 
алған жоқ, тракторды сөндіріп, суын ағыздық: үйге кіргенде 
орта жастағы әйел мен еркек қарама-қарсы отырып, ырсылда- 
тып шәй сораптағанын көрдік; қыс ортасындағы түнгі тоқыл- 
дақ қонақты онша жақтырмаған сыңайлы: біз шайды үнсіз ішіп 
үй иесі төр алдына төсеп берген бөстекке қатар-қатар жатыса 
кеттік, мен ал дегеннен-ақ ұйықтай алмадым: аппақ кебін 
жамылған бел-белес, жұлдыз жауған түнгі аспан көз алдымда 
сол қалпында көлеңдеді де қойды; сорғалап кеп жауған 
жұлдыздар ақ қарға түседі де сөніп, жоқ болады... Тағы да, тағы 
да сөйтеді… мен аузымды төсеймін, алақанымды жаямын – 
бірде-бір жұлдыз жоламайды; жанарыма жас толып ызаланамын, 
құлағыма күбірлеген әлде бір үн келеді: «ақерке кешікті ғой, 
қайда жүр», – дейді, менің көз алдыма аппақ қардан жаратыл- 
ған ақ сүмбіл қыз елестейді; «ақерке қайда жүр..? ақерке 
кешікті... ақерке... ақерке... ақерке...», – осынау дауыс ызың-
ызың қайталанады-ай. Құлағымды тас қып бітедім, бәрібір 
естимін; майшам өлеусірей жанады; мұрынға өзгеше; шамның 
ба, темір пеште қоздай жанған оттың ба – әйтеуір қаңсық иіс 
келеді; иіс тұтқан есік ашылғандай болды; әлдекім кірді; 
сыртқы киімдерін шешті, теріс қарап отырып тамақ ішкендей 
болды; көрпенің шетінен сығалап жатырмын; – бірақ келген 
адамның еркек-әйелін білмедім; өйткені жүзін әлі көргенім 
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жоқ; ол енді тағы да шешінді; сонда ғана топ-толық ақ балтырға 
көзім түсті; сонда ғана мен бұл келген пенденің ақерке екенін 
білдім; ол май шамды ақырын үрлеп сөндірді де төсегіне 
беттеді; ол дәл мен жақ іргедегі сықырлауық ағаш төсекте 
жатады екен; пештің аузынан құйылған сәулеге балтыры 
шағылысып, менің басымды басып кетердей өте жақын төсекке 
келді де аяғын салбыратып, әрі-бері отырды; күрсінді; сосын 
жатты; мен өп-өтірік пыс-пыс етіп ұйықтаймын; көзімді 
сығырайтып болар-болмас ашамын да ақ балтырға қызыға 
қараймын; шаршаған көңілге ойда-жоқта құйылған жұмбақты 
нұр аяз қарыған сезімімді жылытады; қыбыр-қыбыр тіріле 
бастаған сезімім тұла бойымды маздатады; мен енді 
ыстықтадым; мұрнымды тартып, жөткерініп, ояу жатқанымды 
жасырудан қалдым; ал оның жиі-жиі алған демі бетімді 
шарпиды; біз осылайша іштей арбасып, темір пештегі от 
қоламталанғанша жаттық, бетімді бір нәрсе жыбырлатқандай 
болды; ақырын ұстап едім, төсектен құлаған қыздың қалың 
шашы екен; өн бойымды қытық билеп, жүзін көрмеген сауыншы 
қыздың шашынан сипадым; ол үндеген жоқ; бірдеме десе 
қазіргі өзінің де, менің де сезіміді билеген әдемі, әрі аяулы 
халімізді үркітіп алардай, ал үркітіп алса енді жүз жылда да, 
мың жылда да таба алмасын, ғұмыр бойы зар жұтып іздеп қана 
өтерін, осынау жұлдыз жауған түнді жамылып келіп қонған 
жалғыз түндік бақыт құсын бәлкім махаббат құсын мәңгіге 
ұшырып алармын деп ойлады білем; ол тылсым күшпен мені 
өзіне жақындатты, өзі де құлап кетердей болып төсектің 
шетінде жатыр; ол мені білмейді, осы жасына дейін өңі түгіл, 
түсінде де көрген жоқ, бірақ дүниедегі ең қимасындай, ертеңді-
кеш зарыға күткен, жылдар бойы іздеген адамын тапқандай 
таңғажайып қуанышпен келіп, сиырдың сүті мен қыстың аязы 
жарған қатқылдау алақанын жасқана бетіме басты; шыдай 
алмадым-ау, мен де айыр қажаған күс-күс қолымды қойнына 
апардым; ол енді бетімдегі саусақтарын жылжытып, кір басып, 
білтеленген шашымды салалады; әлемде осына тарақ тимей 
ұйпаланған шаштан керемет, осына жанармай мен күн нұры 
сіңген беттен әдемі нәрсе жоқ шығар оған: өйткені, өзім де 
осылайша шексіз бір құштарлықтың, көзсіз ынтызарлықтың 
құшағындамын (сезім ортақ болса керек); енді мен күс-күс 
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алақаныммен түн қызының көзін майдалай ғана сипадым; 
құдай-ау, екі көзі – мен көрмеген жұмбақты жанар ағыл-тегіл 
жасқа толы, ол ағыл-тегіл жылап жатыр! Әлгінде, қос анарына 
қолым тигенде от көсеп алғандай болған денем аса салқын 
қандылықпен ақылға, аяушылыққа, қыздың да, өзімнің де 
адасқан арманшыл жүрегімізді мүсіркеуге көшті; біздің қазіргі 
халіміз ұзақ жолдан – аппақ қар басқан қысқы адырда – арып-
ашып бір-бірін іздеп келе жатқан екі жастың бұл дүниемен 
қоштасар сәтіндегі ең алғашқы, уа ең ақырғы жалған 
жолығуындай-тын; біз қар жамылған асқардан аса алмай ұзақ 
тырмыстық, көктемді көксеген жүректі алқындыра күрестік, 
бірақ маңдайға екі сызылмайтын тағдыр соқпағы тек осы мұз 
тауын басып өтпейінше табыспайтындай еді; міне, біз, сол 
құзардың құзар басында тұрмыз; айқайлап шақырамыз – үніміз 
шықсашы, қолымызды соғамыз – қайтейік, саусағымыз енді 
жанаса бергенде, сырғып төмен құладық... мүмкін, енді мың 
жылда да аппақ қарды сықырлатып, қол ұстаса қатар сапар 
шеге алмайтын шығармыз... бәлкім, біз тек қана арғы дүниеде 
мүлдем тоқтаған тіршілікті әрмен қарай жалғастырып, рахаттың 
мұздан жасалған бесігіне бірге бөленетін шығармыз, иә, сонда 
бізді ақ киімді, ақ шылауышты аруақ-ана ұзақ тербеп 
ұйықтатады... оның пейіштен ескен лептей әсем әлдиі жер 
бетінде бір-бірін іздеп өтер ғашықтардың жер астында табысып, 
жұмақтан айтар сәлеміне айналады... Шашымды салалаған 
ауыр алақанға ернімді басып, есімнен айырыла ұзақ сүйдім... 
ертеңінде ояна келсем, төсек бос жатыр; аппақ қардың арасында 
адасып жүргенде жұлдызбен бірге жауып түскен ақпанның бір 
тал гүлі жоқ, елең-алаңнан тұрып, сиыр саууға кетсе керек; 
жастығым шылқыған су – түсімде жылағанға ұқсаймын; біз 
тракторға от беріп, тағы да бозамық сапарға аттанамыз, баяғы 
тұғырым – темір жәшіктің үстінде теріс қарап отырмын, 
трактор орнынан қозғала бергенде қыстақтың қалың қырау 
басқан терезесі алдымен ноқаттанып, сосын бірте-бірте кеңейіп 
дөп-дөңгелек болып тазарды; еріген әйнектен дөп-дөңгелек 
қап-қара мөлдіреген жалғыз көз көрінеді; мені таса болғанша 
өзінің әйнектен қараған қара көзіндей кішірейіп алысқа ұзап, 
аппақ қардың ішіне әбден сіңгенше шығарып тұрғанын сездім; 
маған оның екінші көзін көру жазбады; мүмкін, соқыр шығар, 
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бірақ мен үшін оның Шолпан жұлдызындай жарқыраған 
жалғыз жанары да жететін еді; сол жалғыз жанар арқылы 
мұңлық қыздың, дидары беймәлім қыздың айдалада – аппақ 
қардың арасында адасып жүрген теңдессіз сұлулығын рухани 
қуат еттім; күні бүгінге дейін сол еңбектен жарылған алақанның 
жылуы жалыққан, шаршаған жанымды жәннатқа жүр-
жүрлейді.

Біз үнсіз келеміз. Үндесек қызыл шеке болып төбелесе- 
тіндейміз. мен быршып терлеп, ал жанымдағы екеуі дір-дір 
етіп тоңады. Олар өмірде ақеркедей қыз барын білмейді, – алға 
қарап: мен ақеркедей түрін көрмеген қимасымнан бірте-бірте 
алыстап, мәңгіге қоштасып барамын, өйткені мен артқа қарап 
отырмын... 

айнала аппақ қар!

II. Көктем-қыз

аспан, не деген түпсіз едің, 
Көкжиек, не деген шексіз едің: өз ойыммен өзім арпалы- 

сып жатып, күннің еңкейгенін, енді түнгі ұйқысы – ұясына 
бататынын, сонымен бірге бүгінгімен бақилыққа қоштаса- 
тынымды, бірақ жылдар сусып өткен сайын дәл осылай – қыс- 
тан қалған маяның үстінде көкке қарап шалқамнан жатқан 
жалқы сәттік оңаша күйімді сағынатынымды байқамаппын-
ау; ой дегенің сол аспан, сол көкжиек сияқты шексіз де, шетсіз 
емес пе: ендеше, жүз рет ойлағанша, көз алдымда шалқыған, 
батар күннің нұрына балқыған көктемнің кербез келбетіне бір 
рет қарағаным ғанибет емес пе; араға талай жылдар салып, 
туған ауылыңа қайтып оралсаң, онда да ұзаққа емес, бірер 
апта ғана болып, ию-қиюы мол шулы шаһарға аттанар болсаң, 
көзіңе көрінгеннің бәр-бәрін аймалап сүйіп, айналып-толғанып, 
жыртылып-айырылып қоштасарсың; әмбе мынау көктем сені 
дүниеге тағы бір тудырып, бұдан бұрынғы, бұдан кейінгі 
өміріңнің айтып өтер әсем әніндей жүрегіңнің нәзік қылын 
шертеді; жаңа ғана қауашағын ашқан қыр гүлі, жапырақ жайған 
жас қайың, мөңкіп ағар таудың ерке бұлағы, тәй-тәй басқан 
үкілі жас бота, енесін қақтай емген қара қасқа құлын, туған 
жеріне қайтып оралған айналайын аққу-қаз – мазасыз тірліктен 
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шаршаған жаныңды жаңғыртады; даланың балдай тәтті ауасын 
кеуде керіп жұтып жіберсең, сарайың ашылып, өз-өзіңнен 
мейлі мақау болсаң да, әйтеуір бір әнді емін-еркін шырқағың 
келер; таласып байып батар күн мен анау сылқ-сылқ күліп 
аққан бұлақты қандап, өрістен қайтқан зеңгібабаның мүйізін 
бояпты; байып батар күнге қарсы жүрген қыз шөп үстіндегі мені 
байқамай, көзінде күннің қып-қызыл алауы секіріп ойнап, мен 
өмір бақида естімеген, әрі нәзік, әрі сыршыл әуенді ыңылдайды, 
ауылдан қырға ұзап шығып, сұғанақ сөздер тұтқынынан босап, 
оңаша қалған жас қыз алтын ағыстың ортасында жүзген аққуға 
ұқсайды; мынау көктемнің бір бөлегіндей болып өзінің алаңсыз 
көңіл күйіне еркелеген; ол жаратушысын да, жарылқаушысын 
да білмейді; тек қана әйтеуір бір ғайыптан пайда болған ессіз 
қуаныш құшағына алып, әлдилеп тербейді, әлде қандай сұлу 
һәм сыршыл дүниеден сыбырлап әңгіме айтады; рахаттың, 
бақыттың буы өне бойын қытықтайды; «мен ғана кереметпін, 
мен ғана асқан сұлумын» деген тәкаппар сезім жетегіндегі 
ару өң мен түстің екі арасындағы бейкүнә масаң халде еді; 
ол әндеткен күйі мен жатқан маяның жанына келіп тоқтады; 
қыздың осынау оңаша алаңсыз еркіндігін үркітіп алмас үшін 
иісі бұрқырап жатқан сарғылтым шөпке бұға түстім; жас қыз 
күн нұрымен шағылысып, сынаптай толқыған бұлақ суын 
уыстап алып, ұрттағанда, бейне жез науадан зәм-зәм суын 
ішкен алтын киікке айналды; жұқалаң көгілдір көйлектің 
тарлау тігілісі балғын дененің әр мүшесін айқындап, алқына 
соққан жүректі лүпілінен жыртылардай болады; не ұзын, не 
қысқа емес қою қара шаш бұйралана қобырап, аппақ маңдайды 
қызғана жасырады; ал, енді ғана мүсіндене бастаған тіп-
тік балтыр миуа ормандарда сирек кездесетін қос қайыңның 
сүмбіл бітіміндей; ал, тал шыбықтай бұралған талдырмаш бел 
үп етіп самал тұрса майысатындай; ал, батар күннің батсайы 
бояуын жағынған тоқжанбет, жібекмойын, баянтөс пен қаракөз 
менің де, сенің де тек түсіңде ғана көріп, эпостық жырлардан 
ғана оқитын ертек сынды, сиқырлы әмбе сымбатты теңдессіз 
сұлулық; күн батты, сонда да оның үлкен қара көзі мен садақтың 
оғындай кірпіктеріндегі нұр жоғалған жоқ, күн әулиенің түнді 
сәулелендіруге қалдырған аманатындай; мен демімді ішіме 
алып, қыбыр етпестен жатырмын; қыз күліп аққан бұлаққа 
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аяғын салып, тәтті арман, биік қиял қанатында отыр; ол енді 
ыңылдап айтқан әуенді доғарып, өзгеше әдемі мұңға бөленді; 
бейбітшілік, бақыт, қуаныш – деген ұғымның нағыз мәнін де, 
сәнін де мен осы қыздың бойынан таптым; қарабарқындана 
бастаған көктем кешінде екі тізесін құшақтай отырған осынау 
қыз мүмкін, жылдар бойы тылсымнан, ертеңімнен немесе 
ертегіден іздеп жүрген махаббатым ба еді; мен дүниеден дәл 
осы қыздай сұлу, дәл осы қыздай әнші, дәл осы қыздай бақытты 
адам жоқ деп білдім; оқыстан пайда болған куәсі жоқ мөлдір 
сүйіспеншілігімнен шошындым да; енді қалған өмірімнің 
мәйегі жоқ, жер қойнына кіргенше айтып өтер дұғасы – тек 
сенсің, намаздыгер-намазшам арасында ғайыптан туған көктем 
қызы. Сен маған бұдан он жыл бұрын неге жолықпадың... 
жүрегім тоқтап қалған секілді; әлдекім түпсіз зынданға тастап 
жіберген секілді: көзімді жұмдым – бәрібір қарабарқынкешті 
нұрландырған көк көйлекті көктем қызды көрдім; әне қос 
қанаты бар қалықтап ұшып барады; әне, оқыстан киліккен 
қара құс іліп алды да көз көріп, құлақ естімейтін алысқа алып 
ұшып кетті... шошынып барып көзімді аштым; көктем қыздың 
періштеге балаған иығына қолын салып, жыртың-жыртың 
күліп тұрған дарақы жас жігітті көрдім; икеміне беріліңкіреген 
қыздың қолынан жұлқа тартып, мен үшін белгілі әрі белгісіз 
жаққа өзімсіне жүр-жүрлеп, қоюлана бастаған қараңғылыққа 
сіңіп бара жатты; орнымнан атып тұрып соңдарынан қуғым 
келді; қызғаныштан өртенген жүрегімді жұлып алып, бұраң 
қағып шолжаңдай ағар бұлаққа лақтырғым келді; солқылдап 
тұрып ағыл-тегіл жылағым келді, бірақ, кейінгі кезде орныққан 
ақыл жеңді ме, әлде ежелгі дәрменсіздігім тұсау болды ма 
– көкірегім-қарс айырылып, өкінгенім болмаса, батылым 
жетпеді, шалқамнан түсіп, қаракөк аспанға қараймын; 
жұлдыздар жыпырлап молайған, тым биіктен қызықтырып, көз 
қысады, әне, жұлдыз ақты – ешнәрсе ойлап үлгере алмадым; 
тағы да... маған жұлдыздар жауып тұрғандай болып сезілді; 
ұстайын дедім – аузымды аштым, алақанымды жайдым 
– маңайламады; салқын да саябыр тартқан дала бейқам, 
төсінде болып жатқан сан қуаныштан сан өкініштен бейхабар; 
жаңа ғана бар жастығымды, бар махаббатым мен базарымды 
ұрлап, көз алдымда қолтықтап кеткен танымайтын жігітті 



271

күні бүгінге дейін өлердей жек көремін; менікі әншейін 
жалған құмарлық емес, көктемгі бейуақытта туған шыншыл 
сезімнің айында-жылында, не басыма іс түскенде, не көрер 
таңды көзіммен атқызып сырқаттанғанда, санамда жалқы 
сәт сәулеленіп, сонсоң ғайып болар рухани пірге деген ұлы 
ынтызарлық болар... мен білемін «құмарлық кеме желкендерін  
кеулейтін жел секілді – кейде ол суға батырады, бірақ ол онысыз 
жүзе де алмас еді»; менің ойым мен бойымды билеген әсте 
де ондай сезім емес, іңірдің өзіндей келте де кемеңгер мәңгі 
толастамас жұмбақ сүйіспеншілік; аспанға қарап шалқамнан 
жатырмын: мұрынға кепкен шөптің иісі келеді, жұлдыздар 
ағып тұр; ауыл жақтан: Ор-а-ал-хан... деп шақырған анамның 
үйреншікті айқайы естілді: Ор-а-ал-хан... үйге қайт құлыным.

Содан бері талай жылдар өтті. Бір досым хат жазып 
жіберіпті: «мая орнында жоқ, әлдеқашан шіріген: бұлақтың 
қарып қаңсыған табаны ғана жатыр, әлдеқашан суалған; ал 
көктем-қыз... Көктем-қыз сен оныншы класты бітіргенде 
бірінші класқа оқуға түскен көршінің ақгүл деген баласы ғой, 
биыл ол үшінші қызға босанды...»

аспан, не деген түпсіз едің, 
Көкжиек, не деген шексіз едің...

III. Жаз қыз

Біз үшеуміз.
астымыздағы ат арқырай кісінеп қоя берді. 
Ең соңғы сауын бітіп, ағытып жіберген құлын енесімен 

табысып, жылқылардың алды қарағайлы беткейге жосыла өріп 
барады; оқта-текте үйірін қызғанысып, алакөз боп тебіскен 
айғырлардың шаң-шұң дауысы шығады; ондай сәтте төрт 
қанатты киіз үйдің алдында тұрған жылқышы «ай-үй» деп 
арашалай айғай салады; үйдің қыр жағына қағылған мама 
ағашқа атымызды байлап үйге беттедік, жылқышы қонақжай 
адам екен, ізгі ниет білдіре есендесті; киіз үйден сабаға сар-сұр 
құйып жатқан саумал дауысы, аяқ-табақтың сылдыры естіледі; 
бірте-бірте үйіріле берген ымырт ұзап бара жатқан жылқылардың 
қалың қарасын ғана көзге сүлделендіріп, жерошақтағы бықсып 
жанған оттың сәулесін айқындай түседі; сонау алып бурадай 
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шөгіп жатар таудың қыр желкесіне күміс шеге қағылды, ол 
түн арудың алғашқы хабаршы жұлдызы – Қойшы жұлдыз; 
өріске беттеген жылқының пысқырынған-осқырынған тынысы 
естілмей, ендігі сәтте көзден тасалана бастады, тек анда-санда 
алакөз боп керіскен айғырлардың ғана жан айқайы шығады; 
енді үйден гүрпілдете піскен сабаның даусы шықты; алыстан... 
анау бұйығы-бұйығы мәңгірген жүндес жотаның ар жағынан 
«Жолдыаяқ, Жолдыаяқ» деп шақырған қыз үні естіледі; 
оның жіңішке де жарасымды даусы қараңғылық ұйып қалғи 
бастаған тау аңғарын жаңғыртады; алаңсыз, арманшыл қыздың 
жалғызсырағандағы бар ермегі – сол Жолдыаяқ-ау деп ойладым; 
екі қолын артына ұстап, жылқылар ұзаған жақтан екі көзін 
алмай тұрған жылқышы елең етіп: ақбілек қой, қойшылардан 
келе жатқан – деді; біз үйге кірдік, саба пісіп тұрған сұңғақ 
бойлы, әдеміше әйел имене есендесті де іркілместен қымыз 
құю қамына кірісті; сап-сары бетінде майы жүзген қымызды 
сыңғыта ішіп жібергенде көзіміз шырадай жанып қоя берді; екі-
үш кеседен кейін жаздың күшті қымызы бойымызды қыздырып, 
бүкіл көрініс қайта жасарды, біз өзімізді өзгеше көңілді, 
сергек сезіндік; үй иесі әңгімешіл адам екен, ауыз жаппай 
сөйлеп отыр; сырттан ат дүбірі естілді де әлдебір әннің әуенін 
ыңылдап, әлдекім кірді үйге; ол күпәйкесінің жан қалтасына 
қолын салған күйі босағаға сүйеніп қалт тұрып қалды; сымдай 
ғып киіп алған қара шалбар, басына ораған жұқалтаң қызыл 
жаулық күпәйкесінің жағасынан әнтек көрінген ақ кеудешенің 
жағасы – бәр-бәрін сұмдық шапшаң, әрі тінте шолып шықтым 
да от қызуымен ондық шамның сәулесі нұрландырған жүзіне 
үңілдім; білмеймін, мүмкін, қымыз қыздырып, көзім бұлдырап 
отыр ма, әлде ес білгеннен бермен ойша қиялымнан, әсіресе 
алдағы күндерімнен толассыз іздейтін, бірақ ол не – адам 
ба, періште ме өзім де сезініп білмейтін жұмбақты бейне, 
сағыныш дейтін буалдыр сағымның арасынан жалт еткені 
ме; аса тұрпайы, әрі жалынышты көзбен қарасам керек; 
екеуіміздің де жанарымыз жалғыз рет жалт етіп, былайғы жұрт 
есін жинап алғанша қарасып, һәм іштей ұғысып та үлгердік; 
маған оның еш аламанға ұқсамайтын табиғи дидарына енді 
бір қарауды жазбапты; әкесі: – ақбілек, қымыз ішіп ал да, 
жылқыны Ешкіөлгенге бұрып жібер, – деді; ол қымыз ішкен 
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жоқ, үндемеген қалпы оқыс бұрылып шығып кетті, мен жаңа 
ғана жасқанып кеткен кірпігімді қайта көтергенімде босаға бос 
тұр; бірақ ақбілектің бейнесін ойша қайтта елестеттім; маған 
ол сол босағада қолын қалтасына салып, әлі тұрғандай сезіледі; 
маған ол дүлей таулардың ортасында нажағай отымен түскен 
көк жасынға, жүрегімді ұстарамен тіліп өткен қасапшыға 
ұқсады: неге екенін білмеймін, оны да, өзімді де, тіпті, тіршілік 
әлемнің бәр-бәрін аядым; қымыз жүрмеді, өз-өзімнен кеудемнің 
басы толып, жүрегім айныды; жылқышының әйелі айтты: 
– ақбілек оқуға түсе алмады, сосын әкесіне қолғабыс жасап 
жүргені ғой; «оқып керегі не деп ойлаймын – оқып керегі не», 
егер мен оны осына жайлаудағы қымыз иісі аңқыған киіз үйдің 
босағасынан емес, қаладан: парктен, театрдан, биойнақтан 
көрсем дәл осыншалық тәтті мұңмен әсерленіп, дәл осылай 
сұлу күйінде елестете алмас едім, мен оны тіпті басқаша көруге 
құштар емеспін, онда ол бүкіл таңғажайып жаратылысынан 
айырылып, үстіне күпәйке емес, әшекейлі жалтырауық 
көйлек киген сайын бар жарасымынан жұрдай боп, бетіне опа 
жаққан сайын қартаятын – сонсоң масқара бұзылып, күнәға 
бататындай еді; «оқып керегі не, оқып керегі не!», бірақ мен 
мынаған да өкіндім: табиғаттың таза сұлулығын, табиғат өз 
уысынан-ақ шығармайды-ау, ал көп әдемілікті біз, болмаған 
соң қолдан жасаймыз; ақбілектей қыз бәлкім жүз жылда бір 
рет-ақ туар, әттең соның өзінде байқамаймыз, не ескермейміз 
– тағы таудың арасында тасаланып қалар; мәңгіге ұмытылады, 
ит-құс талайды, ең сүйкімсіз адам жемтік етеді, қимайсың, 
қиналасың – дәрменің жоқ, дәрмен бар-ау, көзді жұмып келте 
секірер ерлігің болмаған соң осылайша санамен ғана сандалып 
аялайсың, керегі не осының... сонсоң, сорлылықтың бәрін 
табыстырмас тағдырға телиміз; жылқылы ауылдан ұзап қалың 
қарағайлы өңкиген жотаны аса беріп, сонау Ешкіөлгеннің 
баурайынан сыңсыта шырқаған ән құйылды құлаққа! Ән! Түнгі 
ән! Және ол әнді айтушысы кім дейсіз-ау? Сіздің түсіңізге ғана 
жарылқаушы боп кіріп, тек қиялыңызда ғана қалықтап ұшып 
жүретін, әсте ешкімге, әсіресе, әйеліңізге сездірмей ғұмыр бойы 
(қартайған сайын) сезім пердесінің арасына жасырып өтер 
тотықұсыңыз; сізді ғана емес, бүкіл әлемді рахатқа кенелтетін 
салқар мейірім иесі – махаббаттың әркім таусап, рухани 



274

талшық етіп өтер буалдыр көлеңкесі: табиғатқа ғашық сыршыл 
жүректің әмсе ардақтап өтер жыры; сіздің ол әр қауіпті минут 
сайын қасыңыздан табылып, түпсіз тұңғиыққа – үмітсіз шайтан 
тірлікке құмар сәтіңізде қол ұшын береді, сіз оны бәлкім көрген 
шығарсыз, көрмеген де боларсыз, сонда да сын сағатында 
әйтеуір бір пәле-жаладан, күйреуік сезімнен арашалары хақ; 
осындай ақбілек, аққанат періштесі бар адам мәңгі жасарып, 
тау еркесі шырша шынардай жасыл жапырақ жайып өтпек; ал, 
мен ақбілектің әнін тыңдап, осындай оқыс ойға шомдым; ал, 
жолсеріктерім түнгі әнге әрі-бері құлақ түрді де жылқышының 
қызына зоотехник қырындап жүрген көрінеді, – деп еді бірі, 
екіншісі: – ол иттің әйелі, екі баласы бар емес пе, – деді 
әлденеге өкінгендей кейіспен; сосын екеуі де терең күрсінді; 
аспанға қарадым: жап-жарық секілді, қаланың бір өшіп, бір 
жанған сансыз оттарына өте ұқсайды екен, жұлдыз ақты. 
Ешкіөлгеннің ар жағына асып алқараланып жатқан қара жерге 
қарс кіріп кеткендей болды; маған жұлдыздар жауып тұрғандай 
сезілді, аузымды аштым, алақанымды жайдым – дарымады; 
жаздың жанға жайлы жұмсақ түні болса да қалтырап, тоңази 
бастадым; Ешкіөлген жақтан естілген ән бәсеңсіп, арқырай 
кісінеген айғыр дауысы тау-тасты ұзақ жаңғырықтырады-ай... 
«Зоотехник қандай адам екен? Жоқ дегенде осының да бақыты 
бұйырмады-ау», астымдағы атты қамшымен сауырлай салып 
жібердім – жазықсыз сабадым... 

аспан гауһарға малынып тұр, 
Қайтейін, менен алыс...

IV. Күз-қыз

ағыл-тегіл адам-ағыс. 
ал, адам ағыстың ортасындағы биойнақ қайрандап қалған 

кеме секілді; кеменің үсті толған тағы да адам, быжынаған 
жастар; бақтың даңғарадай дарбазасынан кіре сала-ақ сол 
ілгерінді-кейінді сабылған жүздеген қыз-жігіттің ортасына 
түсіп, әп-сәтте басың айналып, есіңнен ауысар едің, әлдеқандай 
желік пайда болып, шаршы топтың ортасындағы бәстестердей 
елігер едің; төбеңнен төнген сансыз шамдар көздің жауын алса, 
«чачалаған» ышқынды музыка үні құлақ тұндырар: барын киіп, 
бақанын қолына алып қаздаңдай шығысқан қыз-жігіт жаздың 
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мол-мол қызығы ағаш жапырақтарындай мінтеліп, күздің 
сұрқылтым жуас күндеріне ойыса бастаған соң бас білмес асау 
уақытты мейлінше ұтып қалуға жанталасқан сыңайлы; шам 
сәулесімен жарқыраған көздерден жастықтың оты ұшқын 
атқанымен, ептеп суық сорып бозарған беттер бәрібір қоңыр 
күзді еске салады; оқта-текте теректің сап-сары жапырағы 
қалбалақтай ұшып, оны әркім жерге түсірмей ұстап алуға 
тырысады; осы көрініске қарап тұрып, жас шіркіннің бүкіл 
сән-салтанаты сұры бұлт, қыраулы ызғардан қашып келіп, 
мынау аяздай баққа жасырынғандай әсерде қаласың; әр 
ағаштың түбінде үйір құрып, шылым шегіп тұрған ақ шалбар, 
қайыс белбеу бозбалалардың тоқ күлкі, дарақы дауыстарына 
сыңғырлаған әдемі үн араласады; самаладай самсыған электр 
шамы аспан барын, сол аспанда сансыз жұлдыз барын 
ұмыттырған; адамдардың осыншалық мол болып көрінуі – бақ 
тар еді, есіктен кірген бетте би алаңын айналып өтесің де, 
әлгіндегі орныңа қайта келесің, осылайша шыр айнала бересің, 
айнала бересің, айналған сайын жүзтанысың көбейеді; менің 
бұл қалаға келгеніме көп болған жоқ, үшінші күн; сондығы 
болар, бәрі бейтаныс, жұрт не істесе соны істеп, биойнақты 
бір-екі рет орағытып та үлгердім; биге зауқым жоқ, байқамай 
біреудің қызын шақырып қойсам, тәртіпсіз ұлдар сабап та 
жіберуі ықтимал ғой; сонымен оншақты рет айналған соң осы 
ермектің өзі мезі етті, ал жергілікті жастар жалыға қоятын 
емес; менің бір байқағаным, менен өзгенің қай-қайсысы да екі-
екіден, үш-үштен қыдырыстайды да, тек анау бір қолында 
шиыршықтап ұстаған қол шатыры бар қыз ешкімге жуымай, 
ешкім жуымай адасқан қаздай сыңар жүр; әншейінде өзінен 
сұлуырақ құрбысын көргенде қипалақтап қалар қыздар да, 
қызылды көргенде қызынбай тұра алмайтын жігіттер де оқшау 
жаратылған асқан көркем анау бір тотыны елемеуі, тіпті қағып-
соғып көз қырын да салмай өте шығуы мені қайран қалдырды; 
сәулелі шамның саулаған нұрымен тайталасқан келбетті дидар, 
қолдан соққандай қиқы-шойқысыз әсем мүсін келісті де кербез 
жүріс, әсіресе, шырадай жанған қайқы кірпікті шуақты көз – 
періштенің өзін де жолдан тайдырғандай-тын; адам-ағыстың 
толқынында аспай-саспай бөлекше жүрген қоңыр-қаз іспетті; 
не бір қатыгез, қайырымсыз адам, не бір қайғы жұтқан қасіретті 
адам ғана дәл осылай – дүниедегі қызықтың бәрін тәрк етіп қу 



276

бас болып қалмақ; мүмкін, сыңарынан айырылған жаралы 
сарыала қаз ба, мүмкін, аяғының мүкісі, бетінің тыртығы бар 
шығар, сұлулық дегеннің өзі көңіл-күйге, сезініп-түсінуге 
байланысты шарттылық қой, жо-жоқ, мүлдем басқа... жұмбақ 
жаратылған жан екен... мен мынадай ойға келдім... өз сұлу- 
лығымен жұртты тәнті қылған, бұлдай білген және өзіне тең 
таба алмай, осында жүргеннің бәрінен жиіркенген, тым-тым 
биіктегі – қол жетпес құзардағы еңлік гүлді жігіт-желең әрі-
бері жанталасып иектейді де шамасы мен өресі жетпейтінін 
білген соң, бос әурешілдікті қояды; ал, ол одан сайын асқақтап 
биіктей береді; осынау жайнаған келбет, жарасымды кер- 
бездіктің кермиығына ер салар, құзарына қол салар ержүрек 
«турист» жоқ бұл қалада! олай болса, көп үміткердің бірі 
ретінде неге тәуекел деп тас жұтпаймын; қыз деген халық 
бейтаныс жігітке үйірсек болмаушы ма еді... түсіріп-ақ 
кетермін... мына тұрған шөпжелкелердің өзегін өрт жаласын; 
бұған дейінгі бар тәжірибемді жинақтап, сымдай боп сызыла 
киліктім; «қарындас, жалғыз неге жүресіз, қасқыр жеп қойса 
қайтесіз?» – бұл тауып айтқандығым еді; ол үндеген жоқ, 
«итпісің, кісімісің» деп бетіме де қарамады, томаға-тұйық ауыр 
ойға берілгендей асықпай-саспай аяңдады; «қарындас... а... 
қарындас, танысып қоялық, есіміңіз кім?» – ол ләм демеді, 
отты жанарына ақыл ұялап алысқа қарайды, шулы дүниеден 
бөлінген маңау кейіпте: мен жарбаңдап үш рет ере айналып 
шықтым биойнақты, бірақ бәрі бос әурешілдік, танымайтын 
көшке ілескен адасқан күшіктей аянышты халге түстім; өз-
өзімнен ыңғайсызданып, іштей ұялып та келемін; ал дегенде 
бойымды билеген месер сезім, ұшқалақ ой қыз жанында қадірім 
қашқан сайын берекесі кетіп, шым-шымдап ақылға ұласты; 
енді мен де үн-түнсіз оған қосылып алып айнала беруге бел 
байладым; бағанағы өз бетімен лағып жүрген қыз-жігіттер 
жапа-тармағай бізге назар аудара бастады; бір-біріне ымдап-
нұсқап, кейбірі күліп, кейбірі басын шайқасты; мені бұл жағдай 
қатты қуантты: «тіл табыспасам да ерке қыздың жанына еріп 
жүруімнің өзі ерлік емес пе, жігіттер маған емес, мен жігіттерге, 
олардың дәрменсіз ынжықтығына күлдім; бесінші рет айна- 
лып бара жатқанымызда жұмбақты сұлудың тілі шықты: «бекер 
әуре боласыз, бекер...»; оның үнінде сенімсіздік пен жат- 
бауырлықтың жүрек суытар салқыны бар еді, бірақ сонда да 
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өркөкірек желіктің әупірімімен төбем көкке жеткендей 
қуанышта мен: «Сіз секілді біреудің үкілі ботасымын, сырт 
көзден ұят қой, жерге қаратпай ілтипат білдіріңіз», деп 
сайрадым; әттең, осындай да тәкаппар адам болады екен-ау, 
жұмған аузын ашсашы; біз тағы да үнсіз аяңдап келеміз; мен 
болмасам оның жалығатын түрі жоқ әзірге; жұрт тарқауға 
айналды да жұмбақ қыз есікке беттеді; мен сонда да қалмай, 
қосарлана жөнелдім; есіктен шыға бергенде қарқылдаған  
қатты күлкі естілді; екеуімізге бағышталған аяр күлкі екенін 
білмедім, білсем де: өздерінің қолы жетпеген соң қызғанады, 
деп ойладым; қыздың қапсарынан қалмай үйіне еріп келемін; 
ол бағанағы бір сөзден соң қайтып үндемеген; аспанға қарады, 
солай ұзақ жүрді; мен де көкке телміріп, жанымдағы қыздың 
жан сырын ұғуға арпалысып келемін, өтірігім бе, шыным ба, 
күні бүгінге дейін білмеймін, лекітіп келген жүрек толқуымды 
жасыра алмай сөйлеп-ақ жібердім; «айнам, Сіз алқара аспанды 
нұрландырған жұлдыз сияқтысыз, бірақ тым алыстасыз, 
сондықтан да сұлусыз, қадірлісіз; дегенмен адамның қуаты 
жетпейтіннің бәрі-бәрі керемет емес қой; неғұрлым адамзаттан 
алшақтасаңыз, солғұрлым көзден тасаланып, тіпті ұмытыла- 
сыз, сонсоң асылдың өзіне күмән келтіре бастамақпыз; қан- 
шама тағыланып, ел-жұрттан жерінсеңіз де түбінде айналып 
табар қазығыңыз бар ғой; «жалғыздық құдайға ғана жарасады» 
дейді, қоса ағарар қосақ таппай жер қойнына кірем дейсіз бе, 
әйтеуір біреудің жары боларыңыз хақ, мүмкін, сіз өмір бойы 
іздеп келген немесе іздеп өтер елес адамыңызды ренжітіп келе 
жатырмысыз, мүмкін ол адам – мен болармын, ойланыңызшы, 
осы қылығыңыз үшін ғұмырлыққа өкініп өтпейсіз бе? білемін, 
қыздар әсіресе қазақ қыздарына салиқалы, салмақты, һәм 
кербез де керім болу керек, бұрынғы өткен апаларымыздың 
осы бір қасиетін жойып алмай, жаңғырту керек те шығар, 
түсінемін, бірақ мен сізді түсінбеймін; Сіз, айталық, мұзға 
қатырған тірі гүлсіз, енді жүз жылдан соң мұзды қайта ерітіп, 
тіршілікке қайта қосу керек шығар, құдая, оған менің дәтім, 
жасым жетер ме; Сіз, айталық, түн аруы ай-ақ болыңыз; құдай 
оған да адам қонып жатыр емес пе: Сіз, айталық, ауру болыңыз, 
құдая, мен ондайдан безер ме екенмін, қайта бұрынғыдан 
әлдеқайда аялап, бауырыма алмаймын ба; соның өзі жақсы: 
Сізді мен алақаныма салып ардақтап, жұмыр жерді шыр 
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айналып емдетер едім; осылайша шаршаудан махаббаттың 
сарқылмас қуатын, жалықпас ләзатын алар едім; Сіз, айталық, 
менің жарым бола қалсаңыз, егер бірге тұруға келіспесеңіз, 
некелесіп алып ауылға аттанайын, сөйтейін, айнам, алыстан 
сағынысайық, сосын алаулы қимастықпен еңіреп қайта 
табысайық, байқаймын, Сіз мені жоғалтып аласыз; «жоқ, Сіз 
мені жоғалтып аласыз, жетер енді, бәрі бекершілдік!» деп 
жекіген дауыстан селк етіп есімді жисам, қыз өз үйінің 
баспалдағында тұр екен; сосын жалт бұрылды да үйіне кіріп 
кетті; мұң қабыздаған бота көзінде бір тамшы жас бар-ау... 
жүріс тоқтап, кісі аяғы басылған тыныш көшемен сырп-сырп 
аяңдап, жалғыз қайттым; бағанадағы шамдар әуе жұлдызымен 
тайталасады; анда-санда мен секілді жалғыз-жаяу кезігеді; 
күздің сызы қойыннан кіріп, балақтан шығады; аспанға 
қараймын; жұлдыздар бейне жауып тұрған сияқтанады; 
аузымды аштым, алақанымды жайдым – жоламады; жұмбақ 
қызды іздеген көңіл осылайша жападан-жалғыз мәңгі 
шексіздікке жүре бергісі, жүре бергісі келеді...

Ертеңгі күні кешке баққа тағы келдім, кешегі мінсіз 
сұлуымды – өзімнің ғана тәкаппар аяулымды жолықтыруға 
аңсарлымын; дарбазаға жақындай бергенде бажылдап «жедел 
жәрдем» келді де, аппақ боп сұлаған қызды көтеріп сала берді: 
бұл жұмбақ қыз еді...

– ақайша ғой, байғұстың талмалы ауруы жазылмай-ақ 
қойды, – деген дауыстар күз желіндей ызыңдап күні бүгінге 
дейін құлағымнан кетпейді... бірақ мен оны ұмытуым мүмкін 
емес еді... әне, ол жалғыз өзі мен білмейтін, бірақ әйтеуір түбі 
бармай қалмайтын қаратүнек сапарға аттанды... 

ағыл-тегіл адам-ағыс,
Қарасаң бас айналады...
Уа, еркектер! Содан бермен талай мезгіл ауысып, талай 

жылдар өтті. Талай ақерке, ақгүл, ақбілек, ақайшаларды 
жолықтырған шығармын. Тегінде жалт етіп жоқ болған аяулы 
бейнені есіме алмасам да, жүрек шыңырауындағы буалдыр 
көлеңкесі мәңгіге жоғалмайды екен. мойындаңыз, бұл бейне 
сіз үшін де жат емес...

Жұлдыз жауған түндер-ай!

1971 ж.



Үшінші бөлім

ПьЕСалаР
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ЖЕЛТОҚСАН ЖЕЛІ

«Құлыным менің» – 2
(екі бөлімді драма)

ҚаТыСУШылар:
1. Ж а н-м ы р з а – 40 жастан асқан әдебиетші, депутат, 

Орталық партия комитетінің қызметкері.
2. а н а р – әйелі.
3. Қ а н а т – ұлдары, студент.
4. Ә д і л е т – Жан-мырзаның досы, әдебиетші.
5. Қ а р л ы ғ а ш – ауылдан келген әйел.
6. Д у л а т – Қарлығаштың күйеуі, жылқышы.
7. Қ а й р а т – Қарлығаштың ұлы.
8. Қ ы м б а т – Қайрат ұнатқан студент қыз.
9. а й н а – Қанат ұнатқан жұмысшы қыз.
Көпшілік сахнада: студенттер, милиция және қауіпсіздік 

органдарының қызметкерлері, көзілдірікті ардагер, некеге 
тіркеуші әйел, т. б.

Бірінші бөлім
БІрІНІШ КӨрІНІС

Сахна ашылмас бұрын «Партия қайда болса – жеңіс сонда» 
деп аталар ән шырқалып, «Қазақстан – халықтар достығының 
лабораториясы», «Ура!. Жасасын Совет өкіметі, Ура!» деген 
сықылды сөздермен жер жаңғырықтыра ұрандаған мерекелік 
салтанаттың панограммасын тыңдайсыз. Көзілдірік киген 
«ардагер» сахнаға көрермен арасынан жүгіріп шығып жаттығу 
жасай бастайды. «Партия қайда болса – жеңіс сонда» деп 
ыңылдап, маршировкамен адымдай шығып кетеді.

Сахна шымылдығы ашылғанда «Достық» аталар кафеде 
Қанаттың туған күнін тойлап отырған жастарды көреміз. 



281

алла Пугачеваның ән әуеніне билеп жүр. Қайрат, айна, Қанат, 
Қымбат билеулерін доғарып, өздері отырған дастарханға 
жайғасады.

Қ ы м б а т: (ентіге желпініп, су ішіп) Ой, шаршадым, 
жігіттер! Секеңдей бермей, біраз дем алайықшы. Жүрегім 
айнып, басым айналып кетті.

а й н а: – Осы сендер не істеп шаршап жүретіндеріңе таңым 
бар. Ұйқыларың әбден қанған соң ғана сабаққа барасыңдар. 
Онда да бір пардан соң қаша жөнелесіңдер. Біз ғой, ертеден 
кешке дейін табанымыздан таусылып жұмыс істейміз. Қолың 
талып, белің үзіліп кете жаздайды... Осы әлгінде ғана сменадан 
шықтым. Сонда да мына сендерге ұқсап ит қуған еліктей 
ентігіп отырғаным жоқ.

Қ а й р а т: – Басталды! Басталды пролетариат уағыздары! 
айнашжан, біле-білсең тән азабынан жан азабы әлдеқайда 
ауыр.

Қ а н а т: (Айнаға сүйсіне қарап, құшақтап). – Енді бір 
жылдан соң бүкіл азап атаулыдан құтқарамын, мәңгілікке!

Қ а й р а т: (күліп) – Әйел заты үшін үйдің күйбеңі үй 
салғаннан әлдеқайда қиын. Білдірмей қажытып жібереді.

Қ ы м б а т: – Енесі, анар тәтемді айтамын, жас қой, 
көмектесер.

Қ а й р а т: – Әй, қайдам, бұл заманда ене мен келін бір 
шаңырақтың астында сыйып тұрарына сенбеймін.

Қ ы м б а т: – расында да бірге тұра алмасаңдар не 
істейсіңдер?

Қ а н а т: – айнаның жатақханасына барып тұрамыз.
Қ а й р а т: (күліп) – Көгершінім, бүкіл құрылысшылар 

комбинатына күшік күйеу боламын деші...
а й н а: – адам емес аю болса да тату-тәтті тұра алар 

мінезім бар. ал, өздерің не істейсіңдер? мына жүрістерің мен 
сүйістеріңе, қарағанда бір жылға да жетпей-ақ...

Қ а й р а т: (Айнаның аузын алақанымен басып) – Болды-
болды, көгершінім, аржағын айтпай-ақ қой. Сәл бөсіп кеттің. 
мінезің жібектей екенін білеміз... (ойланып) Біздің жөніміз бір 
басқа. Орнымыз күреулі тұр. ауылда алты бөлмелі үйіміз бар. 
Әке-шешеміз малда... отырса – опа, тұрса – сопақ дейтін кісі 
жоқ.
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музыканың даусы қаттырақ естіліп, бұлардың әңгімесін 
құмықтыра береді.

Қ а н а т: (күйгелектене) Ту, атаңа нәлеттер-ай, саңырау адам 
бардай-ақ саңғырлатты ғой... Әңгімемізде береке болмады. 
Жүріңдер (орынан тұрып) бірге жынданайық.

Қ ы м б а т: – рас айтасың, у ішсең руыңмен деген (тұруға 
ыңғайланады).

а й н а: (көнбей) – Егер сенсеңдер, енді мен шаршадым... 
Әй, Қымбат, (құлағына сыбырлай) саған тіпті де көп секіруге 
болмайды...

Қ ы м б а т: – Ештеңе етпес, екі айға да толған жоқ... Екі қыз 
сықылықтай күледі.

Қ а й р а т: – Бізден не, жасырдыңдар, ә... айтпасаңдар, 
атылып өлем.

Қ а н а т: – Әй, Қайрат, бағана ғой, сен ақша беріп, аллаға 
ән салдырдың, енді сол әнді қойдыруға ақша бер.

а й н а: (құлағын басып) – Сөйтші. Құдай үшін тоқтатшы. 
мың сом болса да төлейін.

Қ ы м б а т: – Құрылысшыда ақша көп болады. Біз ғой 
стипендияға қарап қалған...

Қ а н а т: – Дегенмен, алматыдағы ресторан, кафелерді 
аралап шықсаңыз, 80 проценті студенттер, оның ішінде ауыл- 
дан келгендер. Қаншама ата-ананың табан ет, маңдай тері 
рәсуаланып жатыр екен... Әттең, есептесе...

Қ а й р а т: – Көкешім, қала жастарының да күлетін... 
кешіріңіздер, арт жағы... жоқ... 

Қ ы м б а т: (Қайратқа) Көп сөйлемей ана музыканы 
тоқтатшы! айнаның өңі расында да бұзылып отыр.

Қайрат музыканттарға кетеді. Өзін жайсыз сезініп отырған 
айна қолсөмкесінен дәрі алып ішеді. Қанат қыздың маңдайына 
алақанын басып, су құйып беріп бәйек болады.

Қ а н а т: – Осы жұмысыңды қой дедім, саған. Ер-азаматтар 
әрең шыдайтын құрылысқа қайдан ғана барып едің...
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а й н а: (езу тарта) – Ештеңе етпес, қазір басылады... 
(Қанатқа) Егер біз болмасақ баспанасыз қалар едіңдер ғой. 
Бүгінде сендер отырған Орталық партия комитетінің бес 
бөлмелі үйіне де сылақ жүргізген мен едім ғой. Бітпеген үйді 
көру үшін келгеніңде танысып па едік. (еркелеп) Ұмытып 
қалдың ба?

Қ а н а т: (қапсыра құшақтап) – Қайдан ұмытайын. Енді 
сол өзің салған үйіңе өзіңнің кіруіңе де көп уақыт қалған жоқ. 
Диплом деген қатырма қағаз қолға тисін.

а й н а: – Тіршілік болса, дәм тартса, деп сөйле...
Қ а н а т: – Бізге ешкім де, ештеңе де кедергі жасай алмайды 

(сүйеді)
а й н а: – Бұйырса де...
Қ ы м б а т: – Туу, не әкетіп барады, шыдай тұрсаңдаршы, 

айнаш, сен осы шынында да КазГУды неге тастап кеттің?
а й н а: – Кандидат ағай қыр соңымнан қалмады... «Бір 

емтихан алу үшін бір жыл сандалтты. Ол «сипаған етімді құрт 
жесін» деп, кеттім де қалдым.

музыка сап тыйылады. Жайраңдай басып Кайрат келеді.

Қ а й р а т: – адамның қанын ішеді бұлар... Елу сом алды.
Қ ы м б а т: Қанша уақытқа өшірдің үнін?
Қ а й р а т: – Он бес минутқа.
Қ а н а т: – Онда көп емес. 
Қ а й р а т: – Қалайша көп емес, бір айлық стипендиям 

былайша есептесем, әкемнің бір қойының құны. (Жан-жағына 
қарана, алақанын ысқылап). ал, енді көгершіндерім, мен 
жан досым – Қанатқа бір жыл бойы дайындаған тосымды 
айтайын...

а й н а: – рахмет, Қайрат! Бұл дүниеде тыныштықтан артық 
не бар екен. Жаным жай тапты-ау.

Қ а н а т: – Француздың медиктері үкімет органдары арқы- 
лы ату жазасына кесілген қылмыскерге үннің, яғни звуктың 
адам организміне қалай әсер ететінін зерттеу үшін рұқсат 
алады. Оның алдында хайуандарға тәжірибе жасапты... арнайы 
фоногенераторды іске қосқан 6–8 секундта ол адам есінен 
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айрылып, 1–1,5 минут өткенде өлген екен. Ендеше, қазіргі 
рок, поптардың адам ағзасына қаншалықты кері әсер тигізіп 
жатқанын есептей беріңіз.

Қ а й р а т: (басын шайқап) – Обал-ай... майкл Джексон мен 
В. леонтьев көп ұзамай өледі екен-ау... ал, енді көгершінім,  
көп сөйлеудің де адам ағзасына масқара зиян екені әлгі Сіз 
оқыған киіз кітапта жазылмап па?

Қ а н а т: – Әй, құрдас-ай, әжептәуір әңгімені қылжаққа 
айналдырып жіберетінің-ай.

Қ а й р а т: – Әй, көгершінім-ай, әжептәуір тосты бұзып 
жіберетінің-ай...

Бәрі жамырай күледі.

– рұқсат болса мерей сөзімді, жалғастырайын. Әуелгі сөзім 
той иесіне: – аса қымбатты Қанат! алматыға сыңар қанат болып 
келіп едім, енді сені таптым. Бұл да әке-шешеміздің арқасы 
шығар. мен Бозтайлақтан қалған жетім құлын едім, Дулат 
көкем тәрбиелеп өсірді, оқытты. Қатарымнан қалдырмады. 
Сенің әкеңнің арқасында, (қалжыңдай) әрине қымбатқа түссе 
де, оқуға іліндім. алла жазса, енді бір жылдан соң Қымбатым- 
ды қолтықтап...

а й н а: (сөзін бөліп) – Сәбиімізді құшақтап дегенді ұмы- 
тып барасың.

Қайрат ұялған болып айнаның аузын басады.

Қ а й р а т: – Ой, сендер қайдан білесіңдер, бірге жатқандай-
ақ... Сөзімді бөле бердіңдер... көгершіндер...

Қ а н а т: – Көп сөйлеу де адам ағзасына зиян...
Қ а й р а т: – Тфу! Сендерге қор болған сөзім... Тоқ етері-

ей, Қанат, өлме, өлсең – қайтып келме... ал, көгершіндерім 
(қыздарға) өздеріңе арнап өзім шығарған өлеңді оқып берейін.

Қ ы м б а т: – Бәсе, мені ұмытып күбірлеп, айдалаға лағып 
кетуші едің, ақыңдық арқаң бар екен ғой...

Қ а н а т: – (орнынан тұрып) 
– Деп жүрсің ғой, сұлумын, мол сыбағам, 
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мен бір деген алтын адам, асыл адам, 
мейлі сенің ай болсын ақмаңдайың, 
Көз жанарың күн болсын жарқыраған, 
Қолаң шашың түн болсын маужыраған,
Қызыл ернің гүл болсын қалтыраған.
Қабақ шытсаң, ол мейлі мұз боп қатсын, 
Жадырасаң, бұлақ боп сарқыраған.
Жанарыңнан атылған оққа ұшып,
Жатсын талай көп жігіт қансыраған,
Бал мінез адамдығың болмаған соң,
Сұлулықтың бес тиын парқы маған,
Қаласам сендегі бар сұлулықты
Жалғыз шумақ өлеңмен тартып алам! –
(пауза жасайды да) 
Әйтпесе, бір қой беріп сатып алам,
Көнбесең ойбай салып жатып алам! Уһ....

Қол шапалақтайды. музыка кайта басталып кетеді. Бағана- 
ғы көзілдірікті адам омырауына орден, медальдарын тағып 
кіреді. арасан суын сатып алады, «партия қайда болса – жеңіс 
сонда» деген әнін әлі айтып жүр.

Қ а й р а т: (сағатына қарап) Қой, болмады, алдады. Бес 
минутымызды жеп қойды. Қайтайық.

Қ а н а т: – Ондай болса, музыканттардан ақшаңды ал.

Төртеуі де орындарынан тұрып, жинала бастайды.

– Қап, папам мен мамам дастархан жасап күтіп отыр-ау.
Қайрат: – менің әке-шешем де ауылдан келеміз деп еді, 

қарсы ала алмадым. Папаң машинасын жіберген шығар. Ескі 
достар өздері еркін отырсын, біз біраз қыдырайық...

Дастархан жасалған.
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ЕКІНШІ КӨрІНІС
 
Жан-мырзаның үйі. Әдемі жиналған жиһазға толы. 

Дастархан жасалған. Теледидар жүріп тұр. анар ас бөлме мен 
екі ортада ары-бері сабылып, дастарханның сәнін келтіруде. 
Қолын сүртіп, теледидарға сәл қарап тұрды да:

а н а р: – Қазақ теледидарына қашан қарасаң да бес-алты 
кісі жиналып алып, көпіре сөйлеп отырғаны: (өшіре салады)

Кабинетінен Жан-мырза шығады. Үстінде әдемі шапан.

Ж а н - м ы р з а: – (көзілдірігін шешіп, көзін сүртіп) ау, 
анаржан, жалғыз өзің кіммен ұрысып жүрсің?

а н а р: – Іздену деген, үйрену деген, жаңа түр, соны 
мазмұн табу деген жоқ. алқақотан отырып алып ақыл айтады... 
жетіскен ақыл болса-ау... аналық биеден құлын өсірдік, деп 
шатысады...

Ж а н - м ы р з а: (таңдана) Уйбай-ау, кім сенің нервіңе 
ойнаған, атын айтшы, жанын шығарайын (тамырын ұстап), қан 
қысымың көтеріліп кеткен жоқ па жаным. Осы сен соңғы кезде 
өзіңмен өзің сөйлейтін болып жүрсің...

а н а р: – Сап-саумын! ауыртатын ана қара жәшік... 
Теледидарды айтамын. Сен де сол сиқырлы жәшікке бір мінсең 
түспейсің. Өткен сенбіде бір сағат уағыз айттың, жалғыз 
ауыз сөз есімде қалған жоқ. Социалистік реализм дедің бе-
ау, Советтік Қазақстан қатындарының коммунистік бейнесі 
сомдалмаған дедің бе-ау, тағы не айтып едің?...

Ж а н - м ы р з а: (қызарақтап) Қателесесің, бәйбіше, 
«қатындар» деген жоқпын, «әйелдердің» дегенмін...

анар: – Әйел дегеннің арабшадан аудармасы – жезөкше 
деген сөз, қатын – көне түрікте патшайым, қателесіп жүрміз 
деген кім еді?...

Ж а н - м ы р з а: (еркелете құшақтап) мен айтқанмын, 
қат-еке...

а н а р: – Дегенмен, қатын деген қатты естіледі... жезөкшесі 
дұрыс-ау деймін... (екеуі жарыса күледі).
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Ж а н - м ы р з а: (дастархандағы бауырсақтың бірін алып), 
– Тойға дайындалғандай-ақ түрлендірген екенсің...

а н а р: – Жалғыз ұлдан аяйтын неміз бар... (паузадан соң) 
Дулат пен Қарлығашқа машина жібердің бе?

Ж а н - м ы р з а (бауырсақ шайнаған күйі) – Шопырға 
тапсырғанмын. (Сағатына қарап). Самолеттері қонғанына он 
минут болды, келіп қалар.

а н а р: – Әділет досыңа ескертіп пе едің... ертерек келе 
берсін де, қонақтардың алды-арты жиналғанша әңгімелесіп 
отырасыңдар.

Ж а н - м ы р з а: – Оған айтқаным жоқ. Ісінде береке, сөзінде 
пәтуа қалмай бара жатыр. Қашан көрсең ішіп жүреді.

а н а р: – Бес жыл бірге оқып, жиырма жыл үзеңгілес болған 
жан досыңнан безінгенің бе?...

Ж а н - м ы р з а: – Өзінен көрсін. Тып-тыныш өмір сүру- 
дің орнына аузына келгенін көкиді, көрінгеннің жағасына жар- 
масады. Әнеукүнгі жазушылардың жиналысында, бір жеріне 
қарамай, Орталық Комитетті сынады.

а н а р: – Қайғыдан да... қырықтан асқанда әйелден айрылу 
оңай ма? Оның үстіне балалары өскен, әлі аядай екі бөлмелі 
үйде тұрады...

Ж а н - м ы р з а – Өзінен, өзінің ит мінезінен көрсін.
а н а р: – Талант қой. Кешіре салмайсыңдар ма?
Ж а н - м ы р з а – Таланттың бәрі тантық болу керек пе? 

Біле-білсең талант – ол да бір жаңа туған жас сәби, бағып-қағу 
керек, баптап-тәрбиелеу керек. ал ол болса, өз талантының 
гладиаторы. мұхтар Әуезов пен ғабит мүсіреповтен әулие 
емес шығар. Олар неге ішіп кетпеген. Қандай қиыншылық 
көріп жүрсе де жол таба, жөн таба білген.

Қызулана сөйлеп ары-бері жүреді.

– Тіпті маскүнем, аузына не келсе – соны айтатын саяси 
бейбастақ досың барын білсе, үлкен үйдегілер не дейді.

а н а р: – Ешкім де үлкен үйдегілердің кепілдемесімен дос 
болмайтын шығар. Көшеде табысқансыңдар... Өзгені ұмытсаң 
да өзіңнің өмірбаяныңды ұмытпасаңшы, бала дос – балдан да 
тәтті болмаушы ма еді...
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Ж а н - м ы р з а: (өкпелей теріс караған Анарды құшақтап), 
Жә-жә, болды, мамасы... Торсаңдама. Шақыра сал.

а н а р: – Шақыра салатын ит емес. Шақыр, деп айт.
Ж а н - м ы р з а – Әдемі кештің кетеуін кетірмесін. Шақыр. 

менен гөрі сені тыңдайды ол қыңыр неме (паузадан соң). мен 
де шаршап жүрмін. Баяғы баянды тірлік жоқ бүгінде. Ертең не 
боларын білмейсің... Тексерістен тексеріс, тып-тыныш өмірдің 
қаймағын бұзған андропов... Димекеңнің де көңіл-күйі онша 
емес-ау деймін. Бүгін жұмысқа келген жоқ... Түбі тыныш 
болсын де, бәйбіше.

Кабинетіне кіріп кетеді. анар телефонды алып бұрай 
бастайды.

а н а р: – алло! Әділ! Өзіңсің бе? Көңіл-күйің қалай? Балалар 
сау ма? Өзің саусың ба... (күліп) Ішкен жоқсың ба дегенім ғой... 
Жо-жоқ, о не дегенің... шаңырағымызды шақпайтыныңды 
білемін. Бүгін Қанаттың туған күні ғой, ұмытып қалғансың ба? 
Кіндік әкесіз дастарқанның сәні болмас... күтеміз. Тез кел... Иә, 
иә (күліп). Байымыз қарсы емес...

Осы кезде есіктің қоңырауы шырылдайды.

– Әдеке, тезірек шық үйіңнен, мен-ақ төлейін такси 
пұлыңды. Қонақтар келді-ау, деймін есікті ашайын...

Телефон тұтқасын тегершікке қояды.

Есік ашады. Үйге артынып-тартынып Қарлығаш пен Дулат, 
олардың қабын көтеріп шопыр жігіт кіреді.

а н а р: (кұшағын аша амандасып), – Жан, ау, Жан, қайдасың, 
аға мен тәтем келді!

Олар құшақтасып, есендесіп жатқанда жүргізуші жігіт 
соғымның еті салынған қаптарды бір-бірлеп кіргізе бастайды. 
Түпкі бөлмеден Жан-мырза шығады. амандасады.
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Ж а н - м ы р з а: – Құдайдың құдіреті, баяғы қалыптары, 
өзгермейді-ау, өзгермейді.

Д у л а т: – ал, сен бала, дүмдей болып семіріп кетіпсің. 
Көшеде көрсем, танымайды екенмін.

а н а р: – Семірсек, сендер жіберіп тұратын еттің арқасы 
да...

Ж а н - м ы р з а: – Әй, бәйбіше, өзіміз де от пен суға қарап 
отырған жоқпыз ғой...

Қ а р л ы ғ а ш: – рас-ау. Бүкіл Қазақстанды аузына қаратып 
отырған қайнымызға қасқалдақтың қаны, адамның жанынан 
басқа зат табылмаушы ма еді…

Д у л а т: Қане, келші, бауырым, осыдан жиырма бір жыл 
бұрынғы жайлаудағыдай күш сынасайық.

Ж а н - м ы р з а: – Қала қаратаяқтарының күші өспейді, 
іші ғана өседі. Баяғыда анар екеуіміз жайлауға алғаш рет 
барғанымызда, «лимонад ішіп, сосиска жейтін қала жігіттерін- 
де не қауқар бар дейсің» деп келемеждеп едің...

Д у л а т: – айтқаным айдай келді емес пе? Жиырма жылда 
жалғыз-ақ бала таптырдың. 

Күлкі

Ш о п ы р  ж і г і т: – аға, басқа тапсырмаңыз болмаса, 
машинаны гаражға қояйын.

Ж а н - м ы р з а – Жүре бер. Ертең сегіз жарымда 
келерсің.

а н а р: (тоқтатып) – Тұра тұр. Сен Әділет ағаңның үйін 
білесің ғой.

Ш о п ы р  ж і г і т: – Білемін. 
а н а р: – Білсең, сол ағаңды көрінген мәшинаға қолын 

шошайтпай, тез алып келе ғой.

Жүргізуші шығып кетеді. Қалғандары жайғасып отыра 
бастайды.

Қ а р л ы ғ а ш: – Оу, анар, айналайын, ана еттерді 
жайғастырайық. Бұл екеуінің әңгімесі таусылмас... Саны 
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мен қолын бұзғамыз жоқ. Қазысын ауылда аударғанмын. 
ауыздарыңның салымы бар екен, семіз шықты. 

Қарлығаш пен анар ас бөлмеге кетеді. Дулат пен Жан-
мырза әңгімелесіп отырады.

Д у л а т: (жан-жағына қарап) – Да-а-а... байып алып- 
сыңдар...

Ж а н - м ы р з а: – Енді... былай... ел қатарынан қалмайық 
деп...

Д у л а т: – Өзі неше бөлме? Осы үйге көшіп кіргендеріңнен 
бері келгенім осы. Көрімдік неге сұрамайсың. 

Ж а н - м ы р з а: (күлген болып). – Бесеу-ақ... Бір жылқы 
сойып әкелдің ғой... сол болар... 

Д у л а т: Ол – соғымың... (жан-жағына қарай таңырқап) 
Да-а-а, адасып кетпейсіңдер ме? Балаларға жасырынбақ 
ойнауға жақсы екен...

Ж а н - м ы р з а: – Жә, қысыр әңгімені қоялық. Одан да 
өз жағдайыңды айт. Тіршілік қиындап бара жатқан жоқ па? 
Қарлығаш өңін бермепті. Бозтайлақ ағамыз найзағай түсіп 
мерт болғанда дәл екеуің қосылады деген үш ұйықтасам түсіме 
кірмеген.

Д у л а т: (қалтасын қаранып) – Сен ғой темекі 
тарттырмайсың...

Ж а н - м ы р з а: – Әйелдер ұрсады ғой...
Д у л а т: – Жарайды, ондай болса насыбай атайын. 

Қалтасынан шақшасын шығарады.

Ж а н - м ы р з а: (күліп) – мұндай да өнерің бар ма еді...
Дулат: – Берсең наша да тарта берем.
Ж а н - м ы р з а – Құдай сақтасын! Қартайсаң да қалжыңың 

қалмайды-ау!
Д у л а т: – Жаңа сен ғой, тіршілігімді сұрадың... Жаман 

десем бес бөлменің екеуін босатып берер ме едің (өзі жауап 
беріп), әрине, жоқ. Береке ауылда ғой, түбі бізге қашып 
тығыласыңдар... (паузадан соң). Бозтайлақ ағам қайтыс болған 
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соң шиеттей балаларымен Қарлығаш жеңгемді боздатып тастай 
алмадым. Жылы өткен соң бес жас үлкендігіне қарамастан 
үйіне кіріп алдым.

Ж а н - м ы р з а: – Ерлік жасағансың. атам қазақ жесірін 
қаңғыртпаған.

Д у л а т: – Әлгі екеуіміз кіндігін балтамен кесетін жаман 
ұлымның оқуы қалай? Әйтеуір саған сеніп алаңсыз жүрміз. 
Сенің ұлың да көрінбейді. аэропортқа да келген жоқ.

Ж а н - м ы р з а: – Ой, олар Қанаттың туған күнін ресторанда 
тойлап жүр... келіп қалар.

Д у л а т: – Тым-тым еркінсітіп жіберме.
Осы кезде есіктің қоңырауы қағылды. Есікті ашпас бұрын 

Жан-мырза «бұл кім?» деп сұрайды. 
Есіктің ар жағынан «Ұрымын!» деген Әділеттің даусы 

естіледі.
Ж а н - м ы р з а: (есікті ашып) Осы сенің қалжыңың қашан 

таусылады екен...

Әділет кіреді.

Ә д і л е т: – Өлген күні. Онда да моламнан қарқылдап 
күлген дауыс естисің. (Дулатты көріп) Үйде қонақтар бар екен 
ғой. мың метр жерде тұратын менен мың шақырым қашықта 
тұратын Дулат бұрын келіпті-ау. 

Д у л а т: (амандасып) – мың бес жүз шақырым дегенің 
дұрыс шығар. Әбден жемқор болып үйренгенсіңдер, қарашы 
қас пен көздің арасында бес жүз шақырымды қымқырып 
қалғанын...

Ә д і л е т: –андропов көкем ертерек өліп кетті деп 
налитыным содан... Енді бір бес жылдай тірі тұрғанда бірімізді 
қалдырмай түрмеге қамап тастар еді.

Д у л а т: – Әнеу бір... кім еді, аты-жөні... ә-ә Шерненко 
екен ғой... сол алжыған шал да тым ерте аттанып кетті-ау. рахат 
өмір қайта туа бастап еді... Жетпістен асқан шалдың бәрі өсіп 
жатыр, мен де управляющий боламын деп біздің ауылда бір 
ақсақал әлек шығармады ма? расында да ол Шерненкодан екі 
жас кіші еді...
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Ж а н – м ы р з а: (жақтырмай) – Саясатты қойсаңдар 
қайтеді.

Ә д і л е т: – Үйіңде тыңшылық аппарат бар ма еді...
Ж а н – м ы р з а: (өңі бұзылып, зілдене)  – Ірігеннің аузынан, 

шіріген сөз шығады! 
ас бөлмеден анар мен Қарлығаш шығады. Екеуі де 

Әділетпен амандасады.
а н а р: (ашық-жарқын көңілмен) – Неғып дуылдап кетті 

десем, үсті-басы қоңыраулы Әдекең келген екен ғой.
Қ а р л ы ғ а ш: (Әділеттің бетінен сүйіп) – Бала-шағаң сау 

ма?
Ә д і л е т: – Шүкір жеңеше, өлейін десең жан тәтті, 

өлмеймін десең бас қаттымен, тіршілік атты тарыны теріп жеп 
жүріп жатқан.

Қ а р л ы ғ а ш: Бәрін де естігенбіз. Жер шалғай, жол 
алыс, мал-жаннан шыға алмаймыз. Жан жарыңнан айрылып 
қалыпсың, бір алланың әмірі шығар... Басымнан өткерген 
ауыртпалық қой, әсіресе мен түсінемін жайыңды... (көзіне 
жасалады).

Д у л а т: – ау, бәйбіше, жаман ырым бастама... Орнында 
бар оңалар деген, құйрық-жалсыз емессіндер.

Ж а н - м ы р з а: – Соны айтамын-ау, тағдырдың тамағы 
кең, шамшылда шайпау, бір жылауыңды бір жылауға қосамын 
дейді екен. Ерегестіре бермеңдер.

а н а р: Тас түскен жеріне ауыр ғой. (Қарлығашқа) Жүріңіз, 
тәте, беті-қолыңызды шайып жіберіңіз.

Екеуі шығып кетеді.

Д у л а т: (Жан-мырзаға) – Демалыста жүрсің бе, бүгін 
қызметке бармапсың ғой.

Ж а н-м ы р з а: – Иә, бізге демалысты қыста ғана береді. 
«алматы» санаторийіне жолдама алып едім, Қанаттың туған 
күнін өткізген соң аттанайын деп отырмын.

Д у л а т: – Біз байғұсқа демалыс деген қыста да бұйырмай- 
ды. мен тіпті туғалы дем алған емеспін. малды көмекші 
жылқышыға тапсырып үш күнге әрең сұранып шықтым. Биыл 
ит-құс көп, неге көрінерін кім білсін.
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Ә д і л е т: – Үкіметке де... 
Ж а н - м ы р з а: (әзілге бұрып) – Әділеттің қисықтығы 

түзелмеген. Бақыты да, азабы да – сол.
Ә д і л е т: – Түйе жарықтыққа «мойының неге қисық?» деп 

сұрағанда «сонда менің қай жерім түзу еді» деп жауап беріпті.
Ж а н - м ы р з а: – Бұған сан рет айттым. Әуелі қозыдай 

қоңыр бол, кейін қасқыр болуың қашпайды, деп...
Ә д і л е т: – ашыққан арыстанның шөп жегенін көрдің бе 

досым. Емен ағаштың иілгені – сынғаны емес пе?...
Ж а н - м ы р з а: – мінеки, Дулат, ең бір скромный болған 

кезін көріп отырсың. Жиырма бес жылғы жыры осы, қалай 
ғана шыдап жүрмін десеңші.

Ә д і л е т: – Бұл сөзді өзіңе де арналды деп есепте.
Д у л а т: (орнынан атып тұрып) – Жә, жетті, былжырай 

бермеңдер! (дастарханға үңіліп). мына тағамдарды жейміз бе 
әлде көрмеге қойдыңдар ма?

Ж а н - м ы р з а: (дауыстап) – Әй, анар, бастайық, 
қонақтардың қарны ашты. 

Қарлығаш пен анар шығады. Барлығы дастарханға 
жайғасады.

Дулат: – Осынша мол ғып қазы турай ма екен?
Ә д і л е т: – мұны, Дәке, «холодная закуска» дейді.
Дулат: – Жылқы бағып отырсақ та, мұншалықты рәсуалап 

турап тастамаймыз. Қазы деген жарықтық біреуге тиіп, біреуге 
жетпей қалғанда ғана дәмді болушы еді, сендер арпадай асайды 
екенсіңдер.

а н а р: – Қала қазақтарының салтынан қалмайық деп...
Д у л а т: (шанышқыны ұстап көріп) – Қала салты бойынша 

мынаумен тасып алуым керек қой.

Шанышқымен ілдіре алмай әуреленеді.

– мұны білгенде малға шөп салатын айырымды ала 
келмеген екенмін, қайта-қайта тасып әуреге түскенше айырлап 
бір-ақ жегізіп алатын.
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Ж а н - м ы р з а: – Қанеки, мен көмектесіп жіберейін.

Қарлығаш пен Дулатқа тамақ салып береді. Ішімдіктерді 
ашып, әрқайсысынан не ұнататындарын сұрайды.

Д у л а т: – Қайсысын ішесің деп сұраған иманды сөзді алғаш 
естідім. Біздің ауылда тисе – қабырға басы, тимесе артыңды 
қасы, деген салт бар... лажы болса, осы политбюро мүшелері 
секілді қаз-қатар трибунада тұрғандардың әрқайсысынан бір-
бір құйып шықсаң деп едім...

Қ а р л ы ғ а ш: (майда үнмен). – Әй, Дулат, көрпеңе қарай 
көсіл. Баяғыдай мас болып, жылап жүрмеңдер...

а н а р: – Ішсін! Өз інісінің үйі ғой, еркелесін.
Ә д і л е т: – Және бұл үкімет мүшелері тұратын үй, милиция 

тиіспейді, күзетеді.
Ж а н - м ы р з а: (Әділетке) – мені азаптаған сайын айызың 

қанатынын білемін.
Ә д і л е т: – Басыңа іс түссе жанын қиятын да мен деп біл.
а н а р: – расында да солай. Қарлығаш тәте, Дулат аға, 

Сіздер екі достың арасы ит пен мысықтай екен деп ойлап 
қалмаңыздар. аяусыз айтысқанмен ешқашан да атыспайды.

Д у л а т: – Құрдастар арасындағы қалжың қатты болады. 
Әсіресе баяғы заманда... Әлі есімде, біздің ауылда бір жігіт 
ауруханаға ала халат киіп тұрған құрдасын суретке түсіріп 
алып, көбейтіп алып, мұқым ауданға «аса қауіпті қылмыскерді 
іздеп жүрміз» деген сөз жазып, таратып жіберіпті...

Күлкі. Көңілді отырыс.

а н а р: – Тамақ алыңыздар, түс кезі ғой.
Д у л а т: – мынау кәрейдің салаты дегендерің шекілдеуіктің 

сүрлеміне ұқсайды екен. Қандай ащы... Өтімді көтіме құя 
жаздады.

Күлкі

Қ а р л ы ғ а ш: (ұяла қысылып) – Дулат... қойсаңшы... 
жайлауда отырған жоқсың ғой.
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Д у л а т: – Әлгі мен айтқанды... тірідей көрсеңдер ғой... 
ұялмайсыңдар.

Ә д і л е т: – Сондықтан да мұқаңа Көтібар батырды Басы- 
бар деп өзгерттірген.

Ж а н - м ы р з а: – (орнынан тұрып, тамағын кенеп) – ал, 
жолдастар, ойнасақ та біраз жерге шаптық. Негізгі мәселеге 
көшелік. Қанаттың туған күні сылтау ғана, дәл осындай әр жыл 
сайын басымыз қосылып, дәл осылай тойлап жүргеміз жоқ. Он 
алтыншы желтоқсан деген жылдың бір қолайсыз күні, десек 
те шаруаның етек-жеңі жинақталған тыныш шағы. Дәм тартып 
Қарлығаш жеңешем мен Дулат келіп қалды ауылдан. Қыстың 
көзі қырауда ат арытып, алыстан келген ағайынға алғыстан 
басқа айтарымыз жоқ, қуанышымызға ортақ болғандарыңызға 
рахмет! Барған сайын дүние тарылып, заманның апшысы 
қуырылып бара жатқанын да жасыра алмаймыз. Бірақ, 
партияның сара жолы...

Ә д і л е т: (сөзін бөліп) – Өтінемін, дәл осы жолы партияны 
араластырмай-ақ қойшы.

Ж а н - м ы р з а: (қабағын шытып) – мен де сенен өтінемін, 
дәл осы жолы дастарханымыздың сәнін бұзбай-ақ қойшы.

Д у л а т: (морт кетіп) – Ту, сендерді... сілекейімізді ағызбай 
ішейікші. Қанаттың ғұмыр жасы ұзақ болып, тезірек үйленсін, 
немерелі болыңдар.

Дулат кішкентай рюмкадағы арақты ұрттай салады. Бар- 
лығы амалсыз орындарынан тұрып, рюмка түйістіреді.

– Тілімнің ұшында қалып қойды. айналайын, анар, үлкені- 
рек ыдыс бар ма? Не татқан емес, не жұтқан емес, кісінің 
қытығына тиеді екен.

а н а р: – Бар, аға! Бар!

Үлкенірек стақан әкеліп қояды.

Д у л а т: – Сөйтші, айналайын, күйеуің сығымдап құяды 
екен.

а н а р: – аға, сіз баяғыда – алғашқы тосты жауыңыз үшін 
көтеруші едіңіз ғой, есіңізде ме?
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Д у л а т: – Бәрі есімде, айналайын. Күні кешегідей. Ол 
кезде сен жарға ойнақтаған лақтай едің. ақылды тентек-ау деп 
ойлайтынмын. Әулие екенмін.

Ж а н - м ы р з а: (жадыраған болып) – менен түтіннің 
емес, қымыздың иісі шығады деп, айналдырғың келген...

Қ а р л ы ғ а ш: – Ой, бұл ағаң әлі күнге дейін тыныш 
жүрмейді...

Күлкі

Д у л а т: – Таздан тарақ қалғалы қашан...
Ә д і л е т: – Дегенмен, Дулат, бұқаның өзі қартайғанмен 

мұрны қартаймайды, деген сөз бар.

Күлкі

а н а р: – Қай-қайсың да сау сиырдың боғы емессіндер... Өз 
үйінде жымын білдірмей тып-тыныш жүретін, әйелін күтетін 
еркектен сақтану керек.

Ә д і л е т: – Профессионалдар ғана сөйтеді...
Ж а н – м ы р з а: – Бұл тақырып бір жылдан бері бойдақ 

жүрген Әділетке қатты ұнайды.
Ә д і л е т: – Көкек өз атын өзі шақырады деген. Партиялық 

қызметке өңкей салт басты, әдемі қыздарды ғана неге 
аласыңдар.

Д у л а т: (орнынан тұрып) – мен сөзімді аяқтаған жоқпын. 
«Шабан ат, өтпес пышақ, жаман қатын – жігітті қартайтады 
осы үшеуі» деген сөзді қазақ бекер айтпаған. Тағдырымызға 
рахмет айтайық, ағайын біздің маңдайымызға қазақтың ең бір 
аяулы да ару қыздарын жазған екен... Тәубе, тәубе (Әділетке 
бұрылып). ал, Әділетжан, атыңа затың сай екен. мен саған 
«қатын өлді – қамшының сабы сынды» деген сөзді емес, «орта 
жасқа келгенде – қатының өлмесін, орта жолға келгенде – атың 
өлмесін» деген сөзді айтамын. Бірақ, өлмектің артынан өлмек 
тағы жоқ. Беліңді бу! Бекемден! Балаларың бір-бір үй болсын. 
Өрісің кеңейсің. ал, осы тілектер үшін алып қоялық.
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Барлығы өре түрегеліп, рюмка қағыстырады.

Ә д і л е т: (босап, көзіне жас алады) – Жақсы айттың-ау, 
Дулатжан. Сен осындай екенсің ғой.

анар мен Қарлығаш та жанарларына үйірілген жасты 
сүрткілейді.

а н а р: – Әділет жарының басына үлкен ескерткіш орнат- 
ты. Құрыштастағы жазуын оқып берейін сіздерге:

– Бұл ескерткіш аяулыма, жарыма 
мәңгі ұйықтаған тұрмай менің зарыма.
Шыдай тұршы, сағынбашы, жан қалқам,
мен де барып жатамын ғой жаныңа.
Д у л а т: (мұңдана күрсініп) – армансыз әйел екен... 

(Әділеттің арқасынан қағып). «Қайғы келсе қарсы тұр, құлай 
берме!» демеп пе еді абай атамыз.

Ж а н - м ы р з а: (күйгелектене) – Тойды траурға 
айналдырмайық, ағайын.

мұңлы музыка ойнап, барлығы да бір сәтке үнсіз қалады.
Үнсіздікті телефонның қоңырауы бұзады. анар трубканы 

көтереді.

а н а р: – Иә, тыңдап тұрмын... Сәлеметсіз бе? Үйде. Әлі 
кеткен жоқ, шақырайын... Папасы сені...

Ж а н - м ы р з а (керги басып) – Бұл кім құдайдың бір күнін 
де қимаған.

а н а р: (саусағымен ернін және трубканы басып), – Тс-сс-
сс... (сыбырлап). Зәкең ғой...

Әлгінде ғана жақтырмай тыжырынған әлпеті сәтке өзгеріп 
телефонға емпеңдей жүгіреді.

Ж а н - м ы р з а: – алло-о-у, Зәке... есен-саусыз ба? 
Бала-шағаңыз аман ба? Жеңгемнің... (өңі бұзылып). Да-да, 
тыңдап тұрмын. Жарайды, Зәке құп, бармай-ақ қояйын. 
Сағат нешеде... Ертерек барсам қайтеді... Жақсы, жақсы, дәл 
уағында. Төтеншелеу екен. Кешіріңіз... барған соң естірміз. 
Сау болыңыз...
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Сұрланған қалпы орнына келіп отырады.

а н а р: – Не болып қалды? Тыныштық па?
Ж а н - м ы р з а: (су ішіп) – Бұл сен араласатын іс емес.
Ә д і л е т: – Орталық Комитеттің көп құпиясының бірі де, 

қайтесің, анаржан, тақуалап.

Жан-мырза орнынан тұрып шығып кетеді. Жуынып-
шайынғанын байқаймыз. Сол жақтан дауыстайды.

Ж а н-м ы р з а: – Эй, анар, костюмім мен ақ көйлегімді 
дайында.

а н а р: – Дайын тұр ғой. Қайсысын киесің? Не болды, 
айтсаңшы!

Д у л а т: – рас-ау, әкесі өлгенді де естіртеді деген...
Қ а р л ы ғ а ш: (Дулатқа) – Сен араласпа...
Ә д і л е т: – Кел, Дулат, тамағымызды жібіте отырайық.

Екеуі ішеді.
Басқа бөлмеден киініп Жан-мырза шығады. Үстінде 

депутаттық төсбелгісін таққан костюмі бар. Сырт киімін кие 
бастайды.

Ж а н - м ы р з а: – Сіздер алаңсыз отыра беріңіздер. мені 
қызметке шақырып жатыр.

а н а р: – Енді қашан келесің?
Ж а н -м ы р з а: (зілмен) – Оны секретардан сұрарсың!

Шығып кетеді.

а н а р: – Қанша рет осы жұмысты таста деп қақсадым. 
Жазуын жазып үйде отырса да абырой-атағы жетеді ғой.

Ә д і л е т: (мысқылмен) – Партиялық тапсырманы 
бұлжытпай орындау керек.

Д у л а т: – Өзі партияны әйелінен артық көретіндер бар-
ау деймін. мені де сан рет азғырды партияға өт, озат жылқы- 
шысың... Соц. труда жасаймыз деп... Қарлығашты қимадым...
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Ә д і л е т: – Иә, бұлар жасайды, бәрін қолдан жасайды...
а н а р: – Тіпті түннің ортасында шақырып әкетеді ғой... Не 

деген ұшы-қиыры жоқ таусылмайтын жұмыс...
Ә д і л е т: – абстракты болғандықтан да өмір бақи бітпей- 

ді партияның жұмысы.
Д у л а т: – Шынында да, қағаз жазғаннан басқа не істейді 

осылар.
Қ а р л ы ғ а ш: – Әй, Дулат, миыңа қонбайтын шаруаға 

араласып нең бар. Осы үйге кәмонистерді талқылау үшін 
келмеген шығармыз.

Ә д і л е т: (орнынан тұрып) – Қойдық, жеңеше, қойдық. 
Олай болса мен бір тілек білдірейін. Шал ақынның айтқаны 
бар еді: «Босағасын алтыннан соқсаңдағы, перзент сүймей 
адамның мейірімі қанбас» деп, осы тостағанды артымызда 
қалар, түтінімізді шығарар ұрпақ – балаларымыздың аман 
жүріп, қаймана қазақтың намысын қорғайтын ұлан болып өсуі 
үшін көтерейік.

Д у л а т: (орнынан атып тұрып) – Әумин, айтқаның 
келсін!

а н а р: (магниофонға барып) – Дулат, Әділет, жастық 
шағымызды еске алып «алматы түнін» тыңдайықшы.

музыка ойналады. Билейді. Осы кезде есіктің қоңырауы 
дыңылдайды. анар ашады. ар жағынан көзілдірікті ардагердің 
сұлбасын байқаймыз.

К ө з і л д і р і к т і  а р д а г е р: – Сәлеметсіздер ме... 
Кешіріңіздер, мазаладым білем... Жәкең үйде жоқ па?

а н а р: (бәйек болып), – Жоқ. Қызметіне кеткен... Төрге 
шығыңыз... дәм ауыз тиіңіз.

К ө з і л д і р і к т і  а р д а г е р: – рахмет! Үйде жоғын өзім 
де біліп едім... Қазақстан Орталық партия комитетінің кезек- 
тең тыс Пленумына кеткен екен ғой...
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ҮШІНШІ КӨрІНІС

Жарық сөніп қайта жанғанда бақта қыдырып жүрген 
Қайрат, айна, Қанат, Қымбаттарды көреміз. Жарық Қайрат пен 
Қымбатқа түседі.

Қ а й р а т: (Қымбаттың жағасын түріп) – Жаурап қалған 
жоқсың ба?

Қ ы м б а т: – Сыпайы тоңбайды, қалтырайды демеуші ме 
еді...

Қ а й р а т: – Суық тигізіп алма... Әсіресе осыдан былай.
Қ ы м б а т: (еркелей) – Неге осыдан былай?...
Қ а й р а т: – Өйткені сен екі адамсың...
Қ ы м б а т: – Сенімен қосқанда ма? (күледі).
Қ а й р а т: – менімен қосқанда үш адам...
Қ ы м б а т: (жігіттің жағасын қаусырып). Әлі белгісіз 

ғой... асықпайық, күні бұрын бал ашпайық. Дәрігерлердәі 
көзі жетіп, анықтасын... Дегенмен, бұрынғыдай емес басым 
айналып, көзім қарауыта береді. Жүрегім айнып, құсқым 
келеді... Қайрат-ау, Қайрат, біздің осы әрекетіміз балалық емес 
пе? Ел-жұртқа, әке-шешемізге не айтамыз? Некеге тұрмай 
жүкті болып қалу қазақ қыздары үшін өлім емес пе еді...

Қ а й р а т: – Ол – ескіліктің қалдығы.
Қ ы м б а т: – Сол ескіліктің қалдығында ата-бабамыздың 

бүкіл салт-дәстүрі, ар-ұжданы қалып қойған жоқ па?...
Қ а й р а т: (ойлана) – мүмкін... Бірақ қызға қырық үйден 

тыйымның кері әсері де тиіп жатқан жоқ па. Сондықтан да 
тастанды балалар көп. Егер әке-шешесі орыстар секілді кешіре 
салса, онда мұндай сорақылықтарға жол берілмес еді, амалсыз 
дүниеге келген бейкүнә перзентін қоқыс салатын жәшікке 
тастап кетпес еді... Тегінде, біз қазақтың санын көбейту үшін, 
жетім бала, жесір әйелді қаңғытпас үшін ата дәстүрін бұзсақ 
– еш айыбы жоқ деп білемін. Егер отызға дейін тұрмысқа шыға 
алмаса, көлденең көк аттыдан бала тауып алмасқа амалы қайсы. 
Қай ғасырда да еркектен әйел көп болған. Осыны білгендіктен 
де қазақ тоқал алған...

Қ ы м б а т: (Қайратты түйгіштеп) – Ой, сен маған 
үйленбей жатып, тоқалдан дәмең бар ма?
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Қ а й р а т: – Кейін... қартайып, немере сүйген кезіңде 
рұқсатыңды бересің ғой... білемін, Қымбат, сен кеңсің...

Қ ы м б а т: – Ол кезде ойлануға болады... Тек тоқалың 
екеуің тапқан ақшаны мен ұстайын...

Екеуі жарыса күледі. аймаласады. Қолында тор дорбаға 
салған айраны бар көзілдірікті ардагер алая қарап өтеді. 
Сөйлейді:

«Ұятсыздар! Тал түсте сүйісіп тұруын!» Оның күңкілін 
Қайрат естіп қалады.

Қ а й р а т: – ақсақал, тіл тигізбеңіз. Сіз де жас болған 
шығарсыз. ардагер жауап бермей жерге бір түкіріп өте береді.

Қ ы м б а т: – Осы кісіні ылғи көремін.
Қ а й р а т: – Бұлар бір-біріне өте ұқсайды. мінездері де 

бірдей. Бұрын бұлар кител киіп жүретін. Сталиннің жұрнақтары 
ғой. алайда мен осы кісілерді аяймын. Бұлар – оңбай алданған 
ұрпақ. ал, жаңағы кісі КГБ-ның отставкада-ғы полковнигі... 
(сағатына қарап). Әке-шешем ендігі келген шығар...

Қ ы м б а т: – Қарсы алмағаның ұят болды-ау...
Қ а й р а т: – Қанаттың, папасы соғым керек болса ақ 

волгасымен алдынан шыққан шығар... (Қымбаттың белінен 
құшақтап). Бүгін кешке мен сені ата-енеңмен таныстырамын.

Қ ы м б а т: – Ұят болады... не деп барамын...
Қ а йр а т: (тағы да құшақтап) – Қайраттың қалыңдығымын 

деп барасың...
Қ ы м б а т: Бір түрлі... ыңғайсыз секілді. (паузадан соң) 

Қайрат, мен түсімде сені көрдім. Екі жағыңнан екі кісі 
қолтықтады да шахтаға алып түсіп кетті. мен жалғыз қалдым... 
дауысым қарлыққанша айғайласам да қарамадың. (мұңая). 
менен басқа қызың жоқ па?

Қ а й р а т: (күліп) – Бар!
Қ ы м б а т: (шошып қарап) – Кім?
Қ а й р а т: – Сен! Сен!

Қымбатты тік көтеріп алып, шыр айналдырады.
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Қ ы м б а т: (екі аяғын тепкілеп) – Қоя бер! Қоя бер деймін! 
Қайрат! Баламызды түсіресің... Сен туған айыңды айтшы?

Қ а й р а т: – мамыр, оны неге сұрадың?
Қ ы м б а т: – айнада туған айға қарап ажырататын жора- 

мал бар. айталық, мамыр айында туған жігіттер: сері де 
сергек. Бұл айда туған жігіттерге еліктеушілер көп. махаббат 
пен достыққа тұрақты. Кімге болсын жақсы жар бола алады. 
Жігіт кезінде біраз қиындыққа ұшырайды. Қызу қандылау 
болғандықтан пәле-жала әуес келеді... бірақ өз өмірін жақсы 
аяқтайды...

Қ а й р а т: (тағы да құшақтап) – Әулиесіңдер ғои өздерің... 
бал ашып, сәуегейлік жасап мал тапсаңдаршы.

Жарық Қанат пен айнаға түскенде олардың отырғанын 
байқаймыз. Екеуі де көңілсіз. Жүздерінде мұң бар.

а й н а: – мендей сорлы жаратылған кім бар екен... Кейде 
бұл дүниеге келтірген ата-анамды қарғаймын.

Қ а н а т: – Олардың жазығы не? Жазығы – жарық әлем 
сыйлағаны ма...

а й н а: – Екеуміз махаббаттың жалынына оранып, бола- 
шағымызды болжамай жүрміз. Өзің ойлашы: мен құрылыс- 
шымын, сен дөкей бастықтың жалғыз ұлысың, қалай ғана 
үйленеміз, мен саған тең емеспін. Оны былай қойғанда...

Қ а н а т: (сөзін бөліп) – айтпа деймін ар жағын! Тең емеспіз 
деген мантырақ сөз. Дүниені теңестіретін жалғыз ғана күш бар, 
ол – сүйіспеншілік. Әрине, қазіргі қарғыс атқан заманда бұл 
сөздің соншалықты күлкілі естілетінін де білемін. Бірақ, сену, 
өз-өзіңді соған сендіру керек. мен ертектегі, кітаптағы қиял-
ғажайып ұлы мәртебелі махаббатты айтып отырған жоқпын...

а й н а: – мен сенің әкеңнен өз бойымдағы аурудан бетер 
қорқамын. Шешең жақсы адам...

Қ а н а т: – Папамның тізгіні мамамда. Қызметі неғұрлым 
үлкен болса, солғұрлым әйелінен сескенетінін білесің бе? 
Оның үстіне темірдей тәртібі бар партия бақылайды. Тырп етіп 
көрсін.

а й н а: – Сен папаңды ұнатпайсың-ау деймін.
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Қ а н а т: – Әкені жек көру – қылмыс емес пе?.. Жас кезінде 
олар да дүниені шайқаған. Бізден ары әумесер болған. Үлкен 
кісілерден жастардың айырмашылығын білесің бе, айна? 
Үлкендер қателігін жасыра алады, ал біз – жасыра алмаймыз.

а й н а: – Ертең келін болып түскенде мен де ауруымды 
жасыра алмаймын ғой... Екі күннің бірінде ауруханаға түсіп 
жатсам...

Қ а н а т: (нық сеніммен) – Емдетеміз! Жазыласың!
а й н а: (өксіп жылайды) – Құдай-ау, баланы қалай сүйеміз... 

Тіпті мен... сенімен ерлі-зайыпты болып... бірге жата алмаймын 
ғой...

Құшақтап, алақанымен көзінің жасын сүртеді.

Қ а н а т: – Неге? Неге?!
а й н а: – Дәрігер айтқан... Белокровиеге дауа жоқ... бір 

жерімді байқамай жарақаттап алсам, қан саулап тоқтамайды. 
Кейде. (өксігін баса алмай). Кейде денемдегі қан аласұрып ағып 
таусылатын тесік іздейді... тіпті болмаса тісімнің арасынан 
саулай жөнеледі... Жедел жәрдем шақырып жатқаның... кейде 
денемнің әр жері теңбіл-теңбіл болып, көгеріп қалады... Соның 
барлығын істейтін – қанның ақ түйіршіктері... Екі айда бір 
өзгенің қанын құйып, түк болмағандай шыға келемін... мен... 
мен... қан сорғышпын, Қанат! мен вампирмін!

Қанаттың бауырына тығылып ұзақ жылайды. Жігіттің 
де көңілі босайды. мұңлы музыка ойнап тұрады. Бұлардың 
қасынан өтіп бара жатқан ардагер алая қарап: «Төбелесетін 
жерді тапқанын, ұятсыздар! Көргенсіздер!» деп, ғайбаттайды.

Қ а н а т : (атып тұрып) – Кетіңіз! Жоғалыңыз, ақсақал! 
Тілім тиеді!

ардагер: – Сволыш! Өзің жоғал!
а й н а: – (Қанаттың қолынан тартып отырғызып) – 

ашуланбашы. Көненің көзі ғой.
Қ а н а т: – Сталиннің өзі!
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а й н а: (есін жиып, жасын сүртіп) – Ұят та болса айтайын, 
Қанат! Бізге Қайрат пен Қымбаттың бақыты да бұйырмай тұр, 
мен он екіде бір гүлі ашылмаған қызбын. Екеуіміз қатынас 
жасасақ... қан саулап тоқтамай қояды... (күштене күліп, 
қалжыңмен) Сонда жедел жәрдем шақырамыз ба...

Қанат сұрланып, үнсіз отырады.

а й н а: (наздана) – Семейден, оның ішінде абралыдан қыз 
тандаған өзіңе обал жоқ...

мойнын қытықтап қар салады.

– Екеуіміз екі бағыттағы поезға мінген жолаушы секілдіміз. 
«Дел-сал» деген дәріні ішіп алып, сенделіп жүрген секілдіміз. 
Біз өз жолымызды ғана білеміз, бірақ бұл жол қайда апарарын 
білмейміз... Кейде ойлаймын: ағыл-тегіл адам-ағыстың ішінде 
адасып өлгенше, машина басып кетсеші деп...

Қ а н а т: (ашулана) – анау аспанда күн, мынау қаржамылған 
қара жер, айналайын тамылжыған табиғат, әсем астана, әдемі 
өмірді қалай ғана қиып тастауға аузың барады!.. мүмкін емес 
қой...

а й н а: (езу тарта) – Әлсіреп тұрған адамға әлемнің 
әдемілігі неге керек... Көзіңді жұмсаң жоқ болып кетеді...

Пауза. мұңлы әуен толастамайды.

– мен кейде өзімді қос әйнектің екі ортасында қалып қойған 
қара шыбындай бейшара да қауқарсыз сезінемін. Кейде теңіз 
ортасында қалған ескексіз қайықтай қалтылдап, шарасыз күй 
кешемін... айтшы, Қанат, ақылың бар ғой... Осының барлығна 
кім кінәлі?!

Қ а н а т: (көрермендерге) – Не істеймін, ағайын, не 
істеймін? 

Қ ы м б а т: Олар көмектесе алмайды...

Жедел жәрдемнің ышқынған даусы естіледі.
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* * *
Жарық сөніп, қайта жанғанда Жан-мырза үйінің көрінісін 

көреміз. Дастархан жиналмаған. Дулат пен Әділеттің сәл 
қызыңқырағанын сеземіз. Қарлығаш пен анардың дауыстары 
ас бөлмеден ара-тұра естіледі.

Д у л а т: – Баяғыда біздің әкелеріміз: «маленков берген 
байталды, Хрущев келіп қайта алды» деп, әндетуші еді, – енді 
біз: «андропов алған водканы, Горбачев келіп жоқтады» деп, 
өлеңге қоссақ қайтеді. Төбеңе шаш шыққыр миша болмаса 
– осылай ауыз бостандығын алар ма едік.

Қ а р л ы ғ а ш: (ас бөлмеден) – Дулат, әу, Дулат, бастық 
пен бас жаққа жолама деп қанша рет айтамын...Саясат сенің 
не теңің...

Дулат мысықтабандай басып есікті жауып келеді.

Д у л а т: (сыбырлап) – Әйелдерден саққұлақ кім бар екен. 
Дүние жүзіндегі өсекті бірінші болып естиді-ау. Тіпті қатыны 
бар үйге радио керек жоқ.

Ә д і л е т: (өзіне өзі) – ...аузын ашса жүрегі көрінеді. ғажап! 
аңғал да аңқау. Әлемдегі қара жер мен қарапайым адамдар 
ғана мәңгілік шығар... Осылар барда көңіліміз бен қазынамыз 
ортая ма?..

Д у л а т: (шөлмекті алып) – Тауыспасақ та толтырып 
қоялықшы (басын шайқап). Қызық дені сау, ақшасы мол Жан-
мырза неге ішпейді екен? Бәлкім, өзін-өзі тоқтата алмай қала 
ма? Жас кезінде, жайлауда бір шелек арақты екеуіміз тауысып 
қойып едік.

Ә д і л е т: – ақшасы көп адамның арақ ішкенін көрдің 
бе? Баяғыда, демекші, біздің ауылда бір ағамыз «Жігітіңде мін 
жоқ, қалтасында дым жоқ, ішейін деп ішпеймін, жетпеген соң 
ішемін» деп жылапты. Дегенмен, арақ – Ұлтты азғындатары 
рас.

Д у л а т: – Қазақтар арақ ішуді қашан бастады осы?..
Ә д і л е т: – алғаш рет орыстармен дәмдес бола бастағаннан. 

Біз ғана емес, бұратана халықтардың барлығын осынау отты 
сумен бағындыру – отаршы елдердің озық тәсілі. ал, біздің 



306

далаға салынып ішу Ұлы Отан соғысынан, содан қейін кезең – 
тың және тыңайған жерлерді игеруден етек алды. Солдаттарды 
мас қылып жауға, дзоттың аузын кеудесімен жабуға айдап 
салдық; бұдан соң ұлы жеңістің құрметіне іштік, ал, тың 
кезінде россия мен Украинадан состав-составымен адамдар 
ғана келген жоқ, вагон-вагон арақ та келді... Соның кесірі 
болар Қостанайда бір қазақты өлтіріп маңдайына: «Осваиваем 
целину» деп, пышақпен кесіп жазып кетіпті...

Д у л а т: астапыралла! (алдындағы стакандағы арақты 
шөлмекке қайта құйып). Осы ит ішкірді бүгіннен бастап қойсақ 
қайтеді...

Ә д і л е т: (олда арағын кері құйып) – Қойсақ – қоялық. 
мұсылман елдері ішіндегі ең ішкіші – қазақтар.

Д у л а т: – Енді бұдан былай дәрет алып, бес уақ намаз 
оқимын.

Ә д і л е т: – ал, мен арақтың зияндылығы туралы трактат 
жазамын.

Сәл үнсіздік. ас бөлмеден анардың даусы естіледі.

а н а р: – Неғып үндерің өшіп қалды...
Д у л а т: (аузының дәмін алып) – Ей, Әділет, енді қайтып 

татып алмас үшін соңғы рет ішіп қойсақ қайтеді?

Есіктің қоңырауы қағылады.

Ә д і л е т: (дауыстап) – анар, ау анаржан, есікті ашайын 
ба? 

а н а р: (дауыстап) – Қорықпасаң аш...
Әділет есік ашады. Үйге көзілдірікті ардагер қіреді.
а р д а г е р: (әзілдеп ) – Е-е, сен де осында екенсің ғой... 

Жәкең Пленумнан келген жоқ па?
Ә д і л е т: Келсе есікті өзі ашар еді.
а р д а г е р: – Кешіріңіздер... (шығып кетеді).
Ә д і л е т: – Сталин әлі тірі жүр...

ас бөлмеден анар шығады.
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а н а р: – Ол кім?
Ә д і л е т: – Сталин ғой...
а н а р: – Сол кісіден құтыла алмадық. Кірген-шыққаны- 

мызды аңдиды да жүреді. .
Ә д і л е т: – Сендердің ғана емес, бүкіл алматының 

аңдушысы ол...
Есіктің қоңырауы тағы қағылады.

а н а р: (тұра ұмтылып) – Тағы да сол шығар... бетіне су 
шашып жіберейін бе? Есікті жұлқа ашқанда ар жағынан Жан-
мырза көрінеді. – Сен екенсің ғой...

Ж а н - м ы р з а: (ашумен) – Енді кім деп едің!

Үнсіз шешінеді. Ешкімге қарамастан кабинетіне кіріп 
кетеді.

а н а р: – Бұған не көрінді?
Ә д і л е т: (дауыстап) – Әй, Жан, айтсаңшы не болғанын, 

бәрібір ертең газеттен оқимыз ғой.
Д у л а т: – Өзгенің жүмысына араласып нелерің бар осы. 

менен біреуің, «малың аман ба, жем-шөбі бар ма?» – деп, 
сұраған жоқсыңдар ғой.

Жан-мырза шығады. ләм деместен тез басып келеді де 
стаканға толтыра арақ құйып қағып салады. Бәрі үрпиісе қарап, 
аң-таң тұрады.

а н а р: – астапыралла! Папасы-ау, не болды саған?!
Ж а н - м ы р з а: (аузын сүртіп) – Бәрі болды! Он сегіз 

минутта Қонаевты орнынан алдық.
а н а р: – Кімді сайладыңдар?
Ж а н - м ы р з а: – Геннадий Васильевич Колбин 

жолдасты!
Қ а р л ы ғ а ш: – Оның кім еді үйбай-ау...
Ә д і л е т: – «Умер король! Да здравствует Король!»
Ж а н - м ы р з а– аузыңа ие бол! 
Ә д і л е т:  – мен, шын қуанып тұрмын. Қазақты орыс 

билеп, баскармаса, үш жүзге бөлініп кетеді. 
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Ж а н - м ы р з а – Оттаған екенсің! Бөлетін сендер. Халықта 
жазық жоқ. ауыздарыңмен орақ орғаннан басқа қолдарыңнан 
боқ келмейді! 

Ә д і л е т: – Таз ашуын тырнадан алады. Құдайларыңның 
құлағанын менен көресіндер ме? мен Қонаев тағынан тайған 
соң табалағаным емес, ол кісінің Қазақстанда (саусағын 
шошайтып)... қазақтарға емес... сіңірген еңбегі ұланғайыр. 
республика үшін көп жасады, амал не, айналасындағылар да 
мол асады.

Д у л а т: (сенбегендей таңдана) – апыр-ай заман не болып 
барады...

Димекең орнынан түседі дегенге кім сенген... Бір елдің 
қарқарадай патшасын қай әкеңнің аузын ұрайын қағып 
тастады?! 

Ж а н - м ы р з а: (шошына) – Ей, Дулат, ойнап сөйлесең 
де ойлап сөйле! Түлкі түрінен, адам тілінен тартадының кері 
болып жүрмесін. КПСС Орталық Комитеті Саяси Бюросының 
шешіміне күмән келтірмеңіз. Геннадий Васильевич те әр 
жерде істеген, саяси шыңдалған тәжірибелі коммунист. Бізден 
әлдеқайда сотқар ел Грузияда көп жылдар қызметте болған.

Ә д і л е т: – Әй, Жан-мырза, немерелі болсам атын 
Димаш қоямын деп жүр едің, енді бәлкім... Геннадий қоятын 
шығарсың...

Ж а н - м ы р з а: – Кекетпей-ақ қой, қойса несі бар екен!
а н а р: – Құдай-ау, бұл айтыстарың пленумның жалғасы 

болып кетті ғой. Шайларыңды ішсеңдерші... суып қалды.
Д у л а т: (әлі де таңдана басын шайқап) – апырай-ә, 

Димаш аға қалай ғана көшеде жаяу келе жатады... Сонда күні 
ертең елмен бірге нанның кезегінде тұра ма? Обал, обал... Үш 
ұйықтасам түсіме кіріп пе...

Қ а р л ы ғ а ш: – Саясат біздің не теңіміз, араласпа. (Анарға) 
Балалар кешікті ғой...

а н а р: – расында да, келетін уағы болды.
Ә д і л е т: – Өзіміз таң ертең қайтушы едік қой... (Жан-

мырзаға). Пленумдарың соншалықты тез аяқталғанына таңым 
бар. Бұл – коммунистік партия тарихындағы ең қысқа Пленум 
шығар. Гиннестің кітабына кіргізу керек.
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Ж а н - м ы р з а: (кейіп, шаршаңқы) – Әй, Әділет, менімен 
саясат және партия жайында тек қана қызмет орнында 
сөйлеуіңе кеңес берер едім. Екі елі ауызға төрт елі қақпақ 
керек, деп қазақ бекер айтпаған шығар. Осы күні батырып 
айтсам – батыл атанамын, басын жарсам – батыр атанамын, 
деп ойлайтын көсемдер көбейе бастады. мен сенің қисынсыз 
қиқар сөздеріңе кешіріммен қарасам, бірге өсіп, біте қайнасқан 
досымды, өкпеге қисам да, өлімге қимағанымнан шығар... 
Ендеше, досым, сен қанша рет жекпе-жекке шақырып, дау-
дамай іздесең де, атойлап қарсы шықпауым тіпті де менің 
жеңілісім, сөзден тосылуым емес.

Ә д і л е т: (сөзін бөліп) – «Қапқан иттен өш аламын деп, мен 
де қапсам, аузымда не қасиет қалғаны» – дегенің шығар... Егер, 
қалжыңымды көңіліне ауыр алсаң, бұдан былай тек партиялық 
стилде сөйлесуге ант етейін.

Ж а н - м ы р з а: (тұлан-тұта) – Осы үйдің тамағы пісуші 
ме еді! Түбіне тас түсіп кетті ме?!

а н а р: (құрақ ұшып) – Папасы-ау, ерегестерің ет жеуді 
де ұмыттырып жіберді ғой. Әлдеқашан дайын болған. Жүр, 
жеңеше, түсіріп әкелейік.

Қарлығаш екеуі шығып кетеді.

Д у л а т: – апыр-ай, енді... осы үйде темекі тартуға 
болмайтыны қиын-ақ... амал жоқ, насыбай атамыз.

Ж а н - м ы р з а: – маған да біреуін бер.
Д у л а т: (таңырқап) – Қайсысын? 
Ж а н-м ы р з а: – Темекіңнен.
Дулат: – менің шегетінім арқар ғой...
Ж а н - м ы р з а: – махорка болса да бәрібір.
Д у л а т: (шылым береді) – ауылдағы бір ақсақалға: ата, 

бұрын темекі тартушы едім, енді насыбайға көштім, деп едім, 
ол кісі «шырағым, бұрын боқты пісіріп жеген екенсің, енді 
шикідей жеуге көштің бе?» – дегені.

Әділет рахаттана күледі.
Ә д і л е т: (Жан-мырзаның темекі тартысына қарап) – 

міне, міне, Жәке,енді ғана адам болып келе жатырсың...
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Ж а н - м ы р з а: – айт, айтып қал. алдыңа бір келтірермін.

Осы кезде есіктің қоңырауы қағылады.

Д у л а т: Әп, бәлем, біздің ұлдар келген шығар. Жонар- 
қаларынан таспа тілейін.

Жан-мырза есік ашады. ардагердің басы қылтияды.

а р д а г е р: – Естідім, Жәке... енді тәртіп орнайтын шығар. 
Геннадий Васильевичтің қабылдауына жазып қоясыз ба мені. 
айтатын арыз-арманым бар еді... Әсіресе, тәртіп мәселесі. 
Сақтанып жүрсін...

Ж а н - м ы р з а: – Шаршап тұрмын, ақсақал. Ертең 
хабарласыңызшы.

Ә д і л е т: (мысқылдай күліп) – Әй, Стекем-ай, жалықпайсың-
ау. Сен барда біз қалай ғана жұтқанымыз бойымызға жұғым 
боп, ұйықтай аламыз. 

ардагер кетеді. ас бөлмеден анар шығады.

а н а р: – Балалар келген жоқ па? Қарындары ашты ғой. 
Ж а н - м ы р з а– Келген осы үйдің штаттан тыс тыңшысы. 
Д у л а т: – Қызықсыңдар. Қазақшылықты ұмытқансыңдар, 

түге. Жоғары шық, тамақ ауыз ти, деп неге айтпайсыңдар.
Ж а н - м ы р з а: – Қойнына жасырған диктофоны болса 

қайтеміз. 

Жас сәбидің жылаған даусы естіледі.
Д у л а т: – Қарлығаш босанып қалған жоқ па, байқаңдаршы... 

Нәрестенің үнін естігендей болдым ғой...

Барлықтары елеңдейді. Нәрестенің шырқырағаны үдей 
түседі.

Ә д і л е т: (жан-жағына қарап) – Теледидар не радиодан 
естілетін шығар...
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а н а р: – Барлығын сөндіріп тастағанмын.

ас бөлмеден Қарлығаш шығады.

Д у л а т: – Жо-о-оқ... менің кемпірім аман.
а н а р: – Есік алдында жылайды, Жан-мырза, ашшы.

Жан-мырза есік ашады. Шегіншектеп кетеді.

Ж а н - м ы р з а: – Ә-н-е... жатыр.
анар шығып жаялыққа ғана оралған баланы көтеріп 

әкеледі.

а н а р: – Обал-ай, обал-ай, қандай тас жүрек тастап кетті 
екен... 

Ж а н - м ы р з а: (шошына) – Әкет! Жолама! Пәле болады! 
Ә д і л е т: – Дегенмен, сақтану керек. мен жан-жақты 

байқап келейінші.
Жүгіре шығып кетеді.

Д у л а т: – Әлгі... Сталин деп атайтын Берия-қазақтың 
жымсымасы болмасын.

Қ а р л ы ғ а ш: (баланы Анардың колынан алып) – Ту-у, 
жаурап қалыпты. астына піш етіп қойған-ау.

Орауын жазады.
– Еркек бала. Әп-әдемі. мұндай қатігездікті өмірі көрген 

де, естіген де емеспін. мал құлағы саңырау. Қалай ғана көзі 
қиып қалдырып кетті екен.

Ж а н - м ы р з а: – Біз күнде естиміз, күнде көреміз, жеңеше. 
(Анарға) Бір түнетіп, ертең менің машинаммен жетімханаға 
өткізіп таста. Бұл үйге енді жетпегені тастанды бала еді...

Қ а р л ы ғ а ш: – Қой, қайным, қайдағыны айтпа. Жетім 
қалған қозыны да басқа қойға теліп, асырап-сақтамаушы ма 
еді.

Баланы көтерген күйі басқа бөлмеге кетеді.
– Жүр, анар, шомылдырып, сүт берейік,
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а н а р: – Осы үйде емізік те жоқ еді... Жиырма жылдан соң 
жас сәбидің үні қайта естілді осы шаңырақтан. Жақсы ырым 
болғай.. 

Ж а н - м ы р з а: – ырым-сырымыңды қой! Баланы ертең 
өткізіп таста. 

Д у л а т: – Өткізіп тастайтын мал ма?

Әділет келеді.

Ә д і л е т: Таба алмадым. Бір уыздай жап-жас қазақтың 
қызы автобусқа мініп кетті... бәлкім, сол болар. Ей, Жан, саған 
ерегескен біреу емес пе... Қалай... былай... анар жоқ қой, 
шыныңды айтшы. 

Ж а н - м ы р з а: – Ой, сен де сандала береді екенсің! Қазіргі 
кезде үйленгендердің үштен бірі айрылысып, әр жыл сайын 
бірден он сегіз жасқа дейінгі 700000 бала әке-шешесіз қалады 
екен; жетімханадағы басқа ұлттың балаларын асырап алуға 
кезекке тұрса, ал, қазақ балаларына ешкім жоламайды. Осыған 
да мен кінәлі болармын.

Ә д і л е т: Жоқ. Сенің кінәң емес. Бірақ, Қазақстан 
қалаларындағы жетім балаларды Өзбекстаннан келіп тасып 
әкетіп жатыр, оларды апарған соң өзбек қып жаздырып, құл 
ретінде жүзімдік пен қауындыққа қызылтабан ғылып салады... 
міне, осыған бақылау қоюларың керек еді.

Д у л а т: – апырай, ә...
Ә д і л е т: (қызулана) – Осы күні өзінің атын шығару үшін 

жалғыз проблеманы жалау етіп жар салғыштар қаптап кетті! 
айдағандары бес ешкі, ысқырықтары жер жарады. Түптеп 
келгенде, көкейінде ел қамы, жер тағдыры емес, атын шығару, 
депутат атану көлбеңдеп тұрады. Халық аңғал да аңқау... Жетім 
ботадай айтқанына сенеді, соңдарынан ереді...

Ж а н - м ы р з а: – аузымды қышытпа... Бұл – менің 
үйімде шешетін мәселе емес. Қалай болғанда да үйкүшік 
философтардан, үндеу тастар белсенділер озық.

Д у л а т: (Шаршыңқы) – Сонымен ана баланы не істейтін 
болдық...

Ж а н - м ы р з а: – Таңертең өткізіп тастаймыз...
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Д у л а т: – апырай, ә.. қазақ ырымында өлген баланың да 
бесігін жұртқа тастамай ала жүруші еді ғой.

Ә д і л е т: – Әй, Дулат-ай, қазақ болудан қалғанымыз қа-а-
шан.

анар мен Қарлығаш келеді.
а н а р: – Ерні бұлтиып ұйықтап қалды. Папасы, өзіміздің 

атымызға жаздырып, асырап алсақ қайтеді... роза апайымыз да 
солай істеп еді ғой...

Ж а н - м ы р з а: – Көрсетпе көзіме! Жалғыз ұлыма қуат 
берсін! мүмкін әке-шешесі ауру шығар. мүмкін ішкіш, 
маскүнем шығар. Өзіңнен тумай ұл болмас деген... қаны басқа, 
жатыры өзге.

Д у л а т: (ашулана) – Ей, Жан! Сен не айтып тұрсың?! 
Саңырау десе – соқырға тиеді деген. ана Қайрат та менің 
кіндігімнен емес, Бозтайлақ ағаңнан қалған құлын! Өзгенің 
қаны деп өзегінен тебуім керек пе?!

Ж а н - м ы р з а: – мен сені айтып тұрғаным жоқ.
Д у л а т: (өршелене) – Бәрібір маған тиіп тұр сөзіңнің 

сойылы. Сыйларға тілің жоқ болса, сипарға қолың жоқ па? 
деген екен... рас, Қарлығаш менен бала көтермеді, бірақ 
Бозағамнан қалған үш бала да менікі. Қазақтікі. Дәнішпән, 
дәнішпән дегенге дандайсыма? Өзіме қоныс, малыма өріс беріп 
жарылқаған сен емессің! Жүр, Қарлығаш! Кеттік ауылға! Үйде 
емес, сот залында отырғандай болдық қой!

Ә д і л е т: (өз-өзіне) – Балалы арқар маңырап тұрғанда, 
баласыз арқар зарлап тұратыны рас екен... Дулат, түн ішінде 
қайда барасың... Қала – ауыл емес, кез келген үйге қона 
салатын.

а н а р: (құшақтап) – Бір ашуыңызды беріңіз, аға!

Қарлығаш жылайды.

Д у л а т: – Не ғып отырсың! Жүр, Қарлығаш, кеттік! 
Өлмегенге – өлі балық. Өкіметтің қонақ үйінен орын табылар. 
ана күнәсіз жылбысқаны да ала кетейік. Қалаға сыймаса да 
далаға сияр...
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Ә д і л е т: (Дулатты қайта шешіндіріп) – аңдамай сөй- 
леген ауырмай өледі деген, Дүке. мөңки берме. ағайын 
адамсыңдар... мінін мойындап отыр ғой... 

Д у л а т: – ағайының барда дұшпаным жоқ деме...
Ж а н - м ы р з а: – Қатты айттың-ау... Кешір. Сен де 

қызықсың. Баяғыда бір бай кедейден «таудың басында тұрған 
айғырың кісінегенде етектегі бием құлын тастады» деп айып 
алған екен... Сөзді қусаң сөз шығады, сиырды қусаң боқ 
шығады, Дулат. ал, тастанды баланы суқаным сүймей тұрғаны 
рас. Түбі шикі...

Д у л а т: (сабасына түсе) – Есіңдеме, Жан-мырза... Сен 
баяғыда мырза деген сөзді қоспай Иван-жан болып жүрген 
шағыңда: «Енді ғана білдім, менің мылжыңдаған мың сөзімнен 
Бозекеңнің үндемей, адал көңіл ақ ниетпен жасаған жалғыз ісі 
озық екен» деп мойындап едің. Енді не көрінді саған! Неге 
өзгердің?!.. Неге сен айналдырған жиырма жылда іркілдеген 
ірі; шайқап ішіп, үрлеп ұрттайтын тоңмойын бастықтың бірі 
бола қалдың? айтшы, Жан, неге?! 

Пауза. Барлығы томен қарап үнсіз отырады.

Ж а н - м ы р з а: (орнынан тұрып) – айып етпеңіздер... 
Ертең қызметке шығуым керек... тағы да бірдемені бүлдірмей 
тұрғаңда барып дем алайын... ал, анар, қонақтарыңа өзің бас-
көз боларсың...

Кабинетіне кетеді. Басын қайта қылтитады.
– ана тастандыны бәрібір жетімханаға тапсыру керек. мен 

тірі тұрғанда бұл үйде орын жоқ оған.

Қ а р л ы ғ а ш: – Қам жемей-ақ қой, қайным. Біз алып 
кетеміз.

Ж а н - м ы р з а: – Жетісерсіңдер...

Есік шылдырлайды. Қайрат, Қанат, айна мен Қымбат 
кіреді. амандасады. Жігіттердің «жүр, жүріне» әрең сырт 
киімдерін шешкен қыздар қылымси ұялып, есіктің көзінде 
тұрып қалады.
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анар «торге шығыңдар, айналайын» деп шақырады.

Қ а й р а т: – Келіндерің келді. Шашу неге шашпайсыңдар!
Қ а р л ы ғ а ш: – Ойбай, көтек, не дейді?

Сасқалақтап жаулығын түзеп, столда тұрған бауырсақ пен 
кәмпиттен уыстап шаша бастайды. анар көмектеседі.

Қ а й р а т: – Қалжыңдаймыз, әлі толық мағынасындағы келін 
емес – кандидаттар, бірақ болашақта болып қалары сөзсіз.

а н а р: – мен бұл екі қызды танимын. анда-санда жасырын 
әңгімелесіп тұратынымыз рас...

Ә д і л е т: – Көрдің бе, Дулат! Осы заманның жастары 
осылайша үйлене салады.

Д у л а т: (Қарлығаштың құлағына сыбырлап) – Жаңағы 
бала осылардікі болып жүрмесін...

Қ а р л ы ғ а ш: (санын шымшып) – Қой ойбай, қайдағыны 
айтпа!

Көңілді музыка ойналады.

* * *
Таң. Телефон ұзақ шылдырлайды. Жарық Жан-мырзаға 

түседі. Ол телефонның тұтқасын көтереді.
Ж а н - м ы р з а: (қырылдап) – Да... бұл кім таң атпай 

мазамызды алған... ә, Сіз екенсіз ғой, Зәке... Кешіріңіз... Жо-
жоқ, аузыма да алған жоқпын... кеш жатып едім... так... ұқтым. 
Қазір... бес-ақ минутта барамын! (дауыстап). анар, әй, анар, 
не қарабасты, тұрсаңшы! Көптеген жастар Орталық Комитеттің 
үйін қоршап жатқан көрінеді. Қанат қайда?

а н а р: – Үйде болатын.
Ж а н - м ы р з а: (асығыс киініп) – Қалғандары...
а н а р: – Кетіп қалған.
Ж а н - м ы р з а: – мен келгенше Қанатты үйден шығарма! 

Есікті кілттеп таста. Оның көшеге шыққаны – менің қызметтен 
шыққаным!
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Екінші бөлім

ТӨрТІНШІ КӨрІНІС

Сахна шымылдығы «Желтоқсан желі» әнімен ашылады. 
Шымылдық ашылғанда республика алаңындағы желтоқсан 
оқиғасының жалпы көрінісін байқаймыз. Қолдарында «Әр 
республикаға өз көсемі!», «ленин идеялары жасасын!» деген 
жазуы бар ұран және лениннің суретін көтерген жастар иін 
тіресіп айқайлап, ал оларды әскерилер мен білектеріне қызыл 
мата байлаған «дружиниктер» құрсаулай қоршап тұрады. 
Сахнаның арғы түкпірінен алаңдағы трибунаны байқаймыз. 
Қазақстан Орталық партия Комитеті саяси бюросының 
мүшелері мінбеге көтерілгенде жастар ысқыра айғайлап, әр 
түрлі заттар лақтырады. Олар бетін қалқалайды.

(Көрерменге жақынырақ орналасқан экраннан желтоқсан 
оқиғасынан түсірілген кинокадрды көрсетуге болады).

Теңіздей толқыған жастардың ішінен Қайрат пен Қымбатты, 
айнаны байқаймыз. Әділет те араласып жүр.

Саяси Бюроның бір мүшесі сөз алады: – Жолдастар! Жастар! 
Сендер заңға қарсы қылмыстық әрекетке барып тұрсыңдар. 
Сендердің талап-тілектерің Орталық партия комитетінің 
шешіміне мүлдем қайшы. Егер, дәл қазір үйлеріңе тезірек 
тарамасаңдар, күш қолдануға тура келеді.

Жастар айғай-шуға басады: «Колбин шықсын! Қонаевты 
шақырыңыздар! Өз аузынан естиік? Үлт намысын аяққа таптап 
тұрсыңдар! Әр республика – өз басшысын өздері сайласын!».

Орталық Комитет үйінің терезесінен қарап тұрған  
Г. В. Колбиннің сұлбасын байқаймыз.

Г. В. Колбиннің монологы: – Қарай гөр өздерін... Әбден 
есірген екен! Көкелеріңді көздеріңе көрсетейін... Дүниедегі 
ең тентек халық грузиндер де мені тыңдаған, маған бағынған. 
Қазақтардың бұл бейбастақтығы саяси, идеологиялық бунт 
екенін ұқпай тұр-ау. аңғал басым, қалай ғана байқамағанмын: 
барып тұрған ұлтшыл, намысқой екен ғой... мойындарыңа 
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«ұлтшыл» деген қарғыбауды мәңгіге іліп берейін, шешіп көрсін. 
Қазір басындырып алсам, бұл халық күні ертең тәуелсіздігін 
сұрайды, аусылдың алдын алу керек. Ұлы Державаның 
шынжыры мен Советтік идеологияның құрығынан ешкім 
құтылған емес. Үзе алмайды да! (Ойланып) Тарар ма екен... сәл 
шыдай тұрайын?!».

алаңдағы көрініс қыза түскен. Әділет қатарласа тұрған 
Қайрат, Қымбат, айнаға жақындайды.

Ә д і л е т: – Сендер неғып жүрсіңдер... Қанат қайда? 
Қайтыңдар, жатақханаларыңа. Босқа арам тер болмаңдар. Олар 
(мінбе жақты нұсқап) шешімдерін өзгертпейді де, шегінбейді 
де... нақақ күйесіңдер. Қайтыңдар!

Қ а й р а т: – ағасы-ау. Сізден мұндай естиміз деп ойлаған 
жоқпыз. Елмен көрген ұлы той емес пе. Курстас жігіттерден 
бөлініп, жасырынып қалсақ, ертең бетіне қалай қараймыз.

Ә д і л е т: Қыздарды араластырмау керек еді. Қыздың жолы 
– жіңішке... ал, бүгінгі әрекет – еркектердің еншісі.

а й н а: – Қазақтың қыздары еркектерден де көп ерлік 
жасаған.

алаңдағы айғай-шу үдей түседі. Жарық тағы да  
Г.В. Колбиннің бетіне түседі.

Г. В. К о л б и н: – «мына тобыр қояр емес. Барған сайын 
көбейіп, желігіп барады. Тез шара қолданбаса Орталық 
Комитеттің үйін басып алады. Егер тәртіпсіздіктің түп 
тамырына үзілді-кесілді балта шауып, кім ұйымдастырғанын 
іздеп таппасам, алаңға шыққандарды аяусыз жазалап, 
кінәлілерді соттап, түрмеге қамамасам михаил Сергеевичтің 
сенімін ақтамағаным. Ондай жағдайда қызметтен қоштаса 
бер... (телефонмен) Бастаңдар!»

алаңда адам айтқысыз шайқас басталады. музыка. 
аласапыран айқастың ортасында біздің кейіпкерлеріміз де 
жүр. айнаны сүйрелеген милиционер қолынан жұлқа тартып 
лақтырғанда басы көше шетіндегі тасқа тиіп қанайды. арашаға 
түскен Қайрат әлгі милиционерді көкжелкеден ұрады. Қымбат 
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пен Әділеттің басына да соққы тиеді. Бұларды тепкілеп, 
қолдарын артына қайырып алып кетеді.

айқас жалғаса түседі. Жастарды қоршаған әскерилердің 
мұздай қаруланған құрсауы қысып, сахнадан шегіндіріп бара 
жатады. «Желтоқсан желі» әні бебеу қағып қайғылы бір халдің 
хабарын таратады.

БЕСІНШІ КӨрІНІС

Қауіпсіздік комитетінің бөлмесі. Стол басында тергеуші. 
Ол орнынан тұрып, есік ашып «Бозтайлақов Қайратты 
кіргізіңдер!» деп дауыстайды. Бөлмеге бет-аузы қан Қайрат 
кіреді. Тергеуші орындықты нұсқайды. Қайрат әлсірей отыра 
кетеді. Темекісін тартып, ары-бері жүрген тергеуші «Нахалы! 
Наглецы!» деп, күбірлейді.

Т е р г е у ш і: (зілдене) – Барлық шындығыңды айтпасаң 
түрмеде шірисің. Сенің қылмысың басқалардікінен ауыр. 
Тіпті ату жазасына кесілуің мүмкін. Тірі қалғың келсе, бұл 
көтерілісті кім ұйымдастырды, соны айт. Екінші, қоғамдық 
тәртіп күзетшісін ұрып жыққаныңды мойында. 

Қ а й р а т: (басын зорға көтеріп) – Білмеймін... еш нәрсе 
білмеймін... студенттердің барлығы алаңға жиналып жатыр 
деген соң тобымызбен сонда бардық. Жазықсыз ұра бастады... 
Көгершінім...

Т е р г е у ш і: – Жазықсыз дейді... Көрсетейін мен саған 
ұрғанды!

Құлаштай ұрғанда Қайрат орындығымен құлап түседі. 
Тергеуші тепкілейді.

– Тұр! 

Қайрат ыңырси әрең көтеріледі.

Т е р г е у ш і: – Иттің баласы! Көздеріңнің еті өскен екен! 
Құтырайын, деген екенсіңдер. малмен бірге маңырап далада 
жүруші едіңдер, ұлттың қамын-ойлап ұлитын болыпсыңдар-
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ау. Өзімізге де обал жоқ. Тәрбиеге көнбейтін халықты тәртіпке 
салу керек еді... айт жаныңның барыңда! Кім ұйымдастырды! 
Қонаев па?!

Қ а й р а т: (әрең сөйлеп) – Білмеймін, көгершінім... Бар 
жазығымыз алаңсыз алаңға шықтық... Кінәміз не? 

Т е р г е у ш і: – Жазығың сол – үкіметке қарсы келдің! 
милиционерді ұрдың! мә, саған көгершін! (жағынан салып 
жібереді)

Қ а й р а т: – Ұрғаным жоқ. Өзі де әрең жүрген ауру қызды 
тепкілеп жатқан соң, еркек емеспін бе, ара түстім... Қазақта 
қыз балаға қол жұмсамайды... көгершінім...

Т е р г е у ш і: (түтіге ашуланып) – Қазақта! Құдай-ау, осы 
«қазақ» деген сөзден қашан құтылар екенмін... ал, қазақта 
былай ұрады! (Жағынан тағы да тартып жібереді). аялап 
отырған қызыңнан жауап алуға да кезек келер. (өзіне-өзі) Әттең, 
қазақ атамандарының әскері болса ғой, мыналардың қанын 
судай ағызар еді... КГБ-ыда да қазақтар көбейе бастады. Осы 
оқиғаны пайдаланып, азайтып тастау керек шығар... (даусын 
шығара). Сенімен тәжікелесіп тұрар уақыт жоқ. Жүздеген 
адамнан жауап алуым керек. Кім ұйымдастырғанын және 
милиционерді ұрғаныңды мойындап жаз да, қолыңды қой... 
Тағдырыңды советтің әділ соты шешеді. мә, қағаз-қалам...

Қ а й р а т: – Кім ұйымдастырғанын білмеймін... Қызды 
қорғағаным рас... көгершінім...

Тергеуші бүйірін теуіп жібереді. Түймешікті басады. 
Күзетші келеді.

Т е р г е у ш і: (күзетшіге) – Куәні шақыр!

Күзетші шығып, көзілдірікті ардагер кіреді. (оған). азамат 
ардагеров, мына жігіттің милиция қызметкерін ұрғанын 
көрдіңіз бе?

а р д а г е р о в: – Көрдім. Дәл осы жігіт, таяқпен ұрып 
жықты.
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Т е р г е у ш і: – Бара беріңіз.

ардагеров кетеді.

– Бұған не айтасың?
Қ а й р а т: – Бұл кісіні мен танымаймын, тұңғыш рет көріп 

тұрмын. 
Т е р г е у ш і: – Сенің тануың міндет емес. Содан соң сенің 

қалтаңнан наша табылды.
Қ а й р а т: – Көгершінім, бұларыңыз жала!

Тергеуші күзетшіні шақырады. 

Т е р г е у ш і: – алып кет мынаны! ана... қызды шақыр.
К ү з е т ш і: – Жолдас майор! Ол қыздың маңдайынан 

аққан қан дәрігерлер қанша рет дәрі жақса да тоқтамай тұр. 
Өз айтуына қарағанда, ауруханада тіркелген... белокровиемен 
ауырады екен. Не істейміз? 

Т е р г е у ш і: (сәл ойланып). – Олай болса осы жерде өліп 
қалып, пәлесі жұғар. Больницаға апарып тастаңдар. Екіншісін 
шақыр.

Күзетші Қымбатты кіргізеді. 

Т е р г е у ш і:  – Отырыңыз, бикеш. Осындай әдемі қыздан 
ұлтшыл шығады, деп кім ойлаған. Саған таяқ тимеген-ау, бет-
аузың аршылған жұмыртқадай... (темекі ұсынып). алыңыз...

Қымбат басын шайқайды.

– Бикеш, есіңізге түсіріп көріңізші, Брежнев алаңына 
сіздерді бастап барған кім және плакаттарды ерінбей-жалықпай 
кім жазды? Бұдан соң Қайрат Бозтайлақов деген азаматтың 
милиция қызметкерін соққыға жыққанын куәләндіріп берсеңіз 
осы қазір-ақ босатып қоя беремін.

Қ ы м б а т: (сәл үндемей барып) – мені қинамаңыз, ағай. 
Сұрақтарыңызға жауап бере алмаймын. Өйткені ешнәрсе 
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білмеймін. Қанаттың туған күн кешін өткізіп көшеге шықсақ 
халықтың барлығы Брежнев алаңына ағылып жатыр екен, біз 
де соңдарына ердік...

Т е р г е у ш і:  (сөзін бөліп) – Халықтың барлығы емес, 
қазақтар ғана...

Қ ы м б а т: – мейлі, солай-ақ болсын... бірақ қазақ та халық 
екенін ұмытпаңыз. ал, Қайрат Бозтайлақовтың ішкі істер 
министрлігі қызметкерін ұрғанын көргенім жоқ. Көрмеген 
себебім – бірін-бірі итермелеген қалың топ мені лықсытып, 
құрбыларымнан бөліп әкеткен. Бұдан соң қолына арматура 
ұстаған «дружинниктер» қолымды қайырып, дайын тұрған 
машинаға бір теуіп, кіргізіп жіберді... 

Т е р г е у ші: (мысқылмен) – Қай жеріңе тепті?
Қ ы м б а т: (ұялыңқырап) – ...ыңғайсыз болса да айтайын, 

аға, арт жағыма...
Т е р г е у ш і: (күле жақындап) – Оңбағандар, осыншама 

үріп ауызға салғандай әдемі қыздың құйрығынан тебе ме екен... 
(етегін көтермекке қолын апарып). Қане, көрейінші, таңба 
түскен бе екен?..

Қымбат етегін жаба орнынан ұшып тұрады. 

Қ ы м б а т: – Қойыңыз, жолдас майор! Таңба түскенін 
көргіңіз келсе не дәрігер, не әйел қызметкеріңізді шақыртыңыз. 
Сонымен қатар менің қылмысты екенімнің ақ-қарасын анықтау 
барысында адвокат алдыруға мүмкіндік жасаңыз. ал, әзірше, 
мен қылмыскер емес «күдіктенуші ғанамын».

Т е р г е у ш і: – Қарай гөр өзін... Сауаттарың ашылып 
қалған екен... Ендеше, мен саған тұрасын айтайын: «сен маған 
ұнайсың, қазір, дәл осы жерде көңілімді тапсаң, үстіңнен 
көтерілген бүкіл іс қағазды жоямын да босатып қоя беремін... 
ал, оған көнбесең жап-жас ғұмырың түрмеде өтеді. Қап-қара 
шашың ағарады, аппақ бетің суалады. Түрмеде еркек көруге 
зар боласың...

Қ ы м б а т: (мысқылдай) – Дәл осы бөлмеде ме?
Т е р г е у ш і: – Жайлы төсек іздейтін жағдай жоқ...
Қ ы м б а т: – Үстіңізден шағым жазсам ше?
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Т е р г е у ш і: – Бәрібір ешкім сенбейді.
Қ ы м б а т: – айғай салып, жыласам ше?
Т е р г е у ш і: :– Бәрібір ешкім кірмейді де естімейді. 

Жақындап Қымбатты құшақтамақ болады.

Қ ы м б а т: – Сіз, жолдас мемлекеттік қауіпсіздік комитеті- 
нің қызметкері, қатты қателесіп тұрсыз (шегіне) право-заңнан 
менің де хабарым бар. Заң факультетінің соңғы курсында 
оқимын... Коммунистік моральға, Советтік идеологияға қайшы 
безнравственный қылығыңыз үшін жауапқа тартыласыз. ал, 
бұл қызметтен бір қуылсаңыз қой жаюға да жарамай қала- 
сыз... менімен жасты қызыңыз бар ғой, жоқ дегенде содан 
ұялсаңызшы.

Тергеуші тіксіне үндемей қалады.

Т е р г е у ш і: (қайтадан қатуланып). – Сайрап тұрған 
тіліңді кесіп алар ма еді!

Қ ы м б а т: – Сіздің ұлтта «Казни, но выслушай» деген 
сөз, ал қазақта «Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ» деген сөз 
бар...

Т е р г е у ш і: – алаңға стихиялы түрде емес, ұлтшылдық 
пиғылмен шыққандарыңды қалай жасырасыңдар... Әйтпесе, 
сендердің топтарыңа бір орыс қосылар еді ғой...

Қ ы м б а т: – Кез келген ұлтшылдықты оятатын 
шовинизм.

Т е р г е у ш і: (столды ұрып айғай салады) – Кім 
шовинист!

Қ ы м б а т: – мен сізді айтып тұрғаным жоқ. Сұрағыңызға 
жауап бердім... Кешіріңіз, жолдас майор, осы жауап алуыңыздың 
протоколын неге жүргізбейсіз, ең болмағанда диктофон 
қойылуы керек еді ғой...

Т е р г е у ш і: (түтігіп) – Тақылдама! Қайрат Бозтайлақов- 
тың милиция қызметкерін ұрғанына куә боласың!
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Қ ы м б а т: – мен ол жігітті танымаймын. Сондықтан куә 
бола алмаймын... Соңғы айтарым мен екі қабатпын. Камерада 
жазықсыз ұстауға құқыларыңыз жоқ.

Тергеуші ашуланып барып ішінен теуіп қалады.

Т е р г е у ш і: – Сука! На тебе! На тебе! Чтобы ты никогда 
не рожала! Ұрпақсыз қалғырлар!

Қымбат ішін басып отыра кетеді де «Помогите!» деп 
шыңғыра айғайлайды. Есік ашылып қазақ полковнигі кіреді.

П о л к о в н и к: – Не болды?
Қ ы м б а т: – ағатай-ай, жүкті едім... ішіме тепкіледі!
Т е р г е у ш і: – Врет! 
П о л к о в н и к: – мұныңыз ұят жолдас, Иванов! Қандай 

кінәсі бар?
Т е р г е у ш і:– алаңнан ұстап әкелді, жолдас полковник.
П о л к о в н и к: – алаңнан ұсталғанның барлығы айыпты 

емес. Нақты дәлеліңіз жоқ болса босатыңыз.

Шығып кетеді

Т е р г е у ш і: – Виктор михайлович мирошникке шағым 
айтып қызметтен қуғызармын сені... (Қымбатқа бұрылып) Кет 
бар! Сен қыз есіре тұр. адресің менде. Жердің түбінен іздеп 
тауып алармын. аяғыма қыңсылап өзің жығыларсың!

Қ ы м б а т: (орнынан ауырсына әрең көтеріліп) – мен сізге, 
жолдас майор, академик лихачевтың мына бір сөзін айтып 
кетсем деп едім: «любые призывы к спасению русской куль- 
туры, имеющие шовинистическую основу, глубоко оскорби- 
тельны для истинно русского». амал не, бұл философияның 
мәнін сіз ұға алмайсыз ғой... ақиқат сотының алдында 
жолығарымыз. Хош болыңыз.

Шығып кетеді.
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алТыНШы КӨрІНІС

Орталық Комитеттің үйі. Жан-мырзаның кабинеті. Жалғыз 
отыр. Төрдегі Қонаевтың суретін алып тастап м. С Горбачевтың 
портретін іледі. Телефонмен сөйлеседі.

Ж а н – м ы р з а: – ал-оу, Бұл кім екен! Қареке, өзіңізсіз бе?... 
Әзірше тынышталды. Өздеріңіз қалай?... менің сізді мазалап 
отырған себебім: қазақ жастарына арналған ашық хаттың тексін 
жасап едім... Соған сіздің де қолды қойсақ қалай қарайсыз?... 
Оқып берейін бе?.. Келіссеңіз болды. Қазақтың бірсыпыра 
зиялыларын таба алмай отырмыз... Қарсы болмас деген оймен 
фамилияларын тізіп қойдық... жоқ, жазушылар ғана емес, өнер 
қайраткерлері де бар... Олжас келіспеді. мұхтар москвада 
творчестволық кешін өткізіп жатыр... Геннадий Васильевичтың 
жазушылармен кездесетін ойы бар. Сөзге дайындалыңыз... сау 
болыңыз.

Бұдан соң өз үйіне телефон соғады.

– алло! анар өзіңсің бе? Халдерің қалай? Дулат пен 
Қарлығаш кетті ме?.. (пауза) ...Сен де қызықсың, баласы 
милиционерге қол жұмсап қамалды ғой, қалайша біздің үйде 
қала алады?... Қанат қайда?...

Жарық анарға түседі.

а н а р: (телефонда) – менің сенен көңілім әбден қалды... 
Жан. Баласы үшін әке-шешесін неге кінәлайсың, тіпті 
Қайраттың кінәсі жоқ көрінеді.

Ж а н - м ы р з а: – Сот әрқашан да әділ. Кінәсі жоқ болса 
тергеу аякталған соң босатып жібереді. Оған несіне шыр-
пыр боласың. Өз ұлыңның амандығын тіле. Қаңғыра бермей 
артын қысып үйде отырсын. маған түскен мәлімет бойынша 
қалалық балалардың бірде біреуі алаңға бармаған, ата-анасы 
жібермеген. Желігіп жүрген далалықтар...

а н а р: – мен сені жылдан жылға танымай барамын, Жан. 
Есіңде ме маған: «адам адасайын десе, қолына шырақ ұстап 
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жүріп тал түсте адасады. адасу үшін әлдекімнің азғыруы мен 
арамдығы қажет те емес» дегенің. адасып барамыз, Жан, 
адасып барамыз...

Ж а н - м ы р з а: (зілдене) – Сонда қалай, адасқан жастар 
емес, мен болғаным ба? Қой, жарқыным, ондай сандырақты. 
Әлгілерді кіргізбе. Ұлыңды үйден шығарма. Тек жүрсең – тоқ 
жүресің...

а н а р: – Қанат ауруханаға кетті. айнаның басына соққы 
тиіп қаны тыйылмай жатқан көрінеді... Достарымен бірге 
болмағанына өкінеді... бізді кінәлайды... (жылап) үйден мүлдем 
кетем дейді... жалғыз ұлдан айрылатын болдық.

Ж а н - м ы р з а: – Өйтіп күш көрсетпесін. менің 
абыройымнан көшедегі жолдастарын жоғары қоя ма?

а н а р: – Ендеше, сол абыройың екеуің партияның көк  
есегі болып жүре беріңдер. мен де кетемін мынау моладай 
азынаған үйден!

Трубканы тастай салады. Жан-мырза басын ұстап ойлана 
отырады. Су ішеді. Қайта серпіліп, қоңырауды басады. Хатшы 
қыз келеді.

Ж а н - м ы р з а: – Шақыр әлгі геройды...

Хатшы қыз кетіп, Әділет кіреді. Басы таңылған.

– Төрге шық, ғарасат майданының қаһарманы. Қасқыр 
қарызынан терісін беріп құтылады деген...

Ә д і л е т: Құлан қай жерде семірсе қаны сонда төгіледі, 
деген де сөз бар.

Ж а н-м ы р з а: – Дәл осы үйде төгілмесін білемін. Көп 
жортқан түлкі – құйрығынан айрылады деген де мәтел бар. 

Әділет: – Қимай отырғаның партбилет болса, осы қазір 
тапсырып кетейін. Билетсіз өмір сүрген Әуезовтен әулие емес 
шығармын...

Ж а н - м ы р з а: – Бүкірді көр ғана түзейді дегені, тегі рас 
екен... мен сенің жаныңды алып қалайын деп отырсам, өлетін 
бала молаға қарай жүгіредінің керін келтірмесеңші...
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Ә д і л е т: – Шығатын жан болса алланың үйінде отырсаң 
да аман қалмайсың...

Ж а н - м ы р з а: – Ендеше, тоқ етеріне көшейік. Үстіңнен 
іс козғалады. Жастарды бастап алаңға шыққансың, үгіт 
айтқансың... Төбелеске катысқансың. Басың жараланған...

Ә д і л е т: – алаңға барғаным рас. Жастарға «тараңдар, түбі 
пәле болады» деп үгіттегенім рас. Осы кезде қолында темір 
сойылы бар, сендер жұмсаған дружинник басымнан бір ұрып 
құлатқаны және рас. Есімді ауруханада жидым. алаңға мен 
ғана емес роза апай да, Әбіш пен Шерхан да барып басу айтты. 
мені қойшы, Қазақ ССр-ның депутаты, СССр мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты Әзірбайжан мәмбетовті де соққыға 
жықтыңдар ғой...

Ж а н - м ы р з а: – Шықсын ауруханадан, ол режиссермен де 
сөйлесеміз. Қонаевқа еркелеп дандайсып кетіп еді... Сен менің 
үйімде отырған жоқсың, жолдас... шаңыраққа қара. ресми 
сөйлесемін. Егер өз айыбыңды мойындап, мына ашық хатқа 
қол қойсаң, «Правда» газетіне «Қазақ жастарының ұлтшылдық 
пиғылы» деген мақала жазсаң, жазадан құтыласың. Әйтпесе...

Ә д і л е т: (ширығып) – Әйтпесе, атып тастайсыңдар ма?
Ж а н - м ы р з а: – ату қашпас. Бүкіл атақ-дәрежеңнен, 

лауазымыңнан айрылып, азып-тозып кетесің.
Ә д і л е т: – Бұдан артық қандай азып-тозу болушы еді, 

Жан-мырза! 37 жылды қайталау ойларыңда бар ма?
Ж а н - м ы р з а: – Тарихи оқиғалар қайталануы – 

заңдылық.
Ә д і л е т: – Ішкен удың аз-көбі болушы ма еді. Удың аты 

– у ғой. Ешнәрсе жазбаймын, ешбір қағазға қол қоймаймын. 
Білгендеріңді істеңдер. Қорықпаймын. Бірақ... (ойланып), бір-
ақ нәрседен қорқамын: айтқандарыңа көніп, айтақтағанда- 
рыңа үріп кетер қаламгерлер табылып қала ма деп... Қорқып 
қуанған, жылап, уанған ел едік, ендігі күні не болар екен...

Ж а н - м ы р з а: – Білем-білем, мен сені сөзбен жеңе 
алмаймын. Есіңде болсын, бізден гөрі қу сөзден қуырдақ 
қуыратын мына сен секілді ақылдысымақтар қоғамға, халыққа 
әлдеқайда зиянды. Халыққа қалқан болатындар бар, халықты 
қалқан тұтатындар бар. Халықты қалқан тұтатындар... «Ура! 
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Жасасын халық!» деп ұран тастайды да сол сорлы халықтың 
тасасына жата қалады. ал, оққа ұшатын халық. Бәріміз әулие 
санайтын Қонаев та сөйтті. Келмей қойды. Жастарға басу 
айтпады. Шақырған жоқ, дейді. Құдай-ау, қарға адым жерде 
тұрады. Жастарға жаны ашыса еңбектесе де келмей ме? Кімнің 
рұқсатын керексініпті...

Ә д і л е т: – Құлан құдыққа құласа құрбақа құлағында 
ойнайды, деген осы... күні кеше ғана «Димеке, Димаш» деп, 
аузындағы түкірігін ауыздарыңмен қағып алып, жұтып қоюшы 
едіңдер, енді, міне...

Ж а н-м ы р з а: – Жазушы, өнер адамдарының жағымпаз- 
дыққа күлер арты жоқ. Коммунистік партия, совет өкіметінің 
бүкіл идеологиясын көш басында әндетіп жүрді.

Ә д і л е т: (сөзін бөліп) Бәрі емес...

Ж а н – м ы р з а: – Иә, сен секілді қыңыр-қисықтары болды, 
бірақ олардың көбін түзетті, түзелмегені күзелді. (орнынан 
тұрып, ары-бері жүріп). Бір қарт ғалым, «Геннадий Васильевич, 
Сізге покушение ұйымдастырып жатыр» деп шошытып кетті. 
Сіздің телехранителіңіз болайын дегендер де бар.

Осы кезде есік қағылды да ардагеровтің басы қылтияды.

а р д а г е р о в: – Кешір, қалқам, рұхсатсыз кіргеніме. Бір-
ақ минуттық шаруам бар.

Ж а н - м ы р з а: (жақтырмай) – айтыңыз, ақсақал.
а р д а г е р о в: – Геннадий Васильевичке жолықтырсаң... 

көптен күткен азамат қой, бетінен сүйіп, батамды берейін деп 
едім...

Ж а н - м ы р з а – Ол кісінің қазір қолы тимейді. Көмекшісіне 
айтып кезекке жаздырып қояйын... Бас-бастарыңа басын 
қатырғанша барлық шалдар жиналып бір-ақ келмейсіңдер ме?

а р д а г е р о в: – Әркімнің өз тілегі, өз батасы бар ғой, 
шырағым...

Үлкен рахмет... Хабарын өзіңнен күтемін...

Шегіншектеп шығып кетеді. 
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Ж а н - м ы р з а: (Әділетке) – Көзің жеткен шығар... Үш 
жүз болып билікке таласқанша өзге ұлттың өкілі басқарғаны 
дұрыс, деген пікірді ойнасаң да сен айтқансың... сол ойыңды 
құптайтындар да бар.

Ә д і л е т: – Жұбан секілді ағамыз барында, ошақтың бұты 
үшеу болғанымен жағатын оты біреу екенін де ұмытпа!

Ж а н - м ы р з а: (естімеген болып) – Балалар алаңға 
щыққан күні Бекжан деген жазушы әкесіндей Тахауидың 
жағасына жармасты. Сол сен аяушылық білдіріп отырған 
балалардың біразы Жазушылар үйінің алдына барып ақыл 
сұрап айғайлағанда бір жазушың есік алдына шықпай тығылып 
қалды емес пе... көрерсің, күні ертең ап-сап басылып зәуде 
бір күшпен тарихтың доңғалағы кері айналсыншы шетіңнен 
батыр, шетіңнен шешен, шетіңнен тұлға болып шыға-шыға 
келесіндер.

Ә д і л е т: (ойланып) – Кейбір пікіріңді теріс дей алмаймын. 
Ондай мінезіміздің бары рас. мені таң қалдыратын ол да емес, 
мені таң қалдыратын: осы үйде – Орталық Комитетте істейтін 
азаматтардың бір-ақ тілде сөйлеп, бір-ақ мінездің ыңғайында 
кететіндері... рас бір-ақ адам секілдісіңдер. Сондықтан да жастар 
тағдырына біреуің де ара түсіп, жұмыстан қуылмадыңдар. 
Терезеден қарап, қалай ғана шыдап тұра бердіңдер...

Ж а н - м ы р з а: – Егер осы үйдің қызметкері болсаң – сен де 
сөйтер едің... Өйткені біз қазақпыз... (ойлана күрсініп). Сендегі 
ұлттық сезім менде жоқ, тастан жаратылған деп ойлайсың-ау, 
Отанды да, ұлтты да сүю ғажап нәрсе, бірақ одан да мықты 
нәрсе бар, ол – жағдайға бағыну... Біз – қазақтар өзімізді 
өзіміз мақтағанда міндетті түрде дәріні көп салып жібереміз. 
Жоқтан өзгеге балаша алданып мәз боламыз, жоқтан өзгеге 
өкпелейміз...

Ә д і л е т: – мен саған ешқашанда өкпелемеймін. Жаман 
тәжірибенің де жақсы жақтары болады. рас, әркімнің өз 
шындығы бар. ақиқат алаңындағы айқасқа сол – жеке бастың 
шындықтары түседі. ал, ақиқаттың ауылы алыс емес. мен  
саған ара түс, мынау басымдағы пәледен құтқар деп айта 
алмаймын. мың жоддыны бір сорлы байламасын. менен мынау 
қызметің қымбат екенін білемін.
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Ж а н - м ы р з а: – алдырған анасының қойнын ашып қарай- 
ды деген. Сен де маған өкпелеме. Талай рет құтқарғанмын, 
дәл осы жолы қинама, досым... партиялық билетіңді қалдырып 
кет.

Ә д і л е т: (күліп) – «Өсесің», «өсіремін» деп өзің өткізіп 
едің... енді өзіңе тапсырайын. Партиялық тәртіп бойынша 
бастауыш ұйымның ұйғарымымен аудандық партия комитеті 
шешім қабылдап, алушы еді билетті... «өз досымды да аямай 
партиялық билетін тартып алдым» десең, бәлкім, жаңа 
генсектің көзіне түсерсің... көңілін табарсың...

Ж а н - м ы р з а: (ашулана) – Оттапсың! Сотталып кетпей 
тұрғанында кет! Шық бөлмеден!

Хатшы қыз жүгіріп кіреді. Жан-мырза бар, бар дегендей 
қолын сілтейді;

– арғымақтың жанында жүре берсе жабағыға да жал бітеді 
деген осы да!

Ә д і л е т: (орнынан самарқау тұрып) – Қайта-қайта 
сойылдай берсе жансызға да жан бітеді деген. Есіңде болсын, 
дүние дәл сен ойлағандай жалғандық пен жарамсақтың 
батпағына батып тұра бермес. Дүние кезек деген... Бақадай 
шақырған ел де еңсесін көтерер...

Ж а н - м ы р з а: (мысқылдай) – Су ағады, тас қалады... 
ендеше, сенің де есіңде болсын: қанша рет әлем аунап түсіп, 
саясат сан рет өзгерсе де дәл осы ақ үйде отырарыма кепілдік 
беремін.

Ә д і л е т: – Бұйырса деп айт...
Ж а н - м ы р з а: – Бұйырсаны күресе алмайтын әлсіздер 

ғана айтады.
Ә д і л е т: – Құдайды қайтесің...
Ж а н - м ы р з а: – Құдай күштілерді ғана қолдайды.
Ә д і л е т: – Өлім ше?
Ж а н - м ы р з а: – Өлім барлығымызға – ортақ,
Ә д і л е т: – Қаймана халқың, жағалай жұртың ше?
Ж а н - м ы р з а: – Халық қой секілді. алдына жемді кім 

тастайды, соған қарап маңырайды, соның соңынан ереді. 
Әсіресе қазақ атасының құнын кешіре береді.
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Ә д і л е т: – Бәлкім, біздің сорлылығымыз да кешірімпаз- 
дығымызда шығар... (көрерменге қарап). Бір есептен біз сиыр 
мінездіміз, ағайын. Тірлігімізде бір-бірімізді мүйіздейміз, ал, 
қанды көрсек өкіріп-бақырып мөңірейміз. Бар болса – көре 
алмайтын, жоқ болса бере алмайтын, қайран қазағым-ай... 
Қашан ел боламыз?! Құдайдың құдыретімен ел бола қалсақ 
тағы да (Жан-мырзаны нұсқап) кімнің тарысы піссе, соның 
тауығына айналар осылар басқара ма?...

ЖЕТІНШІ КӨрІНІС

Түрме... Түрменің алдында Дулат, Қарлығаш пен анар 
тұрады. Біршама уақыт өткенін сөздерінен байқаймыз.

а н а р: (мұңлы, жүдеу) – Дулат аға, Қарлығаш жеңеше, 
ауылдан келгендеріңізге алты күн болса да біздің үйге аттап 
баспадыңыздар. менің жазығым жоқ еді ғой...

Д у л а т: – аюдай ақырып, жын-перісін шақырып отырған 
күйеуің есігінен сығалата қоймас. Қайраттың істі болған күнінен 
бастап алдына келсе тістеп, артына келсе теуіп оқыранып шыға 
келді емес пе... (басын шайқай) Жаннан, ойбай-ау мырзасын 
қоспай қойыппын-ау, Жанмырзадан дәл осындай өзгеріс күтпеп 
едім.

Қ а р л ы ғ а ш: (майда үнмен) – Қойсаңшы, отағасы... 
Қайнымды жамандыққа қимаймын. Қызмет бабы ғой... Үкімет 
адамында ерік бар ма, олардың да үстінен қарайтын бастығы 
бар...

Д у л а т: – айдағанға жүретін, айтақтағанға үретін шенунік 
болғанша, бір үйір жылқы баққаным әлдеқайда озық. Інісінің 
арасына түсіп, арашаға жарамаған ағайынның жатбауырлығы 
ұшпаққа шығармас. Бізді қойшы, Бозтайлақтың – Бозағамның 
аруағынан ұялмай ма? 

Түрме күзетшісі келеді. Қолында сылдырлаған бір буда 
кілті бар.

Т ү р м е  к ү з е т ш і с і: – Дабырлап қатты сөйлемеңіз,  
ағай, қой бағып жүрген жоқсыз.

Д у л а т: – Басыңның жарығы ашыла ма? Қой бағып өскен 
адам қой деген сөзді тыңдамайды.
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а н а р: (күзетшіге) – Сіз кешіріңіз... Бұл кісі шынында да 
далада мал бағып жүріп қатты сөйлеп үйренген.

Қ а р л ы ғ а ш: – ай, Дулат, қанша қатты айғайласаң да 
даусың құдайға жете қоймас. Қайтесің қызынып. Болайын деп 
тұрған істі бүлдіресің.

Д у л а т: – Оның рас, бәйбіше, құлындаған даусым 
көктегі құдайды қойып, жердегі шұнайға жетпегенде несіне 
ышқынамын.

Әділет келеді.
Ә д і л е т: – Қай қазақ тойын жасырып өткізуші еді.
Қ а р л ы ғ а ш: – Қайбір жетіскен той дейсің... Саған айтуға 

да ұялдық.
Д у л а т: – Өй, сен бостандықта екенсің ғой. Әнеу күнгі 

сөзіңе қарағанда алғашқы болып сен қамалып кетті ме деп 
қауыптенген едім... (құшақтайды).

Ә д і л е т: – Тураушыда туғаның болсын деген. Досымның 
арқасында аман қалдым. (Анарға) Жүдеусің ғой... Қанат 
үйлеріңе оралды ма?

а н а р: (мұңая) – Жоқ. анда-санда менімен телефон 
арқылы сөйлеседі. Желтоқсан оқиғасы кезінде алаңға жібермей 
қойғанымызды кешірмей жүр... Оның үстіне сүйген қызынан 
айрылды...

Д у л а т: – Иә, Әдеке, айналайын айна қайтыс болды. 
Басына тиген соққыдан соң қаны тоқтамай көз жұмды...

Ә д і л е т: – Иманды болсын... Қай жердің қызы еді...
а н а р: – Семейден... абралы деген жерден...
Ә д і л е т: – Бәсе-бәсе... радиация... (ақырын) қанның ақ 

түйіршектері көбейіп кеткенде ғана қан тоқтамайды...
а н а р: – Бүкіл жұмысшы қыздар қанын берсе де болмапты. 

Жығылған үстіне жұдырық болды ғой. ауру келіннен құтылдық, 
деп әкесі отыр мәз болып... (жылайды). Жүрегім сезеді, Қанат 
енді қайтып оралмайды...

Қ а р л ы ғ а ш: – Қой, жаман ырым бастама, анар. Бір 
жылауыңды бір жылауға қосамын дейді екен құдай...

а н а р: – Жалғыз ұлдан тірідей айрылу оңай ма, жеңеше... 
Қанаттың соңынан мен де кетемін... Қалсын Жан-мырза 
қаңыраған үйде жалғыз...
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Қымбат пен Қанат келеді. Қастарында некеге тұрғызу 
қызметінің адамы бар. Әйел.

Қ а р л ы ғ а ш: (алдарынан шыгып) – Қарақтарым-ау, 
келдіңдер ме? (Маңдайларынан сүйеді). анар өз ұлын көріп 
тұра ұмтылады.

а н а р: – Қанатым! Қанатжан! Ұлым! Көзімнің қарашығы!

Құшақтай аймалап сүйеді. Қанат та шешесін құшақтайды.

Қ а н а т: – мама! маматайым! айнадан айрылып қалдық! 
(өксіп жылайды). Желтоқсан кезінде қасында болсам оған 
ешкім де қол тигізбес еді... Сендер ғой есікті кілттеп жібермей 
қойған... балконнан неге секіріп кетпедім...

а н а р: – Бесінші қабаттан қалай секіресің, құлыным-ау...
Қ а н а т: – айна үшін оныншы қабаттан да секірер едім...
Ә д і л е т: – Сен желтоқсанға қатыссаң әкең қызметінен 

айрылар еді.
Қ а н а т: – Қалсын ендеше креслосы қымбат болса. мен 

оны ешқашан да көрмеймін.
Қ а р л ы ғ а ш: – Қоя ғой, жарығым, әкесін көрмеуші ме еді...
Д у л а т: – Ештеңе етпейді, мен де әкемді кермей өстім. 

мен туа салып шешемді тастап қалаға қашып кеткен. Дөкей 
қызметкер болып, пенсияға шығыпты деп есіткенмін. Бірақ 
кейінгі әйелі бала көтермепті... Құдайдың құдіреті, Жан-
мырзаның үйінде көрген ардагерге қатты ұқсаттым.

Ә д і л е т: (Дулаттың бетіне үңіле) – рас-ей. Дулат. Сойып 
қаптап қойғандай...

Барлықтары Дулатқа қарайды.

Қ а р л ы ғ а ш: – Қойыңдаршы, қайдағыны бықсытпай.
Т ү р м е  б а с т ы ғ ы: – азаматтар, бастаңыздар! Он бес-ақ 

минут уақыттарыңыз бар.
Қ а р л ы ғ а ш: – Не дейді, құдай!
Ә д і л е т: (түрме бастығына) – Он бес минутта үйленуші 

ме еді, тағы бір он бес минут қосып беріңіз?
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Т ү р м е  б а с т ы ғ ы: – Ол өтінішіңізді орындай алмаймын, 
азамат. рұқсат жоқ. Заң көтермейді. Кейін екі-үш айдан соң 
бірер сағат жолығуға мүмкіндік жасармыз.

Ә д і л е т: – Заң бұзылмаса – несі заң...
Т ү р м е   б а с т ы ғ ы: – Қойыңыз, аға. Бастаңыздар. Бұл өзі 

түрме өміріндегі тұңғыш оқиға болайын деп тұр. айыпкердің 
паспортын қалай алдыңыздар?

Қ ы м б а т: – Жолдас, милиция капитаны, мен Қайраттың 
паспортын алу үшін алты ай жүрдім. Ең ақырында азаматтық 
хал актілерін тіркеу бюросынан зорға дегенде сұрап алдым-
ау. ал, сіз болсаңыз некеге тұру үшін жарты сағат уақыт 
қимайсыз. (тұрғандарға) Кешіріңіздер... енді аз күннен соң... 
босанамын...

Т ү р м е  б а с т ы ғ ы: (күліп) – Ондай болса балдәурендерің 
өтіп кеткен екен, он бес минут та жетер... (күзетшіге). айыпты 
Қайрат Бозтайлақовты шығарып әкеліңіз... 18 камерадағы...

Ә д і л е т: – Камерасының нөмірі 18-ші желтоқсанмен 
бірдей екен...

Түрменің кілттері салдырлап, камераның есігі сықырлап 
ашылғаны, аяқтың дүрс-дүрс басылғаны естіледі. Екі жағында 
автомат асынған екі күзетші солдат бар тақырбас Қайраттың 
сұлбасы көрінеді. Күтіп тұрғандар тұра жүгіреді. Бірінші болып 
Қарлығаш жетеді.

Қ а р л ы ғ а ш: – Құлыным! Жарығым!
Қ а й р а т: – айналайын, анашым!

Қымбаттан басқасы таласа-тармаса құшақтап сүйеді. 
Құшақтан әрең босанып, есін жиған Қайрат анандай жерде 
сабыр сақтап жымия күліп тұрған Қымбатқа ұмтылады.

Қ а й р а т:– Көгершінім!
Қ ы м б а т: – ақырын, байқап құшақта, Қайрат, балаңды 

мыжып тастайсың...

Қайрат тізерлей отыра кетіп, Қымбаттың құрсағына құла- 
ғын төсейді. Қымбат басынан сипайды.
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Қ а й р а т: – Тыпырлайды! Тепкілейді? Ұл бала ғой 
деймін...

Қ а р л ы ғ а ш: (көзінің жасын жаулығымен сүртіп) – 
аумаған әкесі... Е, құдай, бергеніңе шүкір...

Ә д і л е т: – Өзіңе түрме жаққан-ау, шиыршық атып 
алыпсың.

Д у л а т: – адам үш күннен соң көрге де үйренеді деген 
емес пе.

Қ а й р а т: – абақтыда отырып шыққан ағаларымның 
денсаулығы мықты, неге көп жасайды десем, диета сақтайды 
екен. аш та қылмайтын, тоқ та қылмайтын түрмелік норма 
– асқазанға қолайлы екен. (жан-жағына қарап) айна келмеген 
бе? ‘

Қ ы м б а т: – айнадан айрылып қалдық. Жараның қаны 
тыйылмай қайтыс болды...

Қ а й р а т: – рас па, Қанат!
Қ а н а т: – рас, достым... Қанатымнан қайрылдым... Бәріңе 

мен кінәлі... Жанында болмай жалғыз қалдырдым.
Қ а й р а т: (Қанатты құшақтап) – Жо-жоқ, мен кінәлімін. 

Үлгермедім, қорғай... алмадым.
Ә д і л е т: – Екеуің де емес кінәлі, атом полигоны. Сол 

жалмауыздың құрбандығы болған жалғыз айна емес, жүздеген, 
мыңдаған қазақ бар, бірақ оны сендер білмейсіңдер...

Некеге тіркеуші әйел (асыға) – Тездетсек қайтеді. Неке 
рәсімін жасағанша күйеу жігітті күзетшілер қайтадан қамап 
тастар. 

Д у л а т: – расында да, тездетейік...
Қ ы м б а т: – Қайрат, сенің рұқсатыңды күтпей-ақ, неке 

куәлігін толтырып қойдық, тек сенің қол қоюың ғана қалды.
Қ а й р а т: (неке тіркеушіге) – Көрсетіңізші, көгершінім, 

қай жерге қол қою керегін, ысқыртып шығайын...
Бәрі күледі. Бұл қызықты көруге түрменің бірталай адамы 

жиналған. 
Некеге тіркеуші әйел: – Ең алдымен ықылас сөздерің 

керек. 
Д у л а т: (Қарлығашты құшақтап) – Әй, бәйбіше, осы 

бізде неке куәлігі бар ма?
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Қ а р л ы ғ а ш: – Жоқ а, құдай...
Некеге тіркеуші әйел: – алғандарыңыз жөн.Әйтпесе ол 

куәліксіз пенсияға шыға алмайсыздар.
Д у л а т: – ауылға бара салып, некеге тұрайық, бәйбіше. 

Түрмеде де некелесіп жатыр ғой, одан қиын емес шығар...

Күлкі.

Некеге тіркеуші әйел: – азамат Қайрат Бозтайлақов 
азаматша Қымбат Қарасаевамен заңды некеге тұруға риза- 
лығыңызды бересіз бе?

Қ а й р а т: – Шексіз ризамын!
Некеге тіркеуші әйел: – «Беремін» деп айтыңыз.
Қ а й р а т: – Беремін! Жүрегімді де... |
Некеге тіркеуші әйел: – азаматша Қымбат Қарасаева, 

азамат Қайрат Бозтайлақовпен занды некеге тұруға ризалы- 
ғыңызды бересіз бе?

Қ ы м б а т: – ризалығымды беремін! I
Некеге тіркеуші әйел: – Ендеше, сақина алмасты- 

рыңыздар.

Қарлығаш қалтасынан сақина алып береді. Қалыңдық пен 
жігіт бір-бірінің саусағына сақина салады.

Қ а й р а т: – Жолдас капитан, жан жарыммен сүйісуге 
рұқсат етіңіз. (Қымбатты құшырлана сүйеді).

Қарлығаш пен анар екі жастың маңдайынан сүйіп: 
«Бақытты болыңдар!» деп тілек айтады.

Д у л а т: – Бізге де кезек беріңдер...

Қанат, Әділет пен Дулат та құшақтап, тілекші болады.

Қ а р л ығ а ш: – Үйбай-ау, шашуды ұмытып кетіппіз ғой... 
бұған да рұқсат сұраймыз ба?

Т ү р м е  б а с т ы ғ ы: – Шашыңыз, жеңеше, шашыңыз! 
Д у л а т: мынаны қайтеміз?
Дорбадан шампан алып шығады:



336

Т ү р м е  б а с т ы ғ ы: – айыпкер Қайрат Бозтайлақов және 
маған рұқсат жоқ. Өздеріңіз ырымын жасаңыздар.

Шампан атылады. Некеге тіркеуші әйел Қайрат пен 
Қымбаттың мойнына неке медалін іледі. Бүкіл түрме ішінен 
сатыр-сұтыр қол шапалақтау естіледі.

Ә д і л е т: – ал, бауырым, Қайрат. Түбі қайырлы боларын 
білген адам жауын арқалап жүрсе де ауырсынбайды. Халқы 
азап шегіп, абақтыға қамалған қазақ азаматының алды-арты 
сен емессің, ату жазасына кесілгендер де бар. Тепсе темір 
үзетін азаматқа он жыл деген немене, он күндей де болмай 
өте шығады. Жасың отызға толады екен. Орда бұзатын жаста 
түрмеден шықсаң да алдыңда атар таң, көрер қызығың бар. 
Бірақ, шындық май секілді – қанша түпсіз тереңге батырсаң да 
қалқып бетіне шығады. Бұл жерде нақақ отырғаныңды білемін. 
Жаным тірі болса қуынып, ертерек босатып алуға бар күш-
қуатымды жұмсармын. Желтоқсанның желі қаншалық үскірік 
болғанмен күлімдеп көктем, жадырап жаз шығар. Ол – Қымбат 
екеуіңнің мынау өмірді, бостандық пен жарық дүниені аңсаған 
құрсақтағы сәбиіңнің көктемі мен жазы болмақ. Қосақтарың- 
мен қоса ағарыңдар!

Д у л а т: – Қайратжан! Сен әкеге тартқан жілікті жігітсің. 
Не нәрсегеде шыдам, төзім керек. Қаражан қарақасқа құлынды 
бауыздағанымен өмірге құлын келмей тұрмайды. Сен 
Бозағамның құлыны едің, өсірдім. Енді сен ақталып шыққанша 
сенің құлқыныңды да өсіріп қоямын. Әкел бетті! (бетінен 
сүйеді). Түрмеде төбелес көп болады, тыныш жүр. Жамап 
аласың...

а н а р: – Бақытты бол, айналайын! Қосағыңмен қоса ағар! 
(Жылайды) ... Қанатқа... үйге қайт деші... Сені тыңдаушы еді 
ғой...

Қ а н а т: – Сенде арман жоқ, досым. Бостандықта жүрген 
менен әлдеқайда бақыттысъң... Әттең, ондай заң жоқ, әйтпесе 
сені босатып орныңа өзім отырар едім.

Қ а й р а т: – анаңды зарлатпай үйіңе орал, Қанат. Әкең 
де райынан қайтар. «У ненависти есть предел» деп айтқан 
Наполен ақымақ емес шығар...
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Қ а н а т: – Оқуды бітірген соң да қалада қала алмаймын. 
ауылға кетемін. анамның жазығы жоқ, ал, әкем туралы сөз 
басқа... (құшақтап), келіп тұрамын ғой...

Қ а р л ы ғ а ш: – Енді қашан көрер екенмін, құлыным!
Қ ы м б а т: – Неге екенін білмеймін, сенің бұл жерде көп 

отырмайтыныңды жүрегім сезеді. мен сені мәңгілік тосамын 
деп анттасбай-ақ қоялық. «ғашықтың тілі – тілсіз тіл, көзбен 
көр де, ішін біл» депті ғой абай атамыз... (күліп). ал, ішімде не 
бар екенін біліп тұрсың.

Қ а й р а т: Ерлігіңе ризамын, көгершінім! мен көңілімді 
босатып, жылап-еңіреп ешнәрсе айтпаймын. мен әлсіздік 
танытып өзіме өзім қол да жұмсамаймын. Өйткені, бұл жарық 
дүниеге өмір сүру үшін, ұрпақ өсіру үшін келгенмін. Жазықсыз 
жапа шеккен қазақтың бірі ғанамын. Ендеше, шыңғырған 
шындығымды дәлелдеу үшін, аңсаған ақиқатқа жету үшін, 
ұлым үшін, ұлтым үшін шыңдалып, шыдауым керек. Өйткені 
желтоқсанның алды-арты бұл емес, келесісін болдырмау үшін 
өмір сүруім керек.

Т ү р м е  к ү з е т ш і с і: – Уақыт бітті. Қоштасыңдар.
Қ ы м б а т: – Жолдас капитан. Қайтыс болған құрбымыздың 

өлерінде магнитафон таспасына жазған хаты бар еді, соны 
тыңдайық бір минут рұқсат беріңіз.

магнитафонды сөйлетеді.

а й н а н ы ң  д а у с ы: – «Көп ұзамай мен он екіде бір 
гүлім ашылмаған күйі тап-таза қалпыммен бұл дүниеден 
қоштасарымды сезіп жатырмын. Өз еркіммен емес... тағдырдың 
жазуы солай шығар. Қанымның ақ түйіршектері жеңді. менің 
өлімімді тездетуге себепкер болған солақай саясаттың сойылы 
басыма тигенде өкінгенім жоқ, рақмет айттым... Өйткені олар 
мені өздері жұқтырған созылмалы аурудың азабынан мәңгіге 
құтқарды. менің жалғыз өкінішім – жар қызығын көріп, ана 
атана алмағаным, Қанаттың жанына жата алмағаным... Қанат, 
аяулым менің, арманым менің, әр айда туған қыз бен жігіттің 
жорамалында маусым айында туған жігіттер: «өмір бойы бір-
ақ қызды сүйеді. ¥рпақ қалдыру жағы қатты қинайды. Ол не 
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нәрсені болсын кеңінен ойлап, сабыр сарабына салып істемесе, 
асығыстығы қасіретке ұшыратуы мүмкін», деген сөздер оқып 
едім. менің сенен жалғыз-ақ өтінерім – есіңді жи, қайғының 
қара бұлтына тұншыға ,берме, жаным. Қазақта ақылды қыздар 
аз емес, үйлен. мен сені қанша сағынғаныммен өзіме кел, деп 
шақырмаймын. асықпа. мен үшін өмір сүр... рухым, саған 
деген махаббатым сенің жолыңда мәңгі сөнбес алау болып 
жанып тұрар. Жас жаным сенің жолыңда садаға... Қымбат аман-
есен босанып қыз туса атын айна, ұл туса – Қанат қойсын... 
Хош, хош... демім де, дәмім де таусылды...»

мұңлы музыка ойнап тұрады. Түрменің есігі салдыр-
гүлдір ашылып Қайратты қару ұстаған күзетшілер айдап әкетіп 
барады. Жарық Әділеттің бетіне ғана түседі.

Ә д і л е т: – Қайран қазақтың жастары-ай, 250 жыл аяқ-
қолымызды байлаған темір шынжырды үзуге талпынған 
еңбектерің еш кетпегей... Жанарларың жасқа, денелерің қанға 
бөксе де қарулы қасқырға қарсы шапқандарың тарихтың 
бетіне алтын әріппен жазылар. Ұлттық санасы оянған халық 
арыстанша атылуға даяр тұрады деуші еді. рас екен. амал не, 
сендердің осынау ерліктеріңді де саудаға салар атаққұмарлар 
табылар... мен саясаттан да, қатігез қоғамнан да емес, 
сондайлардан қорқамын...

– Сахнадан «Слава КПСС» деген жазуы бар ұранды көтер- 
ген Жан-мырза мен ардагеров алшаңдай басып өтіп бара 
жатады... Сахна жабыларда «Желтоқсан желі» деген ән естіліп 
тұрады.

СОҢы

1993 жыл.
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ЖАУ ТЫЛЫНДАҒЫ БАЛА

(Пролог, эпилогы бар екі бөлімді драма) 

Қасым Қайсенов шығармасының желісі бойынша 

ҚаТыНаСУШылар
а н н а  И в а н о в н а      – совет офицерінің әйелі
Б о р и с             – оның баласы
Ж а м а л             – совет офицерінің әйелі
С е р і к             – оның баласы
Ж о м а р т м е р г е н б а е в    – Серіктің әкесі
П р и м а к            – партизан отрядының командирі
Т а м а р а            – сатқын әйел және бейтаныс әйел 
Н е м і с о ф и ц е р і

Партизандар, Неміс солдаты, Бейтаныс еркек. 
Оқиға Ұлы Отан соғысы жылдарында Украинада өтеді. 

ПрОлОГ

Осы заман. Көктемнің кезі. Вокзал басы екенін аңғарамыз. 
Поездың келуін күтіп үш адам тұр. Олар: отставкадағы генерал 
– Жомарт мергенбаев, оның ұлы подполковник – Серік 
мергенбаев және Жомарттың немересі, он бес жасар қыз – 
анна мергенбаева. Қолында тамырын ораған шие ағашы. 

а н н а-қ ы з (Ж о м а р т:қа): ата, анна апай сұлу әйел 
ме?

Ж о м а р т: Қазір қайдам, қартайды ғой. Қыз кезінде 
Шотландияның қуыршағы секілді еді... 
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С е р і к (күліп): Әй, папам-ай, сізде өтірік айтады екенсіз-
ау. Шотландияның қуыршағын қайдан көріп едіңіз... 

а н н а-қ ы з: Не нәрсеге де күмән келтіру папамның 
әдеті. мамам алдына ас қойса: «Әй, осы шикі емес пе?» – 
деп шұқылап отырғаны. (Жомарттың мойнынан құшақтап). 
атамның көрмегені бар ма... 

Ж о м а р т: (маңдайынан сүйіп). Иә, айналайын, менің 
көрмегенім жоқ. ал, Швецарияны Шотландиямен ауыстырып, 
қателескенім рас. Берлиннің дүкендерінен ақ сары әдемі 
қуыршақтарды көп көріп едім. Тіпті танкінің шынжыр табаны 
мыжып кете жаздаған қуыршақты құтқарам деп, оққа ұша 
жаздағанмын. Иә, одан бері де 38 жыл өткен екен-ау... Зымыран 
уақыт-ай... 

а н н а-қ ы з: (Серікке) Папа, Берлинді сен де көрдің бе? 
Қандай екен?

С е р і к: Батысын білмеймін, Шығыс Берлин өте әдемі 
қала. 

Ж о м а р т: Жеңістен соң қайтып көруге жазбады. Көп 
өзгерген шығар. 

Бұлар тұрған жерге жақын орындыққа Бейтаныс әйел келіп 
отырады. 

Б е й т а н ы с ә й е л: Кешіріңіздер, поездің кешігу себебін 
білмейсіздер ме?

С е р і к: Жоқ дегенде, бір екі сағат кешігу кез келген 
поездың сырқаты емес пе. (Сағатқа қарап). Енді бір 30–40 
минутта келіп қалар. (Әкесіне). ардагерлермен кездесу кеші 
қалай өтті?

Ж о м а р т: Өте жақсы ұйымдастырған. айтар жоқ. 
Көңілімізді бір көтеріп тастады. (Күрсініп). менің қатарым да 
сиреп барады... 

Пауза. 

С е р і к: анна апамыз бізді таныр ма екен?.. 
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Ж о м а р т: Ол да қартайып қалды... Дегенмен, анна 
Ивановна зерек те зерделі әйел еді ғой. Жақсылығын жалғанда 
ұмытармыз ба. 

С е р і к: Өзіміз танымай қалып жүрмесек... 
а н н а-қ ы з: Сіздерді білмеймін, өзім жазбай танимын. 

міне, суреті. (Сумкасынан сурет алып көрсетеді).
С е р і к: (таңырқай) Қайдан алдың?
а н н а-қ ы з: Я же переписываюсь с ней. 
Ж о м а р т: Өңі әлі жас. 
Б е й т а н ы с  ә й е л: Поезы түскір әбден кешікті-ау. 

(Серікке). Сағатың қанша болды, шырағым?
С е р і к: Сегіз жарым... Қайда барушы едіңіз, шешей? 
Б е й т а н ы с ә й е л: Украинаға. 
С е р і к: Киевтің өзіне ме?
Б е й т а н ы с  ә й е л: Одан ары... Подольскіге дейін. 
а н н а-қ ы з: Біз де сол қалаға барамыз. 
Ж о м а р т: Жолымыз бір екен. Таныса отыралық. Осы 

қаладансыз ба?
Б е й т а н ы с  ә й е л: Жоқ. Сарқанттанмын. Соғысқа дейін 

Украинада тұрғанмын. Эвакуация кезінде осы Қазақстанға 
көшіп келгенбіз. атаңа нәлет фашистер болмаса, жылы орын, 
жайлы мекенімізден қоныс аударар ма едік. 

С е р і к: Бұл жақ ұнамаса, соғыс біткен соң қайта көшіп 
кетпедіңіз бе?

Б е й т а н ы с  ә й е л: Үйреніп қалдық. Енді төрімнен көрім 
жуық қалғанда туған жерімді бір көріп қайтуға кетіп барамын. 

С е р і к: (қадала қарап) мен сізді бір жерде көрген 
секілдімін. Әсіресе, көзіңіз таныс... 

Б е й т а н ы с ә й е л: Үйінен бірінші рет ұзап шыққан бей- 
бақты қайдан көресің, шырағым? Басқа біреумен шатастырып 
тұрған шығарсың. 

С е р і к: мүмкін... Бірақ сөз жоқ, көрген адамымсыз. 
а н н а-қ ы з:. ата, поезд келе жатыр. 

Жұрттың қозғалысы. Паровоздың даусы естіледі. 
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Бірінші бөлім

БІрІНШІ КӨрІНІС

В о к з а л: Жолаушылар поезын тосып майор мергенбаев 
пен анна Ивановна тұр. Қолдарында гүл. 

Ж о м а р т: анна Ивановна, сіз қайта бересіз-ау деймін. 
Поезд кешігетін түрі бар. 

а н н а  И в а н о в н а: О не дегеніңіз? (Күліп). 
Жамалдың елден әкеле жатқан сәлем-сауқатын жалғыз 

өзіңіз жемексіз бе?
Ж о м а р т: Егер Жамал олжалы оралса, қапшығымен 

түгелдей сізге арқалатып жіберермін. 
а н н а  И в а н о в н а: Ендеше, осыған уәделестік. 

Пауза. Вокзалдағы қара табақ радиодан жеңіл музыка 
ойнайды. 

Ж о м а р т: Каменецк-Подольск қаласына бауыр басып 
қалыппыз. Танкистердің өмірі көшпелі ғой, күні ертең басқа 
бөлімге ауыстырамыз десе, әсіресе анатолий андреевич пен 
сізді, қимайтын секілдіміз. 

а н н а  И в а н о в н а: рас, біз де жақсы көріп кеттік сіз-
дерді. 

Ж о м а р т: Иә, біз туыс адамдармыз. Осыдан 210 жыл 
бұрын ата-бабаларымыз ант берісіп, өз еркімен қосылып еді 
россияға. Әне, біздің достығымызға екі ғасырдан асып кетті. 

Пауза. музыка толастаған жоқ. 

а н н а  И в а н о в н а: (аспанға қарап) Бүгінгі түн қандай 
әдемі. Жұлдыздар жақыннан жымыңдап тұр. 

Ж о м а р т: (толқып) Шынында да, осыншалық сұлу әрі 
тынышты түн мың жылдан бері болмағандай. Бейбітшілік 
дегеніміздің өзі жолаушыларды гүлмен қарсы алып, алыс 
сапарға шығарып салу екен-ау. 

а н н а  И в а н о в н а: (күліп) Жомарт мергенбаевич, 
байқайсыз ба, сіздің шашыңыз мынау түн секілді, қап-қара. 
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Ж о м а р т: рақмет комплиментіңізге. ал, сіздің шашыңыз 
жап-жарық – күн секілді. 

Осы кезде Борис келеді. Оның қолында да гүл. 
Б о р и с: (ентігіп) мама, мені жалғыз тастап қашып 

кеткенің қалай?
а н н а  И в а н о в н а: Өй, сен қайдан жүрсің. мен үйден 

шыққанда ұйықтап жатыр едің ғой. ағаңа сәлем бер. 
Б о р и с: (қолын ұсынып) Здраствуйте, дядя Жомарт 

(Мамасына). Сен Жамал апайды қарсы алсаң, мен Серікті... 
Осы жолы баласын ала келеді деп айтқан өзің ғой. 

а н н а  И в а н о в н а: (бетінен сүйіп) Баламысың деген... 
Папаң звондады ма?

Б о р и с: Жоқ. 
Поездың келе жатқанын хабарлайды. Олар вагонға қарай 

жүреді. 
а н н а  И в а н о в н а: Қай вагонда еді?
Ж о м а р т: Төртінші. Ұлымды көрмегеніме де біраз уақыт 

өтіпті-ау. 1939 жылы елден аттанғанда бесінші класта оқитын. 
Енді, міне, жетіншіні тәмамдап, әкесіне қонаққа келе жатыр. 

Б о р и с: Дядя, Жомарт, Серік орысша біле ме?
Ж о м а р т: Ол орыс мектебінде оқиды ғой. 
Б о р и с: (қуанып) Ура! менімен ойнайтын бала табылды. 

Вокзалда дабыр-дұбыр көбейеді. Сахнаға Жамал мен Серік 
шығады. Жүктері бар. 

С е р і к: (тұра ұмтылып) Папа! Папатай!
Ж о м а р т: (құшақтап, сүйіп) Құлыным! маңдайға басқан 

жалғыз ұлым! атасының ермегі. Сағындырдың ғой әкеңді!
С е р і к: Сағынғаның шын болса, іздеп келер едің. 
Ж а м а л: (күліп) Әкесі-ау, мені де бір айдан бері көрмеп едің, 

тіпті менсінетін түрің жоқ қой... Тоқал алғаннан саумысың?.. 
Ж о м а р т: (құшақтап) Кешір, Жамал.
Ж а м а л: (Аннаға бұрылып) Ой, ұят-ай, сізді байқамай қа-

лыппыз ғой. Саламатсыз ба, анна Ивановна.
а н н а  И в а н о в н а: Есен-сау келдіңіз бе?!
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Ж а м а л: Қазақстан алыс қой. Он күн дегенде әрең 
жеттік. 

Ж о м а р т: анна Ивановна, танысып қойыңыз, біздің ұл, 
Серік мергенбаев деген мына кісі болады. 

а н н а  И в а н о в н а: Сүп-сүйкімді бала ғой өзі. аумаған 
әкесі. азамат ұлдарыңыз бар екен, құтты болсын. 

Ж о м а р т: аумаған атасы деңіз. 
Б о р и с: (жақындап) менің атым – Б о р и с: 
С е р і к: менің атым – Серік: 
а н н а  И в а н о в н а: Кешіріңіз, Жомарт мергенбаевич, 

өзіңізден гөрі балаңыздың орысшаға тілі жатық екен. 
Ж о м а р т: Ол рас. ал, не тұрыс, қалған әңгімені үйге барып 

жалғастырайық. Жамал, ау, Жамал, дорбаңда сәлем-сауқат бар 
ма еді? Түгелімен анна Ивановнаға арқалатып жібер. Келісім 
солай. 

Ж а м а л: алыңыз, бір айға жететін азық бар. 
а н н а  И в а н о в н а: рақмет. (Әзілдеп). Ендеше, үйге 

жеткізіп тастаңдар... 
Барлығы күліп, дабырласа сахнадан шығады. 

ЕКІНШІ КӨрІНІС

Шам жанғанда Жомарттың үйін көреміз. Дастарқан 
жасалып қойылған. мұнтаздай таза. Жеңіл музыка. 

Ж о м а р т: міне, біз де келіп жеттік. Өз үйім – өлең төсегім 
деп қазақтар бекер айтпаған. 

Ж а м а л: (таңдана) Жомартик, (мойнына асылып) қандай 
керемет жігітсің, не деген пысықсың... адамның қадірін білу 
үшін алысқа аттану керек екен-ау. Үйлену тойын жасайтындай-
ақ әзірлеген екенсің дастарқанды... 

Ж о м а р т: Екеуіңнен нені аяйын... 
Ж а м а л: Туу, абыр-сабыр болып жүріп, қонақтарды ұмы- 

тыңқыраппыз-ау. анна Ивановна, төрге шығыңыздар. Таң 
атқанша тойлайық... айтпақшы, анатолий андреевич қайда?

Ж о м а р т: Ол кісі бүгін кезекшілікте. Сені қарсы алатын 
болған соң, мені босатқан. 
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Ж а м а л: Қап-ай, бірге болғанымыз жақсы еді... 
Ж о м а р т: Серік пен Жамал келе жатыр деп бүкіл шекараны 

ашып тастаймыз ба?.. Сақтықта – қорлық жоқ. 
Серік пен Борис шүйіркелесіп, домбыраны қызықтап тұра- 

ды. Барлығы дастарқанға жайғасады. Жамал дорбаны ақтарып, 
ауылдан әкелген құрт-ірімшіктерін шығара бастайды. 

Ж а м а л: міне, елдің дәмі. 
Ж о м а р т: (құртты иіскеп) ауылдың, анамның иісі 

шығады. Жамалжан-ау, осының барлығын қалай ғана арқалап 
келдің? мықтысың ғой өзің... Тіпті сүрлеген қазы бар. 

Ж а м а л: (наздана) Өзім дегенде, өгіз қара күшім бар, деген 
емес пе? Тіпті жол ұзақ, дегеніме қарамай, апам арқалатып 
жібереді. 

Ж о м а р т: (күрсініп). Иә, ел іші – алтын бесік деген сол... 
ағымнан жарылсам, туған жерімді аса сағынып жүрмін. 

Ж а м а л: Ой, өзің жылайын деп тұрғаннан саумысың... 
Ж о м а р т: Келесі жылы бірге барамыз, Жамал. міндетті 

түрде. Одан арыға шыдамаспын да. Кемпір-шалдан да ұят, 
жалғыз ұл қайырылмай кетті, деп ойлайды ғой... 

Ж а м а л: Ерігіп жүрген жоқсың ғой, атамдар түсінеді оны. 
Қызметің солай. 

а н н а  И в а н о в н а: Екеуің қиялдап, бізді ұмытып 
кеттіңдер-ау... 

Ж а м а л: (бетінен сүйіп) Кешір, аннушка. атам мен 
анамды сағындым деп кемсеңдеген... 

а н н а  И в а н о в н а: Түсінемін. мен де деревнядағы әке-
шешемді жылына бір рет көрмесем тұра алмаймын. 

Ж о м а р т: «анаңды меккеге үш рет жаяу арқалап барсаң да, 
қарызынан құтыла алмайсың», – деген қазақтар. Тек осы сөзім, 
осы махаббат анау ұлдардың бойына дарыса ғой. (Бокалдарға 
шампан құйып). ал, өзімді тамадалыққа сайлаймын. 

а н н а  И в а н о в н а: Қарсылық жоқ. 
Ж а м а л: Дауысқа саламыз. 
Ж о м а р т: Олай болса, балаларды да қосалық. Әйтпесе, 

адам саны жетпей тұр. Оу, Серік, Борис, бері келіңдер, мен 
бастық болайын деп жатырмын. 
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а н н а  И в а н о в н а: Серік, сен кім боласың? Әке жолын 
қуатын шығарсың? Біздің Боря офицер боламын деп жасын 
күнде санайды. 

С е р і к: Жоқ, анна тәтей, мен әскери қызметті жек 
көремін. 

а н н а  И в а н о в н а: (таңдана) Неге, қалқам-ау?
С е р і к: Офицер болғым келмейтін себебі – ешкіммен 

соғысқым келмейді. атам секілді түйемді бағып, әнімді салып 
бейбіт қартайсам деймін. 

Ж а м а л: (сөзін бөліп) Әкесі-ау, ұлың екеуің дискуссияны 
кейін жалғастырарсыңдар. Тамағымызды ішелік те, суып 
қалды. 

а н н а  И в а н о в н а: (басынан сипап) Дегенмен, Серік, 
жарайсың. Өзінің көзқарасы бар баладан айналмайсыз ба. 

Ж а м а л: «Әкесі тұрып, ұлы сөйлегеннен, шешесі тұрып, 
қызы сөйлегеннен без» деп біздің халық бекер айтпаған. ата 
тәрбиесін көрген бала бұлай сөйлемес болар. 

Ж о м а р т: ал, жолдастар, мен тамада болсын дегендерің 
қол көтеріңдер. (Жамалдан басқасы, өзі де қол көтереді). 
Жамалжан, жалғыз өзің қалып қойдың. Әуелгі тосты 
ортамыздағы дос ана, совет офицерлерінің адал жары – анна 
Ивановна мен Жамал мергенбай келіні үшін ішеміз. 

а н н а  И в а н о в н а: Әрі қатты, әрі қышқыл екен. Сыра 
ішкенде таптырмайтын закуска ғой мынау. 

Ж о м а р т: Құрт деген жарықтық жақсы ғой. Осы қалпында 
тимей сақтап қойсаң, тура жүз жылға бүлінбей шыдайды. 
(Телефон шылдырлайды. Трубканы Жомарт алады). майор 
Жомарт мергенбаев тыңдап тұр... Ә-ә, өзіңсің бе?.. рақмет-
рақмет. Келді, келді... Ұлым да... Қарсы алдық. Біздің үйде... 
Тойлап жатырмыз. Тыныштық па... Қазір шақырайын... 
(Аннаға). Сізді шақырады. 

а н н а  И в а н о в н а: алло! Біз мұнда ішіп отырмыз... 
Иә... (Күліп). менің қолымнан не келеді, қазір-ақ шақыртып 
алар едім... Боря мен Серік достасып та үлгерді. Біраздан соң 
қайтамыз... Тамақ әзірлеп қоямын. 

Осы кезде трубканы Жомарт алады. 
Ж о м а р т: Өзім сөйлесейін. аллоу, біз сіздің кезекшілі- 

гіңіз аяқталғанша кірпік ілместен осы үйде күтеміз. Сондық- 
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тан анна Ивановнаға түн ішінде тамақ әзірле деп әурелемей-ақ 
қойыңыз. Келістік пе? Жақсы. (Трубканы қояды). ал, қыздар, 
билейік. 

Патефон ойнайды. анна мен Жомарт билейді. Серік пен 
Борис оңаша шығып әңгімелеседі. 

Б о р и с: Серік, мен сені Сережа деп атасам қайтеді?
С е р і к: (күліп) Ендеше, мен сені Боранбай деймін... 
Б о р и с: Сендер жақта бір тал ағаш жоқ, қуарған қу дала, 

құм, күндіз-түні ып-ыстық жел соғып тұрады, түйеден басқа 
жануар шыдай алмайды, деп естігенмін, рас па?

С е р і к: Нешінші класта оқисың?
Б о р и с: (таңдана) Сегізіншіні бітірдім. 
С е р і к: География деген сабақ барын білесің бе?
Б о р и с: Білемін. 
С е р і к: Олай болса, Қазақстан жайлы, оның ауа райы, жер 

жағдайы туралы мұғалімдерің түсіндірді ме?
Б о р и с: айтқан. 
С е р і к: Ендеше, дұрыстап айтпаған екен. мұғалімдерің 

нашар болған немесе сенің миың аз болған. Қазақстан жеріне 
бүкіл Европа сыйып кетеді. Жер шарында қандай ауа райы бар 
– бізде соның барлығы табылады, жап-жасыл орманы, айдын 
шалқар көлі мен толқыған теңізі, тіпті бүкіл аң-құс, құрт-
құмырсқаның қайсыбірі де өріп жүр... 

Б о р и с: (қызыға) Серік, келесі жылғы каникулда 
Қазақстанға барамын. 

С е р і к: (маңғаздана) мамаң мен папаң жылан шағып 
алады, қасқыр жеп қояды деп жібермей қойса қайтесің?

Б о р и с: Қашып кетемін. 
С е р і к: Географияны да нашар біледі екенсің, 

адасарсың... 
Ж а м а л: Әй, балалар, сендер жатсаңдар қайтеді. Сағат 

үштен асты. 
а н н а  И в а н о в н а: Ұйықтаңдар. Ертең де күн бар. Серік 

жолдан шаршап келді. 
С е р і к: Он күн бойы ұйқыдан басым істі. 
Б о р и с: Ой, мама, біз енді ғана Қазақстанға жете беріп 

едік, сіздер жолдан қайтарып жібердіңіздер. 
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Ж о м а р т: мамаларың бәрібір тыныштық бермейді. 
Ұйықтайтын бөлмеге барсаңдаршы. (Көзін қысып). ар жағын 
өздерің білесіңдер ғой... Сахалинге барып қайтсаңдар да... 

С е р і к: Ол да ақыл екен. 
Екі бала бөлмеге кетеді. Жомарт бокалдарға шампан 

құяды. 
Ж о м а р т: ал, қыздар, ішкен-жегенімізді секіріп-секіріп 

төмен түсірдік, енді дастарқанға жақындаңдар. 
а н н а  И в а н о в н а: (көңілді) Жомарт, сен сондай ақылды, 

жақсы жігітсің. Шөлдеп тұрғанымызды қайдан сезе қойдың?.. 
Жамал, рұқсат ет, күйеуіңнің бетінен сүйейін... 

Ж а м а л: Әй, осы екеуіңнің араңда бір пәле бар. 

Бәрі күледі. Жомарт домбыра шертіп, ән айтады. 

а н н а  И в а н о в н а: Бис! молодец! Екі ғана шегі бар 
домбырадан осыншалық әдемі де әсем әуен шығады деп кім 
ойлаған. 

Ж о м а р т: Келіңдер, осы тосты тыныштық үшін 
көтерелік. 

Ж а м а л: Тыныш өмір үшін!
а н н а  И в а н о в н а: Бейбіт күніміз үшін!

Осы шақта жер дүниені жаңғыртқан дүмпу, самолеттің гүрі-
лі естіледі. Олар еріндеріне апара берген бокалды ұстаған күйі, 
сілейіп тұрып қалады. 

Ж а м а л: (шошына) Бұл не?!
а н н а  И в а н о в н а: Күн күркіреді-ау деймін. 
Ж о м а р т: (терезеден қарап) аспан шайдай ашық қой. 
Ж а м а л: Учение болып жатқан шығар... 
Ж о м а р т: Шекараның дәл түбінде әскери дайындық 

болмайды, Жамалжан.. басқа... бұл тегін жарылыс емес... 

Дүмпу тағы қайталайды. Үй ішіндегі ыдыс-аяқ сылдырлап 
кетеді. Жомарт тез киіне бастайды. 

Ж а м а л: Қайда, қайда барасың, Жомарт!?
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Ж о м а р т: Бөлімшеге. 
Жатын бөлмеден балалар атып шығады. 
Б о р и с: Не болды, мама! Бомба жарылды ма? 
а н н а  И в а н о в н а: Қай-қайдағыны айтпа. 
С е р і к: Биыл жылан жылы, бір пәле болар деп айтып еді 

атам, рас болды. 

Телефон шылдырлайды. 

Ж о м а р т: майор мергенбаев тыңдап тұр! (Шошына). 
Не?! Қашан?! Қай жерде?! Кімдер?! (Пауза). Құп болады, 
жолдас полковник! Қазір! (Телефон тұтқасы шала ілінеді де, 
арада орнаған сәл үнсіздікті бұзып, дыңылдайды. Жомарт 
шыға жөнеледі). Соғыс! Немістер шекараның өн бойынан 
шабуыл жасапты!

Б о р и с: Ура! Біз де солдат боламыз. 

анна баласын шапалақпен тартып жібереді. 
а н н а  И в а н о в н а: Ірігеннің аузынан, шіріген сөз 

шығады. 
С е р і к: (күрсініп) атамның айтқаны айнымай келді. Жылан 

жылы... 
Ж а м а л: (бетін басып жылап) Құдайым-ай, Серікті бекер-

ақ әкелдім. апамдар жібергісі келмеп еді... Бүкіл үй-ішімізбен 
қырылып қалатын болдық-ау... атар таңымыз, шығар күніміз 
алда еді ғой... 

а н н а  И в а н о в н а: (құшақтап) Қой, Жамал, жыламашы, 
шекараны ғана бұзған шығар. Сөз жоқ, тұмсықтары қанап, кері 
қайтады. Немістер мен біздің үкімет арасында соғыс ашпаймыз 
деген келісім бар. 

Ж а м а л: Келісімге қарар деймісің анталаған қорқаулар. 
Соғыспаса, ішкені батпайтын қанішерлер бүкіл Европаны 
жаулап алды емес пе. Іргеде бейбіт жатқан елге көз алартпай 
тұра алар ма? апыр-ай, біздің әскерлер қалай ғана қапы қалды 
екен... 

Телефон тағы қоңыраулайды. Тұтқаны анна көтереді. 
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а н н а  И в а н о в н а: алло, тыңдап тұрмын. менмін... 
(Өңі бұзылып, буын-буыны дірілдейді). Боря осында... Енді бір-
бірімізді көре алмаймыз ба?.. мақұл... Түсінемін ғой... Бізді 
уайымдама, тірі жанбыз ғой, қарап отырмаспыз... (Кемсеңдеп). 
мен сені тосамын, жаным. (Трубканы іледі, көзін сүртіп). 
Жағдай шынында да қиын, Жамал. Өз күнімізді өзіміз көрмесек, 
азаматтардың барлығы қолына қару алып, соғысқа аттанып 
кетіпті. Жаудың беті жаман. Эвакуацияға дайындалайық. 

асығыс шыға жөнеледі. Бөлмеде Жамал мен Серік қана 
қалады. 

С е р і к: атам не деген әулие еді... Сезді ғой осылай боларын. 
мама, енді не істейміз? Папам қайтып келмей ме?

Ж а м а л: (құшақтайды) атасына тартқан кішкентай ғана 
«ақсақалым» менің. Бекер әкелдім сені, бекер-ақ... 

Оны-мұны заттарын чемоданға сала бастайды. Телефон 
шылдырлайды. Жарық майор мергенбаевқа түседі. 

Ж о м а р т: алло! Жамал! мені естіп тұрмысың?.. 
Қорықпаңдар. Жылап-сықтай бермей, өз-өзіңе берік бол. 
Серікті аман-есен елге жеткіз. 

Қатты жарылыстан телефон үзіліп кетеді. 
С е р і к: (трубкаға) Папа! Көке! Әке!

ҮШІНШІ КӨрІНІС

Вокзал басы. Улап-шулаған ығы-жығы ел. Көптің арасынан 
Жамал, Серік, анна Ивановна мен Бористі көреміз. 

Ж а м а л: Қай вагонға отырамыз?
а н н а И в а н о в н а: Таңдап тұруға уақыт қайда, кез 

келгеніне отыра салайық та. Балалар, адасып қалмаңдар... 

Бұларға әдемі киінген сұлу келіншек жақындайды. 

Т а м а р а: ау, совет офицерінің әйелдері, сәлем! Күйеулерің- 
ді тастап қайда қашып барасыңдар? Қолдарыңа қару алып, 
жауға қарсы шабады десем, бас сауғалап тұра безгендерің 
қалай?.. 
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Ж а м а л: (сыбырлап) Бұл қай сұлу?
а н н а  И в а н о в н а: менімен бірге оқыған қыз... 
Т а м а р а: Немене, жігітімді сен тартып алған соң күйеусіз 

қалады дедің бе?
а н н а  И в а н о в н а: Европадағы ең сұлу келіншексің, 

саған күйеу табылмаушы ма еді... мына жүрісіңе қарағанда, 
жауды қарсы алуға мықтап дайындалған секілдісің... 

Т а м а р а: Қарсы алса несі бар. Олар да адам баласы, 
иттен туып, іннен шыққан жоқ шығар. Біле-білсең, әлемдегі ең 
ақылды ұлт – немістер... Каменец-Подольскіде тудым, осында 
өстім, білім алдым... Сен секілді туған жерін тастап, алды-
артыма қарамай шығысқа қаша жөнелейін бе... 

а н н а  И в а н о в н а: Тегіңе тартқан екенсің. Әкең де Совет 
өкіметінің жағасына жармасып өліп еді... 

Т а м а р а: (зілденіп) аруақты қозғама! Ол өз шындығы 
үшін күрескен адам. 

а н н а  И в а н о в н а: Бір бармағыңды бүгіп жүр екенсің 
ғой... 

Паровоздың гудогі естіледі. Жұрт жапа-тармағай вагонға 
ұмтылады. Жау самолетінің гуілі естіледі, бомбылай бастайды. 
Дүние астан-кестен болады. Тынышталғанда, ағаш түбін 
паналап отырған Жамал мен Серікті көреміз. Жамал жараланып 
жатыр. 

С е р і к: (шырқырай жылап) мама! Саған не болды? 
маматайым... 

Ж а м а л: (ауырсына) Құлыным! Серігім менің! Ж-а-л-ғы-
зым... менің... Ух, аллай-ай, қиналды-ау, жаным... Ертеңгі күнің 
не болар екен?.. Жазығым не менің?.. Бар жазығым жарымның 
соңынан еріп келгенім бе... Серік... Сені кімдерге тастап 
кетемін?.. Келші... ақырғы рет мауқымды басып сүйейін... 

Серікті бауырына тартып аймалайды. 
С е р і к: (зар еңіреп) маматайым! Өлмеші!.. атам ұрсады 

ғой маған... Папама не деп айтамын?.. Жұмбашы көзіңді... 
Ж а м а л: (ауыр демалып) Жарығым, ақылды қозым... Сен 

тірі қалсаң, елге аман-есен оралсаң – одан артық арман бар ма? 
Әке-шешеңнен бірдей айрылып, қу жетім атанар ма екенсің... 
Қайтейін, балам, қайтейін... Хош, ел-жұртым, хош, туған жер, 
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хош, өскен ел... Тәңірім, табиғат ием, жалғыз ұлымды саған  
т-а-п-с-ы-р-дым... 

С е р і к: (ышқына айқайлап) мама! Өлмеші! Жалғыз 
тастамашы мені! Қорқамын... сенен айрылып қалсам, атам 
ұрсады ғой... 

анна мен Борис келеді. 

а н н а  И в а н о в н а: (Жамалдың жүрегін тыңдап). Қайран 
құрбым-ай, арманда кеттің-ау. 

Борис Серікті құшақтап, ол да жылайды. Жау солдаттары- 
ның мылтық атып, дабырлағаны естіледі. анна Серік пен 
Бористі жетелеп қашады. Серік: «мама», – деп жұлқынып, 
шешесінің өлі денесіне ұмтылады. Сахнаға неміс солдаттары 
шығады. 

Н е м і с  с о л д а т ы: (Жамалға үңіле қарап). азият... 
Европада қайдан жүр бұл?

аяғымен түрткілеп өлі-тірісін тексереді. Кетеді. Басқа 
бір ағаштың түбінен сығалап қарап тұрған анна айғайламақ 
болған Серіктің аузын алақанымен басады. 

Жарық сөніп, қайта жанғанда жас қабірді, сол қабірге гүл 
қойып, жылаған анна Ивановна, Серік пен Бористі көреміз. 

а н н а  И в а н о в н а: Қош, аяулы Жамал! Топырағың 
торқа болсын. Обалың жас өміріңді қыршын қиған неміс 
басқыншыларына. Сен үшін қасық қаным қалғанша кек аламын. 
Серігімді көзімнің қарашығындай сақтармын. Өз баламнан 
артық көріп, Жомарттың қолына табыс етермін. Бақыл бол!

С е р і к: (ұмтылып барып, қабірді құшақтап) маматайым! 
Папам мен атама не деймін? Қалай айрылып қалдың, деп 
ұрсады ғой. мені жалғыз қалдырмашы, мама! м-а-м-а!

Осы кезде барабандата автоматын кезенген фашистер легі 
жақындайды. Бұларға қарсы жақтан қара жамылған әйелдер 
қарсы шығады. «Топан» күйі ойналады. 
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ТӨрТІНШІ КӨрІНІС

Орман. Партизандар. Отряд командирі Примак пен анна 
Ивановна әңгімелесіп отыр. Бөрене бөлменің ішінде парти- 
зандардың керек-жарақтары. 

а н н а  И в а н о в н а: ...Сіздің пікіріңізге толық қосы- 
ламын, деп айта алмаймын, жолдас капитан. Бала – біздің 
болашағымыз. Ендеше, оларды қалайда сақтауымыз керек.  
Сайып келгенде, Отанды қорғау дегеніміз – баланы қорғау ғой. 

П р и м а к: Бүгінгі ұрпақ – ертеңгі ел қамын жер азамат 
екенін түсінбейді дейсіз бе, анна Ивановна. Сондықтан да 
біздің міндетіміз партизан отрядындағы екі-үш баланың қамын 
жеу емес, сонау тылда жатқан миллиондаған сәбидің өміріне 
қауіп-қатер төндірмеу. Серік пен Борис естияр балалар, өздері 
де түсінеді. 

а н н а  И в а н о в н а: Еліктеу арқылы ерлікті аңсайтын 
романтиканың әсерінен арылып болған жоқ. 

П р и м а к: (темекі тұтатып) Жо-жоқ, олай ойламаңыз. 
Олар не істесе де ақылмен, санамен істейтін ересек балалар. 
адамды есейтетін уақыт емес, уақиға... Көзіңді жұмып көлге 
секірер әумесерліктен гөрі, Отан мүддесін шын түсінген өжет 
жігіттер... 

а н н а  И в а н о в н а: (мырс етіп күліп) Өжет жігіттер, 
дедіңіз-ау... Қалай десеңіз де, бұл тапсырмаға жібере 
алмаймын, қинамаңыз. Сережа, Серікті айтамын, шешесінің 
өлімін өз көзімен көрген жетім... Әкесінің қайда жүргенін де 
білмейді. Қазақстанға он екі мүшесін сау, аман-есен жеткізу 
аруақ алдындағы борышым. Тіпті, өз ұлым Бористі жалғыз 
жіберсем де, Серікті мұндай қауіпті сапарға қия алмаймын... 
мен – анамын. 

П р и м а к: (ойланып, әрі-бері жүреді) Да-а, сіз мұндай 
тәуекелге барады деп ойлаған жоқ едім... Бұл кез келген 
ананың қолынан келмес те. (Паузадан соң). Бірақ, сіз баланың 
ғана емес, бүкіл балалардың, тіпті бүкіл адамзаттың анасы 
екеніңізді ұмытпаңыз. 
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а н н а  И в а н о в н а: ауырлау айттыңыз... Бұл тапсырмаға 
Бористің жалғыз өзін жіберейін деген пікірімнен айнымай- 
мын. Біріншіден, Боряның жасы сәл де болса үлкен, ақыл 
тоқтатқан, екіншіден, Серік – қоңыраулы бала, Украина орман- 
ында қара бала қайдан жүр деп немістер күдік алады. 

П р и м а к: мұныңыз жөн, анна Ивановна. мені қайран 
қалдырып тұрған – қазақтың ұлын өз балаңызды құрмалдыққа 
шала қорғағаныңыз. 

а н н а  И в а н о в н а: «Бүкіл Отанымыздың анасы» – 
деп асыра бағаламадыңыз ба. Олай болса, жер бетіндегі бала- 
ның ана үшін ақ, қарасы, ұлты жоқ, бәрі бірдей. Бористің 
шешесі – тірі, ал Серік болса – жетім. 

П о п о в: Үлкен жүректі адам екенсіз, анна Ивановна. 
Сіздей жар тапқан полк комиссары Савченко жолдастан бақыт-
ты жан жоқ шығар. 

а н н а  И в а н о в н а: (күліп) Қызғанасыз ба? 
П о п о в: Жоқ. Қызығамын. 
а н н а И в а н о в н а: Вокзал басынан Тамараны көрдім. 

Бұрынғыдан ары сұлуланып кетіпті... 
П о п о в: (күрсініп) Ескі жараның аузын тырнап қайтесіз. 

адам қателесем десе, адасам десе, қас пен көздің арасында... 
мен одан бұдан үш жыл бұрын айрылысып кеткенмін... 
Түрмеде өлген әкесінің өлімін менен көреді. Туыстарының 
жат мінез, арам пиғылынан көрмейді. Юхно селосындағы әке-
шешемді неміс фашистері азаптап өлтіріпті. Тегі Тамара айтып 
қойса керек. Әйтпесе, Чапаев партизан құрамасы командирінің 
семьясы екенін қайдан біледі... 

а н н а  И в а н о в н а: (сасқалақтап) ...кешіріңіз... 
П р и м а к: (шұғыл бұрылып) Бористі шақыртайық, 

(дауыстап) партизан Борис Савченко, мұнда келіңіз!
Борис кіреді. 

Б о р и с: (қолын шекесіне апарып). Партизан Савченко сіз- 
дің бұйрығыңыз бойынша келіп тұр, жолдас капитан!

П р и м а к: Отставить! Отырыңыз. (Бала шешесіне жау- 
таңдап қарап, қасына отырады). Сізді жауапты тапсырмаға 
жұмсамақпыз. 
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Б о р и с: (қарғып тұрып) Бұйрығыңызды орындауға 
дайынмын! Бірақ... (Желкесін қасиды).

П о п о в: Не бірақ... 
Б о р и с: Бірақ... мен жалғыз барамын ба?
П о п о в: Немене, қорқасың ба?
Б о р и с: (қайта тікейіп). Қорықпаймын, жолдас капитан! 

мұндай жауапты тапсырманы Серік екеуміз бірігіп атқаруға 
дайындалып едік. 

а н н а  И в а н о в н а: Серікті дәл осы жолы жіберуге 
болмайды, Боря. 

Б о р и с: ренжиді ғой. 
П р и м а к: Бұл жер балабақша емес, партизандар отряды. 

Сондықтан да, қандай тапсырманы еңбектеген баладан, 
еңкейген кәріге дейін бұлжытпай орындауы керек. Серік сен 
келгенше аттарды баға тұрады... ал, сенің міндетің – (ойлана 
жүріп) Подольск қаласына барып, жалпы жағдайды болжау... 
Ондағы астыртын ұйымға бізден алғашқы хабарды жеткізу... 
Бізге керегі жау әскерінің қаладағы саны, қару-жарақ мөлшері. 
Көпір арқылы өтіп, күзеттің күшін байқайсың. Әсіресе, 
темір жол мен вокзалды тексер... Шығысқа қарай қандай жүк 
тасымалдап жатқанын анықтау керек. Қалғанын анна Ивановна 
айтар. 

а н н а  И в а н о в н а: Кел, жаныма отыр, Боря. (Құшақтап 
сүйеді).

Б о р и с: мама, мен кішкентай бала емеспін ғой. 
а н н а  И в а н о в н а: Кішкентай ғана жауынгерім менің... 

Сен қалаға барған соң, көшеде бостан-бос қаңғи берме... мына 
адреспен анатолий деген кісіні тауып ал. (Қағаз ұсынады).

П р и м а к: (сөзін бөліп). адресті жадыңа сақта да, қағазды 
жыртып таста. 

а н н а  И в а н о в н а: анатолий екеуміз Виница педагоги- 
калық институтында бірге оқығанбыз. Қызыл армия қаладан 
шегінер алдында көргемін, астыртын ұйымға қалдырыпты. 
мұндағы жағдайды анықтап айтарсың. 

П р и м а к: (сөзін бөліп) Байланыс керек де, байланыс... 
Бет-бетімізбен лақпай, бірігіп қимылдағанымыз жөн. 
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а н н а  И в а н о в н а: ал, жолың болсын, ұлым! Сақ бол. 
Өз бетіңше еш нәрсе істеме. 

П р и м а к: Қаладағы астыртын ұйым мен партизандар 
арасындағы алғашқы байланысшы өзіңсің. маңдайыңдағы 
қызыл шүберекті, қолыңдағы қаруыңды тапсыр. 

Борис қызыл шүберекті шешіп, мылтығын да қоса столға 
қояды. 

а н н а  И в а н о в н а: Ендігі қаруың – сақтық, ұлым... 
П р и м а к: (иығынан қағып) Орындаңыз!
а н н а  И в а н о в н а: (құшақтап) аман орал мені жылатпай, 

балам. Онсыз да жасым аз төгілген жоқ... 
П р и м а к:  анна Ивановна... мұныңыз әлсіздік қой... 

Борис сарт-сұрт шыға жөнеледі. Оны есік көзінде Серік 
аңдып тұрады. 

С е р і к: Сен қайда барасың? мылтығың қайда?
Б о р и с: (қашқалақтап). Жай әншейін... тәртіп бұздың деп, 

алып қалды... 
С е р і к: Жоқ-жоқ, сен, қу, бір нәрсені жасырып тұрсың. 

«Өлсек те, бірге өлеміз», – деп анттасқанымыз қайда? Сені 
бұдан былай дос, туыс деп санамаймын... (Қолын сілтеп). Әй, 
сендерге сеніп жүрген мен ақымақпын... 

Бұрылып жүре береді. 

Б о р и с: (соңынан ере). Серік, Сережа деймін, тоқта-
шы... Жүрші былайырақ, (жеңінен тартып) ел көзінен жасы- 
рынайық. 

Жарық сөніп, қайта жанғанда ағаштың түбінде әңгімелесіп 
отырған екі баланы көреміз. Құстың сайрағаны естіледі. 

С е р і к: Құлағым сенде, айта бер. 
Б о р и с: (оның мойнынан құшақтап). Өкпелеп қалдың ба? 

Біз ағайын адамдармыз ғой. 
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С е р і к: (ағаш басына қарап, күрсіне). Әй, қайдам: 
«Орыспен жолдас болсаң, балтаң беліңде болсын», – деуші еді 
біздің ауылда бір шал. 

Б о р и с: Сенің ол шалың оттайды. адамның әкесінен 
жасыратын сыры болады. (Өкпелі пішінде).

С е р і к:  (қытықтап) айтасың ба, жоқ па?.. 
Б о р и с: (сықылықтап күліп) Қой деймін, ішегімді үзіп 

өлтіресің... Қытығым қатты. 
С е р і к: айтасың ба, жоқ па?
Б о р и с: (зәрезап болып) айтайын, айтайын, ойбай, қоя 

берші. (Орнынан тұрып). Давай, күреселік, егер мені жықсаң 
– ертемін, ал, жыға алмасаң – осы жерден тұп-тура кері 
қайтасың. 

С е р і к: Ә, ә, алдадың ба? Сен менен үлкенсің, сондықтан 
ондай шартқа келісе алмаймын. 

Б о р и с: Ендеше, құпия тапсырмаға сені апара алмаймын. 

Серік сәл ойланып отырады. Содан соң алақанына түкіріп 
атып тұрады. 

С е р і к: Күш атасын танымас, кел! 

Екеуі белдесе кетеді. Бірін-бірі аңдып, тәсіл қолданбай 
жүреді. Борис жата қалып қарсыласын басынан асыра 
лақтырады. Бірақ, Серік одан бұрын тұрып кетеді. 

Б о р и с: Болды, болды, сен жығылдың. 
С е р і к: (шаңқылдап) Өтірік соқпа. Қазақтар бұлай 

күреспейді. мықты болсаң, жауырынымды жерге тигіз. 
Кеудемнен басып отыр. Орысша лақтыруды мен де білемін. 

Б о р и с: Ой, су мұрын, ежіреңдеп болмадың ғой. Тек 
бақырып жылап жүрме, жау естіп қалады. 

С е р і к: (шірене мықынын таянып). Кімнің жылайтынын 
көреміз. Жауырынды жерге тигізу деген, міне осылай... Құпия 
тапсырмаға кімді жіберу керегін көрсетейін... 

Б о р и с: Қоя бер деймін! (Қызарақтап). Это не честно, 
сенің күрестен разрядың бар екен... 
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С е р і к: (күліп) Қайдағы разряд. атам үйреткен. 

Қатарласа отырады. Осы кезде балалардың алыс-жұлысын 
бағанадан бағып тұрған Неміс солдатын көреміз. 

Б о р и с: Серік, мен қалаға кетіп барамын... ал, сені ертудің 
ешбір қисыны жоқ. 

С е р і к: Неге? 
Б о р и с: Сенің бұл қаланың, тіпті бұл елдің баласы емес 

екеніңді бірден біледі. 
С е р і к: Өйткені мен қарамын ғой... 
Б о р и с: (құшақтап) ренжіме, бауырым, бұйрық солай... 
С е р і к: (итеріп) Кетші ары, өтірік жабыспай. 
Б о р и с: Егер өз еркімде болса, қазір-ақ ертіп кетер едім. 

Ештеңеден қорықпайсың, күштісің, ептісің, амал не... 
С е р і к: (жер шұқып) Жылағым келіп отыр. мамамның 

кегін қайтарайын деп едім... 
Б о р и с: (қамданып) ал, мен аттанайын. 

Тұра берген кезде Неміс солдаты арқасынан теуіп құла- 
тады. 

Н е м і с  с о л д а т ы: Хендо хок! лежать! (Серік жатады. 
Ал, Борис тізерлеп отырады. Неміс солдаты автоматын 
кезенген күйі, талтайып тұр. Өз тілінде әлденені былдырлап 
айтады. Борис ұқпадым дегендей басын шайқайды. Серік жау 
солдатының тура аяқ жағында солқылдап жылап жатыр). 
азият... трус... (Аяғымен түртеді). Партизан...

Борис басын шайқайды. 

Б о р и с: Партизан емеспіз. Көрші деревняның балаларымыз. 
Саңырауқұлақ теріп жүрміз, адасып кеттік. 

Н е м і с  с о л д а т ы: Корзинка где?.. Корзинка?
Солдаттың тура аяқ жағында жатқан Серік Борисқа ымдап, 

көзін қысады. 
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Б о р и с: менде аусвайс бар. (Орнынан тұрады). ал 
корзинка әне, ағаштың түбінде. Неміс солдаты солай қарай 
жүре бергенде жерде жатқан Серік аяғынан шалып құлатады. 
Қолындағы автомат ұшып кетеді. Борис автоматты тез ала 
қояды. (Автоматты кезеніп). Хендо хок! лежать! Орныңнан 
тырп етпе. (Серік белбеуін шешіп, солдаттың қолын артына 
қайырып байлайды). Көзін де байла! 

С е р і к: Немен таңамын?
Б о р и с: Көйлегіңді шешіп. 

Серік көйлегін шешіп солдаттың көзін байлайды. 

С е р і к: (тепкілеп) азияттың қандай боларын көрсетейін 
саған... мамамды өлтірген осы қанішерлер. Боря, автоматты 
бер, (ұмтылады) автоматты бер деймін, мамамның кегін 
аламын... 

Б о р и с: (бермей) Отрядқа тірідей апарамыз. Сен неге 
жыладың?

С е р і к: (ыржия күліп) маскировка. Жаны ашып, мән 
бермесін деп жыладым. 

Б о р и с: Бәсе, аяғының астында бұратылып жатқаныңнан-
ақ сезіп едім. молодец! Қу екенсің. (Жау солдатын алдарына 
салып айдай жөнеледі). Шнель! Быстро шнель!

С е р і к: (еліре қуанып) Боря, бізге батыр атағын берсе 
қайтеміз. Соғыс бітіп, мектепке барғанда балалардың көзін 
қызықтырар едік. мұғалімдер қорыққанынан бес қояр еді. 
Әсіресе, математикадан сабақ беретін ағайды бір шошытсам. 

Б о р и с: Жаудың жалғыз солдатын қолға түсіргеніміз үшін 
батыр атағын бермейді. Гитлердің өзін ұстасақ, бір сәрі. 

С е р і к: Шіркін-ай, сол итті қақпанға түсірер ме еді... 
(Сүрініп жүре алмаған солдаттың қолынан жетелейді). 
Шнель! атаңа нәлет, шнель! Шу, көк өгізім, шу! 
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Екінші бөлім

БІрІНШІ КӨрІНІС

Партизандар мекені. Штаб бөлімі. Примак пен анна 
Ивановна отыр. Есіктен жау солдатын жетелеп, екі бала кіреді. 
Олар аңтарыла қарайды. 

Б о р и с: (честь беріп) Баяндауға рұқсат етіңіз, жолдас ко-
мандир!

П р и м а к: (таңырқай) ау, сен әлі кеткен жоқ па едің?
Б о р и с: Кетуге жағдай көтермеді, жолдас командир. Орман 

арасынан жаудың барлаушы солдатын ұстап алдық. 
С е р і к: Тіміскілеп партизандар отрядын аңдып жүр екен. 
П р и м а к: Ең әуелі өзіңе тапсырған бұйрықты орындау 

керек, жолдас Савченко! Бұл не деген масқара! Баланың  
ісі – шала деген осы да. Серік қайдан қосылды саған?

Борис ұнжырғасы түсе төмен қарайды. 
С е р і к: (оған сыбырлап) ал керек болса, батыр болғыш 

бала... 
П р и м а к: Жо-жоқ, мен сені қалаға жібере алмайды 

екенмін. анна Ивановна, мына сұмырай не іздеп жүр екен, 
сөйлесіңізші. 

Неміс солдатының көзін таңған көйлекті шешеді. 
С е р і к: Жолдас, командир, көйлегімді беріңізші, маса 

талап тастады. 
П р и м а к: (күліп) Әй, бала-батырлар-ай, сендерге не 

дауа... 

анна солдатпен жеке сөйлесе бастайды. 
Б о р и с: Жолдас, командир, кешіріңіз... Немісті ұстаған 

қателігімді мойындаймын... бұйрықты орындауға рұқсат 
етіңіз. 

П р и м а к: Жалғыз бармайсың. Саған сенуге болмайды 
екен. 
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С е р і к: Ендеше, мені қосыңыз. 
а н н а  И в а н о в н а: Егер шын айтса, мына солдат біраз 

жаңа деректер берді. Жау партизандар мекенін байқап қалған 
секілді. Қоршауға алып, құртып жіберудің жоспарын жасап 
жатқан көрінеді. 

П р и м а к: мекенжайымызды ауыстырмасақ болмас...  
Орнымызды сипап қалсын. Тездетіп көшу керек! ал, қала- 
дағы жасырын ұйыммен қалай да байланыс жасаған жөн. Екі 
күшті біріктіргенде ғана менменсіген фашистерді іштен шала 
аламыз. 

а н н а  И в а н о в н а: маған бір ой келіп отыр. 
П р и м а к: айтыңыз. 
а н н а И в а н о в н а: Иван Кузьмич, қалаға екі ұлды ертіп, 

мен барсам қайтеді?
П р и м а к: (ойланып)... Қисынсыздау секілді. Борис өз 

ұлыңыз, ал, Серікті кім дейсіз?
а н н а  И в а н о в н а: Серік те өз балам. 
П р и м а к: Қызықсыз-ау, анна Ивановна: артық айтсам, 

кешіріңіз, қалайша бірі – ақ, екіншісі – қара бала таба аласыз. 
а н н а  И в а н о в н а: ағы – алғашқы күйеуімнен, қарасы 

– соңғы күйеуімнен. 
П р и м а к: (күліп) Оған кім сене қояр екен... Европа мен 

азияны қосақтап жар еткеніңіз, бәлкім, артықтау болар. 
а н н а  И в а н о в н а: (қабағын түйе) Иван Кузьмич, егер 

Отан қажет деп тапса, африканы да қамтуға болар. 
П р и м а к: Көңіліңізге ауыр алып қалмадыңыз ба... Әзіл ғой... 

айып етпеңіз. Д-а-а, өкінішке орай бұдан басқа амалымыз да 
жоқ. аса қауіпті, бірақ аса қажетті жолды таңдап тұрсыз. амал 
не, аттанасыз да... Өте ұқыпты дайындалыңыздар. Документ 
жағын реттейміз. Қаладағы астыртын ұйыммен байланыс 
жасаған соң, екі балаңызды ертіп, бізге қайта қосыласыз. 
мұндағы тілмаш өзіңіз ғана... Әсіресе, анау Серікті жұрт 
көзіне көп көрсетуге болмас... Сіздің орныңызға басқа адам 
жіберуді ойластырамыз, отрядтың қай жаққа көшкенін сол кісі 
хабарлайды. айтпақшы, сіз қалада кімнің үйіне тоқтайсыз? 
адресіңізді біліп қалалық. 
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а н н а  И в а н о в н а: Онда Виница пединститутында бірге 
оқыған курстасымның үйі бар деп едім-ау. Вокзалдан онша 
алыс емес. Бағана Бориске де сол үйдің адресін бергенмін. 
Жазып алыңыз. 

Сахна қараңғылана береді. Жарық қайта жанғанда анна 
Ивановна, Борис, Серіктерді көреміз. 

Н е м і с  с о л д а т ы: аусвайс! Документ! Давайте 
документ. 

а н н а  И в а н о в н а: (рұқсат қағазды көрсетіп) Біздің 
аусвайстан мін таба алмайсыз. 

Н е м і с  с о л д а т ы: (таңырқап) Неміс тілін қайдан 
білесіз? 

а н н а И в а н о в н а: мен – мұғаліммін. мамандығым 
неміс тілін орыстарға үйрету. Жеңімпаз ұлттың тілін білуді 
өзіме бақыт санаймын. 

Н е м і с  с о л д а т ы: Гут, гут! Тамаша профессия. Қайда 
келеді, қайда барады? 

а н н а  И в а н о в н а: Деревнядағы ауру әкеме барып едім. 
Енді қаладағы үйімізге қайтып келеміз. 

Н е м і с  с о л д а т ы: Орманда жүрген партизандар көз- 
деріңе түспеді ме? 

Б о р и с: Жоқ. Көрген жоқпыз!
анна оны түртіп қалады. 
Н е м і с  с о л д а т ы: мынау не деп тұр?
а н н а  И в а н о в н а: Капут партизандар дейді. 
Б о р и с: (басын изектеп) Да, капут, капут... 
Н е м і с  с о л д а т ы: Боссыздар. (Олар жүре бергенде, 

Серікті жаңа байқағандай). Тоқтаңыздар! Әй, балақай, сен 
жағыңды неге таңып алғансың?

а н н а  И в а н о в н а: (қалқалай). Тісі ауырады. 

Неміс солдаты. Серіктің бетіндегі орамалды жұлып алады. 

Н е м і с  с о л д а т ы: (ысқырып). мына күшік азият қой! 
Қытай ма? Украинада қайдан жүр?
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а н н а  И в а н о в н а: Бұл – менің кіші ұлым. 

Солдат қарқылдап күледі. 
Н е м і с  с о л д а т ы: Сөзіңізге болайын. Сүйкімді-ақ 

келіншексіз, өтірік айтасыз. Сонда қалай, фрау, бірі – сары, бірі 
– қара баланы бір еркектен таптыңыз ба... 

а н н а  И в а н о в н а: Екінші күйеуім – азият еді. 
Н е м і с  с о л д а т ы: (басын шайқап) аса қызық екен. Жап-

жассыз, қалай үлгердіңіз?
а н н а  И в а н о в н а: Өмірде не болмайды, Көгершінім. 

Бірінші күйеуім коммунист болған соң айрылысып кеткемін. 
Н е м і с  с о л д а т ы: (Серіктің мұрнынан түртіп) Әдемі 

бала... Бара беріңдер. Бірақ, естеріңде болсын, бұл көпірден 
бұдан былай әрі-бері өте беруді доғарыңдар. 

а н н а  И в а н о в н а: рақмет, Сіз тәрбиелі семьядан 
екеніңізді таныттыңыз. Егер полицай болса, көргенсіздік  
жасар еді. 

Н е м і с  с о л д а т ы: (Серікті қызықтай қарап, арқасынан 
қағып). мұндай гибриттер мықты болады. Қанына тартқанын 
қарамайсыз ба?.. менің әкем орыс тілінің маманы еді. 
Сондықтан да сіздерге деген ілтифатым бар. Біздің жауымыз – 
коммунистер ғана, ал, жер бетіндегі адамның барлығы бірдей. 
Солай емес пе?

а н н а  И в а н о в н а: Әрине, әрине... 
Олар асыға басып кете барады. алыстан соғыстың дүмпуі 

естіліп тұрады. 

ЕКІНШІ КӨрІНІС

Жарық жанғанда жұпыны бөлмені көреміз. Түн. Шамның 
әлсіз сәулесінде Борис пен Серік сөйлесіп отыр.

С е р і к: Қалаға келгелі де талай уақыт өткен екен-ау. 
Б о р и с: Бақандай бір жылға қартайдық деген осы. 
С е р і к: Сен партизандарға екі-үш рет барып қайттың, ал 

мен болсам, тордағы көжектей қамалып отырғаным. 
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Б о р и с: Енді қайтесіц, жағдай солай... Дегенмен біз 
хабарлаған мәліметке отряд командирі риза. мамамның 
айтуына қарағанда, бүкіл майдан бойынша жаудың жағасы 
жыртылыпты... 

Пауза. Уілдеп соққан боранның, немістердің шаңқылдаған 
даусы естіліп тұрады. мұңлы музыка. 

С е р і к: (терезеден сыртқа қарап, күрсіне) атам не істеп 
жүр екен? ауылды, мектепті сағындым... (Көңілдене). Боря, 
бар ғой иә, біздің мұғалім апайымыздың қос бармағы болды... 
міне, былай... «ал, балалар беске бесті қоссақ нешеу?» – деп 
қолын тарбайтқанда оқушылар: «Он екі, мұғалім, он екі», – деп 
шулаушы едік. 

Б о р и с: ал, біздің мектепте тарих пәнінен оқытатын кәрі, 
кәрі болғанда да қолы дірілдеген, шал бар еді. Құлағы әрең-
әрең еститін. Біз сабақты айқайлап айтатынбыз. Ернімізді 
жыбырлатып, өтірікті соға беруші едік. Ол кісі құлағын төсей-
төсей шаршап, үш қойып беретін. менімен бір партада Галя 
деген қыз отырды. 

С е р і к: (аса ынтамен) Сұлу ма, ей?.. 
Б о р и с: Керемет еді... Күлгенде бетіне шұңқыр пайда 

болатын. Борщ құйып ішуге болады. 
С е р і к: ал, менің тура алдымда Қарлығаш атты қыз 

отырды. 
Б о р и с: Әдемі шығар... 
С е р і к: Үріп ауызға салғандай. Бірақ бетінің шұңқыры 

жоқ, есесіне шашы үш метр еді. 
Б о р и с: Үш метрге жететін ұзын шаш болмайтын шығар. 
С е р і к: Ендеше, қыздың бетіндегі оймақтай ойыққа борщ 

құйып ішуге де болмайды... Сенбесең қой... Әжемнің бұрымы 
одан да ұзын болған деседі. 

Пауза. Боранның ызыңы. Екі баланың қиялы. Олардың 
көз алдына мойындарына ал қызыл галстук байлаған қыздар 
елестейді. Осы кезде анна Ивановна мен Бейтаныс еркек кіреді 
бөлмеге. 
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а н н а  И в а н о в н а: (үсті-басын қағып). Қараңғыда 
отырғандарың не, шам жағыңдар. 

Б е й т а н ы с  е р к е к: амансыңдар ма, балалар?

Екі бала (жарыса). Сәлеметсіз бе, ағай?

а н н а  И в а н о в н а: Серік пен Борис деген екі батыр 
осылар. (Бейтаныс еркекке). Еш нәрсені жасырмай айта 
беріңіздер. мен шай әзірлей қояйын. 

Б е й т а н ы с  е р к е к: ал, сұңқарлар, бері жақындаңдар. 
Чапаев партизан құрамасының сендерге тапсырар үлкен 
операциясы бар. (Балалар елеңдей жақындайды). Қайталап 
айтамын, өте жауапты тапсырма... 

Б о р и с: Біз әрқашанда дайынбыз. 
Б е й т а н ы с  е р к е к: мәселе былай: Ертең түнгі сағат 

онда Германияға кетіп бара жатқан поезд келіп, станцияға бір 
сағаттай аялдайды. Сол поезда біздің аяулы азаматтарымыз бар. 
Дәлірек айтсақ, ұшқыш Совет Одағының Батыры Владимир 
лавриненков пен Виктор Парюхин... самолеттері өртеніп, жау 
қолына түскен... 

С е р і к: Қай вагонда?
Б е й т а н ы с  е р к е к: (оған сүйсіне қарай). Көзіңнің оты 

бар екен... Он үшінші вагонда деп, жорамалдап отырмыз... 
Б о р и с: Қалай құтқарамыз... Күзет бар ғой... Станция басы 

сабылысқан неміс солдаттары. 
Б е й т а н ы с  е р к е к: Сондықтанда сендерге сеніп отырмыз. 

Қане, ойланыңдар... 
Б о р и с: Ол кісілер қамалған вагонның есігінде құлыбы 

бар шығар, оны қалай ашамыз?.. 
Б е й т а н ы с  е р к е к: Біз оларды есігінен шығаруымыз 

мүмкін емес. Сондықтан вагонның еденін қопару керек. Өздері 
ешқандай әрекет жасай алмайды, қолдарында сынық шеге де 
жоқ тақтайды тесетін... 

а н н а  И в а н о в н а: (шай ұсынып) Вагонның арғы бетінде 
темір торлы терезе болуы мүмкін... Ендеше, сол терезеден 
қайткен күнде де балта мен қол ара түсіріп жіберу керек... ал, 
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ол үшін күзетші солдаттардың назарын басқа жаққа аудара 
қойса... 

С е р і к: (орнынан атып тұрып, домбыраға ұмтылады) 
Таптым, таптым. мен неміс солдаттарына концерт қойып 
беремін... (Домбыраны шерте жөнеледі).

Бөлмені қазақ күйінің әуені кернейді. 

Б е й т а н ы с  е р к е к:  молодец! Қаршадай баланың 
осыншалық үлкен өнері бар деп кім ойлаған. (Пауза). Табылған 
ақыл. Дәл осы сәтте Борис терезеден балта мен араны тастап 
үлгереді. 

а н н а  И в а н о в н а: Жо-жоқ. мен оған келіспеймін. 
Серікке өте қауіпті. азият екенін білген соң күмән келтіре 
бастайды... 

С е р і к: (өкпелеп) Тағы да азият... 
а н н а  И в а н о в н а: (бетінен сүйіп) Кешір, айналайын... 

маған сенің ерлігіңнен гөрі, тірі жүргенің керек. 
Б е й т а н ы с  е р к е к: анна Ивановна... Барлығы да Отан 

үшін, азаттық үшін емес пе... 
а н н а  И в а н о в н а: Болмайды дедім – болмайды. Серікті 

папасына тірідей табыс етуім керек. Жамалдың аруағына ант 
еткенмін. 

С е р і к: рұқсатыңызды беріңіз. (Аннаның мойнынан 
құшақтап). мамамның кегін аламын... мен – бала емеспін, оң-
солымды таныған, тәжірибелі партизанмын.

а н н а  И в а н о в н а: (құшақтап). Серікжан-ай, екі-ақ 
жылда есейіп шыға келдің-ау. 

Б е й т а н ы с  е р к е к: Сіз қапаланбаңыз, анна Ивановна. 
Серік концерт қойып, Борис құралдарды беріп үлгерген сәтте 
станция жақтан айғай-шу ұйымдастырамыз, яғни мылтық 
атып, граната жарамыз. міне, дәл осы шақта Серік те, Борис 
те қашып құтылады. 

а н н а  И в а н о в н а: (күрсініп) Ендеше, жолдарың болсын. 
мейлінше сақ әрі байқап қимылдаңдар. 
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Жарық сөніп, қайта жанғанда станция маңын, сол жерде 
тұрған поезды, әрі-бері сабылып жүрген неміс солдаттарын 
көреміз. Қолында домбырасы бар Серік көрінеді. Оны 
күзетшілер тоқтатады. 

Н е м і с  с о л д а т ы: Сен кім? Қайда барады? Бұл жерде 
жүруге болмайды деген тәртіпті білмейсің бе (Желкесінен 
ұстап тұқыртады).

С е р і к: (жыламсырап) ашпын. Бір үзім нан беріңдерші, 
ағатайлар. 

Неміс солдаты домбырасын жұлып алады. 

Н е м і с  с о л д а т ы: музыка... инструмент... балалайка. 
(Тыңқылдатып, шерткен болады. Осы сәтте Бористің вагон 
астына тез кіріп кеткенін байқаймыз). Ойнай білесің... 

С е р і к: Ойнағанда қандай. майсстрмін. аспын. 

Күзетшілер «маэстро» деп, қарқылдап күледі. 

С е р і к: (домбыраға ұмтылып) Сенбесеңдер, тыңдаңдар. 
Н е м і с  с о л д а т ы: (оның қолын қағып). Тсс...сс... может 

оружие... атылады... (Домбыраны мұқияттап қарайды). Сен 
– азият. Қайдан жүр?.. 

С е р і к: Детдомнанмын... Қазақпын. 

Неміс солдатының екіншісі. О, қазақ. (Қолымен омырауын 
сабалап). Играй... играй... 

Домбыра қолына тиген соң Серік бір тізерлеп отыра қала-
ды да, шерте жөнеледі. Басқа күзетші солдаттар да жинала 
бастайды. 

Н е м і с  с о л д а т ы: молодес... тағы ойна. 
Серік бұл жолы ән айтады. Бористің вагон астынан қайта 

шығып, байқатпай өтіп кеткенін көзінің қырымен шалады. Гүрс 
етіп граната жарылып, мылтық атылады да, неміс солдаттары: 
«Партизан, партизан», – деп дүрліге жүгіреді. Осы мезетте 
Серік те қаша жөнеледі. Жарық сөніп, қайта жанғанда баяғы 
бөлмеде отырған Борис пен Серікті көреміз. ымырт шақ. 
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С е р і к:  (мұңданып) Папам тірі ме екен... мамамның қаза 
тапқанын білмейді-ау. атамдар да... атам шөбін қораға тасып 
алды ма екен... Боря, сен білесің бе, менің құлыным бар. Оны 
атам маған атаған. 

Б о р и с: Үй суытып барады. Отын аз, мамам келгенше 
пешке от жақпай-ақ қоялық. (Қолын уқалап). Жаурадым... 
Папамнан біз де хабар алмадық. Қай майданда жүр екен?.. 
Сережа?

С е р і к: (ашуланып) Сережаңды қойшы осы! азан шақырып 
қойған есімім бар емес пе. 

Б о р и с: Серік, сен атқа міне аласың ба?
С е р і к: мінгенде қандай... аман-есен елге жетсем, тайды 

үйретіп мінемін. Боря, соғыс біткен соң сен маған еріп біздің 
ауылға жүр. атқа шабуды үйретемін. 

Б о р и с: Сен келген күні келісіп едім ғой. Барамын. мен 
Қазақстанды көрген емеспін. Қандай екен?

С е р і к: Иә, біздің жерден не іздесең – соның бәрі 
табылады. 

Б о р и с: Піл мен кенгуру да бар ма?
С е р і к: Бар. 
Б о р и с: (мазақтап) Ішің кепкенше өтірік айтасың-ау. 
С е р і к: Қазір жоқ, баяғыда болған. Оның есесіне бізде 

– түйе бар. 
Б о р и с: Түйеге қалай мінесіңдер-ей. Сатыменен 

шығасыңдар ма?
С е р і к: (күліп) Шөгереді, су ми... 
Б о р и с: Шөгергені қалай? аяғынан шалып жыға ма? 

Соншалықты таудай үлкен хайуан адамның тілін ала ма? Әлде 
дрессировать етесіңдер ме? 

С е р і к: адамның тілін білмеймін, атамның тілін алады, 
әйтеуір... (Орнынан тұрып). Келші, мен саған көрсетейін... 
(Екеуі ортаға шығады). Сен түйесің, түйе болғанда да, соның 
ішіндегі кещесісің делік! Түкірігіңді, яғни жыныңды шашып, 
аузыңды қайшылап, құйрығыңды шышбаңдатып бақық, 
мойныңды соз... Шөк жануар, шөк! (Тізесін тебеді). Тізерле! 
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Борис тізерлейді. Осы сәтте Серік оның үстіне қарғып мініп 
алады. Есік ашылып, анна Ивановна кіреді. 

а н н а  И в а н о в н а: Бұларың не? Ұлдарым-ау. Бала 
болып кеттіңдер ме? (Өзіне-өзі). Иә, қазір балалықтың базары 
тарқаған... Дүниеде жасыңа жетпей қартайғаннан мұңлы не бар 
екен (Бориске). От неге жақпағансың? (Балалар мәз-мейрам 
шыға жөнеледі). Құлындарым, ересек адамның қолынан 
келмейтін ерлік жасап жүр. Осы қаладағы жаудың түр-түсіне 
дейін біліп алған. аман-сауында партизандарға қайтару керек. 
(Өкіне түсіп). Кеше келген байланысшыға ертіп жібермеген 
екенмін. (Сағатына қарап). Енді жиырма минуттан соң қару-
жарақ тиеген составтың күлі көкке ұшады. 

Бөлмеге отын құшақтап, екі бала кіреді. 

Б о р и с: мама, бүгін Серіктің туған күні екен. 
а н н а  И в а н о в н а: Құдай-ау, бұрын неге айтпадыңдар... 

Қапы қалдық қой. 
Б о р и с: маған да қазір айтты. 
С е р і к: Ұмытып кетіппін. Қарсы үйдің номерін көргенде 

есіме түскені. Қазақтар туған күнін тойламаған... 
Б о р и с: Нешеге толдың сонда?
С е р і к: Он төртке. 
Б о р и с: Сен де алжуға жақын қалған екенсің. 
а н н а  И в а н о в н а: (бетінен сүйіп) Жүз жаса айналайын. 

Бақытты бол. (Борис пешке отын салып, от тұтатады. Үйдің 
іші көк түтін болып кетеді) Балам-ау аядай үйді монша ғып 
жібердің ғой. 

С е р і к: Ойбай, ананы қара, мұржаны ашпай от жаққан 
батырым-ай... 

Жүгіріп барып, түтін шығарды ашады. 

а н н а  И в а н о в н а: Боря қалада өскен, шаруаға шорқақ. 
Терезені аша тұрайық, түтінге тұншығып өлерміз. (Паузадан 
соң). Әнеугүнгі ерліктеріңді Чапаев партизан құрамасының 
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командирі Иван Кузьмич Примак жолдас өте жоғары бағалапты. 
Екі ұшқыш та қашып құтылып, партизанға қосылған. 

Б о р и с: Бәсе, от неге жанбайды десем... 

Осы шақта бірінен соң бірі қатты жарылыс болып, үйдің 
ішін жарыққа бөлейді. Екі бала уралайды. 

а н н а  И в а н о в н а: айғайламаңдар! Қане, жамылып-
жамылып тез жатып қалыңдар. (Терезеге қарап). Отан үшін! 
Қыршын кеткен Жамал құрбым үшін!

Немістердің айғай-шуы естіледі. 
Сахнадағы жарық сөніп, қайта жанғанда жолға жиналып 

тұрған Серік пен Бористі көреміз. 

а н н а  И в а н о в н а: Көпірден өтпейсіңдер. Кеше түндегі 
қопарылыстан соң қаладан бірде-бір адамды шығармай жатыр. 
Қаладан ұзап шыққан соң оңға бұрылып, кәрі еменге дейін су 
жағалап құлдилайсыңдар. Сол жерде сендерді қайықшы Иван 
атай күтіп алады. Қараңғы түскен соң өзеннен өткізеді. ар 
жағын сол кісі түсіндіріп айтар. Неміс солдаты мен полицайдың 
көзіне түспеуге тырысыңдар. 

Б о р и с: Сен ше, мама?! Қашан қайтасың?!
а н н а  И в а н о в н а: Біздің армия Подольскіні босатқанша... 

маған кетуге болмайды. Тапсырма солай. Серік, егер партизан 
командирі самолетпен москваға ұшырамын десе, қарсы болма, 
айналайын. 

С е р і к: Папамды тауып алмай, ешқайда бармаймын. 

Иттің абалағаны, немістердің даусы естіледі. Үйге екі-үш 
адам кіреді. Ішінде Тамара да бар. 

а н н а  И в а н о в н а: (өкіне). Қап, үлгермедім-ау... 
Т а м а р а: Сәлем, анна! Сені де көрмегелі көп айдың жүзі 

болды-ау. Осында екенсің ғой. 
а н н а  И в а н о в н а: Сәлемші болсаң, төрге шық. мені 

де іздейтін кісі бар екен-ау. «Туған жеріңді тастап қайда қашып 
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барасың?» – деп ренжіп едің, тіліңді алып осында қалдым. 
(Неміс солдаты мен полицай үйді тінтеді). Бұларың не? 
Жоғалтқандарың бар ма еді? Біз ұры емеспіз. 

Екі балаға «кетіңдер» деген белгі береді. Серік пен Борис 
жылыстап шыға бергенде, Тамара жолын кес-кестейді. 

Т а м а р а: Сендер қайда барасыңдар? анасының басына 
қауіп-қатер төнгенде, баласы зытып кетуші ме еді. Бұларың 
жарамайды. Совет оқушысына жат қылық. 

а н н а  И в а н о в н а: Тамара, балаларды жолдан қалдырма. 
Деревнядағы әкем қатты сырқаттанып жатыр. Халін біліп 
қайтуға жіберіп тұрмын. 

Т а м а р а: (күліп) Әй, анна-ай, сен де бұзылайын деген 
екенсің. Әкең үш ай бұрын дүние салғанын естімеп пе едің? 
Әлде партизан болғаннан бері өтірік айтуды үйрендің бе. 
Институтта сенен әділ ешкім жоқ еді... 

а н н а  И в а н о в н а: Бұл не – көңіл айтқаның ба. Әкемнің 
өлгенін, расында да, білген жоқпын. Сен кімнен естідің? 
(Жылайды). 

Т а м а р а: монтансыма. Сен де естігенсің. Бірақ, қоштасу-
ға барған жоқсың. Сезіміңді коммунистер сірнелеп тастаған. 
Киін! Бізбен бірге комендатураға барасың. Сырласар, баяғыны 
еске алып, есеп айырысар уақыт туды. 

а н н а  И в а н о в н а: (жалынышпен) айналайын Тамараш, 
не жазығым бар еді? Өзіме не істесеңдер де көндім, тек 
балаларды босат. 

Т а м а р а: (жиіркене шегініп) мүләйімсуін. Тұр! Жас 
кезіңдегі тәкаппарлығың қайда?.. айтқанға көнбесең, айдағанға 
жүрмесең, итше қыңсылатып атып кетермін. Офицер байға 
тидім деп, ханға сәлем бермеуші едің... Ондай жылтыраған 
пагон тағып, тайтаңдағандарды, құдайға шүкір, үйірімен 
қайырып жүрмін. 

а н н а  И в а н о в н а: (қатулана) Қуып жүргенім – ескі 
кек деші. 

Т а м а р а: (тапаншасын суырып) Жаңасы да жетіп жатыр. 
Түс алдыма! (Солдатқа ілулі тұрған домбыраны көрсетіп). 
анау музыкалық инструментті де ала жүр. 
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ҮШІНШІ КӨрІНІС

Жау комендатурасы. Неміс барабанының дүрсілімен 
тұтқындарды айдап әкеле жатыр. Төрде Гитлердің сұрқы. 
Столдың жанында алшая басып, неміс офицері тұрады. Тамара 
айнаға қарап ернін бояп тұр. 

Неміс офицері. Орысша сөйлейміз бе, немісше сөйлейміз 
бе?

а н н а  И в а н о в н а: Кеше қалай сөйлессек, солай 
қосып, аларым жоқ. Былапыт, боқауыз сөздерді өз тіліңізде 
айтуыңызды өтінер едім, балалардан ұят болар. 

Неміс офицері. Ол өзіңізге байланысты. Қойылған сұраққа 
мейлінше нақты әрі шыншыл жауап берсеңіз, екі жақтың да 
нервісі аман қалар. Сонымен, әуелгі сұрақ: қаладағы астыртын 
ұйым мүшелерінің саны, аты-жөні, адрестері екіншісі: 
партизандардың тұрақ мекені үшіншісі... 

а н н а  И в а н о в н а: (сөзін бөліп) мені сәуегей деп 
ойлайсыз ба, бал ашып білетін. Ұйымға да, партизандарға да 
еш қатысым жоқ, балаларды асырап, сақтап ел қатарлы күн 
көріп жүрген бейкүнә анамын. 

Т а м а р а: аннушка, түлкі бұлаңды қайтесің. Балаларыңның 
обалына қаласың ғой. Сен туралы жақсы білем... 

Н е м і с  о ф и ц е р і: Жауап беруден бас тартсаңыз, жазаның 
ең ауыр түрі қолданылады. Тамара ханымның мәліметіне 
қарағанда, полк комиссарының әйелісіз. Демек... 

а н н а  И в а н о в н а: (тағы да сөзін бөліп) Бір кезде совет 
офицерінің жұбайы болғаным рас, онымен тұзымыз жараспай 
баяғыда айырылысып кеткенмін. Кейінгі күйеуім паровоз 
машинисі... 

Т а м а р а: (сықылдап күліп) Түу, шімірікпеуін қарашы... 
Н е м і с  о ф и ц е р і: (Серіктің жанына барып). мынау 

азият та сіздің ұлыңыз шығар... 
а н н а  И в а н о в н а: Әрине, менің ұлым. Екінші күйеуім 

– қазақ. 
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Н е м і с  о ф и ц е р і: Қазақ деген қандай ел? Қытай ма, 
Жапон ба? 

Т а м а р а: (наздана) Географиядан сауатыңыз шамалы екен, 
Ганс. Совет Одағының оңтүстік шығысында қазақ деп аталар 
дикарлар тұрады. айбынды армияңыз осы екпінінен таймай, 
алға ұмтыла берсе, сол жабайы жұрттың шөл даласынан бір-ақ 
шығасыз. 

Н е м і с  о ф и ц е р і: Егер москваны алсақ, Орал тауы- 
ның арғы жағынан қолдарын қусырып, өздері қарсы алар. Олар  
үшін жақыннан орыс билегеннен гөрі, алыстан біздің бас- 
қарғанымыз тиімді. (Бориске). ал, балақай, сен кімсің?

Б о р и с: Қазақпын!
Н е м і с  о ф и ц е р і: мәссаған. Бұл да – қазақ.
Т а м а р а: (күле еркелеп) Г-а-а-нс, ол, Украина казактарын 

айтып тұр... (Бориске тесіле қарап). Күшіктің әкесіне тартқа-
нын қарашы, аузынан түсе қалғандай. 

Н е м і с  о ф и ц е р і: (Серікке) Сен орысша жетік сөйлей 
аласың ба? 

С е р і к: (денесін тіктей, тура қарап) Господин комендант 
города, допустим, ваша мать русская, тогда вы не владели бы 
русским?.. Я очень горжусь, что моя мать русская. Как видите, 
я прекрасно владею... 

Н е м і с  о ф и ц е р і: Пәлесін қарай гөр... (Домбыраны қолына 
ұстап, қызықтап қарайды). Естуімше, мынау казактардың 
музыкалық инструменті көрінеді. 

С е р і к: Казак емес, қа-а-з-ақ деп айтыңыз... 
Н е м і с  о ф и ц е р і: Жақсы... қ-а-за-х. Егер шын к-а-а-зак 

екенің рас болса, осы екі струнадан ғана тұратын мандалинде 
ойнашы, балақай... мә... 

С е р і к: Бұл мондалин емес, домбыра деген музыкалық 
аспап. Қаласаңыз «Полонезді» ойнап берейін. 

Барлығы таңғала тыңдайды. 

Н е м і с  о ф и ц е р і: (басын шайқап) Сайтан алғыр виртуоз 
екен! Д-а-а, айналдырған жиырма жылдың ішінде сандаған 
ұлттың өкілдерін мидай араластырып үлгерген коммунистерге 
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не дауа... Да-а-а... (Аннаға). Европа мен азияны түгелдей 
қойныңызға алғанда, бәлкім, сіз сияқты асыл тұқымды биелер 
Ұлы неміс ұлтынан да тұқым алып қалатын шығар. Сонда 
баладан жинаған тірі коллекцияңыз байи түсер еді. 

а н н а  И в а н о в н а: (ашуланып). Байқап сөйлеңіз, 
офицер мырза. мұндай тұрпайылығыңыз үшін Бетховен мен 
Гетенің рухы ұялар. Сізден қатардағы солдатыңыз әлдеқайда 
мәдениетті екен... 

Н е м і с  о ф и ц е р і: (темекі ұсынып) Тілің шыға бастады. 
(Темекіні Анна алмаған соң Тамараға береді. Екеуі қосыла 
тартады. Сағатына қарап). Сенімен салғыласып тұруға 
уақыт жоқ. Сонымен сүттен ақ, судан таза болып шықтыңыз. 

а н н а  И в а н о в н а: Ештеңеден хабарым жоқ. 
Н е м і с  о ф и ц е р і: Дәл осы жолы бұлтара алмайсыз. 

Темір жол станциясына жақын орналасқан үйлердің терезесі 
қатты дүмпуден түгелдей сынады, ал сіздің үйдің әйнегіне 
сызат та түспейді... 

а н н а  И в а н о в н а: (өзіне-өзі). Құдай-ай, бүлдірген 
екенмін-ау. 

С е р і к: Ол кезде от жаққанбыз. Пештің мұржасын ашуды 
ұмытып, бөлмеге түтін толтырып алдық. 

Б о р и с: Түтінді көрсе, мамам ұрсар деп, терезені аштық. 
Т а м а р а: Бөлтіріктердің таңдайларының тақылдауын 

қарашы. 
а н н а  И в а н о в н а: (балаларға) Үндемеңдер! Барлық 

сұраққа өзім жауап беремін. 
Н е м і с  о ф и ц е р і: Өтіріктің де қисыны болу керек. 
Т а м а р а: (орнынан тұрып) Ганс, бұлармен тәжікелесіп 

тұрамыз ба? Патефондай сайратудың жалғыз-ақ жолы бар. Ол 
– азаптау. Әдемі сөзбен әділдігін айтқызу мүмкін емес екен, 
басқаша тәсіл қолдану керек. Бұл қатынның сыры алақанымда, 
бір айдан бері ізін аңдып жүрмін. мектепте партия ұйымының 
секретары болған. 

а н н а  И в а н о в н а: Офицер мырза, Тамараның бірде-
бір сөзіне иланбауыңызды өтінемін. Ол ескі кегін қуып отыр. 
менің бұрынғы күйеуіме бұл әйел де ғашық болған. Бірақ ол 
жігіт Тамараны менсінбей, маған үйленген. Содан бері атарға 
оғы жоқ. 
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Т а м а р а: Оттапсың! (Жағынан тартып жібереді. Екі 
бала Аннаны қорғай қалады. Тамара пистолетін суырып). Егер 
екеулерің шындарыңды айтпасаңдар, шешелеріңді табанда 
атып тастаймын!

Пистолетін аннаның шықшытына төсейді. 

Б о р и с: Қайдағы шындық? От жақтық. Үй түтін болды... 
(Жылайды).

Н е м і с  о ф и ц е р і: (Серікке) Партизандармен 
байланыстарың бар ма?

С е р і к: Ешкіммен де байланысымыз жоқ. 
Н е м і с  о ф и ц е р і: (Серікке) Сен азиятсың. Орыстар  

сенің халқыңды құлдықта ұстап отыр. Отаршылдықтан тек 
неміс армиясы ғана құтқара алады. мынау (Бористі нұсқап) 
сенің ата жауың, ертең-ақ аз ұлттарды асап қояды. атып 
өлтірсең, бас бостандығыңды береміз. Берлинге жіберіп 
оқытамыз, Европалық білім, тәрбие аласың. (Пистолетін 
ұсынады). мә, ат ата жауыңды!

С е р і к: (алмай) мен өз ағайымды өзім өлтіре алмаймын. 

Офицер жағынан ұрып құлатады. 

Н е м і с  о ф и ц е р і: азияның аңы! Индеецтерден аумайды. 
Қайсарын қарашы. Тіпті көзінен жас шықпайды. (Бориске). 
Ендеше, сен ат Шыңғысқанның тұқымын! Қазірден бастап 
құрта бермесеңдер, күні ертең қарсы шабады. алтын Орданы 
ұмыта қоймаған шығарсыңдар?

Офицер берген тапаншаны Борис те алмайды. 

Б о р и с: Өз бауырыма оқ жұмсап жынданды дейсің бе?!

Офицер оны да ұрып құлатады. Тепкілейді. Көмекке 
ұмтылған Серікті де сабайды. 

а н н а  И в а н о в н а: (мысқылдап) мықты екенсіз, комен- 
дант мырза. Қарғадай баланы қалай-қалай ұрасыз. Өз балаң- 
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ызды осылай азаптаса, қайтер едіңіз. Сезімнен, адамшылықтан 
жұрдайсыз. Хайуансыз! Фашистің аты – фашист!

Т а м а р а: Бет пердесін өзі ашты. Енді ақталып көрсін. 
а н н а  И в а н о в н а: Сенде ашатын да түк қалмаған. ақ 

адамның ақталып несі бар. Немістердің қаншық иті, күні ертең 
біз жеңгенде сен қалай ақталасың, соған таңым бар. Отанын 
сатқан опасыз! Сен де совет мектебінен тәрбие алдың-ау. 
арамызда кімдердің жүргенін білмеген екенбіз. 

Тамара атып тастамаққа ұмтылады. Оны офицер тоқта-
тады. 

Н е м і с о ф и ц е р і: Тоқтаңыз, Тамара ханым. Әлі ертерек. 
Оп-оңай өлтірсек – оп-оңай құтылғаны. Қуанбаса, өкінбейді 
өліміне. Шыбын жанын шырқыратсақ, бәлкім, шынын айтар. 
(Сәл ойланып). Балаларының көзінше солдаттарды... жіберіп... 
масқаралайық. 

а н н а И в а н о в н а: Имансыз! Доңыз!

Неміс офицерінің бетіне былш еткізіп түкіреді. Ол дыр 
еткізіп аннаның көйлегін айырып жібереді. Серік «мама» деп, 
тұра атылады. 

С е р і к: (Аннаны құшақтап). мама! маматайым! Әкеңнің 
аузын ұрайын, иттер!

Немістің жағасынан ала түседі. Ол ұрып құлатады. 

Н е м і с  о ф и ц е р і: (гимнастеркасын жөндеп, бетін 
сүртіп). Дегенмен, өжет екен... Тамара ханым, сіз қателескен 
жоқсыз ба? (Бористі көрсетіп). мынаның кімнің баласы 
екенін білмеймін, анау азият, сөз жоқ, осы әйелдің ұлы. Сөз 
жоқ! Байқайсыз ба, шешесіне алғашқы болып ара түскен қазақ 
қой... 

Т а м а р а: мен қателескен жоқпын. Бұл шакалдың 
мергенбаев деген офицер қазақтың ұлы екені рас. Шешесі 
де Жамал деген қазақ әйел... Қанына тартқан қайсарлығына 
қайран қалып тұрған шығарсыз. Иә, бұл халық – осындай... 
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а н н а И в а н о в н а: (үсті-басын түзеп). Офицер мырза, 
мені отқа жағыңыз, аспанға асыңыз, еркіңіз білсін, екі баламды 
босатыңыз. 

Н е м і с о ф и ц е р і: Бұл соңғы сөзіңіз бе?
а н н а  И в а н о в н а: Иә, ақтық сөзім. Бұдан ары жауап 

беруден бас тартамын. 
Т а м а р а: (долдана). Солдаттардың талапайына салу 

керек!
а н н а  И в а н о в н а: Ондайға үйреніп қалған, мына өзің 

келісетін шығарсың. 

Неміс офицері. Бұл әйелдің одан ештеңесі де кетпейді... 
Екі ұлын итке талатсақ, бәлкім, тілі шығар. (Кнопканы басып, 
кезекшіні шақырады). Овчарканы алдырыңыз. (абалап үрген 
иттің даусы естіледі).

а н н а  И в а н о в н а: Қанішерлер! Фашистер!

Екі баланы тас қылып құшақтап, жылайды. Телефон шыл- 
дырлайды. 

Н е м і с  о ф и ц е р і: (трубканы алып). Тыңдап тұрмын. 
Иә... (бойын тіктеп) іздестіріп жатырмыз, мой генерал. Кінә 
бізден, кемшілігімді мойындаймын, генерал!.. Қасық қаным 
қалғанша аянбаспын. Құп болады! Сау болыңыз, мой генерал!

Өңі бұзылып, сұлқ тұрып қалады. 

Т а м а р а: Не болды, Ганс? Тыныштық па?
Н е м і с  о ф и ц е р і: (сигаретін тұтатып) Жағдай нашар... 

Генерал-фельдмаршал Паулюс қолға түсіпті!
Т а м а р а: Қорқақтар! Сатқындар! «Қызыл алаңда сайраң- 

дап жүрміз», – деп мақтанғандары қайда? Енді не істедім, қайда 
барып жан сақтаймын... 

Н е м і с  о ф и ц е р і: (айқайлап). Доғарыңыз истериканы! 
Сатқындыққа, қорқақтыққа күлетін бетіңіз жоқ сіздің (Пауза. 
Анна мен балалар көңілді). мені Шығыс майданына жібереді. 
Коменданттыққа басқа кісі келе жатыр... (Өзіне-өзі). Енді 
коменданттың керегі бар ма... 
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Т а м а р а: мен не істеймін?!
Н е м і с  о ф и ц е р і: Сізге бәрібір ғой. Келесі келер адам-

ға қызмет жасайсыз. (Телефон тағы да шылдырлайды). алло! 
асықпай баяндаңыз... Бұларың масқара екен... Сұмдық оқиға! 
Түгелдей атыласыңдар. ах, партизандар айласын асырды,  
дейсіз бе?.. айналдырған жүз шақты адамды талқандай ал- 
майсыздар, бүкіл Совет армиясын қалай жеңеміз! Гене- 
рал-фельдмаршал манштеинге қалай хабарлаймыз... айыр- 
бастаймыз, дей ме?.. 

Т а м а р а: Тағы қай генерал қолға түскен?
Н е м і с  о ф и ц е р і: Тамара ханым, құдай үшін басымды 

қатырмаңызшы. Біздің ісімізге бұлайша араласа берсеңіз, 
бәлкім, партизандарға сыйға тартатын шығармыз... (Анна 
Ивановнаға). Фрау, бағыңыз бар екен босататын болдық. менің 
орныма жіберген адамды партизандар қолға түсірген... Сіздерге 
айырбастамақшы (Өзіне-өзі). Бұл – үлкен лаңның алды ғана 
шығар-ау. Бір жылға жетпей бүкіл Украинадан айырылып 
қалмайық. Егер осымен ғана тынса... Бұл сапардан қайта алам 
ба? Өліп қалсам, бір ұл, бір қызымның күні не болар... ах, 
бекер-ақ тиістік Совет Одағына, бекер-ақ... 

Борис пен Серік «алақай! Ура!» – деп қуанады. Соғыс 
сарыны естіліп тұрады. 

а н н а  И в а н о в н а: Тамара ханым, мен сенімен тағы да 
кездесетін болдым, қайтесің, тағдыр... 

Т а м а р а: Енді сенімен о дүниеде ғана кездесетін 
шығармын... (Қасіретпен күрсіне). Иә, жұлдызы жанып туатын 
адамдар болады... 

а н н а  И в а н о в н а: Сен ол жақта да сатқындығыңды 
қоймассың... 

Т а м а р а: (қажып) Сумаңдамашы... Жеңілген ит желке- 
легенге жақсы деп... Сенен әлдеқайда көріктімін, таланттымын, 
бірақ маған тиесілі несібені алып кете бересің... Жалғандағы ең 
әділетсіз – тағдыр шығар. 

Тамара солқылдап жылайды. 
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а н н а  И в а н о в н а: Өйткені, жүрегің тастан, жаның 
жалбыздан жаратылған. Әсте де жеңдім... деп мақтанбаймын, 
өз жолын, өз жөнін таба алмай адасқан сені аяймын... Өмірі 
орнын толтыра алмас қателік жібердің. асылы, атылып өлгенің 
дұрыс шығар. 

Неміс офицері терезеден сыртқа ойлана қарап тұрған. 
Көрермендерге бұрылады. 

Н е м і с  о ф и ц е р і: Баласына дейін батыр елді, қалайша 
жеңе аласың... 

ТӨрТІНШІ КӨрІНІС

Сахнадағы жарық жанғанда, Серік пен Бористі көреміз. 

С е р і к: (қуанышты) Немістер алды-артына қарамай 
қашты-ау. Сол керек өздеріне, әкесінің үйінде жүргендей 
тайраңдап еді... 

Б о р и с: Іш киімдерін бұлғап алған шығар. Киевті 
босатыпты. Папамдар да солардың ішінде болар. 

анна Ивановна келеді. 
а н н а И в а н о в н а:  (ентігіп) Қайда жүрсіңдер? Іздемеген 

жерім жоқ. Жеңдік-ау деген кезде бір пәлеге ұшырап қалды ма, 
деп зәрем қалмады ғой... 

С е р і к: (алақайлап) ананы қараңдар! Танктер! Біздікі! 
Қызыл жұлдызы бар!

Б о р и с: Ура-а-а! Жасасын Совет армиясы!
Ә л д е к і м н і ң  д а у с ы: анна! анна Ивановна!

анна жалт қарайды. Сахнаға Жомарт шығады. 

а н н а  И в а н о в н а: Тәңірім-ау, сенейін бе... Жомарт! Тірі 
екенсің ғой. 

С е р і к: Папа! Көке! Әкетайым! (Тұра жүгіреді).

Әке мен бала құшақтасады. Жомарт Борис пен аннаны да 
аймалап сүйеді. мәз-мейрам. 
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Ж о м а р т: Құлыным! Жалғызым! Сендерді де көретін күн 
болады екен-ау. Бақыт деген осы да, Жеңіс деген осы да! (Серік 
әкесін құшақтап жылайды). айналайын, азаматым. Саған не 
болған, мұндай күні кісі жылай ма екен... атаңа тартқан қайсар 
едің ғой... мамаң қайда? аннушка, Жамал қайда жүр?

а н н а И в а н о в н а: (жылап). Берік бол, Жомарт! Жамал 
енді жоқ!

С е р і к: мамамнан айрылдық... атама не дейміз?.. 
Ж о м а р т: (мұңмен). анна... рас па?
а н н а  И в а н о в н а: Сақтай алмадым, Жомарт! Соғыстың 

алғашқы күні-ақ бомбаның астында қалды. мамасының кегін 
Серік қайтарды. 

Ж о м а р т: алынған кектен өлген адам қайтып келер болса, 
жау өз апанына кіргенше қырармын-ау. Қайтейін... Не істейін... 
Жамалжан-ай, аяулым-ай, бір уыс топырақ Украинадан 
бұйырарын білдің бе... 

Д а у ы с: Жолдас, подполковник, аттанайық. 
Ж о м а р т: Қазір. Саған мың да бір рақмет, анна! Жалғыз 

ұлымның жанын алып қалғаныңа рақмет. Жауды біржола 
жеңген соң, қайта табысармыз. Серікті саған тапсырдым. 

Қоштасады. Кетеді. 

а н н а  И в а н о в н а: ау, Жомарт! Бористің папасын көрдің 
бе? Екі жылдан бері хабар-ошар жоқ. 

радиодан (диктор). Бесінші гвардия танк корпусының 
комиссары, Совет Одағының Батыры анатолий андреевич 
Савченко Киевті азат ету үшін болған шайқаста ерлікпен қаза 
тапты. марқұмның рухы жүрегімізде мәңгі сақталады!

Жеңіс маршы ойнап, салют атылады. 
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ЭПИлОГ

Сахна төрінде Ұлы Отан соғысында қаза болғандарға 
арналған ескерткіш. Қолдарында гүл шоқтары бар Жомарт 
мергенбаев, Серік, оның қызы анна және анна Ивановна, 
Борис пен оның қызы Жамал шығады. Гүлді қабірге қойып, бір 
сәт үнсіз тұрады. 

Ж о м а р т  м е р г е н б а е в: ал, енді балалар, шие ағашын 
отырғызыңдар. марқұм Жамал, шиені өте жақсы көруші еді, 
аруағы риза болсын. 

а н н а  И в а н о в н а: Содан бері де отыз жыл өткен екен-
ау... Немерелеріміздің өзі – бой жетті. Зымыраған заман-ай... 

Екеуі әңгімелескен күйі балаларынан оңашаланады. 

Ж о м а р т  м е р г е н б а е в: Сенің жақсылығыңды жал- 
ғанда да ұмытпаймыз, анна Ивановна. Егер сен болмасаң, 
Серікті тірі көрер ме едім, көрмес пе едім. 

а н н а  И в а н о в н а: Жақсылығым сатулы емес, Жомарт: 
Қыршын кеткен Жамалдың рухы үшін ғой барлығы да. мен 
оны жалғызсыратқан жоқпын. Әр жеңіс күні сайын келіп, 
сырласып, басына гүл қойып, тәуеп етіп қайтамын. Бористен 
туған қыздың атын Жамал қойдырдым... Саған да рақмет, 
алыста жүрсең де, мені ұмытпай, немереңнің есімін маған 
арнапсың. анна ақылды да әдемі екен... 

Ж о м а р т  м е р г е н б а е в: Өзіңе де мың алғыс, айналайын 
анна! Бірақ сен... тым жас қалдың... Тірі адам – тірлігін 
істемеуші ме еді... Неге жападан жалғыз ғұмыр кештің?

а н н а  И в а н о в н а: Сен қателесесің, Жомарт. мен 
– жалғыз емеспін. Әкесінің көзі – Борисім бар. Одан туған 
балалар бар. Өзің ше?.. 

Ж о м а р т  м е р г е н б а е в: мен үйленгенмін. Кейінгі 
әйелімнен де үш-төрт балам бар. Қазіргі кемпірім де ақылсыз 
емес, Жамалдың рухын сыйлайды. (Шүйіркелесіп тұрған 
балаларына сүйсіне қарайды). Халықтар арасындағы нағыз 
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достық Ұлы Отан соғысынан басталды. Ендігі үміт, ендігі 
арман – жастардікі. 

а н н а  И в а н о в н а: Дұрыс айтасың, Жомарт. Солардың 
тілеуін тілегеннен басқа не қалды бізге. 

Осы кезде басына қара жамылған Бейтаныс әйел көрінеді. 
Ол – Жомарттармен бірге поезға кірген әйел екенін танимыз. 

Ж о м а р т  м е р г е н б а е в: Сәлеметсіз бе? Сіз де осында 
келген екенсіз ғой. Соғыста қаза тапқан туыстарыңыз бар ма 
еді?

Б е й т а н ы с  ә й е л: мұнда жатқандардың барлығы менің 
туыстарым. 

анна Ивановна мен бейтаныс әйел бір-біріне тесіле ұзақ 
қарайды. 

а н н а  И в а н о в н а: Тамара!
Б е й т а н ы с  ә й е л: анна!
а н н а  И в а н о в н а: Сен тірі ме едің, сатқын! Тағы да 

кездестік пе?!
Т а м а р а: Кездестік. Бірақ мен баяғыда өлгенмін. 
а н н а  И в а н о в н а: Құдай-ау, отыз жыл өтсе де, 

сатқындардан арылмағанымыз қалай?.. 
Т а м а р а: Сен мені жазғырма. Өмірімнің ақырғы минутында 

өлгендерден кешірім сұрауға келдім. Тым болмағанда, көрімде 
тыныш жатайын. 

а н н а  И в а н о в н а: Өлгендер кешпейді... 

Ең алдымен неміс-фашистерінің барабан үні естіледі де, 
оны Жеңіс маршы құнықтырып жібереді. 

ШымылДыҚ
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