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ҚҰЛЫНЫМ МЕНІҢ

(Екі бөлімді элегия)

Қ а т ы н а с у ш ы л а р

Б о з т а й л а қ   – жылқышы
Қ а р л ы ғ а ш  – əйелі
Д у л а т    – көмекші жылқышы
Ж а н    – журналист-практикант
А н а р    – жас қыз
Қ а р а ж а н   – мал шаруашылығының бригадирі

Əкелер рухы, Көше сыпырушы, Төменгі балкондағы ин-
теллигент, Гитаралы жігіт, Ұзынтұра, Бірінші қыз, Екінші 
қыз, Милиционер, Данко, Корчагин, Сəкен, Мəншүк елестері. 

БІРІНШІ БӨЛІМ

Бірінші сурет

Ипподром. Еліміздің елу жылдығына арналған рес пуб-
ли ка лық ат жарысы өтіп жатыр. Улап-шулаған, айғайлап-
ыс қыр ған халық. Сатыр-сұтыр қол соғылады, сатыр-сұтыр 
ат тың дүбірі естіледі. Əдемі киініп, көркем керіліп отыр-
ған көп тің ішінен бетін күн қаққан ірі тұлғалы қарапайым 
қыр қа за ғын көреміз. Əлденеге мазасызданып, тынышы ке-
тіп отыр. Ол – Ардакүрең деген атын бəйгеге қосуға əкел-
ген жыл  қы шы Бозтайлақ. Оның қасында гитарасын өң ге ріп, 
бү гін гі қала жастары жайғасқан. Жарыс көруден гөрі, ша  тақ 
шы ға ру ға əдейі жиналғандай əркімге бір соқтығып, ұры нар-
ға қара таппаған сыңайда. 
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Ұ з ы н т ұ р а . Ребята, сендерді ертең тауға, дачаға қо-
нақ қа шақырамын. Папам мен мамам отдыхать етуге Қы-
рым ға кеткен. Сайранды саламыз. Білесіңдер ме, біздің дача 
екі этажды ғой. 

Б і р і н ш і  қ ы з . Менің папам үш этажды жасаймын 
деп жүр. 

Г и т а р а л ы  ж і г і т . Бара-бара айға дачадан құрап кө-
пір саламыз деңдерші. Бөсіңдер, бөртіңдер. Ауылдан кел ге-
ні ме үш жыл болды, сендерге өтірік, маған шын, тура елу 
квартира ауыстырдым.

Е к і н ш і  қ ы з  (иығына асылып, еркелей). Несі бар, 
оқу ға түсе алмаған соң сандалмай ауылға қайқаюың керек 
еді. Сарғайған сары даланың самалын жұтып жүрер едің 
мына кісі құсап. (Бозтайлақты нұсқайды).

Г и т а р а л ы  ж і г і т . Бұлардың өмірін Құдай итке бер-
месін.

Гитарасын безілдетіп, ел-жұртқа қарамай ойнай бастай-
ды. Бəрі қосылып, əн айтады. Бірақ, маңайындағы жұрт тың 
бірде-бірі қой деуге бата алмайды. 

Біріңді-бірің пышақта
Маған əсер етпейді.
Сен тұрғанда құшақта
Маған не зат жетпейді, ла-ла-ла... 

Б о з т а й л а қ  (мазасызданып). Апыр-ай, бір езулеуін 
қа ра шы, қалып қояр ма екен. Ай, ай, Дəурен, сабама, тізгінді 
тар тың қы рай отыр. Ішін ала шап, сыртқа бұра тартпасын.

Ұ з ы н т ұ р а  (Бозтайлақтың иығынан басып). Неге 
тəр тіп бұзасың Ипподром сенің ауылың емес кеңірдегіңді 
жыртып күні бойы айқайлайтын. 

Б о з т а й л а қ  (жасқана). Қойдым, інім. Құрғыр, арқаң 
қо зып шыдамай кетеді екенсің.

Ж а н  (жақындай отырады). Ат қосып па едіңіз?
Б о з т а й л а қ . Ие, түу ит арқасы қияннан бір ты ра қы-

ны мен де алып келіп едім. Осы күні, бауырым, жақ сы ат-
тың тұқымы қалды ма? (Орнынан тағы да ұшып тү ре ге ліп). 
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Иə, сəт, алдағы сидиған қасқаны басып озса... Дəу рен, бо-
сат енді тізгінді, ақырғы айналым қалды! Апыр-ай (Өкі ніп). 
Қамшылар жағына сыңар езулеп тарта беруін қарашы. 

А н а р . Все это глупо. Еріккендердің ермегі. Бұдан əтеш 
төбелестіріп, тарақан жарыстырған əлдеқайда қызық. 

Б о з т а й л а қ  (орнынан тағы да атып тұрып). Уа, ар-
уақ, уа, Қаратай, Қаратай! Алға түсті! Қыс тақымды, Дəу-
рен! Шақыр бабаңның аруағын! Қаратай, Қаратай!

Т ө м е н г і  б а л к о н д а ғ ы  и н т е л л и г е н т  (жақ-
тыр май). Ей, азамат, жынданып кеттіңіз бе? Кісіге маза бе-
рі ңіз, түге. Анда-санда бір демалайын деп келсең, қа ла да-
ғы сы ақырып, даладағысы бақырып құлақ етіңді жейді. Əй, 
қайран қараңғылық-ай, қашан арылар екенбіз шы лы ғың мен 
былығыңнан. 

Ақырғы айналым. Жұрт өре түрегеліп, шу ете қалады. 

Д а у ы с т а р . Əкетті. Баланың шамасы жетпейді. Круг-
тан шығып кетті. Енді үзеңгілесе алмайды. Ауылдан əке ліп 
қосқан болу керек, тəртіпті білмейтін мал екен. Ура! Бі рін ші 
болып ипподромның қасқасы келді. 

Шулаған дауыс. Қол соғылады. Бозтайлақ бетін басқан 
күйі отырып қалады. 

Т ө м е н г і  б а л к о н д а ғ ы  и н т е л л и г е н т  (қыр-
жың дап). Анау кругты тастай қашқан күреңді қосқан адам-
ның иесі жоқ. Ипподромның ережесін, тəртібін білмейтін 
қыр дың қыңыр аты мұндай мəдениеті жоғары жарысқа жа-
рай ма, тəйірі. Безобразие!

Ұ з ы н т ұ р а . Ат емес, есек екен. Ал, осы есекті əкеліп 
қос қан адамның, Құдай біледі, түйемен шатысы бар. 

Ж а н . Ауыз өзімдікі деп оттай бермесеңші. Ол аттың 
иесі мына кісі. 

Бəрі Бозтайлаққа қарайды. Ол жылағандай бетін басқан 
күйі сұлық отырып қалған. Екі иығы селк-селк етеді. 
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Ұ з ы н т ұ р а . Ə-ə, мына қара қазақ па? Ей, что ты на 
такую прекрасную скачку приводишь свою клячу. 

Б о з т а й л а қ  (басын оқыс көтеріп). Не дедің? Не деп 
күйсеп отырсың рауағаштың айғыры құсаған күрке тауық. 
Аузыңды ұрайын... 

Ұ з ы н т ұ р а  (ұмтылып). Аузыңды қисайтып жі бе ре йін... 
Б о з т а й л а қ . Жаныңды жаһаннамға жіберіп, қа быр-

ғаң ды санап қолыңа ұстатайын. Əкеңнің... 

Ұзынтұраны көтеріп алып, сыртқа ала жөнеледі. Таң дан-
ған, сүйсінген дауыстар естіледі. 

Көше. Бозтайлақты гитаралы топ қоршап алған, түтіп 
жейтіндей ашулы. Жан жібермей тұр оларды. 

Ж а н . Жақындамаңдар!
А н а р  (айғай салады). Тараңдар! (Ысқырып). Тараңдар! 

дедім ғой, черт побери! (Бозтайлақтың жанына келіп). Сіз 
маған ұнап қалдыңыз. Нағыз еркек екенсіз!

Бəрі кетеді. Көшеде Бозтайлақ пен Жан ғана қалады. 

Б о з т а й л а қ  (кекете). Достарыңнан қалып қойдың 
ғой, інішек. 

Ж а н . Керек болса іздеп тауып алар. Қашып құтылу қай-
да. Олардың əулекілігі үшін кешірім сұраймын, аға! Мен 
сіз бен жақынырақ танысып, кеңінен отырып сөйлессем деп 
едім. Өзім қазір журналистика факультетінің ақырғы кур-
сында оқимын, практикада жүрмін. Салық қылып сал ған 
ма қа ла сы бар еді факультеттің. Сол борыштан сізді жазып 
құ тыл сам деп едім, аға. (Қойнынан қағаз, қаламын шы ға ра 
бастайды).

Б о з т а й л а қ . Сауыт-сайманыңды жалаңдатпай тұра 
тұр, інім. (Жан блокноты мен қаламын қайта қал та сы на са-
лып қояды). Мен туралы жазуға шын ниет қылсаң, ауыл ға – 
жаз жайлауға, қыс қыстауға кел. 

Ж а н  (қадала сұрап). Əйтсе де, бірер сұраққа жауап бе-
рі ңіз ші. 
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Б о з т а й л а қ . Бауырым, тақымдап қоймадың ғой. Ен-
де ше, сауалыңды қоя бер... Əйтеуір, тезірек... ұлым іздеп 
жат қан болар. 

Ж а н . Еңбек көрсеткіштеріңіз, сосын та быс та ры ңыз дың 
кілті, сыры... 

Б о з т а й л а қ . Жүз биеден тоқсан бес құлын алдым. Ең-
бек Қызыл Ту орденім бар. Оны бұдан он жыл бұрын отыз 
жасымда берген. Ал табысымның кілті –құрықта... 

Ж а н . Басшылық тарапынан қандай кемшілікке кең-
ші лік беріліп отыр. Нендей арыз-арман, өтініш-тілегіңіз 
бар?

Б о з т а й л а қ . Арыз жазу қолымнан келмейді. Ар ма-
ным жоқ. Өтінішім – айғыр жетіспейді, көбін қыстың бір, 
бір жарым метрлік қарын бұздырып, жылқыға тебін ашты-
рамыз деп азбан қылып аздырып жібердік. Қолыңнан келсе, 
үш-төрт айғыр бердірсең. Ал, тілегім – анда-санда қалаға 
келгенде сабамай аттандырсаңдар екен. 

Ж а н  (жымияды). ...Айтыңызшы, аға, жаңа қыстай ай-
ғыр мінеміз деп айттыңыз. Ал мініс аттары, көлік қайда?

Б о з т а й л а қ . Сенің жаңағы достарың мен анау қал пақ-
ты ның қарнында, яғни совхоз жаппай комплексті ме ха ни за-
ция ға көшті де етке тапсырып жіберді. Ал, бір күн магазинге 
ет түспей қалса, қалай қарғап-сілейтіндеріңді естіп жатамыз. 

Ж а н . Əрине, ет жоспарын орындау əуелгі міндет. Енді, 
аға сы, қысқаша өмірбаяныңызды айтыңыз. 

Б о з т а й л а қ . Қысқашасы мынау: Қырықтамын. Бес 
балам бар. Біреуі жаңа атқа шапты. Əкем соғыста, шешем 
тылда өлген. Жалғызбын... (Ойлана). Тағы бір інім бар, ба-
лалар үйі не тапсырылған деп естимін. 

Ж а н . Жақсы, жақсы. Ал, бос уақытыңызды қалай пай-
даланасыз?

Б о з т а й л а қ  (күліп). Əйеліммен асық, балаларыммен 
жасырынбақ ойнаймын. Телевизорымыз жайнап, радиомыз 
сайрап тұр. Күнде кино, кешкілік ресторанға барамыз... 

Ж а н . Вот оригинально! Бірақ, қалжыңдайсыз-ау, аға сы, 
қалжыңдайсыз. Айтыңызшы, жүлделі орынға ие бола ал май 
қалғанығызға өкінбейсіз бе?
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Б о з т а й л а қ  (ойлана күрсініп). Қай қазақ шыққан та-
уым аласа болсын дейді. Ат намысын – ар намысын бөле 
алмаймын. Өкінемін ғой, өкінемін, інішек. Ардакүрең ай-
налма жа рыс тың аты емес, оған қазақтың кең даласы, қол ты-
ғын сөге жүгіретін ұзақ шабыс керек. Ертеден салса кешке, 
еңіс тен салса төске озатын белді тұқымнан қалған тұяқ қой. 
Үш шақырымдық айналымыңды жаяу адам жү гі ріп шық пай 
ма... Айтып-айтпай не керек. (Терең күрсініп). Обал-ақ бол-
ды. Бойындағы барын, сұңғыла жүйріктігін таныта алмай 
қор болып барады жануар... Ардакүреңім-ай, кө сі ліп, қол ты-
ғы мыз ды жаза бір шаба алмай-ақ кетер ме екенбіз... 

Жанды мүлдем ұмытып, көңілі босап шыға жөнеледі. 
Құлаққа гитара үніне қосылып, кісінеген құлынның даусы 
естіледі. 

Екінші сурет

Таң. Қалың ұйқыдан жаңа ғана ояна бастаған қала. Алыс-
тан Алатаудың ақ басы көзге шалынады. Көше қоз ға лыс қа 
енбей, жаздың жайма-шуақ ертеңгі таза ауасымен ты ныс-
тай ды. Гитара асынып, ең соңғы модамен киінген бір топ 
абыр-дұбыр таң тыныштығын бұзып, көшеге шықты. Қызу. 
Түні бойы сайран салған секілді. Шаштары желкесін жап-
қан жігіттер мен қыздардың еркек, əйелін айыру қиын. 
Бəрі біркелкі киінген. Осы кездің азғана бұзылған тобы-
рын көз алдыңа елестететін əлгілер өздері шығарып ал ған 
əнді бақырып айтады. Миыңды қашарлық дарақы дауыс тар, 
шулы өмірге əбден кекірене тойынған, əрі осы өмір ден тү-
ңіл ген, уақытын қалай өткізерге білмей сандалып бос жүр-
ген дел-сал тірлік иелері жұмыр жердегі осынау қай ғы дан 
да, қуаныштан да бейхабар. Осы сəттік көңіл күйге бүкіл ха-
лық тың тағдырын садақалап жіберу сыңайлы. 

Г и т а р а л ы  ж і г і т  (гитарасын безілдетіп). Ал, жі-
гіт тер, шырқайық! Егер біз оятпасақ, бұл жұрт түске дейін 
ұйық тай берер түрі бар. 

Бəрі қосылып, əн айтады. 
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Ұ з ы н т ұ р а . Ребята, мен сендерді дачаға қонаққа ша-
қыр май тын болдым. Шақырмайтын себебім – сендер мүл-
дем жалықтырдыңдар. Маған енді басқа дос, басқа компания 
керек. 

Б і р і н ш і  қ ы з . Ешкі тулап ыңыршағын шақпайды, 
сү йік тім. Ағымнан жарылып, шындығымды айтсам – мен 
сендерден баяғыда-ақ жерігенмін. Қайтейін, барар же рім 
Алатау – ол да баяғыда көрген тау. 

Г и т а р а л ы  ж і г і т . Сонда немене, орталарыңдағы 
атқа жеңіл телпекбай мен болғаным ба? Бұлар күліп жатса – 
жылату керек, жылап жатса – жұбату керек, көз ал да рың да 
мына даңғырлақты (Гитарасын көрсетеді) ортасынан бір 
опырып сындырамын да, ауылға тайып тұрамын. Ин шал ла, 
иншалла, Алматының маңдайына сыймасақ та, Ала тау дың 
қой на уы на сыярмыз. Мына сендер секілді əке-ше ше сі нің ая-
сынан қырық қадам ұзаса қырылып қалатын бос белбеу мен 
емес. Менің почвам мықты, почвам... 

Е к і н ш і  қ ы з . Қойсаңдаршы, бір-біріңді қажамай. 
Жаңа ғана келістік қой, осы көше таусылғанша қайғылы əн 
айтып, өтірік болса да – мұңданайық, өтірік болса да – ой ла-
на йық деп. 

Ж а н  (өзіне-өзі). Іштей іру басталды. Менің де күткенім 
осы еді. Үрит-үрит, соқ-соқ... 

Б і р і н ш і  қ ы з . Ия, əр күнімізді көңілді өткізуге, еш 
нəр се ні ойламауға, бір-бірімізді сатпауға, бір-бірімізді жер 
ортасы көктөбеге тастап кетпеуге ант бергеніміз рас талай 
рет. Бі рақ, ол кезде біз екі аяқты адам баласын жарық əлем де 
жа лық тыр май тын еш нəрсенің жоқтығын ескермеппіз. Рас, 
бізді тоқтық емес, жоқтық қызықтырды, дегенмен... есек те 
де ес болмай ма. 

Ж а н . Рас, есекте де ес болады... бүйткен бірліктерің мен 
тірліктерің бар болсын. Бастарыңа іс түссе көрер едім. Бір-
біріңді оққа байлап берер едің, бір-біріңді отқа қақтап жер 
едің. 

Ұ з ы н т ұ р а . Е, бəсе, Жан мен Жанна өз «измдерін» 
на  си  хат  тау  ға кірісті. (Бірінші қызға). Көгершінім, енді жүз 
грамм ішсең Аристотель, Демосфен, Цицеронмен айтысуға 
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да  йын  сың-ау. Біле білсең, сенің жан дүниеңде қандай қо па-
ры лыс тар жүріп жатқанын жер жаһанда менен жақсы білетін 
еш  кім жоқ. Менен қашып қай төркініңе паналарсың. Са ған 
тек мен секілді жігіт, ал маған тек сен секілді қыз. (Мой нын 
күш  пен бұрап сүйеді).

Б і р і н ш і  қ ы з  (жеркеніп). Кетші əрі сасымай. Екі елі 
ауызға төрт елі қақпақ керек. 

Ұ з ы н т ұ р а . Что! (Ұмтылады). Құдайдың қызы бол-
саң да... 

Б і р і н ш і  қ ы з  (ұстай берем дегенде бұлт ете тү се-
ді). Аттың сыры иесіне мəлім, сенен келген кереметті мен де 
кө ріп алайын. 

Арпалысқан би басталады. 

Ж а н . Айуандар! Адамдықтан кері азып, маймылға ай-
нал ға ны мыз осы да... Тас бауырлықтың, жат бауырлықтың 
ас қан үлгісін көрсеттік, бірақ тағылықтың шегіне жетуге бол-
майды ғой. Менен де, басқалардан да ұялмай-ақ қойыңдар, 
анау ағарып атқан таңнан ұялсаңдаршы. Ішеріңді алдыңа, 
іш пе сің ді артыңа қойып, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға 
шоқ тыр май мəпелеп өсірген заманнан ұялсақшы. Айтып 
сөз, ұрып таяқ өтпейтін өлімтіктер... 

Ұ з ы н т ұ р а  (айғайлап). Қорлама!
Г и т а р а л ы  ж і г і т  (сайқымазақтап). Жығылып жа-

тып сүрінгенге күліп жатқан жоқсың ба, жаным. Сенің де 
жетісіп жүргенің белгілі. 

Ұ з ы н т ұ р а  (қызға). Əттең, ұрғашысың... бұлардың 
балын сор да, балауызын таста. Біз əлі талай рет оңаша кез-
де се міз. Сонда мойныма өзің асыласың ырбаңдап. Қазір ке-
кі ре леп тұрсың-ау. 

Б і р і н ш і  қ ы з . Бұл заманда көзі қарайып жүрген еш-
кім жоқ. Біле білсең, еркектердің қадірі тек соғыс кезінде 
ғана артады. (Сақ-сақ күледі).

А н а р  (көзі ұялы, бір жұмбақты сыр, əдемі мұң тұ нып 
жат қан дай). О-а, адам жанының инженері, бұл сен араласа-
тын іс емес. Скучаете, да? Білем, сені мынау шуыл дақ орта 
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емес, керіліп жатқан кең дала қызықтырады. Менің папам 
ай тып отыратын, қазақ боп тек əдебиетшілер ғана мəңгі жа-
сайды деп. Ал, сен тіпті де қазақ емессің. Жетім қозым менің. 

Ж а н . Жетті! Үндемегенге үре бермеңдер. Жеңілген ит 
желкелегенге жақсы деп. 

Ұ з ы н т ұ р а . Жеңілсең, Анардан жеңілдің – біздің кі-
нə міз не? Бар жазығымыз рухани дозақтан арашалап жүр ге-
ні міз шығар?

А н а р . Сендер ойлағандай, Жан ақылсыз жігіт емес. 
Ақы лы нан азап шеккен жігіт. Ал, бір компанияға бір жур на-
лис тің керегі рас. 

Г и т а р а л ы  ж і г і т . Грибоедовтан қалған тірі қа һар-
ман осы десеңші. 

А н а р . Бұл жігіттің жанын жалықтырып жүрген, тіп ті, 
мынау ұлардай шулаған тобыр немесе мынау іші қуыс ги-
тар дың үні емес, жо-жоқ. Меніңше, бұл азаматтың атын шы-
ға ра тын ұлы істер, соқталы шайқастар керек. Немесе бұл 
Дос тоев ский дің Раскольникові секілді бір кемпір, бір қыз-
ды қатарынан балтамен шауып өлтірсін, сонда өмірінде ұлы 
өзгерістер пайда болмақ. 

Ж а н . Ондай күн туса, балта ең əуелі сендерге сілтенер 
еді. 

А н а р . Ол тауып айтқаның емес, ағашты қиятын бал та-
ның сабы да ағаш екені белгілі. 

Ж а н . Тауып айтпасам да, мына сен секілді қауып ай тып 
тұрғаным жоқ. 

Осы кезде көшеге қараған үйдің балконынан адам кө рі-
не ді. Елулерге келген қырма сақал, толық интеллигент іш 
киім шең тыраңдап жаттығу жасай бастайды. Ілгерінді-ке йін 
жү гі ре ді, сосын ентігін баспаған күйі төмендегі топты кө ріп 
айғай салады. 

Т ө м е н г і  б а л к о н д а ғ ы  и н т е л л и г е н т . Ей, 
қаң ғы бас тар, таң атпай зарлағандарың не, əндерің тасып 
бара жатса, «Қазақконцертке» барып айқайлаңдар... (Сосын 
өзі гимнастика жасауын жалғастырады). 
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Г и т а р а л ы  ж і г і т . Қамаудағы қасқыр секілді арпа-
лысуын ананың. Жерге түсіп жүгірсе, аяғынан сауып тұр-ау. 
(Айғайлап). Айт, два! Айт, два! Қарнына қараңдаршы, қарны-
на. Грелкадағы су секілді іркілдеуін, ха-ха-ха... 

Бəрі шулап күледі. Осы кезде балконнан иттің басы кө рі-
ніп, төмендегілерге арсылдап үре бастайды. Ең жоғарғы қа-
бат та ғы балконнан ақ басты қазақ шалы шығады. 

Жо ғ а р ғ ы  б а л к о н д а ғ ы  ш а л  (төменгі бал кон-
да ғы ға). Ау, көрші, иттің жағы семе ме, жоқ па? Ел-жұрттан 
ұят емес пе, таң атпай саңқылдатасың да қоясың, бір емес, 
екі емес, бұл не өзі!

Т ө м е н г і  б а л к о н д а ғ ы  и н т е л л и г е н т  (шал-
ға). Анау көшедегі иттерді тыйып ал əуелі. Көзге шыққан 
сү  йел дей мен дегенде жыныңыз бар ма осы?

Жо ғ а р ғ ы  б а л к о н д а ғ ы  ш а л . Таза көзге, таза 
организмге сүйел шықпайды, көрші. Ал, сен біздің подъез-
де гі сүйел екенің рас. Ілгері басқанның иті балконнан үре ді 
деген осы да, тəңірім. (Күңкілдей сөйлей үйіне кіріп кетеді).

Т ө м е н г і  б а л к о н д а ғ ы  и н т е л л и г е н т . Кө-
рін ген ге көпіріп сөйлей бергенше, көшені сыпырсаңшы, 
қыр қыл жың шал.

Төменгі балкондағы интеллигент тағы да ілгерінді-ке йін 
жүгіре бастайды. Жастар əлі тарқаған жоқ. Гитараға қо сы-
лып, өлең айтады. 

Пəни, жалған, алданыш
Белшесінен басайық. 
Еңбек деген – жалған іс, 
Көше тойын жасайық, ла-ла... 

Осы кезде үйден Көше сыпырушы шығады. Ол жо ғар ғы 
балкондағы ақ басты шал. Ұлы Отан соғысының мү  ге де гі. 
Аяғын сылти басады. 
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Ұ з ы н т ұ р а . Привет, старик. Сыпырар көбейсін! 
К ө ш е  с ы п ы р у ш ы  н е м е с е  ж о ғ а р ғ ы  б а л -

к о н  д а  ғ ы  ш а л . Өркенің өссін, балам. Сендер аман бол-
саң дар, маған ермек табылар бұл көшеден. 

Ұ з ы н т ұ р а  (қалтасынан қырлы стакан алып, микро-
фон ретінде пайдаланады). «Джентельмен двадцатого века» 
ұйы мы ның органы «Қара көзілдірік» қабырға га зе ті нің мен-
шік ті тілшісі ретінде ұлы мəртебелі көше сы пы ру шы ға екі-
үш сұрақ беруге рұқсат етіңіз. Айталық, мына сіз жа сы ңыз-
дан көше сыпырушы болып істейсіз бе? Осы мамандықты 
мектепте жүргенде армандап па едіңіз? Айлығыңыз шай лы-
ғы ңыз ға жете ме?

К ө ш е  с ы п ы р у ш ы  (Ұзынтұраның бетіне қадала 
қа рап). Сыпырушы боп ешкім тумайды, шырағым. Өйткені, 
анаң нан сен де гитара асынып, киімшең туған жоқсың ғой. 
Бір кезде ірі қызметте болғаным рас. Сендерге қайсысын 
айтып тауысайын. Анау төменгі балкондағы итті интелли-
гент те менің қол астымда істеген баяғыда. Қазір маған ти-
ген екінші этажды тартып алып отырғаны анау. Сосын мен 
кө ше ні қоқыстан тазартқаным үшін көк тиын айлық алмай-
мын. Шүкіршілік, пенсиям жетеді бір басыма. 

Б і р і н ш і  қ ы з  (стаканды Ұзынтұраның қолынан жұ-
лып алып). Странно, мен осы шалдарға таңғаламын, ақ ша-
сыз қалайша жұмыс істейсіз? Ал, біз болсақ ақшаға іс те мей 
жүр міз. Айтыңызшы, аташка, таң атпай жылы тө сек тен тұр-
ғы зып жіберетін қандай күш сізді?

К ө ш е  с ы п ы р у ш ы  (ойлана). Мазасыздық. Өзгенің 
мұң сыз-қамсыздығы. Жалпы мен 1941 жылғы 22 июньдегі 
таңғы са ғат төрттен бері дəл осы уақытта оянып кететін 
ауруға ұшы ра дым. Көзім ілінсе болды, анталап жау қаптап 
ке те тін тəрізді... Шынын айтсам, майдан əлі аяқталған жоқ, 
шы рақ та рым. Сендерден өтінерім сол, уыз ұйқыда жатқан 
қа ла ның ты ныш ты ғын алмасаңдар етті, онсыз да жүйкесі 
жұқа ғой бұл жұрттың. 

Г и т а р а л ы  ж і г і т . Ақсақал, яғни көше сыпырушы 
гуманист! Сіздер үшін қан кешіп жүріп, мына біздер үшін 
ба қыт ты заман орнатқан ардагерлер алдында мəңгі бо рыш-
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ты екенімізді мұғалімдер он жыл қақсаған. Бірақ, менің тү-
сін  бей ті нім сол, еңбектеріңізді тым-тым дəріптеп, тым-тым 
бұл дап жүрген жоқсыздар ма? (Гитарасын дызың еткізеді).

К ө ш е  с ы п ы р у ш ы . Ондай қан кешу ерліктер енді 
қай тып қайталанбайтын болған соң дəріптейміз, ар дақ тай-
мыз. 

Ұ з ы н т ұ р а . Айтыңызшы, сіз екі соғысқа да қа тыс ты-
ңыз ба?

К ө ш е  с ы п ы р у ш ы . Иə, екеуіне де қатыстым. 
Ұ з ы н т ұ р а . Вот керемет! Қалай тірі қалдыңыз? Мар-

құм отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын Алпамыс 
та бұл дүниеден өткен. Бəлкім, мың жасайтын Феникс шы-
ғар сыз. Меніңше, соғыста батырлар өліп, қулар ғана тірі қа-
ла тын секілді. 

К ө ш е  с ы п ы р у ш ы . Онда сен де тірі қалар едің, 
шы ра ғым. Соғыста өлгендердің бəрі батыр екені рас. Ал, 
сен дер дің бақытты өмірлеріңді қорғаған ардагерлердің бəрі 
Феникс, бəрі Алпамыс екені жəне рас. 

Е к і н ш і  қ ы з  (стаканды алып). Аташка, сіз еш те ңе-
ден де қорықпайсыз ба?

К ө ш е  с ы п ы р у ш ы . Ештеңеден де. 
Е к і н ш і  қ ы з . Егер өлтіріп кетсе қайтер едіңіз?
К ө ш е  с ы п ы р у ш ы . Біз мың өліп, мың тірілген жан-

быз. 
А н а р  (бəріне жақтырмай, менсінбей қарайды). Ақы-

мақ ауыздан ақылды сөз шығар дейсіз бе, ақсақал. Бай қай-
мын, көкірегіңіздің көрігі бар өте жұмбақ адамсыз. Бір рет-
тен менің əжеме ұқсаңқырайсыз. Мен шалдарға тү сін бей мін 
осы, жетіге келгенше жерден, жетпіске келгенше елден таяқ 
жеп жүрсе де ұрандап, уралап шапқылай береді. Кө ңіл де рі 
əсте қалмайды. Əне жау келді десе, «қайдалап» атқа міне 
шабады. Ал, мына тұрған тобыр: «Ол қандай жау, неге, кім 
үшін соғысамыз», – деген сықылды сұрақтардың жауабын 
алмай тырп етпейді орнынан. 

К ө ш е  с ы п ы р у ш ы . Өйткені, сол өмірді, сол заман-
ды жасаған өзіміз ғой. Өз қолымызды өзіміз кесеміз бе?

А н а р . Өкінбейсіз бе?
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К ө ш е  с ы п ы р у ш ы . Неге?
А н а р . Осындай өмір туғызғаныңызға немесе қа ны ңыз-

ға айырбастап алған заманды бағаламай жүргендерге. 
К ө ш е  с ы п ы р у ш ы  (ойлана, қабағын түйе)... Сен-

дер ді көргенде өкінбеске шарам жоқ. Кішкене кезде үл кен-
дер ден қорқатын едік, үлкейген соң кішкенелерден қор қа тын 
бол дық. Күрестен, жаудан, даудан қажыған шалды қай те сің-
дер қажап, жіберіңдер. Ел тұрғанша көшені тазартып тас та-
йын. 

Ұ з ы н т ұ р а . Сізде, ақсақал, намыс жоқ. Сондайлық ірі 
қызметте болған адам енді міне өзіне тиесілі екінші этажын 
ала алмай, қартайған шағында бесінші этажға жаяу шы ғып, 
түсіп көше сыпырып жүргені. 

К ө ш е  с ы п ы р у ш ы . Еңбектің жаманы жоқ, ұлым. 
Ерік кен де гі ермектеріңнің түрі адамның миын қашап, жүй-
ке сін, жүрегін тоздыру. Əттең, не керек, тым-тым тойын-
дырып жіберген екенбіз. Бəріне де өзіміз кінəлі шығармыз, 
бəл кім... Қай жерден, қашан жіберген екенбіз қателікті. 
Се нім мен тəрбиелейміз деп жүріп, сенімнен, беделден ай-
рыл дық па? (Өзіне-өзі). Адамдардың да қоқысы бар, бірақ 
пəт ша ғар лар дың бойында жаны бар. Əйтпесе, əйтпесе сы-
пырт қы мен сыпырып-сыпырып апарып, анау жəшікке тас-
тап, өртеп жіберер едім. (Ойлана). Адам қоқысынан арылу 
үшін қаншама ғұмырымды сарп еттім... Енді, міне... Бірақ, 
сендейлер көп емес. 

А н а р  (елегізіп). Не дедіңіз, не деп тұрсыз, ата? Қоқыс, 
қа те лік дедіңіз-ау (Бұл да ойлана жүріп). Ия, қателік, қа те-
лік атаулының бəрін үлкендер үйретеді. Өзіңіз айт қан да йын, 
қа те лік арқалап ешкім тумайды. 

К ө ш е  с ы п ы р у ш ы . Рас, қателеспейтін адам жоқ. 
Де ген мен, қателіктің сұмдығы – қате екенін жəне оның қа те-
лі гін түсінбеу, дер кезінде түзей алмау. Ең аяныштысы сол – 
сен дер дің осындай кеспірсіз түрлерің мен кесірлі сөз де рің ді 
тыңдағанда, азамат соғысындағы азап пен Ұлы Отан со ғы-
сы ның от-жалыны еріксіз есіңе түсіп, ескі жараның орны 
қай та сыздайды, сырқырайды. (Күрсініп, сып ырт қы сын ар-
қа лап, кете береді).
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Ұ з ы н т ұ р а . Қуып жетіп, сүйегін қаусатайын ба қи қар 
шалдың. (Ұмтылады). 

Ж а н  (айғай салып). Енді бір аттасаң, сенің сүйегіңді 
мен үгітемін. 

Ұ з ы н т ұ р а  (енді Жанға ұмтылып). Ондай ерлік се нің 
қолыңнан келе қояр ма екен, журналист жолдас!

А н а р  (жекіріп). Ырылдаспаңдар! Мен ол шалды тани-
мын. Денесінде фашистің оғы бар, ұйықтатпайтын сол да. 
Дəрігерлер қаншама жамап-жасқағанымен, қаншама ғұ мыр 
қалды дейсің... Ал, кəне, тараңдар бұл жерден! Бірің қал май 
қараларыңды батырыңдар. (Айғай салады). Кетіңдер де дім 
ғой!

Бəрі үнсіз шегініп, бет-бетімен бытырай бастайды. Тө-
мен гі балкондағы интеллигенттің басы қылтияды. Бір нəрсе 
айтып, жұдырығын түйеді. Бірақ сөзі естілмейді. Ол сөй ле-
ген сайын иттің қаңқылдаған үні шығады. Жастар түгел та-
рап бітеді де, Жан мен Анар қалады. 

А н а р  (зекіп). Сен неғып тұрсың! Өтінем сенен, Құ дай 
үшін мені оңаша қалдыршы. (Шаршаған.)

Ж а н  (отырады). Саған ақыл айтайын деп ем... 
А н а р  (Жанның сөзін бөліп). Артық ақыл – артық іш кен 

арақ секілді басыңды айналдырады, буыныңды алады. Тіп ті, 
жүрегіңді айнытып, құстырады. Менің ондай пəлеге ду шар 
болғым келмейді. 

Жанға арқасын тіреп, ол да теріс қарап отырады. 

Ж а н . Сен алды-артыңды ойламай, көзсіз көбелек се кіл-
ді көзді жұмасың да, көлге секіресің. Осы қылығың жаныма 
батады. Біле тұрып, білмегенсисің, ойлап тұрып, ой ла ма ған-
си сың. 

А н а р  (мырс етеді). Ал, сен не ойлайсың?
Ж а н  (кекетіп). Құдайға шүкір, сендерден гөрі ес ті леу мін. 
А н а р . Егер есті болсаң, біздің ештеме ойламайтыны-

мызды, тіпті, ойлауға тиісті емес екенімізді, біз үшін ойлай-
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тын адам бар екенін түсінер едің. Ал, диплом ал ған ның бар-
лы ғы ақылды емес, есіңде болсын. 

Ж а н . Ол кім? 
А н а р . Мына сен. Сен секілді данышпандықтан дə ме-

лі лер. 

Екеуі де теріс қарап, біраз үнсіз отырады. Төменгі бал-
кон да ғы интеллигент қолында қоқыр салған шелегі бар, жə-
шік ке беттейді. Бұл екеуіне одырайып, жақтырмай қарайды. 

Т ө м е н г і  б а л к о н д а ғ ы  и н т е л л и г е н т  (өзіне-
өзі күңкілдеп). Жер таппағандай отырған түрлерін. Түні 
бойы телефон-автоматтың будкасын босатпайды... Əй, бұ-
за қы лар-ай, жастардікі деп жүрген болашағымыз мастардікі 
болмасын. 

Ж а н . Анар, сенің мінез-құлқың неге тұрақсыз? Ба сың-
нан бір сөз асырғың келмейді. Қызға тəн қылық, нəзік қи-
мыл, əдемі сезімдеріңнен неге ғана ерте тоналып қалдың? 

А н а р . Егер біле білсең, атом ғасырында нəзік болу мүм-
кін еместігін бағамдауың керек еді. Қазір ғылыми-тех ни ка-
лық прогрестің қыздары қырдың қызғалдағы болса, хи мия-
лық улы газдарға төтеп бере алмай бір секундта қу рап қа лар 
еді. Сондықтан да темірден, не болмаса синтетикадан жа сал-
ған гүл болуға тиістіміз. Сондықтан да, қазіргі əйел затынан 
эстетикалық лəззаттан гөрі трактор, комбайн айдайтын күш 
қажетсініп жүр. Бұл – дəуірдің талабы. 

Ж а н . Табиғаттан, жалпы қоғамнан безіну осындай ша-
ла ғай пікірден туындайды. 

А н а р . Білемін, жер бетіндегі байлықтың бəрі жерден 
шы ға ты нын білемін, əрі сол жерді құртатынын да білемін. 

Ж а н  (таңданып). Сеніңше, жер құри ма?
А н а р . Дəл осындай шыр көбелек айналдырып, дəл осы-

лай допша тебе берсе, құрымағанда несі қалады. 
Ж а н . Мүмкін емес. Тек Жер, айналайын Жер ғана мəң гі-

лік! Ендеше, өмір де, тірлік те мəңгілік деген сөз. 
А н а р . Мəңгілік. Жер. Табиғат – дегеннен шығады-ау. 

Əлі есімде. Он жасымда болар, əжем қайтыс болатын жылы 
мені ертіп алып «Ботаника бағына» барып еді. Сонда мен 
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мүл дем басқа əлемге саяхат шегіп, мүлдем басқа ертекті дү-
ние ге енгендей болғанмын. Сондағы шөптің иісі, сондағы са-
мал желмен тербелген жапырақ, сондағы тұп-тұнық аспан – 
тұ ны ғы шайқалмаған көңілдей еді. Сонда мен сол бір хош 
иіс тің əжемнің бойынан аңқыған иістен еш айыр ма шы лы ғы 
жо ғын білгенмін. Қазақстанның барлық жерін өн бойына 
сый дыр ған «Ботаника бағы» əжемнің туған жер, өскен жерін 
са ғын ған да барып қайтар жұмағы екен-ау. Кейін əжемнен 
айрылып, есейген шағымда талай рет барып жүрдім, бірақ 
бəрі баяғыдай емес еді... Өйткені, əжем жоқ-ты жанымда. 
Əжем мені кейде əдемі əуенмен тербеп, алдына алып отырып 
ұйықтататын. Бір қызығы, «Ботаника бағында» бас қа лар ға 
ұқ са май тын ақ қайың бар болатын. Сол қайыңның жұп-жұқа 
үл бі ре ген қабығы сыдырылып, жел тербеген са йын бебеу 
қа ғып қалтырайтын, қалтырап тұрып сыңсып əн айтатын. 
Мен сол бір əжемнің əні секілді əдемі əуенді жалықпай тың -
дап тұра берер едім. Ал, əжем көк шөпке көсіле жайғасып, 
ұзақ үнсіз отыратын. Əжем менің, неге ғана ерте өлдің, се ні-
мен бірге немереңнің де өлгенін білемісің? (Есін тез жиып, 
Жан ға жалт қарайды). Сен кешір мені, бəрін өтірік айтып 
отырмын. Өз рөлімді басқаша ойнағым келді. Ондай сезім 
жоқ қой менде... жоқ... 

Екеуі теріс қараған күйі тағы да үнсіз отырады. Күн шық-
қа ны білінеді. Қала ұйқысынан ояна бастаған. Екеуі те ме  кі 
тартады. 

Ж а н . Мен сені жек көремін, Анар, бірақ қыз атаулыны 
ойласам, көз алдыма ең бірінші сен келесің, сен елес тей сің. 

А н а р  (күліп). «Ғашық болу дегеніміз – сүйгендік емес, 
жек көре отырып та ғашық болуға болады», – деген сөзді 
оқы ма ған сың ғой, данышпаным. Ендеше, есіңде болсын, кө-
гер ші нім, бұл заманда ешкім шын жақсы көре алмайды. Ал, 
қыз қы сып сүйгенше ғана деген ұғым бар. 

Ж а н  (шошынып). Махаббат ше... Махаббат!
А н а р  (басын, маңдайын ұстап ойлана сөйлейді). А 

любви нет. Нет ее в наше время. А есть увлечения, увлече-
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ния, которые дураки, как ты принимает за любовь... (Пауза). 
Бая ғы да біздің ата-бабамыздың бірінің жүзін бірі көрмей үй-
ле ніп, өле-өлгенше ишəй деспей отасқан. Ал, қазір бес-он 
жыл «дружить» етеміз, бес-он ай бір тұра алмаймыз. 

Ж а н . Меніңше, махаббат болған, бола береді де. 
А н а р . Махаббатты қайтесің, мына маған үйленсең мұр-

тың ды балта шаппайды. Бірақ, мен саған тию үшін əлі де көп 
ойланамын, əлі де сайран салып қалуым керек. Мен са ған 
мынандай шартпен тұрмысқа шығар едім: бір-бірімізді аң ды-
май мыз, бір-бірімізге қожаңдамай, өз білгенімізше емін-ер-
кін махаббат бостандығымен ғұмыр кешер едік. Мен балалы 
болмас едім. Өйткені, мен сол баланың сен құсап панасыз, 
же тім қалып, детдомда стандартты тəрбие алып өскенін қа-
ла май мын. Өйткені, менің балаларым (Толқып)... өйткені ме-
нің балаларым сутегі, атом, нейтрон бомбаларының құр ба ны 
бола ма деп қорқамын. Үшінші дүниежүзілік соғыс – тір ші-
лік тің ақыры. 

Ж а н  (орнынан ұшып тұрып, Анардың жағынан салып 
жібереді). «Іріген ауыздан шіріген сөз шығады» деген осы!

А н а р  (Жанның шапалағы ешқандай əсер етпегендей 
сал қын, салмақты қалпын өзгертпестен). Отыр, шо шаң да-
май, есің бар болса, отырып тыңда. Құдайым-ай, ертең сенен 
қандай қызметкер шығады екен. Əлгіндегі месқарын се кіл-
ді балконда жүгіріп, қоқысыңды төгіп, итіңді шомылдырып, 
тырбанып жүрер ме екенсің... (Жанның қолынан тартып, 
қасына отырғызады). Отыр, сен сабады деп мен рен жі-
мей мін. Мəселе былай, Жан, басқа басқа, сен мені тү сі ну-
ге тиістісің. Ойлашы өзің, адам дегенің тек қана болымсыз 
со қыр үміттің жетегінде тентіреп өмір сүрмей ме? Біз дер, 
көзі бар соқырлармыз. Сырттай қарасаң бəрі тамаша, бəрі 
де орнында секілді – мұңсыз-қамсыз тірлік. Ал, іштей үңіл-
сең... (терең күрсініп) іштей үңілсең, өлгің келеді, бірақ ас-
фальтта өлу де қиын. Шынында да, адамның кейде мұңлы 
музыка ойнағанда, кейде өз-өзімен оңаша қалып, салқын 
да ымырт кеште ес-түссіз есеңгіреп жатқан қалаға немесе 
жөн-жо сық сыз ағылған адам-ағысқа қарап тұрып басың ай-
налып, жүздеген, мыңдаған машинаның дүрілі шекеңді қы-
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сып, миыңды солқылдатқанда арманшыл да адал, жа зық сыз 
да жалғыз өлім сапарына аттанғың келеді. 

Ж а н . Өмірдің қадірін түсіну үшін өлімді де ойла деген... 
А н а р  (сөзін бөліп). Жо-жоқ! Менің айтайын деп отыр-

ға ным ондай аргумент емес. Менің айтпағым, (тағы да шы-
лым тұтатады) ты никогда не хотел умереть. Да умереть, 
чтобы больше не встать. Знаю, что ты боишься от смерти. 
Мир для тебя прекрасен, полон таинств, чудес и неизведан-
ного. Шынымды айтсам, мен соғыста, не бейбіт күн де бі реу-
дің кескілесуімен емес, өз еркіммен рақаттанып өл гім ке ле-
ді. Ер те ңім ді ойласам, қорқамын, маған – ертең жоқ се кіл ді. 
Сон  дық тан да, еш нəрсеге қанағаттанбаймын. Я постоянно, 
ежеминутно в полосе пессимизма, меланхолии... Мен өмір-
ді бас қа лар дан гөрі бұрынырақ таныдым. Сон дық тан да, 
он сегіз жаста жиырма сегіз жастағы əйелдің біл ге нін бі-
ліп, көр ге нін бастан кешіп үлгердім, сондықтан да еш те ңе 
қы зық ты рып, еліктірмейді, таңғалдырмайды. Иə, мен ерте 
есей дім, ерте есейткен өмір. Мен қазір он сегізде емес, отыз 
се гіз де секілдімін. (Жылайды). Бұл əлемде мен пір тұ та тын, 
мен се не тін, мен сүйетін бір-ақ адам бар болатын. Ол сек-
сенге ке ліп өлген əжем еді. Иə, мені есейтпей ерте қай тыс 
болды, ерте, ерте... Əжем менің, өзіңмен бірге немереңнің де 
өл ге нін білемісің?

Ж а н . Адам адасайын десе, қолына шырақ ұстап жүріп 
тал түсте адасады. Адасу үшін əлдекімнің азғыруы мен 
арам ды ғы қажет те емес. Арман мен мақсаттан айрылып, 
ой мен қиялың тыр жалаңаштанған тұста, өз болмысыңды 
өзің жерлейсің. Ал, өзін-өзі жоғалтып жүрген адамның ал-
ды-арты сен емессің, Анар. Сондықтан қандайда болмасын 
дү ни е ге күмəнмен қарау, сенбеу, басқаны қойып өзіне сен-
беу екі аяқты пенденің қай-қайсын да опат еткен. Жаңа сен 
өлім ді айттың, өмірді айттың, егіліп айттың, бəрінен же рі ніп 
айт тың – бірақ бəрін өтірік айттың. Егер мен сені сырттай 
сы на ға ным мен, іштей жақсы көрсем, оның себебі – се нің 
ақы лың нан əлі де азбағаның, тек өң мен түстің, жақ сы мен 
жа ман ның екі ортасында өзіңнен өзің қорқып, іш тей кү ре-
сіп жүр ген бейкүнə да бейшара халің. Сен əжең туралы, əлгі 
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бір тəт ті мұң туралы əдемі ойыңды қасақана жасырып қа-
ла сың да, та би ға ты ңа жат жасанды қылыққа, мерез мінезге 
кө ше сің. Ме нің ше, сенің ең үлкен қажеттігің сол – өз-өзің ді 
алдап, арбап жүр ге нің. Бұдан құтылудың бір-ақ жолы бар. 
Ол – бұдан он жыл бұрынғы Анарды іздеп тауып алу. 

А н а р . Егер таптырмаса ше?
Ж а н . Екеуміз бірігіп іздесек таптырмайтын дүние жоқ. 

Пауза. Үнсіздік. Қала оянған. Паровоздың ышқынғаны, 
са мо лет тің гүрілдегені естіледі. 

А н а р  (Жанға жақындай түсіп). Не ойлап отырсың?
Ж а н . Сенің еш нəрсе ойламайтыныңды. 

Тағы да үнсіздік. Əкелер рухы көрінеді. 

Ə к е л е р  р у х ы . Есенбісің, ұлым!
Ж а н . Армысыз, əке!
Ə к е л е р  р у х ы . Бар бол, балам. Басың неге салбырап 

кеткен? Мен саған сенуші едім ғой. Тұр, жүнжіме, көтер ба-
сың ды!

Ж а н . Мен бұлардан жеңілдім, əке. Шыдай алатын тү рім 
жоқ. Кетемін бұл топтан. Сіз маған, əке, ақылды же ңіл ген де 
ғана бересіз. 

Ə к е л е р  р у х ы . Жеңіліс – жеңістің басы. Ұлы же ңі-
ліс болмай, ұлы жеңіс те тумақ емес. Ердің ерлері тар жол, 
тай ғақ кешуде, қиынның қиясы мен өмірдің ұрасында шың-
да лар болар. Шар болатты шынықтыратын оттың ортасы. 
Ай нал дыр ған аз тобырмен күресуге жарамаған ақыл мен 
бел – аласапыран ұрыс, арпалысқан күрес, арғымақ жүріске 
қа лай шыдар, қалай төзер. Болашақ – сенікі, ендеше тіз гі ні ңе 
бекем бол. 

Ж а н . Болашақ деген не, əулие əке? Жастайымнан бала-
лар үйінде өсіп, көп нəрсенің парқын түсіне бермедім. Мен 
əке мен ананың аялы алақанын сағынатынмын. Кейде бала-
лар үйінің табалдырығында отырып, ағыл-тегіл жылайтын-
мын. Сонда сіз келетінсіз көмекке, пірім менің! Əкем нің түр-
тү сін білмеймін. Ал, анам бір-ақ рет түсіме кірді. 
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...Үстінде қара көйлек, басында алау жанып, теріс қа рап 
тұр екен. Ана! – деп үш рет дауыстағанда да мойнын бұр мас-
тан тіл қатты:

«Жүдеусің ғой, ұлым. Жүзің неге аппақ қудай. Бе тің де 
қан жоқ. Емшек ембегендікі болар. Сенен айрылғаннан бер гі 
омырау сүтімді сауып, жинап қойдым. Бірақ, саған бер мей-
мін, сен марқайып кеттің». Сосын маған бұрылды, мұндай 
мұң ды жүзді кинодан да көрген емеспін. Жүрегім дауала-
май шошынсам да бір басып, екі басып жақындадым. Анам 
ұсын ған сырлы тостағанға үңілсем, сүт емес, қып-қызыл қан 
екен... қып-қызыл қан екен. Шошынып кейін шегіндім. 

«Қорықпа ұлым, бұл əкеңнің қаны ғой, соғыста өлген 
əкең нің қаны. Қастерлеп басыңа хан көтер. Əкеңнің жас-
ты ғы, əкеңнің көре алмаған қызығы, əкеңнің аттай ал ма ған, 
бастай алмаған арманы, шыға алмаған биігі саған дарысын, 
ұлым!» – Сосын сырлы тостағанға құйылған тағы бір сұ йық 
зат ұсынды. 

– «Бұл менің көз жасым. Мұны да хан көтер басыңа! Бала 
кезде ембеген ана сүтінің есейгенде қадірі болмайды. Мен 
саған сүйегіңе сіңбеген емшек сүтімді бермеуге бекіндім. 
Алла тағала сені жат бауырлық пен тас бауырлықтан сақ та-
сын, аумин!» – анам көзден ғайып болды. 

Ə к е л е р  р у х ы . Ұлы Отан соғысында  миллион Со-
вет адамы қырылған, қанша əйел жесір, қаншама бала же тім 
қалды. Əкеміз, күйеуіміз жоқ деп шырпы басын сындырмай, 
жылап-еңіреп жатып алса не болар еді?

Ж а н . Иə, не болар еді, Əулие əке! Мұның соғыстан 
айыр масы болмай қалар еді. Рас, уақыт – тарих таразышы-
сы. Рас, бүгінгі өмір тамаша, ертеңгі болашақ одан да қызық. 
Бі рақ, сол уақыт, сол мəре-сəре өмір менің əке-шешемді та-
уып бере ала ма? Одерде қаза тапқан əкемді əлгі 20 миллион 
құр бан дық тың санына қосайын. Ал, соғыстың зардабынан 
өл ген шешемді қай тізімге кіргіземін? Біз, балалар үйінде 
тəр бие лен ген жетімдер мыңдаған əкені, жүздеген ананы жер 
жас тан дыр ған сор соғысты қарғайтынбыз. 

Ə к е л е р  р у х ы . Тамаша айттың, ұлым! Біздің көп-
көп ақылымыз көнерген. Дəуірге сай, жастардың мінез-құл-
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қы на орай ақыл айту əркімнің қолынан келе бермейді. Тек бі-
рі ңе-бірің сүйеу болып, біріңді-бірің тəрбиелегенде ғана тас 
қия дан таймай өтесіңдер. Жаңа достарыңды тастап кетпекке 
бе кін дік. Шындығына жүгінсек – ол саған топ тас ты рыл ған 
май дан да ғы бір шеп іспетті. Ал, майдан шебін тастап кету-
ге бола ма? Үкіметіміз кезінде ең қиын-қыстау жерге өзі  нің 
таң  дау  лы ұл-қыздарын жіберген. Өзің де білетін шы ғар сың, 
сендей жастар сандаған қала салып, сандаған завод, фабри-
ка тұр  ғыз  ды. Ал, Павка Корчагин, Мəншүк, Зоя секілді жас-
тар өзі  нің бүкіл саналы өмірін сарп етті. Екі мың шы лар дың 
кең-бай тақ Отанымыздың түкпір-түкпіріне жолдама алып 
аттануы, күні кеше тың жерді игеруге келгендер, анау шұ бар-
тау лық жастар, міне, осының қай-қайсысы да се ніп тап сыр-
ған үкі ме ті міз бен партиямыздың міндетін жү зе ге асы  ру  ға 
жү рек қалауымен аттанғандар. Ал, сенің түрің болса мынау, 
ай нал дыр ған бес-алты досыңның шалыс қадам, шал ғай пі кі-
рін өзгерте алмай, Анардан жеңіліп отырғаның. Жалпы, мен 
ке йін гі кездегі кейбір интеллигенттің қазіргі тір лі гі не риза 
емес пін. Өмірдегі өзгеріске, өмірдегі төң ке ріс ке нем кет ті, əрі 
нем құ рай лы ұйқылы-ояу қарайды. Таң ер тең гі са ғат тоғызда 
жуы нып-шайынып жұмысқа барып, балаларын ба ла бақ ша-
дан есен-сау үйіне жеткізгеніне мəз. «Сен ти ме сең мен ти-
мен» принципіне көшкені соншама, қан дай да бір қа ра па йым 
кү рес тен қашады. Қазіргі ин тел ли гент тер дің бір  ш а ма сын ип-
под ром да ғы аттарға теңер едім. Өл шеп қой ған круг ты айнала 
ша уып келеді де, жемін жеп, уа қы тын да суын ішіп, үсті-басын 
таза ұстап бүлк-бүлк жел ге ні не мəз. Адам де ге нің бір жерді 
айналып, шиырлай бе ре тін ип под ром да ғы үй ре тіл ген ат емес. 
Адам дық ардақты ат – тек алға жүр ген де ғана, тек ұзақ қа шап-
қан да, тұяқ тоздырып, ар қа сын ал дыр ма ған да ғана ақ  тал мақ. 
Демек, бүгінгі жас тың бо йы нан қа за қы жылқының асау мі-
не зін көргім келеді. Сен де осындай ипподром-тір ші лік ті қы-
зық тап кетпес үшін əде йі айтып тұр мын, ұлым. Қазір, баз бі-
реу лер, шетелге жиі шы ғып жүр. Əрине, дүние жүзін ара ла ған 
жақсы, бірақ сол аға йын дар ту ған жер, өскен елі не соң  ғы он, 
жиырма жылда бір рет барып көрді ме екен? Өз же рі нің ба қы-
тын сезінбей тұ рып, өзге елдің қадірін қалай тү сін сін?
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Жоғалады. Жан орнынан атып тұрады. 

Ж а н . Анар! Туристік жолдамамен Болгарияға бармай-
тын болдым. (Қалтасынан қағаз алып жыртады).

А н а р  (Жанның қолындағы қағазға жабысып). Не кө-
рін ді? Жынданған шығарсың. 

Ж а н . Мен ауылға. Алтайға аттанамын. Бесіктен белім 
шық пай жатып, шетел менің не теңім. Былтыр жазда Боз-
тай лақ деген жылқышымен танысқанмын. Оны сен де көріп 
едің ғой. Біздің жаққа кел деп көп шақырып еді. 

А н а р . А-а, анау кісі ме? Сол қара қазақ маған бір көр ген-
нен ұнап қалып еді. Əй, сорлы романтигім-ай, өстіп ұшып-
қонып жүріп, талай-талай есеңді жіберерсің əлі. «Қиял ол 
да бір қыл шылбыр, байқап лақтырмасаң өз мойныңа ора-
лады», – дейді екен менің əжем. 

Ж а н . Егер əжеңді шын сүйіп, рухын риза етемін де сең, 
менімен ауылға жүр. Ата-бабаңның жұрты ғой. 

А н а р  (ойланып). Əжем үшін баруға болар еді. Бірақ, қа -
ла дан қалған көңіл, сол сен айта беретін аңқау ауылдан ай-
ныса, қайда барып күн көрер едік. Санамызда болса да бір 
əде мі елес, əдемі бейне алданыш ретінде жүре берсін. Не 
нəр се ге тым жақындап кетсең, кемшілігін тез көресің, тез 
ай ни сың. Алыстан сағынып, алыстан армандаған дүние ғана 
мəң гі лік құнын жоймайды. Жо-жоқ, мен ауылға бармаймын. 

Ж а н  (жалына құшақтап). Əжеңнің туған жері, өскен 
елі ғой. Аликтермен ырылдасқанша маған еріп, барып қайт. 
Нең кетеді. Алғашқы да ақырғы өтінішім болсын. 

А н а р . Жалғыз рет көр де жан тапсыр дегенің шығар. 
(Толқып). Əже... əже... папама айтқан өтінішің əлі есімде: 
«Ұлым, сатып алған жерге көмбе мені, мүмкіндігінше туған 
же рі ме жерле», – деп еді. Бірақ папам орындамады əжемнің 
өті ні шін. Қашып кететіндей моласын темір шарбақпен мық-
тап тұрып қоршап тастады. 

Күн көтерілген. Төменгі балкондағы интеллигент мұз дай 
киініп, қолына қара портфель ұстап, бұл екеуінің қа сы  нан 
өте беріп тоқтайды. 
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Т ө м е н г і  б а л к о н д а ғ ы  и н т е л л и г е н т . Безоб-
ра зие. Неткен ұятсыз, неткен көргенсіздік. Таң атқанша ұлып 
ұйқы бермейсіңдер. Осы үйдің түбіне енді бір рет келіп ты-
ныш ты ғым ды нарушать етсеңдер, айтқан деген осы, прямо 
ми ли ция ға хабар беремін. Бездельники. 

Күңкілдей сөйлеп, шартаңдай басып жүре береді. Бал кон-
нан итінің үрген даусы қоса естіледі. 

А н а р . Мен келістім. (Қолын беріп). Суыған көңілді бір-
жо ла мұздатып қайтайын. 

Ж а н  (ол да қолын беріп). Бəлкім, көңілді көктем етіп 
қай тар сың. 

А н а р . Бəрі де адамдарға байланысты... 

ЕКІНШІ БӨЛІМ

Үшінші сурет

Тау. Жайлау. Аспан шайдай ашық. Күн нұры биік-биік 
шың дар дың басын қызыл алауға бөлеген. «Тасбұлақ» деп 
аталатын ағысы қатты өзеннің алқымындағы айлақта жыл қы-
шы ауылы отыр. Əбден тозығы жеткен ескі киіз үй ті гіл ген. 
Ол – «Төрқуыс» атты жайлауда сауын бие байлап, ауыл да-
ғы пішеншілерге қымыз ашытып беріп отырған Боз тай лақ-
тың баспанасы. Киіз үй алдындағы жер ошақта бықсып от 
жанып жатыр. Киіз үйдің ішінен саба піскен гүрп-гүрп үн 
шы ға ды. Анда-санда оқыранған, пысқырынған жыл қы лар-
дың тынысы естілсе, оқта-текте желідегі құлынның шың-
ғы ра кісінегені, екі айғырдың сарт-сұрт тебісіп, шайқасқан 
дау сы шығады. Сахна ашылғанда осы үн мен əдемі кө рі ніс-
тің фонында біріне-бірі тебініп, кеңірдек жырта ай қай ла-
сып, ауыл тілімен балағаттасып тұрған жылқышы Боз тай-
лақ пен мал шаруашылығы жөніндегі бригадир Қа ра жан ды 
көреміз. Ара түсер ешкім жоқ, арпалысып, арбасып тұр. 
Жағасы жайлауға кетіп, екі білегін түрініп алған ең ге зер-
дей Бозтайлақ Қаражанның тілдей қара галстугінен мық тап 
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ұстап алған. Қаражанда қарсылық жоқ, барлық кегін, бар лық 
шерін кейінге сақтағандай саспай сөйлейді. 

Қ а р а ж а н  (тістеніп). Əкеңнен қалған мал емес, арық 
ат үшін ар-намысымды таптама, шырақ. Əй, жастық-ай, ал-
дың да ғы қара тастан аттап-ақ кеткің келеді. Бірақ, ады мың 
жет пей ді. Аттай алмайтын жерден айналып өтуді біл мей сің-
дер-ау. 

Б о з т а й л а қ  (одан əрі түтігіп). Сенің де əкеңнен қал-
ған мал жоқ. Алпыс аттың ішіне Ардакүреңді қоспасаң, ет 
комбинаты қысырап қалмас. 

Қ а р а ж а н  (бұлқынып). Жібер енді, осы қинағаның да 
жетер. Күшігім, күшігім десең жаман ит аузыңды жа лай ды 
деп, бұл қай қорлағаның. Əттең, ағайындықтың ала жі бін 
аттап кете алмайсың, əйтпесе... (Мысқылдай күліп) əйт пе се, 
тышқақ лақтай қанжығамда кетер едің маңырап. 

Б о з т а й л а қ . Қаныңды ішіңе тартып қал шыл да ға ның, 
бетің бүлк етпей былшылдағаныңның алды-арты бұл емес 
шығар. Қайтейін, заң-зəкүннің көзі жоқ, көзі бар болса мына 
ісі қара, іші ала сені табар еді. Мына (Қаражанның қар нын 
түр тіп) бұлтиған «бесайлығыңды» кездігіммен жарып жі-
бер сем, ішіңнен жын емес, жылан шығар еді. Қай те йін, (Қа-
ра жан ды босатып, өзі қара тастың үстіне отыра ке те ді 
қи на лып). ... сен жеңесің, мен жеңілемін, бəрібір... же ңе сің... 

Киіз үйден екіқабат əйел шығады. Ол – Қарлығаш. Тағы 
да сырттан айғырлардың тебіскен үні естіледі. 

Қ а р л ы ғ а ш . Жекпе-жектерің аяқталса, қымыз ішіп 
алың дар. Сонан соң демдеріңді алып, одан ары қарай жал-
ғас ты рар сың дар... Ай-үй, апыр-ай, осы екеуінің егесе бе ре-
ті ні-ай, қаса байтал екі айғырдың арасын ащы қылады деп... 
Адам жұлқысып жатса, малы қырқыспай тұра ма... 

Өзеннен су əкеліп, шай қояды. 

Қ а р а ж а н  (үсті-басын түзеп). Ей, Бозтайлақ, ұзында 
өш, қысқада кегің болса, міне, бейуақ қой, айт, қалқам, жа-
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сырма. Ардакүреңнің етке айдалуы сені ғана емес, мына 
мені де қинайды. 

Б о з т а й л а қ . Қиналғаныңызды білейін, қиып тастап 
ке ті ңіз ші. 

Қ а р а ж а н . Ардакүреңді алмай кетсем, оның орнына 
өзім ді өткізіп жібермей ме совхоз директоры. 

Б о з т а й л а қ . Дегенмен, сіздің де кезегіңіз келген се-
кіл ді, қоңыңыз жаман емес. 

Қ а р а ж а н . Оны бір Құдай білер, кезек – жастікі ме, 
қарт ті кі ме... Арбасы боп жегіліп, арпасы боп егілген елім-
нің, енді қартайып, қайғы ойлағанда бір керегіне жарасам 
арманым не?

Б о з т а й л а қ . Монтанысыз-ау, Қареке! Қатты жүріп, 
ақы рып сөйлемей-ақ мына қара жердің үстін шыңдап, астын 
тың да ды ңыз. 

Қ а р а ж а н . Дəлелің болса ит жеккенге айдат. (Кетуге 
қамданады). Ал мен аттанайын, ерте күнді кеш қылмай. 
Ар да кү рең нің жүгенін сыпырып, шылбырымен ноқталап 
алайын. 

Бозтайлақ атып тұрады да, тағы ұмтылады. 

Б о з т а й л а қ . Қадалған жеріңнен қан алатын қасқыр 
екен сіз. Барар жеріңізге үш қайтара сəлем айтыңыз, аттың 
құй ры ғы на байлап өлтірсе де Ардакүреңнен айрылмаймын. 

Қ а р а ж а н  (жайбарақат). Осымен екі рет қол кө тер-
дің, шырақ... Ақылды тентек пе десем, ақымақ тентек екен-
сің. Атадан айрылған жұрт аттан айрылса, айыбы не. Бұл 
фə ни ден ұшқан құс, жүгірген аңның өтпегені кəне, шырақ. 
Екі то ры ның өзгешелігі бар ма – анау жылқылардың кез кел-
ге нін ұста да мін, қолыңнан кім қағады.

Б о з т а й л а қ  (тістене сөйлеп). Енді мұзға айдаған 
түйе дей тайғанақтай бастадыңыз ба? Ардақты атынан ай-
рылса, атасынан айрылғаннан бетер азалайтын қазақ емес пе 
едік. Алматыға жарысқа жібермеймін деп жағаласқан да сіз 
еді ңіз, айлап мініп арытып, аяғынан қалдырған да сіз едіңіз. 
Етке тапсырайық деп, тізімге тіркеткен де сізден шық қан 
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бық сық. Осыншалық құйрығына шала байлайтындай Ар да-
кү рең əйеліңді теуіп, балаңды тістеп өлтірген жоқ еді ғой. 

Осы кезде аттың дүбірі естіліп, сахнаға Дулат, Жан, Анар 
шығады. Үшеуі арбасқан екеуін көріп, аң-таң тұрып қа ла ды. 

Қ а р а ж а н  (саспай, байыппен). Жүрегіңнің əміріне сен-
бей, білегіңнің əліне сеніп тұрсың-ау, шырағым. Түйе мін-
ген Құдайға бір табан жақын деген, айдатсам да, байлатсам 
да менің қолымнан ешкім ала алмайды, қарағым. Ешкі ту-
лап ыңыршағын шақпас, шырағым, бір ашуыңды маған бер. 
(Мүлəймсиді).

Д у л а т . Ассалау... Баз-аға, қонақтар келді. 
Б о з т а й л а қ . Қонақ келсе, қонақасын бере бер. Қы мы-

зын ішіп, қызын ертіп жүрген көптің бірі де, менің қай екі 
туып, бір қалғаным дейсің... (Қаражанға). Сонымен, Ар да-
кү рең ді қалдырасыз ба, жоқ па?

Қ а р а ж а н  (келгендерге). Есенсіңдер ме, шырақтарым? 
(Бозтайлаққа). Сонымен, Ардакүреңді осы қазір же тек тей-
мін де желіп кетемін. Совхоз алмай келме деген. 

Киіз үйден Қарлығаш шығып, қонақтармен амандасады. 

Қ а р л ы ғ а ш . Əй, Бозтайлақ-ау, боздап болсаң биені 
ағытайық. Ағаң екеуің бір сауым уақыт сырластыңдар ғой, 
бүгінге жетер. Дулат, балаларға қымыз бер. 

Ағаш шелегін білегіне іліп, шыға береді. Бозтайлақ кел-
ген дер ді енді ғана түстеп, қайта есендеседі. 

Б о з т а й л а қ .  Е-е, мыналар мен танитын қулар болып 
шықты ғой. Ат-көлік аман келдіңдер, гитараларың қай да? 
Енді мына иен таудың басында сендерді мен сабайтын бол-
дым. (Күле жүріп, күректей қолын ұсынады).

А н а р . Здравствуйте, аға! Міне, енді бұдан былай сіз бен 
дос боламыз. Бізге ренжіп жүрген жоқсыз ба?

Б о з т а й л а қ . Құдай достықтан айырмасын. 
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Ж а н  (күліп). Қаладан көрсек те, даладан көрсек те теке 
тіресіп жатқаныңыз. 

Б о з т а й л а қ . Алысқанмен алысып, арық қойдай тыр-
тысып жүргеніміз қара бастың наны емес, халықтың қамы 
ғой... 

Қ а р а ж а н  (ештеңе болмағандай жайбарақат). Ал, 
кəне, өкіл балалар тұрып қалыпты ғой, отырыңдар, шы рақ-
та рым. Бозтайлақ екеуміздің анда-санда осылай ойнап ала-
тынымыз бар. (Арқасынан қағып). Бұл Бозтайлақ емес, ор-
та мыз да ғы Бозатан. Көш бастаған серке болмағанымен, ел 
ішін де гі еркеміз... 

Б о з т а й л а қ  (қабағын түйе). Басынан сырық, малынан 
құрық кетпеген ерке екенім рас. Əй, Дулат, қымызды өз де рі 
құйып іше берер. Жүр, құлындарды ағытайық. Ақ шо қы ның 
басына тоқымдай қара бұлт ілінді, сел болмаса не қылсын. 

Кетеді. Қаражан Бозтайлақты жүгіре қуып жетіп, құ ла ғы-
на сыбырлайды. 

Қ а р а ж а н . Мал соймай-ақ қоясыңдар-ау деймін. Ет 
жей алатын түрлері жоқ. Қаланың калбаса жеп, бір ішек бо-
лып қалған аш құрсақтары секілді. Жанындағы шүйке басы 
ашы на сы сыңайлы. 

Бозтайлақ шығып кетеді. Қаражан қайтып келіп, Жан мен 
Анардың жанына отырады. 

Қ а р а ж а н . Ал, шырақтар, жөн айтысып, таныса оты-
райық. 

Ж а н . Мені Жан деп атайды, шын есімім – Иванжан. 
Жур на лис пін. Ал мына қызыңыздың аты – Анар. 

А н а р . Очень приятно с вами познакомиться. (Қолын 
ұсы на ды, сонсоң өзі əр нəрсені қызықтап, ыңылдап əн ай-
тып жүреді).

Қ а р а ж а н  (сыбырлай). Шырағым, мына қыз нешеде? 
Дəу де болса бір мықтының қызы-ау. Балалығы əлі қалмаған 
екен. 
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Ж а н . Оныңыз рас. Əкесі ядерный физика институ тын да 
ғылыми қызметкер. Жасы он сегізде. 

Қ а р а ж а н . Бəсе, айттым ғой кісі танимын деп. Вос пи-
та ния сы нан-ақ көрініп тұрған жоқ па? Баяғыда қазақ ата ла-
рың айтқан екен: «Қыздың сырын білемін қылп еткеннен», – 
деп. Əлпеті көнетоздау болғанымен, жасы – жас екен. Қыз 
қар тай ған сайын паспорты жасара беретіннің кебі ме, шы-
ра ғым?

Ж а н . Аға, шын жасы сол. 
Қ а р а ж а н . Оқи ма?
Ж а н . Жоқ. 
Қ а р а ж а н . Е, айттым ғой осының түбі шикі деп. 
Ж а н  (ыңғайсызданып). Ақсақал, Анар қазақша түсінеді, 

көңіліне ауыр алады ғой. 
Қ а р а ж а н  (шамданып). Қарағым, мен не дедім сонша, 

шала бүлінетіндей, жаман қыздың жеңгетайы шешесі деп, 
сені куəлікке алып шыққаннан сау ма?

Ж а н . Кешіріңіз... 

Сырттан шұрқырап өріске беттеген қалың жыл қы ның 
тынысы сезіледі. Ноқта, жібін, сүт құйған шелектерін кө те-
ріп, Бозтайлақ, Дулат, Қарлығаштар кіреді. 

Б о з т а й л а қ . Ал, батырлар, халдерің қалай. Ат соғып 
шар ша ған жоқсыңдар ма?

Ж а н . Дегенмен, екі қара санымыз талып, əрең жеттік. 
Д у л а т . Енді он, жиырма жылда атқа мінуден де қа ла-

мыз ба деп қорқамын. 
А н а р  (сөзге араласып). Енді, он, жиырма жылда ат 

емес, машина, вертолет мінбейміз бе?

Киіз үйден сабаға сарылдатып қымыз құйып жүрген Қар-
лы ғаш тың даусы шығады. 

Қ а р л ы ғ а ш . Үйбай-ау, онда биені де машинамен са-
уа мыз ба?

Д у л а т . Қысы-жазы суалмай саулы сауылатын «пиво» 
деген сары бие бар... 
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Қ а р л ы ғ а ш  (дауыстап). Сары биеңді қайтейін, бар 
бие міз ден айрылып қалмасақ болды. 

Қаражан кетуге қамданады. 

Қ а р а ж а н . Ал, азаматтар, ерте күнді кеш қылмай атта-
найын. 

Д у л а т . Тамаққа қалмадыңыз ба?
Қ а р а ж а н . Рақмет, асығыс шаруам бар. Қош бо лың-

дар. (Кетеді). 
Б о з т а й л а қ . Сонымен жайлау дегеніміз осы. Ер тең 

жұрт ауыстырайық деп отырмыз. Жылда осы уақытта қат-
ты бұр шақ жауып, мына аңғардан сел ағады. Сол бір та би-
ғат апаты басталмай тұрып, қырға көшіп үлгіреміз. Əйт пе се, 
бұл жер жылқыға ық, əрі жылы, үй іспетті жер жаннаты ғой. 
Бұ рын ды-соңды «Тасбұлақта» кісі өлімі болған емес дейді 
қа рия лар. Ауырған, сырқаған кісі болса осында əкеліп, анау 
мөл дір суға шомылдырып, сусын ретінде ішкізсе – құ лан та-
за айы ғып кетеді екен. 

Жан қағаз, қаламын алып жаза бастайды. 

А н а р . Өтірік шығар. Егер шын болса – Алматы тү гел 
осында көшіп келер еді... Тіпті, дүние жүзі осы «Тас бұ ла ғы-
ңыз» үшін таласып, қанды майдан ашар еді. 

Б о з т а й л а қ . Өтірік-шынын қайдам, ондай аңыз дың 
бары рас. Сосын, өз басым бұл жерде өлген кісінің моласын 
көр ген емен. 

Д у л а т . Қаражан қара қасқа құлынды бауыздап жі бер-
ген нен бері киесі тайған білем. Содан бері жиырма жыл 
өтті – мынау Мұз тауынан көшкін түсетін болды. 

Дулат сыртқа жалт қарайды да, айқай салады. 

Д у л а т . Бозаға, Қаражан Ардакүреңнің тұсамысын ше-
шіп отыр, алып кетпеу керек... 

Б о з т а й л а қ  (атып тұрып). Кəне! Өй, енеңді... 
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Тұра жүгіреді, оның соңынан Дулат та кетеді. 

А н а р . Адамдардың бір-бірінен айырмасы болсайшы... 

Сахнаға бірін-бірі сүйрелеп, Бозтайлақ пен Қаражан шы-
ға ды. Дулат арашалап жүр. 

Қ а р а ж а н . Жібер деймін! Білегіңнің жуандығына сен-
бе! Түбі жақсы болмайды, түбі насырға шабады. Шын да сам, 
бір кісілік əл менде де бар. 

Б о з т а й л а қ . Сіздің əліңіз бір кісілік емес, жүз кі сі лік, 
жер дің құртындай тірі жүре берсеңіз – мың кісілік. (Ашы-
нып). Бүйт кен ше, сабасаңызшы... Бірақ, Ардакүреңді қал ды-
ры ңыз. Са ба ңыз да қалдырыңыз! «Енесі тепкен құлынның 
еті ауыр май ды» – ұрыңыз мені! Ұрыңыз да, осы жерден құ-
ры ңыз!

Қ а р а ж а н . Осы жасыма дейін тышқан мұрнын қа на-
тып көргем жоқ, шырағым. Ондай пəлеге итермелеме мені. 

Д у л а т  (шыдай алмай, күйініп). Қара қасқа құлын ше, 
қара қасқа құлын!

Қ а р а ж а н . Егіз құлын туғанда, сыңарын өлтірмейтін 
қай атаңды көріп ең. Ай, жорналист шырақ, елдің ұлысың 
ғой, кімнің ақ, кімнің қара екенін ажыратарсың. Газетіңе 
жаз бай-ақ қой, Бозтайлақ өз туысым. Өкпеге қисам да, өлім-
ге қиям ба қарағымды. (Мүлəйімсиді).

Киіз үйден Қарлығаш шығады. 

А н а р  (Қарлығашқа). Апай, осы кісілерге не жетпейді?
Қ а р л ы ғ а ш  (жайбарақат). Ұят, айналайын, ұят жет-

пей ді. Ақсақ ат үшін алысқандарына алты күн болды. 
А н а р . Ақсақ аттың барар жері біреу, ол – мясокомбинат. 

Қаражан аға совершенно прав. 
Б о з т а й л а қ  (ашу шақырып). Əй, Анар қарындас, ақ-

сақ тың бəрін етке айдасақ, онда Қаражанның өзі де сол үйір-
ден табылар. Миың жетпейтін іске араласпа. Қымызды іш 
те, қыдыр тау-тасты. 
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Қ а р а ж а н  (Бозтайлаққа). Шырағым, таз: «Бас жаққа 
ба рыс па йық», – дегенде, соқыр: «Оны көрерміз əлі», – де-
ген екен. Сол жақ көзінің тарыдай ағы бар кіші ұлыңды 
менен жа сыр саң да Құдайдан жасырмассың. Бұл аяқты 
(аяғын шолтаң ет кі зіп) отынға жаққаным жоқ, сендер үшін, 
сендердің ба қыт ты өмірлерің үшін беріп кеттім фашиске!

А н а р  (араласып). Аға, сіз қызықсыз, жаман атты етке 
тапсырайық дегеннің несі айып?

Ж а н  (Анарға). Кейін тұр, бұл екеуміз араласатын іс 
емес. Таудың өз заңы, өз мінезі, өз соты бар. 

Қ а р л ы ғ а ш  (мейірмен). Анар, бері кел, айналайын. 
Мұ рын да ры қанағанда су құйып, беті-қолын жуатын да кісі 
керек. Бүгін алысса, ертең табысады, еркек жазғандарда пə-
туа бар ма? 

Б о з т а й л а қ  (тісін шақыр-шұқыр қайрап). Қаражан 
аға! Бес бересі, алты аласымыз жоқ еді. Тышқаққа қас қыл-
ған дай қасарыспаңыз. Өлейін десе – жан тəтті, өлмейін 
десе – бас қатты болып жүргенде, жүйкені тоздырмаңыз. 
Бес азаматтың жұмысын Дулат екеуміз ат үстінде атқарып, 
ат үстінде азып жүргенімізді бүкіл совхоз біледі. Ай, күні 
же   тіп, жер сызып жүрген əйелім, таңертеңнен кешке дейін 
бие сауады. Біріміз ауылға қымыз тасып, түнгі сағат онда 
сү  йе  г і  міз сүйретіліп əрең жетсек, біріміз жылқы жайып, 
бие сау ғы за мыз. Ауылда бес баланы бағып, ауру апа йым 
отыр, оның отын-суын кім жеткізіп береді. Бізге қи ған ұй-
қы ла ры ңыз тəулігіне – үш сағат. Құс ұйқы болып құ ты мыз 
қаш  қа  ны на қы рық күн болды. Ауылға қымыз тартып, бие 
сау  ғы за тын қо сым ша кісі қашан жібереді деп екі көзіміз 
төрт болып отыр ған да – қарайып сіздің қара басыңыз қал-
қая ды... Сіз жай келесіз бе, жайпай келесіз. Жиырма жыл 
қар жамылып, мұз төсеніп, баққан жылқыдан ақсақ ат алуға 
қа қы мыз бар шы ғар. Онда да тегін емес... Аспаққа ассаңдар 
да бермеймін Ар да кү рең ді. Өлсе – бас сүйегін іліп қоямын 
ша ңы ра ғы ма! Ере гес тір сең дер дəл өз көзіңізше бауыздай 
саламын. 

Қ а р а ж а н . Сенікі өкпе болғанда, менікі өт емес. Асып 
айттың, тасып айттың – бірақ бетіңнен алғам жоқ, басу айт-
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тым. Ондай ерлік қолыңнан келсе, бауыздай сал, ер еке нің ді 
білейін бауыздай салшы!

А н а р . Түк ұқсам бұйырмасын. Бере салмай ма? Ақсақ 
аттан пайда не?

Қ а р л ы ғ а ш . Əй, Бозтайлақ, «Қыртты езген жеңеді, ез-
ген ді Құдайдан безген жеңедінің» кері болмай бере сал. Ме-
нің кү йе уім екенің рас болса, бере сал. 

Ж а н . Бере саласың-ау деймін, аға. 
Д у л а т . Ардакүреңді кезек мініп, аяғынан қалдырған 

өз де рі. Шаранасын сыпырған өзіңіз едіңіз, қимай қи на ла ты-
ны ңыз ды білемін. Сулы жерде асып, сусыз жерде қуырып 
же сін, бере салыңыз, аға. 

Бозтайлақтың басы айналып, құлағы шыңылдайды. Құ-
ла ғы на құлынның шырқырап кісінегені естілгендей болады. 
Да уыстар: «Бере сал! Бере сал! Бере сал!»

Б о з т а й л а қ  (айғай салып). Ай, Құдайым-ай! Қам бар 
ием нің аруағы қайдасың, атпаймысың арсыздарды! Жыл қы 
жа рық тық ты осылайша тойымсыз өңешке, қампиған қа рын-
ға айдай берсе – құрық мініп, қулық сауып қалмайсыз ба? 
Қайдасың, Қамбар ием, қайдасың, жылқышы ата! Құ лын нан 
құлын қалмады. Ұлыңнан ұлың қалмады!

(Бұдан соң сахна қараңғыланғандай болады. Боз тай лақ-
тың Ардакүреңге міне шапқаны естіледі, құйын-перін ша уып 
барады, тау-тасқа қарамай, зулап барады. Сөйлеп барады).

Арыныңнан айналайын. Ардакүрең! Зула, құс болып ұш, 
оқ боп атыл! Найзағай болып жарқылдайын мен-дағы. Ата-
бабаң: Кендебайдың Керқұла аты, Қамбардың Қара қас қа-
сы, Байшұбары Алпамыстың, Құлагері Ақанның – сені із деп 
кісінеп, шақырады жанына. Есепке де алынбай есек болып 
кеткенің бе, асыл тұқымды айғырдан қалған тұяқ сен едің, 
тас жүректі Қаражан ортақ болды қаныңа! Зула, зымыра, зау-
лашы! Айызымды қандырып, азынайын алға мен! Ер қа на ты 
ат тағы – аттан айрылсақ ұяттағы! Қыста жемсіз те бін мен, 
күйсіз, бапсыз шығатын жылқы деген жануар, се нің сонда 
лебіңнен талай дұшпан жеңілген!
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Ардакүрең, ақперен! Құлағыңның түбінен ызың-ызың 

ете тін жат жұрттықтың жебесі, тағы болмайды дейсің бе 
адам  зат  тың егесі! Сонда сенің тұлыбың, сонда менің құ ры-
ғым жау ға шаба ала ма! Айналайын, арғымақ! Қол ты ғың ды 
сө   гіп шаба алмай, сый-құрметіңді ала алмай, арманда атта-
нып барасың қақ маңдайдан бір ұрып, бауыздамай өлтірсе, 
кез ді гі не иеңнің зар боп пырағым қаларсың... Ақыр ғы рет 
ша  ба йық, айызымызды қандырып, асу-асу белдерді, аса бір 
соқ қан желдерді шаң-тозаңға қалдырып!

Ақ ауылдың сəні жоқ, 
Топталып жылқы үйездеп, 
Ноқталы құлын күйездеп
Тартқан желі болмаса! 
Заула, Ардакүрең! Заула!

Ардакүреңнің тұяғын тас қағып, құлағанын сеземіз. Дү-
бір пышақ кескендей тынады, дүние тып-тыныш. «Бозтайлақ 
аға», – деп жүгіріп жеткен Дулат, Жан, Анарлар көрінеді. Ая-
ғын санай басып, Қаражан келеді. Бозтайлақ жан тап сыр ға-
лы жатқан аттың басын құшақтап отыр. 

Қ а р а ж а н . Уай, Бозтайлақ, (кіжіне сөйлейді) арпалы-
сып жүріп арам өлтірдің. Қызғанғаның қызыл итке жем бол-
ды деген осы да. Жанын қинама жануардың, бауыздап жі-
бе ре йік. (Қыннан пышағын суырып алады. Бозтайлақ егіле 
жоқ тап, Ардакүреңнен алыстай береді). 

Б о з т а й л а қ .  Жүген-құрық тимеген, 
   Шая шөптен жемеген, 
   Тұнықтан бойлап су ішкен, 
   Алтайда ойнап тебіскен, 
   Үйірден жалғыз қаларсың
   Кеудеңнен шығып шыбын жан. 
   Жүрегіңді жұлып жем етер. 

Қазаңа шапқан мына айуан. (Қаражанды көрсетеді).
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Қаражан Дулаттың: «Тоқтаңыз, өз өлімімен өлсін!» – де-
ге ні не қарамай, Ардакүреңді бауыздап жібереді. Тау-тасты 
құ лын ның шырқырай кісінегені жаңғырықтырады. 

Қ а р а ж а н . Қиналып жатқан түлікті бауыздап таста-
майтын ырымды қай атаңнан көріп ең?!

Д у л а т . А, Құдай, мұндай қанды қол ырым-жы рым ның 
ақыры сіз болғай... Қайдасың, қасқа құлыным?

Ж а н  (күрсініп). Мүмкін, егеспей етке тапсыру керек пе 
еді... 

А н а р . Зорыққан атты атып тастамайтын ба еді?

Ентіге басып əрең жеткен Қарлығаш үн-түнсіз ат ба сын-
да ғы жүгенді сыпырып алады да, Жанға ұсынады. 

Қ а р л ы ғ а ш . Бауырым, ерінбесең музейге өткізе сал, 
күмістеген келісті жүген ғой, келімді-кетімді жұрттың қы-
зық та уы на жарар. Басына күмістеген жүген киетін ат жоқ 
еді. (Ішін ұстаған күйі кете береді).

Д у л а т  (Қаражанға тебініп). Бəріне кінəлі сіз, бала ке-
зім нен-ақ сіздің өзіңізден емес, алайған көзіңізден қор қа тын 
ем. Əкемнің қара жорғасына таласып, он килограмм ас тық 
үшін он жылға соттатып едіңіз. Жақсы ат мінетін та қым 
əркімде де барын білмейсіз-ау, білмейсіз. 

Қ а р а ж а н  (шамданып). Əй, қарағым, қызып сөй ле сең 
де, қысып сөйле. Қырық жылғыны қылға тізіп қайтесің, кім-
ді-кімнің айдатқанын тексеріссек, ондай ерлікті жо ға ры дан 
бастар болар. Өткенді қозғап, өле алмай жүрген еш кім нің 
запас жаны жоқ. Тіпті, мен айдатқанның өзінде түрмеде ші-
рі ген жоқ, соғыста өлді ғой... Ендеше мен емес, сол со ғыс ты 
қарға. Баяғының тыртықтанып кеткен жарасын тырнау үшін 
ақты-қараны айыратын əділ заң, бұлтартпайтын куə керек. 
Ол екеумізде бар ма?! Жыланнан жылан туады деген... 

Д у л а т . Қыраннан туған қыран жалбиған дара жү рек 
шал сен болсаң, садаға кет жыланнан... 

Қ а р а ж а н . Өнбес дауды өспес бала қуады деген, əй 
ша ла лық-ай!
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Ж а н  (абдырап). Қойыңыздар, Бозтайлақ ағаның барып 
кө ңі лін жұбатайық. 

Қ а р а ж а н  (елпілдей күлімсіреп). Иə, сөйтейік, сөз бұй-
да ға салып тұрғанша... 

А н а р  (тастың үстінде өзімен-өзі оңаша отырған). 
Адамдар қай-қайда да бірдей, тек əркім өз рөлін əртүрлі ой-
найды. 

Киіз үйдің жаны. Алғашқы көрініс. 

Қ а р а ж а н . Ал, бір кесе қымыз ішіп алып қайтайын мен. 
Қ а р л ы ғ а ш . Қайда асықтыңыз екі кештің арасында. 

Қо нып, тамақ жеп кетпедіңіз бе? Айып бізден. Бозтайлақтың 
ар тық қылығы болса көңіліңізге ауыр алмассыз, аға. Сізде 
жа зық жоқ, балғамен ұрып өлтіргенше, бауыздап өлтірген 
иманды. 

Қ а р а ж а н . Енді қартайғанда бала-шағамен алысты-
рып... Мына бас не көрмеді. (Күрсінеді). Оқ пен оттың орта-
сында жүріп, Отанды қорғадық. Табан ет, маңдай терді сарп 
етіп, осы ауылдың дəулетін тасыттық. Енді міне, берерімізді 
бе ріп, аларын алып алған соң – алжыған артық шал боп 
шыға келдік. Ұстаз көбейіп, шəкірт азайып қалмаса болды 
да (қабағын түйіп, тереңдей сөйлейді) темірдей тəртіп ке-
рек, тəртіп... Біз тізгінді босатып алған секілдіміз. Үл кен ді 
сый лау деген аз, ей, Дулат, мен сені туған баламдай жақ сы 
кө ру ші едім, бірақ оның да шегі бар. 

Д у л а т . Кешірімнің ең ұлысы – кек сақтамау. Жа ман-
дық ты ішіме жисам, қара ниет дер едіңіз. Неге екенін біл-
мей мін, сізді суқаным сүймейді. 

Қ а р а ж а н  (жүре бұрылып). Екеуміз егессек, аспан 
ойы лып жерге түсіп кетпес, шырақ. Асарымды асаған, жаса-
рымды жасаған адаммын, болашақ саған керек, ұзында өш, 
қыс қа да кегің болса – қараңғыда бір періп өлтіріп таста. Мен 
ор та ла рың да қанша жүреді дейсің, өзі берген жанды өзі ала-
ды да. 

Кете береді. Киіз үйден піскен сабаның үні шығады. 
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Д у л а т  (дауыстап). Үйге кірген жыланға да ақ құйып 
шы ға ра ды, қанжығаңызға бір жан торсық қымыз байлай ке-
ті ңіз. 

Қаражан жалт бұрылып, көзімен ата қарайды. 

Қ а р а ж а н . Өйтіп қорлама! Осы күннің баласы аласа 
туады, үлкендермен таласа туады деген осы-ау. Əттең, жаты-
рына шапқан жаман айғыр болып тұрғаныңды сезбейсің-ау, 
бей бақ! Соғыста өлген Ақжанның емес, соғыстан есен-сау 
орал ған Қаражанның кіндігінен екеніңді екінің бірі біл мей 
ме! 

Сарт-сұрт шыға жөнеледі. Бəрі аң-таң. Əсіресе, Дулат 
басынан біреу ауыр балғамен ұрып қалғандай шөге түсіп 
отыра кетеді де, солқылдап жылайды. Үйден Бозтайлақ атып 
шы ғып, Қаражанның соңынан қуам дегенде оны Анар ұс тап 
қалады. 

Б о з т а й л а қ . Қуып жетіп, қуырдақ жасайын, əкеңнің... 
А н а р . Тоқтаңыз аға, бір ашуыңызды қиыңыз маған. Кім-

кімнің баласы болмай жатыр... Бағанадан бері дау ла ры ңыз ға 
араласқан жоқпын, ұялдым. Шындықтың бетін ашқым кел-
ді. Бір ауылға бір Қаражан керек. Адам өз дұшпанының бар 
екенін, кім екенін білсе, сақ, əрі ширақ жүреді. Жақсылық 
ту ғыз байтын бірде-бір жамандық жоқ, аға. 

Ж а н  (Дулатты жұбатып). Ашынғанда айтқан ашулы 
сөзі де, жүрегіңді жаралап қайтесің, жоқ əкені жоқтай бер-
генше – өзіміздің бұл дүниеде бар екенімізге қуанайық. 

Дастарқан жайылып, бəрі жиналады. Көңілді. Бағанағы 
ашу-ыза тарқаған, төрде Бозтайлақ. Қарлығаш қымыз құйып 
отыр. 

Қ а р л ы ғ а ш . Апыр-ай, əлгі кісі іштей қарғанып қа нын 
ішіне тартып кетті. Түбі қиын болмағай. Үндемей тындыра-
тыны бар деуші еді... 
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Б о з т а й л а қ  (ет турап отыр). Е, жүйелі қарғыс жү-
йе сін, жүйесіз қарғыс иесін табар. Бірақ, Қарекеңді ондай 
жа ман дық қа қимаймын. 

А н а р . Адалсыз-ау, аға. Сондықтан да өмірде жолыңыз 
бола бермейтін шығар. 

Ж а н . Дəм-татуы жоқ философияңның уытын мұнда да 
жая бастадың ба?

Д у л а т  (қоқаңдап). Бозаға, қонақтар барамыз деген соң, 
ауыл дан бір-екі жарты ала шығып едім... 

Б о з т а й л а қ . Несіне қипақтайсың, алып кел. Ащыны 
ащы бассын, жанымызды бойымызға шақырайық. 

Дулат қоржынын ақтарып, арақ алып шығады. 
Түн. Қою қараңғылық басқан. От лаулай жанып, бақан ба-

сында шам ілулі тұр. Əлдеқайдан қарақұс сұңқылдап, жыл-
қы кісінейді. Дулат үлкен қырлы стаканға арақ құя бастайды. 

Д у л а т . Ал, енді мынаны тартып жіберейік. Ешкімге сөз 
бермеймін. Алғашқы тосты əркім өз ішінен, өз тілеуі үшін 
ішуі керек. Дегенмен, бірінші тосты мен ылғи да жауым 
үшін ішемін. 

Б о з т а й л а қ (күліп). Ендеше, екеуміздің арнап тост кө-
те ре тін адамымыз біреу, ол – Қаражан ағаң ғой. Өз басым ол 
кі с і ні əсте кінəлай алмаймын, бағана ол да мен де артық кет-
тік. Билік құрып, еті үйреніп қалған адамның əлсіреуі, ал жы ған 
арыстандай бая-шая келеді. Тіпті, ондай шаш ал десе бас ала-
тын əпербақан адамдар қай-қай заманда да керек, тіп ті сол кі сі-
лер азайып кетсе, Анар айтқандай, тəубемізді ұмы тар ма едік. 

А н а р . Өте дұрыс айтасыз. (Дулат ұсынған стаканға 
шо шы на қарап). Ой, мынаның бəрін бірден ішеміз бе?

Ж а н . Шынында да, көптен құйдың-ау, Дулат, азайтсаң 
қайтеді. 

Д у л а т . Нар жолында жүк қалмайды. Оймақпен ішсең 
де, ожаумен ішсең де барар жолы асқазан емес пе? Ал кеттік. 
(Тартып жібереді де, жеңін иіскейді).

Қ а р л ы ғ а ш  (өзі ішкендей тыжырынып). Жеңін иіс ке-
мей, ет иіскесе қайтеді екен. 
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Ж а н  (жүрексініп). Мас боламыз ғой. 
Д у л а т . Он күн мас болсаң да, он бес тəулікке қамап 

қояр ешкім жоқ тауда. Іш, сайранда, айқайла, бəрібір тауға 
милиционер келмейді. Тіпті жер тартып күш бермей бара 
жат саң дар, Бозағамның қайыс арқанымен таңып тастаймын 
қа ра ғай ға. 

Б о з т а й л а қ  (Дулатқа). Ертең ерте тұрып, мынау аң-
ғар дан көшіп алмасақ, көшкіннің күні де келіп қалды ғой. 
Қал тыр дан тұрған мынау жел – дауыл, жаңбыр шақырып 
тұр-ау. 

Д у л а т . Иə, менің ойымнан да сол кетпей отыр. Қо нақ-
тар дың қол күші барда қоныс аударып алайық. (Тағы да арақ 
құ йып). Ардакүреңнің сүйегін қайтесіз?

Б о з т а й л а қ . Бас терісін сыпырып алам да тұлып жа-
саймын. Ал денесін қазір тамақ ішіп алғаннан кейін кө  міп 
тастаймын да, басына қызыл қарағайдан сайғақ орнатамын. 
Бү кіл жастығымның қанатты арманы, сынық көңілімнің ме-
де ті еді... Ат сүйгенімізді де айып көретін болды ғой бұл 
жұрт. (Қамыға күрсінеді).

Қ а р л ы ғ а ш . Жə, босама, жаман ырым бастап. 
А н а р . Аға, байқаймын, сіз өте... өте жақсы адамсыз. 

Мен сізді Алматыда ипподромда көргенде-ақ ұнатып қал-
ған мын. Сіз күштісіз... 

Б о з т а й л а қ  (қысыла ұялып). Жақсы екенімді қайдан 
біл дің, түйеден түскендей қылық жасадың-ау, айнам. 

А н а р . Правда! Вы очень хороший человек. Сондай тө-
зім ді, ақылды адам секілдісіз. Бағанағы арыстан ашуы ңыз... 
жер сілкіндірді. Маған сіз өлмейтін секілдісіз. Сіз үл кен 
бір... великий академик секілдісіз. Тек қана қара костюм, 
қара галстук, ақ көйлек, кең бір аудитория, биік кафедра ке-
рек. (Көзін жұмып). Əне... əне сіз қолыңызды сермеп лек-
ция оқып тұрсыз, шашыңыз бурыл, көзіңіздің алдында ақыл 
ұйы ған, мені ымдап шақырдыңыз, мен сізге қарай ұшып келе 
жат қан секілдімін, бірақ сіз алыстай бересіз, көзімді ашып 
жі бер сем... көзімді ашып жіберсем... сіз мұнда отырсыз. Ах, 
как жаль! Көзімді бекер аштым. 

Ж а н . Анар, өлгім келеді дейді, сіздің ше, Бозаға!
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Қ а р л ы ғ а ш . Құдай сақтасын, не дейді, өлгені несі... 
Д у л а т . Ішіп алсам менің де өлгім келеді, əкесінің ау зын 

өліп-ақ қалмаған екенмін. Жұмыс... жұмыс, не көрдім мен, 
айтыңдаршы, не көрдім!

Б о з т а й л а қ . Қызынба! Мен не көріппін, неге болсын 
қа на ғат, тоқтам керек. Өлуге қол тимейді, шынын айт қан-
да. Балаларымды кім асырайды. Қарлығаштың күні не бо-
лар еді, əрине, мал бағатын кісі табылар. Рас айтасың Ду лат, 
сендер еш нəрсе көрген жоқсыңдар. (Күрсінеді). Біз құ сап 
жа лаң аяқ, жалаң бас – қысы-жазы жұмыс істеп, құй рық та-
рың ды өгіз, қарындарыңды қарамық тескен жоқ. Таң бозы-
нан сирақтарыңнан жұлып алып, қамшының астына алып 
ма сақ тердірген жоқ. Таңдайыңа тастап жіберген екі-үш дəн-
ді ұртыңнан қысып тұрып, өңештеріңнен суырып ал ған жоқ. 
Зарлаған баланың, қарғанған қатынның даусын ес ті ме дің-
дер. (Қатты кейиді). Енді мынау... енді мынау шыбық тимей 
шыңқ етіп жүргендерің. 

Қ а р л ы ғ а ш . Бозтайлақ ішіп алса Қаражан ағасы се-
кіл ді ақыл айтады. 

Б о з т а й л а қ . Ішкен соң əйтеуір ақылды болсаң да ақы-
мақ атанасың. Бригəдір сөзінің бəрін теріс дей алмаймын. 
Ол кісіде өз ісіне деген таза да, тұрпайы сүйіспеншілік бар. 

Д у л а т . Менің білуімше, өз құлқынының құлы. Ойлаған 
ойын шиелеп, қазықбау шалып тастайды, тауып көр кө ке йін-
де гі сін. 

А н а р . Ойлаған ойдың жұмбақты болуы жаман қасиет 
емес. Ұлы істер əрқашанда жұмбақты күйде жасалады. Сіз 
ме нің сұрағыма жауап бермедіңіз ғой, аға. Кейде ыза бол ға-
ны ңыз да, жалыққаныңызда өлгіңіз келе ме? Жан ішіп алса, 
«осы сен не ойлайсың» деп шыға келеді, ал сіз не ойлайсыз? 
Тек жылқыларды ғана ма?

Б о з т а й л а қ . Жылқыларды ғана десем, қателеспес 
едім. Өйткені сол жылқының ар жағынан бүкіл əлемді көрер 
едім. 

А н а р  (шошына). Это же ужасная мысль. Неужели, сіз-
дің арман-қиялыңыз жоқ, болашақтан үмітсізсіз. Бірақ, мен 
сізді құптаймын, əрі аяймын. Өз басым еш нəрсе ой ла ғым 
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кел мей ді. Ойласам болды, құлағым шыңылдап, шар шап қа-
ла мын. Адам неғұрлым ессіз жүрсе, соғұрлым өзін ба қыт ты 
сезінер. Айтыңызшы, аға, өміріңізді несімен қы зық ты деп 
ойлайсыз?

Б о з т а й л а қ  (ойлана)... Ым-м, несімен дейсің бе? Шы-
ным ды айтсам бұл жөнінде мықтап ойланбаған екенмін. 
Мүм кін, туған жердің топырағын басып, тірі жүруіммен қы-
зық шығар. Тек өмір сүруден қорқатын адамдар ғана ер те ңі-
не күмəнмен қарайды. Арман, мақсат, махаббат деп ке ңір-
дек жыртып айғайлайсыңдар, ал өздерің осындай қа сиет ті 
ұғымдар үшін күресе білмейсіңдер. Менің тү сі ні гім де, қан-
дай да болмасын арман мен махаббат еңбек нəтижесінде 
ғана жүзеге аспақ. Айталық, мен бала кезімде жылқышы бо-
ламын деп армандағам жоқ. Бірақ, жиырма жылдық еңбек, 
осынау қарапайым да қасиетті кəсібіме деген ұлы сү йіс пен-
ші лі гім ді арттырады. (Орнынан тұра береді). Ал, махаббат 
деген, са  йып келгенде... қыз бен жігіттің бір-біріне үз ді ге қа-
ра уы емес, екі жастың бір мақсатқа бірігіп қарауы еке нін мен 
айтпасам да білетін шығарсыздар. Міне, махаббат та, өмір 
де, бақыт та мына Қарлығаштың құрсағында. (Əйе лі нің ішін 
сипайды). Жарық дүниеге тағы бір құлын келсе – одан қы-
зық ғұмыр бар ма... Өздерің отыра беріңдер, мен Ар да кү рең-
ді көмуге кеттім. 

Күрегін алып кете береді. Қарлығаш белін ұстай ол да ор-
нынан əрең тұрып, киіз үйге беттейді. 

Қ а р л ы ғ а ш . Анар, айналайын, ішіп болған соң ыдыс-
аяқты жуып, жия сал. 

А н а р  (қуанып). Мақұл, апай, мақұл. 

Қалған үшеуі қалған арақты бөліп құйып алады. Анда-
санда алыстан, тым алыстан жылқының кісінегені естіледі. 

Ж а н . Сонымен, Анардың тау мен тастан қайтпаған пі-
кі рі осымен екінші рет соққыға ұшырады: көше сыпырушы 
мен Бозекеңнен... 
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А н а р . Рас, бірақ, бұл кісілердің ойы сенікі секілді 
оқып-жаттаумен, не болмаса əлдекімнен ұрлаумен емес, таза 
да тəкаппар өз санасынан туындаған пікір. Артық айтсам ке-
шір, əрине, екеуміз бір есептен попугайға ұқсаңқыраймыз. 
Ал попугай ойлап сөйлемейді ғой, үйреткенді сөйлейді. 

Ж а н  (қызарақтап). Мысалың жақсы десек те, ликбез 
тұ сын да айтылса календарь беттеріне жазылып қалар еді. 

Д у л а т  (қолына стаканды алып). Осы шіркіннің аты 
дұ рыс емес, сондықтан көп ішеміз. Аузымызға апарамыз да 
«ары ақ, ары ақ» дейміз «бері ақ» десек қой, тарта ішер ме 
едік. Түн жамылып отырып ағымнан жарылсам, Бозағам бол-
маса бая ғы да екі қолымды төбеме қойып, ит мініп, ирек қа-
шы лап кетер ме едім. Сондықтан, осы тосты Бозағам секілді 
ортамызда елеусіз жүрген асыл азаматтар үшін ішейік... 

Ж а н  (шын қуанып, Дулаттың бетінен сүйіп алады). Иə, 
Бозекеңнің саулығы үшін. 

А н а р . Кімнің арағын ішсе, соны мақтайтын əдет қа-
лып тас ты қазір. Ендеше мен дабырламай, қызыл сөзді за-
кускаламай, ол кісінің барған сайын маған ұнай бастағанын 
ішім нен айтып, үндемей іше берейін. 

Ішеді де, стаканды лақтырып жібереді, тасқа соғылып сы-
нады. Сосын өзі орнынан қарғып тұрып кетеді. 

Ж а н . Мынау жынданған шығар. 
Д у л а т . Байқаймын, оқымай-ақ осы қарындастың қо са-

ғын да жүре берсем, кез келген совхоз директорынан сауатты 
болатын сияқтымын. 

Ж а н  (мойындай). Көп білетіні рас... 
А н а р  (бұл сөзді естіп қалып қайта келеді). Сондықтан 

да көп қателеседі дейсің ғой... Ой, ұйқым келе бастады. 
Апай, оу апай?

Үйден Қарлығаш шығады. 

Қ а р л ы ғ а ш . О, не қызым?
А н а р . Жатып демалайын деп едім. 
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Қ а р л ы ғ а ш . Жата ғой, құлыным. Мына екі жігітке да-
ла ға салып берейін төсекті. Күн ашық қой. Сен менің қа сы ма 
жат. 

А н а р . Мен де далаға жатайын ба?
Қ а р л ы ғ а ш . Төсек-орын жетпейді ғой, көшіп-қонуға 

же ңіл болсын деп аз алып шығамыз. 
А н а р . Мынау екеуінің ортасына жатамын. 
Қ а р л ы ғ а ш  (таңдана). Өзің біл... 
Д у л а т  (ырсия күліп). Бірің қорықсаң мына жағыма, бі-

рің қорықсаң мына жағыма жат деп тұр-ау қарындас... Бай-
қай мын, Жан жалықтырған шығар жəне сосиска жеп, лимо-
над ішіп өскен еркекте не қуат бар дейсің. Байтал үй ре тіп, 
əбден сарсаптанған сары тақымнан... 

Қ а р л ы ғ а ш  (зекіп). Жə, болды! Ауыз өзімдікі деп бал-
пылдай берме. (Өзінен-өзі күбірлеп). Осы қыз еркек-шора 
болып жүрмесін, бетім-ау, не боп барамыз, не боп барамыз. 

Төсек салады. Анар шешінбестен көрпенің астына сүң-
ги ді. Көңілді. 

А н а р . Странно! Мына көрпеден қымыздың иісі шы ғады. 
Д у л а т . Қымыздың иісі деген сөз, менің иісім деген сөз. 

(Дулат оттың шаласын ысыра түседі). Шіркін, дү ние де гі 
рақат нəрсе отқа талтайып отырып, шұлғау кептіру, те ме кі 
шегу, не төстік қақтап жеу. Қай-қайдағы есіңе түсіп, өт кен 
өміріңнің көлеңкелі жағы көз алдыңа елестейді. 

Ж а н  (темекі тұтатып). Неге көлеңкелі жағы?.. Мə се-
лен, мен өз өміріме ешқашан өкінбеймін. Егер тағы бір ғұ-
мыр берсе, сөз жоқ, осы өмірімді қайталар едім. 

А н а р  (жастықтан басын жұлып алып). Врешь?! Да, 
да өтірік айтасың. Детдомда өткен жетімдік өміріңді тіпті де 
қайталағың келмейді. 

Ж а н . Ендеше, оқымаған оқымысты қыз, адам жанын 
шыж ғы ра тын шындықтан, адам жанын жақсылыққа бастай-
тын – өтірік артық. 

А н а р . Олай болса – оқи алмаған Дулатты алдау үшін 
оқып жүр екенсің ғой. 
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Орнынан тұрып, шылым тұтатады. 

Д у л а т . Жалғыз өзім жайлаудан ауылға қымыз əкетіп 
бара жатып ойлаймын: əркім өз баласының оқығанын, білім 
ал ға нын жөн санайды емес пе? Сондықтан да он жыл ты-
раштанып оқытады. Сонау ит арқасы қияннан атының ар-
тына мінгестіріп келіп, мінгестіріп қайтады... Өйткені, олар 
са уат сыз дық тан талай таяқ жеген. Көресіңдер əлі, енді он 
жылдан ке йін малды дипломмен бағады. Қазірдің өзінде зоо-
тех ник тер дің санитарлық жұмыс атқара бастағаны бар. Ал-
ға шын да мен бір отар қой алдым. Үш жыл əуреленіп тастап 
кет тім. Неге дейсіз ғой? Мен сол қойды алпыстағы Əшімхан 
деген сауатсыз шалдан артық баға алмадым. Мен жүз қойдан 
жүз қозыны əрең аламын, ал ол жүзінен жүз елуді ойнап жү-
ріп өсіреді. Қызық əйтеуір... Тағы ойлаймын: Əулетті ма ман-
дық дегенге өзгеріс енгізсе, айталық менің əулетім өне бойы 
малшы болған екен, қолымнан келсе ғалым болып кө ре йін, 
ал қаладағы гитара асынып жүргендер бір уақ мал ба ғып 
көрсін... 

Ж а н . Бұл мəселенің бір-ақ жағы ғой. Оқимын деген 
адам ға кедергі жоқ. Талабы, таланты бар бала, тіпті жерде 
қалмаған. 

А н а р . Бұл тек принципінде ғана, іс жүзінде олай емес. 
Ж а н . Ендеше сен неге оқымай жүрсің?
А н а р . Менің жөнім бір басқа. Папамның күндіз-түні 

оқуы – менің жүрегімді айнытты. Мені папам кез келген инс-
ти тут қа түсіре алады – сондықтан қадірі жоқ оқудың.

Киіз үйден Қарлығаштың даусы шығады. 

Қ а р л ы ғ а ш . Əлі дауласып отырсыңдар ма, сөз шір кін-
де түп бар ма, тəйірі, дем алсаңдаршы. Ертең күн жа уа ды-ау 
деймін. Қарақұс қайта-қайта кісіней береді. 

Қарақұс шақырады. Түн. Жұлдыздар. Əлдеқайдан түн 
түн ді гін тілгілеп, тағы да жылқы кісінейді. 
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Д у л а т  (елегізіп). Апыр-ай, боз айғыр үйірінен адасып 
қалды ма, қайта-қайта кісіней берді ғой. (Дулат бос ста кан-
дар ға тағы да толтыра арақ құяды). Ал, кəне, сен дер дің 
өр мек ші нің торындай бытысқан сөздеріңнің құрметіне алып 
қоя йық. Мұндай бір-біріңді жеп қоятын қасқыр сөз айт қан-
нан, жалғыз өзің мың жылқы баққаның əлдеқайда ра қат 
шығар. 

А н а р . Осы тойғаным да жетеді, өздерің іше беріңдер. 
Ж а н . Бұл сіз үшін ұлы жаңалық болды. 
Д у л а т . Тойған соң тоқтының еті топырақ татиды деген 

осы. 
А н а р . Енді сендермен сөйлессем, аузым қисайсын. (Тө-

сек ке барып қайта жатады).

Дулат пен Жан қызады. 

Д у л а т . Алтай қазақтарында бейуақытта от басында 
отыр ған адам шынын айтуы керек, – деген аталы сөз бар. 
Давайте, темірдің тотындай жаныңды жеп жүрген ойларды 
ор та ға салып, ағымыздан жарылайық. Айталық, кейде, кей-
де емес-ау, адамдар неге бір-бірін алдауға əуес, неге бірін-
бірі бағынышты етуге əуес. 

Ж а н . Алдау бар жерде – ақиқат болмайды, əрине... Об-
ло мовшылар біздің арамызда əлі де бары рас. 

А н а р  (басын көтеріп). Əне, от басында отыр ғой, мы-
салды алыстан іздеудің қажеті жоқ. 

Ж а н  (шамданып). Мүмкін, жылы бүркеніп жатқан шы-
ғар. Обломовтың цивилизацияланған жаңа формасы. 

А н а р  (күліп). Хорошо, мен – формасы, сен – со дер жа-
ниесі. 

Д у л а т  (киліге түседі). Ай-ай, Алматы жетпегендей, 
Ал тай ға келіп дауласпаңдаршы. Мен сендерге бір қызық ай-
тайын. Біздің ауылда екі итке ас бөліп бере алмайтын Са-
быр деген қойшының кассада он мың сом ақшасы бар. Ал 
үй іші болып, жиюлы тұрған төсек кірлеп, тозып қалады деп 
бір-бір тонға оранып жерге жата кетеді. Ал, не өздерінің, не 
ба ла ла ры ның үстінде жөні түзу киімі жоқ. Ауыз жарытып ас 
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ішкенін тағы көргенім жоқ. Тапқан-таянғанын Қа ра бай дай 
жинай береді, жинай береді, жинай береді. 

А н а р . Ондайлар қалада да бар. 
Ж а н  (ыза болып). Осының бəрін несіне жиып-теріп сөз 

қы лып отырсыңдар. Бүгінде бүкіл əлемнің тынысы отқа күй-
ген терідей бырысып отырғанда – қайдағы бір ақша, атақ құ-
мар лық секілді көр-жерді сөз етесіңдер. Қазіргі ұлы ше ру лі 
жорықтың шаңын ғана жұтып қалатын ұсақ-түйек бұлар. 

А н а р . Бұл сенің «жыландарды көздің қарашығындай 
сақ та йық» деген проблемалық мақалаңнан құндырақ шығар. 
(Шы лым тартады). Айталық, əлемдегі үлкенді-кішілі оқи-
ға ны ақшадан еш уақытта бөліп қарауға болмайды. 

Д у л а т . Ақша, атаққұмарлық, озбырлық пен даңқ де-
ген дер ді – əлемдегі əлектен ешбір бөліп-жарып қарауға бол-
майды деген пікірге қосыламын. Жасыратыны жоқ, осы күні 
кім нің сүйеушісі бар – сол бақытты, сол мықты. Ал, бірлі-
жарым жақсылықтың өзі қарызға жасалатын секілді. 

Осы кезде қолында күрегі бар Бозтайлақ көрінеді. Жүзі 
сынық, əлденеге қапалы, қатулы. Əбден шаршаған сыңайда. 

А н а р  (төсектен атыл тұрып). Шаршадыңыз ба, аға?
Б о з т а й л а қ . Шаршадым, аиналайын. Немене əлі дау-

ла сып отырсыңдар ма? Бедеу сөзді безендіргеннен не тү се ді. 
Егер ұйқыларың келмесе, таңғы кештің қамын жасай бер-
сең дер ші. 

Ж а н . Бозеке, мыналар айтады: «Жақсылық тек қарызға 
жасалады», – дейді, сол рас па?

Б о з т а й л а қ . Əй, Жан-ай, екі жыл болды қыр со ңым-
нан қалмай сұрақ қойып келесің. Соныңнан бір нəрсе шық са 
дұрыс-ау. Қарызға болса да біреуге біреудің қол ұшын беріп, 
жақсылық жасағанына не жетсін... (ойланып) жақ сы лық 
дедіңдер-ау. Менің бір немере інім бар деп ес ти тін мін. Со-
ғыс кезінде балалар үйіне тапсырылып кетсе керек. Ал дың-
ғы жылы іздеу салып, соған ұқсайтын біреудің ад ре сін та уып 
алдым. Тауып алсам да өзін əлі көргем жоқ, студент деген 
соң əр жылдың екі мезгілінде – Жеңіс күні мен  ноябрь  де 
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ақша салып тұрамын. Бірақ, кімнен екенін əлі айтқан емес-
пін. Кейде ойлаймын, мен кімге жақсылық жасап жүр  мін – 
мүмкін нағыз ұл шығар, мүмкін мені алдап жүр ген на ғыз 
ұры шығар... Əлде маған үш қайнаса сорпасы қо сыл май тын 
бөтен біреу ме... Қалай болғанда да қасқырға емес, адам ға 
жақсылық жасап жүргенім анық еді. Ал, оның өте уін өмір 
бақида іздемеймін. 

А н а р  (селк етіп, шошына). Ей, Жан... ты... 
Ж а н . Жап аузыңды! (Анарға тап береді де, тұрып қа-

ла ды). Кешіріңіздер, мен қазір, мен қазір... Қызып қалсам 
керек. 

Шеткерірек сытылып шығады. Анар үндемеген қалпы тө-
сек ке қайта беттейді. Дулат ештеңеден хабары жоқтай мыж-
мыж болып отыр. 

А н а р . Кешіріңіз, аға, Жан, шынында да, масайып кет-
кен секілді. (Тас бүркеніп жатып қалады).

Д у л а т . Менің пірімсіз ғой, Боз-аға! (Құшақтайды). 
Шо қы ның басындағы тоқымдай бұлтты көрдіңіз бе, содан 
қор қа мын. Осы қазір көшіп кетсек қайтеді?

Б о з т а й л а қ  (күле арқасынан қағып). Мастығыңа кө-
рін сін, пір тұтқан ағаңды араққа айырбастап алмасаң болды. 
Ештеңе етпес, қараңғыда қайда барамыз. Ертең ерте тұра 
ал сақ, сол да олжа. Сенделе бермей жатыңдар, ұйқыларың 
қан бай ды. 

Д у л а т . Əйтеуір, мəңгі ұйықтайтын болған соң, қазір аз 
ұйықтаған лəзім ғой. 

Бозтайлақ киіз үйге кіріп кетеді. Дулат от басында шұл-
ға уын кептіріп отыр. Анарда үн жоқ жатыр. Жан жалғыз өзі 
ойда отыр. 

Ж а н  (өз-өзіне). Рас, осы кісі болмасын! Жақсы адам-
дар жанымызда жүр деп қаншама рет айқайладым, қаншама 
рет күнгейлі өмір үшін күресіп жүрген адамдардың ар-на-
мы сын қорғап, Анармен айтысып, тартыстым. Бірақ, мен 
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олармен дауласып тұрғанда екінші бір ой жылтыңдап маза-
лайтын: са ған кім жақсылық жасады, сен кімге?.. Иə, мен 
біл мей мін, біздің заманымыз тіпті де Анар ойлағандай бы-
лы ғып жатпағанын, арамызда небір асқақ адам барын, олар-
ды күн өткен сайын уақыт-төрешінің көрсетіп беретінін. Ал 
олардың жинап-теріп алған мысалдары тіпті де кө кей кес ті 
проблемалар емес, кең дүниедегі кемтарлықтың болмай тұр-
май ты ны секілді, ұлы көш шеруіне тосқауыл бола алмай-
тын – уақ-түйектер. Əкелер рухы айтатын: «егер өзі ауру 
болса – бү кіл əлемді ауру деп, аяғын етігі қысқанға дү ние-
де гі жақ сы лық ты тəрк ететін, қоғамның бар қол жеткен та-
бы сын тас пен бастырып, ілеуде бір шаң беретін кем-кетікті 
тіл ге тиек ету – шын азаматтың пиғылы емес. Олармен ымы-
ра ға кел мей күресу керек...» 

Енді ғана білдім, менің мылжыңдаған мың сөзімнен 
Бозе кең нің үндемей, адал көңіл, ақ ниетпен жасаған бір ісі 
озық екен. Маған əр жылдың жеңіс күні ақша жолдайтын – 
білмеймін, көрмеген туысым осы кісі екеніне күмəнім қал-
ма ды. Иə, иə, ол осы кісі! Қазір жүгіріп барып аяғына жы-
ғыл сам, шынымды айтсам ба екен жо-жоқ, ертең басқа жерге 
көшіп барған соң асықпай отырып айтып берейін. «Тас бұ-
лақ тың» адамды арам ниеттен арылтатын киесі бары рас-
ау. Неге мен бұған дейін өзімнің кім жəне қайдан шы ғып, 
қай дан пайда болғанымды ой таразысына сал ма ған мын. 
Анар дың, Аликтің, Қаражанның, Боз-ағам мен Ду лат тың кім 
екені белгілі, ал жұртқа жұлқынып ақыл айтқыш өзім кім-
мін? Жақсы мен жаманның, өлі мен тірінің екі ортасында 
бей та рап ғұмыр кешкен төменгі балкондағы ин тел ли гент тің 
тір лі гін қайталамас үшін не істеуім керек?

Басын ұстап, төмен қарап отырған Жанның жанына тəл ті-
рек тей басып Дулат келеді. 

Д у л а т . Ей, Жан, жүр, мынау төбенің басына шы ға йық. 
Егер осы төбенің басына шықсақ, анау ұшар басын ап пақ 
бұлт тұмшалап жатқан Мұз тауы көрінеді. Əрине, кез кел-
ген адамға емес – ешкімге қиянат жасамаған, ар-ожданы таза 
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адам ға ғана бұлт қақ айырлады да, жарқ етіп ақ арудай дида-
рын ашады. Ал, Мұз тауын көрген адам мəңгі бақытты өмір 
сү ре ді екен. Бозекең де, мен де жылда қараймыз, көз сатып, 
бі рақ көрген емеспіз. Аппақ бұлт шөгеді де жатады... Жүр! 
(Жан ның қолынан тартқылайды).

Ж а н  (орнынан тұрып). Олай болса, Анарды да ертіп 
ала йық. 

Д у л а т (қолын бір сілтеп). Ой, ол қыз Мұз тауынсыз-ақ 
ба қыт ты көрінеді ғой. 

Дулат Жанды құшақтаған күйі тауға тырмысады. Өзі да-
рылдап өлең айтады. 

Дүние, қудым сені он жасымнан,
Тартады денем ауыр қорғасыннан. 
Үстінен су төгілмес кербез кері,
Танады ол да бір күн жорғасынан, ей-ей жорғасынан 

Мына таудың үстіне шықсақ, ойлаған мақсатымызға же-
те міз. Бұл – мақсат тауы. 

Ж а н . Маған осы мақсат тауы барған сайын биіктеп бара 
жатқандай. Осының өзі əр ғасыр, əр жылда қырылған адам-
дар дың обасы емес пе?

Д у л а т . Оттама! «Тасбұлақта» ешкімнің моласы жоқ!

Екеуі тырмысып таудың басына шығады. Əбден шар ша-
ған. Буындары дір-дір етеді. Көз сата Мұз тауына ұзақ қа рай-
ды. Бірақ көрінбейді. 

Д у л а т . Көрінбейді. Бұлт басып жатыр. Биік мансап – 
биік жартас! Мен сенің үстіңде тұрмын. Ура! (Тауды теп кі-
леп, айғайлайды).

Ж а н  (толқып). Не деген қажырлы да қайғылы адам де-
ген!

Д у л а т . Қажырлы болғандықтан да – қайғылы! – дейтін 
Бозағам. Келші, келші, достым, рақаттанып бір күлейік... 
Ха-ха-ха... (Тауды жаңғыртып күледі).
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Д у л а т . Келші, достым, еңіреп тұрып жылайық! (Жы-
лай ды). Дулат сол қалпымен құлап түседі де, Жан оның ба-
сын құшақтап, тізерлей отырады. 

Ж а н . Бейне бір соғыстағыдай. Сен жараландың. Мен 
се нің аузыңа су тамызып отырмын. Жау анталап келеді. Бі-
рақ, жолдасты тастап кетуге болмайды. Міне, мен тым жа-
қын дап қалған Қаражан, Төменгі балкондағы интеллигент, 
Алик тер мен атыстым: тра-тра-та... Əкем үшін, Дулат үшін, 
балалар үйінде өскен жетім балалар мен жасына жетпей 
шашы ағарған жесір əйел үшін, алға! Ура! (Алға ұмтылып 
барып, аузын ашқан күйі тұрып қалады). Бəрі де жастық 
пен мастықтың желігі. Жау жоқ, қазір, тек дау бар. Адам мен 
адам ның, система мен системаның, жаман мен жақсының, ақ 
пен қараның... (Алақанын жайып, көрермендерге қарайды). 
Ұсақ тап, ұйықтап бара жатқан жоқпыз ба? Қайда, бүгінгі 
күн нің Данкосы мен Павка Корчагині! Қайда бүгінгі күннің 
Сə ке ні мен Мəншүгі? Қайда? Қайда Данконың жүрегінен та-
ра ған найзағай алдындағы көкшіл ұшқындар! Қайда?!

Сахна қараңғыланады да, Данко, П.Корчагин, Сəкен, Мəн-
шүк тер елес береді. Əрқайсысы қысқаша монолог айтады. 

І. Д а н к о . Жұртты қараңғы қапастан алып шығу үшін 
əркім өз жүрегін жұлып алудың қажеті жоқ. Өйткені, қа зір 
ондай қараңғы қапас та жоқ. Халықты қазір адастырмай алып 
жүретін бір-ақ жол бар, ол бүкіл жер бетіндегі бейбітшілік. 
Ендеше, бейбіт өмірдің ақ көгершінін сақтаңдар! (Жоғалады).

ІІ. П а в к а  К о р ч а г и н . Əлемдегі қияметті көру үшін 
көздің шырадай жанып тұруы жеткіліксіз. Тегінде со қыр лар 
көрмей жасаған бірде-бір жаманат жоқ. Əлемді астан-кестен 
еткен қанды қол, əдетте, жүз процент жанары бар, дені сау 
адамдар. Ендеше, жанында жүрген жақсы адамды, жү рек-
пен сезіп, көңілмен көргенде ғана таба аласың. Ер еке нің ді 
білейін, жақсының жақсылығын мадақтаудан қорықпашы!

ІІІ. С ə к е н . Бұл дүниенің үзірі – сұлулық. Жан сұ лу-
лы ғы, тəн сұлулығы. Менің үзеңгілестерім барлық саналы 
өмі рін күн нұрымен таласқан сұлулықтың ұлы құт қа на сын 
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жа сау ға сарп етті. Ал, сол аға ұрпақтың қанына айырбастап 
ал ған сұлу өмірге қол көтергендер екі дүниеде де оңбайды. 
Ер екеніңді білейін, сұлулықты көздің қарашығындай сақ та-
шы! (Жоғалады).

ІV. М ə н ш ү к . Жастық – ақыл айтуға емес, ақыл тың дай-
тын шақ. Біздің ерлігіміз еріккеннен жасалған жоқ, сон дық-
тан батыр атану үшін атысып-шабыстың қажеті жоқ. Əр  кім 
өз ісінің батыры атанса, бұдан асқан ерлік бар ма? Қыз дар 
үшін ең сұмдық нəрсе – жар құшағын көре алмай қыр шын 
кету дер едім. Одан басқа өкінішім жоқ, қайтейін, бə рі не де 
со ғыс кінəлі. Ер екендеріңді білейін, қыз деген қыз ғал дақ ты 
мезгілсіз үзбеңдерші! (Жоғалады).

Қап-қара бұлт басқан аспаннан көкшіл ұшқындар қы лау-
лай ды. Оны Жан ұстап аламын деп əуреленіп жүр. 

Ж а н  (тауды жаңғырықтырып). Найзағай алдында пай-
да болатын көкшіл ұшқындар Данконың жүрегінен жара-
лып ты. 

Төртінші сурет

Түн. Аспан бұлтты. Баяғы киіз үй. Жер ошақтағы от өлім-
сі рей жанады. Анар қаперсіз ұйықтап жатыр. 

Анардың түсі. Аппақ киіз үй. Сол киіз үйді қаладағы 
дос тары қолында бір-бір пышақ, тілгілеп жатыр. Бозтайлақ 
олармен қарсыласып жүр. Баяғыдағы Ұзынтұра жігіт қо лын-
да ғы пышағымен жылқышыға жақындай түседі. Бозтайлақ 
қас қа йып қарсы жүреді. Өзіне сермелген қос жүзді қан жар-
ды ұстаған күйі жігіттің қолынан жұлып алады, жым қы-
рып ұстап тұрады. Жұдырығы дірілейді. Қанжарды ұс та ған 
қолдан шып-шып қан шығады. Қанжарды лақтырып жі бе ре-
ді. Жарық тек қана Бозтайлақтың қолына түседі. Ала қа нын 
ашқанда қып-қызыл қан ұйып тұрады. 

А н а р  (ұйқысынан шошып оянып). Жан!.. Жан, где ты? 
(Жү гі ріп, жан-жақтан іздеп кетеді).
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Күн күркірі күшейе түседі. Найзағай ойнайды. Тау қақ 
ай рыл ған дай болады да, көшкін құлағаны білінеді. Қос тан 
қар ғып Бозтайлақ шығады. Енді бір жақтан жүгіріп Дулат 
пен Жан келеді. Үйден Қарлығаш та шығады. 

Б о з т а й л а қ . Жылқылар қайда, жылқылар! 
Ж а н . Анар да жоқ. (Дауыстап шақырады). Ана-а-ар!
Д у л а т . Тура отыз минуттың ішінде көшкіннің өтінен 

қыр  ға көшіп алмасақ, быт-шытымызды шығарып таптап өте ді. 
Б о з т а й л а қ . Дулат, Жан екеуің үйді тез жығып, анау 

текше тастың үстіне шығарыңдар. Əй, Қарлығаш, ең керек 
деген дүниеңді буып-түйіп ал да, тырмыса бер тауға таман. 
Тұрма! Ал, мен жылқыларға кеттім. 

Бозтайлақ тас-түйін аттанады. 

Қ а р л ы ғ а ш  (оны-мұнысын жинастырып). А, Құ дай, 
сақтай гөр! Кеше көшіп алғанымыз дұрыс еді. Түбі тыныш 
болғай, түбі тыныш болғай. Қаражанның қарғысына жо лық-
ты ра көрме, Алла тағала. 

Найзағай ойнап, күн күркірейді. Қарлығаш оны-мұны 
заттарын жинастырып жүр. Дулат пен Жан киіз үйді жы ғып, 
арпалысуда. Осы кезде бірсін-бірсін бұршақ жауа бастайды. 
Ала са пыран қимыл. Анда-санда Дулаттың Жанға тебіне ай-
қай лап ұрысқаны естіледі. 

Д у л а т .  Əй, қаланың колбасасын жеп өскен, та ба ны-
ның бүрі жоқ, бос белбеу! Етегіңе сүрінбей көтер! Тарт жел 
бау дың мына жағын! Əбден даярға маяр боп үй рен ген сің дер. 
Қарлығаш жеңеше, сіз жүре беріңіз. Дүние боқты қай те сіз... 
Анда-санда қараңдаған Анардың сүлдесін көреміз. Ада сып 
жүр. 

А н а р . Жан! Бозтайлақ аға! Дулат!

Шырқыраған жылқылардың даусы естіледі. Құлын кі сі-
ней ді. Найзағай ойнап, күн күркіреп тұр. Осы сəтте жыл қы-
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лар ды қырға қарай дүркірете қуған Бозтайлақтың үнін ес-
тиміз. 

Б о з т а й л а қ . Ақсарбас! Сақтай гөр! Құлындарды сақ-
тай гөр, Тəңірім! Құлындарды сақта!

Тағы да түн түндігін əлсіз тілгілеп шың-шыңдаған Анар-
дың айғайы естіледі. 

А н а р . Ма-ма-а!
Б о з т а й л а қ  (елегізіп, тың тыңдайды). Апыр-ай, бі-

реу дің даусы естілгендей болады ғой. 

Дауыс, қыз даусы қайта қайталанады. 

Б о з т а й л а қ . Құдай-ау, мынау Анардың үні ғой. (Өзі 
қа йы ра айғайлайды). Ан-ар!

Əбден суға малшынып, əр жері жыртылған көйлегі аға-
раң дап Анар көрінеді. 

Б о з т а й л а қ  (ұмтылып). Анар, қалқам, мен мұн да мын! 
А н а р . Бозтайлақ аға! (Қыз ес-түссіз жылқышының құ-

ша ғы на құлайды).

Əбден су өтіп, əлсіреген, тоңған Анарды бауырына алып, 
қарағайдың түбінде отырған жылқышыны көреміз. 

Б о з т а й л а қ . Айналайын-ау, үйден қалай адасып кет-
тің. Мал қуамыз деп жүріп, жанымыздан айрылып қала жаз-
да дық. 

А н а р  (дір-дір етіп). Мен Жан мен Дулатты іздеп шық-
қан мын. Таба алмадым. 

Б о з т а й л а қ . Олар үйде, төбенің басында ұйықтап қа-
лып ты. Түндегі көк мойынның буы қоя ма... 

А н а р  (жылқышының қойнына тығыла түсіп, аюдың 
табанындай алақанын сипайды). Сіз болмағанда, сіздің мы-
нау қарулы қолыңыз болмағанда адасып өледі екенмін, аға!
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Б о з т а й л а қ  (Анардың шашының, бетінің суын сүр-
тіп). Қой, қалқам. Өлімді аузыңа ала көрме. Ешкімнің қан-
жы ға сын да байлап жүрген артық жаны жоқ. Құлын екеш 
құ лын ға да жан керек. Əлгінде мен айдағанда ойдан қырға 
қа рай жосылғанын көрсең жануарлардың. 

А н а р . Ендеше, сол жалғыз жаныңызды жалау қы лып, 
неге от пен суға сала бересіз. Айтыңызшы, жаныңызды мал-
дың садағасы жасағанда шыққан биігіңіз, алған сы йы ңыз, 
кəне! Айтыңызшы, сіздің осынау иен тау, дүлей ормандағы 
ес сіз ерліктеріңізге кім куə, кім көріп отыр, кім бағалап, кім-
дер ардақ тұтып отыр! Айтыңызшы, неге ғана анау сырты 
жүн, іші тезек хайуанның соңынан салпақтап жүрсіз? Боже 
мой, қайтіп қана шыдайсыз осыншалық итшілеген өмір ге... 
(Боз тай лақ тың кеудесіне басын қойып, солқылдап жылай-
ды). Мен сізді аяймын, Құдай үшін, тастаңызшы мынау қу-
ра ған құрықты! (Бозтайлақтың жанында жат қан құ рық-
ты алып, сындырмаққа əрекет жасайды).

Б о з т а й л а қ . Жоқ, қалқам! Сен ойлаған ит өмір емес 
бұл. Тар өмірден бар өмірге жүгіретіндер көп, ал бар өмірден 
тар өмірге келетіндер аз. Бұл малды біз бақпағанда аспаннан 
адам жауады дейсің бе? Ата кəсіпті тастап, қайда барамыз... 
Ер қанаты ат емес пе?

А н а р . Ата кəсіп, ата кəсіп... Ол кəсіптің керегі бары да 
бар, керегі жоғы да бар. Айтыңызшы, міне, найзағайлы түн-
нің астында отырсыз ғой, шыныңызды айтыңызшы, өмір-
ден не жақсылық көрдіңіз? Əкеңізден озған жеріңіз бар ма? 
Оз ға ны ңыз – он жылдықты бітіргеніңіз шығар. Ен де ше, екі 
ға сыр, үш ғасыр мыңғырған жылқыны білімсіз қа лай өсіріп 
келген? Сіз, қыл құйрықты өсіріп əлексіз, ғы лы ми-тех ни-
ка лық прогрестің адамдары өлтіріп əлек. Тым бол ма ған да 
Ардакүреңді алып қалуға шамаңыз келмеді. Дүниенің төрт 
бұрышында қандай сұмдықтар болып жатқанынан ха ба-
ры ңыз бар ма? Сіз мұнда жүрсіз, ал ауылды, ауданды бі-
реу көшіріп əкетсе де білмейсіз. Тіпті мұны да қойшы, бір 
жылда бір рет ойын-сауық, кино көре алдыңыз ба? Табан 
ет, маңдай теріңізбен тапқан ақшаңыздың игілігін көре ал-
ды ңыз ба? Қырым деген не? Рим деген не? Осыншалық 
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азып-тозуға, көзсіз патриотизмге бастайтын қандай күш?! 
Өті не мін сізден, кетіңізші мынау мəңгі мылқау таулардан, 
ке ті ңіз ші! Ардакүреңнің тағдырын қайталамай тұрғанда ке-
ті ңіз! (Бозтайлақтың жағасынан ұстап жұлқылайды).

Күн күркіреп, бұршақ жауып тұр. Тағы да найзағай ой-
найды. 

Б о з т а й л а қ . Жоқ! Жоқ! Кете алмаймын. Кететіндер 
кете берсін. Менің өмірім қиындығымен қызық. Немене еш-
те ме ні ойламай, жер шарының деміккен тынысын тыңдамай, 
елім нің, жерімнің амандығын тілемей, сағымдай бұлдырап 
мен жақындаған сайын жылыстай беретін шұғыла арма-
нымды сағынбай жүр дейсің бе? Дүниеде малшыдан ойшыл 
адам жоқ. Туған жердің əр қойнауында тірлігімізді біл ді-
ріп, түтін түтетіп отырсақ одан артық бақыт бар ма? Егер 
шы ным ды айтсам, мені мұнда жолдамамен жіберген еш кім 
жоқ, өз жүрегімнің əмірімен келдім. Жаңа сен атадан қал-
ған құтты құрықты сындырмаққа əрекеттендің, бірақ ша-
маң жетпеді. Жоқ, айнам, ол құрықты ғасырлар бойы еш кім 
сындыра алмаған жəне сындыра алмайды да! Мен оқ тан 
қы рыл ған, аштан қырылған адамды көрдім. Мен қай ғы жұ-
тып, қан құсқан қасіретті көрдім. Бірақ мен, сол аға ла ры-
мыз бен апаларымыздың өлім үңілген беті мен нұры тай-
ма  ған көзінен ертеңге – болашаққа деген сенімді, өз ісіне 
деген ризашылықты жəне көрген едім. Сенің де, менің де, 
анау қаладағы достарыңның да бақыт бағы – солардың қан 
мен терінен көктеген. Менің көкірегіме нұр боп тарап, жылу 
құяр ұлы күш бар. Ол – мынау. (Қойнынан бала-шағасының 
су ре тін алып көрсетеді). Иə, ол – осы! От пен оққа салатын 
да, от пен оқтың ортасынан алып шығатын да құдірет – осы! 
Осы! Осы менің барым да, арым да!

Айнам, адам өзгенің қадірін (даусын бəсеңдетіп) өзі ар-
қы лы түсінеді. Сен ақылды тентексің, тек өзіңді-өзің тым 
ерте жоғалтып алғансың. Сен күрес пен табиғаттан адасып 
қал ған сың. Еңбекке деген сүйіспеншілік сол, айналайын, ең-
бек тің термайданында туындамақ. Қалқам, сенің жа сың да 
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Мəн шүк пен Əлия қандай ерлік көрсетіп еді. Е-ей, сəу лем-
ай, біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді, деген осы-ау. 
Жал ғыз тілегім сол – сандырақ ойдың орманынан өзіңді-өзің 
із деп тауып ал. 

Күн күркірі күшейе түседі. Анар үнсіз ой үстінде отыр. 
Осы кезде қатты найзағай ойнап, Бозтайлақтар паналап 
отыр ған қарағайға жай түседі. Бозтайлақ Анарды құшағына 
ала жығылады. Бір сəт тыныштық. Жарық біртіндеп жан-
ған да жылқышының бауырында есеңгіреп жатқан Анар есін 
жияды. Бозтайлақтың құшағынан əрең босайды. Қа ра ғай-
дың бұтағы тиген Бозтайлақтың қарақұсы қанға бөккен.

 
Б о з т а й л а қ  (көзін ашып, ернін əрең қыбырлата сөй-

лей ді). Тимеңдерші, соймаңдаршы жас құлынды! Жас құ-
лын ды соймаңдар, адамдар! (Өледі).

А н а р . Боз-аға-а! 

Бүкіл тау жаңғырығады. Осы үнмен жағаласа шыр қы рай 
кісінеген құлынның, жас баланың даусы естіледі. 

ЭПИЛОГ

Бұлттар көшіп барады. Тауды таумен жалғаған кем пір қо-
сақ пайда болыпты. Дүние қызыл арайға бөленген. Ұйы ған 
тыныштық. Көгілдір таудың үстінде томпайып екі мола жа-
тыр. Бірінің басына ағашқа қағылып «Бозтайлақ», екін ші сі-
нің басына «Ардакүрең» деп жазылыпты, сайғақ ор на тыл ған. 
Жас қабірдің басында төрт адам тұр: Қарлығаштың қо лын-
да көтерген жас сəби, Жанның қолында күмістеген жү ген, 
Анарда гүл, Дулатта құрық бар. Олар үнсіз. Осы кезде ат тың 
дү бі рі естіліп, сахнаға Милиционер шығады. Дабырлап ты-
ныш тық ты бұза келеді. 

М и л и ц и о н е р  (тұрғандарға). Саламатсыздар ма? 
«Қа ра ғай» ауылдық Советінің учаскелік милиционері. (Та ны-
са ды, бірақ тұрғандар үндемейді). Ау, жолдастар! Сіздерге 
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не бол ған, өлік шығарып тұрғандай... Мен асығыспын. 
Сонау күн ші лік жерден бригадирлеріңіз Қаражан Құ ры-
ма сов тың арызы бойынша келіп тұрмын. Маған жылқыны 
етке тап сы ру ға қар сы лық білдіріп арам өлтірген, бригадир-
ге қол кө те ріп, тіл тигізген жылқышы азамат Боз тай лақ Та-
ңа та ров керек. Осы қа зір аудандық милиция бө лі мі не жет-
кі зу ге тиіс ті мін. (Тұр ған дар ға қарап). Азамат Та ңа та ров 
қай сы сы ңыз?

Бəрі үнсіз. Өз ойымен өзі тұр. Мұңды үнсіздікті Дулат 
бұзады. 

Д у л а т . Үлгере алмай қалдыңыз. Сізден бұрын алып 
кеткен... 

М и л и ц и о н е р  (шошына). Кім?!
Т ө р т е у і  б і р д е н :  Өлім! (Қолдарымен қабірді нұс-

қайды).

Милиционер абдырай сасқалақтап қалады да, бас киі мін 
алып, тізерлеп отыра кетеді. Тағы үнсіздік. Осы үнсіз дік ті 
«Əке!» – деп, баланың тауды жаңғырықтыра айқайлауы мен 
жас құлынның кісінегені бір сəтке тілгілеп өтеді. Əр қай сы-
сы ның монологы естіледі. 

Қ а р л ы ғ а ш . Ерім менің! Ардакүреңім, менің! Ар ғы-
ма ғым, менің! Екеуіңмен қоштасқым келмейді. Адал дық тың 
ала жібін аттармын ба? Майданда қаза болған ерін жарты ға-
сыр сарғая күткен ақ шашты аналардан ар тық пын ба? Бі лем, 
енді мен саған мəңгі бақида наздана еркелей алмаймын, құла 
шай мен сары қымызды сапыра құйып бере алмаймын, енді 
қайтіп аспанға атылған асаудың құлағынан басып тұ қыр-
тып, құйрығынан тартып тоқтатқаныңды көре алмаймын: 
енді қайтіп апай төсіңе басымды қойып, жүрегіңнің тулап 
соққанын ести алмаймын, жаным! Əзірше жата тұр... жал-
ғыз сы ра ма, тақымыңда Ардакүреңің бар ғой. Білем, жал-
ғыз дық деген қиын-ақ. Ауылға, ащы алуға кеткеніңде мен 
де осылай құлазып, сағынатынмын, сарғая күтетінмін. Ерім 
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ме нің, сенің ізіңше өмірге кенже сəбиің келді ғой. Ес ти мі сің. 
Өмірге жаңа бір құлын келді ғой!

Б о з т а й л а қ т ы ң  д а у с ы  (тым алыстан күңгірлей 
естіледі). Сақташы сол құлынымды!

Д у л а т . Бозаға, пірім менің! Қасымдағы қуат алар ерім 
едің! Сен қалдырған құрықты өмір бойы тастамай өмі рім-
нің өрлерінде найзадай берік ұстармын. Мұз жастанып, қар 
тө сеп, ат үстінен түспей-ақ аттанамын арманға! Сенің ер лі-
гің ді қайталау қолымыздан келер ме. Сенің өлімің ке ше гі өт-
кен қан майданнан елес бергендей болды. Ей, адамдар, рас 
біз көп қателестік. Бірақ, ағадан асып қайда барамыз. Рас, 
жас тық пен, мастықпен еркелеген шығармыз. Бі рақ жү ре гі-
міз таза. Ей, адамдар, Жанның, менің əкемді, анау жақ тан 
Бозағамды кім тауып бере алады, кім тірілтіп бере алады, 
құ ны ке рі міз кім? Айтыңыздаршы, біздің баламыз əке сіз же-
тім қалмай ма? Мынау бейбіт күнде де өлім болып жат қа-
ны несі? Аруағыңнан айналайын, Бозаға, топырағың тор қа 
болсын!

Б о з т а й л а қ т ы ң  д а у с ы . Сойдырмашы құлынды!
Ж а н . Ей, нөсерден соң пайда болар шұғыла, сен үміт 

са ғы мын дай сың, жақындаған сайын алыстай бересің. Сен 
ілеу де туған асыл жандар секілдісің. Жарқ етіп туасың, дү-
ние ні қызыл арайға бөлеп біраз тұрасың. Сосын, сосын жо-
ға ла сың. Мұнымен бітпейді, басқасы келеді өмірге. Ол да 
жо ға ла ды... Бойынан сен секілді нұр бөліп шығаратын жақ-
сы адамдар маңдайымызға неге ғана сыймайды екен осы... 
Əлде... жанымызда ондай адамдар көп пе екен... Көп... бі-
рақ ескермей жүрміз бе? Тізгін ұшымен келіп, тізгін ұшы-
мен кеткен Бозеке, найзағай алдындағы көкшіл ұш қын дар-
дың Данконың жүрегінен жаралғаны сияқты, біздегі жақ сы 
қасиет те сіз секілді асыл адамдардан қуат алады. Мен сіз дің 
күміс жүгеніңізді əсте де музейге тапсырмаймын, ар ты ңыз-
да ат ұстайтын ұрпағыңыз бар. Артыңызда құлын да ры ңыз 
қал ды кісінеп!

Б о з т а й л а қ т ы ң  д а у с ы . Сойдырмашы құлынды! 
А н а р . Аға! Сіз менің жарылқаушы рухани иемсіз! Сіз 

ме нің сақтаушы Құдайымсыз! Табынарым да, жалынарым 



да сіз, аға! Егер сіз алып кеудеңізбен жасын оғына қарсы тұ-
рып қорғамағанда мен өлер едім. Рас, кез келгеннің қо лы нан 
ерлік жасау келмейді. Əжем құндақтап кеткен нұрлы се зі мім 
мен ұлы сенімімді қайта ояттыңыз. Бəрі де май дан да ғы дай 
болды. Ең кереметі сол, сіз менің бойымдағы жа ман дық тың 
кү лін көкке ұшырып, өзіңізбен қоса жер қойнына ала кет ті-
ңіз. Мен шын сүйген адамымнан айрылғанымды білдім. Сіз 
енді түсіме ғана кіретін боласыз. Қош, бүгінгі күннің Про-
ме те йі. Қош!

Б о з т а й л а қ т ы ң  д а у с ы . Аман бол, менің құ лы-
ным!

Жас баланың əке дегені, жас құлынның кісінегені ес ті ле-
ді. Милиционер əлгі төртеуінің қасына барып тұрады. Əде-
мі де əсерлі музыка-домбыраның мұңды да қуанышты үні. 
Осы кезде сахнаның қараңғы түкпірінен гитарасын ар қа-
лап, ессіз өлеңін шырқап баяғы «топ», қара сумкасын мық-
шия көтеріп, Төменгі балкондағы интеллигент, қам шы сын 
білемдей ұстаған Қаражан өте береді. 

Шымылдық
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ТЕКЕТІРЕС

(Екі бөлімді драма)

Қ а т ы н а с у ш ы л а р

А қ т а н     – орман шаруашылығының  
       қызметкері

А қ т а н  1 
А қ т а н  2
Қ а р а т а н    – жол құрылысының бас  

       инженері
А й г ү л     – жас қыз 
М ы л қ а у  к е м п і р  – Ақтанның шешесі
Ж ұ м б а қ  а д а м 
Д е л қ ұ л    – оқиғаға қатыспайтын адам
Ж е с і р  ə й е л 
Қ ы з 
Б а с т а у ш ы  ж і г і т 

БАСТАУ

Сахна ашылмас бұрын көрермендердің ортасында отыр-
ған Бастаушы жігіт орнынан тұрады да, сахнаға шығып сөй-
лейді. 

Б а с т а у ш ы  ж і г і т . Қымбатты көрермендер! Міне, 
сіз дер тағы бір тағдырмен – қарапайым ғана адам өмірімен 
та ныс қа лы отырсыздар. Аты – Ақтан. Менің əкем. Орман 
ша  руа   шы  л ы  ғы ның қызметкері. Енді бірер күнде алпысқа 
толып, пенсияға шығады. Бүкіл саналы ғұмырын та би ғат-
ты көз дің қарашығындай қорғауға арнады, ешкіммен ұр сы-
сып-та лас қа нын көргенім жоқ, сол сияқты бақайдан шалып, 
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тір сек тен қағар дұшпаны, тонның ішкі бауындай досы, «ой, 
ба уы рым дап» ат қойып келер ағайыны барын да ес ті ген 
емеспін. Бар ғұмырын сан соғар өкініш-уайымсыз, мұң сыз-
қамсыз, тып-тыныш өткізді-ау деймін. Ал, бүгінгі мі не зі 
адам ұғып болмайтын төтенше болды. Сонымен, құр мет-
ті кө  рер мен дер, тағы бір шындықтың шымылдығын ашу ға 
рұқ сат еті ңіздер. 

Бастаушы жігіт шымылдықты жайымен ашып, орнына 
қай  та отырады. 

БІРІНШІ БӨЛІМ

Бірінші сурет

Сахна ашылғанда тау өзенінің үстіне елебестіре са  лын  ған 
ескі көпір көрінеді. Айнала орман, тау-тас. Ке сі ліп, құ ла  тып 
тастаған ағаш. Сол ағаштың кейбіреуіне балта ша был ған. 
Салынып келе жатқан үлкен жолдың қар ба ла сы аң ға ры ла ды. 
Анадай жердегі кесілген қарағайдың үс тін де қо  лын  да еге уі 
бар, балта қайрап Делқұл отыр. Ал, бастары бурыл, ал  пыс  ты 
алқымдап қалған екі адам əлгі ескі көпірдің екі жа  ғы   нан бір-
біріне қарсы жүреді. Олар Ақтан мен Қа ра тан. Со сын екеуі 
де сүзісердей бетпе-бет келеді де, бұрылып жол бе рі седі. 

Қ а р а т а н  (иіліп). Өтіп кетіңіз... 
А қ т а н . Жоқ, сіз өтіп кетіңіз... 
Қ а р а т а н . Апыр-ау, енді сіз менен гөрі үлкенсіз ғой, 

жол сіздікі. 
А қ т а н . Өте беріңіз, өте беріңіз. Мен жол беруге ғана 

жа  рал  ған жанмын. 
Қ а р а т а н . Біз жасы үлкен кісіні сыйлап өскен жұрт  пыз 

ғой. Жоқ дегенде, менен он жас үлкендігіңіз бар-ау, өті ңіз. 
А қ т а н . Иə, иə, шашымның ағына қарасаңыз, біраз жас 

бересіз. Дегенмен, мен сізді бір жерден көрдім-ау деймін. 
Қ а р а т а н . Мен де шырамытып тұрмын. 
А қ т а н . Сен... сіз Қаратансыз ба?
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Қ а р а т а н . Сен Ақтан емеспісің? Құдайым-ау, қалай 
қар  тай ған сың. 

Қ а р а т а н . Аманбысың, достым. 
А қ т а н . Есенбісің, достым. 

Құшақтасады. Құлаққа жолшылардың дабыры, моторлы 
араның, ағаш жыққан балтаның үні еміс-еміс естіледі. Жа-
рық сөніп, қайта жанғанда екі дос көрісіп тұрады. 

А қ т а н . Екеуміз көпір үстіндегі текетірескен қос теке 
се кіл ді міз: сүзісеміз келіп, сүзісеміз келіп. Ешқайсымыз жол 
бер гі міз келмейді. Бірақ... біз бейбақ суға екеуіміз құ ла ры-
мыз ды білдік пе?.. 

Қ а р а т а н (күліп). Құлаған мен емес, сен ғой... 
А қ т а н . Жо-жоқ, жарқыным, сен де бірге құлағансың... 

иə, иə, құлағансың, тек... үстіңе су жұқтырмадың... 
Д е л қ ұ л  (балтаның жүзін бармағымен ұстап көріп). 

Баяғыда, ерте-ерте ертеде, ешкі жүні бөртеде, қой үстіне боз-
тор ғай жұмыртқалаған мамырстан заманда, бойы бір қа рыс, 
са қа лы сала құлаш шалдың жалғыз өгізі болыпты. Бір күні 
əлгі шал өгізіне: «Өгізім, өкпелеме, көзіңе айтамын, мен сені 
соя мын», – деген екен... Ха-ха-ха... (Өз-өзінен мəз болып, ра-
қат та на күледі).

Үнсіздік. Əлдеқайдан, алыстан Айгүлдің өзгеше мұңды 
даусы талып естіледі. Ақтан мен Қаратан томсарған жүзбен 
бір-біріне тесіле қарайды. 

А қ т а н . Сонымен, Сұлушоқыны қашан қо пар мақ сың-
дар?

Қ а р а т а н . Ертең. 
А қ т а н . Тым асығыс екен. 
Қ а р а т а н . Ғасырдың өзі асығыс қой. 
А қ т а н . Сондықтан да қателікті көп жібереміз. 
Қ а р а т а н . Сенің ойыңша, қателесіп отырмыз ба?
А қ т а н . Жоқ, əзірше қателескен жоқпыз, бірақ қа те ле-

суі міз мүмкін... Сен үшін бəрібір ғой иə, (ойлана) бəрібір... 
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Қ а р а т а н  (ойланып). Иə, бəрібір... дедің-ау... сен. Ме нің 
қайран қалатыным, адамдар өзінің, өз ісінің əділдігін дə  лел-
деу үшін міндетті түрде басқа біреуді қорлауы керек, ə? Неге? 
Мəселенки, қасқыр жазғанды қу өңеш – жемін та уып жер тір-
лі гі – қойға шапқаны үшін жазғыруға болар ма? (Кү ліп). Қас-
қыр дан қой жасау бекершілдік. Жо-жоқ, жар қы ным, адам-
затты қойып, жан-жануар, құрт-құмырсқа да өз прин ци пі, өз 
біл ге ні мен тірлік кешеді. Сондықтан да, өмір сүру формамыз 
əр қилы екен деп, табиғат та, бар болса, Құ дай да жаз ғыр мас 
болар. Ойлашы өзің, бүкіл итшілеген ғұ мы рың ды сарп еткен 
əді лет, шындық, жақсылық деген атау лар дың мəнін, қа дір-қа-
сие тін мына мен түсінбейді дейсің бе... Ендеше... 

А қ т а н  (сөзін бөліп). Ендеше, неге түйешелеп кері шап-
ты ра сың?! 

Қ а р а т а н  (күліп). Табиғат түйе екеуімізді солай жа рат-
қан. Оны түзеу сені қойып, Құдайдың да қолынан кел мей ді. 

А қ т а н . Ал, мойындадым. Бірақ, жер жаралғалы – адам 
баласына ес кіріп, етегін жапқалы жас балаша сау са ғын жа-
йып тек қана жақсылыққа, ізгілікке талпынбай ма? Тіпті 
дəу ре ні өтіп, уақыт тұяғының астында қалған Будда дінінің 
не гіз гі қағидалары жақсылықты уағыздамаушы ма еді. 

Қ а р а т а н . «Бұл өмірдің» үзері əр жұмыр басты пен де-
нің жер басып қалт-құлт етіп жүргенінде ғой. Өлген соң қай-
тып оралған адамды көрсем – көзім, естісем – есім шықсын. 
Егер о дүниеден құдіреттің күшімен, қолтығына қысқан ол-
жасы бар бір аруақ тіріліп келсе, бүкіл жұрт жапа-тармағай 
көр ге, тезірек көмілуге жүгірер еді. Əрине, олжа үшін... 

А қ т а н  (мысқылдап). Сонда жұрттың ең алдында қақ-
шаң дап бара жатқан сені көрер едім... 

Қ а р а т а н . Иə, сен ол топқа да қосылмайсың, өйткені 
сен жаз ған əлдеқашан, мұнан отыз жыл бұрын, өлген едің. 
(Мыс қыл мен). Аңдар біріне-бірі қатты қысастық жасаған 
кезде біздің «зверство» дегеніміз іспетті өзді-өзін олар «че-
ловечество» деп талақ етеді-ау деп ұялам, бүкіл адамдар аты-
нан ұя ла мын. Дегенмен, сен айта беретін ізгілік, жақсылық 
атау лы дан мен де жұрдай емеспін, мені де пір тұтар пенде 
бар, өйт ке ні əркімнің өз Құдайы өзіне... 
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Д е л қ ұ л . Ерте, ерте, ертеде ешкі жүні бөртеде бір атақ-
ты шопан тапқан-таянған ақшасын қалтасына басып алып, 
Ал ма ты ға аттанған екен. Қойға бас-көз боп əйелі Мағ ри па 
қа ла ды. Содан əлгі атақты шопан зоопаркке барады. Бү кіл 
аң-құсты тамашалай тамсанып, маймыл тұрған торға келген-
де есі шыға айғай салыпты пəтшағар: «Ей, Мағираш, – де-
ген екен əлгі бейбақ шопан – сен мұнда қашан келдің? Мал-
жанды кімге тастап кеттің?» Ха-ха-ха.. пəтшағар маймылды 
əйе лі екен деп қалса керек. Ха-ха-ха. 

Үнсіздік. 

А қ т а н  (шаршай). Бала кездегі достығымыз есейе келе 
балта сілтер қастыққа айналса адалдығымыздан, тіпті адам-
ды ғы мыз дан не пайда. Құлағыңды жымып қанша ұм тыл саң 
да, не қаппай, не қаптырмай алпысқа келдің. Енді, міне (күр-
сі ніп) енді, міне, қартайдық, қайғы ойладық дегенде, ағаш 
көпірдің үстінде текетіресіп тұрғанымыз. (Езуін де гі жал ғыз 
тал бидайықты тістелеп, алысқа ойлана көз салады). 

Қ а р а т а н . Рас, достым, екеуміз де өз бақытымыз үшін 
кү рес тік, бірақ күрес жолымыз əр түрлі еді. Сенікі – қыс қа, 
қысқа болса да – ұзын, менікі – ұзын, ұзын болса да – қыс-
қа. Демек, мақсат тауына сенен гөрі тезірек жеттім, демек, 
сенен гөрі бақытты ғұмыр кештім. Сол үшін жазғырар да 
едің... достым. Қайта, өз талантын өзі жерлеп, ағаш арасын-
да адасып жүрген қылығыңның – өз баласын өзі алдырып 
тас та ған қатыгез қатын ісінен айырмасы бар ма? Жо-жоқ! 
Біз де гі сорақылық сол – мал іш тастаса, қойшыны жа уап қа 
тартамыз. Ал, əйелдің іш тастауына жағдай жасаймыз. 

А қ т а н  (кекете). Баласын жетім, əйелін жесір тас тау, 
бас қа ны қайдам, саған таңсық болғанына таңым бар. Өз жұ-
мырт қа сын өзгеге бастыратын көкек едің, енді, міне, елден 
кеткен отыз жылдың ішінде көсем болып тұрғаның. Бі рақ 
қан дай да дана туған жерінен бала болып кетіп, бала болып 
оралмай ма?

Қ а р а т а н . Ол да рас шығар, достым. Десек те, көкек 
жаз ған ды жазғырып керегі не, жазғырып керегі не. Өзі бас-
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сын, өзгеге бастырсын, ұрпақсыз қалмайды. (Мысқылдай кү-
ле ді).

А қ т а н  (жалт қарап). Мылтығыңның аузын тағы да 
ма ған өңештедің-ау... Ұрансыз ұрпақ – ол да бір шіріген жұ-
мырт қа... Бірақ о дүниеде де қадетіңде болсын, сен қаң ғы-
тып, мен тəрбиелеген ұлдың бойында зəредей де зə лім дік, 
қа бық тай да қарамдық жоқ... Ол мүлдем басқа, басқа жолмен 
шы  ға ды мақсат тауына... 

Қ а р а т а н . Баламды бағбан болып бағып-қаққаныңа 
рақ мет... достым. Əйткенмен, өзін бір рет көрсете алар ма 
едің маған?

Үнсіздік. 

А қ т а н . Жаңа сен əрқайсымыз өз бақытымыз үшін – əр-
түр лі жолмен күрестік дедің-ау... Жо-жоқ, жарқыным, мен 
тіп ті де сол алдамшы бақыт үшін бұл өмірден бақытты бо-
лып өту үшін күрескен емеспін. Мен үшін ең үлкен ба қыт – 
жұрт тың бақыттылығын көру, солардың өз бақытын та бу ға 
кө мек те су. 

Қ а р а т а н . Бақытты болудан қорқу – күннің қызуы, ай-
дың жарығынан шошу секілді, қайбір жетіскен қасиет дей-
сің. 

Сəл үнсіздік. 

А қ т а н . Мен сені жазғыра алмаймын. Өзімді ғана... 
өзім ді. «Болам-болам» деп жүргенде, болатым қайтты. 

Қ а р а т а н . Ендеше, достым, айтысып тұрғаныңа жол 
болсын. 

А қ т а н . Мен ешкіммен айтысқан емен, өзіммен-өзім ай-
тысып-тартысып келемін. Бірақ, сенің жаңағы сөзіңе та ңым 
бар. Баяғыңнан өзгермепсің. Сондағы айтпағың не? Биік 
мансап – биік жартас, қалықтай ұшып қыран да, ерінбей ең-
бек теп жылан да шығар дегенің бе? Сонда ар-ұяттан аттап... 

Қ а р а т а н  (сөзін бөліп). Иə, айырмасы, қане, қым бат-
тым? Сол жартасыңа шықса болды да. Ал, кімнің қалай, қан-
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дай жолмен шыққанын тергеп, тексеріп жатар уақыт өт кен. 
Мұ ның бəрі бекер сөз, ойыңды қазық баулай бермей, кө ке-
йің де гі ні ашып айтпайсың ба, достым? 

А қ т а н  (күліп). Неге екенін білмеймін, «дос» деген сөзің 
«қас» деген сияқты естіледі. Ашып айтсам да, қасып айтсам 
да, безгегің ұстағандай ырық бермей тұрсың-ау. Қиядағыны 
қиял мен түсірмек болған балалық шақта мынау екеуміз үс-
тін де тұрған ағаш көпірді жұлып тастап темірден салмақ 
болып едік: анау бүк түсіп, бүрісіп, жетім балаша бұйығып 
жат қан Ақшалыға зəулім үй тұрғызып, үлкен шаһармен жал-
ғ ар те мір жол салмақ болып едік; сонау көк тас, көк өрім 
орманды күн жауғанда қойнымызда, күн шыққанда мойны-
мызда болар асылымыздай аялап едік. 

Қ а р а т а н  (мұңая). Несіне қазбалай бересің, досым, 
бəр-бəрі де есімде, бəр-бəрі де баяғының садағасы – аузын 
тырнаса, қаны сорғалар ескі жара да. Анау Қара шоқының 
ұшар басына шығып, топырақ жеп, мынау көк көпірдің үс-
тін де тұрып тас алысып, дос болуға ант бергеніміз есімде. 

А қ т а н  (жалт бұрылып, буырқана сөйлейді). Ендеше, 
осын ша лық тас жүрек – суық сезімді қайдан таптың? Қай да, 
сол асыл арман? Қайда сол боз қасқаның қанымен ант тас қан 
алаң сыз достық, алаңсыз көңіл? 

Қ а р а т а н  (езуін тарта). Иə, досым, арманның арбасы 
қай да апармады. Тəйірі, тасты айтасың, одан бері бастың та-
лайы жоғалмады ма. 

Ақтан басын ұстап, маңдайын уқалап көпірдің үстінде əрі-
бері жүре бастайды. Алыстан Айгүлдің əні талып естіледі. 

А қ т а н . Миымды мың-миллион құмырсқа талап жеп 
жат қан дай. 

Қ а р а т а н . Сенемін оған. Мен қайыңның қабығын ар-
шы ған да да, өз теріңді сыпырғандай төбе құйқаң шымыр-
лайтын жазған едің... 

Ақтан Қаратанның жанына оқыс тоқтайды. 



68

А қ т а н  (иығынан тартып, өзіне қаратады). Сен мына, 
сен ағаштың жылағанын көрдің бе?! 

Қ а р а т а н . Ағаш түгіл, адам жыласа да, бүйрегім бүлк 
ет пей ді. Өйткені, оларды табиғат жылату үшін жаратқан. 

Осы кезде сахнаға қолында қағазы бар Қыз шығады. 

Қ ы з . Ағай десе, енді не істейміз? «Рахат» арасанына ба-
рар жолды қай жерден өткіземіз? Аршалыны басып па, əлде 
Сұ лу шо қы арқылы ма? Егер шоқы арқылы болса, онда қо-
пар ғыш заттардың сақадай-сай екенін хабарлағалы келдім. 

Үнсіздік, Ақтан мен Қаратан бір-біріне арбаса қарайды. 

Қ ы з . Неге үндемейсіздер?

Қыз иығын қиқаң еткізіп көтереді де, таңданған қалпы 
шы ғып кетеді. Делқұл балтасын қайрап əлі отыр. 

Д е л қ ұ л . Ерте, ерте ертеде, ешкі жүні бөртеде ищəй 
дес пей ғұмыр кешкен екі дос, яғни екі шал болыпты. Күн дер-
дің күні екеуі мына секілді тар көпірдің үстінде қа ра ма-қар-
сы жолығысып қалса керек. Бірі: «Арбаңды сен бұр», – десе, 
екіншісі: «Жоқ, сен бұр», – дейді. Сөйтіп, таңертеңнен кешке 
дейін жол бермей балағаттасады. Бір-бірінің əке-бабасынан, 
арбасынан, жүгенінен, доғасынан, қамытынан, қам шы сы-
нан, киім-кешегінен түк қалдырмай сыдырып, боқтау тау-
сыл ған соң шаршап, бұрылып жол беріседі. Бірі анадай жер-
де салдыр-гүлдір етіп бара жатқан досының артынан жалт 
қа ра са, арбасының артына май құйып байлаған шелекті кө-
ре ді. – Əй, – деп айғайлап, жұмысы бардай тоқтатып алады. 

– Жаңа көрмей қалыппын, май құйған шелегіңді ұра-
йын, – деген екен. Ха-ха-ха. (Ешкім күлмеген соң, өзі жұ мы-
сы на қайта кіріседі). 

Үнсіздікті Ақтан бұзады. 
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А қ т а н  (көпірден ерсілі-қарсылы жүріп). Əр түп ағаш – 
əр адамның тағдыры сықылды еді. Сондықтан да Ар ша лы-
дан ұзамай, алпыс жыл осы жердің аң-құсын, орман-то ға йын 
бағып келемін. Əрине, сен «командировать» етіп жібер ген 
жиырма жылды алып тастасақ... Ал сен болсаң, сол ту ған 
же рің нен жеріп, бақ-дəулет қуып кеттің. Кетсең кет, тым 
бол ма ған да зияныңды тигізе көрме деп тілеп едім. Құ дай 
ол ойымды да көп көрді, шашыңды ақ шалғанда жатырына 
шап қан жаман айғыр болып тұрған түрің мынау. Анау салып 
келе жатқан тас жолың Сұлушоқыны басып өтпесе, ұшы нар 
ма еді. Кеше ғана құлын-тайдай ойнақтап өскен кін дік жұр-
тың ды, құлағынан тартып жүріп еккен балапан шыршала-
рымды талқандамай, айналдырған 600 метрге бұра салсаң... 

Қ а р а т а н  (ашу шақыра, сөзін бөліп). Аса қымбатты, 
ұлы мəр те бе лі достым! Бұра салынбайды! Бұл жол – ауыл дың 
көр  біл  те соқпағы емес, мемлекеттік маңызы бар үл кен құ ры-
лыс! Ға сыр лар бойы ат ізі ғана тиген жеріңе тас жол келсе 
жа ңа лық та, жаңа өмір де келмей ме, өлі тауыңның өңі кі ріп, 
ұмы тыл ған ұры өмірден құтылмай ма? Немесе жұ тап жат  қан 
ескі жұрт пен  гектар жерге еккен ағашың дəрі болып па! Біз ге 
жол дың тез əрі аз шығынмен біткені керек. Ал, сен айтып тұр-
ған көпір тұрғызу жайы тіпті де біздің мін де ті міз ге кір  мей  ді. 
Құдай, мынау (көпірді тепкілеп) кетеуі кеткен ағаш кө пі рі ңе 
қуат берсін... Сайып келгенде, жоспар керек! Жоспар!

А қ т а н  (басын шайқай сыбырмен). Жоспар, жос пар... 
Сол жоспарың адамды жасамайды, қайта адам жос пар ды жа-
самай ма? Экономикалық тиімділіктен де, рен та бель ді лік тен 
де, мерзімінен бұрын артығымен орындалатын мін дет те ме-
ден де биік, ардақты, мəңгілік ұғымдар бар емес пе. Жар қы-
ным, сен көпір тұрғызуға емес, көпірді бұзуға жа рал ған жан-
сың. Баяғыда, есіңде ме?.. Жə, оны да қойшы, егер «Рахат» 
қай на ры на тартылған жолдың басын мəңгі қар жайлаған Сұ-
лу шо қы ның кеңірдегінен емес, судың арғы жағындағы Ар-
ша лы ауылы арқылы салсаң, мынау Бұқтырманың үстінен 
те мір көпір түсер еді. Өрнек пен Аршалы үлкен өмірмен 
жал ға сар еді. Анау жайқала өскен шырша, ата жұртымыз 
астан-кестені шықпай аман қалар еді. Немесе Сұлушоқыны 
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орнынан аммонитпен аударып тастағанда, табиғатқа келер 
зиян ды бағамдап көрдіңдер ме? Егер сол жойқын дүмпуден 
сонау Сұлушоқының басындағы сіреу мұздың кебесі сөгілсе 
ше?.. Ел мен Жердің басына туар одан асқан апат болар ма 
еді. (Толқып). Тым болмағанда... тым болмағанда, Айгүлдің 
аруа ғын мазаламасаң етті... 

Қ а р а т а н . Ашу шақыруға рұқсат ет, достым! Айт қан ға 
бəрі оңай, қит етсе қирап қалады деп өз көлеңкемізден өзі міз 
қорқамыз. Біле білсең, адам дүниені бүлдіру үшін жасайды. 
Əйтпесе біздің дəуірімізге дейінгі үйлер əлі тұрмас па еді... 
Оқтай атылған түзік жолдан орман, бұта-қараған бү лі ніп, 
қирап қалады, таудан көшкін ағады деп қиғаш тар ту ға қи-
сын, кəне? Тіпті, оны былай қойғанның өзінде, қо па ры лыс-
тан туар толқын шың басындағы қарға жетпейді. Өтің жа-
рылып кетсе де айтайын, Бұқтырманың үстіне көпір салуды 
мін де ті ме алған жоқпын. Одан да осы ағаш көпірдің ле кер лі-
гі не тəубе жасаңдар... Ал... Айгүл аруағын қанша ар дақ та сақ 
та, бəрібір тіріліп келе алмайды ол жазған. 

А қ т а н . Апырмай, туған жеріңе өзің-өз болып сеп ті гің 
тиер деп едім, ол үмітіме де сауысқанша саңғыдың-ау. Бү кір-
ді көр түзейді деген тегі рас екен. Бала кезіңде анау Ар ша лы-
ның мұқым терезесін сындырып шығып едің... (Өкі ніп). Əт-
тең, өлгендер тіріліп келмейді, егер өлгендер тіріліп келсе, 
жер бетіндегі сандалған сұмдықтың бет пердесі ашылар... 

Қ а р а т а н  (булыға сызданып). Сондағы екеуміздің 
айыр ма шы лы ғы мыз не? Адалдық пен арамдық па? Ақ жү-
рек бол ған да ғы алған сыйың не? Қара жүрек болғанда, жү-
зім нің қа рай ға ны, қане? Жо-жоқ, достым, көрмегенді кө ріп, 
көн ту лақ ты киіп сен келдің алпысқа, жалғанды жал па ғы нан 
басып, жағам жайлауда мен де келдім алпысқа... Сен жал ғыз 
аяқ қиыр-шиыр соқпақпен, ал мен оқтай атылған тақ тақ жол-
мен... Тəңірім кейінгілерге сенің қырсықтығыңды бер ме сін 
де. Мен бұл жолды кейінгі ұрпақ – жас өскін сенің көр біл те 
жо лы ңа түсіп кетпес үшін салып жүрмін, жарқыным. Иə, иə, 
се нің тағдырыңды қайталап алмас үшін... 

А қ т а н  (жұмсақ үнмен). Адамды маймылдан азды де-
генге сенбеймін: бірі – қасқырдан, бірі – қояннан, бірі – түл-
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кі ден, бірі – жыланнан, енді, бəлкім, бұғы мен маралдан не-
месе монтаны қоңыздан азған шығар-ау. 

Анадай жерде ағашта шаншулы тұрған балтаны алып, қо-
лы на салмақтап ұстап тұрады. Қаратан оның оқыс қи мы лы-
на сескене қарайды. Осы кезде манағы Қыз қайта келеді. 

Қ ы з  (Қаратанға). Ағай десе, бір шешімге келсеңізші 
енді. Жолды қай тұстан өткізуге бұйырасыз. Сұлушо қы ны 
жарамыз ба? 

Дəл осы кезде сахнаның арғы түкпірінен басына қара 
жа мыл ған кемпір шығады да, бұларға көзінен от шаша қа-
рай ды. Тыныштық. Бəрі үнсіз. Сілейе қатып қалған. Мыл қау 
кем пір кетеді. Қозғалыс қайта жалғасады. 

Қ а р а т а н  (ашуын əлі де баса алмай). Осы күні жұрт қа 
жағу үшін тез өлу лəзім. Əйтпесе, көзіңе көк шыбын үй ме ле-
тіп, қызыл табан қылып, алдына салып айдап, екі қолы жал-
ған да да жағаңда кетеді. Мұрын болмаса, екі көз бірін-бірі 
шұ қыр еді деген тегі рас та, тəйірі, рас та. Əттең, ескі жара 
се кіл ді жүрегімді сыздатып, көңілімді мұздатып тұрған сол 
дос тық тың бірге өскен ала жібін аттамау. Əйтпесе, сал ғы ла-
сып нем бар, құдайым-ау,.. сен кімсің маған, қандай өкіл ді-
гің жүреді? Қолыңнан не келеді-ей? Əмбе сен айтып тұр ған 
қы ңыр жолды мемлекетке қаншама шығын келтірерін біл-
сең ші... 

А қ т а н . Егер сенің адамдарға келтірген рухани шы ғы-
ның ды айқындайтын машина ойлап табылса, жүзің айдай 
болар еді-ау. Өкінішке орай, ондай шығынды есептер маши-
на жа сал ған жоқ... 

Қ ы з  (Қаратанға). Ағай десе, Ақтан ағай ұсынған жос-
пар дың біз үшін де кереметтей тиімділігін есептеп шы ғар-
дың. Міне, қараңызшы... (Қолындағы қағазын жайып, көр-
се те бастайды). Міне, қараңызшы, осынша текше метр 
ағаш аман қалады, сосын Өрнек пен Аршалы ауылына күре 
жол тартылады... 
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Қ а р а т а н  (жақтырмай). Шырағым, бұл жолдың жо-
басын сіз бен біз жасаған жоқпыз, сондықтан басымызды 
ауыртпай-ақ қоялық. 

Қ ы з . Жобалаушылар көптеген мүмкіндікке көз жұм бай 
жасап, атүсті асығыс есептеген. Жер жағдайын, бе лес-бе де-
рін, сонсоң тұрғындардың хал-қамын ескермей – оқ тай түзу 
етіп тартып шыққан, о баста жасалған жоба – ті ке лей іске, 
өмір ге көшкен сайын қателікке ұрынып отыр. Ал, сол қа те-
лік ті дер кезінде асқындырмай түзеу, біздің құ ры лыс шы лар-
дың міндеті. 

Қ а р а т а н  (бұлқан-талқан ашу шақырып). Əй, шы ра-
ғым, қарғадай болып қыңыр жолға неге əуессіңдер осы, а... 
Жүз рет өлшеніп, бір рет пішілген, қаралмаған, зерттелмеген 
жері қалмаған жобаның жағасына жармасатын сен кім сің? 
Біле білсең, сіз бен біз жел қуған қаңбақпыз бас тық тар дың 
алдында. 

А қ т а н  (сөзге араласып). Дегенмен, цирктегі аю емес-
сің, аузыңа қант салса билейтін, өз пікірің, өз ойың болмай 
ма? Өндірістік жобаны жоғары жақта жасай бермей, жер гі-
лік ті білікті маман, байырғы жұмысшылармен кеңесіп жасау 
жө нін де қаулы бар емес пе еді. 

Қ ы з . Шынында да, өз ойымызды айтқанның айыбы не?
Қ а р а т а н  (түтігіп). Айыбы сол – мына сен (Ақ тан ға), 

...сен секілді айдалып-байланып кеткіміз келмейді. 
А қ т а н . Өз ісінің əділдігі үшін азап шегу де бақыт-ау... 
Қ а р а т а н . Ендеше, сол бақытыңды езіп, ішірткі ғып 

іш... 
Қ ы з . Я ничего не понимаю, почему... кешіріңіздер... Неге 

біз жоғарыдан бекітіп берген жоспарды – аксиома – же тіл ді-
ру ді, түзетуді қажет етпейтін программа деп қа был дай мыз? 
Жо-жоқ, жоспар да жоба құрылысшылар үшін қатып-семген 
дү ние бола алмайды. Айталық, бір адам екі баста қателік жі-
бе ре ді екен деп, жүздеген адамның жапа шегуіне жол беруге 
бола ма? Жоспар дегеніміз, сайып келгенде, қиялдың бір тін-
деп творчестволықпен байсалды жүзеге асуы ғой. 

Қ а р а т а н . Шырағым, қайдағы қателік? Айтып тұр ға-
ның не?
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Қ ы з  (қызулана). Қателігі сол, «Рахат» қайнарына салы-
нар жолдың жобасын жасаған адам бір жақты кеткен, жер гі-
лік ті еңбеккерлер үшін сол жолдың пайдасын мүлдем ескер-
меген, демек, аз шығынмен, тез бітірудің салқыны тиген... 
Осы дан барып, ешкімге керегі жоқ дүлей орман, жақпар тас-
тың қақ ортасынан оқтай түзу тас жол салмақ болған. Мың-
да ған, жүздеген жыл бойы осы күре жолға зар болып үл кен 
өмірмен қоян-қолтық араласа алмай отырған қойнау-қой нау-
да ғы ауылдар ұмыт қалған. Демек, қала адамдары «Рахат» 
арасанында дем алу үшін жеңіл машинамен зыр етіп, екі-үш 
са ғат та баратын жол саламыз, ал бұл шақта Аршалы мен 
Өр нек, тағы басқа ауылдар мына Бұқтырмадан өгізін өткізе 
алмай əуре-сарсаңы шығып азаптанып жүреді. Содан барып 
біз дің сəулетті доғамымыздың екі түрлі адамын не бары  
метр лік қашықтық бөліп тұратын болады. Сайып келгенде, 
адам дар дың арасын жақындататын осындай сүре жол, тіреуі 
мық ты көпір ғой. 

Ақтан қызға сүйсіне қарайды. 

А қ т а н  (қызға). Жақсы айттың, қызым. Ең əуелі адам-
дар жүрегіне жол салуды үйрену керек. 

Қ а р а т а н . Түк те жақсы айтқан жоқ. Ол ең негізгісін 
ес кер мей тұр. Ол – осы жолды екі айда бітіру міндеті, сөй-
тіп... 

Қ ы з  (сөзін бөліп). Сөйтіп, атақ алу, сыйлыққа кенелу... 
Қ а р а т а н (жекіп). Болды, таңдайыңды тақылдатпай 

ша руа ңа бар, тəйірі! Пікіріңді менің орнымды алғанда ғана 
ашық айта аларсың... 

Қ ы з  (мысқылмен). Сіздің орын соншалықты кісі қы зы-
ғар лық емес-ау, аға. 

Қыз иығын қиқаң еткізіп шығып кетеді. Тағы да үнсіздік. 
Ағаш кескен адамдардың дабыры естіледі. Делқұл балтасын 
əлі қайрап отыр. 

Д е л қ ұ л . Ерте, ерте ертеде, ешкі жүні бөртеде біздің 
ауыл да сарай ақыны болыпты. Соның бір ауыз өлеңі əлі 
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есім де. Қалай еді жазған. (Ойланады). Е-е, есіме жаңа түсті. 
Иə, былай: Кім данышпан, кім жынды – айырып көр, жар қы-
ным, артық бір сөз айтуға тіреуі жоқ артыңның... ха-ха-ха... 

Жалғыз өзі тауды жаңғырықтыра күледі. 

А қ т а н  (өз-өзінен). Мүмкін, бəріне де кінəлі өзім шы-
ғар. Ең əуелі өзімді іздеп таба алмаған шығармын. Өзім не 
іс те рім ді білмей тұрып, өзгеге ақыл айтқаным қалай? Со-
сын, сорлыға сойыл бұрын тиеді. Əне, мыңның намысы 
емес, қара басының табысы үшін жанталасқандар... Сонда 
дей мін-ау... балалықтың бар базары тарқағаны ма? Сонда 
дей мін-ау... бəр-бəрі де адыра қалғаны ма? Жастық арман, 
жай қал ған көңіл қайда? Қайда кешегі сыңсыған орман, сы-
нық шал ма ған бейбіт тірлік? Күні кешегі Қаратанға деген ке-
са пат ты кек, кермек татыған ашу, бордай езіліп кеткені ме?.. 

Ақтан өз ойымен арпалыса күбірлеп, лағып бара жат қан. 
Қаратан оның артынан қарап қалады. 

Қ а р а т а н  (басын шайқап). Ауыра бастаған екен. Де-
ген мен, жолды Сұлушоқы арқылы өткізбеу керек деген пі-
кір тым негізсіз емес. Əттең, таланты ерте тапталған-ақ жі гіт. 
Бей ша ра қор болғаны осы да. Миы қандай істеуші еді. Мұ ның 
жанында мен жіп есе алмаушы едім. «Əр түп ағаш – əр адам-
ның тағ ды ры» секілді жар салған күйі жан тапсырар... Бі рақ, 
оның көзінен: «Осының бəр-бəріне сен кінəлісің», – деген 
айып үкімін оқыдым емес пе? Иə, иə... «Мен ешкіммен ай-
тыс қан емес пін, өзіммен-өзім айтысып-тартысып ке ле мін», – 
дей ді. Жар ты ғасыр өз тізесін өзі кемірген сорлы... сорлы... 
сор лы бол ма саң, қырық жыл артыңа шам алып түскен ата жа-
уың ды со йыл ға жықпас па едің... (Тез басып шы ғып ке те ді).

Сахна қараңғыланады да, əуелгі көрініс жоғалады. Жал-
ғыз көпір, сол көпірдің үстінде шекесін сығымдап Ақтан 
отыр. Ағаш кесіп, ызылдаған ара мен балтаның үні сай-сү-
йе гін сырқыратады. Алыстан Айгүлдің əні естіледі. 
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А қ т а н . Неге оның алқымынан алып: «Өзгенің жоғын 
өлең айтып жүріп іздеген сұмырай», – деп көзге шұқымадым. 
Бі рақ, оған дəлел, айыптайтын дерек, қане? Өзі шығар тау-
дың биіктігі үшін жан досын оққа байлап берер пенденің 
бə рін қырып-жоя берсек, азайып-ақ қаламыз-ау... Алып та, 
жа уыз да халықтан тумаушы ма еді... Құдай-ау, Айгүлдің 
аруа ғы ше... Егер «Рахат» арасанына салар жол Сұлушоқы 
ар қы лы өтсе, мына ескі көпірдің де, анау ескі жұрт, сол 
жұрт та ғы Айгүл қабірінің де күлі көкке ұшпай ма. Тіпті, оны 
бы лай қойғанда, тау басындағы сүрі қардың етекке жылжу 
қау пі ше. Ал, Сұлушоқының басынан көшкін түссе, етектегі 
ел дің тағдыры не күйде болар? Онда мынау қасиетті жол – 
қа сі рет ті жолға айналмай ма?.. Апыр-ау, Қаратанның əкесі 
бая ғы да дəл осылайша қателесіп, сотқа тартылды емес пе. 
Иə, иə, таудан көшкін құлаған... 

Сахнаның қараңғы түкпірінен Ақтанның Бірінші ойы мен 
Екінші ойы шығады. Бірі – қара, екіншісі – ақ киінген, пе-
ріш те мен сайтанды елестетеді. Қолдарында шпага. 

А қ т а н  1. Өзі жығылған өкінбес, несіне басыңды мəң-
гір тіп ойлай бересің, өткінші өміріңнің баянсыз қызығын. 
Ұш қан құс, жүгірген аң – қай-қайсысы да қайғы-қасірет де-
ген ұя ның балапандары. 

А қ т а н  2. Сен тағы да менімен текетіресті бастадың ба? 
Міне, аттай зулап алпыс жыл өтіп барады. Түлкі қуған тазы-
дай соңымнан бір елі қалмай кеңірдектесіп келесің?

А қ т а н  1. Адамның өз басындағы қайшылық тек о дү -
ние ге аттанғанда ғана бірге өліп, жаны жай табады. Сон дық-
тан да дүниедегі ең сұмдық тартыс – пенденің жұмыр басын-
да туындап, жұмыр жерге уытын жаймақ. 

А қ т а н  2. Оның рас та шығар. Дегенмен, сен үй рет кен 
көрбала ақылдан азап шегуде емеспіз бе? Дүниедегі жа ман-
дық атаулыға табынасың. Жасасын, жарамсақ өмірі! – деп 
ұран тастайсың. 

А қ т а н  1. Біздің бұлайша азап шегіп өтуімізге тіпті де 
мен емес, аузын ашса жүрегі көрінер: ақ пейіл, ақ көңіл, ақ 
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ниет, ақ жүрек – сен кінəлісің, білдің бе? Сондықтан да бұл 
жал  ған нан Қаратанды жеңе алмай, көзіне қамшы тиген бота-
ша боздап отыр, əне!

А қ т а н  2. Сонда сенің пəлсапаң бойынша, Ақтан бар 
саналы ғұмырын қулық саууға арнау керек пе еді, ешкімнен 
қо рық пай-үрікпей, безерген бетпақ күйде өмір сүру керек пе 
еді?.. Онсыз да қазіргі балалардың бойынан қорқыныш се зі-
мі жойылып барады. 

А қ т а н  1 (мысқылдап). Адам бойындағы қор қы ныш тың 
жоғалғанының несі айып, «құдай» деп қорықты, «құран» 
деп қо рық ты... 

А қ т а н  2. Ей, жарқыным, сен мынаны түсін: адам бо-
йын да ғы қорқыныш сезімінен адыра қалса – адамдық қасиеті 
де біржола жоғалғаны. Есіңде ме, Асан шалдың ертегі-аңыз -
да ры. Аршалының іргесіндегі көк жазираны жапыра отыр-
ған тамам балалар орталарындағы шүйкедей шалдың əң-
гі ме сін ауыздарынан су ағып тыңдаушы едік. Асан шал 
дү ние ден қайт қан соң ол ауылдың əңгімесі де, ертегі-жыры 
да, өті рі гі мен тарихы – барша шежіресі, бар қарттығы – кел-
меске кеткен, мəңгі келмеске кеткен еді мəңгі сөніп, мəңгі 
өшіп, аңы рап, иен үйдей жел кеулеп, боздап қалғандай еді... 
Ол ауыл дың баласы бұдан соң ертек тыңдап, ермек қылатын 
шал таба алмай, бал-дəурен – базарлы шағымен – ерте 
қоштасқан, жасына жетпей, шау тартып, сандалған еді... 

А қ т а н  1. Бірақ сол ертекті Ақтанның досы Қаратан да 
тың да ған. Тыңдап отырып, сене алмай: «Бəрі жалған, бəрі бе-
кер – Асан шалдың шатпағы» – деген. – Реті келсе, осы шал-
ды сабап алайық», – деп жұртты азғырған. Бүгінгі ұрпақты 
ертекпен емізе алмайсың ғой. Бəлкім, Қаратанның былайғы 
өмі рі біздікінен гөрі бақытты өтсе, сол ештеңеге сенбейтін 
сергек сезім, суық қайратқа суарылғандығы шығар-ау... Қы-
сыр қиялдың құрбаны болған жалғыз біз бе? Айтшы өзің, біз 
ғана ма?

А қ т а н  2. Иə, осы күні балалар сен мақтаған Қа ра тан-
ның жолын қуып кетпесін де... Осы күннің балалары əлде 
өті рік, əлде шын əңгіме айтып, бейуақытта жас қиялын тер-
бей тін өтірікші шалдар азайған сайын қатыбастанып, хат қа 
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жүй рік болғанымен, жаны күйрек болып барады-ау. Қа зір гі 
балаларды біз білімге үйретеміз, бірақ табиғи се зім дер ге тə-
лім де мей міз. Сондықтан да ой-өрісі өсіп, сезім түй сі гі бық-
сып барады. Сондықтан да қатал, аяушылық, ая лау шы лық 
қа сиет тен жұрдай. Адам еш нəрседен, ешкімнен қо  рық  па-
 са – кісі өлтіру ғана қалмай ма? Бойынан адалдығы, адам  ды -
ғы жо ғал май ма?

А қ т а н  1. Ертектің етегіне қаншама жармасқаныңмен 
қа зір сол қиял-ғажайыптың жүзеге аспағаны бар ма. Шы ра-
ғым, түнде түс көрсең – соны күндіз өмірден, кешке телеви-
зордан көресің. Қазіргі ұрпаққа тек қана ғылым, білім қа жет. 
Ал сезім, қорқыныш, желдің ызыңы, шидің сыңсуы, шөп тің 
тербелуі, өзеннің сылдыры, құстың сайрағаны, жас ба ла ның 
жы ла ға ны – бəр-бəрі кино мен театрдан артылмайды... 

Жарық көпірдің үстінде сүйеніп тұрған Ақтанның өзіне 
тү се ді. Құлақ тұндырар үн – ағаш кескен, тас қопарған жол-
шы лар дың даусы естіледі. 

А қ т а н н ы ң  ө з і . Миыма шеге қағып жатқандай. 
(Жо ға ла ды). 

Сахнадағы екі ой қайта айтыса бастайды. 

А қ т а н  2 (толқи сөйлейді). Адам не нəрсені де балалық 
ша ғ ын да алып қалмаса, ұлғайған соң күнделікті тір ші лік тің 
қамымен кетіп, маңайындағы болмыстың сырын ұға алмай 
айрылып қалады. Сондықтан да басыңа қиын іс тү сіп, та-
ба ның мен маңдайыңнан ызғар өткенде баяғы ба ла лы ғың ды 
сағынасың, іздейсің... Бірақ, ол мəңгі бақи да табылар ма, 
мəң гі бақи оралар ма... Балалық шақтан шығар жол бар, бі-
рақ сол балалық шаққа қайтар жол жоқ... жоқ!

А қ т а н  1. Иə, иə... айтарсың сен де. Ендеше сол ба ла-
лық та бір ауаны жұтып, бір өзеннен су ішкен, бір ауылда 
құ лын-тайдай тебісіп өскен Қаратан неге басқа планетаның 
жұрт шы сын дай – жаныңа жат, тəніңе салқын. Ендеше, неге 
екеу араң да ғы жалғыз арман, жалғыз үміт – Айгүл қыз дан – 
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айрылып қалдыңдар? Сол Айгүлдің жазықсыз жан тап сыр-
ға ны на кім кінəлі? Тағы да мынау көпір шығар!

Жарық Ақтанның өзіне түседі. Екі құлағын тарс басып, 
ме ңі ре йіп тұр. Алыстан, тым шалғайдан: «Ақта-а-ан» деген 
Ай гүл қыздың даусы естіледі. «Ақта-а-ан...»

ШЕГІНІС

Баяғы көпір. Жасыл орман, тау-тас. Ақтан, Қаратан жəне 
Айгүл үшеуі сықылықтай күліп, қолдасқан күйі ағаш ара-
сынан шығады. Бəрі уыздай жас. Олар көпірдің үстіне ке ліп 
тұрады. 

А й г ү л  (көңілді). Жігіттер, егер тірі жүрсек, əрбір он 
жылда дəл осы көпірдің үстінде жолығайық. Жəне дос ты-
ғы мыз дың айғағы үшін анау Бұқтырманың маржан секілді 
ақ тасынан бір-бірлеп алайық. Мейлі, қайда жүрейік: алыста 
ма, жа қын да ма – бойтұмар ғып таққан ақ тас жанымыздан 
бір елі қалмасын! Мейлі, қашан жолығайық, бүгін бе, ертең 
бе – аман дық тан бұрын əуелі көрсетеріміз – осы дос ты ғы-
мыз дың ақ тасы болсын! 

Қ а р а т а н . Тобық ойнаймыз деші. 

Айгүл өзенге жүгіріп түсіп, доп-домалақ əдемі үш тас те-
ріп əкеледі де, үлестіріп береді. 

А й г ү л  (қолын ұсынып). Келістік қой осыған, жігіттер!

Қаратан мен Ақтан: «Келістік», – деп дауыстайды. Үшеуі 
бі рі нің қолынан бірі қыса ұстайды. 

А й г ү л . Ант етейік! Тау куə! Орман куə! Көпір куə! 
Қ а р а т а н  (қолын күйгізіп алғандай жұлып алады). Ал, 

сол антты бұзған адам қандай жазаға тартылар еді?
А й г ү л . Əкем айтып отыратын, қазақтың ең жаман қар-

ғы сы: «Күлің шашылмасын, шалғының басылмасын», – деп. 
Осы қарғысқа жолықсын. 
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А қ т а н . Тым қатал үкім емес пе, Айгүл?
А й г ү л . Қатал болғандықтан да, қасиетті үкім. 
Қ а р а т а н  (ыржалақтап). Егер антты бұзсам, сол қар-

ғыс қа мен-ақ жолығайын... Тіпті осы сөзіңе қарғыс па, ал ғыс 
па түсіне алмай тұрмын. 

А й г ү л . «Күлің шашылмасын», – «күліңді шашып ой-
найтын балаң болмасын», – дегені. «Шалғының басылма-
сын», – де ге ні – «Есігіңді жан адам ашпасын, сіздің үйге ке-
лер жолға шөп өсіп кетсін», – дегені. 

А қ т а н  (сүйсіне қарап). Əн айтшы, Айгүл! Көп болды 
дау сыңды сағындық қой. 

Қ а р а т а н . Рас сағындық. Сендей Алтайдың ақ ма ра-
лын жар еткен жігітте не арман бар екен, тəңірім. (Күр сі не-
ді). Айт шы, Айгүл, сен махаббат деген мантырақ сөзге се не-
сің бе?

А қ т а н . Əрине, əлімсақтан бері белгілі. 
Қ а р а т а н . Бұл фəни жалғанда сүйгеніне қосылған ға-

шық ты естісем, құлағым керең болсын. 
А қ т а н . Естімесең – естисің. 
Қ а р а т а н . Басқаны қайдам, дəл екеуіміздің қо лы мыз-

дан келмес. 
А қ т а н . Əттең, бұғы боп жаралмағаныма өкінем. Егер 

бұғы болсам, өз бақытымды жекпе-жекте жеңіп алар едім. 
Қ а р а т а н . Бірақ, ол бұғы да шаршайды ғой. Дəл сол 

кез де келесі бұғы бүйірінен бір сүзіп, маралды тартып ала ды 
екен. 

А й г ү л . Қойыңдар, жігіттер, менің ертеңгі тағдырым 
жайлы бал ашу ерте шығар. 

Айгүл əн айтады. Мұңға толы, қоңыр əуен. 

Қарағай басын кессем, мол-ақ екен, 
Дүние ойлап тұрсам, шолақ екен. 
Он бес пен жиырма бесің-ей, 
    қайран отыз
Үшеуі үш күн қонған – қонақ екен. 
    ақай-ақай-ай... 
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А й г ү л . Неге екенін білмеймін, жерден жеріп, аспанда 
ұшып жүргім келеді, екі қанат емес, шұбатылған қол-аяқ бер-
ге ні не өкінемін. Қызық, кеше түс көрдім. Аппақ бұғы жеккен 
ақ шанада – Ақтан, ал қара бұғы жеккен қара шанада – Қа ра-
тан ақша қардың бетімен ағыза жарысып барасыңдар. 

Қ а р а т а н  (шыдамсызданып). Ал, сен... сен кімнің ша-
насына отырдың?

А й г ү л . Сенің, мына сенің шанаңда отыр екенмін, ал-
ды мыз да ғы үлкен ордан секіргенде мен аунап түсіп қа ла-
мын, сен қайырылмай алға кете бересің... 

А қ т а н . Мен сендерге өлең оқып берейін бе?
Қ а р а т а н . Өй, сенің ақындығың да бар ма еді? Кəне, 

қисаңдат аузыңды. 

Ақтан өлең оқиды. 

Деп жүрсің ғой сұлумын – мол сыбағам, 
Мен бір деген алтын адам, асыл адам, 
Мейлі, сенің ай болсын ақ маңдайың, 
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 жігіттер қансыраған,
Адалдық пен адамдық болмаған соң 
Сұлулықтың бес тиын нарқы маған. 
Қаласам сендегі бар сұлулықты, 
Жалғыз шумақ өлеңмен тартып алам... 

Қ а р а т а н . Ал, мен оқиын ендеше: 

Ақындар жанын текке қинайды, 
Махаббат өлеңге сыймайды. 

Жарық бірте-бірте сөне береді. Осы көрініс жоғалады да, 
сахнадан қолын қусыра ағаш басына мелшие қарап тұрған 
əуелгі Ақтанды көреміз. 
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А қ т а н н ы ң  ө з і  (күбірлеп). Кім жолығып еді сол қар-
ғыс қа... Кім?.. Кім?.. 

Құлақ тұндырар ащы дауыс естіледі. Сосын алыстан, тым 
шалғайдан Айгүлдің аппақ сүт бейнесі көріністенеді де, бір-
тін деп түнекке сіңіп, ғайыптанады. Тек, «Ақта-а-ан!», – деп 
ша қыр ған үні ғана талайға дейін жаңғырығып тұрады. Осы 
сəтте Ақтанның екі жағынан екі ойы шыға келеді – əуе лі 
шпагамен шайқасып алады. 

А қ т а н  1. Иə, кім! Кім еді антты бұзған?
А қ т а н  2. Қаратан... 
А қ т а н  1. Оған көзің жете ме?
А қ т а н  2 (басы салбырай күмілжіп). Естігенмін... сез-

ген мін... 
А қ т а н  1 (жекіп). Бірақ өз көзіңмен көре алдың ба, жар-

қы ным! Өйткені біз көп дүниені көрмей, тек сезіп, секіріп 
өтер едік. Өйткені біздікі көз емес, жараның орны секілді 
еді. Өйт ке ні біздікі без емес, шын жанар болса, Айгүлдің 
адал махаббатын ұғар едік. Айгүл жүрегіне көпір сала ал-
ма дық, сон дық тан да құлап өлді... мына көк көпірден... Ай-
гүл дің керемет деп жүргені кері кеткен болды... Ма хаб ба-
ты мыз дың ақ маралын атып тастадық та, біреудің жесіріне 
үй лен дік... Қане, өз кіндігімізден бала қалғаны, қане? Егер 
антты Қаратан бұзса, қарғысқа сол жолығар еді. Бүгінде ұл 
өсі ріп, қыз өсіріп, немере сүйіп, асығы алшысынан түсіп 
отыр. Біз болсақ, міне... не қуа алмай, не қаша алмай қара 
басып қалғанымыз... 

А қ т а н  2. Менің бейшаралығым сол – ақ пен қараның, 
жақ сы мен жаманның парқына бара алмағаным-ау. Екі жерде 
екі – төрт деп жүріппін. Сөйтсем... екі жерде екім – үш екен, 
бəл кім, бес екен. Қаратан менен гөрі есеп сабағына жүй рік, 
осы пəнді жақсы оқып еді мектепте. Айгүлдің өліміне, шы-
нында да, мен кінəлі шығармын... 

Осы кезде сахнаның бұрышынан Делқұл шығады. 
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Д е л қ ұ л . Ерте, ерте, ертеде бұлаққа ат суара барсам, 
бір əйел шашын жайып ағыл-тегіл жылап отыр. «Не бол-
ды?» – деп сұрасам: «Сүйікті күйеуім үш күн бұрын қайтыс 
болды, енді осы бұлақ суалып, əбден сарқылғанша аруағын 
жоқтап отырам», – дейді еңіреп. Апыр-ай, осындай адал ма-
хаббат əлі де бар екен-ау деп əйелге риза болдым. Сонсоң 
жаным ашып бір күн өткен соң қайта барсам, əлгі əйел суал-
майтын бол ған соң бұлақты бас жағынан бұрып жатыр екен, 
зəнталақ... ха-ха... 

Кетеді. 

ШЕГІНІС

Ақтандар жоғалады да, сахнаға Айгүл мен Қаратан шы-
ға ды. 

А й г ү л  (қорқақтай сөйлеп). Ақтан шақырады деп едің 
ғой. Ол келмепті ғой. Əлде мені (əзілдеп) алдап əкелдің бе? 

Қ а р а т а н  (түнеріп). Қазір келеді. Жүрген шығар қаң-
ғы рып, тоса тұрайық. Кел, отыр. (Екеуі жасыл шөпті жапы-
ра қатар жайғасады). 

Орманда құстың сайрағаны, еліктің əупілдегені ес ті ле ді. 
Соншалықты бір тамаша көрініс. Ағаш басынан асып бат қан 
күннің алауы əлі де семе қойған жоқ. 

А й г ү л  (көңілді). Қаратан мен берген ақ тасты жо ғалт-
қан жоқсың ба?

Қ а р а т а н  (көңілсіздеу). Міне. (Қалтасынан алып көр-
се те ді).

А й г ү л . Қалтаңа салып жүргенің не? Жоғалтып ал май-
сың ба? Мінеки, (мойнынан алып) мен бойтұмар қылып та-
ғып алғанмын. 

Қаратан үндемейді. Құстар мазасыз сайрап тұр. Орман 
ішін де гі жарық бірте-бірте сөне бастайды. 
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А й г ү л  (елегізіп). Ақтан кешікті ғой... Мүмкін, кел мей-
тін шығар... қас қарайып кетер. Жүр, қайтайық ауылға. 

Қаратан лəм демейді. Түнерген күйі Айгүлдің білегінен 
ұс тай ды да, өзіне қарай икемдеп тартады. 

Қ а р а т а н . Сонымен сен менің шанамда отырдың, ə... 
Бі рақ есіңде болсын, егер құлап қалсаң, өмір бақида жолда 
қал дыр май мын. 

А й г ү л  (шошынып). Не болды саған?! Түу, білегімді 
ауыртып жібердің ғой. Жіберші. Саған не болды? Жіберші 
деймін... 

Міз бақпаған қалпы бауырына басып, сүйе бастайды. 

Қ а р а т а н  (демігіп). Айгүл жаным, егер бүгіннен ке-
шік сем, сенен мəңгіге айрыларымды білемін. Өз есемді, өз 
үле сім ді ешкімге қиғым келмейді, жаным. Өз бақытыма өз-
ге ден бұрынырақ ұмтылмасам, өмір бақи өкініп өтерімді бі-
ле мін, жаным. Енді сен мендіксің... (Ессіз сүйе бастайды). 
Бү гін нен кешігуге болмайды... 

Алыс-жұлыс, Айгүлдің зар еңіреген даусы естіледі. 

А й г ү л  (жылап). Ақ тас ше? Ант ше? Ақтан ше?.. 
(Жарық қайта жанғанда, қалтасындағы тасты алып, 

суға лақтырып жіберген, сосын асыға басып шығып кеткен 
Қаратанды көреміз. Айгүл бүк түсіп солқылдап жылап жа-
тыр. Құстар мазасыз сайрауда. Қас қарайып барады. Ай  гүл 
орнынан əрең, сүйретіле тұрады да, көпірге келеді. Мой-
нын да ғы ақ тасты алып, көпірдің жақтауына бауынан бай-
лайды. Сонсоң көрермендерге қарап.) Жазығым не, жа зы ғым 
не, жазығым – адалдығым ба, адал адамның маң да йы на азап 
шегу жазылған ба? (Осы сөзді айтқан қалпы өзен ге се кі ре ді. 
Тау-тасты жаңғырықтыра айқайлаған үн – Ай гүл дің үні: 
«Ақта-ан!!!»)
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Екінші сурет

Тау. Тас. Орман. Баяғы көпір. Ағаштың түбірінде ойға ба-
тып отырған Ақтан. Қолында Айгүлдің көпірге байлап кет-
кен тас тұмары. Осы сəтте тағы да Ақтанның екі ойы шы ға-
ды – Ақтан  мен Ақтан. 

А қ т а н  1. Сонда Айгүлді кездесуге шақырғаның рас еді 
ғой?

А қ т а н  2. Рас. 
А қ т а н  1. Ендеше, неге келмедің?
А қ т а н  2. Сен, мына сенің ақылыңды тыңдадық емес пе?
А қ т а н  1. Одан қор болды ма? Жесірдің обалы жіберді 

ме... 
А қ т а н  2. Ол жолы жесірдің кінəсы жоқ. Көккөлге аң 

қа рап кеттік емес пе? Сонан қайтып келе алмадық уағдалы 
жерге. 

А қ т а н  1. Егер келсек, Айгүл тірі қалар еді. Кейде адам 
тағ ды рын қас қағым сəт шешерін ескере бермейміз. 

А қ т а н  2. Иə, тірі қалар еді... Біздің иттігіміз сол – өмір 
бақи кешігіп келеміз. Бірақ Ақтанның өзі де өлім аузынан 
қайт ты емес пе. Есіңде болар, Көккелдегі вольфрам қазған 
үң гір. 

А қ т а н  1. Бəрі есімде. Лаулатып от жаққанбыз. Ауыр 
ойға батқанбыз. Сонда біз тек Айгүлді ғана емірене еске ал-
ма дық па? Одан арғысы сұмдық еді ғой. 

А қ т а н  2. Рас, сұмдық болатын. 

ШЕГІНІС

Кен қазған үңгір. Ақтан от жағып, бал қарағай пісіріп, 
ша ғып отыр. Анда-санда түн құсы сұңқылдайды. 

А қ т а н н ы ң  ө з і . Ертең Айгүлмен жолығамын. Неге 
еке нін білмеймін, мен оны жалғызсырағанда еске аламын, 
жаным қысылғанда еске аламын. Неге екенін білмеймін, мен 
оны мəңгіге жоғалтып алатын секілдімін. Айгүл айтып еді. 
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«Біз, осылайша, бір-бірімізді мəңгіге сағынып мəңгіге іздеп 
өтер міз. Соның өзі бақыт емес пе, Ақтан. Адамдар бір-бірін 
мəң гі лік іздеп өтсе, қандай жақсы...»

Үңгірдің қараңғы түкпірінен Айгүлдің сүлдесі аға раң-
дай ды. 

А й г ү л д і ң  е л е с і . Алыстайықшы, алыстан бір-бі-
рі міз ді сағынайықшы, Ақтан, бір-бірімізді сарғая кү те йік ші, 
Ақ тан. Шын ғашық бұл дүниеде қосылмайды. Екеуміз о дү-
ние де, жұмақ əлемінде ғана кездесерміз, кездесе тұрып, зар 
еңі реп жылармыз, жылармыз... жылармыз... жылап тұ рып: 
«Жа рық дүниеге қайтып оралмайық», – деп ант берер едік... 
(Жо ға ла ды).

Осы сəтте Ақтанның қыр желкесінен ысылдап келген 
қыл арқан мойнына сарт ете қалады. Еңгезердей біреу ая ғы-
мен арқасынан басып, тұзақ арқанды шірене тартып тұ ра ды. 
Ақтан ойда-жоқта мойнынан ораған ажал арқанынан құ тыл-
мақ қа əрекет жасайды. Бірақ бұл бұлқынған сайын ке ңір-
де гін сыға түскен арқаннан құтыла алмайды. Арбасу ұзақ-
қа созылады. От лаулай жанып жатыр. Ақтан тағы да іштей 
айтыса бастайды. 

А қ т а н  1 (қиналып өз мойнын өзі жұлқылайды). Жаныма 
батты-ау! (Үңгір: «Жанға батты-а-ау...» – деп жаңғырыға 
қай та лай ды). 

А қ т а н  2 (салмақпен). Енді не істейміз? Сен шыдасаң – 
мен шыдадым. 

А қ т а н  1. Рас, үмітсіз шайтан ғана... бірақ сол үміттің 
өзі шайтанға айналып, шатастырары бар. (Қинала). Адамдар 
бір-бірінің арқасына көзге көрінбей жабысып, сүліктей со-
рып, өмір сүреді. Зəуде сүрінсе, құласа, тағдыр тəлкегінен 
кө ре ді, арқасындағы адамнан көрмейді. Қазір көзімді жұ-
ма йын шы, менімен бірге бүкіл əлем құритын, жым-жылас 
жо ға ла тын шығар-ау... (Көзін қолымен басады, сосын қай та 
ашады). ... Құдай-ау, бəрі өз орнында, баяғы бəз қалпы – мəз 
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қал пы екен-ау. Егер мен өліп кетсем де, осы – еш нəрсе өз-
гер мей ді. Қандай сорлы пенде деген... 

Екі «жау» əлі арбасып тұр. Əлдеқайдан, алыстан Ай гүл-
дің Ақтанды шақырған үні естіледі. 

А қ т а н  1. Сонымен не істеу керек! (Үңгір жаңғырығы 
қай та лай ды).

А қ т а н  2. Күресейік, жағаласайық, сонда ғана жеңеміз!
А қ т а н  1. Тілге келейік. Ағатайлап, жалбарынып, ая ғы-

на жығылайық. 
А қ т а н  2. «Өмірім де, өлімім де өткір найза ұшында», – 

деп жер апшысын қуырар батыр бітімді жігіт емес пе едік. Та -
би  ғат сыйға тартқан жойқын қуатың, арыстан айбатың қайда?

А қ т а н  1. Қазір қара күштің мезгілі емес, мықтасаң 
бірді жығарсың, мыңнан жығыларсың. Айға шапқан ары-
станды да білеміз, мерт болғанын. Жылы-жылы сөйлесең, 
жылан да іні нен шығады. Айналайын деші, сен жеңдің, мен 
же ңіл дім деші, өтірік жыламсыра, жағымсы. (Еңбектеп, 
жік-жапар болады).

А қ т а н  2 (айғай салып). Тұр орныңнан, өйткенше өлген 
ар тық!

А қ т а н  1. Мұндай ұстара жүзінде тұрған шақта қара 
кү ші ңе сенбе, айлалы да аяр сөзіңе сен. Өзің түгіл түсіңде 
көр ме ген жұмбақ біреумен алысып өлген ерлігің кімге ке-
рек, кім ге дəрі, қаласың мына үңгірде ит жемі болып. Ең бек-
теп жүр сең де, ертеңіңе ұмтыл – тіршіліктен, тірі тышқаннан 
айнал. Қазір күресетін күш керегі жоқ, тістелейтін тіс керек. 
Жал ба рын, шыбын жанымды қи де... 

А қ т а н  2. Өйткенше, өлген артық!
А қ т а н  1. Қанын шығармай соятын, жүнін шығармай 

жұ ла тын қулық керек, қулық!
А қ т а н  2. Өйткенше, өлген артық! Қарағайдың қарсы 

біт кен бұтағы емес пе едің! Сілкін! Арыстан боп атыл, ар-
қан да ғы жауыңа! (Екеуі де жоғалады).

Жарық Ақтанның өзіне түскенде, саусағын мойнындағы 
қыл арқанның астына сұғып барынша жиырылып, бүкіл 
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күш-қуатымен əуелі алға оқыс еңкейіп, күрт шалқайып құ-
лай ды. Ақтанның керзі етігі қыр желкесіндегі дұшпанның 
бе ті не былш етіп тиеді. Екеуі апаш-құпаш алыса түседі. Ен-
ді гі сəтте «Жұмбақ адам» оттан лаулаған шаланы ала салып, 
Ақ тан ның көзіне тақай жақындаған. Тас қабырғаға сүйеніп, 
сі ле йіп тұрған Ақтан жəне де өзімен-өзі айтыса бастайды. 

А қ т а н н ы ң  е к і н ш і  о й ы . Сонымен не істеу ке-
рек?! (Үңгір жаңғырығы қайталайды).

А қ т а н  1. Тілге кел. Жалын. Аяғына бас ұр. Тағыңнан 
тү  сіп қалмайсың. Егер кек алам деп күшің тасып бара жатса, 
татуласып алған соң, қапелімде бас сал. 

А қ т а н  2. Арам ниетіңе емес, адал күшіңе сен. Мұндай 
жекпе-жек енді өз өміріңде қайталанбайтынын есіңе ал. Енді 
сен бұдан былай тек қана іштей күрсінетініңді, тасада тұ-
рып тас ататыныңды есіңе ал. Бұл жігіттікті сынар ақырғы 
да шешуші айқас. Бұл – ақырғы, бұл ғасырдағы ең соңғы 
жекпе-жек! 

Жұмбақ адам оттың шаласын жалаңдатып жігітке тіп ті жа-
қын дап қалды. Дəл осы сəтте: «Ақтан...» – деп айғай сал ған 
Айгүлдің даусы естіледі. Жұмбақ адам оқыс үнге жалт қа  ра -
ған да, Ақтан оны бар пəрменімен іштен теуіп құ ла та ды. Еке  уі 
де: «Атаңа нəлет!» – деп ышқына ақырғанда, бұл үнді үң гір 
қақ  па  қыл дай қағып қайталайды: «Атаңа нəлет!, Атаңа нə лет!»

Осы шақта сахнаға Делқұл шығады. 

Д е л қ ұ л . Ерте, ерте, ертеде, тым ертеде де емес енді, 
бір данышпан айтқан екен «Өзің жегенді итке де бере отыр, 
тіп  ті ол сені қапқан ит болса да», «Алтыны бардың кем тар-
лы ғы білінбейді», «Сіңірген еңбек табалдырықта қалады да, 
кү дік пен күмəн төрге шығады», «Адамдар алақандай батпақ 
үс тін де бі рін-бірі талап жеп жатқан жəндіктер сияқты» кере-
мет емес пе?.. Ха-ха... (Кетеді).

Ақтан от басында сұлап жатқан Жұмбақ адамның бетіне 
су тамызып, есін жиғызады. 
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А қ т а н . Сіз кімсіз, аға?!
Ж ұ м б а қ  а д а м . Көріп тұрсың ғой, аң емеспін, адам-

мын. Арғы беттен, шынымды айтсам – арғы дүниеден өтіп 
кел дім. 

Ақтан мылтығына ұмтылғанда, Жұмбақ адам көз ілес-
пей тін шапшаңдықпен етігінің қонышынан пышағын ала 
қоя ды. Екеуі тағы арбасады. 

Ж ұ м б а қ  а д а м  (бітім тілей). Қанша қарысқанмен, 
бір-бірімізді ала алмаспыз. Сен жас ит болсаң, мен кəрі ит-
пін. Сен əліңе сенсең, мен айлама сенемін. Байқаймын, қай-
сар лы ғы ңа қарағанда, біздің тұқымның тұяғы секілдісің. 
Аты-жөніңді айтшы?

А қ т а н . Бітім тілеп тұрып, шаруамды бітіріп жүр мей сіз 
бе?

Ж ұ м б а қ  а д а м . Ондай мерез ой болса, бағана қыл 
бұ рау қылша мойныңда тұрғанда-ақ қыршыныңды қияр 
едім. 

А қ т а н . Мүсіркемей-ақ қойыңыз. Ендеше, шық былай 
жекпе-жекке!

Ақтан ортаға орғып шығады. 

Ж ұ м б а қ  а д а м . Жақсы! Өте жақсы! (Сүйсінеді). Жас 
кезімде мен де сен секілді ер жүрек, ə десе мə деп тұ ра тын 
өркөкірек едім. Бірақ ондай алапат күш, асау мінезді ер кек-
тің алды-арты сенімен бітер деп қорқамын. Қыл бұ рау ды 
мой ны ңа əдейі сынау үшін салып едім... (Оттың шаласын 
ысыра түседі). Сен менен қорықпа да, үрікпе. Қаң ғы бас та, 
дəруіш те, қашқын да, шпион да емеспін. Тағдыр та ла йы нан 
таяқ жеген, мұзға айдаған түйедей тарғаяқтап жүрген бей-
шара жанмын. Менің сорлы болатыным, туған жер, өс кен 
елден қаңғып, жат елге кеткендігім, бақ іздеймін деп жү ріп 
ба қы тым нан, жұмақ іздеймін деп жұртымнан ай рыл ға ным. 
(Те рең күрсінеді).

А қ т а н  (өзіне-өзі). Құдая, мынау менің əкем болмасын... 
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Ж ұ м б а қ  а д а м . Сен менен қорықпа, өзіңнің жал-
ғыз ды ғың нан қорық. Егер дəл осылай кісі киік болып, мəң гі 
мыл қау таудың ортасында жүре берсең, менің тағдыр ке пе-
шім ді сен киерсің... Бірақ, саған ақыл да, нақыл да айтпай-
мын. Қазір кімді-кім тыңдағандай, кімді-кім оқытқандай. 
Қа зір гі жұрт іштен-ақ біліп туады... Сондықтан да, бұл аға-
йын ның есін алдырып болмаса, бір нəрсеге нандырып, көн-
ді ре алмассың... 

А қ т а н  (сөзін бөліп). Осының бəрін маған несіне тəп-
тіш теп отырсыз. Ұзын сөздің қысқасы, Совет елінде жүруге 
рұқ сат қағазыңыз бар ма?

Ж ұ м б а қ  а д а м . Туған жерге рұқсат қағазынсыз бара 
алмай қор болғалы қашан... Мен бұдан он жыл бұрын мына 
Көккөл кенішінде инженер болып істегенмін. Содан бір 
күні таудан көшкін түсіп, кен орнын жəне онда істеп жүр-
ген бірлі-жарым жұмысшыларды алып кетті. Сонда мен бей-
бақ динамит қойып, қопарылыс жасағанда, жарылыс дүм-
пуі шоқыларды кіреукелеп ілініп тұрған мұздақты қоз ға рын 
білмеген екенмін. Бір кісінің қателігі – мың кі сі нің тағ ды рын 
шешеді екен. Иə, сонымен табиғи апатты күні бұ рын бол-
жап, кеншілерге ескертпегенім үшін мені он жыл ға сотта-
ды. Сол он жылға шыдай алмай, арғы бетке қаш тым. Мер зім 
уа қы ты əлдеқашан өткен. Əттең, еліме ора лу ға қа қым жоқ. 
Енді бұдан былай жер жастанғанша өзім ді-өзім тұт қын дап 
өт ке нім, түрменің үлкені – ар, ождан түр ме сі екен. Шір кін, 
дү ние де туған жердің тұтқыны болудан ба қыт ты не бар... 
Айтып-айтпай не керек, бəрін де кеш тү сін дім. Əр жыл дың 
осы мезгілінде Көккөлге келіп анау көк тү ті нін көк ке өр л ет-
кен айналайын ауылға көз талдыра ұзақ қа рай мын. Қа рай-
мын да, қайран қаламын: құмырсқа теріп же сең де, өз елің де 
жүргенге не жетсін. (Кемсеңдеп жылайды). Мен ат та на йын. 
Тұман сейілмей тұрғанда арғы жаққа өтіп алуым керек. 
Саған айтарым, Аршалыда Жазира атты жұ ба йым, Қа  ра  тан 
есімді ұлым қалған еді. Егер есен-сау болса, мені ке шір сін. 
Қаратанға əкең айтты де: «Адам адасам десе, қо лы на шы-
рақ ұстап жүріп, тал түсте адасады, ит мініп, ирек қам шы-
лап кетсе де, туған жерінен ұзамасын... Əйтеуір, сақ бол саң-
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дар шы. Мен жүрген ел мазасыз, бүгін дос болып, ер тең қас 
болуы көзді ашып-жұмғанша». (Есіне бір нəрсе түс  кен  дей 
ойланып). Сонсоң... Тəңір-қоймасына ешкім түскен жоқ па? 

А қ т а н  (таңданып). Жоқ. 
Ж ұ м б а қ  а д а м  (өкініп). Текке жатыр деші шіріп... 

Асыл ды алар азамат табылмағаны ғой. 

Жұмбақ адам асықпай, аңдап ұзай береді. Ақтан қо лын-
да ғы мылтықтың қарауылына үш рет алса да, қолы қал ты рап 
ата алмайды. 

А қ т а н . «Əйтеуір сақ болсаңдаршы». Апыр-ау, жүрегім 
нені сезді, қолым неге қалтырады? Атып неге тастамадым? 
Шы ны мен-ақ, Қаратанның əкесі ме?.. 

Үшінші сурет

...Баяғы көрініс. Көпір. Сол көпірдің үстінде Ақтан мен Қа -
ра  тан əлі тұр. Делқұл балта қайрап отыр. Трактор мен мотор-
лы араның даусы естіледі. Құрылыс жүріп жатқан сы ңай лы. 

А қ т а н . Егер мен өзен болсам, онда ең əуелі сені жа ға ға 
лақтырып тастар едім. 

Қ а р а т а н  (байыппен). Толқын жағаға тек қоқырын 
ғана емес, асылын да лақтырып тастамай ма?

А қ т а н . Оқығанның аты – оқыған-ау. Есеңді логика-
дан жібермейсің. Дегенмен, бұған дейін маған істеп келген 
жау лы ғың ның себебін анықтай алмай-ақ қайранмын. Антты 
бұз ды деп айыптамай-ақ қояйын, Айгүлдің өлімін неге ме-
нен көресің? Сенің бұдан 35 жыл бұрын маған таққан үш 
айы бың ның алғашқысы осы ғой. 

Қ а р а т а н  (көпір үстінде əрі-бері жүре бастайды). 
...Өт кен ге, өкінішті жылдарға сүйрелей бердің-ау достым. 
Рас, білгің келе ме?

А қ т а н . Рас. 
Қ а р а т а н . Қолыңдағы таспиқ қылып ұстап тұрған Ай-

гүл дің тұмары емес пе? Егер сен өлтірмесең, қайдан алдың 
оны?
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А қ т а н  (күледі). Əй, достым-ай, кісіні қаралау мен жа-
зық сыз жазғыру тəсілің əбден ескірген. (Түсін суытып). Бұл 
таспиқ – отыз жылдық жан жолдасым, қараңғыдан алып шы-
ғар шырақшым, сүрінгенде сүйеу болар медетім. Елден бе-
зіп, еңбектеп жүргенде күндіз қолымнан, түнде мойнымнан 
тас та ма ған бойтұмарым. Сен құс төсекте жатқан шы ғар сың, 
мен тас төсекте жатқан шығармын, бірақ сенің де, ме нің де 
түптің түбінде барар жеріміз, жатар орнымыз біреу, ол – қара 
жер! Сен шыңғырып, өз ар-ұятың өзіңді буындырып өл ті-
рер, мен сақ-сақ күліп өлермін. 

Осы кезде балта қайрап отырған Делқұл қысыр əң гі ме сі-
не кіріседі. 

Д е л қ ұ л . Ерте, ерте, ертеде, ешкі жүні бөртеде бі реу дің 
жалғыз ұлы болыпты. Əкесі: «Əй, ұлым, сені үйлендіру ке-
рек еді», – дегенде: «Əке-ау, əке, қатын əпергендей көрейін, 
сабамай жүрші», – деген екен... Ха-ха-ха... (Жалғыз өзі тар-
қыл дап көп күледі).

А қ т а н  (өзіне-өзі). Бүгінгі заманның жастарға ертегі 
жыр айтып, жас қиялын тербер əңгімеші шалы да осы. (Ба-
сын шайқайды). Балтаны қанша қайрағаныңмен, өз на мы сы-
ңа сілтей алмай, өзгенің шабарманы болып, шабылып өт ке-
нің-ау, бейбақ. 

Бағанағы қыз қолында қағазы бар қайта келеді. 

Қ ы з . Қаратан Атантаевич десе, біз екі жолдың да жо-
басын қайта қарап, кететін уақыт пен жұмсалатын шы ғын-
ды, тұр ғы лық ты халыққа тигізер пайдасын детально есеп-
теп шы ғар дық. Ақтан ағайдың логикасына қайран қал дық, 
біздің соң ғы қорытындымызбен өте сəйкес келеді. Шы нын-
да да, Ал тай тауының құпиясын білу үшін, яғни қандай да 
үл кен ді-кі ші лі жоба немесе жоспар жасамас бұрын, осын дай 
ту ған же рі мен бірге жасасып, біте қайнасқан ескі көз адам-
дармен ақыл да сып алу ауадай қажет екен... 

Ал... 
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Қ а р а т а н  (сөзін бөліп). Əй, шырағым, суырша ша қыл-
дай берме. Министрлік бекітіп берген жобаны бұзуға, қай та 
жа сау ға кім рұқсат берді? Болмаса, бұл жерде мен туған жоқ 
па екенмін? 

Қ ы з . Ағай десе, біз жол жобасын бүтіндей емес, не бары 
бір бөлшегін бұзып тұрмыз ғой. 

Қ а р а т а н . Егер бұл негізгі бөлігі болса ше?.. 
Қ ы з . Мəселе осында, негізгі бөлікте – негізгі қа те лік 

бар, іс барысында ептеп өзгеріс жасау, қайта қарауға қа қы-
лы мыз. 

Қ а р а т а н  (қызға). Ей, шырағым, құлағымның етін же-
мей бара тұршы. Артынан сөйлесерміз. (Қыз иығын қи қаң 
ет кі  зіп шығып кетеді. Үнсіздік. Əлі де ашуын баса ал ма ған). 
Осы ғой, осы менің жаныма тиетіні!

А қ т а н . Жастың аты – жас. Шындықтың бетіне тура қа-
рай ды, өз ойын айтудан тайсалмайды. Бүгінгі жастардың ар-
тық шы лы ғы, мықтылығы да осында-ау. 

Қ а р а т а н  (қолын бір сілтеп). Шындық, шындық, елу 
жыл күрессең де, өз шындығың өзіңді шыңғыртып келеді-
ау... жазған. 

А қ т а н . Достым, сен осы ретте де жеңіліп тұрсың. Тек 
əб ден көк тамырланып алған бетпақтығың мен көр со қыр лы-
ғың – бұл сыннан да есен-сау алып шығар. Бəлкім, сен менен 
қорықпайсың, бірақ жаңағы қыздан, өзіңді өкшелеген ке йін-
гі жастан жасқанасың, осы қауіпіңді жан ұшыра жа сыр ғың 
келеді. Əйтпесе, «Рахатқа» апарар тас жолдың əуел гі жоба-
сын жасауға өзің де тікелей қатыстың емес пе. Егер бү гін 
сол жоба бүлініп жатса, күні ертең əуелі сенен сұ рай ды. «Ай 
қарадың ба баяғыда», – дейді... 

Қ а р а т а н . Сондықтан да өз қолымды өзім кесіп, мына 
сен құсап, өз көрімді өзім қазғым келмейді. 

А қ т а н . Білем, білем, сен көрді тек қана өзгеге қа за сың. 
Бірақ, дəл осы жолы ойлануың керек, бұл сенің ал ғаш қы 
да ақырғы ақылды ісің болмақ, бұған дейінгі күнəңді жуар 
ерлігің болмақ. Сайып келгенде, əкеңнің тірлігін қай та лап 
алмау үшін керек... Қателіктің сұмдығы – қателікті тү зей 
алмау. 
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Қ а р а т а н  (елеңдеп). Ол қандай қателік?
А қ т а н . Сенің əкең бұдан қырық жыл бұрын мынау 

Көк көл кенішінде инженер болып істеген. Тас қопарғыш ди-
на мит ті есептемей қолданып, ана Сұлушоқыдан сел аққан, 
қар құлап, адамдар мен кен орнын басып қалған. 

Қ а р а т а н . Оған менің қатысым қанша?
А қ т а н . Егер Сұлушоқының алқымына аммонит ал-

тыншыны қойып жарсаң, бүкіл тауды дірілдетер құдіретті 
күш, шың басында жүздеген жыл жатып-семіп тұрған мұз 
сі  реу ле рін сусытарын ескердіңдер ме? Мен бұл істің мама-
ны емеспін, бірақ тəжірибем, ойым айтады. Ал, жүз грамм 
аммо нит тің жарылыс қуатын менен гөрі сен жақсы білесің. 

Қаратан Ақтанға бір, шың басына бір алақтай қарайды. 

Қ а р а т а н  (ойланып). Дегенмен, ойың тым негізсіз 
емес. Бірақ, бұл іске, шынында да, сенен гөрі біз жетікпіз. 
Аммо нит алтыны неғұрлым терең көмсе, солғұрлым дүмпу 
тол қы ны жақынға тарайды. 

А қ т а н . Қопарылыс жасау жөнінде сен ойлағандай, 
тым кеще емеспіз. Жарғыш егер бір метр тереңдікке көмілсе, 
дүм пуі жүз метрге кемитінін де білемін. Сол өзіңнің «ар қаң-
да» өт кір ген жиырма жыл – жер қопаруға арналған. Менің 
кү мə нім бас қа да. Сіздер сол аммонит деген «итті» қанша те-
рең дік те көм дің дер, көк тасты бұрғылай беруге ерініп, асы-
ғыс тық жа са ған жоқсыңдар ма?.. 

Қаратан Ақтанның бетіне екі ойлы таңданыс кейіппен қа-
рай ды. Үнсіздік. 

Қ а р а т а н  (өзіне-өзі). Апыр-ай, мынауың қалай-қа лай 
тартады сырнайын. Жо-жоқ, бұл жиырма жыл емес, қы рық 
жыл отырса да, аяғын шалдырғанымен, арқасын ал дыр ма-
ған екен. Оңай жаңғақ көрінбейді, шағатын азу емес, тағы да 
айла керек. Тəңірім-ау, қалай ғана шаршамаған. Айтып тұр-
ға ны ңның зəредей қателігі жоқ, рас, біз аммонитті тым таяз-
ға көм дік, ертең жарылыс... Сонда не істеу керек? Ақ тан ның 
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пікірін, өз ойым ретінде жоғары жаққа хабарласам, сөй тіп, 
жарылыстан бас тартсам? Сонда барлығынан мен ақыл ды 
болып шықпаймын ба... Бұл жалғанда ешкім əш ке ре лей ал-
майтын жалғыз нəрсе бар, ол – ой ұрлығы, яғни бас қа ның 
пікірін малдану... 

Екеуі көпірдің екі басында теңселіп тұр. 

А қ т а н  (өзіне-өзі). Бекер айттым-ау ойымды. Ертең ол 
сақ та на ды. Маған жасаған өмір бойғы бақастығының басы-
на су құяр сəт осы еді. Алды-артына қарамай қопарылыс жа-
сап жібергенде, өзгені қойып, өзінің күлі көкке ұшар еді-ау. 
Сөй тіп, жер бетінен тағы бір лағынет аластар еді-ау. Бірақ, 
ол лағынет өзінің артына сандаған лағынетті аманатқа тас-
тап кетпегеніне кім кепіл? Табиғат апатынан өлгенше, азап-
танып, рухани қорлықтан өлсін, қырық жылғыны қыл ға тіз-
бе йін... Менің түсінбейтінім, бізге не жетпейді осы – ту ған 
жер, өскен ел бір. Аспан бір, ал адамдар... адамдар... басқа... 

Қ а р а т а н  (үнсіздікті бұзып). Осы ғой, осы менің жы-
ныма тиетіні – күндіз өңімде, түнде түсімде – сенің бейшара 
бей нең көлденеңдейді де тұрады. Сондықтан, рухы мық ты-
лар ды ұрып жығу əдетім. Əттең, баяғы кез болса. (Өкінеді).

А қ т а н  (зілмен). Жоқ! Жоқ, баяғы кезің. Аммонитті 
Сұлушоқының емес, сенің астыңа қойып қопару керек. 

Қ а р а т а н  (күліп). Қопарыла қойсам... Асылы, адамды 
қопаратын аммонит əлі ойлап табылған жоқ. 

Осы сəтте сахнаның арғы түкпірінен үстіне қара жа мыл-
ған Мылқау кемпір шығады да, екеуін айыптай үнсіз қа рай-
ды. Тыныштық. 

Шымылдық
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ЕКІНШІ БӨЛІМ

Төртінші сурет

Баяғы көпір. Сол орман. Сол тау. Ағаш қиып, жол сал  ған 
құрылысшылардың дабыры, тау өзенінің күркірі əлі ес ті ліп 
тұрады. Қаратан мен Ақтан көпірдің екі басында тұр. Дел-
құл баяғы қалпында балтасын қайрап отыр. 

Д е л қ ұ л  (ағаш басындағы құстарға қарап). Жү гір ген 
аң, ұшқан құстың да тілі бар, кісіше сөйлей алады екен. Бі-
рақ олар сөйлемейді екен, сөйлесек адамдар естіп қойып не 
жұ мыс қа жегеді, не дүре соғып, соттатып жібереді деп қа уіп-
те не ді екен. Олар ешқашан да адам болғысы, ақылды бол ғы-
сы келмейді екен. Тек нағыз ақымақтар ғана – ақылды дей ді 
екен... Ха-ха-ха... (Күледі).

Үнсіздік. 

А қ т а н . Сіз бен біздің арамыздағы достық көпірі жас-
тық шақта-ақ қирап қалғанына көзім енді жетті. 

Қ а р а т а н . Ол көпір тіпті салынған да жоқ еді ғой... 
А қ т а н . Оған кінəлі кім? Əлде уақыттан, заманнан кө-

рер сің?
Қ а р а т а н . Жоқ. Бір-бірімізге деген сенімнің бостығы. 
А қ т а н . Тəңір қоймасынан алтын түгіл, қара басымды 

əрең алып шыққаныма иланбайсың ба? Міне, сол оқиғадан 
бермен отыз жылдан астам мезгіл өтті. Кездесіп тұр ға ны мыз 
бүгін. 

Қ а р а т а н . Адамдардың бір-біріне деген сенім-сү йіс-
пен ші лі гі уақыттан емес, уақиғадан туындайды. 

А қ т а н . Ол рас. Сол іспетті жек көруін де балалататын 
уа қи ға. Жаулық, қастық атаулының қаспағына дейін қы рып 
маған бердің? Неге? Себебін күні бүгінге дейін тү сін бей мін. 

Қ а р а т а н . Иман тауында тұрғандаймыз ғой, шы ным ды 
айтсам, сенің күндіз-түні көлеңдеп көз алдымнан кет пей тін 
бейнең, сендегі рухтың мықтылығы, бүгін болмаса ер тең тап-
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тап кететіндей үрей билейді бойымды. Ендеше, өзім же ңіл мес 
үшін, əрқашан да өзгені бұрынырақ жел ке ле гім ке ле ді. 

Үнсіздік. 

А қ т а н . Рас, қорқақтар бұрын қимылдайды. Мені қи-
най  тын жиырма жыл бойы қайта айналып қазығымды таба 
алмай сандалғаным, сенің сандалтқаның емес. Жо-жоқ, дос-
тым, (басын шайқай) тіпті де ол емес, ел басына күн туып, 
анталап жау шапқанда оққа кеудемді тосып, Отанымды қор-
ғай алмау өкініші... Қаймана халық қасірет шегіп жат қан да 
Сі бір де жүрдім тентіреп. Осының бəрі кімнің кесірі? Ал, 
мына сен... 

Қ а р а т а н  (сөзін бөліп). Бармадым, соғысқым кел ме ді. 
Ажалымнан бұрын шейіт болғым келмеді, сол үшін айып-
тымын ба?.. Тыл да – майдан, айға бата оқып жүрген еш кім 
жоқ!.. 

А қ т а н . Əкеңе айнымай тартармысың... Ит не жесе, 
соны құсады деген тегі рас та. 

Қ а р а т а н . Сенің де сол кісіден озған жерің шамалы. 

Үнсіздік. 

Д е л қ ұ л . Ерте, ерте, ертеде, ешкі жүні бөртеде, тым ер-
теде де емес, бір əйелдің күйеуі соғысқа аттанады. Төрт жыл 
соғысып, үйіне есен-сау оралған солдаттың өзі кет кен де гі 
бір баласы үшеуге жетіпті. Сонда əйелінен бұларды қай дан 
таптың деп сұрағанда, келіншегі: «Біреуі өзің кеткенде іште 
қалған, екіншісін емшек сүтіммен көтердім, ал үшін ші сін... 
үшіншісінің қайдан пайда болғанына апам да аң-таң, мен де 
аң-таңмын», – депті əлгі дүзқара қатын. Ха-ха-ха... (Тауды 
басына көтере мəз болып күледі).

А қ т а н  (Делқұлға). Қандай ұзақ жасайды екенсің, бей-
бақ. Қолыңдағы балтаны өмір бойы қайрасаң да, ешкімге 
сіл те мей, дөңайбат қылып жаныңды сақтарсың... Былайғы 
жұрт сескеніп жүруі үшін бір-бір пышақ, не балта байлап 
алу керек шығар белге. 
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Қ а р а т а н . Жол жөніндегі жобаңды ескеретін болдық. 
Жа ры лыс сəл кешеуілдемек. 

А қ т а н  (кекесін үнмен). Бұл не, мүсіркегенің бе? Əлде 
Құ дай дан қорыққаның ба?

Қ а р а т а н . Екеуі де емес. Бəлкім, қартайғанда жоқтан 
бас қа ға ырылдаса бермейін деп уақытша шегінгенім шығар. 

А қ т а н . Сен біреумен ырылдасты, ашық айқасқа шы-
ғып, бетінен алды дегенге есуас адам сенер ме. Сенің тə сі-
лің – үр мей қабу, білдірмей біз сұғу, уақытша шегіну ар қы лы 
жеңіске жету емес пе еді. Сондықтан да сенің жолың ме нің 
жолыммен өмір бақи түйіскен жоқ – қатар қашқан қос сы зық 
іспетті. Бір ауылдан басталып екіге айырылып кетер соқ пақ 
секілді... 

Қ а р а т а н . Сан-салалы жолдың тоғысар тұсы көпір 
ғой. Міне, сол көпірдің үстінде тұрмыз. Шыныңды айтшы, 
неге менің соңымнан түсіп, Зырянь қаласына іздеп барып, 
ке гің ді қумадың? Сосын, соңғы сұрағым: Тəңір қоймасынан 
алып шыққан алтының қайда?

А қ т а н  (ақырын аяңдап Қаратанның жанына ке те ді). 
Шын дық – шын сұрағанда ғана айтылады. Асан шал дың бір 
сөзі əлі есімде: «Балам, – деп еді, – көнектен шошыған бие 
оң бас, төсектен шошыған ер оңбас. Көңілің бір қалған адам-
ға қайтып қайрылма, ит иттігін істемей қоя ма, шайыңды 
ішіп, сыр ма ғың ды тіліп отырады», – деуші еді. Дəл осы көне 
кө пір дің үстінде Айгүл үшеуміз анттасып едік, дəл осы көне 
кө пір дің үстінен Айгүл суға секіріп өліп еді, дəл осы көне 
кө пір дің үстінде менен Көккөлден келген бейбақ туралы; 
Үң гір де гі байлық, үйдегі Жесір туралы сырымды айттырып 
едің; дəл осы көне көпірдің үстінде айдатып едің. Халық та 
сəби се кіл ді емес пе, шымшысаң – жылайды, əлдилесең – уа-
нады. Сенің сезіңе имандай ұйыды. Адал көңіл, ақ жү ре гі мен 
сен ді. Мылқау шеше, балалы жесірімді тастап ит жеккенге 
кет тім тентіреп. Енді, міне... (Қалш-қалш етіп). Енді, міне, 
сол көне көпірдің үстінде жəне де кездестің, бұл – ақыр ғы 
жо лы ғуың шығар... Бізге не жетпейді сонда... Сөйтсем сені 
мен мені, жаман мен жақсыны жалғар негізгі көпір, шынын-
да да, салынбаған екен, салынуы мүмкін емес екен. Оны сен 
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бұ рын, мен кеш ұққан екенмін, «ештен кеш жақсы» де ген-
нің аузы қи сай сын, кейде кештен ештің өзі артық. (Басын 
ұс тай шөке түсіп, отыра кетеді). Миымда мың-миллион 
құмырсқа жыбырлап жүргендей... 

Қ а р а т а н  (оқты көзімен ата қарайды). Бас емес, құ-
мырс қа ның илеуі десеңші. (Қалтасынан алып аузына бір 
уыс дəрі салады да, шығып кетеді).

Д е л қ ұ л  (балтасының жүзін ұстап көріп, əндетеді). 
Бая ғы да бір кезде, тоғыз түрлі тағамнан наурыз көже жасап-
ты, соны ішкен қазақтар мың-миллион жасапты. Елге сə лем 
ай тың дар, ұмытпасын біздерді, коньяк ішкен ағайын – қара 
көже іздепті. Е, Алла, (алақанын жайып) тір ші лі гің нен, жор-
ға ла ған тірі тышқаныңнан айналдым. Жеңіліп жүрсем де, 
жер басып жүргеніме не жетсін. 

Делқұл да балтасын беліне қыстырып жөнеле береді. Ақ-
тан басын ұстаған күйі жүрелеп отыр. Жүгіріп қыз келеді. 

Қ ы з . Ағай, ағай десе. 

Ақтан басын көтереді. 

Қ ы з  (жан-жағына жалтақтап қарап). Қаратан Атан-
тае вич пен «телохронитель» Делқұл Балтабаев кеткен екен 
ғой. Ағай десе, «Рахат» қайнарына салынар жолдың сіз 
ұсын ған жобасын біз, Өскеменнің жол құрылысы инсти ту-
ты нан келген студент-жастар өзара талқыладық. Сонсоң ма-
ман құ ры лыс шы лар мен бірлесе отырып, жоғары жаққа мə-
се ле қою ды ұйғардық. 

А қ т а н  (маңдайынан сүйіп). Рақмет, қызым!

Бесінші сурет

Салып келе жатқан жол. Студенттердің құрылысшы от-
ряды алқа-қотан жиналған. Үстеріне кигені бірыңғай форма. 
Əзіл де сіп, əн айтып көңілді отыр. 

Г и т а р а л ы  ж і г і т . Əлгі жиналысы қашан басталу-
шы еді, бастық қызымыз қайда жүр?
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Б і р і н ш і  қ ы з . Шынында да, кешікті. Не мəселе екен 
қа райтынымыз. 

С е м і з  ж і г і т . Кеше біз қопарып тастаған өліктер ден 
арыз түсіпті... 

К ө з і л д і р і к т і  ж і г і т . Жə, болды! Ауыз өзім ді кі 
екен деп, ауа жайыла берме. Мəселе біреу – Арасанға апарар 
жолды, мынау Сұлушоқыны жармай, Бұқтырмаға көпір са-
лып, арғы жағалаумен өткізу... 

Ə, міне, бастығымыздың өзі келді. 

Инженер қыз келеді. 

Г и т а р а л ы  ж і г і т . Баяғыда, яғни ерте, ерте, ертеде 
бі реу айтқан екен: «Ұлы мəртебелі, аса қымбатты Ұлығым, 
мен сізді шексіз сүйетіндігім соншама, тіпті жата қалып та-
ба ны ңыз ды, яғни аяғыңызды жалар едім, амал не, сіз жаяу 
жүр мей сіз ғой, кілем, кілемнен шыға машина мінесіз, сон-
дық тан шаң-тозаң жоқ», – деп... Ал енді... 

И н ж е н е р  қ ы з  (асығыс, қолындағы шиыршықтай 
ұс та ған қағазын жаяды). Тұра тұр, Делқұл ағаның мыл жы-
ңы нан құтылдым ба дегенде, бір бүйірден сен шықтың ба. 
Со ны мен, жолдас құрылысшылар, Сізбен біз ашық əңгіме 
бас та сақ деп едім. Кілтін бұрап-бұрап қай бағытқа бұрып жі-
бер се, солай қарай шаба беретін ойыншық ат емеспіз, тауды 
ті ліп, тасты бұзып жатқан жастармыз. 

С е м і з  ж і г і т . Баяғыда біздің ата-бабамыз осындай 
жол мен жалғанның жартысын жаулап алған. 

Е к і н ш і  қ ы з . Қойыңдаршы, тіл мен жаққа сүйенбей. 
Сөз тыңдалық. 

И н ж е н е р  қ ы з . Ақтан аға, біздің жұмысымызға мы-
надай өзгеріс енгізіп отыр. Расында, ол кісінікі ұсыныс қана, 
оны шешетін мына біздер. Расында, біздер де емес, Ал ма ты. 
(Кар та ны жайып). «Рахат» демалыс үйіне салынар жол дың 
мына бір тұсына өзгеріс енгізсек... 

Г и т а р а л ы  ж і г і т . Оны не қыл дейсіңдер. Қаратан 
Атантаевич екеуіңіз ғой шешетін. Жазған құлда жазық не, 
айға жол сал десе де, сала береміз. 
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Б і р і н ш і  қ ы з . Фу, осыны да біреу жігітім бар деп 
жүр-ау... 

Бəрі күледі. 

И н ж е н е р  қ ы з . Жə, жетті. Сөзге қонақ беріңдер. 
Ұзын сөздің қысқасы, жолды Сұлушоқыны қопармай, анау 
сам са ған ағашты оңды-солды қирата бермей, өзеннің арғы 
бе ті мен өткізу керек, жолдастар. Бұқтырманың үстіне салы-
нар көпірге жұмсалар шығын, табиғатты бүлдірер жайттан 
əл де қай да арзанға түсер. 

К ө з і л д і р і к т і  ж і г і т . Сайып келгенде, сұлу жердің 
дидарына тыртық түсірмейміз ғой. 

С е м і з  ж і г і т . Ал, енді бұған Қаратан Атантаевич қа-
лай қарайды екен. Жаман-жақсы болса да бастығымыз сол 
кісі ғой. 

И н ж е н е р  қ ы з . Ол кісі қарсы. 
Б і р і н ш і  қ ы з . Адамдар да қырқылған ағаш секілді. 

Жазықсыз кесіледі... 
Е к і н ш і  қ ы з  (күрсініп). Біз қайыңның көз жасынан 

сусын жасаймыз... 
Г и т а р а л ы  ж і г і т . Кеше күлін көкке ұшырып жі бер-

ген обаның астында қай ғасырда, қандай адам барын біл сек 
қой. Əттең, өлгендерге тіл бітсе... 

Е к і н ш і  қ ы з . Өлілер қайта тіріліп, қосылса егер елге, 
Тірілер ар мен ұяттан, кіріп те кетер көрге. 

Б і р і н ш і  қ ы з . Жоқ. Ар-ұяттан ешкім өлген емес. 
Г и т а р а л ы  ж і г і т . Рас, ұяттан өлген адамның бе йі ті 

жоқ. 
К ө з і л д і р і к т і  ж і г і т . Егер өлгендерге тіл бітсе, 

жер бетінде бірде-бір жалған қопарылыс жасалмаған болар 
еді. 

И н ж е н е р  қ ы з . Негізгі мəселеге көшелік, сонымен 
сен дер дің маған көмектерің керек. 

Е к і н ш і  қ ы з . Біз бəріне де дайынбыз. 
С е м і з  ж і г і т . Иə, міне, екі айдай біздің көшбасымыз 

болып келесіз... Жамандық көрген жеріміз жоқ. Бастаңыз... 
К ө з і л д і р і к т і  ж і г і т  (есіре). Иə, ердік соңыңыздан. 
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Құптаған дауыстар. 

И н ж е н е р  қ ы з . Олай болса, мына Зыряньға жө нел ті-
лер қағазға қол қойыңдар. 

Б і р і н ш і  қ ы з . Неге Зыряньға? Алматы ше? 
И н ж е н е р  қ ы з . Өйткені, бұл «Рахат» арасанына тар-

тылар жолдың шығынын тікелей Зырянь қорғасын-мырыш 
комбинаты төлейді. Демек, құрылысқа иелік етіп отырған да 
солар... 

Жігіттер мен қыздар кезектесіп қол қоя бастайды. 
Осы көрініс жоғалады да, жарық Қаратанға түседі. Ол 

телефон арқылы қаламен сөйлесіп жатыр. 

Қ а р а т а н . Алло! Алло! Зырянь! (Ашуланып). Шы ра-
ғым-ау, шəңкілдемей комбинатты жалғасаңшы. Иə, иə, ди-
рек тор дың өзін. Мықтыбаев жолдасты. Алло! Алло! Ойбай-
ай, мынаның қорлығын-ай, шырағым, мынауың телефон 
емес, арқан ба немене өзі. Алло! Шырағым, сен бар ғой, 
Қа ра тан Атантаевич сұрайды де... Алло! О, Темеке, өзіңізді 
алудан – Құдайды алу əлдеқайда оңай шығар. Айып етпеңіз, 
құ дай дай мықты деп əзілдеп жатқаным ғой. Ал, енді, Те ме-
ке, қартайғанда кəрі боз жорға шықты деген осы. Əлгі ал-
дың ғы жылғы, өзіңіз жіберген жол жобалаушылардың біраз, 
серьезно айтқанда, мемлекеттік маңызы бар былығы ашы-
лып отыр. Ол иттер. «Рахат» қайнарына барар жолдың жо-
басын жасағанда – үлкен жағдайды ескермеген... (Одан арғы 
сөзі естілмейді, қолын сермеп көп сөйлейді). ...Иə, иə... Мен 
бол ма ған да халықты қырып, масқара бола жаздаппыз. Ол 
кем ші лік ті не сіз, сізді қойшы, қолыңыз тие бермейді. Сіздің 
орынбасар не министрлік байқамаған... Рақмет Темеке, рақ-
мет. Сеніміңізді ақтаймын. Орден жағын өзіңіз білесіз ғой, 
алпысты алқымдадық қой. «Оны қалай ойлап таптың дей сіз 
бе?» Енді біздің бастың да қатты істеп кетер кезі болады ғой. 
Бəл кім, туған жер жебеген шығар... Ха-ха... 

Жоғалады. 
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Тау. Орман. Өзен. Көпір. 
Ақтан сол көпірге сүйеніп жалғыз тұр. Жолшылардың 

азан-қазан тірлігі саябырсыған. Құстың тынымсыз сай ра ға-
ны естіледі. Көпірдің екі жақ басынан тағы да Ақтанның екі 
ойы – Ақтан  мен Ақтан  шығады. Қолдарында шпага. 

А қ т а н  1. Күні бүгінге дейін жер қаба жеңіліп келе жа-
туы мыз дың себебі неде? Желді күнгі желкенсіз қайықтай 
қал қаң қағып тірлік кештік. 

А қ т а н  2. Оның есесіне ар, ожданымыз таза, елдің де, 
жер дің де бетіне тура қарай аламыз. Горькийдің мына бір 
сөзі есіңде ме: «Өмірдің қиын-қыстау кездері, қандай ми-
нуттары басқа түссе де, менің жүрегім: «Жасай бер, адам!» 
деген гимн ді шырқаудан танған емес». 

А қ т а н  1. Қатты жүрмей, қарап тұрмай, егіз аяқ тір лік-
пен алпысқа келдік. Заманға бергеніміз, қане, сол заманнан 
ал ға ны мыз, қане? Арқандаулы аттаймыз, туған жерден қия 
бас сақ қирап қалатындай көреміз. «Əр түп ағаш – əр адам-
ның тағ ды ры секілді!» – деп жар салдық. Бірақ сенің үніңді 
сол ағаштан өзге кім естіді. Орманың анау – жал-құйрықтан 
айрылып, күзелген байталдай үрке қашып тұрған. Аң-құ сың 
анау – мотордың дырылы мен таз иттің ырылынан шошып, 
ла ғып кеткен. Тіпті, бұл жерден аң екеш аңды қо йып, адам-
дар дың өзі ауа бастады емес пе... Біле білсең, Қа ра тан ның 
қал та сын да да «Табиғатты қорғау қоғамының мүшесі» деген 
ке піл де ме қағазы бар. 

А қ т а н  2. Рас. Құстар да адамдар секілді көктемде қай-
тып келгенде сол ағаштың басынан өз ұясын іздейді. Мен 
жиырма жыл жат жұрттықта жүргенде ең əуелі сол орманды, 
сол ұяны сағынатынмын. Амал не, əйелім өліп, балам қаң-
ғып кеткен екен. Бір жыл іздеп жүріп əрең тауып, жинап-те-
ріп алдым. Кейінгі бар өмірімді сол, ұясы ерте бұзылған ба-
лапандарымды баулуға арнадым. Шүкір, маған артар өк пе  сі 
жоқ. Азамат боп өсті. 

А қ т а н  1. Ол да жөн делік, байлыққа, дүниеге қы зық қан 
кезіміз де болды ғой. 

А қ т а н  2. Ол тағы да адамдарға жақсылық жасау ние-
ті нен ту ған... 
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А қ т а н  1. Ағымыздан жарылайықшы, Жесірге деген ізгі 
сезім аяушылықтан туды ма, əлде сүйіспеншіліктен бе, əлде 
Қаратанның жасаған əрбір қиянатына жақсылықпен жауап 
беріп отырмақ сертіңді бұзғың келмеді ме?

А қ т а н  2. Бəрін де теріс дей алмаспыз. 
А қ т а н  1. Жесір əйел Қаратанның егіні еді ғой, біз ки-

лі ге тін жорық не?
А қ т а н  2. Ол да рас. 
А қ т а н  1. Олай болса, қыр соңынан қалмай қарауылға 

алып жүрген ол емес, мына біз екенбіз ғой. 
А қ т а н  2. Біз емес, рухы мықты адамдардың мысы... 

Жоғалады. 

ШЕГІНІС

Сол көпір. Сол тау. Сол орман. Қарағайдың түбінде Же сір 
жылап отыр. Бауырына басқан жас баласы бар. Ақ тан оны 
жұ ба та алмай əлек. 

А қ т а н  (əйелдің көзін сүртіп). Қой енді, босама, ондай-
ондай кімнің басынан өтпейді. Бұл жалғанда ешкім де көз 
жасын жылап тауысқан емес. Қолымнан келген көмегімді 
аямаспын. 

Же с і р  (өзін-өзі тоқтата алмай егіліп). Енді қайтып 
жан сақтаймыз. Шиеттей төрт бала бар. Қарағанымыз қара 
сиыр еді. Оны да ұрлап сойып жеп қойды. Жығылған үс ті не 
жұдырық дегендей, жалғыз ешкінің лағын жайратып, қас-
қыр тартып кетті. Аңынан адамының айырмасы болсайшы 
бұл елдің! О Құдай, кімнің асығын алшысынан түсіріп, қа-
ға на ғын қарқ, сағанағын сарқ қылып қоясың! Жазған құ лың-
ның жазығы не... 

А қ т а н . Құдайдың бізге бөліп берері жоқ. «Бақ-дəулетті 
не сасық сараңға беремін, не жанкешті жаманға беремін», – 
деген екен «ол кісі». Аллаға сенгенше, əліңе сенгенің озық. 
Же тім-жесірдің зарын аспандағы Алла түгіл, жұмыр жердегі 
екі аяқты адам тыңдап көрген бе екен. (Жесірдің шашынан 
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сипап). Шыбын жанымыз аман болса, ептеп-септеп жан сақ-
тар мыз. Əрине, саған менің де бөліп-жарып берер ен шім 
жоқ. Жастайымнан жамандықты ерттеп мінген мен де бір 
мұң лық пын. Əкеміздің кім екенін білмедік, шешеміз тіл-
құ лақ тан айрылған мылқау... Қарайғанда не қалды, қамыс 
қал ды. (Толқып орнынан тұрып кетеді). ...Қарайғанда не 
қал ды – қа мыс қалды, жастай жарадар болған жүрегімнің 
жа ла уы – Ай гү лім бар еді, оны да көп көрді. 

Ақтан мен Жесір əрқайсысы өз мұң, өз қайғысымен бо-
лып жылайды. Арадағы мұңлы үнсіздікті Жесір бұзады. 

Же с і р  (бекініп). Рақмет, Ақтан. Алмас қандай азамат 
еді. Көздерің көрді. Жігіттің сұлтаны еді ғой. Одан айрылған 
үш жылда еркегі жоқ үй – ермегі жоқ үй деді ме, сенің до-
сың Қа ра тан шырғалап мазалай берді. Шашы ұзын, ақылы 
қыс  қа əйелмін ғой, арбағанына алданып, алғашында ете гі-
нен ұстағаным да рас. Одан мынау (баласын көрсетіп) кү шік 
келді өмірге. Қаратан алдырып таста деп қанша қор қы тып-
үркіткенімен: «Ішіме сыйған бала сыртыма да сыяр», – деп 
ырық бермедім. Аяғы алдадым құдай, алдадым дегендей, та-
лақ етіп тынды. Оны да жазғыра алмаймын, байсырап бара 
жат қан дай, барымды аузына тостым! Оны да қой шы, мой-
ныма мінген ақшадан қалай құтыламын, дүкеннің бар мүл-
кін өтеу үшін шашым жетер ме? (Тағы да жылайды).

Ақтан Жесірдің баласын қолына алып, əлдилей бастайды. 

А қ т а н . Дүкенді кім тонады деп ойлайсың, се зік те не тін 
кісің бар ма?

Же с і р  (көзін сүртіп). Сенен жасырар сырым жоқ енді, 
Ақ тан. Бəрін де... бəрін Қаратаннан көремін... Тоналмай тұ-
рып-ақ дүкеннің жартысын ішіп-жеп қойғанбыз... 

А қ т а н  (баланы жоғары көтеріп тұрып). Уайымдама, 
жа зыл майтын жара жоқ. Мен бұл ұлын əкесінің жолын қай-
та ла май тын, нағыз таза азамат етіп тəрбиелеймін. Ал, ақ ша-
ның бір реті табылар... 
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Же с і р . Ақтан, анау жолы Қаратан бір əңгімесінде ай-
тып еді: «Тəңірқоймасында қыруар байлық бар, əттең қор-
қып түсе алмай жүрмін», – деп... мүмкін... 

А қ т а н  (мəн бермей). Бекер шығар... 

Жесір басын Ақтанның кеудесіне сүйейді. 

Же с і р . Жақсы адамдар өмірде неге аз екен. 
А қ т а н . Жақсының көбі жер астында. 

ШЕГІНІС

Мұз аңғарлар. Жақпар тастар. Тылсым орман. Басына 
бұлт байланған таулар. Терең мұз үңгірдің басында Ақ тан 
тұр. Қолында шумақтай ұстаған арқаны бар. Сахнаға Ақ тан-
ның екі ойы шығып, қылыштаса бастайды. 

А қ т а н  2. Тəңірқоймасына екі аяқты, жұмыр басты пен-
де нің түскені жоқ. Ал түссе де қайтып шыққаны жоқ. Көзді 
жұ мып көлге секіргенді қояйық. 

А қ т а н  1. Тəуекел – тас жұттырар. Бұл фəниден өзін-өзі 
бір сынамай өткен ер-азамат несіне еркек болып жаралған. 
Оны былай қойғанда, Жесірдің мойнына мінген қыруар ақ-
ша ны қайдан тауып бересің. Не онда, не сенде көк тиын жоқ. 
Анау мұз үңгірде босқа шіріп жатқан байлықты түсіп алып 
шық сақ, бүкіл өміріміз қамтамасыз етілмей ме. Артық дəу-
лет бас жармайды, жарқыным. Ал, Тəңірқоймасына түсу біз-
дің қолымыздан ғана келеді. 

А қ т а н  2. Дəулетті адал еңбекпен-ақ табуға болады ғой. 
Егер сол мұз үңгірде сайтан да жоқ, өзіміз қайтып шыға ал-
май, пұшайман болсақ... 

А қ т а н  1. Адал еңбек, адал еңбек... кім табан ет, маңдай 
те рі мен байып жүр. Жаңа ғана жарлыдан байыған жас өкі-
мет ті тонау, əлдекімнен ұрлау арқылы емес, өзіңнің айла-тə-
сіл, жойқын қаһармандығыңның арқасында иесіз байлыққа 
қо лың жетсе ше, ол адал еңбек емес пе? 
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А қ т а н  2. Тəңірқоймасындағы байлыққа басқаның да 
қаны мен тері сіңген ғой. Сондықтан да ол халық қазынасы, 
мем ле кет ке өткізу керек. 

А қ т а н  1. Басқалар да басқаны сору, күш көрсету ар қы-
лы жинаған шығар сол алтын-күмісті. Қандай да бай лық бі-
реу ді-біреудің қанауымен жасалмақ. Бұ күнде жа уың нан кек 
алу үшін ақылдың қажеті жоқ, алтын керек... тү се міз үң гір-
ге! Егер сол жанымызды шүберекке түйіп жүріп алып шық-
қан байлықты апарып өткізейікші: «Мұны қайдан ал дың», – 
деп қып-қызыл шоқтың үстінде билетсін. 

Сахнада арқаннан ұстап сусып мұз үңгірге түсіп келе 
жат қан Ақтан көрініс береді. Көгілдір жалғыз жарықтың өн 
бойымен біртіндеп төмендеген сайын өзіне деген се нім сіз-
дік, шаршағандық білінеді. Арқанның ұшы бітіп, екі ая  ғы-
мен ауаны тепкілейді, салақтап қалады. Мұз үңгірдің тү бі не 
де йін əлі де бір метрдей бар. Ақтан не істерін білмей сас қа-
лақ та ған да, тағы да екі ой тайталаса бастайды. 

А қ т а н  2. Не істеу керек? (Үңгір жаңғырыға қай та лай ды).
А қ т а н  1. Адамдардың санасында мың-миллион жыл 

үс тем дік құрып, беріш боп қатып, шешімін мəңгіге таптыр-
май келе жатқан осы сұраққа біз де ілініп тұрмыз. Рас, осы 
сұ рақ төңірегінде бас қатырмаған пенде бар ма. Өзі не іс-
те рін білмей тұрып, басқаға не істеу керектігі жайлы ақыл 
ай та тын данышпандар жетеді. Ондай пысықайлар не жоғары 
шыға алмай, не төмен түсе алмай салақтап тұрған бізге қан-
дай кеңес берер. Көрер таңымыз əлі көп емес пе еді, жалғыз 
рет қателесті екен деп табалайсыздар ма? Ал, енді етек те рің-
ді ашып күліңдер... Кінəлаңдар... (Көрермендерге). Жоқ, сіз-
дер күлкі тоқтықпен байқамай жүрсіздер. Əркім өз үмітінің, 
өз су ішкілігінің қыл арқанынан ұстап, дедектеп жүр... 

А қ т а н  2. Сонымен не істеу керек? (Үңгір жаңғырыға 
қай та лай ды).

А қ т а н  1 (жанталаса). Біздің жанымыз темір емес. Не 
жа рық дүниеге оралу керек, не қапасқа құлау керек. Қане, 
(кө  рер мен дер ге) қол ұшын кім береді? Кім құтқарып қалар?
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А қ т а н  2. Не істеу керек?! (Үңгір жаңғырыға қай та лай-
ды).

Үнсіздік. Осы сəтте Айгүлдің аппақ сүлдесі алыстап, 
тым-тым алыстан елес береді. 

А й г ү л д і ң  р у х ы  (сыбырлап). Жаныңды қи на ған ша, 
қоя бер, қоя бер арқанды. Менің жаныма – мəңгі бейбіт, мəң-
гі ер кін əлемге келесің. Біз мəңгі бірге боламыз. Сосын жа-
рық əлемге қайтып оралмас едік... 

Ақтан ұстап тұрған арқанды қоя бере салғанда, топ етіп 
мұз үңгірдің ішіне түседі. Тəңірқоймасының түбі де тос та-
ған дан ған көк тайғақ сіреу мұз. Ақтан есін жиғанда жан-жа-
ғын да жайраған алтын-күмісті көреді. Алғашында есі шыға 
қуа нып, қойны-қоншына толтырып-ақ алады. Сосын ақыл-
ға енді ғана келгендей, жоғары қарайды, үңгірдің ой мақ тай 
аузынан көк аспанды, сол көк аспаннан құдықтың жі бін дей 
са лақ тап тұрған арқанның ұшын көреді. Сол арқанға əл де-
не ше рет қарғып, табаны тайып, етпетінен құлайды. Мұрны 
дал боп қанаған. 

А қ т а н  2. Не істеу керек? (Мұз үңгір жаңғырыға қай-
та лай ды).

А қ т а н  1. Өзімізге де сол керек. Асан шал айтатын ертек 
дү ние нің ортасына топ ете түстік деген осы. Ендеше, қай да 
бұл заманның жалғыз көзді дəуі мен жалмауыз кемпірі?!

А қ т а н  2. Қайда алтын кебісін тастап кететін тоты қыз-
дар, құйрығына қазан байлап шабатын қазан ат?

А қ т а н  1. Қайда бұл заманның тауды тауға ұратын алып 
жігіттері, көл жұтары мен жел аяғы? Саққұлақ пен көреген?

А қ т а н  2. Қайда серуенге шығар сексен қыз, кілемге 
салып көтеріп жүрер сал-серілер, ақындар мен шешендер?.. 

А қ т а н  1. Жоқ олар! Құрыған! Отырайық осылай, қа-
на ты мыз қайрылып, дүниенің бар үзерінен айрылып. Тасша 
бала Кейқуаттың да сүйегіне қына шыққан, ол енді бізге 
күнде бір ешкісін тастап кете алмайды. Өлген деген осы да. 
Шоқ-шоқ, өзімізге де сол керек. Тым-тым ақ жүрек, əділ едік. 
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Дəл осы шақта сахна бұрышынан Делқұл шығады да, кө-
рер мен дер ге кезекті мылжыңын айтады. 

Д е л қ ұ л . Мен оқыған, білімді бір жігітке былай деп, са-
уал қойдым: «Егер Тайбурыл мінген Қобыланды, Бай шұ ба-
рын мінген Алпамыс тіріліп келсе қайтер едің?» – де дім. Ол 
ойланбастан жауап берді: «Арғымақтарын етке тапсырып, 
өз де рін пропискаң жоқ деп айдап салар едім...» Ха-ха-ха... 

Ақтан төбесіндегі салбыраған арқанға тағы атылады, 
тағы құлайды. Қойнындағы бар асыл тасты лақтырып тас-
тап, жан ұшыра секіреді, бəрібір жете алмай қор болады. 
Со сын еңкілдеп тұрып жылайды. Үңгірдің аузынан Айгүл 
қа ра ған дай болады. 

А қ т а н  2. Не істеу керек?! (Үңгір қайталай жаң ғы ры-
ға ды).

А қ т а н  1. Дүние деген боқ емес пе, боққа қы зық пай-
тын дар жоқ емес пе... Ха-ха-ха... Адамдар, сендердің бей ша-
ра лық та ры ңа күлемін... Ха-ха-ха... Жасасын, қайғысыз қара 
суға семірген қой торы тірлік! Жасасын өлі арыстаннан тірі 
тыш қан ның артықтығы! Жасасын тамағы тоқтық, уайымы 
жоқ тық – жарамсақ жалған, күлге аунаған күйкі өмір! Ха-
ха... Ей, Ақтан, əкемізден озған жеріміз қайсы?

А қ т а н  2. Жазығымыз не, жазығымыз – жақсылық жа-
са йық дегеніміз бе?

Жарық үңгірде жатқан Ақтанның өзіне түседі. Орнынан 
табанын тайдырмай қалтиып тұрады да, айғай салады. 

А қ т а н н ы ң  ө з і . Құдай-ай, осыншалық азапқа сала-
тындай не күнəм бар еді! Бұдан да жауыммен, бетпе-бет ке-
ліп, атысып өлгенім иманды еді-ау. Шынымен-ақ, (екі қолын 
көк ке соза) шынымен-ақ, əке жолын қайталап алғаным ба? 
Əке жолының керегі бар, керегі жоғы бар... Əттең, осы үң гір-
ден шықсам... (Қалтасындағы ең ақырғы асыл тасты лақ-
ты рып жібереді). Жасасын табан ет, маңдай тер!
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Айгүлдің бейнесі сүлделенеді. 

А й г ү л д і ң  р у х ы  (сыбырлап). Ер едің ғой, ер едің 
ғой... Ертек адамның, еркек адамның ақыры едің ғой. Ақтан 
едің ғой... секір... секір... секір... (Бірте-бірте жоғалады).

Ақтан арыстанша бүгіліп барып, ақыра ышқынып атыла-
ды. Дүние астан-кестен болып «Айгүл...» – деп жаң ғы ры ға-
ды. Ақ тан есін жиғанда, үңгірдің сыртында талықсып шал-
қа сы нан түсіп жатады. Көгілдір дүние, жарық əлем. 

А қ т а н  1. Əттең, бір кесе алтын ала шықпаған екенмін... 
А қ т а н  2. Жаныңды алып шыққаныңа қуансаңшы, бей-

шара!
Д е л қ ұ л  (сахнаға шығып). Ерте, ерте, ертеде, ешкі жүні 

бөртеде осы орманда үлкендігі осы театр үйіндей барабан 
пайда болыпты. Дүңкілдеген даусы жер жарып, ай бат тан ған-
да ормандағы жан біткеннің жүрегі жарылып өліпті. Со  дан 
бері қоян тұқымы азып кеткен екен. Ал, ол бейбақтар дүң кіл-
де ген барабанның іші қуыс екенін білмепті-ау. Қоян жү рек 
болмау үшін не нəрсенің де ішіне үңілу ақыл. 

Алтыншы сурет

Ақтанның ағаш үйі. Мылқау кемпір жүн түтіп отыр. Ала 
кө лең ке мезгіл. Ағаш төсектің тұсына аюдың терісі ілін ген. 
Босаға жақта адалбақан секілді бұғының мүйізі қа ғу лы тұр. 
Темір пеште от маздап жанып, қара барқын бөл ме ге жылт-
жылт сəуле шашады. Осы кезде үйге Ақтан кіреді. Бір тəу лік 
үшты-күйлі жоғалып кеткен оның кісі өлтіргендей ыз ғар-
лы түрі емес еді Мылқау кемпірді шошындырған. Ұлы ның 
бір-ақ күнде аппақ болып ағарып кеткен шашы-тын. Ақ тан: 
«Апа!» – деп анасын бас салып жылайды. 

А қ т а н . Шаршадым, шаршадым ғой, апа! Неге ғана 
мені осыншалық сорлы қылып жараттың? Əлде, мен ту ған-
да қал жа жемеп пе едің? Əлде əкем екеуің Құдайға кү нə лі 
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болып тілдерің тиді ме?.. Кетейікші бұл жерден, ке те йік ші... 
Ал дым да қасқайып тұрған дұшпаным жоқ, іштей со  ғы сып, 
іш тей арбасқан өмірдің баяны, қане? Əкем кім? Ол қай да? 
Ел-жұрт тың бəрі бізге неге үрке қарайды? (Шешесін жұл қы-
лай ды). Қара тасқа айтты не, саған айтты не – бəрібір ұғып 
отыр  ған жоқсың. Дүниедегі жамандық пен жақсылық атау-
лы дан бейхабар сенің тас керең күйің озық-ау, ана! Кей де құ-
лақ кес ті мылқау болғым келеді сен секілді. Мен не көр дім, 
не ес ті дім. Тіл-құлағы жоқ сенен озған жерім, созған қо лым 
қай  сы? Əкемнің «ұлым», шешемнің «құлыным» деген сөзін 
ести алдым ба? Сасып-борсып жатқан мұңымды тыңдар пен-
де жоқ, бұзауы өлген сиырдай мөңіреп отырған түрім мы нау... 

Мылқау кемпір үнсіз жылап отыр. Ақтан орнынан тұ рып 
тебірене сөйлейді. 

А қ т а н  (өзіне-өзі). Жо-жоқ, бұлай өмір сүруге болмай-
ды екен. Көрінген жерге күл төге бергенді қояйын. Мен ең 
əуелі жарық дүниеге неге келгенімді, не үшін өмір сү ре ті-
нім ді анықтап алуым керек. Иə, иə, не үшін сүремін? Атақ, 
даңқ, байлық, дəреже, мансап, билік... қайсысын таң дау 
жөн? Əй, қайдам, шабаннан желмес, сараңнан бермес туа-
ды ға ұрынып жүрмесек. Адам ең əуелі өзінің өмірге ке рек-
ті гін түсінсе, ал дүниеде керегі жоқ артық зат бар ма? Тек 
əжет ке жарата білу керек... Адам ащыны да, тұщыны да, 
сый-сияпат, мақтау, даттауларды тірі кезінде естіп, көргені 
үзір-ау... Ал, тас ескерткішке айналған шақта басына қо йыл-
ған гүлдің, аяғына жазылған сөздің керегі не? Сонда не іс теу 
керек? Айтыңыздаршы ақылды. Ə, ə, үндемейсіздер. Ай ты-
ңыз дар шы, мен неге жеңіле беремін, Қаратан неге жеңе бе-
ре ді? Жамандықпен күрес жолым дұрыс па?

Бұған дейін мылқау атанып келген Кемпірге тіл бітеді. 

М ы л қ а у  к е м п і р . Құлыным!!!

Ақтан селк етіп артына қарайды. 
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А қ т а н  (шошына). Не дедіңіз?!
М ы л қ а у  к е м п і р  (жылаған күйі қолын созады). 

Жал ғы зым, келші, маңдайыңнан сүйейін! Шөлдедім ғой. 

Ақтан бірте-бірте жақындаған шешесінен аса қор қы-
нышпен шегіне береді. 

М ы л қ а у  к е м п і р  (көзінің жасын сүртіп). Кеш мені, 
балам! Кеш! Сен туғаннан бері мылқау күйге түсіп, өзім ді-
өзім өлтіріп, өзімді-өзім жазалағаным үшін кеш... Сен ту ған-
нан бұрын əкең істі болып, басы дауға ілікті. Сосын арғы 
бетке қашып кеткен. Ол сенің тіпті өз əкең емес еді. Кө ңіл дің 
бос ты ғын, көңілдің осалдығын, менің махаббатымды пай да-
лан ған, қорқақ та қорқау біреу еді... 

А қ т а н . Жақындамаңызшы, апа. Мен сізден қорқамын. 
К е м п і р . Сен дүниеге келген күні қатты қиналдым, тол-

ға ғым ауыр болды. Талықсып кеткендей едім, есімді жисам, 
маңайымда ешкім жоқ. Сені орап, жаныма жатқызып ке тіп ті. 
Сонда мен бейбақ сенің қызыл шақа түріңе қарап отырып, 
ауыр да азапты ойға қалдым... Құдай-ау, күні ертең ер же тіп 
əкем кім, ол қайда десе не бетімді айтамын, жолдан та уып 
ал ған жолбике деймін бе, ал бұл дүниеде одан ауыр сөз бар 
ма. Жоқ, бүгіннен бастап тіл-құлақтан айрылдым! Мен енді 
ке рең мін! Ертеңінде бүкіл Аршалы шулап жүрді. Мағ зия ның 
тол ға ғы қатты болып, мылқау болып қалыпты десті. Иə, мен 
се нің маған қояр сансыз сұрақтарыңа жауап беруден қор қып 
едім. Иə, содан бері қаншама жылдар өтті. Зіңгіттей азамат 
бол дың... Кейде маңайымда жан адам жоқ, жападан-жал  ғыз 
отырып, Құдайдан тілерім сен едің. Ей, Алла, екі кө зім ді ал, 
екі құлағымды ал, қол-аяғымды ал, бəр-бəрін ал, бірақ жал-
ғы зы ма ғұмыр бер, алдынан ай, соңынан күн тудырғай деп 
жалбарынатынмын. 

Бірте-бірте анасына жақындап келген Ақтан: «Анашым», – 
деп құшақтай алады. 

А қ т а н . Сонда əкем кім? Жаман да болса, біліп жү ре йін. 
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М ы л қ а у  к е м п і р . Сенің əкең – Қаратанның арғы 
бетке қашып кеткен əкесі еді. 

Ақтан шешесіне шошына қарайды. 

М ы л қ а у  к е м п і р . Иə, иə, ұлым, сол инженер жігіт 
еді... Ұшқан құс, жүгірген аңның бұл фəниден өтпейтіні бар 
ма, мүм кін, əлдеқашан өлген шығар. Ол жақта да ел-жұрт бар, 
мүм кін, үйлі-баранды болып мəре-сəре ғұмыр кешіп жүр ген 
шы ғар-ау... қайдан білейін... менің білетінім – мына сен, маң-
дай да ғы жалғыз меңім – жалғыз ұлым. Бұл əсте де ұр лық тан 
болса да – ұрпағым барға шүкіршілік ету емес, жо-жоқ... 

А қ т а н . Енді не?
М ы л қ а у  к е м п і р  (жасты жанарын қадап). Сен 

мені айыптайсың ба, ұлым?!
А қ т а н  (толқып). Жоқ, ана, айыптағаным емес бұл... 

өйт ке ні сол қателікті мен де қайталап жүрмін. (Үнсіздік. Ше-
ше сін мойнынан құшақтап). Апа, мен əкемді көрген едім. 

М ы л қ а у  к е м п і р  (шошына). Қашан, қай жерден?
А қ т а н . Көккөлдегі вольфрам қазған үңгірден... 
М ы л қ а у  к е м п і р . Е-е, жазған-ай, тірі жүр деші... 

қуар ған қу сүйек, тірі аруақ боп жүр деші... е-е, жазған-ай, 
өмір бойы қаңғырып, туған жерден бір күрек топырақ бұ-
йыр май, ит пен құсқа жем болды деші... е-е, жазған-ай... 
Сөй лес тің дер ме?

А қ т а н . Сөйлестік. Тіпті төбелесіп, бір-бірімізді өл ті ріп 
қоя жаздадық. 

М ы л қ а у  к е м п і р  (селк етіп). Не дейді?
А қ т а н  (күліп). Қорықпай-ақ қой, аман аттанды. Қос ау-

ызды мылтықтың қарауылына үш рет алсам да, қолым қал-
ты рап ата алсамшы, дəтім жетпеді. 

М ы л қ а у  к е м п і р . Е-е, жазған-ай... сезгенсің ғой... 
жү ре гің сезген ғой... (Үнсіздік). Ұлым, бір биеден ала да, 
құла да туады деген. Қаратанмен айтыса берме, өзге жатыр-
дан болғанмен, қаны бір ғой. Көк көпірдің үстінде əлі талай-
талай кездесерсіңдер. Өйткені арғы жағадағы үлкен өмір ге – 
сол кө пір ден өтпей бара алмайсыңдар. Ол міз бақпаса да, сен 
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бұ ры лып жол бере сал, одан қор болмайсың. Тіпті, бір-бі рің-
ді өмір атты асау өзеннен көпір болып өткізіңдер. 

А қ т а н . Егер мен қалай бұрылсам ол солай бұрылып, 
алдымнан шығып жолымды тори берсе қайтемін? 

М ы л қ а у  к е м п і р . Шегіне сал. 
А қ т а н . Ал, егер артымнан тұра қуса ше... 
М ы л қ а у  к е м п і р . Бұл дүниеде қуған да алда, қаш-

қан да алда деген сол, ұлым. Сенде бес бересі, алты аласы 
жоқ шығар, ондай кісəпірлікке бармас. Шешесінің менімен 
күн дес болып, күресініме күнде күл төгіп өткені де жетер... 

А қ т а н . Қайдам, апа, мал аласы сыртында, адам аласы 
ішінде деуші еді, атымды адам деп қойған соң, туған жерді 
той ған жерге айырбастап кетпес үшін арманда кеткен ақ 
құ сым – Айгүлдің рухы үшін күресіп өтермін. Иə, күресіп 
өтер мін! Бірақ менің қорқатыным, ана, сіз бекер сөйледіңіз-
ау. Əлі осы мылқау күйіңізді талай-талай сағынарсыз... Иə, 
сағынарсыз. 

Баяғы көпір. Сол көпірдің үстінде бір-біріне қарама-қар-
сы келе жатқан Ақтан мен Қаратан ұшырасады. Ақтан таза 
кө ңіл мен құшағын жая ұмтылады. 

А қ т а н . Қаратан, досым менің! Сүйінші! Сен менің ба-
уырым екенсің. Екеуміздің əкеміз де бір екен. Ай на ла йын та-
би ғат! Құдіретің неткен күшті еді. 

Қаратан сыздана қарап, Ақтанның қолын қағып жібереді. 

Қ а р а т а н . Өзіңмен бірге мені де түрмеге шіріткің келе 
ме?

А қ т а н  (таңданып). Қайдағы түрме... Не айтып тұрсың, 
бауырым. 

Қ а р а т а н . Мүлəйімсіме... Ішің сезіп тұрған шығарсың. 
Қамаласың. 

А қ т а н  (күліп). Жə, қалжыңыңды қой. Онан да екеу міз-
дің туыс болып шыққанымызды айтсаңшы. Ғажабыңнан ай-
налайын, табиғат. (Балаша мəз болып қуанады).
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Қ а р а т а н  (түнеріп). Күлкің көмір болады-ау, жазған... 
Ба уы рың болсам, Жесірді саған əмеңгерлікке бердім, ауыр-
сын ба саң анау баламды бас-көзге ұрмай тəрбиелей са лар-
сың. Бірақ менің жұмыртқамды басуға шамаңды кел тір мей-
ді-ау, келтірмейді... 

А қ т а н  (шын екеніне көзі енді жеткендей). Жұм бақ та-
май айтсаңшы, не болды? Жазығым не?! 

Қ а р а т а н . Айт десең, айтайын: сенің үш қылмысың 
ашылып отыр. Мен осы жаңа ғана ауданнан келдім. Бірінші 
(бір саусағын бүгіп) – Көккөлдің басында біздің үкіметке жат 
қаш қын мен жолығып, Совет еліне қастандық ойлап жүр сің; 
екін ші (екінші бармағын бүгеді) – Айгүлді зорлап, көн бе ген 
соң дəл осы көпірдің үстінен Бұқтырмаға лақтырып өл тір-
дің, оның айғағы – анау мойныңдағы Айгүлдің бой тұ ма ры; 
үшін ші – Жесірдің дүкенін тонадың, қолындағы бар ақ ша-
сын тартып алдың, бұдан соң Тəңірқоймасына төрт-бес ар-
қан ды байлап түсіп, бай-кулак жасырған тамам байлықты 
алдың, ал сол байлықты əлгі қашқынмен бірігіп арғы бетке 
алып кет ке лі жүрсің... сонсоң... 

А қ т а н . Жетті, қарабет! Бір тамшы қаным емес пе едің?
Қ а р а т а н . Жоқ! Менде қан жоқ!

Осы кезде орманның арасынан Бөтен кісі шығады. 

Б ө т е н  к і с і  (сайқалдана). Жолдас Ақтан Адасқанов, 
ау  дан  дық соттың тергеушісі Қаратан Атантаевичке тіл ти гіз-
бе ңіз. 

Қ а р а т а н  (əлгі кісіге). Сіз жүре тұрыңыз. Ақтанмен 
ара да ғы тергеу əлі аяқталған жоқ, жаңа ғана басталды, қашан 
бі те рін кім білсін. (Темекісін алып тұтатады, Ақтанға да 
ұсы на ды). Ə, сен най тартпайды екенсің ғой... Бəлкім, тергеу 
он жылда бітер, жүз жылда бітер. Жə, оны қойшы, сонымен, 
досым, ғафу ет, бауыр екенсің ғой, үңгірден қанша алтын 
алып шықтың?!

А қ т а н . Тергеуші болып та үлгердім деші, жүгірген ал-
майды, бұйырған алады деген осы да. (Ойлана ағаштардың 
ұшар басына қарап тұрады).
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Қ а р а т а н . Жетті, тіл мен жағыңа сүйене берме! Бұл сұ-
рақ тан құтылудың жалғыз-ақ жолы бар. (Құлағына сыбыр-
лап). Тəңірқоймасынан алып шыққан олжаны тең екіге бөлу. 
Бұл қорқытуым емес, туыстық ілтипатым, қан дас ты ғым. 
(Ақ тан үнсіз). Өмір бақида есіңде болсын, достым, еш кім-
ге сенбе, əрқашанда бірінші болып ұруға ұмтыл. Бұл – өмір 
заңы. Сендегі қара күштің түкке де қажеті жоқ. Қазір тө  бе-
ле се кетсек, сен жеңесің, мен жеңілемін. Бірақ, түптің тү бін-
де, жеңіс туы менің қолымда қалады. Сондықтан да жер дің 
үс ті мен емес, астымен соғысуға машықтанудамын. Қой, күн 
кеш кі ріп қалды... ақырғы рет сұраймын, олжаны ортаға са-
ла сың ба, жоқ па?

А қ т а н . Тəңірқоймасынан байлық алып шыққаным 
жоқ. Тіп ті, шыққан күннің өзінде, саған мынау да (саусағын 
шы ға ра ды) татырмас едім. 

Қ а р а т а н . Ендеше, тістегенде тісім, ұстағанда уысым 
қалар ата дұшпаным боласың. Əзірше ұры-қары ре тін де 
жиырма жылға бара тұр, сонсоң бауырым ретінде тағы да 
жиырма жылға ұзартып беремін сот мерзімін. Ал, Же сір де-
гі (күледі) екеуміздің баламыз детдомға тапсырылады... Ха-
йыр! Жиырма жылдан кейін осы көпірдің үстінде жо лы ғар-
мыз... Егер тірі болсақ... (Бөтен кісіге). Ана көтерем сиыр дай 
сидиған көпірсымақты да бұзып кет, Ақтанды айып тай тын 
себеп-салдар аздау. «Кім бұзды?» – десе, осы дейміз. Мен 
емес пін деп дəлелдеп көрсін. 

А қ т а н . Апыр-ай, менің жөнім бір басқа, қарапайым ха-
лық ты зарлатып нең бар... арғы беттегі елдің бергі бетке – 
үл кен өмірге – өтер жалғыз көпірі ғой. 

Қ а р а т а н . Ол елдің үлкен өмірге өткенде де бітірері 
шамалы. 

Бөтен кісі Ақтанның жеңінен тартады. 

Б ө т е н  к і с і . Алға түсіңіз, айыпкер. 

Алыстан, тым-тым алыстан, Айгүлдің шақырған даусы 
естіледі. 
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АЯҚТАУ

Алғашқы көрініс. Көпір. Айнала орман. Тау. Мазасыз сай-
ра ған құстар. Жайма-шуақ өңір. Тамылжыған табиғат. Ақ-
тан көпірдің жақтауына арқасын тіреп, үнсіз бүктісіп отыр. 
Сахнаға жүгіріп Қыз шығады. 

Қ ы з  (қуанышты). Аға десе, аға, сүйінші! «Рахат» қай-
на ры на барар жол сіз ұсынған жоба бойынша Сұ лу шо қы ны 
айналып өтеді. Қопарылыс болмайды! Міне, қа ты нас қа ға-
зы! Енді сіз өскен ауыл, сіз еккен орман, сіздің сүй ген қы-
зы ңыз дың моласы – бəрі-бəрі аман қалады. Берел, Ар ша лы 
ауылдарына күре жол тартылады, Бұқтырма өзенінің үс ті не 
бір емес, екі көпір қатарынан түседі. 

Сіз жеңдіңіз, аға! Қаратан Атантаевич жол құ ры лы сы нан 
аласталатын болыпты. Ура, аға! 

Осы сəтте көрерменнің ортасында отырған Бастаушы жі-
гіт – баяғы Жесірдің Ақтан тəрбиелеген баласы – орнынан 
кө те рі ле ді де, сахнаға шығады. 

Б а с т а у ш ы  ж і г і т . Сүйінші, əке, сүйінші! Алпыс 
жас қа толуыңызға байланысты, орман шаруашылығында 
ұзақ жылдар адал қызмет еткеніңіз үшін табиғат қорғаудың 
тамаша қамқоршысы болғаныңыз үшін Еңбек Қызыл Ту ор-
де ні мен наградтапты. Міне. (Қолындағы газетті көр се те-
ді). Міне, Указ шыққан газет!

Шөге түсіп, жым-жырт отырған Ақтанды қыз бен жі гіт: 
«Сіз ге не болды?» – деп иығынан тарта бергенде, өлі дене 
сылқ етіп сұлап түседі көпірге. 

Б а с т а у ш ы  ж і г і т  (ышқына айқайлап). Əке! 
Қ ы з  (есеңгіреген күйі). Аға десе, аға десе... Сіз жең  ді  ңіз 

деймін! Жеңдіңіз! 

Тау жаңғырыға үздік-создық əлгі дауысты «жеңдіңіз» деп 
қай та лай ды. Осы сəтте қолындағы қайрап жүрген балтасын 
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əлі тас та ма ған Делқұлды ертіп, Қаратан келеді. Ақтанның 
тамырын ұстап көреді. Қолындағы ант тасы – Айгүлдің бой-
тұ ма рын алады. 

Б а с т а у ш ы  ж і г і т . Əкеліңіз, былғамаңыз бой тұ мар-
ды. Итке темір не керек. 

Қаратан сасқалақтап, бере салады. 

Д е л қ ұ л  (Ақтанға жақындап). Шынымен өліп қал ған 
ба? Искусственный дыхание жасағанда тіріліп кетіп жата-
тындар бар. (Қаратанға). Ендігі кезек сізге келеді... Мен 
осындай асыл досты жалғыз жіберуге қимас едім. Ол, Ай гүл-
ге сенен бұрын баратын болды... қап... (Ақтанды Айгүлдің 
рухы жетелеп бара жатқанын көреміз). Қап, айрылып қал-
дың-ау. Мə, балтамды берейін, əйтпесе кеш қаласың... Əне, 
Ай гүл ді алып кетті! Əттең, о дүние деген жоқ-ау, егер о дү-
ние нің бар екені рас болса, қамсыз қалмай, анкетаң мен мі-
нез де мең ді əдемілеп толтырып алып, безектеп бара жатар 
едің... 

Қ а р а т а н  (жігітке). Сен... сен менің ұлымсың!
Б а с т а у ш ы  ж і г і т . Қателесесіз. Сізде бала болған 

емес! Ұрлық өмір кешем деп жүріп, ұрпақсыз қалдыңыз. 
Қ а р а т а н  (қалшылдап). Құдай-ау, с... с... сен менің бір 

тамшы қанымнан жаралып едің ғой!
Б а с т а у ш ы  ж і г і т . Жоқ! Сізде қан жоқ! Бұл – өз сө-

зі ңіз. Тұлабойыңыз толған у!
Қ а р а т а н  (басын ұстап). Менің де басым құ мырс қа-

ның илеуіне айнала бастады. Ақтан мен Айгүлдің обалы жі-
бер мес... мен де аттанайын соңдарынан... 

Б а с т а у ш ы  ж і г і т . Жоқ! Сіздің о дүниеге де ке ре-
гі ңіз жоқ. Өйткені мына, сіз – тірі өліксіз. Ондай адамдар 
абзал өліммен өле алмайды!

Қ а р а т а н . Кеш, кешіріңдер, достарым!
Б а с т а у ш ы  ж і г і т . Бəрі де кеш. Өте кеш сұ ра ды ңыз 

кешірімді. Сіздердің араларыңызда жүректеріңізді жал ғар 
кө пір салынбаған еді. Қайран əкем! Табиғатты қор ғай мын 
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(Көп ші лік ке). Ең, əуелі адамды адамдардан қорғайтын қо ғам 
құру керек-ау, халайық! Шіркін-ай, адам мен адам ның, ұлт 
пен ұлттың, мемлекет пен мемлекеттің арасына мəң гі бұ зыл-
май тын достық көпірі орнайтын күн қашан туар екен... 

Д е л қ ұ л . Ондай күн тумайды, бауырым. Ондай күн 
туып, көпір орнаса, онда мына балтаны суға лақтыруға тура 
келер. Ал, қандай да көпір тек балтамен ғана салынады... 
Ерте, ерте, ертеде, ешкі жүні бөртеде біреу айтқан екен. Бұл 
дү ние де гі нің бəрі – қауіпті, бірақ бəрі – қажетті. Ерте, ерте, 
ертеде, ешкі жүні бөртеде арманына жете алмай, адасып өл-
ген бір бейбақ болған екен. Сол бейбақпен бірге арғы дү ние-
ге бұл ауылдың бар шындығы, бар тарихы, бар ертегісі еріп 
кеткен екен... 

Осы шақта көпірдің арғы жағынан басына қара жа мыл-
ған Мылқау кемпір шығады да, көрермендерге қарай үн сіз 
аяңдайды. 

Шымылдық
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ҚАР ҚЫЗЫ

(Екі бөлімді драма)

Қ а т ы н а с у ш ы л а р

Қ а р  қ ы з ы  (А л м а ж а н )  – элегиялық бейне
Н ұ р ж а н      – тракторшы жігіт
А м а н ж а н
Б а қ ы т ж а н    – көмекшілер
А л м а ж а н  (Қ а р  қ ы з ы )  – сауыншы қыз 
Қ о ң қ а й  ш а л

Бөлімше басқарушысы Упрай, Сиыршы шал, оның кем пі-
рі, елес қыздар, қасқырлар. 

Оқиға Алтай тауының бір қуысында өтуі мүмкін... 

БАСТАУ

Аппақ қардың үстінде екі адам тұр. Біріншісі – бө лім ше 
басқарушысы Упрай, екіншісі – жиырмадан жаңа ғана ас-
қан тракторшы жігіт. Упрайдың үстінде: жағасы құндыз тон, 
басында тиын құлақшын, аяғында ақ пима. Жігіттің үс тін-
де май сің ді күпейке, мыжырайған қоян құлақшын, аяғында 
бірі – ақ, бірі – қара пима... 

Уп р а й  (жерге шырт түкіріп). Ал, бала, жолға жинал. 
Амал жоқ, сен баратын болдың. 

Н ұ р ж а н . Оны... ағасы, кеше сезген еді ішім. 
Уп р а й . Сезгенің жақсы, шырақ. Таптырмайтын қа сиет 

ол. Өзің тағы екі жігітті іріктеп, маңдайынан шертіп жү ріп 
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таң дап ал да: «Қайдасың, қасқырлары ұлып жатқан Айыр-
тау?» – деп тартып кет, жарқыным. 

Н ұ р ж а н . Иə, сезгенім рас, бірақ келісімімді берген 
жоқ пын ғой. 

Уп р а й . Ол жағын біз сізден сұраймыз, шырақ... Да вай, 
ті лің мен жағыңа сүйене бермей, сапарға дайындал. Ер тең 
ертелетіп жүріп кетіңдер. Өз тракторыңа көңілің көн ші ме-
се, осы ауылдағы он «ДТ»-ның ең мықтысын ал, қолыңнан 
қақ пай мын. 

Н ұ р ж а н  (қыңырлана). Трактор ат емес қой, бəрінің 
күші мен жүйріктігі бірдей... 

Уп р а й . Ал, олай болса, жолың болсын, шырақ. 

Кете береді. Оны Нұржан тоқтатады. 

Н ұ р ж а н . Ағасы, оу ағасы! Бір минутқа аялдай тұ ры-
ңыз шы. 

Уп р а й  (жақтырмай). Не, не, тағы... давай, тездет (са-
ға ты на қарап) жеңешеңнің шайы суып барады. Үздік-соз-
дық қылмай, айтарыңды сразы айтсаңшы, əкри. 

Н ұ р ж а н . Мен бармайтын болдым. 
Уп р а й . Іфу, енеңді... не деген мылжың еді-ей, əкри. 
Н ұ р ж а н . Аға, сіз бір нəрсені байқайсыз ба? Мə се лен, 

физикада мынадай заңдылық бар. (Жүрелей отырып қар дың 
бетіне сұқ саусағымен жаза бастайды). Яғни, заттың ер кін 
түсу үдеуі оның массасына тіпті де байланысты емес деген, 
міне, формуласы: Ғ = а. 

Уп р а й . Оны несіне арам тер болып айтасың, енді елу-
ден асқанда оқу қонбайды маған. Өмір туралы өз формулам 
бар. Ол – адамның қызмет істеп өсуі – тіпті де оның басына 
байланысты емес. Міне, формуласы. (Отыра қалып жаза-
ды). Мен, яғни управляичий, тең – бүкіл ауылға... У = А... 

Н ұ р ж а н  (еріксіз күліп). Демек, ағасы, сау желіп тұр  ған 
техникамен Айыртаудан пішен алып келу, тіпті де трак тор-
шы лар дың массасына, сіз айтқандай, миына, яғни «маң дай 
алды» механизаторлығына байланысты емес, деген сөз... 

Уп р а й . Сен осы кімнен тудың, əкри?
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Н ұ р ж а н . Сізден емес, əрине... 
Уп р а й . Өзім де білем... Дабай, сыңар езулемей, жол қа-

мы на кіріс. Атаң қазақта: «Көп сөз – боқ сөз» деген мəтел 
барын білесің... 

Н ұ р ж а н . Атамыз қазақта: «Ақыл адамға жас кезінде 
емес, əсіресе, қартайғанда керек» деген сөз жəне бар. 

Уп р а й . Атамыз қазақ тілімен орақ орған ел ғой, айтса – 
айтқан да шығар. 

Кете береді. 
Н ұ р ж а н  (айғайлап). Ағасы, оу ағасы! 
Уп р а й . Не болды? Есіңе тағы бір формула түсті ме? 
Н ұ р ж а н . Егер бір дене екінші денеге қандай күш пен 

əсер етсе... (Ойланып). Жə, қойшы, бəрібір ұқ пай сыз... Ме-
нен басқа біреуді жіберіңіз. 

Упрай күйгелектене жүгіріп келеді. 

Уп р а й . ...Сен де сондай... кері күшпен əсер етіп тұр-
ған екенсің ғой. Ендеше өз обалың өзіңе! Əкри, он жыл дық 
білімің бар, баланың сөзін айтып оттайсың. 

Н ұ р ж а н . Тіл тигізбей басқарыңыз... халқыңызды... 
Уп р а й . Мен шынымды айтып тұрмын. Он жыл қа-

ғаз кеміргендеріңнен не пайда, тым болмағанда осы ауылға 
есеп ші лік ке жарамайсыңдар. Өзгені былай қойғанда, қалың 
жұрт шы лық ты жиырма жылдан бері басқарып келе жатқан 
ме нің білімім бес-ақ класс қой. 

Н ұ р ж а н . А, сіз зато ...герон формуласын, Нью тон ның 
бү кіл əлемдік тартылыс заңын, қос мекенділер кла сын, бит-
бүр  ге, бақа-шаян, құрт-құмырсқаның ішкі құ ры лы сын Абай, 
Жамбыл, Мұхтарлардың өмірбаян, өлең-шы ғар ма ла рын 
Уруг вай, Парагвай деген елдердің қай жерде ор на лас қа нын, 
тіп  ті жер шарында неше мұхит, неше құрлық барын... 

Уп р а й  (қолын көтере). Жетті, жетті... Ньютон деген 
шал дың басына алма құлап, шошынып оянғанын, Абай дың 
екі-үш қатын алғанын, сондықтан да оның бірнеше ме ке ні 
бол ға нын білмейді дейсің бе? Ал, Бурундайда үл кен қы зым 
тұ ра ды, алдыңғы жылы барып қайттым ғой... (Нұр жан кү ле-
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ді). Давай, сен күлкіні доғар, əкри. Зато мен ша руа шы лық ты 
бі лем, соғысқа барып сендей саудайылдарды қорғап қал ға-
ным ды білем, қысқасы, сенің Айыртауға барып, шөп əке ле-
ті нің ді білемін!

Н ұ р ж а н . Соғыста мен де болдым... 
Уп р а й . Кепкеніңнің басы!
Н ұ р ж а н . Шекарада служит еттім. Соғыстан айыр ма-

шы лы ғы – атыспағанымыз, тіпті ептеп атысқанымыз, аты-
су ға жібермегеніміз... Отанды оқ атпай күзету, анау-мынау 
со ғы сың нан əлдедайда қиын, өйткені жау көзге көрініп тұр-
ған жоқ... 

Уп р а й . Бобше, осы күнгі жастар нашарлап, тұ қы мы-
мыз азыңқырап бара жатқан секілді. 

Н ұ р ж а н  (мысқылдай). Һи... тұқымның бұзылуы – сор-
тына байланысты ғой... аға. 

Уп р а й  (ойлана). Иə, біз не көрмедік, не көрмедік... 
Енді, міне, саудың тамағын ішіп, аурудың сөзін сөйлейтін 
ұр пақ пен ұрсысып тұрғанымыз. Ішкендері – алдында, іш пе-
ген де рі – артында, көйлек – көк, тамақ – тоқ, шыбық тимей 
шыңқ етерлер... 

Н ұ р ж а н . Жарайды, аға, тіпті таусылып, суалып сөй-
ле ді ңіз-ау. Мен-ақ барайын. Бірақ, əділдік керек еді, ағасы. 
Əлем де əділдік аз екенін, бəр-бəрімізге жете бермейтінін 
бі ле мін. Əйтпесе, ала жаздай сол Айыртауыңызда биттеп-
құрт тап мен жүрдім емес пе?! Қайда қиындық – сонда мені 
ай дай сыз... 

Уп р а й . Жə-жə, сен де таусылма, шырақ. Үкімет пен 
партия ескереді еңбегіңді... Көрмей, білмей отырған жоқ. 
«Абы рой лы комсомол» деп, аудандық газетке жазып жа-
тыр. 

Н ұ р ж а н  (күліп). ...Онда да суретімді ауыстырып жі-
бер ген. Менің фамилиямды жазып, қыздың суретін басып, 
құ дай ұрыпты. Сізге қояр жалғыз-ақ шартым бар... 

Уп р а й . Айт, айта ғой, шырағым? Қасқалдақтың қаны, 
адам ның жаны емес шығар. 

Нұржанның арқасынан қағып күледі. 
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Н ұ р ж а н  (саусағын бүгіп). Біріншіден, көмекшілікке 
Аман жан ды аламын. Ол – өте сенімді, мықты жігіт. 

Уп р а й  (қарқылдай күліп). Өй, Құдай-ай! Соны да кісі 
деп сұрап тұрсың ба? Ол итаяқ ауызды Алтай асырып əкет-
сең де, қолыңнан ешкім қақпас, тіпті, артынан іздейтін адам 
да жоқ. (Қолын сермеп.) Сол, ішкері жаққа, реті келсе, қал-
ды рып кет, əкри!

Н ұ р ж а н . Екінші көмекшілікке – Бақытжан шыдас бе-
рер. Терісі қалың, толық жігіт қой, арық-тұрақ біздерге жылу 
беріп жүрер. 

Упрай ойланып қалады. 

Уп р а й  (естімеген болып). Кімді дейсің?
Н ұ р ж а н . Бақытжанды... 
Уп р а й . Ой, ол жігіттің өзі, қалай екен былай... бос 

белбеу, орашолақ жігіт еді... текке масыл болып жүрер. Мы-
на дай жауапкершілігі үлкен, қиын сапарға жарар ма екен?.. 
əкри... 

Н ұ р ж а н . Айыртаудан шөп əкелу – Сандыбадтың жеті 
сайраны емес шығар. (Өз-өзіне.) Бір қасық қаны болған соң, 
аяп тұр-ау, жазған. 

Уп р а й . Шырағым, Сандыбадтың сандалбайларынан 
мың есе ауыр сапар бұл. Бұған жігіттің жігіті ғана шыдар. 

Н ұ р ж а н  (күліп). Ағасы, осы əзірде ғана, оп-оңай ша-
уып барып алып келесіңдер деп едіңіз... 

Уп р а й . Шырағым, жеңгеңнің қойғаны суып қалар... 
Мені бөгеме. Барам десе, Бақытжанды да қосып ал. 

Н ұ р ж а н . Үшіншіден, ағасы, үстіңіздегі тоныңызды, 
ба сы ңыз да ғы құлақшыныңызды, аяғыңыздағы ақ пиманы 
про кат қа қия тұрыңыз. Аман-есен қайтып келсем, өзіңізге 
қай та рып берем. 

Упрай бұрқан-тарқан ашуланады. 

Уп р а й . Мүмкін, іштəнім мен ішкөйлегімді қоса алар-
сың?.. 
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Н ұ р ж а н . Оларыңыз маған кеңдеу, ағасы... 
Уп р а й . ...Ендеше, барлығы да кеңдеу... 
Н ұ р ж а н . Спецодеждаға берген совхоздың бүкіл шо-

лақ қара тонын Алматыда əлдекімдер модалап мойнына 
асып жүрген көрінеді... Ал, біз мұнда... білегіміз сорайып 
дір дек теп жүрміз. 

Осы кезде Аманжан мен Бақытжан көрінеді. 

Уп р а й  (қолын бұлғап). Ей, ұзынды-қысқалы қо қи қаз-
дар, қаздаңдамай бермен келіңдер. 

Екі жігіт шығады сахнаға. 

Б а қ ы т ж а н  (Аманжанға). Əкри... Көзіне түсіп қал-
дық-ау. Айтпады деме, қазір, міндетті түрде бір жаққа жұм-
сай ды. Ініне кірген суырдай жым-жырт жатып алу керек еді, 
бекер шықтық үйден. 

Екі жігіт сəлем береді. 

Уп р а й . Шырақтарым, мəселе былай болып тұр... 
Б а қ ы т ж а н  (сөзін бөліп). Ағасы, жаңа сіз бізді «қо-

қи қаз дар» деп шақырдыңыз, оны қайдан білесіз. Айталық, 
мектепте биология, зоологиядан менен артық білімді ешкім 
болмаушы еді. Əлі есімде... 

А м а н ж а н . Естелігіңді тездетіп айт, күн суық. 
Б а қ ы т ж а н . ...Əлі есімде, 6-класта оқып жүргенімде 

«көш   пе   лі шегіртке» жəне «көк қасқа шегіртке» деген екі сұ рақ 
кел ді. Шегіртке (Упрайды меңзеп) өте мешкей болады, ағай... 

Уп р а й  (мысқылмен). Сенен де ме?.. 
Б а қ ы т ж а н . Сөзді бөлмеңіз, аға. Айталық, бір ұр ға-

шы шегірткенің ұрпақтары өздерінің даму мерзімінде  ки-
лограмнан артық жас өсімдіктерді жейді екен. Ол, яғни ше-
гірт ке, жолдас управляющий, – жем талғамайтын зиянкес. 
Ал, көк қасқа шегірткенің айырмасы – оның жіңішке, мына 
сіз ді кі секілді ұзын мұрты болады. 
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Уп р а й  (ашуын білдірмей). Сонда қалай, інішек?.. Сен-
дер қоқиқаздан, мен шегіртке тұқымынан азғаным ба? Ал-
тын шы кластағы ұлым, кітапты үнемі айғайлап дауыстап 
оқи ды. Сонда естіп едім, қоқиқаздар тамақтанған кезде жиі-
жиі қарқылдаған тұрпайы үн шығарады деген-ді... 

А м а н ж а н . Бір де – ноль! Аға, сіздің пайдаңызға. 
Уп р а й . Жə, жетер! Ойнасақ та, біраз жерге бардық. 

Мə се ле былай, жігіттер. 
Н ұ р ж а н . Мықтыларым сөз айтса, бас изеймін шыбын-

дап... 
Уп р а й  (ашуланып). Хватит! Қаңтардың қақаған суы-

ғын да шыбындамай тұрыңдар! 
Н ұ р ж а н . Ағасы, сіз боссыз. 
Уп р а й . Немене? 
Н ұ р ж а н . Сіз боссыз, деймін. Мəселені мына екі қо қи-

қаз ға өзім түсіндіріп айтамын... Екеуі де комсомол мү ше сі, 
секретарын əдемі тыңдайды. 

А м а н ж а н . Əлбетте, Нұреке, əлбетте... 
Уп р а й . Ондай беделің бар болса, бұл мəжіліске ме нің 

қатысуым, расында, не обязательно шығар. Сəт сапар ті лей-
мін, əкри. 

Б а қ ы т ж а н . Рақмет, əкри... 

Упрай жөнеле бергенде, тағы да Нұржан тоқтатады. 

Н ұ р ж а н . Ағасы, оу ағасы! 
Уп р а й . Тағы не?! 
Н ұ р ж а н . Жылы киім мəселесін шешпедіңіз-ау. 
Уп р а й . Өзің де бір қадалған жеріңнен қан алмай қой-

май тын, тас кенеше жабысқақ екенсің. Жүріңдер біздің үйге. 
Нұржан саған – пимамды, Бақытжан, саған, Аманжан, са ған 
да ескі пима, қажетсіз құлақшындарымды тауып бе ре йін. 
Құ дай ға шүкір, ескі деген аты болмаса, жыртығы жоқ, бəрі 
бүтін. 

Бəрі дабырласа сөйлеп кете береді. 
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БІРІНШІ БӨЛІМ

Бірінші көрініс

Сахна – аппақ қар. Суық ызғары сезіледі. Қар басқан тау-
лар. Қас қарайған шақ. «ДТ-54» маркалы алып трактордың 
үл кен кабинасында үш жігіт отыр. Рычаг-рульде Нұржан. 
Трак тор дың жарығы шатырын қар басқан үйге түседі. 

Н ұ р ж а н . Біреуіміз барып біліп шығайық. (Мотор үні 
еш те ңе естіртпеген соң, газдың дыбысын азайтып Аман-
жан ның құлағына айғайлайды.) Біреуіміз үйге кіріп бі ліп 
шығайық! Қондырар ма екен!

А м а н ж а н  (ашуланып). Неменеге бақырасың! Са ңы-
рау дейсің бе? Құлағымның дабыл жарғағын тесіп жі бер дің 
ғой. 

Н ұ р ж а н . Өтің жарылып кетпесе болды, достым. Бұл 
заманда керең-соқырлар да аштан өліп, көштен қалып жат-
қан жоқ. Неғұрлым саңырау болсаң, солғұрлым жақсы ес ти-
сің... 

Тоңған саусақтарын үрлеп, құлақтарын уқалап жы лыт қан 
болады. 

А м а н ж а н . Мынау қыстақта тірі пенде болса, көп көр-
ген тесік құлағымды саған-ақ кесіп берейін, қарның ашса, 
қақ тап жерсің... Ей, Нұржан, осы сайтанның немесе сен айта 
бе ре тін Қар қызының үйі болмасын. 

Н ұ р ж а н . Сығырайып шам жанып тұр ғой. 
А м а н ж а н . Ол – сайтанның оты. 
Н ұ р ж а н . Сен де қайдағы-қайдағыны оттайсың-ау. Ба-

ға на «Фадиха» тұрғындары айтқан: «Айыртаудағы асуда 
жал ғыз үй – оңаша шал – тұрады», – деп. 

А м а н ж а н . Олай болса, бар-бар, біліп кел өзің. Бəл кім, 
түсіңе кіре беретін періште қыз осы үйде тұратын шы ғар... 

Н ұ р ж а н  (əлдене есіне түскендей елегізеоі). Ол да, 
мүм кін... (Осы сəтте сыңсыта салған қыз əні естіледі де, 
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сах на ға сүйретіле шұбаған аппақ көйлегі бар Қар қызы шы-
ғып, тракторды айналып өтеді). Əне, айттым ғой, құдай-ау, 
əне, əн салып кетіп барады... 

А м а н ж а н . Кім кетіп барады? (Қарайды). Түк көр сем, 
кө зім шықсын. 

Н ұ р ж а н . Əнін естідің бе? Əнін... неткен ғажап да уыс... 

Толқып орнынан тұра береді. 

А м а н ж а н  (иығынан басып). Отыр! Көзіңе қос кө рін ді 
ме, əлде жынданайын дедің бе?!

Н ұ р ж а н . Рас айтамын. Бейне бір ертектегідей... 
«Одис сей» деген кино көріп пе едің?

А м а н ж а н . Иə, көрдік. Есіңде болар жиырма тиынды 
сен үшін мен төлегенмін. 

Н ұ р ж а н . Сол кинодағы төбе құйқаңды шымырлатар 
си қыр лы үн ше... Содан бір кем емес... əне, əне... тыңдашы... 

Қар қызының даусы тағы естіледі. Бақытжан қорылдап 
ұйықтап отыр. 

А м а н ж а н  (ыза болып). Тфу, атаңа нəлет, мес қарын, 
мынадай суық дүниеде қысып бара жатқан қандай ұйқы 
екен. (Теуіп қалады.) Тұр! Тұр-ей!

Н ұ р ж а н . «Осыншадан құр қалып, сорлы Көкбай, қор 
бол дың-ау». 

Бақытжан былқ етпейді. 

А м а н ж а н . Саспас екен. Қандай көп жасар екенсің... 

Бақытжан қимылдай бастайды. 

Б а қ ы т ж а н . Қойыңдаршы, əкри... мен бəрін біліп 
отырмын. (Есінейді).

А м а н ж а н . Атаңның басы біліп отырсың!
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Б а қ ы т ж а н  (саспай). Жұрттың бəрі сен секілді дабыл 
жар ға ғы тесіліп, оның өзін беске кесіп жіберген, шұнақ дей-
сің, бе, Қар қызының даусын мен де естідім, Адамның жы ла-
ғы сы келеді екен. (Үшеуі үнсіз отырады. Қар басқан үй ден 
тырс еткен дыбыс білінбейді.) Бір түрлі қорқынышты екен, 
əкри... (Күрсінеді).

А м а н ж а н . Сен ляуқұй, «əкри-мəкриді» қалтаңа са-
лып ал да, анау үйдің терезесін қақ. (Бұйырса.) Бар! Үйқың 
ашылсын. 

Б а қ ы т ж а н  (шап етіп шамдана). Батырсың ғой, өзің 
бар! Шанаға тиеп алған запас жаным жоқ. Күйдіре берме. 

Əлгіден бері əннің əсерінде отырған Нұржанға тіл бітеді. 

Н ұ р ж а н . Бекерден бекер ерегесесіңдер, жігіттер. Қо-
рық сақ, үшеуіміз де барайық. Суықтан қатып қалмаса, тірі 
пенде бар шығар. 

Бақытжан орнынан лажсыздау қозғала бастайды. 

Б а қ ы т ж а н . Тракторды өшіреміз бе? 
Н ұ р ж а н . Əзірше тұра берсін. Қондырмай жатса, кері 

қай ту ға тура келетін шығар. 
Б а қ ы т ж а н  (тартыншақтап.) Əй, осы жұмбақ үй ден 

қорқамын. Əйнегі сығырайып, үндемей қабатын ит се кіл ді 
жер бауырлап жатысы жаман екен. (Қипақтап.) Мен... трак-
торды күзете тұрсам қайтер еді... 

Үшеуі бірге трактордың шынжыр табанынан жерге қар-
ғып түседі. Содан соң баспалап қыстаққа жақындайды. Қыз-
дың əні қайтадан естіледі. Үйдің іргесіне келген үшеуі бір-
дей ошарылып тұрып қалады. 

А м а н ж а н . Былжырама! Темірді қасқыр жейді дей мі сің. 
Б а қ ы т ж а н  (үні дірілдеп). Қорқамын, əкри!
Б а қ ы т ж а н  (аңқаулана). Ақсақал, сіз орыс шалы емес-

сіз бе?
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Қ о ң қ а й  ш а л . Неден қорқасың, шырағым. Нечего бо-
ятся! (Гүр ете қалған үнге үшеуі бірдей қарайды. Қыр жел ке-
ле рін де ағараң қағып еңгезердей шал тұрады. Сасқалақтап 
үше уі бірдей сəлем береді. Шал үш жігіттің бетіне үңіле 
қа рай ды). Здравствуйте, дети!

Қ о ң қ а й  ш а л . Нет, голубчик! (Өзі мырс етіп кү ле ді). 
Қайдан келеді? Қайда барады?

А м а н ж а н . Аташка, рұқсат болса, үйге кіріп жөн сұ-
рас сақ қайтеді, тіпті, масқара жаурап тұрмыз. 

Осы кезде үш жігіт Шалдың жалаң аяқ, жалаң бас, тек 
ақ көйлек-дамбалмен ғана тұрғанын көріп қайран қала ұя-
лады. 

Қ о ң қ а й  ш а л  (алға түсіп). Ну и что же, идемте, по-
говорим дома... 

Н ұ р ж а н  (екі жігітке). Сендер жүре беріңдер. Мен 
трак тор дың суын ағызып, сөндіріп бір-ақ барайын. 

Бақытжан Шалдың артынан томпаңдай жөнеледі. Аман-
жан кейіндеп, Нұржанның құлағына сыбырлайды. 

А м а н ж а н . Тракторды өшірмей аялдай тұрсаң қай те ді. 
Мынау жалаң аяқ, жалаң бас шалдан қорқайын дедім. 

Нұржан рақаттана күледі. 

Н ұ р ж а н . Ей, ұзын тұра, сенің де сескенетін адамың 
бар екен ғой, ха-ха. 

А м а н ж а н . Айтпады деме, менің жүрегім жы лан ның 
жусағанын сезеді. 

Қолынан бір сілтеп кете береді. Зіркілдеп тұрған мотор 
үні сөніп, тыныштық орнайды. Сиқырлы үн сыңсып тағы ес-
ті ле ді. Нұржан сілейе тыңдап тұр. 

Ж ұ м б а қ т ы  с ы б ы р :  Мен... тоңдым... мынау... 
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Мен... тоңдым... мынау... 
суық... жалғаннан... 
Адамдар бірін-бірі қимайды, 
Адамдар бірін-бірі қинайды. 
Ыстықтан жаураған, 
Мынау қарлы өлкеде
Мұзға айналып қалмаған, 
Адамың бар ма?! 
Айт маған!

Екінші көрініс

Шалдың үйі. Бөрене қабырғаға аңның терісі, бұғының 
мү йі зі қағылған. Мылтық жəне аңшының керек-жарағы ілу-
лі тұр. Қалмақ бет, қысық көз шал май шам жағады. Үш жі-
гіт те мір пеш жақ іргедегі ұзын орындыққа қаз-қатар ті зі ліп 
отыр. Үнсіздік. Жалаң аяқ, жалаң бас шал темір пешке отын 
салып жігіттерге назар аудармайды. Үнсіздікті Аманжан бұ-
за ды. 

Р. S. Біз бұдан былай үш жігітті тек басқы бір əрпімен 
атағанды жөн көрдік. 

А (жөткірініп). Һ-м. Һ-м... А-а-та! Су бар ма екен бұл 
үйде, шөлдеп отырғаным... 

(Қоңқай шал үндемейді. Қаттырақ). Ата! Оу, ақсақал!
Қ о ң қ а й  ш а л . Саңырау емеспін, неге айғайлайсың? 

Үсіп өлейін деп отырып, шөлдесең қар же... есік алдына 
шығып ал да, көсіп-көсіп асай бер. 

Тағы да үнсіздік. Шалдың темір пеш үстіне қойған шайы 
шəу гім нің қақпағын селкілдетіп қайнай бастайды. Ыс тық та-
ған жігіттер сырт киімдерін шешеді. Бақытжан қалғып отыр. 

Н (шалға). Ата, жол соғып шаршап келіп едік, жатып дем 
алсақ... 

Қ о ң қ а й  ш а л . Пажалыста. 
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А (шамдана). Қайда ұйықтаймыз? Жөніңізді айтпайсыз 
ба? Əлде осылай үндемес ойнап отыра береміз бе?

Қ о ң қ а й  ш а л . Неменеге кергисің-ей, жігітім. Отыр-
ғың келмесе есік, əне, сыртынан жап – жөніңді тап... Менің 
шө бі ме баратындай бұлданасың ғой. Əлде құс төсек салып 
бе ре йін бе? Жата беріңдер отырған жерлеріңе. 

А (Нұржанға сыбырлап). Мынауың бір ит шал ғой. 

Шал естіп қалады. 

Қ о ң қ а й  ш а л . Не болтай! Осы күніңнен айрылып қа-
лар сың. 

Шал шай құйып, жалғыз өзі іше бастайды. 

А. Шайға шақырмайсыз ба? Таңертеңнен бері нəр татқан 
жоқпыз. 

Қ о ң қ а й  ш а л . Əкеңнің үйіне келе жатқан жоқсың, 
жол азығыңды ала шықпайсың ба?

А. Ер азығы мен бөрі азығы жолда деуші еді атамыз қазақ. 
Қ о ң қ а й . Ал, мен... тіпті қазақ емеспін. Жалпы, менің 

ұлтым жоқ. 
А (кекете күліп). Оны өзім де сезіп едім. 
Н. Қызық, ұлты жоқ адам бола ма екен... 
Қ о ң қ а й . Сезсең – сол, шырағым. Егер осы үйге тү неп 

шыққыларың келсе... кісі басы бес сомнан ақша төлеңдер. 
А (ысқырып). Мəссаған безгелдек. Құдайы қонақтан жам-

бас ақы алған жаман ырымды қай қазақтан көріп едіңіз?.. 
Бес сом... Ым... 

Қ о ң қ а й  (шайды сораптай ішіп). Мен қазақ емеспін, 
тіп ті қазақ болсам да – емеспін қа-з-зақ! Так что, гоните по 
пять рублей. 

Н. Қазақ болмасаңыз да – əйтеуір адамсыз ғой. Шөп əке-
лу ге кетіп бара жатқан біздерде көк тиын болушы ма еді? 
Қи на ма ңыз, ақсақал, тұрған бойымыз осы. 

А. Қуаласаңызда, құмалақ түспейді біздерден. Өйткені 
біз таң атқалы ашпыз. 
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Қ о ң қ а й  (Нұржанға). ...Ендеше, аяғыңдағы пима су 
жаңа екен, соны шешіп бер. 

Жігіттер таңғала бір-біріне қарайды. 

А (ысқырып). Мəссаған безгелдек! Ақсақ иттің көңілі ар 
жақта... 

Қ о ң қ а й  (шайды қойып, көзі шатынап). Подонок!
Тілің тым-тым ұзын екен, тегінде жартысынан айрылып 

қалып жүрме. 
А (орнынан атып тұрып). Мен саған подонокты көр се-

те йін, қақбас. 

Шал да атып тұрып, өзіне ұмтыла бергенде, Аманжанды 
шықшытынан бір періп құлатады.

Н (оянып, аң-таң). Бұл не шу, əкри. Ұйықтатпадыңдар 
ғой. 

Шал ілулі тұрған қос ауыз мылтықты алып, жігіттерге ке-
зе не ді. 

Қ о ң қ а й . А ну-ка, не двигайтесь с места! Шүріппені 
басып қалсам, шүрегейдей тыпырлап қаласыңдар. (Нұр жан-
ға). Шеш пимаңды!

Аманжан «əкеңді» деп тағы ұмтыла бергенде, Нұржан 
иы ғы нан басып тоқтатады. 

Б (жыламсырап). Ата... тойст, ақсақал, менің пимамды 
да қоса алсаңыз қайтеді. Тек шыбын жанымызды қалдыра 
көріңіз... 

Аяғындағы бірі – ақ, екіншісі – қара пиманы шеше бас-
тайды. 

Қ о ң қ а й . Сенікі... тозған сиырдың сирағына кигізуге 
де жарамсыз. 
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Н. Ақсақал, ақылға келсек, қайтеді?
Қ о ң қ а й . Маған ақыл керек жоқ, пима керек. 
Н (абыржып). Өзіңіз ойлаңызшы, мына түкірік жерге қа-

тып түсетін сар аязда жалаң аяқ трактор айдау мүмкін бе? 
Бұл дегеніңіз бұрынды-соңды болмаған жазаның жаңа түрі. 
Қи на ған ша, атып өлтіре салыңыз. Сіз қызығып отырған 
пима тіпті де менікі емес. 

Қ о ң қ а й  (сөзін бөліп) ...Бір үлкен бастықтікі екенін өзім 
де біліп отырмын. Сендерге мұндай байлық қайдан кел сін. 
Жалаң аяқ қаламын деп қиналма, ескілеуін тауып беремін. 

Мылтығын оқтаған күйі бұрыштан көнетоз, табандалған 
пима тауып алып, Нұржанға лақтырады. Нұржан өз пимасын 
Шалға лақтырады. 

А (қиқарлана). Енді не аласыз, а-а-сақал?!
Қ о ң қ а й . Сенің сағатыңды... 
А. Мə! Мынаны аласың. (Қолын шығарады).
Б (безектеп). Бер, бере сал, ойбай, бастан құлақ садақа! 

Үйге барған соң өз сағатымды мен берейін саған. 
Н. Бере сал. 
А. Өй, өңкей ғана су жүрек. (Сағатын шешіп, шалға 

лақ ты ра ды). Итке де темірдің керек болғаны да... (Нұр-
жан ға) трактордың суын ағызбайық деп айттым бағана. 
Енді, міне, жалмауыз шалдың тұтқыны болып, аждаһаның 
алдында кө жек тей жаутаңдап отырғанымыз. Бұл дегенің – 
на ғыз ляуқұй!

Қ о ң қ а й  (мырс етіп). Шырағым, «Ляуқұй» деген сөзді 
қай дан білесің!

А. Шешем айтып отыратын. Ішкері жақта «ляуқұй» шал 
тұ ру шы еді деп... 

Қ о ң қ а й  (елеңдей). Шешеңнің аты кім?
А. Онда сенің шаруаң болмасын. 
Қ о ң қ а й  (ойлана). Ым... «Ляуқұй шал тұрушы еді», – 

деп айтқан... Қызық... Дегенмен, мен үйге кіргізбегенімде, 
бая ғы да қиларыңмен қатып қалар едіңдер. 

А. Тамақ ішпеген адамда тезек болушы ма еді... 
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Үнсіздік. Бақытжан əлі қалғып отыр. Нұржан ауыр ойда. 
Оның көз алдында Қар қызының бейнесі елестейді. 

Қ а р  қ ы з ы н ы ң  д а у с ы : 

Ыстық күнде жаураған, 
Мынау қарлы өлкеде 
Өлігі кімнің қалмаған... 

Бұл көрініс біртіндеп жоғалады. 

Н (шалға). Ата, сіз кімсіз?!
А. Сіз кімсіз, ақсақал?! 
Б (оянып). Ол кісі – икс, яғни: «Ол бір жұмбақ адам ғой, 

оны да ойла», – деп атамзаманда предупреждение жасаған 
Абай ақсақал. 

Шал алдына өңгере ұстаған мылтықты қабырғаға қайта 
іледі. Темір пешке отын тастайды. 

Қ о ң қ а й . Көріп отыр емессіңдер ме, екі қол, екі аяғым 
бар, көзім көреді, құлағым жақсы естиді, бəлкім, кісіге 
ұқсамайтын шығармын. 

А. ...Жүрегі ғана жоқ... 
Қ о ң қ а й . Жүрек дегеніміз, қол басындай ғана бір кесек 

ет қой. Шын жүрек ешкімде де болмаған. 
А. ...Сондықтан да сандалып, жар басындағы жа па лақ тай 

жападан жалғыз қалады. 
Б. Моласындай бақсының... 
Қ о ң қ а й . Күшпен ала алмаған соң, қыңыр сөзге ауыс-

тың дар ма? Қызыл тіл бір кезде менің де мініскер атым бол-
ған. Орысша араластырып сөйлеген соң, қазақшаға шорқақ 
деп ойлайсыңдар-ау. 

Н. Ендеше... 
Қ о ң қ а й  (оның сөзін бөліп). ...Ендеше, неге қазақтың 

ырым-жырымын білмей, қорқытып-үркітіп аяғымыздағы 
пиманы тартып алдыңыз дегің келеді ғой. 
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Н (батылдана). Иə, дəл таптыңыз, солай дегім келеді, ақ-
са қал. 

Қ о ң қ а й  (жақтырмай). Осы бір «ақсақал» деген сөз ді 
естісем, төбе шашым тік тұрады. Какой я ақсақал. Ложное 
уважение. Содан соң, қазіргі заманда: «Адам болғың келсе – 
адал бол», – деген жаттанды сөз ерғашты болып бітті. Шы-
ным ды айтайын, осы сөзді естісем – құлағыма қоңыз кір ген-
дей тітіркенемін. (Көзін ежірейте, қолын сермей). Ай тың-
дар шы, ағайын, адалдық деген не?!

Жігіттер ошырыла біріне-бірі қарайды. 

Б. Адалдық дегеніміз, ақсақал... ой, извените, бұл сөзді 
сіз ұнатпайды екенсіз ғой. Адалдық дегеніміз. (Желкесін қа-
сып ойлана). ...Оқ, таптым. Адалдық дегеніміз, ақсақ... тойст, 
қа ра са қал – честный болу. 

Кішкене қозғалыс. Күлкі. 

Қ о ң қ а й . Адам болмайтын кісі ғана – адал болады. Со-
нан соң өмір бақи запа шегіп, өз адалдығы өзін азаптап өтеді. 

А. Рас-ау, əкри... 
Н. Чтобы от скорби сердце не страдало 
В твоей груди, 
Ты чье-то сердце от беды сначала 
Освободи. (Шалға.) Сонда мына философия соғып отыр-

ған сіздің бізге жасаған қысастығыңызды қандай ұғымға 
сый ды ру ға болар еді? 

Қ о ң қ а й  (сақалын саумалап). Айырбас ұғымына. Дү-
ние нің бар үзірі осы заңдылыққа бағынған. Жер жаралып, 
адам ға ақыл, сана кіргелі, айырбас, яки бүгінше айтсақ: 
«Ты мне, я тебе» принципінде ғұмыр кешіп келе жатқан 
жоқ па?.. 

Аманжан ысқырады. 

Б. Ол да рас-ау, əкри. 
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Қ о ң қ а й . Біздің ата-бабаларымыз, тіпті алғашқы қа-
уым дық құрылыс, ерте дүние тарихында: «Мен саған бал бе-
рем, сен маған балта бер», «астық берсең, жастық берем», – 
деп таза айырбаспен күн кешті. Кейін келе, тіпті қазірдің 
өзін де, бар болғаны сол айырбас масқара дамып, жан-жақ ты 
жетіліп формасын өзгерткені болмаса, мазмұны сол қал пын-
да қалды. Қазіргі мемлекет пен мемлекет арасындағы қа-
рым-қатынастың негізі сол – сауда-саттық, бəлкім рухани, 
тіп ті делегаттық, туристік сапар алмасуында жатқан жоқ па? 
Са йып келгенде, айырбас дегеніміз, – адамзат дамуының 
бір ден-бір қозғаушы күші. 

Шал қолын артына ұстап ілгері-кейін теңселіп жүр. 

А. Сіз нешедесіз, ата? 
Қ о ң қ а й  ш а л  (кілт тоқтай). Жетпістің желкесіне 

міндік. 

Аманжан ысқырып жібереді. 

Б (есінеп). Ол да ғажап емес, əкри. Қазір еркек босанып, 
есек есеп шығарып отыр десе, таңданудың қажеті жоқ. 

Н. Сіз кімсіз, ата?!

Үнсіздік. Шал жүрісін тоқтатып, əлдене есіне түскендей 
далаға шығып кетеді. 

Б (ұйқылы-ояу маужырап). Бізге тамақ бермей ме, əкри. 
А. Атаңның басы! (Бақытжанның созып жіберген ая ғын 

теуіп қалады). Ары тартшы шуаш сасытпай! Тышқан іні не 
кіре алмай жүріп құйрығына... 

Б. ...Ар жағы түсінікті. Таз ашуын тырнадан алады. Жет-
піс те гі жетім шалдан жеген жұдырықтың есесін менен ала-
йын деп пе едің, əкри. 

А. Мен саған «əкриді» көрсетем ляуқұй!
Н. Ей, «əкри» мен «ляуқұй», ырылдаса бергенше, не іс-

тей міз, соны ойластырсаңдаршы. 
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Б. Артты қысқаннан артық айла жоқ. 
А. Оу, өңкей ғана су жүрек. Сендермен сергелдеңге тү сір-

ген, ай құдай... Алжып өлейін деп отырған шалға сойталдай 
үш жігіттің шамасы жетпеу деген не сұмдық. 

Б. Осы күнгі əр шалдың қуаты жүз аттың күшіне тең. Өйт-
ке ні олар мына біздер секілді шыбық тимей шыңқ етер бос 
белбеу емес, өмір көрігіне суарылған – қатып-семген көн те-
рі лер. Үндемей отырып-ақ үніңді өшіре қояды. 

Аманжан орнынан қарғып тұрып мылтыққа ұмтылады. 

А. Олай болса, мен ол Қоңқай емес, қыдыр болса да ше-
ке лік тен көздеп, кепештігін зың еткізіп ұшырып жі бе ре йін. 

Б (азарда-безер болып). Сотталамыз, ойбай! Осы күні 
адамды қойып, аю атсаң да штраф салады. 

А. Бұл жерде сот жоқ. Жымын білдірмей сүйегін қарға 
кө міп тастаймыз. 

Н. Сабыр түбі – сары алтын деген. Сот – қайда да сот. Се-
нің ше, заң дегеніміз қыстың күнгі аю секілді ұйықтап қала 
ма? 

Б (құптап). Соны айтамын-ау. Қайдағы бір қайыршы шал 
үшін көзіміз көгеріп түрмеде отырсақ... Құрысын, жат қан 
жы лан ның құйрығын баса көрме. 

А. Бұл бір пиғылы жат, қоғам үшін керексіз адам. Қол қа-
сын суырып қолына ұстатсақ, қоғам бізге сыйлық беруге ке-
рек. Қасқыр атсаң да, 50 сом сый-сияпаты бар, оның қа сын да 
бұл – адам. Адам болғанда да, бақа-шаян емес, нағыз дəу 
пе рі нің өзі. (Ойлана). Бірақ... өзін бір жерде... қай жерде... 
біл мей мін көрген сияқтымын. 

Н. Пиғылы жаттың бəрін ата берсең, адамдарды азай тып 
аламыз... 

Б (таңғала қуанып). Құдайдың құдіреті! Не деген ұқ сас-
тық. Ей, Нұржан, мен бір ұлы жаңалық аштым, қарашы – 
Аман жан ның сақалы бар деп көз алдыңа елестет те, əдейілеп 
тұ рып қарашы... Айнымаған атамыз... 

Н. Қайдағы атамыз?.. 
Б. Қоңқай атамызды айтамын. Керемет ұқсайды емес пе. 
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Н. Расында да... Сойып қаптап қойғандай. 

Бұлқан-талқан ашуланған Аманжан мылтықты екеуіне 
ке зей ді. 

А. Оттапсыңдар! Егер ондай ұсақ-түйек ұқсастықтың бə-
рін жіпке тізе берсек, онда сен, ей ляуқұй (Бақытжанға). 
Сен... сен... Упрайға, яғни бөлімше басқарушысының аузы-
нан түсе қалғандайсың... 

Б (көзіне жас ала ызаланып). Кім? М-ен бе? Тапқан 
екенсің. Мені таптырған адамды! 

Екеуі бір-біріне ұмтыла бергенде, Нұржан айырып жі бе-
ре ді. 

Н. Жетті! Балапан əтеш құсап боларға да, болмасқа да қо-
қи ла нып, екі қанаттарыңды сабалап шыға келесіңдер ғой. 
Кім-кімге ұқсап, кім-кімнің баласы болмай жатыр. Мынау 
жал ған да. Өттерің жарылып кетсе де айтайын: үшеуімізде 
де шикілік бар. Бұл шикілік соғыс жылы, соғыстан кейін ту-
ған дар дың бəрінде бар. Айтыңдаршы, əкеміз соғысқа қай 
жылы кетті?

А-Б (жарыса жауап беріп). 1942... жылдың күзінде. 
Н. Өте жақсы. Ал, енді біздер дүниеге қашан келдік? 

(Екеуі ұяла ойланып қалады). Ə, үндемейсіңдер ме? Олай 
болса, мен айтайын сендерге, мың да тоғыз жүз қырық ал-
тыншы жылдың күзінде... Келіпсіз осынау дүниеге... Өлім 
мен өмірдің ортасында отырғандаймыз ғой, қане, ағымыздан 
жа ры ла йық шы, сонда біз əкелеріміз соғысқа аттанған соңғы 
үш-төрт жылда қайда жүрдік?... 

Б. Сендерді білмеймін, өзім əкемді алып кеткенде іште 
қал ған мын... шешем солай деген... 

А (қарқ етіп күліп). Ляуқұйым, төрт жыл шешеңнің ішін-
де жатқан екенсің ғой... 

Н. Ал, енді, осыған... осы трагедияға біз айыптымыз ба, 
жоқ болмаса қандайда бір əрекетпен бізді жарық дүниеге 
əкел ген анамызды кінəлар ма едік... (Сұрлана дірілдеп). Жоқ, 
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жар қы ным, соғыс кезінде немесе соғыстан соң туғандар бір-
бі рі не ұқсап жатса да, біздер кінəлі емеспіз, ендеше ешбір 
қор ла ну дың да, ұялудың да қажеті жоқ. Əлбетте, жаныңа ба-
тып, шамыңа тиер, соның есесіне біз заманымыздың заңды 
пер зент те рі міз. 

А. Ұрлықтан болса да, ұрпақ қалды деші... 

Осы кезде Шал кіреді. Құшақтаған отыны бар. Аманжан 
мылтытығын көздеп тұр. 

Қ о ң қ а й . Оғы жоқ мылтықты оқтанып қайтесің. Егер 
мені шын атып өлтіргің келсе, мə, патрон. Оқтап ал. (Шал 
ұзын ақ көйлегінің етегін көтереді де, ышқырына шан ды ған 
белбеу-оқшантайдан патрон алып лақтырады). Əй, сенен 
ондай ерлік шықпас. Мені көздеп тұрып, анау өз жол дас та-
ры ңа тигізіп аласың ба деп қорқамын. 

А. Сен секілді адам атып үйренбесем де, аң атып көрейін. 
(Қос ауыз мылтыққа патрон салып, шалды ұзақ көз дей-

ді. Қоңқай елең құрлы көрмейді. Нұржан мен Бақытжан за-
резеп). Ей, су жүрек сұр көжектер, егер орындарыңнан қоз-
ғал саң дар, анау шалмен арғы дүниеге бірге аттанасыңдар. 

Екі жігіт, шынымен сасқалақтайды. 

Қ о ң қ а й  (мысқылдап). Ең алдымен қоян атып үйренсең 
еді, ұлым. 

Б (жалынып). Ерегестірмеңізші, ата, ашуланып атып жі-
бе рер, мінезі шатақ еді... 

Шал қаперсіз трубкасына темекі толтырып, жайбарақат 
отыр. 

Н (тістеніп). Ойлан, Аманжан, ойлан. Адам ату оңай 
емес. 

А (долданып). Азамат соғысында, Ұлы Отан соғысында 
бір-бірін қалай атты? Немене, сонда ондай ерлік біздің қол-
дан келмей ме екен? (Шалды ұзақ көздейді. Бірақ қолы қал-
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ты рап шүріппені баса алмайды. Сонсоң мылтықты нардың 
үс ті не лақтырып жібереді). Осы қақбас шал маған өте та-
ныс адам секілді. Бір жерден көрген кісім... тіпті туысым 
се кіл ді, жүрегім дауаламайды, батылым бармайды... Неге?! 
(Ті сін қайрап, өз тізесін өзі ұрады).

Н (шалға). Сіз кімсіз, ата?!

Шал трубкасын саспай сорып отыр. 

Қ о ң қ а й . Мен Қоңқаймын. 
Н. Аты аңызға айналған қырсық шал осыдан отыз жыл 

бұ рын жер жастанбап па еді... 
Қ о ң қ а й . Ол – үлкен Қоңқай, ал мен – Кіші Қоңқаймын. 

Біз дің ұрпақ ешқашан құрымақ емес. 
Н. Үлкенінен тұқым қалған жоқ. Өмір бақи жападан жал-

ғыз өтті деп естігенмін... 
Қ о ң қ а й . Қоңқайлар ұлын жасырып өсіреді. Өйткені 

ұлы қахан Шыңғысханнан қалған ендігі тұяқ – біздерміз. 
А. Сенің қубас болып, баласыз қара басың қалғаны қан-

дай абырой болған. 
Қ о ң қ а й . Оны уақыт көрсетер... Айыртаудың екі өр ке-

шін – Ата Қоңқай, Бала Қоңқай деп атайды бұл жақтың елі... 
Иə, шырақтарым, солай. Текті тұқымынан қалған бір мұң-
лық пыз... Өзім де қара жаяу емеспін: көзім ашық, кө кі ре гім 
ояу. (Орнынан тұрып барып, транзисторды іске қосады). 
Ла тын ша, арабша, бүгінше хат танитын қауқарым бар. Сол 
іс пет ті қалмақ, орыс, қазақ, қытай, моңғол, тіпті кержақ тілін 
бес саусағымдай білемін десем де болар... адасқанды жолға, 
ал жас қан ды жөнге саламын... 

А (ысқырып). Ой-бой... атом ғасырының абызы қайда 
қаң ғып жүр десем... 
Н (досының сөзін бөліп). Тұра тұршы-ей, лаға бермей. 

(Шал ға). Ақсақал, дүниенің төрт бұрышында не болып жат-
қа нын біле, сезе отырып, осыншалық саяқ, оңаша тірлік ке-
шуі ңіз ге не жорық?.. 

Қ о ң қ а й . Өйткені мен адамдарды иттің етінен ары жек 
кө ре мін. 
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Н. Неге? Себеп?
Қ о ң қ а й . Өйткені мен (сөніп қалған трубканы қайта 

тұ та тып), өйткені мен... Өзімді-өзім жек көремін. 
Б (есінеп). Ондай болса, өліп қалу керек қой... 
Н. Түсінбедім. 
Қ о ң қ а й . Өзімді-өзім жек көрмесем, жапан дүз, өлі тау-

лар дың тұтқыны болып, өз-өзімді жазаламас та едім. Бұл жа-
за ның ең ауыр түрі. Бұл – екінің бірінің қолынан келер ерлік 
емес. 

Н (таңдана). Қызық. Сіздің сөз саптауыңыз бен ой ла ры-
ңыз – жасыңызға сəйкес келмейді, қарама-қайшы, жет піс те 
емес, отызда секілдісіз. 

Шал əр толқынды бір ұсгап əуреленіп отырған транзис-
торды бұрышқа апарып қояды. 

Қ о ң қ а й . Оған несіне таңданасың. Мен... сендерге тү-
сі нік ті тілде сөйлеп отырмын. Егер өзіммен замандас бі реу 
келсе, мақалдап-мəтелдеп, желдей есу қолдан келер. (Аман-
жан ға). Сен неғып əкең өліп, шешең байға тиіп кеткендей 
тұ лан тұтып отырсың?.. Сенің жүзің де маған өте таныс. 

А. Сені қалай өлтірудің амалын ойлап отырмын. Сонда 
ғана жер бетінен Қоңқайлардың түтіні мүлдем өшіп, тынар 
еді. 

Қ о ң қ а й  (мырс етіп). Ойыңды ашық айтқаның, сен ту-
ралы пікірімді өзгертейін деді. Көзіңнің түбінде жыл тыл да-
ған от бар – маған өте таныс от (Ойлана трубкасын қақ қы-
лап). Жоқ! Ұлы Қоңқай жаққан от ешқашан да сөнбек емес! 
Ол – ұлы қахан Шыңғысхан жаққан от! Білгілерің келсе, 
Қоң қай жер шарының түкпір-түкпірінде, Қоңқай... əр кім нің 
қа ра қан басында! Тек қана жасырады, əшкерелегісі кел мей-
ді. (Тү ті гіп). Қоңқай дегеніміз мына – Сен (Н-ға), мына – 
Сен (А-ға), мына – Сен (Б-ға)!! Ауыздарыңнан ана сүті кет-
пей ақ са қал мен алысасыңдар! Елу жыл бойы осы Айыртау-
да – арыс тандай айбат шегіп, ошағымның отын сөндірмей 
отыр мын... ешкім де қолымды қағып, бетімнен алып көрген 
жоқ. 
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Нұрлан Шалдың сөзін бөледі. 

Н. Бірақ, сіздің ошақтан жалғыз-ақ түтін ұшпай ма? 
Қ о ң қ а й . Жалғыз түтін де – түтін. Мені, əйтеуір, бір 

күні бір Қоңқай келіп табады. Соны тосып жүрмін. 
Н. Бірақ, ол қандай түтін... 

Күйініштен көк түтін 
Жалын болып лауласа, 
Күн жоғалып, тіршілік
Болар еді далбаса. 
Күн жоғалып, тіршілік 

Б (есіней керіліп). Баяғыда біздің ауылда бір шал айтып 
отыратын: «Қазаққа «ассалаумағалейкум» деп сəлем берсең, 
бір самаурын шайың кетеді», – деп,.. жарықтық ағайынын 
көр се, ат тонын ала қашады-ау. Ол өлгенде үш-ақ адам то-
пы рақ салды. 

Шал бұрыштағы абдыраның аузын ашып, неше түрлі ба-
ға лы асыл терілерді шығара бастайды. 

Қ о ң қ а й . Міне, мыналар барда мені жерден шұнай, 
көк тен құдай ала алмайды. Білгілерің келсе, Сіздің ауылдағы 
Уп рай дың басындағы құндыз бөрік – осы сандықтың ішінен 
шыққан. 

А (ысқырып). Түсі-нікті-ті... Пара деші... пара... 

Шал терілерді сілкіп-сілкіп қайта салады. 

Қ о ң қ а й . Иə, пара. Шырағым, (А-ға) шаужайыма жар-
ма са бердің-ау. Мейлі, аузың қандана берсін. Бергенді, ал-
ған ды кім жек көрер. 

Б. «Сен – маған, мен – саған» ғой баяғы... 
Қ о ң қ а й . «ХІХ ғасырдың орта кезінде Көкшетау дуа-

ны ның аға сұлтаны болған Зілқараның Əлібек есімді баласы 
қыл мыс ты болып абақтыға түссе, ағасы Тұрлыбек Пе тер-
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бор ға барады да, ақ патшаға жолығып, сұлулығы сү лік тей, 
меңсіз қара қырық сəйгүлікті параға өткізіп, інісін ит жек-
кенге айдаудан аман алып қалған екен. (Ойлана). Иə, ол кез-
де ашық еді... қазір жасырын жасалады... иə... 

Б. Сонда бізден алғаныңыз да пара ғой? 
Қ о ң қ а й  (күліп). Баламысың деген, менің алғаным – 

жам бас ақы. Өкіметтің қонақ үйіне де төлемейсіңдер ме... 
Егер осы Кіші Қоңқайда жалғыз үй – мен отырмасам, бая ғы-
да үсіп өлмес пе едіңдер. Өрімталдай өмірлерің үшін пима 
мен са ғат ты даулап отырсыңдар, білімділіктеріңе болайын. 
(Ор ны нан атып тұрады да, сағат пен пиманы жігіттерге 
лақ ты рып жібереді). Мə, өздерің алыңдар, аттың құны, атан-
ның жүгі болса. Оттай бермей жатыңдар, отын таусылып ба-
рады. (Күрсіне күбірлеп). Иə, иə, мені де сағынар күн туар... 

А. Қайтқан малда – береке... (Сағатты қолына тағады).
Б. Адамзаттың бүкіл тірлігіне қайран қаламын, əкри. Əл-

де не ге асығады, басын қатырып əлденені іздеп келіп жүр ге-
ні. Сонда деймін-ау, қайда асығамыз, қайда бара жатырмыз? 
Не ме не ні тіміскілеп итше іздейміз?

Н (реніш білдіре). Жұрттың бəрі сен сияқты ұйқылы-ояу 
өтуі керек пе екен, бұл өмірден. 

Б. Əй, қойшы (Қолын сілтеп). Бозамық, дүние, ақ қар, көк 
мұз дың бетімен бос, қаңсыған, итаяқ болып қалған ағаш ша-
наны сүйрегеніңе мəз боламысың. Бос шана сүйрету үшін 
ешқандай ақылдың, философияның қажеті жоқ. 

А. Мынаның тілі шығайын деді-ей. 
Б (басын көтеріп). Оған енді менің миым жетпеді, ляу құй 

екен мін... өздерің айтыңдаршы, қайда барамыз осы? Ау, аға-
йын, қайда қаңғып барамыз, əкри?

Н. Шөп əкелуге... 
Б. Ал, əкелдік, тойст, апардық аман-есен делік. Содан соң?
А. Содан соң... тағы да шөпке. Қысқасы, совхоз қайда 

жұм са са, сонда. 
Б. Ə, солай ма... өзің де білмейсің қайда барарыңды. Өзге 

бі ле ді. Қалай айдаса, солай жосимыз. Қалай жетелесе – солай 
ереміз. Соқыр ботадай. «Адамның басы Алланың добы», – 
деу ші еді бұрынғылар. 
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А (мысқылдап). Ей, ляуқұй, сен осы үйде қалсаң қайтеді, 
пікірлерің бір қазанда қайнай алады екен. 

Б. Сендердің қалғыларың келмей отырған шығар. Қа рын-
да рың ды нығырлап бір тойдырса, сүйресе шықпас едіңдер 
бұл үйден. Ақсақал, айтыңызшы, біз осында мүлдем қалып, 
ба ла ңыз болсақ, қалай қарар едіңіз?

Қ о ң қ а й . Аллам сақтасын! Осыдан үш жыл бұрын қас-
қыр дың үш бөлтірігін асыраймын деп, жалғыз сиырымды 
жарып кеткен. 

Б. Жарып қана емес, жеп кеткен шығар-ау. Ақсақал, ай ты-
ңыз шы, жетпіс жасаған сіз осыншалық мол қуат, тепсе темір 
үзе тін қайратты қайдан алдыңыз?

Қ о ң қ а й . Табиғаттан. 

Төсегін сала бастайды. 

Б. Ал, біз... турникке алысамыз келіп, тыртыңдап жү гі-
ре міз келіп, гимнастика жасаймыз. Аяғы, міне, төрінен көрі 
жуық сізден таяқ жейміз. 

Шал күледі. 

Қ о ң қ а й . Марал корень, золотой корень, женшень, бұ-
ғы ның еті, мүйізінің қаны – міне, осылар менің гимнастика-
ларым. 

А. Ей, шал, сол қормыңнан бізді де кормит етсең қай те ді. 
Сағатымды берейін. 

Б. Корм емес, ақымақ, ко-о-рень... қазақшасы тамыр. Ал, 
сен жем жегің келеді. 

А. Какая разница. Жейтін нəрсенің төркіні бір. 
Б. Ендеше, бүгіннен бастап шөп же. 
А. Совхоздың малына жетпейді, əйтпесе жер едім. 
Н. Жə, жетті. Іштей ірімейік. 
Қ о ң қ а й . Бір-біріңді жеп қоймасаң болды да... (Үн сіз-

дік. Қоңқай шал мылтығын жастанып, ағаш нарға жата 
бастайды). Адамдар мінез-құлқына мен де қайранмын, шы-
рақ. Солардан, ұлардай шулаған аламаныңнан, қанша жан 
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ұшы ра қашсаң да, қыр соңыңа түсіп тауып алады. Тып-ты-
ныш оңаша өміріңнің айдынына тас лақтырады. Ай та лық, 
мына сендер маған өздерің келдіңдер емес пе, мен сен дер ді 
іздеп барғаным жоқ. Келіп алып, кергисіңдер... Мен өзім мін, 
ендеше өзімше өмір сүріп, өз мекенімді, яғни өз мем ле ке тім-
ді, құрғым келеді. Мынау қараша үй – ме нің кіш кен тай ғана 
мемлекетім, қара басымның жалғыз ер кін ді гі. Бұл – Кіші 
Қоңқай мемлекеті, түсіндіңдер ме! (Басын кө те ріп, ақыра 
сөйлейді). Сол мемлекеттік қауіпсіздігін кө зім нің қа ра шы-
ғын дай күзетіп, суверенитетін сақтау үшін  жыл алыс қан-
мен – алыстым, атысқанмен – атыстым. (Қолы ді ріл деп, денесі 
қал шыл дап кетеді). Бұл – менің жанымның (кеудесін ұрады), 
ру хым ның, жүрегімнің, тіпті бүтін адамдарымның отаны. 
Ал, сол титімдей мемлекет, от жаққан отанның шекара-та-
бал ды ры ғы нан аттаған екенсіңдер, артты мықтап қысып, 
таң жақын қалды, былшылдай бермей ұйықтаңдар. Таңертең 
Айыр тау дан асатын төте жолды нұсқап жіберем... (Шал қай-
та жатады. Əлденені күбірлейді). Мені де сағынатын күн 
туар... Қоңқайлар ұрпағы өлмек емес, мəңгілік жасайды. 
Өйт ке ні Қоңқайлар адамзаттың өздері үшін керек... 

Үй қараңғылана береді. Қар қызының қияли аппақ бей-
не сі пайда болады. Сыңсыған мұңлы əуен. Ол – қар басқан 
трак тор дың үстінде отыр. 

Қ а р  қ ы з ы  (əндетіп). 

Адамдар бірін-бірі қимайды, 
Сондықтан, бірін-бірі қинайды. 
Ыстық күнде жаураған, 
Мынау қарлы Қоңқайда 
Кімдер үсіп қалмаған... 

Үшінші көрініс

Қыс. Қар. Сахнада алып трактор. Кабинада үш жігіт. Аман-
жан рычагта. Алғашында трактор үні қатты естіледі. Осы үн-
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сіз дік біраз уақытқа созылады. Лəм демей безеріп оты ра бе-
руге шыдамады ма, Аманжан айғай салады өз-өзі нен. 

А. А-а-а-у-у-у-а!

Нұржан мен Бақытжан шошып қалады. 

Н. Тоқтат тракторды!
Б (Н-ға). Жынданып кетті ғой деймін, əкри!

Нұржан рычагқа жармасады. 

Н. Тоқта! Мынау қия таудан қирап өлеміз. 

Газды басып, тракторды сөндіріп тастайды. 

Б (А-ға). Не болды? Жын қағып кетті ме?
А. Не дейсің?
Н. Неге айғай салдың деймін?!
А. Қашан?
Б. Мынау тапа-тал түсте, шынында да, есінен ауысқан екен. 
А (жуасып). Бір түрлі жүрегім қысылып кеткені... Уһ! 

Əң гі ме айтып көңілді отырайықшы, жігіттер. Суық күн, 
суық сезім – адамды жындандырмай қоя ма... 

Н. Аздап аялдап оң-солымызды танып алайық. Суымыз 
қа тып қалмай тұрғанда тракторға қайта от бергеніміз жөн 
шы ғар. 

Нұржан кабинадан шығып, тракторды от алдырады. 

Б (аңқаулана). Немене, келіп жеттік пе?
А. Атаңның басы жеттің. 
Б (мойнын созып). Дегенмен, қай тұста тұрмыз өзі?.. 
Н. Білсек, тұрамыз ба. Ішкері жақтың қыл-қыбырсыз көсе 

таулары. (Аманжанға). Саған таныс емес қой бұл жер?
А. Ит біле ме. Етегін түріп тастап, тоңқайып-тоңқайып 

жат қан таудан өзге ербиген бұта, ербең етер аң жоқ. 
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Б (есінеп). Сыздауық секілді. Енді не істейміз?
Н. Осы бағытпен жүре берейік. Шал алдамаған шығар. 
А. Əй, қайдам. Көзі жыландікіндей жылт-жылт еткен сол 

қақсалға сеніп келе жатқан жоқпын. 
Н. Сенбегенде істер айламыз бар ма... 
Б. Между прочим, шал айтқан (Аманжанға): «Сенің кө-

зің нен от көрдім», – деп. (Басын шайқап, таңдайын қаға). 
Таң ға лар лық ұқсастық... 

А. Бас жаққа барыспайық, ляуқұй. (Үнсіздік. Трактордың 
қай та қозғалғаны байқалады. Аманжан темекісін тұ та та-
ды). Мен үшін, ең соңғы тау осы – бір өрлеп бара жатқан тау 
се кіл ді. 

Н. Тау таусыла ма. Ол да бір адам өмірінің бел-белестері-
сынды. Ендігі тілек те, үміт те адастыра көрмесін... 

Бақытжанның қорылы естіледі. 

А. Мына саудайынның кəперсізі-ай. Басын басып өтсең 
де, мыңқ етер емес. Біздің ауылдағы ең бақытты азамат – 
бəл кім, осы шығар... 

Н. Мұндай, уайым-қайғыны біле бермейтін, ұйқышыл 
адам дар көп жасайтыны рас. Шындығында, біздің совхозға 
тап осындай кəперсіз жігіттер ғана шыдай алар еді. 

Бақытжан қозғала бастайды. 

Б (есінеп). Немесе, мені құзғын, жоқ болмаса тасбақа деп 
пе едіңдер мың жасайтын. Əлде, өлімімді тілеп отырсыңдар 
ма? Көз жұмғанның – бəрі ұйқы емес. Мұқымын сезіп, біліп 
оты рамын. Бұл тау емес – жау!

А (күліп). Ой, сен де жердің жыртығын жамаған зəлім 
екен сің. 

Б. Досының көзі ілініп кетсе, ғайбат сөз айтқан мына еке-
уің де зəлімдіктен құр алақан емессіңдер... (Қомданып). Мен 
те кеш тің тұқымымын... 

А. Білеміз, білеміз. Упрай да текеш... Бүкіл Қаратайды ау-
зына қаратқан Мəметек би: «Əй, Текеш, – мен тас санаған қу 
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едім, сен құм санап қулығыңды асырдың, дауа жоқ», – деген 
екен. (Трактордың тау үстіне шыққаны сезіледі). Ура! Кіші 
Қоң қай дың үстіне шықтық!

Үшеуі бірдей түрегеліп, алдарына қарайды. 

Н. Рейхстагқа ту тіккендей айқұлақтанба. Алдыңа қара... 

Алдарынан тағы да тау көрінеді. 

А. Тфу! Атаңа нəлет. Тағы да тау... тау... тау... 
Б (есінеп). Енді не істейміз, əкри?
Н (күрсініп, отыра кетеді). Білмедім, бас қатты. Жазды 

күні болса айнытпай табар едім... Қазір бір-бірінен айырма-
сы болсашы, бейнебір жұмыртқа секілді. 

А. Онда да əр тауықтікі емес, бір тауықтың жұ мырт қа сы 
секілді. 

(Қалтасынан шылымын алып тұтата алмай əуре бола-
ды. Содан соң Бақытжанды теуіп қалады). Ей, ляуқұй, тал-
таймай аяғыңды жинап отыршы! Қатыныңның құс тө се гін де 
жат қан жоқсың ғой, шіренбе!

Б (шамданып). Қоңқай шалдың жұдырығынан мозгатре-
сение алғансың ғой деймін... Талағың тарс айрылып келеді. 

Н. Не істейміз? 
Б. Қап тауын асып, Қатын суынан өтіп кетсеңдер де, ма-

ған один шорт! Билеп-төстеп келе жатқан екеуің. 
А. Былжырамай жайыңа отыршы, сенен ақыл сұраған еш-

кім жоқ. Осы координатты бетке алып жүре беру керек. 
Б. Жүре бергеннің жазасын жанармай таусылғанда тар-

та сың дар. 
А. Мысық тілеу. Сен де біз мінген кеменің тышқаны емес-

сің бе?.. 

Трактордың жүріп бара жатқанын сеземіз. Алыстан қар 
қы зы ның мұңлы даусы естіледі. Нұржан өз-өзінен се зік те-
ніп, артына жалт қарағанда, ағытылып қалған шананы кө-
ре ді. 
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Н. Тфу! Бір қырсықса – мың қырсығады деген осы. Трак-
тор тоқтайды. 

А. Не болды? 
Н. Артқа қарашы... 
А. Давай, артқа... назад!
Н. Оны өзім де біліп отырмын. Бірақ шана ағытылып қал-

ған анау қияға қайта өрлеп шыға аламыз ба? 
А (құлшына). Тəуекел! Оған жетер тросымыз жоқ. Амал-

сыз кері оралу керек!

Трактордың шегінгенін, жүре алмай бір орнында шыр кө-
бе лек айналғанын сеземіз. Сахнада қарбалас қимыл. 

Н (газды бəсеңдетіп). Болмайды. Беттер емес... кəпірің. 
А (алақанына түкіріп). Қане, маған берші. 
Н. Өзің тартпайсың ғой. Мотор біреу... аттың күші. 

Екеуі орын ауыстырады. 

А (қатты қимылдап). Уə, Қаратайдың аруағы! Вперед!

Трактор ышқына шыр айналады. 

Н (айқайлап). Айттым ғой, бет қаратпайды деп. Ілгері 
жүр ген қайда... артқа шегініп барамыз. 

А (шаршаңқы). Енді не істейміз? (Трактормен бірге изек-
теп, маужырап отырған Бақытжанды теуіп қалады). Ей, 
қой күзетіне келдің бе? Əлде жау түсіріп келдің бе? Тым құ-
ры ған да ояу отырсаңшы! 

Трактор толастайды. Бақытжан керіліп-созылып есін 
жия ды. 

Б. Əкри, қызықсыңдар. Мен бəрін біліп отырмын. Шана-
ны жаяу сүйреп кел дейсіңдер ме... Ондай күш болса – осын-
да отырар ма едім көрінгеннен сөз естіп... 
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Сəл үнсіздік. 

А (дірілдеп). Егер... сонау, етекке түсіп, өзекті құлдай... 
Мына тауды шыр айналып... өз ізімізді қуалап, шананың қыр 
желкесінен түсе қалсаң қайтеді. 

Б. Ол да ақыл, əкри. Вот голова... 
Н. Сай табаны қандай күйде екенін қайдан білеміз. Қар-

дың асты жер тас немесе сор батпақ болса... 
Б. Қыстыгүні батпақ болушы ма еді, əкри. 
А. «Əкри», (Б-ны жұлқылайды) сенің... тып-тыныш ау-

зың нан су ағып, ұйықтай бергенің абзал еді, бекер-ақ оят-
тым... Сонау етектегі (ежіктеп) сиырдың сілекейіндей шұ-
быр ған буды көрдің бе?

Б (мойнын созып). Ал, көрдім делік. 
А. Ендеше, сол жерде қардың астында қатпай жылып 

ағып жатқан бұлақ бар. Ал, бұл жақтың бұлағы қыстың күні 
де батпақты келеді. Өйткені, су миым, қар қалың түсіп, суық 
өт кіз бей ді, былайша айтқанда, үстінде жамылған көрпесі 
бар. 

Б. Ұлы мəртебелі мырзам, құлдығыңа бас идік, енді бəрі 
де түсінікті болды. Өзі дауыстап білмей тұрып, өзгеге ақыл 
айту – екінің бірінің қолынан келмейтін өнер. 

Н (рычагқа сүйене ойланып). Енді не лаж?

Бəрі де томаға-тұйық. Трактор баяу жұмыс істеп тұр. Сах-
на қараңғыланады да, Қар қызының қияли бейнесі пайда бо-
лады. Ол ағытылып қалған шананың үстінде əн салып отыр. 
Осы қорқыныштылау тыныштықты Аманжанның ай ға йы 
бұ за ды. 

А. А-а-у-у-а!

Орнынан атып тұрғанда, басын кабина төбесіне соғып 
ала ды. Бəрі селк етіп оянады. 

Н. Түу, сен бақырып жібермегенде, осы қонақтаған қал-
пы мыз да серейіп қатып қалады екенбіз. 
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Б (есінеп). Жаңа ғана көзім іліне беріп еді, əкри... қоян-
шы ғың бір басылмады-ау. 

А. Тілімді тістеп алғанымды. (Түкіріп). Не істейміз?
Б. Өздерің біліңдер, əкри. Менің міндетім ере беру. 
А (ашуланып). Сен немене, көшке ерген итпісің... 

«Ə-əкри-мəкри». 

Таудың ар жағынан ай көтеріледі. Сахна сүттене бастай-
ды. Осы əдемі көріністі қызықтаған үш жігіт трактор таба-
нына шығып еліте қарайды. 

Б. Мұндай көрініс енді қайталана ма, қайталанбай ма, 
тіпті қайталанғанның өзінде де көре аламыз ба?.. Қане, əр-
қай сы мыз (шабыттанып.) ...өз анамызды еске ала йық шы... 

А. Неге анамызды ғана?
Б. Басқа кіміміз бар? Ұлы ұрыстың ұрлық ұр пақ та ры мыз. 

Ана туралы əдемі əнді Қар қызы айтады. Қаздай тізіліп 
үшеуінің де шешелері өтеді көз алдарынан. 

Б і р і н ш і  а н а : Тоңып жүр-ау, құлыным.
Е к і н ш і  а н а . Тоңып жүр-ау, құлыным. 
Ү ш і н ш і  а н а . Тоңып жүр-ау, құлыным. 
Б (таңдана еліріп). Қандай тамаша! Рас айтамын, доста-

рым, айналаға қараңдаршы, ғажап емес пе! Əдемі емес пе! 
Ертек-сынды дүние. Ақ боз атқа ақ шана шегіп, мынау ақ 
қай мақ қардың бетімен ағызар ма еді... ағайын... 

Н. Сенен осыншалық сезімталдықты күтпеп едім... 
Б. «Бет – перде ғана, шын адам – соның ар жағында», – 

деген екен бір данышпан... 
А (жөтеліп). Сенің ол данышпаның оттаған екен, енде-

ше. «Адам бір боқ көтерген, боқтың қабы», – деген біз дің ақ-
са қал, (күрсінеді) бəрі бекершілдік. Бүгін – алдасаң, ер тең – 
ал да на сың. Баяғыда... мүлдем басқаша еді ғой... Ол шақ та 
жаз болатын. Ал, мен уыздай жас едім... 

Б. Қазір қартайып тұрсың ба, бар болғаны жиырма үш тен 
жаңа астың... 
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А. Иə, достарым, біздер бос шана сүйреп жасына жет пей 
қартайған шалдармыз. 

Н (ол да əсерленіп). Балалықтың базарлы күндерімен жы-
лап қоштасқалы қашан... Шынында да, баяғыдай емес... бір 
түрлі жанға жат, тəнге салқын. 

Б. Мынау аппақ дүние! (Айға қарап алақанын жаяды).
А. ...Бірақ, сұп-сұйық дүние... Сұп-суық... 
Б. Кімдерге – суық, кімдерге – ыстық... өмірге өкпелеуге 

болмайды... 
Н. Ендеше, тракторды өшірмей болмайды... 
Б. Неге? 
А. Біздің түбімізге жетіп, шашымызды ағартатын, сенің 

«неге?» деген сауалың шығар-ау. 
Б. Өмірдің өзі осы сұрақтан тұрмай ма?
Н. Өшірмеске амалымыз жоқ. Жанар май таусылып қал-

са, ертең мынау ит өлген жерден аттап шыға алмай, арманда 
қа лар мыз. 

Б. Мотор өшсе, трактордың суы қатып қалмай ма? Содан 
соң радиатормен мəңгілікке қоштаса бер. 

(Үшеуі туған айға телміріп, үнсіз тұр. Бақытжан ай ғай-
лап жібереді). Ура! (Қолғабын біріне-бірін ұрғылап). Ура! 
Жол дас тар! Ананы қараңдар. (Нұсқап). От көрінеді. Таудың 
иы ғын да от жанып тұр. Ура!

Жұлдыздың шеті жылтырайды. 

А (маңғаз үнмен). От емес. Таудың көк мұз сілеуленген 
көк желкесіне қайбір ағайының қазан асып отыр еді. Жұл-
дыз дың шеті ғой жылтыраған. (Үнсіз телмірген Нұр жан ның 
же ңі нен тартады). Не ойлап тұрсың-ей?.. 

Н. Есіме Упрайдың сөзі түсіп отырғаны. «Біз не көр ме-
дік, – деп жер тепкілеп бақыратын. – Оқ пен оттың арасын-
да, ақ қар, көк мұздың ішінде жүріп Отанды қорғадық... күн 
демей, түн демей еңбек еттік... тағы-тағылар... тағы сондай-
лар... Қа зір гі жастар бұзылған жатып ішер жалқаулар», – деп 
те қан ша рет құлақ етімізді жеді... 
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Жасаса да небір қылық бізге жат, 
Балаларды əумесер деп ойлама. 
Өз ойы бар, өз жолы бар, көңілі шат, 
Біз қартаңбыз, олар жастар жайнаған, – 

деп Жами ақсақал бір ғасыр бұрын айтқан. 
А. Қысыр қиял, бос сөзді қайтеміз. Не істеу керек. Соны 

айт бізге, аға тракторшысың ғой. 
Б. Давай, думай, шеф, что будем делать... Қарным аша 

бас тады. Ішімде бір кесе мұз жатқандай. 
Н (қамданып). Тракторды сөндіреміз. 

Газдың құлағын төмен баса салады. Жым-жырт. 

А. Нағыз суық енді басталғандай. Суын ағызайық... 

Үшеуі бірдей трактордан қарғып түседі. Радиатордың 
ты ғы нын суырып алады. Сарылдап буы бұрқырап ыстық су 
аға ды. Қолдарын суға жуады. 

Б (мəз болып). Қандай рақат, бейне бір алып қара өгіз са-
рып тұрғандай. Ішсек қайтеді, ішіміздегі мұз ерір ме екен... 

А. Сенің асқазаның «ДТ-54»-тен əлдеқайда мықты. Тə уе-
кел, ішсең іш. 

Б. Тапқан екенсің ақымақты. Былтыр жазда шөп шауып 
жүріп, жылан жұтып едің ғой, сен іш. 

Н. Ертең осы суға зар боламыз. 
А. Алдымен сол ертеңге жетіп алайық. 
Н. Тірі жанбыз ғой, бір амалы табылар. 

Олар трактор табанына секіріп қайта шығады. 

Б (елеуреп). Қар – мұхит, трактор – қайық. Үш батыр ай-
қас қа шықты тілсіз жаумен. 

А. Атаңның басы. Аппақ дастарқанның бетіндегі – жал-
ғыз қара ноқат – сасық қоңызбыз. Тарақанбыз. Қанатын əу-
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ме сер бала жұлып алған қара шыбынбыз бейшара. Тырбана-
мыз, сосын... тырапай асамыз!

Үнсіздік. Қар қызының мұңлы əні естіледі. 

Б. Апамдар тамағын ішіп, баяғыда жатып қалған шы ғар... 
Сендерге бекер-ақ еріп шықтым, əкри... «Ойбай, мына тұр-
ған жер, шауып барып, тиеп алып келеміз», – деген соң... 

А (сөзін бөліп). Сені қойып, өзім де өкініп отырмын. (Зіл-
де не). Осының бəрі Қоңқай қырттың кесірі... Қыстыгүні бұл 
кер бақ қан тұстан Айыртауға асар жол жоқ екенін біліп едім... 

Б. Білсең, неге аузыңа маржан сала қалдың? Сол үйден 
кері қайтып-ақ кетсек, Упрай төбемізге шай қайнатардай шо-
шы дық... Ендігі мұрнымыз шуылдап өз отымыздың басында 
сораптап сорпа ішіп отырар едік. Енді, міне... айдала, айда-
ла, аппақ қар – қырық градус суықта бойымыз суып ба рат қа-
ны... (Жыламсырап). Құдайымыз-ай, елден екі елі ажы рау ға 
болмайды екен-ау. 

Нұржан айға телміріп үнсіз отыр. 

А (тісін қайрап). Əттең, бəрі кеш. Жүрегім сезіп еді бір 
сұм дық тың боларын. Сенгім келмеп еді сол шалға. Енді, 
міне, адалдықтан адасып отырмыз. 

Б. Кеше сол шалдың үйіне қайдан тап болдық, деп өкініп 
едік. Құдайдың құдіреті, дəл қазір сол жалмауыз шалды са-
ғы нып отырғанымыз. 

Н. Елден алыстағандікі ғой. Туған аулыңның өзіңе үрген 
итін де сағынарсың əлі. 

А. Əкеңнің... (Арпалысып). Сол Қоңқайдан бастап, бүкіл 
əлемді трактормен таптап өтер ме едім!

Б (күліп). Горюшиің жетпейді ғой. 
А. Жоқ, одан басқа да бірдеме жетпейді. Арам өлгенше – 

айғайлап өлейін... А-а-а-а-у-у-а! Мен тоңып, жылынарға от, 
ішерге ас таба алмай отырмын, ей, адамдар! Естимісіңдер 
ме нің үнімді! Ə-ə, үндемейсіңдер, ə, қол ұшын беруге қор-
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қа сың дар, ə! Біз не көрмедік!... Ха-ха-ха, ағалар! Ендеше, ей, 
ақ са қал дар, қарасақалдар, мына біз не көрмедік!

Жұдырығын сермеп, тепкілейді. 

Б. Өле қалсақ, бір-бірімізге топырақ та сала алмайтын 
бол дық-ау. 

А. Ничего, қар саламыз. Ха-ха!
Н (жекіріп). Жетті! Ажалдан бұрын алжымайық. 

Үнсіздік. Қар қызы қыдыра сыңсып жүр. Оның сүт бей-
не сі жігіттерге байқалмайды. 

А (жуас үнмен). Мынау кабина емес – камера болды-ау. 
Да ла да бұдан гөрі жылырақ шығар. Енді не істейміз? 

Кабинаның қабырғасын ұрғылайды. 

Б (шолақ тонының жағасын түріп). Өздерің біліңдер, 
əкри. Мен глубокий ұйқыға кеттім. Чао!

Н. Ажалдан бұрын алжаспайық, дедім ғой. Мынандай 
суық та бір минут те көз ілуге болмайды. Одан да трактордың 
ығын тазалап, қасат-қатқан қар ойып əкеліп, үйшік-баспана 
қа лап алайық. Қардың іші жылы болады деуші еді... 

Б. Астымыздан сыз өтпей ме, əкри. 
А (ашу шақыра мазақтап). Трактордың сидениесін тө се-

мей міз бе... Артымызға... «əкри». 
Б. Өздерің біліңдер. 
А. Біздің совхозға нағыз керек адамның сөзі осы... 
Н. Ал, аттандық, қардан үй жасауға! Бұл да бір – майдан!

Үш жігіт секіріп-секіріп түсіп, қар ойып үйшік жасаған 
болады. Бір-бірін қағып, мəз болып күліп, асыр салады. 

А (үйшікке кіріп). Ұядай. Тамақ табылса, қыстан шығуға 
болар. 
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Б (ол да басын сұғып). Бір-бірімізді сойып жемесек, қыс-
тай ғы азық қайдан табылсын. 

А. Əуелі сені соямыз соғымға, ішіміздегі қоңы жақсы өзің 
ғана. Құдай біледі, төрт елі қазың бар. (Өзі рақаттана кү-
ле ді).

Б. Тым майлы ет ішіңе жақпаушы еді, өтіп кетіп жүрер. 

Үшеуі жатады. 

Н. Əйтеуір, қара басып ұйықтап қалып жүрмейік. 
Е. Ұйықтамайтын болсақ, несіне арпалысып үйшік қа ла-

дық. 
А. Тоңбас үшін, ляуқұй!
Б. «Ляуқұй, ляуқұй» дейсің, сол не деген сөз осы?
А. Сен «əкри» дегеніңді түсіндірсең, айтайын... 
Б. Ой, ол сөзді бүкіл аудан қолданады ғой. Ол кер жақ тар-

дың «якри» яғни «язви» деген қыстырма сөзіне төр кін дес 
болу керек. 

А. «Ляуқи» бүкіл облыс қолданады. Ол – нағыз миғұла, 
ақы мақ, ынжық деген сөздің бəрін ауыстыра алады. 

Б (шиқылдап күледі). Жаргон деші... Олай болса, бұл 
«ляу қиың» екеумізге де қатысы бар сөз екен... Орнымызды 
кез келген уақытта ауыстыра алады. 

А. Пəлесін қарашы... Сенің образың барған сайын ашы-
лып келеді-ай... 

Б. Өйткені мен дараланған, толық қанды қаһарманмын. 
Сіз секілді – эпизодта босқа шауып жүргем жоқ... 

Н. Төбелессеңдер де, ұйықтай көрмеңдер, əйтеуір. 

Аманжан темекісін тұтатады. 

Б (жырқ етіп күліп). Темекіңді бықсытып көп тарта бер-
ме, əкри. Қар үйшігімізді өртеп жібересің... 

А. Оттама! Темекіден өртенбейді мұндай үй. Сен шы ғар-
ған газдан өртенеді. 

Б (күрсініп). Таздан тарақ, бізден газ қалғалы қашан... Бір 
жарым тəулік болды нəр татып, оразамызды ашқан жоқпыз. 
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(Үнсіздік. Қар қызының сыңсыта салған əні естіледі. Еле-
гі зіп). Тракторды қасқыр жеп кетпесін, əкри. (Өтірік күледі).

А. Оттапсың! Ең əуелі, май тыққан бүйендей, ең се мі зі міз 
сені жейді. 

Б. Құрдас-ай, аш қасқыр семіз-арық, деп таңдар дейсің 
бе? Сенің де сорпалығың бар... 

Үнсіздік. Ай. Қар. Суық. Қар қызының əні. 

Н. Жігіттер, қара басып ұйықтап қалып жүр ме йік. Аман-
жан, ей, дəу, (бүйірінен түрткілейді) шылымың бар ма? 

А. Оны қайтесің? 
Н. Шегеміз. Ұйқымды ашар ма екен... 
А. Мұның бір ұлы жаңалық болды. Адам бұзылам десе, 

аяқ астынан екен-ау. «Жігітіңде мін жоқ, қалтасында дым 
жоқ». «Ішейін деп ішпеймін, жетпеген соң ішем», – деп айт-
қан кім еді?

Б. Ұмытпасам, мен болармын... 
А. Атаңның басы, ляуқұй. Сенен ондай ақылды сөз шық-

са – жатқанымнан тұрмайын. 
Б. Жатқанымыздан қай-қайсымызда тұра алмаспыз. 

Нұржан темекіні ішіне сорып қалып, қатты шашалады. 
Анау екеуі мазақтап күледі. 

Н. Қой, менен шылымшы шықпас. 
А. Ендеше, бүлдірме темекімді. (Мұқият сөндіріп қал та-

сы на салады). 
Н. Одан да далаға шығып, əрі-бері алысып ойнасақ қай те-

ді. Ұйқымыз қашып, бойымыз жылынар ма екен. 
А. Далада жатып, далаға шыққаны несі... «əкри» қарсы 

болмаса... 
Б (оның сөзін бөліп). Мен бара алмаспын. 
А. Бармасаң – бадал, қара жерге қадал. (Орнынан тұра 

бастайды). Кел, Нұреке, екеуміз екі сирағынан ұстап, лақ 
текедей маңыратып, сүйреп шығарайық. 
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Екеуі Бақытжанды сүйрей жөнеледі. Ол қарсыласады. 
Қар дəлдескен боп, бірін-бірі қуып, асыр салып ойнайды. 
Қас  қыр ұлиды. Оны мазақтап үшеуі қоса ұлиды. 

А-у-у-у... 
Б. Мен – өгіз, Аманжан – қасқыр, Нұржан – жылқы се кіл ді. 
А. Олай болса, екеуіңді де мен жеймін... 
Б. Жерсің сен, жерсің... 
А (жұдырығымен алақанын ұрғылап). Давайте, друзья, 

тө бе ле сейік. 
Б. Не істейік дейсің?.. (Таңданады). 
А. Төбелесейік деймін... 
Б. Қалайша?
А. Кəдімгідей, шын айтамын, жұлқыласып, жұ ды рық та-

са йық. Əйтпесе жылына алмаймыз. Жасасын төбелес! Ура!

Жүгіріп барып Бақытжанды бокстаған болады. 

Б (қашқалақтап). Мен ондай ойынға қатыса алмаймын, 
əкри. (Ысқырып). Өзім... осылай ысқырып тып-тыныш жү-
ре мін... 

Н. Біздің шамамыз саған жетпейді ғой. 
А. Екеуің жабылыңдар (Əзірленіп). Ал, қане, келіңдер. 
Б. Ə, олай болса, можно. Ей, Нұржан, сен алдынан шық, 

мен артын орайын... позиция керек. 
Н (күліп). Почему мен алдынан, сен артынан... 
Б. Себебі мен адамдардың артынан бас салғанды тəуір кө-

ре мін. 
Н. Иə, əркімнің өз тəсілі бар. Мен-ақ бетпе-бет барайын. 
А (қолын көтеріп). Тоқтаңдар, тоқтаңдар, мұнымыз на ғыз 

төбелес бола алмайын деп тұр. Күліп жүріп жұ ды рық тас қан-
ның мəні жоқ. Содан соң, сендер маған бүкіл так ти ка ла рың ды 
сездіріп алдыңдар. Қазір мен мошный қорғанысқа ке те мін де, 
арқамды тракторға тіреп тұрып, жа қын да ға ның ның жа ғың-
нан ұра берем. Давайте, ребята, шын мəніндегі қан ды сой қан 
бас тау үшін ар-намысқа тиіп ыза келтірер ба ла ғат сөзбен ай-
ты са йық əуелі. Давайте, достар, (көзі жай нап, екілене сіл кі-
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ніп) айызымыз қанғанша бір боқтасайық. Еш кім де кө ріп, ес-
тіп тұрған жоқ. Нағыз еркіндік... өлер алдында ғана туар-ау. 

Н. Ендеше мұндай спектакльге мен үзілді-кесілді қа тыс-
пай мын. 

Б. Ең алдымен ит болып бастайық, қызық болсын. 
А (түсінбей). Итше бастағаны қалай?
Б. Мəселен, жер тарпып үреміз. 
А. Үрсек үрейік... ав, ав, ав!
Б. Ав болса – ав!
(Екеуі бір-біріне шабаланып ит болып үреді). Болды, бол-

ды. Сенен жап-жақсы төбет шығып кетуі мүмкін екен. Енді, 
бала, қазақтың бұрынғы билеріндей жүгініске отырып, ба ла-
ға ты мыз ды бастап кетеміз. Қамшы орнына биялай тастаймыз. 

А (күліп). Ол қырыңа да көндік. 
Б. Жарайды, ендеше. (Алға суырылып шығады. Мықынын 

таяна жүгініп отырады). Екі рольді бір өзім-ақ ойнайын. 
Ей, Аманжан, кел жүгініске, құтырған бурадай жыныңды 
шашпай тыңда мені. Ал, бастадым: итаяқтай болған ау зың-
ды, құ рық тай сорайған бойыңды, қорадағы қойыңды, түк ой-
ламайтын ойыңды, кірпідей тікірейген шашыңды, шақшадай 
бол ған басыңды... ана жеріңді, мына жеріңді... пəлен етейін, 
тү ген етейін... (ентігіп) общем, ұрайын... Уһ, жіпсіп кеттім 
ғой, ішпей-жемей албаты балағаттасқан қиын екен... 

А (тамағын кенеп, дайындалып, ол да жүгініп отыр). 
Ал, ляуқұйым, енді сен тыңда: ей, Бақытжан, күжірейген 
мо йның ды, стол үстіндегі дойбыңды... ұрым-бұтақ, зау-за-
тың ды двайной, тройной ұрайын... мə, қамшым, сен сөйле. 
(Қол ға бын тастайды). 

Нұржан екеуінің балағатын тыңдап, рақаттана күледі. 

Н. Баяғының билері де дəл осындай айтыспаған шығар. 
Б (қызынып). Ендеше, Нұреке, алдияр тақсыр, төбе биіміз 

сенсің... Біздің жанжалымызбен салыстырсақ, баяғының биі 
жіп есе алмайды. 

Н. Оу, бүгінгі заманның шешендері сендер болсаңдар, 
(кү ліп) онда... онда құмырсқа қуырып же десеңші... 
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Б. Ей, Аманжан, «ДТ»-ны азды дейсің бе, озған да, тоз ған 
да жоқ. «ДТ»-ның аты – трактор, арба емес шана азды дейсің 
бе, шананың аты – шана, қол шана емес, сенбесең жатыр, əне 
əлде Нұржан азды дейсің бе, азған да озған жоқ, Нұр жан ның 
аты – тракторшы, директор емес ал, боқтасуға келсек: шай 
іше тін кесеңді, сиыр сауып жүрген ше... 

А (айғай салып). Не?! Əкені айтсақ та, шеше жағына ба-
рыс па йық. 

Долдана ұмтылып, Бақытжанды ұрып құлатады. Ба қыт-
жан бажылдап орнынан тұра атылады. 

Б. Атаңның аузын... скелет, аш аруақ, ойнайды екен де-
сем, шындап жүр ғой. 

Аманжанды тебе берем дегенде, ол оның аяғынан шап бе-
ріп ұстап бұрап қалғанда, қиралаң етіп құлайды. Аманжан 
те бе ді. Нұржан шыдай алмай айыруға ұмтылады. 

Н. Тоқтатыңдар! Айуан болып кеттіңдер ме?! Сұмдық 
қой бұл!

А (тісі ақсия буырқанып). Мен сендерге айуандықтың 
не екенін көрсетейін! Əйтеуір боғымызбен қатып иен тау да 
арам өлеміз! Бəрібір аш қасқырдың жемтігі боламыз! (Қал-
шыл дап). Одан да армансыз соғысып, күшімізді сынап жан 
тапсырайық. Соғысқанның бəрі батыр. (Өз кеудесін өзі ұр-
ғы лай ды). Əкелші, қаруың мен жауыңды, қынадай қырып, 
шал ғы дай орып шығайын. Бос, салабай шана сүйретіп ма ғы-
на сыз-мақсатсыз өлгенше, қаһарыма мініп, қан жоса болып 
өле йін! Ха-ха! Көріңдер, біліңдер Аманжанның ерлігін... 
сұң қар ға торғай ілдірмей... 

Жүгіріп барып Нұржанды баспен ұрады. Ол құ ла май ды. 
Ен ді гі сəтте Нұржан сақылдай, тісін қайрап долдана бас-
тайды. 

Н (өз қолын өзі тас қылып ұстап). Апыр-ай, досым-ай, 
мені ашуландырып алар ма екенсің... Мен көтерілсем, қиын 
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болушы еді... енді кетіп қал жанымнан, (жалына) жыныма 
тие бермей, Құдай үшін кетіп қал. 

А. Сенен қорыққаным – қара қойдан үріккенім! Мə саған!

Тағы ұрады. Нұржан құламайды. 

Н (айғай салып). Кет! Кет, жанымнан жан керек болса. Бұ -
дан əрі шыдай алмаспын. Қанымды қайнаттың-ау... (Əн де те). 
Ла... ла... ла... шыдайыншы, шыдайыншы... ла... ла... ла... 

А. Маған қарсылас керек. Мə саған!

Тағы да ұрады. Нұржан құламайды. Аманжан сас қа лақ-
тап қалады. 

Н (жер жаңғырта ақырып). Біттім! Бұдан əрі төзе алмай-
мын. Шыдамның шынысы быт-шыт, быт-шыт! Əй, əкең нің... 
Тіпті болмадың ғой. Ендеше, получай! Өз обалың өзі ңе. Мə 
са ған! (Ұп-ұзын Аманжанды іштен переді. Ауырсына ең ке-
йіп қалғанда, көк желкеден ұрады қос қолдап). Мə са ған! (Əлі 
де құламай тəлтіректеп тұрғанда, қылтадан тебеді). Мə 
саған! (Тоңқаңдап құлай бергенде, қос аяқтап бөкседен те-
бе ді). Мə саған! (Бұдан соң бұралып өксіп жатқан Ба қыт-
жан ды теуіп өтеді). Мə саған! Одан əрі буырқана шыдай 
ал май, қар басқан тракторды ұрғылай бастайды. Мə саған! 
Мə саған! Осының бəрі сенің кесірің, көк темір!

Өзі де құлайды, жер бауырлап жатып солқылдап жылай-
ды... 

А (басын көтеріп). Бұл əдісті қайдан үйрендің, Нұржан... 
Н. Əскерден... соғысар жау болмаған соң бір-бірімізді 

ұра тын быз. 
Б. Осының бəрі... бейбіт тірліктің салдары... еріккендік... 

Үшеуі үш жерде бүк түсіп жылап жатады. Қыс. Суық. 
Қар. Əлдеқайдан Қар қызының сүлдесі көрініп, сыңсыта 
сал ған мұңлы əні естіледі. 
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Төртінші көрініс

Қар үйшік. Үш жігіт үш жаққа қарап, ауыр ойда жат қа-
нын байқаймыз. Ояу екенін мұрындарын тартып, жө тел ген-
де рі нен сеземіз. 

Н (өз-өзіне). Қоңқай шал қандай əулие еді... «Бəрі-бір 
қаң сы ған бос шананы сүйретіп, бір-біріңмен итше таласып 
өле сің дер», – деп еді-ау. Айтқаны айнымай келіп жүр ме сін... 
Жо-жоқ, ондай өлімнің беті аулақ, өзіне көрінсін кəрі ит тің... 
(Ті тір ке не бүрісіп). Не деген сұп-суық дүние еді... Де ген мен 
тө бе ле сіп алғанымыз тым бекершілік болмады-ау: расында 
да бойымыз жылынды, енді, міне, ұйқы деген албастыдан да 
құ лан-таза құтылдық... 

А (өзіне-өзі күбірлеп). Жұлдыздар қандай көп. Үркер ауып 
барады екен. Жұлдыздар да жаурап, жанарларынан жас сау-
лап тұрған секілді. Бір-бірлеп теріп алып, қойныңа ты ғып, 
жылытқың келеді. Əттең алыста, өте алыста... Менен алыс, 
қол жетпес армандай дүниелер қандай көп еді. Жан дү нием-
нің əн салып тұрғанын ұпайы түгел, сезімі семіз жұрт біле 
бере ме?.. Тоңмойын, ұрда жық, қатыгез деп ойлайды. Ал, 
мен олар түсінбеген соң, ерегесіп, əдейі істеймін, қасақана 
іс тей мін. Бірақ... əлгінде... қаным тасып, қаныпезерленіп 
кет ке нім не? Мұндай ит мінез қайдан жұққан маған. Бұл, 
сой қан қылық əр адамда бар, бірақ соның оянуы оңай емес-
ау... Əйт пе се... Нұржаннан ақылды, Нұржаннан байсалды 
кім бар еді? Ал, ол... менен асып түсті. Саңырау құр секілді 
жан-жа ғын атып, құлатып жатса, қашан өзіне оқ тигенше ме-
ңі ре йіп отыра берер ляуқұйлық қиын жалғанда. Қандай ра-
қат, жанға жайлы... жылы үй... ол шақта жаз еді ғой... Иə, ол 
қыз ды мен жаз айында кездестірдім... қандай əдемі еді... Өне 
бо йым жылып, ыстықтай бастағаным... 

Б (өзіне-өзі) ...Ол кезде қоңыр күз емес пе еді... ағаштан 
сап-сары ала жапырақтар жауып тұрған... Сонда, қалада қа-
лып-ақ қалсам ғой. Енді, міне, айдала – аппақ қардың ор-
тасында, аузы-мұрным дал болып қанап, жұдырыққа жы-
ғы лып жат қа ным. Анау... екеуі мені ылғи ұйықтап отыр деп 
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ой лайды. Жо-жоқ... Мен сонау күзде көрген қол шатырлы 
қыз ды көріп отырмын... қандай рақат, жып-жылы дүние... 
жып-жылы... 

Н (өз-өзіне). Мен бұл өлкеге былтыр да келгенмін, бірақ 
бас қа айналма жолмен. Онда қарашаның қара суығы бола-
тын. Қарлы жаңбыр сабалағанда, біздерді Огневканың бірде-
бір үйі қондырмай, тек Ұлы Отан соғысында екі аяқтан ай-
рылып, мүгедек болған кержақ қана түнетіп, аузымызға асын 
тосып еді. Қарашаның ең соңғы жаңбыры жауратқан жі гіт-
тер, сүдігер жыртып етекке құлаған трактордың соқасына 
мі ніп, ойға əрең түсіп едік. Сонда мен мынау кержақтар ме-
ке ні болған ішкері жаққа қайтып ат ізін салмаспын деп, ант 
етіп едім. Енді, міне... Мынау жұмыр жердің төсінде, үлкен 
кар та ның бетіне түсе бермейтін кішкене ауылдар, үлкен кі-
сі лер дің көзіне іліне бермейтін кішкентай адамдар... қан дай 
көп еді... Бірақ, əрдайсысының да өз қуанышы, өз қай ғы сы 
бар... Қызық, бейнебір құс төсекте жатқандай бойым бал-
қып, бү кіл денем талмау тартқаны несі. Қызық... үлкен баш-
па йым, саусақ-саусағымнан қан жүгіріп, дуылдап қы шы ға-
ны қалай?.. (Елегізіп). Бағанағы қыз даусы тағы естілді... Ол 
кім екен? Аппақ қардың арасында адасып жүрген... тоңып 
жүр сің-ау, жазған, тоңып жүрсің-ау... 

А (өз-өзіне)... Жайма-шуақ жаз болатын. Жылқылы ауыл-
ға келгенбіз. Киіз үйде қымыз ішіп отырғанда, есік сыдыр-
лап ашылып, жап-жас маралдың қозысындай мөлдіреген қыз 
кір ді. Жер ошақтағы отқа шағылысқан жанарын жалт ет кі зіп 
ма ған қарағанда, жүрегіме ошақтан ыршып шоқ түс кен дей, 
ес-ақылдан айрылып едім. «Жылқыларды Ешкіөлгенге қа-
рай беттетіп жібер, Малика» – деді қыз əкесі. Ол мен жаққа 
тағы бір рет ұрлана қарады да, лезде қайтып шығып кетті. 
Ме нің көз алдымда тек бейнесі ғана қалып, өзі мəңгіге жо-
ғал ды. Қайтып келе жатқанымда жолдасым айтты: «Жыл-
қы шы ның қызы былтыр оныншы класс бітірген. Оқуға түсе 
алмапты. Зоотехник қырындап жүрген көрінеді». Ол ит тің 
қа тын-баласы бар еді. Кеңсірігім ашып, жылағым келді. Тым 
бол ма ған да зоотехниктің бақыты бұйырмағанына өкін дім... 
Құ дай-ау, (елегізіп) сол киіз үй мынау жылқышының қызы – 
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Малика қайда? Əне... əне, жер ошақта маздап от жанады... 
Ыс тық та дым... Əне, ол маған сапырып-сапырып қымыз құй-
ды. Неткен жылы дүние... адам тоңғанда ғана жылынады 
екен-ау... Рақатын-ай... ыстығын-ай... 

Б (өз-өзіне)... Сары ала күз болатын. Өскемендегі Жам-
был паркіне бардым. Би басталған екен: даңғаза, айғай-шу. 
Үйір-үйір жастар. Осынау екі-екіден, қосағымен қол ұс та-
сып жүр ген жастардың ешқайсысына қосылмай, саяқ тар-
тып, адасқан аққудай жалғыз қыз жүрді. Қолында шатыры 
бар. Қалаға алғаш келгендіктен мен оны танымадым. Əрі 
таң ғал дым. Осыншалық сұлу қыздың жападан-жалғыз жү-
руі – көз ге оғаш əрі ерсі еді. Мен ойладым: бұл ару ешкімді 
мен сін бей əрі теңін таппай жүрген тəкаппар да тентек қыз. 
Ен де ше, ба ғым ды сынап көрейін. Қатарласа жанасып, бар 
өне рім ді салдым. Айтпаған сөзім жоқ. Амал не, жұмған ау-
зын ашпады. Тіпті қалмай үйіне дейін еріп бардым. Итпісің, 
кі сі мі сің деп, пысқырып та қарамады. Қоштасарда: «Айнам, 
сен мені жоғалтып аларсың, мүмкін, мен сенің бақытың бо-
лармын», – дегенімде, алғаш рет тіл бітті: «Жоқ, ағай, сіз 
мені жо ғал тып аласыз, бəрі жалған, бəрі бекер», – деп үйіне 
кі ріп кетті. Көзінде жас бар еді... Ертеңінде сол паркке кер-
без қыз ды іздеп қайта бардым. Дарбазаға енді жақындай 
бер ге нім де, қышқырып жедел жəрдем келді де, аппақ болып 
ас фальт тің үстінде сұлап жатқан қызды носилкаға сала бер-
ді. Қол шатырынан таныдым: сол еді, нақ өзі еді, əлемдегі 
ең ерке, ең сұлу қыз еді. Əлдекімдер айтты: «Байғұс қыздың 
талма ауруы жазылмай-ақ қойды-ау...» Ағыл-тегіл адам 
ағыс  тан басым айналды. Мен осы уақиғадан соң ол қалада 
қала алмадым. Содан бері көзімді жұмсам болды, аппақ етіп 
сұ ла тып, қол шатырлы қызды жедел жəрдемге салып жата-
ды... Өз-өзімнен шошып, көзімді ашып жіберемін... Ал, қа-
зір, оны еске алу тіптен де қорқынышты емес... Ол, əне, өзі 
кеткен жаққа қол бұлғап шақырады... мынау... (Елеңдеп). 
Сың сы ған əн сол қыздың арғы дүниеден жолдаған сəлемі, 
ті рі лер ді шырқырай шақырған үні емес пе?.. Соңынан ере 
бер гім келеді... Қандай рақат... жып-жылы... маздатып от 
жақ қан кім?.. Ыстықтадым... Біз қайда жатырмыз осы?.. 
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Қай да... жылылықтың қадірі тоңғанда ғана білінеді екен-ау... 
ыс-тық-та-дым... 

Қар. Аяз. Ай. Қар қызының сыңсыта салған əні. Қас қыр-
дың ұлығаны естіледі. Осы кезде аяғында шаңғысы бар Қоң-
қай шалдың қарап тұрғанын байқаймыз. 

Жалған көрініс

Аппақ киіз үй. Төр алдында төсекте мамыққа оранып 
Нұр жан, Аманжан, Бақытжан үшеуі жатыр. Ортада лаулап 
жан ған от. О дүниенің елесін байқаймыз. Отауға қолдарына 
шы  рақ ұстаған қара көйлекті екі қыз кіреді. Бірі – жыл қы-
шы ның қызы, екіншісі – қол шатырлы қыз. Жұмбақты əрі 
си қыр лы əуен естіліп тұрады. Мұның барлығы жі гіт тер дің 
түсі-сынды. 

Ж ы л қ ы ш ы н ы ң  қ ы з ы  (Аманжанға). Тұр, жаным, 
ба сың ды көтер. Саған айтар сырым бар. (Қолынан тартып 
тұр ғы за ды).

А. Сырым... (Таң-тамаша)... «Айта алмайтын шындығы, 
аша бермес сыры болмаса, адам несіне жер басып жүреді»... 
(Та ни ды). Құдай-ау, шынымен сенбісің? Өңім бе, түсім бе?

Ж ы л қ ы ш ы н ы ң  қ ы з ы . Иə, менмін. (Жігіттің бе-
тін сипап). Менмін, Аманжан. Біз екеуміз бар сырымызды, 
бар шынымызды айта беруімізге болады. Шын ғашық адам-
дар тек арғы дүниеде ғана қосыла алады. 

А (таңырқап). Сонда қалай, біз жер астында жүрміз бе?
Ж ы л қ ы ш ы н ы ң  қ ы з ы . Иə, жер астындамыз... 
А. Сен қашан келдің бұл жаққа?.. 
Ж ы л қ ы ш ы н ы ң  қ ы з ы . Зоотехниктен жəбір көр ген 

соң... 
А. Біліп едім, сезіп еді жүрегім... Есіңде ме?.. 
Ж ы л қ ы ш ы н ы ң  қ ы з ы . Иə, бəр-бəрі есімде... Ол 

кез де жайма-шуақ жаз еді. 
А. Рас, ол кезде жадыраған жаз еді... қазір қыс... Суық. 
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Ж ы л қ ы ш ы н ы ң  қ ы з ы . Қыс жер үстінде ғана, жа-
ным. Мұнда жаз. Жер астында қар жаумайды. Мəңгі жы лы-
лық. 

А (есеңгірей, қыздың құшағында былқ-сылқ отыр). Біз 
өлік піз бе?.. 

Ж ы л қ ы ш ы н ы ң  қ ы з ы  (аймалап). Жоқ, жаным, біз 
мəң гі тіріміз. Өйткені біз ғашықпыз бір-бірімізге... ғашық 
жандар өлмейді. Ромео мен Джульетта, Қозы мен Баян, Тө-
ле ген мен Қыз Жібек, Лəйлі – Мəжнүндер де осында... 

А (орнынан тұрып). Олай болса... барайықшы соларға... 

Екеуі қол ұстасып, ақ отаудан шығады. Енді біз қол ша-
тырлы қызды аңғарамыз. 

Қ о л  ш а т ы р л ы  қ ы з . Тұр, басыңды көтер, Ба қыт-
жан. (Басын қолымен жайлап көтереді). Бұл менмін ғой, 
та ны май қалдың ба? Қол шатырлы қызбын ғой... Сені ертіп 
кетуге əдейі келдім, күнім... (Аймалайды). Мен саған бар сы-
рымды, бар шынымды айтпақпын... 

Б (таңырқап). «Айта алмайтын шындығы, аша алмайтын 
сыры қалмаса, адам несіне жер басып жүреді»... 

Қ о л  ш а т ы р л ы  қ ы з . Ол – жер басып жүрген дер ге 
ғана... 

Б (дел-сал). Тəңірім-ау, мен қайда жатырмын. Не деген 
ыс  тық дүние... үй ме бұл?

Қ о л  ш а т ы р л ы  қ ы з . Бұл – Жер-ананың ыстық құ-
ша ғы. Анаң да қара жер, атаң да қара жер... жер... 

Қ о л  ш а т ы р л ы  қ ы з . Олар мені осында əкеліп тас та-
ған... Мəңгілікке əкеліп тастаған... Ол жақта мезгіл күз еді... 

Б. Иə, күз болатын, қазір қыс. Суық. Бірақ ыстықтап 
отыр мын. 

Қ о л  ш а т ы р л ы  қ ы з . Бұл елде күз болмайды... Үйт-
ке ні біз, жер астында жүрміз... мəңгі жылылықта жүрміз... 
(Ша шын сипайды). Енді сен ешқашан да тоңбайсың... Жүр 
менімен – адал сүйгенің рас болса, ер соңымнан. (Жетелейді).

Б (тартыншақтап). Қайда? Қай жаққа барамыз?
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Қ о л  ш а т ы р л ы  қ ы з . Суық күзі, сұмдық адамдары 
жоқ ғашықтар елі, махаббат патшалық құрған – о дүниеге... 
Ро мео мен Джульетта, Қозы мен Баян, Қыз Жібек пен Тө ле-
ген, Лəйлі мен Мəжнүн жер бетінде бір-біріне қосыла ал ма-
ған дар дың барлығы... сол жақта. 

Б. Сонда қалай, біз де өлікке айналамыз ба?
Қ о л  ш а т ы р л ы  қ ы з . Жоқ, күнім. (Құшақтап). Мəң-

гі жасап өтеміз. Сен бұған дейін өліп келген едің, енді бү гін-
нен бастап тіріміз... тіріміз... жүр ғашықтар мекеніне, жүр... 

Б (жүрексіне ереді). Тек асықпайықшы, асықпайықшы... 

Екеуі ақырын-ақырын басып, ақ отаудан шыға береді... 
Қар қызының сыңсыта салған əнін естиміз. Отауға ақ киім-
ді қыз кіреді. Ол сұлқ жатқан Нұржанның бетін ақырын си-
пайды. 

Қ а р  қ ы з ы . Тұр! Тұра ғой, Нұржан. Ұйықтауға бол-
майды. 

Н (басын көтеріп). Сен кімсің? Əлде періште, əлде адам... 
Қ а р  қ ы з ы  (Алмажан). Қар қызымын... 
Н. Қар қызы... (Маужырап)... Қар қызы... мынау қар лы 

өлкеде сыңсыта əн салатын жұмбақ қыз сен екенсің ғой... 
Қ а р  қ ы з ы  (Алмажан). Иə, менмін. 
Н (қуанып). Сенің мұңлы əніңді жер бетінде тек мен ғана 

ести алатынымды білесің бе? Тек мен ғана тыңдай аламын. 
Қ а р  қ ы з ы  (Алмажан). Егер оны білмесем, іздеп ке-

лер ме едім. Ал, мен саған ғана көрініп, бар сырымды ақ та-
рып отыр ға ным ды сезесің бе?.. Тек бір өзіңе ғана... 

Н. «Аша бермейтін шындығы, ақтара бермейтін сыры 
жоқ болса, несі адам». Айтпа, маған да сенбе. 

Қ а р  қ ы з ы  (Алмажан). Екі адамның бір-біріне сенуі 
мін дет емес, сен маған сенсең болды да. 

Н (құшақтап). Көп іздедім ғой өзіңді... көп іздедім. Шар-
шадым, шаршатты мені: «Айыртауда Қар қызы бар екен, 
қыс та қарлы шағылдардың арасында көзге көрінбей əн са-
лып жүреді екен де, жаз шыға жеті қат жер астына сіңіп ке те-
ді екен», – деген аңызды талай-талай естісем де, өзім іш тей 
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иланғанмен, өзгені сендіре алмап едім. Енді, міне, өзің ді кө-
ріп отырмын. Қандай сұлусың! (Аймалайды).

Қ а р  қ ы з ы  (Алмажан). Қаншалықты сұлу болсам – 
сон  ша лық суықпын... 

Н (оның қолын ұстап). Рас, суықсың, неге олай екен?.. 
Қ а р  қ ы з ы  (Алмажан). Мені адамдар мəңгілікке өк-

пе лет кен. 
Н. Адамдарың кім сонда?
Қ а р  қ ы з ы  (Алмажан). Қоңқай шал. 
Н. Ол адам емес, Қоңқай ғой... 
Қ а р  қ ы з ы  (Алмажан). Қоңқайлар да адам. Олар ке-

рек. Олар – адамдарды адастыру үшін керек. Ал, адамдар 
əуе лі адасып алмаса, бірін-бірі іздеп əсте де таба алмас еді... 
Неге екенін білмеймін, сенің Аманжан досың да сондай қор-
қы ныш ты жігіт екен... 

Н. Рас айтасың, егер сол Қоңқай шал шатастырмаса, мен 
сені ешқашан таба алмас едім... 

Қ а р  қ ы з ы  (Алмажан). Егер сол шал болмаса, мен дəл 
осылай мəңгі бақи адасып, зар илеп, зар жылап өтпес едім. 
Сен менің тілімді алсаң, қазір орныңнан атып тұр да, анау 
екі жолдасыңды қуып жетіп ертіп қайт, кері қайтар. 

Н (таңырқап). Олар қайда кетті?
Қ а р  қ ы з ы  (Алмажан). Қол-аяғын үсік ұрған екеуі 

жер асты еліне беттеп барады. 
Н (ойланып). Егер мен дəл қазір орнымнан тұрып кет-

сем... Сені қайтып көре алмай қалармын. Сол жер асты еліне 
са ған еріп менің де барғым келеді. Шын бақыт, шын махаб-
бат, нағыз бостандық – жер астында ғана. 

Қ а р  қ ы з ы  (Алмажан зəрезеп болып). Мені сү йе ті нің 
рас болса, келе көрме бұл жаққа. Шын бостандық жер ас-
тын да да жоқ. 

Н. Неге? Неге? Неге?
Қ а р  қ ы з ы  (Алмажан). Өйткені, екеуміз қосылып қоя-

мыз. 
Н. Қосылсақ ше? Біз ғашық жандармыз ғой... 
Қ а р  қ ы з ы  (Алмажан). Шын ғашық о дүниеде де қо-

сыл мауы керек. Бірге тұрса, бəрібір ұрсысып қалады. Бұл де-
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ге нің бейғұмыр жалған ғой. Қозы мен Баян арыз беріп, бая-
ғы да бөлініп кеткен. Күлмеңіздер, рас айтамын. Қыз Жібек 
Тө ле ген нен алимент алып тұрады. Өйткені, адам – қайда да: 
жер бетінде де, жер астында да, тіпті көк тəңірісінде де – бə-
рі бір адам. 

Н (жалбарына). Махаббат ше? Махаббат!
Қ а р  қ ы з ы  (Алмажан). ...Жоқ болғандықтан да, ма-

хаб бат қа тым ынтызармыз. Егер зəуде бар бола қалса, жек 
кө ріп кетеріміз сөзсіз. Нағыз махаббат жер астында да жоқ. 
(Нұр жан ның қолынан тартады). Тұр! Езіле бермей, еңсеңді 
кө тер! Қазір мен кетемін. Сен орныңнан атып тұр да, үсік 
шала бастаған екі досыңды оят. Сендер секілді жас жігіттер, 
жер астынан гөрі, жер бетіне қажет. Тұр! Тұр! Тұр! Тұр!.. 

Жалбарына сыбырлап шыға береді. Сыңсыта салған мұң-
лы əн естіліп тұрады. Осы шақта жалаң аяғына шалғы ілген 
Қоң қай шалдың пырдай болып үйшікте жатқан үш жігітке 
үңі ле қарап тұрғанын байқаймыз. 

ЕКІНШІ БӨЛІМ

Төртінші көріністің жалғасы

Сол... баяғы қардан жасалған үйшік. Біздің үш ке йіп ке-
рі міз бірдей үсіну процесін бастан кешуде. Зеңіп жатыр. 
«Тұр!», «Тұр!» деген дауыс толастамаған. Нұржан жиыры-
лып, созылып жатып, зорға дегенде тұрады. Ол тік тұр ған да, 
қар үйшік құлап қалады. Аманжан мен Бақытжанды жұл қы-
лап, тепкілеп оята бастайды. Бірақ олар ес-ақылын көпке де-
йін жия алмайды. 

Н. Тұрыңдар! (Ышқына айғайлап). Тұрыңдар деймін, ой-
бай. 

(Беттерінен ұрғылайды. Олар ербиіп тұра береді де, қи-
ра лаң дап қайта құлайды). Тұрыңдар! Үсік шалып барады!

А. Түн ортасында оятқаның не-ей, жау шапты ма? (Мең-
зең).
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Б (былқ-сылқ етіп). Кішкене ұйықтай тұрайыншы... əкри. 
Н (жұлқынып). Ұйықтауға болмайды! Үсік ұрып өлейін 

деп пе едіңдер?

Екі жігіт енді ғана ес-ақылын жия бастайды. 

А. Ал, тұралық, қойғаның суып бара жатса. 

Ұмтыла беріп жығылады. Нұржан оларға көмектеседі. 

Б. Ту, əкри, аяқ-қолдың дызылдап удай ашуын қарашы. 
А (қиралаңдап). Ал, мен... жігіттер, обще жүре алатын 

емеспін. 
Н. Қане, өлгілерің келмесе, менің командамды тың даң-

дар! (Бұйрық бере бастайды). Тұрыңдар! Отырыңдар! Тұ-
рың дар! Молодец!

(Үшеуі тынымсыз жаттығу жасауға көшеді). Ал, енді 
өк пе міз күйіп, жығылғанша жүгірейік! (Жігіттер трактор-
ды шыр айналып жүгіреді). Ал енді, бет-қолымызды қар мен 
ыс қы ла йық!

(Қармен ысқылаған болады. Нұржан жанталасқан жі-
гіт тер ге риза көңілде). Ал, енді айызымыз қанғанша бір кү-
ле йік ші... Қане, күлейікші бір, жолдастар. Бүкіл əлем кү ңі-
рен сін... 

А. Неменеге жетісіп күлеміз. Бақыттан бас айналып па? 
Сол бақыт деген құсыңда ақыл жоқ-ау, егер ақылы бар болса, 
кімнің басына қонарын білер еді... 

Б. Просто, əншейін... сайтан қытықтағандай сы қы лық-
тай мыз, ə. 

Н. Еркек адам сықылықтамайды, қарқылдап күледі. 
А. Онда бүкіл əлем «ха-хаға» айналып кетпей ме?.. 
Б. Өзі де солай ғой, өмір дегеніміздің өзі дара ше гірт ке дей 

қаптаған, «ха-ха-халардан» тұрады ғой. Ал, бастадық. 
Н. Өмір үшін, өндірдей жастығымыз үшін есірік үнін шы-

ға ра йық... Ха-ха... 
А. Не деген тамаша өмір... күлген адамның бəрі ба қыт ты 

емес. Бақыт дегеннің есі дұрыс емес... ха-ха... 
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Б. Қане, (екеуінің қолынан тартқылап) билейікші бір 
айыз ды қандырып. (Билейді). Өзім үшін, Қол шатырлы құр-
бым үшін – ла-ла. 

Нұржан мен Аманжан қосылады. 

Н (ентігіп). Қане, енді құшақтасып, ыстық-ыстық сү йі се-
йік! Бұдан кейін қолымыз тие ме, тимей ме?.. Тіпті бұ дан ке-
йін бір-бірімізді дəл қазіргідей қимас көңілмен, жақ сы көре 
аламыз ба, жоқ па?.. 

Үшеуі сүйіседі. 

А (түкіріп). Сүйіскеннің бəрі махаббат, құ шақ тас қан ның 
бəрі адал дос емес. (Байыздап). Бəрібір үлкен баш па йым да 
жан жоқ. Өне бойым бір түрлі қызына қышиды. 

Б. Мен аман секілдімін. Бірақ таң атқанша шыдай ал май-
мын-ау. 

А. Таң атқан соң дайын жұрағатыңның үйіне барасың ба?
Б. Дегенмен, күн шығады ғой. 
А (қолын сермей ашуланып). Ой, сол күніңді сенің... 
Б Өлім аузында жатсаң да, күнге тіл тигізуге болмайды. 

Саған керек жоқ болғанымен, өзгелерге керек. 
Н (секіре, серектей қимылдап). Тұрмаңдар, жігіттер! 

Тек қана қозғалыс керек... қане (итермелеп), қимылдаңдар. 
Ажал дан бұрын алжымау үшін!

А (көзі шатынап). Ура, жолдастар! 
Б (елеуреп). Совхоз үшін! Отделение үшін, алға! Жа са сын 

Управляющий. Ура!
А Ура! (Өзін-өзі жұлмалап). Бəрібір тұла бойым құр сау ла-

нып, буыным босап барады. Бəсе-бəсе, о ыстықтай бастадым. 

Үстіндегі киімін шеше бастайды. 

Н. Не болды саған?!
А (бақсыдай сақылдап). Ештеңе де емес. Ананы қа раң-

дар шы, костер жанып тұр. Лаула, костер! Лаула, қар үс тін де 
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жанған от! Не деген ыстық дүние! (Жолдастарын жұл ма-
лап). Неғып тұрсыңдар, шешінсеңдерші!

Өзі шешіне береді. 

Н. Ұстайық, Бақытжан! Ұстап алып денесін қармен ыс-
қы ла йық. 

А (мазақтай). Ұстай алмайсыңдар! (Өтірік отқа қыз ды-
ры нып). О... жарықтық лаулап жануын-ай... Айналайын жа-
рық от! Күйдірші! Жандыршы! Өртеші, өртеп жіберші анау 
қар бетіндегі қаптаған қара мысықтарды... (Екі жігіттен 
бастап санайды). Бір мысық, екі мысық, үш мысық... жүз, 
мың, миллион... мысық, мысық... 

Б (жыламсырап). Құдайым-ай, Алла тағалам-ай, не жа-
зып едік саған. (Жүресінен отыра қалып, көкке қол жая ды). 
Жа зы ғы мыз – жастығымыз ба?! Қандай жұрттың қа ға на ғы 
қарқ, сағанағы сарқ... Бір мая шөп үшін үшеуіміз бірдей... 

Н (жекіре ұрсып, желкесінен көтереді). Тұр орныңнан 
былжырамай! Азамат емеспісің! Сені де біреу байым деп 
айтады-ау ертең. Бар... шық ананың ту сыртынан, арт жа ғы-
нан бас салуды жақсы көруші едің ғой. 

Ептеп есі ауыса бастаған Аманжанды əрең дегенде ұс тап, 
бой бермеген соң пускашқа от беретін қайыс жіппен екі ая-
ғын тұсап байлап тастайды. Өне бойын қармен ысады. 

Б. Əттең, не спиртпен, не болмаса қаздың майымен сылар 
ма еді... 

А (бұлқынып). Қоя беріңдер! Жаурадым. Құтырып кет-
тіңдер ме! Өзім-ақ... 

Н. Өзім деп өзеуремей, тыныш жат. 

Ысқылай береді. 

А (жалына). Қоя беріңдерші! Құдай үшін. 
Н (кеудесіне мініп отырып). Ыстықтадың ба?
А. Тоңдым, ойбай, тоңып барамын!
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Н. Қарашы қардың үстіне, от жанып тұр, ə жанып тұр ма? 
Қара мысықтар ше?

А (бұлқына). Қайдағы от. Ақылынан мен емес, сен ауыс-
қан сың!

Н. Ендеше, босатайық. 

Аманжан енді өзі жүгіре бастайды. 

А. Рақмет, достарым! Сендер болмасаңдар, жынданып 
кете жаздадым білем. Қызық... дəл ортамызда лапылдап от 
жа нып тұрғандай елестеп кетті. Ал, киімдерімді қалай шеш-
ке нім ді де білмеймін. 

Б. Сақ болайық, жолдастар! Біреуіміз шешіне бастасақ, 
сап бе ріп ұстап алып, қарға етбетінен салып, май құйрықтан 
ша па лақ тап, бір қабат терісі сыпырылып қалғанша ыс қы ла-
йық, əкри... 

А. Сен бəрімізді алдыңа салып барып үсисің. Терің кит-
ті кін дей. 

Б. Алтайдың суығына киттікіндей емес, иттікіндей тері 
ғана шыдайды. 

Қар қызының сыңсыта салған əні естіледі. 

Н (елеңдеп). Сол... сол қыздың əні... Естимісіңдер, доста-
рым, мынау ғажап дауысты. 

Б (таңырқап). Нені?
Н. Қар қызының мұңлы үнін... 
А (ол да аң-таң). Қар қызының... 
Н (көзі жайнап). Иə-иə, Қар қызының... бізді өлім сапа-

рынан алып қалған ақ қанат періштенің əнін естимісіңдер... 
Б. Енді мынау жындана бастады. Давай, ұстайық та ыс-

қы ла йық... 

Екеуі екі жақтан ұмтыла береді. 

Н (шегіне). Тоқтаңдар! Құдай үшін сабыр сақ таң дар шы! 
Адал да ақ жүрек нағыз достарымсыңдар ғой... 
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Коль человек чужой мне верен – он мой брат, 
Неверный брат – мой враг, будь проклят его край. 
Лекарство иногда опасней, чем отрава, 
Болезни иногда излечивает яд. 

(Лепірме көңілмен). Кімдерміз, осы біз... Кімдерміз? Қай-
да барамыз қаңғырып? Қолында қаруы, алдында аты сар 
жауы жоқ... бір-біріне қас екен. Кімдерміз осы біз?.. (Кө рер-
мен дер ге). Өз-өзінен жынданған, өз-өзімен май дан дас қан 
мы нау бейбіт өмірдің үш солдаты... үш есалаң – үш батыр!

Айға қарап əулекілене сөйлеген Нұржанға таңырқай қа-
рап тұрған Бақытжанның жан даусы шығады. 

Б. Ананы қара! Ана жаққа қараңдар! Бес-алты ит тұр. 

Қасқырдың ұлығаны естіледі. 

А (саспай). Атаңның басы – ляуқұй! Иен тауда ақылы бар 
ит те жүрмейді. Анау шоқиып-шоқиып отырғандар біз дің 
жа на за мыз ға жиналған бөрібайлар... дəретіңді ала бер. 

Үшеуі бірдей ошарыла солай қарайды. 

Б. Өлді деген осы, ит-құсқа жем болып. (Жыламсырайды).
А (ызалы кескінмен). Бостан-бос, құр бекерге үсіп өл ген-

ше, аш қасқырдың азығы болған да абзал өлім-ау. 
Н. Сіріңке жақ, Аманжан. Оттан қорқады деуші еді, қор-

қау иттер... Мен шоқпыт əзірлейін. 

Трактордағы жəшікті ақтара бастайды. 

А. Солярка мұздап қалған шығар, тез түтіктен ағар дей-
мі сің... 

Факел жасап, алау жағады. 
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Б (дірілдеп). Ептеп ары қарай жылыстады. (Қор қы ны шын 
жасыра). Бəрібір тракторға жолай алмайды, əкри. Те мір ден 
қорқатын шығар. 

А. Атаңның басы. Ашыққан қасқырлар трактордың өзін 
асап қояр. Баяғыда... Қара далада пəсепте жүрген кезімізде 
бір бөшке автолымызды ішіп кеткен. 

Б (күліп). Сен де су қоспай соғасың-ау өтірікті. 
А. Енді жолдасым сен болсаң... бір жақ көзімді қы са мын 

да... 

Бəрі өтірік күледі. Ол қылықтары өздеріне ерсі көрінеді. 

Н. Өлең айтсақ қайтеді. Адам даусынан үркетін болу ке-
рек. Үшеуміз қосылып тұрып, баяғыда... мектептің көр кем-
өнер паз дар үйірмесі концертіндегідей асқақтата салайықшы 
жайлау əніне... Келіңдер, (екеуінің қолтығынан ұстап) шыр-
қа йық бір, жолдастар!.. Шырқайық! Бақытты үнімізді қа се-
кең дер де тыңдасын... (Айта жөнеледі)... «Басқа жанға қа ра-
май мын, мен ешкімге алданбаймын, Ай-ша-жа...н...»

Аманжан оның аузын алақанымен басады. 

А. Қасқырды өлең айтып қуғанды қай атаңнан көріп едің? 
Жетіскен əн де түспепті-ау аузыңа. Қорыққаныңа кө рін сін. 
(Ті сін қайрап ырылдайды). Тек... жақындасаң, ма ңай лап көр-
сін қисық ауыздар, кімді-кім жейтінін көр се те йін! (Жұ ды ры-
ғын түйеді).

Қасқырлардың ұлығаны, қыңсылап жақындағаны бі  лі -
неді. 

Б. Сонымен қасекеңдерге концерт қойып беретін бол-
дық... Мен барып... билет сатып келсем қайтеді. (Кенет шо-
шы на айқайлап). Əне... əне, əкри! Бізге қарай жақындап ке-
ле ді! Ойбай-ай!... 

Н (ол да сасқалақтап). Шырқайық, жолдастар! 
А. Шырқасақ – шырқайық!
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Үшеуі қосылып: «Комсомолдар, жас қайраты елім нің...» – 
деп бастап, əн айтады. 

Н. Енді трио болғанды қойып, сольный əнге көшейік. 
Қас қыр лар ептеп шегінейін деді. Ал, Бақытжан, ауылдың 
алты аузын баста, жарықтығым. 

Б а қ ы т ж а н н ы ң  ə н і :

Апам-ай, апам, апам-ай, 
Жалғызың қор боп қала ма-ай. 
Апам-ау, апам, апам-ай, 
Енді қайттім, қорқам-ай. 

Н. Ал, енді (қасқыр жаққа қарап), құрметті қасекеңдер, 
ен ді гі тыңдайтындарыңыз, Аманжанның əні, «Аш қасқыр, 
жа лаң да ма қорықпаймын». Орындайтын автор. 

Өтірік стаканға арақ құйған болады. 

А.   Аппақ қар, аш қасқыр, оу-оу. 
  Аппақ қар, аш қасқыр, оу-оу. 

Ал, енді жолдастар, қасекеңдердің бізді ұмытпай, елеп-
ес ке ріп келгені үшін, жасөспірім жастарға жасаған ағалық 
қам қор лық та ры үшін, осы кісілер болмаса, таңымыз атар ма 
еді, күніміз шығар ма еді, кешіміз батар ма еді, өзімізді ап 
деп асап қоярын, тегі қасқыр екенін біле тұрып, мақтамасқа 
шамамыз бар ма. Ал, ағайындар, Сіздер үшін алып қоялық! 

Өтірік арақ ішкен болады. 

Н. Енді үшеуміз қосылып, өзіміздің собственный əні міз ді 
бастайық. Бұл əн де құрметті қонақтарымыз – за ма ны мыз-
дың ұлы қайраткерлері – қасекеңдерге арналады. 

Ү ш е у і н і ң  т р и о  ə н і : 

Болдық қой бар өнерді тауысқандай, 
Мерт болдық айға шауып арыстандай,
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Ат жалын тартып мінген бұла шақта, 
Шықылықтап көзге түстік сауысқандай... 

Жарық ептеп сөне бастайды. 

Б. Ура! Таң атты!
А. Таңның атқаны рас-ау. Түнгі қонағымыз – алыстап ба-

рады... Иə, қасқырларды да сағынатын күн туар... 
Б. Интересно, бүгінгі қасқырлар жемейді, бірақ мас қа ра 

қорқытады. 
Н. Не деген бақытты ұрпақпыз! Жау жеңілді! Ура, жол-

дастар! 

Бəрі уралайды. 

А (мұңая). Бəрібір батыр атағын бермейді. 
Б. Өйткені ешкім көріп тұрған жоқ. 
А. Көріп тұрса да бермейді. Өйткені біздің де, трак тор дың 

да қанаты жоқ, жоқ... ешқашан да ұша алмаймыз, жаз ған. Ұшу 
үшін туатындар бар. Біз – бауырымен жорғалаушылармыз. 

Таңның атқаны білінеді. Ұзақ пауза. 

Н. Таң атты. Қонақтарды қайтардық. Енді не істейміз? 

Тракторды шыр айналып шығады. 

Б. Қарным ашты. Қасқырды атып жейтін қару болмады-ау. 
А (мырс етіп). Шошқа өлгелі жатса да, қорс еткенін қой-

май ды. (Қалтасын ақтарып, темекі іздейді). Тфу, атаңа нə-
лет-ай, жығылған үстіне жұдырық деп, темекім таусылып 
қа лып  ты-ау. 

Н (трактордың əр тетігін бір ұстап). Тракторды қыз-
ды ру үшін, екі кубометр отын, сақылдап қайнаған екі шелек 
су керек. 

А. Ауылда, үйдің іргесінде тұрғанда Құдайдың зорына əрең 
дегенде от алушы еді, итаяқ болып қалды деші. (Ыс қы ра ды).
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Б. Солярканы жіпсітіп алсақ, бір амалы табылар еді-ау. 
Н. Құрғақ сөзбен трактор қыздырылмақ емес. Қане, іске 

кіріселік. 

Трактордың бабына кіріседі. 

Б (айғайлап). Ура! Ананы қараңдар!
А (шошына). Не? Не тағы? Қасқырлар қайтып келе ме?!
Б (ыржиып). Жоқ. Тал өсіп тұр, сонау қияда... Сен бе сең-

дер қараңдаршы. 
Н (сүйсіне, арқасынан қағып). Дүниедегі жақсылық пен 

жа ман дық ты сенен бұрын көрер тірі пенде бар ма екен бұл 
фəни жалғанда. Ендеше... сол... сепсиген Айыртаудың мұр ты 
се кіл ді ағашты балтамен қиып əкеліңдер... 

Б (қипақтап). Қар қасат қой. Тайғанақтап шыға алар ма 
екенбіз қияға. Аяғымызды тағалап алған біз емес... пима 
дегеніңнің табанына сабын жағып қойғандай... 

Аманжан трактордан балта алып, Бақытжанның қо лы нан 
сүйрелей жөнеледі. 

А. Тақыстанбай, таңдайыңды тақылдатпай ер соңымнан! 
Қолыңа сүймен ұста, таяныш болады!

Б (ырықсыздау). Үйден шыққанда тракторшы едік зің гіт-
тей-зіңгіттей, одан Қоңқай шалдың тұтқыны болдық, одан 
түні бойы қасқырларға концерт қойып, артист болдық, енді, 
міне, альпинистке де айналдық. 

А. Енді бір түн далада қалсақ, кері маймылға айналып ке-
те міз, саспа ляуқұйым. 

Б. Тіпті, соның өзі жақсы. Шынымды айтсам, кейбір қи-
нал ған сəтте, адам болып жаралғаныма өкінемін де

А. Адам болып жетістіріп жүргенің шамалы еді. Айда, 
кет тік, жаман адам болғанша, жақсы аң болған озық. 

Б. Туғалы тауып айтқан сөзің осы шығар. 

Екеуі қия бетке тайғанақтап өрлей бастайды. Нұржан 
олар дың соңынан қарап тұрады. 
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Н (өз-өзіне). Тамаша жігіттер! (Қар қызының сүлдесі кө-
рі не ді. Сыңсыта əн салған). Шынымен-ақ адасып кеттік пе? 
«Өкпеге қисам да, өлімге қимаймын, осы Қоңқай асуы нан 
тіке ассаңдар, алдарыңда Айыртау тұрады. Сендер із де ген 
шөп сол таудың түстік етегінде», – деп еді-ау. Біз қай тұс-
та тұрмыз осы. (Жан-жағына барлап қарайды). Жүз қа дам 
жерде ғана тұрған трактор шанасына қалай жетеміз? Дү ние-
де, алға жүруден де гөрі, шегіну қиын екенін білсемші. Иə, 
арт қа жүру қиын, кері оралу қиын жалғанда. 

Жоғарыдан айғай-ұйғай дауыс естіледі. 

А - н ы ң  д а у с ы . Ляуқұй. Эгоист. Қара жүрек, тамақсау. 
Б - н ы ң  д а у с ы . Неменеге қодыраңдайсың. Аштан өле-

йін бе? Сенген қойым сендер болсаңдар, күйсегендерің құ-
ры сын. 

А - н ы ң  д а у с ы . Ендеше кет осы жерден! Жаяу кет. 
Б - н ы ң  д а у с ы . Тапқан екенсің ақымақты. Сенің қа-

лай өлгеніңді көріп бірақ кетермін. 
Н - д ы ң  д а у с ы . А-а-у-у-у-а! Не болды?!
(Бақытжанның баж-баж еткені естіледі де, жо ға ры-

дан зыр етіп сырғып, Нұржанның жанына топ ете тү се  ді). 
Не жетпейді осы сендерге... Айыртаудың қарына та ла сып 
жүр сің дер ме?

Б (жатқан жерден тұра алмай үйелеп). Əкеңнің аузын... 
скелет... мен дегенде қозатын қызыл көз жыны бар. Əке-ше-
ше сін мен өлтіргендей, сүйкенбей жүрсе іші кебе ме... сво-
лыш... 

Н. Жоғарыда не жетпегенін білмеймін, Бақытжан. Бі рақ, 
сенің тілің кісіні бұтына жібертеді. 

Б (шатынып). Ə-ə, жалғыздайын дедіңдер ме? (Қор сыл-
дап жылайды). Елге аман-есен жетсем, екеуіңе етігімді жа-
латармын. Бұл өмірге кімнің керек екенін сонда көр  се тер-
мін... тек есен-сау жетейік ауылға... 

Бір құшақ отыны бар Аманжан зырлап түседі. 
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А. ...Ляуқұй. Осындай арамза жігітті көрсем – көзім 
шықсын. Теріс қарап, сілекейі шұбырып малжаң-малжаң 
етеді. «Ұртыңдағы томпайған не?» – деп сұрасам, айтпайды. 
Сосын, басын қолтығыма қысып тұрып екі ұртынан қысып 
қалып едім, аузынан қоядай малта ытқып-ақ кеткені... 

Н (басын шайқап). Тіпті ұят екен, масқара екен мұ ны сы. 
Со ғыс немесе ашаршылық болса, бір сəрі. «Қасқыр да қас 
қыл май ды жолдасына» деген қайда?.. Апаң қалтаңа салып 
берген сыңар уыс малта қыстан шығарады дедің бе?

Б (бұрқ-сарқ ашуланып). Қызғанғандарың, қы зық қан да-
рың осы болса, мə, алыңдар. (Малтаны шашып жібереді). 
Та лап жеңдер. Тамақтарыңа тас тығылсын... Тіпті қа рын да-
рың ашып бара жатса, мені сойып қақтаңдар! Семізсің, тұла 
бо йың тұнған май деп, қызыға беруші едіңдер... 

Қар бетінде бытырап жатқан малтаға ешқайсысы бет те-
мей ді. Үшеуі арбаса үнсіз отыр. 

Н. Осымен бітсін дүрдараздық. Кемедегінің жаны бір де-
ген. Бəріміз – біріміз үшін, біріміз – бəріміз үшін алға, жол-
дастар!

А. Бақытжан-ай, «Ешқашан да досымды сатпаймын», – 
деп ант ет. Өлім мен өмірдің екі арасында тұрсың ғой, бер 
ан тың ды!

Б (қипақтап). Ант еттім... Ал, қышыған жерің басылды ма?
А. Ант етіп, қар же. 
Н. Ол шартың артықтау енді... мынадай суық күнде. 
А. Олай болса, бəріміз желік. (Алақанына қар жентек-

теп асап жібереді). Бұл дүниеде Алтайдың ақша қарынан 
таза дүние жоқ. 

Б. Қар жегенше, құрт жеп анттассақ қайтеді, əкри. 
Н (күліп). Əй, саған дауа жоқ екен. 

Бəрі қар асайды. Солярка жылымай көп əуреге түседі. 
Бықсып қана от жанады. 

А (ызаланып). Бұл əрекетімізден түк те шықпайды. 
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Н. Дегенмен, солярка ептеп жіби бастады. Бірақ, сай тан-
ның отындай қызу қар ерітіп, су қайнатуға қуаты жете қой-
мас. Не істесек екен?

А (шаршап). Білмеймін, шеф. Бас қатты. Сирағымызды 
ке сіп жақпасақ... 

Б (шешініп). Менің басыма гениальный идея келді. Тон-
ның ішінен киген жел өтпес желеткем бар. «Кеудеңе суық 
ти мей ді, құлыным», – деп қозының елтірісін астарлап апам 
ті гіп беріп еді. Амал жоқ, енді... үстіне жанармай құйып, 
соны жағайық... 

Шешіп Нұржанға береді. Екі жолдасы таңдана тұрып 
қалады. 

А. Апамнан айналдым! (Кеудешенің үстіне солярка құя ды).
Н (күрсініп). Басқадай амал да жоқ еді... 

Бақытжанды құшақтайды. Лаулай от жанады. Шелектен 
бу шығады. 

Б. Ура! Күн шықты!

Күннің шыққаны білінеді. Бəрі мəз-мейрам. 

А. Жарықтық, құр жымиғаны болмаса, қызуы жоқ күн нен 
не пайда. 

Б. Қар үстіндегі қан менікі болар. Əй, Аманжан-ай, мұр -
ным ды атамекеніне көшіре оңдырмай ұрдың-ау. Жалпы, өзі-
ме де сол керек. Есіңде болсын, (Аманжанға) мен еш қа шан-
да кек сақтамайтын адаммын. 

Қанды көміп тастайды. 

А. Ендеше, өсесің, жарқыным. Аз-ақ жылда айғырдай 
азы на ған бастық боласың. 

Б. Өсуден кім үміткер емес дейсің. Құдайдың өзі де одан 
əрі өскісі келеді, амал не... өзінен үлкен қызмет жоқ. 
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Н (Бақытжанға). Тоңған жоқсың ба?
Б. Қалтырағаным болмаса, ішім қыз-қыз жалындап тұр. 
А. Олай болса, мына шелекті сенің қарныңа қойып қай-

на ту керек екен. 
Б. Өзі де қайнады... 
(Үшеуі күледі. Шелектегі су қайнай бастаған). Нұржан, 

үсік ке шалынған адам, ыстықтап үстіндегі бар киімін ше шіп 
тастайтыны рас-ау деймін... Түнде менің бойым енді-енді 
жылынып, күйіп-жана бастағанымда, сен оятып жі бер дің... 
Ал, көрген түсім... (Мұңая көзін жұмып). Сендер сұ ра маң-
дар, мен айтпайын. Енді ғұмыры қайталанбайтын шығар-ау 
ондай бақытты түн. 

А. Егер Нұржан болмаса, шынында да, серейіп қатып жа-
тар едік. (Радиаторға қайнаған суды құяды). ...Қы зық, мен 
де өлердей ыстықтадым. Жылқышының қызы қо лым нан же-
тектеп, қап-қараңғы белгісіз жаққа кете беріп едік... Сен бү-
йі рім нен бір теуіп, ояттың, шеф. 

Трактордың пускашы дырылдап от алады. 

– Ура! Ура! Ура!
– Жасасын жарық дүние!
– Жасасын «ДТ-54»! Жасасын заманымыздың қара ай-

ғыры!
– Кісінеші бір, жарықтық! Жалпақ жаһанды жаңғыртып!

Шексіз қуанышқа бөленеді. Нұржан моторды бəсеңдетеді. 

Н. Қане, бері жақындаңдар. 

Жігіттер алқа-қотан жайғасады. 

Б. Тс... (Қалтасын ақтарып). Сендерден жасырар не сыр 
қалды. Қалтамның түбі тесік еді. Бір малта сол жыр тық тан 
жол тауып, пиджагымның астарын қуалап кетіпті. (Көр се-
тіп). Ал, енді қандай ақыл айтасыңдар? Бөліп кемірейік пе, 
жоқ болмаса, лақтырайық па? Қане, дауысқа салайық. 
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А. Лақтырайық!
Н (жөтеліп). Трактор от алды, енді не істейміз?
А. Осы сен қызықсың, де істегені несі?.. Есіміз барда елі-

міз ді табамыз. 
Н (Бақытжанға). Ал, сен қалай ойлайсың?
Б. Сен қалай ойласаң – дəл солай ойлаймын. 
Н. Түу... ит арқасы қияннан күн демей, түн демей бар 

ауырт па лық ты арқалап шыққанда, жол ортадан қайтып кету-
ге дəтім шыдамайды. Ел-жұрттан ұят. 

А (қызынып). Пах... шіркіннің елден ұяла қалғаны-ай... 
Ұлы ған қасқыр, ұйтқыған боранға бесіктен белі жаңа шық-
қан біз ді алдап-арбап айдап салғанда, сол елің... ұял май ды... 
біз ұялуымыз керек! Айда, былжырақты қойып, трак тор ға 
мі нің дер. Күн барда етекке түсіп алайық. 

Қарғып трактордың табанына шығады. 

Н. Асықпа, жігітім, дауысқа саламыз. 
Б (ыңылдап). «Адыраңдама, содырым, баланы басып ке-

те сің...» – депті баяғыда біреу. 
А. Пах! Бейне бір кинодағыдай... комсомол жиналысын 

ашамыз деші... 
Н. Ар-ұят жиналысы... 
А. Хватит! Шалтай-балтайды қойыңдар. Екі тəулік өлім-

мен алысқанда ар-ұятымнан айрылып қалғанмын. Ал, қа рыз 
алуға – əркімнің өз қара басына жетпей жүр. 

Б. «Ляуқұйсың, ұйқышылсың, тамақсаусың», – деп мені 
келемеждегенде, потепондай сайрап едің, бір бармағымды 
бү гіп жүрдім деші... Осы жаңа ғана ант берістік қой... Бірінің 
жү нін бірі жұлып жеп қорада қоғам малы тұр маңырап... 

А (қарқ етіп күліп). Пах, шикінің патриотын-ай, а... Пав-
ка Корчагин ортамызда жүр екен-ау... (Жекіп). Ляуқи неме, 
қо ғам ға мал керек болғанда, адам керек жоқ па екен. Аш тық-
тан бірімізді-біріміз тірідей жегелі тұрып, жалынды сөздер 
айтамыз. Жалынды сөз жанымызды алып қала алмайды, 
жар қы ным... (Паузамен). Тіпті, үйге қайтпай, Айыртауға ат-
тан ған ның өзінде, шөпті арқалап апарамыз ба? Анау қияда 
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қи қа йып ақ қар, көк мұздың астында қатып жатқан шанаға 
қа лай жетеміз. Тым болмағанда, осы проблеманы шешіп 
алып, кəмсөмөл... жиналысын ашсаңдаршы. 

Б. Егер осы, сен айтқан проблеманы шешіп алсақ, кəм-
сө мөл... жиналысын ашып керегі не? Бұл – айыптау емес, 
ақыл да су мəжілісі. 

А. Насихатшым мен лекторым іргемнен табылып ит 
болдым-ау. Бес жыл құлағымның етін қоғам танудан сабақ 
бе ре тін ызылдақ мұғалім жеп еді... енді міне... 

Үнсіздік. Қар қызының əні естіледі. 

Н. Сай табанына түсіп шыр айнала орай шананың көк 
жел ке сі нен лық етіп түсеміз. Ал, ауылға бір айыр болса да, 
пі шен апармай құр қол оралу – қылмыс. Осы пікірге қо сы-
лам де ген де рің қол көтеріңдер. 

А. Ол үшін тағы екі тəулік уақыт керек. Ондай тас жұ тар 
тəуекелге сенің қарның, трактордың майы шыдамас... 

Бақытжан мен Нұржан қол көтереді. 

Н (Аманжанға). Егер сен барғың келмесе, осы жерде қала 
бер. Маневрді біз, өзіміз-ақ жасап келеміз. 

Аманжан тракторды сөндіріп жібереді де, екі мықынын 
таяна талтайып, шынжыртабанда тұра қалады. 

А. Бұға берсе – сұға беруге əбден үйренген бұл жұрт. Ал, 
осы жерден тырп етіп көріңдерші! Ең əуелі екеуіңді, содан 
соң өзім қан болайын. (Қалтасынан бəкісін суырып алады. 
Екі жігіт шошына қарап тұрып қалған). Надоели вы мне! 
Надоели! (Кеңірдегін сызып).

Б (қалжыңға шаптырып). Мынаның орысшасы ничеуа 
екен, а, Нұржан... 

А (шатынап). Ыржақтама! Боқ-жыныңды ақтара салармын!
Б. Сен де былшылдама ендеше! Əкемнің шоты шапқан 

са йын дамиды деп... Досымның қолынан өлсем, арманым 
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жоқ! (Сырт киімін шешіп). Үндемегенге үруді қоймадың 
ғой... Сенен келген кереметті көріп алдым. Қоңқай шалдан 
қо рық, қасқыр мен суықтан, аштықтан қорық, енді сенен 
шошып жүрген өмірдің ішін ұрайын... 

Тұра ұмтыла бергенде, Нұржан ұстап қалады. 

А (мысқылмен). Есектің арғымақ болып жер тар пы ға нын 
алғаш рет көруім... Баяғыда біреу айтқан екен: «Жұл қын ған-
мен қолымнан не келеді, тоңқайғанда жыртықтан жел есе-
ді», – деп... Егер, менімен бірге ауылға қайтқыларың келсе... 
трактордың артына ғана жабысасыңдар... Сендер үшін бұ-
дан үлкен жақсылық жасай алмаспын. (Бақытжанға). Ей, 
ляу құй, тракторға от алдыр... 

Үнсіздік. Бір-бірімен арбасып тұрады. Дəл осы сəтте Ба-
қыт жан оқыс айғай салады. 

Б (қолымен нұсқай). Ура! Ананы қараңдар! Шанаға қос 
ат жеккен адам көрінеді. (Аманжан жалт қарай бергенде, 
қо лын да ғы, бəкіні Нұржан теуіп ұшырып жібереді). Ура! 
Адам көрінді! Кəдімгі кісі... екі аяғы, екі қолы бар, басы да 
жұ мыр... 

Қаруынан айрылған Аманжан етпетінен түсіп сол қыл дап 
жылайды. 

А. Жеңдім деп тұрсыңдар ғой! Мə... мə... (Саусағын шы-
ға рып). Бəрібір ажалдарың менен... бүгін болмаса – ертең, 
ер тең болмаса – арғы күні. Өйткені мен кек сақтаймын, сақ-
та ған да мың жыл тарқамайтындай етіп, мықтап тұрып сақ-
тай тын адаммын... (Келе жатқан кісіге қарап). А Құдай, бір 
ті ле гім ді бере гөр, қар үстінде қараңдаған ей, адам – Қоң қай 
шал бола гөр... Қоңқай бола гөр... 

Н (саспай сабырмен). Қара нардай қасқая тартқан жі гіт-
тің сырттаны екен десем, ез, шыбық тимей шыңқ етер на ғыз 
ляу құй өзің екенсің. (Алысқа қарап). Расында да, адам кө рі-
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не ді. Бірақ қандай адам?.. Оның да қойнына тыққан тасы бар 
шы ғар? (Аманжанның бəкісін өзіне лақтырады). Мə, мына 
шош қа пішеріңді өзің ал, тағы да біреуді қорқытуға жарар. 

А (екі қолын көкке созып). А, Құдай, келе жатқан адам – 
Қоң қай бола гөр. Қоңқай шал бола гөр... екеулессек, мы на-
лар дың қай-қайдағысын еске түсірер едік... 

Сахнаға үстіне тон киіп, сақал-мұртын қырау басқан Шал 
кіреді. 

Б. Ассалаумағалейкүм!
С и ы р ш ы  ш а л . Ағалейкүм ассалам? Жол болсын, 

балам. 
Н. Əлей болсын, ақсақал. Екі күн болды, қар бетінен қа-

рай ған көре алмай берекеміз қашып, қарнымыз ашып жүр-
ген жандармыз. 

С и ы р ш ы  ш а л . Е-е, шырақтарым-ай, мынау Кіші 
Қоң қай да қатып қалмай шыбын жандарыңның қалғанына 
тəу бе деңдер. Қайдан жүрген балаларсыңдар?

Б. Ой ақсақал-ай, сіз сұрамаңыз, біз айтпайық. Көр ме ген-
ді көріп, көн тулақты киіп келе жатқан хал. Сонадайдан сіз-
дің төбеңіз көрінбегенде, ендігі... 

Нұржан оның сөзін бөліп жібереді. 

Н. ...Сіздерге көрші Қатонқарағай ауданының жұ мыс шы-
ла ры мыз. Айыртауды асып күзден қалған пішенді алып қай-
ту ға шыққан бетіміз еді... Көрмейсіз бе, қырсыққанда ша на-
ның ағытылып қалғанын... 

С и ы р ш ы  ш а л . Жөн-жөн, шырақтарым. Үстінде қыл-
тан шөбі жоқ, бос шанадан айрылып қалған екенсіңдер, жүгі 
бары жүрер деймісің... Бірақ мынау Кіші Қоңқай асуымен 
қыс ты күні бұрынды-соңды ешкім жүріп көрмеген еді-ау. 

Қар үстінде отырған Аманжан айғай салады. 

А. Ей, шал, темекің бар ма?
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Екі жігіт ыңғайсызданады. 

Б. Ата, ол жігіттің сөзін көңіліңізге дік алмаңыз. Шал көр-
се, көзі шатынап шыға келетін ауруы бар. 

С и ы р ш ы  ш а л . Шырағым, мен насыбай атушы едім. 
А. Ештеңе етпейді: «Боқ жаман емес, жоқ жаман», – де-

ген екен қарға. 
С и ы р ш ы  ш а л . «Қызымды алмасаң – алма, бірақ жа-

мандама» деген сөз тағы бар. (Шал алақанына салып берген 
насыбайды атып жіберген Аманжан ұзақ түшкіреді. Күл-
кі). Ə, бəлем, қалай екен? Енді ішің өткенше түшкіресің. 

Б. Ой, ақсақал-ай, біздің ішіміздің қаңсып, ішек-қар ны-
мыз салдырлап бос жүргені қашан... (Аманжанға). Өзіне де 
сол керек, əкри. 

А (сіңбірініп). Құлан құдыққа құласа, құрбақа құ ла ғын да 
ойнады. 

С и ы р ш ы  ш а л . Дегенмен мынау. (Нұсқап). Қар қызы 
жолына қалай тап болып жүрсіңдер?

Н. Кіші Қоңқайда қонған үйдің иесі сілтеп еді... Айыртау-
ды шыр айналғанша, жол қысқартайық деп, тəуекелге басып 
едік... көрмейсіз бе, көмусіз қала жаздадық. 

С и ы р ш ы  ш а л  (сақал-мұртындағы қырауды қағып). 
Жол сілтеген адамның аты-жөні кім? Қоңқай ма?

Н. Дəл өзі, ата. Сол қызыл көз шал. 
С и ы р ш ы  ш а л . Ой, тұқымы өшкір қақбас-ай, қа рақ-

шы лы ғын қартайғанша қоймай келеді-ау. Осыдан үш-төрт 
жыл бұрын тағы бір қызды алдап, адастырып, дəл осы бет-
кейде ат-шанасымен қатып қалған еді... Содан бері бұл өңір-
дің Бекалқа аты ұмытылып, Қар қызы мекені аталып барады 
ел аузында. Жамандықты жақсылық жеңбей қоя ма... Мы сық 
ті леу Қоңқайдың үйіне қонған кісіден ақы алатын əдеті бар 
еді... Ол иттің маңдайына тек адамдарды адастыруды жаз-
ған. Ой, айдаһар-ай, алтын табақ, ақ жамбы берсең де, алдап, 
адастырып жібереді-ау. 

А. Əркімнің кəсібі – əр басқа емес пе. Сенің де қандай 
шал екеніңді қайдан білейік. Осы күнгі шалдардың бəрінен 
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сақ та  ну керек. «Шырағым» деп тұрып, шырағыңды үрлеп 
сөн  ді  ре  ді. 

С и ы р ш ы  ш а л . Шырағым, Қоңқаймен туыстығың 
жоқ па еді? Тіпті өңің де... 

А (сөзін бөліп). Оны қайтейін деп едің?
С и ы р ш ы  ш а л . Əншейін жөн сұрағаным ғой, балам. 

Тіпті өзің де, мінезің де ұқсайды екен. 
А. Ендеше, оңбай қателестің. Əкем 1942 жылы соғыста 

өл ген. (Мысқылдап). Ал, өзім 1946 жылы туғанмын, яғни 
əкем со ғыс қа кеткенде іште қалғанмын... 

С и ы р ш ы  ш а л . Төрт жыл шешеңнің құрсағында 
жүр ген екенсің ғой, шырақ. Ондай-ондай болады соғыста... 

А. Так точно, ақсақал. Мынау екеуі де төрт жыл ана құр-
са ғын да жүргендер. Байқайсыз ба, (Нұржанды нұсқап), 
мына жі гіт сізге өте ұқсас... Менің Қоңқайға ұқсастығымнан 
бір де кем емес ал, мына жігіт (Бақытжанды көрсетіп) біз-
дің ауылнайдан айнымайды-ау, айнымайды. Өйткені, со ғыс 
туғызғандар бір-біріне ұқсай береді. Дитя эпохи!

Н. Ата, бұл жігіттің əкесіндей адаммен қалжыңдасар əде-
ті бар. 

С и ы р ш ы  ш а л . Əзілің жарасса, атаңмен ойна... 
Б. Ақсақал, анау қарға малтап жатқан шананы мынау қос 

қара керіңіз тарта ала ма?
С и ы р ш ы  ш а л . Байқап көруге болады... 
Б. Ендеше, жегейік аттарға. Тракторға дейін сүйреп, əке-

ліп берсеңіз, жақсылығыңызды бұл дүниеде де, о дүниеде де 
ұмыт пай мыз. 

С и ы р ш ы  ш а л . Ұмытпағандай көрейін, осы жерден 
сабамай аттандырсаңдар... 

Н. О не дегеніңіз, ата. Ат-шанасына салып əурелегенше, 
сіз дің шөпті бірақ тиейміз трактор шанасына... Қайта-қайта 
ке ліп жүресіз бе... 

С и ы р ш ы  ш а л . Қайдан білейін, қарағым. Өздерің 
жол соғып, аяз сорып шаршап келесіңдер... 

Б. Қайда қалмаған есіл еңбек. Ұрыста тұрыс бар ма, ал 
кеттік. 
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А. «Сен маған – мен саған» заманы деп еді-ау Қоңқай 
шал. Қандай əулие еді. 

Қар қызының мұңлы даусы естіліп, қырда əн салған сүл-
де сін көреміз. 

Бесінші көрініс

Сиыршы шалдың үйі. Түн. Темір пеште от жанады! Май 
шам. Кемпір кіріп-шығып, шай қамдап жүреді. Үш жігіт төр 
алдында сұлап-сұлап жатыр. Сиыршы шал малдас құ рып 
отыр. Іргеде ескі ағаш төсек. Тұс киіз орнына көгершіннің 
су ре ті кестеленген ақ мата қағылған. Төсектің бас-аяғынан 
бой жеткен қыздың киімі байқалады. 

С и ы р ш ы  ш а л . Кемпір, оу бəйбіше. Шайыңды тез-
дет, балалар екі күн нəр татпаған көрінеді. 

К е м п і р . Енді самаурынның оттығына түсіп кет дей сің 
бе?

Самаурын келіп, дастарқан жайылады. 

С и ы р ш ы  ш а л .  Бұл жерді бұрын Бекалқа деп атау-
шы еді. Екі-үш жыл болды Қар қызының мекені атап жүр. 
Үл кен Нарын ауданының ең алыстағы қыстағында біз отыр-
мыз. Бізден ары ел жоқ, иен. Ел жоқ дегенде, мүлдем адам-
сыз емес, Таулы Алтай өлкесіне дейін ара-тұра аңшылар 
ұшы ра са ды, ал жаз айында қапшығын арқалаған туристер 
құн дыз дай шұбырып жүреді. Ал, дастарқанға бағыныңдар... 

Жапа-тармағай шай ішу басталады. 

Б. Ата, балаларыңыз өсіп, баяғыда ер жетіп кеткен шы-
ғар... 

С и ы р ш ы  ш а л . Көрге кіргенше адам баласы не көр-
мей ді, шырақтарым... Бəрі де тіршілік қамы. Үйреніп ет өліп 
кет кен дік-ау, тегі мал бақпасам отыра алмаймын. Қо лы на 
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қа рап, етегіне жармасып, асырап-сақта деп бұлданатын ұл 
жоқ. Көздің қарашығындай жалғыз қызымыз бар. Оған да 
обал... шырғалап, бізді тастап ешқайда кете алмайды. Иə, 
оған да обал... Иə, өлмейін деп өкпе жеген заман да... Əй, 
кем  пір, бүгін Алмажан кешікті ғой, жас бұзаулармен алысып 
жүр-ау жарығым. 

Н. Мынау көгершіндерді кім кестелеген?

Тұс киізді нұсқайды?

С и ы р ш ы  ш а л . Алмажан ғой. Соның көгершіні. Ай-
на ла йын, өзі де тордағы құс секілді, еркіндікті, алысқа ұш-
қан ды аңсайды. Иə, аңсайды ғой үлкен өмірді, аңсайды... 
Əй те уір, бар ермегі бас алмай кітап оқу, сурет салу. 

Н. Сонда қалай, бағымыңыздағы бойдақ мал ма?

Аманжан мен Бақытжан қалғып отыр. 

С и ы р ш ы  ш а л . Жоқ. Қыста туған он шақты сиыр 
бар. Сүтін сауып анау ойдағы – үлкен ауылға ат-шанасымен 
апарамыз. Оны үлкен кісілер ішеді... Соның бəрін Ал ма жан-
ның жалғыз өзі атқарады. Ақылы көп өзінің... айналайын 
қо ңыр қозым, біздің қас-қабағымызды аңдып, бабымызды 
табамын деп-ақ шаршайды... 

Н. Дегенмен қиындау, ақсақал, қиындау. Жас жүрегі екі 
жас т ың біріне келмей құсаға толады ғой... 

С и ы р ш ы  ш а л . Енді қайтеміз... Үлкен жерден қа ға-
бе ріс, тау арасында жатырмыз. Кейде (күліп) ақымақ болса 
да – адамдарды, көрсоқыр болса да – көрші-қолаңды са ғы на-
сың. Осыншама саяқ тартып жүре берсек, Қоңқайға айналып 
кетерміз деп шошынамын. 

Н. Үлкен жерді аңсап та керегі жоқ-ау. Өйткені үл кен ел-
дің үлкен дауы болады... Ал, Қоңқайың тірлігі басқа, ақ са-
қал. Ол кісі жалғыздығым – еркіндігім деп, алдына келсе – 
тіс теп, артына келсе – теуіп, ешкімді маңайлатпайды. 

С и ы р ш ы  ш а л  (насыбайын құшырлана иіскеп). От-
тапты. Көпшіліктен қорқады ғой, қорқады қорқауың... Ол да 
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бір көзге шыққан сүйел. Он екіде бір гүлі ашылмаған қыз-
дың обалына қалды. 

Н (елеңдеп). Сол оқиғаның анық-қанығын айтып бе рі ңіз-
ші? Біздің жақта əркім əр саққа жүгірткені болмаса, шын ды-
ғын ешкім білмейді. 

Екі жігіт пысылдап ұйықтап жатыр. Кемпір кіріп-шы  ғып 
жүр. 

С и ы р ш ы  ш а л . Балам, ол бір қорқынышты оқиға. 
Осы дан үш-төрт жыл бұрын, он сегіз жасар жолаушы қыз 
жөн сұрап Қоңқайға жолығады. Қыстақтағы шешесі қатты 
ауы  рып, ат-шанасымен Үлкен жердегі ауруханаға апарады 
да, қай та рын да əлгі жалмауыз шалдың жалғыз үйіне тап 
болады. Шал дан: «Ата, асуда жол бар ма, тау айналып жүр-
ген ше тіке тартып кетейін деп едім. Асығыспын, ата, қорада 
қа  мау лы қой қалып еді», – деп ақыл күтеді. Бұғының қанын 
ішіп, көзі қа ра йып отырған шал əлгі қызды тарпа бас салып, 
абыройсыз қалдырады... Түн ішінде шырылдап, жалаңаш, 
жа лақ аяқ қашып шыққан қыз... ақ қар, көк мұздың арасын-
да адасып, тіпті ызым-ғайым жоқ болған. Не бөрі жегенін, не 
үсіп өлгенін күні бүгінге дейін ешкім білмейді. Кейбіреулер 
айтады: «Ол қыз қарға айналып кетіпті. Қыста осы тауды 
шарлап əн салып жүреді екен де, жаз шыға жер астына түсіп 
ке те ді екен», – деп. Анау бір күні біздің кемпір айтады. Өті-
рік, шынын қайдам (кемпір далаға шығып кетеді): Қо ра ның 
сыртына дəрет сындыруға шықсам, аппақ күміс шашы бар... 
(ойланып) иə, бейнебір қардан жасалғандай, сұп-сұңғақ қыз 
тұр. Шошынып шалқамнан құлап қалдым», – дейді. Ол да 
мені көріп қолтығымнан көтеріп орнымнан тұрғызып, жа-
нары мөлдіреп қарады да: «Елге, адамдарға сəлем айт, апа, 
енді мен ешқашан да адам болғым келмейді», – деп зым-зия 
болып кетті. «Жүзін анық байқай алмай қалдым. Бетінде ақ 
торғын пердесі бар», – дейді бəйбішем. 

Əрине, мен сенбедім. Ал, кемпірім: «Пайғамбар жасына 
келгенде өтірік айтып не көрінді», – деп ант-су ішеді. 
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Кемпір бір құшақ отыны бар қайта кіреді. 

К е м п і р . Қақсай бермей, балаларға ұйқы бер. 
С и ы р ш ы  ш а л . Қазір, бəйбіше... Былтыр қыста елікке 

қақ пан құрдым. Құдайдың құдіреті, қақпанға түскен елікті 
бел гі сіз біреу босатып жіберіпті. Адам дейін десем, жаңа 
жау ған қарда ізі жоқ. Егер түн ортасы ауа далаға шықсақ, 
бі реу əн салып жүргендей сыңсыған дауыс естисің... Қызық 
əй те уір, өз қызымызды да түн баласында ұзатпай, үйге қамап 
ұс тай тын болдық. Анау... төр алдындағы бейнесі жіппен ті-
гіл ген сол – Қар қызы... Алмажанның ойлап тауып жүргені 
ғой... 

Нұржан Қар қызының төрдегі суретін жаңа байқап, та-
ңыр қай қарайды. 

Н. Шынында да, ертек-сынды ғажап дүние екен. Сол 
жұм бақ ты қыз менің де түсіме кіріп жүр. 

С и ы р ш ы  ш а л . Алмажан да: «Түсімнен шықпайды, 
тіпті сырлас болып кеттім», – дейді. Ал, менің түсіме бір рет 
те кірген емес, шырағым. 

Үй сыртында торып, шаңғымен жүрген Қоңқай шалды 
бай қай мыз. 

К е м п і р . Жатып, демалсаңдаршы. Əй, шал, ертегің 
аяқ тал са, балаға маза бер. 

Ыдыс-аяқты жинастыра бастайды. Екі жігіт ұйықтап жатыр. 

С и ы р ш ы  ш а л . Қазір-қазір, бəйбіше. Төсегіңді қам-
дай бер. (Нұржанға). Мен сенен бір нəрсе сұрайын деп едім, 
ұлым, (жігіттер жатқан жаққа қарап қояды) анау жігіт 
неше жаста?

Н. Қайсысы?
С и ы р ш ы  ш а л . Анау. (Аманжанды нұсқап). Ұзын 

бой лы, сүйегі ірісі. 
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Н (күліп). Ə-ə, Аманжан ба... Менімен жасты, жалпы осы 
үшеуміз де даңқұрдастармыз – жиырма үштен астық. Қар та-
йып барамыз, ақсақал. 

С и ы р ш ы  ш а л . Қарттықтың аулы сендерді қойып, 
ма ған да алыс... Шешесі тірі ғой ана жігіттің?

Н (күрсініп). Жоқ, ата, осыдан бес жыл бұрын қайтыс 
бол ған... 

С и ы р ш ы  ш а л . Құдайдың құдіреті, сол жігітті ал  ғаш 
көргенде, жасарып кеткен Қоңқай екен деп қалдым. Тура ау-
зынан түсе қалғандай... 

Н (мəн бермей). Кісіге кісі ұқсай бермей ме... Айталық, 
Ба қыт жан біздің ауылдың бастығынан айнымаса, бағана 
мені сізге ұқсайсың, дейді жігіттер. Құзға тартар əкеміз жоқ, 
үн де мей көне береміз... 

С и ы р ш ы  ш а л  (қипақтап). Мен сендердің ауыл да-
рың да екі-ақ рет болғанмын... иə, адамға адам ұқсай бе ре-
ді... Бі рақ, менің ойыма осыдан жиырма үш жыл бұрынғы 
бір оқи ға, түсіп отырғаны... Иə-иə, ол 1945 жылдың жаз айы 
болатын. 

К е м п і р . Əй, заржақ шал, түн ортасы болды, жат саң-
дар шы енді... Арғы бетте қалған ұлыңды енді іздеп отыр сың 
ба?.. 

С и ы р ш ы  ш а л . Қазір, бəйбіше, қазір... Күбір-күбір 
сөй ле сер кісі таба алмай зерігеміз, ұлым. Жылқы екеш жыл-
қы да күмбір-күмбір кісінесіп, сауырынан қасысар үйірін із-
дей ді. Азбан болып кетсек те, Үлкен жерге қарап азынайты-
нымыз қалмаған. 

Н. О не дегеніңіз, ата, айта беріңіз. Мен тіпті тегінен ұй-
қы ға жоқпын. 

С и ы р ш ы  ш а л . Ол жақсы əдет. О дүниеде мəңгі 
ұйық тай тын болған соң, бұл дүниеде аз ұйықтаған лəзім. 
Со ны мен осыдан 22 жыл бұрын кержақ аулы Огневкадан бір 
қыз жо ғал ды. Бəріміз ат сабылтып іздеп таба алмағанбыз. 
Онда да дəл осындай қақаған қыс еді. Бір-екі жыл өткен соң 
өліп қал ды ға жорып қойдық. Бірақ кейін бір сыбыс ес тіл ді. 
Қоң қай үйіне қыстатып жіберген екен де, екі қабат бол ған 
соң: «Қоң қай лар ұрпағы өз баласын өзгеге асыратып өсір  ме -
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се, жұрт тұқымын құртады», – деп арғы беттегі ауылға апа-
рып тас та ған екен. Тіпті Қар қызы туралы аңыз сол кезден 
бері ел аузында... 

Қыстақтағы терезенің түбінде тың тыңдап тұрған Қоң-
қай ды көреміз. 

Қ о ң қ а й  ш а л  (өз-өзіне). О, Тəңірім, ақсарбас, ақ сар-
бас, Ұлым тірі екен... Қоңқайлар ұрпақсыз қалмапты. Қоң-
қай лар мəңгі жасайды... (Жоғалады).

Ұйқыдағы Аманжан тісін қайрайды. 

Н. Қызық екен... (Аманжанға үрке қарайды). 
С и ы р ш ы  ш а л . Ал, балам, жатайық. Сөзде түп бар 

ма. Əй, кемпір, Алмажан бүгін көп айналды ғой. Жас бұ зау-
лар мен алысып жүр-ау, жарығым... 

К е м п і р . Қазір келетін шығар. Үйде қонақ болған соң – 
ұя лып жүр де. (Нұржанға). Жолдастарыңды оята ғой, тө сек 
салайын. 

Нұржан екі жігітті əрең оятып, далаға алып шығады. Ай 
жа рық. Суық. Аманжан мен Бақытжан «и-шай» деп дір дек-
теп үйге қайта кіріп кетеді. Нұржан сыртта жалғыз өзі қа ла-
ды. Осы кезде əн естіледі. 

Н (елігіп тыңдап). Апыр-ау, мынау əнді қайдан естідім. 
Өңім бе, түсім бе? Транзистор ма əлде сауыншы қыз Ал ма-
жан ба? Кім болса да жалғыздықтан, өгей өмірден мұңдықты 
күй кешкен жанның жалыққанда тілдесіп сөйлесер, сыбыр-
ласып сырласар адам іздеп, шарқ ұрған көңілін əнмен əл ди-
ле ге ні, сабыр сақтап, сап-сап, жүрегім, дегені – өз-өзін жұ ба-
туы, өз-өзін уатуы. Тербетер кісі таба алмай өзін-өзі шай қап, 
ырғалып, өксіп барып ұйықтаған сəбидің əлсіз əре ке  ті се кіл-
ді. (Əн естіліп тұрады. Қоңыр леппен). Əн – түнгі əн жəне 
ол əнді айтушы кім дейсің-ау. Ол əннің айтушысы: Сіз  дің 
тү сі ңіз ге ғана жарылқаушы боп кіріп, тек қиялыңызда ғана 
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қа лық тап ұшып жүретін əсте ешкімге сездірмей ғұмыр бойы 
қар тай ған сайын сезім пердесінің арасына жасырып өтер 
Қар қызы... тоты құсыңыз): Сізді ғана емес, бүкіл əлем ді ра-
қат қа кенелтер салхар мейірім иесі – махаббаттың буалдыр 
кө лең ке сі табиғатқа ғашық сыршыл жүректің əмсе ардақтап 
өтер қуатты жыры əр қауіпті минутта ол сіздің қасыңыздан 
табылып, түпсіз тұңғиық – үмітсіз шайтан тірлікке құмар сə-
ті ңіз де қол ұшын береді, көңіл əлемінде осындай ақ қанат 
армандай Қар қызы бар адам мəңгі жасарып, тау еркесі шыр-
ша-шынардай мəңгі жапырақ жайып сапар шекпек мынау 
ап пақ суық дүниеден... 

Жарық сөніп қайта жанғанда, Нұржан іргедегі ағаш тө-
сек тің түбінде жатады. Темір пештің оты жылт-жылт жана-
ды. Көз алдына Қар қызы елестейді. 

Н (өз-өзіне). «Мені үсікке шалдырмай, түнде тұр-тұр лап 
оят қан қыз кім? Тіпті Қар қызы жоқ, бəрі өтірік болсын... 
сонда мені түртіп оятқан кім?.. Бəлкім, əлгінде əн сал ған 
Ал ма жан емес, сол Қар қызы шығар... ол да мүмкін, бəл кім, 
шал дың Қар қызы деп сандырақтап жүргені өз қызы...»

Осы кезде есік сықырлап ашылады да, əлдекім кіреді. 
Ол – Алмажан екенін сеземіз. Шешінеді. Темір пештің жа-
нына отырып тамақтанады. Қыздың отпен шағылысқан ап-
пақ мү сі ні не Нұржан көрпенің шетінен сығалап қарап жа-
тады. 

Н (өз-өзіне)... Құдай-ау, не деген сұлулық мынау. Қар 
қызы дегеніміз осындай-ақ болар. Мүмкін, Қар қызы деп 
жүр ге ні міз осы болмасын... Нағыз сұлулықты табиғат-ана өз 
ая сы нан шығармайтыны рас та, рас та... 

Алмажан қою қара шашын төгілте Нұржанның жа нын-
да ғы ағаш төсекке келіп отырады. Күрсінеді. Қар қы зы ның 
сың суы баяу естіліп тұрады. Алмажан жатады. Шашы тө-
сек тен төгіліп, Нұржанның бетін қытықтайды. Екі жастың 
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тіл сіз тілдескен ала-құйын сезім желін сеземіз. Нұржан жас-
қа на сипайды. Қыз оның... 

А л м а ж а н  (ақырын қоңыр үнмен). Сіз кімсіз, аға?!
Н (сыбырлай толқып). Аппақ қардың үстімен бос шана 

сүй рет кен боздақпын... 
А л м а ж а н . Бос шананы неге сүйрейсіз?
Н. – Сүйре! – деді сүйрейміз. Ал, мен Сізді білем əкең 

айт қан. 
А л м а ж а н . Ал, мен Сізді баяғыдан... жер жаралмай 

тұр ған нан білем. Бағана, сиыр қораға шөп түсіріп жүр ген-
де рі ңіз де тағы бір рет – тіпті тым жақыннан көрдім. Таң ғал-
дым, ылғи түсіме кіретін, үнемі қиялымнан іздейтін бей мə-
лім жігіттің Сізге ұқсағанына қайран қалдым. 

Н. Мен де... мен де Сізді көп іздедім ғой, құрбым... 
А л м а ж а н . Сіздің іздегеніңіз Қар қызы емес пе?.. 
Н (алақанымен қыздың көзін сипайды). Жанарыңызда 

жас бар ғой. Шаршадыңыз ба мынау аппақ суық дүниеден... 
А л м а ж а н  (жігіттің көзін сипап). Сіз де жылап жа-

тырсыз. Шаршатқаны-ау мынау аппақ суық дүние... Сіз бі-
ле сіз бе, апам мен атамның Қар қызы деп жүргені – мен-
мін. Иə-иə, іргеңізде жатқан сол аты аңызға айналған Қар 
қызы... 

Нұржан шошып қалады. 

Н (басын көтеріп). Мүмкін емес... Ол өлген! Қарға айна-
лып кеткен... мүмкін емес, ол жай ертек қана... 

А л м а ж а н  (ол да басын көтеріп). Қорықпаңызшы... 
Мен қорыққандардың қорғаны болуға жаралған адаммын... 

Н (таңдана). Сіз шынымен-ақ адамсыз ба?
А л м а ж а н . Иə, адаммын... 

Екеуі өз төсектерінде тізелерін құшақтап отырады. Қал-
ған кісілер қалың ұйқыда. 

Н. Сонда қалай, сіз шал-кемпірдің баласы емессіз бе?
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А л м а ж а н . Апамыз бала көтермеген кісі... Мен... сол 
түні адасып кеткен Қар қызымын... (Мұңлы əуен естіледі). 
Бо ран ды түнде үсік ұрып, кірпігім ғана қимылдап, қарға кө-
мі ліп жатқан жерімнен осы үйдегі ата тауып алды. Жан адам-
ға сездірмей бір жыл бағып-қақты. Кейін... ауруханадағы 
ше шем нің қайтыс болғанын естідім... «Шешеден қыз қал ма-
сын, түйеден тұз қалмасын» деген емес пе, алыстан қо сы лар 
аға йын болғанмен, ет жақыным жоқ, елге қайтудың еш бір 
қисыны жоқ еді. Содан бері тіпті тірі адамның бетіне қа ра-
ғым келмейді. Екі аяқты атаулының бəр-бəрінен көңілім қал-
ды да, үстіме аппақ көйлек киіп, қырға шығып əн саламын... 
Ал, Қар қызы туралы аңызды өзім ойлап таптым. Атам екеу-
міз əдейі ел-жұртқа таратып жібердік. Міне, содан бері күн-
діз – сауыншы, түнде – Қар қызы бейнесінде жүрмін... Кей де 
жападан-жалғыз жата беруге шыдамай, мынау ағаш үй ден 
атып шығып, тізеден қар кешіп алаулаған ыстығымды баса-
мын... бəлкім, сізді іздеген сезімнің сергелдеңі шығар... 

Н. Ғажап екен... бəрі түсімдегідей... Қар үйшікте жатып 
үсу ге айналғанымда «тұр-тұрлап» мені оятқан да сіз бе?

А л м а ж а н . Ол мен емеспін. Бірақ сол түні сізді қатты 
са ғын дым, көп ойладым. Аяғыма шаңғы іліп алып, тау-тас-
ты кезіп əн салғаным рас. Сізді мен бұрын көрмеді деп ой-
лайсыз ба?

Н. Əрине, көрген жоқсыз. 
А л м а ж а н  (күлімсіреп). Көргенмін. Күзді күні ма ши-

на ға шөп тиеп жүргендеріңізді көргенмін... Міне, содан бері, 
сенсеңіз, есімнен ешбір шықпадыңыз... Осында, мынау же-
тім қыстаққа жетелеп келген де, сол – менің сағынышым... 

Н. Ол да мүмкін-ау... 
А л м а ж а н . Кеше сіз менің түсіме кірдіңіз. 
Н. Сіз де... Сіз менің бетімнен сипап оятып жібердіңіз, қо-

лым нан тартып тұрғыздыңыз. 
А л м а ж а н  (толқып, өзгеше мұңмен)... Ұзақ жолдан 

екеуіміз де шаршап-шалдығып келе жатырмыз екен дей мін. 
(Қар қызының сыңсуы естіліп тұрады). Үстімізде ақ ке бін-
нен өзге еш нəрсе жоқ – жалақ аяқ, жалаң баспыз. Мой ны-
мыз ға іліп алған шана – сол шанада Қоңқай, тағы бір жі гіт 
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отырады... Келе жатқанда да қатар, қол ұстасып емес, сіз 
шығыстан, мен батыстан бір-бірімізге қарама-қарсы жү ре-
міз. (р.s. (Бұл көріністі көрсетуге болар...) Алдымыздан қар 
бас қан тау кездеседі. Ол – Қоңқай тауы екен... Сол тау дың 
екі жағынан тырмысып өрмелейміз, ұшар басына енді-енді 
ілі не берген кезде сырғанап төмен түсеміз... Мой ны мыз-
ға қыл ғын ды ра іліп алған шана... сол шанадан Қоң қай лар 
қарқ-қарқ күліп біздерді қамшының астына алады... Сүй рей 
алмай жан теріміз шығады... Сол уақытта Қар қызы ке ле ді 
де, мой ны мыз ды қылғындырған шананың бас жібін қиып 
жі бе ре ді... Қоңқайлар сол шанамен ағып құзға құлайды... 
Содан соң екеумізді аппақ күміс шанаға, үлде мен бүлдеге 
орап отыр ғы за ды да, барлық адамзат сүйреп, бүкіл əлемді 
шар лап, аралатады екен деймін... Ғажап, екеуімізді барша 
адам атау лы шанаға жегіліп сүйреп жүр... сүйреп жүр, сүй-
реп жүр... 

Қар қызының əні естіліп тұрады. 

АЯҚТАУ

Алып трактордың шанаға тиелген шөпті сүйреп жүріп 
келе жатқанын байқаймыз. Рычагта – Нұржан. Трактор кілт 
тоқ тай ды. 

Н. Ал, достарым, ренжімеңдер. Бала жастан бірге ойнап, 
бір ге өсіп едік, артық-ауыс айтылған сөз, қимыл-əрекетім 
болса, кешіріңдер. Өмір атты ұзақ сапарды бірге бастасақ та, 
бір ге аяқтау мүмкін емес екен. Мен осы жерде – Қар қызы 
елін де мүлдем қаламын, мəңгілікке қаламын. Мен оны... Қар 
қы зын таптым! (Қоштаса бастайды). Почему-то люди все 
стали убегать от пространства к суете... иə, мен осынау қар 
бас қан иесіздікте қаламын... 

Б а қ ы т ж а н  (толқып). Шөп тиелген шананы сүйретіп 
өту, біздің маңдайымызға жазылған шығар. Қаламын де сең – 
қар сы емеспіз. Қар қызы еліне де еркек керек-ау... Бар ес кер-
те рім, қанатыңмен ұшсаң да, құйрығыңды ұмытпа... 



Трактор қозғала береді. Аманжан жүргізіп отыр. Үн сіз-
дік. Тоқтайды. 

А м а н ж а н . Ал, бауырым, біз Кіші Қоңқай тауының 
өкпе тұсына келдік. Осы қарғыс атқан жерде қалып қоюға 
мен де бел байлап тұрмын. Мүмкін, аз жылға шығар, бəлкім, 
мəң гі лік ке – əзір өзім де білмеймін... тағдырдың жазуы осы 
шы ғар. Қоңқай шалдан не жеңілем, не жеңем, не болмаса 
со ның жолын қуып кетермін, əйтеуір Үлкен өмірге барғым 
кел мей ді... Үлкен өмірге кішкентай адамдар ғана сыя ала-
ды... Ренжіме. Жолың болсын... малдарың маңырап тосып 
жүр ген шығар. Хош! Қайта айналып келуге жол түссе, маған 
бұ рыл май кетпе. Ендігі келгеніңде бұл жер – Аманжан тауы 
аталады. 

Б а қ ы т ж а н . Бəлкім, бала Қоңқай атанарсың. Не де йін 
саған. Өзің білесің. Бұл елді Қоңқайсыз қалдырмайын де ге-
нің шығар... Иə, анда-санда тəубемізді есімізге түсіріп тұ рар 
Қоң қай лар, бəлкім, керек те шығар... Бірақ келесі кел ге нім-
де, аяғыма ескі пима киіп келермін... 

(Тракторды Бақытжан жалғыз өзі жүргізіп келе жата-
ды. – Көрермендерге). Ал, ағайын, жақтырсаңдар да, жақ-
тыр ма саң дар да мен сіздерге беттеп барамын, əкри... 

Қар қызының мұңлы əнін «ДТ-54»-тің дырылдаған үні 
құ мық ты рып жібереді. 

Шымылдық
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ЗЫМЫРАЙДЫ ПОЕЗДАР

(Екі бөлімді драма)

Қ а т ы н а с у ш ы л а р

Д а р х а н    – теміржолшы
Қ а м б а р   – жылқышы
Г ү л и я    – Дарханның жары
Д ү р и я    – Қамбардың жары
О с п а н    – белгісіз бейне
О м а р    – бай (екі қыздың əкесі)
Р а қ и я    – Омардың əйелі
Е р к і н    – Омардың ұлы
С о б о л е в   – өкіл
Т а ң а т а р   – Дарханның əкесі
А қ а й  ш а л  – түрксібші
К ү ң  қ ы з

Түрксібшілер – Кексе жұмысшы, Сақалды жұмысшы. 
Бала жұмысшы. Орыс жұмысшысы. 

БІРІНШІ БӨЛІМ

Бірінші көрініс

Төбе. Сол төбенің басында кірпіштен қалап мазар орна-
тып жүрген Дарханды көреміз. Алпыстан асқан. 

Д а р х а н . Бəрі де баяғының садақасы. Өмір – поезд, 
адам – вагон. Сүйрейді, сүйрейді, сүйрелейді. Бір күні то за-
сың да, жол шетінде қаңсып қаласың. Осылайша, өмірің өте 
шығады. 



201

(Осы кезде төбеге қарай тырмысып алба-жұлба əйел кө-
те рі ліп келе жатады). Мына байғұс тағы да мазамды ала-
тын болды-ау. 

Əйел жалп етіп отыра кетеді. Дорбасынан су толтырған 
шөлмек алып шығып, екі стаканға құяды. 

Д ү р и я . Əй, қақбас, молаң көбейсін. (Əлдекімнің қо лы-
нан тартады). Қамбар, неғып состиып тұрсың, кел жаныма 
отыр. Əй, шал, кел, сенің анау салып жатқан молаңның тез 
бі туі үшін алып қоялық! (Дархан қозғалмайды). Білем, сен 
бая ғы дан ішпейтінсің. Шыққан мүйізің кəне. (Белгісізге). 
Кел, Қамбар, сенің соғыстан аман-есен оралғаның үшін 
алып қоялық. (Соғыстырып ішеді. Дарханға). Сен баяғыдан 
осындай едің... болшебик едің... Үзеңгі бауыңды сегіз қа бат-
тан тағып, начандік болып тұрған шағыңда ілдалдамен күн 
кешкен мен байғұсты менсіндің бе... Енді, міне... 

Д а р х а н  (зекіп). Қой енді, Дүрия. Қайдағыны қаз ба лай 
берме. 

Д ү р и я  (елес адамға). Қамбаш-ау, ішпепсің ғой, бір же-
рің ауырып жүр ме? (Сипалап). Əттең, соғыстан кеш орал-
дың. Түу, өңің қандай жүдеу, тозақтан шыққандайсың. Жүр, 
үйге қайталық. (Қолын созып). Қолымнан тартып тұр ғыз-
шы... Рақ мет, жаным. Қаруың əлі қайтпаған екен. 

Шашы желбіреп, əлдекімге еркелей төбеден құлайды. 
Поезд өтеді. 

Д а р х а н . Тағы бір көк ала поезд өтті. Оспандар қай ва-
гонда кетіп барады екен. Баяғыда қалай еді, баяғыда... 

Екінші көрініс

Жайлау. Ымырт. Киіз үй. Сахнаның арғы түкпірінде ал-
ты ба қан құрып, от жағып, əн салған жастар байқалады. Əл-
де бір қағазға шұқшиып, шынтақтай жатқан Еркін мырза мен 
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малдас құрып ойланып отырған Омар бай. Киіз үйге Ра қия 
бəй бі ше кіреді. 

Р а қ и я . Түу, тастай қараңғыда қалай отырсыңдар? Оме-
ке-ау, шам неге жақпағансың?.. 

О м а р  (зілдене). Осы үйдің құл-құтаны құрып қалған 
ба?!

Е р к і н . Құл-құтан бостандық алғалы он жыл өтпеді ме, 
əке?

Рақия білтелі шамды жағып, Еркіннің жанына қояды. 

Р а қ и я . Ала қағазға тесіле бермесеңші, құлыным. Қа-
ла дан келгенің кеше, қырға шығып, бой жазып, деміңді ал-
саң шы. 

О м а р . Бұл заманның жайнамазы ала қағаз болып тұр 
ғой. 

Рақия булығып, ұзақ жөтеледі. 

Р а қ и я . Жеңіл-желпі жүріп, кеудеңе суық тигізіп алып-
сың-ау, ұлым. 

(Адалбақанда ілулі тұрған қасқыр ішікті əкеліп жабады). 
Қы мыз салқындап қалған екен. (Ожаумен алып, дəмін кө ре-
ді). Мен жылытып əкелейін. (Жеңіл басып шығып кетеді). 

Ұзақ үнсіздік орнайды. 

О м а р  (өзіне-өзі). Еркін қаладан неге асығып келді екен?

Рақия бəйбіше қайта кіреді. Бір тегене қымызды Күң қыз 
көтере еріп келеді. Қымыз сапырып отырған бəйбіше əл де-
бір сөз күткендей шалы мен баласына алма-кезек жау таң дай 
қарайды. Алтыбақан басындағы жастардың шырқата сал ған 
əні еміс-еміс естіледі. 

Б ə й б і ш е . Əлгі екі қызыңды, Дүрия мен Гүлияны ай-
там, Қамбар сұмпайы алдына салып айдап əкетті. Жі бер мей-
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мін деп тулап едім: «Бұл ескіліктің қалдығы, сендердің күн-
де рің біткен, жастардың ойнап-күлуге правосы бар», – деп 
əкі рең де ген соң, амал жоқ, рұқсатымды бердім. Ақсақ иттің 
кө ңі лі ар жақта деп, сол кəмсөмөл жігіттің Дүрияда ептеп 
кө ңі лі бар ма деймін. (Омар жауап қатпайды. Енді екі көзі 
ша ңы рақ та, созыла түсіп, шалқасынан жатыр. Ашула-
нып). Толғағы қысқан қатындай неғып иленіп жатырсың! 
Алыс тан арып-ашып келген баламен əңгімелесіп, хал-ахуа-
лын сұрайды екен десе... бейшара... (Ешқайсысы үн де мей ді). 
Ау зың нан маржаның төгіліп кетсе, ал мен кеттім. Қы мыз ды 
өздерің құйып ішіңдер. (Есіктек шыға бере). Ер кін жан, Ос-
пан соқыр ауылнай болғаннан бері осы үйдің та бал ды ры ғын 
тоздырып еді. Сен келгелі де жалақтап, екі-үш рет есіктен 
сы ға лап қайтты. Еркінжан жол соғып шаршап жатыр, маза 
бе рің дер, деп кіргізбедім. 

Е р к і н  (қағаздан басын алмаған қалпы). Дұрыс іс те ген-
сіз. (Рақия шығып кетеді. Тағы да үнсіздік. Алтыбақан жақ-
тан қыздың əдемі əні естіледі. Еркін елеңдеп тыңдап қал-
ған. Өзіне-өзі). Апыр-ау, мынау Гүлияның даусы ғой. Қа рын-
дас та рым ның бой жеткенін алыста жүріп бай қа мап пын-ау... 
Шыр қа сын, айтсын ақтық əндерін. Жайлаумен, мəңгі жасыл 
өмір мен қоштасқаны шығар. Иə, (күрсініп) енді олар қаздай 
қал қып, үйректей мамырлаған тоқшылықтың көлін түсінде 
де көре алмас... 

(Əкесі тесіле қараған шаңыраққа ол да қарайды).
Шаңырақтың айшықтана қабысқан күлдіреуіші орыстың 

кресіне қандай ұқсайды, Тəңірім-ау. 

Үнсіздік. 

О м а р  (тамағын кенеп). Иə, ұлым, сөзді сен бастасаң, 
мен қостасам ба деп едім. Тілің кесілгендей жақ ашпадың. 
Аман-сау келдің, қуандық, бірақ тізгін ұшымен асығыс неге 
кел ге нің ді біле алмай мұрит болып отырмын. 

Еркін кеудесін көтеріп, көзілдірігін сүртіп, тайжақы ішік-
ті қаусырына түсіп, сөз бастайды. 
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Е р к і н . Əке, сіз бен біз үнсіз тілдесіп, айтпай түсінісіп 
отыр ған жоқпыз ба. Шешенің жөні бір басқа... Мынау ақ 
орда, алтын қордаңызды қия алмай қиналасыз, білемін, бірақ 
түбі қиясыз, туу Семейден ала өкпе болып, амандық үшін 
кел ме ге нім ді тағы сезесіз. Мынау қолымдағы қағаз, əке, сіз-
дің ендігі қалған байлығыңыз, бұдан былайғы өмірлік се рі-
гі ңіз, жолбасшы жолдасыңыз, тіпті керек десеңіз, ата қо ныс, 
жаз жайлау, қыс қыстауымыз болмақ. 

О м а р . Алла тағаладан соң, шимайы көп алақағаздан 
қор қу шы едім, ұлым. Амал не, жазмыштан озмыш бар ма... 

Е р к і н . Ендеше, маған жақындаңыз. 
(Омар еңбектей жылжып картаға жақындайды). Ең 

əуе лі айтар хабарым, сіз үшін қаралы. (Көзілдірігін орама-
лымен сүртіп, қайта киеді). Қазақ ССР Орталық Атқару 
Ко ми те ті нің ірі бай-манаптардың мал-мүлкін конфискелеп, 
өз де рін жер аудару туралы қаулысы шықты... Сентябрьдің 
ал ғаш қы күні-ақ өз күшіне енеді... 

О м а р . Сентəбірің құркүйек пе?
Е р к і н . Иə, келесі ай. Көшпелі ауданда төрт жүзден 

астам, жартылай көшпелі ауданда – үш жүзден, ал, отырықшы 
жерде жүз елуден асқан малы бар байлар, ханның, сұлтанның 
ұр пақ та ры конфискеге түседі. 

О м а р . Менің малым төрт жүзден кем жəне менің же рім 
жартылай көшпелі. Сонда... 

Е р к і н  (сөзін бөліп). Сонда да түсесіз. Сөзіңізді бөліп 
жі бер ге нім үшін кешіріңіз. «Менің жерім» деген ұғымыңыз 
да түбірімен қате. Кеңес өкіметі орнағалы он жыл болды. 

О м а р  (ашуланып). Менің қатемді түзейін деп келіп пе 
едің! Жоқ болмаса, өзің кəмпескелегелі отырсың ба?! Омар-
ды енді көр ғана түзетер! Əзірейіл келсе де əзірмін!

Е р к і н . Жоқ, əке, сіз əзір емес екенсіз. Əзір кісі бұлай 
сөй ле мес болар. Конфиске туралы заңды мен шығарғандай 
ашу ланасыз. Маған салса... Амал не, жалғызбын... Маған заң 
атаулының бəрі түсінікті. Мен Қазан университетінде Ле нин 
оқы ған факультетті бітірген адаммын. Қайтейін, ішім қа зан-
дай қайнайды, күресерге дəрмен жоқ. Алаш деп ан дыз да ған 
азаматтардың барлығы да бөрінің боғы, бөкеннің сирағы бо-
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лып тоз-тозы шықты. Бар қайратымның жеткені Ертіс үс ті-
не салынар көпірді қопару еді, оны да қайтадан салып алды. 
(Мырс етіп күліп). Баяғыда бір сорлы айтқан екен: «Жұл-
қын ған да қолымнан не келеді, тоңқайғанда құйрықтан жел 
еседі», – деп. 

О м а р . Сенің шалбарыңның құйрығы жыртық емес, бү-
тін секілді еді ғой, балам. 

Е р к і н . Шалбары бүтіндердің емес, шалбары жыр тық-
тар дың заманы бұл. 

О м а р . Оны өзім де білемін. Менің білмей отырғаным – 
кəм піс ке деген заңды əбден бауыздауға тақағанда естірткенің. 

Е р к і н . Ол заңның біздің құлаққа тигеніне үш-төрт-ақ 
күн болды. 

О м а р . Сенбеймін. Жаман күйеу қайынсақ деп, əтиің 
мен əниіңнің ыстық самсасын қиып кете алмадың ба деп 
қор қа мын. 

Е р к і н  (түтігіп). Əти мен Əни деген əнді сізден көп 
айт па ған шығармын. Менікі сол сіз бастаған əннің қа йыр ма-
сын қайталау ғана... 

О м а р  (ол да сілкініп). Мен татардан қатын алсам. Ол се-
нің шешең, Құдайға шүкір, үш баламның анасы. «Қа йын да-
ғы күйеуден қарғыбаулы ит артық», – деп айтқан айналайын 
аталарым не деген əулие. (Үнсіздік. Омар тағы да шал қа лай 
жатып, шаңыраққа қарайды).

«Көкебайдан асам деп, үш айғыр үйірлі жылқымды бе ріп 
жасатып едім. Сенен де бақ тайды. Қайтейін...»

Е р к і н  (күбірлеп). «Қоштасып қал, əке, Құдай салды – 
мен көндім, дегеніңіз бе?»

О м а р  (басын көтеріп). Өгізім, көзіңе айтамын, мен сені 
соямын, деп тұр-ау, бұл сəбетің. Қара мойын құлыңмын, қан-
ды қолды ұрыңмын, деп аяғына жығылғаннан басқа амалды 
көре алмай отырмын. Бəрі де бір Алланың жазуы. 

Е р к і н . Алла тағала адамның жанын алған емес, қайта 
бо йы на жан салған. Жанды алатын адамдардың өздері. 

О м а р  (күліп). Алла дегенді аузыңа алмаушы едің, Се-
мей дің бас имандығына сайланғаннан саумысың?

Е р к і н  (ашу шақыра). Əке! Сіз... 
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Осы кезде есік оқыс ашылып, Оспан кіреді. 

О с п а н . Здрасти, Еркін мырза. Ат-көлік аман келдіңіз 
бе? (Қолын береді). Сізге сəлем беру ханмен табақтас болу-
дан қиынға соқты, Ереке. Рақия апамыз күні бойы есік торып 
жібермей қойғаны. Пай-пай, тайын ерткен танадай жарасып 
отырыстарыңыз-ай... 

О м а р  (жақтырмай). Албасты басып жүр ме, танада 
тай болушы ма еді?

О с п а н  (ыржыңдап). Бəрібір емес пе, қисынса болды... 
О м а р . Бəрібір болса бара тұр, жарқыным. Бес жылда 

бір-ақ рет көріп отырған, жалғыз ұлыммен шүйіркелесуге 
мұр ша бер. 

О с п а н . Ой, ақсақал-ай, өзімсініп келіп едім, бас теріңіз 
ке л іс пей отыр екен, жарайды, кетейін... Ойбай-ау, бəй бі ше-
нің қымызы мөлдіреп сол қалпында тұр ғой... (Тос та ған ға 
құ йып, сыңғыта ішеді). Жоғары жақтан өкіл келеді деп еді, 
сіз  дің үйге түсірсек қайтеді?

О м а р . Өкіл өз үйімде де жетеді. Анау əктіб болып жүр-
ген кəмсөмөлдың лашығына апар. 

О с п а н . Ол итті орнынан түсірем, аға. 
О м а р . Қалайша?
О с п а н . Көзқарасы жат. Ескілікті көксеп, алтыбақан құрды. 
Е р к і н  (ашумен). Құры! Жоғалт көзіңді! Бүгін ал ты ба-

қан ды құлатсаң, ертең домбыраны сындырарсың. Қайран 
қа зақ тың ендігі қалған атқамінер тұлғасы сен болсаң, ақыр 
за ман ның орнағаны да. 

О с п а н . Үйбай-ау, Еркін-ау, бай болғанда бақырып бола 
ма деп... Жазығым не, жер-жебір, жекен суыма жететін. 

Е р к і н . Маза берші, жарқыным. 
О с п а н . Ойбай-ау, Еркеш-ау, қаланың жаңалығын сұ ра-

йын деп... 
Е р к і н . Ертең кел. Өзім шақыртып аламын. 

Оспан шыға жөнеледі. 

О м а р . Дегенмен, ұлым, ашуланшақ болып кетіпсің. 
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Е р к і н . Домбырам-ай, шерте берсе қу тақтай бол ды ра-
ды-ай деп, айтатын сіз едіңіз, соның кері. Менің жаным екеу 
емес, айтысқанмен – айтыстым, тартысқанмен – тартыстым. 
Жаңа өкіметке бүгін керегім болғанмен, ертең кедейлерін 
оқы тып алған соң, майын алған бүйендей итке лақтырып 
тас та ры рас. Түрксіб! Түрксіб – деп, жарғақ құлақтары жас-
тық қа тимегендеріне жылға таяп қалды. 

О м а р . Естігенмін. Көк жасыл жайлау, көделі даланы 
отарба тапалайды деші. 

Е р к і н . Тапалайды, əке, тапалайды. Ең сұмдығы сол – 
Құ лан ды да ғы сіздің қыстаудың тура жүрегін басып өтеді. 

О м а р  (басын кекжең еткізіп). Бекер шығар! Баяғыда 
патша жасаған жобада олай емес еді ғой!

Е р к і н . Ақ патша жасағаннан не қалып еді бүгінде. 
О м а р . Шойын жол Құландыны басып өтер болса, ойға 

оралудың өзі бекершілдік шығар. Күзеу біткен соң, Ақшиге 
ық тар ма лап алып көшем бе деп отырғанмын. Қыстақтың жа-
йын біл деп кісі аттандырғанмын. 

Е р к і н . Ендеше, бұл шаруақойлығыңыздың керегі жоқ 
боп тұр. 

О м а р . Немене, табалағаның ба?
Е р к і н . Жоқ, əке, сөздің расы сол. Сіз бен бізге жалғыз-

ақ жол бар. Ол – арғы бетке өту. 

Осы кезде Рақия кіреді. 

Р а қ и я  (тегенеге үңіліп). Е, қымызды ішіп отыр екен-
сің дер ғой. 

О м а р . Ұрттаған да жоқпыз. Оспанға бұйырды. 
Р а қ и я . Сол сұғанақтан-ақ көрдім-ау. Тамағыңа тас ты-

ғыл ғыр. 

Тегенені алып шығып кетеді. 

О м а р . Сонымен, не істейміз, ұлым? Қайранға ұрынған 
қа йық тай болдық-ау. 
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Е р к і н . Мені қинайтыны қара басымның қамы емес, 
қай ма на қазақтың ертеңгі халі. 

О м а р . Ел қамын жеген Едігемін деші. 
Е р к і н . Керексіз жерде кекетпеңіз, əке. Сіздерден тар-

тып алған малды бағып-қаға ала ма? Əлде ту-талақайын шы-
ға рып, күлге аунаған түйедей қасынып қала ма? Сіз бен біз ді 
қой шы, күні ертең көздеріне күйік болмай күн көрер жолы-
мызды табамыз. Аш-жалаңаш ел ақсүйек жұртқа ұшырай ма 
деп шошынамын. 

О м а р  (елеңдеп). Бопсаламай сол жолыңды айтшы, жа-
ры ғым, Ал, айтпағың арғы бет болса, онда да менің елшім 
бар, елім бар. Не бүгін, не ертең сол қара қытай жақтан Та-
ңа тар келіп қалар. 

Е р к і н (риза болып). Сіздің де есебіңіз түгел-ау, əке. 
(Еркін картаны жая түсіп, Омарды шақырады). Бері 

жа қын да ңыз, бағана үзілген əңгімені жалғалық. Міне мынау 
жер шарының картасы. Бүкіл дүние жүзі осы тоқымдай ғана 
қа ғаз ға сыйып тұр. Ал, біздер – қазақтар, ұзындығы үш мың, 
көл де не ңі екі мың шақырым ұлан-байтақ далаға сыйыса ал-
ма дық. Сайын даладан сая таба алмай сандалған жұрт тың 
ер те ңі не болар... Енді міне, арғы бет деп құйысқан кө те ріп 
асы ғып отырмыз. Əрине, салып-ұрып өте шығу оңай-ақ, бі-
рақ қазір ертерек секілді. Сол конфисканы үн-түнсіз қарсы 
ал са ңыз қайтеді. 

О м а р . Қызыл табан қылып ит жеккенге айдамай ма? 
Ар тым да қалар егіз қызым мен бəйбішемді қайтемін?

Е р к і н . Жоқ, əке, сіз мені əлі де түсіне алмай отырсыз. 
Арғы беттен Таңатар, Құландыдан жіберген кісіңіз келген 
соң бұл мəселені түпкілікті шешуге болады. Айталық, кон-
фискация туралы қаулы шыққанымен қиыр жайлап, шет қо-
нып отырған сіздерге қарашаның ақырында əрең жетеді. Ер-
тең қалаға қайтып, бұл науқанды сіздерге кеш бастау үшін 
əре кет жасаймын. 

О м а р . Тəргілеу деген итіңнің ерте қапқаны не, кеш қап-
қа ны не? Бар үміт Таңатарда. Мұрын-сыбаннан шыққан есі 
бү тін адам сол ғана. 
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Е р к і н . Семейдегі ұлы да осалмын деп жүрген жоқ, 
большевиктер қатарына өтіп алған. Қып-қызыл коммунист. 

О м а р . Ол қазір осында. 
Е р к і н  (шошына). Құдай-ау, ол тірі ме еді. Көпірді қо-

пар ған да күлі көкке ұшқан екен десем... 

Есіктен Күң қыз көрінеді. 

К ү ң  қ ы з . Əниім тамақтың əзір болғанын хабарла деп еді. 
О м а р . Қоя тұрсын. 
Е р к і н . Сонымен, əке, ұзын сөздің қысқасы мынан-

дай: Қа зір сіз Тарбағатай сілемі арқылы арғы бет – Қытайға 
өтер асу дың өкпе тұсында отырсыз. Егер Таңатар шал бүгін 
келсе – ертең, ертең келсе – арғы күні малыңыздың тең жар-
тысынан көбін арғы бетке айдап жіберіңіз. Гоминдан үкіметі 
тым арыда, бер жағында ұйғыр, қазақ, дүңгендер жүр сай-
рандап. Құ лан ды да ғы қыстағыңызға өте қораш малмен кө-
ші ңіз. Та ңа тар жылқыларды айдап асудан өтті-ау деген кезде 
«барымта» деп айғайды салып, милиция шақыртыңыз. Ал, 
қал ға нын ала берсін. Арғы бетке қазір өтуге болмайтын се-
бе бі, мені – тосасыз. Бұл бетте маған орын жоқ, тіпті арғы 
беттен де қоныс таба алмаспын... 

О м а р . Сонда қайда барып күн көресің? Жел қуалаған 
қаңбақтай қаңғи бересің бе?

Е р к і н (ойланып). Мен... Мен Қытай арқылы Таиланд 
же тіп, сол жерден кемеге мініп, Қызыл теңіз арқылы өзі ңіз-
дің арман қылған Мекке-Мəдинеге, одан ары Түркияға өтіп 
кетпек ойым бар. Тіпті, онда жағдайсыз болған күннің өзін-
де – Ауған түсем. Бəрі де мұсылман елі. Тілдерін білемін. 
Ба лық қа су қорқыныш па екен. 

О м а р  (армандай). Əттең, сол Меккені жалғыз-ақ рет 
кө ріп жан тапсырсақ арман не. 

Е р к і н . Түбінде əлемді билейтін коммунистер болуы 
мүм кін. Салып ұрып күні ертең Қытайға да жетер. 

О м а р  (күрсініп). Қайда барсақ та, Қорқыттың көрі бол-
ды-ау. Түптің түбінде сол Қытайыңнан бері қайта қашып 
жүр   ме  лік. 



210

Е р к і н . Ол да мүмкін... 
О м а р  (мұңмен). Ендеше, жылы орнымыздан несіне 

қоз  ға ла мыз?
Е р к і н . Ажарыңыз сынық қой, əке... 
О м а р . Бұл дү ние де бүп-бүтін болып тұрған не бар, 

ұлым. Бақыт деген құс егер бар болса, бір қанаты сынық 
шы ғар. Апыр-ай, айналдырған аз жылда дүние осыншалық 
шырқ айналарын кім ойлаған, кім болжаған. Кең өріс, жылы 
қо ныс туған жер отқа күйген терідей болды-ау. 

Е р к і н . Халық та сəби секілді, шымшысаң жылайды, 
тер бет сең уанады. Ура! – дейді де ұра береді. Алданар, қатты 
алданар... 

О м а р . Қара жерге қар жауса қақ тұрушы ма еді. Ал, 
түн нің бір уағы болды, қырға шығып бой жеңілдетіп қайт. 

Еркін орнынан созалаңдап əрең тұрады. 

О м а р . Ұлым-ау, екі жастың біріне келмей бөксе басты 
болып қалғансың ба? 

Е р к і н . Қайтейін, əке, заманның гүрзісі оңбай ұрған 
шы ғар... 

(Далаға шығады. Киіз үй ішіне дастарқан жасала бас-
тайды. Еркін желге қарсы қарап, ойлана жалғыз тұр. Өз-
өзі нен сөйлеп). Əлемде мəңгілік не бар екен, шіркін. Əй, жоқ-
ау. Баяғыда əр зат өз атымен аталушы еді. Айды ай, күнді 
күн, жақсыны жақсы, жаманды жаман, кедейді кедей, байды 
бай дейтін едік. Ал, қазір ше? Тіпті, бара-бара қазақты қазақ 
демей, совет халқы дейтін боламыз-ау. Уа, ба ла лы ғым ның 
базары болған Ақ жайлау, қайда жүрсем де жебеп, қолдай 
гөр. Күз де жақындаған екен, жаурай бастадым... 

Осы шақта Оспанның оқыс даусы естіледі. 

О с п а н . Ереке, жаурап қалдыңыз-ау. 
Е р к і н  (селк етіп). Е, сен бе едің?
О с п а н . Өзіммін ғой, Ереке! 
Е р к і н  (нəумез). Бұл не жүріс түзге отырғаныма дейін 

аңды деген нұсқау алып па едің. 



211

О с п а н . Ереке, менің келгеніме біраз уақыт болды. 
Ойы ңыз ды бөле алмадым. Бəйбіше тамақ суып қалды, деп 
ша қы рып жатыр. 

Е р к і н  (өзіне-өзі). Таңатар болмасын... 
О с п а н . Солар, Ереке, солар келген. 
Е р к і н  (таңғала). Соларың кім?
О с п а н . Түнделетіп келген Таңатар дегенім ғой. 

Аттың дүбірі естіледі. 

Е р к і н  (өзіне). Апыр-ау, бұл иттің адамның ойын оқи-
тын сиқыры бар ма? (Естірте). Арғы беттен Таңатар келді 
де ге ні ңе жол болсын. Шекарадан құс болып ұшып өте ме?

О с п а н . Таңатардың осы мезгілде бір соғып қайтар əде-
ті бар. Ол – адам емес, сайтан. Əкесінің келгенін ал ты ба қан-
ның əуресімен жүрген Дархан білмейді-ау, жазған. 

Е р к і н . Ендеше, ол білуге тиісті де емес. Осы ауыл да-
ғы ендігі естияр өзіңсің, оқып алуың керек. Семейдегі те мір-
жол шы лар дың курсына барасың ба?

О с п а н  (қуанып). Барамын, Ереке, барамын. 
Е р к і н . Ендеше, ертең бірге аттанамыз. 
О с п а н . Жақсылығыңды жалғанда ұмытпаспын. 

Киіз үйге кіргенде, төрде Таңатар отырғанын көреді. 

Е р к і н . Ассалаумағалейкүм, Тау ата! Қалай, ат-көлік 
аман келдіңіз бе?

Т а ң а т а р . Уағалайкүмсалам, балам. (Үңіле қарап). Жү-
деу сің ғой. 

Е р к і н . Жүдетті ғой, ақсақал. (Сəл үнсіздік. Тамақ же-
лі не ді). Ақсақал, арғы беттің жаңалығын айтпадыңыз ғой. 

Т а ң а т а р . Арғы бетте тыныштық, шырағым. Желісі 
үзі ліп, жел бауы қиылмаған мамырстан өмір. Етегін жел кө -
те ріп, еңкейіп шапқан қазақтар, тұнығы шайқалмаған ес кі-
лік те міз. Қашанға барарын кім білсін, əйтеуір, қазір қой үс-
ті не бозторғай жұмыртқалаған заман. 

О с п а н . Апыр-ай, ə... 
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Т а ң а т а р . Ол жақтың да өз Оспаны бар. Ауылнай бо-
лып, атқа мінгенің құтты болсын, қарағым. 

О с п а н . Рақмет, ақсақал. Сіздер де естіп қалғансыздар 
ма? Жақсылық жатпайды-ау. 

О м а р  (сəл кекесінмен). «Ауылдағының аузы сасық», – 
деп баяғыда бағаламаппыз. Бұл жігіттің ақ дегені алғыс, қара 
де ге ні қарғыс қазір. Қойнында Кеңес өкіметінің тайдың тұя-
ғын дай мөрі бар. Тек ұзағынан сүйіндірсін. 

О с п а н . Аумин, айтқаныңыз келсін, Омеке. Егер арғы 
бетке аман-есен өтіп алса, мына отырған Омекеңдер мен 
Ере кең дер құмырсқадай қаптаған қытайыңыздың өзіне би-
лік жүргізбей ме... 

Е р к і н  (өзіне-өзі) Мынау іремей сойып отыр. Өте қа уіп-
ті адам. Қайдан біліп алған. Сақтану керек екен... 

О с п а н . Не нəрсеге де сақтық керек қой... 
Е р к і н  (селк етіп). А, не дедің?
О с п а н . Ақсақалға айтамын, не нəрсеге де сақтық керек 

қой. Қазір дүниенің күйіп тұрған уақыты, «Бергі бетке өт-
сін» деген рұқсат қағазыңыз бар ма?

Т а ң а т а р  (ақыра). Əй, суырдың айғырындай аң қит та-
ған неме, мені тергейтін күш қайдан бітті саған? Əкең екі 
итке ас бөліп бере алмайтын ынжық еді. «Шабаннан желмес, 
сараңнан бермес туады» деген сөз рас болғаны да. Балта са-
бынан озар деймісің, тəңірім. 

Е р к і н . Сабыр, сабыр сақтаңыздар. 
Т а ң а т а р  (қынынан жұлып алған пышағын Оспанға 

ұсы на ды). Мə, ет кес, өзіңе жұмсалмай тұрғанында. Жоқ-ау, 
осы ауылдың абызы осы секілді. Үйге кіргеннен бері аузы 
өрге шыққан өгіздің көтеніндей бүлкілдеп, бір тыным тап-
сашы. 

Отырғандар ду күледі. 

О с п а н  (ыржалақтап). Тіліңіз тотияйын-ау, Тау ата. 
Сіз ге дауа жоқ. Рақия бəйбішенің де өзіңіз жоқтан бері ра-
қат та на күлгені осы шығар. Сағынады ғой, сағынады... 
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Рақия қызара ұялады. 

Р а қ и я . Қыртты езген жеңеді, езгенді Құдайдан безген 
же ңе ді деген осы-ау. 

Е р к і н  (өзіне-өзі). Бұл тағы да бірдемені бықсытты... 
О с п а н . Ал, ет кеселік. Баяғыда біреу:

Ел арқанын көп тарттым,
Кəне, қолымның жарасы. 
Ел бақырын көп астым,
Кəне, қолымның қарасы, – 

Сол айтқандайын, ауылнай болсақ та, ет кесуге арланбай-
мыз. 

Жаппай тамақ ішу басталады. 

О с п а н . Апыр-ау, адам адамға ұқсай береді екен-ау, ə. 
Кіш ке не кезімізде асық ойнап жүріп Тəкеңнің ұлы Дархан 
мен Еркін мырзаны бір-бірінен ажырата алмай ауыстырып 
ала беруші едік. Енді қарап отырсам, Ерекең Тау атамыздың 
аузынан түсе қалғандай... ғажап!

Е р к і н (өзіне-өзі). Мынау тағы да өзгені көздеп, мені 
атты. 

Т а ң а т а р . Еркін шырақ, қаладан шыққаныңа көп бол-
ды ма? Біздің ұлды көре алдың ба?

Е р к і н . Көпір салып жүрген жерінде бір-екі рет жо лық-
тыр дым. 

О с п а н . Сол көпір қопарылды, көп адам қырылды деп 
еді... 

Т а ң а т а р . Не дейді?!
Е р к і н . Іріген ауыздан шіріген сөз шығады, ақсақал, 

Дар хан аман-есен, сеніңіз маған. 
Т а ң а т а р . Қайда жүрсе де, аман жүрсін. Маған өкпелі 

шы ғар. Қайтейін... 
О с п а н . Орыстан қатын алып кетпесе, келер... 
Т а ң а т а р . Оттай бердің-ау, Оспан. 
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О с п а н . Асылдың астары да асыл болса жарасар де ге-
нім ғой... 

О м а р . Əй, аузың қышып бара жатса, алтыбақанға бар-
шы. Əлгі біздің қыздарға айт, үйге қайтсын. 

О с п а н  (аузын сүртіп). Мақұл, ақсақал. Қайтарайын 
үйге. Əңгімелеріңізге кедергі болмайын... 

Шығып кетеді. 

Е р к і н . Уһ, ішкенімізді ірің, жегенімізді желім қылды-
ау. Мұндай көк езуді көрсемші. 

О м а р . Қайтесің, заман осылардікі. 
Е р к і н . Тау ата, қалғып кеткенсіз бе?
Т а ң а т а р . Түні бойы жол жүріп, шаршағандікі шығар... 
Е р к і н . Ұзын арқан, кең тұсаудың заманы емес, Ос пан-

ның оттаубайы талай уақытымызды ұрлады негізгі əң гі ме ге 
көшелік. Біз арғы бетке өтпек ойдамыз. Қы та йы ңыз дың қол-
ты ғы на сыяр ма едік?

Т а ң а т а р . Түбін қайдам, қазір тыныш, дедім ғой шы-
рақ. Мұнда да қырып-жойып, өртеп-өлтіріп жатқан ешкімді 
көр ме дік қой. Астарыңнан су шықты ма? 

Е р к і н . Совет өкіметі тігерге тұяқ, саларға сырмақ қал-
дыр май сыпырып алайын деп жатыр. Ендеше, əкемнің ма-
лын арғы бетке айдап кетіңіз, соңынан өзі де барады. Бүгін 
түн еру болып, ертең түн жолға қайта шығыңыз. Ешкімге кө-
рін бей сіз. 

Т а ң а т а р . Күні бойы дүзге шықпай қалай отырамын. 
Жас балаша тосасыңдар ма? Мен бой тасалағанмен, Ар да кү-
рең ді соймайсыңдар ғой. 

О м а р . Ардакүреңді жабулап тастаймыз. Оған қам жеме. 
Бүгін түн аттанып кетуге шыдас бермес, демалсын деп отыр-
мыз. 

Т а ң а т а р . Бəрін өздерің пішіп, кесіп қойған екен сің-
дер, Құдайдың басқа салғаны шығар. Ардакүрең екеу міз ден 
қасиет кеткені де. Мен бір алжыған арыстан болдым, елге 
қарар бетім жоқ, тек Дарханыма ғұмыр берсін. Тү ті нім ді 
өшір ме се болды. 
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Е р к і н . Семейге барған соң сəлеміңізді айтармын. Ал, 
қа зір демалыңыз. 

Бəрі дүркірей орындарынан тұрады. Омар мен Еркін шет-
ке рі рек шығады. 

О м а р . Таңатар айнып қалмаса, ісіміз оңға басайын деп 
тұр, ұлым. Қалаға қайтам дейсің, аңдыған жау бар, сақ бол. 
Се не рім де, соңыңнан ерерім де, сенсің. Көзімнің қа ра шы-
ғын дай көруші едім... 

Е р к і н . Сауысқан балапанына: «Сақ бол, балам, екі шо-
қып бір қара», – дегенде, баласы айтыпты: «Жоқ, əке, мен 
екі шоқып бір қарамаймын, бір шоқып екі қараймын» деп... 
(Сəл үнсіздіктен соң). Аздаған алтын-күмісіңіз болушы еді, 
ол қайда?.. 

О м а р . Сен де қайдағыны сұрайды екенсің. Құ лан  ды да-
ғы қыстақта жатыр да... Алтын-күміс тас емес пе, тəйірі... 

Е р к і н . Жоқ, əке, қазір малдың басы керек жоқ, сол 
алтын-күміс тас керек. 

О м а р . Сенің де жиған-тергенің бар шығар?.. 
Е р к і н . Менікі қағаз ғана. Қағаз болғанда Николай мен 

Керенскийдің қағаз ақшасы, ол от тамызуға ғана жарайды. 
Жаңа үкіметтің айлығы – шайлығымнан асып көрген емес. 

О м а р . Сенгенің əкең екен ғой... Мені емес, бай лы ғым-
ды қорғауға келгеннен саумысың. 

Е р к і н . Ол да рас, əке. Айран сұрай келіп, шелегімізді 
жасырайын ба. 

О м а р . Дегенмен, қатты болып кетіпсің. 
Е р к і н . Жұмсақ едік, заманның қазаны қатты қайнап 

қа тайт ты. Несі бар, қуа алмадық, қашып көрелік. 

Үшінші көрініс

Алтыбақанның басы. Қыздар мен жігіттер. Ойын-күлкі. 
Ал ты ба қан ның бір басында – Гүлия, келесі басында – Дар-
хан. Қамбар мен Дүрия тербетіп тұр. Гүлия əн салады:
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Бақалы, балдырғанды көл аман бол, 
Балталы, бағаналы ел аман бол. 
Туған жер, енді есен бол-ай... 

Д а у ы с . Байдың қыздарын сонша ардақтағаны несі... 
– Теңдік бізге емес, осыларға тиген-ау. 
– Немене əкесі бай деп, баласын жазғырамыз ба. 
– Олар да біз секілді жас, ойнап-күлгісі келеді. 
– Құдай біледі, осы екі қызды Дархан мен Қамбар алып 

қашқалы жүр. 
(Алтыбақан тоқталады).
– Қамбар əн айтсын. 
– Иə, əн айт, Қамбар. 

Қамбар қолынан тастамайтын қамшысын сарт еткізіп, 
керги басып ортаға шығады. 

Қ а м б а р . Əперіңдер домбырамды. (Бір тізерлей оты-
рып, шырқай жөнеледі). Бісміллə, бастадым. Бұқар жырау 
ба бам ның аруағы жебей гөр. 

Айналасын жер тұтқан,
Айды батпас демеңіз. 
Айнала ішсе таусылмас,
Көл суалмас демеңіз. 
Құрсағы құшақ байлардан,
Дəулет таймас демеңіз. 
Жарлыны жарлы демеңіз,
Жарлы байға теңеліп,
Жайлауға көшпес демеңіз. 
Жалғызды жалғыз демеңіз,
Жалғыз көпке теңеліп,
Бір майданда соғысып,
Кегін алмас демеңіз. 
Қу таяқты кедейге,
Дəулет бітпес демеңіз, оу-оу, демеңіз. 
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Тұс-тұстан қошеметтеген дауыстар естіледі. Дархан ор-
та ға шығады. 

Д а р х а н . Менің Қамбар секілді өнерім жоқ. Қара нар-
дай қара күшіме сенген адаммын. Пролетариатпын. Сон дық-
тан сендерге бір ауыз тілек айтқым келеді. Қазір бүкіл қа зақ 
даласы Түрксіб деп, ұран тастап, жер дүниені жаң ғыр тып 
жатыр. 

(Осы кезде қатты дүмпу естіледі. Жұрт тына қалған). 
Сенбесеңдер, əне, қара тасты қақ айырған сол түрк сіб ші лер 
қойған дəрінің үні. Шойын жол салу құрылысы Шарға же-
тіп, Аякөзге жақындап қалды. Бəріңді сол жол құ ры лы сы на 
шақырамын. 

Д а у ы с т а р . Барамыз. Оны да көреміз. Тек жүргенше 
жер қазалық. 

Оспан келеді. 

О с п а н . Бұл не айқай. Жын ойнақты доғарыңдар демеп 
пе едім. Бастап жүрген сенсің, Қамбар. Жылқы күзетіп жүр 
ме десем, қыздарды күзетіп жүр екенсің ғой! Мұның бар лы-
ғы ескіліктің қалдығы. 

Қ а м б а р . Ненің қалдығы?.. 
О с п а н . Феодалдың қалдығы. Өзің комсомолсың, ак-

тиб сің, істеп жүргенің мынау. Құдай ұйықтап жатқанда сай-
тан ойына келгенін істейді деп, үндемегенге үдей соғып ба-
ра сың дар. 

Жастар үрпиісіп қалады. Қыздар тарай бастайды. 

Қ а м б а р . Айғырсыма, Оспан. Ұлттық ойынға тыйым 
салатын сен кім едің? 

О с п а н  (жақындай түсіп). Менің кім екенімді білмей 
жүр ме едің? Мен – Советпін, өкіметтің оң көзімін... 

Қ а м б а р  (мысқылдай). Үкіметтің оң көзі бола ал мас-
сың... 

О с п а н  (шірене). Неге? Неге оң көзі бола алмаймын, а? 
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Қ а м б а р . Өйткені... Сенің оң көзің жоқ... Сол жақ көзі 
де сең дауым жоқ. 

Оспан тұра ұмтылады. 

О с п а н . Əй, əкеңді... Кегіңді, кем-кетігімді санап ала-
йын деген екенсің. 

Қ а м б а р  (қарсы ұмтылып). Ендеше, қалған көзіңді 
мен ағызып жіберейін. 

Араға Дархан түседі. 

Д а р х а н . Қойыңдар, қоразданбай! Сендерді де бір ауыл-
дың білдей азаматтары дейді-ау. Ел-жұрттан ұят емес пе? 

О с п а н . Ым-жымдарың бір екен, білдік. Ендігі ісім сен-
дермен болсын. 

Қ а м б а р . Мен де тостым сенен келген кереметті. 

Оспан кете береді. 

О с п а н  (өзіне-өзі). Бұл екеуі тірі тұрғанда маған күн 
жоқ екен. Жаным тірі болса, жалғыз жанарыммен-ақ жа ға ла-
рың нан алып өтермін. Мұрын болмаса, бірін-бірі шұқитын 
екі көздің керегі бар ма адамға? Жалғыздық – əрі сақ, əрі 
мық ты лық. 

Д а р х а н . Сенікі де жөн емес, Қамбар. Майыптықты 
Құ дай дан тілеп алған жоқ қой, намысына найза бойлатқаның 
не?

Қ а м б а р  (қамшысымен қонышын ұрып). Ендеше, мен 
де шұқып алған жоқпын. Көзінің құнын Омардан дауласын. 
Ел басқарады, жас өкіметтің жанашыры болады екен десек, 
бай үйінің қазан-ошағын қориды ғой. Көп сөзді қайтеміз, 
егіз қызбен уағдаласып қойдым. Ел аяғы басылған соң өзен 
жа ға сын да ғы тоғайға келеді. Кеттік. 

Тоғай. Етектері жер сызып, шəлі бүркенген екі қыз келе 
жатады. 
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Қ а м б а р . Армысыңдар, арулар!

Тасадан Қамбар мен Дархан шыға келеді. 

Д ү р и я . Туу, жүрегімізді жарып жібере жаздадыңыз ғой. 
Қ а м б а р . Сендер келмей қала ма деп, алаңдап тұр едік. 

Екі қыз оқыс дауыстап шошып қалады. 

Д ү р и я  (наздана). Уəде – құдай сөзі, Қамбаш. Семей-
ден ағамыз келгеннен бері бізге еркіндік тиіп тұр. 

Қ а м б а р . Ау, бұл не тұрыс, іске кіріспейміз бе? 
Д ү р и я  (күліп). Қайдағы іске? 
Қ а м б а р . Менің сізде аздаған шаруам бар еді... Жүр, 

айналайын, əкеңнің жылқысын бірігіп күзетелік. 

Дүрияның қолтығынан жетелеп, оңаша əкетеді. Дархан 
мен Гүлия біразға дейін үнсіз тұрады. Қыз өте ұяң. 

Д а р х а н . Гүлия қалқам... (Паузадан соң). Кеше ғана тұ-
лы мың желбіреп: «Аға ат ұстап берші», – деп, жүгіріп жүр-
ген бала едің, енді, міне... айналдырған бес жылдың ішінде 
шаш бауың сылдырлаған ару болыпсың... 

Г ү л и я . Жас өспеуші ме еді, жарлы байымаушы ма еді, 
аға... Сіз де өзгергенсіз... 

Гүлияның қолынан ұстайды. 

Д а р х а н . Осылайша қол ұстасып мың жыл тұрсам – не 
арман. 

Г ү л и я . Жер басып жүрген соң тұрғаннан гөрі, ертеңгі 
атар таң, шығар күнге ұмтылған мақсұт-ау. 

Д а р х а н . Мен сені... 
Г ү л и я  (жігіттің бауырына тығылып). Мен де сізді, 

Дархан аға... 

Жас балаша өксіп жылайды. 
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Д а р х а н  (ойланып). Сенен басқа кімім бар, қалқам. 
Г ү л и я . Тəңірім, ұзағынан сүйіндірсін. Жалғыздық құ-

дай ға ғана жарасады. 
Д а р х а н . Бұған дейін сыңар қанат құс секілді едім. 

Айт қан серттен айнымайық деп анттаспалық, бірақ... екі та-
лай күн туса, тағдырдың тезіне шыдай аламыз ба? 

Г ү л и я . Мен сізді арғы дүниеден де іздеп тауып ала мын, 
аға. Білем, əке-шешем батасын бермес, батасыз-ақ ба ғы на 
ұм тыл ған қазақ қызының алды-арты мен бе екенмін. Мен бір 
боз дап жүрген ботаңызбын, жетелеңіз, ердім соңыңыздан... 

Осы кезде қатты дүмпу естіледі. Қыз шошына жігітке жа-
бысады. 

Д а р х а н . Қорықпа, Гүлия. Бұл – түрксібшілердің дау-
сы. Ертең, үйіріме барып мен де қосылармын. 

Г ү л и я  (таңдана). Сонда қалай, мені тастап тағы да ат-
танып кетесіз бе?

Д а р х а н . Мен – жұмысшымын, қалқам. Бар бай лы-
ғым – екі қолым. Түпкілікті орналасып алған соң, сені алып 
кетуге келемін. Тек ықыласыңды бер. 

Г ү л и я . Мен қандай сынағыңызға да əзірмін, аға. 

Осы кезде Оспан келеді. 

О с п а н . Пай-пай, жарасып, табысып... тұруларын-ай... 
Тай іздеп жүріп, бай іздеген қызға жолықтым, – депті ғой 
біреу. (Гүлияға). Жүр, əкең шақырып жатыр. 

Г ү л и я . Шабармандықтан шаршадыңыз-ау, Оспан аға. 
Д а р х а н . Тіліңді тарта сөйле, ауылнай. 
О с п а н . Білегі мықты бірді жығады, Дархан. Күш көр-

се те сөйлейтін заман, қош-қошын айтқан Гүлияға қашаннан 
бері иелік жасап едің?

Д а р х а н . Біз тіл табысқан, мəңгілік ұғысқан жандар-
мыз. Байдың асын байғұс қызғанады деп, сенің қимаң неге 
қышиды, соған таңым бар. 
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О с п а н . Білмейді екенсің – білдірейін. Гүлия – менің 
боданым. Оң көзімді қамшымен тартып жіберіп ағызғанда, 
Омар бай қарымтасына егіз қызымның бірін ал деген уəдесі 
бар. Заманым туды, ендеше, сол өтеуімді алсам несі айып, 
несі шам. 

Д а р х а н . Гүлия Омардың да, сенің де қол жаулығың 
бола алмайды. Барымтаға – қарымтаның дəурені өткен. 

Г ү л и я  (үні дірілдеп). Ағалар, бір басымды дауға сал-
ма ңыз дар. Ол – жігіттіктеріңізге сын. Анығын естігілеріңіз 
келсе, мен ескінің етек бастылығына да, жаңаның қо ше ме-
ті не де көне қоймаспын. Жүрегім кімді қалады – соның же-
те гін де мін. Оспан аға, сіз ренжімеңіз, қарақан басыңызды 
сый лай мын, аға, деуден басқа айтарым жоқ. Мен... мен... қо-
лым ды Дархан ағаға создым. Шешімім – осы. 

Гүлия кете береді. Екі жігіт те қыздың соңынан қарап 
қалған. 

О с п а н . Бала кезімізде бай лақтырған сүйекке таласушы 
едік, енді қызы үшін қызыл шеке болып тұрмыз (Монтанси). 
Сенің атың бəйгеден келе берді-ау, Дархан. Қыз ған бай мын. 
Қояйық осымен дау-шарды. Міне қолым, қондырған құ сың 
құт ты болсын. 

Д а р х а н  (риза боп). Ə бəсе, жөнімізге көшелік. Не жет-
пей ді осы бізге. 

О с п а н . Ертең Ерекеңе еріп Семейге оқуға ат тан бақ-
пын. Көріскенше күн жақсы болсын. Кездесерміз.

Д а р х а н . Жолың болсын. Кездесерміз... 

Жер қопарған дүмпу естіледі. 

Төртінші көрініс

Күз. Омар бай жалғыз аяңдап келе жатады. 

О м а р  (күбірлеп). Ертең кəмпеске. Бүкіл ата-баба тір лі-
гі нің ең соңғы күні. Семейдегі ұлдан да хабар-ошар болмай 
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кет ті. Иə, Омар, «Құлан қай жерде семірсе қан-жыны сонда 
тө гі леді», – деген сөз рас-ау. Бұл қазақтың білмей айтқан сөзі 
бар ма... (Кеудесін уқалап). Жүрегім шанша берді-ау...

Тас үстіне отырады. Осы кезде жылқышы жігіт келеді. 

Қ а м б а р . Ассалаумағалейкум! 
О м а р . Е, сен бе едің, Қамбар... 
Қ а м б а р . Ақсақал, неғып жаяулап жүрсіз? Нө кер ле рі-

ңіз де жоқ... 
О м а р . Кешегі қамалаған шіркін тауықтар, бүгінде аба-

ла ған итке айналды... 
Қ а м б а р . Жүзіңіз сынық қой, Омеке. (Өзіне). Жо-жоқ, 

бұл баяғы байекең емес... 
О м а р . (естімегендей). Шырағым, жасың нешеде осы 

се нің?
Қ а м б а р . Отыздамын, ақсақал. 
О м а р . Үйленген жоқсың. Неге? 
Қ а м б а р . Неге екенін менен гөрі өзіңіз жақсы білесіз. 
О м а р . Ə, солай екен-ау... Бірақ саған жасаған жа  ман ды-

ғым жоқ еді. 
Қ а м б а р . Жасаған жақсылығыңыз да жоқ еді... деп кі-

нə лас пай-ақ қояйын. Сіз бен біздің кімнің есесі кімге кет ке-
нін түгендейтін жер бұл емес шығар. 

О м а р . Алдыңдағы жылқыдан таңдағаныңды ұстап мін. 
Қ а м б а р . Бұл не, ақсақал, ойыныңыз ба, шыныңыз ба?.. 
О м а р . Шыным. Ертең қыл құйрық қалдырмай бө ліс ке 

салады. 
Қ а м б а р . Өзіңіз қайда бет түзедіңіз... 
О м а р . Құлындыдағы қыстақты болжап қайтайын деп... 
Қ а м б а р . Ой, онда бармай-ақ қойыңыз. Түрксібшілер 

жа тақ қа айналдырып алыпты. 
О м а р  (жүрегін басып, демігіп). А-а, со-о-лай ма... 
Қ а м б а р  (сасқалақтап). Ақсақал, ақсақал, не болды 

сізге?.. 

Омардың түймесін ағытады. 
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О м а р  (ауыр дем алып). Рақмет, шырағым. Осындай жі-
гіт екенсің-ау. 

Қ а м б а р . Иə, баяғыдан осындаймын, Омеке... 
О м а р . Рас, осындай екенсің... байқасамшы... 
Қ а м б а р . Сіздер биіктесіздер ғой, кішкентай адамдар-

ды көздеріңізге іле бермейсіздер. 
О м а р . Ол рас, шырағым. Биікте жүргенге көріну үшін 

өз де рің де биікке ұмтылуды білмейсіңдер. Мал баққанның 
бар лы ғы мал болып кетсін дегенді қай пайғамбар айтқан 
екен. Біржан сал мен Ақан сері де жалғыз атты кедей емес 
пе еді. 

Қ а м б а р . Олардың жөні бір басқа... Жүз жылда жал-
ғыз-ақ рет туатын бекзаттар ғой. Сіз жылқыңызды баққан он 
жыл ішін де алғаш рет аттан түсіп, жақын келіп əң гі ме лес ті-
ңіз. Сон дық тан да, нағыз кім екенімді біле бермедіңіз. 

О м а р  (өзіне-өзі). Апыр-ай, мына жігітті баяғыда бау лап, 
ба уы ры ма алу керек еді. (Естіртіп). Жарығым, мен са ған үл-
кен іс тапсырайын деп отырмын. Кəмсомолға өтіп, бел сен ді 
болып жүргеніңді біле тұра, азаматтығыңа сенім арт тым. 

Қ а м б а р . Айтыңыз. Қасқалдақтың қаны, адамның 
жаны емес шығар. 

О м а р . Тым биікке шыққанның сол биіктен құлауы да 
оңай ғой. «Қанатыңмен ұшқанда, құйрығыңды да ұмыт па», – 
деген қазекемнің сөзін ескере бермеппіз. Енді, міне... ел дің 
еркесі едік, көзге шыққан сүйел болдық. Байысам ақы лым-
мен, шаруақойлығыммен байыдым, ешкімнен тартып ал ған 
жоқпын. Сол табан ет, маңдай термен келген малдан қо тыр 
тай бұйырайын деп тұр. 

Қ а м б а р . Бірсыпырасын арғы бет асырып жі бер ме ді ңіз 
бе... 

О м а р . Ол жаққа тұяғым іліне ме, ілінбей ме? Бəрі де 
бұй рық қа байланысты. Құландыдағы үйдің астында азын-
ау лақ асыл тас бар еді. Жертөледе тығулы жатыр. Түрк сіб-
ші лер дің қайласы əзірге тие қойған жоқ шығар. Терезе жақ 
ір ге ден сана да, бесінші тақтайды қопар... 

Қ а м б а р . Мақұл, ақсақал, сөзбұйдаға салып қайтеміз, 
əке ліп берейін. Онда тұрған не бар. 
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О м а р  (қуанып). Əй, бəрекелді, тусаң ту. Ер екенсің. 
Осы кезде оқыс дауыс естіледі. 
О с п а н . Іздеп шыққан байымыздың өзі жол торып жүр 

екен. Мəледес. 
О м а р . Ə-ə, сен екенсің ғой, Оспан. Оқу өтіп кеткен бе, 

сə лем неге бермейсің?
О с п а н . Сəлем алып үйреніп қалған құлағың қышып 

тұр-ау, пəмешигім. Енді сен бересің сəлемді. Қане, «ас са лау-
ма ға лей күм, Осеке», – деп қолыңды қусыр. Бір! Екі!

Тапаншасын суырады. 

С о б о л е в . Қойыңыз, ондай əпербақандықты. (Омар-
ға). Ақсақал, жүріңіз ауылға. Конфискелеуге шыққан комис-
сия мүшелеріміз. 

О м а р . Жөн-жөн. Іздегендерің мен емес, мал болса, əне 
жатыр ғой, алдарыңа сал да айдап кет. 

О с п а н . Сен өйтіп түлкі бұлаңға салма. Анау жатқан 
жыл  қы ла рың ның бестен бірі ғана. Қалғаны арғы бетте. Қо-
лын байлап, ат құйрығына таңбасақ, қашып кетеді. 

С о б о л е в  (қазақша). Асықпаңыз. (Қамбарға). Сен кім-
сің?

Қ а м б а р . Омекеңнің жылқышысымын. 
С о б о л е в . Жылқыларды ауылға айда. Атың кім?
Қ а м б а р . Қамбар. 
О с п а н . Жаман иттің атын бөрі басар қояды деп... Бұл 

өзі Омардың қызынан дəмелі жігіт. 
Қ а м б а р  (ашуланып). Суырдың айғырындай аңқиттама. 
О с п а н . Тарт тіліңді, қаңғыбас!
Қ а м б а р  (ұмтылып). Əй, əкеңнің... 

Соболев араға түседі. 

С о б о л е в . Доғарыңдар! Бұл не бассыздық. (Оспанға). 
Жі гі тім, үлкен істі бүлдіретін түрің бар, Аякөзге қайтасың-
ау деймін. 
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О с п а н . Мен ісполкомның решениесі бойынша келе жа-
тырмын. Сіз қайтара алмайсыз. 

О м а р  (Қамбарға сыбырлап). Құландыдағы шаруаны 
тə мам дап қайт. 

Омар байдың үйі. Милиционер жігіттер əр затты ті зім деп 
тіркеп жүр. Бай мен Соболев сөйлесіп отыр. Рақия бəй бі ше 
быж-тыж, əр затқа бір жабысады. 

Р а қ и я . Құдайым-ай, көрсетпегенің көп екен-ау. 
С о б о л е в . Сіздерден басқа байлар əлдеқашан кон фис-

ке ле ніп, жер аударылып кеткен. 
О м а р . Білемін. Игілік пен өлімнің ерте-кеші бар ма? 
С о б о л е в . Сізді конфискелеу үшін Семейден рұқсат 

қа ғаз керек болды. Балаңыз Еркінмен бір ауыз тілдеспей бас 
са лу ға жасқандық. Оның үстіне Еркінмен қызметтес болып 
едік. 

О м а р . Егер заңды орындамасаңдар түрмеге менен бұ-
рын қамалатындарыңды білемін... Шырағым қазақшаға су-
дай екенсің, қайдан үйреніп жүрсің? Татар емессің бе? 

С о б о л е в  (күліп). Қазақ арасында өскенмін, ақсақал. 
Егер түрмеге қамамай жер аударсақ, қай жақты қалар едіңіз? 

О м а р . Жердің бетінде жаман жер жоқ. Қай жақты нұс-
қа саң, сол жаққа кетеміз де. 

Р а қ и я . Сен қайда кетсең – сонда кет. Мен екі қы зым ды 
алып, Семейдегі төркініме барамын. Отыз жыл қас-қа ба ғы ңа 
қарадым. Малмен жусап, малмен бірге өрдім. Айыбымыз қа-
ты ны болғанымыз ба. Əкесі үшін баласы күй мей тін шы ғар. 

С о б о л е в . Шешей, байларды жер аударғанда семьясы 
да қалыс қала алмайды. 

Р а қ и я  (жылап). Бізге рұқсатыңды бер, шырағым. Мы-
наны тірідей қақтап жесең де, өзің біл. 

О м а р . Тағы да көк айылдығыңа бастың ба. Өкіметтің 
құ ры ғы нан емес, сенің көк долылығыңнан қорқушы едім. 

С о б о л е в . Жарайды. Бердім рұқсатымды. 
Р а қ и я . Өркенің өссін, балам. Қазаққа бергісіз бек ма-

тор жігіт екенсің. 
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Милиционер жігіттер ақ киізді ала бергенде, Омар орны-
нан атып тұрады. 

О м а р  (қалшылдап). Тимеңдер оған? Ақырет киіз ғой. 
Өл сем денемді орайды. Өкіл шырақ, тым болмағанда осыны 
қи маған. 

С о б о л е в . Қалдырыңдар. 

Оспан кіреді. Қолында қара тақтайы бар. 

О с п а н . Кəмпескеленген байдың мойнына қара тақта 
іліп, ауылды бір айналдырып шығарады, Омеке. Бүкіл ел 
«қара бет» деп бетіне түкіреді. (Тақтаны Омардың мойнына 
іле ді). Ақсақал-ау, өзіңізге қандай жарасады. Қарғы баулы ит 
се кіл ді сің... ха-ха... 

О м а р  (түтігіп). Əттең, екі көзіңді бірдей ағызып жі-
бер ме ге ні ме өкінемін де... 

О с п а н . Онда қарымтаға екі қызыңды бірдей берер едің... 
С о б о л е в . Алып тастаңыз. Бұл бейбастық. Асыра сіл-

теу ші лік. 
О с п а н . Осымен екінші рет байға жақтастыңыз. Айтпа-

ды демеңіз, жауапты өзіңіз бересіз. Мен білетін Омардың қу-
лы ғы на найза бойламайды. Босағаға байлап тастамадыңыз 
бар ғой, өкінесіз... Өкінесіз. 

Шығып кетеді. 

О м а р . Жігітім, жақсылығыңды жағым түскенше ұмыт-
пас пын. Түннің ортасы болды, жолдан шаршап келдің, жа-
тып дем ал. Көрпе-жастықты өздерің сыпырып алдыңдар... 

С о б о л е в . Рақмет, киімшең жата берем ғой. Үйренгеміз. 

Соболев жантайып жатады. Омар далаға шығады. Қам-
бар көрінеді. 

Қ а м б а р  (сыбырлап). Ақсақал, əлгі заттарды алып кел дім. 
О м а р  (сасқалақтап). Қоя тұр. Өзіңде болсын. 
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Қ а м б а р . Мұның маған керегі не?
О м а р . Əзірше жасыра тұр... Қара жорғаны ерттеп, ауыл 

сыр тында ұста. Мен қазір шығамын. Балаларыммен қош та-
са йын... 

Жарық сөнеді. Аттың дүбірі естіледі. Жарық қайта жан-
ған да, төбенің басында тұрған Омар мен Қамбарды көреміз. 

О м а р  (толқып). Қош, туған жер, өскен ел. Қош, алтын 
ай мақ, адырлы жерім! Əттең, енді бір бес-он жыл қы зы ғың-
ды көре алмадым-ау! 

Қ а м б а р  (өзіне-өзі). Апыр-ай, қабан шошқа өлгелі жат-
са да қорс еткенін қоймайды деген, тегі, рас екен-ау... 

О м а р . Əкел, əлгі алтын-күмістеріңді. (Қамбар берген 
дор ба ны қойнына тығады).

Ал, азаматым, заман сенікі. Бар да Түрксібке жұмысқа 
тұр. Қарағайдай қайлашы боласың... 

Қ а м б а р . Менің қолым қайла емес, құрық ұстауға жа-
ралған. 

О м а р . Ендеше, менімен бірге арғы бетке аттан. 
Қ а м б а р . Жоқ, ақсақал, əр таудың басын көксеген ар-

қар аштан өледі деген. Сүйегімнің бергі бетте қалғанын қа-
лай мын. 

О м а р . Өзің біл. Мен үшін отқа күйесің бе дегенім ғой. 
Ос пан соқыр қыр соңыңнан қалмас... Ал, қ-о-ш... (Мыл тық-
тың даусы естіледі. Ол оқтың иесі басына қойдың қар нын 
қап та ған белгісіз). Алла, Алла, – деп жүрегін басып құ лай-
ды Омар. Қамбар басын сүйейді. 

Қ а м б а р . Ақсақал-ай, еліңіздің дəмі жібермеді-ау!
О м а р  (əлсіреп). Міне, осымен ойхой дүние серуен са-

пары аяқталды. Тəңірім-ай, аспан аласарып, дүние шыр кө-
бе лек айналады-ай. Ақырет киізіне орашы мені. Бұйырғаны 
осы ғой. (Қойнындағы дорбаны суырады). Ал, сен ал, Қам-
бар. Жақсылығың мойныма қарыз болмасын. Мұны ал саң 
өмір бақи қор болмайсың. Мені арулап көм... Топырақ салт 
атты жігіт сенен бұйырды... Батамды берейін... 
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Қ а м б а р . Керек емес, ақсақал. Енді маған еш нəр се нің 
керегі жоқ... Бұған дейін керек болған. Кеш, өте кеш бер ді ңіз 
байлықты... 

О м а р  (əлсіреп, əрең). Дүриядан көңілің бары рас болса, 
алуың керек еді. Өкінерсің... Өкінерсің... Өзі-іммен... бірге 
көм... көм... көм... Кең дүние-ай, осыншама тар ма едің... 
Соң ғы айтарым: анаң да қара жер, атаң да қара жер... 

Жер-көкті дүрілдеткен жаңғырық естіледі. Жарық сө не ді. 
Гү лия мен Оспанның даусы ғана естіледі. 

О с п а н . Гүлияш, сенсіз маған өмір жоқ. Кетейік бұл 
жерден. Құлың болайын, өмір бойы алақаныма салып аялап 
өтейін. 

Г ү л и я . Атамаңыз, Оспан аға. Менің Дарханым бар. 
О с п а н . Сені қимаймын оған. Гүлия, мал керек пе, ал-

тын керек пе, менде барлығы бар. Тек сен ғана жетпейсің. 
Г ү л и я . Қинамаңыз, Оспан аға. Мен Дарханды сүйемін. 
О с п а н . Қор боласың-ау, жазған. Қадіріңді білмейді-ау. 

Жарық жанғанда, Гүлия мен Дүрияның қыр басында тұр-
ға нын көреміз. 

Д ү р и я  (ашуланып). Бүгін келеміз дегендері қайда... 
Құ дай күнімізді құрық ұстаған жылқышы мен қара жұ мыс-
шы ға қаратқан соң не жорық. Кедейдің кербездігінен сақ та 
деген осы да. 

Г ү л и я . Сыртынан ғайбаттама, Дүрия. Етектерінен ұс-
та ған өзіміз. Ешкім зорлаған жоқ. Қолдары тимей жатқан 
шығар. 

Д ү р и я . Жоқ-ау, тіпті, ханзададай кергіп, хабар-ошар-
сыз жатып алғандары жыныма тиеді. Əниіммен бірге қа ла-
ға барсақ, мынау деген оқыған азаматтардың маңдайынан 
шертіп жүріп, таңдар едік. 

Г ү л и я . Қайдағыны айтпашы. Жүрегім сезеді, сөз жоқ, 
бүгін келеді олар... 

(Қараң етіп біреу көрінеді). 
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– Əне келді. Солар. Дархан аға! 

Ұмтыла береді. Тасадан басына қойдың қарнын киген 
Бел гі сіз Гүлияны қапсыра құшақтайды да, пышақпен бетін 
ті ліп жіберіп, жоқ болады. Гүлия: «Аһ», – деп бетін басады. 
Дү рия шыңғырып жібереді. Рақия шығады. 

Р а қ и я . Не болды, ойбай!

Дархан мен Қамбар келеді. 

Г ү л и я . Ағатай-ай. (Құшағына ұмтылады). Аттың те-
рін аяйтындай не жазып едім сізге. Жазығым жақсы көр ге-
нім бе... Енді, міне... Сізге қарар бет қалмады... (Өксіп жы-
лайды).

Д а р х а н  (аймалап). Маған бетің емес, өзің керексің. Ақ 
дидарыңды аямай тілген қандай қатыгез екен. Ай тың дар шы!

Д ү р и я  (ол да жылап). Танымай қалдық... басы бітеу... 
Қ а м б а р . Мен оны бағана ғана бір жерден көр ген мін. 

Қуып жетіп қуырдақ жасайын!

Тұра жүгіреді. 

Д ү р и я  (жабысып). Барма! Сенің де бетіңді тіліп жі бе-
ре ді. 

Г ү л и я . Анау көрінген не, Дархан аға! Бейнебір жұл-
дыз дар секілді. 

Д а р х а н . Түрксібшілер жаққан от. 
Г ү л и я . Қандай əдемі! Енді сөнбей ме?
Д а р х а н . Сөнбейді, жаным. Сөнбейді. Сол оттың қуа-

ты мен поездар жүреді. 
Г ү л и я . Алғашқы поезға біз мінеміз. 
Д а р х а н . Иə, біз мінеміз. 
Г ү л и я . Жүріңіз, аға, жылынайық сол отқа. 

Қатарласа аяңдайды. 
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Р а қ и я . Бармайсыңдар. Бермеймін қызымды жалаң 
аяқ ке дей ге. Бермеймін. Құдайым-ай, оң жақтағы қы зым ды 
қай ла ұс та ған қайыршыға ұзататын болдым-ау... Қай да сың, 
Омар! Өлімісің, тірімісің, арыстаным!

Дүниені дүр сілкіндірген қопарылыс естіледі. 

ЕКІНШІ БӨЛІМ

Бірінші көрініс

Күмбез. Сол күмбезге кірпіш қалап жүрген Дархан шал-
ды көреміз. 

Д а р х а н . Жер бетіндегі адамдардың ең көбі – бұл əлем-
ге айғай-шусыз келіп-кететіндер. Бірақ, біздер жоқ. Жыл дар 
өтер, жер бетіне айқыш-ұйқыш сандаған темір жол салына-
ды. Ал, Түрксіб-сынды құрылысқа қазақтар қанша қа жыр-
қай рат жұмсағанын кім есептеп берер. 

Төбенің басына дорбасын арқалап, Дүрия көтеріліп келе 
жатады. 

Д ү р и я . Ей, қақбас, əлі тірі ме едің? (Отыра кетеді). 
Мен де сенемін. Екеумізді алмаған Құдайдың тамағы тоқ 
екен. (Екі стаканға су құяды). Əй, Қамбар, сен неғып ті зең ді 
бүк пей секиіп тұрсың. (Елес адамның қолынан тартады). 
Дар хан түрегеліп жүріп өледі... 

(Дархан тіксініп барып, Дүрияның жанына отырады).
– Кел, Қамбар, сенің қырық жыл болған қырғында өл мей 

аман оралғаның үшін алып қоялық. (Соғыстырып іше ді). 
Түу, Қамбар, шашың ағарып кетіпті ғой. (Елес адамды айма-
лап, еркелейді). Темір жолда істейтін жұмысшының бар лы-
ғын бронмен қалдырып жатқанда, сені алып кеткеніне өкі не-
мін... Содан баласыз қалдық... Айып етпе, мен сені адал күте 
алмадым. (Солқылдап жылайды).
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Тағы бір поезд өтеді. 

Д а р х а н . Оспандар қай вагонда кетіп барады екен. Бая-
ғы да қалай еді, баяғыда... 

Екінші көрініс

Құланды разъезі. Түрксіб темір жол құрылысының қа-
уырт жүріп жатқан шағы. Рельстер, шпалдар... Қол арба, 
зем біл, қайла ұстаған жұмысшы қазақтардың арпалысып, 
жұ мыс істеп жүргені көрінеді. Алыстан жатақ, вагон-үйлер 
мен маңдайына «Қабылдау пункті» деп жазылған үгіт үйі 
кө рі не ді. Түрксібшілердің топ ортасында Дархан, Қамбар, 
жау лы ғы ағараңдап Гүлия мен Дүрия жүреді. Қоңыраулы пə-
уес ке нің сылдыры естіледі. 

Т ү р к с і б ш і л е р : «Келе жатыр! Өкіл келе жатыр!» – 
деп даурығысады. 

Қ а м б а р . Тəңірім-ау, анау орыстың оң жағында отыр-
ған Оспан ғой. 

Д а р х а н . Өкіліміз Оспан болса, оңған екенбіз. 
Қ а м б а р . Семейдегі бір айлық курсты бітіріп, Ая көз де 

өкірген бастық деп естіп едім, рас болып шықты. 
Д ү р и я  (белін жазып). Ұрын түскелі келе жатқандай ші-

ре нуін-ай... Əй, Гүлия, ғашығыңды қарсы ал. (Сықылықтап 
кү леді).

Г ү л и я  (ренжіп). Қайдағыны айтады екенсің. 

Өкілдер келеді. Амандасады. 

С о б о л е в . Жұртты жинаңыздар, митинг өткіземіз. 
(Жұ мыс шы лар жиналады. Ортаға Соболев шығады). Жол-
дастар!

Халық қозғалып, гуілдеп кетеді. 

О с п а н . Тынышталыңыздар! Сөз тыңдасаңыздаршы. 
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С о б о л е в . Жолдастар! РСФСР Еңбек жəне Қорғаныс 
Со ве ті нің Түркістан-Сібір темір жолын салу туралы қа был-
да ған шешіміне енді бір айда, 3 декабрьде, бір жыл толады. 

А қ а й  ш а л . Мынау орыс емес, қазақша менен ары 
сайрайды. 

Жұрт күледі. 

О с п а н . Ақсақал, немене бала болып кеттіңіз бе?
С о б о л е в . Бұл жолдың басты мақсаты – Сібір жол-

дарын Ташкент, Орынбор магистралімен, ал Қазақстанды 
Сі бір, Орта Азия аймағымен жалғастыру. Кең-байтақ қазақ 
сахарасына жаңа заманның күре тамырын соқтыру. Елсіз не-
месе жартылай елсіз жерлерді басып өтетін темір жолға Со-
вет өкіметі 200 миллион сомдай қаржы бөліп отыр. 

А қ а й  ш а л . Құдай біледі, мынау орыс емес. 

Жеңіл күлкі. 

С о б о л е в . РСФСР Халық Комиссарлар Советінің ше-
ші мі бойынша Түрксіб құрылысына жəрдемдесу комитеті 
құ рыл ды. Мұндай комитет губерниялық жəне уездік атқару 
ко ми тет те рі нің жанынан да құрылды. Құланды бүгіннен бас-
тап станция болады, оның бастығы болып Оспан Құрымасов 
жол дас тағайындалады. 

Д а р х а н . Жолдас өкіл, тоқ етерін айтпайсыз ба. 
С о б о л е в . Тоқ етерін дейсіз бе? Партияның со циа лис-

тік индустрияландыруға бағыттаған ұлы ісін жүзеге асыру 
саясатын «тоқ еткізіп» айтып шығу ағаттық болады. 

Д а у ы с т а р . Айтсын. Айтсын. Тыңдалық. 
О с п а н . Əй, Дархан, аузың қышып бара жатса артынан 

сұра. 
С о б о л е в  (қолын көтеріп). Тынышталыңыздар, жол-

дастар! Жергілікті халықты, яғни қазақтардан өз жұ мыс шы, 
құ ры лыс шы ла рын, мамандар даярлайтын курстар Алматы 
мен Семейден ашылды. Соған жазылу керек. Мұнымен қа-
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тар «Қабылдау пункттерінің» беделін күшейтіп, ел-елге шы-
ғып темір жол жұмысына үгіттеу керек. 

Д а р х а н . Немене оқымасақ, күрек ұстай алмаймыз ба?
О с п а н . Сөзді бөлме. 

Соболев көзілдірігін алып, Дарханға тесіле қарайды. 

С о б о л е в . Мен сізді бір жерден көрген секілдімін. 
Д а р х а н  (қарсы жүріп). Жолдас Саша... 
О с п а н . Александр Александрович деп атаңыз... 
Д а р х а н . Жолдас Саша, осыдан алты ай бұрын Сіз бен 

біз дің басымыз бір жіпке байланбады ма. Ертіс үстіне са-
лын ған көпірдің тағдырын мына біздер шешпеп пе едік... 

С о б о л е в  (құшағын жая ұмтылып). Иə, иə... (Қарсы 
жү ріп). Иə, иə... Қалай ғана қара басып танымай қалдым. 
Дархан Таңатарұлы, қара күштің атасы, орыс-қазақты таң-
ғал дыр ған Қара нар. 

Дархан мен Соболев құшақтасады. 

О с п а н . Александр Александрович (шынжыр баулы са-
ға ты на қарап), жұрт күтіп қалды ғой... 

С о б о л е в  (Дарханды арқасынан қағып). Жолдастар, 
ке  ші рі ңіз дер, Дархан екеуміз ескі доспыз. Ертіс үстінен са-
лын ған көпірдің тағандарын су астына сүңгіп орнатқан осы – 
Қара нар. Қайран қаламын, қалай ғана тірі қалдың! Кір пі гің 
ғана қимылдап жатқанда ауылдағы ағайындарың ке ліп алып 
кетпеп пе еді... (тағы да құшақтайды).

Д а р х а н . Жолдас Саша, қырық жыл қырғында тек 
ажалды өледі деген, Түрксібтің дəмі жібермеді. 

О с п а н  (тықыршып). Жолдастар, не тұрыс. Митингіні 
аяқтап, іске көшелік. 

С о б о л е в  (есін жиып). Иə, иə, жолдастар, ке ші рі ңіз-
дер. Қара нарды тірі көрген соң көңілім босап кетті. (Көзіл-
ді рі гін сүртіп, қайта киеді). Сонымен, жолдастар, біздің 
алдымызда ұлы міндеттер тұр. Түрксіб темір жол құ ры лы-
сы на жəр дем де су Комитетінің Председателі Тұрар Рыс құ лов 
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жолдас Аякөз – Семей жұмысшыларына үлкен сенім артып 
отыр. Құрылыс Басқармасының бастығы Владимир Сергее-
вич Шатов екеуі осы жаққа келіп те қалар. Енді үш жылда 
осынау қазақ сахарасының күре тамырына айналар шо йын 
жол құрылысын аяқтау міндеті тұр алда. Мұндай игі лік ті 
іске маманданған кадрлар керек. Семей, Алматыда ашыл ған 
курс қа, кəне, кім барады?

Үнсіздік. 

О с п а н . Ырықтарыңыз білсін, ешкімді зорлап жібере 
алмаймыз, жолдастар. 

А қ а й  ш а л  (алға шығып). Жолдас өкіл. Қазаққа ен ді гі 
жетпегені отарба еді, оны да көретін күн туар. Сонда дей-
мін-ау, сол түйеше боздаған отарбаға мініп қайда барамыз. 
Анау қырдың астындағы айында, жылында қатынар аға йын-
ға шолақ торым да шыдас берер. Ал, қалада ас беріп жатса 
да, шаруам жоқ. 

О с п а н . Əй, шал, қиқарланбай жөніңе көш. Өрең жет-
пей тін əңгімені қайтесің. 

А қ а й  ш а л . Қойшы-ей, (қолын сілтеп) сен білгенді, 
мен де білем. Түсінбегенді сұрап алғанның несі айып, несі 
шам. Расында да, осы отарбаға мініп, асығып қайда барады 
бұл жұрт? Өз басым қаңғырмай үйде отырғым келеді. 

О с п а н . Сіз бармасаңыз, басқалар барады. 
А қ а й  ш а л . Олар қайда барады? От басын, туған же-

рін тастап қайда барады деймін?.. 
О с п а н . Сендер бармасаңдар, басқалар келеді. 
А қ а й  ш а л . Ақсақал, сұрағыңыз дұрыс. Социализмді 

то лық орнатып, коммунизмге барамыз. 
А қ а й  ш а л . Ұқтым, ұқтым. 

Жұрт гуілдеп кетеді. 

О с п а н . Сабыр сақтаңыздар! Ауылдағы аусар мі нез 
мұн да жүрмес. Шынында да біз, мына Александр Алек сан-
дро вич тің басшылығымен шойын жол құрылысына байла-
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нысты ми тин гі өткізгелі келдік. Түркістан – Сібір магис тра-
лі нің қазақ халқы, тіпті, бүкіл жас Совет өкіметі, қала бер ді, 
ұйқыдан жаңа оянған Орта Азия үшін қаншалықты ма ңы зы 
барын еңбектеген баладан, еңкейген кəріге дейін біледі. 

Қ а м б а р  (қамшысымен етігін салып қалып). Мына мен 
де білемін. Жол салып жатқан жолдастарға көмек деп жал-
ғыз байталымды сойып тастадым. Күнін құрғатпай сусында-
рын жеткізіп беремін. Шырпы басын сындырмай, ақ сау сақ 
болып өскен Дүрия мен Гүлияның қолына қа ра ңыз дар шы. 
Мына Дархан деген құрдасым құйрығы жылтырап, қа тын-
дар ға мазақ болып жүрген соң, борбайымдағы жалғыз тері 
шал ба рым ды шешіп бергенмін. 

Д а р х а н  (қызарақтап). Оттапсың!.. 

Көңілді қозғалыс. Қыздар жағы ұялған болады. 

Қ а м б а р . Осы Түрксібтің есігіне ергеншек, қазанына 
қақ пақ болып жүрген жалғыз біздер емес. Анау қойдай өріп, 
жыл қы дай жусаған ауылдағы аңқау жұрт. Ендеше, жұт боп 
келерін, құт болып келерін қайдан білейік, əйтеуір, ас ты мыз-
да ғы атымыз, аузымыздағы асымыз, қойнымыздағы қа ты ны-
мыз шойын жолдың садағасы деп тіледік, өл дей ме енді. Та-
қы мым сартап болып өмір бақи жылқы баққан мен де тас 
тасып, топырақ үйіп жүрмін. 

Бағанадан бергі əңгімені жымия тыңдап тұрған Соболев 
тамағын кенеп, жұрттың дабырын басады. 

С о б о л е в . Жолдастар! Тынышталыңыздар. Қазір қал-
жың да су ға да уақыт жоқ. Темір жол құрылысының Сол түс-
тік басқармасы рельс төсеуді осыдан он күн бұрын, яғни 15 
июльде бастап кетті. Ал, Иванов басқарған Оңтүстік бас қар-
ма Луговойдан ноябрьдің аяқ шенінде іске кіріспек. Екі жақ-
тың түйісер тұсы Айнабұлақ станциясы болып бел гі ле ніп 
отыр. Өздеріңізге мəлім – Оңтүстік басқарма бізді жа рыс қа 
ша қы ра ды. Рельс төсеу қарқынын шапшаңдатып, Ай на бұ-
лақ қа қайткен күнде де бірінші болып жету керек. 
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Қ а м б а р  (килігіп). Бірінші жетсек не береді?

Күлкі. 

С о б о л е в  (салмақты қалпымен). ВКП(б) Орталық Ко-
ми те ті мен Халық Комиссарлар Советі тауды тіліп, тасты 
бұ зып, жапан даланы жаңғыртқанымыз үшін алғыс айтады. 
Ал, ендігі үміт, ендігі сенім – сіздер, іске сəт, жолдастар!

Жұмысшылар қол соғады. Жан-жаққа тарай бастайды. 
Қам бар Соболевке жақындайды. 

Қ а м б а р . Жолдас өкіл! Бір кезде көрмегенім темір жол 
болсын деп ант беріп едім, бірақ, жүрек құрғыр шыдамады. 

С о б о л е в . Ол жөн. Өзің де білесің, қазақта «шешінген 
судан тайынбас» деген мəтел бар. Қазақ пролетариатының 
қа та ры на сендей мықты жігіттер керек. Тек оның қара күші 
ғана емес білім, шеберлігі қажет. Бүгінгі қайла мен қол арба 
күні ертең алып техникаға айналғанда – ат құлағында ой на-
ған дай шырқ үйіретін білікті маманға зəру боламыз. Ендеше, 
са уат сыз адам – соқырмен бірдей. Қарбанғанымен, қай ра ты 
аз. Ме нің саған айтар ақылым – Семейде ашылған те мір жол-
шы кадрларын даярлайтын курсқа жазыл. 

Қ а м б а р . Оны кім жазады? 
С о б о л е в . Əне, тізімдеп жатыр. 
Қ а м б а р  (қамшысымен қонышын салып қалып). Əке сін 

ұра йын... не көрмеген қу бас, жазылдым. Семей Ая көз ден 
алыс дейсің бе, кеттім!

Д ү р и я  (қуанып). Алақай, əниіме барамыз, Семейге ба-
рамыз. Гүлия, сендер де жазылыңдар. 

Жұрт тарай, қайсыбірі тізімге жазыла бастайды. 

С о б о л е в  (Дарханның арқасынан қағып). Ал, Қара 
нар, сен неге жазылмайсың?

Гүлия келеді жандарына. 
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Г ү л и я . Оқуға бар деген ақылды мен де айтып жүр 
едім... 

Д а р х а н . Жолдас Саша, танысып қойыңыз, менің жа-
рым, Гүлия осы кісі болады. 

С о б о л е в . Саламатсыз ба қалқам? (Зер сала қарап). 
Мен сізді қайдан көрдім? Əсіресе, жаудыраған көзіңіз таныс. 

Г ү л и я . Бізді конфискациялауға келгеніңіз есіңізде ме. 
Мен – Омардың қызымын. Бас бостандығымызды бер ге ні-
ңіз ге мың да бір рақмет, аға. 

Д а р х а н  (күліп). Сонда жер аударып жіберсеңіздер ғой, 
мен қалыңдықсыз қалар едім. 

С о б о л е в . Қалыңдықты болған екенсің, бауырым... 
Енді оқып алғаның дұрыс. 

Д а р х а н . Қайратым – қайламда... Келініңіз Семейдегі 
қыз дар училищесін бітірген. Бір үйге – бір оқымысты жарар. 

С о б о л е в  (сүйсініп). Солай ма. Қыр қазақтарын сауат-
тандыру кезек күттірмес мəселе. Ертеңнен бастап мұ ға лім-
дік ке кірісіңіз. Бұйрық беріледі... (Дарханға). Ал, сен əзір ше 
бригадир бола тұр. 

Оспан келеді. 

О с п а н . Александр Александрович, күн кешкіріп қал-
ды. Аякөзге дейін біраз жер. 

С о б о л е в  (Оспанға). Қалай, Осеке, Дарханмен істесіп 
ке тер сіздер деп сенемін. Бір ауылдың жігітісіңдер... 

Д а р х а н . Апырым-ай, асығыс болдыңыздар-ау. Қара 
шай болса да ішіп кетіңіз. 

С о б о л е в . Алдымен Айнабұлаққа жетіп алайық. Той-
дың көкесін содан соң көрсетеміз. 

Қоштасып, аттанып кетеді. 

Үшінші көрініс

Темір жол құрылысының қауырт жүріп жатқаны бай қа ла-
ды. Азып-тозған, жүдеп-жадаған жұмысшылар. Ноя брь дің 
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қара суығы. Қол арба, зембіл (носилка) қиыршық тас тасып 
жүр ген Ақай шал мен Дархан. 

А қ а й  ш а л . Ей, өгіздей болып екі күрек топырақты 
кө те ре алмайсың ғой, айда кеттік. 

Д а р х а н . Кішкене демалайықшы, Ақа. Алақаным ұйып 
қалды. 

А қ а й  ш а л . Ой, алақаныңды сенің... Мына мен құсап 
зем біл дің екі сабына жіп тағып, мойныңа іліп ал. Сонда қо-
лы ңа күш түспейді, патшағар. 

Д а р х а н . Қара қатқақ суықта жіпті қайдан табайын. 
А қ а й  ш а л . Белбеуіңді тағып көр. 
Д а р х а н . Ышқырымды сіз ұстап жүресіз бе?
А қ а й  ш а л . Шалбарыңды шешіп таста, бəрібір пай-

дасыз... Кейін, менің жасыма келгенде, Түрксібті ыштансыз 
салғанбыз деп балаларыңа мақтанасың... 

Д а р х а н  (күліп). Сіз де қайдағыны айтады екенсіз... 

Екеуі зембілдің екі басынан ұстап келе жатқанында, Ақай 
шал етпетінен құлайды. 

Д а р х а н . Ақа деймін, қалжыңдамайтын уақытта қал-
жың дай ды екенсіз... Ал, қанша жатар екенсіз... (Шал үн де-
мей ді). Ау, ақсақал, ойнаған болып дем алып алдыңыз-ау, ə... 
(Шал сұлық жатыр. Дархан тұрғызайын деп басын кө тер-
ген де, өлі дене сылқ етіп аунап түседі). Ақау, сізге не болды? 
Ақа, Ақа! (Жұрт жиналады). Ақаңнан айрылдық. Кəрі тара-
мыс шыдамапты. Жарықтық-ай, Қожанасыр атам-ай, паро-
возды көре алмай арманда кеттің-ау... Алдыңда аға, ар тың да 
іні, бауырыңда бала жоқ, жалғыз басты едің, топырақ біз ден 
бұйырды-ау. Ал, жігіттер, Ақаңды қолымыздан кел ге нін ше 
арулап көмелік... (Жұмысшылар шалдың денесін төбенің ба-
сына көтеріп шығарады). Сүйекті орайтын ақырет те жоқ... 

К е к с е  ж ұ м ы с ш ы . Жаназасыз көмілетін болды-ау. 
Оу, жігіттер, Құлқу-алланы қайыра алатындарың бар ма?

С а қ а л д ы  ж ұ м ы с ш ы . Мен білем. (Жүгіне оты-
рып, дұға оқи бастайды). 
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Б а л а  ж ұ м ы с ш ы . Маған бір ой келіп тұр, жолдастар. 
Ұран жазылған қызыл матамен орайық, ақсақалдың мə йі тін. 

Д а р х а н . Алып кел. 
(Бала жұмысшы жүгіріп барып, «Түрксібшілер жаса-

сын! Қазақ жұмысшылары жасасын!» деген жазуы бар 
қы зыл матаны шешіп алады. Жұмысшылар қайла, кү рек те-
рін көтеріп Ақай шалды аза тұтады. Дархан сөз сөй лей ді). 
Жолдастар! Түрксібтің алғашқы күнінен бастап кə рі лі гі не, 
ауру лығына қарамай аянбай еңбек еткен, аяулы ақ са қа лы-
мыз ды қайтпас сапарға аттандырып тұрмыз. Ақай ақ са қал 
шойын жолдың бір шпалы болып төселді... 

Осы шақта Оспан келеді. 

О с п а н  (зілмен). Бұл не шу, не деген бассыздық. Жұ-
мыс ты тоқтатуға кім рұқсат берді! Кəне, тараңдар! 

Б а л а  ж ұ м ы с ш ы . Айғайламаңыз, аға. Ақай ақ са қал 
қайтыс болды. 

О с п а н . Қайтыс болса қайтейін. Ұлы істің жолында 
лақ тай шалды қойып, ұлы адамдар да опат болған. Абылай-
ды жерлеп жатқандай аза тұтқандарың не. Жеңді білектей 
шал ды көмуге екі-ақ кісі жетеді. Тоқтатпаңдар жұмысты. 

Д а р х а н  (ашумен). Əй, Оспан, торға қамалған қабан 
шош қа дай осқырынбай кет осы жерден. Қазаның үстінде ат 
ойнатып, айқайлаған қазақты қайдан көріп ең. Мына тұрған 
жі гіт тер, əйтпесе, саған көр қазуға да дайын. 

О с п а н . Бұл не, бунт па? Көрерміз кімді-кім көмерін. 
(Шал ды ораған қызыл матаға ұмтылып). Ойбай-ау, мы на-
ла рың не? Бұл дегенің саяси қателік қой. Өкіметтің ұра ны-
мен аруақты орағаны несі. (Шешіп алмақ болады).

Д а р х а н  (қолын қағып жібереді). Тарт қолыңды!
О с п а н  (тістеніп). Ж-а-қ-сы... Өте жа-а-а-ақсы... тап-

тырмайтын факті... Əйеліңе айт, қомшаңды əзірлей берсін, 
ит жеккенге айдатам. 

Б а л а  ж ұ м ы с ш ы . Оспан аға-ау, бұл жолды сол ит 
жеккенге бару үшін салып жатқан жоқпыз ба?
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С а қ а л д ы  ж ұ м ы с ш ы  (алға шығып). Оспан қа ра-
ғым, сенікі жөн емес. Мұсылман емессің бе... 

О с п а н . Мен мұсылман емеспін, большевикпін. 
С а қ а л д ы  ж ұ м ы с ш ы . Мен де, ана тұрған Дархан 

мен Матвей де большевик. Большевик болған адам, қазақ 
болмауы керек пе? «Алты күн аш отырсаң да, ата жолын 
ұмыт па» деген бар емес пе. Ақай бəрімізден де адал еңбек 
етті. Ал, сондай адамды арулап жерлемесін деген нұсқау жоқ 
шы ғар. Сен бізге қоразданғанша мынау аш-жалаңаш жұ-
мыс шы ны азық-түлік, құрал-сайманмен қамтамасыз етіп ал. 
Се мей ден шыққан азықты бандыларға тонаттың. Бір бөлке 
қара нанды күніне он-он бес адам бөліп жейміз. Қыс болса 
қылышын сүйретіп келіп қалды, киіміміздің түрі мынау, жа-
тын орнымыз анау адыраған. Қандала мен бүргеге талатып, 
қуарған ку сүйегімізді қалдырғанда бұл жолды жалғыз өзің 
са ла мы сың?.. Айт жоғары жағыңа осының бəрін... Өз кө лең-
кең нен өзің үркіп, қара басыңның қамын ойлай берме. 

Д а у ы с т а р . Дұрыс айтасыз. Бəрекелді. Көкейімізде 
жүр ген сөз еді. Бір ай болды монша бетін көрген жоқпыз. 
Осы ның түбі шикі. Соболевті шақырту керек. 

О с п а н . Бұларың – бунт. Байкот. Біріңді қалдырмай 
абақ ты ға жаптырамын. 

Д а р х а н . Оспан, сен де кедейдің жалаң ерін, жалаң аяқ 
баласы емес пе едің. Осыншалық кесір мінез, кесапат қу-
лық ты қайдан үйрендің? Омардың байлығы, егер саған бітсе 
əлем ді қан сасытар едің. 

О с п а н . Осының барлығын бастап жүрген сенсің. Сен-
ге нің Соболев болса, одан да мықты табылар... 

Сарт-сұрт шыға жөнеледі. 

О р ы с  ж ұ м ы с ш ы с ы . Какой странный человек. По-
чему так кричит. (Жұлқынып). Почему над нами издевается. 
Как американский фермер... Мы же рабочие, а не рабы. 
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Төртінші көрініс

Дарханның жаман лашығы. Білте шам. Жұпыны үй. 
Суық. Гүлия дастарқан жасап жүр. 

Г ү л и я . Өлмеген құлға тағы да бір жаз келіп қалды-ау. 
Уақыттан шапшаң не бар жалғанда. Кеше ғана Құландының 
жанында жатқан шойын жол Аякөзден асып, Айнабұлаққа 
жа қын дап қалыпты. Сол жолмен бірге Дархан бірте-бірте 
алыстап бара жатыр. Екі ай болды – хабар жоқ. Менің түрім 
болса мынау... (Оспан келеді. Шошына қарап). Ə, сіз бе еді-
ңіз, аға? Екі кештің арасында неғып жүрсіз? Тыныштық па?

О с п а н . Тыныштық, Гүлия, тыныштық. 
Г ү л и я . Қашан келдіңіз?
О с п а н . Осы əзірде... 

Пауза. 

Г ү л и я . Шай қояйын. 
О с п а н . Рақмет... (Мұңмен). Мен саған ең ақырғы ті ле-

гім ді айтайын деп, түу қияннан əдейі іздеп келдім, қалқам. 
Бұл дүниеде адам баласынан жұмбақ не бар. Қаскөй дұш-
па ның қайсы, нағыз жанашыр досың қайсы ажырата алмай 
арманда аттанасың... Сенің əкең Омарды Хабар асуында өл-
ті ріп, бар асыл тасын иемденген Қамбар Дүрияға үйленіп, 
Се мей де гі курсты бітіріп, Ақшиде сельсовет болып отыр. 
Басына қарын киіп, сенің бетіңді тіліп жіберген Дархан өзің-
ді қойнына салды... 

Г ү л и я  (шошына). Мүмкін емес... 
О с п а н . Бұл заманда мүмкін емес нəрсе жоқ, қалқам. 

Сен, қалқам, əлемдегі ең сұлу қызсың, сондықтан да нұр ди-
да ры ңа жара түсірмесем мені менсінбейді, деп ойлаған Дар-
хан бетіңді тілді... 

Г ү л и я (азар-безер боп). Сенбеймін, сенбеймін!
О с п а н  (жайбарақат). Сен, сенбе, оны өзің білесің. 

Дү ние де менен сорлы адам бар ма? Обалым оң көзімді ағы-
зып жіберген Омар əкеңе көрінсін. Əсте де, соның кегін қуып 



242

жүр ге нім жоқ. Сені сүйгенімді айып, кінə деп есептесең, қа-
рам ды Құландыдан батырайын. Бірақ... екі дүниеде де сені 
ұмы та алатын емеспін, Гүлия. Не істеу керек, өзің айт. 

Г ү л и я . Мен сізге жауабымды əлдеқашан бергемін, Ос-
пан аға. Қайтала десеңіз – қайталайын. Менің де жазығым 
жоқ. Айыбым басқа адамды ұнатқаным ба? Жалғыз жү ре гім-
ді екі ге бөле алмаймын. 

О с п а н  (еңбектеп, етегіне жармасып). Кетейікші, Гү-
лия. Кетейікші мынау қарғыс атқан жерден. Сен өлмей, жоқ 
болмаса өзім өлмей əз жанымда өмір жоқ. 

Г ү л и я  (шошына шегініп). Жо-жоқ. Атамаңыз. Ұмы ты-
ңыз. Мəңгілікке. Жер бетінде Дархан бар. 

Оспан сүйретіле басып шығып кетеді. 

Г ү л и я . Осы кісіден қорқатыным-ай... 

Пауза. Дархан кіреді. Гүлия тұра ұмтылып, бас салып құ-
шақ тап жылайды. 

Д а р х а н  (аймалап). Ау, Гүлия, саған не көрінді. Са ғы-
нып қалған екенсің. 

Г ү л и я  (өксіп). Сағындым, аға, сағындым. 
Д а р х а н . Тек, ағасы несі. Мүйізі қарағайдай күйеуің 

емес пін бе?
Г ү л и я . Ылғи кешігесіз де жүресіз... 

Шай қамдай бастайды. 

Д а р х а н  (көңілденіп). Аманшылық болса, Айнабұлақ қа 
да жетіп қалдық. 

Г ү л и я  (кесе ұсынып). Дəке, мен сізге бір нəрсе айтсам 
деп едім. 

Д а р х а н . Айта ғой. Айт. 
Г ү л и я . Көктем туа үй салсақ қайтеді. 
Д а р х а н . Ой, Гүлім-ай, сен де жоқтан басқаны айтады 

екенсің. Үй салатын уақыт па қазір. Алдымен Түрксібті бі ті-
ріп алайық... 
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Г ү л и я . Түрксіб түйіседі деп отырсыз ғой. 
Д а р х а н . Жол біткенмен жұмыс таусыла ма?
Г ү л и я . Жұмыс көрге кіргенше таусылмас. Басына бас-

пана жасап алмасын деген заң жоқ шығар. 
Д а р х а н . Ондай заңның жоғы рас. Бірақ өкіметтің қы-

руар науқанын тастап, қара басының қамын күйттесін деген 
заң тағы жоқ. 

Г ү л и я . Сонда қалай? Не өздері салып бермесе, не өзі-
міз салып алмасақ, осы суырдың ініндей жер кепеде кө зі міз 
іріңдеп тұра береміз бе? (Дархан үндемейді). Ауырырақ сұ-
рақ болса үндемей құтылатыныңыз-ай осы. 

Д а р х а н . Сұрақ ауыр емес, жұмыс ауыр болып тұр ғой. 
Г ү л и я  (жанына барып, құшақтап). Дəке, осымен екі 

рет қолқа арттым – екеуіне де көнбедіңіз. Үшіншісін айтар-
мын, айтпаспын, бірақ есіңізде болсын: жылдар өтер, заман 
озар, ажар тозар, сол кезде өзіңізді өзіңіз кінəлап талай өкі-
нер сіз. Табалау маған күнə, бірақ ел-жұрттың алдында күл-
кі ге ұшырарсыз. 

Д а р х а н . Қатты айттың-ау. Мен, тіпті, алғашқы өті ні-
шің ді де есімнен шығарып алыппын. 

Г ү л и я . Əлде, тұңғыш сырласқанымыз да есіңізде жоқ 
шығар. 

Д а р х а н . Ой, ол өлсем де көз алдымда. Жайлау. Айлы 
түн. Алтыбақан. 

Г ү л и я . Рақмет. Бұған да шүкіршілік. Ал, алғашқы ті ле-
гім – оқу болатын. 

Д а р х а н (күліп). Құдай-ай, соны да өтініш деп... 
Г ү л и я . Əр істің өз биігі, өз мақсаты бар. Құмырсқа те-

ріп жесек те, аштан өлмеспіз... Бірақ, өзіңізден əлдеқайда тө-
мен, қолыңызға су құюға жарамайтын адам, күні ертең ар қа-
ңыз ға ерттеп мініп, қорлай берсе бұдан өткен қорлық бар ма, 
аға... Оспан бір айлық оқу бітірді – начальник болды, Қам бар 
досыңыз екі айлық курсты тамамдады – Селсоветтің бас ты-
ғы. Сонда... сонда солардың ішіндегі ең мықтысы, құ ді рет-
ті сі сіз – солардың қарамағында салпақтап жүре бересіз бе... 
Мені айыпқа бұйырмаңыз, мұны айтқан себебім, ішіп-жеп 



244

үй ре ніп қалған бай қызының еркелігі деп ұқпаңыз. Өзім пір 
тұт қан азаматты – самғау биіктен көру ниеті еді... 

Д а р х а н . Мені аспаннан іздеме. Жерден, жер қазып 
жүр ген дер дің арасынан ізде. 

Г ү л и я . Сіз маған ренжімеңіз, батыр аға. Мені қой шы... 
Бір басыма – өзіңізден артық бақыттың керегі жоқ... тек... 
күні ертең, балалы-шағалы болсақ... Сенің əкең кім? – деп 
сұраса... 

Д а р х а н  (елеңдеп). Не? Қайдағы баланы айтып отыр-
сың?.. 

Г ү л и я . Бес ай болды, сіз менің тал бойыма тіктеп қа-
рап, хал-жағдайымды сұрап тілдескен жоқсыз... Бес ай бол-
ды, мен... мен... 

Д а р х а н  (атып тұрып). Тəңірім-ау, не дедің? Қайталап, 
қат ты рақ айтшы!

Г ү л и я (сыбырлап). Мен, аға, екі қабатпын. 
Д а р х а н . Ақсарбас! Дархан енді өлмейді. Жаққан оты 

сөн бей ді. Оқуының да, бастықтықтың да əкесінің аузын ұра-
йын! Үй салам. Сол үйдің маңында балаларымды шұ быр-
тып, маң-маң басып жүремін. 

Г ү л и я  (күліп). Сабыр сақтаңыз, Дəке... «Атыңның басы 
бі тіп, жорғасы қалып па?» – депті ғой баяғыда біреу. 

Сырттан аттың дүбірі естіліп, үйге еңгезердей шал кі ре ді. 
Ол – Таңатар. 

Т а ң а т а р . Ассалаумағалейкүм, балалар!
Д а р х а н . Уағалейкүмассалам. Төрлетіңіз, ақсақал. 
Т а ң а т а р . Рақмет, ұлым. (Дархан əкесін шырамыта 

танып, сасқалақтап қалады). Иə, дені-қарларың сау ма, (ба-
лалар) шырақтарым. 

Д а р х а н  (үні дірілдеп). Сіз менің əкем – Таңатар болар-
сыз. 

Т а ң а т а р . Ұмытпапсың, ұлым, оған да шүкіршілік. 
Г ү л и я  (шошына). Астапыралла. (Тізе бүгіп, сəлем етеді).
Т а ң а т а р . Қорықпа, келінжан. Əуелі де сені мен де түс-

тей алмай қалдым. Бетіңдегі қылышпен шапқандай тыртық 
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та жоқ еді. Əкең көп жыл дəмдес болған, жақсы кісі еді. 
Иманды болсын. Дүние астан-кестен болды ғой. Өзгермеген 
не қалды. 

Үнсіздік. 

Д а р х а н  (өзіне-өзі). «Туған əке! Сен осындай екенсің 
ғой. Алты жылдан бері жалқы сəт есіне алып, іздемегені қа-
лай?»

Т а ң а т а р  (өзіне-өзі). «Туған ұлым, сен осындай ма 
едің... Жасыңа жетпей қартайғаның қалай?»

Г ү л и я . Шайларыңыз суып қалды... 
Т а ң а т а р . Шойын жолдың бітетін түрі бар ма? Əлде, 

осы беттеріңмен Түркияға дейін соза бересіңдер ме?
Д а р х а н . Бітті, əке. Енді бір аптадан соң тойы болады. 
Т а ң а т а р . Жөн, жөн... ащы ішектей шуатып-ақ тас та-

ған екенсіңдер. Түбі берекелі болсын. Мойындарыңа жылан 
болып оралмаса... 

Д а р х а н  (ашумен). Əке! Арғы беттен бізді кекетіп-мұ-
қа ту үшін келмеген шығарсыз. 

Т а ң а т а р . Тегін айтамын да... Өкіріп-бақырып келе 
жат қан қара айғыр тапалап кетіп жүрмесін, байқаңдар. 

Д а р х а н . Өйтіп бопсаламаңыз. Бұл елге бүкіл жа ңа-
лық ты да, жақсылықты да сол қара айғыр сүйреп əкеледі. 

Г ү л и я  (сыпайы ғана). Қойыңыз, Дəке. 
Т а ң а т а р . Ұлым, тік айтатын болыпсың. Керісінше, мұ-

қым дəстүрің мен ар-ожданыңды тиеп алып кетіп жүрмесе. 
Д а р х а н . Біз пролетариатпыз. Сипақтамай турасын айта-

мыз. Арғы бетке сіздер нені арқалап алып кете ал ды ңыз дар... 
Т а ң а т а р . Турасын айтқан жақсы, балам... Бірақ турап 

айт қан жаман. Заман өзгергенмен əдеп, əдет өзгермес болар. 
Д а р х а н . Мінез өзгереді екен, əке. Əдет-ғұрып, салт-

сана да өзгереді екен, əке. Ескісі өледі екен, жаңасы келеді 
екен, əке... 

Т а ң а т а р . Енді ғана білдім. 
Д а р х а н . Алты жылдан кейін ат арытып зəуімен кел ге-

ні ңіз де мал сойып, алдыңызға бас тарту лайық еді, қайтейік 
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жоқ тық жомарттың қолын байлап отыр. Бұл үйде темір-
терсектен басқа еш нəрсе жоқ. Ал, сізден енші қалмаған, 
əке... Арғы бетке айдап кеткенсіз... игілігін қытайлар көріп 
жат қан шығар. 

Т а ң а т а р  (мырс етіп). Былжырама! Жалғыз атымнан 
бас қа дəулетім жоғын біле тұра, əдейі күйдіріп айтасың-ау. 
Сен де жетісіп отырған жоқсың. Тұқымымызға шыр бітіп 
көр ген жоқ еді, балта сабынан оза ма... О несі-ей!

Д а р х а н . Айқайламаңыз, əке. Бұл үйде саңырау жоқ. 
Ке лі ні ңіз дің аяғы ауыр, шошытып аларсыз. 

Г ү л и я . Қойсаңызшы, ұят қой. 
Т а ң а т а р . Біле білсең мұның да əдепсіздік. Менің де 

кө зім соқыр емес, қай қазақ атасына келінінің ішін сау сақ-
пен шұқып көрсетуші еді. Жұмысшы-жұмысшы дегенге, 
əке ге жұдырық жұмсауың ғана қалыпты ғой. Таяқ жемей 
тұр ған да тезірек аттанайын. 

Д а р х а н . Мен де соны ойлап отырмын. 
Г ү л и я . Қойсаңызшы, тайталаспай. 
Т а ң а т а р . Келінімнен садаға кет. Мына шошқа мі не-

зің мен енді елу жылда да осы қалпыңда қаларсың. 
Д а р х а н . Балта сабынан озбайды, – деп өзіңіз айт ты-

ңыз. Сізге тартқаным да... 
Т а ң а т а р . Осы күннің баласы аласа туады, əкесімен 

таласа туады деген... 
Д а р х а н . Мен сізге өкпелімін, əке. 
Т а ң а т а р . Білемін. Рас, мінезім қатты. Бірақ, қасқыр 

баласын тістеп сүймей ме. 
Д а р х а н . Білсеңіз де айтайын. Тіліңізді алмадым. Ше-

шем өлген соң Семейге жұмыс іздеп кеттім. Мен қайтып 
орал ған ша арғы бетке ауып кетіпсіз. Неге? Кім қуды? Жұм-
бақ. Он сегіз мың жылқыны айдаған Көкебай да əне Бар лы-
ның басында отыр. Қартайған шағыңызда туған жерді тастап 
қаң ғып жүрсіз. Сөйтіп жүріп «Жаққан отымды сөн дір ме-
сін!» – деп көлденең көк аттыдан сəлем айтыпсыз. Жо-жоқ, 
əке, мен сізді кешіре алмаймын. 

Т а ң а т а р . Көкейіндегі көгендеулі отты маңыратпай 
бұр ша ғын ағытып жібергеніңе ризамын. Бірақ, ол кезде оң-



247

солды тани алмадық, көп дүниенің əдібін сөгіп түсіне бер ме-
дік. Ол менің ғана қателігім емес еді ғой. Заман қандай, заң 
қан дай еді... Жебе жетпейтін жерге семсер сілтеп не керек... 

Д а р х а н . Заман деген ұлан-байтақ мұхит. Толқынына 
қар сы төтеп бере алмасақ, өз осалдығымыз. Күндердің күні 
салынды секілді жағасына лақтырып тастайды. 

Т а ң а т а р  (басын шайқап). Осыншалық қызыл сөзді 
қай дан үйрендің, ұлым. 

Д а р х а н . Бұл айтқандарым қызыл сөз емес, əке. Алты 
жыл дық жұмысшы өмірімде қалыптасқан көзқарасым. 

Т а ң а т а р . «Көзқарас» деген не? Мойның ырғайдай, 
би тің торғайдай болып, бұзауы өлген сиырдай тұлыпқа мө-
ңі реп қалсаң білер едің, «көзқарастың» не екенін. 

Д а р х а н . Көзқарас дегеніміз, əке, ел қамы үшін кү ре су, 
өз ісіңнің əділдігін дəлелдеу. 

Т а ң а т а р . Немене сонда, əділдік, шындық деген сөз дің 
төр кі нін түсінбейтін миғұла ма екенмін. Əркімнің өз шын-
ды ғы бар. Арғы бетке сол шыңғырған шындығымды бауыз-
датпау үшін кеттім. 

Д а р х а н . Халықтан бөлініп қалдыңыз. Қара ба сы ңыз-
дың сауғасынан аса алмадыңыз. 

Т а ң а т а р  (ашумен). Уай, Тəңір-ай, халық-халық, деп 
қақ сап болмадың ғой. Сол халқым мені бөліп тастаса қай те-
йін. «Арқада қыс жақсы болса, арқар ауып несі бар», – деген 
екен қазекем. Арғы бетке өткеннің барлығы ақымақ та, бергі 
бетте қалғанның бəрі данышпан бола қалғанына қайранмын. 
Жоқ, шырағым, кеткеннің бəрі келімсек емес, бекер ғай бат-
та ма. Бошалап кетсек, күндердің күні болғанда боталап қай-
тар мыз. Мына мен секілді «Қызыл тас» қырғынына қа тыс-
саң, су болып аққан қанды, допша домалаған басты көрсең 
бі лер едің, мақсат деген не, көзқарас деген не екенін. Шойын 
жолды далаға төсей салу оңай, ал жүрекке салып көрші... 

Д а р х а н . Дегенмен. сіз... 
Т а ң а т а р  (жекіп). Тəйт əрі, сөзді бөлме. Сені іздеп Се-

мей ге бара алмадым. Амандығыңды Еркін мырза айтқан. 
Кəм піс ке басталған күзде Ақжайлауға келіп те қайттым. Он-
да ғы ойым сенен бір хабар алу еді. 



248

Д а р х а н  (таңдана), Міне, қызық. Ол кезде Ақ жай лау да 
мен де болдым ғой. 

Т а ң а т а р . Алдаған екен ғой мұндарлар. 
Д а р х а н . Ендеше, екеумізді жолықтырмауға əрекет жа-

са ған. 
Т а ң а т а р . Алдағанын қойшы, əке мен баланы адасты-

рып жібергені жанға батады да... (Гүлияға). Келінжан, сен 
неге айтпадың? Оспанға не көрінді, жүр еді ғой жылтыңдап. 

Г ү л и я  (қысыла төмен қарап). Əниім тістеріңнен шы-
ғар маң дар, өлтірем деген соң... 

Д а р х а н . Əй, Гүлия-ай... 

Үнсіздік

Т а ң а т а р . Жүрші, ұлым, далаға шығып қайтайық. (Еке-
уі шығады). Балам, бұл жақтың жағдайы нашар, жоқ-жұ таң, 
деп естіген соң екі ту қойды сойып, сұрп етіп бөктеріп ке ліп 
едім. 

Дарханның алдына былқ еткізіп, қос қоржын етті тастай 
береді. 

Д а р х а н  (күліп). Пейіліңізге рақмет, əке. Бұл етті мен 
ала алмаймын. Көмекті тым кеш бердіңіз. 

Т а ң а т а р . Неге? Адал малымның еті ғой. 
Д а р х а н . Бірақ, біз үшін арам. Күні ертең иісін мүң кі-

тіп асып жеп отырсақ, бүкіл Құландының елі қайдан ал дың, 
деп ұлардай шулар еді. Сонда, Қытайға қашып кеткен əкем 
əкеліп берді, деймін бе... Алып кетіңіз, пəле болады... 

Т а ң а т а р . Нағыз болшебек екенсің. Түбінде осы қай-
сар да қайтпас мінезіңнен талай-талай таяқ жерсің. Мен де 
жас кезімде болшебек болғанмын. Тек Қызыл кнежкем ғана 
жоқ еді... 

Д а р х а н . Түсіне алмадым... 
Т а ң а т а р . Болшебек дегенім – қара қылды қақ жарған 

əділ дік дегенім ғой. Ал, саған пəле келмей тұрғанда мен ат-
танайын... Мен... үйленгенмін, ұлым. Баламыз бар... 
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Д а р х а н . Онда мықты екенсіз, əке. Əйтеуір, тірі бо лы-
ңыз шы. 

Т а ң а т а р . Қош, ұлым. Тұлпар түбін табады. Мен өл-
сем де, інің іздеп келер. Қош!

Дархан əкесін қапсыра құшақтайды. 

Д а р х а н . Қайда жүрсеңіз де аман жүріңізші. Ат тұя ғы-
ның дүбірі естіледі. Дархан үйіне оралады. 

Г ү л и я . Атамыз аттанып кетті ме? Қоштаспағаны қа-
лай? Сіз ренжітіп алдыңыз-ау... Туған əкесімен кісі осылай 
сөй ле су ге бола ма... 

Д а р х а н (мұңайып). Қаттырақ айтып жібергенім рас. 
О с п а н . Кеш жарық. Шүңкілдесіп отырсыңдар ғой... 

Үй ле рің нен бір салт атты аттанғандай болып еді... 
Д а р х а н . Елестеген шығар, ешкімді көрген жоқпыз. 
О с п а н . Мүмкін... Менің түнделетіп жүруімнің се бе-

бі... бұл үйге кімнің келіп, кеткенін тексеру емес. Маған десе 
арғы беттен əкең келсе де, шаруам қанша... Мəселе былай, 
Дар хан. Ерекеңнен хабар алдым. 

Г ү л и я  (елеңдеп). Қашан?
О с п а н . Бүгін. Ол кісінің қызметі өскен көрінеді. Се-

мейден Алматыға дейінгі темір жол басқармасының аға инс-
пек то ры болыпты. Соболевті орнынан алыпты. Ол орыс түбі 
түр ме ге ауысады екен. 

Д а р х а н . Мүмкін емес. 
О с п а н . Бəрі мүмкін... Қазір айдың орнына күн шы-

ға тын болыпты десе сенемін. Сенің Соболевің Түркістан – 
Сібір темір жолының Аякөзден Семейге дейінгі тұсын мүл-
дем қате салған көрінеді. 

Д а р х а н  (атып тұрып). Сонда қалай? Үш жыл босқа 
арам тер болғанымыз ба? Бүкіл ел, Совет өкіметі, тіпті дүние 
жүзі шулап: «ұлы құрылыс, жаңа бетбұрыс», – деп уралап 
жат қан да сенің үлкен кісің, неге түйеше теріс шаптырады-
ей? О, несі-ей, а?

О с п а н  (сабырмен). Аптықпа, үлкен кісіге тіл тигізетін 
сен кімсің өзі, ол – қайнағаң емес пе. Əлде анау көк көз, сары 
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бас орыстың, Соболевті айтамын, құйыршығы шығарсың. 
Үл кен кісі естімесін бұл сөзіңді. Мына Гүлия екеуміз де ес-
ті ген жоқпыз. (Жекіп). Отыр! Құланды станциясындағы нə-
шəн дік мына менмін, бір күн де болса. (Дарханның жуа сы-
ға нын көріп). Е, отыр солай. 

Д а р х а н . Сен де белге қамшы тиген жыландай қай қақ-
та ма. Мына даңғара дүниеде не болып, не қойып жат қа нын 
қай дан білейін. Тас керең отырғаның, астанадан кел ген нің 
аузына қарап. 

О с п а н . Ей, құрдас, артты қысқан бай болады. Ба сың ды 
изей бер, көресің əлі, енді отыз-қырық жылдан соң осылай 
басыңды шыбындаған аттай изектетіп отырасың са қа лың 
шо шаң дап... айтпады деме... Əңгіменің тоқ етері мынау – 
апрель дің 25-күні Айнабұлақ станциясында «Юж түрк сиб-
тен» ке ле тін поезды қарсы алып, түйісуге Семейден де по-
езд шық пақ. Өлейік, тірілейік, сол поезды дəл осы жерден 
өт  кіз  беу керек. 

Д а р х а н  (орнынан қарғып тұрып). Неге, ойбай? 
О с п а н  (сабырмен). Отыр! Үлкен кісі айтады: Со бо лев 

бас та ған ішкі жау қастандық жасап, екі поездың түйіскен 
тұ сын да жарылыс ұйымдастырмақ. Дəріленген опасный 
поезд митинг болатын күні жарылып, бүкіл қарапайым ха-
лық, жо ға ры жақтан келген өкіл түгел күлі көкке ұшады. 
(Енді орнынан тұрып, қолын артына ұстаған күйі ары-
бері жүре бас тай ды). Көрдің бе, қаскөйліктің тамыры қай-
да жат қа нын?

Дархан мен Гүлия үнсіз. 

О с п а н . Үлкен кісі айтады: бұл операцияны жүзеге 
асырт пау – тек мына екеуміздің ғана қолымыздан келеді. Бы-
лай ғы жұртқа əсте де сездірмеу керек. Ел құлағы елу емес, 
жүз болып тұрған шақта тісімізден шыққан отыз сөз отыз 
рулы елге тарайтынын білесіңдер. 

Д а р х а н  (тағы да орнынан атып тұрады). Сенбеймін! 
Мүмкін емес!

О с п а н . Кімге сенбейсің? Қайнағаңа ма... 
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Д а р х а н . Кімге болсын. Соболев бөтен, бізге жат адам 
дегенге. Осы үкіметті арқа еті арша, борбай еті борша болып 
жү ріп, өз қолымен орнатты емес пе? 

О с п а н . Оның бəрі жалған көз бояушылық, пар тия ның 
сеніміне ие болып, ішімізді мүлдем жайлап алу үшін іс те ген 
са сық қулық қана. Үлкен кісі айтады. Қытайға өтіп кеткен 
ақ гвар дия шы лар дың құйыршығы, сосын сонау Ал тай, Тар-
ба ға тай тауларында əлі де паналап жүрген Балтабай банда-
сымен байланысы бар екен. 

Д а р х а н . Көкешім-ау. (Оспанның жағасынан ала тү-
се ді). Сенің сол «а» десең аузыңнан шығып тұрған «үлкен 
кі сің» күні кеше ғана қалың Матайды малымен сасытқан са-
раң байдың жалғыз ұлы емес пе еді? О, не-сі-ей... 

О с п а н . Болса ше? Сенің де əйелің сол Омардың, қызы 
ғой. 

Д а р х а н  (күйіп-жанып). Бəрібір сенбеймін сол «үлкен 
кісіңе». 

Осы кезде есіктен үлкен кісі – Еркін көрінеді. Қолында 
таяғы, көзінде көзілдірігі бар. 

Е р к і н . Неге? Неге сенбейсің маған?

Дархан селк етіп, артына жалт қарайды. Үлкен кісі төр-
ге озып, көзілдірігін сүртіп қайта киеді. Оспан жан ұшы рып 
орындық ұсынады. Гүлия: «Ағатайым», – деп бас салады. 

Д а р х а н . (сасқалақтап). Ассалаумағалайкум, аға!
О с п а н . Ереке, қашан келдіңіз, хабарламай, ескертпей, 

тө бе ден түскендей болдыңыз-ау, түге. 
Е р к і н . Хабарлағанда, шырағым, ақ отау тігіп, астау-

астау ет тартып, қарсы алар ма едің. Иə, əңгімелеріңді жал-
ғай беріңдер, жалғай беріңдер (мысқылмен) қазақ про ле та-
риа ты ның қаймақтары... 

О с п а н . Қаймағы – сіздер, қаспағы біздер ғой, ағасы. 

Сəл үнсіздік. Еркін ауыр ойда. Əдемі имек таяғына сү йе-
ніп отыр. 
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Е р к і н . Ел малсыз, арғымақ жалсыз қалған деген – осы. 
(Пауза). Мəселе былай, жігіттер (серпіле сөйлейді). Ос пан 
айт қан шығар, апрельдің 25-інде Айнабұлақ станциясында 
үл кен жиын болады. Əрине, Түрксіб магистралінің ашылуы-
на орай. Оған республика Халық Комиссарлар Советінің 
пред се да телі Ораз Исаев келмек. Сол секілді Москва, Ленин-
град, Сі бір, Орал, Украина, Белоруссия жəне Орта Азия дан 
ең бек ші лер өкілдері шақырылады. Жол құрылысына қа тыс-
қан он адам Еңбек Қызыл Ту орденімен наградталып отыр. 

О с п а н . Ереке, оның ішінде сіз де бар шығарсыз. 
Е р к і н . Жоқ! (Өз-өзіне). Соболев тірі тұрғанда маған 

бере ме. Қаһарман қазақ халқы тарих алдында, əлем алдында 
өзі нің ұлылығын тағы бір дəлелдеп берді. Капиталистік елдер 
«бос əурешілдік» деп қанша даурықса да 1440 шақырымдық 
жолды мерзімінен 17 ай бұрын аяқтап отырмыз... 

Д а р х а н . Ереке, осының бəрін адамдарды жиып, ми-
тин гі ашып айтпайсыз ба?

Е р к і н . Жиын, ойын-той ешқайда қашпайды, шырағым. 
Біз дің міндет – Семейден шыққан поезды қайткен күнде де 
тоқ та ту, мемлекеттік масштабта өтетін Айнабұлақ ме ре ке сі-
не қатыстырмау. 

О с п а н . Қалайша?!
Д а р х а н . Қайтіп?!
Е р к і н  (орнынан тұрып). Оны ертең кешке ақыл да са-

мыз. Түн гі сағат он бірде Құланды өзеншесіне салынған кө-
пір де жолығатын болайық. 

О с п а н . Мақұл... мақұл, Ереке. Соболевтің арам ойын 
жү зе ге асырмасақ, үкімет бізді де наградтап жіберер. 

Е р к і н  (есіктен шыға бере). Нарком атынан бес кило-
грамм серке шай, екі пар етік, он сом ақша аласыңдар. Бұл 
операция жайлы жұмған ауыздарыңды ашпаңдар. Бəріміз де 
боль ше вик піз. Сақ болайық, жігіттер, көріскенше. 

Г ү л и я  (ұмтылып). Ағатай-ау, көрдім бе, көрмедім бе 
дегенде, қонбай аттанғаныңыз не. 

Е р к і н  (Гүлияның бетін сипап). Қарағым-ай, бетіңдегі 
тыр тық дала төсіне салынған темір жолға ұқсайды екен... 
Қай те йін, қара ала сырмақтың үстінде торғын көрпе төсеп, 
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сары ала тегенеден қымыз сапырып отыратын күнің қош-қо-
шын айтқан... Аман жүр, айналайын... 

Оспан екеуі шығып кетеді. 

Д а р х а н  (өз тізесін өзі ұрғылап). Сенбеймін! Кеше 
ғана Соболев Айнабұлақтағы тойға сен барасың деп хабар 
жі берт кен. Алғашқы поезд Құландыға тоқтайды, соған мініп 
ке ле сің деген... Түк түсінсем бұйырмасын. Поезды бəрібір 
тосамын. Қайнағаның емес, Соболевтің жолымен жүрген дұ-
рыс шығар. 

Жарық сөніп, қайта жанғанда темір жол бойында тұр ған 
Еркін мен Оспанды көреміз. 

Е р к і н . Осеке, мен сені мына төбенің басына неге ер тіп 
шыққанымды білесің бе?

О с п а н . Дəл осы жолы қара басып тұрғаны. 
Е р к і н . Адамның ойын оқитын сезімтал едің, қар тая-

йын деген екенсің. 
О с п а н . Енді жас болса қырыққа таяп қалды. 
Е р к і н . Тоқ етері мынау: əкемнің тыққан аздаған бай лы-

ғы болушы еді, конфискация кезінде көзіңе түспеді ме? 
О с п а н . Алла сақтасын, Ереке. Біз малдан басқа еш 

нəр се тізімдегеніміз жоқ. 
Е р к і н . Оны өзім де білем. Маған асыл тастар керек. 
О с п а н  (безектеп). Көрсем, қалған көзім шықсын. Итке 

те мір не керек. 
Е р к і н . Мақал-мəтеліңді жұмысшыларды тəрбиелеген 

кез де айтарсың. Сонда қайда? Жерден шұнай, көктен құдай 
алып кетті ме?

О с п а н . Ереке-ау, ақырмаңыз. Соқыр болсам да саңырау 
емеспін. Диірменнің ішінде туған тышқан оның дүрсілінен 
қо рықпайды. 

Е р к і н . Жыланның жусағанын білетін қу, сенің біл ме-
уің мүмкін емес. 
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О с п а н . Ереке, қызықсыздар осы... сиырларыңыздың 
бұ за уы теріс келсе де менен көресіздер... 

Е р к і н . Бір тəулік уақыт берем, ізде, тап?
О с п а н . Мен немене өк деп айдар өгіз, шөк деп байлар 

түйе дейсіз бе? Жоқ, болмаса, алтын іздеуден басқа шаруам 
құ рып қалып па?

Е р к і н . Өйтіп түлкі құйрыққа салма. Жалғыз-ақ оқ жа-
лынады... 

Тапаншасын жұлып алып, кезенеді. Оспан ішек-сілесі 
қатып күледі. 

О с п а н . Ойбай, Ереке-ай... Қырық жыл оқысаңыз да іс-
теп тұрғаныңыз балалық. Ондай тарсылдақтың үшеу-төртеуі 
жатыр үйде. Сіздің нағыз кім екеніңізді, қандай мақсатпен 
жүр ге ні ңіз ді тек мен білем. Тапаншаңыздың оғы менің қал-
там да. Керек қылсаңыз, мə, алыңыз. (Алақанындағы оқты 
шаша салады). Əкеңізді өлтіріп, байлығын алған кү йеу ба ла-
ңыз Қамбар. Ақшиде сельсовет, мықты болсаңыз содан сұ-
ра  ңыз. 

Е р к і н . Одан сұрадым. Əкеммен бірге көмген екен. Ке-
йін көрдім, қопарып біреу алып кетіпті дейді. 

О с п а н . Оттайды. 
Е р к і н . Бұл елде басына қарын киген қызыл көз пəле 

бар дейді, ол кім? Білмейсің бе?
О с п а н . Сол итті өзім де іздеп жүрмін. 
Е р к і н . (жуасып). Осеке, мен саған сенбесем, іздеп 

келмес едім. Артық кетсем айып етпе... Сенен сыр жасыру 
мүм кін емес екен. Рас, мен арғы бетке аттанып барамын. 
Бір есептен екеуміздің тірлігіміз ұқсас та. Жаңа өкіметке 
жа ның ның ашып жүрмегені де белгілі. Ендеше, мынау че-
мо дан ның ішін де гі ні темір жолға көмелік. Енді бір са ғат тан 
соң Айнабұлаққа барар поезд өтпек. Күлі көкке ұшсын. Дар-
ханды атып өлтіресің. Бар арманың болған – Гүлияны арғы 
бетке алып кетеміз. 

О с п а н . (ширығып). Ереке, бұл шыныңыз ба?.. 
Е р к і н . Имандай шындығым. 
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О с п а н . Мен келістім. Ондай болса, алтын-күміс те та-
былып қалар. 

Екеуі қопарғыш дəріні асығыс көме бастайды. Осы кезде 
Дархан мен Гүлия келе жатады. 

Е р к і н . Гүлия танып қалар, жасырынайық. 
Д а р х а н . Ал, Гүлия, мен қайтқанша шыда... 
Г ү л и я  (наздана еркелеп). Əлі екі ай бар... Балаңыздың 

атын өзіңіз қоясыз. 
– Ей, болшебек! – деген оқыс үннен екеуі де шошына 

жалт қарайды. Тапаншасын кезеніп, басына қой терісін 
кептеген Жұмбақ адам тұрады. Гүлия шыңғырып. Сол! Ме-
нің бетімді тілген осы!

Дарханды қалқалай құшақтағанда, тапаншаның тарс ет-
кен үні естіледі. Оқ Дарханға емес, Гүлияға тиеді. 

Д а р х а н . Айтшы атын? Кім?! (Гүлияны құшақтай ол 
да құлайды. Зар еңіреп). Құдайым-ай, көрсетпегенің көп 
екен-ау. Көзіңді ашшы, жаным. Ақжайлауға алып барайын. 
Бая ғы дай ай астында алтыбақан тебейік. 

Жұмбақ адам басындағы маскасын жұлып алғанда, Ос-
пан екенін танимыз. 

О с п а н  (өзіне-өзі). Не істедім мен. Қара басты-ау. Дү-
ние де гі ең аяулы, ең қымбат адамымды өлтіріп алдым-ау. 
Дар хан иттің оқ қағары бар екен. Əттең, əттең... Ендеше, 
оның да көзін құртайын. 

Тапаншасын кезене бергенде, поездың келе жатқанын 
көріп, қаша жөнеледі. 

Д а р х а н . Гүлияшым! Сəбиімізді жарық дүниеге кел ті-
ре алмай арманда кеттің-ау. Ендігі тірліктің мəні не. Қу бас 
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болып өтермін. Мен тірі өлікпін. Көзіңді ашшы, ба сың ды кө-
тер ші. Əне, поезд келе жатыр. 

Гүлияның қызыл жаулығын алып, ту ғып көтеріп, поезды 
тоқтатады. «Қазақ индустриясының тұңғышы Түрксіб жаса-
сын!» деген жазуы бар поезд келіп тоқтайды. Жұ мыс шы лар 
жинала бастайды. 

Д а р х а н . Байқаңдар. Темір жол дəріленген. Гүлия, жал-
ған да ғы жалғыз жарым, сенің өліміңді кімнен көрем. Құр са-
ғың да ғы құлынның обалы кімге? 

Г ү л и я  (ғажайыппен басын көтерді). Оспаннан, Дар-
хан аға. Ос-па-а-н-н-н-ан... (Өледі). 

Радиодан: «Бүгін Москва уақытымен сағат 7-ден 6 ми-
нут өткенде Луговой станциясынан алты жүз қырық кило-
метр қашықтықта Оңтүстік пен Солтүстік рельстері тү йіс ті. 
Түрк сіб бойымен қатынас жасауға жол ашылды», – деген сөз 
оқы ла ды. Жарық сөніп, қайта жанғанда мазар салып жүр ген 
Дархан шалды көреміз. 

Д а р х а н  ш а л . Міне сол уақыттан бері – жалғызбын. 
Гү лия, саған берген антымды орындадым. Міне, екеумізге 
арнап мазар орнатып жүрмін. 

Төбеге қарай тырмысып, Дүрия көтеріліп келе жатты. 

Д ү р и я . Есіңде ме, Қамбар, екеуміз алғаш кездескенде 
дəл осындай айрандай ұйыған барқыт кеш еді ғой. Мен сенен 
ізгі көңілмен ұялушы едім. Бетіңе тура қараудан жас қа на-
тын мын. Сен осы Жыландыдағы ең мықты жігіт, мен ең сұлу 
қыз едім. Есіңде ме, Қамбаш, осы төбенің басында, осындай 
сүт иісі аңқыған кеште екеуміз алғаш рет сүйіскенбіз... (Əн 
айтады). 

Ай, Гүлайым, Гүлайым, 
Ойламашы уайым. 
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Алыстағы ағайдың 
Денсаулығын сұрайын... 

Дархан жұмысын доғарып, бірте-бірте Дүрияға жа қын-
дай ды. 

Д а р х а н  ш а л  (таңғалып). Құдай-ау, Дүрияның есі 
кіре бастады... 

Д ү р и я  (оны байқамайды). Есіңде ме, Қамбаш, сен ме-
нің көзімнен сүйгенде... ұят-ай... мен қорқып дірілдеп кет-
тім де... от болып жанған бетімді сенің иығыңа басып, ұзақ 
жыладым. Сен шашымнан сипап уаттың... дəл сон да ғы дай 
ба қыт ты кеш қайтып қайталанбайтынын білдім бе... Дəл сол 
күні туғанымды, дəл сол түні өлгенімді – сездім бе... (Өк сіп 
жылайды). 

Дархан өзін-өзі тоқтата алмай, буын-буыны дірілдеп, Дү-
рия ға жақындай түседі. 

Д а р х а н  ш а л . Тəңірім-ау, Дүрияның есі кірді, есі кір-
ді... 

Д ү р и я  (жанындағы белгісіз бейнені құшқандай). Қам-
бар, мен бүгін əдейі шарап алып шыққаным жоқ. Сен жа қы-
ны рақ отыр, маған. (Жанындағы белгісіз бейнені өзіне тар-
тады). Бүгін саған əлі айтпаған сырымды баяндайын. Мен 
се нің алдыңда айыптымын, Қамбаш, қара бетпін. Мен сенің 
кө зі ңе шөп салдым! Гүлияның аруағын былғадым. 

Дархан шал селк ете түседі де, бірте-бірте шегіне береді.

Д ү р и я . Менің жазығым не? Жазығым – жар қызығын 
кө ре йін дегенім бе? Жазығым – артымда ұрпақ қалсын, өмі-
рім үзілмесін дегенім бе? Шын өлік – баласы жоқ өлік деуші 
еді бұрынғылар. Сенен қара қағаз келген соң күте-күте кү-
де рім ді үздім де, құрдасыңның етегіне жармастым. Өзің де 
бі ле сің, Қамбаш, соғыс дегеніміз – кіндікті үзіп, ұрпақсыз 
қал ды ру соғыс кезінде Жыландыдағы бас көтерер жалғыз 
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еркек – Дархан еді ғой. Ендеше соғыс дегеніміз, Қамбаш – 
еркектер қадірінің артуы. Иə, ол шақта Дархан жас еді. (Күр-
сі не ді). Гүлиясынан айрылған соң қайтып үйленбсй салт 
жүр ді. Қылтың-сылтыңы жоқ, салмақты əрі тəкаппар еді. 

Д а р х а н  ш а л . Ол рас!
Д ү р и я . Жыландыдағы қырық ұрғашыға бастық болып, 

темір жол жұмысына күн демей, түн демей сойып салатын 
біздерді өзі де ұйықтамайтын, бізді де ұйықтатпайтын. 

Д а р х а н  ш а л  (жақындап). Ол рас еді!
Д ү р и я . Сонау Семейден Аякөзге дейінгі жолда біздің 

разъездің жұмысына ілесер жан табылмады. «Ста ха нов сың-
дар» деді, «передовойсыңдар» деді, «сендерден мықты адам 
жоқ», – деді, мақтады-мақтады, арқамыздан қақты. Мұр ны-
мыз дан қан кеткенше мақтады-ай. 

Д а р х а н  ш а л  (тағы жақындап). Ол рас-ты. 
Д ү р и я . Естіп отырмысың, Қамбаш. Мен осы жігіттен 

бала сүйгім келді. Өзің ойлашы – осы айып па? Соғыс ке зін-
де ешкім де күнəға батқан жоқ. Маған салса бəрін кешірер 
едім. Жоқ, еркектердің кінəсі жоқ! Сенің бар кезіңде тірі 
жан ның бетіне қарадым ба? (Көпшілікке). Ағымыздан жа-
ры ла йық шы, ей əйелдер, бес жылды қойып, бес ай шыдау 
қан дай азап? Енді міне, бəріміз сүттен ақ, судан таза болып, 
соғыстан оралған бірлі-жарым шолақ, мертік, соқыр ер кек-
тер ді қарғап-сілеп шыға келдік. 

Д а р х а н  ш а л . Ол рас!
Д ү р и я  (жанындағы белгісіз бейнені жұлқылап). Ес ти-

мі сің, Қамбар! Мен Дарханды сүйгенім жоқ, арым да, арма-
ным да сен едің, жаным. Ол мені менсінбеу арқылы өзіне құл 
етті. Қотыр-қотыр тамында күлге аунаған түйедей болып 
жат қан да, ұят-ай, өзім барып... Түн жамылып... ол сені де, 
мені де жеңді... Ол соғысты да жеңді! Бірақ, өзін-өзі жеңе ал-
мады, жазған! Күйген томардай бейшара болып қалды, əне. 

Д а р х а н  ш а л . Қайтіп, қалайша? 
Д ү р и я . Байғұс, əлемдегі жұмыстың бəрін бітіріп ке те-

тін дей жанталасты. Тіршіліктің мəні – тек жатпай-тұрмай 
ең бек ету ғана емес, семья құру, бала сүю, көңіл көтеру еке-
нін кеш ұқты. Сөйтіп жүріп екі аяқты адамнан гөрі төрт аяқ-
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ты хайуанға айналды. Ол шын қайғыра да, шын қуана да біл-
ме ді. 

Д а р х а н  ш а л . Жо-жоқ, олай емес! 
Д ү р и я . Несін жасырайын, Қамбаш, мен құр да сың нан 

бала көтердім. Алғаш рет «сен сəбилі боласың» де ге нім-
де өңі құп-қу болып: «Соғыс болса мынау, заман қилы, за-
уал шақ та баланың бізге керегі не?» – деді. Ал мен: «Күні 
ертең тағы да соғыс болса, солдат керек жоқ па, ерегескен-
де өзім асырап тəрбиелеймін», – дедім. Қатындар: «Дар хан 
мен Дүрия үйленетін болыпты», – деп желдей есіп жүр ген-
де өз үйімнің босағасында арыстай ұл таптым – əкесі сонда 
да келмеді, есімін Жеңісхан қойып, шілдехананың ырымын 
жа са дық, – əкесі сонда да келмеді қара табан болды – əкесі 
сонда ат ізін салмады, 1945 жылы 9 майда – Құландының 
тамам қа тын да ры той жасадық – əкесі сонда да жоламады. 
Құдай-ау, бүкіл ел-жұрт біледі, несіне қашқақтайды, деп 
ыза болдым. Шешек шығып қатты ауырды – əкесі сонда да 
келмеді; екі жастан асып барып өлді – əкесі сонда да келмеді. 
(Дү рия жы лай ды).

Дархан шыдай алмай, басын сүйеп уатады. 

Д а р х а н  ш а л . Кешір, жаным, кешір! 
Д ү р и я  (итеріп тастап). Бəрі кеш! Жеңісімнен ай рыл-

ған соң қайтып бала көтермейтінімді білдім. Бар өкінішім: 
неке суын ішпей, заңсыз туған бала о дүниелік болған соң өз 
əке сін өзі танымай, мəңгі адасып жүреді деуші еді, бұ рын-
ғы лар. Адасып жүр-ау, құлыным зар еңіреп əкесін іздеп кө-
рін ген ді сипалап жүр-ау, құлыным... тас жүрек адамға жолап 
нем бар еді. Ол да бір – шойын жол да бір болды. Үстінен 
зулап өтіп жатса да мыңқ етпейді. 

Д а р х а н  ш а л  (толқып). Ол рас! Бірақ, мен де кінəлі 
емес пін... Қорықтым. 

Д ү р и я  (есі шынында да кіргендей, серпіле жалт қа-
рай ды). Кімнен? Құдай-ау, кімнен қорықтың? 

Д а р х а н  ш а л . Уақыттан, заманнан... Қамбар мен Гү-
лия ның рухынан... 
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Дүрия күмбезді жаңғырықтыра қарқылдап күледі. 

Д ү р и я . Қорқақ – күніне мың рет өледі деген осы. Ей, 
қақбас, мен сенің қатыгездігіңді, қоян жүрек қор қақ ты ғың-
ды екі дүниеде кешпеймін. Лағынет! Лағынет! Жүр, Қам-
баш, қайтайық. 

Белгісіз «бейненің» қолынан жетелеп, тез басып жүре бе-
реді. 

Д а р х а н  ш а л  (қолын соза, дауыстап). Əй, Дү рия, қат-
ты кеттің, кеш жаным. Қайдан білейін, аяғымды қия бассам 
желкемнен біреу аңдып тұрған секілді. Қателеспеуге тырыс-
тым. Ертең, ертең... бəрін ертең тындырамын деп жанталас-
тым. Сол ертең туды – не өзгерді? Енді өткеніңе өкі ніп – тас 
лақтыруға бола ма? Кəне, сонда мен не бітірдім өзі: (сау са-
ғын санайды) көпір салушы, тас қалаушы, обходчик, стре-
лочник, станция бойынша кезекші, начальник, қай та дан 
обходчик, обходчик, чик... чик... бұдан əрі вагон доң ға ла ғы 
се кі л ді бір əуенмен шиқылдап кете берген өмір. Со ны мен 
осынау жылдар ішінде алған алғысым мен қарғысым: бі рін-
ші алғыс – Нарком атынан үш рет ақшалай сыйлық, Ая көз-
де гі жылына бір рет ауысатын бастықтан ауызша  рет мақ-
тал ған сөз, екінші, қарғыс – жұмыс тарапынан жоқ. Со ғыс 
ке зін де құйрығын жер иіскетпей жұмысқа қуған қа тын дар 
қар ға ған... сосын Дүрия... Іштей бір үлкен сый дə мет ке нім 
рас. Қарапайым еңбегімді біреу болмаса, біреу көрер де дім. 
Міне, нағыз Совет адамы деп арқамнан қағар дедім. Көз тал-
дыра көп күттім ондай адамды. Ешкім келмеді... Ба ғам да сам 
өзім баруым керек екен. Бірақ, маған сол үлкен сый дың қа-
же ті де жоқ еді. Тəңірім-ау, мынау өмірге алуға емес, беруге 
кел ме дік пе!

Құланды – сенен сəн, менен – əл кетті. Екеуміз де поез-
дың алға баруы үшін рельс болып жон арқамызды төсеп 
едік. Енді міне, сол тозған рельстей тот басып, жол жиегінде 
қал дық. Бізге енді анау əдемі поездың ешқайсысы да тоқ та-
май ды... Біз бір күні өткен ескі вагон секілдіміз, ар қы ра ған 



паровоз-уақыт тіркеп алып өрлі-қырлы сүйреді, ар қа мыз ға 
жүк тиеп қайда жетелесе сонда, мұрын тескен тайлақтай ел-
пектей бердік... безектей бердік. Рельс – уақыт, вагон – адам 
деген сол. Заман озды, вагон – тозды – қаңсыдық та қал дық. 
Бірақ, жақсы өтсін, жаман өтсін, осынау өмірге өк пе леу ге 
болмайды екен. Заман бір, заң бір болғанмен, адамдар бас қа 
екен! Маған бұл өмірдің сый-сияпаты да, атақ-даңқы да қа-
жет емес еді, маған қажеті – бұл өмірдегі адамдардың адал-
ды ғы еді! 

Поезд келе жатыр. Шал темір жолдың үстінде тап жыл май 
тұр. 

Д а р х а н . Оспандар қай вагонда отыр екен?

Шымылдық
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БАРМЫСЫҢ, МАХАББАТ?

(Триптих-драма )

Бастау – автордан

Жарық жанғанда сахнаға жасы отыздан асқан Жур на лист 
жігіт шығады. 

Жу р н а л и с т . Ал, халайық. Менің есімім Жан. Ма-
ман ды ғым – журналист. Газеттің тапсырмасымен туған 
рес пуб ли камызда бармаған жерім, баспаған тауым жоқ. Əр 
адам – жаңа бір əлем секілді, жолға шыққан сайын сан түр-
лі кі сі лер мен кездесіп, алуан тағдырлардың куəсі болып 
қай та мын. Мен солардың ішіндегі ең бір есімде қалған үш 
хикаяны баяндап берсем деймін. Үшеуі бірдей – махаббат 
жайлы... 

Иə, тағы да махаббат. Адамзатпен бірге жаратылып, аза-
матпен бірге өлетін мəңгі тақырып – Ұлы махаббат туралы 
миллион рет жазылған шығар. Бірақ ол аз. Жер бетінде төрт 
миллиардтан астам адам болса, жердің астында қан ша сы... 
Со лар дың əрқайсысында өзінің дара махаббаты бар екен. 
Сен бе се ңіз дер өздеріңіз көріңіздер. Ең əуелі «Өліге ба қыт 
керек пе?» деп аталатын бірінші хикаяны басталық. 

Журналист көрермендердің ортасына барып отырады. Бі-
рін ші бөлім басталады. 
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ӨЛІГЕ БАҚЫТ КЕРЕК ПЕ?

Қ а т ы н а с у ш ы л а р

С а р а   – аспирант қыз
Ж а н  – журналист жігіт немесе автордың өзі
К а н   – ғылым кандидаты
Ж а ғ ы р а п и я
Тракторшының рухы, қорқынышты дауыс

Бірінші сурет

Түн. Сахна түкпірінен ресторан терезесі жəне онда жү-
ріп жатқан үлкен той байқалады. Сол түнгі үлкен терезеден 
бірін-бірі сүйген, бокалдарын соғыстырған үлкен-кіші бейне 
көрінеді де, оқта-текте кандидаттық диссертациясын ой да-
ғы дай қорғаған Канның атына айтылған мақтау сөздер ес ті-
ліп тұрады. 

Д а у ы с т а р :
– Мұндай керемет банкетті туғалы көргенім осы. Док тор-

лық диссертация қорғағандар да дəл осылай ағыл-тегіл ша-
шыл ма ған шығар. 

– Өйткені Канның бұл еңбегі дап-дайын докторлық дис-
сертация. Общем талантты жігіт

– Екі аяқты тірі кітап қой біздің інішек. 
– Осындай жерлесіңнің барлығына қуанасың. 
– Құдайға шүкір, біздің жақтан да кейінгі іні-қа рын дас та-

ры на пана болар аяулы жігіт өсіп шықты. Біз қартайдық қой. 
Енді солар қамқорлық жасасын. 

– Жершіл болмасаң, жетім қаласың. Канның мұндай атақ-
қа ие болуы бір өзеннен су ішкен ағасы Жағырапияның ар-
қа сы... 

– Ж... ж... ж... Жолдастар... бас басыңызға шуламай сөз ге 
қо нақ беріңіздер... Та... ма... далығымнан əлі түскенім жоқ, 
понимаешь. О несі-ей, жамырағандары. Сонымен келесі тос 
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филология ғылымдарының докторы, профессор Жа ғы ра пия 
ағай ға, яғни құрметті Жағаңа беріледі. Ура!

– Ура... ура... ура! Айналайын абызымыз, сөз сіздікі. 
– Е, сен немене шабыңа от түскендей шаптықтың... 
– Ей, оттамай тыныш отыршы. 
– Сендерден өзге жақта Жағекең жоқ па, сонша көпшік 

қой ған да ры ңа жыным келеді. Он жыл болды он ауыз сөз 
жаз ба ға ны ңа. Жағ-е-е-кең... 

Қ о р қ ы н ы ш т ы  д а у ы с . Бəрі де майдандағыдай. 

Осы кезде терезеден ірі тұлғалы көзілдірікті Жа ғы ра-
пия ның денесі көрінеді. Быршып терлеген бетін орамалмен 
та ғат сыз сүртініп, қалтасынан алған қағазды ежіктей оқып 
береді. 

Ж а ғ ы р а п и я . Жерлестер, сосын достар, содан кейін 
жолдастар. Осынау салтанатты да торқалы той қазақ фило-
логиясын ірке тұрғанда, қазақ ғылымы мен мəдениетінің 
өзін де соңғы он, жиырма жылда бір-ақ қайталанған ірі құ бы-
лыс, іргелі қуаныш. Жас диссертанттың алып отырған та қы-
ры бы ның ауқымдылығын, ғылыми дəлелдердің нақ ты лы ғы, 
пікірлерінің сонылығы мен ойының тұ жы рым ды лы ғы, тіпті 
тілінің өзі қайыңның қабығын аршығандай керемет, же ңіл-
ді гі соншалық, ғылыми еңбек емес, поэма оқып отыр ған дай 
əсер аласың. Шырағым, (Канды құшағына алып) дис сер та-
цияң ның аты қалай еді, айтып жіберші?

Терезеден Кан көрінеді. 

К а н . «Қазақ прозасындағы жағымды, жағымсыз образ-
дар арасындағы тартыстың өмір бақи бітіспейтін мəңгілік 
жəне бір-бірін жеңу, жеңе алмауы хақында». 

Ж а ғ ы р а п и я . Иə, солай екен-ау... Қандай сүбелі та қы-
рып. Шынында да, жерлестер, тоист ғапу етіңіздер, жо-ол-
дас  тар, қазақ прозасында жағымсыз образдың жеңілмеген 
кезі бар ма? Кан інішек, яғни менің күйеубалам, соның се-
беп-салдарын терең ашқан. 
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Д а у ы с т а р :
– Жағеке, тоқ етерін айтыңыз? 
– Ол пікіріңізді бағана ғылыми кеңесте жетекшілік ре тін-

де айттыңыз ғой. 
– Əй, сүйреңдемей тыныш отыр. Жағекемнің сөзін қа ға-

тын кім едің сен?
– Ендеше, күйеубаласы ретінде батасын берсін... 
– Оттапсың!
– Сен де оттапсың. 

Терезеден қараң-құраң жағаға жармасуға ұмтылған адам-
дар сүлделенеді. 

Қ о р қ ы н ы ш т ы  д а у ы с . Бəрі де майдандағыдай. 

Көшеге бір қыз, бір жігіттің атып шыққанын көреміз. Ол 
Кан мен Сара. Кан қызу. Қыздың кетем дегеніне қарамай, қо-
лы нан ұстап жібермей тұр. 

С а р а . Тас кенедей жабыспай жіберші, Кан. Ойнасақ та 
бі раз жерге бардық емес пе. Тым болмаса, анау қайнағаң мен 
ке лін ше гің нен сескенсеңші. Өзіңнен, менен ұял май ты ның-
ды білемін. 

К а н  (ыржалақтап). Ұят деген немене, бұл заманда ұял-
саң, арам қатасың. Ұят – ұлыларға ғана керек. 

С а р а . Бір рет ұялмай-ақ өтер ме екенсің бұл дүниеден. 
К а н  (күліп). Қашаннан бері ибалы бола қалғансың? Біле 

білсең, ұятсыздықты сенен үйрендім. Ал, мен білмейтін сау-
там ты ғың бар ма?

С а р а . Өткенді жаңғыртып, жастық шақтың осалдығын 
не сі не көлденең тарта бересің. Мен, тым болмағанда, сол бір 
қа те лі гі ме өкіне аламын, ал сен осы қасиеттен де жұр дай сың 
ғой. 

К а н . Өткеніне ақымақтар ғана өкінеді. Қандай да бол-
масын ұятты, қылмысыңды «кешіріңіз» деген бір-ақ сөзбен 
жуып-шайып жүре бер. Қазір кез келген опасыздықты ақтап 
алар философия ойлап табылған кез. Ендеше, көгершінім, 
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түс тен кейін енген есіңнің, бұдан былай, зияннан басқа пай-
дасы жоқ. Сен бұрын мұңсыз, қамсыз сауық-сайран құрып 
жүр ге нің де əлдеқайда бақытты едің. Көр де тұр, əр ақылды 
ісің үшін талай азап шегесің. Көр де тұр... 

Сара Кан ұстап тұрған алақанын шығарып алмаққа əре-
кет те не ді, бірақ ол жібермейді. 

С а р а . Естіген пəлсапам əбден құлақ қашты болып жа-
лық тыр ған, шаршаған пəлсапа... Босат қолымды. Не құның 
қал ды менде алынбаған? 

К а н . Я, сенде құн қалмағанын білемін. Бірақ ақырғы 
рет... 

С а р а  (түтіге ашуланып). Қанша миғұла болғаныңмен, 
қор лай тын сөз айтпасаңшы. 

К а н . Кешіріңіз, қарындас. (Мазақтай тағзым етеді).

Ресторанның терезесінен секең-секең билеген бейнелер 
кө рі не ді. Құлақ тұндырар музыка естіледі. 

Қ о р қ ы н ы ш т ы  д а у ы с . Бəрі де майдандағы се кіл ді!

Пауза. Рестораннан Жан шығып, əлгі бірін-бірі сүй ре ле-
ген екеуінің жанына келеді. 

Ж а н . Бұлар қайда зым-зия жоғалды десем, тығылмақ 
ойнап жүр екенсіңдер ғой. Ойындарыңа мені де қа тыс ты-
рың дар шы. 

К а н . Бұл екі кісілік ойын, үшінші артық. 
Ж а н . Ендеше, сен артықсың... Айтпақшы, сені əйелің із-

деп жатыр. 
К а н . Қайдағы?
Ж а н  (таңғала күліп). Ой, пəтшағар-ай, үйленгеніңді де 

ұмы тып кеткен екенсің-ау. Тым болмағанда, диссертацияң 
Мəс кеу ден бекіп келгенше жалпақтай тұрсаңшы. 

К а н . Ол – менің жұмысым. Қолың жетпейтінге мой ның-
ды созып қайтесің. 
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Ж а н . Ал, олай десең, мен-ақ артық болайын. (Жүре бе-
ре ді). Сендер мысық пен тышқан ойнай беріңдер. 

С а р а . Ендеше, мен де кетемін. (Жанға). Сіз шығарып 
саласыз ба мені?!

Ж а н . Егер шын тілесеңіз, арқалап апаруға бармын. 
К а н  (ыржалақтап). Əй, жастық-ай, жастық-ай! Шы ны-

мен-ақ, мендей жан достарыңды қиып тастап барасыңдар 
ма? Отыра тұрсаңдар етті, бəріміз бірге қайтайық. 

Ж а н . Енді байласаң да, қалар шамам жоқ. Езбе сөз бен 
ессіз музыка əбден жүйкемді жеді. Енді бір сағат отырсам, 
жынданармын. 

К а н  (қалжыңдаған болып). Сен онсыз да жынды емес-
пі сің... Өздерің біліңдер. Əйтеуір, Сараны қорқытып-үр кіт-
пей үйіне есен-сау жеткізерсің. Ар жағын өздерің бі ле сің-
дер. Саражан өзімен еріп барған еркек кіндікті қон дыр май 
қай тар ған емес... ха-ха. 

Канның соңғы сөзін құлақ тұндырар музыка үні бөліп, ес-
тірт пей қояды. Сара журналиспен кетуге бет алады. Ал, Кан 
бұ лар дың соңынан ұзақ қарап қалады. Осы кезде ресторан 
жақ тан Канды шақырған əйел даусы естіледі. 

Ə й е л  д а у с ы . Ка... а... а... н. Где ты, а... у... у

Пауза. Екеуі үнсіз асықпай аяңдап келеді. 

С а р а . Сіз не ойлап келе жатырсыз?
Ж а н . Егер шынымды айтсам, ештеңе де. Бірақ көңіл 

пердемде сіздің бейнеңіз де көлбеңдеп жүргенін жасыра ал-
маймын. 

С а р а  (еркелей күліп). Иə, мұны өзім де сезген едім. Дə-
лі рек айтқанда, сіздің көкейіңізді тесіп келе жатқан ой: мына 
кө ше нің ақыры бар ма, мені қайда ертіп келеді, жаңа Кан мен 
не туралы əңгімелесті екен, мүмкін, осы қыз жеңіл мі нез-
ді, бұзылған қыз болып жүрмесін... (Жанның бетіне сұ рақ-
ты кейіппен қарап). Ойланыңыз... Неғұрлым ойлаған са йын, 
өмір сүру қорқынышты тарта бермек. 
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Ж а н  (көзілдірігін сасқалақтай түзеп). Жо-жоқ, тіпті де 
олай емес... 

С а р а  (оның сөзін бөліп). Бұлтармай-ақ қойыңыз, қа лай 
деп ойласаңыз да, қисыны келіп тұр ғой. Өйткені үйге сіз ді 
ер тіп келе жатқан мына мен. 

Ж а н  (көзілдірігін жөндей). Сіз туралы менің пікірім əзір-
ше жаман емес. Ал, тоқ етерін айтсам, сізді бір көргеннен-ақ 
ептеп... ұнатып қалғанымды қуанышпен хабарлар едім. 

С а р а  (кекетіп). «Əзірше», «жаман емес», «ептеп»... 
əділ ді гі ңіз үшін рақмет! (Сəл үнсіздіктен кейін). Немене, 
Кан до сы ңыз дың эстафетасын одан əрі сіз жалғастырмақ па 
еді ңіз? Олай болса, жүріңіз біздің үйге. Тек өзіңізді нағыз 
еркекше ұстай біліңіз. Əйел адамның обалы қиын болады. 
(Сы қы лық тап соншалықты бір зымиян күлкімен күледі. 
Жан аң-таң қарап қалған). Ə, ə, солай ма, əлден шошына 
бас та ды ңыз-ау. 

Ж а н  (көзілдірігін түзеп). Жо-жоқ. 
С а р а  (əзілдеген күйі). Мүмкін, сіз де «нағыз махаббат» 

мек те бі нің аса тəртіпті, тіл алғыш оқушысы шығарсыз. 
Ж а н . Біз бəріміз де сол мектептің түлегі емеспіз бе?
С а р а  (ойлана). Қандай аңқау да ақылды адамсыз, тіп-

ті бала секілдісіз. Мүмкін, өзіңіздің арам ой-пиғылыңызды 
жа сы ру үшін əдейі абдырайсыз ба... Егер шын мінезіңіз осы 
болса, өмір сүруіңіз қандай қиындыққа соғар еді. Асылы, қа-
зір гі дə уір де мұндай ақ қанат періштеліктің түкке де қа же ті 
жоқ. 

Ж а н . Адамға ең керегі тынышты өмір сүру емес, өмір 
танымы, қабілеті ғой. (Көзілдірігін қайта-қайта түзеп, 
қыза сөйлей бастайды). Айтысқа өзіңіз шақырып тұрсыз. 
Ен де ше, былай... (Екеуі биік үйдің жанына келіп тұрады. 
Жан есік алдындағы орындыққа Сараны қолынан күштей 
тартып отырғызады). Ендеше, былай. Қазір біз жастар-
ды білімділікке үйретеміз, ал сезімталдыққа үйретпейміз. 
Сон дық тан да қатыбас, ештеңеге жаны ашымайтын маши-
на-адамдар тəрбиелеудеміз. Сондықтан да қазіргі баланың 
бо йын да сезіну, қорқу, қиялдау, шын сүйсіну қабілеті жойы-
лып, ғылым мен техниканың мың-миллион термині миында 
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быжынап кеткен. Сондықтан да (орнынан атып тұрып) бұл 
көп ші лік сіздің де, Каныңыздың да ортақ ауруына айналған. 
Сон дық тан да... 

Жанның сөзін тура алдарына келіп, шімірікпестен айма-
ласа бастаған жігіт пен қыз бөледі. Жігіт қыздың иы ғы нан 
салып қалып: «Ей, дура, ты меня любишь?» – деп жұл ма-
лап сүйе бастайды. Сара көзі жыпылықтап абдырап тұр ған 
Жан ның қолынан ұстап сықылықтап күлген күйі үйге кір гі-
зіп əкетеді. 

Қ о р қ ы н ы ш т ы  д а у ы с . Бəрі де майдандағыдай. 

Екінші сурет

Сараның бөлмесі тап-тұйнақтай жиналған. Терезенің пер-
де сі мен төсектің жапқышы көгілдір. Оң жақ іргеде пианино 
тұр. Қызға керек ол-пұл трюмо айнаның алдына қойылған. 
Ал, сол жақ қабырғада кітап сөресі. Сөре үстінде ешкімге 
назар аудармай өзімен-өзі отырған жас жігіттің суреті қо-
йыл ған. Бөлмеге Сара мен Жан кіреді. 

С а р а  (көңілді). Міне, мен осы бөлмеде жападан жал ғыз 
тұ ра мын. (Жанның қолынан тартып). Кір, кір, сізді жеп қоя-
тын қасқыр жоқ мұнда. (Күледі).

Жан жан-жағына əуестікпен қарайды. Сара ас бөлмесіне 
кіріп кетеді. 

Ж а н  (суретті нұсқап). Бауырыңыз ба?
С а р а  (ас бөлмесі жақтан дауыстайды). Мен сізге шай 

қайнатып берейін деп пысықсып жүрмін. (Шəйнекке сарыл-
датып су құйғаны естіледі).

Пауза

С а р а  (ас бөлмесінен айқайлайды). Неге үндемей қал-
ды ңыз? (Табаның шыжғырылғаны естіледі). Енді қайтейік, 
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үн де мес ойнаймыз да... Сіз кімді де болса жағыңызды ашпай 
же ңе сіз-ау деймін. Бірақ бір сұраққа жауап беруге болады 
ғой. 

Жан əлі де болса жігіттің суретінен көз алмай қарап тұр. 

Ж а н . Аш кісі ұрысқақ... 
С а р а  (ас бөлмесінен). Ə, онда түсінікті. Енді бір бес ми-

нут шыдаңыз. 
Ж а н  (диванға келіп отырады да, өзімен-өзі). Құдай бе-

рем десе, аяқ астынан екен-ау. Мықты бол, Жəке, мықты бол. 
(Көзілдірігін мығымси түзейді). Жалғызсырап жүр екен бей-
шара. 

Сара дастарқан жасай бастайды. Екеуі асқа отырады. 

С а р а . Ұялмаңыз, барымен базар болайық. 
Ж а н  (көзілдірігін сүртіп ас жеуге кіріскен). Тамаққа 

келгенде менен ұятсыз ешкім жоқ. Баяғыда бригадада жұ-
мыс іс теп жүргенде, макарон көжені кім бұрын ішеді деп 
жа рыс ұйымдастыратынбыз. Сонда алдыма жан салмаушы 
едім. 

С а р а . Бұл мақтан емес жəне өзіңіздің шыққан тегіңізді 
əй гілеп алдыңыз. 

Ж а н . Қарақостан шыққан қара таяқ екенімді құдайдан 
да, адамнан да жасыра алмаймын. 

С а р а . Қалжыңдаймын. Көңіліңіз тым-тым секемшіл 
екен. Тіпті, жоқтан өзгеге балаша бұртия қаласыз. 

Пауза. Екеуі шайды үнсіз ішіп отыр. 

С а р а . Сіз кандидат досыңыз туралы не білесіз? (Бұл 
сөз ді əлдене есіне түскендей ойлана айтады). 

Ж а н  (көзілдірігін тағатсыз түзеп). Не білуші едім... Ең 
əуелі білетінім – ол əжептəуір атақ алған ғалым. 

С а р а  (оның сөзін бөліп). Иə, сіз оны ғалым ретінде ғана 
бі лер деп ойлаушы едім... 
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Ж а н . Əлбетте, біздің таныстығымыз онша əріден бас-
талмайды. Бар-жоғы бір-ақ жыл, онда да айына бір-ақ рет 
жо лы ға мыз. Ол біздің журналға ғылыми мақалалар жазып 
тұ ра тын. О баста да редакцияға келгенде танысқанбыз. Ме-
нің ше, (көзілдірігін сүртіп) аздап өзімшілдігін ескермесек, 
жаман жігіт емес. 

С а р а  (таңғалып). Өзімшілдігін неге ескермейсіз? Ең үл-
кен қателігіміз де сол – адамдардың ең үлкен мінін ескермеу. 
Ме нің ше, (қабағын түйе) меніңше, ол нашар, пасық жі гіт. 

Ж а н  (тағы да көзілдірігіне жармасып). Қызық екен, 
қы зық екен... сіз оны жақсы көреді деп еститінмін. 

С а р а . Иə, естігенсіз, бірақ білмейсіз: жақсы көргенім 
өті рік, аздап əуестенгенім рас. 

Енді екеуі де үнсіз отырып қалады. Ымырт барған сайын 
үйіріліп келеді. 

Ж а н . Осы тақырыптағы əңгімені доғарсақ қайтеді, енді 
ғана жыли бастаған арамызды суытып алармыз. 

С а р а . Қайта жақындаса түспек. Анығын айтып, ағынан 
жа рыл ған ның несі сөкет. Қазір жасырғанмен шындық түп-
тің түбі бəрібір шықпай ма? Пенде болған соң ылғи сыйла-
сып, сырласып өтуі мүмкін емес. Өзім де сол «сері жі гіт пен» 
ара да ғы тарихты айтайын деп ертіп келдім. (Орнынан оқыс 
тұрады). Аздап шарап ішсек қайтеді?

Ж а н  (қипақтап). Қарсылық жоқ. Сіз қаласаңыз, у ішу 
ер лі гін де жасай аламын. Тек достарыма айта көрмеңіз... 

С а р а . Ə, сіз ұрланып ішеді екенсіз ғой. Əй, қайдам, у 
іше тін дей батырлыққа бара алмассыз – мына түріңізбен. 
(Сы қы лық тап еркін күледі).

Қ о р қ ы н ы ш т ы  д а у ы с . Бəрі де майдандағыдай. 

Пауза. Тыныштық. Іңір қараңғылығы түсе бастаған. 

С а р а  (кенеттен). Сіз мен туралы қандай ойдасыз? 
Ж а н . Жаман емес. 
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С а р а . Бұл құтырғаннан құтылудың амалы ғана. Мұн-
дай жауап мені қанағаттандырмайды. Егер мұғаліміңіз бол-
сам, сөз жоқ, екі қояр едім... Ал сонда сіз де жаман емессіз, 
кандидат досыңыз да, мен де: сонда кім жаман? (Орнынан 
бу лы ғып атып тұрады). Айтыңызшы, кім?! Ана тұрған бей-
кү нə бала ма? Жо-жоқ, аттас зарядтар, тек сол ғана нағыз 
адам! 

Ж а н  (сасып қалады). Менің жазығым не?! Əншейін... 
ке ші ріңіз... 

Қ о р қ ы н ы ш т ы  д а у ы с . Бəрі де майдан!

Пауза. Олар алдарындағы «Варнаны» сыздықтата ішіп 
отыр. Бөлме іші ала-көлеңкелене бастаған. Терезеге батып 
кеткен күннен қалған ал қызыл нұр түсіп тұр. Радио қобдидан 
əл де бір симфонияның жеңіл де жүрекке жылы сазы естіледі. 

Ж а н  (əуестікпен). Анау суреттегі кім, Сара?
С а р а . Əуреленбеңіз, айтпаймын. Əркімнің бір жұм бақ-

ты сыры болуға керек. 
Ж а н . Өзіңіз біліңіз. 
С а р а . Сіздің осы қарыспай, неге болсын оп-оңай ке лі се 

салатыныңыз қинайды. Мүмкін, бұл мінезіңізбен түбі мені 
де жеңерсіз... (Кенеттен дауыстап). Кімнің симфониясы бі-
ле сіз бе? 

Ж а н  (оқыс сұрақтан абдырап қалады). Вагнер, жоқ 
Шу берт... Бетховен, Штраус... 

С а р а  (күліп). Əй, журналистер-ай, барабан секілді 
сырт та ры ңыз қампайып, даңғырлағандарыңыз болмаса, іш-
те рі ңіз қуыс-ау. Гайдн дегенді естігендеріңіз бар ма? Əне, 
физик болсам да, мен білемін. Мен музыканы өте жақсы кө-
ре мін. Музыка дегеніміз – жүректің қуанышы мен мұңы ғой. 
Айт пақ шы, мына аз сөйлеп, сақ отырған сыпайы сіз, мұң де-
ген ді қалай түсінесіз?

Ж а н  (ойланып). Мұң ба? Мұң... Қуаныштың қарсы ұғы-
мы-ау деймін. 

С а р а  (толқып, беріле). Ал, меніңше, мұң – қуаныштың 
се рі гі, қуаныштың сүйген қызы десе де болады. Мұң бізді ес-
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сіз күлкіден арылтады, тəубемізді есімізге түсіреді. Ағат іс, 
ақы мақ жүрістен сақтандырады. Мен бұрын мұңның осын-
ша лық құдіреті бар-ау деп ойлаған емеспін. Сіз білесіз бе, 
мен ерте есейдім ғой, университетті де ерте бітірдім. Уа қы-
тым  ның көбін күлумен өткізгенмін, тек бертін ғана ес кірді 
ғой... иə, бертін ғана... Адам көп білген сайын таңғалу сезімі 
аза йып, не нəрсеге болсын күмəнмен қарайды екен. Бəрі кеш 
болды ғой, кеш... 

(Сара орнынан үнсіз көтеріледі де, ас бөлмеге кіріп ке те-
ді. Не болғанын біле алмай Жан жалғыз отыр. Бөлме бар ған 
са йын қараңғылана түседі. Симфония аяқталған. Сал қын 
ты ныш тық, Сара қайтып оралады. Көзіңің жасын сүр тіп). 
Ке ші рі ңіз, аздап жылап алуға тура келді. 

Ж а н  (күрсіне). Ондай жүрек қысылатын минуттар мен-
де де болады. Шынында да, өз-өзіңнен бұдан бұрын еш қа шан 
ес ті ме ген, еш жерден көрмеген əлденені сағынасың, сарыла 
кү те сің бəр-бəрі жетеді, бірақ бір нəрсе жетіспейтіндей, ол не? 
Өмір бақи білмейсіз көзіңнің алды тұманданғандай буалдыр 
сағымға шомасыз да, мəңгі тыныш күйді аңсайсыз бей не бір 
анаң алдына алып əлдилеп отырғандай, соншалық тəт ті се зім-
мен бейуақ халді кешесіз: ешкімнің мазаламауын ті леп алыс-
тан... тым-тым шыңыраудан талып жетер нəзік үнге жү ре гі-
ңіз ді тосасыз, ымырттанған қуанышты мұң қа быз дап, іңір ме-
зет  тің жұмсақ шапағатына шомылдырып ер ке ле те ді: дəл осы 
сəтте іштей жарылқанып, егілесіз, көзіңізден жас шы ға ды. 

С а р а  (терезеге түскен жалқынды сəулеге қарап ой лан-
ған қалпы). Айта беріңізші, неге тоқтап қалдыңыз? 

Ж а н . Мен де сіз құсап өтірік айттым. Өз ролімді бас қа-
ша ойнағым келді. (Екеуі де күледі). 

Пауза. Əлгіндегі терезеге түскен жалқын сəуле семген. 
Бөл ме тіпті қараңғылана түсті. 

С а р а . Мен сізге хат оқытайын. (Орнынан тұрды да, 
шам жағып, альбомның арасын ақтарып жүріп үш-төрт 
хат тауып алады). Міне, сол бір хаттар. Амал не, дүниедегі 
ең қимасымды кандидаттан гөрі осы хаттардың иесіне сый-
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лауым керек еді, тағдыр деген қызғаншақ екен, бұйыртпады. 
Қан дай ақымақпын. Осы хаттарды кандидат үйге келген 
са йын оқытып, екеуміз қосылып мазақтап талай күлдік-ау. 
Қа те лік ті мойындататын əсте адам емес, уақыт екен. (Терең 
күр сі не ді). 

Пауза. Сара үнсіз мұңға батып отыр. Жан тракторшының 
хатын оқуға кіріседі. Радиодан қоңыр əрі өте жас дауыс ес ті-
ле ді. Дəл осы сəтте сахнаның түбінен тракторшының бейнесі 
кө рі не ді. Ол май шамның жарығымен хат жазып отыр. 

Т р а к т о р ш ы н ы ң  р у х ы . «Амандық хат! Сара, 
аман-сау жүріп жатырсыз ба? Алматыда қандай өзгеріс-жа-
ңа лық тар бар? Ол жақта күн жылы шығар? Бізде ақ боран. 
Əри не, сіз білмейсіз, өйткені сіз жаздыгүні келдіңіз ғой. 

Сара! Сіз мені ұмытқан жоқсыз ба? Есіңізде ме, мен ат 
су ға ру ға барғанда ағайыңыздың кішкентай баласымен өзен-
ге тас лақтырып ойнап жүрдіңіз ғой. Содан кейін бір не ше 
рет киноға бардыңыз. Мен сізді ылғи да сыртыңыздан кө ріп, 
тілдесуге батылым жетпейтін. Сонсоң жеңгеңізден ад ре сі-
ңіз ді сұрап алдым да, хат жазуға бел байладым. Əрине, бұл 
қы лы ғым ның ағат екенін де білемін. Бірақ үмітсіз шайтан 
деген. 

Біздің жақта аяз буып тұр. Сіз шомылған өзен əл де қа шан 
қатып қалған. Ауыл көңілсіз. Анда-санда кино, мереке күн-
де рі концерт, артынан би болады. Мен көп бара бер мей мін, 
барсам да ылғи қабырғаға сүйеніп қарап тұрамын. Сіз ден 
жасырып керегі не, би білмеймін ғой. Сіз енді бір рет біз дің 
ауыл ға келгенше үйреніп қояр едім. Өзім қазір совхоз қайда 
жұм са са сонда барып, əртүрлі жұмыстың басын шалып жүр-
мін. Алты айлық механизаторлар даярлайтын курсқа жі бе ре-
міз деп еді, əлі хабар жоқ. Кейде жалғызсырайсың, жа лы ға-
сың, сонсоң, əйтеуір, біреуге сыр айтқың, хат жазғың ке ле ді. 
Солдат досым болмаса, ешкіммен хат жазысып көргем жоқ. 
Ал, осы уақытқа дейін ешбір қызға сөз айтып, жүрмедім де-
сем, сенесіз бе? Ауылдың қыздары көңілден шықпай ма, бір 
түр лі тартпайды. 
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Сара, хат жазысып тұрайықшы. Сіз Алматының, мен 
ауыл  дың жаңалығын айтып. Əзірше хош, сау болыңыз. 

Хат жазып, хабар күтуші – танымайтын танысыңыз – 
Есен». 

Тракторшының бейнесі жоғалады. 

С а р а . Мен сізге осы хатты алған күнгі күнделігімді 
оқып берейін. (Қоңыр дəптердің елу шақты бетін ашып, 
өте майда жазған сөздерді өзгеше толқумен оқиды). «Бү гін 
мен өте көңілдімін, ауылдағы «ғашығымнан» хат алдым. Кан 
екеу міз ресторанда отырып оқып, рақаттанып тұрып күл дік-
ау. Басы істемейтін даланың бозбаласы болу керек. Кан айта-
ды: «Мен де сүйемін, қалай айтарымды білмей жүр едім, өзің 
хат жазыпсың», – деп жауап бер дейді. Сонсоң екеуміз бі рі гіп 
хат жолдадық. Кеудемді əйтеуір бір белгісіз қуаныш кернеп, 
қа ра дан-қарап күле бергім, анау самала шамды кө ше лер ді 
кезе бергім келеді. Өйткені мен бүгін емтиханды ой да ғы дай 
то лық тапсырып, аспирантураға қабылдандым. Кан айтады: 
«Көк тем ге қарай қосыламыз. Папаң бізге орталықтан екі 
бөл ме лі үй алып береді. Ол, əне, ұйықтап жатыр, көп ішіп 
еді, шаршаған шығар. Менің ұйқым келер емес. Хат жаз ған 
«ға шық тың» бет-бейнесі есімде жоқ, көз алдыма елестете 
алмадым». (Толқып). Үш-төрт жұмадан кейін екінші хаты 
кел ді. (Күрсінеді). Оны Кан екеуміз қосылып оқып шық тық. 
Екі қолымыз алдымызға сыймай зерігіп жүргенде үлкен ер-
мек табылды. Міне, мынау келесі хаты. 

Қ о р қ ы н ы ш т ы  д а у ы с . Бəрі де майдандағыдай. 

Тағы да қараңғы түседі. Май шамның жарығымен хат жа-
зып отырған тракторшының жұмсақ даусы қайта естіледі. 

Т р а к т о р ш ы н ы ң  р у х ы . «Амандық хабар! Ас қар-
дың асуындай, өзеннің тасуындай, садақтың оғындай, сек-
се уіл дің шоғындай ыстық сəлем жолдаушы – Есенің деп бі-
лер сің. Сара, хатыңды алған күні таң атқанша көз ілмедім. 
Қуа ныш тан, бақыттан жүрегім жарылып кетердей, өзімді 



276

қояр ға жер таппаймын. Неге екенін білмеймін, көңіліме қа-
нат біткендей, əлдеқайда алысқа ұша бергім, басым ауған 
жақ қа қаңғылестеп жүре бергім келеді. Отырсам да, тұрсам 
да се нің елесің жанымнан бір елі қалған емес: көзімді аш-
сам да, жұмсам да Күркіременің жағасында жаныңда кіш-
кен тай қыз бар, арпалысқан толқынға қарап, үнсіз ойланып 
тұр ға ның ды көремін. Сонда көкірегім əлдебір күйдің кө бі гі-
не толып, қара жерге сенің атыңды ойып жаза бергім келеді. 
Бұрынғыдай емес киноға, ойын-сауыққа барғанды да қой-
дым. Қолыма қандай кітап түссе де оқи беремін не болма-
са ақ қағазға «Сара, Сара» деп сенің есіміңді тізілтіп жаза 
беремін. Сарам менің, өзіңде қандай өзгеріс-жаңалық бар? 
Бос уақытыңды қалай өткізесің? Бізде айта қоярлық пə лен-
дей еш нəрсе жоқ. Баяғы қалпы, аудандық Мəдениет үйі нің 
артистері концерт қойды. Оған да барған жоқпын. Жұ мыс-
тан шаршап келемін де, терезеден қарлы адырларға қа рап 
отыра беремін. Сол аппақ дүниенің тозаңын аспанға шы ға-
рып, боз жорға жегілген ақ шанамен сені Алматыдан алып 
қаш сам деп армандаймын. 

Сара! Қуана бер, тракторшылар дайындайтын курсқа 
оқу ға жіберетін болды! Ендігі хатты сол жақтан күтерсің. 
Са ғы на жауап күтуші – Есенің». 

Тракторшының бейнесі жоғалады. Жарық қайта жанады. 

С а р а . Өмір бұрынғысынша ескі сарынмен ресторан, 
театрлардың табалдырығын тоздырумен өтіп жатты. Осы-
дан кейін ол жігітке хат жазған жоқпын, тіпті ондай адам-
ның өмір де бар-жоғын ұмытып та кеткен секілдімін. Кан ның 
диссертация қорғайтын кезі жақындап қалған. Де ген мен, 
ме  нің осыншалық тынышты да тəтті өміріме үлкен өзгеріс 
ен  гі з  ген əкемнің жұмыстан босауы болды. Өзің білесің, па-
пам ірі қызметте еді ғой. Ал, етегіңді сүйіп, есегің бо ла йын 
деп жүрген Канмен бірте-бірте ауыл алыстанып, тү бе гей лі 
ат құй ры ғын кесіп тындық. Ол Жағырапия деген ба ға на ғы 
док тор дың өзінен екі-үш жас үлкен қызына үйленді. Ке шік-
пей, өзің білесің, соның арқасында кандидаттық диссерта-
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цияны қорғап алды. Ал, мен болсам, қалықтап ұшып бара 
жат қан құсқа оқ тиіп құлап түскендей, дел-сал қан сы ра ған 
хал ді басымнан жалғыз кештім. Ақылдасар, сырласар еш бір 
ет бауыр жақын досым жоқ екенін сонда ғана білген едім. 
Осы кезде Есеннің тағы бір хатын алдым. Ойынның өрт ке 
ай нал ға нын білдік пе? 

Сара булығып жылап отыр. Жан болса, үнсіз ойға бат қан. 
Бөлме қараңғыланып, май шамның жарығымен хат жазып 
отырған тракторшының бейнесі қайта көрінеді. 

Т р а к т о р ш ы н ы ң  р у х ы . «Сара! Екі көзім төрт бо-
лып, сенің хабарыңды күткелі айдан асты. Почтаға күн са-
йын барамын. Шыныңды айтып жаз, мүмкін, ауырып қал-
ған шығарсың. Қалада қайшыласқан машиналар көп деу ші 
еді, қағып-соғып кеткен жоқ па? Бірақ сен маған мүл дем 
хат жазбай қойсаң да, жақсы көруімді тоқтатпас едім. Өзім 
қазір тракторшылар курсында оқып жүрмін, сабағым жаман 
емес. Кейде жатып алып ойлаймын: аман-есен осы курсты 
тəмамдап, қолыма правомды алған соң, совхоз ескі болса да 
трактор берсе, күндіз-түні тыным таппай жұмыс іс теп, ақша 
жияр едім. Сосын Алматыға сені іздеп барар едім. Айт пақ-
шы, Сара, сен не істейсің? Оқисың ба, əлде жұ мыс та сың ба? 
Мейлі, кім болсаң да... Егер бір нəрсе сатып алу ға ақ шаң 
жетпесе, ұялмай жазып жібер, жерден шұқысам да, тауып 
са ла йын. Бұл жақта көктем жаңа шығып келеді. Ал ма ты да 
ағаш бүрлеп тұрған шығар. Түнде түсіме кірдің: Күр кі ре-
ме нің суы тасып, үлкен-үлкен мұз сеңдер ағып бара жатыр 
екен деймін. Бір сеңнің үстінде сен, бір сеңнің үстінде мен 
қал қып келеміз. Мен саған қанша жетейін, жақындайын деп 
тырмыссам да, бəрі бекер болады. Біз осылай əр мұздың үс-
тін де жеке-дара ағып бара жаттық... Сара, мен сені са ғын-
дым, жаным! Құдай-ау, бір көзімді басып тұрып, бір кө зім-
мен ғана көрер күн туар ма екен? Өзімді-өзім тұт қын дап, 
жападан жалғыз сенделіп жүрген шақтарда ойыма орал ған 
мынау жолдарды жолдап отырмын. 
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Мен өзім бұл өмірге жылап келгем, 
Айқайлап несібемді сұрап келгем. 
Арманның асау аты мөңкіп жықса,
Кінəлап өз басымды жылап кетем. 
Сағынам кейбір кезде мұң шіркінді,
Ыстық деп кім ойлаған бұл шіркінді. 
Бастауы бақытымның болармысың,
Апыр-ау көзге неге жас іркілді. 
Жас керек бойдың сергіп өсеріне,
Жас керек қайғы деген есеріңе. 
Жас тілейді қуаныш-сынды құрбым-дағы,
Дес бермей ойсыз күлкі есегіне. 
Қалқашым-ау, 
Бейбіт күнде шайнасаң, тас та жақсы,
Бейбіт күнде жыласаң, жас та жақсы. 

Сен есіме түскен сайын, неге екенін білмеймін, бала кез-
де гі дей бажылдап емес, іштей егіліп ағыл-тегіл жылағым ке-
ле тін. Мүмкін, бұл жоғы табылған жанның қуанышты көз 
жасы шығар. Неге екенін білмеймін, мен сені қайтадан мəң-
гі ге жоғалтып алатын секілдімін. Айтшы, Сара, неге үн де-
мей сің, əлде шатпақ хаттарымда ағат сөздер кетіп рен жі тіп 
алдым ба? Жалықпай жауап күтуші – Есен». 

Жарық қайта жанады. Тракторшының бейнесі жоғалады. 

С а р а . Ол осы жолғы хатында «Есенің» деп өзімсініп 
жаз ба ған екен. Бұрынғыдай емес, оның хатына мəн бере 
бастадым. Байқасам, еріккеннің ермегінен гөрі ақ көңілдің 
адал махаббатына ұқсайды. Бəрін де кеш білдім ғой, амал 
не? Мен бəрібір жауап жаза алмадым. Канның опасыздығы, 
па пам ның құлдырауы – бəрі-бəрі қосылып шақшадай басым-
ды шарадай етті. Ылғи үлде мен бүлдеге оранып өскен адам 
кішкентай қиындықтың өзіне-ақ күрт жүдейді білем. Көк-
тем мен қоштасып, жадырап жаз келді, жайқалып гүл шық-
ты. Жазғы демалысқа шықтық. Диссертацияның материал-
дарын жинап, жұмысым басымнан асып жүрген. Москва, 
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Ленинград, Новосибирскіге барып қайттым. Алыс жолдан 
орал ған да, алдымнан шыққан тағы да хат болды. Бірақ бұл 
жолы Есен емес, оның жолдасы жазыпты. Міне, сол хат. 

Жан хатты алып оқи бастайды. 

Хат: «Сəлеметсіз бе, Құрметті Сара! Сіз, əрине, мені біл-
мей сіз. Мен Есеннің жолдасымын. Сізге ауыр болса да, қай-
ғы лы оқиғаны хабарлауға тура келді. Есеннен айрылдың... 
Аяқ астынан болды. Трактор курсын бітірген соң «ДТ-54» 
деген ескі трактор алған. Күндіз-түні көмекшісіз жалғыз өзі 
жүр ді. Ол айтатын: «Маған көп ақша керек, демалысымды 
пайдаланып, Сараға барып қайтамын», – деп. Амал не, арма-
нын орындай алмай ерте кетті ғой арамыздан. Сіз білмейтін 
шы ғар сыз, біз шұңқыр қазбай жер бетіне сүрлем саламыз. 
Əб ден жаншып трактормен таптап, шыммен жауып тастаса, 
ші  рі  мей қысқа сақталады. Есен осындай тау болып үйіл ген 
жас шөп ті таптан жүрген. Əбден биіктеген соң жерге түс ті. 
Дəл осы кезде бригадир келді де: «Тағы да таптамаса ші ріп 
қа ла ды, биыл жауын-шашын көп», – деді. Есен барғысы кел-
мей бі раз тұрды да, қарғып шынжыр табанға шықты. Сон-
соң ма ған көзі жасаурап соншалықты аяулы жүзбен қа ра-
ды. Жү ре гім суып, əлденеден сескене айғай салдым: «Есен, 
шық па!» – бірақ бұл шақта «ДТ»-ға от беріп жар қа бақ тан-
ған сүрлем үйіндісіне өрлей жөнелген. Орта беліне бар ған-
да трактор ойда жоқта шалқасынан құлады да, Есен шел-
пек болып мыжылған кабинаның ішінде қалды. Біз екінші 
трактормен аударып алғанша пəленбай тонналық «ДТ»-ның 
астында жатты. Оның қабірі сол жерде. Мыжылмай аман қал -
ған – Есен нің сізге соңғы жазған хаты ғана. Оны қоса жолдап 
отырмын. Əйтеуір, бəрі де бейне бір соғыстағыдай болды...» 

Қ о р қ ы н ы ш т ы  д а у ы с . Бəрі де майдан! Бəрі де 
майдан!

Сахнаның арғы түкпірінде жарық түсіп, аппақ нұрдың 
ара сы нан тракторшы шығады. Көңілді. Үстінде ақ костюм, 
шалбар. 
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Т р а к т о р ш ы . «Сара! Менің бір арманым орындал-
ды. Астымда танкідей трактор. Ағаларша айтсақ, майданға 
аттандым, əрине, еңбек майданына. Дəм тартса, күзді бетке 
ала Алматыға жол түсетін түрі бар. Сенің хат жазуға қо лың 
тимей-ақ қойды. Мен үшін сенің алғаш та, ақырғы рет жаз-
ған «сүйемін» деген сөзіңнің өзі мың хатқа пара-пар. Адам-
дар дың арасын жалғайтын хаттан əлдеқайда берік əрі мəң гі-
лік нəзік дүние бар, ол сəлем радио толқындары секілді ауа-
мен тарайды, ауамен іздеп табады. Физикадан оны бір де ме 
дей ді, ұмытып қалыппын. 

Сара! Сен мені күт. Күзде барамын. Сəлеммен, Есен». 
С а р а  (көзінде жас). Мен осы хаттан кейін бірден ауыл-

ға аттандым. Есеннің қырқын беріп жатыр екен. Аға йым ме-
нің өтінішімді орындап, тауға, қабірдің басына, алып барды. 
Қалың қарағайлы беткейде бір үлкен, бір кішкене төм пе шік 
бар. 

(Осы кезде сахнадан екі төмпешік көрінеді. Екеуінің басы-
на сайғақ орнатылған. Тек бірінің басына «Есен Бай ба тыр-
ұлы 1950–1971 жылдар» деп қара маймен баттитып жа-
зып қой ған. Жүрек сыздатар музыка ойнайды. Сол қабірдің 
басында қара жамылған Ана мен Сара тұрады. Радиодан 
Са ра ның даусы естіледі). Сонда ғана мен қаза тапқан бала 
жі гіт тен төрт жас үлкен екенімді білдім. Есеннің шешесі мені 
көр ген соң көрісіп көп жылады. Ал, мен болсам, өксімей, 
еңі ре мей, көз жасымды ағыл-тегіл моншақтата бердім. Мен 
сонда ғана бет əлпетін анықтап көрмеген, танымайтын Есен-
ді сүйетінімді, ендігі қалған аз ба, көп пе ғұмырымды аялап, 
рухын риза етіп өтерімді білдім. Мен сонда ғана анасынан 
Есен нің суретін алып, тұңғыш рет жүзін көрдім. (Əл гін де гі 
қа бір басындағы көрініс жоғалады да, Есеннің су ре тін қо-
лы на алып қарап отырған Сара көрінеді. Жан үнсіз. Сосын 
Сара көз жасын сүртіп, əлгі хаттарды мұқият орап альбо-
мына салып қояды. Бөлме ішін мұң тыныштығы жайлаған. 
Екеуі үнсіз сусын ішеді. Сара пианино ойнауға отырады). 
Иə, мен кейіннен ауылдағы мектептің пионерлер дружина-
сына Есеннің аты берілгенін естідім. Бірақ, өлгеннен ке йін гі 
ба қыт тың керегі не?.. 
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Қ о р қ ы н ы ш т ы  д а у ы с . Бəрі де майдан!

Сара ойнап отырған пианиноны тастай беріп, қарғып тұ-
ра ды да, Жанның жанына барады. Қолын ұсынады. 

С а р а  (көңілдене). Келіңіз, келіңіз. Есеннің билей ал ма ған 
биін билейік. (Музыка жоқ, құлаққа ұрған танадай ты ныш-
тық та екеуі бейне бір музыка сазына елтігендей би лей ді). 
Тың да ңыз шы, тыңдаңызшы. Қандай əдемі саз, құй қыл жы ған 
əуен... (Тыныштық. Сара басын Жанның иы ғы на сү йеп, же-
ңіл тыныстайды. Сəлден соң, басын оқыс жұ лып алып). Ай-
ты ңыз шы, айтыңызшы, сіз біреуді сүйіп көр ді ңіз бе?

Ж а н  (күрсіне). Жоқ. Бірақ... (өзіне-өзі) Жанар ше... мен 
оны сүйдім бе?.. 

С а р а . Олай болса, сіз бақытсыз екенсіз. (Біраз үн сіз дік-
тен кейін). Əркімнің бір табынар, соған арнап мінəжат оқыр 
құдайы болуға керек. Ол жалыққанда, сол секілді басына іс 
түскенде жаныңыздан табылар. Сіз ешкімді шын сү йіп көр-
ме се ңіз, демек, ондай табынарыңыздың да болмағаны. Сон-
дық тан да тым жалғызсырап кім ертсе соның жетегінде кете 
бе ре сіз. Ал менің құдайым бар, ол – Есен! Тұрмысқа шы-
ғар мын шықпаспын, бəрібір оның бейнесі менің жүрегімнен 
жо ғал мақ емес. 

Олар əлі билеп жүр. Əрқайсысы өз жүрегінің сазды əуе ні-
не билеп жүр. Тыныштық. 

Қ о р қ ы н ы ш т ы  д а у ы с . Бəрі де майдандағыдай!
Ж а н  (толқи сөйлеп). Адамның сыры алтын сандық 

екен-ау, ал ол сандықтың кілтін таба алмаймыз. Таба алсақ 
та, ауыстырып, бірінікін екіншісіне беріп қоя береміз. Осы-
дан барып шатасамыз, мəңгі адасамыз. Тағдыр осы қы лы ғы-
мыз үшін миығынан күліп, мазақтайды. 

С а р а . Егер адам қателескісі келсе, қолына шырақ ұс тап 
жүріп тапа-тал түсте адасады. 

Ж а н  (Сараның бетіне оймен қарап). Өмір дегеніміз не? 
Тынбай алға ұмтылу ма?.. 



С а р а  (оның сөзін тез бөліп). Жоқ, өмір дегеніміз өт-
кен ді еске алу. Кешегі дегеніміз – бүгінгі, бүгінгі де ге ні міз – 
ер тең гі. Біз көп нəрсені көргенде ғана еске аламыз, ал еске 
ал  ған сайын көруге құштарланбаймыз. Біздің арамызда қан-
ша ма жақсы адамдар жүр. 

Ж а н . Қайтейік, біз оларды байқай бермейміз, тіпті біле 
тұра, менсінбей қоямыз. Бір-бірімізді өлген соң ғана жақ сы 
көріп, батыл мақтай аламыз. Бірақ оның керегі не?

С а р а . Айталық, еңбек пен адал махаббаттың Есен нен 
артық жауынгерін таба аламыз ба? Оны тірі кезінде оған 
кім айтты? Ешкім де... Ал, өлгеннен соң өлеңге қос қан ның 
керегі не?.. 

Ж а н . Ал, Кан ше? Канды кім дейміз?
С а р а  (соншалықты жиіркенішпен). Ол əзірше икс (Х), 

тек қана икс. (Бөлме ішіне өлі тыныштық ұйыған). Сіз бі ле-
сіз бе, мен кейде жападан-жалғыз отырғанымда, іңір сəтте 
терезеден Есен қарап тұрғандай, селк ете түсемін. 

Сара мен Жан шошына терезеге жалт қарайды. Дəл осы 
шақ та мəңгі қапас түнекті түре Есеннің күлімсіреген бей не сі 
жарқ етіп көрінеді де, мəңгіге жоғалады. 

Қ о р қ ы н ы ш т ы  д а у ы с . Бəрі де майдан! Махаббат 
дегеніміз де – мəңгі аяқталмас майдан!

Шымылдық 
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ЖАНАР

Қ а т ы н а с у ш ы л а р

Ж а н а р    – соқыр қыз
Ə й е л    – Жанның анасы
Ж а н    – журналист жігіт
А в т о р 
Д а я ш ы

Санаторийде демалушылар

А в т о р - ж у р н а л и с т  (қабырғада ілулі тұрған «Але-
нуш ка» суретінің жанына барып, ойлана сөйлейді. Мұң лы 
əуен ойнайды). Мен осы суретті көрген сайын сені есі ме ала-
мын немесе сені есіме алған сайын осы суретті кө ре  тін мін. 
Қазір қайда, қандай күйде екеніңді білмеймін... аузым бар-
майды ондай жамандыққа... қайда жүрсең де, сен əр қа шан-
да менің жүрегімдесің, атыңды алтын əріппен ойып жаз ған-
мын. Менің өкінішім – мынау өзің туралы пьеса, көре ал май-
ты ның. Сен қу мекиен далада өскен ақ қайың едің, же лік кен 
жел жапырағыңды жұлмалап, қалтырап тұр сың-ау, жаз ған, 
қал ты рап тұрып, сыңсып əн саласың-ау, айнам сол мұң лы 
үн менің құлағыма еміс-еміс естілгендей сол сай-сү йе гің ді 
сыр қы ра тар жетім əуен тым жалғыздығыңның – тым жа рым-
жан ды ғың ның – бебеу қаққан жаршысы, адамдар, тіпті бү кіл 
əлем алдындағы наурыздың ақша қарындай ап пақ, ар-ож да-
ның ның арашасы сықылданатын. 

Мен осы суретті көрген сайын тіршіліктің мəнін бұ рын-
ғы дан əлдеқайда түсініп, өзім де біле бермейтін мəңгі тұ ман-
ды, мəңгі шексіз сапарға аттанып кетуді көксер едім. 

Мен бұл суретке қараған сайын жүрек соғысым бə сең-
деп, аз сəтте кейін барлығымен – сені мен суреттен бас қа ның 
бар лы ғы мен қоштасып, ажал арбасына мініп кеткім келеді, 
Жа нар. Талай рет ағыл-тегіл жыладым да. Есіңде болар, мен 
са ған осы суретте, су жағасында тізесіне басын қойып жал-
ғыз қыз... саған өте ұқсайтын қыз отырғанын, тəп тіш теп тү-
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сін ді рер едім. Ал, сен қабырғада қағулы тұрған су рет ті жұп-
жұм сақ алақаныңмен сипалап, ауыр күрсінер едің... 

Бірінші көрініс

Санаторийдің асханасы. Демалушылар тамақтанып отыр. 
Осы кезде қолында талон-қағазы бар журналист жігіт Жан 
кіреді. Өз орнын таба алмай, селтиіп тұрып қалады. 

Даяшы қыз келеді. 

Д а я ш ы . Кешіріңіз, сіз жаңадан келдіңіз бе?
Ж а н . Иə, кіргенім осы. Байқаймын, бос орын қал ма ған-

ау. 
Д а я ш ы . Неге, кəне, номеріңізді көрсетіңізші. (Жі гіт-

тің қолынан қағазын алып оқиды). Ə-ə, сіздің орын он үшін-
ші екен, анау қыздың қарсысына барып отырыңыз. 

Жан ырғала басып, қара көзілдірікті қыздың жанына жай-
ға са ды. 

Ж а н . Естисіз бе, қарындас? Здорово повезло. (Қыз үн-
де мей ді. Қабырғадағы ілінген суретке көзі түскен жігіт). 
Двой не повезло. Əдемі сурет, періштедей қыз. Тамағы да 
жақ сы болар, қарындас... қалай қарындарыңыз ашпай ма? 
Таң ер тең – жұмыртқа, түсте – капуста көже, кешке – котлет 
бе ріп қатыратындары бар. 

Қыз үндемейді. Алаңсыз тамақтанып отыр. 

Ж а н . Сіздің, немене, тіліңіз жоқ па? Əйтеуір, бір стол-
да қатар отыратын болған соң түбі бір танысармыз. Ал, бас-
та йық. Менің атым – Жан. (Қолын ұсынады. Қыз қи мыл да-
май ды). Немене, соқырсыз ба, қолымды беріп тұрмын ғой... 
(Қыз қасығын түсіріп алады). Ал, ендеше, үндемес ой на-
йық. Ере гіс тір се ңіз мен де үндемейін, тымпи ойнайық та 
оты ра йық осылай. (Даяшы жігітке тамақ əкеледі). Айт қа-
ным айнымай келді, капуста, көже... Таң атқанша ұйық тат-
пай тын болды-ау, ішіме жақпаушы еді. 
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Екеуі үнсіз тамақ ішеді. Жұрт тарай бастаған. 

Ж а н  (аузын сүртіп). Қарындас, қараңызшы, мынау су-
рет те гі қызға сіз өте ұқсайсыз. 

Ж а н а р (паузадан соң). Мен ештеңе көріп отырғаным 
жоқ. 

Ж а н  (жеңілтектеніп). Түу, əйтеуір, өлдім дегенде бір 
сөз шықты-ау аузыңыздан. Қалайша өтірік айтасыз. «Көр-
мес – түйені де көрмес» деген осы-ау. Əншейін, ме ні мен 
сөй лес кі ңіз келмей отыр, ə. Əйтпесе, сіздей қара көз қа рын-
дас тың көр кем өнер дің мынадай ғажап туындысын түсінбеуі, 
көр меуі мүмкін емес. 

Ж а н а р (көзілдірігін алып). Рас айтамын, ағай, мен көр-
мей мін, соқырмын, ағай... 

Жан сілейіп отырып қалады, қыз шығып кетеді. 

Ж а н  (аң-таң). Алдаған шығар. Мұндай сұлудың со қыр 
болуы мүмкін емес... 

Екінші көрініс

Беседка. Орындықта Жанар жалғыз өзі отыр. Қасына Жан 
келеді. Қатарына еппен жайғасады. 

Ж а н . Сəлеметсіз бе?
Ж а н а р  (тура қараған күйі). Сіз екенсіз ғой, есенсіз бе?
Ж а н  (өзіне-өзі). Құдай-ау, қалай танып қойды... Ба ға на-

ғы оспадарлығыма кешірім сұрайын деп келдім. Атың кім, 
айналайын?

Ж а н а р . Жанар. 
Ж а н . Əдемі есім екен... 
Ж а н а р . Несі əдемі дейсіз, өзімде жоқ болған соң ата ған 

да солай... (Біразға дейін сөйлемей отырады. Жі гіт қыз ға 
қадала қарайды. Жанар сезіктеніп қалады). Аға, сіз ма ған 
соншалықты қадалып неге қарадыңыз?

Ж а н  (өзіне-өзі). Тəңірім-ау, мына қыз бəрін көріп, сезіп 
отыр. 
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Ж а н а р (сəл күлімсіреп). Мен бəрін сеземін, аға... Бə рін, 
əйтпесе, қалай өмір сүрер едім. Ұстағанның қолында, тіс те-
ген нің аузында кетпеймін бе... 

Ж а н  (өзіне-өзі). Көзін неге жұмады екен, бəрібір көріп 
отырған жоқ қой. 

Ж а н а р . Көзімді жұматын себебім, аға, ұйқым келді, бі-
рақ ұйықтай алмаймын. (Жігіт одан əрі шошына түскен). 
Ме нің көз алдымда түн мəңгілікке ұйып тұрады, бірақ ол 
мəң гі ұйқы – өмір емес қой. Кейде сол қоп-қою қа раң ғы лық-
ты қақ айырып, бір нəзік сəуле жанарымды шұқылап ойнай-
ды. Сіз түсінесіз оның қандай сəуле екенін, егер сіз оны тү-
сін бе се ңіз мен сізбен тіпті де сөйлеспеген болар едім.

 
Қыз көзін жұмып, аспанға шалқая қарап сөйлеп отырады. 

Ж а н . Егер түсінбесем ше?
Ж а н а р  (басын селк еткізе көтеріп). Жоқ, менің түй сі-

гім, менің сезімім, бақытыма ма, сорыма ма... ешқашан ал да-
ған емес. Сіз түсінесіз. 

Ж а н  (өзіне-өзі күбірлеп). Қандай сұлу əрі аянышты бей-
не. Ертеңгі күнің не болар екен, қалқам, не болар екен. (Күр-
сі не ді).

Ж а н а р . Сіз мені аямаңызшы, аға, біреудің аянышты 
көзі мен сөзінен қорқамын. Қанша мүсіркегенмен менің жа-
нарымды жазып берер адам жоқ жер бетінде. Мен мүсəпір 
де, сор маң дай сорлы да, тіпті керек десеңіз, соқыр да емес-
пін! Мен адаммын!

Ж а н  (абдырап). Кешір, айналайын. Кешір. Одан да əн 
тың дайық. 

Магнитофонын қосады. Əдемі музыка ойнайды. 

Ж а н а р  (орнынан қарғып тұрып, көңілді үнмен). Аға, 
ке лі ңіз билейік. 

Аң-таң болған ол еріксіз орнынан тұрады да, белінен ұс-
тай ды. Бұлар шыр көбелек айналып билей жөнеледі. Осы 
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шақ та бір топ кісілер жиналып қалады. Сыбырлап, бір-бі  рін 
түрт кі леп сөйлей бастаған. Кейбірі жырқылдап күледі. 

С е м і з  ə й е л . Ананы қарашы, көзі бар бізден жақсы 
би лей ді. 

Арық  ə й е л . Тіпті, сүрінбейді-ау, нəстəйəши бə лə ри наң. 
Ж а н а р  (қалт тұрып). Кетейік, аға, бұл жерден кетейік. 

Бетін басып тұра жүгіреді. 
Сахнаға Жан мен оның Анасы шығады. Əйелдің қо лын да 

ұлына əкелген ол-пұлы бар. 

Ж а н . Келіңіз, мама, мына орындыққа отырайық. 
Ə й е л  (шаршаңқы). Уһ, өрге қарай жүремін деп, өкпем 

өшіп кете жаздады-ау. Заңғар таудың басына салмай-ақ, 
етекке салса қайтер еді санаторийін. 

Ж а н . Бұл жердің ауасы таза, мама. 
Ə й е л . Таза болғанмен, құрысын, салқын екен. 
(Ұлының түймесін салып). Жылы киініп жүр. Көп безек-

тей бермей денсаулығыңды күт. 
Ж а н . Сіз бекер келдіңіз. Өзім-ақ барып қайтар едім ғой. 

Кеше ғана телефон соқтым. 
Ə й е л . Балам-ау, оған жүрек шіркін шыдар ма?!. (Бе ті-

нен сүйіп). Əкең де мазасызданып жүр. Құдай жалғыз ұл бер-
ді. Жарты жанын ала берді деп уайымдайды. Осыдан шық-
қан соң Қырымға курортқа жібереміз. 

Ж а н  (мұңая). Менің жарам жеңіл ғой... Жанарды айт-
саң шы, Жанарды... 

Ə й е л  (елеңдеп). Оның кім тағы?.. 
Ж а н . Тағы дейсің-ау, мен бұрын да біреулерді... 
Ə й е л  (сөзін бөліп). Анар келген жоқ па? Звондап, ад ре-

сің ді сұрап алып еді... 
Ж а н . Жоқ, келген жоқ. Сол ерке-тотай қызды қойсам ба 

деп жүрмін. 
Ə й е л . Қойғаны несі? Екі семья да біледі. Əке-ше ше сі-

нен ұят емес пе? Бұл сөзді əкең естімесін де... Естісе, ин-
фаркт... 



288

Ж а н . Сонда мен əкем үшін үйленуім керек пе... Қызық 
рассуждать етесіздер. 

Ə й е л . О баста сендерді табыстырған біз емес, өз де рің-
сің дер. Оның бер жағында Анардың əкесі папаңның бас тығы. 

Ж а н  (мырс етіп). Қызымды алмады деп, папамды қыз-
мет тен қуады дейсің бе?

Ə й е л . Дегенмен, ойлан, ұлым, ойлан. 
Ж а н  (шешесініц иығынан құшақтап). Мама, сізге мен 

бір нəрсе айтайын деп едім... 
Ə й е л . Айта ғой, құлыным. 
Ж а н . Маған осында бір қыз ұнап қалды. 
Ə й е л . Не дейді. Ол да ауру ма? 
Ж а н . Дүниедегі ең сұлу да ақылды қыз. Бірақ... бірақ 

көзі көрмейді. 
Ə й е л  (орнынан шошына қарғып тұрып). Құдай-ай, 

көр сет пе ге нің көп екен-ау. Соқыры несі?.. Қолынан жетек-
теп жү ре йін деп пе едің? Бəсе-бəсе, жүрегім бір нəрсені 
сезіп еді... 

Ж а н . Неменеге ойбайлайсыз, мама? Тап қазір үй ле не йін 
деп отырған жоқпын ғой. Ұнайды, қайтейін енді, мен оны 
шын жақсы көріп қалсам. 

Ə й е л  (көзінің жасын сүртіп). Ұмыт, атама атын. Əкең 
ес ті ме сін. Көрсетпе, көзімізге. Ел-жұрттан ұят. 

Ж а н  (басын шайқап). Қызық екен... Ел-жұрттың ұяты 
бар дай-ақ сөйлейсіз. Біле білсеңіз, бұл əлемде ұяты бар жал-
ғыз адам – сол. 

Ə й е л . Оның ұятын езіп ішеміз бе, көзі көрмесе. 
Ж а н  (ашуланып). Білмей тұрып, тіл тигізбеңіз. 
Ə й е л . Соқыр қызбен қалай ғана бақытты бола ала сың, 

жалғызым-ау. 
Ж а н . Бақыттылық дегеніміздің өзі – басқаны бақытты 

ету емес пе. 
Ə й е л  (безектеп). Құрысын. Сен адам болмайды екен-

сің. Осы қазір алып қайтамын, жинал. (Орнынан тұрады).
Ж а н . Күнімді бітірмей қайтпаймын. 
Ə й е л . Ендеше, əлгі соқыр қызға жоламаймын деп уəде 

бер. Егер осыдан сол жарымжан қызбен əуей болдың бар 
ғой, онда үйге келмей-ақ қой. 
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Ж а н . Ойланайын, мама, ойланайын. 
Ə й е л . Басыңды қатырма. Сен үшін ойланатын адам дар 

бар. 

Ұлының бетінен сүйіп кетеді. 

Ж а н  (жалғыз өзі). Сен ертеңіне тамаққа келмедің, Жа-
нар, оның ертеңінде де келмедің. Іздеп барып едім ба сың ды 
кө тер ме дің. Үшінші күні далаға шыққанымда мен сені қы-
ды рып қайтуға шақырдым. (Сахнада Жанар көрінеді). Жүр, 
Жа нар, сонау дачаларға дейін серуендеп қайтайық. Күн 
ашық екен. Көп ұзамай көктем де келеді. Жылымық туып, 
қар ери бастапты. 

Ж а н а р  (мұңайып). Оны білемін ғой, аға... Сіз бекер жа-
қын дай сыз маған. Осындағы қыз-келіншектер өсек  теп жүр. 
Көріп тұрған да, көздері бар ғой. Бірақ мен қо рық пай мын, 
арашашым – арымның тазалығы. Маған тағдырдың бұ йырт-
қа ны осы еді, оны да тартып алғысы келеді. Сонда ма ған не 
қалады, айтыңызшы аға! (Дірілдеп). Не қалады?! Өлу ме?

Ж а н . Олай демеші, Жанар. Ел не демейді. 
Ж а н а р . Рас, ел не демейді, аға. (Көңілденіп). Жүріңіз, 

ағаш қосқа барып қайтайық. 

Ағаш қостың дəл жанына жеткенде, Жанар қалт тұрады. 

Ж а н а р . Міне, менің дачама келіп жеттік. Қараңызшы, 
аға, қардан қалап атымды жазып кетіп едім, бар ма екен?.. 

(Жан не айтарын білмей, үнсіз тұрып қалады. Жанар 
сау са ғы мен өзі сипайды) Шашып тастаған екен, жүрегім се-
зіп еді. Мұны да қызғанды-ау, кім екен?

Ж а н . Кім дерің бар ма, бəрі. (Паузадан соң). Иə, бар лы-
ғы жабылып өшірген шығар. (Көрермендерге). Аппақ қар-
дың үстіндегі қара қостың алдында отырғанда сен алғаш рет 
ашылып сөйлеп, күні бүгін есімнен кетпейтін əңгіме айт тың. 
Сен сонда алғаш рет басыңды иығыма сүйеп, маужырап жас 
балаша ұйықтағансың, ұйықтап отырып кү лім сі ре ген сің, 
сонан соң қалам қасыңды түйіп күрсінгенсің. Сонда сен ба-
сың ды иығымнан алмаған қалпың, жас балаша еркелеп... 
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Ж а н а р . Сіз адамдар неге бір-біріне өш екенін білесіз 
бе?

Ж а н . Адамдар өзіне-өзі өш. Оң қолы мен сол қолы, оң 
көзі мен сол көзі мəңгі қас дейді. 

Ж а н а р . Ол өтірік. Кісілер ешқашанда өзіне жауыққан 
емес. 

Ж а н . Ендеше, неге өзін-өзі өлтіреді?
Ж а н а р . Ол ілуде кездесетін аурулар ғана. Егер, шы-

нымды айтсам, өмір сүруге менің де хақым жоқ. Қазақтың 
«мұн дай тірлікті итке бермесін» дегені маған айтылған емес 
пе... Ал, өле салсам, пышақ та, жіп те (паузадан соң) ... қыс-
қа сы, өлудің, өлтірудің неше түрлі əдіс-айласы, құралдары 
же тіл ген уақыт... неге сонда?.. 

Ж а н . Баяғыда дейтін менің əкем: мұрны пұшық, аяғы 
ақ сақ, құлағы қақас еститін, беті шұбар, бір жақ көзі... тілі 
са қау, белі бүкір Өлмесек атты шалдың бұғанасы сынып 
ауы рып жатқанда: «А, Құдай, бейнетіңнен сақта», – деп ті-
лей ді екен. Сонда інісі: «Саған Құдайдың бермеген бейнеті 
бар ма еді», – деп ұрсады екен. 

Ж а н а р  (сықылықтай күліп). Оптимист адам екен. Бая-
ғы да соқырлар мектебінде оқып жүргенде мұғаліміміз айту-
шы еді, оның көзі де шала көретін: «Айналайындар, өмір ді 
көзі барлардан əлдеқайда артық сүйе білуіміз керек. Өйт ке ні 
біздің – көрмейтіндердің жер бетін түрткілеп жүруі – оларды 
тəубеге келтіреді. Біз солар үшін өмір сүруіміз керек. Өйт-
ке ні олардың санасынан минут сайын «соқыр болып қал ма-
йық» деген қауіп кетпеуі керек. 

Бір күні ол маған: «Жанар, менің де жанарым су қа раң-
ғы болып қалған кезім болған. Бұдан он жыл бұрын екі кө-
зім ді бірдей шел басып, мүлдем көрмей қалдым. Сонда мен 
өзімді емес, сүйіп қосылған жарымды аяған едім», – деп 
еді. Ол күн-түн демей зар еңіреп жылай беретін. Ал, кіш-
кен тай дан бірге өскен жан досым жаны қалмай жетелеп 
жүр ген еді... Одессаға барып операция жасаған соң, иненің 
жа суындай саңылау жасап берді. Бірақ оны ешкімге айтқан 
жоқ пын. Мені Одессадан досым мен əйелім алып қайтты. 
Са мо лет те үш орындыққа қатар отырдық. Сонда не көрді 
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дей сің ғой... не көрдім? Жалт қарап едім, (пауза) жалт қа рап 
едім, жан жарым мен жан досым құшақтасып, сүйісіп отыр 
екен... Мені мүлдем көрмейді деп ойлаған олар, емін-ер кін 
аймаласты-ай... Самолеттен түскен соң үйге бармай сендер-
ге, соқырларға тартып едім... деп еді мұғаліміміз... Мен мұ-
ға лім нің əңгімесін сізге неге айтқанымды білесіз бе?

Ж а н  (өзіне-өзі). Құдай-ау, мына қыз мені алдап жүр. 
Ж а н а р . Оны айтқан себебім, егер артық айтсам ке ші-

рі ңіз, сізден басқа, маған жақындаған еркек атау лы ның көзі 
бо йым ды тінте, кеудеме... балтырыма қадала қа ра ға нын 
ылғи сеземін. Ал, сіз өзгешесіз... Шынымды айтсам, сіз ге 
жа қын да ған сайын алыстап бара жатқандаймын. Мен сіз ге 
тым үйреніп кеттім, аға, кей түндері (пауза) ... тіпті кір пі гім 
ай қас пай шығады. Мен сізді оқыстан таптым, енді оқыс тан 
жо ғал тып алатын сияқтымын. 

Ж а н  (өзіне-өзі). Жанар, сен толқып, егіле сөйлейсің. Өз 
ойың ның барлығын қысылмай, өтірік тəлімсімей еркін ай-
тып едің. Сен боз ала таңда сайраған бозторғай едің, жаным, 
қай те йін... 

Ж а н а р  (мұңды қалыпта). Бұл лайым ғашықтық та, зар 
еңі реп қияли болып кетер сүйіспеншілік те, демек, қыз бен 
жі гіт тің арасында болар құмарлық та емес, ғұмыр жал ған ды 
қи май тын асыл заттың, тіпті, əлгі əдемі сезімдердің бə рі нен 
биік ақ, əділ періштелік шығар-ау. Бұл тіл безегенім емес, 
осы жүрісіміздің, қарым-қатынастың басын ашып алуым. 

(Қыз орнынан тұрады да, ақырын жүре бастайды. Кенет 
аса көңілді үнмен). Мен кеше түсімде сізді көрдім, аға. Мен 
күндізгіден гөрі түнді жақсы көретінім – түс болса да, көре 
алу бақыты. Орта бойлыдан жоғары, ақ свитер мен джинси. 
Маңдайыңызға түскен шашты қайта-қайта қайыра бе ре сіз. 

Жігіт шошына қарайды. 

Ж а н  (өзіне-өзі). Тəңірім-ау, көреді ғой деймін, қайдан 
бі ле ді. 

Ж а н а р  (паузадан соң). Сіз менің қолымнан жетелеп, 
асау өзеннің үстіне салынған қыл көпірден өткізіп келеді 
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екен  сіз деймін. Маған айттыңыз: «– Артыңа бұрылып қа ра-
ма. Егер артыңа бұрылсаң, екеуіміз бірдей от өзенге құ лап 
өле міз». Арғы жағалауға аман-есен өтіп шыққанда, міне, ға-
жап, мен көремін: қап-қара түн, қап-қара аспан, қап-қара гүл 
мен қап-қара адамдар ал қызыл түске боялды. Əл гін де біз 
өткен өзен қып-қызыл, тіпті, аққан қан секілді еді. Мен қуан-
ға ным нан еңіреп жылап жібердім. Жанарымнан жас емес, 
екі қа ра шы ғым ағып түсе берген кезде сіз қақ шып алдыңыз 
да, əлгі қан өзенге лақтырдыңыз. Содан соң ма ған: «Жы ла-
ма уың керек еді, бұл арада тек қарқылдап, жар қыл дап жү ре-
тін дер өмір сүреді. Бұл жақ – күлкісі тоқ, ессіз, жалтақтамай 
тек уралап алға шабатындар мекені», – де ді ңіз де, мені кө-
пір ден кері өткізіп, өзімнің мəңгілік мекенім – соқырлар ара-
лына апарып тастадыңыз. Сөйтіп, сізбен мүлдем қош тас тым 
да, бір-бірін жетелеген туыстарыма оралдым. 

Қыз өксіп жылап, жүгіре басып шығып кетеді. Жігіт жал-
ғыз қалады. Мұңлы музыка ойнайды. 

Ж а н  (өзіне-өзі). Иə, сенің соңыңнан тұра қууға дəрмен 
жоқ еді менде. Бойымды, бір жағынан, қорқыныш, бір жа ғы-
нан, өкініш биледі. Сен қайтардан бір күн бұрын тау ба сын-
да ғы қара қосқа тағы да келіп едік. Қандай ауыр кеш еді... 
Тау дың үстінде қатар тұрып, сонау етекте самаладай жар қы-
рап жатқан Алматының түніне қарағанбыз... 

Қыз бен жігіт қатар тұрады. 

Ж а н а р . Түнгі дала қандай əдемі екен, шіркін, əттең, 
сіз дің көзіңізді қарызға сұрап алып, Алматыны жалғыз-ақ 
рет көріп жан тапсырар ма едім. 

Ж а н . Менің көзім көз болмайды ғой, айнам. Өйткені ме-
нің жанарым сенің жан дүниеңе сəйкес келмейді. 

Ж а н а р  (күрсініп). Мүмкін... Арман ғана... арман... Бі-
ле сіз бе, аға, бес жасымда болар, жұлдызқұрт ұстап алып, 
брошка жасаймын деп шашыма таққанмын. Сонда əлгі жұл-
дыз құрт түнде жұлдызша жарқырайтын, ол кезде мен кө ре-



293

тін едім ғой... Қазір ойлап тұрмын: анау етекте жатқан шам-
ды қала сол жұлдызқұртқа ұқсас шығар. 

Ж а н . Рас, айтасың, Жанар. Кейде алып қазанда шоқ 
қай нап жатқанға ұқсайды. 

Ж а н а р (көңілдене). Ал, мен айтар едім, жұлдызды ас-
пан ның бір шеті ойылып, Алматының үстіне құлап кеткен 
деп... (Пауза). Сезесіз бе, желмен бірге адамның да иісі ке ліп 
тұр. 

Ж а н  (аспанға қарап). Жұлдыз ақты. 
Ж а н а р . Көріп тұрмын. Егер жұлдыз көп ақса, күн 

ашық əрі ыстық болады. (Пауза). Аспаннан ағып түсер сол 
жұл дыз, бəлкім, түсімде ағып түскен менің жанарым болар, 
адасып жүр-ау... 

Ж а н  (алаңдап). Мен... бүгін сені танымай тұрмын, Жа-
нар. Мұншалық күйреуік сезімге тізгін бермеуші едің. 

Ж а н а р . Бүгін мен өзімді-өзім түсінбей тұрмын. Бей-
не бір көк жойқын теңіз бетінде малти-малти əбден шар шап, 
жа ға лау ға қолым енді іліне берген кезде өліп кетер хал де-
мін. Иланыңызшы, аға, менің көзім тек бүгін көрмей қал ған 
секілді, бəлкім, бұл – ертең сізбен мəңгілікке қош та сар ми-
нут тың тым жақын қалғандығынан ба екен... Адамдар тек 
айырылысу үшін ғана жолығарын енді ғана білдім, аға. 

Қыз маңдайын жігіттің иығына сүйейді. Жан оның жана-
рын алақанымен сипайды. 

Ж а н . Боздаған ботам-ау, жанарыңда жас бар ғой. 
Ж а н а р  (өксіп). Шын жылағаным шығар, соқыр көз ден 

жас сонда ғана шықпаушы ма еді. 
Ж а н . Сені жұбату менің қолымнан келмеді. Қайтайық. 
Ж а н а р  (жасын сүртіп). Жоқ... Бүгін мен қадір түнін 

кү зе те мін. Мен сіздің жетім ботаңызбын, жиырма күн же те-
ле ді ңіз, бір күнге шыдарсыз. Мұның мен үшін, ертеңгі сіз сіз 
өмірімнің өксіксіз өтуі үшін қаншалықты мəні барын се зе сіз 
бе, аға. Түн жамылып тұрып ағымнан жарылсам, адам ға ең 
керегі шырадай жанған көз емес, қолына шырақ секілді ұс-
тап жүрер айнымас адал дос екен. Мүмкін... (Қыз ді ріл деп, 
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саусақтарымен жігіттің бетін сипайды). Мүмкін. (Пауза). 
...Мендей ғаріпке сізден артық жанардың керегі жоқ шы ғар, 
бірақ сіздің өз жанарыңыз бар... 

Ж а н . Жанар. 
Ж а н а р . Ау. 
Ж а н . Бүгін неде болса, осы қосқа қонып шығайық. 
Ж а н а р . Маған бəрібір енді, боздаған боздағыңызбын, 

бас та ңыз, аға. 

Екеуі көңілді жүріп, қостың ішінен төсек жасайды. Қа-
тар ла са жатады. 

Ж а н . Бүгін түн аса жылы екен. Алматының көктемі ерте 
шықты. 

Ж а н а р . Ал, енді ұйықтайық, аға. Маған жа қын да ңыз-
шы, жылы болады. Ертек айтыңызшы. 

Ж а н . Бала кезде көп білуші едік. Бірде-бірі есте қал мап-
ты құрғыр. 

Ж а н а р . Бірақ осылай жатқанымыздың өзі ертек сы-
қыл ды емес пе? Амал не, аяғының қалай аяқталатынын біл-
мей міз. 

Ж а н . Ертек ылғи жақсылықпен аяқталмай ма?
Ж а н а р . Рас-ау, дегенмен, олай аяқталу үшін басы қор-

қы ныш ты басталуы керек еді. Біз кешіп жүрген ертекте дү-
ние тым тəтті басталған... 

Ж а н  (шалдың даусына салып). Баяғыда, шырағым, ер-
те-ерте ертеде, ешкі жүні келтеде, қырғауыл жүні қызылда, 
қар ға ның тұмсығы ұзында жігіт пен қыз болыпты... 

Ж а н а р  (сөзін бөліп). Екеуі де ғашықтықтан өліпті дей-
сіз ғой. Жо-жоқ, мені мұндай ертек қызықтырмайды. Одан 
да өлген кісі секілді тым-тырыс үндемей жатайық. Бір-екі-
үш, ал мен көзімді жұмдым. (Ұзақ үнсіздік. Жеңіл музыка ой-
нап тұрады. Жанар басын көтеріп, соншалықты сабырмен, 
ақы рын ғана). Аға. 

Ж а н . Ау. 
Ж а н а р . Бетіңізден сүйейін бе?
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Жан басын изейді. Қыз оның бетіне ернін тигізеді. Жігіт 
омырауына құлаған шолақ шашынан сипайды. Бұдан соң 
Жанар қайтадан шалқасынан жатады. 

Ж а н  (басын көтеріп). Жанар. 
Ж а н а р . Ау. 
Ж а н . Көзіңнен, əлемдегі ең сұлу жанарыңнан өбейін бе?

Қыз басын изейді. Жігіт екі көзінен кезек сүйеді. Осы 
шақ та Жанар оны қапсыра құшақтайды. 

Ж а н а р . Аяулы, ағайым менің. Арманым менің... Жер 
бе тін де сіздей асыл адамдар барда маған жанардың керегі 
не. Біздерде бəрі бар, барлығы жетеді, біздерге жетпейтіні – 
айнымас дос, жақсы адамдар ғана. 

Осы сəтте жарық Жанның шешесін көрсетеді. 

Ə й е л . Балам-ау, мұның не? Пəле болады ғой, ертең со-
ңың нан қалмайды ғой. 

Жан қыздың құшағынан сытылып шығып кетеді. Енді 
жа рық жігітке түседі. 

Ж а н а р . Аға, қорықпаңызшы менен! Қорықпаңызшы!
Ж а н  (көрермендерге қарап). Күні бүгінге дейін ойлай-

мын. Көзіңе қамшы тиген жас ботадай боздап жүрген ша-
ғың да, қуанышың демеймін, жұбанышың бола алдым ба? 
Мен осы жасымда көзі бар соқырды да, көр соқырды да көр-
дім. Солардан талай таяқ жеген ағаң осалдықтың ар қа ны на 
буынып өлуге даяр еді. Кейде томсарған жүзіңе қа рап тұ рып: 
«Құдайым-ау, екі құлағын ал, тілін ал, бірақ көзінде не құ-
ның қалып еді», – деп егілуші едім. Бақсам – оным сені аяу-
дан туған мантырақ ойлар екен. Егер сенің көзің сау болса – 
табиғат басыңа осыншама сұлулық пен ақылдылықты үйіп-
төгіп бере алмас еді-ау. Бұл жалғанда мұңы жоқ пенде бар 
ма, қайсысының дерті сыртында, қайсысының дерті ішін де. 
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Кейде сенің жаныңда отырып, тағдыр бұйрығына ырық бер-
меген қайратты ажарыңнан өлім елесін аңғарып қа лып, кө-
ңі лім мұздап сала беретін. Бірақ осы ойымның күл-пар ша-
сын шығарған сенің магнитофонға жазып қалдырып кеткен 
хатың болды. Сені поезға шығарып салып, сол екеу міз дің 
қара қосымыздың алдында отырып, хатыңды тың да дым. 

Жарық Жанарға түседі. 

Ж а н а р . ...Сонымен, аға, сізбен де қоштасып барамын. 
Бір ғасырға бергісіз күндер жылжып өте шықты. Тағ дыр дың 
жазуы шығар. Сіз ойлағандай, бұған дейін жүдеген кө ңі-
лім түлеген жоқ, дертіме дерт жамап қайттым. Бұдан мың 
жыл бұрын қирап қалған ескі қораныың арасында қал ған-
дай мəңгірген күйде аттандым. Сіз, аға, өзіңізді тым тəр тіп ті, 
ережедегідей ұстадыңыз. Бұл сіз үшін үлкен сынақ сы қыл-
дан ды. Артық сөз айтпай, оғаш қимылдамай өзіңізді-өзі ңіз 
тура жиырма күн тұтқындадыңыз. Мен сізді соңғы бір ап-
тада жек көре бастадым. Маған сіз, аға, өзгенің жоғын өлең 
айтып жүріп іздейтіндей көнтерілеу көріндіңіз. Он екі мү-
ше сі сау адам мүгедектің шын сырын, шын қайғысын тү сін-
бей ді екен. Ал, біздерге өзгенің жанашырлығы керек емес. 
Ая ла уы ңыз дың артында аяуыңыз тұрғандықтан, қанша сұлу 
болсам да, мені бəрібір мүгедек деп қабылдадыңыз. Се зі мі-
ңіз ді сақтық жеңе берді. Естияр адам болсаңыз да айтайын: 
сон ша лық ты сақтанғанда мені сақтап қалам дедіңіз бе? Екі 
кө зім шырақтай жанып тұрса... (пауза) онда құлым болып, 
ете гі ме жармасып өтер едіңіз. Жұрт не десе де, мен де жү-
ре гі бар жұмыр басты пендемін, көлденең көк аттыға емес, 
сіз ге, тек қана сізге, барымды да, өзімдегі жалғыз сыйым – 
арым ды да жолыңызға садақалағым келген еді. Егер менің 
қо лым нан өзіңіз болмаса да, сізден туған бала жетелеп жүр-
сем, мен үшін одан артық бақыт болар ма еді! Мен осыған 
тə уе кел жасағанмын, ал, сіз құтылғанша асықтыңыз, аға... 
Мені сіздің қолға су құя алмайтын жат біреуге қор қыл ды-
ңыз, аға, сондықтан да суық сезіммен аттандым. Тиіс сем, 
ма ған тием деп əурелейді деп шошыдыңыз. Ал, маған сіз дің 



түк ке қажетіңіз жоқ, сізден туған бала – көзімнің жанары ке-
рек еді. Сонда менің есіме қазақтың: 

Жолаушы, атың семіз желе-тұғын, 
Көз бар ма мен байғұста көре-тұғын, – 

деп басталар өлең жолдары оралған. Бəлкім, бұл хатым сіз ге 
ауыр тиер, маған жеңіл дейсіз бе. Сонымен, аға, сіз мені мəң-
гі түн – соқырлар аралына тастап кеттіңіз. Мен сіз ді аяй мын, 
аға. Сау соқырлығыңыз үшін аяймын. Сіздің маған жаны 
ашы ған сезіміңізден мың есе артық аяушылық сə ле мім ді 
жол дай мын. Көзіңізге қараңыз, аға! Аяймын, аяймын... аяй-
мын... 

Сəлеммен Жанар. 

Қыздың бейнесі бірте-бірте жоғалады. 

Ж а н . Мен осы суретті көрген сайын сені есіме аламын, 
сені есіме алған сайын осы суретті көруге асығамын. Қа зір 
қай да, қандай күйде жүр екенсің, Жанар. Сен қу мекиен да-
лада өскен жалғыз ақ қайың едің, желіккен жел жа пы ра ғың-
ды жұлмалап, мұңлы əн салып жүрсің-ау. 

А в т о р . Міне, қымбатты достар, айнымас махаббаттың 
қалай аяқталғанын көрдіңіздер. Соған қарағанда, шын ға-
шық жандардың тағдырлары əрқашан тайғақ бола ма дей-
мін. Атамыз қазақ: «Азапсыз махаббат – арзан махаббат», – 
деп бекер айтпаған ғой. Ал, енді келесі бір хикаяның куə ге рі 
болыңыздар. Оның атын шартты түрде «Жанар» деп ата дық. 

Шымылдық
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ЖҰМБАҚ ШАЛ

Қ а т ы н а с у ш ы л а р

Ш а л
Б а т ы р    – шалдың жас кезі 
А н н а    – оның сүйген қызы
Н ұ р т а й    – маралшы жігіт
С а м о й л    – Аннаның ағасы
А н н а    – əнші қыз

(Екі Аннаны бір-ақ адам орындауға болады).
Музыканттар, Даяшы қыз, Бұйра бас жігіт, ресто ран да ғы 

адамдар. 

Бірінші көрініс

Шағын ресторан. Шағын ресторанның шағын музыкант-
тары. Шарап ішіп, шалқақтап, көңілді отырған тоқкүлкі жас-
тар. Шал кіреді. 

Б а р а б а н ш ы . Жұмбақ шал бүгін тағы да келді, мыр-
залар. 

К е р н е й ш і . Ура! Құдай берді десеңші. Бағана ала қа-
ным қышып еді, осыған көрінген екен ғой. 

С ы р н а й ш ы . Əттең... келген шалдың барлығы анау 
се кіл ді он сомнан ақша беріп кететін мəрт болса-ау, ше ке міз-
ге тар соқпас еді... 

Г и т а р ш ы . Əй, мұндарлар, сендердің шай лық та рың-
ды айырып жүрген алжыған шал емес, мына көкең еке нін 
мойындасаңдар деп едім. 

Б а р а б а н ш ы . Оттапсыңдар, оның шандыр көңілін иі-
тіп жүрген, тіпті де, біз емес, анау Анна бикеш мырзалар... 

К е р н е й ш і . Ал сөзді доғардық, саққұлақ шал естіп қа-
лып, он сомнан қағылармыз. Бастадық! Твист! 
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Музыка аядай ресторанды даңғазаға айналдырады. Ері-
гің кі реп, есінеп отырған жастар жер тепкілеп билей бастай-
ды. Бұрыштағы екі орындық столда отырған Шалға Даяшы 
қыз келеді. 

Д а я ш ы  қ ы з . Сізге екі жүз грамм коньяк, бір шөл мек 
су жəне кебір ірімшік керек қой, ата. (Қағазға жаза бастай-
ды). Шал басын изейді. Ышқынған музыка. Даяшы та ғам-
дар ды алып қайтып оралады. Темекісін тұтатып, рюм ка ға 
коньяк құйып, үнсіз ойланып отырған Шал енді барабаншы-
ны шақырып, бес сом ақша береді. Би тоқтатылып, орыс тың 
халық əні басталады. Жастардың наразы үні жан-жақ тан 
шықты. 

Б а р а б а н ш ы  (қарғып тұрып). Тссс... шуылдамаңдар, 
мырзалар! Ақсақал ойланып отыр. 

Барлығы шалға қарайды. 

Б ұ й р а  б а с  ж і г і т . Ойланса қайтейік... Немене, ол 
бір Чапаев па екен... Ал, біздің ойнамауымыз керек, ə. Давай 
музыка!

Б а р а б а н ш ы . Айғайлама! Өңеш бəрімізде де бар. За-
каз дың аты – заказ. Ақысын берші анау шал ғұсап, боқысын 
шы ға райық. 

Осы кезде Əнші қыз шығады. Əн басталады. Шал бар 
ынтасымен беріліп тыңдаған. Осы ескі əуенге еліткен қар-
таң дау екі адам ғана құшақтасып билеп жүр. Əн аяқ тал ған да 
Шал қызды ымдап шақырады. 

Ш а л . Кел, отыр, айналайын. 
Ə н ш і  қ ы з . Мен қызметтемін ғой, ата. 
Ш а л . Ештеңе етпес, жұмыс қайда қашар дейсің, аздап 

демал. (Шолақ етегін тізесіне тартқылап, сызылып қар сы-
да ғы орындыққа жайғасады). Не алдырайын, қызым?

Ə н ш і  қ ы з . Рақмет, ата. Су ғана ішейін, тамағым құр-
ғап қалды. 
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Ш а л . Əнді жақсы айтады екенсің, орыстың ескі əнін 
қай дан үйрендің? Алғаш естігенімде өз құлағыма өзім сен-
бедім. 

Ə н ш і  қ ы з . Мамамнан. 

Əр тұстан сыбырлаған сөз, шиқылдаған күлкі естіледі. 

Б а р а б а н ш ы  (достарына). Мəс...с...саған безгелдек, 
ортамыздағы жалғыз қыздан айрылдық. Бір-бірімізден қыз-
ған ға ны мыз қызыл итке жем болды деген осы, мырзалар! 

К е р н е й ш і . Мынауың қатқан Шал, талайдың дəмін 
тат қан Шал болды. 

С ы р н а й ш ы . Əлі де бір шабары бар ма?
К е р н е й ш і . Бір шабарың не, құдай-ау, жүз шабары 

бар... 
Г и т а р ш ы . Ой, осы кездегі шалдардың қуаты мың ат-

тың күшіне тең. «Айналайын», – деп отырып-ақ айналды-
рып алады. 

Б а р а б а н ш ы  (қызғаныш білдіре). Қыздарда да ес жоқ, 
кім нің тарысы – соның тауығы. 

Олар үзіліс жариялап, түкпір бөлмеге кіріп кетеді. 

Ш а л . Айналайын қызым, мен еріккеннен, жоқ болмаса, 
ішу үшін келмеймін бұл жерге, сенің əсем даусыңды есту 
үшін келемін. Мұндай ескілікті əн бұл күнде аз айтылады 
ғой. Айтылғанымен жал-құйрықтан айрылған бауыздаған 
əтеш тей қырылдап, қиқылдай мүлдем бұзылып айтылады. 
Ал, сен... баяғыша... кісінің есіне қай-қайдағы түседі екен... 

Ə н ш і  қ ы з . Ал мені: «Бүгінгі талапқа сай айт пай-
сың», – деп кінəлайды. 

Ш а л . Оттайды олар. Қызғанады да. Əннің қадірі əде-
мі лі гін де емес, əуезділігінде, əсіре қызылында емес, на қыш, 
бояуында. Егер мынау ағаштан қиып жасалған үйді бұ зып, 
орнына бетоннан салса, баяғыдай жанға жайлы, көзге ыс-
тық, көңілге тоқ болар ма еді, қалқам... Сені достарың із деп 
қал ды-ау. Шалдың шатпағы таусыла ма, айыпқа бұйырма. 
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Ə н ш і  қ ы з . Нет, нет, что вы... іздей берсін. Өзім де осы 
жерден кетейін деп жүрмін. Қашанғы сарай əншісі боламын. 
Жалықтым... Сырттан болса да, оқуға түсу ойымда бар. 

Ш а л  (мұңайып). Онда маған қиын десеңші... Осы тосты 
се нің жақсы əнің, көгілдір көзің үшін ішемін. 

Ə н ш і  қ ы з . Рақмет, ата!
Ш а л . Айтпақшы, атыңды да сұрамаппын-ау... 
Ə н ш і  қ ы з . Есімім – Анна. 
Ш а л  (селк етіп). Анна... міне, ғажап... 

Бұдан соң қолына жазылған жазуға қарайды. Ол жазуды 
қыз да байқап қалады. 

Ə н ш і  қ ы з . Сіздің қолыңызда да «Анна» деген жазу 
бар екен-ау. Мен де қайран қалып отырмын. 

Осы шақта музыканттар қайта шығып, Аннаны ша қы-
рады. 

Ш а л . Қызым, шаршамасаң, əлгі əнді тағы бір қайтала, 
дос та рың қарсы болмас, ақы-пұлын төлермін. 

Барабаншыны шақырып, он сом ақша береді. Əн бас тал-
ған да кейбір жастар қолдарын сілтеп тарай бастайды. Бұй ра 
бас жігіт келіп, Шалдың жағасына жармасады. 

Б ұ й р а  б а с  ж і г і т . Əй, қақбас, ақшаңның көп ті гі-
не мақтанып, билеткенді қойдың ғой. Жұртта қалған, ит тің 
ұлығанындай өлеңді қайталата бергенді қашан қоя сың? Қа-
зақ тың əні болса-ау... Мықтасаң, орыстан қатын ал ған шы-
ғар сың... Ағаш кеңірдегіңді жұлып қолыңа бе ре йін! Ен ді гі 
əрі мына қызға жолаушы болма! Ол менің... 

Шал орнынан саспай тұрады, темекісін сөндіреді, су іше-
ді, аузын сүртеді. Содан соң жігітті көз ілеспейтін шап шаң-
дық пен тік көтеріп алады да, далаға шығара жөнеледі. Отыр-
ған дар шу ете қалады. Шал қайтып келіп орнына жайғасады. 
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Беті бал-бұл жанған Анна əн салып тұр. Əн аяқталған соң 
қыз Шалдың жанына келеді. 

Ə н ш і  қ ы з  (сүйсіне қарап). Сіз, ата, нешедесіз?
Ш а л  (мырс етіп). Оны неге сұрадың, қалқам?
Ə н ш і  қ ы з . Тым қарулысыз, шашыңыз аппақ бол ға-

ны мен іс-əрекетіңіз өте жас, киім киісіңіз, сөйлеген сөзіңіз 
де бір түрлі... 

Ш а л . Бірер жылда жетпіске келеміз. 
Ə н ш і  қ ы з  (басын шайқап). Қазіргі жігіттер кейін сіз-

дің жасыңызға жеткенде қандай шал болады екен?.. 
Ш а л . Оны да көрерсің. 
Ə н ш і  қ ы з  (мұңайып). Əй, қайдам?.. Ол күнге не олар 

жетпес, не мен жетпеспін... Ендігінің адамдары ерте қар тая-
тын секілді. 

Ша л . Кісіні қартайтатын уақыт емес, уақиға ғой, қал қам. 
Ə н ш і  қ ы з . Оныңыз да рас. (Күрсінеді, сəл үнсіздіктен 

соң). Сіз əлгіндегі жігітпен бекер байланыстыңыз, мінезі жа-
ман. Өзі секілді əпербақан достары да көп... 

Ш а л . Ол сенің кімің еді?
Ə н ш і  қ ы з . Менен үміткер бала қораздардың бірі де... 

Күнде осында келіп мазамды алады. Кеше үйге дейін ере ба-
рып, түні бойы тереземді қағып, торуылдап кетпей қой ды. 
Қадалған жерінен қан алатын пəле екен өзі. Жү рек ке əмір 
жүре ме. 

Ш а л  (кеңкілдеп күліп). Қазақшаға судайсың ғой, қай дан 
үйрендің?

Ə н ш і  қ ы з . Біз тұрған ауылдың орыс балалары сиыр-
ды «өк» деп, ал, қазақ балалары «соля» деп қайыратын. Со-
дан соң мектепті де қазақша бітіргенмін, ата. 

Аз-мұз саябырлаған музыканттар аспаптарын əзірлей 
бас тайды. Барабаншы жігіт дауыстайды. 

Б а р а б а н ш ы . Оу, Анна Самойловна, келмейсіз бе?.. 
Ə н ш і  қ ы з . Өздерің ойнай беріңдер. Мен шаршадым. 
Б а р а б а н ш ы . Неден шаршадың жаным-ау, бар айт қа-

ның жалғыз əн... 
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Шал ойланып қалады, сөнген темекісін қайта тұтатады. 

Ш а л  (өзіне-өзі). Қызық екен... (Басын шайқап). Құдай-
ау, қандай ұқсастық... Бейнебір түсімдегідей, бейнебір бая-
ғы дай... 

Ə н ш і  қ ы з . Не қиялдап отырсыз, ата?
Ш а л  (селк етіп). Шалдар ешқашан да қиялдамайды, 

қал қам, шалдар тек өткенін ғана еске алады. Əншейін... ескі 
жылдар есіме түсіп... 

Ə н ш і  қ ы з  (жымия). Ондай болса, сол жылдардың 
қы зы ғы на ортақтасайық та. Мен үлкен кісілердің əңгіме 
айт қа нын бала кезден жасқы көруші едім. Марқұм əжем көп 
айтушы еді. 

Осы шақта бағанағы бұйра бас жігіт кіріп, Шал жаққа тү-
йі ле қарайды, кердеңдей басып ресторан ішін аралап шы ға-
ды. Темекі сұрап тартып, ізінше шығып кетеді. 

Ə н ш і  қ ы з  (жігіттің соңынан қарап). Енді бүгін ма-
ған маза жоқ. 

Ш а л . Қорқасың ба, қалқам? Замандасың ғой, наздана-
ды да... Қазіргі жастардың жақсы көргені тауық секілді, тұра 
қуады. 

Қыз сықылықтап күледі. Байсалды музыка ойналады. 
Ере сек тартқан еркек пен əйел биге шығады. 

Ə н ш і  қ ы з . Сіз бір түрлі қызық кісісіз. Мұн да ғы лар 
«Жұм бақ шал» деп бекер айтпайды екен. Анау қо лы ңыз да ғы 
жазудың сырын шертіп бермейсіз бе?

Ш а л . Ол бір ұзағырақ хикая, қалқам. Жұмысымнан қа-
лам демесең – айтайын, тыңда. Бүгінде сөзіңді ұғар, əңгіме 
сұ рар ақылды құлақ қалды ма, айналайын. Бірақ, мынандай 
ай ғай-шу естіртпес. Жүр мен сені үйіңе дейін шығарып са-
ла йын, жол бойы айтармын. (Орнынан тұрып Даяшыға ақ-
ша сын береді). Анау жігіттер іздеп қалмай ма, жаман-жақ сы 
болсын қызметің... 
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Ə н ш і  қ ы з  (ол да орнынан тұрып). Ештеңе етпес, мен 
жоқта да күндерін көрген. Əннің жалғыз тыңдаушысы сіз 
кетіп қалған соң, ендігі əннің берекесі болмас. 

Жарық біртіндеп сөніп, музыка ақырындап ойнайды... 

Екінші көрініс

Тау. Жақпар тас. Орман. Құстың сайрағаны естіледі. Көл-
де нең сұлаған ағашқа мініп қазақ жігіті отырады. Жыл қы-
ның кі сі не ге ні естіледі. Ақтар қашып, қызылдар қуып бара 
жатқан аласапыран кез. 

Б а т ы р  (елеңдеп). Анна кешікті ғой... Əке-шешесі бі ліп 
қалды ма екен... Ат əкелетін Нұртайдан да хабар жоқ... Егер, 
Ан на ның əке-шешесі біліп қалса, мұқым жос па ры мыз дың 
күлі көкке ұшқаны. Туыстары тірідей айрылмас одан... 

Осы кезде аттың дүбірі естіледі. Ағаш арасынан ма рал шы 
жігіт Нұртай шығады. 

Н ұ р т а й . Түу, жер жұтып кетті ме десем... əрең таптым 
ғой. Үңілмеген үңгірім жоқ. 

Батыр орнынан атып тұрып, қуана ұмтылады. 

Б а т ы р . Қайран қайсарым-ай, келмей қала ма деп зəрем 
зəр түбіне кетті ғой. Аманбысың?! 

Н ұ р т а й  (мəз болып). Екі көзің төрт болып тосқаның 
мен емес, Фадиханың қызы шығар-ау. Келмей қалсам, қай-
тер едің? Аяқ артарың жоқ, сүйгеніңді алып қаша алмай, екі 
ті зең ді құшақтап омалып отырар едің... Батыр-екем... 

Б а т ы р . Басқа түссе – баспақшыл, Алтайдың аюына 
мін сем де, бір амалын табармын-ау. Анна үшін... 

Н ұ р т а й  (сөзін бөліп). Иə, иə, сенен ондай ерлік шы ға-
ды. Аннадай сұлу үшін аюды үйретіп мінуге болар... Көлік 
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да йын. Фадиха бəйбішенің небір лақпа қашаған бұғыны 
қуып жетер қос қара керін алып келдім. 

Б а т ы р  (шын қуанып). Рақмет, достым! Ер мойнында 
қыл арқан шірімес, тірі жүрсем, бұл жақсылығыңды ұмыт-
пас пын. Ендігі тілек – мынау зауал уақыттың тез өтуі ғана. 

Н ұ р т а й . Бізден басқа елде Совет өкіметі əлдеқашан 
орнап қойған көрінеді. 

Б а т ы р . Ол рас. Бұл жер үшін де ескінің ақыры бү гін! 
Ертең қызылдар келеді. Сонау Сібірден, бір жағы Моң ғо лия-
дан, Таулы Алтай өлкесінен босқан қашқындардың соң ғы 
легі өтіп жатыр. Сарқыншақтары Берелде дамылдап, ат шал-
дырып тығылып отыр. 

Н ұ р т а й . Иə, біздің ауыл ақтардың арғы бет – Қы тай ға 
өтер қанды қақпасына айналды-ау. Қанша боз да ғы мыз қыр-
шы ны нан қиылды, қанша малымызды айдап, сұ луы мыз ды 
байлап-матап əкетті... Əсіресе, менің... одан айырылам деген 
ой үш ұйықтасам, түсіме кіріп пе... 

Көңілі босап, теріс айналады. Оны Батыр жұбатады. 

Б а т ы р . Мұңайма, Нұртай, амандық болса, сол арғы бе-
тің нен қайыра алып қашып келерміз. Қос қара кер аман бол-
сын де. 

Жылқының кісінегені естіледі. 

Н ұ р т а й  (жанарын сүртіп). Көзімді бақырайтып қо-
йып, істерін істеп алған соң... шыбын жанын тастап кет пей... 
лақ тай бөктеріп ала жөнелгені жанға батады да... Мұн дай 
қорлықты көріп, тірі жүргеннен өлген артық еді... 

Б а т ы р . Сенде дəрмен жоқ еді ғой. Қарағайға қыл ар-
қан мен тас қылып байлап тастады емес пе... 

Н ұ р т а й  (тісін қайрап кіжініп). Əттең, əкеңнің аузын 
ұрайын, сол ыздиған əпесер бұл жалғанда қолыма бір түс-
пей ді-ау, қалқайған құлағынан қуырдақ, қанынан қан соқта 
жа сап, бір аяғын екі етікке тығар едім!
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Б а т ы р  (күледі). Сенікі қызық екен, жұрт екі аяғын бір 
етікке тығамын деуші еді... 

Н ұ р т а й . Етік үлкен əрі қазақтың саптамасы болса, екі 
аяқ бір сыңарға сыя береді. Ал, мықты болсаң, бір аяғын 
айы рып, екі етікке тығып көрші... Құлындаған даусы құ дай -
ға жетсін. 

Ағаш сыбдырлап, басында ақ түбіт шəлісі бар қыз шы ға-
ды. Қолында түйіншек, иығында мылтық бар. Батыр қуа на 
алдынан шығады. 

Б а т ы р . Анна!
А н н а . Батыр!
Н ұ р т а й . Енді мен артық шығармын... 

Қыз Нұртайды жаңа байқап амандасады. 

А н н а . Есенбісің, маралшы?!
Н ұ р т а й (ыржалаңдап). Здрəсти. Как жибом?
А н н а  (күліп). Спасибо, хорошо. Как ты?.. 
Н ұ р т а й . Ничауа. Па моленка. 
Б а т ы р . Əй, Нұртай-ай, Фадиханың маралын он жыл 

бақ  қан да үйренген он сөзің бар еді, оны да рəсуалап алдың-
ау. 

Н ұ р т а й . Сенің де орысшаға итше желіп тұрғаның ша-
малы. Бақытыңа орай, Анна қазақшаға судай. 

А н н а . Жігіттер, əзіл айтуға уақыт жоқ қазір. Берелде 
жат қан ақтар ауылды жəне бұғының саты-қоршауын өртеп, 
осы түнде арғы бетке аттанғалы қамданып жатыр. 

Н ұ р т а й  (қаперсіз). Аттансын атаңа нəлеттер, өздері де 
шал бар ларын бұлғап зытатын шығар. 

А н н а . Сен түсінбей тұрсың, Нұртай. Ауыл өртенсе, 
қан ша ма қазақ-орыс баспанасыз қалады, қаншама марал 
қор шау дан шығып, тағыға айналады. Немене жаңа үкіметке 
адам да, марал да керек жоқ па?.. 

Б а т ы р . Рас-ау, ақылыңнан айналайын, Аннушкам ме-
нің! (Бетінен сүйеді).
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Н ұ р т а й . Əй-əй, мезгілсіз уақта сүйіспеңдер... Біздің 
қо лы мыз дан не келеді. Қара шегірткедей қаптаған қалың 
қол ға осы үшеуіміз қарсы аттанамыз ба?.. 

А н н а . Ол жағын білмеймін. Хабарды жеткіздім, ен ді гі-
сін өздерің шешіңдер. Азамат емессіңдер ме?!. Ойла ның дар. 

Н ұ р т а й  (желкесін қасып). Азамат екеніміз рас-ау... бі-
рақ... 

Б а т ы р . Ұрыста – тұрыс жоқ. Тəуекел. Сен, Нұртай, Қа-
тон қа ра ғай да жатқан қызыл əскерге шапқыла, осы түнде ке-
ліп жетсін, əйтпесе кеш қаламыз. Ақтардың жымысқы ойын 
ақтарып сал, олар да түсінер. 

Н ұ р т а й . Тура жол кесілген, босқындардың күзеті бар. 
Ал, тау айналып итырықтап мен жеткенше, ақтарың арғы 
бетте шай ішіп... 

Б а т ы р  (оның сөзін бөліп). Құс болып ұшсаң да – жет, 
жар қы ным! Тау айналып қайтесің, күзетшілердің тура иек 
астынан өт! Ондай ептілік сенің қолыңнан келеді! Ал тай дың 
аға шы аман болса, жау көзінен тасалар. Анна екеуіміз осы 
жерден күтеміз. Əттең, пулеметіміз болса ғой... Ал, аттан, 
Нұр тай!

Н ұ р т а й . Аттандым! Егер осы ісіміз оңға басса, арғы 
жақ тан қалыңдығымды алып келуге еріп барамын деп ант 
бер!

Б а т ы р  (қолын ұсынып). Бердім! 
Н ұ р т а й . Тас куə! Аспан куə! Анна куə! 
А н н а  (күліп). Куəмын!
Н ұ р т а й . Ал, шапқыладым! Қаратай бабам, қолдай гөр!

Ағаш арасына кіріп кетеді. Аттың дүбірі естіледі. 

А н н а . Қандай қызық жігіт... 
Б а т ы р . Иə, ол сондай жігіт. Қызыл əскерлерге аман-

есен жетеріне құдайдай сенемін. 
А н н а . Бірақ... (Күмілжіп). Бірақ... сүйген қызын ақтар 

атып кеткенін білмеуші ме еді?.. 
Б а т ы р  (шошына). Сен қайдан білесің?! Атқа байлап 

аман алып кеткен. 
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А н н а . Жоқ, мүлдем олай емес, асудың үстіне шыққан 
соң атып тастапты. Кеше шешеме Матвей шал айтып отыр 
екен, сонда құлағым шалған. 

Б а т ы р  (күрсініп). Обал-ақ болған... Қайран қазақтың 
асыл қызы-ай, ит пен құсқа қор болғаның осы да... 

А н н а . Мен сендер біледі-ау деп, жаңағы Нұртайдың 
же ңіл тек мінезіне таңырқап отыр едім. Əуелі көңіл айта жаз-
дадым. 

Б а т ы р . Ендеше, айтпаймыз да. Жүрегін жаралап қай-
те міз... Үзілмес үміт – ол да бір сарқылмас бақыт секілді, 
өлім ге қимай арманда жүрсін ол бейбақ... 

Екеуі ағаштың үстіне қатарласа отырады. 

А н н а . Жаңа сен: «Пулемет болса», – деп көксеп едің, 
егер табылды делік, не істер едің?

Б а т ы р . Ой, онда анау Берелде жайрап жатқан ақ тар-
дың бірде-біреуін арғы бетке өткізбес едім. Асудың тура ау-
зын да ғы қара тастың желкесіне құрып алып, баудай түсірер 
едім... əттең... 

А н н а  (таңғалып). Қалайша, жалғыз өзің бе?
Б а т ы р . Жоқ, екеуміз. 

Аннаны құшақтап, бетінен сүйеді. Құстың сайрағаны ес-
ті ле ді. 

А н н а  (толқып). Батыр, бүгін табиғат қандай та мыл жып 
тұр. Айналаңа қарашы, керемет емес пе! Мен Алтай-ару дың 
алақанында дүниеге келгеніме қуанамын. Ата-ба бам ның 
мыңдаған километр қашықтықтан – Россия түк пі рі нен кө-
шіп келгені қандай жақсы болған... Оларды Столыпин деген 
бі реу қумаса ғой, Батыр, мен сенің бұл жалғанда бар-жо ғын-
ды білмес едім, сені өз жанымнан артық көріп сүй мес едім... 
(Еркелеп, жігіттің мойнынан құшақтайды). Қа зақ қыз да-
рын дай өз сезімімді өзім кеудеме қамап, сызылып отырмай, 
бар сырымды алдыңа жайып салғанымды айып қа бұйырма, 
Батыр. Жарық дүниеде саған айырбастар еш нəр сем жоқ. Бір 
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сен деп соққан жүрегім қара жер қой нын да да толастамас. 
«Анаң нан сені тапқан айналайын», – деп айт қан қазақтан ай-
на ла йын да... 

Б а т ы р  (аса құмарлықпен шашынан сипап). Мұн ша лық-
ты шешен сөйлейтініңді білсемші, жаным. Менің де өзің нен 
өзге кімім бар. Əке-шешеден жастай айрылып, алды-ар тын 
жалмаған жалмауыз атандым. Өмірдің бар үзірінен же ріп, 
тау-тасты қаңғып, аң аулап жүргенімде сені жо лық тыр дым. 
Тағдырыма ризамын. Ендігі арман – сол бейуақта тап қан 
асылымды жоғалтып алмау. 

А н н а  (еркелеп). Мен жаныңдамын – күндіз де, түн де 
де... Некемізді Алтайдың мынау адам секілді ағаштары, анау 
самырсын басында бізге таңырқай қарап, балқарағай ша ғып 
отыр ған тиіні қисын. 

Б а т ы р . Неге екенін білмеймін, əлденеден шошынып, 
еле гі зе беремін. Сен тым-тым алыста секілдісің... 

А н н а . Көп іздеп, ұзақ тосқанда, сарғая сағынғанда кісі 
осындай мең-зең халді бастан кешеді. Ағаштың ұшар басына 
ай ілініп, ағаш үйдің терезесінен нұры саулап тұрған сəт те 
мен де жағымды таянып, орманға көз талдыра те сі ле тін мін. 
Сонда жүрегім қысып, əн айтқым немесе орманға ире лең-
дей сіңіп кеткен соқпаққа түсіп, шашымды жайып жі бе ріп, 
есі ауысқан кісідей, құйын-перен жүгіргім келетін... қы зық... 
Сонда əр самырсын: «Кел-кел», – деп ымдап ша қыр ған сен 
болып кетер едің... Мамам талай рет: «Ты что, с ума сошла?» – 
деп ұрсып үйге кіргізді... (Қыз ағыл-тегіл жылап отыр).

Б а т ы р . Апыр-ау, жылаған қандай жарасушы еді өзі ңе... 
бұ рын ғы дан əлдеқайда əдеміленіп кеттің. Сол жападан-жал-
ғыз отырып айтар əніңнің бірін маған айтшы... 

А н н а  (көзін сүртіп). Айтайын... (Қыз əн бастайды).

Когда б имел я златые горы 
И реки, полные вина. 
Все отдал бы за ласки, взоры, 
Лишь ты б владела мной одна...

– Ал, ендігі кезек сізге келді, Батыр-аға... 
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Б а т ы р . Тек, ағасы несі... 
А н н а . Менің ағайыммен жасты екеніңіз өтірік пе?
Б а т ы р . Рас, сенен бақандай бес жас үлкенмін. Бар қы-

ра ған даусымнан құлағың тұнар, алақаныңмен басып отыр. 
Бас та дым. (Тамағын кенеп, қамшысын домбыра ғып шер тіп, 
ауылдың əніне бастады).

Елімнің бір жайлауы Құрымбай саз, 
Жайлаған алты ай жаздай сары ала қаз. 
Шолпандай таң алдында туып-батқан, 
Қайтейін, уа, дариға-ай, ғұмырың аз... 

Осы сəтте шаңқ еткен мылтық даусы естіліп, қыз бен жі-
гіт орындарынан атып тұрады. Бұларға бесатарын кезеп, Ан-
на ның ағасы Самойл тұрғанын көреміз. 

С а м о й л . Иди домой, Анна, тебя мать ищет. (Батырға). 
Ал, сен қазақпен əңгіме басқа. Мылтығымның түзу-қы ңыр-
лы ғын тексеретін мешен боласың. (Батыр ағашқа сүйеулі 
тұр ған қосауызға ұмтыла бергенде, Самойл оның басынан 
асыра тағы атып қалады). Қозғалма! Анна, кет дедім ғой 
мен саған!

А н н а . Кетпеймін! Батырды атқанша мені ат! Мен оны 
сү йе мін, естимісің, сүйемін!

Б а т ы р . Əй, Самойл, ақылға келейік. Саған істеген қы-
сас ты ғым жоқ еді ғой. Осыдан үш жыл бұрын аюға құр ған 
бас па ға түсіп өлейін деп жатқаныңда мен едім құт қа рып ал-
ған. Аннаның жазығы жоқ. Біле білсең, біз некелесіп те қой-
ған быз. 

С а м о й л . Қазақта «Ақсақ иттің көңілі ар жақта» де-
ген мə тел бар. Аннадан гөрі аспандағы бұлт жуық шығар... 
Діні бас қа, қаны басқа қаңғыған қайыршыға қа рын да сым-
ды қиып тірі жүргенімнен өлген озық. Осыдан он бес жыл 
бұ рын се нің əкең менің əкемді өлтірген. Кек қайтарар кезек 
кел ді. Има ның ды үйіре бер. (Аннаға). Сен салдақы, əкең нің 
қа ны на ор тақ болған ата жауыңның ұлына қалай ғана жү ре-
гің дауалап, тұрмысқа шықпақшысың, а?!
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А н н а . Олар бір-бірін өлтірген. Оған біздің қа ты сы мыз 
қанша?

Б а т ы р . Əкесі үшін баласы күймеуші еді ғой... 
С а м о й л . Тілің мен жағыңа сүйене берме. Заманым 

туды, деп мақтанып тұрсың-ау, ол заманды басқа-басқа, дəл 
сен көре алмассың, мен көрсетпеспін!

Б а т ы р . Сенің де арғы бетке жетпей желкең қиылар. Бар 
сенгенің ақтардың əскері болса, олардың өзі-ақ асуда қой дай 
бауыздап кетер. 

А н н а . Батыр деймін, ерегістірмеші, мінезі жаман, атып 
жіберер... 

Б а т ы р . Қорыққанмен жан қалмайды. Жауыммен бетпе-
бет келіп шейт болсам, арманым жоқ. Ей, Самойл, ат, не ғып 
тұрсың, ат! (Тұра ұмтылады. Анна қапсыра құ шақ тай ала-
ды. Мылтықтың шаңқ еткен даусы естіледі. Оқ Ба тыр ға 
емес, Аннаға тигенін білеміз. Жігітті құшақтаған күйі су-
сып түсіп бара жатады. Батыр зар еңіреп). Анна! Анна!

С а м о й л . Не істедім мен! (Өз басын өзі тоқпақтайды).

Батыр ағашқа сүйеулі тұрған мылтығын жұлып алып, сі-
ле йіп тұрған Самойлды атып жібереді. Ол құлап түседі. 

А н н а  (көзін ашып). Бекер аттың, жаман да болса, ағам 
еді ғой... 

Б а т ы р  (жылап, кеудесіндегі қанды сүртіп). Жаман аға-
дан – жақсы ит артық. Ондай адамның тірі жүруге хақысы 
жоқ! 

А н н а  (талықсып). Батыр мен сені... адал сүйдім... жа-
ным... арғы дүниеде де тосамын... ұзақ тосамын... əзірше 
қош... 

Б а т ы р  (ботадай боздап). Жоқ! Сен өлмейсің! Мен жі-
бер мей мін! Ей, ажал! (Дірілдеп). Аннамнан аулақ жүр, аулақ 
жүр!
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Үшінші көрініс

Көше. Шал мен қыз қатарласа аяңдап келеді. 

Ш а л . Иə, қалқам, атаңның басынан осындай оқиға өт-
кен. Тағдырдың таяғы бұдан соң да аз тиген жоқ. Əй те уір, 
заманмен бірге тудық, заманмен бірге жасадық – ыс ты ғы 
мен суығын, жаманы мен жақсысын бірге көрдік. Өк пе міз 
жоқ. 

Ə н ш і  қ ы з . Азапты жолда аман қалудың өзі де ерлік-
ау... Сіздер орнатқан бейбіт дəуірге еркелеп, оңды-солды ша-
шып, біз жүрміз. 

Ш а л . Жастарға өкпе бар ма. «Осы күнгі балалар бұ зыл-
ған», – деп сары уайымға салынып, ерлігі мен ең бе гін бұл-
дап, зарлап отырар қарттардың қатарынан емеспін. Өз ба-
сым сендерге ризамын. Əрине, адам болған соң, ептеп, оның 
ішін де де есерсоқтары болмай тұрмайды. Шал ғын ның ара-
сын да ғы ондай селкеу-селкеу тікенектер дəуірдің алып ады-
мы на тұсау бола алмас... 

Ə н ш і  қ ы з . Қазіргі жағдайыңыз қалай, ата? Семья бар 
шығар... 

Ш а л . Шүкіршілік, шырағым. Немере сүйгелі қашан... 
Көп жыл шахтада жұмыс істедім, қазір пенсиядамын. Ау қа-
тым да, денсаулығым да жаман емес. Тек... мені қор ғай мын 
деп, өз ағасының қолынан қаза тапқан сол бір орыс тың Анна 
есімді бүлдіршіндей қызы түнде түсімнен, күн діз есім нен 
шықпайды. Соны іздеген, сағынған жүрек ең сең ді кө терт-
пей, жылдар жылжыған сайын жарасы асқына тү се ді екен. 
Əсте ұмыта алмаспын-ау... Əсіресе, соңғы бір бес жылда көп 
ойлайтын болдым... Көзі боталап, көз алдымда тұр ға ны... 
Ал тай дың қойнауында жатқан мүрдесіне əр жыл са йын ба-
рып, рухына тəуіп етіп қайтамын. Басына еккен жасыл шыр-
ша бүгінде мəуелеп өсіп, зəулімге айналған... Ол оқи ға ны 
кем пі рім, бала-шағам бəрі біледі. Уақыт – ол да бір ақ қан су, 
ал, естелік – өзен табанындағы тас секілді, жылжымай мəң-
гі лік ке орнында қалады. 
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Ə н ш і  қ ы з  (күрсініп). Да-да, бəлкім, махаббат де ге ні-
міз осы шығар... Мен адамдар арасында дəл осындай берік 
се нім, өлмес сезім, өшпес сүйіспеншілік боларына сене бер-
меу ші едім. Сіз менің түсінігіме өзгеріс жасадыңыз, ата. 

Ш а л . Махаббат ол да бір бақыт құсы ғой. Қадірін біл-
ме сең – не ұшырып аласың, не өлтіріп аласың. Жақсы кі сі-
лер дің ғұмыры олар бұл жалғаннан көшкен соң басталады. 
Айталық, мен жер басып жүргенде Аннаны өлді деуге қия-
мыз ба?.. 

Ə н ш і  қ ы з . Ондай бақытқа менің қолым жетпейтін 
шы ғар... (Ақырындап музыка ойнап тұрады). 

– Қазір, ата, біздерде бəрі бар, бірақ бір нəрсе жет пей тін 
секілді, мүмкін, ол ең керекті нəрсе шығар... Ол не? Өзі міз де 
білмейміз. Жас кезінде адам кереметтей қуаныш, шат тық қа 
толы мұңсыз, қамсыздықтан гөрі қайдағы бір қиын дық ты, 
қа лай айтсам екен... (ойланып) приключениені аң сап, со ған 
талпынбай ма... Бəлкім, бүгінгі бейбіт те берекелі заман мен 
жас тық тың бір-бірімен сыйыса бермеуі – осындай тө тен ше 
ер лік ті аңсаудан шығар... 

Ш а л  (жүрісін сəл аялдатып). Қызық екен, мен жас тар-
дың бұл бұлқынысын бұрын байқамаған екенмін. Дегенмен, 
ерлікті еңбекте де жасауға болмай ма?

Ə н ш і  қ ы з . Болады, бірақ ол басқа ерлік. Бəрібір со-
ғыс та ғы дай емес, бəрібір өз кеудесімен дзотты жауып, са-
лақ тап қалған ішек-қарнын жинап алып, уралап алға ұм тыл-
ған дай əсері жоқ. Міне, осындайлық – тарих, мына, сіз дер 
бастан кешкен ұлы ерліктерді кинодан, радиодан, қала бер-
ді, өз ауыздарыңыздан көріп, естіп отырған балалар сондай 
қа һар ман дық ты іздейді, қайталағысы келеді. Са бақ ты жақ-
сы оқып немесе жоспарды артығымен орындаумен шек те-
ліп қал ғы сы келмейді. Сіздің сүйген қызыңыз жасаған ер-
лік мені қы зық тыр май ды дейсіз бе?.. Білдей бір аза мат тың 
жү ре гі не мəң гі лік ке ескерткіш болып орнау – ол да ер лік. 
Шы рыл да уық шегірткедей əн салып жүрген мен емес тірі 
жүр ген, сол оққа ұшқан сіздің айналайын Аннаңыз, ата. (Кү-
ліп). Көп сөйлеп алдым-ау, кешіріңіз, сізді көрген соң өзім ді 
ауыртқан сырымды айтып келемін де... 
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Ш а л  (арқасынан қағып). Жақсы айттың, қызым. Ақы-
лың бар екен. 

Ə н ш і  қ ы з  (мұңая). Ақылды адамның азап шегуі де 
көп пе деп ойлаймын, ата. Неге екенін білмеймін, мектеп бі-
тір ге ні ме үш-төрт жыл болса да, жолым болмай-ақ қойды. 
Жаман оқымаған секілді едім... сүріне беремін. 

Ш а л . Жассың ғой, тілеуің де, бар ғұмырың да алда. 
Ə н ш і  қ ы з . Енді бізге жастық қайда?.. Жиырма бірге 

келдік. 
Ш а л  (күледі). Ой-о-бо-о-ой... қызым-ай, қартайып-ақ 

қал ған екенсің. Қарттыққа асықпау керек, ол иттің өзі-ақ ке-
ле ді тісін ақситып. 

Əнші қыз жүрісін іркеді. Олар тоқтайды. 

Ə н ш і  қ ы з . Ал, ата, біз келіп жеттік, сізге көп-көп рақ-
мет. Бүгінгі əсем түн, əсерлі əңгімеңіз үшін рақмет! Сер гіп 
қал дым. 

Ш а л . Өзіңе де рақмет! Əдемі əнің үшін... Бақытың 
ашылсын, қалқам. Амандық болса, талай рет келіп даусыңды 
ес тір мін. 

Ə н ш і  қ ы з . Енді мені көре алмайсыз, ата. Рес то ран-
ға қай тып бармаймын. Өз бақытымды басқа қаладан із де гім 
келеді. 

Ш а л . Иə, əніңді бұдан былай тыңдай алмайды екен мін-
ау. Мен не дейін, қалқам, əйтеуір, өз-өзіңді жо ғал тып ал ма-
саң болды да. (Əнші қыздың шашын сипайды). Кел, қал қам, 
маң да йыңнан сүйейін. Əкең ретінде сүйейін!

Осы кезде Бұйра бас жігіт шыға келеді. 

Б ұ й р а  б а с  ж і г і т . Ей, шал, тарт қолыңды! Ал жы-
ған қақбас, немереңмен жасты қызды бүлдіріп, қы зыл сы-
рап тұрсың ба?.. Көзің қарайған екен, кəрі итім! Ол – ме нің 
еншім. 

Ш а л . Тағы да сен бе едің жол торып жүрген. 



Б ұ й р а  б а с  ж і г і т . Онда сенің шаруаң болмасын. 
Та ба ның ды жалтырат! Давай-давай! Шалдың кеудесінен 
ите ре ді. 

Ə н ш і  қ ы з . Муратик, қой! Үлкен кісіде нең бар?! Как 
тебе не стыдно!

Шал мен жігіттің арасына килігеді. 

Б ұ й р а  б а с  ж і г і т . Ему не стыдно, да?.. 

Қайтадан ұмтылады. 

Ш а л  (саңқ етіп). Тарт тіліңді, күшік! (Ол да ұм ты ла-
ды. Жігіт қалтасынан пышағын жұлып алып, өзіне атыл-
ған шалға жұмсай бергенде, екі ортада тұрған қыз шап шаң 
қимылдап араға түседі. Пышақ қызға тигенін бай қай мыз. 
«Аh», – деп шыңғырып жібереді. Шал қызды құ шақ тап). Не 
істедің, атаңа нəлет! Не істедің! Анна! (Жігітті кө те ріп алып 
лақтырады. Бұдан соң қыздың басын сүйейді). Құ лы ным-
ай, не жазығың бар еді?!. Көрмегенім көп екен-ау... Елім-ау, 
жұртым-ау, қайдасыңдар?! Мелшиіп отыр ған да рың не?

Осы кезде милиционердің ысқырығы, «Скорыйдың» ыш-
қын ға ны естіледі. 

Ə н ш і  қ ы з  (талықсып). А... т... а, мен бəрібір Аннадай 
бола алмадым. 

Ш а л  (қыздың кеудесіндегі қанды сүртіп, алақанын 
жая). Тəңірім-ау, революция аяқталып, ақтар... құрымап па 
еді?.. 

Аннаның шырқата салған əні естіліп тұрады. 

Шымылдық
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МЕН СІЗДЕН ҚОРҚАМЫН

(Екі бөлімді қиялнама)

Қ а т ы н а с у ш ы л а р

Т а с ж а н

Б о т а
В а й р а
А л т а й

А қ а п а
А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к
А с п а н - Қ ы з

– архитектор жігіт,   
40 жаста

– қазақ қызы, 20 жаста
– латыш қызы, 25 жаста
– Тасжанның 
ауылдағы досы

– кемпір
– Ақапаның баласы
– елес

Сол секілді бұл пъесаға: Дүрбілі еркек, Көрші əйел, Дая-
шы əйел, Биолог, Астроном, Дəрігер, Күзетші шал, Ауыл да-
ғы шал, ресторандағы жігіттер мен қыздар қатынасады. 

БІРІНШІ БӨЛІМ

Тасжанның түсі

P. S. Бірінші бөлімде Тасжанды соншалықты мүсəпір ке-
йіп те көреміз. 

Сахна бірте-бірте қараңғыланып, Тас жан ның түс əле мі-
нен көріністер елес бере бастайды. Түнгі аспан, жы мың да ған 
жұл дыз дар дың арасынан Аспан-Қыздың дидары шығады. 
Оның от болып жарқыраған көзі сəуле шашып, алма ағаш-
тың түбіндегі темір төсекте жатқан Тас жан ның бе ті не түседі. 
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А с п а н - Қ ы з . Ей, жер бетінің бейбағы, түс əлеміне 
тағы да келдің бе?.. (Біз оның үнін ғана естиміз. Тасжан ор-
нынан ақырын ғана тұрып Аспан-Қызға жақындайды. Осы 
кезде біз қолдарына бір-бір шырақ ұстаған қыздардың əл-
де бі реу ді іздеп, қарманып жүргенін көреміз). Неге жал ғыз-
сың? Шы рағ да ның қайда? Əлде, бұл əлемде іздейтінің де, 
із деу шің де жоқ жатбауыр жалқы ма едің?.. 

Т а с ж а н  (мұңмен, баяу басып Аспан-Қызға жа қын дай-
ды). Мен де бір боздап жүрген ботаңмын ғой. Кө мек тес ма-
ған. Сенің қолыңнан бəрі келеді... 

А с п а н - Қ ы з . Иə, бəрі келеді. Бірақ саған не керегін 
біле алмадым. 

Т а с ж а н  (үні дірілдеп). Маған дүниенің кілтін бер. 
А с п а н - Қ ы з . Егер берсем, не істер едің?
Т а с ж а н . Жер бетіндегі өлім атаулыны аластап, тек 

қана мəңгілік ғұмыр сыйлар едім адамдарға. 
А с п а н - Қ ы з . Олай болса, жер бетіне адам сыяр ма 

еді? Өлу үшін туатындарыңды неге ғана ұқпай, қырқысады 
екен сің дер, адамзат... 

Т а с ж а н . Өлмеу үшін қырқысады. Сондықтан да ғұ мы-
ры мыз қысқа. 

А с п а н - Қ ы з . Жоқ-жоқ... бақилық ғұмыр құ мырс қа-
дай дыбырлаған пендені қойып, жұлдыздарда да жоқ. Бірі 
жаратылып, бірі тозаңға айналып жатады. Дүниенің кілтін 
жер бетіндегі бірде-бір адамға сеніп тапсыруға болмайды. 

Т а с ж а н . Қателеспейтін пенде жоқ дегенің шығар. Ен-
де ше, жер жүзіндегі бірде-бір мылтық атылмай қалатын си-
қыр лы күш берші, айналайын Аспан-Қыз!

А с п а н - Қ ы з . Одан басқа тілегің жоқ па?
Т а с ж а н . Өмірі алдамайтын, көзіме шөп салмайтын, 

қан ша рет жүкті болса – сонша рет дүниеге сəби əкелетін 
ме йір бан ды адал жар сыйла. 

А с п а н - Қ ы з . Ондай жарға кейін жолығарсың. Бірақ 
сар ғая сағынуың керек, жалықпай іздеуің керек... Кү нə ға 
батпай то суың керек... Қазір көзіңе көрінбегенмен ол се нің 
жа  ның  да, қия лың да жүр. Күндердің күні болғанда ал дың-
нан шы    ғар жар қы рап. Егер, зəуде ренжітіп алсаң, мен айт-
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қан шарт тар ды орындамасаң, Аспан əлеміне алып кетермін... 
Анау бір-бі рін қолына шырақ алып іздегендердің ортасына ке-
ліп қо  сы  ла  ды. Бұлар – сендерге өкпелеген қыздар, бұл əлем -
нің сақ тау шы ла ры... Ал, бірінші тілегіңе айтарым: күн дер дің 
күні бол  ған  да күн күркіреп, Көктөбеге найзағай тү се ді... 

Т а с ж а н  (сөзін бөліп). Жай тартқыш бар ғой... 
А с п а н - Қ ы з . Мен жіберген жасынды тартып əке тер 

күш жоқ. Сол жайдың оғын ерінбей қазып, тауып ал да, Қан-
тə ңі рі нің басына шығып қолыңа ұстап тұр, сонда дүние жү-
зін де гі қандай да бір керемет қару атылмай қалады. 

Т а с ж а н  (күрсініп). Оған менің ғұмырым жетер ме?
А с п а н - Қ ы з . Өзіңе тілектес, жаныңа жақсылық ұя ла-

ған достар іздейсің... тілегі де, жүрегі де бір достар із дей-
сің... іздейсің... 

Аспан-Қыз бен қолына шырақ ұстаған қыздар біртіндеп 
жоғалады. 

«Ей, жынды сүрей, пəтер ақыны төле!» – деп ай қай ла ған 
əлдекімнің даусы естіледі де, сахна шымылдығы жабылады. 

Бірінші көрініс

Сахна шымылдығы ашылғанда тұс-тұстан:
– Тасжан жынданыпты. 
– Тасжан жынданып кетіпті, – деген сыбыр-сыбыр да-

уыс тарды естиміз. Сахна фонында Алматының əсем үй ле рі 
мен Көктөбе көріністері. Басында телемұнарасы бар Көк тө-
бе нің етегіндегі жеке меншік үйдің шеті ғана шы ғып тұр. 
Сол үйдің бау-бақшасы, қора-жайы анық бай қа ла ды. Жаз-
дың жайма-шуақ шағы. Көктөбенің иығынан (те ле мұ на ра ны 
шарпып) күн көтеріледі. 

Алма ағашының түбіндегі ескі темір төсекте жат қан жі гіт 
айқайлап атып тұрады. 

Т а с ж а н  (айқайлап). Екі тонна көмір 22 сом тұрады... 
Екі тонна көмір 22 сом тұрады... тамыздық – он сом... сол 
екі тонна кө мір ді шелектеп тасысақ, тұп-тура – 150 шелек... 
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Үйден кемпір жүгіріп шығады. 

А қ а п а  (сасқалақтай ұмтылып). Не болды, балам?! Тү-
сің нен шошыдың ба? Түу өңің қашып кетіпті ғой. 

Дір-дір етіп екі қолымен басын сығымдап тұрған Тасжан-
ды құшақтап, төсекке отырғызады. 

Т а с ж а н . Ақапа, мен осы пəтер ақыларыңызды тө ле дім 
бе?

А қ а п а . Төлегенсің... алдағы айдыкін де төлеп қой ған-
сың, шырағым. 

Т а с ж а н . Қызық... түсім екен ғой... балаңыз мені үй ден 
қуып, бүкіл киім-кешегімді далаға лақтырып тастаған екен 
деймін... Өңім болмағаны қандай жақсы... (Күрсінеді).

А қ а п а . Беті-қолыңды суық сумен жуып жібер. Мен 
шай қоя берейін. (Үйге беттейді. Тасжан жуына бастай-
ды. Ақапа бақ ішіндегі сəкіге шай жасап жүр). Біреудің 
алтын асықтай баласы екі жастың біріне келмей жатып қор 
болады-ау... аштан өліп көштен қалмас, көзіне қамшы тиген 
же  тім ботадай жасқаншақ тартады ғой... Талабы таудай... қа-
бі ле ті қандай... мінезін айтсаңшы – мінезін, түбіттей жұм-
сақ, маңғаз да майда... Уһ! – жалған-ай... Жақсыны жа сық қа 
жы ғып берген жазған-ай... 

Т а с ж а н  (бетін сүртіп тұрып). Апа, маған бірдеңе де-
ді ңіз бе?

А қ а п а . Жоқ, шырағым, өзім ғой құдайға риза болмай 
бет-аузын тырналап жүрген... Кел, таңғы оразамызды аша-
йық. Бүгін жұмысқа бармаушы ма едің?

Т а с ж а н . Демалыс қой, апа... 
А қ а п а . Айдың аты, күннің сəтінен жаңылып қара бас-

қан деген осы... айтпақшы, бүгін əлгі... біздің жалғыз ұл ке-
ле ді екен ғой... 

Екеуі жайғасып отырып, шай ішеді. 

Т а с ж а н . Неге екенін білмеймін, түні бойы дөң бек шіп 
ұйықтай алмадым. Көрер таңды көзіммен атқыздым десем де 
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болады... Жанарымды жапсам болды, жанарым жанып жат-
қан дай қызылды-жасылды сызықтар қаптап, піскілейді. Жа-
нымды рақатқа бөлер бір тəуір түс көре алмай-ақ қойдым... 

А қ а п а . Қой, олай деме, түстің жаманы болмайды. Қан-
дай қияпат түс көрсең де, жақсылыққа жоры. Бұ рын ғы лар-
дың ол туралы айтатын аңызын білемісің?

Т а с ж а н  (ықылас қоя). Жоқ, апа, білмеймін. 
А қ а п а . Өңің сынық. Бетіңнің қаны қашқан, аппақ қу-

дай... (Тамырын ұстап). Тамырың болар-болмас қана со ға ды 
ғой, шырағым. Шаршағансың, қатты шаршағансың... 

Т а с ж а н . Жұмыс істеп шаршаған жоқпын, апа, неге 
еке нін білмеймін, қайдағы-жайдағы ойлар ызыңдап мазам-
ды алды. 

А қ а п а . Ойдың түбіне кім жеткен... 
Т а с ж а н . Тіпті, қанша ойлауымды тоқтатайын десем 

де, миымнан қуып шығара алмаймын, тəттіге үйренген шы-
бын секілді, ызың етіп ұшады да, жапырлап қайта қонады. 

А қ а п а . Томаға-тұйық көп сөйлемейтінің содан-ау, шы-
ра ғым. Артық ой, ол да бір артық ішкен арақ секілді, құ сып 
тас та ма саң, запыранға айналады, жүрегіңнің түбіне шө гіп 
жатып алса, құсадан өлесің. Қыдыр, сайранда, атыс қан мен 
атыс, айтысқанмен айтыс, тартысқанмен тартыс – əй те уір 
са ра йың ды тазала, сасытпай. 

Сəл пауза. 

Т а с ж а н  (өз-өзінен ойланып). Глубокая мысль всегда 
объединяет людей. 

А қ а п а . Не дедің, қарағым?
Т а с ж а н  (күле, мойнынан құшақтап). Сізді көрген са-

йын өз анам есіме түседі. Өлердей сағынып жүрмін. 
А қ а п а . Барып қайтпайсың ба... Осы қаладағы қа зақ-

тар ға қайран қаламын. Радионы бұрап қал, тезебизірді жүр-
гі зіп қал – кəрісі де, жасы да – ауылды сағындым, ақ сүтін 
берген анамды сағындым деп, зар еңіреп, зар жұтып жат қа-
ны. Баяғыда арбаға мініп Меккеге барғанда, темір құсқа мі-
ніп неге барып келмейді, қақсай бермей... 
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Т а с ж а н  (күліп). Оныңыз рас, апа. Мен былтыр жазда 
бір ай болып қайтқанмын. Биыл демалысымды ала алмай 
жүр мін. Бастығым екеуміздің арамыз ит пен мысықтай... 

А қ а п а . Е-е-е, шырағым-ай, сені шаршатып жүрген сол 
екен ғой. Бастықты жеңудің жолы – өзің бастық болу ғой, 
қа ра ғым. 

Т а с ж а н . Ол емес... (Күрсініп). Ол емес, айналайын 
апа шым. Басқа. 

А қ а п а . Əлде... əлгі тік бақай келін бе?
Т а с ж а н . Ол да емес... киім-кешегімнен басқа бір са бақ 

жіп алмай шығып кете бергенмін. Үш бөлмелі үйде жал ғыз 
өзі қалды. 

А қ а п а . Осы күнгі əйел жалғыз қалмайды жалғанда... 
Бая ғы да біздің үйдің иесін халық жауы деп алып кеткенде, 
ана жалғыз ұлды арқалап бармаған жер, баспаған та уым қал-
мап еді. Шындық іздеп Алматыға жаяу келгенмін. Сол мен 
жү ріп өткен жолды қазір самолет екі жарым сағат ұша  ды 
екен... Міне, содан бері жалғызбын. Бүкіл жастығым, жас 
кезде көрер қызығым – баланы жеткізуге арналды. Ал қа зір-
гі келіншектер ше?.. 

Т а с ж а н  (күрсіне). Ол мен үшін өлген. Бөтен адам... 
А қ а п а . Талақ тастау ата салтында бар дəстүр. Бірақ 

бая ғы да ондай қатынды от басына қалдырмайтын, отау үй-
ден қамшының астына алып қуып шығатын. Иə, заманына 
қа рап амалы деген сол. Қатынның ғана қамын ойлайтын 
уа қыт болды ғой. Күйеуін милисаға ұстатып жіберіп, «мен 
жал ғыз бын» деп телефонмен əлдекімге ызбаңдап отыр ға-
ны... Тəңірім, көрекешіңді көрмей, көрге кірмейсің деген 
осы... 

Күрсіне орнынан тұрады. Кемпір ыдыс-аяқты жи нас ты ра 
бастайды. Көрші əйел келеді. 

К ө р ш і  ə й е л . Ақапа, ау, Ақапа, үйдесің бе? (Тас жан-
ға). Саумысың, өңің сынық қой?

А қ а п а . Осы үйде саңырау ешкім жоқ, айқұлақтанбай 
ақы рын сөйлесеңші, жүзқара. Е, не болды?
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К ө р ш і  ə й е л . Медеуден сел ағатын болыпты. (Сы-
қыл дап күледі).

А қ а п а . Кет албасты, қайдағыны айтпай. Іріген ауыз дан 
шіріген сөз шығады деп... 

К ө р ш і  ə й е л  (сөзін бөле). Дегенмен, апа, қауіпті жер-
де отырмыз, тұп-тура көшкіннің жолы... 

А қ а п а . Баланың басын ауыртпай, жүрші үйге кі ріп əң-
гі ме ле се йік ші, түні бойы ұйықтаған жоқ. 

К ө р ш і  ə й е л . Балаңыздың басындағы жарығы ашы-
лып кете ме. Ұйықтамаса – ұйлығып жүрген шығар... 

Сақ-сақ күле кемпірдің соңын ала үйге кіреді. Тасжан ба-
сын шайқап, темір төсекке барып жантаяды. 

Т а с ж а н . Ғажап. Айнымай қалған... Менің əйелім құд-
ды осы əйелдің аузынан түсе қалғандай... (Сəл үн сіз дік-
тен соң). Былтыр осы уақытта Алтайда жүр едім. Жаздың 
жайма-шуақ күні еді ғой... үш жылғы құрғақшылықтан соң 
ел мен жердің қайта жасарып, тотыдайын таранған таң ға жа-
йып тамашаға кенелген керемет шағы еді ғой... Əттең, осын-
дайда ақын болып тумағаныңа өкінесің... 

Екінші көрініс 

Шегініс

Жарық сөніп, жанғанда Тасжанның ауылында жүргенін 
бай қай мыз. Сахна фонындағы қала көрінісінің орнын Ал-
тай дың сұлу табиғаты ауыстырған. Тасжан мен оның мек-
тепте бірге оқыған досы – Алтай балық аулауға жиналып 
тұр. Шалғы шыңндап Алтайдың əкесі – Шал отырады. 

Ш а л . Үйші бала, былай өзі, халің қалай?
Т а с ж а н . Хал – қалқайып жүрген, ақсақал. Өзіңіз ба-

һуат ты сыз ба?
Ш а л . Біздікі өгіз аяң тірлік. Қатты жүрмейміз, қарап 

тұр май мыз. Енді бір аптадан соң шөп шабу деген – ұлы нау-
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қан басталады. Ал, бұл ел үшін оның қандай науқан екенін 
өзің де білесің... шет жағасын көрдің ғой. Əкең тіріліп ке-
ліп ті десе: «Əй, кемпір, шалға шай бер», – деп, қайрылмай 
ке те міз-ау. 

Т а с ж а н . Биыл шүкір, пішеннің шығымы жақсы екен. 
Ш а л . Бəрібір қырылысамыз. Алтайдың алты ай қы сы на 

алты мая шөбің бұйым емес... Бір даланы бір өзің салды деп 
еді, сенің атыңа қойылған шығар?.. 

Т а с ж а н  (күліп). Тіліңіздің тотияйыны қайтпаған екен, 
ата... Ақтау даласының жобасын бес адам жасағанбыз... 

Ш а л . Көптің бірі, қолдың кірімін деші... 
А л т а й . Ата... қойыңызшы... 
Ш а л . Атақсыз көп үй салғаннан, артыңда қалып, ел айта 

жүрер бір үй салғаның озық дегенім ғой... 
А л т а й . Шал шатақ шығармай тұрғанда, қашалық. 
Ш а л . Қашсаң ерте туасың... (Өзі мəз болып күледі).

Жарық сөніп, қайта жанғанда Тасжан мен Алтайдың ба-
лық аулап отырғанын көреміз. Алтай қармақ салып тұ ра ды 
да, Тасжан ұстаған балықтарды тазалап отырады. От жақ-
қан. 

Т а с ж а н . Əкеңнің қиқарлығы қартайған сайын сал мақ-
та на түскен екен. 

А л т а й . Оның рас. Өзімізді де борбайымызға жібертіп, 
піс кі леп-піскілеп алады. Баяғыда біз, колхоздар бірікпей тұр-
ған да, Қабырға деген ауылда тұрдық қой, əлі күнге дейін 
«Қи қар ауыл» атанады. Содан қалған соңғы ұрпақ біздің шал. 

Т а с ж а н . Дегенмен, сөзіңнің түбі – тереңде... Оспақтап 
отырса да, ойындағы күпті сұрағын айтып отыр. Əлгі біз 
айта бе ре тін «личность», «индивидуальность» деген ұғым-
дар мен тамырлас десе де болады. 

А л т а й . Ей, əлі мыжғылап отырсың ғой... (Құрығын 
тас тап Тасжанға көмектесе бастайды. Отқа қақтап пі сір-
ген балықты жейді. Алтай дорбасынан торсық алып шы-
ға ды да, шайқап-шайқап екі тостағанға қымыз құяды). Ал, 
Тасжан, сенің екі жылдан соң елге келгенде ішкен қы мы зың... 
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Т а с ж а н . Саған ризамын, Алтай, алғашқы күйіңді сақ-
та ған екенсің. 

А л т а й . Өзің ше, өзгеріп кеттің бе? 
Т а с ж а н . Мен баяғы – бала кездегі – Тасжан емеспін. 

Мүл дем бөтен біреумін. «Жаны» жоғалып, тек «Тасы» ғана 
қалған... (Отты көсеп, сəл ойланады). Үй-жайың, қора-қоп-
сың тықадай. Сен жасаған архитектурадан зə ре дей де жа-
сан ды лық, кемшілік таба алмаймыз, атақ қуып ай ғай ла май-
сың. Ең бе гің абстракті емес, күнделікті қа ра па йым тір лі гің-
мен-ақ мəңгіліксің. «Болашақ» деген үлкен ұғымда үзілмес 
үле сің бар. Міне, осылайша, бүтін бір халықтың ұлттық 
дəс тү рін ұрпаққа ұластырасыңдар... Əттең, өнер адамда-
рында сен секілді еңбек илерінің сарқылмас табиғи қуаты 
же  тіс  пейді. 

А л т а й  (күліп). Өй дөйт дегенің... «Жүз грамм ішіп жүз 
беттік əңгіме айту – қала адамдарының қасиетіне ай нал-
ған», – деп еді, қымызға қызып қалғаннан саумысың? 

Т а с ж а н  (торсықты нұсқап). Құй қымыздан, мен енді 
ғана бастадым. Бала досым-ау, екеуміздің орнымыз ауысып 
кет ке нін сезесің бе... Құдайдың берері жоқ, тек біреуден-бі-
реу ге алып береді деген осы... 

А л т а й  (күрсініп). Сенің арманың жоқ, Алтай. Бар ма ған 
жер, баспаған тауың қалмады. Дүниені шыр айналып шық-
тың. Тым болмағанда, жердің доп секілді домалақ екенін өз 
кө зің мен көрдің. Мен болсам, тек географиядан білемін. 

Т а с ж а н . Біздің жүріс – бос сандалбай. Отан де ге ні-
міз – от басы. Бақытты ғұмыр кешу дегеніміз – сол жақ қан 
отыңды сөндірмеу. 

А л т а й . Сенің пəлсəпеңді түсінетін зəрде менде жоқ. 
Адам болып жаратылғаннан соң екі аяқтың қызығын, дү ние-
нің кеңдігін көргенге не жетсін. Өзіңмен бірге ойнап, бір ге 
өскен қаншама бала сол, сен мақтаған от басы, ошақ қа сын-
да омалып қалды. Қане, солардың шыққан биігі, көр ген қы-
зы ғы. (Қызына). Қане, солардың жеткен жері, соз ған қолы. 
«Ба қыт ты мы сың дар?» – деп сұрашы, барлығы басын шай-
қа сын. Арқандаулы аттай бір жерді шиырлап, оқыранады. 
Бо са тшы, берші бостандығын қалай-қалай шырқайды екен... 
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Т а с ж а н . Кім солардың қолын байлап жүрген? Ал, ба-
қыт қа келетін болсақ... жарқыным, «мен бақыттымын», – 
деп əлемде бірде-бір адам айта алмайды. Ал егер, алда-жал-
да айта қалса, дəл сол адам бұл дүниедегі бақытсыз. 

А л т а й . Ой, қойшы... Туған жер, өскен ел дегенді желеу 
етіп, мақсатымызды малға айналдырып жібердік. Ай та лық, 
аспанға ұшпасақ та, жерде жүріп қырылып қалмас едік, бі-
рақ ұшып жатырмыз, ұшырып та жатырмыз... Неге? Өйт-
ке ні адамның қиялын он бес сөткеге қамай алмайсың. Ба-
ға на əкем немересіне шалғы ұстауды үйретіп жатыр, бірақ 
бұл оған өмір бақи шалғышы болып өт дегені емес қой. Ал, 
мен өз ұлымның өзімнен озық туғанын армандаймын. Се нің 
жолыңды қуып, өрісін кеңейтсе, алысқа ұзап жайылса деп 
армандаймын. Халықаралық конкурста бəйге алыпсың, сол 
алты алаштың арасында қазақтың ауылда өскен қара ба ла-
сы ның аты аталғаны біз үшін – мəртебе. Өз үйім – өлең тө-
се гім нің заманы қазақтар үшін баяғыда қош-қошын айтқан. 

Пауза. Екеуі де томсара алысқа қарайды. 

Т а с ж а н  (мұңмен). Алтай, сен үйлі-барандысың, ата-ба-
ба мыз дың жүздеген жыл қалыптастырған жолын қудың. Мен 
болсам... кризистемін... сол жолдан тайқып шығып, ада сып 
қалғандаймын. Інінен ұзап жайылған суыр ажалын аң шы дан 
таппаушы ма еді... (Күрсініспен). Иə, «Тотықұс тү рін кө ріп 
сыланады, аяғын көріп қорланады» деген осы, бауырым. 

А л т а й . Сенің де арманың бар екен-ау. 
Т а с ж а н . Арман дегеніміз – өмір. Яғни, мечта есть – 

сама жизнь. 
А л т а й . Бопсалап отырғаның, менің сегіз балам да... 

Жар қы ным, бала дегенің сен айтқан суырда да, қасқыр мен 
жыланда да бар. 

Т а с ж а н . Барлық гəп сонда ғой, ұрпақтың ұшқан құс, 
жүгірген аңның қай-қайсысында да бар екендігінде болып 
тұр ғой. Өмірдегі ең сəулетті архитектура – осы, досым, 
осы... Туған жер, өскен ел туралы ұғым да ұрпақ туралы 
ұғым ның ішіне дəнін салады. 
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А л т а й  (арқасынан қағып). Əй, менің ши борбай, шикі 
өкпе ұлдарымның жартысын бөліп алшы. Бір аптада миың 
ашып, өзіме айдап əкеліп тастарсың. О несі-ей, екі жастың 
біріне келмей жатып «бала-бала» деп бақылдай қалғаның. 
Найман шал тоқсанында да бала таптырған. 

Т а с ж а н . Міне-міне, маған сенің осы мінезің ұнайды. 
Қи сай ған жағыңнан он бала жабылып түзете алмаушы едік. 

А л т а й . Ə, солай ма, баяғыңды есіңе түсірейін бе?

Екеуі алыса кетеді. 

Т а с ж а н . Əй, байқа, баяғы Тасжан емеспін, мен – ка-
ра тис пін. 

А л т а й . Қазақтың қара күші тұрғанда, ұрдым сенің ка-
ра тəң ді. 

Алып ұрып, астына басып алады. 

Т а с ж а н . Алтай, ау, Алтай, мұрныма сенің бала ке зің-
де гі иісің келді. 

А л т а й  (оны босатып). Сенен қала қыздарының пома-
дасы мүңкиді... Ал, енді біраз оттадың, қайтайық. Мал өріс-
тен құлаған шығар. Шал шатақ шығарар. 

Жинала бастайды. 

Т а с ж а н  (өз-өзіне). Алтайдың табаны жерде нық тұр. 
Өзін-өзі жоғалтпаған. Мен ше? Мен кіммін осы? Қателікті 
қа лай, қашан жібердім? Əр таудың басын көксеген арқар аш-
тан өледінің кебін киіп жүрмейін... 

Жарық сөніп, қайта жанғанда қалада, темір төсектің үс-
тін де шалқасынан жатқан Тасжанды көреміз. Оның əдемі 
ты ныш ты ғын: «Шеше, ау, шеше, қайдасың? Қырылып қал-
ған сың дар ма, түге?» – деп айқайлаған Ақ қалпақты еркектің 
үні бұзады. 
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Т а с ж а н  (орнынан атып тұрады). Екі тонна көмір 22 
сом. Пəтер ақыға 25 сом... 

Ақ қалпақты еркек шошына шегіншектейді. 

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к . Мынаны жын ұрған шығар. 
А қ а п а . Ұлым келіп қалған екен-ау... 
К ө р ш і  ə й е л  (қылмыңдай қырындап). Сəлеметсіз бе? 

Сізді де көретін күн болады екен-ау. 
А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к  (сыбырлап). Бақытыңа орай, 

жал ғыз келдім. Айалым үйде қалды... 
К ө р ш і  ə й е л  (сықылықтап). Бəсе-бəсе, түні бойы де-

нем тартып еді... 
А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к . Ал, шеше, дастарқаныңды 

жаса, шайыңды қой, арақ-шарапты өзім ала келдім. Бір топ 
достар көптен бері особнягіңді көрсетпеймісің, деп айтып 
жүр еді, соның реті бүгін келді. 

А қ а п а . Жарайды, құлыным. Қазір-ақ жайнатып жі бе-
реміз. 

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к . Əй, келіншек, сен де, (Тас-
жан ға) əй, атың кім еді.. квартирант, сен де көмектесіп жі-
бе рің дер. 

Стол əкеліп, дастарқан жасалынады. Ақ қалпақты ер кек-
тің достары бірінен соң бірі келе бастайды. Əрқайсысы кел-
ген сайын машинаның гүрілін, есігінің тарс-тарс жа был ға-
нын естиміз. 

Қ о н а қ т а р д ы ң  к е л г е н  б е т т е г і  т а ң д а н ы с ы :
– Бəрекелді, үй деп осыны айт. 
– Мынау Алматының жұмағы ғой. 
– Өмір сүрсең, Ақаңдай сүр. Бір басында пəленбай үй. 
– Жеміс ағаштары мол екен. 
– Маған гаражы ұнап тұр. 
– Ерінбейтін епті жігіт қой, менің Ақсайдағы дачамды 

құрт басып кеткелі қа-а-ашан... 
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А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к . Отыз мыңға сатпадым. Қа-
зір гі қарқынға қарағанда, енді бір үш жылдан соң бұл жа-
рық тық тың бағасы – мыңға шырқап кетері сөзсіз. 

Б и о л о г  е р к е к  (Тасжан тұратын жапырайған үйді 
нұс қап). Мына бір тамды баяғыда қопарып тастау керек еді. 
Қа ра ңыз шы, көзге шыққан сүйелдей болып, сəулетті са ра-
йың ның ансамблін бұзып тұр. 

А с т р о н о м  е р к е к . Расында да, үй ішінен үйшік тік-
ке нің не?

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к  (күле сөйлеп). Əй, аңқау дос-
та рым-ай. Біріншіден, бұл қотыр там – шешем екеуіміздің 
тарихи шыққан мекеніміз. Мен осы үйде өстім. Екіншіден, 
бұл тоқал там жарты ставкада жұмыс істеп, экономикалық 
үлес қосуда, демек, ай сайын алпыс сом табыс табады... 
(Сау са ғын шошайтып). Ал, алпыс сом дегеніміз... бүгінгі 
қым бат шы лық заманда... 

А қ а п а . Балалар, дастарқанға жақындаңдар. 

Барлығы ұзыннан-ұзын жасалған столды қоршай отыра 
бастайды. 

Т а с ж а н . Əй, келіншек, сендер де отырыңдар. 

Арақ-шарап құйылып, тамақ желінеді. Сəл үнсіздік. 

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к . Ал, достарым, мына тосты 
қа зақ интеллигенциясының зиялы қауымы – мына отырған 
сендер үшін алып қоялық. 

«Рақмет», «Алып қоялық», – деп дабырласқан дауыстар. 

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к  (Тасжанға). Əй, сен неге ал-
май сың? Бұл арақ квартплатаның ішіне кірмейді, қо рық пай-
ақ қой. 

Т а с ж а н  (түнере). Рақмет. Мен мүлде ішпеуші едім. 
М е д и к  е р к е к . Бұл жігіт кім? 
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А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к . Бұл менің екпесем де қысы-
жазы дəн беретін астықты алқабым ғой. 

Бəрі мəз болып күледі. 

Т а с ж а н  (сəл ашу шақыра). «Не ексең, соны орасың, 
ек пе сең нені орасың?» Егін екпей аспаннан жаңбыр тілеген 
əпен де егін ші дей, тындырған түгі жоқ, алақанын жайып 
ақша сұ ра ған нан басқа қолынан түк келмейтін əңгүдік қой 
ме нің мына диханым. 

Көрші келіншек сықылықтай күліп жібереді. 

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к  (намыстана). Сенің ди хан-
ды ғың дүрілдеп тұрса, қатының қаңғытып жібере ме?

Б и о л о г  е р к е к . Квартиросъемщик пен хозяинның 
ара сын да ғы диалогті екі жақты түсінбеушілік жағдайда қыр-
ғи-қа бақ аяқталды деп есептеп, басқа масштабтағы мə се ле ге 
кө ше лік. Айталық, өмір! Өмір дегеніміз не?

М е д и к  е р к е к . Өмір дегеніміз – жүректің соғып тұ-
руы. Ал, оны тынымсыз жұмыс істеуі, мына орталарыңда 
отыр ған жалғыз кардиолог маған байланысты. 

Т а с ж а н  (өз-өзіне). Өмір туралы жалғыз-ақ дұрыс ха-
баршы бар, ол – өлім... 

Б и о л о г  е р к е к  (менсінбей). Мыналардың білетіні – 
та мақ жеу, ауа жұту... безектеп жұмысқа бару... Биологиялық 
ерек ше лі гі міз ді қайдан білсін, досым. (Медиктің ар қа сы-
нан қағып). Əттең, біздерде зерделілік жетіспейді. Əр кім өз 
қарекетінің құлы, жан-жаққа мойын бұра қарау, мынау мон-
да нақ тай жер бетінде не болып жатыр, жалпы, біз осы қай-
дан, қалай пайда болдық?

А с т р о н о м  (аспанға шалқалай қарап). Д-а-а... ай тар-
сың дар. Ал, со-о-о-но-оу аспан əлемінде не болып жат қа-
нын, Күн мен Айдың, самсаған сансыз жұлдыздардың өмі рі, 
ғы лы ми анықтамасы, ертеңгі болашағы жайлы айтып кө рің-
дер ші, білгіш болсаңдар. Қане, ғылыми тілмен кім тү сін ді-
ріп бере алады. 
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А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к . Əркім өз мамандығының 
біл гі ші. Егер осылай, бір-бірімізді өз білгенімізбен ұр ғыл ай-
тын болсақ, онда айтыңдаршы, достарым, Алматыны арам 
ауадан қалай тазартамыз, осылайша, түтін жұтып, кө мір тү-
кі  ріп жүре береміз бе? Міне, бүгінгі күннің өзекті пробле-
масы. Басымды тауға да, тасқа да ұрып, түн ұйқымды төрт 
бө ліп жүдетіп жүрген осы ғой, осы... 

К ө р ш і  ə й е л  (еркелей). Өңіңіз жақсы ғой, ағасы. 
М е д и к . Егер Алматының ауасын тазартып тас та саң-

дар, мен жұмыссыз қаламын. Сандаған аурухананы жабу ке-
рек болады... Айтпақшы, (Ақ қалпақты еркекке) сен ауаны 
тазарту жайында бір нəрсе ойлап таптым деп жүр едің ғой... 

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к  (бұлдана). ...Ол фирменный 
секрет... Бірақ бір-бірімізге жанымызды қиып беретін адал 
дос тар ға айтуға болар... Ол былай: сигареттерің бар ма? 
(Тас жан темекі ұсынады). Түтінді толтырып тұрып іші ме 
жұ та мын... содан соң түтінді сақиналап үрлеп ұшы ра мын. 
(Өзі көрсетеді). Əне, байқайсыңдар ма, сақинаға ай нал ған 
тү тін дөңгеленіп, жан-жаққа шашырамай жоғары кө те рі ліп 
кет ті... ал, бірден үрлей салсаң, түтін аузыңның айналасында 
қа ла ды... 

К ө р ш і  ə й е л . Түк түсінсем бұйырмасын... Ну что?
А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к . Сен жалғыз-ақ нəрсені тү-

сі не сің, онда да түнде... (Бəрі мəз болып күледі). Ну, чтобы 
сол котельныйдан, завод пен фабриканың кеңірдегі со рай ған 
мұр жа ла ры нан шығатын түтінді дəл осы сақиналы əдіс пен 
ұшырсақ – түтін тым жоғарыға өздігінен көтеріледі де, мəң гі 
қозғалысты ауаға тап болып, жел айдап əкетеді. 

А с т р о н о м . Мынауың керемет екен!

Таң-тамаша болып, əрқайсысы сигарет түтінін са қи на лап 
ұшырам деп əуре болады. 

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к . Мен ауылға барғанда трак-
торшы жігіттің темекі тартысы жəне трактор мұр жа сы нан 
быт-быттап ұшқан дөңгелек түтін осы жаңалықты ашуы ма 
мұ рын дық болды. 
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М е д и к . Сонда деймін-ау, осы көкейкесті мəселені жү-
зе ге асыруға не кедергі?

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к  (ойлана күрсініп). Əй, за-
ман дас та рым-ай, «не кедергі?» деген сұрақ бола ма? Сен-
бей ді. Бұл жаңалықты іске асыру үшін көп қаржы керек, бір 
үл кен жылу орталығын байқау орнына айналдырып, мүлдем 
қай та салу керек. 

Б и о л о г . Міне, міне, осы кертартпалық қой бізді құр та-
тын. Мен де бір жаңа клетка аштым, дəлелдей алмай жүр мін. 
Москвада осы мəселеге күмəнданатын академик қарт бар: 
«Мені соавтор қылсаң ғана бекітемін», – дейді... 

А с т р о н о м . Қазіргі жастар ше? Өмір ағымына іле-
сіп келе жатыр ма? Əлеуметтік активтілігі, сенімі, сер гек ті гі 
қандай? Ағалары тапсырған эстафетаны арман қа рай алып 
кете ала ма? Осы біздердегі зерделілік солардың бо йы нан 
табыла ма? Жоқ болмаса, əзір асқа – тік қасық болып, дис-
ко те ка ның төңірегінде арақ ішіп, наша тартқандарына мəз 
бе? Ақаңның дачасының ерекшелігі сол – ғылыми айтыс 
ұйымдастырып, көкейіміздегі көп ойларымызды ор та ға са-
лар – зерделілер дискотекасы-сынды. Бір-бірімізді то лық ты-
ра мыз, бір-бірімізден үйренеміз. Осы мінез, осы дəстүр қа-
зір гі жастарда бар ма? Ау, жігіт (Тасжанға), басың салбырап 
ке тіп ті ғой, сен не ойлайсың? Жасың нешеде осы?

Т а с ж а н  (басын көтеріп, отырғандарға аңтарыла қа-
рай ды). Жермен жастымын... Қырықтамын. 

М е д и к . Бұл да қартайып қалыпты. Бізден тұп-тура он-
ақ жас кіші. Не істейсің өзің? 

Т а с ж а н . Сəулетшімін. 
А с т р о н о м . Сəулетші деген мамандық бар ма еді? 
Т а с ж а н . Архитектор деген сөз. 
Б и о л о г . Қазақтың да ойлап таппайтыны жоқ. Био ло-

гия лық бірде-бір атауды қазақшаламай-ақ кандидаттық атақ 
алдық қой. 

Т а с ж а н . ...Мəн-мағынасыз қысыр сөз... 
М е д и к  (оның сөзін естіп қалады). Мəн-мағынасыз 

нəр се болмайды, жігітім, тіпті өтіріктің де өз шындығы бар. 
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К ө р ш і  ə й е л . Байқаймын, осы жігіт үндемей отырып-
ақ ауыздарыңды бақадай аштырар-ау. 

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к  (шашынан иіскеп). Сен оны 
қай дан білесің?

К ө р ш і  ə й е л . Əйелдің сезімталдығы – шекара шы-
лар дың итінен де иісшіл. 

А с т р о н о м . Ал, жігітім, сайра ендеше. Осы отырған 
əр түр лі мамандықтың маэстролары азды-көпті əңгіме қоз ға-
дық. Бірақ сен бір де бір сөз қоспай, міз бақпадың. Неге? 
Əлде үндемегеннің бəрі ақылды ма?

Б и о л о г  (қолын сермеп). Қайтесіңдер əурелеп. Білсе, 
бі лек сыбанып кіріспей ме... Сықпыты жаман екен. Бейнебір 
анау аруақтардың арасынан тіріліп келгендей. 

Тасжан темекі тұтатып, құштарлана сорады. 

Т а с ж а н  (алысқа қарап, ойлана). Дүниедегі өлі ақы мақ 
жаман. Ол тірі ақымақтан əлдеқайда қауіпті. Өйткені ол өзі 
секілді көп адамды артына қалдырып кетеді... 

К ө р ш і  ə й е л  (шегіне шошып). Ал, бəлеге қалдыңдар... 

Барлығының назары жігітке ауған. 

Т а с ж а н . Сонымен, менен он жас үлкен ағалар, сіз дер 
ғой, əлем жайында əңгіме айттыңыздар. Маған сіздердің 
маздап жанбағанмен... мазасыздықтарыңыз ұнады. Менің 
құр дас та рым Ұлы Отан соғысының от жалынында дүниеге 
ке ліп жатты, ол шақта сіздер он-ақ жастағы, əкесін соғыстан 
тос қан, аш-жалаңаш масақ терген қара қожалақ балалар еді-
ңіз дер... қандай ауыр жыл, азалы күндер... Бір сəт көз де рі ңіз-
ді жұмып еске алыңыздаршы... 

Үнсіздік. Барлығы мұңға батқан. 

А с т р о н о м . Мына бала қай-қайдағымызды қозғап 
кет ті-ау... 
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Т а с ж а н . Содан бері қырық жыл уақыт өтті... Жаңа сіз 
Био лог аға, «біз қайдан шықтық?» – деп, сауал тастадыңыз. 
Мен айтар едім: біздер – солдаттың қаны мен жанынан шық-
тық. Тағдыр тауқыметін ең көп тартқан ұрпақ – Ұлы Отан 
со ғы сы ның ұрпақтары. Əңгімені əлемнің əлеулайынан емес, 
осыдан бастау керек еді... 

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к . Абызымыз ортамызда екен 
ғой... Подумаешь... біз білмейтіндей... соғыс-соғыс... Ұмы та-
йық сұм сөзді, қазақ: «Жамандықты айта берсең – жа ман дық 
ша қы ра ды», – дейді... Ал, қане, келіңдер, отызыншы жылы 
ту ған дар, осы тосты бейбіт те берекелі өмір үшін, шай дай 
ашық аспанымыз үшін көтеріп қоялық. Ура! Та рих тың төл 
ұр па ғы жасасын!

Барлығы орындарынан тұрып, «уралап» тост көтерді. 

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к  (шайнаңдап). Тарих де мек-
ші, қазір тарихи шығармалар өте көбейіп кетті. Жа зу шы лар-
дың фантазиясында шек бар ма, қиыннан қиыс ты ра ды-ау... 

Т а с ж а н . Бүгінгі заман туралы өтірік айтсақ та, тарих 
туралы жалған айтуға да, жазуға да болмайды. Өйткені бү-
гін гі заманның түзетушісі жанында, ал тарихтікі жоқ. 

М е д и к . Өтірікті қойшы, бейбіт заманның берекесін ал-
маса болды да... 

Т а с ж а н  (өз-өзіне). Бейбіт заман екен деп бей-берекет 
өмір сүріп жүрген жоқпыз ба. Мен осыдан қорқамын... жал-
ған дық... 

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к  (естіп қалып). Не, не жал-
ған дық. Сен, бала, бейбітшілікке қарсысың ба? Саяси көз қа-
ра сың да жымсыма сенімсіздік бар-ау... 

Т а с ж а н  (мырс етіп күліп). Жазушы жолдасым айтып 
еді: «Аспанды қорғасындай ауыр бұлт торлап тұр», – деген 
сөй ле мім ді: «Советтің аспаны əрқашанда ашық болуы ке-
рек», – деп бір кеще редакторым сызып тастады деп... 

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к  (көзілдірігін сүртіп, галс ту-
гін түзеп). Ей, бала, байқасай... (Жан-жағына жал тақ тай 
қа рап). Хорошо, что бұл жерде бөтен адам жоқ... 



334

Т а с ж а н  (мысқылмен). Бəріміз бейбітшілік сүйгіш 
жандармыз деңізші... (Паузадан соң). Жоқ, ағалар, бей біт ші-
лік ті сақтау үшін қызыл сөз, қызба тостың қажеті жоқ, бей-
біт ші лік үшін – күреседі... Иə... кішкентай ақыл əр қа шан да 
үл кен қайғыға душар етеді деген осы... 

А с т р о н о м . Қалайша? Қолымызға қару алып па? (Кү-
ле ді). Əкел автомат, Никарагуаға аттанайын. 

Т а с ж а н . Несі бар, бейбітшілік десанты боласыз. Қа зір 
əр адамның жұмыс кабинетінде дүниежүзілік клас сик те рі-
нің кітаптары ғана емес, дүние жүзінің саяси картасы ілу лі 
тұ руы керек. Ендеше, «Горячая точка» емес жер жоқ жер бе-
тін де. 

Д ə р і г е р . Мен ойлаймын, ең «горячая точка» осы бақ-
тың іші. Ал енді, бір-бірімізбен соғысып қалмай тұрғанда 
əң гі ме нің ауанын өзгертейік, ағайын... 

Б и о л о г  (суырыла орнынан тұрып). Біз кімбіз осы?! 
Ал, кімбіз? Биологиялық анықтама бере алатын адам бар ма 
менен басқа?

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к . Құрдас-ау, енді ол сен иле-
ген терінің пұшпағы ғой. 

Т а с ж а н . Біз бəріміз де миллиардтаған клеткадан тұ ра-
мыз. Біз дегеніміз – миллиард. Осыдан  миллиард жыл бұ-
рын жынысқа бөліндік. Қандай азапты да ауыр жолдан өт тік 
де се ңіз ші. Ендеше, өмір дегеніміз – органикалық клеткалар-
дан тұратын белоктік дене. Ал, енді осы айналайын өмір ге 
сіз дің биологтік көзбен ғана қарауыңыз қарнымызды ашы-
рады да. Адамдық дəрежеге жеткен соң – ой, сана, жан, рух, 
ми дегендерді де шаршатпау керек те... 

Б и о л о г . Əй, мынау сау сиырдың боғы емес... 
Д ə р і г е р . Олай болса, айта қойшы, білгішім. Ақ апа-

ның əңгімесінен аңғарғаным, сіз ұйықтай алмайды екен сіз, 
себеп?

Т а с ж а н . Мүлде ұйықтамайтын адам болмайды. Дə рі-
гер аға, өйткені, біз балық емеспіз. Ұйқының бұзылуы – нерв 
жүйесінің тозғанынан. Ал, оны тоздыратын осындай орта... 
Біз дің ми қабатымызда – миллиард жүйке клеткалары бар, 
оны – нейрондар дейді. Ұйқысыздық – осы клет ка лар дың за-



335

қым да нуы. Демек, сіз маған, сөз жоқ, физиологиялық ем қа-
жет деп кеңес бересіз. Жо-жоқ, ағасы, маған басқа... мүл дем 
бас қа ем керек. Айталық, қоғам да үлкен ми, ал ол қо ғам да 
бұ зыл ған... (Бəріне тесірейе қарап шығады). Бұ зыл ған ней-
трондар бар. Соның əсерінен бүкіл əлем тыныш ұйық тай ал-
майтын сырқатқа ұшырап отыр... Оған ешқандай барокамера 
кө мек те се алмайды. 

Көпшілік үнсіз тыңдап қалған. 

Д ə р і г е р . Əй, мынау, расында да, сау сиырдың боғы 
емес...  ғасырдың информациялық ағысына ағып өлмесе жа-
рар еді... 

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к . Былжырақ. Таңдайы та қыл-
да ған дар ға таңданудан қалғанбыз. 

К ө р ш і  ə й е л . Өздеріңе де сол керек!
А с т р о н о м  (темекісін өшіріп, шертіп жібереді). 

Да-а... Көп біледі – сондықтан да жолы болмақ емес. Да-а... 
Мүм кін, астрономиядан да хабарың бар шығар... Мə се лен, 
Жұл дыз, Күн, Ай қайдан пайда болды? Мəңгілік пе осылар?

Т а с ж а н  (əдетінше мырс етіп күледі). Енді он милли-
ард жылдан соң Күннің қуаты сөнеді, деп уайымдап отыр сыз 
ба, астроном аға. Күннің жасы бес-ақ миллиард жыл ғой... 
Ас пан əлемінде сөнбейтін жұлдыз жоқ. «Звезды рождаются 
из межзвездного газа – разреженной смеси водорода, гелия 
и небольшого количества других элементов. Жизнь звезд на-
чинается с конденсации газа и пыли, рассеянных в простран-
стве», – дегеніміз осы, ағасы. 

А с т р о н о м  (қызарақтап). Тағы да бір жұлдызда жер де-
гі секілді өмір бар ма, бар болса, қандай деп ойлайсыз, іні шек?

Т а с ж а н  (мырс етіп). Сіз бұл сұрақты маған емес, аме-
ри кан планета зерттеушісі Карл Саганға қойғаныңыз абзал 
болар еді. Егер басқа планетада өмір бар болса, олар біз дің 
радио жəне телехабарымыз арқылы жер бетіндегі дау-дамай, 
ұрыс-керіс, мемлекетаралық итіс-тартысты тың дап: «Əй, 
жердегілер-ай, сендерге не жетпейді екен?» – деп кү лер еді-
ау. Иə, бізді сақтаушы күш бар. Ол күш – тө бе міз ден төніп 
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кір пік ілмей қарап тұр. (Осы кезде аспан əле мі нен көзі та-
надай жарқыраған Аспан-Қыздың бейнесі кө рі не ді. Сас қа-
лақ тап). Айттым ғой, қарап тұр деп. Əне, қа ра ңыз дар шы, 
ағайын, қараңыздар. 

Барлығы аңтарыла көкке қарайды. Олардың ештеңе көре 
алмағанын сеземіз. 

А с т р о н о м  (басын шайқап). Рас, бұл жігіттің есі ауы-
са бастаған екен. 

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к . Айттым ғой, жынды деп. 
Əт тең, ақшасын асап қойғам, əйтпесе баяғыда айдап шығар 
едім үйден. 

Д ə р і г е р . Да... да... оңбайтын ауруға шалдыққан екен. 
Т а с ж а н  (айқайлап). Иə, мен ауырамын. Диагнозым –  

ға сыр! Бұл сырқаттың сипаты – мына сіздер! Өмір атты алып 
ми дың бұзылған нейтрондары!

Осы кезде күн күркіреп, найзағай ойнайды. Үлкен үйден: 
«Астапыралла, астапыралла-ай», – деп Ақапа шығады. 

К ө р ш і  ə й е л . Алматының ауа райын ұғып бол май ды: 
қылтың-сылтыңы көп... 

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к . Өзіңе тартқан ғой. То қам дай 
бұлт ілінсе, нөсерлете жөнеледі. Отырысымызды бұз ды-ау. 

Тағы да күн күркірейді. Жаңбыр жауа бастайды. 

Б и о л о г . Ананы қараңдар! Ленин проспектісінің арғы 
жағы ап-ашық, күн шығып тұр. 

Д ə р і г е р . Тек біз отырған жерге жауғаны несі... 
Т а с ж а н . Күнəсынан тазарсын дегені шығар. 
А қ а п а . Алланың нұры ғой, ғайбаттамаңдар, жаусын 

жа рық тық. 
А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к  (нəумез). Əрине, үйде ұр-

шық иі ріп отырған саған бəрібір. Дастарқанның бетін жаба-
тын бірдеңе əкелсеңші. 
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Кемпір мен Көрші əйел дастарқан бетін жабады. Ер кек-
тер жағы верандаға қашып тығылады. Тасжан темір тө сек те-
гі көрпе-жастығын өз тамына тасиды. 

К ө р ш і  ə й е л . Шынында да, аспанда біреу бар-ау дей-
мін. Тасжанның сөзін естігендей-ақ жауғаны несі... 

Күн қатты күркіреп. Көктөбенің бір жеріне жасын түс ке-
нін байқаймыз. Кемпір: «Бісміллə-бісміллə», – дейді. Көр ші 
келіншек шыңғыра, екі құлағын басып отыра кетеді. 

Т а с ж а н  (көкке қарап, алақанын жайып). Рас екен. Бар 
екен! Айналайын, Аспан-Қыз, рақмет саған. Ақапа, күрек 
қайда? 

Жүгіріп іздей бастайды. 

А қ а п а . Оны қайтесің, балам... Көмір жатқан қорада... 

Тасжан күректі тауып алып, Көктөбенің бауырына қарай 
зыр жүгіре жөнеледі. 

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к . Айттым ғой, жынданған 
деп. 

Д ə р і г е р . Жедел жəрдем шақыртып, жындыханаға 
салу керек. Телефон қайда... 

Б и о л о г . Да-да... обал-ақ... 
А қ а п а  (зілмен). Доғарыңдар! Бекерден-бекер күнəға 

батпаңдар түге! Өз атын өзі шақырған көкек болып 
жүрмеңдер!

К ө р ш і  к е л і н ш е к . Ой, ол жынды-мынды. Егер есі 
дұ рыс болса, бір жылда бір рет оятар еді ғой мені... Əйелдің 
бе ті не қарағанын көргенім жоқ. 

Жарық сөніп, қайта жанғанда ақ тер, қара тер болып жер 
қазып жатқан Тасжанды көреміз. Үсті-басы, бет-аузы то пы-
рақ. Шаршаған. Маңдайдан тер сорғалаған. 
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Т а с ж а н  (терін білегімен сүртіп). Жасын... най за-
ғай дың оты... сөз жоқ, осы жерге түсті... сөз жоқ. (Аспанға 
қа рап). Айт шы маған... түсімде аян бергенің рас па? Егер 
жасынды тауып алып, Қантəңірінің басына шығып, кірпік 
қақ пас тан қолыма ұстап тұрсам, əлемде бірде-бір мылтық 
атылмай қалатыны рас па? Əлде... 

Осы кезде көктен Аспан-Қыздың елесі көрінеді. 

А с п а н - Қ ы з . Рас! Рас! Рас! (Біртіндеп жоғалады).

Ақ қалпақты еркек келеді. 

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к . Ей, жынды, жай түскен жер-
ді қазғанша, маған погреб қазып берсеңші. Тым бол ма ған да, 
табыс табасың ғой... Əлде өзіңе қабір дайындап жа тыр сың 
ба? Бəрібір рұқсат етпейді. Көктөбеде сен секілділерге орын 
жоқ, мықтылар ғана көміледі бұл жерге... 

Т а с ж а н  (күректі ала ұмтылып). Кетіңіз! Көрінбеңіз 
кө зі ме! Сіз, баяғыда өлгенсіз. Ең əуелі сырттан келер жау ға 
емес, мына сіз секілді жаны жат, пиғылы арам – то ғы шар-
лар ға қар сы майдан ашу керек!

А қ  қ а л п а қ т ы  е р к е к  (қашқалақтай шегініп). 
Мы нау қайтеді-ей... Давай, қара чемоданыңды ал да, қайқай 
ме нің үйімнен. Жұрт секілді моп-момақан өмір сүре алмай-
ды екен сің, қараңды батыр!

Т а с ж а н . Сіздің үйден кетуден бақытты нəрсе жоқ. 

Кетеді. Биолог келеді. 

Б и о л о г . Бəрі бекершілдік. Соғыс болмауы мүмкін 
емес. Тіпті, соғыссыз бейбітшіліктің орнағанын көрдің бе? 
Одан да қарсы шабар жаудың қаруынан əлдедайда мықты 
қару ойлап табу керек. Бүгінде бүлдіретіндерді қорқытып 
ұс тау дан басқа амал жоқ. 

Д ə р і г е р  (əрі-бері жүріп, үлкен ой үстінде). Да-а-а, 
өте жұмбақты жігітсіз. Ақылдан азап шеккенсіз. Сіздің миы-
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ңыз артық, сондықтан да бізбен бірге жайбарақат өмір сүре 
алмайсыз-ау деймін. Жүйке тамырларыңыз за қым дан ған, 
психбольницада танысым бар... ешкімге білдірмей ем де ліп 
шық са ңыз қайтеді... 

Т а с ж а н . Қарсы емеспін... тамыр-танысыңыз болса, 
ем де ліп шығыңыз... Сонда ғана аурулар саны азаяды. Сіз 
бі ле сіз бе, аға, дəрігерлер азайған сайын – аурулар да азая-
ты нын... Мені емдегендей көрейін, операция жасағанда сыр-
қат тың ішіне қандауыр-қайшы ұмытып кетпеңізші. 

Д ə р і г е р . Псих! (Кетеді).
А с т р о н о м  (аспанға қарап). Странно... бұл Ал ма ты-

ға түс кен алғашқы жасын шығар. Тауып алып, зерттеу керек 
екен. Жай тартқышты тыңдамай, оның еркінен тыс күш пен 
келіп түсті, ə. (Басын шайқап). ІІІынында да, ғы лым ның аша 
алмай жүрген тылсым жұмбақтары көп-ау... Бірақ, се нің бұл 
əрекетің – бос əурешілдік. Бүкіл дүние жүзі жалғыз адам ның 
қамын ойламайтыны рас болса, жалғыз адамның бүкіл əлем 
тағдырын ойлап бас қатыруы – шатасқандық. 

Кетеді. 

К ө р ш і  ə й е л . Қайным-ау, түрің не болып кеткен... 
Қай да ғы бір қаңғыған оқты қазып қайтесің?.. Мылтық бə рі-
бір атылады... Оған ешкім тосқауыл бола алмайды... Одан да 
өзі міз ді көздемегенін тілейік Құдайдан. 

Кетеді. Тасжан жалғыз қалады. 

Т а с ж а н . Түсінбедіңдер мені... Егер жайдың оғын та-
уып алсам, мың-миллиард мылтықтың үні өшеді. Əйел же-
сір, бала жетім қалмайды. Үлкен ауыл кішкене ауылды, үл-
кен адам кішкене адамды, үлкен ел кішкене елді жə бір лей 
ал май ды. Соғыс үшін жасалған, соғыстан қорғану үшін жа-
сал ған қару-жарақ жойылады... Адамдар арманда өл мей ді... 
«Мен екінші дүниеге аттандым», – деп күлімсіреп көзін жұ-
ма ды... 
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Біз Тасжанның əбден қалжырап, ұйқы құшағына ене бас-
та ға ны на куə боламыз. Сахнадағы өмір түс əлеміне айналып, 
қо лы на шырақ ұстап бір-бірін іздеген қыздар елес бере бас-
тайды. Олардың бірі бүк түсіп жатқан Тасжанға жа қын дай-
ды. Оны біз Бота бейнесінде көреміз. 

Б о т а  (жігіттің бетіндегі топырақты сүртіп). Мен 
қа зір дұға оқимын, сіз дауыстап қайталайсыз: «Ей, Тəңірім, 
есі міз ді ала гөр, есімізді ал да, ел қатарына қоса гөр...»

Т а с ж а н . Жо-жоқ! Мен бұл дұғаны айтпаймын. Ақыл-
есімнен айрылғым келмейді. 

Б о т а . Жазған-ау, сенің есің бар, сондықтан да жынды 
атанып жүрсің... ақылыңнан алжасшы – сонда ғана ақыл ды 
атанып, барша адамдар секілді мəре-сəре, мəз-мəйрам өмір 
сүресің... 

Т а с ж а н . Е, Тəңірім, ес-ақылымды ала гөр, ес-ақы лым-
ды ал да, ел қатарына қоса гөр... 

Түс əлемі біртіндеп тарқап, кəдімгі өзіміздің өмір баста-
лады. Ақапа келеді. 

А қ а п а  (Тасжанның басын сүйеп). Балам-ай, жетім бо-
там-ай, жалғанмен жалғыз алысып нең бар еді... 

Т а с ж а н  (серги серпіліп). Мен жалғыз емеспін, Ақапа. 
Сіз барсыз. 

Орнынан қарғып тұрып, үсті-басын қағады. Күректі лақ-
ты рып жібереді. 

Т а с ж а н . Мен ауруымнан айықтым, Ақапа! Енді мені 
бір де-бір адам «псих» деп ғайбаттамайды. Өйткені мен бұ-
дан былай тек қана өзгелердің сырқатымен ауырамын. Көп-
тің бірі болу үшін көп нəрсенің керегі жоқ. Ақапа, қазір мен 
анау Көктөбенің басына шығып отыра бергенде айқай са лы-
ңыз: «Тасжанның қазып жүргені жасын емес, ат басындай 
алтын екен», – деңіз... 
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Тасжан төбеге шығады. 

А қ а п а . Ал, бісміллə, бастайын, Құдай кешірер. (Да-
уыстап). Оу, қадірлі халқым, жағалай жұртым, тыңдаңдар 
мені! Тасжанның қазып жүргені найзағайдың оғы емес, ат 
ба  сын дай алтын. Иə, ат басындай алтын! Алтын! Алтын қа-
за йық, ағайын!

Қолдарында бір-бір күрегі бар Ақ қалпақты еркек бас-
та ған, достары ерген қалың топ сахнаға қаптап кетеді. Біз 
олар дың қып-қызыл таласына, арпалыста жер қазғанына куə 
бо ла мыз. 

Т а с ж а н . Қайран елім, жынданған екенсіңдер!

ЕКІНШІ БӨЛІМ

Үшінші көрініс

Шымылдық ашылғанда сахнаның арғы – төр жағынан 
көк жой қын теңізді, сол теңізге мінбелей салынған «Интер-
континенталь» деп аталар биік қонақ үйді көреміз. Осы за-
ман дық архитектурамен үлгіленген əдемі қаланың кө рі ні сін 
де байқауымыз керек. Жаңа ғана келіп қонған самолеттің гү-
рі лі естіліп, трап-басқыштың шеті қылтияды. Диктор: «Ал-
маты – Атырау маршрутындағы самолет келіп қонды», – деп 
хабарлайды. Жолаушылар түсе бастайды. Жұрттың соңын 
ала сұңғақ бойлы, ұзын шашты, қара көзілдірікті сағыз шай-
на ған, осы замандық модамен əдемі киінген жігіт түседі. Қо-
лын да дипломаткасы бар. Сағатына қарайды. Бұл жігіттің 
Тас жан екенін танимыз. 

Т а с ж а н  (көзілдірігін шешіп, көрермендерге). Мұнда 
ми қайнаған ыстық екен-ау... Танысып қоялық, менің есі-
мім – Тас жан. Енді бұдан былай «Жанын» алып тастап, «Тас» 
деп атай берулеріңізге болады... Мамандығым – архитектор 
екенін, үйленгенімді, бірақ отаса алмағанымды, ептеп есім 
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ауысып барып, ел қатарына қайта қосылғанымды бі  ле  сіз  дер. 
Айт пақ шы, сіздермен бұрыннан-ақ таныспыз ғой... Ес те рі-
ңіз де ме, Көктөбенің баурайында сіздермен бірігіп алтын 
қа  зып едік-ау... Иə, ол да бір заман... қазір демалыстамын... 
(Те  ңіз  ді көр се тіп). Анау Атырау теңізіне шомылу үшін əдейі 
осы Ақ тау даласына келген бетім. Чао!.. Ей, такси! (Тұра жү-
гі ріп, кете береді. Жарық сөніп, қайта жанғанда қонақ үй-
дің бір бөл ме сін де темекі тартып, терезеден қарап тұрған 
Тасты кө ре міз. Түн. Құлаққа теңіздің шуылы естіледі. Ас-
пан да ғы жы мың да ған сансыз жұлдыздарға қарайды). Ай-
на ла йын, Ас пан-Қызы, неге көрінбей кеттің, əлде маған өк-
пе ле дің бе... Қай те йін, жай оғын табу қолымнан келмеді. 

Оның ойын əлдекімдерден көмек сұрай жалбарына ай-
қай ла ған əйелдің даусы бөледі. Тасжан жүгіріп төменге тү-
се ді. Оны күзетші Шал жібермейді. 

Ш а л . Оны қайтушы едің, балам, рестораннан шыққан 
мас біреу шығар... 

Т а с ж а н . Көмек сұрап жатыр ғой, обал емес пе, жі бе-
рі ңіз, ақсақал. 

Ш а л . Қаланың қатындарына обал жоқ... Ашпаймын 
есік ті. Сағатқа қарашы, қанша болған екен... 

Əйелдің даусы үдей түседі. 

Ə й е л д і ң  д а у с ы . Көмектесіңдер... не деген тас ба-
уыр, не деген тас керең қатал едіңдер, адамдар... өлдім-ау. 

Тасжан Шалды итеріңкіреп тастап, есіктен шыға жө не-
ле ді. Бүк түсіп жылап жатқан Əйелдің қолтығынан кө те ре ді. 

Т а с ж а н . Не болды, сізге? 

P. S. Бірінші бөлімдегі Көрші əйел мен Маскүнем əйелді, 
ауыл да ғы Шал мен швейцар Шалды бір-ақ адам ойнауға бо-
лады. Жігіттің жағасынан ала түсіп. 
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Ə й е л . Елім-ау, жұртым-ау, қайдасыңдар, қорлады 
ғой. Кө мек те сің дер! Ойбай-ай... қол салды... Помогите, ей 
люди!.. 

Қарсыдағы үйлердің, қонақхананың шамдары жағылып, 
терезе, балкондардан əркімдер қарап, дабырлаған дауыс тар 
ес ті ле ді. Əйелдің жағасына жабысқан қолынан құтыла ал ма-
ған жігіт əбден сасқалақтайды. 

Т а с ж а н  (итеріп). Жіберіңізші. Бар жазығым кө мек те-
се йін дегенім бе. Масқара-ай, пəле болды-ау. 

Ə й е л  (долданып). Не болтай! Сен мені қорлағың кел-
ді. (Құлағына сыбырлап). Бөлмеңе ертіп барсаң, жі бе ре мін... 
Əйтпесе, тірідей құтылмайсың менен. 

Т а с ж а н . Қойыңызшы. Қайдағыны айтады екенсіз. Бо-
са ты ңыз. 

Осы кезде қонақ үйден кезекші Милиционер шығады. 
Оны көрген Əйел одан сайын бақырады. 

Ə й е л . Мына сүмелек мені зорлап, ақшамды тартып 
алды. Тұп-тура жүз сом... 

Т а с ж а н  (ширығып). Жалған айтады. Бар кінəм... 
Ə й е л  (сөзін бөліп). Қарашы бұлталаққа салуын. Енді 

менен ешқайда қашып құтыла алмайсың. 
М и л и ц и о н е р . Екеуің де милиция бөлмесіне жү-

ріңдер. 
Ш а л . Жігіттің кінəсі жоқ. Мен бəрін көріп тұрдым. 

Жал ғыз куəң – мен ғана. Пайғамбар жасына келгенде са қал-
ды басыммен жалған сөйлеп жалтара алмаймын. 

Ə й е л . Ей, қақбас, сақал текеде де бар. Жоқтан өз ге ге 
саудаламай-ақ қой. 

Ш а л . Албасты-ау, табалдырықта қыңсылап жат қа ның да 
қол ұшын берейін деп барған аңқау жігітті нақақ неге күй ді-
ре сің? Сені кім білмейді бұл Ақтауда. Қысыр жыландай су-
маң дап, ресторанның босағасын босатпайсың. 
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Ə й е л . Жазыңыз, жолдас милиционер. Личносымды ос-
кор бить еткен сөз айтты. Бұл да мені зорламақ болғанда əрең 
құ тыл ған мын. 

Ш а л  (жағасын ұстап). Астапыралла! Лағынет! Ла ғы-
нет! Таздан тарақ қалғалы қашан... (Келіншектің бетінен 
ша па лақ пен салып жібереді). Құры, сайтанның сапалағы. 
Сен үшін сотталып-ақ кетейін, найсан!

М и л и ц и о н е р . Қойыңыз, ақсақал! Жұмыс бабында 
қол жұмсамаңыз. 

Ə й е л  (тепсініп). Мұны қоса қама. Штрапта. Сақалы 
сеп сиіп түрмеде отырсын... 

М и л и ц и о н е р  (Тасжанға). Азамат, аты-жөніңіз кім?
Т а с ж а н  (қырсығып). «Танимын» деп еді ғой, анау 

əйел ден сұраңыз. 
Ə й е л . Айтсаң да, алдап өтірік айттың. Қарашы, жаңа 

ғана менің үйімнен шығып еді. Дəм атқыр!
Т а с ж а н . Есімім – Тасжан, фамилиям – Тасболатов. 
Ə й е л . Жалған! Маған басқаша айтқан. 
Ш а л  (күйіп-пісіп). Енді, жүзқара-ау, əкесінің азан ша қы-

рып қойған атын өзгерте ме?
М и л и ц и о н е р . Ақсақал, сіз жұмысқа кедергі кел тір-

мей бара тұрыңыз. (Шал күңкілдей сөйлеп кете береді. Жі-
гіт ке). Паспортыңыз қайда?

Т а с ж а н . Бөлмеде. 
М и л и ц и о н е р . Мамандығыңыз?
Т а с ж а н . Архитектор. 
М и л и ц и о н е р . Қашан, қайдан келдіңіз?
Т а с ж а н . Осыдан бір тəулік бұрын, Алматыдан. 
М и л и ц и о н е р . Нендей мақсатпен. 
Т а с ж а н . Осы Ақтау қаласын жобалаған мен едім. Ту-

ған перзентімдей болған соң тағы да бір рет көріп, қандай 
адамдар тұратынын білгім келіп еді... Енді өкініп отырмын. 

М и л и ц и о н е р . Неге?
Т а с ж а н . Біріншіден, мынандай ар-ұяттан безінген к е-

лін шек үшін қала салғаныма, екіншіден, осында бекер кел-
ге ні ме. 
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Ə й е л  (күліп). Бəрі өтірік. Ақтауды сен салсаң, біз неге 
біл мей міз? Атыңды ойып қабырғаға неге жазбайды, су ре тің-
ді газеттер неге баспайды, а?

Т а с ж а н . Архитектордың есімі – қала немесе құ ры лыс 
салынғанда əріппен жазылмайды, белгісіз батырлар се кіл ді, 
кірпіштен өріледі, сызық болып тартылады. 

М и л и ц и о н е р . Азамат Тасболатов, философияны 
қоя тұрыңыз. Əзірше бөлмеңізге бара беріңіз, ертең анық-
қа ны ғы на жетерміз. (Əйелге). Ал сенімен бөлмеде сөй ле се-
мін... 

Ə й е л . Оңбағанды босатасың, жазықсызды жа за лай-
сың, а? Үстіңнен управлениеге арыз беремін. Се нің бас ты-
ғың менің анауым... 

Милиционер Əйелді алып кетеді. 

Ш а л  (жақындап). Балам, есіңде болсын, жалғанда қа-
ла ның қатынына жолама, қаласы жұғады... Əсіресе, ішіп 
алып мас болғандарынан машаяқ қаш... Апыр-ау, түбі не бо-
лар екенбіз. 

Т а с ж а н . Бұл, ата, мен үшін үлкен сабақ болды. Бұдан 
былай буынып жатса да, жалғыз сүйем жақындамаспын... 
Бекер-ақ келдім. Одан да жайлауға тартып кетуім керек еді... 

(Тасжан бөлмесіне барады. Қарсы үйдің балконынан кө-
зін де дүрбісі бар еркек мұны нысанаға алып, əр қимылын ба-
қы ла ға нын байқаймыз. Темекісін тұтатып). Бұл ке лін шек 
те менің əйелімнің туысы секілді. Əлемде бір-бірін қай та лай 
беретін ұқсас оқиғалар мен ұқсас адамдар қандай көп еді... 
Меніңше жер бетіндегі адамдарды ұлтына, түріне, се ні мі-
не қарап емес, мінез-құлқына, яғни психологиясына қарап, 
екі-үш-ақ түрге бөлуге болатын шығар... Мə се лен анау 
еркекті – маңайдағының барлығын мүлт жібермей дүр  бі мен 
қарап тұрған еркекті – қай ұлтқа жатқызуға болар... (Ой ла на 
жүріп). Иə... аңдысып өтер ғұмыр-ай, десеңші... 

(Ол жəне Біз «Интерконтиненталь» қонақ үйінің тү бі-
нен өтіп бара жатқан көк көйлекті қызды көреміз. Иы ғы на 
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қондырған көгершіні бар. Дүрбілі еркек те, Тасжан да үңі ле 
қарайды). Апыр-ау, бұл кім болды екен? Бұл қалада да осын-
дай сұлу қыздар өмір сүреді екен-ау... 

Төртінші көрініс

Жарық сөніп, қайта жанғанда осы замандық əдемі ка фе ні, 
онда отырған бүгінгі жастарды бар қызық-қылығымен кө ре-
міз. Тасжан кіреді. Бос орын іздеп аңтарыла қарап тұ ра ды да, 
екі кісілік столға барады. 

Д а я ш ы  (күле қарап). Отырыңыз. (Столды реттеп). 
Не ішесіз?

Т а с ж а н . «Не жейсіз?» – деп неге сұрамайсыз... 
Д а я ш ы . Жейтін нəрсе буфет, асханада да бар... 
Т а с ж а н . Алдымен меню əкеліп беріңіз. 

Даяшы едəуір жоғалып барып, қайта оралады. 

Д а я ш ы  (қағаз-қаламын дайындап). Сонымен не іше-
тін... кешіріңіз, не жейтін болдыңыз?

Т а с ж а н  (ашулана). Меню əкеліп бермейсіз бе?!
Д а я ш ы  (ол да ашулы). Көрші столдан ала салсаңыз не-

ңіз кетер еді. 

Менюды алдына тастай салады. 

Т а с ж а н . Салат, бифштекс, бір шөлмек су. 
Осы кезде кафеге сұңғақ бойлы, сарғылт шашты қыз 

кіреді. Ол да жан-жағына жалтақтай қарап тұрады. Тасжан 
отыр ған столға келеді. 

В а й р а . Сіздің жаныңыз бос па?
Т а с ж а н . Бос, отыра беріңіз. 
В а й р а . Рақмет. (Отырады). Сізден заказ алып кетті ме?
Т а с ж а н . Алды. Сəл кешігіп қалдыңыз. Енді қайтып 

оралғанша отқа ет қақтап жеуге болатын шығар. 
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В а й р а  (сəл күлімсіреп). Менюді бере тұрыңызшы... 
(Жандарынан даяшы өте береді). Менен де заказ алы-

ңыз шы. 
Д а я ш ы . Тұра тұрыңыз, бикеш. Əлі ертерек. 
В а й р а . Асығыспын. Ригадан звонок күтіп отырмын.
Д а я ш ы . Мұнда асықпайтындар ғана келеді. Буфетке 

барып тамақтаныңыз. 
Т а с ж а н . Асықпаңдар деді ғой, тек отырғанша таныса 

отыралық, менің есімім Тасжан. 
В а й р а . Ал менің атым – Вайра, Латвияның Елгава де-

ген қаласынанмын. Сіз қазақстандықсыз ғой. 
Т а с ж а н . Иə, Алматыданмын. 
В а й р а . Əдемі қала деп естимін, бірақ көрген емеспін. 
Т а с ж а н . Ригада бір-екі рет болғаным бар. Жалпы, 

При бал ти ка қалалары маған өте ұнайды. Рига, Вильнюс, 
Тал лин бəр-бəрі де өздерінің көне готикалық архитектурасы 
мен жаңа стильді үйлері толық ансамбль тапқан ерекше сүй-
кім ді шаһарлар. Əсіресе тазалығын, тарихи жерлерді құр-
мет тей ті нін айтсаңшы... 

В а й р а . Сіз архитектор емессіз бе?
Т а с ж а н . Дəл таптыңыз. Сіздің мамандығыңыз да осы-

ған жақын-ау. 
В а й р а  (күліп). Əріптес болдық. 
Т а с ж а н . Ендеше, мен сіздің не мақсатпен келгеніңізді 

де сеземін. Ракушечник деп аталар Атыраудың ұлу тасына 
қол қа сала келдіңіз. 

В а й р а  (алдына сусып түсе беретін шашын сілкіп). Кө-
ріп келіңіз бар-ау деймін. 

Т а с ж а н  (даяшыны шақырып). Құдай үшін, сəл назар 
аударыңызшы бізге. Қып-қызыл ашпыз. Шампанский керек. 

Д а я ш ы (күлімдеп). Қазір-қазір. 

Даяшы, қайқаң қағып, мол ғып тамақ, шарап əкеледі. Тас-
жан шампанды ашып, екі бокалға құяды. 

Т а с ж а н . Ал, Вайра əріптес, таныстық үшін алып қоя-
лық. 
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В а й р а . Рақмет. Амал не, мен сіздің жаныңызға көп 
отыра алмаймын. Телефон соғушы еді. 

Т а с ж а н . Күйеуіңіздің кезекті тексерісі ме? 
В а й р а . Жоқ. Мамамның тексерісі. Мен үшін жал ғыз-

ақ халықаралық проблема бар. Ол – есі дұрыс еркек табу. 
(Екеуі қосыла күледі. Музыка басталады. Жастар биге шы-
ға ды. Көрші столда бағанадан бұларға қарағыштап отыр-
ған жігіттердің бірі Вайраны биге шақырады). Кешіріңіз, 
мен билемеуші едім... 

Ж і г і т . Меселімді қайтармаңыз, достарымнан ұят. 
В а й р а  (Тасжанға). Сіз рұқсат етесіз бе?
Т а с ж а н . Мейліңіз. (Би аяқталғанда Жігіт бұрылып 

ке тіп, Вайра жалғыз қайтады. Тасжан орнынан тұрып 
қыз ды отырғызады). Жерлес жігіттердің мəдениетсіздігі 
үшін кешірім сұраймын. Бұл далаға мекендемеген адам жоқ 
жер бетінде. (Бокалын көтеріп). Сонымен не үшін ішеміз?

В а й р а . Архитекторлар үшін көтерелік. (Музыка ойнап, 
жылтырауық көйлек киген қыз əн айтады. Екеуі биге шы-
ға ды). Сіз осы замандық бидің асқан шебері екенсіз. Соған 
қа ра ған да, мұндай жерде көп боласыз-ау деймін. 

Т а с ж а н . Енді... қартайсақ та, уақыттан қалмау керек 
қой. Чехтың əншісі Карл Том: «Жасым ұлғайған сайын жас-
тар дың арасында көп болғым келеді», – дегені бар еді. 

В а й р а . Кешіріңіз, ыңғайсыз болса да сұрайын, жа сы-
ңыз нешеде?

Т а с ж а н . Қырық деген қырқадан қырық күн астық. 
В а й р а . Өңіңіз өте жас. Дегенмен қырық – ер жігіттің 

ақыл тоқтатқан нағыз іскер шағы. (Би аяқталып орындары-
на жайғасады). Əнші қыздың даусы ұнады маған. Эстрада-
ны да жақсы меңгерген екенсіздер. Одақтық, халықаралық 
конкурста жүлдегер болып жүрген жастарыңыз да көп. 

Т а с ж а н . Ол рас. Тегінде, мына алдыңызда отырған па-
қы ры ңыз эстраданың шығу тегі мен даму тарихынан да құр 
ала қан емес. Айталық. 

Тағы да би басталады. Бағанағы жігіт Вайраны биге қай-
та шақырады. Қыз орнынан қозғалмаған соң, Жігіт сос тиып 
тұрып қалады. 
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Ж і г і т  (қыздың білегінен тартып). Вы меня оскорбля-
ете, сеньорина... 

Т а с ж а н  (орнынан сəл көтеріліп). Маза беріңізші, жі гі-
тім. Адам құсап дем алайық. 

Ж і г і т  (шірене). Немене, қызғанамысың... Үйіңе тіссіз 
оралатын шығарсың... 

Ол кете береді. Жолдастары оны мазақтап қарқылдап кү-
ле ді. Осы кезде мас əйел кіреді. Ресторанды бір сүзіп шы-
ғып, əлгі жігіттердің столына отырады. 

В а й р а  (Тасжанға). Өңіңіз бұзылып кетті ғой, ол əйел ді 
танисыз ба?

Т а с ж а н  (қызарақтап). Жо-жоқ, көрмеген адамым. 
Жа ңа ғы жігіттің күш көрсете сөйлегенін көрдіңіз бе. Тағы 
да ша тақ шығып кете ме деп... 

В а й р а  (еркелей күліп). Тағы да... дегеніңізге қа ра ған  да, 
жүр ген жеріңіздің бəрі шатақ-ау. 

Т а с ж а н . Қателеспепсіз. Əлемдегі жанжал атаулы ме-
нен шырғалап шықпайды. 

В а й р а  (сағатына қарап). Уақыт біраз болды. Мен қай-
тайын. 

Т а с ж а н . Сізді жалықтырып алдым ба?
В а й р а . Жоқ, олай демеңіз. Ригадан телефон соғу керек 

еді... 
Т а с ж а н . Олай болса, амал не, даяшыны шақырайық, 

есе бін алсын. (Қыз қол дорбасына қол сала бергенде, Тас-
жан қарсы болады). О не дегеніңіз, мен-ақ төлеймін, азамат 
атым бар емес пе. 

Олар орнынан тұра бергенде, дудар бас Кавказ жігіті ке-
ле ді. 

Ж і г і т  (Тасжанға). Менімен де есеп айырысуың керек, 
сеньор. 

Т а с ж а н  (өз-өзіне). Апыр-ай, тағы да пəлеге қал дым-ау. 
(Жігітке). Иə, бауырым, айта бер. Қанша қарызбын?
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Ж і г і т . Бұл жер таршылық жасайды. 
В а й р а . Қойыңыздар!
Ж і г і т . Сіз араласпаңыз, бикеш. 
Т а с ж а н . Олай болса, далаға шығып сөйлесейік. (Кө-

рер мен ге). Кешіріңіздер, менде жазық жоқ. Маңдайыма таяқ 
жеуді жазған шығар. 

В а й р а  (араға түсіп). Қойыңыз, Тас, байланыспаңыз. 
Осы қаланың балапан əтештері ғой. 

Ж і г і т . Тіліңді тарта сөйле, сайқал!
Т а с ж а н  (жігітті итере). Амал не, інішек, жүр кеттік. 

(Вайраға). Сіз бөлмеңізге бара беріңіз, тірі қалсам, өзім ха-
барласармын. 

Ж і г і т  (мысқылмен). Оған шамаң келсе... 

Қолтықтаса далаға шығады. Жарық сөніп, қайта жан ған-
да олар далада тұрады. 

Т а с ж а н  (таза ауаны кеуде кере дем алып). Ауа қан дай 
таза. Аспан шайдай ашық. Тек бір жағымсыз иіс келеді. 

В а й р а . Ол жалбыздың иісі. 
Т а с ж а н . Жо-жоқ, жалбыздың иісі емес. Мына се кіл-

ді одан қашқан, бұдан қашқан малтабарлардың қо қы сы нан 
шық қан иіс. 

Ж і г і т . Сөзден гөрі іске көшкеніміз дұрыс болар. 
Т а с ж а н . Олай болса, теңіз жағасына баралық. Қы дыр-

ған соң дұрыстап дем алалық та. 
Ж і г і т . Бұл тілегің мені қанағаттандырады. Балықтарға 

жем тауып берейін. 
В а й р а . Бітімге келсеңіздер қайтеді. 
Т а с ж а н . Вайра, айналайын, сіз бөлмеңізге барыңыз. 

Ри га мен сөйлесем деп едіңіз ғой. 
В а й р а . Қиналмаңыз. Мен сізді тастап ешқайда кет-

пеймін. 
Ж і г і т . Міне, нағыз қыз деп осыны айт. Асылы, маған 

мы надан гөрі сен керексің. 
Т а с ж а н . Амал жоқ онда. Вайра, костюмімді ұстай 

тұршы. 
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Костюмін шешіп, қызға береді. Осы кезде ресторан те ре-
зе сі нен түскен жарық еңгезердей төрт жігіттің сүлдесін көр-
се те ді. 

В а й р а . Тас, бұл жалғыз емес, шайкасы ере келіпті. Ми-
ли ция ға хабарлаймын. 

Ол ұмтыла бергенде, жігіттер алдын кесіп жібермейді. 

Т а с ж а н . Тегінде, қызды-қыздымен мертіктіріп алсам, 
үс тім нен арыз бере көрмеңдер. Ал, басталық!

Жігіттер қарқылдай күліп қоршауға алады. Ең əуелі ду-
дар бас жігіт бірнеше рет жұдырық сілтейді, бірақ дарыта 
алмайды. Вайра: «Оһ!» – деп, көзін басып отыра ке те ді. Мы-
сық тың мияуындай үн шығады да, Тасжан өзін қор ша ған бес 
жі гіт ті көзді ашып-жұмғанша жайратып тастайды. 

В а й р а  (балаша мəз болып). Ура! (Костюмді кигізеді).
Т а с ж а н . Рақмет!

Сұлап, ыңырсып жатқандарды аяғымен түртіп, өлі-ті рі сін 
тексереді. Су əкеліп, беттеріне тамызады. 

В а й р а . Тез кетелік бұл жерден. 
Т а с ж а н . Енді ғана Ригамен сөйлесуге болады. 
В а й р а . Бұлай виртуозно төбелесуді қайдан үйрен ді ңіз? 
Т а с ж а н . Заманнан. Қазіргі қазақ жігіттеріне мол бі-

лім мен қатар, зор төбелесқорлық та қажет. 
В а й р а . Осының барлығы неге керек? Жас емессіз... 
Т а с ж а н . Сіз мені қорлайтын сөз айттыңыз, қым бат-

тым. «Жас емессіз» дегенді қалай түсінуге болар? Тезірек 
ке ші рім сұ ра ңыз. 

В а й р а  (еркелей). Кешірім сұрамасам, каратэні маған 
қол да на сыз ба?

Т а с ж а н . Жоқ, əрине. Қазіргі заманның азаматы өмір 
десанты болғанда ғана жалтақтамай, жасқанбай өмір сүре 
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алады. Рухани күшің бағаланбаған тұста қолданатын жал ғыз 
тə сіл – осы. (Күліп). Жұмыста үстімнен нақақтан-на қақ арыз 
берген жгіттің аузынан бір періп, тісі түсіп қал ға ны бар. Сон-
да ғы қызметтесімнің пасықтығын айтсаңызшы... Ол таяқ 
же дім деп намыстанған жоқ. Түскен тісін алақанына салып 
тұ рып: «Егер үш тісіме 500 сом ақша берсең, ешкімге айт-
паймын, ша ғым жасамаймын», – деп саудалай бастады. Мен 
көн бе дім. Амал не, қызмет орнын ауыстыруға тура келді. Ал, 
ол мүс кі нің тісі шірік екен, мен ұрмасам да, өзінен-өзі тү сіп 
қа  ла  ды. (Ойлана күрсініп). Иə, біздің арамызда шірік тіс тер 
көп-ау... Емдеткеннен гөрі, ұрып түсіру тазарту процесін тез-
детер еді... 

В а й р а . Сіз... қызық адамсыз. Бірақ қанша қызықты 
бол са ңыз да, бүгінше қоштасуға тура келеді. Əзірше сау бо-
лы ңыз. 

Т а с ж а н . Ертең теңізге шақырсам, қарсы болмайсыз ба?
В а й р а . О дүниеге бастасаңыз да əзірмін. 

Олар қоштасады. Бағанадан бергі уақиғаны Дүрбілі ер-
кек тің бақылап тұрғанын байқаймыз. 

Бесінші көрініс

Теңіздің жағасы. Құлаққа толқынның шуылы келеді. 
Жар ты лай шешінген Тасжан ойға батып маужырап жатыр. 

Т а с ж а н н ы ң  о й ы . Меніңше, нағыз ғажап сəулет 
өне рі бұ дан былай қазақ жерінен басталуы керек. Нағыз ұлт-
тық бояу ға енді біраз жылда қайта айналып соғамыз. Біз – 
ояну дə уі рін де міз. 

Міне, осы шақта көк көйлекті мұңды қыз көлденеңдеп өте 
береді. Орнынан атып тұрған Тасжан оның соңынан ереді. 

Т а с ж а н . Сəлеметсіз бе?!
Б о т а  (жалт бұрылып). Мен сізді қайдан көрдім?.. 
Т а с ж а н . Қонақ үйден болар. 
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Б о т а  (ойлана). Жоқ, одан көре алмаймын, өте биік... 
Бəл   кім, түсімде шығар... бəлкім, бұдан жүз жыл бұрын бо-
лар... 

Т а с ж а н . Ал, мен сізді қонақ үйдің терезесінен ылғи 
кө ре мін. Күн шығып келе жатқанда бота жетелеп теңіз жа-
ға сы мен өтесіз. 

Б о т а . Оныңыз рас. Мен жəне менің жетім ботам – Аты-
рау теңізін сіздерден... сіз секілділерден күзетіп жүреміз. 

Т а с ж а н . Тым-тым жұмбақтап сөйледіңіз-ау... Менің 
жа зы ғым не?

Б о т а . Жазығыңыз сол – бізді панасыз жетім қал дыр-
ды ңыз. Маған ермедіңіз. (Биік үйді нұсқап). Əне, балконнан 
аға йым қарап тұр. 

Т а с ж а н . Айналайын теңіз қызы, атыңды айтшы! Қай-
дан ғана іздеп табамын сені?!

Б о т а . Осы бағытпен теңіз жағалап жүре беріңіз, жа-
лық па са ңыз, жалтақтамасаңыз табасыз... табасыз да жо ғал-
та сыз... 

Қыз мұңлы музыканың жетегімен ұзап кетеді. Тасжан ор-
нына қайта келіп жатады. 

Т а с ж а н н ы ң  о й ы . Əлгі көк көйлекті қыз менің 
сір не лен ген сезімімді түрткілегендей болды-ау. Бірақ таң-
ғал ды ра алды ма? Қазіргі адамдарды таңғалдыру аса қиын, 
өйт ке ні біздер таңғалу сезімінен жылдар жылжыған са йын 
жұр дай болып барамыз. 

Вайра келеді. Оны Тасжан байқамайды. Қыз қолына бір 
тал шөп алып, жігіттің желкесін қытықтайды. 

Т а с ж а н  (желкесін сипалай жалт қарап). А-а, шыбын 
екен десем. 

В а й р а  (күлімсіреп). Түу, ұйқыңыз қандай қатты еді. 
Түні бойы қыдырғансыз ғой. 

Т а с ж а н . Түс көріп жатыр едім, бекер ояттыңыз. 
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В а й р а . Кешіріңіз, ондай болса мен... басқа жаққа ба-
рып қыздырынайын. 

Т а с ж а н  (білегінен тартып). Мен сізді жібермеймін 
(Бас-аяғына қарап). Дүние жүзіндегі ең сұлу архитектура 
сіз дің денеңіз бе деп қалдым. 

В а й р а . Мен емес, адамзат... (Екеуі қатарласа біраз 
үнсіз жатады). Сіз көп сөй ле мей ді екенсіз. 

Т а с ж а н . Мен ылғи да өзіммен-өзім сөйлесемін. Ал, 
бір бастасам, қоя алмаймын. 

В а й р а . Қызық екен... Дегенмен, жаныңыздағы адамға 
деген ілтифат болу керек қой. 

Т а с ж а н  (аунап түсіп). Не туралы айтайын. 
В а й р а . Архитектура жайлы. 
Т а с ж а н . Жазушының əдебиет, мүсіншінің мүсін, дə рі-

гер дің ауру тақырыбын қаузайтындарын жек көремін. 
В а й р а . Əйтсе де, сіз жобалаған Ақтау қаласы маған өте 

ұна ды. Архитектуралық ой көркемдік шешімін дəл əрі тама-
ша тапқан. 

Т а с ж а н . Ақтауды салуда да көптеген кемшіліктер жі-
бе ріл ді. Оған мен кінəлі емеспін. Профессионал сəу лет ші 
болсам да, өз ісімнің айқындығын сезіне алмай ке ле мін. 
Сон дық тан да өнер семьясының ішіндегі ең бір түсініксізі, 
ең абыройсызы жəне халыққа есімің мəшһүр емесі – осы ар-
хитектура атты бала. Айталық, жер бетіндегі мыңдаған қа ла-
да миллиондаған адам мекендейді, бірақ олар өзі тұрған қа-
ла ны кім жобалады, кім салды – біле ме? Жазушының аты – 
кі та бы ның мұқабасында үлкен əріппен терілген... (Пау за  дан 
соң). Қазіргі қала дегеніміз, кеңістіктің комплексті ортасы, 
же ке лік тен гөрі, жалпылық сипаты басым. Біздің санамызда, 
су рет кер лік қиялымызда рухани мəдениеттің прак  ти ка лық 
пайдасы бірінші тұрады. Сондықтан да, салған құ ры лы сы-
мыз да өзіміз өмір сүрген дəуіріміздің санасы сəу ле лен бей 
қа ла ды. Гоголь əлемнің шежіресі деп атаған сəулет өне рін 
кə сіп тік сипатқа бұрдық. Біз қалаған үйлерде адам ның өмір-
ге деген көзқарасы, уақыттың көңіл күйі жоқ, ішкі ке ңіс тік 
пен тектоникасы айшықталмаған. 
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В а й р а  (сықылықтай күліп). О-о, сізді, шынында да, 
сөй лет пеу керек екен... 

Т а с ж а н  (қызына). Күліңіз, бəрібір ой ағысына тоған 
салмаймын. 

В а й р а . Мейліңіз. Бұлай сөйлей берсек, Атыраудың ап-
табынан жанып кетіп жүрмейік. 

Т а с ж а н . Асықпаңыз, əңгімемді аяқтайын, содан соң 
сіз ді арқама салып Иранға дейін жүзіп баруға əзірмін... Со-
нымен, қазіргі ең керемет деген құрылыстарда жалаңаштық, 
же ңіл дік басым. Бірөңкей шыны, темір-бетон, каркастар мен 
син те ти ка лық, пластикалық материалдарды орынсыз пайда-
лану, панельдер мен лайықсыз блоктарға арқа сүйеу басым. 
Міне, мұның барлығы конструктивті шешімі жағынан ұтым-
ды болғанымен, сəулет өнерінің дəрежесіне көтеріле алмай 
қа ла ды. (Қиялдай). Баяғыда жер таңдайтын, қала жобалан-
бас бұрын кеңістікті: өзен-көлді, орман-тоғайды ескере оты-
рып, құрылыс пен табиғат эстетикалық жарасымын тапса 
ғана үлкен істі бастайтын. Қазір қай жерден жер асты қа зы-
на сы табылса, сол жерге асығып-үсігіп үй саламыз. Осын дай 
амал дың жоқтығы сəулет өнеріндегі брутализмге соқ ты ра-
ды. Фантазиямыз бен суреткерлік концепциямыз шек теу лі. 
Өнер – өндірістің талабын орындайды. 

В а й р а . Жер бетінде жеті ғажайып бар. Сегізіншісін сіз-
ден күтеміз. 

Т а с ж а н . Мазақтайсың-ау... Адамзаттың ендігі қал ған 
аз ғұмырына осы жетеуі де жетеді дегеніңіз-ау... Иə, əлем-
нің бетіне есіміңді əдіптеп жазу – бір ғасырдың жемісі. Ал, 
жиыр масыншы ғасырға бір ғана адам жетеді. Ол кім? Əзір-
ше ешкім емес. Мен бір нəрсені жете түсінсем болды. Ол – 
сəу лет өнеріндегі ұлттық сананы түбегейлі түсіну... 

В а й р а  (сөзін бөліп). Əрі жүзеге асыру. 
Т а с ж а н . Сол ұлттық сана мынау қалада бар ма? (Екеуі 

де үнсіз қалады). Мен Ригада орган тыңдағаным бар еді. 
Бейне бір жұмақтан шалқыған пейіштің самалындай, жан 
са ра йың ды кеулеп, мəңгі сарқылмас рақат дүниесіне ба та-
сың. (Орган əуені жеңіл естіліп тұрады). Əне, ұлттық əуен, 
ұлт тық сананың самалы деген сол, сол... музыканың құ ді ре ті 



356

сонда... ешқандай аударманы, ешбір шек-шекараны біл мей-
ді. Демек, жер бетіндегі адамдарды тек музыка ғана бі рік ті ре 
алады. «Архитектура – остывшая музыка», – деп жар сал ға-
ны мыз бен, онда үнсіздік, яғни тілсіздік бар. Арнайы барып 
көр ме сең – сенбейсің... Жылжымалы үй салсақ қана бү кіл 
əлем нің игілігіне айналар еді-ау. 

В а й р а . Сонымен, сіздің арманыңыз астында моторы 
бар көшпелі мəдениет үйін салу ғой. Бəлкім, бірігіп ұшатын 
үй салармыз. 

Т а с ж а н . Несі бар, ұшатын корабльдің өзі – ұшатын 
үй ғой. Айталық, Москваның Үлкен театры не жылжып, не 
ұшып Алматыға келсе, қанша ақша үнемдер едік... 

В а й р а . Қиялыңыз баланікі секілді... (Жігіттің тамы-
рын ұстап). Сіз ауру емессіз бе?

Т а с ж а н . Аурудан айыққан түрім осы. Егер осыдан бір 
ай бұрын көрсеңіз – «мамалап» шыңғыра қашатын еді ңіз. 
Диагнозымды өзім қойдым. 

В а й р а  (əуестене). Ол қандай?
Т а с ж а н . Жиырмасыншы ғасыр!
В а й р а . Рас, бір түрлі адамсыз... Шығыс жігіттерінің 

əйел көргендегі шиыршық атар шыдамсыздығын түпсіз 
қиял ға жеңдіргенсіз-ау... Сонда немене, елден ерекше бол-
мақ қа ұмтылғаныңыз ба? 

Жігіт үнсіз жатады. Орган шалқи естіледі. 

Т а с ж а н  (дауыстап). Сіз білесіз бе... менің не ой ла ға-
ным ды?

В а й р а  (өкпелеп). «Интерконтиненталь» мініп ұшпақ 
бол ған шығарсыз. 

Т а с ж а н . Таппадыңыз-ау. Даралық пен Мəңгілік деген 
сөз дер дің анықтамасы туралы ойладым... 

В а й р а . Ежелден белгілі шындық қой... 
Т а с ж а н . Белгілі екені рас, бірақ осы ұғымдардың ма-

ғы на лық, яғни өмірлік, мəні жоғалып бара жатқандай. 
В а й р а . Неге? Неге өзіңіз жоғала бастадыңыз – бар лық 

ақи қат пен ұғым атаулыны қоса жетелей кетесіз. Неге?
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Т а с ж а н  (күрсініп). Неге екенін өзім де білмеймін. 
В а й р а . Мына өзіңіз жобалаған қала мəңгілік деп есеп-

те мей сіз бе?
Т а с ж а н . Жоқ. Өйткені, мұның даралық сипаты ай қын 

емес. Жер бетіндегі қаптаған коробка үйлердің жиын ты ғы 
ғана. Адамды асқаралы биікке көтеретін оның ойы мен ісі-
нің озықтығы ғана емес, ешкімге ұқсамайтын, мысалға ала-
йық, пикассолық, черлонюстік оқушылығы; қазір... кол лек-
тив тік жаңалықтар ашу, коллективтік сыйлықтар алу қаптап 
кет ті. Жалпылама табыс – адамның индивидуалдық мүм кін-
ді гін, талантын дара дамытуға кедергі жасайды. Мұны өнер-
де гі мануфактура дейді. Мен өз қабілетімнің тек кол лек тив-
тік еңбекте ғана өмір сүре алар бейшаралығын кеш тү сін дім. 
Сон дық тан да рухани тоқырауға душар болдым. Не жа са-
саң да, көкейінде оның бағасы, салмағы тұрады. Ұлы лық қа 
күннен бұрын дайындаламыз. Есі ауыса, өз-өзін ұмы та ең-
бек етер кім бар?! Даралық пен Мəңгілікті сабақтай баста-
сам Писарев айтқандай... «душевная апатияға» тап ке ле мін. 
Жанталаса шегінемін, амал не, мен шегінер жер қал мап ты. 
Өт кен нен келер жол бар, сол өзің келген жолмен қай тып ке-
туге жол жоқ тіршілікте. Рас, жалғыз-ақ соқпақ бар, оның өзі 
жер астына жетелейді... (қызды қапсыра құшақтап) айтшы, 
айналайын латыш қызы, осы апаттан құтқаратын не? Тə ңі-
рім-ау, мені ғана ма, бəрімізді... 

В а й р а . Мен сізден қорқа бастадым. (Жылағаны бі лі-
не ді). Өнерді де, өмірді де соншалықты терең түсіне тұ рып, 
қасақана қолдан қиындатып, жалған қиналасыз-ау дей мін... 
Орыс классикалық əдебиетіндегі кейіпкерлердей өзі ңіз ді-
өзі ңіз тірі өлікке айналдыруға болмайды ғой. Тас... Егер осы 
бү кіл толғаныстарыңызды саф өнерге ба ғыш та са ңыз ше? 
Ар тық айтсам, айып етпеңіз, сіздің ең үлкен қа те лі гі ңіз – Да-
ра лық үшін күреспей, сол Даралықтың кө лең ке сі нен қа ра-
дай үркуіңіз... Сіздің тұла бойыңызды үрей жайлаған. Ол – 
өзі ңіз ойлап тапқан үрей. 

Т а с ж а н . Үрей дедіңіз-ау... үрей... Бəлкім, біздерге же-
тіс пей ті ні осы сезім шығар... Қазір бес жасар баланы үр кі ту-
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ге, тіпті жасқандыруға əрекет жасаңызшы, өзіңізді қор қыт-
сын... 

В а й р а  (əзілге шаптыра). Бес жігітті бір-бір ұрып құ-
лат қан жігіттің осыншалық қорқақ екенін сезсемші... 

Т а с ж а н . Мен бұл жалғанда жалғыз-ақ нəрседен қор қа-
мын... Ол – өзім!

В а й р а . Сіздің рухани күйзелісіңізбен мен де ауыра бас-
тадым. (Орнынан тұрып). Жүріңіз, одан да суға шомылып, 
күйігімізді басалық. 

Т а с ж а н  (ол да тұрады). Шомылсақ – шомылайық. Бі-
рақ іштегі жалынды теңіз де баса алмайды ғой. 

Қыз бен жігіт сыртқы киімдерін шешіп тастап, теңізге қа-
рай жарыса жөнеледі. 

* * *

Теңіздің жағасы. Түн. Жағалауды сабалаған тол қын ның 
шуылы естіледі. Аспандағы ай, шүпірлеген жұлдыздар өз-
ге ше əдемі көрінеді. Біз теңіз жағасында үстіне ұлттық киім 
киіп, суға телміре қарап тұрған Ботаны байқаймыз. «Жел сіз 
түн де жарық ай» əнінің үні баяу əрі мұңлы естіледі. Қыз дың 
əр қимылын аңдып сүйсіне қараған Тасжанды көреміз. 

Т а с ж а н  (өз-өзіне). Тəңірім-ау, не деген сұлулық, не де-
ген ғажап бейне. Өңім бе, əлде түсім бе? Осы мен он то ғы-
зын шы ғасырдың ортасында жүрген жоқпын ба?

Б о т а  (теріс қараған қалпы). Мен сізді тосқанмын. 
(Оқыс үннен шошынған Тасжан отыра кетеді). Мен сізді 
қор қы тып алған секілдімін. Соншалықты құбыжықпын ба?

Т а с ж а н . Жо-жоқ, мен сізді сескендіріп алған се кіл ді-
мін. Адамның қуанғаны мен қорыққаны бірдей емес пе... 

Б о т а . Оныңыз рас. Бірақ біз бір-бірімізді жүз жылдан 
бері білеміз ғой. Сіз кеше де келгенсіз. 

Т а с ж а н  (таңғала). Оны қалай біліп қойдыңыз?
Б о т а . Домбыраны ұстап көріпсіз, ұйықтап жатқан же-

тім бота үркіп орнынан тұрып кеткен... содан соң үйден бө-
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тен адамның, əсіресе темекі тартатын адамның, иісі шы ғып 
тұр ды... 

Т а с ж а н . Ғажап екен!.. 
Б о т а . Жападан-жалғыз тұрған соң бəріне үйренеміз. 
Т а с ж а н  (жасқана жақындап). Маған осының бар лы-

ғы ертек-сынды. Қатты ұйықтап, содан ояна алмай түс əле-
мін де жүрген секілдімін. (Ойлана). Иə... түс əлемінде сая хат 
шек пе ге лі де талай уақыт өтіпті-ау... 

Қыз жалт қарағанда, оның от болып жанған көзіне қа рай 
алмаған жігіт бетін қолымен көлегейлей отыра кетеді. 

Б о т а . Ондай мең-зең сəт менде де болады. Айталық, 
мына сізді тым ертеден білетіндеймін, тіпті елегізіп тосып 
та жүр дім. Адамдардан қанша қашқанмен, əйтеуір бір күні 
сіз дің іздеп келетініңізді сезуші едім. Сіз үш күн бойы бал-
кон нан мені аңдыдыңыз. 

Т а с ж а н . Демек... мені көрген екенсіз ғой... 
Б о т а . Бірақ қарауға болмайтын еді. Биік үйлерден ба-

сым айналады. 
Т а с ж а н . Ендеше, сол биік үйлердің авторы мен. 
Б о т а . Бұл қала – менің құрдасым, мен туған жылы пай-

далана бастады. Кемеші келген соң қайықшы судан шы ғып, 
сонау қала сыртындағы қотыр тамды мекендеп қалдық. Ол 
қа ла дан енді бұдан былай маған да, мына үстімдегі киім де-
рі ме де, анау қорада жатқан ботаға да орын жоқ... Өйткені... 

Т а с ж а н  (сөзін бөліп). Неге, қалқам, олай ойламаңыз... 
Б о т а . Бір минут үндемей тұруға шыдамыңыз жете ме?.. 

Бай  қай мын, сіз де жалған сөйлеуді үйреніпсіз. Адам дар мен 
араласпағаныма жүз жыл өтсе де, əңгімелесе бастасам бол-
ды, жалығып кетемін. Өзгені ренжітпес үшін өтірік айтып 
тұратын секілді... (Жүрелеп отырған жігіттің ша шы нан 
сипап). Неге үндемейсіз... 

Т а с ж а н . Сіз маған жұмбақ адамсыз. 
Б о т а . Білемін. Жасыңызға қарамай, жасқаншақ екен-

сіз... Сезесіз бе, мынау теңізден балықтың иісі шығады ғой... 
(Паузадан соң). Атыраудың бетіне дауыл тұрған са йын осын-
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да келемін. Жел маған ата-анамның иісін, сəлемін жет кі зе ді. 
Олар... толқынға мініп аман-есен үйге оралатындай. Олар... 
осы түбекте түйе баққан. Қала салып, түйелерді басқа жақ-
қа айдап, көшіретін болған соң, қара мекендерін қимай қа-
лып қойған, ендігі қалған аз ғұмырына талшық етер кə сіп ті 
теңізден іздеген. Үш жыл бұрын, мен он жетіге тол ған да қара 
қайыққа мініп балық аулауға аттанып еді, қайтып оралмады. 
Толқын тек бос қайықты ғана жағалауға шығарып тастады, 
əне тамның түбінде қақсып жатыр, ал олар... əлі жоқ... Күн-
де кешке сарыла тосамын, сарғая күтемін, суға сүң гіп із дей-
мін. Жоқ! Өлдіге қимаймын. Əйтеуір бір күні ап пақ кемеге 
мі ніп, əн салып аман-есен елге оралатындай. Ме нің са ғы-
ны шым əке-шешемді жеті қат жер асты мен жеті қат көк-
тен де шығарып алады. Тірі екенін теңіздің өзі айтып жатыр 
емес пе, тыңдаңызшы. Анау арыстандай айбатты тол қын-
дар – əкемнің ашуы ғой күндіз соншалықты момақан жат-
ты, ол – айналайын анамның мейірімі! Тегінде Атырау осы 
еке уі нен – əкемнің мінезі мен анамның махаббатынан жа-
рал  ған... Кеше судың астында көп жүздім. Ата-анамнан бір 
хабар айтар ма деп, балықтардан сұрадым. Үндемейді... Сіз 
се  кіл  ді... Сіз мені зерттеуге келдіңіз бе, неге сөйлемейсіз... 

Т а с ж а н . Үндеме дедіңіз ғой... 
Б о т а . Əйтсе де, өзіңіз жайлы жалпылап айтып шық пай-

сыз ба?
Т а с ж а н . Мен дүниеден жалыққан адаммын, қа те ле се-

қателесе қайта жаратылған адаммын. 
Б о т а . Рас, тағдырыңыз сан-сапалақ екенін сезгенмін. 

Көп күресіп, бірде жығып, бірде жығылып əбден қал жы ра-
ған сыз. Бірақ кіммен күресіп жүргеніңізді өзіңіз де біл мей-
сіз. Сіз, бұл заманда белдесіп күрескендер емес, сол кү ре сіп 
жүргендердің қызығына қарағандар жеңіске жетерін са на ға 
салып көрдіңіз бе? Ал, мен болсам, өмірімді бастамай жа-
тып, аяқтайын деп отырмын. 

Т а с ж а н  (шошына). Қалайша?!
Б о т а  (жүрелей отырып, мұңмен). Жанымда кө ген деу-

лі жатқан жазылмас сырқат бар. Қан түйіршіктерінің қы зы-
лы мен ағы шайқаса, шайқаса аяғы жеңе бастаған. Міне, үш 
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жыл болды өзгенің қанын қабылдап жер басып жүрмін. Ан-
да-санда ағайым келіп, халімді біліп кетеді. Ағайым əке ме 
тарт па ған, өте қатал адам. Осы үйде інген бар еді, ботасы 
аяқ та нып, шөп жеуге шамасы жеткен соң сатып, үй ле рі не 
мебель алды. Осылайша, қос жетім бота бір үйде тұрып жа-
тырмыз. Қашанғы шыдар дейсіз... Мен баяғыда өліп қа лар 
едім, көк теңізге балық аулауға кеткен əке-шешемді тосып 
жүр мін... Əйтеуір бір күні «Ақ бота» деп, судан шы ға ры на 
се не мін... (Жігітті құшақтап). Оралуы мүмкін ғой, аға, ай-
ты ңыз шы, жарымжан қыз, жетім ботаны тастап мүл дем жо-
ға лып кетуі мүмкін емес қой!

Т а с ж а н . Мүмкін емес, айналайын!
Б о т а  (Тасжанның тамырын ұстап). Сіз де ауырасыз, 

аға. Бірақ көп жасайсыз. О дүниеге аттанар адам тым-тым 
арманшыл келеді. Айталық, мен... Теңіздің бетімен ботамды 
жетелеп, жаяу жүрсем деп қиялдаймын. Айтыңызшы, аға, 
мүм кін ғой! 

Т а с ж а н . Мүмкін, айналайын, мүмкін емес нəрсе жоқ. 
Б о т а . Менің ауруымды дəрігерлер емдеп жаза алмасын 

білемін. 
Т а с ж а н . Неге? Сауыққан адамдар бар. 
Б о т а . Мені жұбату үшін əншейін айтып отырсыз. Сіз 

бі ле сіз бе, басқа кісілердің қанын құя берсе, адамның мі нез-
құл қы өзгере бастайды, сөйтіп өз болмысыңызды жо ғал та-
сыз да, анау сіз ойлап тапқан қаланың түрін көріп, сан да ған 
халқына айналасыз. Ал, менің оларға ұқсап, со лар дың бірі 
болып өмір сүргім келмейді, сондықтан да бұдан былай қан 
сорғанды қоямын. (Жылайды). Жо-жоқ, мен оларға ұқ са ғым 
келмейді... (Жігіттің бауырына тығылып). Аға! Аты ңыз-
ды да білмеймін... Аға, сіз ойлап тапқан қала мені Маң ғыс-
тау дың маң даласынан қуып келе жатып, теңізден сес ке ніп, 
се ре йіп-серейіп қатып қалған... кірпіш пен тастан жа рал ған 
алып адамдар секілді. Қорқынышты... Қорқынышты... Мен 
сіз ден қорқамын, аға! 

Т а с ж а н  (қыздың қос өрім шашынан сипап). Сізге рен-
жуге болмайды ғой, Бота. 



362

Б о т а  (көзінің жасын сүртіп). Кешіріңіз, өзімді сəл де 
болса түсінетін адам болған соң... босағаным шығар... 

Осы кезде бұларға қарап тұрған Дүрбілі еркекті көреміз. 

Д ү р б і л і  е р к е к . Мұныңыз ұят, азамат. Гос ти ни ца-
да ғы қыз-қырқынды тауысып, енді ауру қызға ауыс ты ңыз 
ба? Əкесіндей емессіз бе?

Б о т а  (орнынан атып тұрып). «Ауырады» деген сө зі ңіз-
ді қойыңызшы, көке! Мен баяғыда жазылып кеткенмін!

Д ү р б і л і  е р к е к . Ендеше, жұмысқа тұр. Еңбек ет, 
өзің ді-өзің асыра. Жұрт қатарлы өмір сүр. 

Б о т а . Айтпағыңыз менің арам тамақтығым екен ғой. 
Енді екі күннен соң, сіз айтқан ақылдың бəрін орындай-
мын... (Кекете). Жұрт қатарлы өмір сүремін... Тек бүгін маза 
бе рі ңіз ші. 

Өңі бұзылып, еріндері дірілдеп кетеді. 

Д ү р б і л і  е р к е к  (жігітке). Жүріңіз, құрдас, қа ла-
мыз ға қайталық. Бұл жерге екеуміз сыя алмаймыз. Комфор-
ты жоқ... Сен алға оз... Мен соңыңнан еремін, əйтпесе, кері 
бұ ры лып кетуің мүмкін. 

Тасжан қызға қимай жалтақтай қараған күйі Дүрбілі ер-
кек тің алдына түседі. 

Т а с ж а н  (өз-өзіне). Жүрегін май басқан, қатты жүр-
мей тін, қарап тұрмайтын дүрбісі бар, осындай санасы сар-
тап адам мені өмір бойы өкшелей қуып келеді емес пе. Ер 
еке нің ді білейін, тоғышарлықтан қашып құтылып көр... На-
ғыз каратэ қолданатын тип екен... Бізде жалғыз-ақ қателік 
бар – кім ді ұратынымызды білмейміз. Сондықтан да жа зық-
сыз жандар жапа шегеді... 
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Алтыншы көрініс

Жарық жанғанда Тасжан Вайраның бөлмесінде отыр ға-
нын көреміз. Шағын дастарқан жасалған. Вайра өте əдемі 
киін ген. Көңілді. 

В а й р а . Сіз кеше кешке көрінбей кеттіңіз?.. 
Т а с ж а н . Ертектің соңынан еріп кеттім... 
В а й р а . Шындықты жасырудың жалғыз əдісі – əзілге 

бұру. 
Т а с ж а н  (шампан алып, екі бокалға құяды). Сонымен 

сіз аттанатын болдыңыз. 
В а й р а  (күліп). Иə, аттанатын болдық. 

Тасжанға бутерброд ұсынады. 

Т а с ж а н . Рақмет. Осыншалық мол тамақты қайдан тап-
ты ңыз. Аэропортқа дейін шығарып салайын. 

В а й р а . Қам жемеңіз, өзім-ақ кете беремін ғой. Такси 
ша қыр тып қойғанмын. 

Т а с ж а н . Ал, жолыңыз болсын, Вайра. Самолетіңіз же-
ңіл ұшып, жайлы қонсын. 

В а й р а . Рақмет. Түбі, бір қайтатын шығарсыз, өзіңізге 
де ақ сапар тілеймін. (Аса бір толқумен). Үш-төрт-ақ күн де 
Сіз ге осыншалық үйреніп кеткеніме қайранмын. Қи ма сым-
мен қимай қоштасқалы отырғандаймын. Сіз маған өте ұнай-
сыз. 

Т а с ж а н  (қыздың қолын ұстап). Сіз де... үш ғасырлық 
əсер қалдырдыңыз... Бірақ осының өзі стереотипті сезімдер 
мен электромузыкалық еліктеулер емес пе екен. 

В а й р а  (қолын босатып алып, шегіне отырады). Тым 
бол ма ған да, ендігі еншімізге қалған екі-үш сағаттың шыр-
қын бұзбайықшы. Сіз «махаббат» деген ұлы ұғымды бая ғы-
да жерлеген екенсіз, оны сезіп үлгердім. Жоқ дегенде, дос-
тық тың жібек жібін үзбесеңізші... өтінемін... 

Т а с ж а н . Махаббат дегеніміз – айрылысу деп еді бая-
ғы да бір қыз. Ал, қазақ одан да жақсы айтқан: «Шын ғашық 
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бұл дүниеде қосылмайды», – деген. Қандай терең сөз. Сезім 
де ге ні міз – адамзатқа ғана тəн қасиет, амал не, айнығыш. Бү-
гін де біз сыйластықты, үйренісуді, үлгілі семья құруды ма-
хаббат атты киелі сезіммен шатастырып жүрміз. Тəңірім-ау, 
не ауыз əдебиеті, не əлем əдебиеті бірде-бір ғашықты бір-бі-
рі не қоспаған ғой. Неге? Өйткені олар «аһ» ұрып қо сыл ған-
дар дың арпылдасып айырылысып кетерін білген. 

В а й р а  (көзінде жас бар). Мен сізден қорқа бастадым... 
Т а с ж а н  (есін жинағандай). Кешіріңіз. Технократиялық 

сана не айтқызбайды. Енді сізді ғана тыңдаймын. 
В а й р а . Олай болса, құлақ салыңыз... Сіз маған өте 

ұнай сыз, сондықтан да ұнамайсыз. Сондықтан да ко ман ди-
ров кам ның күні бітпесе де, ертерек ұшқалы отырмын. Жақ-
сы көрген адамның жанында ұзақ болу – қауіпті, тамаша 
əсе рің ді бүлдіріп аласың. Жалпы, сізді қанша сүй ге нім мен, 
бо ла шақ өмірді бірге өткізу мүмкін емес, өйткені сіз дің жа-
ны ңыз қалап алған жарыңыз бар. Ол – жалғыздық. 

Т а с ж а н . Міне-міне, менің философиямды мойындай 
бастадыңыз. 

В а й р а  (сəл ашумен). Сөзді бөлмеңізші... Бұдан былай 
үй лен бей сіз-ау, деп ойлаймын. У вас есть какая-та магичес-
кая сила. (Ернін тістелеп). Мен сізді құрметтеген са йын 
аяй мын. (Жігіт темекісін құмарлана сорып, үндемей оты-
рады). Келіңіз, сіздің Даралығыңыз үшін алып қоялық. Мəң-
гі лік ті, Махаббатты артынан көре жатармыз. 

Т а с ж а н . Рақмет, сіздің де... бірақ мен махаббатты тірі 
күйінде көрдім... 

В а й р а  (күліп). Қашан? Қайдан?
Т а с ж а н . Теңіз жағасынан. 
В а й р а  (əуестене). Қай теңіздің?
Т а с ж а н . Атыраудың... Əрине, Балтық теңізі де ұнай ды 

маған... Əсіресе, електен өткізгендей құмы мен янтары... 
В а й р а . Тұрақсызсыз-ау, Тасик. Теңіз жағалауға қо қыс-

ты ғана емес, асылын да лақтырып тастайды. Ол да бір өмір 
тол қы ны секілді. Біздің мақсат – салындылармен бірге жа ға-
лау ға шығып қалмау. 
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Т а с ж а н . Абай деген атамыз: «Дүниеге шалқар көл, за-
мана соққан жел, алдыңғы толқын – ағалар, соңғы толқын – 
іні лер, кезекпенен өлілер, баяғыдай көрінер», – деп баяғыда 
айтып тастаған. 

В а й р а . Керемет екен. Бұдан артық ой айтам деу бе кер-
шіл дік шығар. 

Т а с ж а н . Өмірде ешкім жаңалық аша алмайды, бар 
бол ға ны айтылған шындықты қайталайды. Америкалық жа-
зушы Тэртон Уайлдер: «Я не новатор, а раскапыватель забы-
тых ценностей», – деп мойындаған екен. Гəп сол бұрыннан 
бар нəрсені қайтып, қалай пайдалануда болып тұр-ау. Да ра-
лық пен Мəңгілік ұғымы да осыдан өрбиді. 

В а й р а . Сіз тағы да өзіңіздің ауруыңызды айта бас та-
ды ңыз. Біле білсеңіз, адамзаттың өзі де мəңгілік емес, біз дің 
космонавтармен бірге летающая тарелка қатар ұша бас та ған 
мезгілде ұсақ-түйекке несіне басымызды қатырамыз. Ке лі-
ңіз, одан да мықтап тұрып билейік. (Магнитофонды іске қо-
са ды. Осы замандық би басталады). Сізбен та ныс қа ным нан 
гөрі айырылсқаным қымбат мен үшін. Түбінде бір қай та жо-
лы ғар мыз. 

Т а с ж а н  (қызды аймалап). Мен де сондай сенімдемін. 
Қос сызық бір-бірімен қиылыспаған, əрқашанда қатар, жа ға-
ла са созылады кеңістікке. 

В а й р а  (балқып). Мен сізге ризамын. Сүйемін сізді... 
Т а с ж а н  (аймалай төсекке ыңғайлап). Егер сіз се кіл-

ді əдемі қыздар болмаса, əлемнің əйнегі баяғыда быт-шыты 
шы  ғар еді. 

Жарық бірте-бірте сөне береді. Екеуі сыбырласып жатыр. 
Жұлдызды аспаннан Аспан-Қыздың үңіле қарап тұр ға нын 
байқаймыз. 

В а й р а  (орнынан атып тұрып). Тəңірім-ау, анау не?! 
Кім төбемізден төніп тұрған?

Т а с ж а н  (шалқасынан жатқан қалпы). Ол – адам зат-
тың ұяты біздерге қарап тұрған. Жер көктегілер үшін құ-
мырс қа ның илеуі. Əлі-ақ табанымен таптай салады. 
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В а й р а  (үсті-басын түзеп). Сіз... сіз... шынында да, 
тас тан жаратылған жан екенсіз. 

Т а с ж а н . Мен... тағы да оңбай қателестім. Бірақ бұл 
ме нің ғана қателігім емес, уақыттың бұйрығы... Мен орын-
даушы ғана... мен мұрнын тескен тайлақпын. (Айғайлап). 
Жетеле уақыт, жетеле, ессіз ердім соңыңнан. 

Жетінші көрініс

Ботаның үйі. Жұпыны жиналған. Домбыра шертіп Бота 
отырады. Үстінде қазақ қыздарының ұлттық киімі. Тасжан 
кіреді. 

Б о т а . Төрлетіңіз, аға. Танымай қалдыңыз ба? Шешем 
тіккен киімдерді киіп, бой жасап тұрғаным ғой, қалай жара-
са ма?

Т а с ж а н . Тотыдайсыз... тіл жетпейді. 
Б о т а . Баяғы өткен заманда бəріміз де осындай едік қой. 

Əкемдер бүгін де келмеді. Ертең өзім іздеп шығамын... Жаяу. 
Т а с ж а н  (өз-өзіне). Қалайша, судың бетімен қалай ғана 

жаяу жүре алады... тағы да ақылымнан алжаса бастаған шы-
ғар мын... 

Б о т а . Мен бүгінгі түнімді сізге арнаймын, аға. Мен сіз-
ге қазір өмірде бола бермейтін, тіпті ешкім сенбейтін ұсы-
ныс айтайын деп тұрмын. (Қыз стол үстіндегі су тол ты-
рыл ған тостағанды қолына алады). Мен сізге тұрмысқа 
шы ға мын, таңданбаңыз да шошынбаңыз... Неке суы дайын. 
Таң ға жуық кетесіз бұл жерден мен жалғыз қаламын. Мəң-
гі лік ке аттанамын. Жалынып та, жалбарынып та өті не-
рім – бұл неке суын шын жүрегіңізбен, адал ниетіңізбен се-
ніп ішіңіз, əрі бұдан соң мені ойламаңыз, мүлдем ұмы ты ңыз, 
ешкімге, ешқашан да тіс жарып айтпайсыз. Егер жү ре гі ңіз-
де титімдей таза жер қалса, менің бейнемді сонда сақ тар-
сыз... Ес-ақылыңызды жинап, маған жақындаңыз. (Тасжан 
тірсегі дірілдеп жақындайды. Қыз неке суынан бір ұрт тап 
жігітке ұсынады. Ол да ұрттайды). О дүниеде сіз дік пін, 
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сіздің он екіде бір гүлі ашылмаған адал жарыңызбын, аға... 
Екі көзімнен, содан соң маңдайымнан өбіңіз. 

Қыз жанарын жұмып, бетін тосады. Тасжан ақырын сү-
йеді. 

Т а с ж а н  (өз-өзіне). Беті қандай суық еді... 
Б о т а  (домбыраны алып). Енді мен сізге өзім шы ғар ған 

күйді ойнап берейін. «Жетім бота» деп аталады (Күй шер те-
ді. Аяқтала берген кезде домбыраның ішегі үзіліп ке те ді). 
Менің алғашқы да ақырғы жарым болдыңыз. Бірақ мен сіз ге 
тəнімді көрсете алмаймын... сыртқа шығуға жол таба алмай 
жанталасқан қан терімді теңбілдеп жіберген... Сон дық тан да 
рухани жарым болып қаласыз... Сіз бен біздің екі ортамыз-
да алынбас қамал – бетон қорған бар. Одан екеуміз де аттай 
алмаймыз... (Тасжанның көзін сипап). Тасжан аға, кө зі ңіз де 
жас бар ғой... (Жігіт қыздың бауырына тығылып өк сіп-өксіп 
жылайды). Таң шапақтанды, қайтыңыз, аға. Бұдан былай 
кү рес кен ді де, күрсінгенді де қойып, өмірдің бетіне тура қа-
ра ңыз. Мен сіздің тілеуді екі дүниеде де тілермін. Соң ғы рет 
сүйіңіз. Қоштасалық. 

Ботаның толқыған теңізді бетке алып, мұңлы му зы ка ның 
əуенімен кетіп бара жатқан бейнесін байқаймыз. Бо та ның 
алдынан қолдарына бір-бір шырақ ұстаған көк көй лек ті мұң-
лық қыздар қарсы алады. 

Т а с ж а н  (жан айқайымен). Батады-ау, қазір суға батып 
тұн шы ғып өледі-ау!

Көктен Аспан-Қыз пайда болады. 

А с п а н - Қ ы з . Телегей-теңіз өз қызын ешқашанда суға 
батырмайды. Суға бататындар – күнəға батқандар. Теңіз де-
ге ні міз – арманда аттанған қыздардың көз жасы... Жат солай 
жер бауырлап. 
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Жоғалады. 

Т а с ж а н  (жанталаса). Мен жер бауырлаған тас ба қа-
мын – зиянсызбын əрі ешкімге пайдасызбын, сондықтан 
өлім атты өнерді жасау қолымнан келмейді. Мен – өмірге де, 
өлім ге де дайын емеспін. Жолдастар-ау, біздер тас ба қа мыз. 
Түк ке керегі жоқ бармақтай басымызды аман сақ тау үшін тас 
немесе темір сауыт киіп, жер бауырлаймыз. Қан дай сорлы-
мыз! Осының бəріне кім кінəлі? Неге? Мен емес, сен емес, 
ол да емес – ешкім де емес... Ұшығы мен түйіншегі жоқ дөп-
дөңгелек дүние: қай жерден кіруге болады, қай жерден үзу ге 
болады, қай жерінен шығуға болады, мықты еке нің ді бі ле-
йін тауып көрші... Мен тым ерте туылдым: ал Бота өте кеш 
жаратылған, оның нəп-нəзік жаны иін-тіресе итермелескен, 
телефонмен атысқан өсек-өмірге көндіге алмаған. Рухани 
пəктігін біз, организмін техносфера улаған. Ол – бе тон ға 
еккен гүл секілді. Теңіз-ананың төсінде еркін жүзе бер, ай-
налайын Ақбота... Мен аналарға – өзім секілді... тас-с-жан-
ды-лар-ға қосылайын. (Көрермендерге қарсы жүріп ке ліп 
тоқтайды). Табиғат пен цивилизацияның арасындағы мəң-
гі лік шайқастың сақшы қызынан айрылдық, ағайын. Енді не 
болар екен, енді не болар екен?!

Осы кезде Аспан-Қыз көрінеді. 

А с п а н - Қ ы з . Монданақтай жер шарын мəңгілік ма-
хаббат, оның өзінде Сіздерге əзірше беймəлім Аспан-Қыз-
дың дара махаббаты ғана сақтай алады. Ал, ол ғарыштың, 
əй те уір, бір түкпірінде самғап ұшып жүр. 

Аспан-Қызын көздей атылған ракетаның от шаша, жер-
көк ті дүр сілкіндірген үнін естиміз. 

Фараби атындағы творчество үйі, 1985 жыл, февраль. 

Шымылдық



369

ЕКІ ƏЙЕЛДІҢ ƏҢГІМЕСІ

(Бір актілі пьеса)

Қ а т ы н а с у ш ы л а р

К ү л и я
К ү л п ə ш
М е н
Е р к е к т і ң  д а у с ы

Бірінші көрініс

Қазақша жиналған үй. Төрге төселген сырмалы сыр мақ-
тың үстінде əңгімелесіп Күлия мен Күлпəш отырады. Əр-
қай сы сы ның қолында насыбай сауыт-шақша. Диванда газет 
оқып Мен жатырмын. 

К ү л и я . ...Уызынан жарып тумаған соң, несін ай та сың, 
Күлпəш. Бұл заманда кімді-кім тыңдағандай, кімге-кім опа 
бергендей... бəрінікі – өзім білем, мен атайын – сен тұр... 

К ү л п ə ш . Рас айтасың... Еңбегіміз сол итке бір кі сі дей-
ақ сіңіп еді, енді, міне, сəлемге де сараңдық жасап отыр. Ана 
жылы үлкен ұлы қатын алғанда, ту қойымыз бен жүз сом 
ақшаны... 

К ү л и я  (сөзін бөліп). ...бөлек шыққанда сырмалап тік-
кен сырмағыңды қолтығыңа қысып барғаныңды білем. Қай-
ра-а-ан көз майың... 

К ү л п ə ш . Е-е, соны айтсаңшы. Былтыр арғы беттен... 
К ү л и я  (сөзін боліп). ...Құдалары келгенде, бір ма лың-

ды сойып, бас-басына жағалы киім-кит кигіздің. 
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К ү л п ə ш . Е-е, соны айтсаңшы. Осыдан он күн бұрын 
со ғым басына шақырдым... 

Күлия оның сөзін бөліп, киіп əкетеді. 

К ү л и я . ...Асыңды ішіп, табағыңды теуіп... 
К ү л п ə ш  (сасқалақтай). Сөзге қонақ бер, Күлия!
К ү л и я . ...Шақырғаның бар болсын, іші кепкенше ішіп, 

ұлыңмен төбелесіпті ғой. 
К ү л п ə ш . Е-е, сонысы ұят болды, сорың құр ғыр лар-

дың. Содан алдыңғы күні келіп, «апалап», монтанысып... 
К ү л и я  (сөзін бөліп). ...Мүлəйімсіп, алдап-сулап бір 

жар ты арағыңды ішіп кетіпті ғой. 
К ү л п ə ш . Біздің үйде не болғанын ары қарай сен айта 

бересің-ау деймін. 
К ү л и я . Ал, қойдым ендеше... (Пауза. Екеуі де біраз үн-

сіз отырып қалады. Содан соң екеуінің үні бірдей шығады). 
Ей, Күлпəш. 

К ү л п ə ш . Ей, Күлия. 
К ү л и я . Ей, тұра тұршы. 
К ү л п ə ш . Ей, қоя тұршы. 
Е р к е к т і ң  д а у с ы . Жағаласпай кезектесіп сөй ле сең-

дер ші. 

Екі əйел төргі бөлмеге аңтарыла қарап, жым болады. 

К ү л и я  (сыбырлай). Күлпəш-ау, сен не білдің, қара ше-
лектен айрылып қара басып отырмын ғой. Тапа-тал түс те 
үйге ұры түсті деген не сұмдық. 

К ү л п ə ш  (құлағын тақап). Қойшы-ей, рас па? Кү ле-
кем-ау, сенің шелегің... Əлгі он летрлік... монғолдан мал ай-
да ған дар түсіріп алып, сен тауып алған... түбінің тесігі де 
жоқ еді-ау. Əне... біреудікі біреуге бұйырған деген сол. 

К ү л и я  (шытынай). Есің ауысып отыр ма, немене... 
Мон ғо лия дан маған шелек беріп жіберіп пе... Күй дір ме сең 
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отыра алмайтын əдет қыз кезіңде бар еді... Алдыңғы жылы 
шалым сатып əкеп берген... əдірем қал... 

К ү л п ə ш . Шабыңа от түскендей ашуландың ғой... қой 
кермалдаса бермейік, баладан ұятты... (Маған). Балам... не-
мене аспанға тағы да адамдар ұшып па?

М е н . Ұшыпты, апа, үшеуі бірдей ұшыпты. 
К ү л п ə ш . Ұшсын. Қайтып қона алса, ұша білгенге не 

жетсін... Жер бауырлап біз-ақ жүрейік. 
К ү л и я . «Қанатыңмен ұшқанда құйрығыңды ұмытпа» 

деуші еді бұрынғылар. 
К ү л п ə ш  (қиялдай). Шіркін-ай, біреулер айға барып 

қайт ты деп еді, темекісі қандай екен?.. 
К ү л и я . Айда темекі өсуші ме еді, сен кемпір де қай-

да ғы ны айтасың. Одан да шақшаңды бері таста (мұр ны на 
насыбай иіскеп) насыбайың тəуір екен, Өскеменнің те ме кі сі 
ме? 

К ү л п ə ш . Жоқ-а-а, Құдай! Ол жақтан əкеліп берер кі-
мім бар, əдейі күйдірейін деп айтасың-ау, Күлия. Сенің ба ла-
ла рың секілді оқып жетіп кеткен жоқ, саңырау құр секілді үй 
маңайынан ұзай алмай жүр. Маңдайға басқан бір бала, одан 
көп табуға байың соғыста өлген, елден ұят... Өз шақ шаң ды 
бері тасташы... Күлі аршанікі ме? 

К ү л и я . Күлпəш-ай, біздің шал таудан арша əкеліп бе-
ру ші ме еді, талдың күлі... 

Екеуі де өз шақшаларын қалталарына тез сала қояды. 

К ү л п ə ш . Құмалағыңды əкелші... шелегің табылар. 
(Кү лия құмалақ тауып əкеледі. Күлпəш үшке бөліп аша бас-
тайды). Қолды болған шелегің тым алысқа ұзамаған... 

К ү л и я . Ұзамағаны қалай, өзім ұрлап алыппын ба?
К ү л п ə ш . Сабыр... сабыр сақта. Осы көшенің бойын-

да... бос тұрған жоқ, ішінде бір нəрсе бар... қысылады, үйге 
қайт қы сы келеді... бірақ біразға дейін дəм тартпайды. Міне, 
бай қай сың ба, алды тұйық, арты ор, бұл үйдің бо са ға сын да 
емес... 
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К ү л и я . Бұл үйдің босағасында емес екенін өзім де бі-
ле мін, маған сен қай үйдің босағасында екенін айт. 

К ү л п ə ш  (құмалақты жинастырып). Қызықсың-ей, 
құ ма лақ жарықтық милисия дейсің бе, ұрыңды ұстап бе ре-
тін... тұспалдап қана сөйлейді. (Сəлден соң). Ойбу Кү лəш, 
мен осы үйге неге келіп едім осы?

К ү л и я . Неге келгеніңді сұраған күнім бар ма еді. 
К ү л п ə ш . Е-е, есіме жаңа түсті. Бұл ауылда бір «Мə-

шə би нə» деген пəле шығыпты. Жемге қосып қойға беретін 
дəрі екен. Оны жеген қойдың ішіндегі құрты өліп, тез се мі-
ре ді екен. Аз-аздан шым-шымдап бермесе қой түгіл ірі қара, 
тіпті адамның өзі көзі алақтап сеспей қатады екен. Тоқа шал 
Балтабаймен ұрсысып қалған екен... қаздың барлық балапа-
ны серейіп-серейіп қырылып жатыр дейді. Қаскүнем Тоқа, 
қайдан алғанын кім білсін, жемге қосып балапанға мə шə би-
нə себе қойыпты. 

К ү л и я . Обал-ай, обал-ай!
К ү л п ə ш . Түк те обал-сұбабы жоқ, Балтабайдың өзі де 

оңбаған, қышынып тыныш жүрмейді. Осыдан бір жыл бұ рын 
Тоқаға ескі шанасын берген екен, биыл қайтадан алып қо йып-
ты. Оңбай алданған Тоқа... амал жоқ, қаскүнемдікке бар ған. 

К ү л и я . Балапандардың жазығы не? 
К ү л п ə ш . Ашуланған адам не істемейді. Балапанға 

сеппегенде, Балтабайдың балаларына бере ме? (Диванда га-
зет оқып жатқан маған жалтақтай қарайды). Құ ла ғың ды 
жақындатшы, Күлия... Сенің қайның ветвраш қой. «Мə шə-
би нə нің» бəрі соның қолында көрінеді. Көрші-қо лаң, ауыл-
ай мақ пен ұрыспай, ырылдаспай отыра аламыз ба... «Сақ тық-
та – қорлық жоқ» деген... Қайныңнан кішкене «мə шə би нə» 
сұ рап ал, ешкімге көрсетпей бөліп алайық, шəй деспей оты-
ра аламыз ба, қазақпыз ғой... 

К ү л и я . Əй, ол жынды қайным тас кескір сараң еді, бе-
рер дейсің бе. 

К ү л п ə ш . Үйбай-ау, бір жарты арақ берсең – бір жə ші-
гін əкеліп тастар. 

К ү л и я . Күні ертең насыбай аттырмай қойсам, өзіме... 
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К ү л п ə ш  (шошына). Қойшы əрі, қайдағыны айтпай, са-
ған қас қылғанша, өзім езіп іше салмаймын ба... 

К ү л и я . Дегенмен, қорқамын сол пəлеңнен. 
К ү л п ə ш  (иіскеленіп). Үйіңнен жас еттің иісі шығады 

ғой... 
К ү л и я  (қызарақтап). Қайдағы?.. Кеше кешке құ да ла-

ры мыз бір тоқтысын сойып қонаққа шақырған. Соның иісі 
шы ғар бүгін шығып жатқан. 

К ү л п ə ш . Қулығыңа құрық бойламайды, Күлия!
К ү л и я . Сенің де айлаңды қырық есек көтере алмас! 
Е р к е к т і ң  д а у с ы . Қойыңдар. Əйтпесе, екеуіңді ат-

тың бауырына алып шықпыртармын... 

Екінші көрініс

Сахнаның бір түкпірінен құстай ұшып Күлпəш келе жа-
тады. Қолтығына қысқан ыдыс бар. Есіктен кірген бойда: 
«Алла, алла, белім», – деп, ирелеңдей зарланады. Жай ба ра-
қат шай ішіп отырған Күлия да, «Алла-алла, басым», – деп 
өп-өтірік ауыра қалады. 

К ү л п ə ш . Саумысың, Күлия? (Ыңылдап, жа рам сақ та-
на). Сен де ауырып қалғансың ба?.. 

К ү л и я  (мазасыз кейіпте). Менің ауырмай отырған кү-
нім ді көріп пе едің, Күлпəш... Бір үйдегі бір кісі болған соң 
сүй ре ті ліп тұрасың, əйтеуір. Оһ, аллам-ай... 

К ү л п ə ш . Мен де сол, əйтеуір, өлмеген соң ба ла лар ға 
бас-көз болып жүрген. Екі күн болды белден шо йы рыл ға-
лы... 

К ү л и я . Үш күннен бері менің де басымның са қи на сы 
ұс тап, жарықтық енем басымнан қан алып беруші еді ғой. 
Сол кісі қайтқаннан бері, қаным таси береді. Құ дай біледі, 
енем тіріліп келіп лоңқа төңкерсе, бір шелек қан шығар 
еді. 

К ү л п ə ш . Иə, ол кісінің қандауыры тиіп, лоңқасы төң-
ке ріл ме ген адам қалмап еді-ау... Уһ! (Тізесін уқалап). Мен де 
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же ті сіп жүргенім жоқ. Қайтейін, Күлия қайтейін, бес күн нен 
бері екі тізем қақсайды. 

К ү л и я . Он күннен бері менің оң иығым шағатын бо-
лып жүр. Құдай-ау, піскілеп, сұққылағанда, қырық жыл ғың-
ды қозғайды. 

К ү л п ə ш  (сөзін бөліп). Бір ай болды екі аяғымды ке мі-
ріп жатыр-ау, жеп жатыр... түнде тіпті қытырлағанын ес ти-
мін... 

К ү л и я . Сен оны айтасың, былтырдан бері, құданың құ-
ді реті, екі көзім бұлдырап көрмейтінді шығарды. Өстіп жү-
ріп су қараңғы соқыр болып... (Күлпəшқа ежірейе қарап). 
Ой, алла-ай... мына отырған сен екеу болып кеттің... 

К ү л п ə ш . Қойшы-ей, қайдағыны айтып, онсыз да жа-
рыл ға лы тұрған жүрегімді шошытпай. Кей күні менің де екі 
құ ла ғым тарс бітіп қалады. 

К ү л и я . Əй, қатын, тұла бойың тұнған ауру, қалай тірі 
жүрсің?

К ү л п ə ш . Өзім де аң-таңмын... Сенің тірі отыр ға ны ңа... 
К ү л и я . Қой, Күлпəш, сау басымызға сақина тіле ме йік. 

Баяғыдай қалған балгерлігің бар еді, тамырымды ұс ташы. 

Сол қолын Күлпəшқа ұсынады. 

К ү л п ə ш  (оның тамырын ұстап). Көктемнен қалған 
жел-құз бар, қолыңнан садақа, нияз беріп, тілеу тілейсің-ау 
деймін. 

К ү л и я  (қолын оқыс жұлып алып). Əдірем қал! Іріген 
ауыздан шіріген сөз шығады деп, көктемде көтеріліп ауы-
рып, жын қағып па? Бармайтын жер, баспайтын тауың жоқ, 
мына сенің ішің толған жын-шайтан, білдің бе? О несі-ей... 

К ү л п ə ш . Ой, албасты! Аптыққаның не осынша. «Ба-
бамызда бақсылық бар еді, сол маған қонайын деп жүр 
ме», – деп тісің тісіңе тимей сақылдап ауырғаныңда мен 
ұшық та мап па едім. Енді келіп... 

Е р к е к т і ң  д а у с ы . Қойыңдар! Əйтпесе, екеуіңді 
бір дей осы үйден қуып шығамын. 
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Əйелдер жым болады. Пауза. 

К ү л п ə ш . Е-е, құрбым-ай (күрсініп) шалың бар сен 
осындай қырық құрақсың... Отыз жылдан бері жесір біздің 
не жанымыз шыдап жүр десеңші. Қыбырлап жүрген ғой əй-
те уір, өлейін десе, қол тимей... Е-е... 

Күлəш сықсыңдап жылайды. 

К ү л и я . Қой, Күлпəш, айдың-күннің аманында жаман 
ырым бастама. Бойында шыбын жаны бар демесең, біздің 
үй дің иесі ауырады ғой, қатты ауырады. Трудовой өтіп кетсе 
керек. (Мен жаққа бұрылып). Əй, ұлым, төргі үйдің есігін 
жаба салшы, əкеңнің көзі ілініп кетті-ау деймін. Байғұс «ас-
қа за ным» деп, түні бойы көз ілген жоқ. 

Мен есікті жауып, орныма қайта жантайдым. 

К ү л п ə ш  (өз-өзіне). Соқ өтірікті, жүзіқара. Шалың 
түн ортасында менің есігімді қағып еді... (Естірте). Е, 
есік  ті жап  қа  ның дұрыс болды. Ұйқысы шала шығар дем 
алсын. (Кү лия ға). Əй, албасты басып отыр ма, ұлыңа шай 
құй   саңшы. 

К ү л и я . Күзден бері осы жаңғалақтық пайда болды. Қа-
зір қойғанымды, қазір ұмытамын. 

К ү л п ə ш . Мен де ұмытшақпын-ей... Əнеу күні Шə кең-
дер ді кі ет асқан екен, барайын деп тұрып, қара басып ұйық-
тап қалыппын. 

К ү л и я . Кеше соғым сойған күнге дейін тісіміздің суын 
сорып отырамыз ба деп, қара ешкіні бақыртып, алып соқ тық. 
Ей, аллау десеңші, іш майын далаға ұмытып кетіп, се нің ала 
мойнағың жеп кетіпті. 

К ү л п ə ш  (шоршып тұрып). Не дейді! Айттым ғой, 
ке йін гі кезде ақыл-естен айрылып жүрмін деп. Айта сал-
ған ды да білмейсің. Тіпті түтіндерің қоңырсымап еді, сен 
де са раң да нып, қуланып барасың-ау. Қызғанғаның қызыл 
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итке жем болды деген сол. Омыраулы қатынмын, емшегім 
іседі-ау... 

М е н . Қызыл итке емес, ала мойнаққа жем болды. 
К ү л и я  (маған). Тыныш жат. (Күлпəшқа). Емшегің ісе-

тін дей буың бұрқырап жас босанып отыр ма ең? Төсің тан-
дыр, етің шандыр болып қалғалы қашан?

К ү л п ə ш . Тағы да жатқан жыланның құйрығын бас-
тың-ау, ойбай. Шандырлығымды шалыңнан сұра... 

Е р к е к т і ң  д а у с ы . Қойыңдар! Əйтпесе, екеуіңді 
бір дей... 

К ү л и я . Алла, басым!
К ү л п ə ш . Алла, белім!
М е н . Хи-хи-хи. (Күлемін). 
К ү л п ə ш . Ойбу, көп отырып қалыппын-ау. (Маған). Са-

ғат қанша болды, балам?
М е н . Он бірден кетті. Сіз тоғызда келгенсіз... 
К ү л п ə ш . Біздің қара сиыр қарасан болды. Арты бі те-

ліп он алты ай болды желіндегелі. Түйе секілді най қа лып 
жүр, қасқыр жегір. Қара суға қамалтпай бір шайлық сүт бер, 
құр бым. 

К ү л и я . Біздің қоңыр сиыр ерте туып суалып барады. 
Өзі үш емшек, өзің білесің, бір емшегі көз тиіп баяғыда со-
лып қалған. Қайта сенің сиырың жылдым тумаса да қысы-
жазы сауыла береді. Міне, сүттің бары осы... 

Шайға қатып отырған сүтті көрсетеді. 

К ү л п ə ш  (үңіле қарап). Ой, мынау көп сүт. 
К ү л и я . Көп сүт болса, аузымнан жырып саған-ақ бер-

дім. Дүзіқара, осы жақсылығымды от жанғанша ұмытып ке-
те сің-ау бəрібір. 

К ү л п ə ш . Рақмет, Күлия! Ұлыңның қызығын көр. 
(Шыға бере). Алла, белім, аяғымды бастырмайды, сүйретіліп 
үйге жеткенше ақшам жамырар. 

Үйден шыға қақшаңдай жөнеледі. 
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К ү л и я  (маған). Əй, балам, шоланда бір тегене сүт тұр 
еді алып келші, Күлпəш көрмей тұрғанда пісіріп қоялық. 

Үшінші көрініс

Есік алдында тұр едім, Күлпəш келеді. 

К ү л п ə ш . Үйбай-ау, құлыным-ау, тағы да келіп қал ған-
сың ба? Дені-қарның сау ма? Күлия Алматыдағы ұлы ке ліп, 
көзайым болып той жасап жатыр екен ғой. Албасты əб ден 
қуланып алған, мен тіпті көрші отырып сезбей қал ға ным. 
(Маған шұқшия қарайды). Түу, жүдеусің ғой, жа ғы ңа пы шақ 
жанығандай. Ала қағазды айналдырамын деп, мүл дем азып-
тозып кетіпсің. (Мақтанышпен) Біздің ұл шұ жық тай... Иə, 
оқуыңды қашан аяқтайсың? Оныншыны бітірген соң онын-
шы класқа мұғалім болып жүргендер көп қой, ащы шектей 
таусылмайтын неме болса, ауылға қайтып келсеңші... біз дің 
ұл тракторға көмекші керек деп жүрген. 

М е н . Оқуды бұдан он жыл бұрын тауысқанмын, шешей. 
К ү л п ə ш . Енді неғып қайтпайсың?
М е н . Қалада қызмет істеймін, кітап жазамын. 
К ү л п ə ш . Құдай-ау, кітап жазған да жұмыс па... Əке-

ше шең нің үйі ақпанның аязында азынап тұрса, отқа сен 
жаз ған кітапты жаға ма. Қой қарғам, қаңғымай ауылға қайт. 
Оқы ға ның – оқу емес, кітабың – отын емес. Жаман əкең 
отын-шө бін жеткізе алмай біздің ұлға жалынып жүр... Біз дің 
ұл мық ты болып өсті ғой, трактордың құлағында ойнайды. 

(Мен иығымды қиқаң еткізіп үйге кіріп кетемін. Қо сар-
ла на ол да кіреді). 

К ү л п ə ш  (Күлияға). Ей, қара қатын, неге қуанбайсың?
К ү л и я . Неге?
К ү л п ə ш . Жаман жүрегің неге жарылмайды, ойбай. 
К ү л и я . Неге?
К ү л п ə ш . Неге, неге? Тіліңді тасқа еге! Май ішкен мы-

сық тай екі көзіңді тарс жұмып, түк білмегенсіп, жылмиып 
отырған түрін, шіркіннің. 
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К ү л и я  (таңдана). Күлпəш-ау, замандасым-ау, айтып 
өл т і р ші, не болды? Түкке түсінсем бұйырмасын. 

К ү л п ə ш  (екі мықынын таянып тұрып). Ұлыңның 
кел ге нін неге айтпайсың? Сенің ұлың ғана емес, күні кеше 
мұр ны нан сығып алған мына менің де балам емес пе еді... 
(Пырс-пырс жылаған болады).

К ү л и я . Ой, құдай-ай... Қысыр сиырың бұзаулаған екен 
деп... 

К ү л п ə ш  (сөзін бөліп). Жылқының майындай жыл быс-
қы ла нып, ұлың əкелген сəлем-сауқатты жалғыз өзің жам ба-
сы ңа басып жатырсың. Қысқы қышқылымыз бен жазғы ағы-
мыз ды қылдай ғылып бөліп жеуші едік... 

К ү л и я  (теріс қарап, ернін шығарып). Пішту, бөліп 
бер ген сің... 

К ү л п ə ш . Баяғыда біреу: «Ауыл үй қонсақ – қо на йық, 
бі рақ аяқ-табақ араластырмайық», – деген екен. Көр ген ді 
адам көршісін ренжітпейді... (Жан-жағына қарап). Ұлың 
қайда?

К ү л и я . Жатыр ғой, əне... диванда. 

Күлпəш мені жаңа ғана көргендей құшақтап, сүйе бас-
тайды. 

К ү л п ə ш . Келші, құлыным, сағындым ғой, шөлімді 
қан ды рып шөпілдетейін-ай. Реңің жақсы, күздегіден гөрі 
толып, азамат болыпсың. Ай сайын ақша жіберіп əке-ше-
шең ді асырап жатырсың, оны көрмей, сезбей отырғанымыз 
жоқ. Əлгі біздің жаман ұл май-май болып темір итаяқтың 
астынан бір шықпайды, үстіне мінгенін көргенім жоқ. Көк 
тиын таппайды... Айдың аяғында: «Апа, бересі болып қа-
лып пын», – деп ашқарақ сиырдай менің пенсияма қарап мө-
ңі реп тұрғаны. «Аласысы» қашан болады, ит біле ме. Жазу-
шы ұлының келгенін айтпай, кергіген зəндемі... 

К ү л и я  (жекіріп). Əй, Күлпəш, сен өйтіп басынба да 
бастырмалатпа! Жуас түйе жүндеуге жақсы деп үндемегенге 
үдеп барасың ғой. Қара су қайнатсам қалдырып көргенім жоқ, 
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көзіңнен шықсын, білдің бе? Баламның алдында жер-же бір, 
жекен суыма жетіп, есімді шығарып жібердің ғой. Көш ке 
берген тайыңды ал, бірдемесін өткізіп қойғандай, о несі-ей... 
Бозталдағы шөбімді жеткізіп бер, деп он рет бар ған да, он 
күн аяғына бас ұрғанда төгіп-шашып əрең əкелмеп пе еді, 
ала көз ұлың. Онда да ақысын ақшадай алып, шөлмек-шөл-
мек арағымды былай ішкен. Ол аздай мас болып, трактормен 
сү зіп қорамды құлатып кеткен. Оны да қойшы, дүние-мүлік 
табылар, бəрінен де жаныма батқаны: «Əй, тəте, сенің ұлың 
жаз ған кітап қолдың майын жақсы алады», – деп кө кі ге ні 
ғой көкшешектің. 

К ү л п ə ш . Қарғама баламды! Сенің де сырың белгілі... 
Анда-санда ішкен бір самауыр шайыңды бұлдасаң... 

К ү л и я . Бір басыңда бес ұршық бар, бірін бере көр деп 
құ дай дың зарын қылдым, міз бақтың ба, бетпақ!

К ү л п ə ш . Сен өзің бетпақ. Шалым бар деп шал қақ-
тама!

К ү л и я . Күйеуіңді пəшес өлтіргеннен бері... етегіңе на-
маз оқығандай... 

Е р к е к т і ң  д а у с ы . Жетті енді! Екеуіңді бірдей... 

Екі əйел жым болады. Ауыздарын басып тұншыға күледі. 

К ү л п ə ш  (паузадан соң, сыбырлап). Сен, қатын да, қай-
да ғы ны білесің... Кішкентай кезіңде осы сенің ұлың мен ме-
нің ұлымды ел-жұрт ажырата алмай қалушы еді ғой. Тіпті 
қат ты ұқсайтын... Е-е-е, жаман шалың аман болсын... (Мұңая 
күр сі не ді).

К ү л и я . Рас, Күлпəш, сенен еш нəрсемді аяған жоқ пын, 
қызықты күндеріңді қызғанған да емеспін, ондай күн дер 
сенде көп болған да жоқ қой. Ұлдарымыз бір-біріне ұқ сап 
жатса – несі айып, несі шам, əкесі бір қазақ болғаны да... 

К ү л п ə ш  (көзіне жас алып). Күлия-ай, сенің жақ сы-
лы ғың ды екі дүниеде де ұмытармын ба... Бес биенің са-
басындай кеңдігің, абзал аналығың, адасқанға ақыл берер 
абыз  ды  ғың ғой мені осы үйге қысқа күнде қырық кел ті ре-
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тін... (Күрт өзгеріп). Осы Күлия сен əлгі жоғалған ше ле гің-
ді тап тың ба?

К ү л и я . Жоқ. Судай сіңіп, тастай батты ғой. Сен аш қан 
құмалақ та шатасқан екен. Күдерімді үзіп қойғам. 

К ү л п ə ш . Құлағыңды бері жақындатшы. (Сыбырлап). 
Ме нің айтқанымды тірі адамға сездірме. Сенің жоғалған ше-
ле гің ді мен бір үйден көрдім. 

К ү л и я  (таңырқай). Қойшы əрі, рас па?
К ү л п ə ш . Өтірік айтсам – жаным шықсын. Ше ле гің нің 

бүйірінде кішкене майысқаны бар еді ғой, ұмытпасам. 
К ү л и я  (көзі жайнап). Дəл өзі, сол... Қайран шелегім-ай... 
К ү л п ə ш . Ендеше, сол... (Ойланып) біздің үйде тұр... 
К ү л и я  (айғайлап). Кет, албасты!
Е р к е к т і ң  д а у с ы . Қойыңдар! Əйтпесе екеуіңді бір-

дей... 
К ү л п ə ш  (сыбырлап). Сөзге қонақ бер, Күлия. Сол, се-

нің шелегің Мағыштың шоланында керосин құюлы тұр екен, 
бір табан болса да үйіңе жақындай берсін деп, одан мен ұр-
лап алдым. 

К ү л и я  (жайраңдап). Түу, құдай-ай, сен менен ұрлап 
ал ған екен деп, бойымда жан қалмады ғой. Мағыш жүзқараға 
сол керек, керосинімен жымқырсаң еді... 

К ү л п ə ш . Енді қалай төгіп тастасаң иісі білініп қа ла-
ды. Тегінде осы ауылдың бары мен жоғын менен сұра. 

К ү л и я . Ей, осы сен шын құмалақшы болып жүрме... 
К ү л п ə ш . Қадірімді өлгенде білмесең, тіріде қайдам... 

Кү лия-ай, сенен немді аяйын... (Ұршық алып ұсынады). Сү-
йек тен жасаған ұршығым бар еді... соны саған бердім... Сен 
ша лың ды қиғанда... 

Ұяла төмен қарайды. 

К ү л и я  (тоқтап). Рақмет, құрбым... екеуіміздің бө лін-
бе ген не еншіміз бар ед... Үй-жайымыз, шығар түтініміз өзге 
бол ға ны мен абысын-ажыннан, бəйбіше-тоқалдан артық, шəй 
деспей өмір сүрдік. Енді төрімізден көріміз жуық ғұмыр қал-



ған да... (Жаулығының ұшымен көзін сүртіп). Мə, бір асым 
етті ал, ұлың жұмыстан келгенде көже-қатық жасап бе рер-
сің... 

К ү л п ə ш . Жалғыз ұлыңның игілігін көр, Күлия!

Екі əйел құшақтасады. Жарық сөніп, қайта жанғанда сах-
на ға шығамын да Күлияға. 

М е н . Күлпəш шешей ұршығымды қайтарсын деп ұр сып 
жатқан көрінеді... 

К ү л и я . Бəсе, үш күн төбе көрсетпей тұлан тұтып жүр 
еді. Мен берген еттің тоқтығы басылған соң алдаған екен ғой 
албасты. (Көрермендерге қарап). Қой, қайнымнан бір шым-
шым «мəшəбинə» сұратып алайын. Көрші-қолаңмен рен жіс-
пей отырамыз ба... (Маған). Ұлым, сен де Алматыңа ала кет, 
онда да қазақтар бар шығар... 

Е р к е к т і ң  д а у с ы . Қойыңдар!

Шымылдық
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