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«А.Сарманбетовдун ар бир чыгармасынан турмушка, деги эле 
дїнїйєгє жаўы кєз карашты, тереў иликтєєнї кєрїїгє болот. 
Аларды турмуштук жєнєкєй окуялар, карапайым каармандары, 
алардын татаал жан дїйнєлєрї аркылуу жетик чечмелейт. Сєз 
байлыгы бийик ойлорду айтууга толук жетиштїї. Демек, кєп 
жылдар бою тїйшєлє изденип, дїйнєтаанымын тереўдетип, ка-
лыптандырган.

Жаўычыл жазуучудан дагы жакшы, чоў чыгармаларды кїтїїгє 
болот. Ага дарамети да, калем кїчї да толук жетет».

ОМОР СУЛТАНОВ,
Кыргыз эл акыны

«Айдарбектин «Дєбє» деген аўгемесин окуп калып аябай таа-
сирлендим. Ошондо, адабият жаатына, же болбосо Чыўгыз Айт-
матовдон кийин эле сїйїї темасын єзїнчє, жаўы кєз караш ме-
нен ачкан бир чоў жазуучу келгенин байкадым. Оюмда «Чыкем 
єлбєптїр» дедим. Себеби, Айтматовдун адабияты менен биз жа-
шап келгенбиз, эми анын калемин кургатпаган, артында єзїнїн 
курч калемдїї инилери калган турбайбы деп ойго баттым. Мына 
ошол «Дєбє» деген аўгеме али кїнчє бассам-турсам оюмда турат. 
Ар адамда болуучу алгачкы махабатты кайра-кайра эске салып 
турат: улам єткєн чак – алгачкы махабат адамдын эсине кайта-
ланып келе берет экен. «Дєбє» – мына ушунусу менен Чыкебиздин 
«Жамийладан» кийинки улуу – классикалык чыгарма десем болот. 
Айдарбектин чыгармасы аркылуу мен Чыкени эстедим, себеби 
«Жамийладан» кийин андай мыкты чыгарма чыкпайт го деген ойдо 
жїргєм. Эми кєксєєм кайра канды».

ЖООМАРТ КАДЫРАЛИЕВ,
Кыргыз эл сїрєтчїсї

ПИКИРЛЕР
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«Сарманбетов Айдарбектин тымызын толкуп-ташып, тымы-
зын изденип, чоў максатта жашаган жазуучу экенин тааныдым. 
Чыгармачылыктагы эрки, изденїїсї ак кар, кєк музга оронуп, шыр-
галаў бороону сыбызгыган ашууну, урпактарын сакташ їчїн, баш 
тартпай ашкан бабаларыбызды элестетти.

Жазуучунун баамчыл, сыпаа мїнєзї, сєздї кунуна чыгара, ча-
таштырбай ордун таап койгон чеберчилиги чыгармаларынан ай-
кын байкалат. Ушундай эле жан дїйнє элегинен єткєрїп, тандап 
алган темасын алешемсиз бышырган кыраакылыгы, калеминин ий-
кемдїїлїгї роман жанрын жаратуга даяр экенин тастыктайт. 
Жаратылыштын ноюбаган берешендигин, адамдардын жашаган 
коомуна болгон оў-терс кєз караштарын, ачуу-таттуу чындык-
тарын алаканга салат. Курч чечмелейт. Окурманды ойлонтот. 
Кайгыртат. Сїйїнтєт. Тазаланууга мажбурлайт. Таза жашоо-
го кумардантат. Окурманды бооруна тарткан мындай бийиктик 
жазуучунун жеўиши.

Айдарбектин чыгармаларынын жугумдуулугу – алардын єзє-
гїн нагыз турмуштан жасалмасыз алынгандыгында. Ошондой эле 
адамдын абийири коомдук мїчїлїштєрдїн курмандыгы сымал те-
беленбей, чыйралышын, курчушун биринчи планга койгондугунда.

Алтынга чаў да, кєє да жукпагандай эле Айдарбектин чыгар-
малары да тамырын кенен жайып, Пикассонун Ак кєгїчкєнїндєй 
адамдарга сїйїї чачаары бышык. Анткени, кєркєм адабияттын 
абыроюна кєлєкє тїшїрбєй, кєрєўгєсїнє кєрєўгє кошкон чынчыл-
дыгы, жаўычылдыгы менен баалуу да тереў».

ТОКТОШ АБДИЕВА,
жазуучу



ЖАНБЇДЄЄ 5

«Кыргыздын учурдагы мыкты журналист-публицисттеринин 
бири, таланттуу жазуучу Айдарбек Сарманбетов кийинки кез-
де катып жїргєн жїрєк сырларын четинен чыгарып, єзїн калеми 
Жибек Жолдой тєшєлгєн кєркєм сєз чебери экендигин чыгарма-
ларында рефрен болуп жаўырган «мен кыргызмын!» деген мекен-
чилдик идеяны чеберчилик менен бапестеп кєрсєтє алды. Бул, эге-
мендик алгандан кийинки профессионалдуу адабиятыбызда кєркєм 
чыгарманын талаптарына ылайык, заманга кылдат талдоо жїр-
гїзїлбєй, толук кандуу жазылбай жаткан ак барак, учур таўсык-
тыгы экендиги талашсыз.

Азыркы алгыган заманда єз жолун адабият айдыўында табуу 
кыйын экендиги шексиз. Эмне їчїн Айдарбек жазмакер катары 
мурдатан эле жулунуп, эл алдына чыккан эмес? Эми мына, алты-
мыш жаш курактын алдындагы жазы менен кїзїн кєрїп турган 
чакта айтылуу Тайтору сымал куйрук-жалы тєгїлїп чоў жа-
рышка тїшє баштагандыгынын бир эле сыры бар: ал, кєп ойлонуп, 
тїмєн толгонуп, далай жыл єз алдынча ар чыгармасын астейдил 
бышырып, ар бир сєздїн касиетин талдап, баалап жїргєндїгї бай-
калат.

Ал, Айкєлдїктїн табиятын ача алган жазуучу катары єзїн 
даана кєрсєттї десек жаўылбайбыз. Жазуучу ошол орошон фило-
софияны жетекчиликке алып, ичи кенен кыргыз эзелтен табияты 
башкалардан бийик болсо бийик, асты кем эмес касиеттїї калк 
экендигин кєркєм сєз аркылуу далилдеп келет.

А.Сарманбетов жазгандарынан баамдалып тургандай ой чабы-
ты бийик Кызырсєз ээси».

КАРЫБЕК БАЙБОСУНОВ,
философия илиминин доктору, адабиятчы

«Жазуучу Айдарбек Сарманбетов єтє татаал, мезгилинде аба 
менен суудай керек болуп турган намыс деген бийик тїшїнїктї 
чоў чеберчилик менен бере алган калемгер. Мына, кыргыздын иде-
ологиясы.
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Айдарбек Сарманбетов агайдын жазуучулук чеберчилигине тан 
бербей коё албадым. Дал ошондуктан бул китепти кайра-кайра 
окуп, кастарлап алчу чыгарма болгондугун белгилеп кетким келет. 
Адамды тїркїн ой-санаага салган жазуучунун кїчї, керемети дал 
мына ошол деп тїшїнємїн».

АБДЫМОМУН КАЛБАЕВ,
акын, жазуучу, «Арча» адабий сыйлыгынын лауреаты.

«Адам жана табигат, жандуу жана жансыз. А.Сарманбе-
товдун «Айбанталаадагы адамдын» кєрбєгєн кордугу менен ты-
гыз байланышкан бул чыгарма єзєгїндє адамдын жаратылышка 
болгон жырткыч мамилесинен, анын арты кайгыга айланарынан 
кабар берет. Саясаттагы кай бир наадан адамдардын зомбулугу-
нан качып барып кїнїмдїк кєр оокаттын кызыкчылыгынан улам 
єз эрки менен «капаска» тїшкєн Эсенбектин абалы, жашоо їчїн 
болгон айыгышкан кїрєш, адам менен табигат, мисалы, дєбєт 
карышкыр аркылуу табигат жана адамдын жеке намысы менен 
жалпы улут намысы чеберчилик менен тереў чагылдырылган. Бул 
чыгармалары адамдарга алдын ала эскертїї бергендиги менен баа-
луу. Кєркєм каражаттардын чыгармада колдонулган тїсї жо-
горку деўгээлде. Мындай чыгарманы кєкїрєгїндє оту, акылында 
тереў ою, жан дїйнєсїндє єзгєчє сезими, турмуштан алган бай 
тажрыйбасы бар, сезимтал, шык-жєндємгє ширелген таланттуу 
адам гана жаза алат. Мыкты, эў мыкты чыгарма, классика».

БАКЫТ НЫШАНОВ,
акын, журналист
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КЫЯМАТ ЖОЛДОРУ

Єздєн чыккан жат жаман,
Єзєктєн чыккан єрт жаман.

Кыргыз макалы
 
 

ЖОЛБАШАТ

Бишкектен карт Кытайдын тїндїгїнїн борбору Їрїмчїгє эки, 
Їрїмчїнїн кайра чыгыш-тїндїгїндєгї Кулжа шаарына дагы 
ошончо саат учакта учуп акыры ага да жеттим. Баратканымда-
гы, Кыргызстан-Кытай чегинен, тєє єркєчтєнгєн, текши быгып 
жаткан ак булуттардан бєлєк жер-тирїїлїк кєрїнбєгєн бийик-
тиктен зуулап учуп єткєндєгї кереметтїї элестер эч унутулбас! 
Он миўдей метр бийиктиктен! Мурда деле Россия, Тїркия, Па-
кистан окшогон кєп єлкєлєргє деле учкам, узак, бирок мындай 
катуу эргиген эмесмин. Анткени, єз, жаны бирге Ала-Тоом дун 
їстїнєн учуп баратам! Їстїдє кєпкєк, тунук асман, кайрымсыз 
туўгуюк. Алысты карасаў оп тартып кетчїдєй коогалуу да, ай-
баттуу. Анткени ал тереўдикте сырдуу чексиздик, тїпсїз аалам 
жатат. Кїн гана таза кєктїктє тээ, алыстан мунарыктай жаркы-
рап, жалгыз жарыгын чачат. Жердин келберсиген кенендиги, бу, 
алп табигатта пенделердин алсыз, майдалыгы ошондо гана да-
ана билинет белем! Айрыкча кыргыз тоолору алп, сїрдїї! Ай-
тылуу мухит сїрєттєрїнїн падышасы аталган атактуу Айвазов-
с кийдин алааматтуу тогузунчу валдагы толкундары ушул жерге 
канабайрам салып єтїп, белгисиз зор кїчтєн бир заматта катып, 
убакыт токтоп калгандай, ак мєўгїлїї бийик-жапыз кыр-чоку-

ПОВЕСТТЕР
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луу тоолор миў кабатталып, самолёттун канаты алдында аста 
жыла, артта калып жатты. Адамдар менен жаны бирге делген 
Жер їстїндє єлїмтїгїн арткан бу, баш-аягы жок, алп дїйнєнїн 
тїйшїктїї пенделер менен тїк иши жок, алардын бар-жогу ага 
сокур тыйынчалык белем! Анткени, Жер – улуу ааламдын бир 
бїртїгї, алмустактан артынып келаткан єз озуйпасы, єктєм 
мыйзам-буйругу бар. Адам – андагы убактылуу мейман гана бе-
лем...

Ушундай уўгусу тереў ойлор менин байыркы да, азыр бай-
маналуу да Кытайга, тактап айтканда Синцзяндын Їрїмчї 
деген борбор калаасына Кытай єкмєтїнїн Маалымат жана 
чет єлкєлєр менен байланыш агенттигинин чакыруусу менен 
сапар тартканымды, алар бир ай бою эли-жерин кыдыртып, 
кєрїп-билгендеримди, кыргыз, казак, уйгур, моўгол, калмак, 
дунган... окшогон аз сандуу аталган элдердин жашоо-турмушун 
жазып берїїгє баратканымды эстен чыгарат. Бармак басым ке-
недей жерди жердеген бир ууч кыргыздарга маани берип, аз бол-
со да саз делген биздей тїптїї элдин бир тїгїндєй мени, калеми 
менен учкаяк кыялынан бєлєк дїйнєсї жок жалаўкат жазуучу, 
жаўылыкка жут журналистти чакырганына, андан да кєптєгєн 
калемгерлер ичинен мени тандап алгандарына таўданып, анын 
сырын билїїгє акылым жетпей келет. Улуулук – жєнєкєйлїктє 
деген ушул белем! Бир жарым миллиарддай эли бар, дїйнєнї 
таў калтырып кїтїрєй єсїп жаткан Кытайдын алты миллионго 
жетпеген кыргыздарга, алардын арасынан мендей бир тоголок 
баш кыргызга кєўїл салган жупунулугу кантип таў калтырбайт. 
Эки-їч айдан бери камынып, жана эле, Бишкектен учарымда бу 
сапарым кандай болор экен, кандай башталып, кантип аяктаар 
экен деп санаркап жаттым эле, эми анын баары эсимден жуулуп 
кетти... Анткени, ал, жїрєксїткєн сапар башталды. Артка жол 
жок... 

Саатына миў чакырымдай ылдам учуп, он чакырымдай бийик-
тиктен адам тургай, айыл-шаарлар бармак басым калдай караан-
га айланып, Ала-Тоонун чєйчєгїндє чалкыган Ысык-Кєл болсо 
мухиттин їзїгїндєй жерде кєгєрє жайылып, ат эмес тєєнї агыз-
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ган дайралар чарык жиптин учугундай гана тоо аралай алсыз 
соё лоп артта калат. Анан эле ажайып сулуулукка суктана терезе-
ге жабыша тигилген мага чуудаланган аппак булуттардан кериле 
бой созуп, кєпкєк асмандын алкагында ак карга чулганган кере-
мет, бийик тоонун чокусу заўкайып турганы капысынан кєзїмє 
уруна калды. Египеттин айтылуу пирамидасынын эў бийи гинин 
(Хеопс беле, кокуй, ал кайдан караандасын!) бурчтанган тик чо-
кусун ак кар, кєк муз басып, бу, калкагар бийик тоолордун ара-
сына тим эле адашып келип калгандай. Кыргыз эмесминби, кырк 
чоросу тєш, єзї баш болуп калыў кара колун казатка баштап ке-
латкан алп Манастай сезилип кетти мага, ал чоку.

– Хан-Теўири, – деди жана таанышкан жанымдагы атбашы-
лык Муктар деген кырктардагы ишкер жигит мага тийиштїї 
кыла сїйлєнїп. Анын їнї толкунданганынан калтырай чыккан-
сыды, жанатан менин ойдолоктоп жатканымды байкап олтурса 
керек, – касиеттїї Хан-Теўири дечї эле атам... Ошол!.. Тоолор-
дун падышасы! Дайыма кєрєм, баарынан бийик, заўкайып бой 
созуп турганы турган, кайранымдын... 

Мен катуу толкунданганыман ага жооп кайтарып їн ката 
албай тамагым буулуп, каным дїргїп турду. Кыргыз жеринин, 
тоолорунун, Хан-Теўирисинин кереметин кара! Ааламды челип! 
Сїрдїї сулуулук... Сїрєттєєгє сєз алсыз! 

Їрїмчїдєн Кулжага учуп келатканымда да дал ошондой ке-
ремет дагы кайталанды. Жана, эртеде Хан-Теўири сол тараптан 
заўкайса, эми да кыйгачтай артка учкандан улам кайрадан эле сол 
жактан айбаттуу бой керип турду. Алп Манас Кароол-Чокусу-
нан атпай ааламга баам салып тургандай. Жанында кабат-кабат, 
бийик -жапыз ак чокулар... Жарык дїйнєгє жаралгандан тоо ме-
нен жаны бир, ой-кырын улактай аралап єскєн мен эмес, ушул эле 
кытайлык, Пекинден мени тосууга атайын келген єкмєттїк кыз-
маткер кыз (келин экенин кийин билдим) Гуанжинг, кызылсуулук 
кыргыз келин-тилмечим Айкын да планшет, телефондорун шыр-
кылдатып улам бир терезеге жабыша калып, керемет кєрїнїштї 
тїгєтє албай жолдугата сїрєткє тартып келишет. Айрыкча, жу-
мурткадай апакай жїздїї, кытай аялзатына мїнєздїї ничке, саал 
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кылыр, кой кєздєрї жайнаган Гуанжинг сїрєттєрдєн кєрїп жїр-
гєн кытайдын накта, назик, сулуу кыздарынын бири єзїнїн ханзу 
тилинде улам бир тарапка ымдап, сєємєй сая кєрсєтїп Айкынга 
шыпшына кубанычын бєлїшєт, ажайып сулуулукту кєрїп кал, 
ушундай да керемет болорбу, эми бу жашообузда эч кєрбєй калар-
быз, кайра кайталанбайт дегенсип чебелектейт. Акжуумал, жыл-
дыздуу Айкын кыргыз кыздарына мїнєздїї сабырдуулук менен 
ал кєрсєткєн тарапты кызыга карап, тигинин тилинде ал кєрсєт-
кєн тоонун сырын тїшїндїргєнсїйт. Канча тил билсеў, ошончо 
элди билесиў, байлыгыў – тил деген элдин накыл кеби чын экен. 
Тил билбеген жаман тура, малдай болуп, эгер билгенимде кытай 
кызга нечен кызык сєздєрдї саймедиреп айтып берер элем. Кыя-
зы, ал бул тарапка алгач жолу келсе керек, кубанычын бала сымал 
жашыра албай, жїзї албырып, чебелектейт. Мен болсо унчукпай 
ичимден компоюп ой багам: алар суктанып бїтпєй жаткан бу тоо-
лордун зор мекенин – Ала-Тоону биздин бабалар эзелтеден бери 
мекендеп, тєрт тарабынан кєз арткан баскынчы жоолорго бербей, 
саргара сактап, ээликтеп келишкен, мен ошолордун урпагымын 
деймин! Силер эми суктанып жаткан бул бийик, керемет тоолор 
илгертеден эле биздики деп кыйкыргым, тєш кагып мактангым 
келет! Бирок анымды ачык айта албайм, кайра туруп ичимден кан 
єтїп кетет: бу, тоо мекенибиздин тїштїк тарабы кытай менчиги-
не єтїп кеткенине кылым ашып кетпедиби... эссиз ажобуз ыйык 
Хан-Теўиринин їчтєн бирин эмеле, жакында эле їчкє їлїштєп 
берип салбадыбы...

Ошондо Тїркиянын борбору Анкарадагы тїркий жазуучу-
лардын чоў конгрессинде жупуну эле бир тїрк жазуучусунун ай-
ткан хикаясы эсиме кылт этип тїшє калды: бир баскынчы хан 
кыйды ой менен коўшу ханга талап жиберет экен: экєєбїз тынч 
жашайлы десеў сулуу катыныўды мага бергин, кєзїм тїшїп 
жїргєнїнє кєп болду, болбосо элиўди чаап алып, тагыўды тар-
тып алып, жериўдин ташын талкан кыламын деп. Башына оор 
мїшкїл тїшкєн хан нечен толгонуп, амал таппай куруганында 
акыры аялына сырын айтат. Акылгєй аялы да элим їчїн башым 
курман, жалганында айрылышсак чын дїйнєдє жолугушарбыз 
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деп жоо колуна єтєт. Кыйды баскынчы єзїнїн купуя, арам оюна 
жетмекке коўшу ханга кєп єтпєй эми элде жок байлыгым деген 
кїлїгїўдї мага бергин, болбосо эли-жериўди жылаан сыйпаган-
дай талкалаймын деп дагы чабаганын жиберет. Дагы да башы-
на балээ тїшкєн хан эр жигиттин биринчи канаты акыл кошчу 
аялы, экинчи канаты кїлїк ат дечи эле акылгєй бабалар, бу кески 
менин эки бирдей канатымдан айрыйын деген экен, эли-жерим 
їчїн аял, кїлїгїм эмес башым курман эмеспи деп, акылы жетке-
ни менен амалы жоктугунан эми айлам канча, азыр жоону чап-
канга элим алсыз, биримдигибиз жок, кєнбєсєм болбостур деп 
бет келген жоосун тосо чыкканда арка-бел, талыбас канаты бо-
луп келген кїлїгїн да ичинен ыйлап, сыртынан сыр бербей аны-
сын да берет. Алкымы ачылып, єзїнїн єктємдїгїнє маашырлан-
ган кєєдєк хан дагы бир аздан кийин акыры арамдыгын ачык 
айтканга кезек келди деп: эми бул кеў жайытыўды мага бергин, 
малымды жаяйын, жерим тарып батпай кетти, айткан шертиме 
кєнсєў жаныўды аман калтырайын, болбосо бозїйїўдї камгак-
тай учуруп, жериўди бїт чаап аламын деп сєз айттырганда коў-
шу хан дароо: аялым нике кайып эле, дагы буюрганын алармын 
керт башыма Теўирим буюрса деп кайыл болгон элем, андан соў 
кїлїгїмдї сен сураганда Камбар ата колдосо жєє калбасмын деп 
жанымдай кєргєн аны да кыйдым эле, мунун бардыгы элим їчїн 
болучу, эми кєєдєк, сен чектен аштыў,намысыма катуу тийдиў: 
ата-бабаларымдан мураска калган мекенимди, элимдин жерин 
сурадыў, жер менин энчим эмес, мекен – элдики, элимдин жерин 
мага азууўду Айга кайрап коркутсаў да бере албаймын, меке-
ним їчїн башым садага, эр болсоў келгин жекеге деп жооп кай-
тарган экен. Акырында эки хан чабышып, жеўиш элим-жерим 
деп башын сайган хан тараптыкы болуптур деп сєз бїтїмдєдї 
эле каны бирге Тїрк атанын ошол урпагы. Айткан кебиў даана 
чындык деп мен жеримди берип салгансып айыптуудай башым-
ды ийгем ошондо ага. Ал айткандай уламыш бизде да айтылат. 
Алар жїз, миў жылдык жашоодон улам жаралып, жон тери, кара 
баштан кечилип єткєн соў кийинкилерге накыл катары айтылып 
калат тура. Нукура чындык, тереў акыл...
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Азыркы, акыл-эсибиз алда качаўкы, караўгы деген бабалары-
быздан не миў эсе єсїп кеттик деп мактанган заманда акылсыз 
ажолорубуз эмне кылышты? Єстїкпї?! Їзєўгї-Кууштай кыргыз 
элинин куттуу жер байлыгын, Каркырадай эл казынасын карт та-
рыхына карабай їстєгїнє кошо сатып, Хан-Теўиридей кыргыз 
элинин гана эмес, бїтїндєй дїйнєнїн кутун їчкє бєлє алдырып, 
элине жоо жасабас саткындык жасап, качып кетишпедиби? Акы-
ры тїбї эмне болушту, ал эссиздердин? Єздєрїн эл тїп кєтєрїлє 
кууп салды го, акыл тегереткен пендеге тїбєлїгї менен кошо 
куулушту. Жазасынын жаманы ошол: эми алардын єздєрїнє 
гана эмес, балдарына, небере-чєбєрєлєрїнє чейин мекенине жол 
бек. Эл кечирбейт, жерин саткан мекен душманын эзели унут-
пайт...

Ой тобо, адам ойу деген ченде жок кїлїк экен го! Нелерди гана 
эскербейт! Канчалык доор, замандар єтпєсїн, качанкы жасалган 
жамандык менен жакшылыктар муундардын дилинде унутулбай 
замандап, жаўырыктап келе берет окшобойбу. Ой – тирїї, ой – 
єлбєйт деген чын белем! 

КУЛЖА, ТЕКЕСТЕ
 
Ошондой опол тоодой ой-санаалар менен єксїй жуурулушуп, 

небак шейит кетишкен карылардан нечен ирет угуп, бала кезим-
ден бери кулагым бышып жїргєн Кулжа калаасына да келдим. 
Аны аралап, кенен баса албай тез эле Текес шаарына бизди кїтїп 
алган жолтандабас менен жол тарттык. Долбоорубуз ошондой, 
ар мїнєтї эсептелген, тыкыс экен. Текес шаары тууралуу да да-
лай кептерди уккан элем. Негедир баары эле кєзїмє тааныштай 
кєрїнєт. Неге ботом, бул жерде эзели болуп кєрбєсєм? Алты-
мышка жаўы толуп эле акылымдан айнып баратамбы? Андай-
га жете элек элем го. Качанкы кєргєн тїштєрїмдїн биринде, 
же кєзї ачыктар айтмакчы кайсыл бир мурдагы жашоомдо бул 
жерде болгонсуймун. Жок, деп кесе айтат акылым, бул таштак, 
кунарсыз жерге сен эмес, сенин бабаларыў мындан туура жїз 
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жыл мурда арып-азып, жан аралжы издеп, кырылып, мекенинен 
тентип, аман калгандары жан сактоодон їмїтєтїп келишкен, 
ошонун заары ата-энеўдин каны менен сенин эс-акылыўа, ушул 
жер-сууларга сарыгып єткєн деп жаўырыктайт. 

Карачы дейт, эс-акылымда дагы бирєє, тетигил жапыз жондо 
беш-алты эски таш чємєлєнїп турбайбы, ал тегин жерден эмес, 
толук жїз жыл єтсє да эч ким ага маани берип тие элек экен, 
ага кийинки пенделер жетик баам салбаганы їчїн ушул кезге 
чейин бузулбай аман калган, анда беш жашар кызын эки кїн-
дїк ємїрїнє жетерлик бир кесе талканга атасы куу сакал чалга 
сатып жиберген, ал байкуш кызым пешенесине жазган тагдыр 
жарыгын кєрєєр, ага чейин мен кызымдын энесин армандап 
келаткан эли-жерине аман жеткирейин дегендир. А тигил таш 
дєбєнї карачы, ал єлгєн кишиники эмес, тирїїлєргє коюлган 
белги болсо керек, чоў тойдо жаштык кумарына алдырып сууга 
тїшїп ойноп-куунап жатышкан кыз-келиндерин зордуктап, кор-
догон орус паашасынын эки жїздєн ашык аскер-зєєкїрлєрїн 
жигиттерине єлтїртїп, ташка корумдатып салган баатырлыгы, 
орустарга башымды ийип, кошулбаймын деген кашкєйлїгї їчїн 
падышанын кєлдєгї тєбєлдєрїнє алданган жакын эле инилери 
казак-орустарга жол баштап келип, Текестеги туугандарынан 
башпаанек издеп келген сенин уруулаш агаў Балбай баатырды 
дал ушул жерден тїн жамынып келишип, туткундап кетишкен 
жер ушулдур дейт дагы бир ой-санаа. Эл оозунда ошентип ай-
тылып келет, тарыхты да ошондой жазылган. Ошондо баатырды 
мурдагы Жети-Суу, азыркы Алматыдагы тїрмєдє орус падыша-
сынын оёндору айлап уу бердирип араў єлтїрїшїп, єчїн алыш-
кан экен. Ууга каршы деп уу коргошун иччї тура, кайран баа-
тыр. Єзїнїн єкїттїї тагдырын алдын ала билип, мурдатан эле 
даярданып жїргєн белем! Кыргыз элинин їшїн алып, жїрєгїн 
єлтїрєбїз дешкен бир жарым кылым мурдагы ошол кандыбу-
лоон тарых дилимде дагы бир жолу жан ачыта жаўырыктап єттї.

Эски Текести кайдан билмек элем, жаўысынын заманбап кый-
ла жаўырганын, дагы да жашарып келатканын баамдадым. Кы-
зыл, кєк темир чатырлуу жаўы тамдар, чубалган ничке жолдор, 
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тєрт кырланган эски махаллалар... аралашкан жарым жашыл 
чакан шаар экен. Биздин Токмок сымал. Жаштар скутер, биз-
дин муун мопед деген электр менен жїрїїчї кичине мотоциклди 
чоў-кичинесине, аял-эркегине карабай тебишет экен, кєчєлєрїн-
дє алар кыжы-кыйма. Ошондой, наркы-терки агылган кєпчїлїк-
тїн ичинен ак калпакчан караандарды кєрє калганымда кєзїмє 
жылуу кєрїнїп, жан тарта каным козголуп, моюн талыганча 
кайрыла карайм. Кайсыл замандагы кыргыз бабаларынын туку-
му болушту экен? Балким бир кылым мурдагы улуу кыргындан 
агылып, качып келген армандуу урпактарынан болсо керек. Неге 
тїпкї мекени – Кыргызстанга кайра кєчїп кетпей жїрїшєт?..

БАШТАЛДЫ!
 
Кулжа-Текес жолуўда єзїўдї Балыкчыдан Чырпыкты, Там-

чы тарапка бараткандай сезесиў тоо этектей чубалган жолдо 
баратып. Тїндїк тарабындагы таштак, бозоргон адыр-кырлуу 
кууш капчыгайлардан чубалжый тїшкєн жалгыз аяк эски жол-
дору гана башкача. Аларга кєзїм тїшїп, санааларым кардуу 
бороон дой удургуп, сапырылат. Балким ошол жолдор менен 
аксакал-жазуучуларыбыз какшап жазган кайгылуу Какей же ар-
маны аттын башынан чоў Ажар ашуу ашып качып келип, кай-
ра эл-жериме жетейин деп качып, ач карышкырларга жем бол-
гондур. Артынан жазалоочу орус аскерлери аткылап, кылычтап 
кырып куба тїшкєндє байыркы тїп мекенинин бир єўїрї болуп 
келген ушул Кулжа, Текес, тиягы Аксу, Турпан, Кашкар тарапка 
жан аралжы издей качкан элдин далайы чучукка жете кїргїштєп 
аккан муздак дайраларга эмчектеги баладан, аксакалы жайкал-
ган карысына, ак элечектїї байбичелерине чейин бой уруп, сууга 
агып, алардын онунун беши араў аман чыкса чыгып, калганынын 
кєбї ак кар, кєк мєўгїлїї ашуулардан учуп, тоўуп, табигаттын 
ал каскагы аз келгенсип Кытай тараптын чек кайтарган кытай 
бекетчилери, чериктери єткєрбєй тоноп, атып, зоолулап... эки 
ортодо чымындай кырылган байкуш кыргыздардын аман калган 
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азганагы ушул тєтє жолдор менен жєє-жалаўдап, торгойдой то-
зуп, ыргайдай сенделип келишкен чыгар... Анда да азып-ачкан 
эл ач бел, ак карлуу ашуу, куу жондогу сєєккє жеткен суук менен 
андайда кїч алып кетчї ичкелте, кагындан каржалып, бирден-жа-
рымдан жолдо калып, боо тїшїп кырылып, бу дїйнєдєн тукум 
курут болуп кетээринде жок дегенде балдарыбыз аман калгай эле 
деп эл оозунда таранчы делген уйгур, ачкыл чєп, ачуу тамагын 
саткан дуўган байларына жалданып оту менен кирип, кїлї ме-
нен чыгып кулдук ємїр кечип, мїшкїлдїї тагдырларына жаны 
ачынып, ити кєрбєгєн кордукту баштан кечирип, кемсинишип, 
бул жерде да кєрїнгєндїн эшигин жыртып, кайыр сурап, тентип, 
жаш-карысына карабай ажалын табышкан экен го кайран кыр-
гыз, о-о, арман! Канчасынын асыл башы жат жерде ит-кушка жем 
болуп, ак кепинделбей, кєргє кємїлбєй тоо-талаада калышкан?! 
Эптеп, туш тараптан тооруган куу ажалдан аман калгандарынын 
азганагы жаз алды менен жай саратанына, кийинки ызгаардуу 
кыштагы тайгак жол, таламай заманга, жол азыгынын жоктугу-
на карабай, эли-жерибизге жетип єлєлї, орус падышасы кулап, 
эл бийлиги орноптур деген їзїлбєс їмїт байлашып кайрадан 
мекенине самсышкан тура. Анда да ара жолдо чымындай жаны 
чыркырап, арттан келген «кожоюндарынын» куугунуна, алдан 
тайганын аўдып саксакташып, алтургай ачык эле тиш салышкан 
ач карышкырлар менен жапайы болуп кеткен жолбун иттерге 
канчасы жем болушкан! Кыргыз жерине алып барчу жолду кы-
рылган кыргыздардын шагыраган сєєктєрїнєн боолгой таап ба-
рышкан зар заман болуптур го, ошондо! Ошондой кыйсыпырдан 
Кудайдын парманы менен аман калган бир уучу зарлаган ыйык 
Кєлїнє, сары єзєн Чїй, кара топурак Кеминине жетишкенде-
чи, єчєгїшїп калган кай бир кайырдин орустардын айрымдары 
артынан топтошо кубуп жїрїп таяктап башын жарып, атып єл-
тїрїп, кулдай кордоп, малай кылып ишке салып, баш кєтєргєн-
дєрїн ата-бабасынын жерине батырбай кууп, казактарга чейин 
тентиткени кайсы кудайга жакчу иш?! Мындай зарзаман болор-
бу?! Качаўкы калмак жапырыгында да андай алаамат болгон эмес 
экен деп тїтєп калар эле Дорду атам (атам эмес, жездем экен, ал 
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єзїнчє сєз) ...  Анын айткандары жарым кылым єтсє да али жа-
дымда. Бирде башынан, бирде аяк-ортосунан олуп-чолуп айтчу 
эле биздей мадырабаштардын єтїнїчїн майтарбай. Кїндїзїбї, 
тїнїбї, жайдын жан кыйнаган саратаныбы, кыштын кычыраган 
чилдесиби, он жаштын тегерегиндеги ойноок єз балдары гана 
эмес, биздей жээн-тайларын бала санап теўине албай, же єзїнїн 
кєўїл-ниетине карап жок дебестен мїдєєбїздї дайыма аткарчу 
эле. Кєрсє: атпай журттун ачуу тарыхын жаштайыбыздан кула-
гыбызга куймактай куюп, жан-дилибизге суудай сиўирип жїргєн 
тура! Агезде азыркыдай: тирїї жашоодон алаксытар телевизор, 
интернет же чєнтєк телефон, компьютер оюндары деген жан-
бузар азгырыктар кайда, алардын бири да кыялга келбеген чала 
тоют мезгил. Эриккенибиз эле Дорду аталап ага жабышабыз да 
калабыз. Суйдаў, ак сакал-мурут, барбагай мурун, жїлжїк кєз, 
кызыл-чийкил, нооча бойлуу ал башын жерге сала тїнкї тєшєгї 
болсо да їўкїйє олтуруп алып, бїтїндєй тулкун, алтургай демей-
деги шаўдуу їнїн, єткїр кєздєрїн да толук муў-зарга алдырып, 
кїўгїрєнє кеп салчу... Убакыт єтє олуп-чолуп айтылган тарыхы 
толук такталып, эсимде тизмектелип, калыптыр. Тобо! Мени 
куйма кулак деп калчы эле... эстутумум эс албай, мага да бил-
гизбей уккандарымды єз бетинче иреттей берген окшобойбу. Ди-
лимдин тереўинде їлїлдєй катылып, мухиттин тїбїнєн чыбыр-
чыктап чыккан кєбїктєй атамдын жан кейиткен аўгеме-дїкєнї 
ушул кезге дейре дилимде улам жаўырыктап турганы турган...

– Менин кебимди кєрїнгєн, жат кишилерге айта бербей єз 
ичиўерде бекем сактагыла. Жапа тартып каласыўар, – деп сырдуу 
баштачы ал кебин. Ал кезде Москвадан сойлоп чыкчу уулуу Со-
вет бийлигинин бул кыргынды ачык айттырбай, алы жетишинче 
жаап-жашырып келгендерин, аны айткандарды ынтымак бузар, 
улутчул атап куугунтуктап келгенин мадырабаштар кайдан бил-
мек элек, – бул, кыргыз кайгысын ачык айтчу кез да келер, келбей 
койбойт. Ошондо чыпчыргасын коротпостон жакшылап айткыла.

Жездем Дордуну ата деп калышымдын тереў тарахы бар. Ал 
тууралуу єз атам дайыма муўканып айтып калар эле. Кєрсє Со-
вет бийлиги орногондо атасы мурда болуш болгондуктан 1938-
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жылы «эл бийлиги» тарабынан куугунтукталып, Караколдун тїр-
мєсїндє атылып, їч уулуна «эл душманынын баласы» жарлыгы 
тагылып, єзгєлєрдї кой, єз жандарынан коркушкан туугандары 
жектеп, каралашмак тургай ичине батырбай кууган учур болгон 
экен. Жыл айланбай энеси єлїп, томолой жетим калышканда он 
їч жашар атам тогуздагы инисин жетелеп, бештеги кенже инисин 
алып кете албай жакын туугандарына берип, Ак-Суудан эжеси 
– Дордунун жубайы Жамийлага жєє келген экен. Ошондо Дор-
ду жездеси аларга канат-бутак, тирек болуп чоўойтуп, агасынын 
кызына їйлєнтїп, биз жаралганда атабыз жездесин ата дедиртип 
єстїрїптїр. Ыраазычылыгын билдиргени болсо керек... Чоў ата-
быз болсо «эл душманы» болбой эле, накта элдик киши болгон 
экен, айтылуу Кыдыр акенин сунушу менен анын ордун басуу, 
ал аймакка болуш болуу тегин адамдын колунан келмек беле. 
Элдин єзїнєн кийин уктук: Їркїндє єз элин чоў атам аз чыгым 
менен Кытайга кєчїрїп барып-келип, мурда-кийин айылын тур-
мушка жеўил болот деп Караколго тушташ кєчїрїп, айылдагы 
жалгыз тамын мектеп кылып ачып берип єзї бозїйгє кєчїп, Ка-
раколдон татар молдо алып келип, балдарды окуттуруп, Совет 
бийлиги келгенде жаўы заман келиптир, элге оокат болсун деп 
болгон мал-мїлкїн єз эрки менен єткєрїп берип... Эми бул єзїн-
чє тарых, узак сєз го, ов!

Ошол Дорду атам саамга башын жерге сала тунжурап алчу да 
чечкиндїї кебин баштачы.

– Кыргыздар ич ара єзїбїз тирешип калсак ортодо калыс, 
арачы болор, єзгє жоо келсе єбєк-жєлєк болор деп єзїбїз чакы-
рып алган ак падыша єздєн чыккан жат болуп кайра єзїбїзгє 
жоо болуп чыкпадыбы, атаўгєрї! Андай болот деп ким кїтїптїр! 
Казак менен єзбектерге да ошондой, ойдо жок баскынын жїр-
гїзгєндєн алар да чыдабай алгач ошолор Кожент, Фарганада, 
Алматы менен Жаркентте каршы козголуп чыгышыптыр. Биз-
ден биринчи атаке-сарбагыш, солтолор кєтєрїлїп, аларга удаа 
биздин Караколдо уланып кетти. Ал козголоўчулардын баарын 
орус аскерлери тынчытмак болуп атып, камап, єлтїрїп киргенде 
кыргыздын тїндїк эли жалпы тїп кєтєрїлїп, чатак ырбап кетти. 
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Корккон эл четинен качып кирди. Аларды аскерлер кууп, жазала-
макка артынан тїшєт. Тиги, Боомдун нары жагынан атаке-сары-
багыштар алгач кадимки Жантай хандын небереси, Шабдандын 
уулу Мєкїш ажыны кан шайлап, ал орустарды кыйла кысып, эки 
миўдей кишилери менен Токмокту камап алы жетпейт, андан 
кєп єтпєй эле солто, саяктар биригип кочкорлук Канаатты кан 
кєтєрїп алышып, жалпысы беш миўдей кол топтолуп падыша 
аскерлерине тєшїн тосо чыгышкан экен. Андан о-о, тиги, Орун-
бурдан бери Ташкен, Анжияндан Тогуз-Торону басып, биягы 
Чїйдїн Пишпек, Ак-Суусундагы казак-орустары, тиягы казак-
тардын Жети-Суусунан Кордой менен Кастекти ашып тїшкєн 
ак паашанын жазалагыч казак-орустары Токмокто, андан кий-
ин берки Боомдо такалып калышат. Баарыбир болбойт, кїчтїн 
кєз кєрїнєє эле аскерлер жакта экенине кєзї жеткен кыргыздар 
Кєл, Кочкор тарапка качып, четинен таркап кетишет. Ошондо 
алыс тан келген аскерлер буяктагы казак-орустар, переселен му-
жуктар менен биригип алып, замбирек, билимоттору менен беш-
атарларынан окту мєндїрдєй жаадырып, атчандары найза сунуп 
сайгылап, жєєсї айры-чалгысын кєтєрїп чыккан кыргыздарды 
Каракол, Бучук менен Ак-Белде боо-боо кылып кылычтап кы-
рып жиберишкен экен, – деп кайгылуу тунжурап калар эле атам, 
– Куралы жок элдин коргонорго чамасы жетпей, амалы куруйт. 
Тишине чейин куралданган аскерлерине кыргыздын тїндїк элин 
тїгєл кырып, калганын Нарынга кубалап жиберип, жерин ээ-
леп алгыла деген жашыруун буйрук берген экен падыша, кий-
ин билбедикпи, анысын. Ойрон калгыр ошол жазалоочулардын 
кыргынына чыдабай кетишкен Чїйдїн эли, бєтєнчє Кемин ата-
ке-сарбагыштары тїп кєтєрїлє їркїп, Боомдон бери качып кела-
тышыптыр деген жїрєк їшїткєн сєз таркады бизге. Орус аскер-
лери жаралуу аўын кууган чєєлєрдєй алардын артынан куба 
тїшїп, жеткен эле жеринен ондоп, жїздєп гана эмес, айылдап, 
уруулап ымыркай-карысына карабай атып, кылычтап кыргын 
салышыптыр. Кийин угулду: кочкорлук Канаат баатыр аскерлер 
менен кармашып, Токмокко чейин камалап, аны алалбай кай-
тыптыр. Орустар анын Курман деген кудасын Ысак деген уулу 
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менен кармап алып, дарга асарда Ысак жан аралжы сурап, Ка-
наатты кармап берерге сєз берет. Антпесеў єзїўдї, атаўа кошуп 
єлтїрєбїз деп, аскерлер атасын барымтага алып калышат. Ысак 
Канаатты Сууктан таап, болгонун ачык айтып, эми не айла кы-
лабыз? Сен барбасаў мен да барбайм орустарга, барымтада кал-
ган Курман атамды да кыям, єзїў чечкин баатыр дегенде Канаат 
Карынбай деген баласы менен кеўешип, орустарга алып баргын 
деп, Ысактын колуна тїшїп бериптир. Аскерлер канды Алматы-
га алып барып, тїрмєгє камап, єлтїрїп, Ыскак деген баласын 
Улаколдогу Ак-Терек деген жерде эл кєзїнчє дарга асып, экинчи 
Жапарсадык аттуу уулун Пишпекте атып салышыптыр. Балдары 
ашкере билимдїї, элдик келип, тирикарак болушкан экен...

Андан кийин эле Кочкордун аягындагы надырбек, борукчу, 
ниязбек уруулары Тезекбай Тїлкї уулун, ал эми Жумгалдагы 
саяктар Кєкїмбай Чыны уулун кан кєтєрїп, кол курап барып, 
уруш салышып казак-орустарга жеўилип калышат. 

Эрегишкен аскерлер элди айылдап кырып, жалгыз-жарымдар-
ды да соо койбой калышыптыр, кєргєн эле жеринен аял-бала-
сына карабай єлтїрїшєт экен. Кекенишкен кыргыздар да ошен-
тип жаалданып жатышыптыр. Эрегиштен эл єлдї болду... деген 
жїрєк їшїткєн сєздєр кїчєп чыкты.

Аптаптуу августтун аягында атаке-сарыбагыш, Їчїкє, арык 
тукуму эли, Улакол саяктары, кєлдїн батышындагы элдер болуп 
миўдей киши чогулуп, Боомдон єтїп келген казак-орустардын 
жїздєйїн Кєтмалдыдан тосушкан экен. Аскерлер тарсылдата ат-
кылап, курчап алып кырмак болгондо найза, айры, союлдан баш-
ка куралы жок кыргыздар дїрбєй качып, карапайым эл тескейге 
селдей агып кириптир деген коогалуу кептер аралады, биздин ай-
ылдарды. Нарын, тескей эли Їзєўгї-Куушту ашып, Кытайга ке-
тип жатышканы угулду. Мурда Беделдин белин кайтарып турган 
он чакты орус аскерлерин бапалар, жер ченеп жїргєн орустарды 
саяктар єлтїрїп салышыптыр, орус айылдарын кыргыздар та-
лап-тоноп, кишилерин єлтїрїп, туткундап жатышыптыр деген 
кеп жеткен. Орустар ошого єчєгїшїп калышкан имиш... О жок, 
алар мурда эле Чїйдєн баштап кыргыздарды кырып келатыптыр, 
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эми бїтїндєй кєлдїн элин кырышат экен дегендер кєп. Биринен 
бири тирукмуш имиштер! Баары эле элтейип жоону кїтїп, жол 
карап, качканга камынып калышты. Ага удаа эле биздин айыл-
дан тээ тємєндєгї, кєлгє барып куюлган чоў-кичине Кой-Сууну 
жээктей салынган орустардын їй-короолору, їйїлгєн чєптєрї 
тїтєп, кызара жалбырттап улам бири єрттєнє баштады. Ал 
жактан удаалап мылтыктар тарсылдай атылып, атчан, жєє на-
ры-бери дїрбєгєн кыргыздар ат коюп, там-короолорду аралай 
чаап, чуркап жїрїштї. Кыргынга єчєгїшкєн кыргыздар дїрбєп, 
переселен орустардын оокат-їйлєрїн єрттєп, олжолоп, єздєрїн 
єлтїрїп, катын-кыздарын туткундап жатышыптыр деген сєз тар-
кады. 

– Ал эмнеси кокуй, орус болсо да жай жаткан элде не кїнєє? 
– Ой, эмне аларга жан тартасыў, єч алат деген ошо, эрегиштен 

эр єлєт. Биздин жєн элди алар да кырып жатышпайбы! 
– Канга – кан!.. 
– Эй, каапыр, єчїн алса аскерлеринен алышпайбы? Алардын 

кегин тим жаткан элден алганы эмнеси? Ушул да салтпы?! – де-
ген ача сєздєр кїч. Переселен деген орус мужуктары – келгенине 
алды отуз-кырк, арты кечээ эле келишкен переселенецтер-ооп ке-
лишкен дыйкандар болчу. 

– Эй, сен билбейт экенсиў, жєн-жайды, єткєндє биздин Тал-
канбай бий Кочкордогу жыйынга барып, макулдашып келген, 
Чїйдє же Кєлдїн тескейинде эл кєтєрїлсє алар орус кыштакта-
рына єрт коюп бизге белги беришмек да андан бїтїндєй кїўгєй-
лїктєр кєтєрїлїшмєк, эгерим кїўгєйдє эл биринчи чыкса биз 
єрт коюп, Ысагалы бий башында болгон тескейликтер жапа-
тырмак козголушмак экен. Бул єрттєр ошонун белгиси, мїлдє 
кыргыз козголду! Тиякта казактар да кармашып жатышыптыр, 
Кудайым бере гєр эми... – деген билермандар да чыкты. 

Анан мужуктарыў да жєн жатышпай, кыргыздарга ок атып 
жиберишиптир дейт! Ар биринде катып жїргєн мылтыктары 
бар эмеспи, єткєндє аларды Куропаткин деген жандыралысы 
да куралдандырып кетпедиби, ошого эрдемсинишсе керек го, 
куралдары жок немелерди коркутуп, дагы да жїрєк їшїн алып, 
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тынчытып коёлу дегендери да. Анан каны кызып алган кыргыз-
дар карап турушмак беле?! Курч жїрєк, айрыкча жаштары му-
жуктардын жаш-карысына карабай єлтїрїп, качкандарынын ар-
тынан куба тїшїп, уруп-тепкилеп, кай бирлерин найза, айрысы 
менен сайып да жиберишкен экен. Кай бир ашынып кеткендер 
орустун катын-кыз, балдарын їйлєрїнє камап, ал тургай ко-
лу-бутун байлап туруп чєпкє ыргытып, єрттєп жиберишиптир... 
ой, орустарыў да кыргыздарды жаш-карысына карабай боз їй-
лєрїнє бекитип от коюп, кээ бирлерин єздєрїнїн картєшкє сак-
таган жертєлєсїнє айдап барып камап, єрттєшїптїр, баланча-
ны баласы менен кєз кєрїнєє атып салыптыр деген їрєй учурган 
шумдуктуу кептер таркады. Ошондой, ойрондуу кїндєр болгон! 
Чынында эле ошондой болчу...

«Жаман їйдї коногу бийлейт» дегендей єз жерине батпай 
тентип келген переселен-мужуктар буякта тандаган жерине та-
мын салып, жакшы жайыттарга кожолук кылып, чочко, малда-
рын жайып, менчигине тартып алып, жер ээси-кыргыздарга кыр 
кєрсєтїп, кааласа абагына алпарып камап, малы жайыт-короо-
суна кирип кетсе кайрып беришпей, дооласа башы-кєзїн жара 
сабап, алтургай айып акча салып кийинки кездери чынында эле 
чектен ашып кетишкен болучу. Жакшы жерлерин тарттырып, єз 
атажуртунда ыдык кєрїшкєн элдин чыдамы биротоло бїткєн 
белем! Кол куушуруп карап турушмак беле, каалаганарды кыла 
бергиле деп, дагы чыдамкай, кєтєрїмдїї эл экенбиз, ошончо-
суна тїткєн. Андан да жыйырмадан кырк їчкє чейинки кїч-ку-
батка толуп турган эркектердин бирин калтырбай алыстагы со-
гушка бергиле деп опурулгандары жанга батып кетпедиби! Жоо 
тосууга жараактуулар бїт кетип калса эл-жерди ким коргомок, 
алардын ата-эне, їй-бїлєсїн ким бакмак?! Жерди ким айдап, 
малды кимдер багышмак? Германы менен согушса орустардын 
єздєрї согушпайбы, кыргыздардын ага тиешеси кандай эле, бо-
том?! Каяктагы бир германы ким экенин эзели кєрїп-билбесе! 
Мурдагы салык дегендери жон терини биротоло сыйрып бїт-
кєн болчу. Алардан казак, кытай жерине мурдатан эле тентип 
кетишкен кыр гыздар канча?!. Бу, їйїнє киргизсе тєрїн тебеле-
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ген переселендердин сазайы єттї, баарын кууш керек! Кетсин! 
– деген єктєм кептер кїчєдї. Ошентип биз жїрєксїй дїрбєп, 
кєр-жерлерибизди шашыла чогултуп, белгисиз жолго камына 
баштадык. Кайда, кантип качабыз, сапарыбыз деги канчага со-
зулат? Кимдер жол кєрсєтєт? Кимисинин жетеги менен чыгабыз? 
Кайсы уруу менен? Барар жерибиз кайсы? Каркыра, андан нары 
Кытай дешет, ага аман-эсен жетер бекенбиз? Ал жакта кыштап 
кала алабызбы? Деги аман калаар бекенбиз?! Кайра кайтабыз-
бы? Качан?.. деген тїпсїз суроолор баарыбыздын жїрєгїбїздї 
ачуу єйїйт. Аларга эч ким жооп бере албайт. Айтып берер киши 
жок. Биздин ишенерибиз эле байкем Иманїсєн болчу. Ал эки-
їч курдай Кулжа, Текестин базарына байларыбыздын малдарын 
айдашып барып-келген. Эптеп жол табар дейбиз...

Бир кїнї эле тїн ортосуна жакын жер кєчкєндєй дїпїрєп, 
айыл чочуп ойгонду. Шумдугуў кур, бул эмнеси?! Зилзалабы?! 
Кандай алаамат болуп кетти? Же орустар келип калыштыбы?! 
– деп элтейдик. Бозїйдєн Сасыке атам, Иманїсєн агам болуп 
сырт ка жїгїрїп чыксак калыў караандар тємєндє жєє, атчан-
дары айдаган малдары менен аралашып топурап, кобур-собур 
кїн чыгышты беттей чубаша кетип баратышыптыр. Качкын-
дар! Кїткєн кїн келген экен! Кимдир бирєєлєр жолдун ар кай-
сы жерине дєўгєчтєрдї жалбырттата жагып коюшуптур. Жол 
багыты кєрїнсїн дешкендери го. Ал оттордун жалыны караў-
гылыкты жалмап, караан ажыраттыргыдай жалбырттайт. Їр-
кїп бараткандардын улам бири жокторунун атын атап кыйкы-
рышып, жакындарын издеп, табышпай, уй-койлорун дикилдете 
айдап, баары ашыгып алышкан. 

– Ой эл! Эмнени кїтїп жатасыўар? Кєчкїлє! 
– Орустар кырып келатат!
– Эртеге калсаўар баарыўарды єлтїрєт!
– Кєчкїлє! 
– Тез!– деген єктєм кыйкырыктар чыгат кєч тараптан.  
– Ой кайдасыў?!.
– Бол! 
– Бачым!
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ЇРКЇЇ

Атам Сасыке кырк бешке келген кєгала сакал, токтоо, орто 
бойлуу, олбурлуу киши эле, аялы Айганышты, жыйырмадан 
жаўы гана оогон Иманїсєндї, он їчтєгї кызы Чєйтеке менен 
он бешке келип кол арага жарап калган мени шаштырып, карба-
ластап калды. 

– Болгула, баарыўар, элден калып калбайлы. Болору болгон 
экен, барбардигер, эл башына тїшкєндї кєрєрбїз... Бол, катын...

– Эк, жооў менен жоболоў калгыр!..– энем жактыра бербей сил-
кинип алды,– Ар кимиў єз кийим-кечеўерди, жылууларын алгыла, 
чултайлар, кыш жакын, мен жол азыгыўарды камдайын...– Энем 
бурк эте кєзїн жаштап, чала-була кийинип алып, эчтеме тїшїнбєй, 
уйку-соонун ортосунда тєшєктє олтурган бир жарым жашар Акун-
ду шашыла ороп-чулгап кийиндирип кирди.– Эртеў менен эле чык-
пай... тїн ичинде балдардын уйкусун бузуп... Таў аткыча каяктагы 
жоо келмек эле... Аларыў деле укташат да!..– деген менен энем ата-
мын айтканын эки кылчу эмес, май чырактын їрїл-бїрїл жарыгын-
да жоолугунун учу менен кєз кычыгын аарчып, бышактап, тїйїн-
чєктєрїн карбаластай тїйїп кирди. Акунду жанындагы Чєйтекеге 
бере салды да чыгданына шашыла кирип, колуна урунган талкан, 
карын майларынан куржунга сала баштады. Мындай капыл-тапыл 
кєчїп каларыбызды эч кимибиз кїткєн эмес элек, ошондон улам 
камылгабыз жок болчу. Колго урунганын эле алып жаттык. Баары-
быз тїпєйїл тартып, їндєбєй сыртка ашыктык.

Атам малдуу киши эле, ага жалгыз чыдап, кєтєрє турган сара-
ла бээсин калдая минип, мїйїзїнєн чалып алган музоолуу уюнун 
арканын ээринин кашына арчындай жетелеп, он чакты койлорун 
алдыга сала айдап, бизди шаштырып калды.

– Болгула, балдар! Тездегиле! Кєчтєн калып калбайлы... ка-
рабаскыр орустар кайдагы каранкїндї баштап жиберишти эле!.. 
Ылдам! Тездейли...

Орустар дегени падыша аскерлерин айтканы болчу. Єзї орус-
чаны тїзїк билген, арасынан дос кїткєн киши эле. Капыл-тапыл 
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жолго чыктык. Кїз жакындап, ар кайсыл кокту-колотту, жылуу 
жылгаларды паанектеп жакалай баштаган биздин эл да чуул-
дап, жапырт кєчїп калыптыр. Ызы-чуу, аяк-буяктан жєє-атчан 
шашылган, бирин-бири издеген, чакырышкан, буйруган, малын 
тосуп, артына кайыра кыйкырган элге койлордун маараганы, чо-
чуган уй-музоолордун мєєрєгєндєрї аралашып, чуру-чуу тїшїп, 
туш-туштан агылып, алды жанагыл жалпы кєчкє кошулуп, аягы 
кєрїнбєй агып келип жатышты. Караўгы тїнгє, чаў-тополоў ме-
нен биз да аларга кошулуп, жєнєп калдык. Оокат-жайдын баары 
калды, калдайган боз їйїбїз да. Аны чечкенге убакыт да, унаа-
быз да жок... 

Шашылганда убакыт да кошо шашат кєрїнєт, тез эле чай кай-
намдай єтїп, Бостеринин белине жакындай бергиче таў сєгїлє 
баштады. Оо, аяк-башы кєрїнбєгєн кєчтїн узундугун да, калыў-
дыгын да айтпа! Мынчалык ар кошкон кєп элди, тїп кєтєрїлє 
кєчкєн жєє-жалаў кєчтї эзели кєргєн эмесмин! Аттуу-баштуу, 
жумшаган кишилери кєп бай-бардарлар небак эле алдыга кетиш-
се керек жол арбытышып, демейде чубашкан ат-тєєлєргє жїгїн 
артып кєч башында шаани-шаўдуу жїрїшчї алардын бири да 
кєрїнбєйт. Беш-ондон топтошуп мал-жанын айдап, чабдар аты-
на же жалгыз топоз, уй-торпогуна томпойто кєр-жерин артып 
алган жалаў кембагалдар. Эски куржун, чоў-кичине тїйїнчєк-
тєрїн ийнине же жонуна артып, кєтєрє албагандарын кой-эчки-
сине таўып, жетелеп, айдап алгандары андан кєп. Чал-кемпир-
лер менен кыз-келиндер, жазгы кєктєгї козудай чурулдашкан 
балдар топурайт. Карууга жараган эркек аттуулар сейрек. Мын-
дайда тирек болуп, кубат берер алардын кєбї неге кєрїнбєйт? 
Кайда кетишкен? Демейде дем-сїр берип турушар эле... 

Акунду алдына єўєрїп алган атам алдыда уюбузду жетелеп, 
аны чыбыгы менен айдап, жонундагы улам бир жагына ооп кет-
кен таўылган жїктї жїгїрє тїздєп, бир колуна Чєйтекени же-
телеп алган энем чебелектеп ортодо. Аларды ээрчиген койлорду 
агам экєєбїз ашыга айдап барабыз.  

– Эй Сасыке! Эминеге балаў менен чакырыкка келбедиў ыя, 
туу алдына чогулуп жатсак? Оруска уруш салып, Байсорунду 



ЖАНБЇДЄЄ 25

алабыз, Кашатка жете кел! – деген олбурлуу, быжыгыр сакал, 
сїрдїї киши ат башын бура жайлай калып, атама кесе сїйлєп, 
демитип, кєч аралай алдыга чаап кетти. Такымына кысып алган 
жоон, кызыл четин союлу сороктойт. Тим эле атасынын акысы 
бардай опурулат, кумсарып, сакал-мурутун сербеўдетип. Атам 
туттугуп, бирок ага тик бага жооп кайырбады.

– Ушунуку єттї!.. Болгула балдар, тездегиле,– деп койду єзїн-
чє, арттагы бизге кылчайып. Кеп-сєзгє сараў анын бизди кый-
ып кете албай жатканы кєрїнїп турат, тиги атчан айткан жакка 
бара албай. Чынында эле жалгыз эш туткан атабыз кетип калса 
биздин кєрєр кїнїбїз эмне болот? Кантебиз? Жїрєгїм тїпєйїл. 
Иманїсєн агамдын ак-саргыч жїзї да кумсарып, убайымдуу, їн-
сїз мелтирейт. Кой оозунан чєп албаган жоош неме уруш деген-
ден жїрєксїп жатабы? Балким атамдын чечимин кїтїп жаткан-
дыр, тигилерге кошулганга. Мындай жосунсуз жорук, калыў 
элди кєрє элек карындашым эликтин чаарчыгындай элтеўдей 
коркуп, энемдин этегине жармашып, аны текилдеп ээрчийт. 

Кєч кїтїрєп, чуулдап, чубап келе берди. Улам бир айыл-
дын эли єйїз-бєйїздєн кошулуп, єзєндєр кошулган дайра-
дай улам калыўдап барат. Тїнї бою жол жїрїп, уйкубуз бузу-
луп, чарчап-чаалыгып, кардыбыз да ачкандан шашкеге жетпей 
жїрїшїбїз жайлап калды. Аны байкаган атам бир бадалдын 
тїбїнє токтоп, тамактанып алгыла деп, атынан тїштї. А-бу де-
гиче эле минтип, кїн аркан бою кєтєрїлїп, саалга тыныгып ала-
лы деп олтура кеткендер жолдон жолугуп жаткан. Биз кєлєкєлєй 
олтуруп, жол бою чулкулдап келаткан чаначтагы муздак жар-
мадан ууртап, нандан бурдай сугунуп кирдик. Аш болбоду, їч-
тєрт салт атчандын тємєндєн кєч улай айгайлап чаап келатканы 
кєрїндї. Баарыбыз аларды їрпєйє карап калдык. Атам менен 
агам тура калышты. 

– Ой кокуй а-алат! Тургула! 
– Аскерлер келата-ат!.. 
– Оруста-ар!..
– Кела-ата-ат!.
– Ка-ач!
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– Бо-ол!
– Тургу-ула-а!..– деген алар ат туяктарын дапыратып, кєчтї 

аралай чаап єтїп кете беришти. 
– Эмне дейт?! Каройго келди дейби?! Атаўгєрї-ї! Аларыўдын 

канаты бар беле, кечээ эле Кєтмалдыда дешпеди беле?– атам 
єзїнчє кобуранып атына шашыла минди,– Болгула балдар, бу 
каапырларыў оўбогон немелер кєрїнєт... шашалык, – корккону-
буздан баарыбыз їрпєйє тура жєнєдїк.

– Тїндє кєчпєй калгандарыбыз эмне болушту экен? Аман 
калышкай эле, чултайлар...– деди энем, кабатыр тарта. Тууган, 
жакындарын эстеп жатса керек. Боорукер, аял эмеспи. Шашыла 
тура жєнєдїк. 

Биздин эле эмес, алыс-жакын, алды-арттагылардын баарынын 
сабыры суз, жїрєксїп жаткандары даана кєрїнїп турат. Боол-
гогон жаман тура, эчтемени ачык кєрїп-билбей. Тигинтиптир, 
минтиптир, баарын кырып-жоюп салыптыр... деген эле имиш, 
кїдїк сєздєр дагы кїчєдї. Жїрєк їшїйт. Биз эле эмес, элдин баа-
ры коркок эликтей элтеўдешет, артты кылчак-кылчак карашып.

АЛГАЧКЫ КАГЫЛЫШ

Илээлей чубап кете бердик. Арттан куугун келген жок. Санаа-
быз саал тынчый баштаган эле. Бир маалда алдыдан мылтык-
тардын тарса-турса атылган їндєрї угулду. Кїн шашкеден ооп 
калган. Бул эмнеси болучу! Биз їрпєйє санааркап, же кайра арт-
ка кача алдай, не алдыга жыла албай буйдала тїштїк. Эркектер 
элтейип, аялдар кокуйлап жиберишти. 

– Арттан келип калышпагай эле, аскери!..
– Алдыдан тосуп чыгыштыбы, орустар?!. Караколдо кєп эле...
– Эми эмне айла кылабыз?!.
– Ой, жок! Байсорундагы орустарды камап жатышыптыр, биз-

дикилер!
– Ойрон калгыр орустарыў чогулуп алып тамына бекинип, єт-

кєзбєй... атышып жатышат дейт!
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– Аны кайдан билдиў?..
– Алдыдагылар айтышты... 
– А-а...
– Ошондой десеў...
– Чын!..
Эл дуу-дуу. Бара-бара бастап барып, кєч кайрадан козгол-

ду. Алдыдагы атышуулар токтогон жок. Бирде кїчєп, саамга 
басыла калат. Чубалган кєч эми тоо тарапка жыландай єрдєп, 
этектей жєнєдї. Эмнеге? Єр, узак жол эмеспи?.. Кашаттын суу-
сун кечип єтїп, Байсорунга чыга келгенде тїшїнїктїї болду. 
Тємєндєн, алаканга салгандай кєрїнгєн єрєєндєгї жыйыр-
ма-отуздай топтошкон орус тамдарын тегеректей камаган кыр-
гыздар кєрїндї. Эки жїз, їч жїз чамалуу ат-топоз, єкїрєўдє-
гєн єгїз минген эркектер алыстан сагаалап, кез-кез улам ат 
коюп, ар кайсысы бурк эттире кєк тїтїн бїркє мылтык аткан 
болуп, тамдар тараптан тарсылдай жапатырмак атылган мыл-
тыктардан айылга аралап кире алышпай артка удургуп, кайра 
тартышат. Таш, бадалдарга жашынып алып там тарапка алыс-
тан мылтык сунушкан бирин-сериндер да бар. Жєє-жалаўдар 
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топурап, кокту-колотко далдаланып алышкан. Кечээ эле ким 
ойлоптур мындайды...

 Коогалуу дїрбєгєн кєч ашыгып, аллалап, тоо этектей чыгыш 
тарапка агыла берди. Артына да элтеўдей карашат. Кїмєнсїп, 
бири-бирин орой каккан кобур-собурлар чыгат:

– Орустардын арттан кууп келатканы чынбы, же жалган, чуубу? 
– Ким билет? Билгениў барбы?.. 
– Жок, ой...
– Балким бу буйткага, же тиги капчыгайга бекинип, чын-аны-

гы билингиче кїтє турсакпы? 
– Чын эле?.. 
– Кой, андай амал-оюўду! Орустар ойронубузду чыгарып жи-

берет... 
– Бєєдє элди кырасыў! Элди азгырба!
Кєпчїлїктїн башы маў. Ар кандай кїдїк, айла-амалдын жо-

лун издєє... куру їмїт... анык арга табылбайт. Эч кимисинин 
кєнгєн жер, єлєў тєшєгїнєн алыстагысы келбейт. Кєп ичинде 
биздин да акылыбыз айран. 

Атам тїнєрїп, дагы эле алдыда. Бизди кыйып кете албай 
жатат, ылдыйдагы жоочуларга кошулайын дегени аларга улам- 
улам кєз бакканынан байкалып эле турат. Биз болсо аны караан 
тутуп, койлорубуз менен ээрчип барабыз. Иманїсєн агам аксап 
барат. Тїндє шаша кєчкєндє чулгоосун чала ороп, эки бутун 
теў жоорутуп алыптыр. Бака жалбырактан таап, жанчып туруп 
таўып салдым. Жїїнї бош. Атаўгєрї, мен жанагы Байсорунду 
камап, алалбай жатышкандарга барганымда... орустарды таяк 
менен эле торойто-торойто чабар элем! 

Аўгычакты, артта калган Байсорун тараптагы тємєндєн 
атышуулар жакындап, жайдак кырга отуз-кырктай атчандар їч 
арабаны ортого ала калдырата айдап, шашыла чыга келишти. 
Орустар экен! Баарында сороўдогон мылтыктары бар. Арабада 
аялдары менен балдары топурайт. Чуулдап, арттан ат коё келген 
кыргыздарга атчандары да, арабадагылары да мылтыктарынан 
жапырт ак тїтїнїн бурк эттире улам ок атышат. Алар Байсорунда 
камалып калган мужуктарга Караколдон жардамга жиберилген 
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орус-татар аскерлери экени кийин билинди. Алар тамдарга бе-
кинип алып атыша коргонуп, кишилери да, ок-дарылары да азая 
баштаганда мужуктардын аял-балдарын арабага сала Тїп, Кара-
кол тарапка качып жєнєшкєн экен. Ошентип, уюша аткылашып 
жатып, алар куйрук їзє алдыга узап кетишти. Калыў куугунду 
аралата атканда чыгым кєп болуп, кайрат-мизди катуу кайтарат 
тура. Анан да найза-союлчан кыргыздар беш атардын огуна чы-
дамакпы! Ансыз деле таў аткандан тартып Байсорунду камаганда, 
эми минтип арттан ат койгон сайын беш-ондон ок жеп жатып, кээ-
си єлїп, кєбї жараланып жатып куруп кетишти. Минте берсе дагы 
канчасы бейажалын тапмак?! Мындай кєп чыгым, канды мурда 
кєрбєгєн карапайым элдин кайраты канчага жетмек эле?! Ажал 
бїркїп тарсылдаган мылтыктын айбат, сїрї да оўой эмес! Кетсе 
кете беришсинчи ал орустарыў, деген сымал кыргыздар. Тїптї ка-
малап жатышкан бугу эли аларды Караколго соо єткєрє коюш-
пас деп, куугунун токтотуп, каргадай качкындарга кол шилтеп 
коюшту кєрїнєт. Куугун топурай токтоп калды. 

Ок атышкан бул окуяны кєргєн качкын эл элтеймек тїгїл, 
демоту кача селейишип, алапайын таппай шашып калышты. 
Отуздай орусуў ушунча кыргын салып жатса, жїздєгєнї, миў-
дегени накта топон-тозок салып жиберишпейби катыгїн! Алар-
дын бадырактай тынбай тарсылдап ок чачкан билимоттору, бир 
огу менен жїздї жайрата атчу замбиректери бар дейт кокуй! 
Кээ-кезде алардын жер дїўгїрєтє «дїп!» атылган айбаттуу доо-
шу арттан угула калып, сес алып койгон эле. Ал азезилиў тим эле 
тоонун да тозун чыгарып жиберет дейт бир эле бїркїп! Аларыў 
арттан жете келсе шорубузду катырбайбы такыр! Курудук ко?! 
Шашалы!– дегендер кїч.

КЫРГЫН!

Аяк тарта албай чарчап-чаалыгып, кїтїрєгєн кєч менен тїн 
оой ачык талаага таш жаздана кулашкан Дордуларды дїпїрєп, 
жер силкинткен аттардын доошу менен «уу-у! аа-а!»– деп, жер 
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жаўырта тынбай кыйкырган сїрдїї добуш чочута ойготту. Таў 
супа сала баштаптыр. Кимди ким кєргєн тополоў, ызы-чуу. Баа-
ры эле туш келди топурап, карбаластай чуркап, кыйкырышып, 
издешип, элге кошулуп мал-жаны кошо їркїп, калайман тїшїп 
жатыптыр. Атасы їрккєн атын чылбырлап, алы жетпей сїйрєлє 
дырр! дыррлайт. Бакырып ыйлаган Акунду колтугунда колу-бу-
тун салпактата кєтєрїп, Чєйтекени колунан сїйрєп алган энеси-
нин: 

– Какый! Болгула! Орус тийди!!! Качкыла!!!– деген ач айкыры-
гы Дордуну ойготуп, шаштысын кетирип жиберди,– Ал! Тамак-
ты алгыла! Ой, Иманїсєн! Ойгот, Дордуну! Ойго-от!!! Тепсенди-
де калбасын!..

– А-аа!
– Уу-уу!..
– Ур-ра-а!
– Ка-аач!
– Оо-о!..
Калайман тїшкєн эл. Аттар окуранып, кишенеп, мєєрєгєн 

уйлар, кулак жеп маараган миў сан кой. Тємєнїрєєктєгї кєчтїн 
артына кууп келатышкан аскерлер тийген экен, опур-топур, 
туш-тушка чачырай качкан кишилер. Башын катып жанталаша 
качкан элдин артынан атчан аскерлер куба тїшїп, чилче тара-
тып, айлана чаап, бирди-жарымдап кылычтап кууп жїрїшєт! 
Тарсылдатып аткандары да бар. Элдин бир тобу тємєндєгї ка-
мыштуу кєл жээгин карай качышса, кєбї кумурскалардай тырма-
лаўдап тоо беттеп алышкан. Кимди ким кєрдї, чакчелекей! Эне-
леринин тоо тарапка качканын байкап калган Иманїсєн менен 
Дорду да тїйїнчєктєрїнїн колуна урунганын ала салышып тоо 
єрдєй жанталаша чуркашты. Атасы сїйрєлгєн ат да кєпчїлїк-
тїн кїїсї менен кошо каякка їркїп кеткени белгисиз. Жалаўда-
ган аскерлер топ аралай улам жакындап келишет. Жїздєй бар. 
Бирден-жарымдан кайрат кєрсєтїп, укурук сунуп, таяк кєтєрїп 
чыккандарды ак-кєк кийинген аскерлер жалпайта атып, же топ-
тошо кылычка алып жиберишет. Байкатпай, же беттеше берип 
так чокуга тийген калтек, камчыдан бириндеп атчан, кыйылган 
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камыштай шылк кулаган жєє аскерлер да бар. Элден эр чыкпай 
не болуптур!

– Жайы-ыл!
– Бо-остери-и!
Бириндеп, туш-туштан ураан чакырган жигиттер топтошо ка-

лып, шукшурула аскерлерге ат коюшат. Алардын так маўдайы-
нан атылган октон кол сермей чалкадан кетип, жєє аскердин кап-
талдан сайган мылтыгынын узун канжарынан кулап, мерчеген 
душманына учтап алган укуругун матыра сайып, туш келди таяк 
шилтеп, жандай чаап, ажал сїрїнє туруштук бере албай кайра 
артка жалт бергендери да бар. Кудай мындайды башка салбасын! 
Жалаўдаган кылычын оўду-солду шилтеген аскерлер жаш-кары-
га, аял-эркекке карабады! Балтыр эти ката элек балдары да, беш 
кєкїл кыздары менен энесинен бєлєк єзгє єбє элек селкилер да, 
ак элечек энелер менен кош бойлуу келин-кесектер, ак сакалы 
жайкалган карыялар... бїт кылычталды, иргелбей окко кетти! 
Шунчалык да мыкаачылык болорбу?! Анчалык элдин кїнєєсї не 
эле?! Жапатырмак жайрап калгыдай!!!

Далбалактай чуркап, корккондорунан жїрєктєрї ооздоруна 
тыгылган Иманїсєн менен Дорду тайыз коктуга салып, таш-чыр-
пыктарга чалынып, жыгылганын далыдан чапчый тургузуп, єп-
кєсї кїйє кїйїгїп тоо беттей бїкчїўдєп чуркай беришти. Атчан 
аскерлердин бирєє-жарымы качып бараткан бизди кєрїп калса 
арттан куба келип, кылычтап же атып жибереби деп, кєпчїлїк 
сыўары эле экєє бирдей жїрєксїп алышкан. Ата-апалай эчки-
ре ыйлап, адашып калган бала, демигип баса албай, кєрїнгєнгє 
кол созо таш, бадалды пааналап калган кары-картаўдар, ымыр-
кайын бооруна басып, телчигип калган уул-кызын текилдете сїй-
рєп шаштырган келиндер, їкїлїї топусу жерге тоголонуп, беш 
кєкїлї ничке жыландай денесине чабыла чыўырып чуркаган 
кыздар, алайган кєздєр... тєшєнчї, боолору чачылып тоо-ташта 
калган бешиктер, ичиндеги кєр-жери чубуруп чачылган тїйїн-
чєктєр, ээсинин жан кымбатынан каралбай кароосуз ташталган 
кой-эчкилер, мурунтугун сїйрєгєн торпок, єгїздєр жолдо жамы-
рашат...
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Эптеп кокту-колот, капчыгайга жеткен кишилердин айрымы 
туш келген эле таш, бадалдардын артына, карагай-чердин арасы-
на бєдєнєдєй корголоп, жашынышып, алдуу, аттуулары куугун 
жетпесин деп алдыга озо качышып, токтолбой тоо єрдєп, алсыз-
дары кїйїгє жолго кулап, жок жоготуп кокуйлап... бул жакта да 
чуру-чуу. Жєє-жалаў, алсыз, оорулары... малга аралашып жолдо 
калышкан жалдырап. Адашып калгандары канча?! Уул-кызын, 
ата-энесин, бир туугандарын... издеп жоктогондору, кыйкырып из-
дегендери андан кєп. Єз жаны кымбат беле, ар пендеге! Жака-белде 
калгандардын кєргєн кїнї белгисиз. Не жазымышка тушугушту 
экен, ал байкуштар? Окко учуп, найза жеп, же кылычталып жан 
таслим болушту бекен? Тепсендиде калып, башы-кєзї жарылган-
дыр?.. Тоо ичине киргенден чочуштубу, тоо жандуу эл дагы не амал 
кылып жиберет деп, же канга тоюштубу, аскерлердин арттан куба 
тїшкєнї болгон жок. Тоосуна жетти дегичекти кыргыздарды тап-
пайсыў, булуў-буйткага кирип жок болушат, таш кулатып, дагы 
башка амалын жасап бєєдє чыгымга салып жибермейи турган иш. 
Аны орустар жакшы билишет, айрыкча Алайдан. Алымбек датка-
нын аялы Курманжанды балдары менен тутуп алабыз деп, Алайдын 
капчыгайына эрдемсип кирип барып эле тоо-аскалардан кулаган 
таш, дарактардын алдында калып, кайра артка тартып, єздєрї араў 
кутулгандарын унутпай калышсын.

Кеч бешим болгучакты жака тараптан мылтык атуулар ба-
сылбай, бештен-ондон топтошуп, жалгыздап келген кары-жаш 
качкындардын аягы суюлбады, капчыгайда. Жака жакта эзели 
болуп кєрбєгєн кандыбулоон кыргын болгону тууралуу акылга 
сыйгыс, їрєй учурган кептерди да алар ала келишти. Бир буйт-
кага жашынган жїздєн ашуун бир урук элди жарык дїйнєгє жа-
рала элек бойдогу бала-чакасына чейин бїт кырып салышыптыр 
падыша аскерлери менен мужуктар. Айтымда, алар Кемин тарап-
тан келишкен сарыбагыштар кєрїнєт. Жеткендеринин баарын 
кылычтап, бешиктеги ымыркайды бешиги менен бєлє чаап, ай-
кїнї жетип турган алсыз аял-келиндерди да аяшпаптыр. Жана, 
жан арга издеп тємєн качып, кєл жээгиндеги калыў камышка 
жашынган жапалуу элге єрт коюп, баарын тирїїлєй єрттєп жи-
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беришиптир. Бири да аман калган жок дейт, жалмаган жалын, 
кєк тїтїн баскан камыштын арасынан чыкканын эле алдынан 
тосо атып, кылычтап, бїт кырып салышыптыр... Я-аа, Кудай! Бу 
не деген жазыгыў?! Эгер бар болсоў жазыксыз элге боор ооруп, 
бу таш боор аскерлерге кайрым бербейт белеў!!!

Дорду менен Иманїсєн жаўы келгендерден ушундай тирук-
муш кептерди угуп, огобетер жїрєктєрї кайтып калды. Энелери 
эмне болушту экен? Аманбы же бул жактагы буйткалардын би-
ринде корголоп жатышты бекен? Кантип табабыз? Аман-соосун 
кантип билебиз? Антип суроого тааныштар да кєрїнбєйт. Ан-
дай катын-калач, бала-бакыра аз бекен? Эми эмине кылмакпыз?! 
Каякка барабыз?– деген ага-ини жашынган жеринен чыкпай, 
їзїл-кесил сїйлєшкєн болуп жата беришти, алаўдашып. Кан 
кєрбєгєн немелер катуу коркуп калышкан болчу. Чыгышса эле 
орустар баса калып, тытмалап, же аткылап жиберишчидей.

Бактылары бар экен, оўдой берди болуп бети-башы тамтык 
калбай тытылып, кийимдери да ит талагандай далбаалаган Сасы-
ке кеч кире єзї атчан тїшїп келди, жогортон. Малсаак неме катуу 
їрккєн атын чылбырлап коё бербей, алда, аябай азап тарткан ок-
шойт. Же дїрбєлєўдїн башында бышыктанып, жалгыз атымды 
качырып жибербейин деп колуна ороп алган ноктосунан бошо-
но албай калганбы, ит билет, єзї да тїнєрїп їндєгєн жок. Аны 
алыстан кєрє сала сїйїнїшкєн Иманїсєн менен Дорду єздєрї 
жашынган топ карагандын арасынан чыга келишти. Аларды 
кєрїп саал каниет тарта тїшкєн Сасыке башка сєзгє келбестен:

– Буякта белеўер? Жакшы болбодубу... Энеўдер кайда?– деп, 
алардын адашып кеткенин уккан соў,– Жакшылап карасаўар 
болмок, эр жетип эле калбадыўарбы,– деп балдарын зекиген бол-
ду да,– Жїргїлє, энеўдерди караўгы кире электе таап алалы,– 
деп, санаалуу кїўк этип, їчєє калган бїлєсїн издеп жєнєштї, 
тємєн тїшє. Балдарын жїрєксїтїп жаткан жалгыз санаасы да 
ошол эле, атасынын артынан дикилдей ээрчип жєнєштї. Уул-кы-
зы менен жалгыз Айганыш кантти экен? Тополоўдо адашып ке-
тишпедиби, кашайып. Аман-соо болушса болду. Аялы кыркка 
жете элек, али жаш, кайрат-кубаты кайта элек эмеспи, кутулган-
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дыр. Кыйсыпырлуу алааматта балдары кантишти экен?! Жїрєк-
тєрї катуу тїшїп калышты го, байкуштардын! Соо болушса 
экен. Аты їркїп кетпгенде алардан адашмак эмес... 

Иўир кире баштады. Тоо арасына тїн эрте тїшєт эмеспи. 
Жылга-жыбыт, кыр бетинде жалгыз каргадай караўдап, жогун 
издеп їмїттїї элеўдеп, єйдє-тємєн чубашкан бирди-жарым ка-
ры-жаш, аял-эркектер кєп. Жокторун тїгєлдєп, топтошкондору 
андан мол. Тааныш-билиштерин жолуктуруп сураштырган, ачуу 
їн салып издеп, жакындарынын кайгылуу кабарын угуп алып, 
кошок кошуп, ботодой боздогондору да бар. 

– Шїк, жаман жорук баштабай, балким башка бирєєгє 
окшош туруп алгандыр! 

– Ие, мындай калайманда... аман болгусу бардыр...
– Ыйдын арты ый болот, эсиўди жый!– деп, кїмєнсїп, алгы 

їмїт байлап же кара кїчкє жубаткан да болушат бири-бирин.
Кїзгї салкын кечте алсыз жарыгын чача батып бараткан кїн-

гє чагылышып, муздак айнектей жалтыраган кєл азалуу чалкы-
йт. Жээгиндеги камыштардын ар кай жерден тїтєгєнї болбосо 
жанагыл канабайрымдын изи да жок. Жымжырт. Жоболоўдуу 
аскерлер Байсорунга кайтып кетишкен кєрїнєт, же Тїп тарап-
ка єтїшкєнбї, караан їзїшкєн. Жанагы, жоо тийген жакта ка-
раўдаган караандар бар экен. Жакындарын издеп жатышса ке-
рек. Тапкандары жансыз, жаралуу денелерди жонуна кєтєрїп 
же атына артып алышкан. Ар кай жерде карайып жаткан єлїк, 
жарадарлар жер жайнайт. Аларды аралап беш-ондон, бирди-жа-
рымдан топтошуп, аралай сандалган кишилер, чачылган мал ан-
дан кєп. Тєшєнчїлєр, кийим-кечелер, кереге-ууктар, бозїйдїн 
жабуулары, кийиздер... ар кай жерде чубалып, чачылып жайыкта 
жайнап жатты. Калдайып сынып жаткан тїндїктєр да кєп.

Дордулар жана, адашып кеткен тегеректи тинтип, тїн бою 
жакындарын издеп жїрїштї. Кєрїнгєндєн сураштырып, ал-
ды-артка темселешип жїрїп бир коктудан таў супа салганда 
гана араў табышты. Он чакты киши менен калыў тєє куйруктун 
арасына кире качышкан экен. Ачыкка чыккандан коркуп, башын 
соксойто карап олтуруптур Айганыш. Эрин, балдарын акмалап 
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жатса керек, аман болушса издеп, табышар деп. Уктап калган 
Акунун алдына алып, кызын колтугуна катып алган. Эрин, бал-
дарын кєрє сала жашып кетти:

– Кайда жїрєсїўєр, чултайлар... бизди таштап?..
– Ой, амансыўарбы, айланайындар?– эзели бирєєгє ийип кєр-

бєгєн Сасыке атынан тїшє калып катын-балдарын кучактап 
калды,– кагылайын... карактарым...– їнї каргылдана тїштї.

Кеч кїздїн салкынында їшїп калышкан экен. Эриндери кїр-
мєєгє келбей, тыўдап сїйлєй алышпайт. Баарынын санаасы 
тына тїшїп, саалга дем басып, Дорду кєтєрїп жїргєн тїйїн-
чєктєгї кємєч нандан їзїп, жармадан шам-шум этишти. Атка 
таўылган кїлазык, азыноолак эт-аш, кийим-кечелери салынган 
куржундары жок болуп чыкты. Кыргындуу тополоў, ат їрккєн-
дє тїшїп калган экен. Баарын уйку басып, канчалык дене-бою 
жанчылып, ооруп турганы менен кооганын кїчтїїлїгїнєн улам 
жолго чыгышты. Жїрєктєр опколжуп, санаалар удургуйт. Баа-
рынын ушул кыйсыпырлуу жерден алыстап, узап кеткиси келди. 
Андайлар арбын эле. Кєч кайрадан уланып, бара-бара узарып, 
калыўдай берди.

 

ЖОЛ АЗАБЫ – КЄР АЗАБЫ

Андан кийинки жол азабын айтпа! Каяктан жоо чыга калып 
кыргын салып жиберет деп азга да сеп албай элеўдей жїрєксїп, 
капысынан атылып, кылычталып кетпейли деген коога менен 
кїндїзї тыным, тїнї тынч уйку кєрбєй арып-ачып... алдыда 
не тагдыр кїтїп турганын биле албай, белгисиздикти беттеп 
жїрїїдєн оор эч нерсе жок окшобойбу! Ушундай убайымдуу 
тагдырга тушуккан эл амалсыз, ажалдуу ашууну беттеп баратты. 

Жолдугата кєчкє улам жаўы келип кошулган адамдардан 
улам жаўы шумдук кабарлар арттан кубалай жете келип жатты. 
Мындай кайгыда элдин кулагы сак, кабарлар болуп кєрбєгєндєй 
учкаяк болуп кетет эмеспи. Чїйдїн чыгыш тарабынын эли, Коч-
кор менен тескейликтер Бедел, Кєгїрїм, Кайчын, Сєєктї ашып 
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Турпанга, бугу менен саяктар Ак-Шыйрак, Їзєўгї-Кууштан 
єтїп Какшаалга тїшє качыптыр деген сєздєр угулду. Аскерлер 
алардын артынан тїшїп, жеткен жеринен эле атып, кылычтап, 
арып-ачып... аябай азап тартышкан экен! Аман калгандарын Бе-
делдеги Кытайдын чегин тоскон чериктер болгон мал-мїлкїнє, 
тыўыраак кийимдерине чейин тоноп алгандары аз келгенсип 
апийим издеп таўылчак-тїйїнчєктєрїн чачып, ырыстуу буюм-
дарын, аялдардын кулак-моюндарындагы шакек-шуруларына, 
чачтарындагы чачпактары менен билектеги билериктерине че-
йин чечип алышыптыр. Кыйды кытайлардан да єз деген эле черик 
уругу ашып тїшїп, кєчтї тосуп, кєгєрїп єткєрбєй коюшуптур 
дейт. Каржалып, эки ортодо калган эл союшуўарды, каалага-
ныўарды берели дешсе маа демектен ар бириў аттын башындай 
алтын берсеўер да єткєрбєйбїз деп кєк беттенишиптир. Ошон-
до жаны ачынып турган кыргыздар «туулдум – єлдїм, тутандым 
– кєрдїм, акыры келет бир ажал», орустардан коркуп єлбєгєн 
силерден єлмєк белек дешип намыстанып, чериктерге моюн бер-
бей, єлєрїнє карабастан уруп-согуп чектен єтїп кетишкен экен. 
Азап-тозоктор жанына жедеп батып кеткен белем, элдин!

Кыязы, тїндїк кыргыздары бїт кєтєрїлгєн кєрїнєт, орус 
аскерлеринин кордугуна єчєшкєн Жумгалдын Ак-Чийиндеги 
эл орустардын кыштагын талкалап, мал-мїлкїн талап алып, 
катын-балдарын єлтїрїп, кудукка салып жиберишиптир. 
Ысык-Атадагы Сын-Ташта да ошентип орустардын бал челек-
терин кыйратып, катын-калачтары менен баарын єлтїрїптїр 
деген биринен бири шумдук кептер угулду. Бирок кыргыздар-
дын кырылганы олда кєп болгон экен. Бир эле урушта Кызарт 
жактагы Каракол, Бучук, Ак-Белдеги їрккєн элдин эки миў-
дейин аскерлер кырып салышыптыр. Кєк-Жарда тынай элинин 
їч жїздєйї кылычталыптыр. Айылдап єлтїрїлгєндєрї канча?! 
Бир эле Кара-Балта жактагы Єтєгєн кыштагынан эки жїздєй, 
Талды-Булактан жїз элїї киши єлтїрїлдї дейт. Ак-Суусунда  
мужуктар менен алардын катындары їч жїздєн ашуун кишини 
кармап алышып, байкуштарды сарайга камап коюп, айры менен 
сайгылап, орок-балталап, таш менен жанчып, баарын єлтїрїп 
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салышыптыр! Момундугун кара кыргыздын! Бас деген жакка 
басып, кир деген жерине малдай кирип берип... Андан да Соку-
луктагы Асылбаштан эки жїздєй кишини козголоў чыгардыўар 
деп кармап, мал сарайга камап алып бирден чубата чыгарып, жа-
пыз эшиктен эўкейип чыкканын калтек менен каракушун жара 
чаап єлтїргєнї небак эле дїў болуп элге тарабады беле! Алар 
ошентип жайралган соў дагы ошончосун Пишпекке айдап ба-
раткан жолдо качты деп атып, калганын жерге жаткырып туруп 
найза, кылыч менен бишкектеп єлтїрїлгєнїчї, окту ыраа кєр-
бєй! Мындай кейиштїї кептерди уга берип кєптїгїнєн башыў 
айланат. Укканга караганда аман-соо калган эл, жер жок калып-
тыр. Жїрєк їшїйт. Баарынын дилинде бизди да ошентип балээ 
баспаса экен деген ой. Чїйлїк, кеминдик, кєлдїк дебей – баары 
аралашып, узун бир кєчкє айланган. Топ-топ болуп, алды-ар-
тына элтеўдеп жол карытышат. Кїз келип, кїндїзї чыкыроон, 
тїўкїсї суук тарта баштады. Жака-белдер саргайып, тоо кары 
улам ылдыйлап келет. Кыш эрте тїшчїдєй. Олуя чалыш Айга-
ныш да ошентет. Жайчы эмеспи, билгени бардыр. Байсорундагы 
куугунду айтпаганда Кудай сактап, жамандыктан сырт эле ке-
латкандай болушкан...    

Тїпкє жете келгенде аны бугу, саяк биригип камалап жа-
тышкан экен. Кєлдїн тескей учундагы Кызыл-Суусунда да їч 
миўдей киши чогулуп, орустарды кысып киргенде Караколдон 
кырк-элїїдєй куралчан ногойлор келип, чиркєєнїн тєбєсїнє 
чыгып алып аткылап, кыргыздар каптаганда тосмолордон єтє 
алышпай кєбї окко учушкан экен, беш миўдей кыдык, саяк, 
бапа, желдеўдер Ырдыкка келип, саяк Батыркан Ырайымбек уу-
лун кан шайлап алып Караколду камап жатышыптыр дейт. Эл-
дери тїп кєтєрїлє кєчїптїр дейт, дейттер элди аралады. Мурда 
эле Кєл єрєєнїнїн тыў чыкмалары оруска каршы чыгып, согуш 
салып, кууп чыгабыз деп жыйын курганда айтылуу Кыдыр аке 
«койгула балдар, єзїм барып алардын ордосуна чейин кєргємїн, 
орустар бирдиктїї, согушчан кєп эл, кыргыздар аттын кашка-
сындай болсок, алар ат тїгїндєй жайнаган эл, каршы чыксак ку-
руп кетебиз, алар менен сїйлєшїп оокат кылалык» деген экен. 
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Ошондо аны «бу, орустун кишиси, ошолордун сєзїн сїйлєп, 
аларга жан тартып жатат», «коркок билиш» дешип жактырбай, 
таназар албай коюшкан экен, акенин ошол айтканы эми башка 
келип, куруп жатпайбызбы, ошондо акени укканда эмне, минтип 
тентибейт элек деп кїйїнгєндєр кєп. Чїй, Кеминде кыргыз-орус 
кагышты дегенди уккан Кыдыр аке дароо єзїн ээрчиген арык 
тукуму, айрыкча анын сарыке элин Кытайдын Кулжа, Текес та-
рабына кєчїрїп кеткен экен, азыр баары аман-соо дейт. Талас, 
Чїй менен Суусамырдын баш жагы орустар менен кепке кели-
шип, їркпєй эле тынч калышпадыбы. Биздин тєбєлдєрдї ку-
дай тєбєдєн урбадыбы, єз кызыгын ойлоп, эли эсинен чыгып!– 
деп армандап, шыпшынгандар андан кєп. Ошондой, ойдо жок 
сєздєргє алдырып, эми не кыларын билбей келаткан оропарада 
кєч кїтїлбєс кыргынга учурады. Элдин жарымы билген жолуб-
уз менен Кытайга барабыз деп Тїптєн тїштїк-чыгышка, Сырт 
тараптагы Эўилчек, Ак-Шыйракка єтмєк болгондо аларды Ка-
ра-Баткактан жїздєгєн аскерлер тосуп чыгып, чабуул коюп ки-
ришти! Бу неси, курал-жарагы жок, жай эл экенин кєрїп-билип 
туруп аскерлердин бул не кылганы?! Жоо чапкансып аламандап 
ат коюп, ураалап, алыстан эле мылтык менен аткылап, билимо-
тун тытыратып, кылычтап киришсе болобу! Мындай кыяматты 
ким кєргєн?! Таягы да жок, кыргый тийген чымчыктардай чачы-
рай качкан элдин кырылганын айтпа! Сазга батып, чыга албай 
дайынсыз чєккєнї канча?! Миўге чукул элдин жарымынан кєбї 
шейит кетишти! 

Жол бар деген Иманїсєндїн айтканына ишенип, Каркыра 
аркылуу кетмек болуп тоо этектей бараткан Сасыкелер азганак 
эл менен тоого кире качышты! Антпегенде аман калышмагы ар-
сар эле. Саздагы элдин тымтыракайын чыгарып бїткєн аскерлер 
алардын артынан тїшкєн жок. Он чактысы гана оюн кылмакчы 
болдубу, алардан бєлїнїп чыгып, бери бурулуп келатканда 
жакынкы кырдан удаама-удаа мылтык атылып, эки-їчєє аттан 
кулаганда аскерлер артына тартышты. Баарыбыз тїгєл окко 
учуп кетпейли деп чочушту кєрїнєт. Алдыга кеткен негизги тобу 
Караколду беттеп, караан їзїп бараткан болчу. 
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Кырдан мылтык аткан жалгыз баатыр – бугунун токой уругу-
нан чыккан Султанбек деген киши экен. Сасыкелер жакындаган-
да кырдан тїшє келди. 

– Кудай жазасын бергирлер!– деп кыжынып алыптыр ал,– 
Жай келаткан элди кырып!..

Элди коргоп алаар баатыр жїрєк эрлер дагы да барлыгына 
кубанып, сыймыктанып алды эл. Эш тутуп калышты. Сазда кал-
ган шейиттерди кємгєнгє ниеттенди эле Султанбек: 

– Єлєр кишилер єлдї, эми аларга курандан башка жардам 
кыла албайсыўар! Жай кезеў келгенде сєєктєрї жерге берилер. 
Убалы жан алгычтарына тийсин! Кудай аларга жазасын берсин. 
Єз жаныўарды ойлогула. Амандык силерге керек, бала-чакаўар-
дын арбайын кєргїлє...– деп айнытып койду.– Токтолбой, тези-
нен жол арбытып, бу жерден кеткиле! Болбосо тигилер билип ка-
лып силер да кырыласыўар!

Аныкы туура болчу. Тукум їзїлїп калбасын! Ансыз да азай-
ып калган эркектер болбосо бала-чаканы ашуудан кимдер алып 
єтєт?..

Токтоян, Кызыл-Кыядан єткєндє баш-учу кєрїнбєй чубур-
ган кєчтєн їч-тєрткє бєлїнїп топтошуп, миўге жетпеген гана 
эл калган. Ар кай жерде жакындарын издеп андаалаган, тап-
кандары сєєгїн кыя албай не кыларын билбей єкїрїп, кошок 
кошкондору качканга кайыл болуп кала беришти. Тоо-ташта 
каржалып, жарытып уйку, тыным албай, тыўгылыктуу тамак 
кєрбєгєн кєпчїлїктїн арасынан шайы кетип, кєчтєн четте кал-
гандары, сандалып, бирин-бири жєлєп-таяган караандар жолдо 
калып жатышты. Мындай, ар кимдин жаны таттуу болгон баша-
ламандыкта кимди ким карайт. Ар кимдин єз мїшкїлї, єз жакы-
ны кїч болчу. Чанда эле жакын-таанышы, же адамдык касиетин 
али жогото элек кай бирлердин кары-картаўдарга, ата-энесинен 
айрылып айласы куруган балдарга кайрылышымыш эткени бол-
босо, кєбїнє жан тартып, караган эч ким жок. Ыйман-ызат уну-
тулду. Дорду менен Иманїсєн алгач андай алсыздарга кїйїнїп, 
аз да болсо сїйєк болушчу эле, эми алардын баарына колдору 
жетпестигин туюп, тажап, єз арбайларын чаап калышты. Акун 
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иниси менен таўылчак-тїйїнчєктєрїн кезектеше кєтєрїшїп, ку-
бат-алдан да тайый башташкан... 

Ээси башын ала качып, же єлїп, кароосуз ой-тїздє жайылып 
жаткан малдан айрымдар кармап, союп алып жатышты. Жолго, 
ашууга кам кєрбєсє болбойт. Колунан келип, жигит жумшаган 
байлар, алдуулар жыйып алып, айдап кетишкенден калган мал 
канча! Сан жетпейт. Жылдап жыйган мал-оокаттары кыйчалыш 
кезде жанга эш боло албай талаа-тїздє чачылып, жамырап жатат. 
Мал – бир жуттук деген ошол. Демек, бу аймакта адамдары бар 
мїлкїн таштай качкан далай кыргын, кагылыштар болгон экен да!  

Сасыкелердин айдап-жетелеген малы, жондоруна арткан жїк-
тєрї менен Байсорундагы тополоўдо эле жок болушкан. Жалгыз 
аты гана калды. Анысын канчалык сылап-сыйпаганы менен ал да 
арып, бир кїн тыным бербей минип, оор жїк арткандан кабырга-
лары каржайып араў басып калды. Дагы жакшы, жыйылбай калган 
талаалардан арпа, таруу сыдырып алып, кочуштап берип келет. 

Канчалык адалдыкты тутунган менен болбоду, жарты кап 
талканы тїгєнїп, баарынын шайы кетип калганда Иманїсєн 
барып бир уйду жетелеп келди. Бєтєн бирєєнїн оокатына эзе-
ли кєз артышчы эмес эле арам санап, Сасыке менен Айганыш. 
Айла жок, алдыда ач бел, аяздуу ашуу турат, балдардан да ка-
руу кетти. Арбактардан кечирим сурап, куран окуп, уйду союп 
алышты. Кеч кїз, ээн жерде жїргєн неме семиз экен. Жолдо 
таап алган казанга шыкай бышырып, жегенин жеп, калганын 
чийкилей да кошуп жолго деп алып алышты. Жолдугата улам 
бири сыдырып алышкан азыноолак арпа-таруусун айтпаганда, 
болгон оокат- аз ы гы ошол.

АШУУ АЛДЫНДАГЫ АЖАЛ

Куш уйку салып эле, алар таў азандан кайра жолго чыгышты. 
Жоону кайдан деп болбойт. Ач карышкырдай алардын колуна 
тїшкїлїк кылбасын. Ашуу алдында кєпчїлїктїн ою бир чы-
гып, жапатырмак тыным алышкан белем, ашыккан Сасыкелер 
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кєчтїн алдыўкы катарында болуп калышты. Алардын колуна 
кол болуп берер, оорун жерден алган, билегинде каруу-кїчї бар 
эки уулу бар эмеспи. Жол азабынын оорун артып келаткандар 
да ошолор. Иманїсєн аял алып кетирген эр жигит болсо, Дорду 
кабыргасы ката элек жаш делген менен чымыр, эр жигиттей зи-
рек, демдїї эле. Килейген бир чанач сууну да тынбай, жонунда 
кєгєрє кєтєрїп келаткан да ошол. 

Кыш жакындап, аяздын каары сезилип калган. Дагы жакшы, 
жолдо ээсиз, чачылып жаткан кийим-кечелердин колдоруна урун-
ган калыўдарын жыйнап алышпаганда суукта даана куурашмак. 
Манастагы айтылуу Кєкєтєйдїн ашы єткєн Каркыранын жайы-
гында аяздын ак кыраўы туруп, суук тїшїп калыптыр. Жер тоўо 
баштап, жайыкты курчаган тоолору текши агарган кар. А Кытай 
тараптагы алыскы тоолор болсо кабатталып, заўкайып, сїрдїї. 
Ашыра койбойм дегендей каардуу жол тосот. Иманїсєн кєр-
сєткєн ашуу тарап да кабарып, тумандуу. Ал жакта анык кыш. 
Тїнї, таўкысын колу-бетти суук каарып, кадыресе суук. Буяктын 
эли небак кєчкєн экен. Тек, буларчылап Кытайга качышканбы 
же кокту-колотко жашырынып кирип кетишкенби, белгисиз. Ка-
зак тарапка барышпайт, ал жакта да кыргын-сїргїн, баштарын 
ала качкан алардын єзїлєрї кыргыздарды боор санап, башпаа-
нек издеп качып келишпедиби. 

Ашуунун азабы курусун! Айтса сєз жетпейт. Дагы Кудай чоў 
сактады Дордуларды, кєчтїн алды капчыгайга жете бергенде 
эле капталдагы белден жоон топ атчан аскерлер сороктой чыга 
калышты да, тїз эле качкындарга ат коюп киришти. Дагы да 
кєнїмїш адетинче тарсылдата мылтыктан аткылап, кылычта-
рын булгалай кыйкырышып тим эле айбаттуу жоого ат салыш-
кандай! Куралсыз, арып-ачкан момун эл экени менен эч иши 
болбоду. Кєпчїлїк таан тийген таранчылардай туш тарапка 
чачырап, чуулдай жапырылып кача беришти... 

Алдыда болгондон улам Дордулар калыў карагай-черлїї 
капчыгайга кире качууга їлгїрїштї. Канчалык башаламан, 
коркунуч болсо да алар бири-бирине кєз салып, кємєктєшїп, 
мурдагы тополоўдордон ачуу сабак алып калышкан эмеспи. 
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Баштагыдай ар кими эс-акылын алдырып, єз башын бет кел-
ди ала качып, адашышкан жок. Адам баласы баарына кєнїп, 
їйрєнєт тура. Ийнелїї карагай, тикендїї бадалдар канчалык 
ачыштыра бет-денени тытпасын, єздєрїндєй жанталашкан ки-
шилер менен кєпкє жандимилене алга чуркап, качан жогору-
раактагы аска ташка барып такалганда гана эстерин жыйып, 
токтошту. Артын карашса тємєн калган капчыгайдын оозу 
туштагы жайыктын жарымы кєрїнїп, атчан аскерлердин койго 
тийген ач карышкырлардай элдин артынан сая тїшє кубалап, 
туш келди кылычтап жїргєнї кєрїндї. Кудай бетин салбасын! 
Аял-эркекпи, кары-жашпы ылгап коюшпайт. Аёо дегенди бил-
бей, адам кейпинен кетип, жин ургандай. Атасынын єчї бардай 
ызырынып, туш келгенин кылычташат, аскерлер. Аларга мын-
чалык мыкаачылыкка ким жол берген? Не мынча жин ургандай 
ашынып кеттиўер деп сурап коёру жокпу алардан? Башын ката 
чыўырган баланы да, ымыркайын бооруна кысып жан соогалай 
качкан келинди да аяшпайт. Боо-боо тїшкєн єлїк денелер ар 
кай жерде карайып, жайрап жатышат. Кєргєндїн денеси дїр-
кїрєп, єз кєзїўє ишенбейсиў. 

Аўгыча топурай качкан кишилерди кубалай чапкан аскерлер 
капчыгайга да жалаўдай кирип келишти! Оозунан кєбїк чык-
кан атын омуроолото теминишип, мылтык, тапанчасынан тар-
сылдата атып, чєп чаап ойногонсуп кылычын туш келди шил-
тешет. Арийне, чєп ордуна талдай дене, топтой баштар эле... 
Ызы-чуу, жїрєк титиреткен ый, чыркыраган кишилер тоо-то-
койго баш калкалай кача чуркашат. Таяк-ташын кєтєрїп єзїн, 
же жакындарын коргомок болуп айбат кєрсєткєндєрдї бир ок, 
бир шилтем кылыч менен жерге суналта жыгышат. Ушунча кы-
рылган элдин убал-сообу жокпу?! Малды да акыл-эстїї адам 
пендеси мынчалык кыргынга албас! Кудай деп чокунгандары 
кайсы, аскерлериўдин?! Алардын дининде деле ак-караны ылга, 
адамга кїнєє кылба, пенде жанын кыйба... деп жатпайбы! Дин 
ургурлар!

Дордулар ат кире албайт дегендей чытырман-тикендїї ит 
мурун, кызыл четин, бадалы жыш єскєн асканын астындагы 
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коўулда аўчынын итинен жашынган бєдєнєдєй бїрїшїп ол-
турушту. Жїрєктєрї жарылып кетчїдєй дїкїлдєйт. Айганыш 
алаўдап кызы менен Акунду эки колтугуна кысып, коёндой 
бїжїрєйт. Аларга атылар ок менен шилтенер кылычты алгач 
єзїнє алууга даяр болуп Сасыке алдыда калкалап алган. Жа-
лаўдаган атчан аскерлер жете келишсе не айла кыларын билбей 
Иманїсєн менен Дорду алапайын таппай алаўдашат. Тигинде-
ги таш тїбїндє суюк, чокчо сакалчан жалгыз карыя келмесин 
келтирип кїбїрєнєт. Аскерлердиби, же адашып калган кемпир, 
уул-келиндери кєрїнє калбасын дегендей таш їстїнєн моюн со-
зуп улам їмїттїї шыкаалап коёт. Жакындарынын амандыгын 
Кудайдан тилеп жалбарып жаткандыр. Жана чогуу келатып эле 
ар кими туш-тушка качып, адашып кетишпедиби. Эми табыша 
алышар бекен? Же... Карыя жамандыкка жоруй албай келмесин 
кайталайт. Андан нарыраакта чоў таштын тїбїндєгї чїкєдєй 
бир кемпир беш-алтылардагы небересин чепкенинин этеги ме-
нен жаап, бїрїшїп калган. Эс тута элек бала жамандыкты кєр-
бєсїн, жїрєгї тїшїп калбасын дегени го. Алардын эмки кєргєн 
кїндєрї кандай болор экен? Небересинин ата-энесин, ага-туу-
гандарын таба алышар бекен? Балким алар небак окко учуп, 
кылычталып калышкандыр...
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Аскерлер токой-черди аралашкан жок. Жолдогу колу жет-
кендерди толук кылычтап, тоо таяна качып бараткандардын 
артынан удаама-удаа аткылашты да тапырап, тємєн чапкы-
лап кетишти. Жан аралжы издеп тємєндєгї кыргындан качып 
келаткандар кайра алардын алдынан чыгып, кыйсыпырлуу 
кылычына кабылышты. Капчыгайдын оозунан капыл-тапыл 
атырыла чыккан атчандардан туш-тушка бытырай качып, єл-
гєндєрї карайып ар кай жерде томпоюп кала беришти. Кайран 
эл! Кай кїнєєў їчїн ушундай азапка калдыў эле?! Єзгє элди єзїў 
чакырып алып, алардын тентип келгендерин аяп, жер-суу берип, 
кайра алардан єз таламыўды талашканыў їчїнбї? Єз мекениўде 
жашап, тиричилик кылууну эўсегениў їчїнбї? Болгону ата-баба-
ларыў кылымдап канын тєгїп, коргоп калган жериўе кайра ээ-
лик кылгыў келгени їчїнбї? Каяктагы, кас болмок тургай, эзели 
атын укпаган эл менен согушка баргыў келбегени їчїнбї? Ошо-
нусу їчїн да ачуу жаза тартууў керек беле?..

Баш-аягы кєрїнбєй убап-чубап чыккан кєчтєн болгону бир 
айылдай эле киши ашуу ашты. Кулжа менен Текестин тушу экен. 
Калган эл кеч аштыбы, же жолдо калып, аскерлердин колунан 
шейит болуштубу, белгисиз. Аларды тактап алар, ага кїйїнїп, 
кызыккан жан болгон жок. Кунун кубаламак кайда?! Ак карлуу, 
кубарган мерес ашуу, сєєктєн єткєн суук. Бозоргон асман. Сїй-
лєргє дарман жетпеген ач курсак. Кол созоор мээримден курук 
кайрымсыздык. Олтурган жеринде тоўуп, тайгак жолдо аска-
дан учуп єлгєндєр да кєп болду. Мал чыгымы андан кєп... Эл 
тарткан азап-тозокторду тескеп айтууга сєз жетпес, ов! Аяздуу 
ал, ач-бел, куу жондуу ашуудан наркы кєргєн кїн курусун!..   

НАРКЫ ТАРАПТА

Кулжа – туш келди салынган жер кепелїї, тар кєчєлїї чоў 
кыштак экен. Эл кєп. Чаар топулуу таранчы-уйгурлар басымдуу, 
андан кийин дуўгандар, казактар, моўголдор, атургай илгери 
чоў уруулардан болгон шибелер да бар. Атын укканда кыргыз 



ЖАНБЇДЄЄ 45

каны кайнаган калмактардын айылдары кєбїнесе четте, тоо эте-
гиндеги жайыктарда жайгашыптыр. Жунгариясын эки кылым-
дан ашуун мурда кытайлар талкалап, калганын кыргыз-казак 
Иледен жойгондон кийин аларды эми биротоло баш кєтєрбєсїн 
деген кыязда туш келди кєчїрїп, башын бириктирбей чачыра-
тып салган экен. Азыр алдан тайып калса да, ар кай жерде айыл-
дашып, «эски оорусун» эстеп чек тосумуш этишет. Кыргындан 
качып келген кыргыздарды єздєрїнє тушташ чектен єткєрбєй 
єктємдєнїп, жер кожоюну сымал кожоўдоп, эптеп аман алып 
калган мал-жандыктарын салыкка, болбосо догун артып тоноп 
алган да ошолор болушту. Таранчылар менен ушул ойроттордун 
кордугу баарынан кїч болду. Илгерки кыргыздар талкалап, же-
ринен айдап, мекенсиз калтырган эзелки єчтєрїн ачык айтышпа-
ган менен эми кектешкен сымал. Кезинде экєєнї теў кыргыз 
басып, баш кєтєртпєй келбеди беле, жоолашып. Биринин кага-
натын талкалап, мекенсиз кылса, экинчисин баатыр Манастан 
тартып жїрєгїнїн їшїн алып, мизин сындырган эле го! О, оо-
мал-тєкмєлї мол замана! Эми ошол эр кыргызыў кырылып кете 
жаздап, кор болуп туру го, эзелки кастарына жалдырап?! Оўбой 
кал, орус пааша!   

Кулжанын дал ортосунда Казанчы деген чоў базары бар. Ил-
гери, бу тараптагы тоолук кыргыздардын эле мал базары экен. 
Кийинчерээк казан куюп, темир чаап, аяк-чарага, ат жабдык, 
кылыч-найзага чейин жасаган уйгурлар кєбєйгєндєн улам Ка-
занчылар базары атыгып кетиптир. Дорду агасы менен ошол 
базарда кєрїнгєндїн кол баласындай ишин кылып, бирде наа-
байчы, ашпоз таранчынын оту менен кирип кїлї менен чыкса, 
бирде кызыл баш дуўгандардын отун, камышын даярдап берип, 
кєк-мєгї сатылганча саксактап берип, же ашкєк, калемпирин 
жонун жоорута ташып кїнїмдїк оокатына жетер азыноолак акы 
таап алышат. Моўгул, наймандардын кой-эчкилерин базарга 
айдашып кирип, тїн кїзєтє кайтарышып, акысына арык-торук 
козу-улак алган кїндєрї да болот. Андайда майрам! Кєбїнчє 
ал Дордунун колунан келет, дугдуўдап тыў, жаштыгына кара-
та курч эмеспи. Андайда айыл четиндеги камыш, тобулгу менен 
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эптеп чїргєп, ичин кийиз, колдо бар чїпїрєк-чапырагы менен 
тосумуш этип алган алачыкка Сасыкенин бїлєсї тїгєл чогулуп, 
сырттагы таш кемегеге казан-табак асып ысык сорпо-шилеў 
ичип, жашык эт болсо да ич жылытып алышат. О, андай бак-
тылуу кїндєр чанда гана! Арам санап, ит-кушкаа ыргытып иер 
илмийип арык, ара туулган козу-улактын ушунча чоў, табылгыс 
азык болору тїшкє да кирген эмес! 

Колдон иш талашып, курсагына жук болор бир їзїм нан таап 
алууга жанталашкан чоў-кичине качкындар толтура. Бїтїндєй 
кыргыз, чанда гана казак. Карылары короодо катындын ишин 
кылып суу ташып от жагып, кызы бєтєнгє кїў, уулу кул бол-
гондору канча! Тапканы – чала тоют курсагы же бїлєсїнє бир 
кочуш талкан. Ал, дагы болсо! Болбосо, єзї єзєк жалгаганына 
тобо кылат. Алакан жайып кайыр тилеген тентимиштерге эсеп 
жетпейт. Аларды їйї эмес, жанына жуутпай уруп-тээп, таяктап 
кубалап, баары селсаяк иттей жек кєрїп, жеришет. Кышкы кычы-
раган сууктан башпаанеги жок, же ач-жылаўачтан жол четинде 
ємгєктєп єлїп жаткандары, тїйїнчєктєй кар алдында тємпєй-
їп, кємїлбєй жаткандары канча! Багып-караар караан-жєлєгї 
жок, жалгыз болсо пендеге мїшкїл экен го! Алдан тайып же ке-
селдеп калсаў бїттї, эч кимдин сени менен иши жок, жалдырап 
жатып жан бересиў. О, Кудай, андайды жаман деген пенденин да 
башына тїшкїлїк кылбасын!

Сасыке кєптїн бири болуп тоо-таштан караган-бадал кы-
йып, камыш-куурай чогултуп, бїлєсїнє жылымтык издеп кїн 
кечирген болот, кїндєп арткан азыноолагын балдарынан ба-
зарга чыгарат. Антпесе, кєбїнесе балдарынын колуна иш урун-
бай ач курсак, їшїп-кайыгып кайтаары, бїлєсїнїн калчылдап, 
отсуз тоўуп олтуруп калмагы турулуу. Аны да жашырынып 
жасайт, бул жакта бардык жердин кожоюну, баскан-турган-
ды тескеген мыкчыгерлери бар, алары жєн жерден кыйкым 
таап акы сурап, берээриў жок болсо кулдап кетер. Сасыкеде, 
ал єўдїї каратаманда кайдагы пул, каяктагы мал. Баарынан 
айрылышпадыбы, жолдо, эптеп каткандары талоонго калган. 
Жан тартар жакын-туугандардан жан жок. Болгондо не, ар 
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кимдин єз башы арман, кара кайгы болуп калган чак. Демейде 
жамырап жатчу тезек аттуу жок. Кычыраган кышта кара мал 
сыртка чыкмак беле. Эскилери небак терилип бїткєн. Кык ат-
туу нерсе кєзгє басар чоў олжого айланып калган, отко жаккан-
ды кой, жерге тїшєр замат арпа же буудай жеген аттын кыгы 
менен уйдун жампасын сууга чайкап жиберип азык кылып жеп 
жиберген ахыбалга жетишкен, кайран эл! Ачкалыкка чыдоо 
кыйын тура! Андан да шумдуктуу кептер жїрєк тїшїрїп, Сасы-
кени алачыгынан алыс чыгарбайт. Бадал кескен бирєєнї жыга 
чаап салыптыр, камыш кыйган дагы бирин їй-бїлєсї менен ай-
дап кетиптир, баланча дегендин кызын кїўдїккє чыркыратып 
тартып алып, уулун кулдукка алыптыр... деген эле жїрєк їшїн 
алган кеп. Жат жердин жабагысы да тєрє деген чын белем, кар-
кылдаган каргасы да коркуп койбой їстєм, биякта. Єз элиўден, 
мекениўден айрылсаў ошол тура, кєрїнгєндїн кєзїн карап, 
жалтактап! Колунда барлар же мурдатан бул жерди жердеген 
кыргыздар менен алыш-бериш болуп келгендер тоо арасында, 
кабагым-кашым дебей бейгам. Алардын арасында каратаман 
элине жан тарткан кїйїмдїїлєрї да, жергиликтїїлєргє жан 
тартып, кылт эткениўе доо артып, азыноолак оокатыўды тоноп 
алган жексурлары да бар. Андайлар аз дечи, дээрлик кєпчїлїк-
тїн башына оор мїшкїл, кайрымсыз кайгы тїшїп туру. Эчен 
азап менен бу тарапка эптеп аман жеткендер ачкачылык менен 
сууктан, андайда кїч алып кетчї оорулар менен жат элдин кор-
дугунан чымындай эле кырылды. Соо калгандары эзели эсине 
киргис мусапыр турмуш кечиришти.  

Энеси Айганыш али борбою ката элек, їчкє караган Акуну ме-
нен канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокуттурбай алпештеп 
келген кызын дагы эле алаканына салып, жат кєзїнєн калкалап 
алачыкта, єлбєстїн кїнїн кєрїп келет. Їлїшїнє тийген азыноо-
лак азыгын уул-кызына катып берип жїрїп, ач арбактай арыктап, 
сєєгї эле калган. Мен ичээримди ичип, жээримди жеп, кєрєєр 
ырыскымды кєрдїм, эми ушуларым аман болгой эле, элине эсен 
жетишсе экен деп кєктєн тилегени ошол. Улуу уулдары эптеп 
тагдырларын жазгап кетер, кєкїрєк кєтєрїп калышпадыбы деп 
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анчейин санаа тартпайт. Ошентсе да эне эмеспи, аларын да кый-
байт, жерине жетип, тїгєйїн таап, очор-бачар жашап кетишсе 
экен деп басса-турса тынбай санаа тартат. Илеў-салаў алачыгы-
на кирип-чыгып, идиш-аягын кылдыратымыш этип, баарынын 
жыртык-тешигин бїтєйт, єзїлєрїнїкїн эле эмес, тааныш-би-
лиштердикин, атургай оўтою келсе уйгур, калмагына карабай 
кийим-кечелерин жамап-жаскап, жууп берип жарты кесе талкан, 
тиштем нан таба коёт. Канткен менен оймокчу, уз эмеспи. Єнєр-
лїї єлбєйт деген ошол. Єзї эле эмес, чалы, баары кєтєрїм-арык. 
Кайыр сурап кайрылган кыргыз баласын да кыйбайт, чымчым 
талкан болсо да бєлїшїп жиберет. Аныў эмне, єзїбїздїн оозго 
жетпей жатса деп, чунаўдаган кызына « ээ, чултай, теў болгонду 
Теўирим сїйєт, алар да биз окшогон шордуу эмеспи, азга болсо 
да ашказанына жук болсун» деп элдик нускадан оозанып коёт. 
Жеткен боорукер жан. Кайнененин камырынан дегендей, жокко 
кайыл, дайыма нускасынан жазбаган, Теўирден башканы оозан-
баган жайчыл, эмчи-домчу кайын энесин жазбай тарткан. Єзї 
да чултайлап сырдуу сїйлєп, анча-мынча сыркоого дуба салып, 
эмдеп-домдоп шыпаалап, сакайтып коёт. Жакшынын шарапаты 
дегендей кєлдєгї ал касиетин бу жердегилер да баамдап, кайры-
ла калышат. Алардын баарынын эле кесели санаа, ачкалыктан; 
каржалдыў го кайран элим!– деп кєзїн жаштап коёт, билгизбей. 
Бїлєсїнїн амандыгын кармап келаткан да Айганыш. Анысын 
ачык айтпай, ичтен дубалайт. Чырмыктап калгандары болсо оў-
сол ийнине бурулуп ии, чултай, ошондой де, жогол, жолобо!– деп 
жер сабап, бычак кезеп коёт. Бїттї, ошону менен оору-сыркоо 
жок, тез эле тыўып кетишет. 

Чєп алачыктын суугун айтпа! Кеч кїз менен кыш башында-
гы кычык-тешиктен сєєккє єтє урган кургак шамалдан кий-
ген кийимчен эле тєшєлгєн камышка кулашып, колдо болгон 
чїпїрєк-чапырактын баарын їстїнє їйїп алып, бири-бирине 
ыкташып, жылытышып, таў атырышчу. Кар жааганы аз болсо 
да ыктоо болуп калды, тегеректеги карды чогултуп, алачыктын 
їстїнє їйїп койсо шамал кирбей калат тура. Алачыктын ичи 
аўылдабаганы менен сєєккє жеткен суук, от жагылбаса ошол да. 
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Ичи камыш болсо каяктан от жагылсын, єрттєнїп єлїшпєйбї. 
Айласы кеткенде антип ажалын тапкандар да болду.    

Иманїсєн менен Дорду базардан кїнїгє шумдуктуу кабар 
алып келишет. Айры калпак, жер безерлерди кєрє сала ылымса-
нап жетип барып баарынан эле ындын єчїргєн ыйлуу кеп угушат. 
Жоону токтотобуз деп каршыгып, же антип-минтип камынгыча, 
не ишенип-ишенбей жатып жаналгыч жасоолдор кирип келгенде 
кеч качып калган элди Беделдин наркы бетинен боо тїшїрїп кы-
рып, дайрага агызып, ашуудан аша албай калгандары бїт тоўуп 
єлїшїптїр десе, дагы бирлер Сєєктє мал-жаны менен тїгєл ка-
малып, кыргыз калбай кырылыптыр дешет. Айыл, уруу тургай 
бїтїндєй улут жок калыптыр дегенди укканда амал куруп, кан 
муздайт. Элибиз жок эмне кылмакпыз? Кандай тозокко туш кел-
дик эле? Кылымдардан кырылбай келген кыргыз ушинтип кыйсы-
пыр болмок белек, кокуй?! Эми кандай кїн болот, кийинкибиз?! 

Кїндєрдїн биринде Иманїсєн кєзїнєн кїлє келип:
– Эне, сїйїнчї!-деди алачыкка баш багып эле. Энеси кызынын 

башынан сирке сыдырып олтурган болучу. 
– И, оозуўа май, чултай! Болсун! Болсун!– деди Айганыш уу-

луна їмїттїї карап.
– Базарда жїрїп силердин Шалталык бир балага жолугуп кал-

дым...
– И, чултай ...– энеси айылынын атын угуп сыртынана сыр бер-

бегени менен ичтейинде кайнап жїргєн санаасынан жарыла жаз-
дап, уулуна жїзїн бурду. Ал тескейдеги Шалта айылынан Кенже-
бай дегендин кызы эле,– биздин бїлєдєн кабар уга алдыўбы?..

– Алдым, ошону айтайын деп жатпаймынбы. Атаўыз... тая-
там Кенжебай бїлєсї менен Беделден аман-эсен ашып, Турпанга 
єтїшкєн экен...

– Я, кудай... Теўирим колдогон экен...– Айганыш адатынча 
жакасын кармана кїбїрєндї,– анан?..

– Турпанга жакындаганда бир кєрїшїп, кийин баары туш 
келди чачырашып, табышпай калышкан экен...– Иманїсєндїн 
їнї мокоп, кїнєєлїїдєй жер тиктеди. Ашууда кєптєгєн элдин, 
анын ичинде ага-туугандарынын далайы орус аскерлеринин окко 
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учуп, сууга акканын, чериктердин ыдыгын айта албай сєзїнє ка-
кап турду. Атасынын оў бутуна ок жаўылып, жалгыз атына эп-
теп чийне тартып, ашуу ашышкан экен. Кичїї баласы тополоўдо 
бешиги менен сууга агып кетиптир, энеси жарадар эрин атка ар-
тып келатканда. Он бештеги уулуна ишенип, кєтєртїп койбоду 
беле... Кийинки кєргєн кїндєрї кандай болду экен, шордуулар-
дын? Андай арыз-муўду айтканга оозу барбады Иманїсєндїн. 

– Ошого да шїгїр... аман болушса болду,– арыганынан алы 
кетип турган аял кубаттангансып їн катты. Кыз киши тєркїнчїл 
келет дешет эмеспи, жакындарына санаа тартканынан айтылса 
керек ал кеп. Аял кишинин жїрєгї аялуу келет эмеспи. Ата-эне-
синин амандыгынан алгач кабар алган Айганыштын кєздєрїндє 
каниеттиктин учкундары тутана тїшкєндєй болду. Олуя эмеспи, 
балким уулунун айта албай жаткандарын сезип-билип койгон-
дур...

ЇМЇТ ОТУ ЖАНГАНДА

Кыргыздар Кытайда да тентишти. Арып-ачып, эптеп аман 
калуунун жолун издегендер Кытайдын тїндїк тарабындагы 
Кашкар, Турпан, Кулжа, Текес, Аксууга батпай, Аксы, Бай, 
Куча, Шайа Бєгїр, Жаркент, Кїнєз, Лупка, чыгышындагы Ка-
рашаардан, миўдеген чакырым тїштїк-батыштагы тетигил 
эле атын уккан менен кєз кєрбєгєн Тибеттин Котон шаарына 
чейин сандалып кетишти. Ачкалыктан, кирден чоў-кичинеси-
не карабай кишилерди текши бит-сирке басып алардан котур, 
келте, чечек деген жугуштуу оорулар чыгып, жайыла каптап, 
эл эсепсиз кырылды. Какаганга муштаган болуп Котондо кыр-
гындуу оба-чума от алып чыкты. Анча-мынча оокаттуулардын 
малы делбе чєптєн кырылды. Алар малына жай издеп Жылдыз 
ашып Кїнєзгє чейин жетишти. Ылаажысыз турмуш жанга батып 
кеткендиктен тыўчыкма тынымсейит, сарыбагыштын жигиттери 
уйгур, калмактардын малдарын чаап ала баштады. Андай шок-
торду элине кошуп малдын ээлери карматып, каматып, бийлик 
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куугунга, абакка алды. Уруулар арасында уурулук, каракчылык 
кїчєдї. Бир эле эл бири-бирин уурдады, карактады, ыйман, ын-
тымак кетти... Ар ким єз арбайын чаап калды. Амалсыздыктан 
ата-энелер карачечекей балдарын сатып киришти. Сєєккє єткєн 
суук, ачарчылык барган сайын кїчєп барат. Элдин амалы такыр 
куруду... 

Ушинтип, кыргыздын їмїтї їзїлє жаздап калган кезде 
жалган курандын башында кубанычтуу кеп аралады. Бирдин 
айынын орто ченинде ойрон болгур ак падыша кулап, урият 
болуптур, эл бийликти алып, эми эл-жерибизге кайтсак болот 
экен!– деген. Ишенип-ишенбейсиў, уккан кулагыўа. Меншебик, 
Керениский дегени падышага нааразы аскерлер менен каржал-
ган карапайым элди кєтєрїп чыгып, ак сарайын басып алып, 
орус падышасын камакка алыптыр, убактылуу єкїмєт дегени 
тактыга олтуруп, бардык элге, анын ичинде кыргыздарга да 
уруят берилиптир, эмне кылсаў єз эркиў, бай-кедей деген теў 
болот экен, качкандар кайта элине келип жайыт, жериўерди 
кайтарып алып, оокатыўарды кыла бергиле дептир! Андан да 
переселен, жер чийген жексурлар токтоптур, орус-кыргыз деген 
болбой, бирдей теў адам саналышат экен! Мурдагы кыянат-
чыл орус биристап, оёз дегендери жакшы, калыс адамдарга ал-
маштылыптыр дегени ойго келбеген кызык болду. Кантип эле 
ошондой болсун?! Жакшы тєбєлдєр да болобу? Алардан кара-
таман элге боорукери чыгабы? Кызык...

Анан эле кєп єтпєй убактылуу єкмєттїн кишилерибиз деген 
орус, кыргыздар келишип, элдїї жерлерде качкын элге ысык та-
мак бере башташты дейт. Болгондо да тамагы бекер экен! Мын-
дай укмуш болорбу! Ким кєргєн андайды! Тим эле жомоктогу-
дай! Ал, жаўы замандын кишилери да сїйлєшїп алышкансып 
угулган имиштерди бир ооздон ырастап жатышты. 

Тиги жерде минтиптир, аякта тигинтип айтышыптыр деген 
имишке ишенчээктер Кулжа, Текес, Кашкар, Какшаал. Ак-Суу... 
жергелериндеги ач-жылаўачтык жанына батып кеткен кыргыз-
дар кыштын кїчї кайта элегине карабай бириндеп, топтошуп єз 
жерине агылып кете башташты. Алсыз, андаалаган алардын бир 
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гана тилеги – мекенине жетип, кєз кубанта бир кєрїп, абасын 
жыттап, топурагын жазданып жатуу болчу.  

АРГАСЫЗДЫК

Жаз жакындаганы жут келди. Бардарлардын кышка деп, 
камдап алган азык-тїлїктєрї азайып, єз ооздорунан артпай, 
кедей-кембагалдар кап, сандыгынын кагындысын кагып ка-
лышты. Анїстїнє, алар мынчалык кумурскадай каптаган кач-
кындардын келишин эч кїткєн эмес болучу. Болгондо да ка-
рышкырдай ач, жут. Айттырбай келишкен алар да жергиликтїї 
элдин азыктарына ортоктош, табакташ болуп калышпадыбы. 
Базарда тамак-аш огеле кымбаттап кетти. Каратаман качкын-
дарда чака тыйын жок, билерик, сєйкєлєрдї кой, жылтыраган 
топчусуна, бутундагы ырыстуу чокоюна чейин тамакка ал-
машып салышкан. Ачкалык баарынан кыйын экен го, пендеге! 
Кїнїгє оозу кыбырап турбаса кїч-кайратыўан ажырап, акыры 
єлїмгє тушугат тура. Анан алсыз ата-эне, каныў-жаныўдан жа-
ралган балдарыў да оозун ачып, їмїттїї жалдырап турса алар-
ды кантип єлїмгє кыясыў?! 

Каржалып, сєєгї гана калган кайырчылар менен уурулар кїч 
алды. Алардын кесепетинен кимдигине кызыгып койбой жанына 
эле келген качкындарды жуутпай кары-жаш, аял-эркегине кара-
бай кубалап, уруп-сокмойго єтїштї, сатармандар. Ачкалыгынан 
кача албай калгандарды таяктап, тепкилеп єлтїрїї кєнїмїш бо-
луп калды. Андайлар ар кай жерде томпоюп, кечинде чоў дєў-
гєлєктїї уйгур арабасына терип кеткичекти жан берген жеринде 
жата беришет. Алардын ажалын териштирип, сурап алар эч ким 
жок. Ит єлїм... 

Иманїсєн менен Дорду да базарга жолой албай калышты. 
Тїлєгєн тебетей же небак малакайга айланган калпакчан пенде 
жакындаса эле:

– Э-э, кет нары! Ит кыргыз!– деп, таяк, чємїчїбї, єлєрїнє же 
кїйєрїнє карабай колундагысын башына їйїрїшєт ашпоздор. 
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Ит-мышыгына берер калдыгын ыраа кєрїшпєй таш боор болуп 
кетишти баары. Бїлєсїнє эмес, єздєрїнїн ооздоруна салар чым-
чым талкан, їзїк нан таппай калышты, качкын аттуулар. 

Айла кетти. Карандай суудан бєлєк оозго наар алар эчтеме 
жок. Суук болсо чучукка жетет. Алгач Айганыш алдан тайып 
жыгылды. Кыбыр этерге дарманы жок. Єзїнє тийген азыкты эри 
менен балдарынан жашырып, Чєйтеке менен Акунга їлєштїрїп 
берип жїргєн болчу. Кызым бойго жетип калды, тыўыраак бол-
сун, бардар бирєє-жарымдын кєзїнє тїшїп, бизге кайрымы тий-
ип калар деген купуя їмїт бакчу. Башынан эне кыялы да, пары-
зы да ошондой эмеспи. Кызы кыбырап, алачык ичин иреттегенге 
жарап жїрєт. Акун болсо кїпчєктєй шишип кетти, баса албай 
жалдырап олтура берет да, башы ооган жакка жыгылып калат. 
Башын карманарга алы жок. Кєптєн бери туз татпай, шылдыра-
ган суюк катык ичип калгандан улам шишик алып кетсе керек. 
Кєпчїлїк ошентип айтат. Кєрїп-катарга ныпым туз жок кал-
ганына кєп болгон. Анын айынан тишти кара жама алды. Ка-
ры-жашы бїт кемшейип, тиши бїтїндєр чанда гана.

Эркектер да алачыктан сыртка илээлеп араў чыгышат. Чык-
канда не, колуна эчтеме урунбаса. Жакын арада жагарга да эчте-
ме калбады. Баары отолуп, жагылып бїткєн. Нечен кыр ашып, 
тизеден кар кечип барып талаа-тїздї тїрє кыдырып бир боо 
камыш, куурай же чырпыкты араў дегенде таап келишет. Очок-
ту эшиктин оозуна алып келишкен, аз болсо да жылуусу ичкери 
кирсин деп. Алачык ичи уюлгуган тїтїн, саўырсыган ыш. Дор-
ду жан билгис айла таап алган: эртелеп байбачалардын їйїнїн 
бирин эртеден кечке акмалайт. Анысы арпа, сулу жеген аттар-
дын кыгын издегени. Ыргыштаган ат бийик дубалдуу дарбаза-
дан чыккандабы, жолдо баратканындабы, заўдады дегиче жетип 
барат да, чапанынын этегине же малакайына чогултуп ала сууну 
кєздєй дыр берет. Аттын ашказанына жаўы тїшїп, али эригенге 
їлгїрє элек дїмбїл дандарды сууга жууп, бир чымчымдан чо-
гултуп, кечке топтогону жарты ууч болсо да їйїнє алып барат. 
Ошону сууга кайнатып ичишет. Болгон тамак аттуу ушул болуп 
калган кєптєн бери. Аны ата-энеси деле жакшы билишет. Алгач 
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Дорду ошондой аттын ашказанына тїшїп жумшарып, кєєп кал-
ган сулунун дїмбїлдєрїн кубана алып келгенде атасы:

– Я, Алла! Ушуга кїнїбїздї тїшїрдїўбї?! Эмнеўден жаздык 
эле?!– деп шуу їшкїрїп, муўканып алган. Анысы балдарга сыр-
дуу. Эмнеге антип кейип жатат? Элдин баары эле жеп жатышпай-
бы, табылганына сїйїнїп. Энеси дїмбїлдєрдї кайнак сууга са-
лып, жеўи менен мурдун басып, жипкире:

– Ай, чултайларым ай, аман болгой элеўер!– деп койгон, єзїн-
чє кїўкїлдєп. Айласыздан бара-бара экєє теў кєнїштї, ал ка-
тыкка. Кесеге куюп ысыгында баары ичип алышат. Аз да болсо 
кара курсакка жук.

Кээде Иманїсєндїн базарда жолу болуп бир сындырым жї-
гєрї, же кїрїч, кай бирде чала мїлжїнгєн сєєк таап келет. Колго 
урунган ишине акысы ошол. Андайда каниет кылып калышат, 
тамак ичкендей болуп. Сєєктї кайнатса аз болсо да майы чы-
гып, сорпо жыттанып калат эмеспи. Туздун жоктугу жанга бат-
ты. Сасыкенин чакмк ташы да бїтїп, каткан чоктору єчїп калса, 
кєрїнгєндєн от сурамай. Ал да табылбай тозок...  

КЫЗ САТУУ

Ушундай амалсыз кїндєрдїн биринде Сасыке алачыкка ки-
рип, бут тартып калган Айганыштын жанында їўкїйїп далай-
га їнсїз олтурду. Кеп айта албай буулугат. Курумшуга оронгон 
аялынын єлїї-тирїїсї белгисиз, кумсарып, кєздєрї чїўїрєйїп, 
бет териси сєєгїнє жабышып калган. Жабуусунун жай, улам єй-
дє-ылдый кєтєрїлїп, тїшкєнїнєн анын дем алып жатканы, али 
жаны барлыгы билинет. Балдары жок эле. Акун энесинин жа-
нында дармансыз солуп жатат. Шишип кеткен башы чаначтай. 
Ырыстуу тамак ичпей, шылдыр суудан улам жаш неме шишип 
кеткен. Чєйтеке эле кыз каадасын кылып, бурчта, энесинин жа-
маачыларынын бирин жамаган болуп олтурат.

– Кемпир,– деди бир оокамда Сасыке,– ушинтип куруп кет-
мек белек, арманда?!– кїйїттїї оор їшкїрїнїп алды ал, энти-
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гип, сїйлєгєнгє алы келбей, – Эптеп єз жерибизге жетсек кана! 
Жаўы заман келиптир дейт аякка. Баарыбыз жетпесек да бал-
дарыбыз жетсе экен деген тилек... Чєйтекени сїйлєшїп келдим 
Турдакунга. Берелик... бир аз тыўып алып жерибизге кайта-
лык...

Айганыш алсыз їшкїрїнїп, їндєбєдї. Кєздєрї жумулуу, ач-
канга алы келбегендей. Же жетишсиз, куу турмуштан тажап бїтїп 
баары бир болуп калганбы, жандан кечип. Чєйтеке атасын элтеў 
карап алып, бышылдап ыйлап кирди. Атанын айтканы айткан, 
дегени деген, кыз кишиге. Тил кайруу деген жок. Кыз тагдырын 
ата чечет. Анан калса баары кырылып калмак беле, бєтєн эл, жат 
жерде. Єзї барбаса да бїлєсї жетсин атажуртуна. Мунун баары 
кыздын кыялында уюлгуп, жаўырыктап турду. Бирок бїлєсїн, 
єз жерин кыюу оўой эмес. Эгер Турдакунга барса бїттї, тїбєлїк 
ушул жерде калат. Сєєгї да...

Турдакун дегени ушул тегеректин байбачасы, алтымышты 
таяган курсактуу уйгур. Бетинен майы тамган, богоктуу, нооча 
неме. Атчан кишиден да бийик дубалдын артындагы тамында 
жашайт. Беш-алты катыны, жыйырмадай уул-кыздары бар дейт. 
Катын-балдары менен малайларына манту, тандыр нан жаса-
тып, базарда саттырат. Орто бай, жалмаўдаган жагымсыз киши. 
Чєйтеке эми ошол, атасынан да кары немеге токол болобу? Ай, 
куу турмуш ай! Эне сїтї оозунан али кете элек кыздын тагдырын 
баштала элек жатып сындырып...

Айганыш дагы шуу їшкїрдї. Сасыкенин сєздєрїн угуп-укпа-
ганы белгисиз. Кїйєєсїнє алсыз кєз агытып койду да, кайра 
жумду. Ичинен ой кайрып жатканы кєрїнїп турат. Ойлонбой, 
кейибей турган ишпи, кара чечекей кызын жат кишиге, кєўїлї 
тїшмєк тїгїл, эзели кєрбєгєн чоочун кишиге берип жатса. Ан-
дан да тїбєлїккє, бєтєн жерге калтырып жатышпайбы!..

– Кыздын барар жери эр дейт, башы байлансын, жашы да кел-
ди. Жерибизге жетебизби, жетпейбизби, кимге, качан узата алмак 
элек, єзїбїз мїўкїрєп турганда. Биз...– Сасыке тамагын кырып, 
сєзїн тїздєп койду,– балдарыбыз аман болсо кийин табышып 
алышар... – їнї кардыга тїштї, кєрєр кєз кызын кыйбай, бирок 
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калган балдары, алардын ємїрї їчїн кызынын тагдырын амал-
сыз курмандык чалып жатпайбы. Болбосо кантип ага барсын! 
Бєлєк айла жок! Баары кырылат... Аны аялы менен кызы деле 
жетик тїшїнїп турушту. Кыз бала энесинин канаты алдында бо-
лот эмеспи. Сасыкенин аялына ошол ишараны жасап жатканы 
да. Анїстїнє анын олуялыгын да сыйлайт.

– Ошент, чултай...– жооп кїтїп жаткан кїйєєсїнє Айганыш 
бир оокамда алсыз унчукту. 

Ошондой болду. Эртеси таў эртеде Турдакундун кишиси кел-
ди да ындыны чєгїп олтурган Сасыкеге тїйїнчєгїн карматып, 
Чєйтекени жетелеп кете берди. Амалы куруган менен аргасы жок 
кыз байкуш тєшєктєгї энесин «Апа-а!» деп бакыра бир кучак-
тап, иниси экєєнї єєп-жыттагылап алды да боюн тїзєп, кайрыл-
гыс жолуна чыкты. 

– ... Теўирим колдосун,– деп кїбїрєндї Айганыш, кызынын 
башынан аяр сылап. Анан ал эптеп боюн кєтєрїп, тєшєгїнє ол-
туруп, кызынын колунан ысык єєп, маўдайына алаканын тийгизе 
тооп кылды да, кєздєрїн бакырайта бир карап алып, тєшєгїнє 
кайра кулады. Кєрєр кєзїн акыркы ирет кєрїп жатканын билип, 
элесин ємїр бою эсимде сактап калайын дегени болсо керек.

– Кечир кызым...– деген Сасыке да кызынын чекесинен єєп 
койду. Ичинен кан єтїп турганын билгизбеди. Эркек эмеспи. 
Агалары кечинде окуяны угуп эч кайда чыгышкан эмес, їўкїйїп 
былк этишпеди, не кыла алышмак?! Он гїлїнїн бири ачылбай 
жатып он їчтєгї кыздын тагдыры солуду. 

Тїйїнчєктє болгону бир кесе арпа талкан бар экен. Кыздын 
куну. Азыр бу да табылгыс байлык. Канчага жетет?..

Ошол талкан аз да болсо ажат ачты. Кїнїгє жарты уучтан 
сууга кайнатып ичип, їч-тєрт кїндє бир аз тыўып калышты. Ай-
ганыш да турду тєшєгїнєн кыбырап. Эми кызы жок, їйдє кы-
быраган, кайраттанды кєрїнєт. Анан оўдой берди болду: дуў-
ганыбы, таранчысыбы, бирєєнїн кою козу салып, арам єлгєн 
немени ыргытып жиберишкен экен, Дорду аны таап келип, союп, 
кайнатып ичишти. Тим эле согум сойгондой каниет алып ка-
лышты. Жашык эт болсо да азга тыўый тїшїштї. Каны чыкпай, 
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арам экенине да карашпады. Кєлдє болгонунда эмне, ушундай 
мїўкїрєшєт беле?! Жок дегенде бир кашык тоў май жок, талкан-
ды кууруп, куурма чай жасап ичкенге. Аяк, кеселерде батпай тє-
гїлїп, чачылып жатчу эле го кєлдє, тоў май дегениў, сорпонун 
майын калпып алгандан эринип, итке беришип... 

   

КАЙРАТТЫН КАЗЫНАСЫ

Сасыкелердин тегерегинде он чакты алачык бїлє боло 
турган. Кїндєрдїн биринде бу кырдын нары жагындагы эл-
дїїрєєк коктуга манасчы келет экен деген сєз таркады. Ие 
кокуй, кайдагы манасчы? Азыр да манас айта турган кез бе-
кен? Курсагы ток, кыларга иши, ары жок неме го! Элдин азап-
ка батып, кыяматтын жолунда мукурап турганын билбейби, 
зоок кылып?!– деп таў калгандарды айтпа. Ошентсе да кыргыз 
сєз жандуу, акылгєй эл эмеспи. Курсактары арып-ачып, оозу-
на кара суу келип турганына карабай эл кєп чогулду. Араў-
жан, сенделе баскан жаш-карылар, эркек-ургаачы дебей келип 
жаткандардын аягы суюлчудай эмес. Кєўїл, рух азыкка суусап 
калышканы жалганбы. Анын їстїнє Манасты билбеген, анын 
кубат-кїч берер касиетин кыргыз баласы жакшы билет да. Баа-
ры тїгєл ошону эўсеп келишти кєрїнєт. Манастан кыр гыздар 
эзелтен бери кайрат алып, нечен кыйын кезеўдерде чыйралып, 
жеўип келген. 

Айрыкча Айганыш жуунуп-тазаланып дем байлап айрыкча 
кїтїндї. Бїт бїлєсї менен бозїйдєй жерди ачык калтырып, аны 
курчай олтурушкан элдин алдынан орун алышты. 

Ортодон жогору бойлуу, арык, чобур ат минген киши экен, 
манасчы дегени. Кызыл чийкил, нурлуу жїзї, агала сакал, му-
рутчан, калбаат мїнєзї аны элден дароо айырмалайт. Жарык 
маўдайы, тике караган курч кєздєрї анын тегин киши эместигин 
кїбєлєйт. Жанында ошондой эле чобур атчан їч-тєрт коштоо-
чулары бар экен. Бул жерлик эмес, алыс жактан ат арытып ке-
лишкендери кєрїнїп турат. Эл кїбїр-шыбыр боло бири-биринен 
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сурашкандары менен манасчынын ким экенин так билгени жок 
экен. Єздєрїнєн сурашкан да жок. Тигилер да айтышпады, бир 
сыры болсо керек.

– Арбагыла, кандаш элим!– деп жалпы амандашты манасчы, 
элге учкай карап. Азып-тозгон элинин ахыбалын айттырбай 
баам дап, жїрєгї канап, жаны ачына аяп, дит багып карай ал-
баган сымал. Їнїнєн муў чачырайт.– Єлбєгєн адам алтын аяк-
тан суу ичет деген экен, ата-бабаларыбыз. Бу тозоку кїндєр да 
єтїп, жаркын кїндєр да келбей койбойт. Чєкпєйлїк, курсактын 
ачканы кеп эмес бир кїнї тоюнат, эзели кєўїлдї чєгєрбєйлїк. 
Кєўїл чєксє кєєдєндєгї от єчєт, андан кийин адам бендесинин 
єзї єчєт! Алдыда келер жакшы кїндєрдєн їмїт їзбєйлїк. Кыр-
гыз башына не деген гана мїшкїл, кан кечкен кезеўдер тїшпє-
гєн! Биягы Бу-йу, Котон, Тибетке, тиягы Эдил, Оролго чейин 
айдалып, теентип, кечээ, жакында эле Гысар, Гєлєпкє чейин 
азып-тозуп, сїрїлгєн экен. Ажал менен арбашкан ал замандар-
дан кийин силер, биз жаралдык, жерибизди кайрадан жердедик. 
Эми бу Кытайга тентидик, азып-тоздук деп баш шылкыйтып 
чєгїп калбаўыздар. Бу Кулжа, Текес, кїн чыгыштагы кадимки 
Манас бабабыз жердеген Карашаардан тартып тїштїгї Котон, 
Тибет, батышы баатырыбыздын аты менен аталган Кашкар, 
Кєєнє-Чатка чейин єзїбїздїн эле жер! Калмактар басып алып, 
аларды кытайлар кууганда кыргыз-казак биригип Иледен тал-
калап кайрып алганбыз, бу жерди. Кийин эле, жарым кылым 
боло элек, ак бадыша бу кытайларга берип жиберген экен, сыр-
тыбыздан. Бу жерди эзелтеден эле Арык атабыздын балдары, 
Бугу энебиздин урпактары жердеп келдик. Арийне, киндик кан 
тамган жер ыйык, баарыбыз – Ысык-Кєлїбїзгє, эки Кемин, 
Чїйїбїзгє кайтууну эўсеп турабыз. Кайталык! Калыстыкты 
кєздєгєн Кудай бар экен, ажалдуу ак бадыша кулап, урият кел-
ди дейт, теўчилик келди дейт. Эўсегендер єз жерибизге бара-
лык. Бу жерди жердегендер калалык. Намысыбызга келелик, 
башыбызды кєтєрєлїк! Кызыр колдогон кыргызбыз, элим!..– 
деп, манасчы кєўїл кєтєрє сїйлєп, кыйлага тунжурап, жанын-
дагы аксакал, кєксакалдар менен сїйлєшкєн болду да манасын 
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баштады. Їнїнїн кырааты жакшы, бийик, єзї нускалуу киши 
экен. Ал:

Уламадан уккан Сєз,
Угуту єнїп чыккан Сєз.
Карылардан алган Сєз,
Калк ичинде калган Сєз.
Арбын жомок – толгон Сєз,
Ат кєтєргїс болгон Сєз.
Арсыздарга токтолбой,
Азамат, эрге конгон Сєз.
Жоого аттанган баатырдын
Жан-жєкєрї болгон Сєз.
Как жїрєккє кадалып,
Кайнап ичке толгон Сєз...– 

деп, кыйлага маселдеп келип жай, сїрдїї, ошол эле кезде шаўдуу 
доош менен манасын баштады. Кош бєйрєгїн таянып, кєзї ту-
нарып кєрбєй, єзї жерде олтурган менен жерде болбой, бара-ба-
ра кайсыдыр бир сыйкыр дїйнєгє кирип кеткенсиди. Єзї менен 
кошо олтурган элди да ээрчите кетти. Манас Манас кан болуп, 
той єткєрїп, Ала-Тоо атажуртубузга кайталы деген оюн ортого 
салат. Алтай жай болбосун айтып, Ошпур болсо Терс-Маедогу 
хан Текес хан Куясты чакыртып кыргыз, кыпчак, казакты тїк 
калтырбай кырабыз деп кеўешкенин жарыя кылат. Кїн болжо-
шуп, Манас кєп колу менен Ала-Тоого жєнєйт экен. Андан амал 
таап кутулуш їчїн Куяс тал-теректерди аскерге айландырып, 
аны кыргыздар єрттєп єтїп, Текести басып, ал Куясты єлтїрїп, 
єзї да єлїп, кыргыздар Таластын Кеў-Колуна бет алышат.

Эл мунун баарын дымып угуп, кай бир жеринен ойго тунуп, 
амалкєй, душмандарга ызырынса:

Агала желек, кызыл туу
Ыргап кєчїп келатат,
Башчы болуп, кан Манас
Баары чери жазылып,
Жыргап кєчїп келатат!..– деген жерине келгенде:

– Айланайын ай, биз да ошентип єз жерибизге кайтсак кана!



60 Айдарбек САРМАНБЕТОВ

– Аман-эсен жеткей элек!– дешип, кєпчїлїк кїйїнє ыйлап жи-
беришти.

– Эй, койгула! Ыйдын арты ый болот!
– Жакшылык тилейлик! Кїдєр їзбєйлїк!– деп, жашык, мууну 

бошторду тыйып, кайрат кылгандар да чыкты. Добулдай дуулап, 
нєшєрдєй сабап тынбай айтып жаткан манасчы:

Жеткилеў Манас кырааны 
Їч-Каркыра басты дейт.
Кызыл-Кыя кымбат жол...
Ысык-Кєлгє жолугуп,
Тїшїп Манас жер чукуйт,
Касиеттїї жер экен,
Жаныбарым Ысык-Кєл,
Жер соорусу турбайбы!..– 

дегенде єз жерлеринин кулакка тааныш аттарын уккан аялдар:
– Баа! – деп бакырып, боздосо, эркектер:
– Я, Алла! Аман-эсен кєлїбїзгє жеткей элек!..– дешип дуу 

тїшє єкїттєп алышты. 
Дорду эс-мас. Манастанбы, анын касиети даарыдыбы же 

дїїлїккєн элдин деминенби кєкїрєк-деми оолугуп, азыр эле 
кєлїнє тура жєнєчїдєй ээлигип чыкты. Жанындагы ата-эне-
си, ага-карындашы да алданеме демденишип, кєздєрї тирилип 
калышыптыр. Жїздєгєн эл да кыжы-кыжы, дуу-дуу шерденип 
алышкан. Сєздєрїндє Ысык-Кєл, Чїйї, кайтабыз, єлсєк да єз 
жерибизде єлєлїк дешкен оттуу дем. Сєздїн, Манастын касиети 
ай!.. Кєпчїлїктї дїргїтїп, делебесин козгоп, чоў дем-кубат бе-
рип салды... Дорду элдин мындайын мурда эч кєргєн эмес. Чын 
эле канында катылып жаткан зор касиет, кайрат бар окшобойбу!

Манасчы тээ, кеч бешимде барып басылды. Энтиге оор дем 
алып, чекеси буурчактап тердеп алган. Ааламды чарк айланып, 
жерге жаўы тїшкєндєй кєздєрїнє жан кирди, айланасын ка-
рап. Кыязы ачкалыктын айынан болсо керек алы кеткени ачык 
кєрїнїп турду. Анан оўойбу, ушунча азып-тозуп, кєздєрїнєн 
эл-жеринин карааны учуп, мукурап турган элге дем-кубат бе-
риш...
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КАЙТУУ

Кїн жылый баштады, сєєк жумшарып. Бирдин айы соўуна 
чыгайын деп, жалган куран келип калды. Биринен бири кызык, 
азгырмалуу кабарлар келе берди кєл тараптан. Каратамандар 
бийликке келишиптир, байларды тизгиндеп, орустар демин 
басышыптыр дешет. Аскерге албай калышыптыр... Элдер би-
рин-сериндеп четинен мекенине кайтып жатышат. Илээлешип, 
карылары эптеп ата-бабаларымдын жерине жетип єлєйїн дешсе, 
жашыраактары жакшылыктан їмїтєтїшєт. Баарынын жанына 
батып кеткен, бу жердеги мукураган турмуш, єлбєстїн кїнї! Єл-
сєк да єз жерибизге жетип єлєлї дешет, баары. Тууган жердин 
турпагы алтын дегендей кыргыз эли-жери, Ысык-Кєлї баары-
нын кєзїнєн учуп, кусалыгы артып кеткен болчу. Тим эле учуп 
жеткиси келишет. Чоочун жер кєкєйлєрїнє кєк таштай тийген. 
Ар адам туулган жери менен киндиги туташ болобу, єз мекенине 
арбалат да турат... 

Акыры Сасыкелер да жолго чыгышты. Кыбырап басышка-
ны менен кєўїлдєрї єрєпкїп, демдїї. Карааныўдан кагылайын 
атажурт деп, єз мекенине кайтып баратышпайбы! Мындан артык 
бакыт барбы?! Каниет, беш оозго болгону бєксє чєйчєк талка-
ны, козунун жашык этинин жартысынан азыраагы бар. «Жолоо-
чунуку – жолдо, эл бар эмеспи, єлїп калбаспыз» деген Сасыке, 
сапар алдындагы кечте. Эл дегени эки кїн єтпєй кєрїндї: єткєн 
жылы тогуздун айынын аягындагы аязда агылып келишкен кар-
луу капчыгайды эми кайра жогору єрдєгєн азган-тозгон, бир-
ден-экиден илээлеп, жетелешип чубаган кары-жаш – арбактай 
жандар эле. Кєбї чарыкчан, тизеден карды кечип, бирине-би-
ри карап койбой єз башын гана ойлоп, андаалашат. Каржайып 
арыктаган уй-торпогун, же эчкисин байлап, жетелеп алгандары 
да бар. Адам аттуудан ишеним кетип, жалкотой болуп калыш-
кан кєрїнєт, окчундашып. Бирин-бири алдоо, уурдап-карактоо 
кїчєп кеткен. Аёо деген унутулду, алтургай аксакалын урматтап, 
айбыкмак тургай энесинин кучагындагы периштедей ак ымыр-
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кайды ташка чаап, болгон оокатын тоноп кеткен єздєн чыккан 
жат каракчылар да кїч албадыбы ошондо. Анан кантип ишеним 
артат бирєєгє, кантип жакшылык кїтєт єзгєдєн?

Сасыкелер да єз бетинче жїрїштї. Кара-Ойдон чыккандан 
тартып кайра кайткычакты бир да жакын, тааныштарын жолук-
турушкан жок. Баарын жер соруп кеткендей. Же алар кача албай 
калып аскерлер бїт кырып салышканбы? Балким алдыда же арт-
та жїрїп, кєрїшє албай калыштыбы, белгисиз. 

Сасыке али тыўый элек аялын колтугунан сїйєп, балдары 
тїйїнчєктєгї кєр-жери менен кїпчєктєй шишиген Акунду ал-
машып кєтєрїшїп, сенделип келатышты. Жол улам єр тартып, 
айлана али аппак кар. Сууктун кїчї кайтканы менен кечкисин 
бети-колду каарыйт. Таў эртедеги суюк жарма менен кїн бою 
жїрїп, кеч бешимде от жаккан болуп, бир їзїм этти кайнатып, 
сорпосун ичишет. Албетте тузу жок. Ошентсе да єзєк жалгаган 
болушат. Ишенген элден кайрым кылар эч ким жок. Кимдин эле 
байманасы артып туруптур, ушундай азапта. 

Кєч илээлеп, баш-аягы жок карды кечип, чубала тоо єрдєй бе-
ришти. Єйїз-бєйїздєн чыгып, кошулгандар кєп. Аяк тартылбай, 
караўгы кєз бууганда гана эптеп жакынкы таштардын тїбїндєгї 
карды шилеп жиберип, жолдугата чогултуп алган куурайларды, 
їзїк кийизи барлар анысын тєшєп, кекиликтей бири-бирине кап-
тал тєшєй олтуруп алып уйкуга кетишет. Їстїнє колдо болгон 
чїпїрєк-чапырактарын бїт їйїп алышат. Антип, єз демдери ме-
нен жылынбаса тоўуп єлїшєрї бышык. 

Тєртїнчї кїн дегенде тїшкє жуук Айганыш байкуш такыр 
баспай калды. Мурдатан чалынып-туруп, араў кыбыраса да бу-
тун эптеп єзї шилтегенге жарап келаткан. Кєлї кєзїнєн учуп, 
караанын бир эле кєрїп алсам дейт. Жеринин абасынан кєкїрєк 
кере бир жутуп алып, топурагына кємїлсєм арманым жок эле 
деген гана ой. Тобо, туулган жердин касиети ушунчалык ыйык 
белем?! Же кыргыз баласы эле ушундайбы? Балким топурактан 
жаралып, кайра топуракка кеткен адамдын тарткылуу табия-
тынандыр? Айганыш эми єз боюн карманып, бутунда тура албай, 
шалактап, такыр эле жыгылып калды. Башын да кєтєрє албай 
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шылкыят. Сасыке аны артына баладай кєтєрїп, улам тынып ба-
сып, бара-бара аялынын элечегин чечип, аркасына таўып алды. 
Дармансыз дене шыпырылып, эпке келбей калган болчу. Жол ар-
быбайт. Ошентсе да жандимиленип, алга умтула беришти. Ошен-
тип, атасын же энесин, аял-балдарын кєтєрїнгєндєр кєп. 

Тоону аралай киришкени кар жаабаса да суук тартты, кээде 
удургуп, муздак шамал уруп калат. Їчєєнїн теў жїктєрї оор 
болгондон, анїстїнє ачкалыктан денелери нымшып, кол сенейт-
кен аязды анча тоотушпайт. Ара жолдо калган караандар барган 
сайын кєбєйє баштады. Эчки сакал абышка менен уулубу, не-
бересиби, жол четинде сенейип тоўуп жатышса, жалгыз кемпир 
калчылдаган, сєєктїї колдорун сунуп єткєн-кеткендерге їн ката 
албай жалдырайт. Оозго салар тамак сураганыбы, же жериме эп-
теп ала кеткилечи дегениби, тїшїнїп болбойт. Сїйлєгєнгє дар-
мансыз. Уулун аркасына кєтєргєн эркек менен наристесин боо-
руна кыскан келин бой тїзєп баса албай жолдо тизелеп, кайра 
туруп сапар улаган болушат. Тїйїнчєктєрїн эрбейген эчкисине 
артып алгандар да бар. Эчки мал эмес деген жалган: айла кет-
кенде эчки да унаа болот экен. Алардын жаны койго караганда 
бегирээк болот окшойт. Балким куурай, бадалдарды ылгабай от 
кылышканынан болсо керек. 

Калпак, жоолугу же этеги чыгып кар алдында небак шей-
ит кеткендер андан кєп. Томпойгон карды тїртсєў эле таштан 
кєбї єлїк. Уй, жылкылардын каржайган кабыргалары ар-кай 
жерде кар алдынан аркаят. Мындайды эч жанга кєргїлїк кыл-
басын! Он-жыйырмадан їйїрлєшкєн иттер адам этин оозанып 
калгандан карышкырдан да коркунучтуу, кишиге кол салуудан 
да кайра тартпай эптеп кыбырап келаткандардан кєп алыс кет-
пей саксакташат. Ой-кырды жортуп, безгендери андан кєп. Улам 
ырылдашып кишисиби, карга басылып калган жандыкпы, те-
геректей калып тыткылашат. Кечээки эле адам колунан тамак 
татып, бири-биринин жан коргоору болуп келгенин караманча 
унутуп жырткыч болуп калышкан.

Улам бир жапыз-бийик кырларды ашып, чокулары аркайган, 
тик аска-зоолуу ашууга жакындай беришти. Єлгєнї єлїп, калга-
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ны ара жолдо калып, али тирїї, алдуулары мекенине сапар улай 
беришти. Адам – ит жандуу деген чын. Баарына чыдайт тура! 
Чыдабаска аргасы канча?! Сєєккє жеткен сууктан, алсыраткан 
ачарчылыктан, кыргындуу душман, опурталдуу, алыс жолдон... 
да аман калгандары болот экен! Ажалы жетпесе, ичээр суусу тї-
гєнбєсє Кудай да ала албайт окшойт, аларды. Буйткада койлор-
дой быгып, олтурган жеринде улуу-кичїїсї менен тоўуп калган 
бїтїндєй уруу, айылдаштарды кєргєнїўдє зээниў кейийт, жа-
ныў ачышат. Алардын ар кимин четинен карышкыр, ити сїйрєп, 
карга-кузгуну соксоюп олтуруп алып сєєктєрїн мїлжїп жатка-
нычы?! Адамдын асыл денеси, алтын башы кор болуп, ит-куз-
гунга жем болуп!.. Ким кїнєєлїї буга?! Ким жоопкер баарына?! 
Адамзатты акка їндєгєн акылмандын башыбы тиги, ит сїйрєп 
бараткан, же эр жигиттин, сулуу селкинин кумарлуу кєзї бол-
босун кузгун оюп жаткан?!. Жарык дїйнєгє кєз жара албай, ке-
лечек тукумун жарата албай калган наристени энесинин ичинен 
чєєлєр сїйрєп кетти, тытмалашып... Тєрєлбєй жатып кыйылган 
ємїрлєр! Эми алар кайрадан эч жаралышпайт!.. Тїбїў тїшкїр 
дїнїйє! Адамдын душманы адам, адамдан ашкан айбан жок 
деген чын белем, падышасынын айдагы менен кыргын салган 
аскерлер болбогондо бул шейиттер єз жеринде очогун тїтєтїп, 
жай оокатын кылып, тагдырын тынч кечирип дооранын сїрє бе-
ришпейт беле? Алардын айыбы неде?! Уланбай калган тукумда-
рынын куну кимде, ким жооп берет?! Падыша тактан тїшпєс, 
єлбєс болуппу? Тїркїк болмокпу бу дїйнєгє? Жазасын албай 
койбос!..

Акыры Сасыке да баса албай калды. Эки кїн кєтєрїп, сай 
ичиндеги чийлердин арасына тузак салып Дорду кармап ал-
ган бир кыргоолдун сорпосун ичкендин эртеси Айганыш єзї 
илеў-салаў басып калды эле, баарын кубантып, кїн айланып кай-
ра тура албай калды. Басканга аракети – эрин, балдарын кыйна-
гысы келбегени да, эне эмеспи. Токтогон жерде, артында асылып 
келатканда онтолоп, Айганыш Сасыкеге бирдеме дейт, тиги 
укпайт, кесе сїйлєп. Мени калтырып, балдарыў менен аман- эсен 
тууган жерге жеткиле деп жатканын балдары деле билет. Алтын-
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дай апасын кєзїн жалдыратып кантип таштап кетишет?! Андан 
кєрє єлгєндєрї ак эмеспи! Ошенткен менен амалы куруганда жа-
нына бир кесе суу, азыноолак оокатын калтырып, єлбєсє келер, 
балким алдуулардын арасынан ким бирєєлєр чыгып жардам 
берер деп ташка жєлєп калтырып кетишкендер да болду дешет 
ошондо. Айрым бир айбан сымалдар андайларды адам болбой 
калыптыр, андан кєрє биз аман калалык деп акыркы азыкта-
рынан айырышыптыр... 

Атасы баспай калганы эми Иманїсєн менен Дорду кезек-
тешип иниси менен тїйїнчєгїн калтырып, алардын карааны 
кєрїнїп тургандай алдыга ата-энесин жонуна кєтєрїп барышат 
да, туш келген ташка, же аскага жєлєй сала кайрылып келип 
бири тїйїнчєктєрїн, экинчиси иниси Акунду кєтєрїп барууга 
єтїштї. Бул жедеп айла кеткендеги аракет эле. Минтип ашуу аша 
алышмак эмес. Жол такыр арбыбай калды. Айла кетти. Илээлеп 
арттан келгендер аларды айланып єтє башташты. Ат минген 
кєлїгї, арык болсо да жонуна кєр-жерлерин арткан єгїзї бар-
лар ата-энесин албай коюшту. Нечесине жалдырашты! Бири да 
аяп, ынаган жок. Адам баласынан ыйман качып, жїрєктєрї муз-
га айланып тоўуп калганбы? Бардыгы адам кейпинен кетишкен-
дей. Андай эмес экен... Кечээ шашкеде жолуккан салт атчан, орто 
жаш эркекке Дорду акидей асылып, жалдырады эле ал:

– Каерликсиўер?– деди дароо жактырбагансып.
– Кєлдєн. Каройдонбуз...
– Кєлдїк саяксыўарбы анда?– тигинин кєз оту тутана тїштї.
– Ооба. Саяк болобуз, саяктан жайыл, андан бакачы боло-

буз...– тигинин тилге келип, жандана тїшкєнїнє сїйїнїп, жак-
шылыгынан їмїтєтє чебелектеп кетти Дорду.

– Жайыл баатырдан болсоўор тууган экенсиўер,– деп тиги 
атынан тїшїп, ээрге Сасыкени, артына Айганышты учкаштыра 
кєтєрїп мингизди,– Такыр куруган экенсиўер... Мен болсом суу-
самырлык саяк болом...

Жолдо атын жетелеп келатып ал былтыркы їркїндє байынын 
жылкыларын алдыга айдап кетип, арттагы эки жїздєй айыл-
даштарын Музарт суусуна жете бергенинде аскерлер кууп жетип 
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бїт кырып салганын айтып берди. Аман калыштыбы деген куру 
їмїт менен Кашкардан Карашаарга чейин кыдырып, тууганда-
рын, алты баласы менен аялынын бирин да таппай ындыны єчїп 
келаткан экен. 

– Уруубуз бїт кырылып, тукумубуз куруп калды. Менин да... 
ата-бабаларымдын учугу їзїлдї...– деди шаабайы сууп,– Эми 
канттим, калмактардын чапкынында да мындай болгон эмес 
экен... 

Кечке чейин улам бир башынан кечирген арманын айтып бе-
рип, жол арбытышып келди да:

– Арманы жок ким бар азыр? Эми Кудай жолуўарды берсин, 
жериўерге аман-эсен жетип алгыла, мен да єз арбайымды чабай-
ын. Балким аял-балдарым їйїнє кайтып, силердей болуп узак 
жолдо арып-ачып, мени жалдырап кїтїп жатышкандыр... Алар-
ды таппасам кудай мени кечирбейт...– деп, коштошуп, жолун 
улап кете берди. 

Кыргыздар башынан тууганчыл келишет эмеспи. Эки киши-
нин башы кошулган эле жерден урууларын сїрїштїрїп, жакын-
дашып, табышып кетет ушинтип. Болбосо бу киши єзїнїн ка-
быргасы сєгїлїп, дїйнєсї соолуп турганда кайдан ниети жибип, 
акысыз жерден кайрылышмак эле.

Дагы бир кїндєн кийин сїлдєрї кетип калган Иманїсєн жы-
гылды. Єзї эле арык, жїїнї бош неме, ата-энесин кєтєргєнгє 
огобетер алсырап калды кєрїнєт. Тєрт аяктап бой кєтєрє ал-
байт, калтырап. Атасы алдан кеткени азыкты їлєштїрїп калган 
анын єз їлїшїн билгибей энесине, Дордуга берип жїргєнїн эч 
кимиси билчи эмес. Эми Дордунун амалы анык куруду. Баарын 
бирден жонуна артып, ташып... бир басчы жерин беш басып, 
тез эле алы кетти. Айрыкча атасынын сєєгї оор эле, жалгыз 
ак боз бээси гана кєтєрчї. Аны Кытайга келаткандагы ашууда 
эле союп, жеп алышкан. Арыгынан баса албай да калган бол-
чу. Атасы ыргайдай болуп арып-азып, арыктаганы менен сєєгї 
оор болчу. 

Энесинин элечегин моюнуна арта салып, улам бирин ташый 
берип Дордунун моюну кызара жооруп, ыйлаактап, эчтеме тий-
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гизбей калды. Ошондонбу, эти да ысып чыкты. Кызайып, териси 
сыйрылган моюну менен далысына эчтеме тийгизбейт. 

Минтип, ашуудан баарын алып єтє албасын, єзїнїн да єлїп 
каларын даана тїшїндї, Дорду. Бирок эч ылаажы жок эле. Кан-
тет?! Єзї жыгылса бїттї, баарынын ажалы жеткени. Анын бетин 
нары кылсын. Ошентсе да сєзсїз, кандайдыр бир айла табуу керек. 
Ушундай ойлор менен алпурушуп, ал кечинде бир таштын коўу-
луна баарын чогултту да, от жагып, талкан катыктап ысык суудан 
ичирди. Атасы менен энеси кыўкысташып, улам бири мени кал-
тыр, Акунду алып кете бер дешет. Антип жатышканына кєп бол-
ду. Дорду кєгєрїп болбойт. Анткени менен алы да куруп барат...

Таў эртеде караса эле агасы Иманїсєн єлїп калыптыр! Жєлєп 
койгон таштын тїбїндє кыўайып жатат. Кан-сєлї жок, купкуу. 
Жїрєгї шуу эткен Дорду ага жетип барып моюнундагы тамы-
рын кармап кєрсє билинер-билинбес бїлкїлдєп жатыптыр! 
Тирїї экен. Бирок кєпкє чыдабас. Баары бир мал болбойт го деп 
ойлогону менен бир тууганын кыйып кете албай турду Дорду. 
Эмне кылуу керек?! Колунан эмне келет? Агасын, ата-энеси ме-
нен инисин кантїї керек? Аларды канткенде Кєлїнє аман жетки-
рет? Єзїнїн да алы кетип турат. Амал таба албай айласы куруй 
тїштї. Мурдатан эле кыжалат тартып, коркуп, кїтїп келаткан 
кыйчалыш учур эми минтип башына даана тїшкєнїн туйду. 
Азыр агасынын ажалы жетиптир, эмкиси кимдики?! Єзїнїкїчї?..

Дордунун бир гана аргасы бар эле: окчунда кийизге оронуп, 
сууктанбы же ачкалыгынанбы єлїп жаткан бир абышканын ки-
йизин чечип алып ага агасын ороп, ташка жєлєп олтургузуп кой-
ду. Анан эсине келип калса аз да болсо оозанып алсын деген ниет-
те жанына бир кесе суу, бир ууч талканды чїпїрєккє ороп койду. 
Кєздєрї жумулуу, мурду барбайган, ченде жок момун, баарыга 
мээримдїї агасынын жїзїнє тик багып карай албай койду. Ичи 
ачышып, коштошуп турду. Агасынын али жаны чыга элек бол-
со да эми кайдан, кайрылып келе албасмын деп, элден угуп жїр-
гєнїн эстеди. Чын дїйнєгє мусулман болуп барсын, кїнєєлєрї 
кечирилип, ыйманы жолдош болсун деп Алладан сурап, жаназа-
сын окуду да, кыйыла басып кете берди. Ата-энелери да кїтїп 
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калышкан. Эми агасынын чын дїйнєгє, єзїнїн бу жалганга жолу 
ачык, карызы жок, дили ак...

– Келем... анан келип алып кетем... бир азга жатып тур...– де-
ген болду, агасы угуп жатабы деген ойдо, кєўїлїн жубатып. Чы-
нында эле ал ошентип ойлоду... 

Ашууга барчу жол жарымдап, ата-энесин, иниси менен тїйїн-
чєгїн улам бирден ташый берип Дорду суй жыгылды. Дарманы 
тїгєндї. Буту тартылбай калды. Бир айла табуу керек эле. Ант-
песе эртеў кечке жетпей биротоло куруйт. Бирок эмне кылуу ке-
рек бу, ач-бел, куу жондо жападан жалгыз. Томолонуп жаткан 
єлїктєр менен чала жан жакындарынан башка жєлєк болор адам 
жок болсо. Ушинтип, їй-бїлєсїн ара жолдо, жерине жеткирбей, 
ажалга алдырмак беле?! Жок, жок...

Кечке маал ийнинин териси сыйрылып эти кєрїнїп, бирєєнї 
кєтєрмєк тїгїл кол тийгизбей калды. Дуулдап ысып, ачышат. 
Ата-энеси тил-ооздон калып, кєздєрї эле жылтырайт. Жєєлї-
гєнїбї, улам бирдеме деп кїўкїлдєп коюшат. Кєзї кєрїнбєй 
кєпшєк боло шишиген Акун эми башын эмес, боюн тїздєп олту-
ра албай калды. Бир жагынан агасынын жалгыз калган арбактай 
элеси эсинен чыкпайт...

Алдыга кетишкен малдуулардан баспай, кєтєрїм болгон 
жандык же арткан-їрткєн сєєк, тамак-аштын калдыктары кал-
гандыр деген їмїт менен Дорду алга, илээлеп жалгыз жєнєдї. 
Жакындарын ураса да калканч болор деген ой менен таш короо-
го далдаалап, жаткырып койду. 

Кїн жылып калса да кар томуктан. Ызгаар. Ала булут ашууну 
чулгап, кыштын кээри кете элек. Кїн кайсы, мезгил кайсы, Дорду 
небак адашкан. Жїз кадамдай басып-баспай экилердеги секелек 
кызы менен тєрт-бештердеги уулун чепкенинин эки этеги менен 
кымтылай жаап, ташка жєлєнїп олтурган келинди жолуктурду. 
Кєзї алайып, кубакай бети шимирилген. Кезинде єўдїї болсо ке-
рек, карлыгач канат кашы, узун кирпик, турна мойну ырастап ту-
рат. Кєздєрїндє толо муў. Баарына кайдыгер. Турарга дарманы 
жок. Оозун балыктай ачып, бирдеме айткысы келди, їн чыгара 
албады. Балдары небак жан таслим болгон экен, ит-кушка жем 
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кылбай аларга кошуп мени да кєємп кой дегиси келдиби. Кай-
дан. Дорду єзї жыгылчудай, тиякта ата-энеси, ага-иниси кїтїп 
жатса. Ал жерден кеткенче шашты. Нары басса бир чуўкурда 
тєрт-беш киши єлїп жатат. Тоўуп калышыптыр... Четтеги эркек-
тин саны, жамбашы кызарат, ит жеген кєрїнєт, же карга-кузгуну 
чокуганбы...

    

УУРУЛУК 

 Ошентип олжо тапмак тїгїл, ойго чєгїп келатса кудай берди, 
тээ, тємєнїрєєк, єзєн жээгинен чєп башылап оттоп жаткан жал-
гыз уйдун карааны кєрїнє калды! Кайдан жїрєт?! Кєргєн кєзїнє 
ишенбей сїйїнїп кетти! Кимдики болду экен? Кєзї уйдан єттї. 
Жакшылап караса жанында караандар эрбеўдегенсийт. Уйдун 
ээси бар кєрїнєт. Андай болсо курулай эле сїйїнгєн экен. Ким эле 
малын бере койсун. Же барып сурап кєрсєбї? Эми эмне кылат?.. 

Кїн кечтеп калган. Капчыгай ичи карайып барат. Дорду бара 
кєрмєк болуп таштан-ташка бїкчїўдєй жашынып, олжосун 
кєргєн бєрїдєй єўїп жєнєдї. Аны байкап, сестенткен эч ким 
болбоду. Уй жакка жакындап барса казандай кєк ташты паана-
лаган бир кемпир менен тестиер кыз олтуруптур. Обочодогу кар-
жайган арык уюн аркандап алышкан. Анысы кїнєс тараптагы 
жука кар алдынан карайган куурайларды кашылаган болот. Ар-
кандын учун кемпир белине байлап алыптыр. Бирєєлєр уурдап 
кетпесин деген сактыгы го. Кєзї кєрбєй калганбы, же кїїгїмдє 
тоок кєз болуп кеткенби, карыганынан, арканды кез-кез тартып 
коёт. Уюм аманбы деп текшергени болсо керек. Ондордогу сєл-
пєйгєн арык кызы жанында тїйїнчєктєн бирдеме алып чыгып, 
єзєк жалгап жаткансыйт.

Дорду ойлоно калды: булардын аз болсо да азыгы бар кєрїнєт, 
оокаттуу немелерден болушса керек. Балким бїлєсїнєн адашып 
калышканбы, же аман калганы экєєбї, айланасында башка ка-
раан жок. Булар эптеп ашуу ашып, жерине жетчїдєй. Биз эч 
качан... Демек... кїтє-кїтє каш карайып, таш тїбїнє кыўайган 
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кемпир-кыз уктады деген маалда Дорду жуушап жаткан уйга 
єўїп барды да, арканын акырын чечип, ала келген билектей 
казыгын сазга батыра сайып, ага аркандын учун бекем байлап 
койду. Анысы, кемпир арканын тартканында бош калбай, уюм 
бар экен деп, шек санабасын деген амалы эле. Иши оўдой берди 
болгонуна кудуўдаган Дорду белбоосу менен уйдун моюнунан 
байлап, акырын жетелеп жєнєдї. 

Кудай берди! Таш короонун тушундагы далдаага, єзєндїн 
жээгине оттон жага салып, Дорду уйду союп кирди. Калжайып 
арык экен, мїйїздєн алып толгогондо эле кїш эте кулап тїштї. 
Мууздап, ичин жарары менен терисин сыйыра элек жатып уйдун 
єпкє-боорун казанга асып отко коюп жиберди... Ачыгып калыш-
кан эле, ата-энесине сорпо ичирип, їзїм эт оозуна салбаса єлїп 
калышат. Акундун да шишик басып жатышы ошондон, жалаў 
шырылдаў ичип жатып эти шылынып кеткен болчу. 

Дорду баарын ысык сорпого тойгузуп, єпкє-боордон аздан 
їзїп берип, єзї да кабыргасы чыга тоюп алды. Даам сызарда Са-
сыке:

– Бу кайдан?– деп койду алсыз. Арам, бирєєнїн оокатына кєз 
артпа, кїнєє болот деп дайыма айтаар эле, анысын жакшы бил-
ген Дорду:

– Суунун жээгинде жїрїптїр. Эч ким кєрїнбєйт. Ээси жок 
го...– деп койду мурдун шуу тартып. Антпесе атасы ооз тийбей, 
єзгєлєргє да жегизбей коймок. Уулунун сєздєрїнє анын кєўїлї 
жайланып калды. 

Єзєгїнє тїшїп кеттиби, бардыгы шылк этип катуу уйкуга 
кетишти. Уйду да Дорду таўга жуук союп бїтїрдї. Ич эттерин 
гана калтырып, калганын терисине ороп, ташка бекем корумдап 
салды. Не бар, не жок, кемпир-кыздын жакындары болсо эртеў 
из кууп келип калышабы дегени эле. Ит-куш да тие алмак эмес. 

Таў ата ишин бїтїрєр замат Дорду муштумдай боор эттен, 
бир кесе сорпосун кєтєрїп артка, Иманїсєн калган жакка ашы-
га жєнєдї. Эмгичекти єлїп калды бекен, ымтырап араў жаны 
калды эле. Бир боор деген кыйын эмеспи, аман болгой эле деген 
санаа кечээ аны калтырып кеткенден бери эч кеткен эмес. Кой 
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оозунан чєп албаган жоош, сыртынан тоўдоос кєрїнгєн менен 
чынында аябай кїйїмчїл агасын ал жакшы кєрчї. Атасынан 
кийинки тиреги ушул агасы эмеспи. 

Кечээки єз изин кууп келсе Иманїсєн кийизге орогон бой-
дон ташка сїйєнїп олтурган калыбында экен. Єлїї-тирїїсї би-
линбейт. Моюнундагы кїрєє тамырын дагы басып кєрдї эле 
билинер-билинбес бїлкїлдєп жатыптыр. Кечээгисинен тыўы-
раактай. Кубанып кетти! Тирїї экен! Жанындагы талканы 
жок, суусу да кеседе жарымдап калыптыр. Эптеп єзєк жалгаган 
кєрїнєт. Анысынан аз да болсо кубат алып калганбы, кєздєрїн 
кыбырата ачып, инисин алсыз карап да койду. Оозун бїлкїл-
дєтїп бирдеме деген болду, бирок їнї чыккан жок. Дорду анын 
башын жєлєп сорподон эс алдыра улам ууртатты, боордон май-
далап оозуна салды. Єзїнє кїч кирип калган экен, кыймылы 
тыў тартып калыптыр. Жаш эмеспи, жаўы эт менен сорподон 
тез кубат алса керек. Агасын жаткырып коюп, кечээ кийизин 
сыйрып алган абышкага келип, єзїн кїнєєкєр сезип, алаканын 
жая куран окуп, ташка корумдап койду. Калды, деп ойлоду ал, 
кандай адам болуп, не тагдыр кечирсе да акырында жат жер-
де, ач бел, куу жолдо кїнї бїттї. Жападан жалгыз, аты-жєнї 
билинбей ажалын тапты. Не деген адам, каерлик болду экен? 
Ыйманы жолдош болсун...

Иманїсєндї эптеп сїйрєп, таш короого, ата-энелеринин 
жанына жеткирди. Эми баары тїгєл. Дордунун санаасы тына 
тїштї. Чєйтеке эле болбосо... жок дегенде ал , адамдардын ара-
сында эмеспи, минтип ач-бел, куу-жолдо жалгыз эмес... ошентсе 
да кантти экен, ал байкуш... эми кайрылып кєрїшєєр бекен?..

Ыктоо жерде кєўїлї тынчый тїшкєн Дорду чарчаганынанбы, 
курсагы тойгонуна ныксырай тїшкєнбї, уктап кетиптир. Ырыл-
даган, каўкылдаган їндєрдєн чочуп ойгонуп кетти. Тїш ооп 
калыптыр. Ата-энеси кєздєрїн ачып, їзїл-кесил сїйлєшїп жа-
тышыптыр. Он чакты ит короо аралай жїгїрїп, кээлери аяк-та-
бактарды шимшилеп жїрїшєт. Тамактын жытын алып калыш-
кан окшобойбу. Дордунун жїрєгї шуу этип тура калды, дароо 
эле ташка каткан этибиз соо болду бекен деп ойлоп, чочуп кетти. 
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Ал тарапты карай салса дагы он чакты ит таш корумду шимши-
леп, айланып жїрїшїптїр. Этке жете алган эмес экен. 

– Кет! Ой, кет, жогол! Кет, дейм!..– деп, таягын ала коюп 
шїдїўдєгєн иттерди чабууга умтулуп, кубалап кирди. Улам 
жакынына таягын шилтеп, тап берсе килеўдеп семирген иттер 
ойт бере качкан болот да кайра токтоло калып, ушул ырбыйган 
неменин алы бизге жетеби дегенчелик кылып шекшине, сынай 
тигилип, тоотушпайт. Сїрїнєн чочуп турушат. Бу, каяктан чыга 
калган неме эле дегенсип таўданып да жатышкандай. Адам ат-
туунун баарын алсыз, айбат кєрсєтє алгыс араў жан кєрїп ка-
лышкан окшобойбу. Ошого кєнє тїшїп, єздєрїн єєдє сезип кал-
ганы кєрїнїп турат. Дорду таш менен уруп, айбаттуу кыйкыра 
бергенинен аз да болсо сестеништиби, же жадаштыбы, таш ко-
румду айлана чуркап алышты да, силердикинен да жакшы тамак-
тар толтура дегенсип кушубак тарта кубалашып кете беришти. 

– Адам баласын тоотпой калышты, бу, айбаныў дагы... Аста-
пыралла-а!..– деген атасынын їнїн эшите коюп Дорду кубанып 
кетти. Бу, жакшылыктын жышааны эле.

– Ие, дагы ичээр суубуз бар кєрїнєт, абышка...– энесинин да 
їнї чыкты. Бу, Дордунун кєўїлїн ого бетер кєтєрїп жиберди. 
Бир кїндїк эле жакшы тамак адамга ушунча чоў дем-кїч берет 
турбайбы! Дагы...

Кечээ шашканынан уйдун єпкє-боорун эле бышырган болчу. 
Эми сан эттин жумшагынан кесип алып, тезирээк, жумшак быш-
сын деп жука тилип-тилип, казанга салды. Эт аз эле батып калды, 
казан дегени ит аяктай эле калыў табак болчу. Чоў казанды кайдан 
кєтєрїп жїрїшмєк, качканда уйдун жонунда кеткен. Отту кїчтєй 
жагып, бир кайнаганда чий кєбїгїн алып, отту ичкештирип коюп 
аталарынын жанына келди. Иманїсєн менен Акун да жылтырап, 
кєздєрїн ачып калышыптыр. Бирок кыймылдай алышпайт. Ата-
сы эттин жєн-жайын дагы сурады. Баласынын калпын туйган 
кєрїнєт. Дорду болгонун болгондой айтып берди эле атасы:

– Кїнєє кылган экенсиў, балам, антпесеў болот эле... эми айла 
кеткендеги ишиў да. Ошенткен менен этиўден кєтєрїшїўчє ар-
бындап алып барып ал, кемпир менен кызды таап, берип кел. 
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Болгон чындыкты айтсаў, тїшїнєр, пенде болгон соў. Єз башы-
быз деп, єзгє бирєєнїн канына забын болбойлук, анда кудай ке-
чирбейт,– деди.  

Дорду ошентти, бир тїйїнчєк эттен кєтєрїп алып келсе, эч ким 
жок. Байкуш кемпир кызын ээрчитип алып сапарын улаганбы, же 
жакындары алып кетишкенби небак издери сууган. Балким малы-
бызды уурдаган немелер бизди аяшмак беле деп коркуп, качыш-
кандыр. Кечээ кемпирди алдап, сайган казыгы турат ордунда, 
арканын чечип алышкан экен. Дорду єзїн аябай ыўгайсыз сезип 
кетти. Эки адамдын ємїрїн кыйгансып, катуу кыжалат тартты. 
Эми алар кєксєгєн жерине жетээр бекен, же жалгыз жан аралжы-
сынан айрылып, ашууда ачкадан набыт табышар бекен. Анын 
бетин нары кылсын! Атасы айткандай єзїлєрї їчїн бейкїнєє 
эки жандын канына каскак болсо... Андан нары жагын ойлогусу 
келбей кетти. Кантсе да кемпирдин аны каргаганы белгилїї. Кар-
гышка калган экен. Жаман болду, жок дегенде алардын алдынан 
єтїп койбой, эртерээк ойлогондо эмне... азыраак жеўилдеп кал-
мак. Бирок, ал бїтїндєй бїлєсїн сактап калбадыбы, ошону їчїн 
ушундай уурулукка барбадыбы. Антпесе баарысы набыт болуш-
мак... Ушундай ойлордон анын санаасы аз да болсо бастай тїштї.

АКЫРКЫ ДЕМ. АШУУДА.

Беш-алты кїндєй ошол таш короодо єргїп жатышты. Тїйшї-
гї тїмєн, опуртмалуу ашууну ашаар алдында баары теў кїч-ку-
бат чогултуп албаса болбойт. Ара жолдо єлїп калышары анык. 
Анїстїнє ашуу да ачылып калар. 

Кїн кадимкидей жылып, тоо-кырлардын кїнєс тарабынын 
кары эрип, айлана ала тартты. Алашалбырт. Жер эзилип, кара 
жер баткак. Кишилер єтє берип дааналанып калган їзїл-ке-
сил чыйырлар менен ашууну беттеп илээлеген адамдар тынган 
жок. Сейрек болсо да тыўдары ашыккан, кєбїнесе бирин-бири 
жєлєп-таяп сенделишкен, єздєрїнїн жонуна, сєєктєрї гана ка-
лып каркайып арыкташкан уй-эчкилерине кєр-жерлерин артып 
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алып чубаган элдин аягы кїнї-тїнї сууган жок. Алсыз булаган 
тїтїндї кєрїп, алда неден їмїтєтїп Дордуларга кайрылгандар 
да болду. Алсыз, денесин араў сїйрєгєн андайларга азыраак 
болсо да шорпо-шилеўинен кайрылышып, їзїм этин дасторкон-
го жайып берип, жєн-жай сурашып, бир аз тыныккан соў арбак-
тай болгон тигилер баталарын берип сенделе кетип жатышты. 
Єздєрї мусапыр буларга ашык жїк болбойлу деп абийир сакта-
гандай. Ар кандай кеп угушту алардан. Арттан калмак, таранчы-
лардын куралчан кишилери кубалап келип, качкындардын кєзгє 
басар оокаттарын, колунда жоктордун кыз-келиндерин жулуп 
кетип жатышыптыр. Кулумсуў, сатып алганмын, карызсыў деп 
куру доомат коюп, кайра айдап кетишкен уул-кыздар канча де-
шет! Кол арага жарап калган акысыз малайынан айрылып кал-
гысы келбегендери да. Касапчыга мал кайгы, кара эчкиге жан 
кайгы деген ошол. Кыргызга болсо азыр жанынан башка кымбат 
жок. Экинчи качпассыў деп тутулган качкындарынын моюн-бу-
тун зоолулап, эшек тарамышын кесип салышат имиш. Ошондо 
да аларды кыйбас жакындары артына, моюнуна кєтєрє качып 
келатышкандары бар экен...

Кышында Кулжадагы Орусиянын консулдугуна Алматы, 
Пишпектен аскерлер келишип шаар-айылдардан далай кач-
кындарды кармап, жїздєгєндєрїн чогултуп алып кайра айдап 
кетишиптир. Андайды угуп, азып-тозгон элдин тєбє чачы тик 
турат. Соо коюшмак беле аларды! Эми бул жактан барган элди 
кантишер экен? Тєўкєрїш болду дегени чынбы, деги? Угулган 
имиштер жєн жеринен чыкпаса керек. Аман болгой элек, дешет 
бїт эле. Эми болору болду, бу, жат жерде жайрап, же кул болгуча 
єз жерибизге барып жай єлєлї... Ай, кайран эл, кыргыз болуу 
кыйын бейм, канчалык каржалып турушса да адамдык абийирин 
сактап, алгы їмїт-пейил кїтїп, бирин-бири аяп, дем беришип, 
бийиктигин жоготпой калуу кєрїнгєн эле элдин колунан келе 
бербес! Кылымдардан аман-соо єтїп келїїсї да ушул касиетте-
ринде белем.

Баары тыўып, алтургай Акун да башын кєтєрїп, тамтаўдай 
басып калганда Дордулар кайрадан сапарын улашты. 
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– Эми, Кудай деп жолго чыгалык. Буюрса тыўып калдык. 
Элден калбай... кєч да сээлдеп бараткансыйт, – деп, Сасыке 
кабатыр тартып, кемпирин сїйєй алдыга тїштї. Акунду кый-
ла тыўып калган Иманїсєн кєтєрїп алды. Жаш эмеспи, ал тез 
эле ирденип алган. Дорду эттин калганын сєєктєрїнєн шылып 
алып, желге тоборсуиуп, жыттанып калганына карабастан 
таштабай, чїпїрєккє ороп туруп куржундай ийнине арта са-
лынып алды. Эми жалгыз азыгы ошол гана. Жыттанмак тїгїл, 
сасыса да бир їзїм этке канчалык зар болушту эле. Бир гана 
катуу єксїк: туздун жоктугу. Тамак-аштын даамсыздыгын кой, 
тиштердин тїшкєнї, ак шишик, ич єткєк... деген кесепеттер дал 
ошондон улам кїчєйт тура. Бирок айла жок. Жон-кырлардагы 
агарган шор кєрсє эле їстїнєн эптеп кырып алып, ошону тама-
гына катык кылышат...

Баягы эле кєзгє кєндїм болгон кєрїнїш. Бозоргон ач бел, куу 
жондор, кїўгєй тарабы кара, тескейи ак, муздак кар. Кайрымсыз 
кабатталган кыр-белдердин акыры-чеги жоктой, улам биринин 
артынан экинчиси жон кєтєрїп, єтїї оор, тажатма узак. Алар-
дын агала бетинде ийри-буйру, билинер-билинбес чыйыр жол-
дор. Аларда тоўуп, ачынан жалгыздап, же тєрт-бештен бїлєлєп, 
томурайып жаткан адамдардын боо тїшкєн єлїктєрї. Ит-кушу 
сїйрєп, чокулап жаткандары канча?! Андай, армандуулардын 
айлана-тегереги кызылжаян кан, ичеги-карды чубалып жїрєк 
оорутат. Алардын баласы да, жаш-карылары, аял-эркектери – 
баары бар. Дит багып карай алгыс. Алгач Сасыке азга болсо да 
аларга аярлай калып, бирин-экисин куран окуп, ташка корумдап 
келатты эле, кийин кєбїнєн шаасы жетпей калды. Жолун улап 
баратып єлїктї же шагыраган сєєктєрдї кєргєндє жїзїн, сака-
лын сылай бата тартып, ичтен кїбїрєнїп гана коёт. Жол четинде, 
жака-белде тартайган колдорун сунуп, алайган муўдуу кєздєрїн 
жайнатып кайыр сураган ач арбактай жандар андан кєп. Жолду 
издеп кереги жок, ар кай жерде суналып жаткан адамдар менен 
аркайып жаткан малдардын сєєктєрї ашууга кеткен жолду кєр-
сєтїп турат. Аларды улай барсаў адашпайсыў. Тїбїў тїшкїр 
дїнїйє! Не деген зарзаман, не деген азап-тозок?!
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Ашууга жакындап, жалгыз аяк муздуу жол менен аска-зоону 
тепчий чыга баштаганда ажал тапкандар кєбєйдї. Асманда кал-
дайып тегеренип, улам бир жерден салпылдай учкан жорулар, 
жерде жабалактай каркылдаган каргалар кєп. Анткени тарп кєп. 
Мал менен адамдардын тарпына алар аябай карк болушкан. Ач-
калыктан алы калбай калган пенделер жаза басып жар-зоодон 
учуп, бирин кармай калам деп жакыны кошо кулап, адашып, ай-
рылышып, жок жоготуп ызы-чуу, ый-кошок, тозоктун жолундай, 
кайгы эми кїчєдї. Бийик тоодо ачкалыгынан тез эле тїтєгїп, оо-
зу-мурдунан кан агып, бараткан жолунда жан таслим болгондор 
да кєп. Тар жолго топтолушуп, тыгылып, качкындардын кєптї-
гї эми анык билинди. 

Айганыш кайра баспай калды. Сасыке менен Иманїсєн аны 
артына артынып, кезектеше кєтєрїп ашууга келишти. Дордунун 
жонунда азайып калган тїйїнчєгї менен Акун. Иниси сууктан 
їшїп, кыўкыстайт. Кардуу борошо бетке уруп, бастырбай буюк-
турат. Тоўуп калгандар кєп. Басканда дене жылып, жибип, жан 
камалат. Олтура калсаў эле бїттї, тизе-белдериў тоўуп кайра 
тура албай калдыў дей бер. Былтыр бу тарапка качып келаткан-
да оокат– жїк арткан тєє-жылкылар ашуудан учуп, эл кєп кула-
ганда аскерлер жете келеби деп колго урунган эле малды союп 
жиберишип, терисин ысык бойдон музга жаап жиберип єтїшкєн 
эле. Музга жабыша калган терилер тайгалантпай, амал таап ке-
тишкен. Ал терилер азыр да аман экен. Кишилер кєп єткєндєнбї, 
же кар учурган шамалданбы, кєпчїлїк жерде жїн-тїктєрї кара-
йып, ачылып калыптыр. Аларга жеткендер сєєктєн єткєн суук-
тан улам шыдыр єтїп кеткенге шашып, жол арбый тїшїп жатты. 
Болбосо дагы далай адамдар тайгаланып, ашуудагы аска-зоо-
лордон кулашмак. Кыйынчылыкта адамдар жакындашып кетет 
белем, тааныса, тааныбаса да бирин-бири жєлєп-таяп, бири-
не-бири кубат берип, алы жеткени кєтєрїшїп, ашуунун кырынан 
эптеп эле єтїп кетїїгє жалпы жандимиленип жатышты. Жанын-
да жалбарып, жыгылып жаткандарга кол сунуп койбогон таш 
боорлор да болду. Баары эле єз жанын ойлоп, єпкєлєрї єрєп-
кїп калган, эптеп эле ашуудан аман єтїп кетсем экен деген жан. 
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Кыр дан єтсє эле кыргыз жери – єз мекени эмеспи. Аны сезип, сї-
йїнгєндєр боюн таштап жиберип, ашууда тоўуп же тїтєгїп жан 
таслим болуп кеткендери да болушту. Кєргєн азаптары жанга 
батып кеткен эле, байкуштардын! Жандан кече тажап бїтїшкєн. 
Алдыда дагы да тїмєн-тїркїн азаптар кїтїп жатканын ал шор-
дуулар кайдан билишмек...

ЄЗ ЖЕРДЕ!..
 
Кадимки Кєкєтєйдїн ашы єткєн жайык – Каркырадагы ка-

лыў кар, санжыргалуу Сан-Таш ашуусу менен Кызыл-Кыядан 
єтїїдє эл-жерин ак эткенден так эте эўсеп келген далайлар бейа-
жалын табышты. Єз жерибизге келдик, эми азаптан арылдык деп 
кєўїлї жайланып, куунак тарткандар катуу жаўылышыптыр. Єз 
жерде да далай мїшкїл, кыйноолор кїтїп жаткан экен. Аларга 
боор тартып, аяп, аман келгендерине кубана кучак жайып тосуп 
алган жан болбоду, бардык жерде ачарчылык, жокчулук, ачуу 
тагдыр менен арбашуу, азган-тозгон эл... Араў жан, ажал ме-
нен арбашып келген эл ата-бабаларынын жеринде жерилип, жат 
адамдай кордук кєрїштї! Бай-бардарлардын їстємдїгї, єчєшїп 
калган орус калкынын, алардын тєбєлдєрїнїн єч алуулары, куу-
гунтугу жанга батты. Падыша тактан алынган менен элге боор 
тарткан эч ким жок, эзїї мурдагыдай эле болуп чыкты. Имиштер 
чын болгону менен алар алыста, кыргыз жерине али келе элек бо-
луп чыкты. Орус-герман согушуна барып, кайтып келишкен пе-
реселен-аскерлердин айрымдарынын їй-жайы кыргыздар тара-
бынан тонолуп, єрттєлїп, катын-балдары єлтїрїлгєнїн кєрїп 
кыргыздардан кек алууга єтїшкєн. Андайлар бештеп-ондоп 
топтолуп, ат минип алып Кытайдан бери жер кезип, жан аралжы 
издеген кыргыздарды кубалап, атып, таяктап єлтїрїп, єч алып 
жїрїштї. Байлары келгиндерди кармап алышып малай кылып, 
кулдай кордоп, болбогон эле жерден жалган жалаа тагып, кене-
дей кїнєєсї їчїн єлтїрїп салгандан да кайра тартышпайт. Ошол 
эле кезде айрым мужуктар кырылып жаткан кыргызга жан тар-
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тып, їй-короолоруна катып, иш берип, багып, боор тартып жа-
тышты. Беш кол теў эмес... зарзаманда айбандык да, адамгерчи-
лик да эгиздей эриш-аркак жїрдї... 

Бир кезде мал-жандар кїтїрєп, жайыкка батпай жаткан 
Тїптїн кеў жайыгы эми жылан сыйпагандай аўгырап, бош 
калган. Бир да бир тїтїн булатып бапыраган айыл жок. Кый-
сыпыр тартып кырылган же туш-тушка чачыраган. Чанда гана 
бир жїдєє, жамачылуу бозїй караят. Аларда да азапка баткан, 
армандуу жандар. Їйсїз, турак-жайсыз калышкан уул-кыздар, 
небере-чєбєрє, урук-туугандары бїтїнїрєєк бир тїндїк алдын-
да турмуш кечирип калышкан. Кыргыз – тууганчыл. Эч качан 
жакынын кыйбайт, жамандыкта таштаган эмес. Бийлик болсо 
баш аламан, жаўы гана тїптєлїп айыл-апага жете элек, теўчилик 
болот дегени менен аны ашырууга колу жетпейт, ал жакшылык-
тарды атайылап бузгандар да бар. 

Тїпкє жакындай бергенде отуз-кырк чамалуу мужуктар алды-
дан ат коюп чыгып, жїзгє жакын каржалып келаткан алдыдагы 
качкындарды алыстан аткылап, кеткиле, жолобогула биз жакка 
деп артка жапырды. Бул, Тїп айылына киришпесин, бизге жїк 
болуп, жїдєтпєсїн дегени эле, арасында кек кубалагандары да 
бар. Мылтыктардын тарсылдагы менен орустардын айбатынан 
жїрєгї єлїп калган эл аз да болсо кайрым болор, жардам кылар 
деп келаткан орус айылынан жаа бою качып берди. Їмїттєрї 
таш каап, тоо этектей батышка дїргїдї. Алашалбыртта Тїп дай-
расынын тегерегиндеги балчыкка батып, єтмє катар суу болуп, 
ачкалыгынан ара жолдо калгандарды караган жан жок, кара 
баткакка жуурулушуп кала беришти. Караколго, андан нары 
тескей тараптагы эл-жерине єтмєк болуп, аны тигилерге айтып, 
тїшїндїрмєккє жакындаган он чакты качкынды тїптїк орус-
тар карышкырдай кишиге єч болуп алган дєбєттєрїн айдак-
тап, талатып салышты. Їстїндєгї тон-кийимдери кайсы, алар 
менен жулунган денеси кайсы, байкуш тескейликтер далбаалап 
тытылып, ар кай жерде кансырап кала беришти. Аларды коргоп 
алар, тигилерди кой-айлап акылга чакырар жан чыкпады. Ким 
ага батынмак! Эрлердин эрк-кайраты, элдин ынтымагы кайтып 
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калган болчу. Анык кайгы ошол болчу! Єз жерде єлїм тапка-
ны жакшыбы, же антип армандагыча жат жерде жайрап калуу 
жеўилби, акыл жетпейт! Єз жериўде єгєйлєнїїдєн артык азап, 
арман болбос! Жер ээси болуп туруп, жерилгениў кайсыл Кудай-
га жаксын!.. 

– Ээ, балдар ошондой ойдо жок окуялар, азап-кыргындар 
болгон кезинде. Кыргыз – касиеттїї эл делет. Кыргыздарды кы-
рып, каргышка калган ак падыша да жыл айланбай їй-бїлєсї 
менен єлїмїн тааптыр деп уктук. Элибиз кайрадан жерине ээлик 
кылып, уруят анык келип, баарыга теў заманды курганча дагы 
нечен азап-тозокторду башынан кечирген. Кыргызга болгон 
кыя наттыктар он сегизинчи жылы экинчи айда Алматыда Кеўеш 
єкмєтї курулганда бастай баштап, жыйырма биринчи жылдын 
биринчи айында кыргыз-казактын курултайы болгондо гана 
биротоло токтогон. Эгерде Кеўеш бийлиги келбегенде тїндїгї 
гана эмес, жалпы кыргыз тукум курут болуп кетмек... – деп ке-
бин туюк жыйынтыктачы Дорду атабыз. Ошондо ал – чымыр 
денелїї, кабак-кашы кагелес ак сакал адам кыргыздын кажы-
бас кайраты, баарыга чыдамдуу талыбас эркинин даана єзїндєй 
кєрїнїп кетээр эле... Тоонун дал єзїндєй!

БЇГЇНКЇ ЖОЛДОРДО

Ошондой ойлор менен жолдугата алпурушуп, Текестин мел-
тиреген кан жолдорун басып єтїп, анын чыгыш тарабындагы 
тоо этектей жайылган айылдарга жете келдик. Саатына жїз, жїз 
он чакырымдан кемибей зуулдап, эки-їч саатттай жол жїрдїк. 
Ата-бабаларыбыздай жєє, ач болгондо бу аралыкта нече кїн, 
балким айлап сабылмакпыз деген ой эсимден эч кетпей, аяган, 
убайлуу ойлор жан дїйнємдї толук тепчип турду. Бул жолдордо, 
туура бир кылым мурда не деген адамдарыбыздын кымбат ємїр-
лєрї їзїлїп, кандай гана алтын баштары калбаган.  

Жана, Текестин кире беришинен бизди узун бойлуу, кырктар 
чамасындагы каратору, келишимдїї жигит баштаган кытайлык 
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кыргыздардын тайпак ак калпагын кийишкен топ кишилер тосуп 
алып, таанышкан элек. Жетекчилери тапшырган экен. Ошолор 
эсиме тїшїп, убайымдуу ойлордон оолактатты. Башчы жигит 
куш келиўиз айтып:

– Мен Текес ооданынын партком жетекчисинин орунбаса-
ры Токтор Карымшак боломун,– деп жайдарыланды. Мїнєзї 
ачык-айрым экени кєрїнїп турат, – Бугу уруусунун Карамырза 
уругунанмын.

Бу сєздєр кулагыма жылуу угулуп, дароо жакын саноо сези-
ми жана тїштї. Мен ушундай алыс, ойго келбеген жерден уруу-
лаш ини тапканыма кубанып, бир чети аябай таў калдым. Чы-
нын айтсам эч кїткєн эмесмин. Ал дагы мага ылымсанап турду, 
жал-жал карап. Ысык-Кєлдїн кїн чыгыш тарабын жердеген бугу 
уруусу биздин байыркы бабабыз Арыкмырзанын бир тууган 
иниси Мыр закулдун келини Бугудан таркаарын айттым ага. Ал 
баладай кубанып, санжырадан чала бучук кабардарлыгын, дагы 
да сїйлєшїп, табышаарыбызды айтты. 

– Оо, абам турбайсызбы! – деп жетине албады. Анын жанын-
дагы, орто бойлуу, арык, ак жуумал киши оодандык туруктуу 
комитеттин, бизче райкеўештин тєрага орунбасары Турганжан 
Бекин, аларды коштой жїрїшкєн ошол сымал, болпогою Ток-
тосун Асанбек деген адабий сынчы, ширидей арыгы Жаныбек 
Маданбек аттуу акын, жазуучу экен. Менин жазмакер экенимден 
улам мамилелешсин деп кошушса керек. Алар да биздин Сарыке 
тукуму – Сарыке балбан бабаларыбыздын урпактары экен. 

– Мен да, ошол атактуу балбан бабабыздын урпагы Жана-
йынан, анын Соно тукумунан боломун, – дедим кубана. Жашым 
боюнча алардын накта агаларынан элем. Кыргыздын кыйынды-
гы ай, жер чегинде болсо да уруулашып, табышып, жок дегенде эл 
айткандай жээн-таеке, куда-сєєк болуп, жакындашып ала коёт. 
Антпесе, аз элге ким боор тартып, жєлєк-таяк болмок эле. Бу да 
болсо байыркы жоочалыш замандан калган кымбат салт-санаа-
лардын бири эмеспи. Жоо келгенде уруулаша кєтєрїлїп, бири-
гип чабышып, намыстанып, жан тартышып... Азыр деле ошон-
дой... 
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– Бу, Кєк-Терек деген айыл аймагы. Жыйырма бир айылы 
бар. Элинин токсон пайыздан ашыгы кыргыздар. Алардын сек-
сен пайыздайы Сарыке тукумунан, – деди Токтор сыймыктана. 
Кыязы, менин уруумдан жакшы кабардар болсо керек, булардын 
КГБсы жакшы иштейт деп уккам, – Бизден нары, Шаты айыл ай-
магы да кыргыздардыкы. Ал жакта да сарыкелер кєп.

Ал чын экен. Бизди кїтїп алышкан айыл єкмєтїндєгї жолу-
гушуу жыйынындагы эле мурдагы жетекчилеринин кєбї биздин 
уруудан болуп чыгышты. Мени менен жакындашууга умтулу-
шуп, айланчыкташып, тек-жайын айтып, туугандарын су-
раштырып жатышты. Айрыкча Асамїдїн Жуман деген менден 
їч жаш улуу, мурдагы айыл башчысы жанымдан карыш чык-
пай, эли-жери, тарыхы жєнїндє айтып берип, катуу ылымсана-
ды. Мурда минтип, тарыхты иликтєєгє, уруулашууга бийлик 
тарабынан жол берилчи эмес экен. Шатыдан жогору байыркы 
бабаларыбыз болгон усундардын їч жїздєн ашуун, їч-тєрт ка-
бат їйдєй бийик коргондору кыркалекей тизилип жатышы мага 
кызык болду. Аларда не деген мыкты инсандардын тагдырла-
ры, не деген эл тарыхы жатат болду экен жер алдында... Андан 
жогору, капчыгай ичинде Маралды жайыгы, азыр корук. Кыр-
гыз эли ыйык тутуп, аздектеп келген ача мїйїздїї бугулар азыр 
да токой-корукту аралап сєєлєттїї чубашып жїрїшєт. Ал эми 
андан нары, капчыгайдын єзї Арашан аталары мен їчїн эч 
кїтїїсїз болду! Ысык, дары булактар жер алдынан оргуп ту-
рат. Кудум биздин Ак-Суудагы Алтын-Арашандай. Аттары-
нын уйкаштыгын кара! Аны айтсам шатылык туугандар да таў 
калышты. Демек, биздин – кыргыздын эле жерлери. Тємєнкї, 
жазгы жайлоодо айтылуу Кара шаардын калдыктары али да 
бар экен. Нечен чакырымдап кеткен дубалдарынын урандыла-
ры бу, тарыхий калаанын чындыгын ырастап турат. Манаста-
гы, андан кийинки тарыхыбыздагы кадимки Кара шаар! Демек, 
бул аймакты биздин бабаларыбыздын куруп, жердеп келгенди-
ги чын. Аны азыркы элдери, алардын уруулары да айтып турат. 
Сураштырсам Їркїнгє чейин эле бабалары бул жерди мекен-
деп, жашап келишкенин айтышты. Ал эми Їркїн... бул кай-
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гылуу кыргын, улуттук мїшкїл жєнїндє канык билгендер жок-
ко эсе болуп чыкты. Ооба, ошентип укчу элек, опей, чынында 
эле ушунча кєп эл кырылыппы, ошондой оор азап тартыппы... 
деп таўданышканы да мен їчїн чоў жаўылык эле! Ошондой деп 
уккан элек, аталарыбыз айтышчы эле... энелерибиз эскериш-
чи, бирок мынчалык чоў кайгы болгонун аўдабаппыз... дешип 
таўдангандары да болду. Кирген дайрадай агып, тїп кєтєрїлє 
єздєрї жакка жан аралжы издеп кырылып, мїўкїрєп келишкен 
кандаштарын, ата-бабаларынын кайгысын жетик билишпеге-
ни кандай?! Айрымдарынын ата-бабалары ошондой оор азап, 
кайгыдан улам жер кезип келишпеди беле, бул жакка. Эмнеге, 
кантип билбей калышкан? Кызык. Караўгылыгыбы, же кайды-
герликтериби?.. деп катуу кыжалат тарттым. Кєрсє аны мур-
дагы кытай бийлиги жаап-жашырып, таркатууга такоол жасап 
келишкен кєрїнєт. Эмнеге?.. Бизде болсо мектептен тартып 
окутулат, эс тарткан жаштарыбыз жакшы билищет, Їркїн де-
ген улуттук-боштондук кєтєрїлїшї экенин, кандай элдик кай-
гы болгонун... Бирок Совет заманында бизге деле толук чынды-
гы айтылбай, жашырылып келбеди беле... 

Шатылыктар Кызыл-Суу кыргыз автоном облусу тараптагы 
кыргыздар бизден жакшы билишер дегенинен ал жакка да жет-
тим. Кайрадан Текести басып єтїп, Кулжага, андан Їрїмчїгє, ал 
жерден їч сааттан ашык учак менен учуп Кашкарга жетип, дагы 
їч-тєрт сааттай авто менен Артуш шаарына да келдик. Бул, Жа-
лал-Абад тїспєлдїї жаш калаа кыргыз облусунун борбору. Босо-
госунан бозїйдїн ууктары менен тїндїгїнїн, дал борборундагы 
кєчєлєрдїн кесилишиндеги ак калпактын чоў эстеликтерин кєрїп 
жїрєк жылыйт, кыргыз жыттанып. Бєлєк жерлерге караганда ак 
калпак кийген кишилер кєп. Кадимки, кємкєрїлгєн чыныдай тай-
пак, ак калпак. Кызыгы алар бидикиндей бїктєлбєйт, катырылып, 
катуу экен. Эли болсо кыргызча таза сїйлєшєт. Кай бир кызмат, 
илимий сєздєрдї гана бизче кытайлардын, єздєрїнчє ханзу тилин-
де айтышпаса, калганын кыргызча саймедирешет. Сєз тїзїмдєрї, 
сєз курап айтуулары бир аз башкача, эски кыргыздар ошондой 
сїйлєшсє керек деп ойлодум, же кытайлардын таасириби. Элдик 
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каада-салттарга: манасчылык, ырчылык, мїнїшкєрлїк, саяпкер-
лик, кол єнєрчїлїк менен узангандарга мамлекет укмуштуудай 
колдоо кєрсєтєрї кєрїндї. Єкмєт кайсыл єнєр басымдуу болсо 
айылдарына улуттук деген даража берип, манасчылар, ырчылар, 
бїркїтчїлєр, саймачылар... айылдары єз єзїнчє жайгашып, єнєр-
лїїлєр єкмєттєн маяна алышат экен! 

Їркїн... албетте ага кызыгуум чоў. Барган эле жерден кызы-
гып жаттым. Бул тарапта да ага кызыгуу пас, їстїрт гана экен. 
Ооба, угушкан, бирок даректїї, канык кабарлары жок, чала са-
бат. Расмий окутулбагандан, кылдат иликтєєлєр жїргїзїлбєй, 
алар бийлик тарабынан колдоого алынбагандан болсо керек. 
Чынында эле эмнеге ага чоў кєўїл бєлїп, колдоого алынышы 
керек? Андай алааматтар, элдик кырылуу бу, Кытай єлкєсїндє 
нечен болгон да. Ал, Кытайдагы аз сандуу улуттардын бири – 
кыргыз калкынын гана кайгысы, жалпы кытайдыкы эмес. Тен-
тип келген бир эле майда калктын тарыхы, мїшкїлї, кєйгєйї...

Артуштан тоо ичине, тїндїк-чыгышындагы тєрт-беш сааттык 
жолдо жайгашкан Ак-Чийге барганымда гана атактуу манас-
чыбыз Жусуп Мамай:

– Ие, ошондой алаамат болгон тура, кезинде. Тїндїк кыргыз-
дары чымындай эле кырылып кала жаздаптыр. Жунгарлардын 
чапкынында да ошондой болгон экен. Гиссар, Гєлєпкє чейин 
тентип... Шорлуу эл экенбиз го! – деди єкїттїї. Бу, токсон беште-
ги арык, єткєн кылымдын єзїндєй нечен оомал-тєкмєлїї заман-
ды баштан кечирген, суюк ак сакал-мурутчан, ойлуу, акылман 
кєздїї карыя кєкїрєгїндєгї ачуу муў-зардын узун сабак сєзїн 
айтаарга сєз таба албай, эптеп їн каткан болду. Эл кайгысы, ар-
ман-азабы анын доошунан добулбас кагып тургансыды мага...– 
Канчасы ара жолдо кырылып келип, канча бири эптеп кайрадан 
кетишкен, бу тарапта тентип калышкандары канча... кор болуп... 
Азап!.. Кайрадан жерин ээликтеп калганына тобо дейлик! Ошол 
огожосуз ырыскы болгон...

Ооба, чынында эле ошол ырыскы. Берекелїї Сарыєзєн Чї-
йїбїздєн, кереметтїї Кєлїбїздєн айрылып калсак мекенибиз-
дин куту качып калбайт беле!.. 
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Жолдо, кайрадан Артушка келе жаткан узак жолдо Їркїн, 
Дорду атамдар дагы эсиме тїштї. Алардын Какшаал деп зар как-
шаган жери ушул жер. Саал тїштїктє биздин баатырыбыздын 
атындагы айтылуу Кашкар шаары, андан нары бїт дїйнєгє бел-
гилїї Такла-Макан чєлї...

Бозоргон, таштак ой-кырлар, ак чийлїї жайык, тоо єрдє-
гєн жалгыз аяк жолдор кайталанып, мени зериктирип жиберди 
кєрїнєт. 

Ошондо, мекени кєздєрїнєн учуп, эптеп эле жетсем экен деп, 
бир ууч топурагына зар болуп келген кєлдїн эли, алардан наркы 
кеминдик, чїйлїк качкындар Тїпкє келишкенде эле дал чокуга 
чокмор жегендей болгон дечї Дорду атам. Тїптєн батыштагы 
Монастырда, Байсорун, Григорьевка, Семёновкада да ошондой 
болду, орус айылдары самсыган качкындарды кийирбей, четтен 
тосуп, айдап салышты. Айрыкча Кєлгє сїзє жайгашкан Хутордон 
єтїї тозок болду. Куралчан мужуктар жолду бєгєп, былтыр їй-
жайы єрттєлїп, мал-оокаты чачылып запкы кєргєн алар эми єчїн 
чыгарышкандай, жакындай электе эле сес кєрсєтє алыстан аткы-
лап, айры, союлдарын булгалап... каржалганына кайыл болгон 
эл самсып, жолсуз тоо-белдерди ашып жєнєштї. Туулган жердин 
тарткынчыгы кыйын белем, жолдун жогуна да карашпады, тоо 
жакалап агыла беришти. Кай бирлери узак жол менен ачкалыктан 
баса албай куруп, таш жєлєнїп, басып бараткан жеринен томоло-
нуп калып жатышты... Байкуш элге бу жерде да ажал... 

Кантсе да каны бир эл кыйбайт экен, єздєрї єлє албай, 
азап-жокчулуктан жапа тартып жатышса дагы колдо болгон 
жарты нан, жармасынан бєлїшїп мусапырларга жан тартып, 
аз да болсо жанга кубат болушту. Колунда жогу айткан арыз-
муўун бєлїшїп, шерик болуп угуп, арман-жїгїн жеўилдетип жа-
тышты... 

Дордулар кєздєн учкан кєлїнє, андан Калыгул акенин кабы-
ры жаткан єздєрїнїн Кара-Оюна келгенде кїтїлбєс жорук бол-
ду! Айыл да бир да кыргыз, бозїй жок! Бардыгы тоо таянып кети-
шиптир. Бардык жерди мужуктар ээлеп алган. Мурда эки Кой-Сууну 
жээктей чыгыш тарабын переселендер, батыш – Ортокчул тарабын 
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кыргыздар кыштап, жайлашып, эриш-аркак эле жашап келишпеди 
беле. Эми кыргыздар тоого сїрїлїп, єз жеринде єзїлєрї бєдєнєдєй 
корголоп, жашынып калышыптыр. Жайыттардын жакшы жерин, 
кєбїн кыргыздын эле баягы байлары ээлеп алышкан. Деле бардык 
жерде ошондой. Баскынчыларды кой деген кожо, ай деген ажо жок. 
Мужуктар чоў, мужуктар кудай. Мындан ашкан кордук болорбу, єз 
жериўден єзїў кодуланып! Урият болду, ак падыша тактан алынды 
дешпеди беле. Анысы чын экен, баары эле ошентишет. Андай бол-
со кана, калыстык, теўдик кана? Баягы эле баксыздык, алдырган-
ды жаздырган турмуш. Бийлигиўдин башы алмашкан менен, кес-
келдириктей куйругу кала бергенби? Эч єзгєрїї жок го? Кыргыз дар 
жеринен ушинтип эле айрылып кала бермеки?! 

Колунда жоктор, болгон оокатынан їркїндє ажырап калган-
дар, жетим-жесирлер дагы эле тентип, казактарга чейин жер ке-
зип, мужуктарга, колунда бар дуўган, татар, уйгурларга жалда-
нып иштеп, жармач жашоо кечирип жїрїштї. Байлар баягыдай 
эле, чачылганын жыйнап алып, жайлоосун жайлап, жалчыларын 
жумшаган жашоосуна єтїштї. Сасыке менен Дорду байлардын 
малын багып, Иманїсєн капкан салып, тузак тартып, башынан 
жакын аўчылыгы менен алпурушуп жїрдї.

Анан эле жетинин айынын орто ченинде дагы тєўкєрїш 
болду, бийлик дагы алмашып, башында Иленин деген баатыр 
турган элдин колуна єтїптїр, ыўкылап эми чындап келип, 
жарды-жалчылардын таламын талашып, жакшы кєз салат экен 
деген їмїттїї имиштер эл аралады. Ошондон тартып бийлик 
акырындап эл тарапка єтїп, айылга Мамбет, Молдыйса деген 
айылдаштар Караколдон кайтып келип, селсебет, комсомол, 
партячейкелерин тїзїп киришти. Элге чындап кєўїл бєлїнїп, 
бара-бара байлар жоголду. Байлыктары тартып алынып, ор-
токко салынды. Єзїлєрї Украинага, Сибирге сїргїнгє айда-
лышты. Чарбалар ирилешкенде Сасыке биринчи кооператив-
ге жїздєй атын кошуп, кыргыздардан алгач мїчєлїккє кирди. 
Оокат колдун кири деген чын экен, бирде ныпым калбай суу-
дай жуулуп, бирде кабаттай келип... Ачкасынан бїлєсї менен 
кырылып каларда бир аяк талканга кызын саткан Сасыке эми 
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бапырап, акар-чакар оокаттуу жашап, жїз жылкылуу бай бо-
лот деп ким ойлоптур! Ошондон улам Чакар атка конот. Кызы 
демекчи, Чєйтекени ошол, дунганга сатылып кеткени боюн-
ча кайрылып кєрїшкєн жок. Кетээрде уурдап болсо да жери-
бизге ала кетели деп Иманїсєн менен Дорду атасына кошулуп 
канча кїн акмалашканы менен аны эч кєрє алышпай койгон. 
Бийик, таш дубал короосуна бекем бекитишкен кєрїнєт, аны. 
Ичтен сызып, аман болсок дагы келип, алып кетээрбиз, би-
ротоло куруп кеткичекти жерибизге жетели деген алгы їмїт 
байлап кете беришкен эле. Энеси гана ушул кїнгє чейин жал-
гыз кызын эстеп, канттиў экен, берекем, шоруў катты бекен, 
жат жерге таштап кеттик эле, сени деп армандап, ыйлап калат. 
Дорду болсо уюн уурдап кеткен кемпир менен секелек кызды 
аяп, унутпайт...

КЫЛЫМ ЄТЇП КЫТАЙДА

Артуштун батышындагы Улуу-Чат, Кєєнє-Чат аймактарын-
да да жалаў кыргыздар жашашат экен. Дээрлик бардыгы ички-
лик урууларынан, Ош тараптан ооп келишкен. Алар Їркїнгє 
чейин эле ошол жерлерди байыртан жердеп келишиптир. Бас-
мачылыктан, кулакка тартуулардан да кєбї качып келишкен 
экен. Алардан тїндїк-чыгыштагы, кєл тушунда жайгашкан Ак-
Чий, Їчтурпан, Ак-Суу тарапта Їркїндє Бедел, Сєєк ашуула-
рын ашып келген кєлдїк кыргыздар басымдуу. Бул тарапта да 
тоо аралаган жалгыз аяк жолдор кєп, алардын байыркы издери 
али єчє элек. Кандуу жолдор... 

Артуштан тїштїк-батыш тараптагы Ак-Тоо ооданында-
гы, андан нары Тажикстан, Пакистан менен чектеш жердеги 
Будуў-Кєл аймагында да кыргыздар бар экенин угуп, таў кал-
ганымды айтпа! Ал, жердин тїбїнє, тоо башына кай заманда, 
кандай кыйчалышта барып калышкан?! Эмнеге барышты экен? 
Кызыгуум кїчєп, котормочум Айкындан сурасам ал айтылган-
дардын бардыгы чын экендигин, эртеси ошол тарапка барары-
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бызды айтты. Жолсапарымда мурдатан эле Пекин тарабынан 
каралган экен. Бали, кытайлардын билишкерлигине! 

Тїмєн тїйшїктїї суроолор кыйнап, Кыргызстандан кыйла 
алыс, эл оозунда Такла-Макан, чынында Тарим чєлї деп атал-
ган адам эмес, айбан чыдагыс какыр чєлдїн батыш учундагы тоо 
башына кыргыздар эмне издеп барышкан, эмнеге эми алар, тынч, 
бакыбат заманда тємєнгє тїшїп, элине аралашпайт? Укканыма 
караганда табияты катаал, жашоо-турмушу оор экен. Тили, дили 
кандай болду экен?.. Тїн бою уктай албай, жообу жок суроолор-
дон ушаланып чыктым. 

Таў эрте сыртка чыксак асман чаўдап, кїн кєрїнбєйт, алыстан 
гана мунарыктайт. Мынчалык чаўды козгоочу бороон-добул 
эмес, желп эткен жел жок. Кызык.

– Тїндєгї шамалдан улам, эми бир-эки жума бою чаў тарка-
бай, кїн кєрїнбєйт, – деп жооп берди Айкын суроомо, асманда 
уюлгуган чаўга карап. – Бу, Такла-Макандан келген. Ал жакта 
шамал болсо эле чаў кєтєрїлїп, кумдар учуп бизге келет.

Ооз-мурунга чаў толуп, дем алуу оор. Топурак жегенсип, 
ооздун ичи чыла даамданып, улам-улам суудан ууртап чайкай-
сыў. Кызыл-Суу кыргыз автоном облусунун социалдык бєлїм 
башчысы, келгенимден бери калбай бир жума бою коштоп ке-
латкан уйгур жигит Насипжан небак машинаны камдап, кытай 
шопуру экєє кїтїп турушкан экен. Жолго чыктык. 

– Жолго чыдайсызбы? Бара турган жерибиз – Будуў-Кєл абдан 
бийик, тєрт миўдей метр. Єткєн жылы маданият министриўер 
Султан Раев келип, орто жолдон кайра кайткан, мурду канап, 
тїтєгїп. Сизди чыдай алаар бекен деп тигилер чочуп жатышат,– 
деген Айкын жолго чыгаарда Насипжандарга кєз жаўсап.

– Чыдайм. Тоолукмун да,– дедим ишенимдїї. Султандын кан 
басымы жогору эмес беле, тобокел дедим, бабалар басып єткєн 
жолду мен да басышым керек. Арып-ачкан алар чыдаган, алты-
мышка жаўы келген, каруум кайта элек, курсагы ток мен чыда-
бай эмне болуптурмун...

Чынында эле жол оор экен. Кашкарга кирбей, батышынан ай-
ланып єтїп, тоону беттей жїрдїк. Таштак, ошондон улам жай-
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дак бел-кырларды ашып кете бердик. Дагы жакшы, кара жол 
мелтиреп, кенен салынган. Болбосо... жол жокто бу, какыраган 
тоо-таштарды аралап эл кантип жїрїштї экен. Далай азап тар-
тышкандыр... 

Бара-бара асман чаўдан арылып, кєгєрє баштады. Анткени 
тоого жакындап калдык. Эки-їч сааттан кийин ачык кєктєн жар-
кыраган кїн кєрїндї. Солдогу тоо тїбїндєгї айылдын тушунан 
узун бойлуу, сары чийкил келин, эки-їч коштоочусу менен бизди 
кїтїп алышты. Район башчысынын орунбасары экен. Тааныша 
кеттик, кыпчак кызы боломун деди сыйда гана, жылуу їнї ме-
нен кєздєрїнєн боор тартып. Анын бизге ылым санап турганы 
ачык айтпаса да байкалып турду. Кыргыз-кыпчак илгертен бир 
эл болгон турбайбызбы, карындашым экенсиў дедим аны ого бе-
тер кубанта. Мени жактыра жалт карап койду. Анын айтуусунда 
бул жердеги кырк миўден ашуун элдин жарымындайы кыпчак-
тар экен. Не бир качаўкы катаал тарых менен беттешкендей бо-
луп кеттим, кыпчак кызын кєрїп. Не деген оомалуу-тєкмєлїї, 
узак замандар єтїп, кыргыз-кыпчак качан биригип, ооматтары 
артып, кєчмєндєрдїн уюткулуу, теўата жоокер эки эли кай за-
манда айрылып калышкан. Кыргызы Ала-Тоодо калып, кыпча-
гы Венгрия делген Мажарстанга чейин сїрїлїп... 

Узак жолдор ушундай убайлуу ойлорго сала баштады. Ке-
зегинде кыяматтын жолундай кыйсыпырлуу бу жолдо эми жа-
пондордун шамдагай машинеси менен зуулдап єр тарта бердик. 
Бороон менен учуп келген чєлдїн куму жолдун кай бир жерле-
рин басып калган. Капчыгайдын буйткаларында да тээ бийиги-
не чейин кум жаап, эшилет. Алардан куюлган кум капчыгайдын 
тїбїндєгї Кез дайрасына толуп, кээ жерлеринде нугун бузуп 
барат. Жолдо кытай чек арачылары бекетте документтерибизди 
текшерип, кєптєрдєй эле бирден чубатып єткєргєнї болбосо, 
токтогон жокпуз. Капчыгайдын жогору жагындагы Токтогул 
суу сактагычындай суу тосмонун жээктерине чейин учуп келген 
кум тоо бетинен да эшилип тїшїп, табият дайранын нугун тол-
турууга кам ургансыйт. Минте берсе эки-їч жылдан кийин суу 
сактагыч тургай, дайра кумга толуп, жок калат го деген ой келет. 
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Кыбыр эткен жан аттуу, учкан кушу да жок капчыгайдын жа-
рымына жеткенде аба суюлду кєрїнєт, чыкыйдагы кан тамырым 
лукулдап, башым саал ооруй баштады. Байкасам башкалар деле 
ошондой, кыйналышкансыйт. Жол жээгине токтоп, бир азга бой 
керип, суу ичтик. Жай башына жакын, май айынын акыркы кїн-
дєрї болсо да муздак шамал ызгып, ичиркентет. Шамал менен 
учуп келген майда кум кєзгє кирип, жїдєтїп жиберди.

– Султан ушул туштан артка кайткан. Сиз кандайсыз? Артка 
кетпейбизби?– деди Айкын мени сынай. 

– Жок. Жакшы элемин, киши кийиктен кем калбаган тоолук 
кыргыз эмесминби, кайтпайбыз, дагы канча жол калды?– де-
дим чылымымды тутантып. Тамеки тартса тїтєгїї жеўилдейт 
деп укканым бар. Ызгаар. Кумдун майдаларынан айласыз кєз 
жїлжїйтєсїў. Алды жагыбызда, отуз-кырк кадамдай жерде 
тактайлардан жасалган эки чатыр турганын жана эле байкаган 
элем,– Тигилер эмне?– дедим Айкынга баш жаўсап.

– Саякатчыларга эстелик буюмдарын сатышат, бул жак-
та кооз, кымбат баалуу таштар кєп болот,– деген Айкындан 
сатуучулардын кыргыздар экенин угуп, кызыгуум артып, ча-
тырларга басып бардым. Кырктын тегерегиндеги їч жигит 
сыртта, чатырдын ыктоосунда турушуптур. Бизди кєрє сала 
саламдаша утурлашты. Бардыгы кїнгє кїйїппї, шамалга то-
тугуппу жїздєрї индийлердей кызыл. Экєє кыпчакпыз деп, 
ак калпакчан бири кыргыз болуп чыкты.  Эригип турушкан 
кєрїнєт кыргыз экенибизди билип, кайдан, неге келатканы-
бызга, каякка барарыбызга кызыгышты. Чатырына кирсек 
текчелеринде кєпкєк, темгил жашыл, суудай тунук сапсары, 
жара кесилген, муштумдай, ат башындай чулу таштар кырка 
тизилип туруптур. Анан тамеки, суусундуктар. Бардыгында 
кытайча жазуулар. Сатуучулардын єздєрїнє кызыгып, кай-
дан, качан келишкенин сурай кеттим.

– Ким билет, илгертен эле жашап жатабыз,– деди кара мурут-
чан, улуусу,– аталарыбыз їч жїз жыл мурда келгенбиз дешчї. 

– Їч жїз?! Їркїндє эмеспи?– дедим айран таў кала, ишеўкире-
бей. Жаўылыш угуп жатамбы дедим.
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– Ооба. Їч жїз жыл мурда, анын чоў тарыхы бар экен. Ал 
жєнїндє Ыйманбек атабыз жакшы билет. Силер бара жаткан 
Будуў-Кєлдє жашайт. Сурасаўар эле ага алып барышат.  

Айткан кишисине ашыгып, кайрадан жолубузду уладык. Жол-
дун, дайранын жээгинде, тоо этектеринде аркайган айры мїйїз, 
боору менен курсак-санындагы жїндєрї салбыраган топоздор 
жайылып жїрєт. Кээде їч-тєрттєн бєлїнгєн тєєлєр да кєрїнїп 
калат. Абайлаган адамга тоо боорундагы кычык, жарлардын 
кєлєкєлєрїнє быгып алган короо койлордун карааны кєзгє уру-
нат. Тоолору биздин Боомдогудай ак, кєк, кызыл, сары – тїр-
кїн тїстє. Эч айыл, турак жок. Кишилеринин кайда экенине кы-
зыксам, тоо арасында, чєптїї жана шамалдан далдалуу буйтка, 
капчыгайларда деди Айкын. 

Дагы эки сааттай жол жїрїп, алдыдагы кезекки дагы бир 
дєбєчєгє чыга келгенибизде:

– Ана, Булуў-Кєл!– деп калды жанымдагы Нуркелди. Ал, Ай-
кындын жубайы, жоош, ак жуумал жигит. 

Ал кєрсєткєн алды жагымды карасам ак карлуу аркайган чо-
кулары асман челген тоолордун этегинде жайкалып жаткан кєл 
кєрїндї. Мелтиреп, эзели адам колу, заман таасири тийбегендей. 
Жайдак, бозала тоолору да ошондой. Этегинен чокусуна чейин 
ак кар баскан залкар тоо Муз-Тоо аталат экен. Калдайып, баа-
рынан залкар, кары да кєрїнєт. Убакыт токтоп калган сымал. 
Не деген бузулбаган, кєєнє табигат! Аска-зоолордун арасынан 
мына азыр килейген динозаврлар айкыра чыга калып, кол са-
лып жиберчїдєй жїрєксїтєт, тим эле! Асманда айланып учкан 
канаттуулар, жада калса тємєндє байкалган жору, бїркїттєр да 
кєрїнбєйт. Мындай, тєрт жарым миў метр бийиктикти алар да 
аз мекендейт окшобойбу. Мен да ошондо гана аба жетишпей, де-
мигип турганымды байкадым. Абасы чыйрыктырма, салкын.

Кєл жээгинде эки кабат мейманканасы, їч-тєрт чакан тамдан 
турган бекет бар экен. Атайын саякатчыларга арналган. Таза, 
баары орундуу. Аларга ыктай чатырчалар, ак бозїйлєр, чатыр-
чалар кырка тизилген. Баарында теў кымбат, кооз таштардан, 
сєєк-мїйїздєрдєн жасалган зер, белек буюмдар, кыргыздардын 
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ак калпак, элечек, чепкен, кемсел сыяктуу кийимдери, элик шый-
рак, табылгы сап камчы, ээр токум, жасалгалуу кайыш жїгєн-
дєр, ат жабдыктар. Кашкарлык атактуу бычак, макилер, шуру, 
сєйкє, билериктер да жайната коюлган. 

Кєл жээктей салынган тактай жол менен ашыга басып, кєл 
суусуна жїзїбїздї чайып, колубузду жууп тооп кылдык. Кы-
тай эли бул кєлдї бекеринен «Тоо арасындагы Ыйык-Кєл» 
деп атабаса керек. Бизге да ыйыктай, керемет кєрїндї. Ысык-
Кєлїбїздї да илгери ыйык аташкан экен, їндєш. Нуркелди 
айтып олтурса не деген элдер, чыгаан адамдар келип-кетишпе-
ген бу кєлдїн кашына. Суусу таптаза экен. Тырмактай таштар 
тїбїнєн даана кєрїнєт. Тузсуз, ичїїгє да жарактуу. Туурасы 
эки-їч, узундугу жети-сегиз чакырымдай кєрїндї. Балким ан-
дан да чоўдур. Тереўдигин эч ким айта албады. Албетте, кєл 
– тоо чокуларын алмустактан бери басып жаткан карт мєў-
гїлєрдєн эрип тїшкєн суулардан чогулган. Сыдырым соккон 
желдин салкындыгын, абанын тазалыгын айтпа! Жымжырт. 
Кулак, мээў заматта эс алат. Айланасында адам турактары, эл 
кєрїнбєйт. Ысык-Кєлдє, капчыгайлардын биринде жїргєндєй 
сезип турдум єзїмдї. 

Бекетке жїз метрдей жетпей, тоо боорунда, жол жээгинде 
чатырсыз жалпак, ылай менен шыбалган жапыз тамдын обо-
чолонуп турганын баамдап калдым эле. Жетекчи-кыпчак кызы 
ошол тарапка жол баштап, бизди кошо чакырды. Барсак босого 
алдынан беш-алты орто жаштагы эркектер бизди кїтїп туруш-
кан экен, салам айтып, кош колдой учурашып каршы алышты. 
Баштарындагы ак калпагын кєргєнїмдє эле улутташтарыбыз 
экенин дароо боолгогом. Жаўылбапмын. 

Там бооруна кыргыздардын саймалуу туш кийизи тагылып, 
шырдак, алтыгат, эчки кєлдєлєўдєрї салынган иреттїї їйгє 
дасторкон салынып, боорсок, нандар жайылып, каймак, сары 
май, жашылчалар тууралып коюлуптур. Кудум биздеги эле айыл-
дардын бириндей.

Їйдїн кожойкеси, кырк жаштардагы аял жаўы союлган кой-
дун жаш сорпосунан куюп, бакылдаган, толмоч їй ээси бир кой-



92 Айдарбек САРМАНБЕТОВ

дун эти толо табагын тартып, салт боюнча мен мейман жолуна 
ылайык, улуулаша, устукан алып, буудай унунан жуурулуп, кол-
го кесилген кесме кошулган бешбармактан кол сала жеп олтуруп, 
суроо салып, кебибизди улап жаттык. Санжыраны жакшы бил-
ген, сєзмєр, мен курактуу, мурутчан, ачык-айрым Ташбай бул 
їйдїн ээси Айнидиндин аталаш агасы экен. 

– Атабыз биздин тїбїбїз кыпчак, мырзанаймандан, анын 
ичинде жоонбут найман уругунан болобуз деп айтчу эле,– деп, 
билген санжыраларынан айтып олтурду. Бабалары бешинчи 
атасынан бери, жїз элїї жылдай илгери, ушул жерди жердеп ке-
лишиптир. Ал кездеги калмактар бул жерден журт которушуп, 
каяккадыр кєчїп кетишип, аймак он жети жыл ээн, бош калган 
экен. Бекмурат атасы токсон жыл илгери, Кыргызстандан бул 
тараптагы тїпкї туугандарына беш баласы менен кєчїп келип, 
биротоло байырлап калыптыр. Азыркы убакта анын беш бала-
сынан эки жїздєй тїтїн бар экен. 

– Тїпкї атабыз хан Толубай, андан Кылыч баатыр, андан 
Куба бий, анын уулу Карабийден таркайбыз,– деп санжырала-
ды Ташбай. Ал менден эки жаш кичїї болуп чыкты, алда кан-
ча кары кєрїнгєнї менен. Жашоо-турмуштун оордугунан болсо 
керек. Андан жети атасын билер-билбесин сураганымда баарын 
так, ирети менен тїгєл санап берди. Тїбїн жоготпогон кыргызга 
бали! «Жети атасын билбеген – жетесиз кул» деген ошол эмеспи. 
Жети атаўды жетик билсеў акыры тууганыўды таап, жерде кал-
байсыў деген осуят. 

Ушул, кук этер кузгундар да сейрек жерди мекендеген аба-
сы суюк, жери таштак, жайынан кышы-суугу кєп катаал Ак-
Тоо жеринин бийигин кыргыздар кантип, качан мекендеп 
калышкан? Кайсыл катаал себеп аларды бул эл четине, ак 
кар, кєк муздуу тоо башына жер кездирип айдап келген? Єз 
эрки менен минтип эли-жерин кыргыз эч таштамак эмес эле 
го? Кыя алгыс бир себеби сєзсїз болуусу керек... деген суроо-
лорума ал:

– Аны, Ыйманбек атабыз жакшы билет, жїзгє келип калса да 
акылы али тунук, ал киши бул жерде эле, кааласаўар алып бара-
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йын,– деп калды. Айтып жаткан кишиси жана, биз жолдо уккан 
аксакал экенин боолголой коюп, дароо макул болдум. Їч жїз жыл 
мурда кыргыздар кайсыл тарыхтын сапырыгы менен бу, жердин 
тїбїнє, тоонун башына келип калышкан? Муз-Тоо, Будуў-Кєл... 
деген жер аттары да жєн жеринен кыргызча аталган эмес...

Жалгыз аяк жол менен тємєн, дайра жээгине тїшїп, ыктоо-
догу жалгыз бозїйгє келдик. Суюк, чокчо сакал, кызыл чийкил, 
орто бойлуу аксакал кемпири менен чай ичип олтурушкан экен. 
Салам айтып кирип барганыбызда ал:

– Аа, келгиле, меймандар, – деп ордунан обдулган болду. 
Биз аны тургузбай кол алышып, ал-жай сураша кеттик. Тыў 
экен, тирикарак сїйлєп, айткан жашынан кыйла жаш кєрїнєт. 
Кєздєрїнєн али нуру кайта элек, ойноктоп. Анын сєзїнєн токсон 
тогуз жашта экенин, жаштыгында кєрїнгєнгє жалданып иштеп, 
кой бакканын, анан техникумду бїтїп, мектепте тарыхтан муга-
лим болуп иштегенин билдик. Акыры, менин жєн-жайымды би-
лип, суроомду уккан соў, абышка кебин тереўден баштады: 

– Їч жїз, тєрт жїз илгерки заманда бул тараптын Цин им-
периясы єзї менен чектешкен Индия, ал баш ийген аўылчындар 
менен мамилеси ысык болгон эмес экен. Алардын кишилери бу 
чектеги Кашкар бектигинин элинин малын улам-улам айдап, 
тополоў салып кетип турган. Бир жагынан Индияны башкар-
ган аўылчындар Шиўжандын бу, чектеш райондору бай келген 
кашташ, єзїлєрї жади атаган кымбат таштардын кенин тар-
тып алууга кєз артып келишкен. Ал таштарды аўылчын киши-
лери ат-тєєлєргє жїктєп, ташып кетип турушуптур. Ошондон 
улам Кытай императору Индия менен чектешкен чек араларын 
бекемдєєнї Кашкар бектигине тапшырат. Ал, башчы-кишиле-
рин чогултуп, масилет куруп, талаа-тїздє жашаган ханзу, уйгур, 
дуўгандар, алтургай малга жакын, кєчмєн деген казактарыў да 
тоо башындагы жапайы жашоого чыдай албайт, ага бир жараса 
кыргыздар гана жарайт деген чечимге келишет. Кєп элдин ара-
сынан тоо жандуу, жоокер, чыдамкай эл, анїстїнє намыскєй, 
мамлекет кєргєн эл деп, жалгыз кыргыздарга ишенишкен экен. 
Ошентип бу Муз-Тоо менен Будуў-Кєлдєгї чекти кыргыздар 
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кайтарып калышат. Анан Кашкардын тегерегинен, Ак-Тоонун 
айылдарынан жаш бїлєлєрдї, уруулаштарып чогултуп, тиягы 
Тибеттин чети болгон Хотанга чейинки чектерге, Каргалыкта, 
Ак-Тоонун ушундай алыскы чет жерлеринде, кербен жолдору єт-
кєн капчыгайларда кыргыздын кыпчак, найман, тейит, кыдыр-
ша урууларынан отуздан жїз кишиге чейин топтоп, куралданды-
рып, бїлєсї менен туруктарга коюшат. Курама журт аталгандар 
ошолор, ошолордун тукуму. Алар жаўы жайларына бара-бара 
єз туугандарын, жакындарын кєчїрїп барышкан. Элде кыргыз 
чегарачылар, алардын укум-тукумун байыркы чегарачылардын 
уулдары деп аташканы ошондон улам. Кыргыздар жєн гана ка-
таал чекти баскынчылардан кайтарышпастан бул жакка чыдам-
кай топоз, эчки окшогон малдарды багып, мергенчилик кылып 
жан багып, жапайы жерлерди єздєштїрїшїп, биротоло мекен-
деп калышкан экен. Мына, кыргыздын кыйындыгы, биздин та-
рыхыбыз, – деп бїтїмдєдї кебин карыя.

Ал санжыралаган кызык тарыхка муюп олтурдум да кызы-
гуум артып капысынан:

– Єзїўїз да чегарачылардын уулдарынан болосузбу? Кайсыл 
уруудансыз?– деп сурап калдым андан.

– Менби?– деп ал, айтсамбы, айтпасамбы дегендей саалга эки 
анжы боло ой бага тїштї да,– Жок, мен Текестен келгем. «Ма-
даний тєўкєрїш» кезинде тарых сабагымдан кыйкым табышып, 
камап жиберишеринде бул жакка из жашырып келгем, бу кемпи-
рим менен,– деди єкїттїї,– Чоў, апааттуу кезеў болгон кезинде. 
Атам Їркїндє келген кєлдїк киши болгон экен...

– Кєлдїк?! Кайсыл жеринен? Ким деген?!.– мен айран таў кала, 
чыдамым кете сурадым.

– Эмне, сен кєлдєн болосуўбу, уулум?– абышка мага тигиле 
карап, суроомо суроо узатты.

– Ооба!
– Атам кєлдїн Кар-Ой деген жеринен, Ыйманїсєн деген киши 

болуптур...
– Иманїсєн?! Иманїсєн дейсизби?! Кара-Ойдонбу?!.– мен се-

кирип тура калып, абышкага умтулдум.
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– Ие, эмне, сен аны тааныйсыўбы?– деди Ыйманбек аксакал 
їмїттїї, эч нерсеге тїшїнбєй, сунган колумду кош колдой кар-
мап.

– Ал киши менин тай атам болот!..
– Ыя?!.
– Сиз таекем болот турбайсызбы!– ордунан тура калган акса-

калды ысык кучактай кеттим...– Иманїсєндїн улуу кызы Шайым-
дын баласымын. Анда сиз... сиз апамдын бир тууган агасы болот 
турбайсызбы!..– деп, жандїйнєм жарыла кубанып, жєн-жайым-
ды шашыла божурап кирдим. Ал да энесинин таятам менен ошол 
опаасыз кїндєрдє жолугушуп жїргєнїн, боюнда калганын, ки-
йин таятамдын беш-он жыл сайын келип, Кыргызстанга алып ке-
тейин десе энесинин эч кєнбєй койгонун аптыга айтып жатты... 
Ооба, таятам чек аранын бектигине карабай Кытайга, таенеўер-
ге барып келейин деп дайыма каттап турарын айтып калчу. Мен 
билген бєрї жолдорду чегарачыўар тїк билбейт деп тамашалап 
калаар эле... Таятамдын чын аты Ыйманакун болчу, баласынын 
аты да аныкына їндєшїп турат. Таятамдын отуз жылдай илгери 
дїйнєдєн єткєнїн баласына угуздум...

Тобо! Кайран таятам, ошондой казалуу, ажалы кїн-тїндєп 
кєлєкєдєй жанында ээрчип жїргєн кезеўде да арзуу сезимин 
єчїрбєй жїргєн тура! Адамдын айкєл жїрєгїнє таў бересиў! 
Жашоо деген – жан кечти белем! Кандай гана кыл чайнаган кай-
гылуу заман болсо да, їзїлїп кетпей учугун улап турган!

Ошондо:
...Кайыў барбы, кыргыз балта чаппаган?
Кырлар барбы, кыргыз сєєгї жатпаган?..– деген Манастагы 

сєздєр дилимде чагылгандай жаркылдап, жаўырыктап турду... 
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ЧЫЎГЫЗХАН 
ЖАЗЫЛБАЙ КАЛГАН КАРГЫШ

   
Каргыш – жебеден курч, укум-тукумга 

жете кєзєп єтєт.
Монгол ылакабы.

КАРГЫШ

– Уу, наалаты сага, Темїчин! – деп, мїшкїл-кїйїттєн єзєгї 
тїтєгєн аялдын ачуу чаўырыгынан Чыўгызхан алкынган ак боз 
атынын чылбырын булка тартып аярлай калды. Аны дїрбєй кош-
той чаап, каўырсыган кан жытынан делєєрїп алышкан нойон, 
жансакчылары да чаў ызгыта дїргїй токтошту. Кїмєнсїп келген 
жеўишти ойдо жок ит уруш салган тапкычтыгы менен жаўы эле 
єзїнє оодарып, эзелки касы меркиттер качып, эми аларды би-
ротоло баш кєтєргїс кыла тукум курут кылмакка артынан сая 
тїшїп баратканын  да саамга эсинен чыгарып койгонсуду.

 – Бу, байкуш балдарымда эмне айып?!  Же сага каршы курал 
кєтєрїшпєсє, эмнеге аларды жаштайында жайрадыў?! Балдарыў-
дын арманын тартып кал, мендей кан кусуп!  Эзели тукумуў жары-
басын! Уу, карышкырдай улуп калгыр! Бейкїнєє баламдын жанын 
алсаў да, боюнда бар келинимди аябайсыўбы, канкускур! Єзїў да, 
балдарыў да аялдан армандап калгыла! Тукумуў узарбасын!.. На-
алат сага, Темїчин! Каргыш!!! – Карыган дарактын кабыгындай 
териси сєєгїнє катып калган кемпир, каржайган денесин кєтєрє 
албай кайгысынан бїк  тїшїп, жер тыта зар какшап жатты.

Теўирден маўдайына теўдешсиз жаангердик ырыскысы жа-
зылып, ага єзїнїн єткїр жїрєгї, акылмандыгы да шыпаа болгон 
жеўишчилдигинен Жеўгисхан – Чыўгызхан аталып, ал, ашынган 
атагына дєєгїрсїп турган каган ошол саам єз энесинин зарлуу 
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їнїн уккандай капыстан жїрєксїп, ачуу каргыш айтылып жаткан 
тарапты элтейе карап калды. Армандуу азага буюгуп, жашоодон 
кече жаздап, бирде кєкїрєгїн курч кылыч теў жара чапкан кыл 
мурут уулун, бир туруп турнадай суналган мойнуна жебе кадал-
ган курсагы тємпєйгєн кош бойлуу келинин алмак-салмак ку-
чактап жин ургандай боздоп, буурул чачы шамалга сапырылган 
кемпирди кєрїп Чыўгызхан нес боло тїштї. Чєк тїшїп, келини-
нин курсагын кучактай зар какшап жаткан кемпир дал ошогезде 
селт эте башын кєтєрє калды да, элтеўдей эки жагын каранып, 
жанында кан жошолоп жаткан баласынын белиндеги кайыш 
кындан бир карыш канжарды шап сууруп ала койду. Бу неси, 
жандан аша кечип кеткениби, кургурдун?! Же акылынан айнып 
калдыбы? Карбаластаган кемпир келиндин курсагын канжар ме-
нен шашыла тилгилеп жиберди эле, жумурткадай аппак денеден 
кызарган кан сызыла берди! Али жаны чыгалек курган келиндин 
жарылган курсагына кемпир карбаластай колдорун сойлотуп, 
каканактай cуу толгон жатынды килкиллдете сууруп чыкты да 
аны этегине сала коюп канжар менен жарып жиберди. Жатындан 
сары cуусу этегине, андан жерге кєлкїлдєп жайыла берди.  Ко-
лу-буту тарбалаўдаган  кызыл эт наристенин бети-башын шашы-
ла аарчып, оозу-мурдунан їйлєп жиберер замат:

– Ба-а! – деп барылдаган баланын ыйы обого жаўырды. Кыр-
чылдашып, биринин жанын бири кылычтап, кан салгылаш салып 
жаткан гєрпенделердин ал їндї эшиткендери єз-каска карабай 
текши кулак тїрє саамга дымый тїшїштї. Баёо їндєн баарынын 
каны дїргїдї. Далайдын чымын жанын чыркыраткан апаат-со-
гуш саатында дїйнєгє жаўы адам келип жаткан! Улуу чындык 
– тирїїлїк дагы да єкїмдєндї! 

Бар дїйнєнї силкинте баркыраган кызыл эт небересинин 
жаўы эле ажал тапкан энесинен али ажырай элек киндигин чу-
балта башынан єйдє кєтєргєн кемпир:

– О, Теўирим, єзїў кїбєсїў, туула элек бейкїнєє неберемди 
томолой жетим кылган таш боор мыкаачыны жазалай кєр! Кар-
гыш сага, Темїчин! Кєрїўдє жай албай улуп калгын! Уу-у!..– деп 
озондоп жиберди.
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Алеки заматта кєз алдындагы окуядан деўдароо боло тїшкєн 
каган:  

– Алжыган кемпир! Эч качан андай болбойт! – деп, тиштене 
ызырынып алды да  аргымагына ачуу камчы басып, акыл-эсин 
чылк ээлеп алган улуу максатына элєєрїй умтулуп душман-
дарынын артынан сая кубуп кете берди. Аттиў, ал айтылган 
каргыштын кайсыл бир мезгилде єз башына да, качанкы бир 
укум-тукумунан  да кайрылып, камчыдай чабыла ачуу тиерин 
элес албай калды. 

Бекер кылган экен, ошондо…

КАГАН МЕНЕН КАЛЕМЧИ

Кеч кїїгїмдє балбылдап алгач жанчу Койчуман жылдыз ас-
манда жалгызсырайт. Чоў-кичине казанбактуу тамдарга жыш 
калаа тїнгє оогону менен али ойгоо. Шаарды бекем кур сымал 
курчаган калыў сепилдин ар жїз кулачында кытай топусундай 
шоўшойгон тик чатырлуу кароолканаларында от жалындап, тїн 
кїзєтчї жоокерлер тамагын даярдап, айрымдары кечки насиби-
не олтуруп калган кез. Айрым тамдардын алакандай терезелери-
нен али алсыз жарык жанып турат. Демек, элдин кєбї ойгоо. 

Кечки калааны, аны кучагына ала баштаган кєк мунарык 
асмандагы бир тилим дарбыздын кабыгындай иймейип, алтын-
дай жаркыраган айды Жувайни тар терезесинен кыйлага тиктеп, 
ойго тунуп турду. Ай бечара жаўырган тура. Ага кимдер умсу-
на тигилбеген да, алдында не деген нечен муундар ємїр-єлїмїн 
баштан кечирип, келип-кетишпеген. Канчалаган хан-жаангер-
лердин эрдик менен эссиздиктерине кїбє болбогон. Ай алдында 
аламан дїйнє канча мертебе азага батып жыландай толгонуп, 
салтанат саатын курбаган… Эгерде ал тїн чырагынын тили 
болгондо не бир заман-тагдырлардын чын сыры ачылбайт беле! 
Єкїнїчтїїсї – айтып берээрге Айдын тили жок. Аларды – єткєн 
да, єз да заманын Жувайнидей жазмакерлер гана Кудай ырооло-
гон дараметине жараша тамгага салып, кїнї-тїнї жапага батып 
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жазып кетишет. Ал – билгенге милдет, билбеске азап, же атак 
алуунун бир жолу. Бу дїйнєдє тїбєлїктїї эч нерсе жок. Баары 
убактылуу, жада калса ошол эле Ай, Кїн, Жер дагы. Ал эми ас-
ман алды менен жер їстїндє  тирїїлїк жашап турганда бир гана 
тарых узак. Ал, адамдарга абадай керек. Єткєн єтмїшїн билмей-
ин алгалоо жок. Адамзатынын тирїїлїк мєєнєтї тарыхка тике 
байланыштуу. Демек, анын узун учугун улап, кийинки замандар-
га жазып калтыруу милдет. Ооба, аны сєзсїз жазуу керек. 

Санаачылдыгынанбы, же мезгилинен эртелеп акылы карый 
баштаганбы сакал-мурутун  ак аралай баштаган Жувайни ой тутку-
нунан чыгып, май чырактын бїлбїлдєгєн алсыз жарыгында  агар-
ган кагаздарына жай басып келди. Мына, атасы жаўы эле жеўип 
келген жоо-окуяны эстей жїрмєккє арнап койгон аты Темїчин, 
тектеш элдер Жеўгисхан, тили буруулар Чыўгызхан атаган атактуу 
кагандын тушунда анын татаал тагдыр жолунан тартып улуу иште-
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рин, дїйнєлїк жоболоўдуу жортуулун, анын алешем улануусун 
улуу хандын эки жїздєн ашуун бакма балдарынын бири – татардын 
зээндїї жетими, кийин дїйнєдє теўдеши жок зор Хан Ордонун Жо-
горку Сотунун башчысы да болгон калемчи Шиги Кутуху баштап, 
анын кєзї єткєн соў улуу кагандын чєбїрєсї Кубулайдын буйругу 
менен араб Рашид-ад-Дин улап жазган жылнаама. Эми ал «Монгол-
дордун улуу баянын» дагы да улап жазуу парзы Жувайниге тийип 
отурат. Жылнааманын мурда жазылгандарын жаўы гана бир дем 
менен окуп бїттї. Улуу каган тарыхынын катаал да, татаал да зор 
дїбїртї. Монгол талааларынан башталган ал улуу дїбїрт бїтїн-
дєй дїйнєнї, адамзатынын акылын солкулдатып мекен, эл, эркин 
жашоо кымбаттыгын дагы бир мертебе эске салып кеткен экен. Бей-
пил жашоо бактысын улуу каган ашкере акылгєйлїгї, анан албарс 
кылычы аркылуу сездирген. Адамзатынын акыл-эсине ачуу камчы-
сын чаап сабак кылган. Дїйнєгє тїркїк болуп келген далайлаган 
эски дєєлєттєргє кайрадан саресеп салууга, жаўыларын жаратууга 
себепкер болгон. Атаўгєрї, ошондо бу дїйнє улуу уйкусунан дагы 
бир силкине, чочуп ойгонуп алган экен… 

Ошол Жеўгисхан дїйнє кезгенден бери жарым кылымдай 
мезгил єттї. Азбы, кєппї? Тепилдеп, чарчоону билбеген монгол 
аттарынын такасыз ачуу туягы алдында мекени аёосуз тепселип, 
эзели кунсуз эркиндигинен ажырап, эрксиз эзилїї алдында ка-
лышкан элдер їчїн, албетте, узак-убайлуу, ал эми атак-жеўиши-
не мас-маашырланган жеўїїчїлєргє ачылып алган напсиси той-
гус азганакай гана мезгил мерчеми. Ушундай, эки ачалуу жарым 
кылым ичинде эмне єзгєрдї да, эмнеси ошол эле бойдон, ордун-
да. Аалам-асман, Жердин огу, элїї жылда эл жаўы демекчи, бири 
кетип, жаўысы жарала берген уламалуу тирїїчїлїк-пендекана, 
жарык жашоого жандими жанталашуу, байлык-бийликке той-
бос ачкєздїк, адамзатынын тїйшїктїї ємїрї, анын аяр, азды-
гы, арманы менен азыноолак бактысы… єзгєргєн жок. Муундар 
алмашкан менен жеке баштын тагдырында баягы эле, баштагы 
кєртурмуш, арман… Анда эмне, Жер їстїндє дїпїрєгєн тїркїн 
элди монголдорго бийлетип, баарыга бакубаттуу бир каганат ку-
рам деген улуу  кагандын умтулуусу да бекер белем?..
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Ушундай уўгулуу да, убайымдуу да ойлорун, Батыйдан баштап 
азыркы Кубулай каганга чейинки єтмє катар татаал, арманы ат 
башындай аламан доорду ак кагазга кандай тїшїрє алат, Жу-
вайни? Тайсалдабай так, татаалын талдап айтуу колунан келер 
бекен? Бир Батыйдын баштан кечирген арманы эле канча? Анын 
тун уулу Сартак менен кєкїрєк кїчїгї Барактыкычы?! Алардын 
жоокерчилик жоболоўун, чапкын-чалалыгын, єзгєлєрдї жеўге-
ни менен єз эле кандаштарынын кастык, так талаш-кутумчулук-
тарынан куругандарын айтпаганда да аларды тагдырынан тай-
дырган пенделик махабат-армандары эле не деген узак сєз?!. 

Тобо деп таў калбаска арга канча?! Тээ, алмустактан улама-
луу ушул узак заманга чейин эч бир адам пендеси жеўе албаган 
тїптїї, элдїї да, айрымы ажырымдыгынан алсыз, кай бири карт 
тарыхынан талаадай кенен, мухиттей тереў  рухий кенч жый-
най алганы менен тереў тамырлуу да дїр-дїйнєнїн жарымынан 
кєбїн чаап, жїздєгєн чоў-кичине, намыс-нарктуу, баатыр-єжєр 
элдерди алдына амалсыз тизе бїктїрїп, пенде жарыктыктын 
оюна келип-келбес бийликке жетип, каалаганын бир жаўдоо ме-
нен кыўк эттирбей аткарткан тєбєлдїн да арманы болот тура! 
Дос-душмандары Жердеги Теўири, єздєрї алгач атагандай «ас-
мандан жиберилген адам» аттуудан  теўдешсиз Темїчиндин, кєзї 
єтє электе эле Жеўгисхан-Чыўгызхан аталган «жердеги кудай-
дын» канчалык жандалбас кылганы менен ат башындай ачуу ар-
маны ичинде кетет деп ким ойлоптур?!  Анын биринчи єкїтї– 
Сары деўизден тартып, батыштагы Акыркы мухитке чейинки зор 
дїйнєнї єзїнє каратып, бир муштумдай эл, бирдиктїї мамлекет 
курууга жетишпей калганы. Ал їчїн, албетте, узак ємїр керек 
эле. Жетимишке такаган бир адамдын єтєлгєлїї  ємїрї ага аз-
дык кылды. Ємїрїнїн кєбї єз эле туугандары аны атасыз жетим 
санап жерип,  журтка таштай кєчє кетип калганда чычкан уулап, 
сарымсак, чєптєрдїн тамырын казып жеп жансактаган жакыр-
чылыктан чыгып, анан тайчыгуттарда кулдукта, акырында бор-
бою катып, ата бийлигин кайрып алып, аны кїнї-тїнї башын 
канжыгага байлана тїптєп, Керєлєў, Онон, Туул даркан талаа-
ларында чачырап, єз ара кагылышып, бийлик-байлык талашкан 
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моўгол элин бириктирїїгє кетпедиби, арман! Гур-хан, Таян хан, 
Он хан деген ар кокту уруулардын мыкчыгерлерин, баарыдан да 
башында кан досу-аньдасы, бара-бара кайышкан касына айлан-
ган Жамука канча ємїр-саатын жеп кетти. Эгер ошол жаштык 
доору єздєн чыккан  жаттарын каратууга садага чабылбаганда 
Акыркы деўизге сєзсїз  жетер белем? Аттиў, аруу максатынын 
туу сересине чыга албай, тїбєлїк єлбєс боло албады! Алтургай 
кєзї єткєн соў кадыресе пенде сыўары, тукуму тооп кылып ту-
рар томуктай кєрї да калбады... Буюрбаптыр...

Ошентсе да ал Улуу Каган аталып, тарыхта алиге боло элек 
Еке Монгол Улус – Улуу Монгол эли аталган мухиттей чалкы-
ган мамлекетти куруп, талаа-тїздєн чыга албаган алакандай эли-
нин атагын дїйнєнї дїўгїрєтє чыгарып, карт тарыхка таасын, 
эзели єчпєс кылып жаздырды. Ал їчїн кийин эрезеге жетип эр 
тартканда мага атаандашат деген кыязда аталаш агасы Бектерди 
он жашка оўдуу толо элек Темїчин жатындаш иниси Кайсарды 
єзїнє кєндїрїп, жаа менен атып салышкан. Ошондо ойронун же-
мелеген энеси Бєртє:

– Ой балакет баскыр!
Ысык бооруман тєрєлгєндє 
Алаканыўда бир тоголок кан бар эле,
Єз кїчїгїн єзї жеген
Кутурган ит экенсиў!.. – деп, какшанган экен. Кєрсє, болор 

бала богунан болот тура. Чексиз бийликке, тїбєлїк атакка жолду 
Темїчин ошентип бир тууганынын канын тєгїї менен баштаган...

Эми, дїйнєнї дїрбєлєўгє тїшїргєн кагандын ємїрї бїтє жаз-
дай, алдан тайып, о дїйнє салары акыры кєзїнє кєрїнгєндє жа-
нарга издеп, уккан-билген, алыс-жакын элдерден чыгаан дарыгер, 
тамырчыларды алдырып, ємїрїн узартуу айла-амалдарын жаса-
ды. Жок дегенде он жыл, болду-болбоду дегенде беш манжалык 
ємїрїмдї узартып койчу, о, Теўирим!- деп жалынып-жалбарды. Эч 
ким ажалына аралжы боло алган жок. Алдамчы, кєўїл жубаткан 
кєз боёмочу... далайлардын баштары алынды... Ачуу акыйкатты 
айтууга эч бири даабады. Акырында, атагы таш жарган кытай мо-
нахы, акылман Чан Чунду да ат арыта аскерлерин чаптырып алы-
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стан алдырды. Бу, узун, куу чачы как тєбєсїнє чокчойто тїйїлїп, 
суюк, аппак сакал-муруту киндигине чейин їлпїлдєй салаўдаган, 
ошондой эле тоо башындагы булуттай аппак, узун кашынын ал-
дындагы жїлжїк кєздєрїнє аалам тунган кїйкєдєй карыны жутуп 
жиберчидей сайыла караган каган алгач жолугушуусунда эле ан-
дан азоо дайрадай оргуп-баргый агылып турган чындыктан тай-
салдап калды. Ажалдан акыл улук белем! Кылычтан калкан бекем 
экен! Рас, карынын ємїрї да, ажалы да кагандын колунда болучу. 
Анын алтын толгон манжасынын бири кыбыр этти дегиче бїттї: 
акылман ажалын тапмак. Кары болсо анын єкїмзарлыгы менен 
тїк иши жоктой, ойлуу былк этпейт. Єкїмзарлык менен акылдын 
їнсїз эрєєлї. Арбашууда акыры каган алдырды: 

– Кана, андай эле ашкере акылман болсоў ачык айтчы, жа-
нымды ажалдан арачалап калуу колуўдан келеби? – деп, кєнїмїш 
адатынча тике айтты. Ача аягы жерде турган менен акылына аа-
ламды батырып, ак-карасын кылдай сууруп, жалган дїйнє менен 
чын дїйнєнїн тїп сырын тїгєл тегереткен акылман бул жакка 
келаткан узак сапарында нечен тїйшєлє ой чаргытып, кагандын 
соболун алдын ала сезген белем, сол билегинен аяр алып, кїрєє 
тамарын аста басып саалга муюй тыўшап алды да: 

– Бу дїйнєдє бир гана Кудай улук. Анын єктєм єкїмїн эч ким 
єзгєртє албайт. Менде ага тете кубат-касиет жок... болгону анын 
ажалдуу пендеси ганамын... Ичээр сууў тїгєнєйїн деп калган 
экен, улуу каган. Кетээриўе камынгын. Каргышка калган экен-
сиў, – деп, тике, туюк  тынды. 

Каган бетке айтылган чындыктан дирт этип алды. Дїйнєсї 
канабайрам тїшє дїргїдї. Ичер суусунун тїгєнє жаздап калга-
нына кєзї жетти. Кеў дїйнє алеки саатта алаканга  толбой тарый 
тїштї. Аргасы жок ачуу умсунду. Неге, пенде жашоосу эмнеге 
єлгїс эмес?! Акыры, соўу ажал менен аяктаса анда адам неге жа-
ралат?! Жалган жашоого жаралып  кереги не?.. 

Кара тумандай карарды каган. Ичинен тынды. Буюкту.
Акылман карыга болсо акыйкат канчалык ачуу, ажалдуу бол-

со да ачык айтуусу милдет. Бу жарыкчылыкка ошону їчїн жа-
ралган. Ансыз жашоонун жаўылып кетмеги турулуу.
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Ажалынан тайсалдабай ачуу чындыкты бетке айткан акыл-
манга таўданган каган:  

– Єлїмїўдєн коркподуўбу? – деп кїрсїндї, алар жообун ал-
дынала туюп, – Эмнеге? Ал кандай кїч, сага мындай зор кубат 
берген? – деди кыйнаган соболун жашырбай.

– Корксоў да, коркпосоў да кара башта бир єлїм. Канчалык 
жан далбастаба, качып кутула албайсыў. Бардык тїйїн Жа-
раткандын колунда. Ар пенде жарык жашоого туюп-туйбай мер-
челген єз парызын єтєє їчїн келет. Ал милдетин єтєп бїткєн 
пендесинин ємїрїн качан, кандай, кимдин колу, амири менен 
аларын Жараткан єзї чечет. Ажалым сенден эмес болсо, анда 
мен бу жашоодогу парызымды али єтєп бїтє электигим...

Акылмандын бул сєздєрї мурда-кийин кагандын эсинде 
бїдємїк жаўырыктап келип-кетчї. Тїмєн ой баккан менен анык 
жооп ала албаган. Акылман анын жан дїйнєсїндє жїргєндєй... 
Таппаганын таптырды...  Ааламдын улуу заўынын алдында ка-
ган амалы куруй моюн сунду.

Ошондо амалы куруган карт каган оомалуу-тєкмєлїї ємїр 
жолун тїрє-тїрє ойлоп-эстеп, таштактуу тагдырын саресеп сала 
салаалап олтуруп тээ, Акыркы деўизге чейинки жортуулунун 
башындагы меркит кемпир, анын каргышы эсинде жаўырыктап 
кетти... «Аттиў! Аны неге кезинде жандырбагам?!» – деп, кабыр-
гасы кайыша ичинен сыза бир армандап алды, ичтен. Эгерде ал 
ошондо эле, азыр башында кара туман болуп зилдей басып тур-
ган  каргыш-сырын єзї менен аркы дїйнєгє ала кетпей татар 
аялдарынын бирине же кашындагы Элю-Чу-Цай кытай кеўеш-
чисине ачык айтканында алар калабалуу каргышты жандырып, 
укум-тукумуна уу забын єтпєй калар беле?.. Кєрсє, катуу кар-
гыш жанбай калган турбайбы!.. 

Кезинде атасы Йесукей баатыр жоолашкан  меркит Йеке Чиле-
дудан гїл чырайлуу Єлїн Ужинди аялдыкка алып келе жаткан же-
ринен аўчылап келатып катындыкка тартып алган болучу. Ошол 
кегин кууган кексе меркиттер нечен жылдар єтїп, жетимдик тар-
тып жабыгып турган баатырдын уулу Темїчиндин эптеп кураган 
азыноолак журтун «козулар чоўойду, балапандар канат какты!» 
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деп чочулап, капыстан журтун басып, кїлїн кєккє сапыра чаап, 
таламан кылып кетишкен. Уулуна бел куда тїшїп койгон Бєртє-
гє кудалайм деп барып їйїнє кайткан жолунда татарлардын уу-
сунан ажалын тапкан болчу, атасы. Кийин эр тартканда Темїчин 
издеп-таап алган акылгєй  катыны Бєртєнї да ай айлантпай мер-
киттер олжолоп кетишет. Эзелки, Йесукейге болгон кегин эстеш-
кен. Ошондон бир жыл чамалай аяш атасы Тогрулхан менен  тїп 
атасы Дорбун-мергендин уулу Бууданчаардан тараган жадаран 
уруусунун урпагы,  бала кезден анда-кандосу Жамуканын колдо-
осу менен Темїчин меркиттердин дал єзїлєрїндєй кызыл кыргын 
салып Бєртєнї кайра куткарып алган. Ал, ал болду, каган калган 
їч катынынын азабын тарткан жок. Кудайга шїгїр, так талаш-
кан татарлардын катыгын берип, арабанын кырынан башы бий-
ик эркектерин тїгєл кырып, биротоло баш кєтєргїс кылган соў 
кыйды татарлар кийин дагы эрегиштик жасашпасын деген амал 
менен алардын Йесїй, Йесуген деген эже-сиўди канбийкелерин 
катындыкка алган. Ал зайыптары айрыкча тыў чыгышты. Адаш-
канда акыл кошуп, єрт кечкен кезде єбєк да болуп, ємїр соўуна 
дейре єз  болушту. Алардан кийинки кєрєр кєз Кулан-хатуну да 
жоболоўдуу жоочабышта болсун, бейкут турмушунда болсун 
жанынан тїк чыкпады. Демек, каргыштын кїчї кайткан, анчей-
ин забын кыла албады, бирото кутулупмун  деп кушубак тарткан 
эле, ошондо Жеўгисхан. Кєрсє, катуу жаўылган экен... Єткєнїнє 
байкоос салса:  кулдуктан качып чыкканда кишенден бошотуп, єз 
башын гана эмес, аялы, эки уул, кызынын ємїрїн тобокелге сала 
їйїндєгї койлордун жїнї арасына катып кутулткан сулдус Сур-
кан Ширанын кызы Кадагандын ємїр бою арзытып-кїткєнїн ке-
зинде элес албай, аны кеч ынатып, макулдугун алалбай, армандап 
жетпей калды... Єкїттїї єз ємїрїнє кайыл болгон ал, тагдыры єз 
кезинде жалгашып калганында аялуу ашыктыгы, камкор мамиле-
си менен кагандын ємїрїн сєзсїз узартмак... Кєрсє, кара кїчтїн 
кїйдїргїч уюлу-каргыш ошентип буктурмада аста бугуп, ажыда-
ардай аўдып, айбат заарын чогултуп жаткан тура!  

Ичээр суусу бїтїп, жаны чыгаар - чын дїйнєгє аяк салар 
акыркы сапары алдында улуу кагандын бет маўдайына баягы 
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меркит кемпир тартылды. Ал, кан тамчылаган кызыл жоолугун 
самсаалата, азалуу жамынып, «бу, жалган жарыкка адам пендеси 
болгону чоў сыноодон єтмєккє келээрин, тєрт дїйнєнїн тоодой 
байлыгын жыйнасаў да акыры жайдак алакан, армандуу кетээ-
риўди неге тирїїўдє акылыўа албадыў? Бир Теўирден башка-
нын алууга акысы жок ыйык, алман адамдардын жанын кыйган 
сен эми эзели чыкпас тозокко тїшкєйсїў...» дегенсип шибегедей 
теше, жекире тиктеп, жетимдеп турган меркит кемпирди жанын-
да аял-жакындары жарданып турган менен бир кагандан бєлєк 
эч бири кєрбєдї да, туйган жок...     

Улуу жолду аркалаган адам актыкка баш ийди...  
Кай бирлер шертине турбаган таўгуттарды жазалоого ба-

раткан 1227-каман жылга оогон кышта каган Гоби чєлїнїн 
тїштїгїндєгї жапайы жылкыларга аўчылык кылып, алардын 
артынан  кубуп баратып суурдун ийинине буту кирип жыгылган 
атынын алдында калып, душмандарын чапкан менен жїлїнїнє 
кеткен забындан каза тааптыр дешсе, кээлери кан суюлтуу їчїн 
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коюнуна салынып берчї кыздардын бири – меркит сулуусу ата 
кегин алмакка катып кирген жыланга тєшєгїндє чактырып  єл-
тїргєн дешти. Дагы бирлери жїлїнї їзїлгєн кагандын єлгєнїн 
Есуй катыны баштаган жакындары жыл бою жашырып, «сєє-
гїмдї мени сактап калган Онон дайрасынын нугунун алдына 
кємгїлє, алтын, кїмїш аралаштырбагыла, алар элге кызмат 
кылсын» деген керээзине ылайык Онон дайрасынын алдына ты-
мызын кємїшкєн дешсе, айрымдар жылан уусунан шишип, тез 
бузулган єлїктї кыпчак талаасына эле кєємп, мїрзєсїн жер ме-
нен тегиздеп салышкан деп айтышат. Чын-тєгїнї кайсыл, ким 
билсин.  Кандай болгон кїндє да жер дїўгїрєтїп, дїйнє тарыхын 
титиреткен улуу адам акыркы жайы да белгисиз, ат туягынан чы-
ккан чаў сымал бир паста жок болду да калды... 

Улуулардын артында улуу ушак калат тура. 

ЖООЧУ

Жоочуну энеси Бєртє туткундан – меркиттерден боюнда ала 
келген дешип кандаштары тургай кагандын кийинки кичїї бал-
дары да канчалык жерип, жектеген менен Темучин аны тун уу-
лум деп єзїнє єзгєлєрдєн жакын тутту, дем да, бел да кылды. 
Жоболоўдуу жоолорум кїчєп турганда  кєз ачып кєргєн тунум, 
астанамда айыгышкан жоому  ойрондоп, тилегимди кабыл кыл-
ганда тапкан балам деп ырымдап, атын да жоо чабар – Жоочу 
деп койгон эле. Анын аўсаганы орундалып, тун уулу тунук акыл, 
жаангер чыкты. Ошентсе да каган Жоочуну: «Єз канымдан чык-
кан балабы же меркиттенби» – деп кїмєнсїп, єлєр-єлгїчє убай-
ым тартып єткєн. Бирок анын улуулугу ошондо, ал сырын сырт-
ка чыгармак тургай эч жан аттууга шек-шыпаа да бербеди. Жаза 
тайып ал арам сєздї айткандарды єз-жакынына карабай катуу 
жазалады. Чыўгызхандын башынан эле балдарынын ичинен кєз 
сала кєздєп, тактысына татыктуу санап, ага даярдап жїргєн му-
раскору Жоочу боло турган. Ал, чынында эле калган бир туу-
гандарынан зирек, алысты кєрє билген кєсємї да эле. Чачылган 
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моўгол тайпаларын бир саадакка чогулткан жебелердей кїчтєп 
бириктирїїдє атасынын алгач аткан жебеси, кеўешсе кеменгери, 
таянса тоодой жєлєгї боло алды. Андай ашкере сый албетте, ка-
гандын калган балдарынын, инилеринин ичин кїйдїрдї, кєрал-
бастык менен кекселикке тїрттї. Бирок, андай арамы барлары 
ичинен тап, ажалындай айбат кєргєн атасынын тирїї турганын-
да ачыкка чыгалышпады...

Улуу Каган єзї жолдогон соодагер-элчилерин кырып салган 
Хорезм шах Мухаммедди аёсуз жазалоо шылтоосу менен ба-
тышка жоболоўдуу жортуулун баштаар алдында астанасындагы 
кыр гыз-буруттарга элчиликке жиберип, ал, «токой жолборстору-
нун» ыўалчындарын  кєндїрїп, боорго тартып, босогону ачып, 
алдыдагы алгачкы капкандан кутулткан да Жоочу болгон. Чыў-
гызхандын кїтїрєгєн кїчїнє теў келе албастыгын, моўголдор 
кирген дайрадай жайпап кетээрин даана билишкен менен эзелки 
атак, каада-кайратынан тайбай сес кєрсєтє Жоочуну эки тїмєн 
жасактары менен їч кїн кїттїрїп, коноктоп, ийри олтуруп тїз 
кеўешип, буруттар кошулабыз да, колдойбуз деген оў жообун бе-
ришет. Балким каган менен кеменгер эл бири-бирин дилинде єз 
санашкандыр?..  «Эр жїрєк эл менен чабышпай, улуу жортуулга 
жолум ачылган экен»,– деп кубанган Чыўгызхан ошондо Жоочу 
менен бирге эки тїмєнїн баштап келишкен эки кыргыз ыўалчын-
ды  єз кыздарына  їйлєгєн эле. Эў ишенимдїї, эзели сатпас баа-
тыр эл менен кагандын башы ошентип бириккен.

Алардын бири-бирин єз санашканы – кагандын онунчу ба-
басы Дорбун-мерген жоо колунан каза болгондон кийин анын 
айдай ажайып зайыбы Алан Гува-сулуу «тїндїктєн тїшкєн сый-
кырлуу нурдан» їч бала тєрєйт. Алар монголдорго тїк окшобо-
гон кызыл жїздїї, сары чач, кєк кєздїї колго тїшкєн динлинь 
(кыргыз) жылкычысына куюп койгондой окшош эле. Єзї ошол 
нурдан бїткєн їч уулдун кичїїсї Бууданчаардын тукуму эке-
нин Темучин жакшы билип, ачык айтпаган менен купуя ой бак-
чу. Анткени єзїнїн да, балдарынын да каратору моўголдорго 
окшобогон чачтары сары, жїлжїйгєн кєздєрї кєк, жїзї кызыл 
чийкил болучу... Дорбун мергенден тууган Бїгїнїтей менен Бел-
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гїнетей энесинин эрсиз тєрєгєн їч баласынын кимден экенине 
баш оорутуп, ачык айталбай ар кимден шекшигенде сезимтал 
Алан-сулуу аларга:

– Ар кїнї кечте аксаргыл киши тїндїктєн же босогонун 
маўдайкы жылчыгынан шоола сымал сызылып кирип, курсагым-
ды жумшак сылайт Анын сыйкыр нуру денеме сиўет. Акыры таў 
сїзїлїп, кетээринде ал сары ит сымал каалгадан аста жєргєлєп 
чыгып кетет. Анын шекшингендей эмнеси бар экен? – Бул балдар 
ошентип Теўирдин шапааты менен жаралса керек.

Аларды кара букара кєрбєгїлє,
Бир кїнї улуу Хакан болгондо
Атпай эл тїшїнєєр! – деген экен энеси. Анысы чын чыкты! 

Эми минтип сыйкыр нурдун урпагы улуу каган болуп, єз тегин 
ачык айтпаса да эр мїнєз элдин жолун ачып бергенине кушубак 
тарта Жоочуга «эр жїрєк эл менен чабышпай» деп, купуялуу сєз 
кыйытканы да ошондон улам.   

Акыры меркит кемпирдин каргышынын капшабы тийбей кой-
боду кєрїнєт, Жоочунун катындан жолу болбоду. «Аял жакшы 
– эр жакшы, обозгер жакшы – хан жакшы» деген нуска кеп тегин 
жеринен айтылбаган чыгар. Жоочуга акыл кошор аялзаты буюр-
бады. Ондогон катынынан оўдуусу чыккан жок. Эгерим бир ка-
тыны билги чыгып, билермандык кылганда Жоочу жаштайынан 
бейажал таппайт беле... Жаангерлик менен аўчылыкка жанотун 
берген Жоочунун жїрєгї да, кєўїлї да катын затына тїк ийибей 
койду...

Чыўгызхандын тогуз куйруктуу кара туусун желбиретип, Улуу 
Кагандын оў колу, сунулган найзасынын учу болгон каратаман-
дан чыккан кайраттуу Субудай баатыр менен Орто Азия, Хорезм, 
Кавказды тизелетип бїткєн кїндєрдїн биринде Иран менен Ту-
ран жалгашкан єрєєндєгї калыў камыштын арасынан жолборс 
уулап жїргєн Жоочунун бели сындырылган денеси табылды. Оо-
зун балыктай ачкан менен жан алгычынын атын, керээз кебин 
анык айта албай, жайнаган кєздєрїн жалдыратып, ачуу арман-
дап кете берди. Кай бирлер анын улам айбаты кїчєп, айтканын 
аткарбай баратканынан кооптонгон атасы эле єлтїртїп койду 
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дешсе, жок, атасы андайга эч бармак эмес, Жоочунун алаар так-
тысына кєз арткан жакын-жаттары эле кутумдук кылып коюшту 
деген сєз да таркады. Аныгын ким билет? Чындык чыкпай кал-
ды. Эми аны эзели эч жан анык айта  албайт. Каргыш кайтпады...

Ошондо улуу кагандын ичтен сыза катуу кїйїт тартканы чын. 
Эч бир атага, душман болсо да баласынын кїйїтїн бербесин! 
Андан ашкан ачуу арман жок. Канча баласы єлїп, турмушунан 
жаза тайыса – ата да ошончо ирет єлєт, єчєт. Кагандын  бирин-
чи мураскору ошентип, сырлуу єлїм тапты. Тарых тайды... эгер 
Жоочу каган болгондо дїйнє тагдыры кандай болмок?..  

     

БАТЫЙ ХАНДЫН АРМАНЫ

Ошондой, ойдо жок жерден атасы набыт кетип, ооматтуу чоў 
атасы Жеўгисхан жетип-жетпеген жерди, чаап-каратпаган Батыш 
элдерин багынтуу зор ишеними артылган жаангер небере-му-
раскорунун, чоў атасынан да артык аймак, самсыган элге, андан 
да чексиз бийликке ээ хан Батыйды да бул жалгандан армандап 
єтєт деп ким ойлоптур, айтса ага ким ишенет?! «Армансыз адам 
болбос», «Жаралдыў – калдыў балаага» деген ата-бабалардын 
угуттуу сєзї чын тура! Бу, жапакеч жарык дїйнєгє келїїнїн 
єзї эле чоў арман турбайбы! Келгендин кетмеги акыры турулуу 
экен. Актын карасы бардай эле жарык ємїрдїн акыры кєр-єлїм 
менен бїтєрї ачуу чындык. Аны эзели эсине тереў албай, єзїн 
ємїрдєн єтпєс, тїбєлїктїїдєй сезип жашоого жандими жанта-
лашкан адам пендесине таў бербей койбойсуў! Чоў атасы Тему-
чин сыўары жанга дабагер табып, дарыгерлерди Рим, орус, Ши-
бер, хорваттардан тартып дїйнєнї тїрє издетип, эзели элдешкис 
касы Кытайдан бери да алдыртып, канчалык жандалбас кылга-
ны менен адам пендесин баары бир, акыры тїбї ажал алып тынат 
экен го. Акырында бу, арабдан чыккан ак табып ачуу чындыкты 
Батыйга ачык эле: «Каныўыз коюуланып кетиптир, ханым, эми 
канча жашооўуз калды, аны айта албаймын, бир Кудай єзї би-
лет» – деп, ченемсиз эрдик кылган. Антип айтууга мурда-кийин 
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пенде аттуунун тили бурулган эмес. Демек, Батыйдын ємїр соўу 
келген экен. Тїбєлїктїї пенде болбойт, жок. Ажал – улук. Жа-
рык жашоонун керемети, чиеленген улуу сыры ошондо!..

* * *

Акылы бышып, ата-бабаларынын каны менен дїргїй кел-
ген кїч-кубатына эми даана толуп, эр ортону элїїгє жаўы гана 
келип, тактап айтканда, элїї эки гана жаш курагында Батый 
хан єзї салдырып жаткан Алтын-Ордосунан окчундагы жапыз 
дєбєдє ушундай сапырылган санааларга тунуп олтурду. Кий-
инки кездери кєп келчї болгон, бул, тебетейдей дєбєгє. Анын 
жалгыз сырдашы, муўдашы да ушул ээн жер, сокудай кєк таш. 
Єзїнєн жападан-жалгыз улуу-устаты санап, теўдешсиз жаангер 
атаган чоў атасынын ємїр-тарыхын санаасында нечен мерте сы-
дыргыга сала сыдыра ойлоп, не бир ширин, не азгырмалуу адам 
ємїрїнїн шунча кыскалыгына гана катуу єкїт кылганы болбо-
со, минтип, кїндєрдїн бир кїнїндє єзєгїнєн єрттєнє ачуу ар-
мандап, дегенин дегендей жапырыла аткарган миў сан букара 
элинин ичинде азага чєгїп, ага аралжы болор адамы жок коко-
лой жалгыз каламын деп тїк ойлогон эмес! Жараткан баарын 
таразалап, бакытка кайгыны, кїлкїгє ыйды, бийликке кулдук-
ту, баатырлыкка коркоктукту, кїч-кубатка алсыздыкты, ємїргє 
єлїмдї… махабатка арманды жуптап, теўдеп койгон турбайбы! 
Эч бир пенде канчалык ашынып кеткен акылман, не бир ченем-
ден чыккан мыкчыгер болбосун ал, улуу теўдик мыйзамын аттап, 
эзели буза албайт. 

Кєптїн бири сыўары хан Батый менен да ушундай болду. Чы-
гышы учу-кыйырсыз кыпчак талааларынан башталып, батышы 
Жер ортосундагы деўизге чейин таманы алдында жайылып 
жаткан Алтын Ордо аталган эбегейсиз ээлигиндеги чексиз бий-
лигине тете эсепсиз байлыгына карабастан Улуу Теўири алдында 
анын кадыресе гана бир жандык, жер їстїндє жамырап жїргєн  
кадимки єлїмтїк пенделердин бири экени айдан ачык ырасталып 
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калды. Бардыгы капилет келди. Єзї тїгїл алыскы Керєлєў, ан-
дан соў Орхон дайраларынын жээгинде чоў атасы кылыч мизин-
де, жебе учунда жїрїп тїптєп берген, анын ордуна келген їчїнчї 
уулу Єгєдєйдїн да кєзї єткєн соў, акыры, азыр мансаптын кулу, 
мурдунун учунан алысты кєрє албаган анын уулу, аталаш агасы 
Кїйїк бийлеп жаткан Каракорумга кєчїрїлгєн Хан Ордодогу 
чоў шамандар да кумурска кыбырынан бери тыўшаганды билген 
менен алыстан канчалык акмалашпасын мындай балээнин алдын 
ала алышпады. Анан «бала» Батый эмне? Канеткен менен ал да 
тирїї жан-сезимдердин туткуну эмеспи. Дїйнєнї дїўгїрєткєн 
хандардын ханы капилет бир кєз ирмемде армандуу махабаттын 
кулу болду да калды. Мындай болот деп ким ойлоптур?!.

Хандыктын таасын белгиси болгон їлпїлдєгєн кара жылтыр 
кундуз кыюуланган куйруктуу кызыл малакайын баса кийип, да-
лай кандуу айкаштарда аскерлерине дем-кубат берип жеўиштерге 
їндєгєн алтын чопкуту алыстан жалтыраган Батый хан дєбєдє 
ээгин таянып ушундай учу-кыйырсыз ойлорго тунуп олтурду. 
Окчунда тєрткє толо элек  уулу Барак да кызгылт чапанын туу-
дай желпилдетип ойноп жїрєт. Ал сїймєнчїгї акыркы ашыгы 
хорват катынынан. Аттиў! Ал катынынын  перидей сулуу, жу-
мурткадай ак, маралдай керилген керемет денеси эмдигиче сыз 
жер алдында курт-кумурскалардан куруду го?!. 

Тїпсїз кєк асманда канаттарын калдайта жайган бїркїт каал-
гый учат…

* * *

Ошондо, хорваттардын бир єжєр шаарынын ташын талкан 
кылып, жеўишине эрдемсип шатыра-шатман келатканында то-
кой четинен ал асылзатын капыстан кєзї чалып калбады беле. 
Кєрбєй эле кєзїнє кєр топурак толуп калса эмне ошондо! Ал, 
асылын да, єзїн да мындай арылгыс ачуу арманга салбайт эле 
го! Узун, кызгылт-сары алтын чачы не бир аруу суналган, турна 
моюн, кымча бел кызды кантип байкабай калсын да, канетип ага 
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арбалбай калмак?! Тїпкїлїгї катын жандуу эркектана эмеспи. 
Аруу кыздын акылычы?! Суу перисиндей керемет сулуулугуна 
жараша акылы да артыкча жан тура! 

Ошол, кырк жетинин кырына чыгып, кылычтай жалаўдап 
турган курч курагында эзели жеўилбес Батый ханды жалган жа-
шоодон, болгондо да секелек хорват кызынан эркек, пенде ката-
ры быт-чыты чыга жеўилет деп эч ким ойлогон эмес. 

Атасы Жоочу 1227-жылы о дїйнє салганында анын жыйыр-
ма жаштагы экинчи уулу Батый хандык тактыга олтуруп, андан 
кєп узабай, 1235-жылдагы Улуу  Курултайда мен деген биринен 
бири кыйынчыкма Жеўгисхандын уул-неберелеринин арасынан 
бабаларынын эр жїрєктїгїн энчилеген жыйырма сегиз жаштагы 
Батыйга чоў атасынын ат башындай арман-аманаты болгон Ба-
тыштын элин чабуу ишенип берилип, эми, ушул азыр, жыйырма 
жылга да жетип-жетпей, акылга сыйгыс ата керээзинин єтєсїнє 
чыга жаздап, жеўиштерине дєєгїрсїп турган чагында, даўкы-
на ал мас болбогондо ким делєєрїмєк? Ал єзїн жердеги Кудай 
сезип келатпады беле, ошол кїнї. Жеўиштин жеўилїїсї бар де-
мекчи, аны дал ошол кїнї акыры жеўилїї, эзели эрибес арманы 
кїтїп жаткан тура!

Ханынын шибегедей єткїр жїлжїк кєзїнїн ар бир кыйытма-
сын илгиртпей баамдаган дилгир минган, ягундары топоздой то-
поўдогону менен чыдамкайлыгы тоодой  аттарын атырылтып, 
жандай сала топурап, жаўы жеўишине маашырлана келатышкан 
болчу. Алар канчалык шайдоот, дуулдап келатышпасын бу жолу 
да жаангеринин токой ичиндеги жайыктын четинде ак кайыў-
дын кабыгынан токулган торбосуна толтура козу карын терип 
алып жай бараткан кєк кєйнєкчєн алтын кєкїл кызга кєз кыйы-
гын саал токтото калганын байкай коюшту. Бу закым Теўирден 
эмес беле? Жеўилгистиктин жеўилїї теўчилдиги сакталсын деген 
амиридир... Бул жалганда жєн жеринен эч нерсе боло койбос...

Бараткан багыты кыз тарапта болгондон улам хан жоон топ 
коштоочулары менен жер дїпїлдєтє ага ыкчам жакындай бе-
ришти. Кермаралдай керилген шыўга бою солкулдап, кынды-
рдай кымча бели тал чыбыктай бурала басса, жаўы тїйїлгєн 
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чымыр кєкїрєгї да, эми бышкан соорусу да билинер-билинбес 
былкылдап кумарлуу кєйнєк тебет. Я, тобо, бу, асмандан тїшкєн 
периштеби же азгырмалуу кайыппы?! Ушундай да перизаты бо-
лот экен ээ?.. 

– Ханым, жолоочунуку жолдо, олжолуу аўчыга ажалдуу кий-
ик єзї жолугат дейт, Теўирим сизге ыроолоп тургандыр, ыракым 
этиўиз, жолдон берген олжону бєктєрє кетелик?..– їзєўгїлєш 
келаткан Бєрї нойон кыз жакка кыйды каш серпе ханына жаса-
керлене шыбырады. 

Ошондо опсуз олжого да, миў сан элдин биринен бири ажар-
луу кыздарына да карк болуп турган Батый хорваттын бир  кы-
зын кєптїн бири катары єз токоюнда калтырып жандай салып, 
же кол башчыларынын бирине белектеп коюп кете берсе деле 
болмок. Антпеди. Анте албады. Алтын жалатылгандай жалтыр 
сары, жер чийген олоў чачы жайыла тєгїлгєн кєгїлтїр кєйнє-
гїн чубалта баскан пери кыздан бєлєк кєзїнє эч нерсе кєрїнбєй, 
ал азгырык бїтїндєй жандїйнєсїн ээлеп алган эле.  Каршылаш-
кан калаасын тыйпыл чаап, жаза катары адаттагысындай элин 
кызылдай кырып келаткан монгол ханынан, анын жалаўдаган 
жасоолдорунан башкаларчылап алаўдай коркуп, этегине ча-
лынып жаналекеттене качмак тїгїл айбыга кєз багып карап да 
койбой сунала баскан кыз єз жолу менен жай кете берди. Огеле 
єзїнєн бєтєн эч ким жок, эч нерсе болбогондой. Ажалыў алдоо, 
бийлигиў бир тыйындай. Анын бу тоотпос кылыгы намыскєй, 
жеўишчил Батыйдын жан-дилин кызылжошо таарып жиберди. 
Аруулукка арбала тїштї. Тобурчак атын сооруга ачуу чаап, ал-
кынта кыз артынан жете барды. Ошондо гана ал, ай чырай апа-
кай жїздїї, карлыгач каш, кєлдєй кєгїлтїр кєздїї кыз аны жалт 
бир карап алды. Єктєм да, баш ийбес эркин да, ошол эле учурда 
тереў мухиттей акылгєй да кєз караштан Батый жалтана  тїшїп, 
ат оозун тарта токтоду. Мындай сїр болбогондо ал не кылар 
эле, белгисиз… «И, бийлигиўе маашыр хан, кїчкє салып кара 
башымды алсаў аларсыў, аргам канча, бирок менин эрким менен 
жїрєгїмдї эзели жеўе албассыў! Аларга жалгыз гана мен ээлик-
мин, мени гана угушат, билип алгын!» дегенсиди кыз кєзї. Эсе-
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лек кыздын мындай кїтїлбєс айбаты хандын айласын кетирип, 
эсинен акылын, оозунан сєзїн тїшїрїп койду. Бул тоотпос тук 
кыздын кемакыл кенебестиги эмес, баатыр жїрєктїїлїгї болчу. 
Аны сезимтал хан даана туя койду. Урматтады. Єткїрлїгїнїн 
мизи кайта тїштї. Билинбеген бир єктєм кєз караш дал жїрє-
гїнє жете жебедей сайылып, жараланган азоодой туйлатып, ан-
сыз да кызуу канын шакардай кайнатып жиберди. 

Батый кандай ат ызгытып келсе, кайра ошондой чаап кете ал-
бай эрки майтарылып турду. Сулуу кыздын бир гана кєз карашы 
аны ылаажысыз матап, кулу кылып салды. Їн салууга дарамети 
жетпей їр кызды жандай бастырды. Амалы куруп алапайын тап-
пады. Биринчи ирет алсыз, сырттан жєлєк болбой  жалгыз калды. 
Ханынын жосунсуз жоругунан дабдаарый тїшкєн кол башчыла-
ры котолошо ат оозун тартып артта кала беришти. Мындай кый-
чалышта андан оолак болбосоў алтын башыў алмадай ыргып 
кетиши мїмкїн. Кемчиликти кечирбес, ачуусу чукул Батыйдын 
каарын бардыгы жакшы билишет. «Канчалык жакын болсоў, 
тєбєлїўдєн ошончолук оолак болгун» – дейт, моўгол осуяты. 

Ошол оожалышта Батый бу кыздын жїрєгїнєн тїнєк таба 
алса ємїр бою єзгє жанга чыгарбай аста аўсап келген кыялы-
на куп татыктуу тїгєйїн акыры таап, анык бактысына жетээрин 
эзели алдабас жїрєгї менен тїпєйїл туйду. Баатырга теў баатыр 
жїрєк зат экен. Экєє бириксе эгерим жеўилбес. Анын арзуусуна 
татыса армансыз єтєр. Канчалаган кара калктарды чаап, ханда-
рынын каны таза кыздарын катындыкка алса да мындай аруузат-
ты жолуктурган эмес. Касиети караанынан оргуп турат. Экєєнєн 
перзент жаралса атасынын тургай бабаларынын да атагын арт-
тыраар анык айкєл чыкпай койбойт. Бу кызды зордоп жеўе ал-
басын, татыктуу теўи катары єз эрки менен гана   ак арзуусуна 
ээ болуп, ємїрлїк жар кыла алаарын даана туйган Батыйдын 
акылы арга таппай адашып, жїрєгї жипсиз маталып турду, ай-
баты кайтты. Дїйнєнї чапкан жаангер бир катындан єз эрки ме-
нен жеўилди, антет деп ким ойлоптур! Жеўилбеске аргасы кан-
ча?! Адамдын жїрєгїнє, жїрєктїн арзуусуна даба жок. Батый 
єзїнїн єзгєлєрдєй эле кадыресе бир эркектана экенин туйду. 
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* * *

Атынан айбаты сїрдїї Батыйдын жаўы гана толукшуп чык-
кан айдай ажары ачыла баштаган кызын жандап, атын жай ба-
стырып келе жатканын кєргєн бабаларынан бери балчы ата-эне-
синин жандары оозуна тыгылып, чекелери жер сїзє жїгїнїштї. 
Алда кандай алаамат кїн болуп кетти?! Эми аягы не болмок?! 
Минтип, кєрєркєз кызын каалагандай маскаралап салып кете 
бербей, тирїї калтыруунун єзї эле ойдо жок ырайым эмеспи! 
Болгондо да хандын єзї, кандуу кылычын булгалап  кырып-жой-
бой, жай басып, алтургай коштой келип жатса… болду-болбоду, 
кызына кєзї тїшкєн анын. Зордук менен алгысы келсе минтип 
жай келмек беле, небак эле улактай чаўыртып, атына артынып 
кете бермек. Демек… О Кудайым, ыракым эте кєр… колун су-
рап жатканы го?! Мындай болот деп ким ойлогон?! Эгерим анте 
турган болсо мейли, дайыма жарым ачка, коогалуу коркунуч, 
жапайы турмушта жапа тартып єткїчєктї хан сарайында сай-
рандап єткєнї бакыт эмеспи. «Кїндїк ємїрїў болсо тїштїгїўє 
жорго мин» деген бар. Бу да болсо Кудайымдын берген белеги 
деп чагылгандай санаа чаргыткан ата-энеге Батый аттан тїшє 
келип, сол колун бооруна ала саал баш ийе жїгїнїп (!) жете кел-
ген тилмечинен кызынын колун суратканда аларга жер огунан 
чыгып, астын-їстїн, айланкєчєк тїшїп кеткендей, эс-акылдан 
айрылып кете жаздашты. Не деген бакыт, урмат-сый?! Ким кєр-
гєн мындайды! 

Ата-энесинин жер сїзє жыгылган бойдон баш кєтєрїїгє ча-
ма-чаркы жетпей, жооп бермек тїгїл тилинен ажырап коёндой 
бїжїрєп жаткандарына кыз намысы кызылдай сынып турду. 
Чымындай жан ушунчалык да таттуу болорбу?! Коркуудан аш-
кан пастык болбостур! 

Кыздын кыялын туя койдубу, Батый анын кєздєрїнє жалжыл-
дай тике карады. Анысы «эми эрк сенде, арзытканым, кандай че-
чесиў, бир єзїўдєн» дегени эле. Аны айттырбай даана тїшїнгєн 
сезимтал кыз да ага жалтанбай тике, чын сырыўбы, же алдамчы 
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амалыўбы дегендей сынай карады. Хандын бир жолку эле кєз 
караштан жан дилинин тїпкїрїндєгї сырын уга билип, туура 
туйганына, ата-энесин ызааттаган алгачкы ишарасына ыраа-
зы болгонсуду. Балким, батыл хандын беттегенин бербестигин, 
мынчалыкка баргандан кийин канетсе да алып кетээрин туюк 
туюп, каарына калбайын, ата-энем менен токой байырлаган 
элимдин канына забын болбоюн дегенидир… Же Батыйдын баа-
тыр, чынчыл кєздєрїнєн аруу жылуулук кєрїп, каниет таптыбы, 
кыз ата-энесин колтуктай тургузуп коўур їнї менен аларды єз 
тилинде жубаткансыды. Балким, баштарына кутулгус балээ алып 
келгени їчїн ата-энесинен кечирим сурагандыр, же аны алып 
келген да, эми арылтаар да мен, кара башыма тїшкєнїн кєрєр-
мїн, капаланбагыла, болору болду, эми мага батаўарды бергиле 
деди бекен? Ата-энеси кызын шашыла чокундуруп, асманга жїз 
бура алкап жиберишти. Алтын кєкїлїн жерге тєгїлтє кыз алар-
га таазим кыла жїгїндї да ханга бурулуп, эми сенин эркиўдемин, 
эмне кылсаў мен даяр дегендей аста башын ийди. Батый баарын 
тїшїндї. Тилеги кабыл болду! Башына тепкен бакыттан жаш 
кезиндей каны кайнап, тобурчак атына ыргып минди да, сунган 
билегине кыздын колу илинер замат аны жулка тартып артына 
учкаштырып Алтын Ордону кєздєй атын чуратты!..

* * *

Тиги, окчунда, кызыл кымкапчан, кєк чыбыкты ат кылып 
минип ойноп жїргєн сары чач кенже уулу Барак ошол хорват 
аялынан. Ал, айжаркын, акылгєй жан ушул уулун жарык дїйнє-
гє жаратты да єзї бала бактысын татпай армандап кете берди. 
Ємїрї кыска экен, асылдын. Жок, аны кыска кылган адамдар! 
Батый кийин билбедиби, кєз жарган соў єзїнїн эле кїнїлєш ка-
тындары эмчи аялга алтын, жибек берип, баланын тонун тїшїр-
гєндє киндиктен тємєн карай эмес, дем алдырбай кєкїрєктєн 
ылдый сїрїп жатып тумчуктуруп єлтїрткєнїн. Жинди болуп 
кете жаздады го, ошондо! Никелеш да, никесиз да эч бир аялын, 
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дегеле адамзатынын бирин да мынчалык татты сїйгєн эместир! 
Аскерлери боо-боо тїшїп кырылганда да мынчалык кайгырган 
эмес! Батыйдын жїрєгїндєгї кєк муз сыўары эзели эрибес бир 
арманы ошол! Экєє эўсешкендей эриш-аркак тїгєй болуп узак 
жашай алышпады. Рас,  дили да, ага жараша тили да єзгє элдер-
ден экендигинен улам экєє дароо эле оттой ысык ымала тїзїп 
кетишкен жок. Экєєнїн турку бєлєк эли, жараткандан ажырым 
жан-дїйнєлєрї, салт-санаа, дїйнєкабылы эки айры болучу. Бири 
жеўїїчї, їстємчїл, экинчиси жеўилген, кордолгон элден эле. Бул 
да болсо хорват кызын ичтен зилдетип, сыздатпай койбоду. Атур-
гай сыйынган кудайлары да ар башка болчу. Ал да, сєзсїз, орто-
го тїшкєн опсуз жараўка эле. Кїнїгє, ар кєз ирмемде ар башка 
бааланган мамиле, тїшїнїп кечиришїї окшогон майда-барат-
тар да єз жигин салбай койбоду. Ошондон улам кыз бир канча 
жолу Алтын Ордодон качмак болуп кармалып, ал тургай уу ичип 
жан кыйганга чейин да барды. Бирок каардуу ханынын катуу 
тапшырмасын так аткара билген хан сарайдын кєзємєлчїлєрї 
андай бейажалга жол беришкен жок. Батый болсо ата тегинен 
бїткєн батылдыгына салып, кыз жїрєгїн ийитип, жеўе алды. 
Ким туруштук бере алмак, анын калайман чабуулуна! Андай жан 
жарала элек! Эркектаналыгына салып кїчтєп нике кыйдырбады, 
зорлоп коюнуна кирбеди. Бул анын кезектеги жаўы жаангерли-
ги эле. Ай араласа да арманга батып, арзытканынын кєз жашын 
кєлдєткєнїн кєрїп тїтє албай аяп, бир чети сынамакка эгерим 
эсиўден кеткис эркектанаў бар болсо кете бергин, эшик ачык де-
генге чейин айкєлдїккє да барды. Кыз кетпеди. Арзытканы жок 
болсо керек, ээн токойдо єзїнє татыктуу теў таба албагандыр, 
балким, балакаттыгынан жаўы эле арылган неме ага їлгїрбєсє 
да керек. Сырдана карап, ичтен сызып жїрє берди. Акылгєй жан 
экен. Эгерим кетип калса эрегишип, шагы сынган хан кегин ал-
макка элин кызылдай кырып да  жиберет дедиби. Балким, ал Ба-
тыйды астейдил арзытып калгандыр… Аялзатынын амал-сыры 
эзели жангыс тїйїн эмеспи! 

Жыл чамалап, кезектеги жоболоўдуу жортуулунан акыреги-
не жебе жеп, аман келгенинде алдынан утурлай чуркап чыгып, 
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єзї кучагына боюн урганча хан кызды толук эркине койду. Бир 
єлїмдєн башкасына. Жїрєгїндє тоўгон музду эркектин эўгезер 
деми эриткен белем! Акыры экєє ортодогу ажырымды  жеўишти! 
Сїйїї – кудайдан да, боору бирге эли менен бєтєн дїйнєтааным-
дан да  кїчтїї экен. Сїйїї – сокур деген ошондон калса керек. 

Батыйдын баамы чын чыкты. Алына элек капкалуу калааны 
алаар кєсєм жеўиштїї жолду таба билген сыўары хорват кыздын 
жїрєк кулпусунун ачкычын да айныбай таба алды. Кыз казы-
насы айтып бїткїс мол чыкты! Аруулугу кїнїгє жаўы ачылган 
назик гїлдєй керемет болсо, акылгєйлїгї тїпсїз мухиттей тереў 
чыкты. Батыйды жанга жагымдуу наздыгы менен аптаптуу мээ-
римине ар убак бєпєлєп бєлєгєнї бир теў да, канчалаган калаба-
луу, ылаажысыз кезеўдерде кеменгер кеўешчилдиги,  теўдешсиз 
эле. Чыныгы жаншерик болчу! Адам бактысы – баш айланткан 
байлыкта да, дїйнє тїгєл баш ийген бийликте да эмес, арзытка-
нынын албуут махабатында турбайбы. Чыныгы бакытка тунган 
Батый бардык жыйган мїлкїнє, кылычтап жеўген бийлигине то-
лук кол шилтеди, аларга башын сайып жїрїп ємїрїнїн сая кетип 
келгенин туйду, эми гана жашоого кєзї даана ачылды... ал тур-
гай чоў атасынын керээзин да жериди! Ал, Кєкє-Теўир алдында-
гы башкы вазийпасы санаган жаангерлигинен да Махабатка мас 
болду... айныды...    

Аттиў, алардын алешем бакыты кєпкє созулбады, арман. 
Бакыт балы канчалык таттуу болсо ошончолук опсуз ачуу да бо-
лот тура! Кудай чын эле бар болсо неге мынча калыссыз, мерес?! 
Же эрдин чыныгы эрдигин сыноо їчїн улам бир сынак, жїк ар-
тып  турабы? Батыйдын баатырлыгы эзели эч ким жеўбеген Ба-
тышты басып алууга  аттанып чыкканында эле, жаны жаа учунда 
учкан далайкы теўдешсиз согуштарда, бир акылман, айкєл, бир 
карасаў кытайдай кыйдылыгында, ойдо жок ырайымдары менен 
канкорлугунда, адамдыкты хандыктан жогору туткан бийикти-
гинде… ырасталган эмес беле?! Анын баары аз сынообу?! Эми 
минтип эзели кутулгус арманга салып… жашоодон жадатып...

Ошол учурда баланын жанарга издеп аянычтуу чыр эткени 
угулду. Батый селт этти. Чыккан їндї жаземдебей тааныды, ал 
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– Барактыкы болучу!!! Не мїшкїл болуп кетти?! Чыўырык чык-
кан тарапка хан башын шарт буруп,  калдайган кара бїркїттїн 
кызыл шайы чапанчан баласын жонунан апчый кєтєрїп, канат-
тарын калдактата шашыла кїїлєп алыстап баратканын кєрдї! 
О, Теўири, кєзїў кєргїлїк кылбасын, мындай азапты!!! Анын 
бир канча кїндєн бери тєбєдє айланып жїргєн тааныш бїркїт 
экенин Батый жаземдебей тааныды. Кєргєн кєзїнє ишене албай 
ок жеген жолборстой ойдолоктоп заманасы куурулуп кетти! Бїр-
кїт уулуу чеўгелиндеги олжосун таштабады. Барак болсо їнї ку-
дайга жете аталай ачуу чыўырып, куш тырмагында тыбырчылап 
барат. Батый айгайлай артынан чуркады. Мындай амалсыздык-
ты эч бир атага бергилик кылбасын! Айла жок, жердеги Батый 
капканга чабылган карышкырдай канчалык жанбалас кылбасын 
асманга колу, билектеги бийлиги кайдан жетмек?! Не арга жасап, 
колунан эмне келмек?! 

Калдактаган канатын улам кїїлєгєн кара бїркїт тоо беттей 
сабалап караан їзїп кете  берди. Барактын аталаган адам чы-
дагыс аялуу їнї да алыстап барып акыры угулбай калды. «Я, 
Кудай, ушундай да болобу?! Бул не жазаў?! Акыркы, ашыгыман 
калган жалгыз туяк-аманатты неге ыраа кєрбєдїў?! Єзїн эртелеп 
жулуп кеттиў эле, эми бейкїнєє балабызда не жазык?!» 

Сыздаган Батый бїркїттїн артынан алда неден їмїт кыла 
алактап чуркаган менен канаттууга кайдан жетмек. Жер чапчый 
армандап кала берди. Жайнаган нєкєрлєрїнїн, бирєєсїнїн ко-
лунан жулуп ала коюп єзї да кериле тартып аткан жаанын же-
белеринен эч майнап чыккан жок. Бири да  таш боор бїркїткє 
жетпеди, анын жїрєк-жїлїнїн жара сайылбады. Жерде кудайга 
тете, дїйнєнї дїўгїрєткєн хан, асманда алсыз эле…

Ошол ойдо жок, опаасыз кїндєн тартып, Батыйдын жашоо 
жалыны єчє баштады. Жалгыздап, эч нерсеге табити тартпай, 
эртеден кечке салбырап дєбєдє ойго батып олтурганы олтурган. 
Апакай жїзї, алтын чачтуу ажары куюп койгондой айжаркын 
энесин тарткан Баракты кїтєт, Теўири жалгап аман-эсен келип 
калабы деген їмїт багат. Баласын кєрїп, асылын элестеп кани-
ет алчу эле го! Эми аларсыз жашоонун кажети канча?! Барактын 



122 Айдарбек САРМАНБЕТОВ

баёо кєгїлтїр кєздєрїн, боор этин бїркїт улам чокуп, чыркыра-
та їзїп алып сугалак балапанына сугунтуп жатканын эстегенде 
Батыйдын башына кан тээп, ичи ириўдеп, зилдеп кетет. Жанын 
коёрго жер таппай алактайт. Каны кайнайт, амалы жок. Же кы-
зылга тап бїркїттїн кєздєрїн кызыктырган чапан тигип бер-
гени їчїн бар жаалын тикмечиден чыгарып, ооз-кєзїнє ысык 
коргошун куюп, тирїїлєй терисин сыйрып салсабы?! Эми ан-
дан эмне пайда, баласы кайрылбаса… Балким, аталаш болсо да 
бийлик-байлыгына кєз артып, артынан аўдыган Кїйїк кандын 
акыры катыгын берип, ызасын бассабы? Асыл жары, алтындай 
баласы кайра кайрылбаган соў алыс-жакын адамдарды кайгы-
га салгандан не майнап? Не, чоў атасынын керээзинин соўуна  
чыгып, Акыркы мухитке чейин салбурун салып, баарын чаап, 
жексендеп келсеби? Эми болору болуп, боёсу канган соў агыл-
ган кан, азалуу ыйга забын болуунун кажети канчалык. Андай-
дын далайын башынан кечирип, кєзї тойгондой эле болду го. 
Тапканы эмне болду алардан? Тартып алган жеринин талпактан 
айырмасы болдубу, кєрїнгєндїн кєзїн кызарткандан башка. 
Азып-тозгон эл, тоодой байлык топук болуп бердиби асылза-
тын ажал алып, наристесин бїркїт жула качканда?! Жок. Анда 
кїнїлєштїгїн кылып асыл жарын єлтїрткєн катын-токолдорун 
тїгєл кырып салсабы? Тєрт баласы кантет? Єз башындагы ар-
манды єзї жараткан балдарына оодарып жексур ата болмокпу. 
Антип, арманынан арыла албас, арттыргандан башка. Анда 
кантип єрттєнгєн єзєгїн суутуп, ачуу арманынан акыры кутула 
алат?! Кантип?!. 

Канчалык карайлаган кыйчалыш кармаштар болсун, чие-
ленген учуксуз кыйды-кытмырлык болсун батыл чечим, баатыр 
жїрїшї менен дайыма жеўип келген Батый жандїйнєсїнїн ал-
дында алсыз болуп калды. Ичинен иритип, єзєгїн єрттєгєн 
арман-кайгысынан арылуунун жолун таба албай катуу жапага 
батты. Эч ким, эч нерсе – миў-миллион сандуу букаралары да, 
коштой чаап же котур ташы койнундагы котолошкон жек-жаат, 
нойон-нєкєрлєрї да, батмандап жыйган байлыгы… алтургай 
кєкє Теўирге тете чоў атасынын арбагы да Батыйды колдоп, 
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кайгысынан арылта алган жок. Буга чейинки жандими умтулуп, 
ємїр бою єнтєлєй салбырын салып келген дєєлєт дегендеринин 
баары куру бекер, жел ой гана белем?! Анын баарын адам бала-
сы єзїн алдап, жарык жашоого азгырылуу їчїн гана ойдон таап 
алат кєрїнбєйбї. Башы байланып, маўдайына чийилген таг-
дыр-жазмышын кечирїї ар адамдын єз мїшкїлї гана турбайбы. 
Андан эч ким, эч нерсе куткара албайт. Баары Кудайдан тура! 
Бул чыўырган чындык Батыйдын кєзїн ачты. Жашоо жалынын 
єчїрдї. Ємїр кечирїїнїн акыры тїбї кїнїмдїк экени, кунарсыз-
дыгы кєўїлїн кайт кылды. Кєрсє, бардык тапканы – жалган ку-
мар, текке кеткен жел ємїрї гана экен. Топурактан жуурулган 
адам пендесинин акыры топуракка кетмеги эртеби-кечпи туру-
луу тура. Жоктон келип, жок болуу… Ал арада жєнєкєй, колдо-
гу ырыскысына топук кылып, акыл тегереткен тереў ємїр кечи-
рип гана бу жарыкчылыктан каниет таба алат турбайбы. Ошол, 
дене жашоосунда дененин, сезимдердин ыракаты їчїн жашоого 
келет окшобойбу. Анан, албетте, улуулардын учугун улап, туку-
мун калтыруу їчїн. Андан болсо Батыйдын кєўїлї жай – Сар-
так, Токтохан, Аюхан, Улакчы деген биринен бири алгыр, бой 
тирешкен сободой уулдары бар. Бешинчиси, Барак тирїї бол-
гондо беш манжа толук болбойт беле, арман! Ошентсе да уучу 
куру эмес, калганына ємїр берсин, шїгїр дейли. Каракорумдагы 
курултайга кеткен Сартагы да келип калар. Келсе жанынан чы-
гарбай жарык ємїрїндє жыйган акыл-насаатын айтып бербесе… 

Ушундай убайлуу кїндєрдїн биринде Батый адаттагысындай 
дєбє чокусундагы казандай кара ташта ойго тунуп, санаага ба-
тып олтурган эле. Їстїнєн капыс чыккан коогалуу катуу шуул-
дактан Батый селт эте асманга башын кєтєрдї. Баягы кара бїр-
кїт Баракты акыры кайра алып келип їстїнє таштап жїрбєсїн?! 
Андайларды укканы бар… 

Тїпсїз кєк мейкинден кара таштай кулаган караан дал 
тєбєсїнє тийчїдєй тике келип кайый берди да калдактай кайра 
жогору атылды. Таў калгандан эсин жыйганга їлгїрбєй Батый 
алда качанкы єз бїркїтїн тааный койду! Ооба, анын каруусун-
да чубалган жибек боосун, андагы сєємдєй алтын балдакты да 
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єзї таккан. Боого  чыланган кызыл так – кан… Барактын каны! 
Баласын кєтєрє качкан бїркїт дал ушул, єзїнїн кырааны тур-
байбы! Жаш тїлєк кезинен тартып таптап, жан бирге адамындай 
ардактап баккан эле го?.. Бир жолкуда ал кырааны карышкыр 
алып, Батый жетип баргычакты ичин жарып, боор-жїрєгїн жеп 
жибербеди беле. Андай, ээсинен мурда олжого кол салып жибер-
ген ээнбаштыгы їчїн Батый жылан жон камчысы менен жонуна 
тартып-тартып жибергенде бїркїтї таарынып, калдактай учуп 
качып кеткен. Ошондон бери кайрылганы ушул. Демек, ал кек 
сактап, эми ошол єчїн алып жаткан турбайбы! 

Анысы ал, бу жолкусу неси, балаўды жеп, эзелки кегимди 
акыры алдым деп табалаганыбы же… Аўгыча болбой асманга 
атылган бїркїт тээ, бийиктен кайра кайрылып, жебедей зуулап 
Батыйга тике атырылды. Жамандыкты тїпєйїл туйган Батый 
кылычын кынынан сууруп ала коюп аткан октой бир закымда 
жете келген бїркїткє шилтеп калды. Ысык кан хандын бети-
не жаба чачырай берди. Оў канаты мїрїнєн кыйылган бїркїт 
жаны ачына бир «шаўк!» этип кулак тїбїнєн шамал ызгыта жан-
дай єтїп барып, жер сая будаланды. Ошондо да жалгыз канатын 
сабай тоголонуп, асманына кайгып чыга албай армандаган бїр-
кїт акыры сол канатына таяна калып башын кєтєрдї. Ээси экєє 
тиктеше тїштї. Колунан келсе бирин бири жалмап жиберчїдєй. 
Ага экєє теў алсыз, дармандары жок эле. Тїбїнєн кыйылган ка-
натынан атылган кызыл жошо канга чыланган бїркїт адам ба-
ласынан алып ала албай калган кегин кектеп, акыркы айбатын 
кылды. Жердин сырттаны менен асмандын кырааны тике тик-
тешти. Єчєгїштєн єзєктєрї єрттєнгєн экєєнїн теў кан тепкен 
кєздєрї кыпкызыл. Ичтеринде буюккан кек. Акыры берендер 
бетме-бет кездешти. Бир кездеги жан бирге достор эми бири-би-
ринин канын тєгїїдєн кайра тартпас каска айланып тирмие 
тиктешип турушту. Экєє теў акыркы сокку урууга алсыз. Єзє-
гїн єрттєгєн кош армандан каруусу кайтып, каны коюлган Ба-
тыйдын соўку ирет кылыч чабууга дарманы жетпеди. Бїркїттїн 
кан толгон кызыл кєздєрї Барагын эстетип, жїрєгї жарылып 
кетчїдєй кєкїрєгїн тебе катуу тїрсїлдєп, аптыга жуткан менен 
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аба жетпей деми кыстыга кыйылган камыштай жерге шалак эте 
жыгылып кетти. Ошол бойдон турган жок.

Тил-ооздон да, акыл-эсинен да калып, алыстан уккан атынан 
эле Азия менен Европа титиреген каардуу хан эртеси эле дїй-
нєдєн єтїп кетти. Кїнїлєштїк менен кектин тїбї ушул болду. 
Атактуу адамды гєрпенделик, ичитарлык жеп тынды. Ал, 1259-
кой жылы эле… Жакындары жабыгып, душмандары табалап 
дуулады. Жолдун алыстыгынан Батый хандын сєєгї улуу хан-
дын башка урпактары сымал єз мекенине жетпей калды. Балким, 
аны кастары каалашпаган чыгар. Жакындары єз жандарын ара-
чалагандыр… Эрдиги менен ээлигин арттырган элине таберик 
катары табытка салынган жеўишчил курал-жарагы гана аттарга 
артылып атажуртуна кетти. Єзї болсо єлгєндїн єз шору болуп, 
Эдилдин жээгиндеги белгисиз бир токойдун арасындагы дєўсєє-
гє жашыруун кємїлдї да… їстїнєн жїздєгєн аттарга тапта-
тылып, бир да адам билгис кылып тегизделип, жер менен жексен 
кылынды. Токой жаап калсын деп кєчєттєр тигилди. Ал амалды 
аткарган амалсыздардын баарынын баштары тїгєл алынып са-
лынды. Жада калса кылым кыйырларында эстелип, урпактары 
урматтап турууга моло таш да коюлбады. Бара-бара анын кабы-
рын кастарлашкан достору, жаны бирге жакындары да таппай 
калышты. Кастарынын кара ниеттиги кїч эле.

АТАК – АРМАН…

Акыл-эсинде учу-кыйырсыз удургуган ушундай ой-санаалардын 
учун таба албай убайга баткан Жувайни учтап алган каздын кана-
тын кара сыяга дагы бир кезек малып алды да, ак кагазга шурудай 
тизмектеп жаза баштады. Айрымдарына єзї кїбє болуп, аралашып 
калган, кай бирлерин калптан алыс адамдарынан кайталай уккан 
орчундуу окуялардан жылнаамасын баштоону чечти. Жїрєгїн 
укту, ага баш ийди. Акыл алдаса да, жїрєк калп айтпайт…

«Бу жазмыштын жазуусу катуу белем! Жеўгисхан да, анын 
улуу уулу Жоочу да, анын Батыйы, эми алардын урпагы Сар-
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так да аялзатынын азабын тартып армандашканында бир ман-
дем-сыр бар! Ємїргє єлїмдї, акка караны, жарыкка караўгы-
лыкты… каршы койгондой эле атак менен арманды Жараткан 
теўдей жаратып койгон беле?!. Баарынан да эки дїйнєнї дїў-
гїрєткєн Батый хандын эртелеп єлгєнї, Кудай єзїў кечире 
кєр!.. ырас эле болгон кєрїнєт. Эгерде єзїн тарткан єрт жїрєк 
улуу уулу Сартактын дал єзїндєй улуу махабаттан ачуу арман-
дап, болгондо да атасы Батыйдын аталаш, энеси бєлєк иниси 
Беркенин берген уусунан кырчындай кезинде жан таслим бол-
гонун билсе жїрєгї жарылып кетмек! Акылман аялы Баракчын-
дын башын алдырган да ошол Берке болбодубу!  Бир адамдын 
башына мынчалык кайгы бергилик кылбасын деп Теўири да 
аны аяп эрте алып  кеткендир! Анда кеп, кезеги менен болсун…

Ошол, Батый єлгєн жылы кайгы менен салтанат эриш-аркак 
жїргєндєй эле Сартак Алтын Ордого хан дайындалганынын ур-
матына опаасыз чоў той єткєрдї. Ал салтанатка бирдиктїї мам-
лекети талкаланып, кєз каранды майда хандыктарга чачырап 
кетишкен кыпчак, булгар, кавказ, крым, саксон, хорезм тєбєл-
дєрї менен катар айрым жеўилген да, али єз алдынча шерикке 
айланган орус княздары да чакырылып, мурдагы кас, кийинки 
букаралар бир дасторкондо сайран курушту. Чїйгїн тєє, кара 
кайберен, сїттєй ак куудан тартып миў дїйїм балык, табылгыс 
улар, бєдєнєнїн эт-жумурткасына чейин табактап тартылып, 
кымыздын тундурмасы менен бал арагынан баштап миў тїркїн 
жїзїмдїн шербетине чейин суудай гана акты го! Тїркїн элдин 
тїмєн кїїсїн чалган камыш, чопо-чоорлор сыздап, найза бой-
луу керней-сурнайлар Ордону жаўырта дапылдап, кыл кыяктын 
тїрлєрї кыял козгоп, биринен бири керемет кыздар тїркїн тїс 
кийимдери менен чимирик атып, жылаўач курсак-жамбаштарын 
сїлкїлдєтє элєєрїтїп, балбандар бакырып, жамбашка сала ча-
бышып, найзалашып, кылычташып… той топурунун аягы качан, 
не менен бїткєнї эч кимдин эсинде жок. Бир гана хан Батыйды 
эстеп, ичинен армандагандар аз болду…

Тойдон кєп єтпєй чабуулдаган чабармандар орустун оомат-
туу князы Александр Невскийдин Сартакты конокко чакыры-
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гын алып келишти. Кезинде аларды Батый хан атасы дос кыл-
ган эле. Дал ошондо бабаларынан келаткан балээ кумурадан 
чыккан жин сымал Жеўгисхан тукумун кайрадан  кара туман-
дай чулгады. Моўголчо «аньда» дей турган баатыр кан досунун 
жайыл дасторконунда ойдо жок, сыйга карк олтурган жеринен 
кыпчактар айтмакчы «єзї шекер, єзї бал, єзї кайыў, єзї тал» 
Натальяны Сартактын кєзї чалып калса болобу! Ал байыр-
кы князь тукумунан эле. Жїрєккє жїрєк тартышат деген чын. 
Азиялыктардагы чексиз бийликтин белгиси болгон бутунан 
тєбєсїнє чейин чылкый кызыл кийинип, бийлиги менен гана 
эмес, бїтїндєй  турпаты, адамдык алгыр акыл, тубаса касиети 
менен эркектерде сейрек кездешчї єзгєлєрдєн єєдєлїгї, учка-
як акыл калчап батыл чечкен єткїрлїгї кїч, баарыга сыйлуу 
Сартакты бойго жетип, эркектерге сынаакы да, сырдана да кєз 
салып калган селки да мурда эле баамдап калган. Эч бир жанга 
сыр алдырбас жїлжїк кєзїнїн кыйыгы менен жан досу Алек-
сандрга да шек билдирбей Батыйдын єзїн кыя караганын  кы-
раакы кыз да илгиртпей байкады. Аўсаган аялзатынын бакыты 
ошол, кєўїлї тїшкєн эркегинин чын ынатканы эмеспи! Ал, ал-
кымы ачылган арзытканынын сук кєз агытуусун жєн гана эмес, 
бїтїндєй жандїйнєсї, жон териси менен сезди да бїт турпаты 
ымыр-чымыр боло тїштї. Муз суусу капыс чачылгандай ичир-
кенип да, ошол эле кезде кєшїлє балкып да кетти. Бїтїндєй тур-
паты менен эркектин кубаттуу кєўїл-кїдєрїн эстен тана кїсєп, 
зарлап-зарыга тилеп турган ууздай денеси аптаптуу, дуулдаган 
ысык илепти даана сезди. Экєєнїн кєздєрї чагылыша тїштї. 
Оттуу кєздєр! Табышкан махабат! Алтын жиптер менен сай-
маланган ак жибек сарафанынын ичинде толукшуган сымбат-
туу мїчєсї жумуруланган, турна моюн, бото кєз, ак куудай 
керилген сулуу ак арзууўду тїшїндїм да чын ыкласымдан ка-
был алдым дегенсип кїлмїў эте кызыл шарап куюлган кесесин 
Сартакка аста сунуп, карматты да, кєзїн сїзє жер карай ийиле 
кетенчиктеп кете берди. Артымдан келсеў келгин, кїтємїн де-
генсиди, селкинин бїткїл турпаты. Мелжеген кайберенин кут-
карбас жолборстой чапчаў Сартак ордунан атып туруп, кылак 
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эте кыз кирип кеткен эшикке атырылды. Анын сырын бир гана 
кыраакы Александр байкады. Нечен кїн-тїн тынбай шимирген 
кымыз арак менен ачытылган шараптан алагїї тартып калган  
калгандардын жамбаштай жаткан хандын неге ыргып туруп, 
кайда баратканы менен бєлєк эч кимдин иши болгон жок. Ал-
бетте, дубал жандай жарданып турган жансакчылары артынан 
ээрчимекке умтулганда Сартак аларды чечкиндїї кол жаўдай 
токтотту. 

Ээн, жашыл малахиттїї бєлмєнїн тєрдєгї бурчунда тор-
догу тотудай жанагы сулуу турган экен. Сартакты жалт кєрє 
салып кол суна умтулду. Экєє їнсїз ысык кучакташа кетишти. 
Бирин бири катуу арзытканын айттырбай тїшїнїштї. Кумар-
луу кучак, диртилдеген денелер! Экєє теў акылдан айныгандай 
албуут сезимдерине ээ боло алышпай узакка ысык аймалашты. 
Эркек колдур їнї менен жалынып-жалбарып, кыз алдан тая 
кыўкыстап жатты. Бакыттын туу чокусу!

– Мен сени катындыкка аламын! Азыр алып кетемин, – деди 
Сартак оттуу.

Кыз кубаттуу монголдун тилин билбесе да дилин тїшїнїп:
– Ооба, жаным! Мен сендикмин! Сени мурдатан эле угуп, аў-

сап келгемин…– десе болобу, жалындуу.
Сартак да анын айткандарын жїрєгї менен тїшїндї. 
– Мен Сартакмын, сенин атыў ким? Азыр эле Александр до-

сумдан башыўды ачып алайын.
Ашыгынын єз атын атап жатканын боолгой койгон акылы 

зирек кыз:
– Наталья, мен На-та-льямын, – деп, тилине жат ысымды ар-

зытканы жадында бекем тїйїп алсын дегендей ысмын кайталай 
да, ажырата да айтты. Їнї да жылаажындай назик, наристени-
киндей таза экен. 

– На-талья, кандай керемет ысым! Сен ушул жерде жылбай 
туруп тургун, мен азыр эле досумдан сени сурап келейин, антпе-
се менден сыр жашырдыў деп таарынып калар…

Албууттанган сезимдерине такоол бере албай, ашыгын азыр 
эле алып кетмекке ашыккан Сартак: 
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– Сен ушул жерде кїтїп тургун, Наталья! Мен азыр…– деп, 
кыздын ысык кучагынан амалсыз бошонду да, айтканын ашы-
гына жеткирїї їчїн колдору менен кызуу жаўсап, баарын ил-
гиртпей тїшїнгєн кызды ийининен кыса жылбай кїткїн деген-
сип дубалга такады да жана кирген эшигинен атып чыгып кетти.

Конокторунун салтын сыйлап, кат-кат салдырган мамыкта 
жамбаштай куш жаздыкты чыканактаган Александрга Сартак 
аттап-буттай шашыла жете барып:

– Аньда, мага Натальяны белекке бер. Мен аны катындыкка 
аламын! – деди оттуу дем менен. Бул, бир чети тєбєлдїн буйру-
гу эле. Бирок Сартак канчалык жеўїїчї, айтканын айткандай, 
дегенин дегендей баарын букараларына аткарткан хан болсо 
да адамгерчилигинен тайбай, досуна сый-ызаатын кєрсєтїп 
жатканы эле. Аны кыраакы орус князы дароо тїшїндї.

Денесинин зорлугуна карабай Александр ордунан шамдагай 
тура калып, кєшєкєрлєнгєн тилмечин кол жаўсай артка тїртє 
токтотту да Сартакты эки ийнинен кыса кармап кїлїмсїрєй:

– О-о, достум, алгыр кєзїў накта калтарды тандаган экен! 
Наталья тїбїнєн ак сєєктєрдїн, чыныгы княздардын тукуму-
нан. Аны сенден аямак белем, досум! Єзїў жакшы билесиў, ме-
никинин баары сеники. Бирок бардык ишибизди кудайга жагар-
лык кылсак дейм. Билем, сен да, кейрет энеў да христиансыўар.

– Анда кандай тоскоолдук, эмнеге сєздї созуп жатасыў, ток 
этерин айткын!

Александр жооп бергенге ашыкпай, ашыктык отунан жа-
лындап турган Сартакты далыдан аяр кучактап тєрдєгї коўшу 
столго алып барды да, алтындалган кымкап, не бир асыл таштар 
менен шєкєттєлгєн таажы кийген текебер, сєєктїї епис копко:

– Азиз ата, монголдордун улуу ханы, менин кан досум Сартак 
княздарыбыздын бир бийкечин арзытып калган экен. Ыракым 
этсеўиз алкап коёлук…– деп шыбырады.

Кырктын кырына чыга элек Александрдын атагы артып, 
чир кєєнїн, анын аркасында єзїнїн да аброю артка сїрїлїп 
баратканына ич кїптї болуп жїргєн епископ бапсайган ак 
сакалын экчей, ыўгайлуу учурду кантип єз пайдасына оода-
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рып калууну кєз ачып-жумганча ойлоно койду. Чанда келїїчї 
мындай, кудай жалгап бере койгон учурду текке кетирїїгє тїк 
болбойт эле. Анын, мурдагы динчилдердин бардыгынын да 
башкы мїдєєсї – чиркєє бийликтен, мейли канчалык акылман 
падыша, чыгаан жаангер болсо да бийик туруусу шарт. Тилек-
ке каршы, эл да мал окшоп мыкты чыкмаларды ээрчий берет 
тура. Ага жол берїїгє эч болбойт! Крестчен католиктерди 1240-
жылы Нева дайрасынын боюнда талкалап, андан кєп єтпєй 
кышында катылган швед кресттїїлєрїн Чуд кєлїнє чєгєрїп, 
орустарда мурда болбогондой атак-даўкка ээ болгон Алексан-
дрдын ооздугун ушундайында тартып койбосо болбойт. Ал 
їчїн ысык ынагы, чыгаан Батый хан достоштуруп кеткен жаш 
монгол ханы экєєнї чагыштырып, ортолоруна жик салып коюу 
жєн. Епископ кытмыр кєздєрїн кыбыўдата жанындагы санаа-
лаштарын сыдыра уурдана карап, дайыма кулагы сак, кєздєрї 
кєрєгєч алардын да  Александрды тымызын сындырып коюуну 
колдой турганын  сезе коюп улуу княздын жанында терисине 
батпай ашыгып турган Сартакка карап: 

– Ооба, Сартак ханым, сен бизге кымбатсыў, бирок христиан 
динибиз сенден да кымбат…– деп жыландын башын чыгарып 
келатканда махабаттан башы маў тартып турган Сартак: 

– Эй, чал, сен эмне деп турасыў? Буйтактатпай чындыкты 
тике айткын! – деп кызуулана  кыйкырып жиберди. 



ЖАНБЇДЄЄ 131

Мындай олдоксондуктан улам кандайдыр бир кытмыр-кы-
йдылыкты алдын ала боолгоп турган Александр «аттиў!» деп 
санын ачуу мыжыса, епископтун чырагына май тама тїштї. 
Анткени акыйкатчыл Александрдын алдында епископ їчїн ай-
ныксыз шылтоо табылды. Мындай оўдой берди болорбу?! Эч 
убакта, эч качан, мейли єзбї, жатпы, падыша тїгїл отузга ке-
лип оолуккан Сартак хан болобу христиан динин кордоого эч 
акысы жок. Айрыкча, монголдордой баскынчы, кас-душмандар 
їчїн. 

– Урматтуу ханым, сиздин жана энеўиздин биз менен бирге – 
диндеш экенибизге єтє курсантпыз. Волга дайрасынын тємєнкї 
куймасындагы Сумеркент шаарына да жолборс жылы чиркєє 
салдырып Кудайды ыраазы кылдыўыз. Бирок…  – Жаш хандын 
каны кайнап, чыдамы бїтє ойдолоктоп баратканын байкаган 
карт кыйды сєздї создуктуруп жиберсе алда кандай кооганын 
чыгып кетээрин боолгой чочулап, оюнун ток этерине єттї. – 
Энеўиз деле сизге айтса керек, христиандар їчїн бир гана нике-
ге уруксат берилерин. Ал эми диндин эне оозу менен айтылуусу 
баласы їчїн эзели бузулгус ыйык мыйзам. Алты катыныўызга 
талак берип кетирген учурда гана… 

Епископтун андан аркы сєздєрї Сартактын кулагына кир-
бей, каны кайнап, акылы тумандап кетти. Акыры тапкан бак-
тысынан айрып жаткан эпископтун башын  томолото чапмакка 
обдулду эле Александрдын карылуу колдору анын кылычын 
кынынан суурутпай кыса кармап токтотуп калды. Кылыч суу-
рулду дегиче ошо замат эки жаатташып чабышуу, анын ар-
тынан алаамат согуш башталып кетмек. Тїккє турбас текебер 
абышканын мындай кїтїлгїс каршылыгынан каны шакардай 
кайнап чыккан Сартак албууттанган алгыр кєздєрї менен до-
суна эмне, сен да мага каршысыўбы дегендей жалт карады. 
Ынагынын акылгєй кєздєрїнєн жок, достум, сабыр кылгын, 
бир айласын табарбыз дегенди кєрїп, ачуусун араў басып, кол-
туктай алып келген ордуна олтурду. Канткен менен хан тукуму 
эмеспи, тез эле эсин жыя койду. Епископ экєєнїн тирешин бал 
аракка акылын алдырып, каны кызып олтурган нойон, тїмєн-
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башылары кєрїп калды дегиче кызыл кыргын чыгып кетмек. 
Андай болгондо улуу бабасы Чыўгызхан менен теўдешсиз жа-
ангер атасы Батыйдын армандап кеткен – акыркы деўизге чей-
ин чабуу керээзин ал, аткара албай калмак. Аскербашылары 
ырас эле байкабай калышкан экен. Азыркы атасынан айрылып, 
єзїнїн бир тууган Чыўгыз тукумдарынын эле хандык тактыны 
тартып алуу кутумдугу кїчєп, ынтымагы ыдыраган Хан Ордо 
солкулдап, анын айынан аскерлери ич ара ирип турган учурда 
жеўишчил Александр менен согушуу єтє опурталдуу болучу. 
Кыпчак, Хорезм, Кавказ, Хорасан, Крымдын жеўилген  ханда-
ры, ошол эле хорват, орустар кылт эткен кыймылыўды аўдып, 
жаа, кылычын белендеп турушат. Тактыга олтура элек жатып 
он тараптан курчаган оттун ортосунда калуу опурталдуу эмей 
эмне. Анда эле тактыдан айрылдыў дей бер! Ошондой ойронго 
жол бербей токтотуп калган Александрга ыракмат.  

Сартак ар бири кїч-кубаттуу ар элдин куну, ынтымак-би-
римдигинин белгиси катары келген алты катынын кыя алмак 
эмес, анїстїнє алардан бакандай балдары да бар эмеспи. Ка-
тындарына талак берсе калыў колунун єзєгїн тїзгєн алты элден 
ажырап, ата-бабалардын керээзин, єзїнїн єтєлгєлїї ой-мак-
саттарын орундоо мїмкїн эмес. Бирок Наталья да жїрєгїнїн 
толтосун козгоп салбадыбы, ансыз жан оту саат санай жабыгып 
барат. Кийин Александрга кеўешип епископко таза кїмїштєн 
ээр, їстїнє кымбат кундуздан ичик жаап, кочушун толтура ал-
тын да берип кєрдї.

– Ханым, бул бергендериўизди чиркєєгє кошкон кошум-
чаўыз катары кабыл аламын жана чоў ыраазычылыгымды бил-
диремин. Бирок, динибизди аттасам мени кудайдын каргышы 
урбайбы, – деп кєгєрдї карт теке.

Сартактын амалы кетти. Шылтоо таап епископту жан таслим 
кылсамбы, же тымызын уу бердиртип кан чыгартпай арам єл-
тїртїп єчїмдї алсамбы деген да ой бакты. Бирок дини бирге ал 
кургурду курутканы билинип калса динбезер аталып, энесинин 
арбагын таарынтып, чын эле Кудайдын каргышына каламынбы 
деп чочулайт. Алтын Ордонун атыккан ханы туруп алсыздыгы-
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на намыстангандан Натальясына да бара албайт. Жашырынып 
баргыдай ууру да эмес. Антташкан Александр аньдасы болбо-
гондо экиленген эпископту небак эле кїм-жам кылып салбайт 
беле! Шертиўди бузсаў шерлигиў кайсы?! 

Ушундай убайымдуу кїндєрдїн биринде топтой томолонгон 
семиз ордо башчы энтелеўдей келип алдына жер сїзє жыгылып 
калды:

– Ханым, атаўыз Батыйдын иниси Беркенин ордосунан бир 
жоокер качып келиптир, – деди ал сєзїн жута аптыгып.

Сартак ой бага тїштї: Беркенин хан тактысына небактан 
кєз артып, котур ташын койнуна катып келатканы анык дечи, 
ал эми чоў атасынын «Жасак» мыйзамы боюнча дароо башы 
алынып, сєєгї иттерге ыргытыла турган чыккынчы-качкынды 
сїйїнчїлєгєнїндє кеп бар. Демек, сабыр кылып, сыр тартып 
кєрєйїн деп:

– Келсе эмине кылайын?! Же мени барып сендей жер сїзє жы-
гылгын дегени турасыўбы? – деди єктєм.

Ханынын заардуу сєздєрїнєн дене-бою їркїп кеткен ордо 
башчы ого бетер шашкалактады:

– О, ж-жок ханым, ал ж-журтбезер сизден айланып кетсин, 
биз да а-ал арамды дароо аркы дїйнєгє узатып салалы дедик 
эле, б-бир…мм… б-б…

– И, эмне токтолуп калдыў? Же…
–  А-ал т-татар бир орус кызы тууралуу с-сизге айтар к-кебим 

бар дейт…
– Ыя?! Анда эмне турасыў?! Дароо алып келгин аны! – Орус 

кызы дегенде Сартактын жїрєгї кооптуу болк этип алды. Ор-
дунан кантип атып туруп, ок тийген жолборстой ойдолоп кетке-
нин да байкабай калды. – Бол! Тез!

Эки жасоолу эдиреўдете сїйрєп келип тери тон, суур мала-
кайчан кодогой татар жоокерди алдына кємєлєтє тїрттї. Жер 
сїзє жыгылган ал хандын бир сєзї же билинбес жаўсоосунан 
эле чымындай жаны чыркырап кетээрин даана туюп турган эле. 
Не єлїїсї, не тирїїсї билинбей кыймылсыз жатып калган та-
тардын жанына жийиркене басып барган Сартак аны тонунун 
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жакасынан булка тартып мышыктыкындай сары кєздєрїнє 
тике карап:

– Ысмыў ким? Миўганыў кайсы? – деди кекээрдїї.
Хандын чаары чыгып, жаалы кайнап турган кєк кєздєрїнє 

тике карай албай:
– А-атым Сырмак. М-м… ми-мин…– деп, жаш татардын тили 

кїрмєєгє келбей калды.
Чоў атасы сыяктуу эле чыккынчылыкты, суу жїрєктїктї 

башынан жек кєргєн Сартактын ого бетер итатайы тутулуп, 
чыдамы кете жоокерди жакадан ала башы жулунуп кеткиче 
жулкулдатып:   

– Эй, сары иттин тукуму, кара жаныў кымбат болсо жашыр-
бай айткын! Эмне демексиў? – деп бакырып жиберди. 

– У-урмат-туу ханым…
– Эй, ит, ток этер кебиўди айткын! Сандырак мактооўдун 

мага кереги жок.
– К-куп болот… Б-берке хан к-катын алды, т-токолдук-ка… 

орус к-кызын…
– Алса эмне кылайын?! Куттук айтып барсын дейсиўби мени, 

ал карыган текеге?! Аты ким экен ал кыздын? Ошону айт!
Сартактын санаасы жамандыкка бурулуп, самандай сапы-

рылып кетти. Суук кабар укпагай элем деп тїпєйїл жїрєксїдї. 
Ылайым андай болбогой эле… 

Татар жоокер кандай кара баскыр балээге калганын эми 
анык туюп, сыр жашырса да, кара жолтой кабарды айтса да 
башы алынарына даана кєзї жетип булдуруктап калды.

– А-аты… а-а…
Туулгандан эле кулагы сак, кыйды келген татарлардын бири-

нин тили кїрмєєгє келбей байланып жатканынан эле кыраакы 
Сартак жаман кабарды боолгоп, ошентсе да аныгын угайын деди:

– Айткын, азыр тилиўди кесип ала электе! Ал орус кыздын 
аты ким?!

– Н… н-нат-талья э-экен…
– Ыя?!. – деп Сартак ок жеген аюудай бакырып жиберди, – 

жаўылыш уккан жоксуўбу, жексур?!
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– Ж-ж-жок… є-єз-зїм ук-ктум…
«О, Жараткан! Бу не кылганыў?! Ат тїгїндєй жайнаган 

кыз-кыркындын ичинен Натальямды кєрїп калдыўбы?! Кєзїўє 
кєр топурак эле тыгылып калсачы!» Кїйїттєн тїтєгєн Сартак 
Кудайга да наалаты айтып жиберди. Анан кантсин?! Араў тап-
кан аруужанын чандайган сасык чал кордоп жатса! Кутумчул-
дугунан арамдыгы башына зилдеп кеткен Беркени азыр барып 
мууздап салгысы келди. Ал амалкєй да Ордо жоокерлеринин 
кєбїнїн жортуулда экенинен пайдаланып калууну кїсєп, ал-
дын-ала камынып алса керек. Балким, шылтоосуна шыноо из-
деп Сартактын биринчи катылышын кєздєп, Натальяны атай-
ын токолдукка алгандыр? Ооба, ооба, так ошондой. Анда эмне, 
Александрды жардамга чакырсабы? Болбойт. Жооў менен жа-
саган жортуулуў курусун. Досу болсо жеке башыныкы, элдики 
эмес.

Айласы алты кетип капастагы жолборстой чамынган Сартак 
акыры эси эўгиреп тактысына шалдая олтура кетти. Кара ту-
мандай калдайып кыйлага їнсїз тїнєрїп олтурду. Чатыр ичи 
кулак кескендей жымжырт, чымындын учканы угулат. Ашыгын 
ажыратып алар айла табылбайт. Ошентсе да… баса, епископ 
эмне кылды экен? Ал кантип макул боло койду?! Ушундай уу-
луу ойлордон Сартак эсине келе калып дагы эле тагдырынын 
кандай чечилээрин чыдамсыз кїтїп жаткан татар жоокерге кай-
рылды:

– Берке мусулман туруп, христиан кызын кантип алды экен? 
Ханынын жай суроосунан улам санаасы саал тына тїшкєн 

тигинин эми тили буулбай шыр кетти.
– Натальяны уурдап келишип, кєк чыбык менен чыркырата 

сабап жатып мусулмандыкка киргизишти…
Бул сєздєрдєн Сартак дагы ойдолоктоп тактысынан ыргып 

турду. «Карыган теке! Шашпагын! А эмнеге, эмнеге мен ант-
педим?! Эмнеге епископ кєп аял алууга жол берген мусулман 
динине экєєў теў єтїп алгыла, жолуўар ачылат деп мага айткан 
эмес? Александрчы? Анын да акылы жеткен эмеспи? Ит Берке-
нин жеткен акылына экєєбїздїкї биригип жеткен жокпу?!» Эми 
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ага епископтун арамдыгы ачык болду. Ашыгынын башын аччу 
жолду атайын айткан эмес. Кєргїлїктї кєрсєтєт ага! Досуна 
коёр доо таба алган жок. 

Сартактын ансыз да жїлжїк кєздєрї ого бетер кектїї бїтї-
йїп, илбирстикиндей сары от боло жалындап чыкты. Жаак 
тарамыштары тїйїлє тишин кычырата кыжынып, кыйлага 
наркы-терки аттай басты. Акыры амалы кетти белем, жоошу-
гансып:

– А сен мага эмнеге буларды айтып келдиў? Же Берке жибер-
диби?! – деп кєздєрїнїн чаарын чыгара качкын татарга бурул-
ду.

– Ж-жок, х-ханым, – Сартактын кєздєрї эми муздак кєгїш 
от бїркє шибегедей сайыла єзїн тиктеп турганын кєк желкеси 
менен сезген татар кайрадан тилин жутуп калды, – О-орус кызы 
менен с-сиздин… баары билет…  а-айтып жїрїшєт…

– У-у! Канкускур!!! – Сартактын оозунан кєк тїтїн чыга 
кылычын кынынан шарт сууруп алды. Баары єў алаттан кете 
бїжїрєп калышты. – Билип туруп жасаган экен да, ар-рам чєє! 
Кєргєзємїн мен ага, с-сени элеби, Берке!.. – Сартак кыйлага 
чейин кылычын кынына салбай улам бир тарапка атырылып, 
албууттанып жатты. Эгерде Сырмак татар таякелеринен болбо-
гондо башын дарбыздай томолото чаап, адатынча кан тєгїп, 
шакардай кайнаган жинин небак чыгарып алмак беле…

Канчалык кекээрленсе да акылы зирек Сартак аскерлеринин 
кєбї жортуулда жїргєн кезде, кїчїнїн аздыгынан улам Эдил 
дайрасынын жээгинде, Сары-Кумдун їстїнє куруп алган Берке-
нин ордосун чаппады. Канчалык оор болгону менен кезеги кел-
генче сабыр этти. Аны албетте, айлакерлиги менен арамдыгы 
ашынган Берке да билип, укту. Эгерим Европага кеткен тїмєн-
дєрї кайта турган болсо Сартактын акыры келип кегин албай 
койбосун ачык сезген Берке андан озунуунун ыўгайын издеп 
жїрдї. Акыры ал да келди.

Сартак Каракорумдагы Улуу Курултайдан келаткан. Ордо 
талашы ал жакта да кїчєп кеткен экен. Улуу Кагандын хан-ур-
пактарынын дээрлик баары чар-тарапта жортуулда жїргєнїнєн 
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улам каганаттагы чыныгы бийлик алардын катындарына не-
бак єткєн эле. Каракорумда калган Єгєдєй да, Кїйїк да чек-
сиз мансабын кєтєрє алышпай арактан кїйїп єлїшкєн. Шапар 
тепкенден башканы билбеген алардын айынан Ордо бийлиги 
бошоп, катындардын кароосунда калган эле. Ошондо да Жеў-
гисхандын эссиз тукумдары єз энчилерине ыраазы болушпай 
биринин бийлиги менен байлыгына кєз артышып тымызын да, 
ачык да так талашууга єтїшкєн. Чоў атасы курган зор импе-
рия жалпысынан Каракорумдагы бир Улуу ханга караган менен 
иш жїзїндє толук баш ийбеген єз-єзїнчє їч ордого бєлїнїп, 
алардын ар бири ич ара ондогон майда хандыктарга чачырап 
турган. Бардык хандар Улуу кагандын урпактары болгондук-
тан єздєрїн єзгєлєрдєн улук, такка татыктуу санап, ар бири 
жанындагы кандаш хандарды тїркїн айла-амал менен єзїнє 
тартып, же ачык эле басып алып, кїч топтоп алган соў  Кара-
корумдагы башкы тактыны басып алууну самашчу. Ошентип, 
Улуу кагандын жалпы дїйнєдє бир мамлекет куруп, бирдиктїї 
да, бакубат да жашоо орнотуу ак тилеги ишке ашпай, орто жол-
до чандырынан чабылып турган учур эле…

Узак жолдо ушундай убайга батып келаткан Сартакты Берке 
жолдо кубалап жетип:

– Улуу ханыбыз сапардан чарчап-чаалыгып келаткан экен-
сиў, даам сызып, масилеттешип алалык, – деп, жалпак тилге 
салып, ат жалына дасторкон жайып калат. Кеги ичинде бол-
гон менен Алтын Ордосунун артын ойлогон хан сыртынан сы-
паа сала, ачык душманымды азайта турайын деген ойдо аттан 
тїшїп, даам ооз тиет.

– Ие, улуу хан болсоў да инимсиў, Жоочу чоў атаўдын уул-
дарынан жалгыз, Батый атаўдын инилеринен мен эле калдым. 
Жаныбыз башка болгон менен каныбыз бир. Бир тууган та-
былбайт. Эмнеге кийинки кездери мендей жалгыз агаўдан алы-
стап, учурашпай кеттиў? – деп, Берке жылан башын кылтыйта 
кекээрлеп да алат. 

Сартак хан болсо да пенделик чама-чаркына шылтай жай-
кап, даамынан сыпаа ооз тийип, кези келген кезде бардык ке-
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гимди алармын карыган теке деп ичинен ызырынып, бирок 
сыртынан сыр алдырбай аттанып кете берет. Анан эле жолдон 
кєўїлї айнып, окшуй кусуп, єзїн жаман сезе баштайт. Эч ким 
ага жардам бере албай, дарыгерин єзї менен сапарга албай кой-
гонуна катуу єкїнєт. Берке арамдын тамагына кошуп берген 
уусунанбы, же белгисиз дарттанбы, себеби даана билинбей эки 
кїн жєєлїп жатып Батыштын жарымын чапкан улуу жаангер 
Батыйдын тун уулу да жаштайында жайрап, акыркы сапары-
на кете берди… Тагдырын тайыткан Беркеден кегин ала албай, 
армандап, єксїгїн ичине жутуп кетти… Анын ордуна Алтын 
Ордого хан болгон кичїї иниси Улакчы да жарым жыл айлан-
бай кийин єнєкєткє єтїп кеткен ким бирєєнїн уусунан каза 
тапты… Ата-бабаларынын керээзин аткара албай кан кусуп 
калды.... Алардын ємїрї антип эрте їзїлбєгєндє Европанын 
тагдыры кандай болор эле?.. Монгол аттарынын туягы акыркы 
деўиздин толкундарын кечип калар беле... 

Акыры Берке хан болду… Батый хан кєрїндє нечен толгон-
со керек…

* * *

Жувайни таў куланєєк салганда гана эсине келип, каламын 
кагаз їстїнє таштады. Кулак кескендей жымжырт. Таў ата на-
мазга чакырган азанчылар тургай улам бири созолончу короз-
дор да али ойгоно элек экен. Жандуудан май чырагынын билиги 
гана жалгыз їлпїлдєйт. Терезедеги ай орто толуп калган экен.

Канча тїн, канча кїн олтурду Жувайни, эсинде жок. Єкїт-
тїїсї, ушунча кїн-тїндїк убара менен ушаланып жазгандары 
эсинде улам электенип жазмакердин купулуна толбой турду. 
Нечен кїндїк азаптуу аракетине ичи чыкпады. Жок, улуу ка-
гандын урпактары тууралуу Улуу Баянды мындай майдалап 
жазууга болбойт. Махабат – дїйнєнїн жарымын чапкан чыга-
ан жаангерлердин ємїр єтєлгєсїнїн болор-болбос бир єўїрї 
гана. Каргыштын анык-жалганы белгисиз. Алар жаангерлик 
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бийик атакты пастап салат. Ал, алтын сарайдын ичин кулпу 
жылчыгынан шыкаалагандай эле тар иш. Улуулукка умтулуп, 
уўгулуу иштерди улаган бийик инсандардын жоболоўдуу жор-
туулдарын, аларды тарыхта калууга татыткан акыл-амалдары 
менен єзгєчє єлїмтїгїн, кайда болсо кєлєкєдєй ээрчиген жан 
бирге жакындары менен капсалаўдуу кастарын, айкєлдїгїнєн 
аман калган элдер менен кылычтан кырылган калктарды, жер 
менен жексен болгон шаарлар менен жаўыдан жаралган кала-
аларды, нечен дабан, тоо ашып тїшїнє кирбес ажайып жерлер 
менен кук эткен кузгунсуз какыраган талааларды багындырга-
нын, эр кєкїрєк нойондору менен аты белгисиз жоокерлеринин 
эрдиктери жана пастыктарын… анан гана керт башын бакытка 
балкыткан, же кекээрин салган махабатын, каргыштын чабы-
ла тийген кара кїчїн жазуу керек. Анткени ал ар кимдин керт 
башыныкы…  

Ушундай ойлорго тунган Жувайни быжыгыр сакалын сылай 
мелтейип, чай кайнамдай жаздык чыканактап жатты.  Кїнї-
тїнї кыймылсыз олтургандан бїт денеси ноюп, талыкшып ка-
лыптыр. Акыл-ою чарчап, чаташкан. Мындай азаптан кєрє мээ 
сергитип, жанга даба берчї отунчулук менен алпурушуу, же та-
лаа менен тагдырлашкан дыйканчылык артык. Ошентсе да ар 
кимдин жарыкчылыкка жаралган єз жазмышын артып, милде-
тин аткармагы бар. 

Дээринен ойчул Жувайни єткєндєгї Улуу доордун жаўыры-
гынан али бирото суурулуп чыга албай, кытайдын жука кагаз-
дарына шурудай тизмектеп жазып чыккан  жазууларынын улам 
бирин шуудурата колуна алып, жарыкка тосо, сыдыргыга сала 
окуп жатты. Эки-їч курдай тура калып, каламын ала оўдоп, 
кошумчалаган да болду. Акыры бїттї, бир тутам барактардын 
баа ры окулуп бїттї. Ошондо гана  Жувайни чечкиндїї тура ка-
лып, жазгандарын чогулта ороп, ничке тасма менен кабаттай 
байлады да четке коюп, жаўы барактын бирин алдына жайды. 
Ал, Улуу Тарыхты жазууга эми чындап белсенди. Анын жолун 
анык тапты. Буга чейинки жазгандары жарабайт. Кылымдарды 
карытар Улуу Тарыхты жазуу менен єзї да анын барактарында 
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тїбєлїк калууга аттанып жатканын али сезген жок. Ал – жазуу-
чулук вазийпасын ак аткарууну гана ойлоп жатты… 

Адам пендесинин бири дїйнє менен тарыхты кылычтап 
жеўсе, дагы бири орошон ой, калеми менен багынтат. Экинчи-
синики ак, адилет.

ЖЕТИ КЫЛЫМДАН СОЎ...

Ошол Жеўгисхан дїйнє кезгенден бери туура жети кылымдай 
мезгил єттї. Азбы, кєппї? Эки ачалуу дїйнєдє эмне єзгєрдї да, 
эмнеси ошол эле бойдон, ордунда. Аалам-асман, Жердин огу, 
элїї жылда эл жаўы демекчи, бири кетип, жаўысы жарала бер-
ген уламалуу тирїїчїлїк-пендекана, жарык жашоого жандими 
жанталашуу, байлык-бийликке тойбос сугалактык, адамзаты-
нын тїйшїктїї ємїрї, анын аяр, аздыгы, арманы менен азыно-
олак бактысы… єзгєргєн жок. Муундар алмашкан менен жеке 
баштын тагдырында баягы эле, баштагы кєртурмуш, арман… 

Адамзат акылында Кудай аталган-Улуу Табигат жетинин 
бири Кызыр дегендей дал жети кылымдан соў дагы бир Чыўгыз-
ды жаратты. Дал ошол – акылгєйлїгїнє жараша катаал, кылычы 
кандуу, калабалуу каалоосу менен єз улутун бир муштумга бирик-
тирип, Батышка-Акыркы деўизге чейинки элди тизе бїктїрїп, 
ээлигиме алып байманалуу зор ээлик курамын деген ой баккан 
каган Чыўгыз ошол алыскы сапарына аттанаарында ушул улуу 
казатыма батасын берип, жолумду ачсын деп ачык айтпай, купуя 
сыр багып улуу уулу Жоочуну аттандырган дал ошол кыргыздар 
экинчи Чыўгызды жаратты. Биринчисинин тилеги жарымнан оў 
таппай калган эле. Жеўиш-атагына эсирип, кыргыз аксакалдары 
берген ак батаны унуткан кагандын Теўири кечиргис кордукчул 
жоругуна каршы болгон кыргыздар эки жыл айланбай каганга 
каршы кєтєрїлгєндє ал Жоочусун дагы жиберип, єзї артынан 
барып аёосуз басып, чыгышы фу-йуга, тїштїгї Тибетке, батышы 
Ала-Тоодон нары Орол тоолоруна чейин чилче тараткан эле. 
Экинчи Чыўгыз, «Кулаалы таптап куш кылдым. Курама жыйып 
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журт кылдым» деген улуу Манас урпагынан, дал ошол Айкєл ме-
кендеген Талас жергесинен жарык дїйнєгє жаралды. Бул, чексиз 
да, сырдуу да, ошонусу менен улуу Ааламдан, байыркы бабалар-
дан тїшкєн кут болчу. Албетте, билгендерге, туйгандарга... 

Каган Чыўгыз душманынын уусуна уулугуп єлгєн атасынын 
азабынан чычкан аўдып атып жегенге чейин кїнї тїшсє, экин-
чи Чыўгыз ак жеринен атылып кеткен кеменгер атасынын ай-
ынан «эл душманынын баласы» деген жалган жалаа жамынып, 
адам баласынын башына тїшкїс кордук кєрїп, машакка жетпей 
ач, жаштайынан жабыгып єстї... Акырында каган Чыўгыз кан 
тамган кылычы менен дїйнєнїн жарымын араў чапса, экинчи 
Чыўгыз ыроолонгон калеми менен бїтїндєй дїйнєнї жеўди! 

Рас, жалган жашоодо шундай болду. Чын дїйнєдє экєє жолу-
гушса не дешмек?

Каган:
– Єзїм кїткєндєн артык атакка, кунсуз байлыкка жетсем да, 

бийлигим Жерди силкинткен менен, аттиў, самаган Акыркы 
деўизге жете албадым, кєксєєм суубай арманда калдым. Кєрсє 
бир кемпирдин эмес, эсепсиз элдин канын агызып, каргышына 
калган белем?! Неге ажалдуу жолду тандап, бир Кудайдын энчи-
синдеги ємїрлєрдї кыйдым экен?! – деп, ачуу армандабай кой-
бос.

Калемгер Чыўгыз:
– Ниетим ак, адамзатынын акыл туюмун арттыруу, дїйнє-

гє тїркїк болуп келген эски дєєлєттєрїн жаўылоо, жашоосун 
СЄЗ менен жапырт жакшылыкка буруу гана аракетим болучу. 
Адамдардын кїнїгє адам болуусун, ал касиетин жерге тїшїр-
бєй, кїнїгє, кєз ирмем сайын жамандыктан бийик болуусун ка-
алагам. Дїйнєнї жамандык эмес, жакшылык жеўет экен. Ошону 
їчїн адамзаты тїгєлї менен айткан СЄЗїмдї єз тилдерине ко-
торуп алып окуп, атымды єз эрки менен аруу тутуп туру, – деп, 
топук тартып тургандыр, аста гана.

Ошондо Жараткан эки адаш чыгаандардан:
– Кайрадан жарык жашоого кайтуу тилегиўер барбы? – деп, 

адатынча купуя суроо салса, Каган:
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– Акыркы деўизге жетип, кєксєємдї кандырсам арманым 
бол бос эле, – десе Калемгер:

– Шїгїрчїлїк, єз заманымда, замандаштарым менен кєргєн 
кїндєрїмє каниет, – деп тереўден кеп козгоп тургандыр Жа-
ратканга жагып. Ошондо ал:

– Ачкєздїктїн заадиси эзели тойбос, соўу согуш, тїбї єкїт, 
кыйроолугун дагы бир бїтїмдєдїў каган. Топуктук – дїйнєнїн 
тїркїгї, каниеттик – бакыттын башаты болорун калемгер ке-
зекте осуяттап койду. Жалгандын уюткусун ошондой жараткан 
элем... – дегендир.

Чындык ошондой! Жупунулук, актык менен топуктук эки жа-
шоонун улуу тїркїктєрї тура.

Ошол, тїбєлїктїї, орошон касиеттерди калемине чылаган ка-
лемгер Чыўгыз урпактарга мурастап, кандуу каган Чыўгыздын 
каргышын туура жети кылымдан соў акыры жандырды... 
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МАЛКИШИ
Ал отуздан ашкан єзї курдуулардан эч деле айырмаланбаган 

кєптїн бири, єўї деле жугумсуз, пакене бойлуу, арыкчырай эркек 
сєрєй. Їндєбєй дулдуюп, башын жерге салып єзї менен єзї жїрє 
берет. Эч ким менен иши жок. Мейли атасыбы, кошуна, курбула-
рыбы – ага баары бир. Эч кимин кєчєдєгї чоочун, бейтааныштар-
дан жакын санабайт. Єзїнєн башка адамдар барбы, жокпу, єлїп 
атабы, жер астын-їстїн тїшїп кыямат кайым келдиби – баары 
бир теў. Бирєєгє боор тартып, же жакын санап ийилип койбойт. 
Єзї болсо болду. Жарытып деле ойлонбойт, мээси бош, кєўдєй. 
Чєнтєк телефонунун же плееринин сайгычын кулагына сайып 
алат да, керелден кечке, кєчєдєбї, жумушунда же їйїндє болсун, 
жадагалса жатканда да анысын албайт. Ызы-чуулу, тажатма, чет 
элдин музыкасы кулагында жаўырганы жаўырган. Алардын эмне 
тууралуу зар какшап ырдап жатканын деле тїшїнбєйт, тїшїнгїсї 
да келбейт, тилин билбесе балээни тїшїнмєк эле. Тек, кулагы бош 
болбой, бир нерсени угуп турса болду. Ансыз єзїн эч элестете ал-
байт. Тим эле ашынган баўгичидей. Бузулуп, андан саалга ажыра-
ды дегичекти жинди болуп кетет, кайсалактап, жинденип, кутур-
масы кармап калат. Мындай кєўдєй мээ, киши сєрєйлєр кийинки 
кездери кєбєйдї. Кєчєдє, окуу жайларда, автодо тургай єкмєт, 
парламентке чейин жайылып кетишти. Кенедей бир акыл жугузай-
ын деп акыл-насаат сєз угуп, китеп окуп коюшпайт алар. Цивили-
зация менен техниканын тескери баратышынан жаралып калган 
мутанттарбы, же бїт дїйнєгє жайылып кеткен компьютер желе-
синин чымын-туткунубу, мындай, адамдык касиеттен куружалак, 
баш териси тескери капталган зомби-арбак кишилердин барган 
сайын саны артып барат. Илимий тилде компьютердик техника-
нын кулу деп жїрїшєт аларды. Ошол так кєрїнєт. 

АЎГЕМЕЛЕР
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Бу, бир нерсе менен алпурушкансыган Марлендин жарыткан 
иши деле жок. Сурагандарга техникмин деп коёт. Балээнин тех-
нигиби. Тээ, мектепти элдир-селдир бїткєнїндєн бери эзели 
китеп кармаган жок, атасы жетелеп барган «палитехке» єтпєй 
калып, їйїнїн жанындагы электр тармагынын райондук мекеме-
синде монтёрдун жардамчысы болуп жїрдї эки-їч жылдай. Бол-
гон билими ошол. Андан каалгасында илинип турган жарыяны 
кєрє калып областтык театрда жарык-технигинин жардамчысы 
болуп алган. Жанга тынч. Бары-жогуў менен эч кимдин анчейин 
иши жок. Ага ошол эле керек. Ким бирєє аны жемелеп, акыл-
кеўеш айтып, мажбурлабаса болгону. Театрда кайсыл бир оюн-
дар коюл ганда сахнага ардемелерди ташышып, коюшуп, устаты 
жумшаган жакка барып, айтканын кыў дебей аткарып коёт. Тех-
никтин зарыл иши чыгып, же «башы ооруппу» ал ыраа кєрсє оюн 
жїрїп жатканда жарыкты улам алмаштырып коюп кїн єткєрєт. 
Болгону ошол. Ага иштин ыраа кєрїлбєгєнї – сахнадагы оюн-
дун маанисине жарыктын тїсї шайкеш келеби, окуяга, каарман-
дардын образына кошумча болобу, болбойбу, жарыкты каалаган 
учурунда шарактатып тїсїн алмаштырып коё бергенинен улам. 
Кулагында єз кусаматы жаўырып жатса оюндун маани-маўызын 
кантип уксун. Иши эмне. Ошондон улам айла кеткенде гана ага 
кайрылышпаса, анын зыяндан башка пайдасы жок.

Атасы эмгек сиўирген геолог, ишбилги, кесиптештери ара-
сында кадыр-барктуу адам. Тээ, сексенинчи жылдын башында 
бїт дїйнєгє коммунизмди орнотуу идеологиясына жандилинен 
берилген ал, туўгуч балалуу болгондо Маркс менен Лениндей 
акылман, жарды-жалчыларга кїйїмдїї адам болсун деген тилек 
менен экєєнїн атынан Марлен атаган болчу. Жалгыз баласы-
нын эми минтип, жан-жїрєгїндє ныпым оту жок, элге жат, тирїї 
єлїк болуп калат деп тїк ойлогон эмес. Эс тартканынан эле 
кєпчїлїктєн обочолонуп, бєлмєсїндє керелден кечке телевизор 
тиктеп жата берээринен аны буюрса чыгармачыл адам болот го 
деп кєўїл жооткоткон. Тїгєлбай же Айтматовдой чыгаан жазуу-
чу, Алыкулдай акын, же Муратбек Рыскуловдой театрдын, не 
Болот Бейшеналиев, Сїймєнкул Чокморовдой кинонун атактуу 
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артисти, Айтиевдей сїрєтчї болуп кетсе жаманбы. Андай болсо 
эле жыргатпадыбы. Жок, ал їмїтї акталбады. Баласынын жалаў 
чет элдик музыка, шоу телеберїїлєрїн гана кєрєрїн байкап, ка-
батыр тартып, кыргызчаларды кєрїп, єз элиўин тилин, салтын 
билип, жакындасаў боло деп кєрдї эле уулу:

– На чёрт они мне нужны, эти бараны...– деп салса болобу! 
Мындай тїркєйлїктєн каны кайнап, туттугуп, элсиз эч бир адам 
болбоосун, кийин жалгыз калып, жолбун иттей каўгып, элден 
чыгарын, адам баласы їчїн андан ашкан трагедия жоктугун зар 
какшады эле, кулак кагып да койбоду уулу. Кийин деле ошол, 
акыл-насаатын эч жуутпады. Башка балдарчылап мектепте, ки-
йин эс тартканында деле бирди-жарым теўтуш да кїтпєдї, кыз 
жаўдаганды кой, ушул жашына чейин бир да бир ургаачы аттуу 
менен ымалашып, сїйлєшкєнїн кєргєн жок. Бирин да жанына 
жуутпады. Эркектик касиетинен ажырап калганбы деп да шек-
шип, коркуп кетет кээде. Эми торпоктой немеден аны кантип 
сурамак. Сураган менен айтмак беле бу дейди. Оозуўду ошту ка-
рата оройлонору турган иш. Балким ушинтсем кичине болсо да 
ойлонор деген їмїт менен энеў да зарлап жїрїп арманда кетти, 
мен минтип оорукчан болуп, эртелеп «пенсия-свалкага» чыгып 
калдым, кєрєрїмєн кєрїм жакын, келин алып келип, жок деген-
де мени неберелїї кылсаў боло, элдин балдарындай деп да кєрдї 
эле:

– Зачем плодить смертных? Ведь они всё равно помрут!– деп, 
ооз ачырган. Эй, келесоо, балалуу болуу деген – тукум улантуу, 
жаўы адамды жаратуу. Жашоонун мыйзамы ошондой, уланып 
турушу керек. Биздин ата-бабаларыбыздын, менин, єзїўдїн ту-
кумуў їзїлїп калбайбы! Жер їстїндє тукум калтыруу ар бир 
адамдын, эркек болобу, аялбы – баарынын милдети... деп кї-
йїнгєнгє да моюп койгон жок. Колун шилтеди да, тултуя корку-
туп, эшикти карс жаап кете берди. Бир єзїнїкї туура ага. Ошону 
менен аталык арманы дагы да ырбап, кїйбєгєн жери кїл болуп, 
їмїтсїз кала берди. Кийин таалим-тарбия сєзїн да айтпай калды. 
Укпаса эмне, ушуга кор болгон кайран сєз! Тукуму курут болот 
экен! Кайдан, кантип ушундай мал болуп калды баласы? Ооба, 
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мал. Анын басып-туруп жїргєнї эле болбосо, акыл-ой буюрба-
ган айдатма малдан эмне айырмасы бар. Эч кандай. Бул, керт 
башынан башканы ойлобогон, бирєєгє эч кїйїмї жок, баарыга 
кайдыгер, курсагы эптеп тойгонуна шїгїрчїлїк кылып, кїн єт-
кєрїп, эмнеге жашап жїргєнїн, эртеге кандай ємїр кечирерин, 
адамзаты, дїйнєнї кой, єз эли менен эч иши жок, келечексиз... 
неменин малдан эмне айырмасы бар? Тобо, ушундай да макоо, 
кєрпенде болобу? Ал кантип ушундай тоў акыл, жанотсуз болуп 
кайдан чыкты? 

Баласы балакат кезинде апталап, айлап кеткен геологдук 
кеси би каскак болду бекен? Анда деле ага дайым ашыгып, кєр-
гєн кїнї, алган тарбиясы кантип жатты экен деп санаа тартып, 
ашыгып келчї эле го. Кїн санап турчу эмес беле, балама эптеп 
тезирээк жетсем экен деп. Жакшы эле бала бакчасына, мектебине 
чейин каттап, акыл-насаатын айтчу эле го? Же аялы Сакиштен 
кеттиби? Ал деле їстїнє їйрїлїп тїшїп, кєзгє басар жалгыз ба-
лам деп, мээротун тєгїп турчу эле го. Ал да кетти байкуш, кырк-
ка жетпей армандап. Тукумунан тура ал, аккан деген оорусу. 
Канчалык жандалбас кылып, дарыланганы менен кїндєн кїнгє 
сїлдєрї качып, кєз кєрїнєє солуп, кєзїн жалдыраткан бойдон 
їзїлїп кете берди. Ошондо да алсыз колдору менен баласын боо-
руна ысык кысып, мойнунан, кежигесинен шуулдата жыттагы-
лап, кан-жанынан жаралган жалдызын кыйып кете албай, катуу 
кыйналды, ыраматылык. Ошол баласынын барманы шу. Аны 
ашкере эркелетип алышканбы? Ким билсин. Дымагы да, мээсин-
де мыдыры да жок баласынын азыркы мал абалын Сакиштин 
кєрбєй калганы ырас болгон экен. Жїрєгї жарылбаса да мээ 
кайгы болуп єтмєгї турулуу эле анын. Энеге баласынын башсыз-
дыгын кєрїїдєн ашкан азап барбы! Балким келечегине, ишинен 
єскєнїнє керек болот деп баласын орусча бакчага, орусча мек-
тепке беришкенинде болсо керек бу, бузуктун башы. Ал кыйнал-
басын деп їйїндє да орусча сїйлєшїп... дилин жат кылып алыш-
кан окшобойбу, єз элинен. 

Бїгїн да Марлен ишинде илмейип, кєрїнгєндї кєлєкєдєй 
ээрчип, колгабыш кылып жїргєн. Кулагында баягы телефону-
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нун сайгычы. Бир кезде анысын бирєє жулуп алганда жалгыз 
бактысынан ажырап калгандай жаны кашайып, жеп жиберчїдєй 
жалт караса маўдайында деректири туруптур. 

– Ой, деги ушунуўду азга болсо да кулагыўдан алып, телефо-
нуўду карап коюп турбайсыўбы, ыя?! Жанатан бери кошунала-
рыў сага кайра-кайра чалып ала албай жатышат. Мен да...– деп, 
опулдап алды да кайра тез эле негедир аны аялуу карап, башта-
гысындай каарып-кууруп кубалап жиберген жок.– Мариш, келчи 
бери,– деп жумшак сїйлєп, жеўден тартып, каруудан ала жетелей 
четке чыгарып,– Сен эми жаш бала эмессиў... Кайрат кылгын, ку-
дайдын жазганы экен, атаў кайтыш болуп калыптыр, сен албай 
койгонуўдан улам кошуналарыў мага чалышты,– деди жумшак.– 
Бар, їйїўє бара бергин.

Марлен анын айткан сєздєрїнїн маанисин жетик тїшїнгєн 
жок. Кайтыш деген сєздї мурда угуп-билбесе сєз тєркїнїн кай-
дан билмек. Бирок, чоўунун айтканын аткармакка гана їйїнє 
илкий жєнєдї. Анан эмне кылмак. Баштыгынын сєзїн эки кыл-
бай аткаруу керек да. 

Марлен атасы экєє беш кабаттуу «хрущёвканын» экинчи каба-
тында турушчу. Ал, эки бєлмєлїї батирди атасына жаш адис, 
жаўы їйлєнгєн жубайлар катары тээ, алтымышынчы жылдары 
ишинен беришкен. Алардын болгон мїлкї ушул болчу. Їйїнїн 
эшиги алдында топурашкан жоон топ адамдарды кєргєнї менен 
эч таназар алган жок. Кошуналары экен, чоочундары да жїрєт. 
Эки-їчтєн топтошуп турган алар Марлен жакындап келгенде ага 
жапырт тигилишип, жол бошото беришти. Ал, їндєбєй їўкїйїп 
їйїнє кєтєрїлдї. Булардын эч кими менен эч качан саламдашып, 
сїйлєшчї эмес. Бу жолу да ошентти. Єўдєрї жылуу, бейтааныш 
кошуна аял-кесектер да тепкичке топурап туруп алышыптыр. 
Алар менен иши эмне. 

Батиринин эшиги ачык экен. Жарданып турушкан кишилер-
ди аралай єтїп ичкери кирсе диванда эски одеалын жамынып 
жаткан атасын їч-тєрт эркек тегеректеп алышыптыр. Орундукта 
отуруп, солдоюп турушкан – баарынын сабыры суз. Атасына ке-
лишсе керек, ооруп жатпады беле. Марлен аларды аралап єтїп 
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єз бєлмєсїнє кирип кетти. Кулагында музыкасы жаўырып тиги-
лердин кїбїр-шыбырын уккан-неткен жок. Ал, кєнгєн адатын-
ча телевизорду кїйгїздї да, керебетине чалкасынын жата кетти. 
Ошондо гана ал ишине кетип жатканында атасынын алсыз:

– Мариш, бїгїн негедир жїрєгїм катуу лакылдап жатат. Ско-
рый чакырып койчу,– дегени эске тїштї.

Э-эй, ушинтип эле экилене бересиў деген кыязда ал атасын 
жактырбай:

– Единицам жок,– деп кїўк эткен. Атасы ага элїї сомдук су-
нуп:

– Їйдєн чыгарыў менен дароо чакырчы скорыйды, тезирээк. 
Унутуп калбагын дагы...– деген энтигип. Ал єтїнїчї такыр эси-
нен чыгып кеткен тура. Мейли, эртеў деле чалып коёт скорыйы-
на. Кудай алмак беле... 

Бир маалда кїбїр-шыбыр кїчєп, кимдир бирєє їўїлдєп ый-
лагандай болду. Анан эшик шарт ачылып:

– Оме-ей ай, бул акмактын жатканын кара! Ой, тур!– деген бет-
маўдайдагы кошуна, чыўалган чаначтай семиз Эрмек кажылдай 
кирип келип карысынан булка тартты,– Эк, таштачы деги ушунуў-
ду!– деп кулагындагы сайгычын жулуп алып ыргытып жиберди.

– Ты што?– Марлендин куйкасы курушуп, мушташа кетчїдєй 
тура калды,– Чё тебе надо?..

Эрмектин оозунан сєз тїшїп, каракєк тарта жарылып кет-
чїдєй  туттугуп, саалга кєзїн алайта їнї буулуп калды да:

– Эй, суволуч! Ит! Атаў єлїп калды! Твой атец умер, пани-
маешь?! – деп, тигинин акылына жетпей жатабы, тїшїнсїн деген-
дей орусчага чала сїйлєп жарылып кетти.

Марлендин оюнун баары алып ыргытылган кулакка сайгычта 
болуп, кантип аны тезинен ала коюп кайра кулагына сайып алуу-
нун аракетинде болчу. Тигинин каскагына жаны чыга кашайып 
турган. 

– Ну и што умер?!.– деди ал кєзїн акшыйтып Эрмекке.– Я што-
ли виноват в этом?..

Эрмек, анын артынан баласына кайрат айталы деп башба-
гышкан кошуналары эмне дешерин билбей їнсїз мелтейип, дел 
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болуп калышты. Марлендин кылыгы алардын акылына сыйбай 
турган болчу. «Тобо! Ушундай да макоо, мерес бала болобу?!»– 
деген ачуу ой баарынын дилинде мыктай кадалып, айран таў ка-
лып турушту. 

– Єлдї... єлдї... ну и што? Мен эмне кылайын?..– Марлен 
їтїрєўдєп, тигилер тїшїнсїн дегендей кыргызча чалып булду-
руктап, сайгычын жерден алып кулагына сайды.

– Ой, бу... Тї-ї-ї ата! Акмак турбайбы анык!– адатынча алгач 
Эрмек кїйїп кетти.– Эй, мен сага атаў єлїп калды деп жатам. 
Панимаешь ты это? Атец умер! Єлїк камылгасын кєрбєйсїўбї! 
Кємбєйсїўбї атаўды!

– Чё? Как? Обязятельно мен штоли, кємєт?– Марлендин жаны 
да кашайды. Анын бейгам жашоосун, тынчын бузуп жатышса 
кантип жинденбесин.– Все набросились на меня, бля... как соба-
ки...

Коўшулардын да чыдамы тїгєнїп кетти белем, Эрмектин ар-
тындагы мурутчан, жашырагы жулунуп келип жатмаккабы, же 
олтурмаккабы керебетине бурула берген Марленди артынан 
желкеге бир чапты:

– Ким блядь сага, ыя? Атаўды кємєлї деп сага жан тартып 
келген бизби? Акмак!

Марлен колдору менен башын ката олтура калды да. 
– У-уу, суки...– деп, ылаажысы тїгєнє ызалуу їўїлдєп ыйлап 

жиберди. 
Ал атасынан айрылганына эмес, алсыздыгынан, мындай кор-

дукту ємїрїндє биринчи жолу кєрїп жатканынан жаны ачы-
нып кетти. Ага ушунча жашка келгени эч кимдин колу тургай, 
сєзї тийген эмес болчу. Катуу шапалак тийген кежигеси аябай 
ачышып, кєзїнєн от чагылыша тїшкєн эле.

– Ай, кой, болду. Жєн! Акмакка теўелип... Мындан пайда жок 
экен. Такыр эле мал болуп калган турбайбы. Арбак їчїн єзїбїз 
ырасмибизди жасайлык,– деген Эрмек менен дагы бирєє орто-
го тїшє калып, ызырынып жаткан тигини артка итерип, баарын 
сыртка чыгарып кетти.– Жакшы киши эле байкуш... атасын тарт-
пай калган турбайбы бу макулук... мал!
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– Єй, анан ушунуку жакшыбы?!. Аяп келсек, кайра бизди тил-
деп...

– Тобо! Ушундай да болот экен ээ...
– Кыргыз болбой калган турбайбы!
– Ит!..
– Маўкурт!
– Мындай баланын барынан жогу...
Кобуранып, жаны кейиген кєпчїлїк топурай чыгып кеткен 

соў жаны сеп ала тїшкєн Марлен ачышкан желкесин кашыгы-
лап бир азга турду да, жаны жай ала кайрадан керебетине сулай 
жата кетти. 

Эл деген эл эмеспи. Кошуналар тїп кєтєрїлє колунан келгени-
не чуркап, жайын каздырып, акча чогултуп... маркумду эртеси эле 
эптеп кєємп коюшту. Аныгын ким билсин, балдар їйїндє єсїп, 
туугандарын тааныбай калганбы, же аларды табууга ниеттенип, 
чыгынган эмеспи, маркумдун жакын-туугандарынан бир да бири 
келишкен жок. Уулунун кылыгын угушкан кєпчїлїк аны эстеп, 
жаназасына тургузуп, топурак салганга да чакырып коюшпады. 
Кєргєн-уккандардын баары андан тїўїлїп калышкан болучу. Ан-
дай малкиши арбактан айланып кетсин деп жерип коюшту.

Атасы каза болгондун эртеси эле Марлен кїндєгїсїндєй таў 
эрте, маркумдун сєєгї чыга электе эле ишине кетип калган. Аны 
кєргєн ишиндегилер жеткизишкенби, деректири дароо кабине-
тине чакырып алып:

– Марлен, эми болору болду, белиўди бекем буугун. Балким 
акчадан кыйналып тургандырсыў. Ие, сага оор болду. Ме, театр-
да иштегендердин атынан сага жардамыбыз болсун,– деп, колуна 
конверт карматты.– Бар, бара гой, атаўды жайына тапшыр... 

Сыртка чыгып, эптеп тамагын жасап койчу атасынын жокту-
гунан улам кечээтен бери наар албай, курсагы каўтарыла ачып 
турган эле, жакынкы ашканага ашыга жєнєдї. Жолдо баратып 
деректир берген конвертти ачса, бир топ кєк, сары акчалар бар 
экен, кубанып кетти. «Буюрса бир топко чейин ач калбайт эке-
мин, атасы єлгєн жакшы болот турбайбы» деп ойлоп койду...
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БАКТАЛАШ

– Ата! Биздин бакты кыйып жатат! Тиги… бу… Акмат!..– деп, 
кичїї небереси анталаўдай їйгє жїгїрїп кирип кїтїїсїз жерден 
калайман салып жиберди. Тєрдєгї кєрпє тєшєктє жамбаштай 
жатып, бейкапар китеп окуп аткан Бектур карыя баш-аягы жок 
сєздєн эч нерсе аўдай албай тестиерине элтейе карап:

– Эмне дейт? Ким? Кайсыл бакты?..– деп, чочуй баш кєтєрдї.
– Жанагы... тиги... ортодогу...
Небересинин чалды-куйду кебинен алда кандай жаман окуя-

ны боолгогон Бектур китебин таштай карбаластап тура калып, 
єтїгїнє бут сала тарталаўдай сыртка умтулду.

Ошондой. Сырттан удаама-удаа чакылдап чабыла баштаган 
балтанын їнїн жанатан эле шооткондо бу неси болуп кетти экен 
деп кулак тїрїп жаткан. Кєрсє, коўшу Акмат эки короонун ор-
тосунда эзелтен бери чек болуп турган куураган карт теректи 
кїрсїлдєтє кыйып кириптир! Тим эле маашырлана эки билегин 
тїрїнїп, кєйнєкчєн болуп, шымаланып алган. Жалпайган кал-
пагын артындагы алманын бутагына илип коюптур, каадалан-
тып. Єзїнїн багын кыйып жаткансып дегеле шайдоот!

– Ой, ата-бабаўдын... бу, не кылып атканыў?!– ага аттап-бут-
тап ашыга жетип барган Бектур коўшусуна жете бербей эле мур-
ду менен бир тийди. Тиги болсо ага кєўїл буруп, карап да койгон 
жок. Кулагы катуу неме укпады кєрїнєт. Анын їстїнє ушу тапта 
эшик алдындагы кан жолдон кїїлдєгєн эки-їч жїк машина удаа 
єтїп бараткан болчу

– Эй, кыт кулак! Бу бакты эмне кыйып жатасыў деп жатам?! 
Суроо-сопкуту жок...

Балтасын кере шилтеп, болгон кїчїн їрєп жоон теректи кїр-
сїлдєтє кыйып жаткан Акматтын кєўїл да буруп койбогонуна 
туталанып кеткен Бектур кїї менен барып аны ийинге катуу ите-
рип жиберди. Тиги, балтасын дагы шилтемекке кериле берген 
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неме байкоос тїрткїдєн улам кпаталдай жыгылып кетти. Иш ал-
дында кере-кере жуткан жармадан бєрсєйгєн курсагы чулк этип, 
балтасы колдон ыргый, жерге кїп кулады. 

– О-уй, кокуй аалат! Єлтїрдї кокуй!!! – деген аялдын ач ай-
кырыгы теребелди жаўырта коўшу короодон угулду.– Жеди эле 
жеди!.. Жеп салды, кокуй!..

Бул Акматтын катыны Зуура болчу. Семиз, кєсєєдєй кара, 
ажаан. Айылда албууттук жагынан аны менен ат салыша тур-
ган катын жок. Азыр да этек-жеўин далбалактатып, айгай сала 
чаўкылдап, эркектерге жїгїрдї. 

Кїтїїсїз тїрткїдєн кємєлєнгєн Акмат, эч нерсеге тїшїн-
бєй бозала болуп, Бектурду жаалын чыгара карап, жаўы эле кєк 
чыга баштаган карамык жерден дароо туруп кете албай буйдала 
тїштї. Карылык да. Курсактуу да эмеспи. Капталдай жер тая-
нып, ынтыкты. Элейип, єўї дароо кара-кєк тарта чыўалып чык-
ты. Бет алдына капыс келе калып эле кекете бакылдап жаткан 
кошунасынын ыргыта тїрткєнїнє жини шакардай кайнап, аны 
жеп ийчїдєй кєзї менен элтеў атып, турмакка умтула бергенде 
Бектур аны чыкыйга катуу нукуп:

– Ата-бабаўдын оозун гана... ой, бакты эмне кыйып жатасыў 
дейм, ыя?! Бир ооз сурап койбойсуўбу ыя?! Ээсимин го мен!.. Тим 
эле єзїў тиккенсип... Токтот! Ата-бабаўдын гєрїн урайын...– 
деп, кайра артка кулатты.

Сакал-башы титиреп, мурдунан бери кызаўдай кыйкырып 
жаткан Бектурдун капилеттен жыга тїрткєнї аз келгенсип, ба-
ладай чыкыйга чукуп кайра кулатканына жаны кашайып кетти 
Акматтын. Жан тарта жете келген аялынын колтуктан сїйєєсї 
менен ордунан ынтыга эптеп туруп, їстї-башын кїбїнїп:

– Эмине керек сага?! Эрбеўдеген эчки сакалыўды... улуу деп 
сыйлап койсо тим эле... кыйын боло бересиўби?.. Эмне тїртєсїў 
мени?..– деп, кол салып жиберчїдєй ызырынды.– Жєн койсо... 
тим эле,– томпоюп, демейде момурап жїрє берген немеден мын-
дай айбат сєз тигиге эселей ачуу тийди.

– Оме-ей, ата-бабаўдын... кыз боозуп энесин коркутат... ба-
гымды кыйганы аз келгенсип... тилдеп... Эмне, болбосо мени жеп 
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жибересиўби?.. Деле кой, муну...– деген Бектур сєзїн жута тут-
тугуп, каны башына тебе кызыраўдай кетти. Демейде оор басы-
рыктуу Бектур бир ачууланып алса артка кайтчулардан эмес эле. 
Єлгєндєн кайра тартпай калат. Ошону їчїн теўтуштары аны 
«кантужин» деп коюшчу.

– Ой, кокуй алат, аке, бул не жоругуўуз?..– Акматтын аялы ор-
того кыпчыла кетти,– Єлтїрїп коё жаздабадаўызбы?.. Анчалык 
эмне чоў кїнєє кылып жибердик биз?.. Сыйлап койсо... 

Ызырынып алышкан эркектер Зуурага кєўїл да бурушкан 
жок. Бектур Акматтан тєрт-беш жашка кичїї, аталаш тууган да 
болуп кетишет. Аялдын аке деп жатканы ошондон улам. 

– Ой, бу бакты эмне кыйып жатасыў дейм?!.– Бектур Акматты 
сєємєйї менен дагы чекеге нукумак болду эле, Акмат жалтанып, 
башын алакача берди. Солдойгон неменин учталган казыктай 
сєємєйї бу жолу мерчемине жаза, чекеден єйдєрєєк, аялуу эмге-
гине сайыла ачуу тийгенден, Бектурдун жанына бата тїшїп:

– И-ий, энеўди...– деп, сыздап жиберди. Демейде ооз учунан 
эле айтылып келген анын бу тєл сєзї бул жолу жарага сайылган 
шибегедей ачуу тийди.

– Эмне дейт?! К-кудай аткыр!– Бектур ок тийгендей секирди!– 
Ушул сєзгє кантип оозуў барды ыя, с-сенин?! Энемдин колунан 
далай даам татып жїрїп чоўойдуў эле го, ыя, ата-бабаўдын?!.– 
Бектур Акматтын кежигесинен бїркїттєй чеўгелдеп, жерге ите-
рип жиберди. 

– Кокуй! Жеди!..– тигинин аялы дагы чырылдап, «ыўк» эте 
бїктїшїп калган кїйєєсїнїн їстїнє їйрїлїп тїшє калкалай 
чаўырып жиберди.– Эл-журт!.. О-ой, жардам кылгыла-а!.. Жеди 
эле жеди!

– Энеўди дейт, ой! Келес!.. У-у, энеден туулбаган айбан!
Акмат байкабай оозунан катуу жаўылып калганын эми туй-

ду. Амалы куруй тїштї. Кантип чыгып кетти, бул балакет сєз? 
Теўтуштарына, балдарына кїнїгє эле жїз ирет айтып жїргєн 
бул ылакап сєзї эми минтип жаўылгандан жазгырып, кашайт-
падыбы! Чынында эле чатакты дал ушул бир ооз сєз ырбатып 
жиберди.
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Маркум энесине тил тийип, ачууга ууккан Бектур бїктїшїп 
калган чыканактай Акматты єпкє талаштыра тепмек болуп ка-
туу бут шилтеди эле, артынан жете келген аялы аны булка тар-
тып кетпегенде тиги жарылган топтой эле былч этмек. Анан 
эмне, эўгезердей эки кез, сєєктїї неменин буту да кырк беш бол-
босо да кырк тєртїнчї болсо керек, суу, ысыктан какжырап кал-
ган колжойгон єтїгї дал тийсе оў таптырмак эмес. Кабыргалары 
ыдырап, сынбаса да соо калбайт болчу. 

Бектурдун байбичеси оор басырыктуу киши эле. Абышкасын 
колтуктан тарта, їйїн кєздєй сїйрєп жатты:

– Болду эми, абышка. Улуу-кичїїгє уят болбой... Кєргєн эл 
эмне дейт...– Ызаланып алган абышкасы болмокпу, суюк сака-
лын эрбеўдете, аялына бой бербей жулунат:

– Анан ушунуку жєнбї ыя, багымды кыйганы аз келгенсип, 
энеўди деп... ата-бабаўды... Эй, токонаалат! Тийбегин бакка!..

– Кой абышка, келин-уулга уят... Эртеў элге кеп болобуз...
– Ой, эмине эле бакылдашып жатасыўар, жанатан бери? Деги 

тынччылыкпы?– деген їндєн баары жалт карашса, кєчє тоскон 
кашаанын нары жагында чїкєдєй, Токтомамбет чал аты їстїндє 
шоўшоюп олтуруптур. Чырдын кызуусу менен аны, кайда барса 
кєлєкєдєй ээрчип жїрчї ширидей арык, сары ити экєєнї байка-
бай калышыптыр. Анысы небак эле элди жалтак аралап, єтїк, 
багалектерин жыттагылап жїргєн болчу. Чууну угуп кайрылыш-
са керек.– Кыйкырышып эле жатасыўар кєчєнї жаўыртып, деги 
анчалык мине балакет болуп кетти?.. 

Жалпайган, уктаганда да башынан тїшпєгєн майлуу калпак-
чан, суюк сакал Токтомамбетти кєрє салган Бектур ызасын укчу 
киши чыга калганына каниет тарта, арманын айтып кирди. 

– Ой бу, жотосуз... менден бир ооз сурап койбой багымды 
кыйганы аз келгенсип, энемди кошо сєгїп... ата-бабаўдын оозун 
урайын десе... Сиз деле билесиз да, бу бакты атам тикпеди беле...
согуштан келип...– бу жолу «ата-бабаўдын...» деп, демейде аягын 
жута айтчу каймана сєзїнє «оозун урайынын» кошуп айтты. 
Ачуусу чындап келген экен. Акмат бозоруп, тил кайырган жок. 
Аялы ажылдай кетти:
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– Эк, коюўузчу аке, єз кєзїм менен кєрбєдїмбї, жулунуп келип 
эле кємєлєтє тїрттїўїз... башы тиги ташка же бактын дїмїрїнє 
тийип жарылып калса эмне болмок... алдырганды жаздырган бо-
луп бу, буталган бутакка єпкє-боорунан сайылып калсачы?!.

– Жарылбай, нетпей эле турбайбы, кудай албагыр... Иштебе-
ген башты эмне кылат кєтєрїп, жарылып калса болмок...

– М-м, ие, чеки иш болгон экен...– деди Токтомамбет тигилер 
басыла калган ара-чолодо. Ал, чолтойгон камчысын аласына 
кыпчый ат жалына єбєктєп, не деп чатакты жайгарарын билбей 
тургансыды. Эски актип эмеспи, эптеп бир нерсе деши керек. Ка-
шайып, оозуна сєз келбей калса болобу!

Оолугуп алган Бектур болсо колдорун адатынча тарбалаўда-
та жаўсап:

– Оо, мен бала кезде, анда кашаа-машаа деген жок болчу кыр-
гызда, ушул бак ортодо чек болсун деп атам тиккен, бу теректи. 
Айылдын баары билет. Эми бу энеден айлангыр, єзїнїкїнїкїнєн 
бетер кыйып жатпайбы аны!..– деп, дагы эле басылбай жатты.

– М-мен, арыкты чек экен деп... бери жагында тургандан 
эле...– Акматка тил бїтє, арачолодо кїўк эткен болду.– Жєн эле 
айтпайсыўбы анан! Ыргыта тїртпєй...– деп кызыраўдай кетти, 
Бектурдун сєз улантмак болуп келатканын байкай сала. 

– Эй, бир эмес эки айтсам да укпай койбодуўбу, дыў кулак! 
Анан эмне, бак кулап тїшкєнчє карап тура берейинби? Ал 
арыкты да мен казгам, бактын нары жагынан казайын десем 
сенин сенейген атаў болбой койгон, чыканактай жерин ыраа 
кєрбєй...– Бектурдун кемсинте айткан сєздєрї чучугуна жете 
тїштї белем:

– Жетишет! Сенейген дебе, сенейип калгыр!– деген Акмат 
їтїрєўдєп, бетинин тїгї тїксїйє тїштї.– Атамдын арбагына 
асылбагын!..

Анын минтип тил тийгизгени андан эзели каяша укпаган Бек-
турдун жанын оготєтєн кашайтып жиберди. 

– Ики ата-а, атачылын мунун, намыскєйлїгїн дегеле...– ал 
эми катынына болбой жулкуна кетти:– Ата-бабаўдын с-сенин!.. 
Сенейип кал дейт тура! Сенейгенди азыр сага кєрсєтєйїн!..

– Єзїў баштабадыўбы, атамды...



156 Айдарбек САРМАНБЕТОВ

– Сен дегенин кара мунун, бешигимди терметип жїргєнсїп... 
Котур болуп єлїп каларыўда мен жууп-тазалап, тоюнтуп аман 
алып калдым эле го, ыя, согуш кезинде? Алдыкы катыныўа ко-
юмду союп, никеўди да мен кыйдырбадым беле, ыя, чычкак ула-
гыў жок кезде... Эсиўе жара чыгып, кєзїўдї май басып калган 
экен, эми! Самтыр...

Ызы-чуу кайра башталды. Эки эркек бири-биринин сєзїн 
укпай кыйкырышып, небак кєздєрї єтїп кетишкен ата-жотосуна 
чейин тил тийгизип, кєрїнєн козгоп жиберишти. Ушул чеки иш 
болду. Мындайда кайсыл кыргыз баласы чыдап турмак! Кошуна 
ага-ини да колу жетсе бири-бирин баса калышчудай улунуп-жу-
лунушуп, ортодо аялдары айгайлай аларды артка сїйрєп... Кы-
зый-кызый кыздын койнуна кирет болуп сєздєн сєз чыгып, чатак 
такыр ырбап кетти. Эл чогула берди...

Демейде тил кайырбай момураган Акмат агасына: 
– Тойдум ошол багыўа, єзїўє гроб жасап алгын, эн-неўди...– 

деп, бети ачылса, Бектур:
– Гуроп-муробуўду алдыкы абжеп аялыўа жасап бергин! Ал, 

бак башымдан садага!.. неўдурайын...– деп, ачуудан оозуна ээ 
боло албай «кантужини» кармап калды. Мурда келини болумуш 
этип, андан тартынып жїргєн Акматтын аялы да:

– И-ий, єлїк-тиригиўди кєрєйїн, чирик шыргыйдай солдой-
гон... башыўа гана отура калайын десе... Абжептик кылганымды 
сен кєрїп койдуў беле?!.– деп, уят-сыйыттан караманча кетти. 
Кой-койгула деген эле токтоо Бектурдун байбичеси болду. Ал, 
кайым айтышка аралашып, кїйєєсїнє болушту дегиче эркек-
тердин мушташып, аялдардын чачташмагы турулуу болчу. Ачуу 
эмнени гана кылбайт.

Кыйкырык-чууну угуп жете келишкен кошуналар, кєчєдє 
баратып кайрыла калгандар болуп ончакты аял-эркек чогулуп 
калышты короого. Алгач, оозунан ак ит кирип, кара ит чыгып 
айгайлашкан ага-инилерди жандай келип, кой-ай демиш эткен 
менен ачуу сєздєр алардын да бїйїрїн козгоп, ар кими єз жакын-
санаганына тартып, баары ажылдап жатышты. 

– Ой, Зукеш, эмине болуп кетти? Кой эми...
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– А-ми-ий, бетим, кантип оозу барды?..– деген Зууранын ниет-
тештери аны коштой чаап, Бектурга атырылып атака коюшту.

– С-сакалыў єрттєўгїр...
– Абжип болуп калыптырбызбы ыя?!.
– Ой, эже, эриўизди кой дебейсизби...
Кимисин тыярын билбей калдыбы, же бараткан иши эсине 

тїштїбї чатакты баса албасын сезген Токтомамбет аксакал кам-
чысын катуу шилтей сооруга чаап, атын бастырып узай берди. 

– Эй, Акмат, агаўды аттаганыў эмне? Мындан башка кайсыл 
жарыткан жакыныў бар ыя, сенин?

– Неўдурайын, дыў кулак! Жап оозуўду, болбосо...
– Анан Бектурдун кылганы жєнбї? Кой дебейсиўерби аны...
– Тур нары!..
– Эмне тїртєсїў?!
– ... тїп жагын алба, чирик болот...– деп, кыйыла элек бакты 

бєлїштїрїп, кеўеш бергендер да чыкты.
– Ооба, тїбїн жарганга сенин алыў жетпейт, Акмат кичїї 

эмеспи...
– Ой, абайлап кыйбаса тетири жыгылып їйдї басып калса не 

болот...
– Кран менен їстїнєн кєтєрїп туруш керек болчу...
– Кызыталак!..
– С-солдойгон суволуч, баягыда короосуна кирип кеткен ко-

зумдун шыйрагын сындыра чапкан болчу! Эсиўдеби ошол?!.– бу, 
Бектурдан эки їй алыс кошунасы Качкын болчу. Єткєн ызасы 
эсине тїшє калып, учурдан пайдаланып Бектурду демите ичтеги-
син эми айтып алды.

Аны наркы, ийри Акмат коштоп кетти:
– Былтыр суу талашып, баламдын кетменин жулуп алып ошо 

бойдон бербей койгон... Апкел! 
Кєпчїлїк жоон топ чогулуп кетти. Бектур менен кошунасы-

нын кошуналары, атургай тээ эле кєчєнїн четиндеги Аманай ме-
нен Бейшебай экєє да короздордой чеке тирештирип калышып-
тыр:

– ... эмне кылып аласыў ыя?! Жеп жибересиўби?..
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– Тєлєп бергиле Акмат экєєў ошол эшегимди!..
Кєрсє, мындан беш-алты жыл мурда Акмат айдоолорго ка-

роолчу болгондо жоголгон алдагачанкы эшегин Аманай да эми 
эстеп, ич кїптїсїн чыгарып жаткан тура. Ошондо Акмат менен 
Бейшебай эле сатып жиберди, ал каўгыган эшекти деген сєз чык-
кан, айыл-апада. Экєє мектепте чогуу окушкан, ымаласы ысык 
катыштардан болчу. Мындайда баары эске тїшєт эмеспи.

Бара-бара эки жаатка бєлїнгєн аял-эркектер эки-їчтєн бо-
луп алып айтышып, жакалашып, кой-айлашып тїрткїлєшє 
баштады. Бирин-бири укпайт. Ар кимисинин кєкєйїндє кєў 
болуп калган ич кїптїлєрї эми эске тїшїп, териштирип жа-
тышты. Чатактын чыккан башы болгон куу терек баарынын 
эсинен чык ты. Атїгїл, Бектур менен Асан да унутулуп, четте 
калышты. Атамзамандагы арман-доолор айтылып ажы-кыжы, 
ызы-чуу... Чырды басайын деген деле эч ким жок. Чыкса да ку-
рулай убара болмок. Арачага алты таяк болуп, тєєбастыда ка-
лары бышык эле. Эч кими укпайт да болучу. Келген эле киши да-
роо эки тараптын бирине кошулуп кетип, кыйкырышып жатты. 
Кан тартат да. Бїт айыл бири-бирине жээн, таяке, бєлє, теўтуш 
дегендей... Алыс эч ким жок. Ошентип, тїш оой башталган ча-
так, каш карайганча токтободу. Мал-жан, бала-їйлєрї баары-
нын эсинен чыкты. Уйлары мєєрєп, койлорунун маарагандары 
кулакка кирбей калды. Куру сєздєн тажап кетиштиби, баштары 
айланып же кандары эми кызыдыбы аял-аял, эркек-эркек болуп 
жулмалашканга єтїштї. Ошо маалда:

– Ой, кудай аткырлар десе, болбодубу, эми! Дагы эле басыла 
элексиўерби?!.– деген Токтомамбет аксакалдын єктєм їнї капыс 
чыкпаганда дагы эмне болуп, чатактын соўу качан, не менен бїт-
мєгї белгисиз эле. Ал, жана бараткан ишине небак эле барып, 
бїтїрїп, эми їйїнє кайтып келаткан болучу. Анын бу арадан ка-
чан, кантип кеткенин эч ким элес албай калган.– А сага эмне жок, 
жаман!.. Бас їйгє!– деп, кєрє салган кемшийген кемпирине кам-
чы їйїрїмїш этти эле тиги эрин жалтаў карап алып шїмїрєўдєй 
жолго тїштї.– Жетишпей жаткансып жетип келгенин карасаў 
мунун!..
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 Бир кезде биргадир эмес беле, кайратынан кайта элек Ток-
томамбет буйра бакылдады. Андан баары айбыгыша турган, 
саалга элейе токтоп калышты. Болбосо бу кєрїнїштєрї менен 
каны кызып алган немелер бирдин ичинен чыгышмак. Бери де-
генде биринин чекесин бири айырып, аялдар тытышмак... Бети 
ачылып алган Акмат агасы менен жанараакта мушташмак да 
болгон, сес кєрсєтє эки-їч ирет Бектурга кол сермеп жиберсе бо-
лобу! Дагы жакшы, алары алыстан шилтенип, аялдардын артка 
жулка тарткандарынан улам мушу бетке жетпей калды. Тийсе 
тиш сынып, кєз канап – кан чыгып... жаатташып, ит эле болуш-
мак. Акматтан мындайды ким кїтїптїр! «Жооштон жоон чыгат» 
деген сєз тегин айтылган эмес тура. 

– Ак, Кудай аткырлар десе! Жетишет эми, эсиўер барда эте-
гиўерди жапкыла! Эркеги катын, катыны айбан болуп...– деп, 
Токтомамбет топурап тургандарды жактырбай, сыдыра карап 
кажына кетти. Ошондо гана ачууга алдырып койгондору эси-
не жете калдыбы, непада кєптєн берки желдери чыга тїштїбї, 
баа рынын жаагы жап боло соолуга калышты.– Куураган бир 
бак їчїн тууган-урук, уят-сыйыттан кетип... – ал, тигилердин 
илгерки доолорун кубалоого єтїшкєнїн укпаган неме, дагы эле 
дарактын чатагы басыла элек тура деп ойлоп жаткан болчу,– 
Эмне, ал бак ажалыўарга аралжы болуп бермек беле... ал эмес 
жыйган-тергениўердин баары калат, бир кїнї. Кєрїўєргє ала 
жатмак белеўер? Артыўарда эле эзели кеткис жаман кеп-сєз ка-
лат: ага- ини, тууган-урук бир куурай їчїн ит болушкан деген. Ба-
ла-чака, укум-тукумуўарга чейин жер карап калбайбы, шерменде 
болуп, катыгїн! Токтоткула! Эл укпасын, чї!– деген Токтомам-
бет атын моюнга бир чаап, боорго темине, коркок-билиш желе 
басып бараткан кемпиринин артынан желдирип жєнєй берди.– 
Тарагыла! Жалдырабай... кудай аткырлар десе!

Жанатан оозунан ак ит кирип, кара ит чыгып жаткандардын 
бири да калп болсо да сый катары аксакал менен кош айтышкан-
га жараган жок. Ызы-чуу, жакалашуудан элирип алган немелер 
али демин басып, эстерин жыя албай деўгиреп турушту. Эч кими-
си ордунан жылбады. 
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– Эк, кетчи нары, акылдуусунбай...– кимдир бирєє кїўк этти. 
Ызырынганына караганда Токтомамбетте кайсыл бир єчї болсо 
керек анын. Бетине айта албаган менен артынан болсо да ызасын 
чыгарып алганына каниет кылып алды кєрїнєт. 

Соодасы бїтпєй калган сарттай кыйылып, араздашкандар-
дын эч биринин кеткилери келбей турду. Жан тартып келишкен 
жакындарын таарынтып алчудан бетер Бектур менен Акмат да 
аларды таштап кете албай турушту. Кеткенин качты, бети чы-
дабай кетти да деп айтышары турган иш. Таркабай турушкан-
дарынын жєнї ошол, куру намыс болчу, ичтен тынышып. Акса-
калдын акыл сєзї болсо кулактарына кирбей, жел менен талаага 
кетти. Анткени, алардын мээсине акыл їчїн жол небак жабылып, 
ушак, чалчык сєздєргє бош кумгандын оозундай дайыма аўка-
йып ачык болчу... 

Алар ошентип кїўкї-мыўкы болуп турушканда кєчєдєн 
ат їстїндє улам бир жагына ыргала ооп келаткан Таштан 
кєрїндї. Ал ылжыган мас болучу. Кєзї-мээси тумандап, кай-
да баратканын, эмне кылып жїргєнїн билбейт. Алдындагы 
аты кєнгєн жолу менен ээсинин ооган жагына ооп, жыкпай, 
їйїнє эптеп алып бараткан. Эки кїн мурда саткан торпо-
гунун кечээги жуумайдан калган акчасын тели-теўтуштары 
менен дїкєндє эртеден бери кєўтєрїп бїтїп, оозу куру кал-
ганына кыжынып, Таштандын кучунашы кармап келаткан 
болучу. Ал, Бектурдун короосунда топурап турушкан топ ки-
шилерди кєрє сала:

– М-м, ыўк,– эте ыктытып алды да, элдин эмнеге чогу-
луп алганын тїшїнє албай, артка чалкалап, текши мээлей 
тиктеп алды. Кудум койчу кезинде жєє туман арасынан кой 
издегендей канчалык жїлжїйгєн менен мээ-кєзї туман ал 
кимдин кимдигин айырып кєрє алган жок.– Э-эм-не бол-
гон ыя? Є-єлгєндєн с-сообу, б-булар?– Анан эле ага кото-
лошкон элдин арасынан бирєєгє аўкылдап жаткан катыны 
кєзїнє урунду. Ага да бирєє кыйкырып, жулмалап жаткан-
дай. Таштандын каны башына тепти! Эркектана эмеспи, ка-
тынын кыйбай кетти. 
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– Чї!– деди ал атын катуу теминип. Боорго капысынан кадала 
тийген оор согончоктон чочуп кеткен аты атырылып, жанатан 
котолоп турушкан кєпчїлїктї урдура короого кирип келди.

– Эй, энеў-дур-райындар! Эм-мне, к-катыныма ас-сылып...ыя, 
с-силер?!– Таштан туш келген эле кишилердин ким экенин ай-
рып билбей, оўду-солду камчысын шилтеп кирди.– Ме, ме, сага! 
Є-єй, м-менин к-ка-тынымда эм-мне є-єчїўєр б-бар, ыя?! Ч-чо-
гулуп алыш-шып... 

Камчы тийген-тийбеген эркек-катындар какыйлашып, кыр-
гый тийген тооктордой чуру-чуу тїшїп туш-тушка чачырады. 

– Коку-уй!
– Жеди! 
– Ой, бу Чоў жинди дагы ылжып алган тура!..
– А-а!..
Таштанга кол кайырган эч ким болбоду. Жанагыл баатыр-

сынып жаткан эркектер жан тартып келишкен катындарына 
да карап койбой єз башын ала качып короо-короолорго жите 
качышты. Бу, «Чоў жинди» аташкан Таштанга эч ким теў келмек 
эмес. Андай «баатыр» азырынча айылда жок. Мас болгондо ал 
атасын да тааныбай, єзї єлїп да, єзгєнї єлтїрїп салуудан кайт-
пай калчу. Азыр да ал атынын башын туш келди жулка буруп, 
бет келгендин баарын кызыл камчыга ала берди. Анын кєк жин-
ди сырын жакшы билген катыны небак эле качып жоголгон. Кал-
ган катындар болсо камчы жегени ачуу чаўырып, аман калганы 
башын калкалай катып жакынкы їй-їйлєргє безип жоголушту. 
Он акылдууга бир акмак теўата деген ушул бейм. Кєчє бир паста 
жым-жым болду. Жаўжалдуу бак да, бакталаш да баарынын эси-
нен бир паста ыргып кетти. Бектур менен Акмат да аялдарынан 
мурда їйлєрїнє житип жоголушкан. Чоў жиндиге теў келмек 
кайдан, аларга. «Багыў менен жерге кир!..»



162 Айдарбек САРМАНБЕТОВ

КАРА ШАРШЕМБИ

Бул жолу да мурдагыларынан эч айырмасыз, кадимки жазгы 
таўдардын бири ак мєўгїлїї, алп тоолордун артынан шашылбай 
агарып, атып келатты. Анын бїгїнкїсї єзгєчє, тарыхий болорун 
ким билиптир?! Эч ким  кїтїп, боолгогон эмес. 

Кїнчыгыш, дегеле тєбєдєгї асман чылк бозоруп, чаўдуу. Ак 
жаан жїрчїдєй аба ным тартып суз, ичиркенткен муздак. Кїн 
кєрїнбєй, боз туман артынан кїўїрт жылтырайт, табы жок. 
Улуу табият алда нени сезип жаткандай коогалуу баштанды... 
беш жыл мурдагы март айындагы ак їйдєн Акаев качкан кїн-
дєй... 

Бїгїн, кылымдарды карыткан кыргыз калкынын кезектеги 
шаршемби кїнї. Баш калаа талыкшый, уйкусунан чукуранып 
ойгонуп келатты... Алда кандай болор экен?..

Єлкє президенти аталган Закиржон уйкусунан катуу чочуп 
ойгонду. Жїрєгї опколжуйт. Капырай, тїшкє не гана кирбейт! 
Дырдай жылаўач бала кези экен. Їстїндє їйїрїп салар кийими 
жок. Ээн талаада жалгыз жатат. Ата-энесинин, демейде топу-
раган жакындарынын бири да жок, кайда жоголуп кетишкени 
белгисиз. Балким о дїйнє салышкандыр, же тїгєл качып кетиш-
кендир, баласынын жалгыздыгын, мусапырлыгы менен кордугун 
кєрбєйлї дешип. Суук, Асманда кїн да жок, чаўгылт. Анан эле 
кайдан-жайдандыр калдайган алпкаракуш башына конду. Тум-
шугу албарс кылычтай, кєздєрїнєн от жанат. Чындык сымал 
качырбас, алгыр. Андан катуу коркконунан баа деп бакыра да 
албайт, ага да алы келбейт. Капыстан алпкаракуш как тєшїнєн 
жїрєгїн суура чокумак болгондо Закиржондун жаны оозуна 
тыгыла тїшїп кєзїн чылк жуумп жиберди. Бирок ал кїткєн-
дєй болгон жок. Кыйлага коркуп, жанынан тїўїлє кїтсє дагы 
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кылыч тумшук кєкїрєгїнє сайылбады. Бир кезде кєзїн акырын 
ачса алпкаракуш маўдайында заарлуу кєздєрїн кадай тиктеп ту-
руптур! Закиржондун їрєйї учуп, ыргып тура калып бет келди 
качып жєнєдї. Эсине келсе азыркы, алтымыштан ашып калган 
курагы экен. Тобо! Бирок дырдай жылаўач. Їстїндє їйрїп салар 
чїпїрєк жок, колу да куру. Алпкаракуштан жанталаша артын 
карабай качып баратып ойгонуп кетти. Бу неси? Тїш – алдын ала 
айтылган аян болот дешчї эле...

 Уйкусу суу бїрккєндєй качып, коогалуу ойлордон арылмак-
ка тєшєгїнєн тура жєнєдї.  Кечээ кечки узак їлпєттєнбї, башы 
зыўгырап, кєзї караўгылап кетти. Жаш аялы анын ашаткы жы-
тынан качса керек, нары карап тумчуланып жатыптыр. Кечинде-
ги їлпєттє бир тїнгє жалдап алган чїрєктєй кыздарыў да, муну-
су да ал їчїн баары бир. Эч айырмасы жок. 

Кеўгиресе да башына ушундай балакеттїї селсаяк ойлор келе 
берди. Минтип, тїтїндєй тїгєнгїс сарысанаа тарткандан кєрє 
эрте болсо да ишиме барганым жакшы эмеспи алаксып, деди ал. 
Башын да жазып алат. Анын ушутапта кєзїнєн учуп, жалгыз 
гана самаганы ошол – мєлтїлдєгєн жїз грамм болчу. 

Эсен адаттагысындай бїгїн да ишине эртелеп турду. Мын-
дайда анын ыкшоолугу суу бїрккєндєй їркїп, кєздєрї дароо 
умачтай ачылат. Анткени, їй-бїлємдї бїгїн кантип багам, кант-
кенде жашоосун жакшыртам деген санаасы кїч. Анїстїнє беш-
он мїнєт иштен кечикти дегиче бїттї, шефинин кєзїнїн чаары 
чыгып, бирпаста эле бузулуп калат. Анан ал айыбы їчїн кий-
ин, саресеп салып туруп айлыгынан сєзсїз кесип коет. Эгерим  
унутпайт. Анысын алдын ала: чет єлкєлєрдє ушундай, кааласаў 
иште... деп коет. Каалабай кайдан иш издемек эле?! Табылба-
стыгын билгенден улам ушинтип кордукка баш ийип жїрбєйбї. 
Ал эми анын сагызгандай сактыгын айтпа! Фирмадагы элїїгє 
жакын кишилерди бири-бирине аўдытып койгон деген имиш 
да чын болсо керек, кылт эткендин баарын билип алат. Тим эле 
жаныўда кєлєкєдєй ээрчип жїргєндєй. Дегиўкиси жетекчилер-
дин кєбї эле ошондой кыйды дечи, бирок бул алардын ичинен 
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жеткен куусу, анан єзїмчїлї. Ар бир ыўгайы келген кыпындай 
кемтикти текке кетирбей эбин таап жазалап, акчасына аябай са-
раў. Эптеп эле эки сом болсо да єзїнє єєнєп  алууну ойлоп ту-
рат, эзели эч кимге бергиси жок. Ошону їчїн аны баары жакты-
рбайт. Албетте, ичтеринен. Ачык айтып эле кєрїшсїнчї, ошол 
замат иштен айдалат! Андайлар аз да болсо болгон. Андан кєрє 
тилди тартып, кылыкты чатка ката жїргєн оў. Бу, менчик ишка-
на дегениў ошондой, кожоюндун кєзї менен теў тегеретет тура. 
Кол алдындагы кызматкер – кулдан айырмасыз. Анан о, жыйыр-
ма биринчи кылымда жашап жатабыз, эгеменбиз, цивилизация 
укмуштуудай єсїп, демократия гїлдєп жатат деп опурулуп, тєш 
какканыбызды кантесиў! Чокуў, сага! Кожоюн деген кудайдай 
эле, закон-пакондоруўду уруп ойнобойт. Албетте, ал закондор 
иштебесе, аткарууну бийлик катуу кєзємєлгє албаса.

Ушундай ууру ойлор сезимин бир чаўдатып єткєндєн улам 
«эк, кудай алсын ошону, мага иш берип, айлык тєлєп турса бол-
ду» деп Эсен ичинен єзїн жубатып, куру чайын шашыла ичип 
сыртка чыкты. Таўкы асман буурулдана чаўдап, майда жамгыр 
муздак дыбырап турган экен. Дегиўкиси, быйыл жай кечикти, 
апрель айынын бир жумасы єткєнїнє карабай кїн жарытып 
ачылбай койду. Кїнїгє эле жаан.

Чєнтєк телефонун унутуп калган экен, эстей коюп дарба-
задан кайра їйїнє кайрылды. Аялы, балдары жерге салынган 
«коммунизмдин тєшєгїндє» кыдырата тизилип дымырап уктап 
жатышат. Бейгам. Улуу уулу он їчтє, барган сайын бою чыгып, 
баскан-турганына чейин єзїнє окшошуп барат. Анын мурдун 
борбойтуп бейкапар уктап жатканын кєрїп ичи элжиреп, єзїнїн 
єспїрїм кезин эстеп кетти. Саамга токтоло калып кєз толтура 
уулун карап алды. Аман болсун! Эки кызы али кичине, энеси-
не мышыктай ыктап жатышат. Беш жандын бир бєлмєдє ты-
гылышып жатканына кейип алды. Ар бир баласына єз-єзїнчє 
бєлмєлїї їйї болсо кана? Ага качан жетери да белгисиз, жер 
жок, акча эзели артпайт. Бу, орус кемпирдин бир бєлмє жер кеп-
есин узун-туурасы он метр жери менен эптеп, бир жылдай со зуп, 
бєлїп-жарып тєлєп жїрїп сатып алганына он жылдай болду. 
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Кєрїнгєнгє жалдырап, кайырчыдай карыздаганын айтпа! Дагы 
жакшы, анда аялы экєє иштечї эле, тун уулун айылдагы энеси 
багып. Антпесе ушул кезге чейин батирлеп кєчїп-конуп жїрїш-
мєк экен. О, ал азапты айта кєрбє! Кєрїнгєндїн кєзїн карап, 
сєзї мокоп, кїнї-тїнї кысынып, балдары эркин басып, ойной 
албай... Ошондон ушу кезге чейин же жерге жетпей, же акчага 
жарыбай келет.

Эсен єйдєкї Тєкєлдєштєгї їйїнєн демейдеги тєтє жолу ме-
нен Алматы кєчєсїнє чыкканда эле  топураган кишилерди алыс-
тан кєрдї. Ошондо гана анын эсине кечээки ар кимден уккан 
«оппозиция таў эрте Атамбаевдин «Форумуна» чогулат экен» де-
ген кеп тїштї. Бийлик борбордук аянтта митинг єткєрїїгє урук-
сат бербей койгон. Бирок мынчалык кєп эл чогулат деп ишенген 
эмес. Кийинки эки-їч жылдан бери кєпчїлїк адамдар митинг, 
пикеттерден жадагансып, же тыўыраак, дили, «колу» таза лидер 
чыкпай, їмїттєрїн актабагандан улам оппозицияны ээрчибей, 
тажап калгансыган. Бийлик да алардын ашмалтайын чыгара жа-
мандап... Эки жарым жыл мурдагы ноябрь митингинде кєпчїлїк 
катуу чыгып, Текебаев, Атамбаев, Бабанов, Сариевди катуу кол-
дошкон. Бийлик аларды тїтїн менен атып, «Бакиев – политиче-
ский труп!» деп айкырган Атамбаевге премьер-министрликти, 
митингдин тамадасы аталган Эшимкановго КТРди, штаб башчы 
Каттани-Суванбековго Нарын губернаторлугун, кыркка чыга 
электигине карабай Бабановго вице премьерликти, дагы-дагыла-
рына єкмєттєн їлкєн кызмат берип, калгандарын кысып койду 
эле бїттї, Байсалов батышка, Байболов Казакстанга, Жээнбе-
кову Германияга... качып, Жекшенкулов менен Исаковду балда-
ры киши атты, жеп-ичти деген айып менен абакка камап салган 
соў  оппозиция дым-дым болуп калышкан. Эми мына, Бакиев 
бир да убадасын аткарбай, тескерисинче мурдагы президенттин 
он беш жылда жасаган жамандыктарын беш жылга жеткирбей 
жети эсе ашыра жасап, эл кысталып, азыркы да, келечек да тур-
мушунан єксїтїп, баарынан жаманы – алгы їмїт-тилектеринен 
ажыратып салды. Аны Эсен єз турмушунан билет. Алган алты 
миў сом айлыгынын миўден ашыгын ай сайын светке тєлєйт, 
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антпесе дароо кесип кетишет. Аны кайра жасатуу да акча. Бы-
йыл январь айынан тартып анын эки эсеге кымбаттаганы катуу 
кыйноого салып койду. Дагы миўи баласынын мектебине, улуу 
кызынын бала бакчасына, майда кийим-кечелерине, таштанды 
акысына кеткенде эле калганы тамак-ашка єп-чап калат. Ала-
ры да кымбаттап кетти. Тууган-урук, жолдош-жоролордун жак-
шылык-жамандыктарына катыша албай элден четтеп калганы 
да ошол, акчанын айынан. Їй-жайды оўдогонго эмес, тыўдап 
кийимге жетпей калышты. Баарынан да кышкыга отун, кємїр 
алууну эстегенде Эсендин деми єлє тїшєт. Накта азап ошол. 
Бери дегенде он миў сом – очойгон акча! Жаз-кїз бою дилин 
курттай жеген санаа ошол. Эптеп ай сайын балдарынын оозунан, 
кийим-кечесинен миў сомдон єєнєп, чогултуп, єп-чап отун алы-
шат. Аялы болсо їйдє, бирге, бешке чыга элек кыздары менен. 
Эптеп, эшиги алдына камок ачышты эле ага лицензия ал, салык 
тєлє, ай сайын отчет бер, «шаар иштерине кошумча кош» деп жа-
тышып иштетпей коюшту. Нечен убара менен тапкан азыноолак 
акчасын тоноп алган кудум эле каракчылардай. Айрыкча «шаар 
иштерине» деп эки айдын биринде чогултканыны тїшїнїксїз. 
Ал акчаларды райондун акиминин, мэрдин туулган кїндєрїнє, 
кыз-балдарынын тойлоруна, дагы ушул сыяктуу «жакшылыктар-
га» берет дешет. Алар болсо чогултуп алып чоў їлїшїн «єйдє 
жакка» беришет дейт. Мына, коррупция, паракорлук деген ушул 
эмей эмне? Анан дагы коррупция деген ажыдаар менен жан ая-
бастан кармашып жатабыз, аны курутуп, соолтобуз дешет. 
Єзїлєрї нака коррупционерлер! Єкмєт камокко бир тыйындык 
товар, же акча берип койбосо эмнеге салык алышат? Жок дегенде 
азы раак алышса боло. Эсен ушуну тїк тїшїнє албайт. Эгер ка-
мокту салганга колдоо кєрсєтїп, акча же жер бєлїп берип, това-
рын ташышып койсо бир жєн. Чырпык башын сындырбай туруп 
чыўырта акча жулуп алышат. Бу кайсыл кудайга жатат? Ишинен 
бир кїнї айдалса бїттї, ачкадан єлїп, їй-бїлєсї менен тилемчи-
ге айланышат. Єкмєт карап да койбойт ошондо. Бийликтегилер 
болсо эл байлыгын талап тоноо, єз кишилерин тегерегине чогул-
туу, папкесин сактап калуу менен алек, элди ойлогону жок. Куру 
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убада, баш айлантмай кептери эле. Эртеўки турмуш кандай бо-
лот, белгисиз. Алгы їмїт да жок.

Жумушсуздар, алда кандай болуп кетер экен деп кызыгып 
келген бекерпоздор, атайылап  кємїскє убадалашкан СДПчы-
лар, «Ата-мекенчилер», кай бир ак шумкарчылар, бирин-экин-
деген тыўчы чекисттер менен «гражданча» кийинип, кой тери-
син жамынган милийсалар, тегерек-четтен келишкен ишенчээк, 
бейпай айылдыктар їч-тєрттєн, он-жыйырмадан болуп  ар та-
раптан агылып «Форум» алдына чогулуп жатышты. Дээрлик 
кєбї жаштар. Баары чоочун, арасынан бир да Эсендин таанышы 
кєрїнгєн жок. 7-апрелде оппозиция элдик курултай єткєрєт 
экен, президент Бакиевдин баласы Максимдин каны бєлєктї-
гїнєн кыргыз элине душман жасабас караниеттиктерди жаса-
ганы, «башбакандын» инилери андан кем калышпай їкаларына 
эрегишип, эр єлтїрїїгє чейин барып жаткандары, дагы кєп-кєп 
ашынып кетїїлєрї їчїн атасы ачып берген экономиканы єнїк-
тїрїї департаментинин директорлугунан Максимди, бири айыл 
єкмєт башчысы болуп туруп иш жїзїндє эки облустун «автори-
тети», экинчиси акасынын жансакчыларынын башчылыгынан 
сырткары бїтїндєй єлкєнїн жанчактысына айланып тїмєн-
дєгєн кыўыр иштердин тїйїнїн кармаган «кара кагандыктан»    
кетирїїнї талап кылып, эгер аны орундабаса Бакиевдин єзїнїн 
отставкага кетїїсїнє катуу мажбурлайт экен деген кїдїк сєздєр 
соўку кездери кїчєп кеткен болчу. Бир жылдан бери эле оппо-
зиция ана чыгат, мына кєтєрїлєт деп келип мына, жаз да келди. 
«Эми башталган окшойт... ай, ким билет...» деген Эсен элди ара-
лап баратып: 

– Кечинде Атамбаев менен Текебаевди СНБнын СИЗОсуна 
камап салышыптыр...  – Атамбаевдин їйїн жїздєй спецназчылар 
штурмовайт кылышыптыр... 

– Ємїркуловду да камаптыр...
– Эртеў менен эле Москвадан келип тїшкєн Сариевди «Ма-

нас» аэропортунан СыНБычылар кармап кетишиптир... 
– Бийликтин бул эмнеси, тыўдардын баарын эле ушинтип жок 

кыла беришеби?
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– Ал, лидерлерди камабаш керек эле. Катуу жаўылышыптыр. 
Жыландын куйругун басып алышкан турбайбы...

– Эми эл анык кєтєрїлєт...– деген кїдїў-кїдїк сєздєрдї угуп 
жатты. 

Ал, кїнїгє ушул, Алматы кєчєсї менен тємєн, жєє эле ишине 
тїшїп барат. Акчага да їнєм, ден соолугуна да пайда. 

Кєпчїлїктїн арасынан кєзгє уруна бербеген орто бойлуу, 
сары жїздїї Эсен темир жолдун кєпїрєсїнїн алдынан єтїп 
баратып артына кызыгып кылчайганда эл миўге чукулдап кал-
гандай кєп кєрїндї. Дагы бараткандардын аягы жок.  «Эмне 
болушар экен? Бакиев, анын ини-балдары бийликти оўой менен 
бере коюшпайт. Элге курал колдонгондон кайра тартышпайт. 
Кан чыгып кетпегей эле...» деген кооптуу кептердин айтылып 
келатканына кєп болду. Кїч кызматтарын да парламенттеги ак-
жолчу-аткошчу депутаттарынын колдоосу менен колуна алып 
алган. Солдаттарды єз элинин толкундоолоруна каршы пайда-
ланууга бир короо койдой єзї топтоп алган Жогорку Кеўештин 
уруксатын алып, Бай мыйзамга да жаздырган. Ошол кантип ку-
дайга жаксын?! Демократиясы ашынып кеткен эч бир єлкєдє да 
куралчан аскерлер менен элин тыйып, басуу деген жок. Аскерлер 
да элден чыккан, элдин эсебинен-казынасынан багылат. Анан 
элине бактырып алып кайра анын тєбєсїн каўдатуу кандай мо-
раль, не деген жосун?! 

«Мен ок атканды билемин, бийликти коргой аламын, кай бир-
лерчилеп єз элимен качып кетпеймин» деп ачык эле мактанбады 
беле, Бакиев, эл кєзїнчє, теледен. Ай, ушу, эл – тегин айтчу эмес 
эле... не болуп кетээр экен?» Баарынан да арай кєз – чарай эле 
менин балдарым, жакын-туугандарым бийликке аралашпайт де-
беди беле?!. Теўирден тескер чыкты го! 

Дегиўкиси Эсен бу, нааразы тарапты колдой турган. Єзї деле 
алардын бири эмеспи. Баш оорусу эле: канткенде адам сыўары 
кеўири їй-жайга жетип, баласы чоўойсо кантип жогорку билим 
берери, аны кайсыл акчага окутары, кыздарына кандай кесип бе-
рип, кантип эл катары турмушка узатары... Аларды ойлогондо 
амалы куруп, зааркана тїшєт. Єзї, аялы деле ошол, каражаттын 
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жоктугунан жогорку билим ала албай калышты. Атасын бил-
бейт, Эсен їч жашында эле їйдєн кетип калыптыр, ошол бой-
дон дайыны жок. Энеси эптеп иниси экєєнї чоўойткону менен 
тыўдап тирек боло албады. Тээ, отуз жылдай илгери эптеп чїр-
гєп алган эки кємїт їйдє азыргачейин кичїї баласы менен ай-
ылда єлбєстїн кїнїн кечирип келишет. Эсенден болсо аларга эч 
жардам жок. Єзїнє жетпей жатса балээнин жардамыбы?! Берей-
ин эле дейт... 

Эсен аскерден келгенден кийин жарым жылдай айылда каўгып 
бош жїрдї да иш табылбагандан кийин Бишкекке баса берген. 
Айдоо жерлерди менчиктештирїїдє їлїшкє деп тийген жерин 
энеси токсон эки, токсон їчїнчї жылдардагы тополоў – эконо-
микалык-саясый катуу кризис кезиндеги жутчулукта жарыбаган 
акчага эле сатып жиберген. Шаардан эптеп жолумду таап, турму-
шумду оўдоп кетермин деген їмїт баккан эле Эсен. Андай бол-
боду. Дагы жакшы, майда-чїйдє курулуштарда, базарларда жїк 
ташып жїрїп компьютерлик курстан эптеп окуй коюп менчик 
гезитке дизайнер болуп орношуп, єзї кызыгып жїрїп жакшы би-
лип алды. Ошонусу менен эптеп иш таап, жан багып келет. Бол-
босо ким билет, їй-бїлєсїн кантип бакмак. Кєрїнгєнгє малай 
катары жалданып, же базарларда тачке тїртїп жїрмєк беле. Эми 
минтип, їй-жай саткан фирмага орношуп алды. Аз акча болсо да 
таза, жеўил, эл катарында... Мамлекети жарды, башчылары баш-
карууга татыксыз болсо элинин шору турбайбы! Эл-журтту баш-
карыш їчїн журтбашылардын каны, дили таза, улуу адамдардын 
урпагы болуш керек тура. Эсен бул кепти элден кєп угуп жїрєт. 
Демек, чын. Эл – эч качан жаўылбайт.

* * *

– Єх-х!– деп ырахаттана жыргап алды Закиржон, хрусталь 
ыстакандагы аракты кулкунуна куюп жиберип.

Жолдуката, колоннанын баш-аягында улуп-уўшуп, кызыл-кєк 
жарыгын жаркылдатып жол бошоттурган МАИчилер канчалык 
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ашыкса да оозу кургап, башы сынып кете жаздаган. Їйїндє деле 
башын жазып алса болмок дечи, али жаш кызы менен уулунан 
уялбадыбы. Балдардын бакырайган таза кєздєрї жамандыкка 
жол бербейт. Аларды алдоо кыйын, кылмыш.   

Терезеден кєчєдєгї бирин-серин элге сереп салып келди. Ал, 
азыноолак акча менен майда-барат кєр тирликке жанталашкан 
байкуштар ким да, Закиржон ким. Букара менен Хан. Алардын 
ар биринин, керек болсо баарынын ємїрї менен тагдырын каа-
лагандай калчап коё алат. Алар кумурска, Закиржон алардын ку-
дайы. Ушундай єз ойлоруна корстон болуп койду.

Аўгыча катчы кызы эшик черте башбакты.
– Закиржон Салиич, Данияр Токолович менен Мурат Сїтали-

евич сизге шашылыш кирсек дейт.
– Анчалык єрттєнїп бараткан эмнелери бар экен? 
– Биле албадым... 
– Киргизе бер...– деп, атыр жыты буркурап, тал чыбыктай бу-

ралган кызга артынан сугун арта карады.
«Кєрїнїшїн кара, тим эле куурчактай суйкайымыш этип, 

кєргємїн сени...»
Мурунтугу жок єгїздєй адыраўдаган єкмєт башчы менен 

чала сомдолгон сокбилектей солдойгон коопсуздук катчысы 
кирип келишти. Ичкери чакыруусун кїтїштїбї же тартиптїї 
кєрїнєлї дештиби экєє теў жалтаў учурашып, босогодо бой 
тиреше катып калышты. «И, ошентип єз ордуўарды билип жїр-
гїлє. Їлпєттєшкєн менен силер ким да, мен киммин. Чымын 
чапкандай жалпайта чаап коёрумду дайыма унутпагыла» деп, 
Салижон ичинен маашырланды. Ошондон улам тигилерди жа-
нына чакырган жок.

– И, эмне болуп кетти?
Кєзкарама, айдакчы иттей элпек Данияр Токолович тамагын 

каракїчкє кырынымыш этип:
– Закиржон Сали-ич, кечээки сєз болгон «толпалар» «Фо-

румга» чогулуп жатышыптыр...– деп жїїнї бош їн салып, сєзїнїн 
аягын жута жїлжїк кєздєрїн коркокбилиш кыбыўдатып калды.

Жанындагысы казык жутуп алгансып какайып їн каткан жок.
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– И, анан, кечээ эле баарын жайлайбыз, талкалайбыз деп опу-
рулуп жатпадыўар беле? 

– Тїнї менен иштедик, Закиржон Сали-ич. Ажыдаардын жети 
башын теў кесип, лидерлерин тїгєл камап салдык. Эми толпаны 
спецназ менен кубалатып, алгач тїтїн менен, ага болбосо ... атып 
тымтыракайын чыгара таркатып салалы дейбиз. 

– Андай болсо мага эмнеге келдиўер? Же кєрїндїгїўєрдї бе-
рейинби?..

– Жо-о, макулдугуўузду алалы деп эле...
Закиржон тигилерди ата-бабаларынан мурастаган шишик 

кєздєрї менен олурая карап адатынча мытайымданды:
– Талпаны таркатуунун айла-амалын силер сунуш кылган-

сыўар, мен эмес. Калган тыўдарын снайперлер менен бирден те-
рип коёбуз, ошону менен иштери бїтєт дебедиўер беле? Демек, 
акыр-аягына дейре силер жооп бересиўер.– деп тигилердин єз 
сєзїн эскертип, эмне кылышарын да кыйытып койду.

Тигил экєє єздєрїнє бардык опурталдуу да, оор да жїк оода-
рылганын сезе коюп аргасыз жасакерлене какая тїшїштї.

– Анда аткаралык!
– Ыракым этсеўиз...
– Жєнєгїлє!

* * *

Эсен ишине келип компьютерин иштетип, жаўы жарнамалар-
дын тизмесин алып жасалгалай баштаганда эле бєлїм башчы ке-
лин шашыла кирип келди. Єўї кубарып, эмнедендир катуу кооп-
тонуп турганы даана байкалып турду.

– Бїгїн иш болбойт, компьютериўерди єчїргїлє да, їйїўєргє 
бара бергиле.– деди ал супсак, баарыга угуза,– Кожоюн айтты...

– Эмнеге, Айнагїл Калиевна?– Чепилдеген арык, сары Зина-
гїл адатынча озуна сурап жиберди.

– Митинг катуу кїчєп, ак їйдї алганы баратышыптыр. Болгу-
ла, бачым.– Бєлїм башчы карбаластап жакынкы їстєлдїн їстїн-
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дєгї кагаздарды шилей чогултуп кирди. Анын кербездене суй-
кайган, демейки чоюлган мїнєзїнєн дайын жок. Кожоюн экєє 
соо эмес дешет.

– А, мейли да, ак їй кайда, биз кайда...
– Сайрабай бол, Зина. Аларды таратканы барган спецназдын 

куралдарын митингичилер тартып алып, єздєрїн кубалап, ма-
шинесин єрттєп жиберишиптир дейт. Эки миў бешинчи жылда-
гыдай дїкєн-пїкєндєрдї талкалап, єрттєп жиберишсе эмне бо-
лот?..

Ошондо гана баарына тїшїнїктїї болду, алардын фирмасы 
«Народный» дїкєнї менен канатташ эмеспи. Беш жыл мурда-
гы тєўкєрїштє шаардагы кытайлыктардын «Мадина» базары, 
«Бета сторес», «Гоин» супермаркеттери, ага кошулуп «Народ-
ный» дїкєндєрїнїн бири да соо калбай талкаланып, тонолбоду 
беле. Ошол тополоўдуу кїн баарынын эсине тїшїп, кооптоно 
дїрбєп, сыртка шашыла жєнєштї. 

Чын эле эл Алматы кєчєсї менен эл ылдый агылып, Чїй 
проспектисинен батышка бурулуп, ак їй тарапка каптай жєнєп 
баратышкан экен. Терезелери талкаланган спецназдын кїрєў, 
темир чїмкємє машинесине жармашып, тєбєсїнє чыгып алыш-
кан жаштар Кыргызстандын кызыл желегин желге желбиретип 
кєтєрїп алышыптыр. Аарынын уюгундай уу-дуу. 

– Жїргїлє!..
– Ак їйгє!..
– Бакиев кетсин!
– «Їй-бїлє» жоголсун!
– Максим долой!
– Аянтка!
– Ким элим десе... биз менен жїргїлє!
– Кошулгула!
Їзїл-кесил кыйкырык, чакырыктар угулат. Кай бир жаш жи-

гиттердин колунда милийсалардын калдайган темир калканда-
ры, таяктары, алтургай автоматтар булактайт. Аны кєрїп Эсен-
дин жїрєгї болк этти. Элдин, єзгєчє, акыл-эси єрттєй кїйїп, али 
токтоло элек жаштардын колуна курал тийгени – єтє кооптуу. 
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«Эми бийликтегилерге кыйын болуп калган экен. Алар атса бу-
лар да атышат...– деген Эсен єз ойлорунан ичиркенип кетти.– 
Аман болушкай эле».

Жанагы «Форум» жактан коюу, кара тїтїн уюлгуп, акбоз ас-
манга буралып  жатыптыр. Їйїн, балдарын ойлой коюп жїрєгї 
опколжуй тїштї. Кантишти экен? Їйї «Форумга» жакын эмеспи. 
Тынч болгой эле. 

Эсен агылган элди утурлап, аларды аралай їйї тарапка ашык-
ты. Митингичилерге кошулуп ак їй тарапка да баргысы келди. 
Кєпчїлїктїн деми кїчтїї эле. Эмне болуп кетээр экен деген кы-
зыгуусу азгырып турган менен буттары єзїнєн єзї їйїн кєздєй 
алып жєнєдї. Балдарынан санаасы тынчыбай, бир кєрїп алып 
анан келмек болду. Тынч, бейгам  турмуш ушинтип бир заматта 
эле тополоў болуп калат турбайбы. 

«Мадинага» тушташ келип калганда аны бирєє колдон тар-
тып токтотту. Караса, кошуна теўтушу Жигер.

– Эй, сен кайда, жинигип? Элдин баары Бакиевди кулатканы 
баратса тетири кетип баратканыў кандай? Жїрї, биз менен. Же 
коркуп атасыўбы?– деди ал шайдоот.

– Їйдї карап коёюн дедим эле...– Эсен кєпчїлїктєн бєлїнїп 
калганына єзїн кїнєєлїї сезип, айыптуу унчукту.– Жаўы эле 
иштен чыктым...

– Їйїў нормальный эле, ал жакка эч ким жологон жок. Мен ке-
латпаймынбы. Жїргїн андан кєрєк, Ала-Тоо аянтына барабыз.– 
деген Жигер жооп кїтпєстєн эле аны чыканактан тарта ээрчитип 
жєнєдї.– Азыр барып бакиевдердин акесин таанытабыз! 

Элдин агымына, алардын кызып алган демине аралашкандан 
улам Эсендин да бара-бара деми кызый баштады. «Алда кандай 
болуп кетер экен?..» деген узун санаа анын кєўїлїн тынчытпады. 
«Бара кєрєрмїн...» 

– Элди эзген Бакиев кетсин!
– Ур-ра-а!..
– Чыккынчы!..
– ... а-аа!..
– ... кетсин!
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Кєпчїлїктїн ичинен улам бирєє кыйкырып коёт. Баягы кєзгє 
тааныш лидерлер эмес, катардагы эле жаштар. Кєпчїлїк дуу эте 
аларды колдоп кетет.

– Ырас кезикпедиўби, жалгыздап жаттым эле.– Жигер єзїнчє 
кубанып алды. Шайдоот. Мунун бир билгени бар. Кайдан-жай-
дандыр жаўылыктарды биринчи билип алат, шїмшїк.

Эки жагына элеўдей карап, алды-артына улам мойнун созуп 
жаткан Эсенге:

– Ой, бу элдин азы эле. Тиги, Горький-Советский кєчєлєрї 
менен кєбї ылдый, аянтка кетишти. Азыр кезигишебиз алар ме-
нен. Бол, тез бас.– деп демитти. Бу жолу да баарын билип алган 
тура!

Чын эле ак їйдїн алдындагы Ала-Тоо аянтында эл кєп экен. 
Тарых музейи, фонтандар жак да толуп кетиптир. Ак мармарга 
капталып, демейде заўкайган  єкмєт їйї бул ирет  карайгансып 
суз, жер тарткансып пас кєрїндї. Чарасына жашынып, башын 
катып алган ташбака сымал  жалпайып, кыбыр эткен кыймылы 
кєрїнбєйт.

– Жана Турсунбек Акун келип кетиптир. Кєкжелкесине эки 
коюп, сазайын окутуп коё беришиптир аны,– деди Жигер, ырса-
лаўдап.– Кєктєн тилеген омбудсмендигине жетип, андан алынып 
калбайын деп, Салиич сонун эле иштеп атат, ага мїмкїнчїлїк 
берели деп кылтыўдап жїрїп, колтугуна кирип алып... эми аны-
сынын азабын тартат да...

Экєє кыйлага эл аралай, тааныш-билиштери кєрїнє калабы 
деп наркы-терки басып жїрїштї. Жигер чєнтєк телефону менен 
улам бирєєлєргє чалып, чакырып жатты. Топ арасында анын 
теўтуштары да бар экен. Жайдаўдай учураша кетип жатты. Эсен-
дин єў-тааныштары да жїрїшєт. Шїдїўдєгєн дагы бир кєчєлєш 
таанышы Кубатты да їч-тєрт шериги менен жолуктурду. Шектїї 
жылмайып коёт,  оўбогур. Ал, 2005-жылы марттагы тєўкєрїштє 
кытайлардын Гоин супердїкєнїн тоноого катышып, бир топ ма-
рып алган. Кечкисин таксичилик кылчу. Ошол тїнї чаў соргуч, 
идиш-аяк, саат, кийим-кече, момпосуйларга чейин ташып келип, 
сатып, оўолду. Бу жолу да колума бир нерсе урунуп калабы деп 



ЖАНБЇДЄЄ 175

жїрсє керек. Ошондо аялы Эсенди кыйлага чейин жемелеген: эл 
алгандан эмнеге сен куру калдыў, оозуўду ачып эле жїрєсїў, ка-
рачы, тиги Кубатты деп. Бирєєнїн убалына калып, уурдап, то-
ноп да жан бакчу беле. Андайга Эсен жок, жолобойт. Абийири 
жол бербейт.

Улам дыбыраган жамгыр басылып, тез эле кїн асман ортолоп 
калды. Кєпчїлїк кимдир бирєєнї, же буйрукту кїтїп калгандай. 
Андай жол башчы кєрїнгєн жок. Сыягы камактан чыгарышкан 
эмес кєрїнєт. Кєпчїлїктїн бир тобу аларды чыгармакка СНБга 
кетишти деген. Ал тараптан да кээде ызгыган ышкырык, дуулаган 
чуу чыга калып жатты. Эмне болуп жатты экен? Эсен ал жакка бар-
гысы келгени менен бул жакты кыйып кете албады. Жигер да бир-
де кєрїнє калып, кайра жоголуп кетет. Аны менен адашып калбоо 
керек, мындай опур-топурда ишенимдїї караан болбосо жаман... 

Убакыт токтоп калгандай. Алда нени кїтїї... Жїрєк опкол-
жуйт. Кєпчїлїктїн да чыдамы кетип, гїрї-гїїсї кїчєй башта-
ды. Кайдандыр улам кыйкырык чыга калып жатты. Ал тарап-
ка баары элтейе карап калышат. Бирок, кєзгє толумдуу бирєє 
жок. Канткен менен бир маалда Эсендин санаасы тынбай їйїнє 
барып келсемби деп олку-солку боло баштады. Бирок, чечкин-
дїїлїк кылып кыя басып кете алган жок. Аянттагы алгачкы Ноо-
рузда парад кабыл алган чоўдор турчу борбордук трибунанын 
маўдайында «Асыл ой, ак сєз, адал иш» деп алтын жалатылып  
жазылган секиченин жанынан жылбай тура берди. Жигер аны 
ушул жерге издеп келип жаткан болучу. Алда не жамандык болуп 
кетчїдєй, кєўїлї уйгу-туйгу. Эл дагы эле туш тараптан агылып 
келип жатты. Аянт мелт-калт толуп калды. Аарынын уюгундай 
дуу-дуу... Бери жагы он миўдей го деп боолгоду. Кєп болсо кєп, 
бирок аз эмес эле. Топтошуп алгандардын сєзї улам кызуу.

– Максими Азияуниверсалбанкта айланткан арам акчаларын 
небак чыгарып кетиптир дейт...

– Россиянын Камбар-Ата эки ГЭСине берген кредитти да жеп 
алган турбайбы...

– «Кумтєр» баштаган алтын кендеринин баарын жїїт, чет эл-
дик досторуна бийлетип салбадыбы!
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– «Тїндїкэлектрону», «Кыргызтелекомду» он эсе арзан сат-
тырып...

– Єз кишилерине да...
– Анан эмне, экєєбїзгє бермек беле...
– Эми элге абаны сата баштабадыбы! Сотка менен сїй-

лєшкєнїбїз їчїн акча алганы ошо да!..
– Ой, тобо, десеў! Мындайды ким кєргєн?!.
– Аны айтасыў, кыргыздын байыркы байлыгы болгон Каркы-

ра єрєєнїн, Ысык-Кєлдєгї пансионаттарды да берип салбады-
бы, Бакиев...

– Їзєўгї-Куушту Акаев Кытайга бергенде кандай чуу чыкты 
эле, Каркыраны казактарга кармата бергенде талкан сугунуп ал-
гансып олтуруп бербедикпи...

– Элди кєтєрєлї деп баргандарды тїптїктєр жумуртка менен 
согуп... уят эле болушту...

– Алар баягы эле Садырбаев айткан ОБОНдор да... тїптїк-
тєрдїн жамандары, кєлдїктєр антмек эмес, аларды алыскы 
кєчєлєрдєн милийсалар тосуп єткєрбєй коюшпадыбы...

– Ошондой болгон...
– Ошол обончу катындар дагы да жїрїшєт... 
– Мындай, Кокон хандыгынын «экинчи сериясын» токтотуш 

керек!
– Аксыдагы атууга, ал боюнча «Тайфун» операциясына да Ба-

киев кол коюп берген. Премьер-министр болчу ошондо, Акаев 
командировкада жїргєн. Ошону їчїн ал сот да аягына чыкпай 
жатпайбы...

– Авиабазага деп америкалыктардан акча алып, аны кетирем 
деп кайра орустардан жеўил кредит, грант алдап алып... мындай 
эки жїздїї саясат жасабаш керек да...

– Кыргызстанды чет элге шерменде кылып бїттї!
– Айдаш керек аны!
– Балдары, инилери туйтунуп жатышат! Эл болсо итке минип 

калдык...
– Акжолчуларын кошо айдаш керек!
– Эй, эртеў балдарыбызга эмнени калтырып, эмине дейбиз?!.
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Нарында обладминистрация менен ички иштер башкармалы-
гын элдин басып алганы, Ысык-Кєлдє, Токмокто губернатор, 
акимдер иштерин єткєзїп берип, каршы болгондорун элдин ай-
дап чыгып жатышкандары кызуу кеп болуп жатты. Чєнтєк теле-
фондору бар эмеспи. Ар ким єз жеринен кабар алып жатышат да.

– Ошондойбу, о-оо!..
– Бїттї!
– Ой, алар антип жатышса, биз тура беребизби, ай караган те-

кедей болуп?..
Жети-Єгїздїн Кызыл-Суу айылында кишилер эшекти Ба-

киевдин сїрєтї тїшїрїлгєн килемге жаткырып, баладай кылып 
ороп, мазактаганы айтылып, ыкшый кїлїп  жатышты.

– Элдин таппаганы жок!
Аўгыча аянттын нары, батыш тарабы капыстан катуу дїр-

бєп калды. Кєпчїлїк ызы-чуу тїшїп таан тийген жєжєлєрдєй 
бери карай дїргїп кача беришти. Алардын сїрїнєн чочуган Эсен 
Тарых музейи тарапка жанындагылар менен єтє качты. Тапы-
раган кєпчїлїк Ала-Тоо кинотеатры тарапка сїрїлє качып єтє 
берди эле, алардын артынан калкандарын калдыратып, башына 
жумуру шлем, ок єткїс калыў кийимчен аскериби, милийсасыбы 
чылгый кара кийимчен немелер топурай кууп келишти. Анан эле 
алар туш тараптан таш бараўга кабылды. Качкан тараптан да, 
капталдарында жарданып турушкан  элдер да аларды таш менен 
жабырата уруп, кайра артына кубалап жєнєштї. Мєндїрдєй 
жааган таштар талуу жерине тийип, же карбаластай качкандан 
чалынып жыгылган формачандарды жаш балдар жабалактай 
тепкилеп, колундагы калкан, таяктарын тартып алып жатышты. 
Кєпчїлїгї єкмєт їйїнїн короосуна кире качты. Алардын ар-
тынан, имараттын алдында тизилип турган аскер, милийсаларга 
таштар ызгып, мєндїрдєй жаай баштады. Аўгычакты:

– Тах!
– Тах!..– эткен кургак тарсылдактар чыгып, аянтты кєк тїтїн 

чулгай баштады. Єкмєт їйїнїн алдында каз-катар тизилип тур-
гандардын куралдарынан улам кєк тїтїн бурк этип, элди аткы-
лап киришти. Ал, жаш чыгаруучу уу гранаталар болчу. Улам 
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бири буралган тїтїндїї куйругун чубалтып келип эл аралай 
тїшїп кирди. Алардан буркурап чыккан ачуу тїтїн тез эле аянтка 
жайы лып, тамакты  кычыштырып, кєздєн жаш куюлта ачышты-
ра баштады. Тарсылдаган мылтыктардын їнїнєн эл сестене 
тїштї. Алда кандай болуп кетет деген коога баарынын санаасын 
баскандай. Канткен менен пендечилик, адам жаны кыйын да. Ак 
їй жактан улам «тах!» эткен їнгє удаа кєк тїтїнїн чубалта келип 
тїшкєн граната элди аралай чимирик атат.

– Ой, бу келесоолор го, кєзгє, бетке тийсе эмне болот?!– ким 
бирєєнїн жаны  кашайып кетти.

– Жїргїлє! Айдап чыгабаз!..
– Кетпегиле...
– Таркабагыла!
– Ой, бу Бакиев ак їйдї коргогонду билемин, катылгандарды 

атамын деди эле, чындап эле ата баштадыбы?
– Жок, бу тїтїн эле...
– Качпагыла!..
Тїтїндїї гранат тїшкєн жерден кєпчїлїк окчундай берип, 

тїтїн таркаган соў кайра эле унуткарып, чогулуп жатышты. Бе-
тин, кєзїн бетаарчы менен жаап алышкандар да, ачуу тїтїндї то-
готпой жїргєндєр да бар. Таш чогултуу кїчєдї. Кайдан-жайдан 
жолго тєшєлчї оймо цементтерди чыгарып келишкен боз балдар 
жерге чаап, сындырып алып жатышты. Алтымыштан ашып кал-
ган кара плащчан, ошондой эле кийиз шляпа кийген аял жерде 
чачылып жаткан таштарды терип, жол четине чокчойто жыйып 
жїрдї. Аялдар да бар экен! Жанараакта эки-їч кыз да жїргєн.

Бир маалда капыстан эле беш-алты кадам жерден «а-а!» де-
ген кыска ачуу кыйкырык чыгып, тїтєп, будуў-чаў эле тїшїп 
калышты. Тїтїн гранат тїштї кєрїнєт. Аны бирєє ызырына сє-
гїнїп алып ыргытып жиберди. Эсен аларга жетип барса жыйыр-
малардан єтїп калган жигит жерде жатыптыр, жансыз. Оў жак 
чыкыйы кєк томук болуп шишип, барсая тїшїптїр.

– Так чекесине тийди...
– Ой, тезирээк догдурга алып баргыла!
– Бу, ыразиўкеў деле киши єлтїрєт турбайбы...
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Окчундан бирєє кыйкырды:
– Эй, солдаттар, єз элиўерди атпагыла!..
– Эл тарапка єткїлє...
– Силер да кыргыздын балдарысыўар!
Кїрєў-жашыл темгил, кара кийимчен єкмєт їйїн коргоочу-

лардан жооп жок. Буйрукту бузуудан коркушат да... Казкатар 
тизилип алышып їнсїз аткылай беришти. Аларга топурап жаўы 
топтору келип жаткандай. Катарлары улам калыўдап барат. 
Ошо тапта эл аянтка батпай калкылдай толуп калган. Гїрї-гїї... 
уу-дуу... Кыйкырык-сїрєєн. Ышкырыктар... Кимди ким кєрдї! 
Башталды!

Ак їйдїн батыш тарабында турган милийсанын машинесин 
урунуп-беринген жаш балдар оодара тартып єрттєп жиберишти. 
Андан кызыл жалын соймоўдой жалбырттап, кара тїтїн асманга 
буралды. Ал, азыноолак жеўишине шердене тїштїбї, элдин ай-
баты кїчєп, їнї катуу чыга баштады. Гїлзарлуу кенен аянттын 
минтип топурап, от-тїтїнгє толуп турушу акылга сыйгыс єєн, 
жїрєк їшїткєн коогалуу кєрїнїш эле.

Эсендин башы айланып калды. Ой токтотуп, жагдайын кал-
чап, жай олтуруп ойлонууга шааниси жетпеди. Кєпчїлїктїн агы-
мы кайда айдап, кай тарапка чуркаса алар менен кошо урунуп-бе-
ринип жїрдї. Эмне кылып жатканын, кандай кылуу керектигин 
билбей калды. Элдин шарданы кїчтїї тура. Жантурпатыўды то-
лук бийлеп алып, баш ийдирген. 

Бир кезде аянтка топурап дагы жоон топ милийсалар чыкты. 
Калкандары калдырап, колдорунда айбаттуу автомат. Кез-кез 
тїтїндїї гранаталар менен элди аткылап жатышты. Кєпчїлїк 
алардын сїрїнєн кача берип, тигилер куугунун токтоткон-
до аларды жабалактай таш бараўга алып, мєндїрдєй жааган 
таштарга туруштук бере албай чегине берген тигилерди тапыра-
та кайра артка кууп жєнєштї. Милийсалардын жарымы єкмєт 
їйїнїн кашаасынан нары койдой топурап кире качса, бир тобу 
тємєн, Ички иштер министрлиги тарапка жанталаша качышты. 

Кандай болуп кеткенин Эсен єзї да билбей калды. Эсине келсе 
эле артынан кубалаган кара кийимчен бир милийсадан качып ке-
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латыптыр. Жана, кєпчїлїктїн шарданы менен аны бет талашты-
ра муштап жиберген эле. Кандайча, эмнеге  анткенин билбейт. 
Милийса Эсенди  кууп жете берип ыразыўке таягы менен жон 
талаштыра катуу чаап калды эле, Эсен башын катып эўкейе бер-
генде жаза тайып калган тиги кїїсї менен жерге кырдана барып 
тоголонуп кетти. Кудай бетин кєрсєтпєсїн! Жалгыздап калган 
немени кєпчїлїк куртка асылган кумурскадай їймєлєктєшїп 
ур-бараўга алып, тепкилеп эле жатып калышты. 

– Э-энеўди...
– Элди сабагыў бар ээ?..
– Ме, сага...
– Ме!
Эгерде ак чач, жашы улуурак киши:
– Ой, койгула, болду! Бул деле кыргыздын баласы! Буйрук бер-

се аткарат да...– деп,  єз учурунда ортого тїшїп, арачалабаганда 
тиги ансыз да арык, эптеп кїн санай милдетин єтєп жїргєн шор-
дуунун кїнї бїтмєк. Эсен да ызадан аны кандай тепкилеп кал-
ганын байкабай калды. Кан кайнаса ушу турбайбы! Бети-башы 
жарылып, канжалап, сол бутунан аксаган жаш милийса эптеп ту-
руп, сылтый басып єз кишилери тарапка илкий жєнєдї. Баарына 
кайдыгер, жадагалса жашоого да тоюп бїткєндєй. Ага Эсендин 
боору ооруп кетти. Єзїндєй эле бирєєнїн баласы да, байкуш. 
Кїтїп жаткан ата-энеси, аял-балдары, же арзыткан кызы бар-
дыр. Ага жете барып, колтуктан алып аянттан чыгарып койду. 

Ага удаа эле ылдыйкы, эски аянт тараптан кыйкырык сїрєєн 
чыгып, кызыл, кєк  желектерди булгалай дїрбєп келаткан калыў 
эл кєрїндї. 

– Ура-а!
– Жеўиш!
Аўгыча кайдан-жайдан сорок этип Жигер Эсендин жанында 

пайда боло калды. Милийсанын ыразыўке таягын кєтєрїп алып-
тыр.  

– СНБга баргандар Атамбаев, Текебаевдерди бошотуп чы-
гышыптыр! Тигине, келатышат. СНБчылар коркуп кетишкен 
окшойт. Баарын бошотушуптур.– деди ал, аптыгып, – Эми аке-
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лерин таанытабыз!– Єпкєсї кєєп, элирип алыптыр. Эрдик жа-
сагандай шаўдуу. – Кечээ кечинде Таласка барган вице Акылбек 
Жапаров менен милийсалардын министри Конгантиев туткунга 
алынып, єлє сабалыптыр. Вертолёт менен барып таластыктарды 
тынчытабыз дешкен экен. Эл кєтєрїлїп, администрацияны ба-
сып алыптыр.

Тиги, жаўы келгендер менен кошулуп эл аянтка батпай кетти. 
Кумурсканын уюгундай кыжылдайт. Кыйкырык-сїрєєн кїчєдї. 
Ак їй тарапка таштар ыргый баштады. 

– Бакиев чыксын!
– Келсин бизге!..
– Максим кетсин!
– Данчик жоголсун!
– Бошоткула!..
Єкмєт їйїнїн алдында кыркаар тизилип, куралдарын 

єздєрїнє сунуп тургандардан жаалы кайнап, кєпчїлїк катуу 
кыжырданып жатты. Бир маалда темир дарбазаны жулуп алчу-
дай калдыратып киришти.

– И? Кана, атып салгыла!..
– Бети жок, Бакиевиўердин!
– Эй, милийса балдар, эл тарапка єткїлє!..
– Элди атпагыла!..
– Тах-тах-тах!..
– А-аа! 
– Ата башташты!!!
– Кокуй!
Ак їйдї жарданып тургандар артка жапырыла качып берди. 

Эки-їч киши темир кашаанын жанында жыгылып жатты. Ок тий-
ген! Бирєє кыбырап, тєрт буттай элди ээрчип эмгектеди. Турууга 
дармансыз. Он чакты жалаўдаган жаш жигиттер атып жатканга 
карабастан ал, ок тийгендерге жете чуркап барып колдон-буттан 
ала кєтєрїп кетишти.

– Ой, бу акмактар чыныгы ок менен ата баштады!
– Єз элин да атабы?!
– Єлїп калыптыр...
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– Тїї!..
– Ким болду экен?..
– «Тез жардам» чакыргыла!
– Ой, тигинде снайперлер атып атат!
Кырктардагы киши кєрсєткєн ак їйдїн батыш тарабындагы 

чатырынан улам бир мылтыкчан караан сорок этип чыга калып, 
атып жиберип кайрадан жашына калып  жатыптыр! «Снайпер!» 
Эсендин денеси жыйрыла тїштї. Кинолордо кєргєн мыкаачы 
кєзгє атарларды ал єтє жек кєрє турган. «Кєрєсїў, Бакиев элди 
снайпер менен аттырат» деген Жигердин сєзї чын чыкты. Тобо! 
Жомок айтпагын деп аны кагып койчу эмес беле. 

Жарымы бошой тїшкєн аянттын ээн четине отуз бештердеги 
алыбеттїї жигит чыга калып:

– Качпагыла, кыргыздар! Баарыбызды атып сала алышпайт! 
Алга! – деп, акїйдї беттеп чуркап жєнєдї эле кєпчїлїк дїргїй 
аны ээрчий топурады. 

Кайрадан тарсылдак, тїтїн, кыйкырык-сїрєєн – баары ара-
лашып калды. Эсендин мээси иштебей эл агымында улам бир 
тарапка энтеўдей чуркап жїрдї. «Эмне болот? Бу эмнеси?! Эми 
акыры кантет?» деген санаа эс-акылына мыктай кадалып алды.

Тапырай чуркаган кєпчїлїк єкмєт їйїнїн темир тосмосуна 
жеткичекти болбой ичкериде тизилип турган милийса, аскерлер 
бетмаўдайдан аларды тарсылдата аткылап киришти. 

– Коркпогула!
– Ыразиўке ок...
Кайрадан ачуу тїтїн каптап, тумчуктуруп жиберди. Алдыда 

бараткандардын тєрт-бешєє жыгылды эле кєпчїлїк кайра артка 
кача берди.

– Ок! Чын ок менен атып жатышат!
– Акмак го, буларыў!
– Ту-уу, ата-а...
– Баарыбызды кырып жиберишмек беле! Коркпогула!
– Тарабагыла!
– Намысыўарга келгиле!
– Манас!!!
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Ок тийип жыгылгандарды бир топ жигиттер колу-буттан, ча-
пан-чїпїрєккє салып кєтєрїп алышкан экен. Элїїлєргє жетип 
калган ак калпакчан кишинин так чекесине ок тийип, канжала-
ган денесин жандай кєтєрїп баратканын кєрїп, Эсендин тулку 
бою титиреп кетти. Жїрєгї опколжуду. Жансыз адамды дит ба-
гып карай албай жїзїн їйїрдї. Єлїктї жакындан биринчи ирет 
кєрїшї. «Тї-ї, ушундай да тирукмуш болбу?! Жїзїў курусун! 
Эми эмне болот?!» 

Эл дуулдап, кайдан-жайдандыр «тез жардам» машинеси келип, 
догдурлар жарадарларды текшерип, таўып, єлгєн-тирїїлєрдї 
аралаштыра жїктєп кайра кетти. Эсен да онтологон жарадар-
ларды кєтєрїшїп, ок аткандарга каны кайнай баштады.

Эл дагы эле бир нерсени кїтїп жаткандай. Баш-кєз болор 
лидерлер жок. Ушундайда жол кєрсєтїп турса кана. Эч кимиси 
кєрїнбєйт. Алар кайда? Жана эле алардын баарын чыгарды деп 
жатышпады беле?

– Тах!
– Тах!
– Эй, тигине, карасаў... снайперлер жїрєт!
– «Илбирстин» їстїндє да бар экен, алар. Кармаганы ке-

тишти...
Эсендин жанында топтошкон жїздєй кишинин баары жабыла 

аянттын тїштїк-батыш тарабындагы «Илбирс» ишканасынын 
чатырын тїксїйє тиктешти. 

– Ой, эми эмне кылабыз?!
– Ушинтип эле кырыла беребизби?
Жооп берген эч ким болбоду. 
– Эми кайтканда болбойт...
– Ооба, болору болду...
– Эй, тиги ким?– деген їндєн баары бурулуп, оў колуна кыр-

мызы кызыл, кыюусу алтындай сары кыргыз туусун кєтєрїп ал-
ган кырк тардагы жигит:

– Кана!.. Атсаўар мени атып салгыла! Элди атпагыла! Акмак-
тар!..– деп, ак їйдї беттеп, айбаттуу кыйкырып жалгыз баратып-
тыр.
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– Эр экен! Атаўгєрї!
– Аз-замат!
– Баатыр тура!
– Бєєдє окко учпагай эле...
Аянт жымжырт боло тїштї. Жигиттин эр жїрєктїгї баарын, 

ак їйдї коргоп жаткандарды да таў калтырып, дал кылып койду 
кєрїнєт. Ок атуулар токтоду.

– Кайран гана кыргызымдын жигиттери!– деди ким бирєє 
шыпшынып.– Ой, баарыбыз ушул бир кишиче жокпузбу?! Єлїп 
эле калалы!..

Аўгыча нары, «Россия» кинотеатры тараптан келаткан БТР 
кєрїндї. Їстїнє жаш балдар чокмороктошо олтуруп алышкан.

– Алга! Жїргїлє!– деп кыйкырышкан алар колдорун, желегин 
булгалап тїз эле ак їйдї кєздєй жєнєштї. Шердене тїшкєн эл 
БТРдин артынан ээрчип, туш тарабынан утурлай чуркап кайра-
дан тїрїлє ак їйгє умтулушту. Жабыла таш ыргытып киришти.

– Тах!
– Тах! Тах...
Чабуул койгондордун алдын торой тїтїн октор кїчєтє атыл-

ды. Ага удаа єкмєт їйї тараптан автоматтар жарыша татырады. 
Ак їйдїн їстїндєгї снайперлер да эми жашынбай ачык мээлеп, 
аткылап киришти. БТРди токтотолу дешти  кєрїнєт. Ал ток-
тобой, ага тийген октор кайып, жїгїрїп келаткан эл четинен боо 
тїшє жыгылып кирди. Ага да болушпады. Октон коркуу жогол-
ду. Элирип алган Эсен да чуркап келатып жыгылып кетти. Жерде 
жаткан бирєєгє чалынды кєрїнєт. Тура калмакчы болду эле:

– Эй, Эсен, бери кел!– деген Жигер токтоп турган КАМАЗдын 
алдынан чыга калып  колдон тарта аны сїйрєп кетти.  

Аз да болсо машина алды пашпаанек экен. Анын темир кап-
талына, дєўгєлєктєрїнє октор чакылдай тийип, ызгый ка-
йып кетип жатты. Ошондо гана Эсен ак їй тараптан октордун 
жамгырдай жаап, автоматтардын токтоосуз «сайрап» жатканын 
байкады. Эл тараптан сейрек болсо да «жооп» берилип жатты. 
Кєп єтпєй ачуу кыйкырып, сєгїнїп, онтологон кєпчїлїк кайра 
артка серпилди. Кыбыраган жарадарлар, ар кай жерде томпой-
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гон жансыз денелер аянтка толуп кетиптир. Асфальт кызылжаян 
кан. Аўгычакты БТРдин пулемёту татырап, ак їйдї, снайперлер 
сороктоп жїргєн чатырдын їстїн чаў ызгыта аткылап кирди. 
Тизилген милийсалар жан талаша жашынып, ак їйдїн артына 
айлана беришти. 

– Ур-ра-аа!
– ... аа-аа!
Аянт дуулдап кетти.
– Эк, энеўди...– Башынан каскасы ыргып кеткен Жигер капыс-

тан ачуу сєгїнїп алды. КАМАЗдын астында жатса да ок каска-
сын тешип єткєн экен. Аны ала коюп кайрадан жиндене кийип 
жаткан Жигер:

– Ий!– деп аюудай чаўырып алып, чекесин басып, чїлїктєй 
ийиле жер сїзїп калды. 

– Эй, сага эмне болду?– деп, коркуп кеткен Эсен курбусунун 
башын єєдє кєтєргєндє чекесинен аккан кан Жигердин салаа-
ларынан кызылжошо болуп сыгылып, жерге тамчылап кетти. Ок 
как маўдайын  жанып єткєн экен. 

– С-сволучтар! – деген Жигер Эсендин колун жаны ачына 
кагып жиберип атылып жаткан октордун тиерине карабай КА-
МАЗдын алдынан тура чуркап, «Илбирстин» имаратына карай 
бїкчїўдєй жїгїрїп жєнєдї. Аны ээрчиген Эсен да тура чурка-
ды.  Бирок эки аттаганча болбой ким бирєє аны арттан ийин та-
лаштыра чулу темир менен катуу чаап жибергендей болду. Ошол 
замат анын эс-акылы тумандап барып баары, єзї да каяккадыр 
їнсїз чєгїп кетти... 

* * *

Сыртта тїн карайып, бетмаўдайдагы аянтта уу-дуу, тарсыл-
дактар кїчєгєнї  Закиржондун ыраўы єчїп, амалы куруп турду. 
Жана, кїндїзї «толпаны» ОМОН тобу короо койго карышкыр 
їйїрї тийгендей топурата «Ала-Тоо» кинотеатры тарапка чу-
ру-чуу кылып кубалап жєнєгєнїн терезесинен кєрїп мыйыгынан 
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жылмайып «ушуну кєрмєксїўєр, гєрпенделер, эми шоруўар кай-
нады, бїттї» деп жумшак креслосуна чалкалай олтура кеткен 
эле. Кєп єтпєй тарсылдактар чыгып, тїтїн октор атыла башта-
ганда анык табасы канып, санаасы тынган. Эми канчалык авто-
мат, снайперлер менен аткыласа да болбой, єлгєн-тирилгенине 
карабай тияк-быягынан акїйгє жулунуп жатышкан адамдарды 
кєргєндє їрєйї учту. Коркту. Эрегишкен элдин эми єзїн соо 
койбоосун анык туйду. Амалы куруду. Эл деген сел экенине кєзї 
жетти. Канчалык кыйноого тилин тиштей чыдай берген кыргыз 
козголсо жаман турбайбы. Жанкечтиленип, тїпкї, бєрї тукуму-
на айланып кетет тура. 

Айрыкча иш бєлмєсїнїн терезелери шаўгырай кїбїлїп, атыл-
ган октор дубалга, шыпка кадалып ойгулай баштаганда башын 
катып, жанынын таттуулугун сезди. Єзїнїн Марат, Максиминен 
алда канча жаш нечендеген кыргыз жаштары єзї аттырган октон 
акїй алдында ажалын таап, биринин артынан бири боо тїшїп 
кансырап жатканын ойлоп да койгон жок. Єз жанындай эле 
алардын да жаны кымбат, таттуу экени менен иши да болбоду. 
Жалгыз кара башын гана, єз балдарынын амандыгын гана ой-
лоп жатты. Кыргыз элинин кылымдап каныккан кабылан канын 
ойготуп алганын сезди. Жаны ачынып, ачуу єкїндї.

– Болбой калды, пахан! Кеттик! – деп, уулу Мурат менен 
ишенген иниси Жапыш элеўдей топтошкон  аткаминерлеринин 
коштоосунда дїрбєп кирип келгенде Закиржон уят-сыйытты 
унута баладай сїйїнїп кетти. Эптеп айла-амал табылганына, 
єзїнїн аман каларына акыркы аралжы чыкканына кубанып, бир 
ууч жакындарына їнсїз бой урду. Ал, керек болсо Керенскийдей 
катынынын кєйнєгїн кийип алып качып чыгууга чейинки ахы-
балда эле.

Алдыдагы кара ЖИПтердин терезелеринен жансакчылары 
автоматтарынан ок жаадырып, дарбазаны курчап турган алды-
дагы элди боо тїшїрє кырып жол тазалаганда да канчалаган 
кыр чындай жаш ємїрлєрдї кыйып жибергенин Закиржон та-
назар алып койгон жок. Ага єз жаны гана кымбат эле. Бєлєк 
адамдар иттей эле убалсыз сезилип калган. Туура беш жыл ил-
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гери эле єзїнє єзгєчє їмїт артып, пайгамбардай ишенип, ажо 
тактысына жапырт кєтєрїп олтургузган эл эсине да келбеди. Ага 
єзїнїн кара башынын гана амандыгы керек болчу... Ким бирєє 
атып жиберип, мага ок жаўылбагай эле деген ой мээсине мыктай 
кадалып, башын ийнине катып баратты. Ажолугунун арты ушун-
дай уяттуу, урпактарына чейин жууй алгыс булганып, маскара-
лык менен бїтєрїн билгенде мансап їчїн Кудай ыроологон атын 
да єзгєртпєй, єз аты менен эле жупуну ємїр єткєрбєйт беле. 

Ким кандай жол менен келсе, ошондой жол менен артына 
кайтат деген чындык ушул белем!.. Баарынан да небере, чєбєрє 
тургай, али туула элек урпактарына чейин элдин каргышына, 
єз калкынын арасына батпай жек кєрїндї болуп калуудан чоў 
адам пендесине жаза болбос! Тегин жеринен «Ак жолдун» ал-
гачкы эмблемасы ак тегерек-дїйнєгє кызыл, кандуу жол болуп 
тартылып калбаса керек. Ошондо эле кан тєгїлєрїнєн аян бол-
гон белем...

– Урр-раа-а!..
– Жеўиш!..
Арттан, Ак їй тараптан элдин кубаттуу урааны тїн жарып 

жатты...

* * *

Эсен оў акыреги кыймылдатпай катуу ооруп, денеси жан-
чылган абалда эсине келди. Кирпиги чапталышып калгансып 
бир топко ача албай жатты. Кимдир бирєєлєрдїн кобуру угу-
лат. Акыркы кїн, кеч, Жигер экєєнїн жарыша чуркаганы эси-
не тїштї. «Эмне, ак їйдїн алдында жатамынбы? Анда эмнеге 
жымжырт? Уу-чуу, дїрбєгєн эл кайда кеткен?..»

Кєзїн ачканда жарык экен. Тїшкє маал го. Жанындагы ол-
тургучта аялы эки колу менен башын чеўгелдеп, чыканактарын 
тизесине коё бїкчїйїп олтуруптур. Чоочун бєлмє, капталында-
гы башы-буту таўылган оорулууларды кєрїп єзїнїн ооруканада 
жатканын билди. Ийни, кєкїрєгї катуу таўылган экен.
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– И, дос, эсиўе келдиўби? Аз-замат.– деди оў жактагы керебет-
те буту сундуюп жаткан кашка баш чокчо сакал киши.

– Э-эмне болду?..– алсыз їн катты Эсен.
Дагы эле эс-акылы толук ордуна келе элек болучу. Мээси 

бош чарадай дыўылдайт. Ал, аянттагы эл, каргашалуу кїндїн 
жыйын тыгы кандай болду деп сурайын деген эле. Анын їнїнєн 
аялы селт этип башын кєтєрдї. Экєєнїн кєздєрї чагылыша 
тїштї. Бети, кєзї шишип, кыйнала тїшкєн экен. Жигер ага ай-
тып баргандан бери эки кїндєн бери анын жанынан чыкпай ка-
рап жатканын Эсен кайдан билмек. Байкушу жанында тура. Эсен 
айыптуудай:

– Б-балдар кандай?– деди. 
Аялы жооп бергендин ордуна буулуга ыйлап жиберди.
– Эмнеге... эмнеге ал жакка бардыў? Єлїп калсаў биз эмне 

болмокпуз? Бизди ойлобойсуў... Барбай эле койбойт белеў... 
Эмне таптыў?..

Эсен эмне демек. Чынында эле чуулдаган октордун бири 
жаўылса чиедей  балдарынын тагдыры эмне болмок? Аларды 
ким багып, окутуп, чоўойтмок!

– Кой, келиним. Жолдошуўду жемелебе. Азамат экен! – жа-
нагыл коўшу киши кепке аралашты, – Эмне, ок алдына жырга-
ганынан барды дейсиўби? Єксїк жашоодон арылсак деди да. 
Ит турмушка чыдай бермек белек? – Чокчо сакалдын кєздєрї 
жана тїшїп єктєм унчукту, – Кыргыздын жигиттери ушундай! 
Эл башына иш тїшкєндє їй-жайын, атургай єзїн да унутуп, 
каны кайнап калат. Баатыр ата-бабаларынын каны козголуп 
кетти да... Ушундай эр-азаматтар болбогондо караниет Бакиев 
качпайт эле да... Аны ким кубаламак...

– Б-Бакиев к-качтыбы?.. – Эсен алсыз суроо салды.
– Ооба, ал, кандуу шаршембиде элин аткан ал канкор ак їйдєн 

качып, эл бийликти єз колуна алды. Канкор Закиржон Жалал- 
Абадга барып жашыныптыр дейт. Атын да амалданып, небак эле 
алдынала єзгєртїп алган тура. Аны баары бир эл батырбайт.– 
деди чокчо сакал коўшусу,– Отунбаева тєрага, калган Атам-
баев, Текебаев, Сариев, Бекназаров анын орун басарлары болуп, 
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Убактылуу єкмєт тїзїлїп, иштеп жатышат. Заман жакшылыкка 
ооду кєрїнєт... ага сексенден ашык сендей жигиттердин ємїрї 
кыйылып, миўден ашууну жарадар болуп жеттик... ыракмат си-
лерге... бар болгула, кыргызымдын жигиттери...

Турмушу жакшырып, балдары єз-єзїнчє бєлмєлїї кенен їйгє 
эртеў эле жетчїдєй болуп Эсендин кєўїлї кєтєрїлє тїштї. Алгы 
їмїттїн кїчї укмуш экен го! Ал акталаар бекен?.. Эл баары бир 
єз чындыгын табат...
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МЕКЕНСИЗ

Белортосунан кєпкєк суу мелт-калт толгон кууш капчыгайды 
бойлой кеткен кан жолдо жалтыраган кара «мерседес» зуулап ке-
латты. Жайдын толуп турган маалы болгону менен капчыгай ичи 
салкын. Єрєєндї єрдєй чубалган Токтогул суу сактагычынан 
улам болсо керек. Саргарган тоо жонунда карайган кесек таштар 
менен анда-мында сейрек бадалдардан башка кєзгє такоол эчтеме 
жок. Тєбєдєгї кєк асмандын тереўинде жалгыз бїркїтпї, кулаа-
лыбы канатын калдайта жайып жай каалгыйт. Аў издеп жатса ке-
рек. Тоо боорундагы жазгы жашыл бетеге саргарып, кїйїп кеткен. 

Зыпылдаган машина эўкейиш жолго єтїп, жайыкка чыга бере 
жол четине чыга токтоду. Арткы эшигинен сеўселген суюк ак 
чачтуу, курсагы салаўдаган эркек ыўгырай жерге бут таштады. 
Мойнундагы чаўкайган кызыл галстугун сыдырым желге булак-
тата жол четине чыгып токтогон ал, эки бєйрєгїн таянып, маши-
надан чыгып жанына жете келген шыўга бойлуу жигитке кєўїл 
буруп койбостон суу бетин саал тиктеп алды да, аста, сууну бет-
тей ойлуу басты. 

Бу жер капчыгайдын эў жайык тушу болгон менен бардык 
суу тегереги кєгєргєн тик аска. Ошондон улам эркек канчалык 
жакындагысы келип, жол издеген менен сууга жете албай, тємєн-
дєгї борчукка жетип токтоду. Кєгєрє чалкып жаткан суудан кєз 
албайт. Ойлуу. Мынчалык неге жайдак суу бетин теше тиктейт? 
Же ойкуган бир ак чардак, кайыгынан кайырмак салган балы-
кчы болбосо... 

Ал, Керез болчу. Ооба, мындан кырк жылдай мурда Орусия-
нын Куйбышев шаарына кеткен жигит. Окуйм деп...

Анын эсине он жылдай илгери Москванын кєчєсїнєн жолук-
турган ак калпакчан кыргыз тїштї. Алтымыштан єтїп калган 
арык, жїдєє кишинин Ала-Тоо сымал ак калпагын алыстан, кєп 
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ичинен кєрїп эле кыргыз экенин билип салам берген. Кєрсє ал 
Токмоктогу эт комбинатынан ири акча жеп, «Матросская тиши-
нага» он эки жылга кесилип, эми бошоп чыгып мекенине кайтып 
бараткан кески экен. Жакшы иш таап берейин, мага караан бол, 
Кыргызстанга барганда эмне кыласыў, аякта иш жок, тїрмєдєн 
чыкты деп сени ким жарытылуу жумушка алмак эле, азыр жаўы 
телчигип келаткан ажерде ач, кайгуул заман дегенинде тиги 
«жок, кыйла жыл тїрмєдє камыгып жатып ден соолугум кетти, 
эми єлєєрїм эле калды, єз элиме, мекениме барып єлїшїм керек, 
кєўїлїм ток» дегенде ага таў калган. Адам їчїн кайда єлєєрї 
баары бир эмеспи. Єз жеринде єлгєндєн кантип кєўїлї ток бо-
луп калсын деп. Аэропортко чейин узатып барган Керезге бей-
тааныш жердеши коштошуп жатып «сен да эртеби-кечпи баары 
бир мекениўе барасыў, эл-жер деген кыйын, адамдын жаны ме-
нен бирге, атажурту акыры тартпай койбойт» деген эле, сырдуу. 
Анын айтканы чын чыкты...

Ким билсин, андан да он жылдан ашуун мурда ойдо жок опаа-
сыз бир чоў окуя болбогондо Керездин тагдыры кандай болмок... 
Азыркысынан алда канча артык, топуктуу, толук болор беле...

Ошондо, узун жылан сымал ийрелеўдеп, капчыгайды єрдєй 
аккан дайранын жээгиндеги тїйдєктєй айылды тирукмуш ка-
бар аралай баштаган. Капчыгайды тємєнтєн тосуп, сууну бууп, 
єрєєндї капортосуна чейин сууга толтурат экен. Ондон ашык 
айылдардын элин туш тарапка кєчїрїп, суу сактагыч салынат 
экен, Москвадан чечилип, биздин бийлик ага куп деп кулдугун 
уруптур деген. Деги, элдин кулагы уганак. Айтканы дайыма чын 
чыгат. Чынында эле бу жолу да ошондой болду! Москвадан че-
чилгенден кийин бїттї да, аткарбаска арга канча. 

Кєп єтпєй єрєєндєгї нечен айыл там-короосу, бак-шагы, 
кєчє-жолу менен кєлкїгєн тилсиз суу алдында кала берди. Там-
ташы курусун, баарынан да эзелки ата-бабаларынын сєєктєрї 
жаткан кєрїстєндєрїнїн сууга кємїлїп кеткени элдин жанына ка-
туу батты! Тили болгондо байкуш суу ылаажы койбой нугун бурган 
бузукуларды да, адамдардын убалына амалсыз калганын не бир 
зарлап, зар какшай каргап, кошоктоп айтаар беле?! Адам пендеси-
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нин абалтан ажатын ачып, тирїїлїгїнїн булагы болуп ыйык сана-
лып келген суу бу жолу сумсайып, алмустактан эриш-аркак келген 
адамынын суук колу менен арам, таш боор аталып, жараткандан 
тилинен ажыраган суу анте албады. Їнсїз мелтиреп, кылымдап ко-
нуш алган айылдарды амалсыз, тїбєлїк жайпай берди. 

Адам баласы эстутуму менен єлїмдї жеўип жашайт тура. Єт-
мїштєгї, кєздєрїн кєрбєгєн да, кечээ эле ийиндеш жашап єткєн 
маркум жакындары менен бу жалган, тиги, чын жашоодо жанот-
тору єтмє катар ширелишип жашайт турбайбы. Буйрукчул єкїм 
бийликтин єктємї менен туш-тушка таруудай чачырап кетсе да, 
капчыгайга суу толтурулуп жаткан экен деген чагылгандай ачуу 
кабарды угары менен агылып келген эл жаўы кєлдїн тїштїк 
жээгиндеги кырда зымга конгон чымчыктардай кыркаар тизи-
лип, кїнїгє келип алыстан байкоос салып турушту. Али ишене 
бербеген алар качан гана боор эти менен теў айылынын улам 
бирин кїн єтє мелтиреген суу баса баштаганда чуру-чуу тїшїп, 
бакырып ыйлаган менен анчейин акылдан айрылышкан эмес. 
Качан гана дєбєдєгї кєрїстєн сууга четинен чєгє баштаганда 
жинди болуп кете жаздашты, акылынан айнып, албууттанып, 
жин ургандай жулунушуп... Кемшийген кемпирлер тїгїл кечээ-
ки эле келин-кыздар кошок кошушпадыбы, ошондо, беттерин 
кызыл-жаян тытып. Анан кантишсин! Ар кимисинин кымбат 
адамдарынын, о дїйнє салган жакындарынын асыл арбакта-
ры суу алдына тїбєлїк кємїлїп, бирото айрылып жатса! Тїбїў 
тїшкїр бийлик, акылсыздык!..

Керез да ата-энесинин жанашкан кїмбєздєрїн суу жайпай 
баштаганда жан дїйнєсїнє жарык чачкан белгисиз кубаттан, 
єткєн ємїр-жашоосунан тїбєлїк кол жууп жатканын сезип, 
акылынан айнып кете жаздады. Тамагы айрылганча эне-аталап 
бакырып, жулунганы эс-мас эсинде. Колдорунан жулка тартып, 
жерге баса жыгылган топ милийсалар болбогондо ата-апасынын 
кїмбєзї менен кошо сууга бой урат беле... Кєрсє, адам пендеси 
кымбат адамдарынан айрылган менен алардын акыркы жайын 
кєргєндєн каниет алып, топук-тооба кылып жашайт тура. Эс-
тутуму менен єлїмдєн улук турбайбы!..
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Керез жалгыз бала болучу. Ошондон улам анын атын бизден 
да, ата-бабаларынан да жалгыз – Керез деп ырымдап коюшкан 
окшобойбу. Балким, ата-энеси алда-неден аян алып, бирок, аны 
акырына чейин толук аўдай алышпай, єз армандары менен чек-
телип калышса керек. Эми ал, бїтїндєй бир тукумдан тургай, 
азыр набыт кеткен бир айылдан да жалгыз керез болуп, моло 
таштай соксоюп турбайбы! 

... Согуштун капортосу ченде жарадар болуп келген атасы 
їйлєнгєндєн он жылдай єтїп, бала кєрбєй, їмїтї їзїлє жазда-
ганда гана перзенттїї болгондо мураскерлїї болдум, тукумум 
улантар керездїї болдум деп, жерге батпай барпалаўдап сїйї-
нїп, эзели кыйгыс жалгыз чобур атын союп, бїт айылды кой, 
кайын-журтун, коўшу элдерди да чакырып той берген деп калчу 
эле энеси. Ачарчылык, жокчулук, бир пендени да соо калтырбай 
кайгы кайыштырган агезде андай той берїї кайда?! Улуу, кан 
кечкен согушка бозбаш бойдок бойдон барган атасы чымындай 
боо тїшїп кырылган кишилерди кєрїп, єзїнїн да ажалы жанын-
да кєлєкєдєй дайыма ээрчип жїргєнїн даана туюп артымда ту-
кумум калбай, байыртан уланып келген бабалардын байсалдуу 
тукумун їзїп аламбы деп корккон окшобойбу. Эгер жаратынан 
жабыгып жїрїп кырк бир жашында дїйнє салып кете бербеген-
де, азыр сексенден аз эле ашмак экен. Андан кары абышкалар 
деле жїрбєйбї. Аттиў, десеў. Кан кїйгєн согуштан єлбєй, аман 
келген атасынын эми минтип, акыркы турагы болгон мїрзєсї да 
жок калды. Болгондо да єз атажуртунда! 

Чолпондой энеси да жарыкчылыктан эрте кетет деп эч кїткєн 
эмес. Жан адамга арызданбай, оорудум-соорудум дебестен, ти-
лин тиштей муўайым жїрїп эле Керези мектепке бара баштаган 
жылдын кышында тєшєгїнєн турбай жатып алды. Абышкасы-
нын кїйїтїнєн эле кїйїп кетти дешет. Экєє жаштайынан катуу 
арзышкан экен. Єзєктєн алган кїйїт жаман тура! Отуз жаштан 
ашып-ашпай чїнчїп, карайып, ширидей катып кетти.

Керез коўшу айылдагы таята-таенесинин колунда чоўойду. 
Атасы да жалгыз эле... єз тууганы жок... Табият мыйзамы татаал, 
сырдуу экен го. Эми Керездин єзїнїн баласы да жалгыз...
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Ошол, айылы суу алдында кємїлїп калган жылы Керез мек-
тепти бїтїп Фрунзеге келди да политехке тапшырып, андан Куй-
бышев институтуна тандалып алынды да кете берди... Эми, ошол 
бойдон келгени мына. Жок, биринчи курсту бїткєндєн кийинки 
жайда келген...

Таятасы каза болгондон кийин бели бекчейген таенеси кызы-
нын колунда эле. «Байкуш, Айнашымдан калган кєрєр кєзїм» 
деп, жетине албай кемшиўдей жашып, чекесинен єєп, Керезге... 
апасын эске салган. Экєєнїн окшоштугу кєп болчу. Баарынан 
да кєздєрї, сыйда кыймылдаганы... Ошондон уламбы, жашоо-
сундагы жалгыз караан тутканы да таенеси эле. Эми ал да жок. 
Кайда кємїлдї, билбейт. Эч ким ага кабар айтып, куш тилин-
дей телеграмма берип койгонго жарабады. Ошол келишинде 
ата-энесин сагынып, жок дегенде кєзгє тааныш, жанга жакын 
мїрзєлєрїнє барып, топурагын козгоп, куран окуй албаганына 
кїйгєнїчї! Мїрзє да болсо караан, каниет экен го, тирїї жанга. 
Мезгилинен адашкан маўкурттай їч-тєрт кїн каўгып жїрдї да, 
таенеси менен коштошуп, акыркы кєздєшкєнї экенин сезбестен 
Керез кете берген. Ошондон бери келгени ушул. Кимге келмек 
эле? Эбиреп-жебиреп, кєз кєрїнєє жактырбай силкилдеген тае-
жесине, же аялына алдырып койгон койдон момун таажездеси-
не келмекпи? Тели-теўтуш, тааныш айылдаштарынын баары из 
таптырбай туш тарапка таруудай чачырап кетишкен. Ар кими-
си єз турмушу менен алек эмеспи. Єлбєгєн жанга оокат керек 
тура. Керез ошол, окууга кеткен бойдон эч бирин кездештирген 
жок. Баарынын башын кошкон айылы жок болсо ошол да. Ай-
ылдаштарын тимеле жер жутуп кеткендей. Жылан сыйпагандай 
тирїї жан калбай, їй-кєчєлєрї каўгырап ээн калса да ар бир 
там-ташы, тал-тереги тааныш, карааны сїйкїм айылы аман бол-
со эмне? Кокту-колоттору, алардагы таш, чєптєрїнє чейин бел-
гилїї, кымбат эмес беле. Жок дегенде кєбї тааныш кєрїстєнї 
жер їстїндє калса не!..

Казандай таш їстїнє кєчїк басып, тємєндє эриген коргошун-
дай мелтиреген суу бетинен кєз албай моло ташка окшоп тунжу-
раган Керез:
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– Ата, кетпейлиби, кеч болуп баратат. – деп, жанатан улам 
кайталап айтканын укпаганынан улам ийнине аста колун койгон 
баласынын кїтїїсїз їнїнєн селт эте эсине келди. 

Чын эле, бир топ олтурган экен, кїн тоо таянып калыптыр. 
Чаўдуу батыш очоктой кызарып чыгыптыр. «Демек, эртеў кїн 
ысык болот...» Капчыгай ичи иўирт теп, карая баштаган. 

– Азыр, балам, азыр, дагы бир аз...
Керездин эч кеткиси жок. Жипсиз байланып турду. Кантип 

кетет? Кайсыл бир кєрїнбєс сыр аны бутунан ... жїрєгїнєн ма-
тап алгандай. Суу алдында тунуп жатса да айылы арбап, кое 
бербей жатты. Кетмек тїгїл єєдє тура албайт. Телмире тиктеген 
суу бетинен, анын кєгєргєн тїпкїрїнєн кер мурут атасы, айжар-
кын, ачык мїнєз, баарыга бактылуу тєгїлє кїлє баккан энеси 
экєє аны жанаша тиктеп турушкансыйт. Чатырсыз, балык жон, 
жакыр болсо да жарык, ичи да, элеси да дайым жылуу їйї али 
урабай, аны кїтїп жаткандай. Азыркыдай маалда, кечки бада-
дан кайткан мал кєчє чаўдата маарап, мєєрєп, этек-жеўи кал-
дактап шашкан энелери кыз-балдарына кыйкырып, мал тосуп 
жатышкандай. Дїрбєгєн айылы дагы эле суу алдында, Керезсиз 
жашап жаткан сымал. Бир туруп єзї да чоў кєчєдєн єткєн бада-
дан бєлїп алган уюн єкїрєўдєтє їйїн кєздєй тызылдата айдап 
бараткан бала сымал... Бакыт деген ошол беле? Чын эле анын 
баары жок болдубу? Ал, асыл мезгил эми эч качан, тїбєлїк кай-
рылбайбы?! 

Бою шыргыйдай узун, аккєўїл агайы Асангазы, дайыма май, 
кересин жыттанып жїрчї олбурлуу, баладай баёо тракторчу Ка-
рымшак, саргыч-кызыл жїздїї, тепкедей почточу Бейшеке, ак-
саргыл, ууртунан кїлкї кетпес саанчы Анипа эже, мулуўдаган, 
ачуусу чукул, бирок боорукер мугалими Сагындык, айыл чети-
не коюн жайып коюп бала-бакыраны тегерегине жыйнап алып 
жомок, санжырасы тїгєнбєс Шарше, баарыга бапыраўдап, ай-
рыкча балдарды чакырып алып чєнтєк-бучкагынан кант, мом-
посуй сунган сарычийкил оттуу Сакиш апа... баары суу алдында 
калышты. Арбактары тумчугуп, азапка батып жатышпасын?! 
Аман кезинде ардактай албай, жок дегенде сєєктєрїн жер ал-
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дында сактап, коргогонго жарабай артындагы урпактары эзели 
актай алгыс кїнєєгє баттык белек?! Жок дегенде жалгыздап же 
айыл-апа тїрїлє барып куран окуп турар мїрзєлєрї калса эмне. 
Арман!..

Баса, Жамалы кайда болду экен? Кайсыл айыл, же шаарда? 
Ал да Керезчилеп айылын сагынып, айланчыктап жїрдї бекен? 
Эмгиче очор-бачар байбиче болгон чыгар. Анын жибектей со-
зулган жайдары мїнєзї, маўдайы жарык акылгєйлїгї менен 
алаканынын ачыктыгы «ак кєрпє жайыл» аял чыгарынан ка-
барлап, келечегинин байманалуу да, барктуу да болорун айтып 
турчу... Керезден эки жаш улуу болчу. Экєє кошуна эле, бала 
кезинен бирге, ынак чоўоюшту. Керез тогузду бїтїп жайкы чєп 
чабыктан келе жатып кєчєсїнє бурула бергенде, он чыкты ка-
дам алдында кыска, жалтылдаган кєк шайы кєйнєк, тырсылда-
ган шиштака кийген бейтааныш кыз кетип бараткан экен. Ко-
лунда чакан чемодан. Бу ким? Артынан тааныбады. Бирок, элеси 
негедир кєзгє тааныш. Экєє ээрчишип кете беришти. Алдыга 
ашып кетїїгє кыздан уялып, биресе бу чоочун кыз кайда, ким-
дин їйїнє барат болду экен, билип алайын деп кызыккан Керез 
артынан кєлєкєдєй ээрчип баса берди. Качан гана ал сымбаттуу 
кыз тааныш їйгє бурулуп, короосуна кире берээрде:

– Жамал?! – деп, айран таў калганынан єзї кыйкырып жибе-
рип жатпайбы! Ошондо осолдугунан уялганы ай! Жалт бурула 
караган кызды жандай єтїп, Керез їйїнє чуркаган бойдон кирип 
кеткен. Бїттї. Ошол бойдон экєє бетмаўдай сїйлєшїп, же арзуу-
сун айтып сыр чечишкен жок. Жамалдын оюн ким билсин, бирок 
Керезге алгачкы, аяр, уяў сїйїї ошондо келген экен. Кийин ал 
канчалык кїнї-тїнї убайга батып кат жазып, инисинен Фрунзе-
деги дарегин алган менен каттарынын бирин да салган жок. Ба-
тынбады. Балалык баёо, алгачкы ууз махабаты тура! Рас, анын 
эртеси, кийин, кышкы каникулга келгенинде да, алыстан кєздєрї 
уруна калган учурда Жамал сырдуу кїлмїўдєп калчу. Балким 
ал да... ай, кайдан?! Керез болсо не бир чоў уурулугун карматып 
алган сымал андайда кулагына чейин кызарып, кєздєн далдаа 
болгончо шашчу. Соўку, Керездин Фрунзеге кетип баратканын-
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да Жамал терезесинин пардасын кыўайтып аны артынан уурда-
на карап турган экен. Анда да кїлїмсїрєп туруптур... Керез ага 
арзуусун ачканда эмне болмок? Тагдырларычы?..

– Ата, кеч болуп кетти. Кайтпайлыбы эми?
Керез баласынын кїтїїсїз їнїнєн дагы чочуп кетти. Анын 

аруу да, не бир таттуу да кыялын чорт бузганынабы же... Керез 
кїтїїсїз жарылып кетти:

– Эмне?! Чыдап тура албайсыўбы? Же єлїп баратасыўбы? 
Энеў экєєўє баары эле силердин каалаганыўардай боло берсе! 
– деп, кагына ордунан тура калды, – Эмне, менин жок дегенде 
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бир кїнї єз алдымча жашаганга акым жокпу? Ансыз да силер деп 
жїрїп ємїрїм єтїп кетти...

Кийинки кездери, айрыкча, кызматынан бошоп калган эки 
жылдан бери ачуусу чукул тартып кеткен атасынын дагы бир 
кырс этмеси кармады да деп тїшїнгєн баласы да андан тартын-
бай ороўдоду:

– Кайтпайлыбы. Жетишет да. Же ушул жерде таў атыралык-
пы? Ай-талаада олтурат эле, олтурат...

Керездин ачуудан тили буулуп, кекечтене туттугуп кетти:
–  Эй, эй, акмак! С-сен билесиўби? Бул ай-талаа эмес. Менин 

айлым, мекеним! Ата-энемдин, бабаларымдын сєєгї ушул жерде! 
Алар сенин да чоў ата, чоў энелериў, сенин да мекениў ушул жер! 
Дєдєй...

Атасынын айбатынан чочуп калмак тїгїл капилет ороўдого-
нуна тырчый тїшкєн баласы аны кайра уруп жиберчїдєй бурула 
калып, орусча тил кайырды:

–  Сиздин туулган жериўиз ушул болсо менин мекеним Сама-
ра. Бул, какыраган ай-талаа сиздики эле боло берсин, бердим! 
Бесплатно!..

Мындай, кїтїлбєс керооздуктан Керез не дээрин билбей 
шаштысы кете дел боло тїштї. Баласынан мындай кемсинтїїнї, 
тїркєйлїктї эч кїткєн эмес эле. Жаноту кызылдай єрттєнїп, 
оготєтєн каны шакардай кайнап кетти:

– Сен, сен эмне деп жатканыўды билесиўби, деги, айбан?! Ме-
нин, єзїўдїн єткєнїўдї, экєєбїздї жарык дїйнєгє жараткан 
ыйык ата-бабаларыўды жерип, алардын арбактарын кордоп жа-
тасыў! Алар болбосо экєєбїз теў жок болмокпуз!..

–  Ой, боже мой... Тойдум! Эмне, алардын артынан єлїп кете-
йинби? Мекен, милдет деген кооз сєздєрдї койсоўузчу...

– Тї-ї, ит!.. Ныпым акылы жок турбайбы. Энеў экєєўє менин 
акчам болсо гана болду... Мындай тїркєйлїгїўєр менен акчам 
болбосо мени їйдєн небак айбандай айдап салмак экенсиўер да...

– Давай, кєп сєздї токтотолу. Тїн кирип кетти, кетесиўби? 
Же, «мекениўде» каласыўбы?..

– Бар! Кете бер!
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Каккы жегенине арданган баласы шарт бурулуп, машинасын 
от алдырды да, жарыгын жандырып, коюу чаўды буркурата дуу 
эттире ызгытып кетти.

Керез ташка кайрадан кєчїк басты. Мууну калчылдап турду. 
Карыганда єз баласынан ушундай сєлтїк сєз укмак беле?! «Ал 
минтип жаткан соў башкалар эмне дейт? Демек, алар деле мени 
мекенсиз жолбун ит санап, ичтеринен келекелеп келишкен экен 
да! Тї-ї!.. Акмак болуптурмун! Ємїрїм сая кеткен тура!..» 

Баласынын орусча сїйлєгєнї оготєтєн кучунашына тий-
ди. Канетсин анан, кыргызчаны тїк билбесе. Ага Керездин єзї 
кїнєєлїї, эне тилин їйрєтпєгєн. Кезинде тереў маани берген 
эмес тура... Чынында эле «эне тили» деп тегин жеринен аталбаса 
керек, энеси жаттын тили да, дили да жат болуп калат окшобой-
бу. Эзелтен эриш-аркак экєє эненин сїтї менен кєкїрєктє ую-
тулат тура. Ошон їчїн ал эли тургай єз атасын да тїшїнє албай 
жатат. Жат. Анан атажуртун кайдан кабылдамак...

Кеч чынында эле кирип калган. Тоо небак калдая карарып, 
бетинде Ай чыйыры їзїл-кесил жылт-жулт эткен менен караў-
гылыкка тєнїп кеткен кєл да туюк карайып, капчыгайга кара-
ганда асман жарык, кєгєрїп. Жылдыздар жымыўдай баштаган. 
Айылдын асманы кандай тунук да, жылдыздары не бир жарык! 
Айрык ча, асманга жакын, тоолуу Токтогулда.

Керездин оюн аялынын элеси кызыл сызыктай тепчип єттї. Ак 
жїздїї, али да ажарлуу орус. Рас, жашында кїйїп-жанып алган 
менен азыр ал оттуу сезим жок. Баарыбир канын тартат деген-
дей, оокат-байлыкка ач энесинин эле єзї болуп калды. Алтургай 
чочкодой семиздиги да. Эси-дарты дайыма оокат, акча, кызмат... 
Анын айдагында жїрїп, минтип жарым кылымдай атажуртуна 
да келе алган жок. Жолбун иттей мекенсиз калды. Байманалуу 
кызмат, сапырылган акча, алтургай їй-бїлє, баласы да туулган 
жер, єз элиўдин алдында тїккє арзыбай калат турбайбы! Мына, 
ачуу чындык. «Єз элимде ємїр кечиргенимде азыркы ачуу ар-
ман башыма тїшпєйт эле го?! «Єзгє жердин султаны болгуча, єз 
элиўдин ултаны бол» деген накылдын орошон сыры шол тура. 
«Єз агасын агалай албаган, єзгєнїн эшигин сагалайт» болупмун. 
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Ємїр бою єзгє жерде каўгып жїрїп эмне таптым? Эч нерсе. Мил-
лиондорумдун, наам, шагыраган ордендеримдин кереги эмине? 
Алардын жарыгы элиме канчалык? Тїкчєлїк. Аларды билбесе, 
кубанбаса, кадыр-пайдасы жакындарыўа, эл-журтуўа тийбесе 
кереги эмне? Жалгыз башыў эч качан каниет албайт тура, эч нер-
седен. Мекенсиз жашооў курусун! Байкуш, цыган, уйгур, кїрд, 
кыпчактар ошону їчїн жїз, миў жылдап мекен деп зар какшап 
жїрїшкєн турбайбы! Армандары аттын башындай экен. 

Эми мен кайда барам да, керегим кимге?! Ким мени баты-
рып, карыганда кам кєрєт? Бир да жакын адамым жок. Жада 
калса арман-кїйїтїмдї бакыра айтып, ыйлап алар ата-энемдин 
мїрзєлєрї да жок. Мен – мекенсизмин!!!»

Керез кыжына ордунан турду. Чыйрыгып калыптыр. Астын-
да мелт-калт болуп бир боор айылын, ата-энесин, туулган їйїн, 
баарынан кымбат балалык доорун, єткєн эси-дартын кєлкїл-
дєгєн коргошундай алдына тумчуктура басып, коогалуу карай-
ган сууга бой таштагысы келип кетти. Жалгыз баш, жаныўда 
бир тїшїнєр адамыў жок жашоонун кереги канчалык. Ошол 
эле кезде кайсыл бирєєлєргє муздак жарык, жерине суу бере-
мин деп миўдеген адамдарды киндик каны тамган кымбат же-
ринен айырып, жанотун жарыктан, жїрєгїн ысык демден айы-
рып койгон доорду, анын кемакыл тєбєлдєрїн ичинен ачына 
каргап турду. Эми мындан нары эмне кыларын, кайсыл жерди 
баарлап, кайда барарын, кимге батаарын билбей калды. Туш 
тарабы туюк. Жан дїйнєсї жабыгып, туз куйгандай ачышты. 
Ушинтип, пайгамбар жашына келип калганда ай-ааламда боор 
толгоор жакыны жок жападан жалгыз калмак беле?! Жабык-
канда кимдин ийнине таянып, башын кєкїрєгїнє коюп, кайсыл 
жерди кучактайт? Керездин кимге кереги бар? Эч кимге керек-
сиз турбайбы! Жадагалса жалгыз баласы да танып кетти. Эми 
кайда барат? Кайран ємїр!..

Аўгыча, алда недей сырдуу да, коогалуу да карайган єрєєндї 
жебедей курч кош жарыгы менен жиреген машинанын жарыгы 
жакындай зуулап келип, жолго токтоду. Андан кєзгє тааныш ба-
ласынын карааны кєрїнїп, жакындай басты.
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– Ата, жїрїўїз. Жакын эле жерде вагон бар экен, конуп кет-
кенге макулдашып койдум. Бир ачууўузду бериўиз эми, – деп, 
жогортон колун сунду жанына жете келип. Кыйган эмес экен. 
Канткен менен боор этинен чыккан баласы да.

– Кете бер, єзїў. – Керез баласынын колун албай, тултуя бурк 
этип жандай єтє берди. Жана єзї тїшїп келген тєтє жол менен 
єрмєлєй жолго чыкты да, унаа кєрїнїп калабы дегенсип, жол 
башын карады. Жок. Кєйнєгїнїн жакасын кымтылана уулунан 
жїз їйїрдї.

– Ата, кечирип койчу, эмне болуп кеткенимди єзїм да бил-
бейм, ачууга алдырып коюптурмун. Жїрї, жїрїўїз эми, мен баа-
ры бир сиздин эси жок балаўыз эмесминби...

Баласынын эсине келип, айыптуу їн менен «сиз» деп сїйлє-
гєнї атанын жїрєгїн ийитти. Акыл тегереткен экен. Канеткен 
менен Керез баласын кыя алмакпы, ичтен чыккан ийри жылан 
эмеспи. Саал сыр кєргєзє тултуюп, кыйылган болду да, єз ба-
лама таарынып ит болмокмунбу, ушул ээн талаада тїбєлїк тура 
бермек белем, андан кєрєк тез арада бул жакка кєчїп келип, кєл-
дїн жээгине там салып, жашоого кам урганым оў деген ойдон 
каниет алып, єзїн-єзї жубатып, баласын ээрчий барып машине-
ге олтурду. 

Алар кєп деле жїрїшкєн жок. Арткы орундукта тунжураган 
Керездин ачуусу таркагыча болбой, зуул- даган мерседес капчы-
гайдан єєдє чыга берип, жол жээгине чыгып токтоду. Маши-
ненин жарыгынан їч-тєрт їй-вагондун їрїл карааны кєрїндї. 
Баласы машинеден чыгып, терезесинен жарык тєгїлїп турган 
вагондун бирине кирип, тез эле кайра чыкты.

– Жїрїўїз. Сїйлєштїм. – деди ал, машиненин эшигин ачып.
Вагондун ичи жарык экен. Тамак ичкенге ылайыкташкан 

тєрт-беш стол, аларды тегерете коюлган орундуктардан улам 
анын ашкана экени кєрїнїп турат. Жупуну болсо да таза. Тїр-
лїї бєтєлкєлєр, тамекилер, жалтыр-жултур таттуулар кыдыра-
кей тизилген текчеси бар сол тарапта орто жаштагы эки эркек, 
ак халат кийген аял менен жай сїйлєшїп турушкан экен, чоочун 
кишилерди кєрїп алар дароо кош айтышып чыга жєнєштї. Ол-
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турган эч ким жок. Тоо арасында тїн каткан жолоочулар сейрек 
болот эмеспи.

– Тамак ичип алалы,– деди уулу, тєр жакка кол жаўсап, – анан 
эс алалык. Шаар алыс дейт...

Керез їндєбєй, уулу кєрсєткєн столдун кашындагы орун-
дукка кєўїлсїз олтура кетти. Баласын кыйбады, керелден кеч-
ке бирге жїрїп ачка болсо керек. Жаш эмеспи, тамакка тойбой 
турган учуру. Ал эми єзї їчїн кайда конуштун баары бир эле. 
Тескерисинче, єз айлына тушташ бул жер кєўїлїнє жакын болу-
чу. Салкын абасы да, тоолору да тааныш. Балалыгы жыттанат. 
Керез кичи мекенин али кыйып кете албай жаткан. Кїн бою жол-
до жїрїп денеси да талыкшып калган экен, сабыры суз олтурду. 
Анїстїнє, жанагы «каары» да толук кайта элек болчу. 

– Куш келиўиздер... – деп, кулак тїбїнєн угулган їндєн улам 
башын кєтєрїп караса ак халатчан ашпоз аял кагаз, калемин 
жазууга дайындап жанында туруптур. – Эмне тамак ичесиздер?..

Экєє тиктеше тїштї. Керезге аялдын акжуумал єўї, жагым-
дуу, жумшак їнї негедир тааныштай сезилди. Кайдандыр, качан-
дыр бир кезде кєрїп, уккандай. Бейтааныш єўї, кєзї да... Качан, 
каяктан кєрдї эле?.. «Ай, кайдан! «Шектїї – шекшинет» болуп 
жатсам керек. Кырк жылдай каўгып жїрїп, эми араў темселеп 
кайрылып жатсам... Анда неге аял да мени бїшїркєй карап кал-
ды? Койсоўчу, балким мага ошондой кєрїнгєндїр...» 

Єзї кесме ичээрин, баласы Кыргызстанга келгени жактырып 
калган лагман, манту жээрин айтып, экєє теў єз-єзїнчє ойго ту-
нушту. Баласы качан кетээрине санааркап, ээн, какыраган кєўїл-
сїз тоолор менен тезирээк эле кол їзїшєр кїнїн самап жатты. Ал 
їчїн жєєлєшїп-тїртїшкєн, ызы-чуулуу, тели-теўтуштары кєп, 
убакыттын кандай єткєнї менен иши жок єз шаары, шашылма 
турмушу жакшы эле. 

Керез їндєбєй тамагынан ууртады. Ысык экен, даамы дал 
энесинин кесмесиндей. Качанкы балалыгы, айжаркын апасы эске 
тїштї. Керелден кечке ойноп, же жеўил-желпи иш менен кечинде 
їйгє келгенде апасы ушундай бир аяк кесмени алдына коёр эле. 
Дайыма ысык боло турган. Жаны жер тарта уйкусу келип, эптеп 
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эле жуурканга жетсем дегенде эки кєзї тєрт Керез кесмеден чоў 
ууртап алып оозун далай кїйгїзгєн. 

– Шашпа, кагылайын, шашпа. Їйлєп-їйлєп ич,– дечї апасы 
не бир мээрим менен, маўдайында чайынан жай ууртап жатып. 
Керезге тамак берип жатканында ал дайыма ушинтип уулуна ал-
дыртан кєз багып коюп, маўдайында чай ууртап олтурчу. Бал-
ким, эртелеп айрылышарын ичинен боолгоп, ага чейин кєз кума-
рын кандыра баласын карап алайын десе керек...

Негедир тигил акжуумал, сыры кетсе да, жаштык кезиндеги 
сулуулугунун сыны али кайта элек аял да аны уурдана, аста-се-
кин карап коюп жатканын Керез байкап олтурду. Эки-їч курдай 
кєздєрї да чагылыша тїштї. Экєє теў кєздєрїн ала качканча 
шашышты. Эмнеге?.. 

Керез ансайын бушайман: «Кайдан, кайдан кєрдїм эле, бул 
кєздєрдї? Негедир тааныш... Жєн жерден эмес... Бул ким?..» Так-
кесе жооп таба албай анын башы маў. Дїйнєсї дїрбєлєў тїшїп 
калды. Балким эли-журтуна куса болуп калган ага бардык кыр-
гыз аялдарындай эле жакын, тааныш кєрїнїп жаткандыр...

Качан экєє тамагын ичип бїтїп, уулу жанагыл текчелерди тос-
кон тосмонун артында алда нелер менен убараланып жаткан ашпоз 
аялга басып барды да, тамактын акчасын эсептешип, жатаар жерин 
макулдашып жаткандай болду. Керез аларды жандай єтє берди. 
Аял сурадыбы, уулунан кош паспортту алып, бирин ача коюп эле:

– Керез?!. Сен Керезсиўби? О, кудай, тирїї белеў?! – деп, 
кїтїїсїз кыйкырып, жанындагы орундукка шалдая олтура кет-
ти. Колундагы дептер, калеми жерге чачылды.– Мени тааныбай 
калдыўбы?! 

Кыжалат, жоопсуз ой-санаага алдырып сыртка чыгып ба-
раткан Керез атын атап капыс чакырган їндєн селт эте, арты-
на кылчая карады. «Бул ким? Мени кайдан тааный койду?..» 
Ал, бейтааныш аялды канчалык бїшїркєй караган менен дароо 
эстей алган жок. Бир кездеги айылдашым болсо керек деп боол-
году. Андай болсо ал ким?... Аял тез эле эсин жыйып, ордунан 
тура нес болгондой колдорун ага сунуп жакындай берди.

– Керез! Мен, мен... Жамал эмесминби...
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– Жамал?! Кайсыл Жамал? – деп алып, Керез єзїнїн бир гана 
Жамал аттуу ууз сїйїїсї болгонун, жок, жїрєк тїпкїрїндє азыр 
да бар экендигин эстей коюп: – Жамал! Бул сенсиўби?! Сен белеў? 
– деп шашыла утурлай басты. Экєє ысык кучакташа кетишти. 
Кусалуу, оттуу, армандуу кучакташты! Экєє бири-бирин, ушул 
учурду ємїр бою зарыгып кїтїшпєдї беле! Эч жанга, жада калса 
бири-бирине да ачык билгизбей, кєўїл тїпкїрїндє катып, аялуу, 
ууз сїйїшпєдї беле! Керез єзїнїн атын не бир сагыныч, миў тїр-
лїї наздык менен жалындуу кайталап жаткан Жамалдын шорлуу 
жаш чайыган кєздєрїнєн, албырган бетинен, али кумары кайта 
элек ысык эрининен туш келди єпкїлєп жатты. Жамалы да...

Экєєнє ушул учурда дїйнє бир теў, єзїлєрї бир теў эле... Баа-
рын – чоочун аялды туш келди оттуу єпкїлєп жаткан атасына 
айран таў кала караган баласын да, нечен жыл адашып калган 
ачуу тагдырларын, ууз да, улуу да бири-бирине али ачык айтыша 
элек махабатын да... алтургай єзїлєрїн да унутуп коюшту... 

Ошол тїнї алар Керездин уулун жаткырып коюп коўшу вагон-
до тїн кїзєтє таў атканча сїйлєшїп чыгышты. Ата-бабалары-
нын аруу жыты сиўген асыл айылын, кары-жаш тааныштарын, 
мектептеги не бир кызык учурларын, анан... акыркы, Жамалдын 
чемоданын кєтєрїп алып шиштака кийип окуусунан келгенин, 
Керездин тааныбай калганын... –  баарын эстешти. Кечээ эле бо-
луп єткєндєй. Чиркин! Ємїр єтсє да сезимдер, адам кєўїлї эч 
эскирбейт тура. Ошенткен менен жандїйнєлєрї алай-дїлєй ала-
чапкында калган деўиз сымал албууттанып, толкуп-ташып, би-
ри-бирине тєгїлє жаздап турушкан менен кєўїл тїбїндє кыттай 
уюган арзууларын ачык айта алышкан жок. Чыныгы, улуу ма-
хабат ошондой аялуу болот тура! Экєє теў бири-биринин тереў 
арзуусун ачык эле туюп турушкандары менен дит багып, айтууга 
ооздору барбады. Батынышпады. Алардын махабаты ушунча-
лык аяр, назик эле! Дирт эткен желден чочуп уча качкан сезимтал 
кєпєлєктєй кол жууп калабызбы дегендей, баягы эле бала се-
зим... Жїрєк карыбайт экен! 

Анан албетте, суу алдында калган айылын эстеп єкїткє тун-
бай коё алышкан жок. Ал, экєєнїн теў айыкпас, жаралуу арман-
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дары эле. Ооба, таруудай туш келди чачырап кетишкен айыл-
даштарын Жамал айтып олтурса ачуу армандабай коё албайсыў. 
Акыры байырлап, эртеби-кечпи кайрылып келе турган киндик 
кан тамган тїпкї журтуў, тагдырлары тааныш, ємїрїў эриш-ар-
как єткєн жакындарыў, айылдаштарыў жок болсо ушул тура, 
жолбун иттей ар кайсыл жерде каўгып... Ошол, айланып турар 
очогунун жоктугунан улам дээрлик кєбї Кыргызстанын кой, 
Казакстанга, Россияга, алтургай Европага чейин жер кезип ке-
тишиптир. Армандары аттын башындай болсо да алардын кєбї 
ыйык ата жерин, айылдаштарынын кєўїл кєксєткєн караанына 
зар болуп, издеп, келип-кетип турушат экен. Албетте, ага азыркы 
замандын єксїк оомал-тєкмєлї да себепкер дечи, бирок кєбїн-
чєсї бакыбат турмушка жетишкен менен орун алар тїбєлїктїї 
очогунун жоктугунан бир жерге байырлай албай, жер кездирип 
жатат дешет экен. Ал чын. Адамга адам, атажурту керек, кымбат.

– Эсиўде бекен, єткєн жайда мени менен окуган Сулайман ке-
лип-кетти. Кызыл-чийкил, чачы кирпиникиндей тикчийген бала 
бар эле го?..– деп калды Жамал бир кезде.

– Ооба, ооба, эстедим...
– Ошол Сулайман Венгрияда чоў компания ачып, кєптєн бери 

иштетет экен. Єзїнчє чоў бут кийим фабрикам, супермаркетте-
рим бар дейт. Миллионер болуптур. Бирок, єзїмдї эч бактылуу 
сезе албаймын, арманым ошол – жарык дїйнєгє келген айылым-
дын, туулган жеримдин жоктугу деп тїтєйт. Суу сактагычтын 
тушунан райондук акимчилик менен бир топ жерди макулдашып 
кетти. Айылымды кайрадан тїптєймїн дейт. Мен ага аябай ку-
банып, чоў канат байлап калдым. Уккандар да сїйїнїп жаты-
шат. Буюрса, ал ою ишке ашып калса баарыбызга жакшы болор 
эле. Тилеги кабыл болсун!

– Жакшы болгон экен... – Керездин да кєўїлї жибип, 
теўтуштары «сары быштак» деп койчу Сулайманды эстеди. Мык-
ты чыккан экен. Ал башынан эле урунуп-беринген аракетчил эле. 
Экєєнїн да уй-койлоруна жайыт талашып, кызылчеке урушканы 
бар. Беттегенин бербеген єжєр болчу. Ошол окуя эсине тїшїп, 
балалык-чалалыгына мыйыгынан жылмайып алды.
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– Ошол жерге сен да кєчїп келбейсиўби?– деди Жамал 
кїтїїсїз. Анын кєз карашы їмїттїї да, сырдуу да эле. Анын чын 
ыкласынан айтып жатканы кєрїнїп турду.

– Менби? Эмнеси бар экен, келсе келем.
– Ой-ий! Анда укмуш болбойт беле! Классташтар, айылдык-

тар чогулуп алып... бир сонун жашайт элек!
Жана, Сулаймандын жерге макулдашып кеткенин укканда эле Ке-

резге да ушундай ой кылт эткен болчу. Деги аялдар сезимтал кели-
шет, эркектин ойун илгиртпей сезип, кєбїнесе алдын алып коюшат.

– Келсем эмне кылышым керек?
– Акимчилик Сулайманга жерди го беребиз, мындай арыздар 

кєп, мурдатан эле тїшїп келген. Кеп, ошол аймакка электр, суу 
тармактарын тарттырып, жол салып, кыскасы элге керектїї 
шарттарды тїзгєнгє каражат табуу керек, анан пландап беребиз, 
каалагандай жайгаша бергиле дептир. Єзїлєрїндє азыр акча 
жок экен. Мамлекетибиз єнїгє албай жатпайбы. Сулайман ошо-
лордун баарын пландап, эсептеп, каражатын таап анан келем деп 
кетиптир. Эгерде сен да колуўан келсе жолунбу, суусунбу, кай-
сыл бир жагын чоюп, кєчїп келсеў жакшы болбойт беле. Эми 
єсєрїбїз калган жок...

Керездин кєўїлїндє бул сєздєр чындап уюп калды. Каража-
ты го жетет. Аны башына урмак беле, кєрїнє ала кетпейт. Ба-
ласына ондон бирин берсе эле ємїр бою сайрандап жашай алат. 
Кеп башкада...

– Жамал, эгер келсем сен мага турмушка чыгасыўбы? – Керез-
дин кєўїл тїпкїрїндєгї бул сєздєр кантип оозунан чыгып кет-
кенин єзї да байкабай калды. Ал, айтаарын айтып алып сестене 
тїштї. Жок десе не кылмак? Анда эле бул жакка жол чорт кесил-
ди дей бер! Бирок, анын жана окуу, диссертация деп жїрїп жашы 
єтїп калганда чын сїйбєгєн адамга аргасыз турмуш курганын, 
канчалык кїчкє салган менен оттору кїйїшпєй їч жылдан кийин 
ажырашып кеткенин, ошондон бери жалгыз бойлугун укканда 
ушундай їмїт бага тїшкєн эле. Эми..

–  Сагабы?! – Жамал анын кєздєрїнє тик карап, узун кирпик-
тїї кєздєрїнєн от чачыратты. Анда кїтїїсїз чоў кубаныч да, 
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ишене албаган олку-солку кїмєнсїї, ачуу арман да мелт-калт то-
луп-ташып турган эле. Керездин чындап айтканына кєзї жетти 
кєрїнєт, – Аял, бала... їй-бїлєўчї?

– Ажырашам. – Керез ишенимдїї кесе айтты. Ушундай су-
роону кїткєн белем. Мурдатан ой багып жїргєн окшобойбу. – 
Аялым келбейт. Баламдан болсо кол їзбєйм...

– Сенин турмушуў да болбой калган белем... – деп койду Жа-
мал єкїттїї.

Анын дагы эле угуп жаткан сєздєрїнє ишенер-коёрун билбей, 
урунттуу бир чечимге келе албай жатканы кєздєрїн ала качып, 
калп эле столдун їстїн алаканы менен аарчылай баштаганынан 
байкалып турду. Же... балким себеп башкада болуп жїрбєсїн? 
Керезди... ал ойлогондой сїйбєстїр? 

Бар дїйнєсї астын-їстї тїшїп, чаташып, тагдыры таккесе че-
чилер учур ушул экенин сезген Керез єзїнє ээ боло албай оюнда-
гысын ачык айтып жиберди:

– Эмне, мени сїйбєйсїўбї? 
Жамал кїтїїсїздєн таш жара шаўкылдай каткырып жиберди! 
– Я?! Койсоўчу, карыганыўда деле сїйїї дей бересиўби? Ой 

боорум ай! Бирєє укса уят.
– Эмнеге уят. Чыныўды айтчы, угайын...
Жамал кандай кїтїїсїз кїлсє ошондой тып басылып:
– А єзїўчї? Сен биринчи айтпайсыўбы? – деп жароокерленди.
– Мен... мен сени небактан эле... бала кезимден... айылда эле 

сїйїп калгам... эч унута албай койдум... чын...
Керез алда кандай жооп болуп кетет деп санааркап, кєзїн 

жерден кєтєрє албай кысталып жатып ушул їзїл-кесил сєздєрдї 
араў айтты. Мынчалык кыйынчылык болбостур! Нечен, узак 
жылдар бою кєўїлїндє жан адамга билгизбей бекем катып, ичи-
нен далай кайталап келген аялуу сыры, арзуусу ушинтип супсак, 
ушундай жерде айтылмак беле? 

Аўгыча Жамалдын ысык алакандары анын эки жаагынан 
сылай кысып, башынан аяр кєтєрдї. Керездин дал маўдайында 
сїйгєнїнїн жаш толгон сїйкїм кєздєрї жалжылдай тиктеп ту-
руптур.
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– Сенин ушул... сєздєрїўдї канча кїттїм дейсиў! – деди ал не бир 
ысык, армандуу їн менен. – Мурдатан айтканыўда эмне... минтип 
экєєбїз эки жерде армандап, турмушубуз бузулбайт эле го... 

– Айтат элем. Айылыбыз жок болуп, адашып калбадыкпы. – 
деди Керез актангансып, бирок бул ачуу чындык эле да.

– Ооба. Айылыбыз аман болгондо чын эле бирге ємїр сїрєт 
белек... эмгиче їй-жай куруп...

– Азыр деле кеч эмес... же... эмне?.. – Керез чочуп кетти. – Жер 
алып, їй сала коюш бат эле. Каражатым жетишет. Алтургай 
айыл ды да єзїм эле жалгыз курам. 

– Чын элеби? Ой, анда укмуш болот эле го! – Жамал баягы, 
секелек кезиндеги ойноок кызга окшоп кетти. Сїйїнгєнїн айтпа! 
Алаканын да чапкылап жиберди.

– Чын. Бїгїн акимиўерге жолугуп, баарын тактап кетемин да, 
келерки жаздан баштап айылды тїптєй баштайм. Мен да тен-
тиген иттей турмуштан тажап бїттїм. Кєрсє адам киндик каны 
тамган жерди кыйып кете албайт тура. Тагдыры айрылгыс болот 
экен. – деди Керез чечкиндїї. – Андан кєрєк єзїўдї айтчы, їй 
салсам барасыўбы?

Жамал кыз кезиндей ага шоктоно карап:
– Барбай койсомчу? Эмне кылып аласыў? – деп кылыктана 

кетти. Анын макул экени эми айкын эле! Тєбєсї кєккє жете сїй-
їнгєн Керез:

– Анда алакачып кетемин, моминтип! – деп, Жамалды белинен 
имере тартты.

– Койсоўчу, бирєє кєрїп калса уят, карыганда булар алжыган 
экен дешпейби. Же, сен чын эле карып калдыўбы? – деп наздан-
ды Жамал, жаагын анын жаагына такап. Кєздєрї баягыдай эле 
жалжылдап шойкомдуу учкунун чачып турду.

Керездин санаасы тынып, кєўїлї желектей желбиреп чыкты. 
Анын їстїнє Жамалдын тааныш, ажайып жыты да делебесин ка-
туу козгоп жиберди. Заматта жашара тїшкєндєй. Алдында чоў 
жашоо, бакыбат келечеги кїткєн адам анан кандай болмок эле. 
Ал да шоктонду:

– Жапшаш элемин! Эмне, кєрсєтєйїнбї?..
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– Чїш-ш! Балаў угуп калат.
– Укса тїшїнєт да, чоўойбодубу...
Керез эми єзїнє-єзї ээ боло албай калды! Бул кїндї, ушул, 

бактысы жанган учурду канча кїттї эле! Жїзї да ачылып алган 
соў... Жамалды катуу кучактап жалжылдаган кєздєрїнєн, азгы-
рыктуу алкымынан, албырган эрдинен ысык єпкїлєп кирди. Жа-
мал да ийип, анын кучагына боюн таштады...

Чын эле, ооба, эмки жылы сєзсїз кєчїп келемин, – деп барат-
ты, эртеси таў эрте жолго чыккан Керез машинеде. Ал, район-
дун акимине бараткан болучу. «Биротоло кеткис болуп їй салып, 
чачылып кеткен айылдаштарымды чогултуп, айылды кайрадан 
тїптєп, ажалым келгичекти эч кайда кетпей жашаймын. Єлгєн-
дє сєєгїм ата-энемдин жанында болбосо да ага жакын, туулган 
жериме коюлушу керек. Бєтєн эл, жат жерде жалдырап жатмак 
белем?! Мекенсиз мен уюктуу кумурскадан да кем, эч ким эмес 
турбаймынбы! Жалгыздыктан азабын жетишерлик эле сездим го! 
Жада калса єз балама да керегим жок экен. Жан этимден жарал-
ган менен тагдырларыбыз ачакей болот турбайбы. Атажуртума 
сєзсїз кєчїп келемин!» деген биресе кїйїттїї, бир чети акыры 
тагдырлары жалгашкан Жамалынан улам жаралган бекем їмїт, 
ишеним акыл тїпкїрїндє улам жаўырыктап жатты... «Эми деле 
кеч эмес, амалсыз карылык али келе элек, жашоом эми жаўыдан 
башталат» деген ой-тилек ага ысык дем-кубат берип жатты.

Ємїрїнїн капорто ашуусунан ашып калган курагында ар-
зытканы менен тїтїн булатып, акыры, чыныгы бактысын табаа-
рын нечен убай-санаага батып тилеген менен минтип кїтїїсїз 
жерден оўунан чечилерин ал кїттї беле? Албетте, жок. 

Алдында не тагдыр кїтїп жатканын адам пендеси кайдан бил-
мек...
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ДЄБЄ
 

Єлїї болсок бир чуўкурда
Тирїї болсок бир дєбєдє бололук.

Элдик чакырык

Тагдырдын тамашасына таў бербей койбойсуў. Нечен жыл-
дап, алтургай бїтїндєй ємїр коротуп артынан сая тїшїп, салбы-
раў салып саргара жорткон менен жалган закымдай караан їзїп, 
жер кезген жел сымал жетпей жїргєн тилегиўдин сааты чыккан 
алеки заматта, бир кєз ирмемге жетпей капыстан астын-їстїн ка-
лайман тїшїп, єзї эле єтєсїнє чыгып калат тура. Адам тагдыры 
да аалам сыўары татаал, тїпсїз белем...

Бишкектин тїштїк ныптасында быгып, тоо этектей чубал-
ган бактуу айылдын мектебинде иштейм. Жогорку класстарга 
тарыхтан сабак берем. Орто жашка келип калдым. Єзїм туулуп 
єскєн айылым. Самаган кесибим. Сыйлашкан жубайым, акыл-
эс тїї балдарым аман, заман тынч, менден бактылуу адам жок. 
Таў азандан кечке дейре кыйып кете албай машакат тартып, 
мектептемин. Кенен жашоого жаўы кадам таштап жаткан жаш 
адамдардын эл-жеринин, аламан дїйнє тарыхынан тереў, канык 
билим алуусуна аз да болсо шыпаа боло алсам дейм. Ал, мил-
дет-тилегимди дурус эле орундап жатсам керек: кесиптештерим 
да, мурда-кийинки окуучуларым да сыйлап турушат...

– Сизди директор тезирээк келсин деп чакырып жатат.– деп 
калды бир кїнї тїш ооп калганда, эшиктен башын салган арык, 
бїтїк кєз секретарь кыз капыстан.

– Неге?– мен тїшїнбєй ага элейе карап суроо узаттым эле, ал:
– Билалбадым. Директорго чет элдик эки мейман келди. Кыя-

зы ошого байланыштуу го, – деп, тырсылдай сїйлєп, шашыла 
караанын їзїп кетти.
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Санаам саал тынчый тїштї. Сабагыман кынтык таап, же мен 
класс жетекчилик кылган бїтїрїїчїлєрїмїн арасынан бирди-жа-
рымы тентектик кылып жибердиби деген коогалуу ой-санаа кеткен 
эле. Анын їстїнє баштыгыбыз аял киши. Богогу салаўдаган, кєзї 
бїтїк, семиз аял. Кыялы чатак, бетке чапма, туруп-туруп эле чагыл-
гандай чартылдап кетет. Улуу, кичїїнї карабайт. Ошондон улам 
андан дайыма чочулап турабыз. Менден он жаштан ашык улуу.

Директорго салам айтып шашыла кирип барсам ал, иш столу-
нун капталындагы диванда мен курактуу каратору эркек, андан 
берирээкте огеле апакай жїздїї сулуу аял менен чай ичип, жай 
масилеттешип олтурган экен. Мени кєрє коюп тигилерге безил-
дей кетти:

– Аа, кел, кел, мына биздин тарых мугалимибиз, – деп, анан 
мага кайрылды, – Касым Капашевич, бу меймандар алыскы Тїр-
киядан келишиптир. Кыргыз-тїрк элдеринин байыркы тарыхын, 
карым-катышынын эл ичине канчалык сиўгенин, анын биздин 
санжыра, уламыштарыбызда айтылышын изилдеп жїрїшкєн 
экен. Аны сиз жакшы билет эмессизби. Меймандарыбызга жак-
шылап айтып берсеўиз.

Мен тигилерге жїз бурганда эркеги:
– Насылсыўыз? Бенин исмым Орхан Инанды.– деп, анан жа-

нындагы аялга кол жаўсап,– Назлы ханум,– деп, элпек учурашып 
мага колун сунду. Ажарлуу аял мени кєздєрї жана жалжылдай 
карап турган эле, ал да кїлє багып мага:

– Орхан бей саламатсызбы деп сиз менен учурашып, таанышып 
жатат. Мен котормочумун.– деди коўгуроодой їнї менен.

– Тїшїндїм, тїшїндїм, тилибиз окшош эле турбайбы,– деп 
мен тїрк адамдарын, айрыкча аялзатын жакындан алгач кєрїп, 
ємїрїмдє биринчи ирет бетмаўдай сїйлєшїп жаткандан улам 
сїрдєп кеттим. Аял мага карагаттай мєлмїлдєгєн кєздєрї менен 
дагы сырдуу, сїйкїмдїї жылмайып:

– Ошентсе да которуп берип турайын.– деп койду. Кыргызча-
ны суудай билет экен. Таўданып алдым. 

Аныкы чын экен, таанышканда тїркчєнї тїшїнгєнсїп, оўой 
кєрїндї эле, чоў сєзгє киргенде чала бучук жалпы тїшїнїк бол-
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гон менен бардык кепти канык тїшїнїї кыйын болуп калды. 
Анадолу университетинен келишиптир. Мындан нары казак, 
хакас, тува дагы-дагы кєп жерлерди кыдырышат экен. Назлы 
ханум ортобузда которуп, мен жетекчиси эмес, аны менен сїй-
лєшкєндєй кысылып, сїрдєп жаттым. 

Аздан соў меймандарды сыртка, таза абага чакырдым. Мек-
тебибиздин тегереги мырза теректер менен курчалып, короодогу 
арча, мажїрїм талдардын кєлєкє салып калган кези болчу. Май 
айынын аягы болгондуктан жайдын ысык илеби келип, бєлмєдє 
олтуруу оорлой баштаган. Анїстїнє деректирдин тике кєзї ал-
дында болуу мен їчїн кыйноо эле. Ар бир сєзїмє кулак тїрїп, 
саксактап жаткан, кылдан кыйкым таап, кийин мени жемеге ала-
ры турган иш да. 

 Короодо кєлєкєлєй басып, жєн-жай сурашып, четтеги шак-
тары чубала тєгїлгєн мажїрїм талдын кєлєкєсїндєгї орундук-
ка олтура кеттик. Балдар да бул жерде чуркабай, чуудан алыс. 
Менден эркин сєз кїтїп, эки элдин алакасына, боордоштугуна 
байланыштуу эл арасындагы кептер, деги эле єзїм билген, уккан 
окуялар керек экенин билген соў єзїбїздїн Жусуп Баласагын, 
Махмуд Барскоондук-Кашкарий сыяктуу байыркы аалым-ба-
баларыбыздан баяндама берип келип сєзїмдї алыстан башта-
дым. Анїстїнє кєптєн бери кєкїрєгїмдї єйїтїп жїргєн эле, бул 
баян...

Мен бала кезде, мындан жарым кылымдай илгери, айлыбыз-
да узун бойлуу, каратору Мустафа деген ширидей кара, арык, 
тїрк абышка бар эле. Башында жайы-кышы эч тїшпєс ак, кийиз 
топу, коўкогой мурун, капкара, курч кєздїї, ээгинин алды кы-
рылган чокчо сакал, бирок биздин абышкалардыкындай муруту 
жок болчу. Бизден ончакты їй тємєн жашачу. Єтє тамашакєй. 
Жаш-кары дебей оюндагысын уялбай ачык айтып, азилдеп, кїл-
кїгє чала сїйлєйт. Єзї да кошо карсылдай кїлїп, єз сєзїнє єзї 
маашырлана жымыўдап, жыргап калат. Аябай сєзмєр. Кєптї 
билет. Жанындагыларды тїк зериктирбейт. Ошондон улам анын 
айланасында дайыма кишилер тополоп, кайда болсо коштой 
жїрєт. Эч кимге орой мамиле, жамандык жасабай, сылык, нуска-
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луулугунан эл ичинде сыйлуу. Анын улуту башка экени эч ким-
дин оюна да келбейт. Єз. Качан, кантип айылга келип калганын 
ким билсин.

Мустафа менен бизге кошуна Шаршемби аксакал єтє ынак. 
Жашташ. Жайкалган ак сакалдуу, кырдач мурун, мээрман сур-
ма кєздїї, тартайган Шаршемби аксакалдын єзї айтканына 
караганда тїрк ынагынан їч жаштай эле улуу экен. Бирок аны 
єзїлєрї эске деле алышпагандай, ысык теўтуш катары тамаша-
лаша беришет. Айыл этегиндеги дєбєгє келип, экєє кошулду 
дегиче бїттї, кыраан-каткы, узак кеп. Немистер менен согуш-
ка да бирге барышкан экен. Андагы окуя-жоруктарынан айтып 
олтурса биринен-бири кызык, кїлкїлїї. Улам бири сєз баштаса 
экинчиси аны коштой чаап, жиреп турат. Кээде шекшип калам, 
кантип эле кан кечкен согушта ошончолук обу жок, кїлкїлїї 
окуялар кєп болсун деп. Анын їстїнє сєз кызыганда экєє баш-
каларга байкатпай шектїї, кїлмїўдєй тиктеше калышат. Кийин 
ойлосом чын эле биздей бозбаш балдарды, талаа-тїздєгї иштен, 
кїндєлїк оокат-тїйшїктєн чарчап, кїлкї кїтїп келген улуу-ки-
чилерди ыраазы кылыш їчїн ошондой ойдо жок окуяларды улам 
бири ойлоп таап, экинчиси сїрєєнгє алып, кєпчїлїктїн кєўїлїн 
кєтєрїшчї окшойт го. 

Эки ынак абышка таў эртелеп кїнїгє айыл четиндеги кєк 
дєбєгє келишет. Алгач мен уюбузду беш-алты кой менен айдап 
чыгам. Анан менин їйдєн чыгышымды кїтїп кєчє четинде от-
тотуп жаткан койлорун Шаршемби аксакал биздикине кошуп 
коюп, єзї да алдыга тїшїп тємєн жєнєй берет. Жолдон кара, 
куйруктуу койлорун айдаган тестиер небереси (Азербайжандагы 
уулунун кызы, карыганда бизге жєлєк болсун деп алып алыш-
кан) менен Мустафа кошулат да секелек кыз экєєбїз малды ай-
дап, эки чал дєбє їстїндє кала беришет. Тїнї менен ачыгып ка-
лышкан уй, койлор кєк чєптєн бурдай сугунуп, саал токпейил 
тарта тїшкєндє биз да дєбєгє умтулабыз. 

Дєбєдєгї абышкалардын кептери кызык. Кээде алар кал баат 
олтуруп, санжыра-уламыш, аттары тааныш-чоочун байыркы 
баатырлардын башынан єткєргєн не бир укмуштуу окуяларды, 
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жоочалыш, каардуу замандардан кеп айтып калышат. Аны кєбї-
несе дайыма сєєлєттїї, токтоо Шаршемби аксакал баштайт. 
Курчай олтурган кєпчїлїк мемиреп, тынч угат.

– Ээ, Муке, жакында эле бир жакшы жаўылык уктум. Шумдук! 
Мурда укпаптырмын.– дегени эсимде бир кїнї,– Билесиў го, ме-
нин тарыхчы баламды, ошол айтты, китептен окудум деп. Сурасам 
аны эмкиде шаарынан ала келмек болду, єзїўє окуп берем. Ошол 
китепте биздин атактуу Шабдан баатыр жїз жыл мурун ажылык-
ка Меккеге бараткан жеринен, жолдо, силердин бир шаарыўарда 
кїтїрєгєн эл темир жол салып, каржалып жатканын кєрїп, кошум-
ча-жардамым болсун деп эки миў алтын дилде берген экен! Єзїў би-
лесиў, агезде бир дилдеге 30-40 кой же ончакты жылкы келчї дейт. 
Ойлоп кєр, кїнї-тїнї иштеп жаткан элге канчалык тамак, жардам 
бергенин. Муну менен эмне айтмакчымын: илгертен эле биздин бир 
тууган элдерден экендигибиз. Тилибиз, дилибиз бир деген ошон-
дон калган турбайбы. Болбосо ажылыкка єзї азып-тозуп бараткан 
Шабдан баатыр чоочун, же жат адамга неге мындай чоў жардам 
кылмак? Бир боор эл деп боор толгогон тура! 

– Ие, мен да боор толгоп єзїўдїн жаныўда жїрбєймїнбї,– 
деди адатынча коштой чаап, кїлкїсї кєзїндє шоктоно кїйїп 
турган Мустафа,– Мен да уккам: Тїрк атамдын сєєгї Ысыккєл-
гє коюлган деп. Ошол бабамдын жанына жатайын деп жїрєм да, 
эмне, сени сагынып келди дейсиўби, тээ, алыстан?– шойкомдуу, 
бизге кєз кысып, сїйкєнє сїйлєдї.

– Эй, арам, Назым Хикметтей коммунистсиў деп куугунтукта-
ганынан качып келдим дечї эмес белеў?– Шаршемби чунаўдап 
алды,– Же коммунисттер кулагандан кийин эле даана тїрк боло 
калгансыўбы?

– Сендей, айкєл Манастын алакєєдєгїн алдап койгомун да... 
А чынында тїбї бир эл экенибиз экєєбїздєн эле кєрїнїп тур-
байбы, муштумдай мурдубуз да, аткан асмайыбыздын тїкїрїгї 
да окшош...

– Эк, ата-а, дагы тетири кеттиўби...
– Чындап эле айтып жатамын. Тїркиянын Изник деген шаа-

рында кыргыз кєрїстєнї бар...
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– Э, койчу, ал, жердин тїбїнє кыргыз кайдан барып калсын?!
– Ошентип эле барган. Сен дейсиўби, кемпиринин этегин ка-

рыганда деле бучкактап, їйїнєн чыкпаган?– Мустафа чындап 
кетти, чунаўдап, бу кызык эле,– Ошол, ончакты кїмбєздїн їстїнє 
мечит салынган. Алдында сєєктєр кєп дешет. «Братская моги-
ла». Ушул кезге чейин їстїнє килем жабылып, эл карап, дайыма 
куран окулуп, ардакталып турат. Бизге жеткен кепке караганда 
мындан миў жылдай илгери Изникти византиялыктардан бошо-
тууда, тигилер ичине бекинип алып чыкпай коюшат. Осман жоо-
керлери (тїрктєр агезде ошондой аталчу) канчалык кайта-кай-
та єжєрлєнє чабуул коюп алалбай, тажаганда ачкасынан, же 
ичээрге суусу жок калганда айласыз багынып беришет деп чылк 
курчап алып, жарым жылдай жатышкан менен византиялыктар 
багынып бербей, шаар дарбазасын ачпай коюшат. Айла куруп, 
эми кандай айла кылабыз, шаарды алалбай кеткенибиз жеўилге-
нибизге тете, кїтїп жаткандан аскерлерибиз да, ат-унааларыбыз 
да азайып, алсырап барат, мынча аскерди багып, казынабыз да 
куруп кетет го деп амалдары куруп турганда алыстагы кабар жи-
берген кыргыз туугандардан жардамга жоокерлер келип калган 
экен. Тїгєл атчан, бир-экиден коштоп да алышкан, жаа, найза, 
кылыч, жеўил калканчан. Соот-чопкуттары деле жупуну. Алар 
ал-ахывалды сурап, єргїп алышкан соў бир жума єтпєй кыр-
гыздардын кошуун башчысы осман пашасына келип, эртеў чак 
тїштє шаардын капкасы ачылат, ошол замат силер дароо жабы-
ла чабуул койгула дейт. Паша айран таў калат: жїз миўге чукул 
аскерлерим ала албай койгон шаарды бир ууч кыргыздар кантип 
алышсын деп. 

Эртеси чын эле кїн так тєбєгє кєтєрїлгєндє калаанын капка-
сы ичкериден калдырап ачылат! Аны кєргєн паша да, жайнаган 
аскерлери да айран таў калышат. Кимдер, кантип ачты, айлап 
алынбай жаткан шаардын дарбазасын?! Бир ууч кыргыздардын 
не амалы бар эле? Же алар Жебирейил менен сїйлєшкєн немелер 
беле?

Паша колун буйра шилтеп, аскерлери агылып кирип, шаар-
ды ээлеп алышат. Туш тарабынан курчоого алынып, айыгышкан 
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кармаш менен дарбазаны ачкан кыргыздар ошондо боо тїшїп, 
тїгєл кырылышат, жїзгє жетпегени гана калыптыр. Кєрсє алар 
кылдат байкоос салып, шаардын багынып бербей, кїч-кубат 
алып жаткан жер алдындагы суу тїтїгїн таап, аны буушуп, ошол 
аркылуу шаарга сойлоп кирип, кызыл кыргын салып, дарбазаны 
ачып беришкен тура! Мына, аскерий амал, єлїмдєн кайра тарт-
пас эр жїрєктїк! Баарынан да, бир туугандыкты туу тутуу! Алар-
ды алыстан алып келген да, ажалдан кайра тартпай жардамга 
їндєгєн да ошол, туугандык сезим эмеспи!– Мустафа эргип кет-
кенинен буулугуп, їндєбєй калды... 

Ар бир сєзїмдї кунт кое угуп олтурган Орхан бей да толкуп 
кетти белем, оозума такаган диктофонун єчїрїп:

– Ырас, ырас. Ал – чындык!– деп жиберди.– Ал, кыргыз 
кєрїстєнї азыр да бар, Изник шаарында...

– Демек, Мустафа аксакал чын айткан турбайбы?!– дедим мен 
айран таў калып. Ал абышка болжолдоп эле «согуп» койсо керек 
деп кебине анчейин ишене бербей жїрчїмїн.

Ушинтип, бир саамга тыныгып, кобурашып алган соў 
сєзїбїздїн нугу саны аз болсо да эр жїрєк, опурталдуу тарыхый 
окуялардын дээрлик кєбїнє катышкан, жєн гана катышпастан 
ага єзїнїн орчундуу издерин сала алган кыргыз эли туурасында 
бурулуп кетти. Мындайда байыркы бабаларымдын каны дїр-
гїп кетеби, оолугуп кетмейим бар эле. Мен, кыргыздын тарыхий 
китептеринде, эл оозунда айтылган орус-француз согушун, ага 
орустар менен аралаш жашаган бай татарлардын балдарынын, 
жакындарынын ордуна зордоп, алдап жиберилип, дїйнєлїк та-
рыхий согушка катышкан кыргыз атчан жоокерлери туурасында 
да айтып бердим. Алар дайыма алдыда болуп, Парижге да алгач-
кылардан ат салып киришкен экен. Ошондо тарыхчы, илимпоз-
дор кыргыз атчандарынын курал жарагын, кийген кийимдерин 
кєрїп, азыркы жыл саноого чейин эле Европаны бїлгїнгє салып, 
кыдыра чапкан айтылуу гунндардын (Кїн уулдары дегенден 
болсо керек) жаангери Адыл ханды (европалыктар аны Атилла 
деп аташкан), француз энциклопедиясындагы кыргыздарга дал 
окшош сїрєттєрдї, жазууларды эстеп: «Атилланын ач арстан-
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дары келди!» деп, шаштысы кетишкен тура. Кєрсє, аты чуулуу 
Атилланын аскерлеринин курал-жарагы, минген аттары, кийи-
ми Парижге ат салып кирген кыргыздардыкына куюп койгондой 
окшош тура! Атилла менен анын гунндары жєнїндє эки томду-
гун жазган Амедей Тьерри Адилди «Кырк уруулуу кєчмєн элден 
чыккан падыша» деп нечен кайталап айткан экен. Мына чындык, 
мына эрдик! Миўдеген жылдардан кийин да таанылып жатпай-
бы! Ал боюнча эки жїз жыл мурда француздардын атактуу акы-
ны Пьер Жан Беранже да «Кыргыз ырын» таўданып-армандап 
жазган экен. Аны орусчадан кыргызчага 

«Дєгїрсїгєн їнїмєн тааный койду, 
Баш иемин сага деп Адил уулу, 
Азынагын, кїлїгїм, силккин жалды, 
Бопурата тепсеп єт падша, ханды...» деген оттуу сєздєр ме-

нен кыргыз адабиятынын алп жазуучусу Тїгєлбай Сыдыкбеков 
которгон. Ал да Орозобек Айтымбет деген тарыхчы-жазуучубуз-
дун «Кара кыргыз» деген беш томдук китебинде барлыгын баян 
эттим. «Кырк уруулуу эл» дегени «кырк огуз уулдары» же кыргыз 
болуш керек деген автордун да, єзїмдїн да божомолумду кошуп 
койдум.

Орхан бейдин бул, угуп-биле элек фактыга кызыгуусу ашы-
нып, ал китепти сєзсїз таап, толук окуп чыкмай болду. Мен ан-
дан эл ичиндеги сєздєргє неге мынчалык ышкысы артып, сая 
тїшє иликтеп калганын сурадым. Ал:

– Жєн жерден эмес. Билсеўиз дїйнєдєгї ири, кубаттуу мамле-
кеттер кичине, экономикасы чабал єлкєлєрдї єзїнє сиўирип, оп 
тартып алууга єтїп, ааламдашуу деген балакет башталып кал-
бадыбы. Аны жакшы билесиздер, сиздердин кеменгер жазуучу 
Чынгыз Айтматов дайыма єзгєчє кооптонуу менен сєз козгоп 
жїрбєйбї. Демек, тїпкї тарыхий тагдыры, руху бир элдер жакын-
дашып, биргеликте ааламдашууга каршы турбаса болбойт. Аман 
калуунун жолдорун издєє керек. Майда тїркий элдерден, мамле-
кеттерибизден ажырап калышыбыз мїмкїн. Экономикалык кєз 
карандылык аркылуу баскынчы саясаттар жїрїп жатат. Алсыз 
єлкєлєр кумга сиўген тамчыдай чоў мамлекеттерге сиўип кете 
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берет. Айрым ири делгендер да алдын ала сактанбаса ар кандай 
себептер менен алсызданып, чачырап кетїїсї мїмкїн. Ал эми, ар 
бир улуттун орду толгус, кымбат. Кайра кайыруу мїмкїн болбой 
калат... 

Тїшїнїктїї. Ак максат. Азияны аласалдырып, каганатын 
кайра-кайра тїптєп, Бейжинге чейин чаап, Улуу Кытай сепилин 
салууга аргасыз кылган эў байыркы, жаангер гунндар, алардын 
урпагы болгон кыргыз эли эми эле кантип жок болуп кетсин?! 
Нечендеген дїйнєлїк ири диндерди, философияларды камтып, 
єзїнє сиўирип, єз дїйнєтаанымын жараткан салт-санаалуу кыр-
гыз улуту оўой менен жоголо койбос! Бирок, баарыбир алаамат-
тын алдын албаса болбос. Ал їчїн тектеш элдер биригїї керек... 
Ушундай кооптуу кеп менен ал кїнкї сєзїбїз да бїттї. 

Кептин кызыгына кирип кеткен экенбиз, эсибизге келгенде ай-
лана кїїгїм тартып калыптыр. Мен, меймандос элибиздин сал-
тын тутунуп коноктордун їйїмє конуп кетїїсїн єтїндїм. Экєє 
бир аз сїйлєшїп, макулдашып алган соў таў эрте иштери бар 
Орхан бей тїшкє жакын сєзсїз келїїгє убада берип шаарга кет-
ти. Назлы ханум андан адептїї, сылык, бирок єтє єтїнїп жатып 
кетпей калды. Экєє тїркчєнї єздєрїнчє шашып сїйлєшкєндїк-
тєн мен алардын кебин так тїшїнє албай калдым. Кай бир таа-
ныш сєздєрдєн, їнїнєн гана боолголодум. Аял эмнеге калууга 
мынчалык дилгирленди, билбейм. 

Орхан бей кїтїп турган машинасына тїшїп караан їзгїчє 
болбой биз тємєн, менин їйїм тарапка шашпай бет алдык. Ал-
дыбыздан чыккан аял-эркек, жаш-карылар бейтааныш аял менен 
келаткан мени таўыркай карашып, сыйда учурашып єтїп ке-
тип жатышты. Мейман жолдугата унчукпады. Алда кандай те-
реў санаага тунуп, мени негедир улам сырдуу жалт карап коет. 
Тїшїнбєдїм. Ал, аябай ажарлуу эле: жаўы туулган айдай ничке 
каштары карлыгачтын канатындай кайрылып, узун кирпиктїї 
карагаттай кара кєздєрїнїн сурмасы кайгып, не бир кумарлуу 
да тїпсїз эле. Жумурткадай аппак, назик, ошол эле кезде жашы 
мен чамалаш болгону менен бетинин кызыл оту али кете элек 
экен. Баарынан да жытычы! Тим эле делебени титирете козгоп, 
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кыздардыкынан бетер ышкылуу буркурайт. Узун бойлуу дене-
си сымбаттуу, чымыр, али эти бошобогон. Кыскасы, мезгил єк-
тємїнє алдырбай жакшы сакталыптыр. Бул, аргасыз келе калган 
кыйды ойлоруман ыўгайсызданып, кармалган уурудай уялып 
кеттим. Жана, жылмая бергендеги сол ууртундагы сыйкырлуу 
чуўкурчасы... токто, токто! Аны, бул аялды кайдан, качан кєрдїм 
эле?! Ага уурдана кєз кырымды салдым. Негедир тааныш. Баары 
– кємїрдєй кара, жалтыраган тармал чачы, турна мойну... кєз-
гє сїйкїм. Катуу кыжалат тарткан менен бул бейтааныш аялды 
дароо эстей албадым. Бирок кєргєм! Кайдандыр... бир кезде... 
Кєрїї эстутумум мыкты эле. Бир кєргєн адамымды он жылдап 
болсо да тїк унутчу эмесмин. Анда.. Ай, кайдан, балким бирєєгє 
окшоштуруп жаткандырмын. Тїркиядан келген кишилерди би-
ринчи жолу жакындан кєрїп жатсам...

Биздин четки кєчєгє чыгып, оўго, менин он чакты кадамдай 
эле калган їйїмє бурула берерде Назлы айым:

– Тємєн, айыл четине чейин басып келбейлиби? Азыр эрте эле 
го...– деп калды муўайым.

Єтїнїч ушунчалык чын жїрєктєн, ысык жалыныч менен ай-
тылгандыктан мен жок дей албадым. Баарынан да анын жалоо-
руган кєздєрїнє чыдап туруу мїмкїн эмес болучу. Аялдын ушул 
жерде кїтїп туруусун суранып, їйгє кабар айтып коюу їчїн 
ашыга бастым. Аным, конок каадасын кыла бергиле деп аялы-
ма айтып коюу аракетим болчу. Їйдєн тез эле чыктым. Назлы 
ылдыйда, Мустафа чалдын їйї тушунда аны сумсая карап ту-
руптур. Мен жете келгенде ал:

– Жана, сиз айткан тїрк абышканын їйї ушул беле?– деди.
Мен айран таў калганымдан жыгыла жаздап:
– Ооба. Ушул. Оўдолуп, жаўыртылган. Азыр башка кишилер 

жашайт. Мустафа менен кемпири небак эле каза болуп калыш-
кан. Сиз їйдї кайдан билесиз?– дегенге араў жарадым.

– Жай гана... божомолдодум.– деп коюп сапарын улантты, 
Назлы.

Жок, жок. Мында бир шек бар. Анда кандай сыр? Эмнеге айт-
пайт аны? Кантип билсем?.. Аялды баштан аяк канчалык шектене 
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карасам да эч бир шыпаа билинбеди. Ой-санаам удургуп, бїлїк 
тїшїп жатты. Бу ким? Єўї, кєздєрї эмнеге мынчалык тааныш, жа-
гымдуу? Ууртундагы чуўкурчасычы? Кайдан кєрдїм эле? Качан?!

Байкалбай эле каш карайып калды. Батыш чаўдап, кїн бата-
йын деп турду. Айыл четине келгенде Назлы коюу, кєк асмандын 
фонунда карайган дєбєнї беттей басты. Ал, кайрадан тїнєрїп, 
унчукпай калды. Анын акжуумал єўї, карагат кєздєрї даана 
кєрїнбєсє да буркураган жыты тоо тараптан келген кечки сал-
кын жел менен мени жаба уруп, жандїйнємдї козгоп турду. «Бул 
аял ким? Кайдан, качан кєрдїм эле? Карылык келе баштаганбы, 
мага, унутчаак тартып?..»

Назлы дєбєнїн этегине жете келгенде кєк асманда анын ка-
райган тєбєсїн бир саам карап турду да:

– Мустафа менен Шаршемби аксакалдар кєрїнбєйт го?– деп 
койду, умсунуп.

Мен унчуккан жокмун. Ал єзї менен єзї сїйлєшїп жаткандай. 
Кээде адамдарда андай да болот эмеспи, санаага катуу бастыр-
ганда. Бул сєздєрї менен аял шектїїлїгїн дагы кїчєттї. Анын 
сырын билїїгє кумарым ашынып барат. Бирок, кашайып эч бир 
учук урунбай койду эсиме. 

Чынында эле азыр дєбєгє карыялар баштагыдай кїнїгє кел-
бей калышкан. Мен эле, колум бош болгондо бир келип кетпе-
сем кєўїлїм толбойт. Карылар да базар заманында майдаланып 
кетиштиби, баары эле акчаны, сооданы, кєр оокатты сїйлєшєт. 
Мурдагыдай каадалуу, нарк-насилдїїлєрї сейрек. Карт тарых-
тан, таалим-тарбыялуу окуялардан кеп кылгандары жокко эсе. 
Алар да дєбєгє бир жылда бир-эки эле келер, болбосо жок. Келсе 
да карта ойношуп, кымбатчылыкты, кимдин эмне буюм, оокат 
алганын, той-топурду узун сабак кеп кылышат. Бїгїн да бош 
дєбє, жайдак тартып, кунары качып тургандай.

Назлы дєбєнї айлана басты. Алда нени издегендей. Мен эки-
їч кадамдай артынан ээрчип бараттым. Деги эмне болуп жатат, 
бу аял? Ким, бу?!

Аял дєбєнїн талаага жайылган капталын айлана берип, саал 
аярлай тиктеп турду да, нарыраакта, дєбєнїн этегинде, кїїгїмдє 
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карайып турган кош кїмбєзгє шашыла басты. Четкисине жете 
берип:

– Бул кимдики?– деди їнї кардыгып.
– Шаршемби аксакалдыкы...
– Ыйманы саламат болсун...– аял наркы кїмбєзгє жетип эле 

дубалын аялуу сылай:
– Чоў ата, мен келдим, жакшы жатасызбы?..– деп кїбїрєнє 

баштады.– Кечириўиз, келе албай жїрдїм...
Тобо! Бул, бул...
– Назгїл?! Сен Назгїл белеў?!
Мен кыйкырып жибердим! Кантип чыдап, кантип токтонуп 

турмак элем? Ал, баягы, биз бала кезде эгиздей ээрчишип, кїнї-
гє бирге кой жайып, дєбєнїн этегинде куурчак ойногон Назгїл 
болчу! Єз аты, тїркчє Назлы турбайбы. Ооба, ал, баягы, онунчу 
классты бїткєндєн кийин атасы Бакудан окутамын деп алып кет-
кен Назгїл. Бир саамда катуу чимирилген кинонун тасмасында-
гы сїрєттєрдєй болуп, кой артынан чуркаган текилдеген тестиер 
кыз, анан бара-бара акжуумал селкиге айланып, тогузунчу, айры-
кча онунчу класста айылдагы жигиттердин баарынын кєзїн кы-
зарткан апакай сулуу Назгїл, атасы алып кетип жатканда кош-
тошуп келген коўшуларды, салтына катуу чоў ата, чоў энесин 
– баарын айран таў калтырып, батынбай четте кыйылып турган 
мага чуркап келип «кош бол, сєзсїз кайрылып келемин!» деп, бе-
тимен ысык єєп коштошкон Назгїлдїн элестери кєз ирмемде ча-
гылгандай эсимде жаўырып єттї. Ал, ошол бойдон келген эмес. 
Кат жазып турду. Алгач катуу жоктоп, кусага батып, алтургай 
ансыз, жалгыз жашагым келбей єлгїм да келчї! Мени Назгїлдїн 
айлыбызга, мага деген ысык сагынычка толгон, сєзсїз келем деп 
катуу ишендирген каттары гана акыркы кадамга баргызбай кар-
мап жїрдї. Армияда жїргєнїмдє да сїрєт алышып, жазыштык. 
Сїрєттєрї Индиянын кино жылдыздарындай сїйкїм, куурчак-
тай татына эле! 

Мезгил баарын дарылайт деген чын белем, акыры каттарыбыз 
сээлдеп, бара-бара кабарлашпай, качанкы бир таттуу тїш сыўа-
ры жылуу сезимдерди багып, єз тагдырыбызды улап кете бердик. 
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Балким ал кат жазгандыр. Кийин, СССР таркаганда айылыбыз-
дын да, районубуздун да аты єзгєрїп кетпедиби. Ошо менен 
бїттї. Жок, кийин ойлосом Назгїл менин алгачкы, ууз, балалык 
улуу махабатым экен. Кийин нечен кыздар менен таанышып, сїй-
лєшїп, сїйїї отуна чалдыккан менен Назгїл дайыма жїрєгїмдїн 
тїпкїрїндє, кол тийгис ыйык тумардай аяр катылып жатчу. Кай-
рылып кездешпей, кол кармашып бирге жашап, ысык тїгєй бол-
бой калганыбызга катуу єкїнчїмїн. Эстегенде качан болбосун 
жїрєгїм аачышып, ызалуу єкїткє батып алчу элем. Бирок, арга 
жок болчу. Эми ошол, ошол, ачуу арманым, ак махабатым Наз-
гїл мына! Акыры кездештик! Кудай чын эле бар экен...

Кїтїїсїздїктєн алгач эс-учумду жыя албай Назгїлгє катуу 
умтулган менен анын чоўатасынын кїмбєзїнє кучагын жая ык-
тап, жаагын сїйєп, єзїнчє кїбїрєнїп жатканын кєрїп аярлап 
калдым. Ичинде жыйылган бугу чыгып, кусалыгы таркап алсын 
дедим. Анїстїнє мага жїз бурган да жок. Бир боор, ата каны баа-
рынан артык, кїчтїї белем. Мен ушунча узак жыл унутулбаган 
кєкїрєк кїйїтїнє чалдыккан менен ал мага балким кайдыгердир. 
Єз тїгєйїн, арзытканын тапкандыр. Болбосо эмдигиче бир келет 
эле го, мени издеп. Анда кетээринде мени неге єптї эле, ошон-
чо элдин кєзїнчє, кыздын катуу салтын аттап? Демек... ай, ким 
билет. Учу-чети жок удургуган санаа, ойго тунуп не кыларымды 
билбей дєбєнїн этегине олтура кеттим. Жымжырт. Чегирткенин 
тынымсыз чырылдагы, кээде айыл иттеринин арсылдап їргєнї 
гана болбосо. Тунук асманда Ай бєтєнчє жаркырай каалгып, їн-
сїз асылып калды. Алыста жымыўдаган жылдыздар...

Бир кезде Назгїл жаныма жай басып келди. Мен тура калып 
анын колдорун кош колдой алып, алаканынан ысык єптїм. Ке-
бездей жумшак, ысык да экен.

– Назгїл?! Акыры келдиўби? Ушунча жыл кайда жїрдїў?
– Кел, андан кєрєк куурчак ойнойлу!– Назгїл суроолорума 

жооп бербей бир кездеги ойноок мїнєзїн карматты. Єткєнїн 
эстегиси келбеген сымал. Мен тырчыя тїштїм. 

– Кайдагы куурчак? Жоголду да баары небак...
– Эмнеге? Эми єзїбїз куурчакпыз да...
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Ойлонуп калдым. Чын эле, биз турмуштун куурчагы экенбиз 
да, каалагандай калчаган. 

– Кел, олтур.– Назгїл баягы, биз бала кезде їй кылган казан-
дай ак таш жакка жетеледи. Ал эски таш айга чагылышып, ага-
рып турган эле.– Мен шаардан сага конокко келдим. Сен эмне 
кыласыў?

– Кел, кел. Їйгє кирип чай ичкин...– Мен кєўїлїм чаппаса да 
Назгїлдїн шагын сындыргым келбей кургак унчуктум. Кайдагы 
оюн, санаанын баары сапырылып турса! 

– Эмне, сен менин конокко келгенимди сїйбєй турасыўбы?
Аялзаты сезимтал келет эмеспи, менин ахыбалымды туюп 

койду. Мен шашып кетип:
– Жок, жок. Сїйїп эле турам...– деп жибердим.
Ой, бали! Байкуш эркектананы аялзаты дагы бир жолу мыш 

кылып, тутуп алды! Ичимдеги аялуу сырымды айттырып алба-
дыбы!

– Чын элеби?– деди Назгїл жїрєк кылдарымды титирете не 
бир назик їн менен. 

– Чын! Чыпчын!– дедим ишенимдїї, эми чегингенге аргам 
жок эле.

Мен не кылып жатканымды аўдап тїшїнє албай сыўар тизе-
лей олтурган Назгїлдї белинен имере тартып, эрининен ысык 
єєп калдым. Ал да каршылык кєрсєтїїгє дарманы жетпей, шал-
дырай тїштї. Денеси оорлоп, жерге олтуруп, анан дєбєгє чал-
касынан жантая берди. Ал да мени ушунча узак жыл бою самап, 
сагынгандай. Ичибизде океандай буулугуп, сыртка чыга албай 
буулган сезимдер, тосмосун жиреп кеткенсип ээ-жаа бербей буу-
ракандап кетти. Аны токтотуп, тосуу мїмкїн эмес эле...

– Алтыным!.. Назгїлїм!.. Махабатым!..– Мен єзїмдї башкара 
албай, эс-учумду жоготуп койдум. Гїлдєй назик ургаачынын ку-
марлуу денесине, азгырмалуу буркураган жытына кайсыл эркек 
туруштук бере алмак?!

– Касымым!.. Ардагым!..– Назгїл да алсыз кыўылдап, аары-
дай жабышып алкымынан, кєздєрїнєн, оттуу эриндеринен айма-
лай єєп жаткан мени чачымдан уйпалай, далымдан кенен кучак-
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тап єзїнє тумчуктура тартып жатты. Ал да акылынан адашты... 
Турна моюн алкымынан, сурмалуу сулуу кєздєрїнєн кайталай 
ысык єєп баратып, анын ыйлап жатканын сезе койдум. Эрдиме 
урунган ысык жаш ачуу, туздуу эле. Эсиме келе тїштїм. Кумар-
луу эрдинен баштагыдай оттуу эмес, сыйда, дагы бир сыйра кай-
талай єєп-єєп алып, Назгїлдїн жанына чалкаман шалак эттим. 
Назгїл кыймылдаган да, їндєгєн да жок. Ал да эсин жыйып, ту-
нарган кєзї ачылгандай...

Ачык асманда ай жаркырап, жылдыздар майда жыбырап тур-
ду. Мен бала кезде эле ушундай болчу, алар. Эч єзгєрбєптїр. 
Миллиондогон жылдардан бери ушундай таризде. Алдындагы 
адамдар гана бири келип, бири кетип, жаўыланып турат тура. 
Адылхан, Махмуд Кашгари, Шаршемби менен Мустафа... эми 
мен, Назгїл... Учу-кыйырсыз асмандын, убакыттын адамдар 
менен эч иши жоктой. Назгїл экєєбїз менен да. Анткени, аа-
лам тїбєлїктїї. Канчалык армандуу жаштыгыбызды, жарым 
ємїрїбїздї єткєрїп жиберсек да бир жылдыз кебелип койбойт. 
Ушинтип жїрїп биз да єтєрбїз бир кїнї. Ай, жылдыздар ада-
тынча жаркырап кала беришет...

Назгїл да їндєбєй тїпсїз карайган асманга жїз буруп жат-
ты. Катуу демигет. Эмнени сїйлєшмєк элек, сїйлєгєндє эмне, 
жїрєктєрїбїз їнсїз тїшїнїшїп жатса. Анын ышкы отун кайта-
рып койдумбу? Куранда да жазылган дейт го, аялдын эўсєєсїн 
кандырбаса кїнєє деп. Же ал бирєєнїн сандырагыбы? Бирок 
биз, адам баласы, абийирибизди нике буюрган жарыбыздын, 
балдарыбыздын, эли-журтубуздун, Кудайдын алдында таза сак-
тап єтїї їчїн жарык дїйнєгє келет окшобойбузбу. Азгырык, сы-
ноо кєп, алардан татыктуу єтїї менен кимдин кимдиги аныкта-
лат тура. Ал їчїн кїрєшїї, єзїўдїн напсиўди жеўїї керек.

– Касым, Шаршемби аксакал менен чоў атам «єлсєк бир 
дєбєдє, жатсак бир чуўкурда бололу» деп калышчу эле го, эмне-
ге алар дєбєнїн їстїнє жатышпай этегине жайлашып алышкан?– 
Назгїл кїтїїсїз сурап калды.

– Себеби, Шаршемби аксакал кєзї єтєєрїндє балдарын чакы-
рып, «мени айыл четиндеги кєрїстєнгє эмес, дєбєнїн этегине 
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койгула, чокусуна кийинки карыялар олтуруп кеп салышсын, 
мен тыўшап жатайын» деген экен. Кийин Мустафа аксакал да 
ошентти... Экєє жаны бирге достор тура... Аркы дїйнєдє да ай-
рылышпайлык дешсе керек...

– Бизчи, биз ушул дєбєдє жанаша жатабызбы?..– Назгїл ар-
мандуу сумсайды. Анын али да ыйлап жатканы билинип турду. 
Демек, ал мени сїйєт! 

Экєєбїз теў кайрадан їндєбєй калдык. Бул дїйнєдє эми 
экєєбїздїн эч качан бїлє куруп, бирге жашай албасыбыз анык. 
Кеч болуп калды. Арман! Анткени, їй-бїлєбїздї керт башыбыз-
дын кызыгы їчїн кыйып сала албайбыз. Ал, кїнєє. Никелїї жар, 
ортодо жараткан балдарыбыздын тагдырын кантип курмандык 
чалабыз? Эч качан. Демек, тагдырыбыз айрылыш. Ай, арман ай! 

Ойлорубуз окшош кєрїнєт. Сезип турдум. Эми мындан кийин 
кєрїшїп турсак эле болду.

– Назгїл, кайра качан кайтасыўар? Їйїў кайда?
– Эртеў. Стамбулда жашайм...
Демек, кайрадан айрылышат экенбиз. Тагдырдын алдында 

алсыз турбайбы, адамдар. Бирок, акыры жолугушканыбызга да 
каниет. Арзытканыў алыста болсо да анын амандыгын, жарык 
жашоодо кїн кечирип жатканын, сени ойлоорун билїї эле бакыт 
тура... Ошенткен менен сейрек болсо да жолугушуп, кєз кєрїшїп 
турганга не жетсин, бу жарыкчылыкта. Назгїл эми келер бекен, 
же жаралуу жїрєгїн улам ооруткусу келбей, караан їзєбї?..

– Келип турам, эми, жылыга...сага... дєбєгє...– Назгїл дагы 
оюмду таап, аста їн катып койду. Каниет эттим.

Тєбєбїздє жаўы туулган ай жаркырап, жымыўдашкан жыл-
дыздар. Мунарыктуу чубалган Саманчынын жолу. Эзели ор-
дунан жылбай жалтыраган Алтын Казык. Адам єлгєндє жаны 
жылдыз болуп кєккє учуп кетет дешчї эле. Шаршемби менен 
Мустафа аксакалдын жандары кайсыл жылдыз болду экен? 
Тирїїсїндєгїдєй да, єлгєндєн кийинкидей да бирге болушту 
бекен?.. Бизчи? Жупташкан жаўы жылдыз болуп жанабызбы, же 
турмуштагы ачуу тагдырыбыздай бири-бирибизден адашып, ай-
рылышып кала беребизби? Жанагы, ааламдашуу деген алаамат 
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кантээр экен бизди? Элибиз аман болсо болду. Эли болсо адам 
да болот, бактылуу...

Эгерде мен сїрєтчї болсом кєпкєк асмандын чамгарагы ал-
дындагы жашыл майсаўдуу дєбєдє байыркы тарыхтан улуу кеп 
куруп олтурушкан карыяларды, аларды тегеректей олтурушкан 
жаш-карыларды, анан, дєбєнїн этегинде куурчак ойноп олту-
рушкан бактылуу кыз менен баланы не бир жїрєктїн кылдарын 
черткидей кылып кереметтеп, тїбєлїктїї боёктор менен тартаар 
элем...
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Замандаш агам 
Эсенбек Абдырасуловго 

арнаймын
 

АЙБАНТАЛААДАГЫ 
АДАМ

Адам баласыбы, же айбаны болобу, канчалык карек чаргы-
тып караса да кєз курчу акыр-чегине чейин толук камтый алгыс 
казактардын даркан талаасы тээ, алыстан кылайып чыккан кїн-
дїн кыйгач тийген алсыз нурларынан чукурана ойгонуп келат-
ты. Кыш. Аяздын алгачкы кїндєрїнєн эле кук эткен кузгуну да, 
как эткен каргасы да караан їзїп качып кетчї бул, Кубандыктын 
толтосундагы Айбанталаа чылк аппак, кїн нуруна жылт-жулт 
чагылышкан муздак кар алдында калган. Кыш чилдесинин чу-
чукка чейин жеткен кычыраган суугунан бардык жашоо мїл-
дє токтоп, толугу менен тоўуп калган сымал. Дегенибиз менен 
астей дил, абайласаў андай эмес, учкай караганга гана ошондой. 
Алмустактан бери жашоонун улуу кєчї эч токтобой, улана берет 
эмеспи. Тирїїлїктїн єктєм мыйзамы ошол...

Бу, этек-жеўи тосулбай ачык, кар алдында дємпєйгєн тєє 
тикенден бєлєк кєзгє да, чар тарабынан тынымсыз зуулап тур-
чу шамал-бороонго да такоолу жок жайык талааны эзелтеден 
адам баласы байырлаган эмес. Айрыкча ушундай, ызгаарлуу 
кышта кай тарапка жїз бурсаў бетиўе муздак борошо уруп, «аа» 
деп ач айкырык салып озондосоў да кайрымсыз аўгыраган Ай-
банталаага адам эмес, айбандар араў чыдайт. Тээ, кылымдар 
кыйырындагы жоокерчилик, кєчмєн замандардагы кыйчалыш 
кезеўде жансыз талааны узун-туурасынан найзаларын сороўдо-
туп, бєрїлєрдєй жортуп єткєн атчандардын жер солкулдаткан 
дїбїртї, же кєртирлигин тєє-атына артынган чубалган кєчї, боз 
топурдун чаўын уюлгута айдаган мал-жаны гана болбосо, азыр 
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адам буту дээрлик баспай калган. Анткени, суу жок. Адам оо-
каты, анын мал-жаны суусуз кайдан єтсїн. Чєйчєктєй ойдуўда 
гана бото кєзїндєй булак бар. Ал, бир тєє тойгус мєлтїрєгєн 
булак кайдан, кантип башат алат, табышмак. Кєзїн ким ачканы 
да белгисиз, небак унутулган. Тек, айбанаттар жайы-кышы ти-
лин суулачу жалгыз жанга даба ошол. Кыш келгени ал да, айнек-
тей мелтиреп тоўуп калат.

Ошол булактын кашындагы калпактай дєбєчєдєгї карайган 
жїдєє, жалгыз кепеден адамдын алсыз кургак жєтєлї улам чы-
гып жатты. Тобо, ушундай тозоку, ит чыдагыстай жердин тїбїн 
да адам пааналайт экен ээ? Жїрєгї тоо ал жанкечти ким болду 
экен? Кантип кїн кечирип келет? Бу, адам буту жеткис жердин 
тїбїнє кайдан, качан, кантип келип калган? Ай-талаада адашып 
алганбы? Же адамдардан качып, из жашырып жїргєн кыйсыпыр 
кылмышкерби? Анчалык не кечиримсиз кїнєє кылды экен? Бал-
ким, акылынан айнып калган мусапыр болуп жїрбєсїн? Адамдар 
аны кантип жоготуп, же биротоло кыйып коюшту экен? Не, анын 
артынан издеп алары жокпу?..

Чынында ал, акча табам деген азгырыкка алдырып бу, ай-
тылуу Акдєбє калаасынан жетимиштей чакырым алыс Шубар-
тау кен шаарчасынан да нары деўиздей жайылып кеткен Кубан-
дык аймагына тээ, Кыргызстандын Таласынан жер кезип келген 
Эсенбек болчу. Эми гана отузду ортолоп калган. Арийне, анын 
кєздєгєнї жалгыз гана акча эмес, аны бу, алыскы талаага арга-
сыз айдап, из жашырып кетїїгє кубалаган купуясы да бар... 

Тєрдєгї тєєнїн кєзїндєй терезеден агылып тїшкєн алсыз 
мунарыктын жарыгы болбогондо кепенин ичи дээрлик караў-
гы. Ортодогу урап калган мештїї жалгыз бєлмєнїн тєр жагын-
да кат-кат жыйылып жаткан айбанаттардын каткан терилери 
кургак шуудурап, алдынан алгач тарбаўдаган адам колу, анын 
артынан арыстандын жалындай саксайган чачтуу баш кєрїндї. 
Астапырылла! Адам баласы да ушундай мусапыр, жан кейиткен 
жапайы кейипке тїшєт экен ээ! Сакал-муруту да саксайып, бе-
тин жаап, белине чейин тїшїп, чуудаланып кеткен. Тарбалаўдап, 
їстїндєгї терилерди калдырата шилеген колдору алгач чыкпа-
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ганда аны сєзсїз киши кийик, же жапайы бир жаныбар деп ойлоп 
башка тарс атып жантаслим кылып, же корккондон артын кара-
бай айгайлап качмагы турулуу болчу! 

Арып-ачып, араў кыбыраган ал эптеп терилерден белине чей-
ин суурулуп чыкты да, таза абадан удаама-удаа оп тартып ал-
ганынанбы, кыйлага кїрс-кїрс кургак жєтєлїп, кїйїгє оор дем 
алып кыйлага чалкасынан сулап жатты. Денеси муздак ным-
шыйт. Аны бул турушунда отуз жаштын оттуу курагында деп 
айтууга ооз барбайт эле, жашы билинбей, тереў бырыштуу, кан-
сєлї качкан арык бети кєк-кара тартып карылыктын капшабы-
на небак алдырып койгондой кєрїнєт. Куугундан качкан жара-
дар кайберендей каржалган ал, каруусунан огеле кайтып калган 
экен, бир аз машакат тартканга денеси нымшып, муздак тер чыга 
тїшкєн чекесин алакан сырты менен кайталай сїртїндї. Кыбы-
раган кыймыл, кєз карашында толук кайдыгерлик. Їстїндє-
гї асманы айкарасынан жарылып, алдындагы кара жер астын-
їстїн болуп кетсе да ага баары бирдей. Жанынан да, жашоодон 
да биротоло тїўїлгєн сымал. Кепедеги каўырсыган терилердин 
жытынанбы, же чучукка жеткен сууктан кагынганбы, єпкєсї соо 
эместей. Ачкалыгынан деле болсо керек. Алсыз денеге оору тап 
эмеспи. Адам сымал жылуу тамак ичпегенине оо, нечен ай болуп 
кетти. Он кїнгє деп, єлчєнїп берилген паегун эптеп бир айча соз-
ду. Келгенине болсо жарым жыл чамалады кєрїнєт. Эмнени гана 
оозанбады, рас, мылтыгынын огу, отуна ширеўкеси барда чый-
пылдаган чымчыгыбы, казактар балбак, кыргыздар балпак дечї 
мышыктай чычканыбы, алардын не кєзїнє кєрїнє калганын эле 
ыргыта атып, капканга кармап терисин сыйрып алар замат шиш-
ке сайып отко кактап, же кардын суусуна кайнатып жеп жїрдї. 
Карга, сагызгандын эти уу деген жалган экен, айла кеткенде алар 
да адамга табылгыс азык болот тура. Алтургай Эсенбек чыйпыл-
даган їй чычканын да табылганына сїйїнїп жеди. Болгондо да 
атайын, мышыктай зарыга аўдып, артынан сая кууп, былчый-
та басып єлтїрїп, чийкилей жебедиби! Адамга баарыдан да 
ачтык ты жеўїї кыйын экен! Ансыз дене ажалга алдырат тура. 
Жашоо їчїн эмнеге гана барбайт адам баласы. Кыбыр эткендин 
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баары кєздєн учуп, кєрїнє калганына ойлонбостон кол салып, 
жеп-жалмап, жалгыз ой-максаты тамак табуу гана болуп калат 
экен. Дегиўкиси эле, бу жашоо дегениў тереўинде тамак табуу-
нун аракети гана окшобойбу. Ошондой, ойлобос пастыкка че-
йин тїшєт тура, пенде... 

Эми минтип, огу да, оту да жок, кыбыр эткендин баары кыш-
кы чээнине кирип, канаты барлары сууктан уча качып кеткен соў 
атайын алыстан куба келип, артынан сая тїшє атып, кургатып 
койгон балпак, карышкырдын терисин шимип (!), кїн кечирип 
калганына да ай аралады. Жок, оозго салар, тамак аттуу ныпым 
эчтеме жок. Адам баласы баарынан да тамаксыз чыдабайт дечї 
эле, жалган экен, канчалык каран кїнгє кабылып, курт-чычкан-
дын, алтургай карышкырдын этин, курттаган куртун да чийки 
жеп, такыр эле арга тїгєнгєндє каткан терини сорсо да чыдайт 
тура! Мына, ага жаўы эле кїйїккєн демин баскан Эсенбектин ит 
тилиндей балбыраган терини оозунан алып чыгып, тїнї менен 
жаш баладай соруп чыккандан улам кєкжашык болуп калган 
аны дагы азык кылууга жарар бекен дегендей їмїт менен кыйыла 
карап алып, босого тарапка жийиркене ыргытканы даана далил. 
Ушу, кєк чимкириктей немени кантип оозума салдым экен деген-
дей, тамагын кырына какырынып-тїкїрїнїп да алды. Дайыма 
ушинтет. Анткени, абийири таза, жипкирет. Жатаарында болсо 
кєзгє сайса кєрїнгїс караўгыда сыйпалап жатып майлуу делген 
жон териден кїнїгє тилип алат да канчалык жийиркенгенине 
карабай, кєзїн чылк жуумп, жытын да албайын деп, дем албай 
туруп кайрадан оозуна салат. Айласы жок! Дагы, терилерге туз 
сээп койгону абийир болуптур. Теричинин талабы ошондой эмес 
беле, болбосо каўырсып, каткан немени тузсуз эч оозго ала алмак 
да, тїн бою шимий алмак да эмес. Ай, ким билет... Дегиўкиси, 
ушул, їзїктєй кєкжашык териден жан оту їзїлїп кетпей кыбы-
раса да тирїї турат го! Ошондой жанга ылаажынын болгонуна 
да шїгїр. Аны єзї да жакшы билет.

Билбегенде!.. 
Бир кїнї, жыл жаўыраар маал болсо керек, тез эле кайтып кетем 

деп ишенген ал, артынан келип, алып кетчї мергенчилерди кїтє-
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кїтє жадап, же жолду билбей, не ай талаада айбанатка жем болуп, 
ара жолдо тоўуп єлбєйїн деген коркуудан улам кепени байырлап, 
кїтїїгє аргасыз бел байлап калган кези эле. Алгач, ашыга санап 
жїрїп, акыры артынан издеп келген адам келбей, жол карай берип 
їмїтї єчє баштаганда кїн эсебин да жоготуп койгон. 

Ошол, кыштын кычыраган суук кїнї адатынча ач ойгонду. 
Кабыргасы кайышып калган. Оозуна кара суу келет. Дароо эле 
эсине тамак тїштї, жегенге жараарлык азык табылаар бекен? Ай, 
ким билет, кечээ эле эч нерсе таппай, баягы єзї союп ыргыткан 
сєєктєрдї аўтарып жїрїп карышкыр, чєєлєрдєн калган балпак-
тын бир кыр аркасын таап алып, бычагы менен чукулай чийки 
мїлжїп, карышкырдын жиликтерин чагып, кемирчегин ши-
мий соруп ачын эптеп баспады беле. Ал, жан азыгынын жалгыз 
їмїтїнє айланып калган сєєктєрдї миў мертебе аўтарып чыкты. 
Ырыстуусу деле калган жок. Мындай болорун билгенде, аларды 
айбандарга ыргытпай єзї тїгєл жыйнап албайт беле! Ким би-
липтир! Адам баласы эртеўин элес албай, дайыма тайыз ойлойт 
тура. «Жыгыларым билгенде саман тєшєп албаймбы!» деген 
амалсыз єкїт ошол. 

Анїстїнє, эч жанга зыянсыз, бу балбактардын капканга тїш-
сє да айбат кєрсєтїп койбой, жанарга жасап жанталашып кой-
бостон кєздєрїнєн жаш шорголотуп, мусапыр адамдай їнсїз 
ыйлаганын кєргєндє Эсенбектин жан дїйнєсї аўтарылып, ки-
йин атпай койгон. Планын да урдум деп, капкандарын кайра 
жыйып келген болучу. 

Ошентсе да дагы издеп кєрєйїн, тишке илинер бир нерсе та-
былып калар, башкага аргам канча деген Эсенбек кат-кат оро-
нуп алган бир кишилик таар чатырынын жылуусунан сыртка чы-
ккысы келбей бир саам жанагинтип ой багып жатты да, акыры 
кара курсагы улам кыйнап, турбаска амалы калбады. Кепенин 
ичи негедир бєтєнчє караўгы. Бу неси? Же али таў ата элекпи? 
Кантип эле? Же жата берип, ал кїн-тїндєн адашып калды бекен? 
Жо-ок... Азырынча акылынан айный элек...

Эсенбек кєрдєй караўгылыкта алдыга колун созо дубалды 
таап, аны бойлой сыйпалап жїрїп эшикти таап, итерди эле ал 
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ачылган жок. Катуулап тїрттї, ачылбады. Бар кїчїнє салып эки 
колдоп, анан ийни менен канчалык жиниге итерсе да эшик сыр-
тынан кагылып, же кулпулангандай былк этпеди! Алгач, Эсен-
бек эч нерсе тїшїнбєй башка чапкандай деўдароо боло тїштї. 
Дагы эмне балээси башталды?! Шериктери келип тамашалап жа-
тышпасын?!

– Эй! Ким бар? Ачкыла! А-ач!!! – деп, кантип ызалуу кыйкы-
рып жибергенин єзї да байкабай калды. Анан эч жооп болбогон 
соў, єзїнїн жалгыздыгын, дагы бир катуу капшапка кабылга-
нын жїрєгї сезип, акыл токтотуп, сыртынан караниет бирєєлєр 
камап салганбы деп да жїрєгї шуу эте чочуп кетти. Ой кїлїк 
эмеспи, ошол бир саамда эсине нелер гана келип-кетпеди! Баягы, 
артынан аўдыгандар акыры таап алыштыбы деген кексе ой да 
дене боюн їркїттї. «Кантип? Койчу? Адам келбес Айбанталаага 
алар кайдан жетип келе калышсын?! Ким билет, колу да, укуругу 
да узун немелер...»

Чынында, далдоосу жок жепирейген жер тамдын артынан ур-
ган карлуу бороон уюлгуй берип, кепенин тєбєсїнє чейин кар 
шыкалып калган болчу. Аны Эсенбек кайдан билсин. Їўїрєйгєн 
жалгыз терезеден да, эшиктин жылчыгынан да канчалык жан-
далбас кылган менен жарыктын бир їзїгїн таба албай, кєрдєй 
караўгылыкта жападан жалгыз, кєр чычкандай карайлап калды. 
Терезеден да суурулуп чыга албайт. Аны кимдир бирєєлєр, бал-
ким курулганында элеби, бармактай темир зымдар менен кайчы-
лаштыра тосуп салышкан экен. Кєзєнєгїнє баш эмес, муштум 
батпайт. Ураган мештин бышкан кыштары менен эшиктин так-
тайларын да, сойлоп чыгар оюк оюп, же уратып чыгармын деп 
дубалды да туш келди жиниге ургулап кєрдї. Тоўуп калган так-
тай, тамдан кыштардын биринен сала экинчисинин быркырап 
сынганы болбосо эч майнап чыккан жок. Колдору гана жооруп, 
тытылды. Акыры алы кетип тажап да бїттї. Бу, ааламда єзї жа-
падан жалгыз калгандай. Аны менен эч кимдин иши жоктой. Дїй-
нє кереў. Ошондо Эсенбек ар бир пенденин єзїнє гана буюрган 
єз тагдыры болорун, эч ким ага шыпаа кыла албай, ємїрї єткїчє 
єзї гана кара жанын карч уруп, бетме-бет кармашып келээрин 
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анык туйду. Мурда байкаган эмес экен. Кєрсє, дїйнєнїн тереў 
сырын, адам ааламын анык туйгусу келген чыгыш кечилдери ме-
нен философтору бекеринен єз эрки менен тоолордогу ээн їўкїр-
гє єзїн-єзї жалгыз камап, же азаптуу алыс сапарга коколой жер 
кезип кетишпейт тура. Ой-дїйнєнїн орошонун издеген индеец-
тердин джунгли токой-тоосуна бекингени, египеттик жрецтердин 
киши кире алгыс чулу таштуу пирамидаларын байырлашканы да 
ошондон улам тура... Дїйнєнїн тереўдигин, адам єзїнїн ички 
жан-кубатын тїшїнїї їчїн жалгыздыктын жапасын, жашоонун 
азап-тозогун тартуусу керек белем! Адамдардын арасында жал-
пы агымдын шарына алдырып, майда-барат кызыкчылыктарга 
алданып, акылмандыктан адашып жїрє берет тура... 

Ошондон тартып, кепенин эшиги биротоло бекилип, кїн-тїнї 
экени тїк билинбей, камалды да калды. Тирїїлєй кєрдє калган 
сымал. Эзели андан чыга алчудай эмес. Їмїт да їзїлє баштады. 
Тїпсїз ой-санаалар гана кыйнайт. Тирїїлїктїн жалгыз белгиси 
ошолор эле. Баарынан да ачкалык жан кыйнап, итапкан суукта 
калганда «ушундай азаптан кєрє!..» деп, єлїп алуу да оюна кел-
ди. Терилерди таўып койгон шооналарды сыйпалап таап алып, 
тарамдап єрїп, їзїлїп кетип убараланбай тынч жаным чыксын 
деген ой менен аларды кошуп аркан эшип, алтургай илмектеген-
ге чейин жетип, анан айныган болчу. 

Эсенбек бу жарык дїйнєгє калпыс келгени – тєрєлгєнї. Ал, 
ошондо эле кїмєндїї, алты айлык ара тєрєлїп калганында, 
жарыкчылыктан жатыркап баладай бакырып тїшпєдї. Кы-
зыл жашык наристенин тамыры да бїлкїлдєп сокпой калганын 
кєрїп, єлїк деген ага-аталары бала мїрзє казып, денесин аруу 
сууга алып, жеўил кепиндеп, жерге берээрде туттугуп калган на-
ристе «баа!» эте бакыра ыйлап жиберип жатпайбы! Ошентип, 
тїбєлїк жерге кетер денесине капыстан жан кирип, кыбыр этип 
кыймылдап, тегерегиндегилердин текши жїрєгїн тїшїргєнїн 
кийин, чоў энесинен укканы эсинен кызыл сызыктай сызылып 
єттї. Кезээрип ачка, сїлдєрї качып арыктап бїткєн Эсенбек ал 
оюнан арбактай ырсайып, ичтейинен жылмайган болду. Ошон-
до, кємїлїп калбай, кєр оозунан кайткан балага асан чакы-
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рылып, ырым менен Эсенбек аты берилген болчу. Ал, андан кий-
ин да ажал менен нечен жолу беттешти. Баарында жеўип чыкты. 
Ошону їчїн азыр аман-эсен соксойуп олтурбайбы. Анын ажал 
менен болгон эрєєлдєрїн айтып олтурса адам ишенгис! Ошон-
дой-ошондойлордон соо калган Эсенбек, эми минтип уккан жан-
дын бири да ишенбес бїгїнкї же, эртеўки ажалы менен дагы ти-
келешип, арбашып отуру...

Эсенбекти ошол, энеси ара тєрєп салган кїн маал-маалы ме-
нен эсинде улам жаўырыктай берет. 

... Энеси менен атасы арабада жол жїрїп баратып эле бел-
гисиз бир нерседен улам селт эте катуу коркуп кеткен эне-
си боюндагы баласынын сол бєйрєк талаштыра тирей тээп 
алып, анан адаттан тыш мемиреп калган «єнєрїнє» жїрєксїп, 
алда нени боолгой коюп, аттын башын їйдєй болгон кызыл 
ташты карай бурдуртат. Али ай-кїнїнє жете элек болсо да 
ошол жерден толгоосу башталып... Кудайдын парманы ме-
нен мындайды баштан єткєрїп кєрбєгєн єз атасы Абдырасул 
канынан жаралган уулу Эсенбектин «киндик атасы» да бол-
гон экен. Ошол тапта їйдєй кызыл таштын наркы жагынан 
узундугу бир жарым кезге жакын боору кызыл сур жылан су-
райылдай жылып, наристенин энесин карай сойлоп жєнєйт. 
Мындай кїтїїсїздїктєн коркуп, алдастап калган атасы тиги 
жыланга кол салмак болот. Аптыккан алсыз аялынын «Кой! 
Тийбе!? Урба, таш менен!.. Бул жаныбар бизге аян болуп кел-
ди. Балабыздын колдоочусу окшойт! Єзї кетет...» дегенин ку-
лагына илбей, ал, чайнектей таш менен жыланды белге уруп, 
жыла албай ийрелеўдеп калган аны биротоло жанчып, оолак 
ыргытып салат. «Бул жаныбар Жараткандын зыянсыз аяны 
эле го!..Эми балабыздын тагдыры кандай болот? Колдоочусуз 
калбадыбы... жашоосу азап болот го?!.» деп, аялынын зарлап, 
чырылдаганы кулак сыртынан кетти. Бирєє жарык дїйнєгє 
келди, бейкїнєє экинчиси набыт кетти. Табигаттын татаал да, 
єкїнїчтїї єктєм да мыйзам ченеми ошондой тура. Бул, ойго 
келгис окуяны Эсенбекке эс тартып калган он бир, он экилер 
чамасында апасы Сейил айтып берген эле... 
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Ошол, бир чай кайнамдык саамда ажалга бет алып калган 
Эсенбектин бар болгон дїйнєтаанымы, оомал-тєкмєлїї ємїр 
жолунун їзїктєрї ушинтип, акыл-эсинде айлампалап айланып, 
шурудай тизмектелип єткєн болчу. «Єлїк арстандан тирїї чыч-
кан болуу артык» дегендей качанкы бир, кайсыл бир элдин накыл 
кеби акылында жаўырыктап, ушул кепеде єлїп калсам курттан 
калган денемди акыры бир таап алгандар бозтопуракты чукуп 
кєємп коюшаар, ошону менен ай-талаада тїбєлїк жалгыз-жапа 
кала берерим турулуу иш» деген ой да аны тооруп турду. «Мен-
сиз жашоо кербени токтоп калмак беле, эч качан!» Ал чын. Тээ, 
Будда менен Конфуций даанышмандар, Манас менен Атилла-
дай айкєлдєр, Иисус менен Мукамбет пайгамбарлар, дїйнєнї 
дїрбєткєн Искендер Зулкарнайын менен Чыўгызхан... сыяктуу 
єкїмзарларды ажал алганда да дїйнє огунан чыгып кеткен эмес. 
Анан Эсенбектин артынан жарыкчылык да астын-їстїн тїшїп, 
адамзаты азага батып, каран кїн тїшїп калмак беле? Анчалык 
ким экен? Жоктон бар болуп, ичээр суусу тїгєнгєн соў кайрадан 
топуракка кете турган кадыресе бир пенде да. Улуу табияттын 
ачуу мыйзамы ошондой. Аны жоктосо жалгыз энеси, эгерде ал 
да тирїї болсо, анан бирин-экин теўтуштары жоктошор. Анан 
убакыт баарын унуттурат. Бирок, адам баласы, алардын ичин-
деги Эсенбек экинчи, кайра жаралбайт! Эч качан! Арийне, адам 
пендеси табияттын улуу буйругу менен бир мертебе келип калган 
жалган дїйнєнїн опол тоодой оорчулуктарын кєтєрїп, маўдай-
га жазган сыноону жеўип кетмеги менен бийик эмеспи деген 
чындык оту ой-санаасын єзєктєп, бейчекиликтен колун кармап 
токтотуп, акырында арканын кайра жандырткан. Эмне, Эсенбек 
бул ээн талаага ит ажалын издеп келиппи? Албетте, жок. Адам 
пендеси бу жарыкчылыкка адамдык асыл касиеттерин айгинелер 
тїмєн-тїркїн сыноолордон єтїї, аларды айкєлдїк менен жеўїї 
їчїн келмеги ырас. Жеўилсе, болгондо да єз колу менен ємїрїн 
кыйса Эсенбектин болгон итапкы дарамет-чаркы ушул беле де-
ген кемтик кепке калып, укум-тукумуна чейин шермендеси чык-
пайбы, кокуй! Андан ашкан айып, кїйдїргєн кїйїт болорбу, 
акыл-эстїї адамга? Артындагы аялуу адамдарынын абийири-
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не доо салгыча, адам атынан айланып кетсин!.. Аны Кудай да 
кечирбейт! Єзї болгондо да айтылуу Бїргє баатырдын урпагы 
болсо. Ооба, ооба, айылын калмактар чаап, кулчулукка айдап 
кеткенде артынан жалгыз кууп барып, туткунга тїшїп, мойнуна, 
колу-буттарына жыгач-темирден зоолу салынып, акыры бааты-
рдыгын таанытып, калмактардын зулум ханынын башын алып, 
кыргыз элинин кєз карандысыздыгына зор салымын кошкон 
Бїргє баатырдын ал, алтынчы муундагы небереси эмеспи! 

Ушундай угуттуу узун ой-санаа тартып, алыстан айланган 
акыйкат жолду туя алган Эсенбек «мен, канчалык тозоку, башыма 
тїшкєн азаптардын баарына чыдап, кєтєрїшїм керек! «Жаман ит 
деле кара башын багып алат, балам, кайда болбо, кандай кайгы-
га кабылба, адамдык парасатыў менен алтын башыўды бийик ту-
туп, дайыма эл ичинде бол, єз элиўдин намыс-кадырына шек кел-
тирбей ажалды да татыктуу кабыл алгын. Сен Бїргє баатырдын 
тукумусуў. Сыймыктан! Ага татыктуу болгун!» деген чоў атасы 
Качыбектин сєздєрї эсинде жаўырыктап, «эмне, мен жаман итче 
жокмунбу, бир мертебе келген карабаскыр оорчулукту жеўе алба-
сам, эмнем адам, єзїм їчїн болбосо да энем їчїн, чоў атам Бїр-
гєнїн кадыры, кыргызымдын абийири ак болуусу їчїн тозоктун 
тозоўун да сєзсїз жеўишим керек, акыркы демим калгычакты ажал 
менен дагы да арбашайын! « деген бекем ой-бїтїм менен ошондо 
мойнуна жыландай оролуп жанын кыяр арканды алыс ыргыткан. 
Кєрсє, качан гана оорчулук жанга батып, кабырга кайыштырмай-
ынча пенде тереў ой салып, чындыкка бетме-бет батынып чыга ал-
байт тура. Эсенбек да мурдатан минтип жашоонун тїпкї чынды-
гы, элдик ар-намыс тууралуу їстїрт ой чаргыткан менен тыўдап 
ойлонгон эмес экен. Эми, єзїнїн жандили менен минтип жалгыз, 
жекеме-жеке, болгондо да акылды алаксытар жарыксыз караў-
гыда бетме-бет калганында гана баарын даана туйду. Мындайда 
адам єзїн єзї эч алдай албайт. Єзїнєн єзї кайда качмак?! Кєўїл 
чаргытып, кийинкиге калтырууга ылаажысы калбай калат. Ушу-
тапта Эсенбектин эсинде Абайдын:

Эр жигит, кїреспегин, балубан мен,
Балубанды жыга алмайсыў шалган мен.



ЖАНБЇДЄЄ 237

Аттиў ай, быр жыкпастан жугылдым деп,
Ємириў єтип кетер, арман мен... – 

деген ыры кїтїїсїз жаўырыктап єттї. Качандыр бир кезде аны 
китептен окуган эле. Эми капыстан кайрылып, эске тїшє калга-
нын карасаў, кызык. 

Ага єзїн єзгєчє жан, эр-баатыр тїгїл, катардагы карапайым 
эле пенде сезе турганы себеп болсо керек. Балким ажал менен 
арбашып жатканынан уламдыр... Ошентсе да ал, азыр кыргыз 
элинин карааны, дегеле ата-бабасы тааныбаган чоочун бирєє 
болсо да адам аттуунун караанына зарлап турду. Анткени, алар-
дын ийнине таянып, адамдын жылтыр кєзїн кєрїп, жок дегенде 
азыноолак жылуу сєзїнєн болсо да кайрат, кубат алмак. Жалгыз 
адамдын айбанаттан айырмасы деле жок тура. Пенде їчїн жал-
гыздыктан ашкан азап, алсыздык жок экен го! Адамдар – бирим-
диги менен гана бактылуу, жеўїїчї болот турбайбы...

Чынында эле кимдир бирєєлєр Эсенбектин артынан издєє 
салып калса, арийне, антип жоктобой коюшпас, анын асылып 
єлгєн денесин таап алган бирди-жарым аўчы тааныштар-
бы, малчы, жолоочу казактарбы, же єзїн ушул Айбанталаага 
жєнєткєн аўчылардын он-беш кїндєн кийин кишилерди жи-
берип сєзсїз алдырып аламын, чеберде деген чоў курсак орус 
жетекчисиби, кимиси болсо да аа, жаман кыргыз, болор-болбос 
кыйынчылыкка чыдай албай асынып, ит єлїм тапкан тура деп 
жемеге алмагы чын. Анысы менен атпай кыргызды кемсинтип, 
сєзсїз, дилинен бїткїл улутка иренжий турганын ойлогондо 
канында катылып жаткан бабалардын байыркы намысы от 
алып кеткен болучу. Каны кайнады! Агасынын тагдыры менен 
єзїнїн башына балта чаап, артынан сая кубуп келаткан каста-
ры эсине тїшє калып «єзїм єлїп берсем алардын чечекейи чеч 
болуп, издегени кєктєн тїшкєндєй калпагын асманга ыргыта 
сїйїнїшпєйбї, жок, мен алар аман турганда эч качан єлбєй-
мїн!» деп кыжынып алды. Єзїнїн жїїнї боштугуна кыжыры 
келди. Экинчи кайталабаска ант берди. Ошол бойдон жанын 
кыюу тууралуу ууру ойлор кээде бирин-экин алсыз жылт эткени 
болбосо, биротоло єчкєн болчу. 
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Куудурап каткан терилердин жїнїн ичине карата кабаттай 
оронуп-чулганып алган Эсенбектин эми да эмнелерди ой тегере-
тип жатканын ким билсин, дубаланып калгандай дулдуюп, нечен 
машакат менен каптал чєнтєгїнєн муштумдай тїйїнчєк алып 
чыгып, кастарлай жазып, андагы кара кочкул топурдан чымчып 
алып чалкалай эки кур оозуна салды. Анысын шашпай, кєпкє 
чейин даамын соро кемшиўдей чайнады. Болгон жаназыгы ушул, 
катып калган терилерди четинен аўтарып, алардан кырып алган 
эт-майы эле. Анысын кїнїгє эки-їч маал ошентип, асмайдай аяр 
оозуна алып, шилекейи менен эрите чайнап, жутат да артынан 
эшиктин жылчыгынан колун созуп кардан чеўгелдеп, сугунуп 
алат. Айла кеткендеги ойлоп тапкан акыркы азыгы ошол. Анысы 
тїгєнсє эле бїттї, ачкасынан жантаслим болду дей бер. Сыртка 
чыкса эптеп бир нерсе табар беле, эшикти тоскон калыў кар эри-
мейинче камалганы камалган. Оо, кыйла болуп кетти, ушинтип 
ачка, камакта каржалып, катуу камыкканына. Канча экенин кїн 
эсебин жоготкон єзї да билбей калды. Жок эле дегенде терисин 
сыйрып алып дєўдєн ылдый ыргыткан айбандардын бирди-жа-
рым сєєктєрїнєн таап албайт беле. Аларда кантип эле карга-куз-
гундан, курт-кумурскалардан калган їзїк эт калбасын. Калган-
дыр... Эсенбек їчїн ошол, кезинде каўылжаарды жара сасып, 
алыстан кызыл жошо болуп аркайып жатчу сєєктєр чоў огожо, 
баалуу байлыктай кєздєн учуп туру.

Атаўгєрї! Бир жылда бирин-экин гана малчы, же жолоочу 
тепчий єтчї адамсыз ээн Айбанталааны узун-туурасынан каа-
лашынча майкандаган карышкырларды, аянычтуу кыўшылап 
тарпка келген чєєлєрдї Эсенбек кандай гана кырбады дейсиў! 
Анан эмне, ошону їчїн келип жатса... жок...

Совет бийлигине каршы Фрунзедеги студент кезинде эле Эсен-
бек «ар бир адам єз мекенинин, улутунун кызыкчылыгы їчїн 
кїрєшїїсї керек, мекенчилдик – улутчулдук, улутчулдук – ме-
кенчилдик» деп, бекем ишенип, єзї теўдїї мекенчил жаштардын 
«Таў нуру» аттуу жашыруун кыймылын тїзїп, ачык жыйындар-
да бийликти, жетекчилерди катуу сындап чыккан болучу. Барган 
сайын ал кыймылдын катары улам калыўдап баратышынан ко-
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огаланган КГБчылар аны «улутчул» атап, жашыруун тизмесине 
алып, алгач єздєрїнє аста чакырып, кепке тартып, алдап, акыры 
«кєндїрє» албасын туя баштаганы артынан куба тїшїп калга-
нын Эсенбек сезип калган. Дагы бир коога: кыргыздардан чык-
кан биринчи миллионер аталган аталаш агасынын ичитар атаан-
даштары аны акыры Чым-Коргонго тыгып, иниси кек кубалап, 
єч алам дебесин деген кыйды ой менен жалданма кишисинин 
колу аркылуу башына балта чаптырышкан. Кудайдын парма-
ны менен курч балта жаза тийип, баары бир, кектегендердин соо 
койбосуна кєзї жетип ооруканадан качып чыккан болчу. Ошол, 
Фрунзеге келаткан жолдо эр ортонуна келип калган кызыл чий-
кил, кепкор адам менен катарлаш отуруп калды. Сєздєн сєз чы-
гып, єзїн Качкын деген ал бир маалда:

– Эй, баамымда, барар жериў жок кєрїнєсїў, акча тапкыў ке-
леби, жїрї, мени менен Казакстанга... – деп калды.

– И, эмнеге?
– Мергенчилик кылабыз. Эмнени атабыз дегиў келип турат го, 

балбак атабыз.
Эчтемеге тїшїнбєй элейе тиктеген Эсенбекке кїлїп:
– Балбак деген талаа сууру болот, Кыргызстандагы суслик-

тен чоўураак, мышыктай. Ар бир териси токсон тыйындан. Аны 
атып, капкан салып, терисин сыйрып алып этин ыргытсаў ага ка-
рышкыры да, чєєсї да, ачкїсєнї менен сїлєєсїнї, атургай, кал-
тарга чейин келет. Баарын атасыў, териси: карышкырдыкы жїз, 
сїлєєсїнїнїкї жїз элїїгє, калтары эки жїз, чєєсї отуз-кырк 
сомго чейин. Эсептей бер, беш-алты балбак, бир-эки карышкыр, 
анан беркилерин ыгына жараша атып алсаў бир кїндє эле бул 
жердеги эки-їч айлыгыўды таап аласыў... – деди божурап.

Эсенбекке эмне, издегени жерден табылып жатса, ошол жер-
ден эле ээрчип, Качкындын їй-тирлигин эптешип, бир айга жет-
пей Казакстанга жїрє беришти. Анан ушул, туруктуу мергендер 
келбеген, итапкан Айбанталаага єз эрки менен... качып да келип 
отурбайбы... 

Бул, жердин тїбїнє кимдин колу жете койсун, андан кєрє 
акча таап алайын деген Эсенбекке ар айбан кєзїнє акча кєрїнїп, 
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аткан сайын алары арбып бараткансып, артын ойлоп койбоду 
го, ошондо! Капканын калдырата кєтєрїп, кїнїгє балпактар-
дын ийнине салып, желип-жорто тарп аўдып келген айбандарды 
эркек-ургаачысына, азуусу ката элек бєлтїрїк, кїчїгїнє карабай 
атты, качканына, караанын їзїїгє жандалбас салганына болбой 
артынан куба томолото атып, эсинен кетти го. Айбанталаага 
кайдагы кыргынчыл айбан келип калды эле деп качыштыбы, же 
анын алыска атылган куралынын кєзїнє илинип калбайлы деп 
акылтегеретип айлана єтїп калыштыбы, апта єтпєй чєє-бєрїлєр 
сээлдей тїштї. Анда да болбой Эсенбек алыстан дїрбї салып, 
кєзї чала калса эле тєє тикенди далдалана єкїрєўдєй чуркап, ка-
роолуна илингенди соо калтырбады. Бир гана кїрсїйгєн кєкжал 
дєбєтїнєн башкасын. Аны эки жолу жаза атып, їч-тєрт мертебе 
огу жеткидей аралыкка жакындап баргыча кудай ургандай сак 
неме ойт бере качып, ата албай армандап калды. Кийинчерээк 
ал кашабаў да же їйїрї кыргынга тушугуп жаалы келгенби, не 
ал амалкєй ок жетпес аралыкты так болжоп алганбы, Эсенбекти 
алыстан акмалап калчу болду. 

Бир кїнї адатынча дїрбїсїн алып бєрїлєр кєрїнїп калар бе-
кен деп тегерекке кєз чаптырып жаткан. Кєрїнбєдї. Канчалык 
кєз каргыткан менен топ-топ болуп карайган тєє тикендерден 
башка кыбыр эткен жан жок. Аппак, кєз тайгылта мелтиреген 
кардан кєзї да карыгып кетти. Оюнда жакын арада малчылар-
дын короо-сарайлары кєрїнїп калса ага барып, издєєчїлєр 
келгенче жан багып турайын деген кєксєєсї да бар болчу. Жок. 
Жер кепеден кырк-элїї чакырым аралыкта адам аттуу жашабайт 
дегендери чын кєрїнєт. Алардын турагынын жыты да жок бол-
со Эсенбек кайда бармак эле? Адашып кетсе, же айтпай-дебей 
келген кардуу бороондо калса, єлбєдїбї. Ошондо анык сєєгї да 
табылбай калбайбы! Кышта ачыккан, анын кызыл кыргын сал-
ганына єчєгїшїп калган карышкырлар да капыс-купус кол са-
луудан кайта коюшпас. 

Єзїнчє кыжалатка туна тїшкєн Эсенбек ким бирєєнїн ши-
лисинен шибегедей жиреген єткїр кєзїн жон териси менен сезе 
койду. Артына кылчая берсе он беш-жыйырма кадам жердеги 
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мїрзєдєй дємпєйгєн дєбєчєдє аны баягы кєк дєбєт тирмейе 
тиктеп турган экен! Тим эле атылчу жебедей окторулуп калган! 
Шек бербей артынан аяр аўдып келген тура! Жанында сук кєздїї 
бєлтїрїгї да бар. Эсенбектин денеси тырмагынын учунан чачы-
нын тїбїнє чейин титиреп кетти. Мылтыгы кепеде калган эле. 
Алаўгазарлыгына ачуу єкїнїп алды. Ким кїтїптїр мындайды! 
Не кыларын билбей амалы куруп, тизеси калтырап кетти. Ан-
чалык артына бурула калбаганда ким билет, атырылып келип, 
кежигеден бурдай басып жыгылат беле. Анда эле... Экєє тик-
теше тїштї. Карышкыр сук, аеону билбеген мерес кєздєрї ме-
нен аўдоос сала тирмийе тике карап турду. Кылт эткен мїмкїн-
чїлїк болсо баса калчудай, сак. Эсенбек да эсин жыя тик карады, 
аны. Эгерде карышкыр менен бетме-бет чыгып калсаў эзели 
кєздєрїўдї ала качып тайсалдабай, айбаттуу тике карагын, эге-
рим чапчаў кыймыл жасап, же кача кєрбє деген сєздєрдї эстеди. 
«Эк, барбардигер! Башка салганын кєрбєскє аргам канча! Кол 
салса кармашпай не болупмун, єлбєгєн жерде калармын!» де-
ген бїтїмгє бекем келе, турнабайын мыжыган оў колун тїшїрє 
жамбашындагы аскер канжарына аста жакындата берди. Тигил 
атырылса эле аны шак сууруп, жїрєккє туштап матырып албай 
жаны жокпу! Анын бул кыйды ойун дєбєт да туйду белем, же 
адамдын тике айбатынан тайсалдадыбы, дагы бир саамга бай-
коос салып турду да артына октос берип, жортуп кете берди. 

«Ох!.. Кудай...чын эле аман калдымбы?!» деген Эсенбек 
кїтїлбєгєн эрєєлдєгї жеўишине эсиркеп, жамбашындагы кан-
жарын сууруп алды да, артын карабай желип бараткан карыш-
кырдын артынан кылычтай жарк-журк эттире булгалап:

– Э-эй, акмак! Экинчи кайрылып келе турган болсоў сениби, 
каныўды ичемин!– деп, ачуу айкырып алды. Мунусу тек, куру ай-
бат, єзїнє єзї дем бергени эле. Чынында ал, али эсине толук келе 
элек болчу.

Бу, жандими адамга дагы эмне болду, дагы не калайманын 
салганы туру дедиби, дєбєт айбаттуу їнгє кылчайып, саамга тык 
токтой калды да кайрадан бєрї жїрїшїн улап кете берди. Ошол 
бойдон ал кайрылып кєрїнгєн жок. Адам айбатынан сїрдєдїбї, 
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же єзїнєн ашкан жанкечтиге кайрылып катылбайын дедиби ким 
билет, балким бу Айбанталаадагы катуу аяздан аман чыга албас, 
єзї кыйналып, арам єлсїн дегендир. Арийне, адамдын ага эч ал-
дырбасын, алыска атылган куралысыз деле єзїнєн єйдєлїгїн, 
кєкжалдыгын сыйлагандыр...

Бу, учуксуз узак да, убайлуу да ай-талаадагы кепеде камакта 
камыккан кїн-тїндєрдє энеси эсине кєп тїшчї болду. Эне ка-
дырын бала жаны кыйналганда, айрыкча ажалга бетме-бет кел-
генде даана туят белем! Тубаса туюк сезим, инстинкт деген ошол 
го. Нечен эр жїрєк баатырлар да єлїп баратканда «апа!», «эне!» 
деп, ыйык адамын оозанып шейит кетээрин кєп эле угуп, оку-
ган. Байкуш энесин кєрбєгєнїнє он жылга аяк басты. Улам бир 
азгырылма ойго алдырып, Кавказдан Монголияга чейин жер 
кезип жїрїп, ана-мына дегиче эле ушунча узак убакыт єтїп ке-
типтир. Аман болгой эле. Акыркы, Фрунзе-Ош темир жолунда 
иштеп жїрїп жакшы ишине сыйлык катары берилген комсомол-
дук жолдомо менен Анжиян аркылуу Экибастузга келип, андан 
Семейге єтїп «Скотимпортто» иштеп калгандан бери энесин 
кєрє элек. Андан кийин Фрунзеде окуп жїргєнїндє да энесинин 
тирїїлїгїнєн кєўїлї токпейил тартып, кїнїмдїк машакатта-
рына башоту менен алаксып, атайылап барып, жолукпады. Эми 
аман жетсем, эсен-соо болсо жанынан карыш чыкпай, акыркы 
деми чыкканча айылда болбосом майнеке болоюн. Колумдан 
келген бардык зыйнатымды кєрсєтїп, мен їчїн тарткан азап-
тарынын акыбетин кайтарышым керек. Антпесем адамдыгым, 
балалык парзымды актаганым кайсы деген Эсенбектин эсине, 
баягы, балакат кезинде тирїїлєй кємїлбєй калганы негедир кай-
талай тїштї. Чоў атасы ошондо «бу, неберемдин тагдыры татаал 
болуп калды, уусу заар болсо да, ниети ак, акылман жылан жаўы 
жаралган адам баласын коштоюн, колдоюн деп келип забын кет-
ти эле, ал єксїктєн не бир канча ирет ажалга тушугуп, бирок, 
буюрса баарынан аман чыгып, Кудайым берген, жыландай узун, 
татыктуу ємїрїн сїрєт» деген экен. Ошондой болсо кана?!

Кийин, мектеп жашына келип калганында эле томолой жетим 
деп кемсинтиштиби, же пенделик кылып азыноолак пулга кєз 
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артыштыбы, баласынтып Эсенбекти єз туугандары эле айылына 
каўгып келишкен цыгандарга да сатып жиберишти. Алардын та-
бору менен алты жыл бою єзїбек, орус, казак, кыргыз жергесин 
узун-туурасынан кыдырып, єздєрїнє окшош тээжик аттарын, 
докчул балдарын кастарлап багып, малайлыктын мал чыдагыс 
кордугун кєрдї, ичкен тамагын актап, акча табыш їчїн кыз-бал-
дарына кошулуп жер тепкилеп бийледи, ачык асман алдында 
жайында ысып, кышында тоўду, ошондо да єлгєн жок. Баары 
бир боорун бербей жїрїп, тутулуп калса єзїнїн соо калбасын 
даана билсе да сегиз жыл дегенде тобокелге салып дагы бир тут-
кун бозбала менен качып чыккан. Анда да ушул, Казакстандын 
айыл-талааларын аралап, Балхаштан тартып Таласына чейин 
тентип, кїнї-тїнї куугундан жашынып, ит кєрбєгєн тозокту 
башынан кечирип, айлына араў жеткен. Бир ажалдан калган. 
Кыргыздын каны кїчтїї экен, эзели атажуртун сатпайт. Бу, улуу 
сезим нечен кылымдап, кырчылдашып жїрїп ичегинин кылын-
дай чыўала чыйралган окшобойбу! Антпегенде, болгону он їч 
гана жаштагы бала курсагы тойгон жердин кулу болуп жїрє бер-
бейт беле? Ыя, Кудай, али жашоонун эмне экенин билбеген бал-
тыр эти ката элек балага ошончо татаал тагдырды неге буйруп, 
ачуу азапка эмнеге салды экен?! Же аны Иса пайгамбар сыўары 
кийинки ачуу азаптарын татыктуу жеўїїгє даярдап жатты беле?..

Эсенбек жыйырмадан ашып, эр тартып калганында Таласта-
гы жїн-тери кабыл алуучу ишкананын директору болуп иштеген 
агасы Байтилештин да азабын аянбай тартты. Атасынын иниси 
болучу. Ал, чыгаан, Кыргызстандын тарыхындагы эў биринчи 
миллионер атыккан анын байлыгына кєз артып, таламайга салып 
талашкандар сопсоо агасын жинди деп, Чымкоргонго тыгышкан 
соў азыр-кийин агасынын кунун куубасын деп Эсенбекти балта 
менен башка чаап жатышпайбы! Кыраакылык кылды ошондо, 
учурунда мант берип. Жалаўдаган курч балта каракушуна кый-
гач тийип, анда да бир ажалынан калган. Ымыркай кезинде эле 
Эсенбектин татаал тагдырын анык туюп айткан чоў атасы чын 
эле тегин адам эмес экен, олуя тура. Ошондо, бир ажалдан Ку-
дайдын парманы менен аман калганына миў мертебе тобо ай-
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тып, эгерим милийсага айтып, же анык кек кууп калса бизди соо 
калтырбайт деп єзїн кїм-жам кылаарына кєзї канык жетип, эки 
саат жатпай ооруканадан качып кеткен. Куп кылыптыр, кийин 
ар кимден кєп эле укту, тигил кескилердин артынан сая издеге-
нин. Фрунзеге келатып, автобуста, жанындагы сапарлашы менен 
сєздєн сєз уланып олтуруп, аны ээрчип кетпегенде аяктан деле 
таппай коюшмак эмес. 

Деги, Эсенбектин тагдыры табышмак. Алдын да, артын да тїк 
болжоп болбойт. Кїўїрт, туман. «Скотимпортто» иштеп, зай-
сандык казактар менен алыскы Монголиядан кой айдап келатка-
нында биринчисинде каракчылар менен атышып араў кутулса, 
экинчисинде єзїн ушуякка їндєп келген жердеши, ончакты эле 
кадам алдыда ат менен кой айдап бараткан Талаптын башына 
тоодон муштумдай таш тїшїп, жантаслим болду. Тээ, кыл чоку-
дан аткан октой кїїлєнїп келген таш каракушун жара башына 
кирип кеткен экен, їн дебей їзїлїп кете берди, тагдыры тайкы 
байкуш. Балдарымды, аялымды бактылуу, бардар турмушка 
жеткирсем деп ак эткенден так этчї эле, єзї жетимдиктин катуу 
капшабын жаштайынан тартып калган экен. Ошондо адам жаны 
чымындыкындай эле, ажалы ар кєз ирмемди сая кетирбей дайы-
ма жанында аўдып турарын даана туйду. Анан эмне, «Чо-ойт эр-
кечим!..» деп бейкапар ырдап бараткан жеринен эле капыс мїрт 
кетип жатса.

Ошол, кой айдоосунда сапарлаш казак агаиндерден улуу 
Абай менен Шакерим тууралуу, алардын эл ичинде аўызга айла-
нып кеткен оош-кыйыш тагдыры, нускалуу сєз-ырларын алгач-
кы ирет эшиткен эле. Улам бири кезектешип, не бир макалдатып 
айтышаар эле. Анан Эсенбек ээликпей коймокпу! Бектас деген 
єзїнєн беш-алты жаш эле улуу зайсандык агатайын ээрчип кете 
берди.

Семейден чыккан узак жолду кубалай жїрїп Доголоў менен 
Хан-Бийги тоолору кошулган капчыгайдан єтє бергенде эле 
кенен талаа алаканга салгандай ачылат экен. Ал, Доголоў тоо-
сунун этегинен башталган Абай району, улуу акындын туулуп 
єсїп, сєєгї коюлган жер. Тактап айтканда бир кездеги ал, Жий-
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дебай конушунун азыр кєрїстєндєрї гана калып, эли октябрь 
тєўкєрїшї, айтылуу ачарчылык зарзамандарында туш-тушка 
чачырап, ооп кетишкен. Кийин, 1952-жылы Абайдын жазма му-
расын издеп, ураган дубалы гана калган тамын Мухтар Ауэзов 
каздырган экен. Андан киши бойлуу, кийизге оролгон кагаздар 
чыгыптыр дейт. Ошондо «Не болду, соншалык, сага, карагым!» 
деп, Мукеў боздоп, ыйлап жибериптир деп, Телибай мергенчи 
айтып берген эле, Эсенбекке. Ал, армандуу окуя эзели эсинен кет-
кис болуп орноп калган.

Абай менен Шакерим аталаш туугандар экен. Демек, айыл даш-
канатташ байырлашып, бир тагдырды теў бєлїшкєн. Экєєнїн 
теў элдик эрлерден болуп калганы ошондон улам болсо керек. 
Ошентип, Эсенбек, Кудайдын буйругу менен ал айылдагы Ша-
кер Абенов деген саясатчы адамдын їйїндє жашап калды. Кєп 
єтпєй Шакеримдин Ахат деген баласын да кєрдї, жазуучу Камел 
Орозалиндин їйїнєн. Андан Шакеримдин динчилдерди сындап 
жазганы їчїн алар аны «бай-манап Кунанбайдын, Абайдын ту-
куму, эл душманы» деп чагым жазып, Баканастын тїрмєсїнє 
каматышат. Ошентип ал, казак элинин улуу акыны, жазуучусу, 
калыў калкы ХХ кылымдын башында сабатсыздыктын сазына 
батып жаткан кезде билимин Франциянын, Меккенин, Тїркия-
нын дїйнєлїк казына саналган китепканаларында тереўдеткен 
акылман Шакерим Кудайбердиев 1931-жылы атылып кеткен 
экен. Ал акылман адам туурасында Макс Ку чинский деген немис 
тарыхчы, этнографы 1923-жылы «Талаа жана анын жашоочула-
ры» деген китебин зор урмат-сый менен жазыптыр. Чыгарма-
ларын чыгартпай, куугунтук кєрїп жїрїп ак жеринен арманда 
шейит кеткен экен, кайран киши. Ошондо да ал єз жанын кый-
мак тїгїл, ойлогон да эмес! Анан канчалык катаал делген менен 
Эсенбектин тагдыры алардыкына кайдан караандасын! Єз єт-
мїшї єттї. Тирїїлєй тозокту кєрдїм дегени менен алты саны 
аман, тирїї турат го!.. 

Тек, ал азаптарынын баары энесинин жїрєгїн кызылжаян жа-
ралап, атылган ажалдуу жебедей дал тийгени анык! Жаноту ме-
нен кан-туюмунан уютуп жараткан баласынын бардык азап-то-
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зогун кызыл жиптей жїрєк толтосунан єткєрїп, эч шек да бербей 
чыдаган эне жїрєгїнїн чыдамкайлыгына тобо жана даўаза!!! Би-
рок, анын «Эсенбекке энелик мээримим жок» дегени да бар эле. 
Ал неси?..

Жалгыз кєздїї терезеден гана билинер-билинбес мунарык 
тїшкєн кепеде, жана жерге шыпырылып тїшкєн терилердин 
їстїндє чалкалап жаткан Эсенбектин эсине баласы тїштї. Анын 
бирден-бир ишеними, їмїт-тилеги, жарыкчылыктагы жападан 
жалгыз жараткан жакшылыгы, артындагы туягы ошол. Жїрєгї 
элжирей тїштї, анысын эстеп. Ошол кыйналбаса экен. Ананай-
ын, бойтоўдоп эл катары мектепке барып калса керек. Аны ээр-
читип кетип энеси эссиздик кылбадыды. Жок, жок, Эсенбектин 
єзї эси жоктук кылган кєрїнєт...

Алия ошол кезде университетте окуган кыздардын эў ажар-
луусу, жаркыны да болучу. Же андан їч курс алдыдагы Эсен-
бекке ошондой кєрїндїбї... Айтору, экєє бири-бирине катуу 
арбалышты. Жигиттердин чымыры, октон да тайманбас єртї, 
алдыўкы, акылгєй жаштардан советтик мыйзам жол бербес «Таў 
нуру» аттуу эркин уюм тїзїп алып, аны жетектеп, кыргыз жашта-
рынын улуттук сезимдерин ойготуу, аны кєкїрєктєгї от сымал 
жалындатуу ишине башоту менен киришип, топ жыйындарда па-
ракор, мытаам, аялпоз мугалим, декандарды, алтургай ректордун 
шалакылыгын бетке айтып шартылдаган кємїрдєй кара тармал, 
узун чач, сакал-муруту куп жарашкан, кыттай уюган Эсенбектин 
жапырык чабуулуна кайсыл кыз туруштук бере алмак!

Экєєнїн табышканы да кызык: студенттик жыйында Эсенбек 
адатынча трибунада жалындап сїйлєп жатып четкерээк олтурса 
да жайнаган кєздєрїн ага кадаган татына кыз кєзїнє чалдыгып 
калды. Ошол замат жандили дирт этип алды да, учкун тїшкєн 
майдай чатырып, дароо жалындап, от алып кетти. Жыйын тар-
кап Жамбылдык казак кызы Алия тепкичтен тїшїп баратканда 
артынан Эсенбек куба келип алдынан тосо токтотту да, атын да 
сурап койбостон:

– Сени канчалык кїттїм, мага турмушка чыккын. Сага баа-
рыбир жетемин! – десе болобу! Кыз, текебер, менменсинген жи-
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гитти шыўкылдай кїлїп, жоопсуз айланып єтє берген. Бирок, 
анын дилине да мурдатан «чок» тїшїп калган эле... Бир, жума 
кылыктанганга алы жетти... Жаштыктын жалындуу доорун экєє 
бирге кана кечишти белем, ошондо! Эсенбектин тагдырындагы 
эў бактылуу доор болгону ошол гана. Анын советтик системаны 
ачык эле айыптоосунун айынан окуудан айдап, кийин «былгыган 
мезгил» аталган ошол замандын кєлєкє жактарын ашкерелеп, 
чет єлкєлєргє чейин дїў саламын деген опузасынан улам анын 
«жаагын басып» курсуна кайрадан алып, кыйсыпырлуу КГБнын 
кайталап чакырып, жїрєгїнїн їшїн алуу аракетинде бир канча 
кїн бою камакка алуусу да экєєнї ысык арзуусунан ажырата ал-
ган жок. Тескерисинче, бекемдеп, сыймык, урмат менен ширел-
тип салган. 

Эсенбек кызыл дипломун алган кїнї Алия экєє баш кошту. 
Єрттєй жалындап, ишке тойбой турганына карабастан КГБ 
менен компартиянын майда тєбєлдєрїнїн жашыруун кєрсєт-
мєлєрїнїн айынан Эсенбек ай айланбай эки кызматтан куулуп, 
Фрунзенин эч бир жеринен иш берилбей, тынымсыз кємїскє куу-
гунтуктан улам Алиянын дипломуна да кайыл болушуп, айыл-
га, Таластын Чат-Базарына кетип калышкан. Агезде бийликти 
айыптоо, айыбын ачуу деген кайда! Андай «антисоветчилер» 
социализмдин душманы аталып дароо жок кылынчу, тїрмєгє 
кесилип, же агасындай Чымкоргонго ємїрїнїн акыркы кїнїнє 
чейин жабылып, кїчтїї психотроптук дарылар менен акылынан 
айрылтылчу, же «кокустуктан» жаны кыйылчу. Єкїнїчтїїсї, 
татынакай Алия менен їй-бїлєлїк бактысы канчалык кїтїїсїз, 
ысык башталса ошончо тез, чорт їзїлїп калды. Эсенбек айылы-
на барган менен кєнгєн адаты калбай бир айга жетпей єзї теўдїї 
жаштардан дагы улутчул уюм тїзїп, аларды элеттик куучирендер 
менен кармашууга кєтєрїп, борбордогулар менен байланышты-
рып, ийиндеш иш алып барып, жаш аялын айлап калтырып ке-
тип жїрдї. Жарым кылымдан ашуун басмырланып, аў-сезимде 
єчїрїлє баштаган улуттук сезимди учурунда ойготуп калуу керек 
эле. Ансыз элине, єлкєсїнє чындап кїйїї, берилїї болмок эмес. 
Эсенбектин тїшїнїгїндє єз улутуна канын-жанын аябаган адам, 
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элин да, єлкєсїн да кєтєрє алмак эмес. Ошондуктан улутчулдук 
сєзсїз керек! Аны айыптоо – аксымдык. Келечексиз мамлекетте 
гана ошондой, єз улутуна кїйбєгєн, єлїк жїрєк маўкуртчулук 
орнотулат. 

Ал эми али жаш, аруу махабатка, эркектин кубаттуу да, ку-
марлуу да дем-жытына кана тоё элек Алия ишсиз, їйдє камыгып, 
кайыненесинин азыноолак пенсиясы менен ач-ток жашоо кечи-
рип, канчалык тиштене чыдаган менен акыры, бир жаштан ашып 
калган баласын кєтєрїп алып тєркїнїнє кете берди. Кїнєє анда 
эмес, чынында али їй-бїлє кїтїїгє даяр эмес, башынан эле каў-
гыбаш Эсенбекте болучу. Бирок, анын беттеген иши бийик, эли-
не керек эле... Аттиў, азыр Алиясынын не бир кумарлуу, ысык ку-
чагынын бир кєз ирмеми болсо кана?! Эсенбек ал їчїн баарына 
барат эле. Єткєн єтмїш эзели кайрылгыс болуп кетти го!..

Ушундай узун санаалардан тажап кеткен Эсенбек башын аста 
чулгуй берип терезенин кїндєгїдєн алда канча жарык тартып 
калганын баамдады. Анын кєзї караўгыга кєнїп, ар бир жылт 
эткен шооланы айыра сезип калган эле. Канчалык кыйынчылык-
ка бата берсе адамдын денесинде катылган купуя сапаттары ачы-
ла баштайт тура. Айтылуу Тибеттин, Индия менен Кытайдын 
кечилдери ошондой максат менен алыскы, тоо арасындагы мо-
настырларына, їўкїрлєрїнє бекинип, адамбезерликке єтїшєт 
окшобойбу. Алардын їчїнчї кєзї ачылып, табыпчылыгы, олу-
ялыгы, тереў дїйнєтаанымы улам артып келиши аны айнык-
сыз ырастап турбайбы. Эсенбек да капкараўгы кепеде камалга-
ны кїндїзїбї-тїнїбї айланасын кадимкидей ажырата «кєрє» 
баштаган. Алгач сокурдай сыйпалап, далай азапка баткан менен, 
кийинки кїндєрї кайда, эмне турганын буурулдатып кєрє алат. 
Ар нерсе абадай алсыз, кєрїнбєс болсо да єзїнєн кандайдыр нур 
чыгарат окшойт. А терезеден болсо кадимкидей эле акшоола бе-
решен тєгїлїп калыптыр!

«О, Кудай! Туткундан сыртка чыгар кїн да келип калганбы?!» 
деген кыязда кубанычы кєкїрєгїн тепкен Эсенбек тєрт кєзїнїн 
їчєє сынып, єзї карышкырдын терисин кенептеп койгон терезе-
ге келди. Узун-туурасы бир карыштык аман калган айнек аяздын 



ЖАНБЇДЄЄ 249

саймасына толуп, мунарыктайт. Эсенбекке ошол да чоў дем, жа-
шоосуна табылгыс їмїт эле. Эгерде ал сыртка аман-эсен чыга алса 
анын адамсыз ай-талаадагы чоў жеўиши болмок! Тирїїлєй тозок-
ту, эў башкысы – єзїн жеўе алганы, рухунун кїчтїїлїгї ошол.

Эсенбек жарыкты, жарык дїйнєнї катуу сагынып калган экен. 
Тырмактай тешиктен болсо да сырттагы кеў, эркин дїйнєнї кєз 
тойдура кєрїп алууга ашыгып, терезени тоскон аязды тырмагы 
менен кытырата кырып, ысык деми менен кайталай їйлєп, эритип 
кирди. Аны, чалкыган Айбанталаада адашкан тепкедей кепени 
али калыў кїрткї басып жатсачы?!. Эсенбек ырыс кесер ал ойду 
жууткусу келген жок. Бар їмїт-тилеги сыртта, чоў жашоодо.

Айнекти бир элидей кыроо басканына караганда суук катуу 
болгон экен! Али оту кайта элек алаканы менен улам басып, 
ысык демин їйлєп жатып бармак басым айнектин музун эритип 
алды. Бирок, андан канчалык кєз курчун кетирип шыкаалаган 
менен сырт кєрїнгєн жок. Шыкалган кар. Эсенбектин ындыны 
єчє тїштї. Илгери їмїт менен канчалык машакат тартып, жа-
налакетке тїшсє да, жарык жашоо кєрїнбєдї. Баягы эле кара-
баскыр кар! Шалдайып олтура кетти. Демек, демек анын камагы 
али бїтє элек экен. Ал азап дагы канча, канчага созулат деги?! 
Жанга баткан андан кутулчу кїн акыры келеби? Качан?!.

– Ї-їх!..– Эсенбек амалы куруп кїйїттїї їшкїрїнїп алды. – 
Иттин жашоосу...

Баарынан да жалгыздык жанына катуу батып кетти. Жок 
дегенде бир ит же мышык болсочу, караан тутуп, ага їн салып, 
тирїї кєздї кєрїп турганга. Адам їнїн сагынды. Кыргызды, аял-
затын айтпай эле гой, кытай, жїїттїн жаман эркеги болсо да бет 
келгенин азыр кыса кучактап, мурдунан шуулдата єбїїгє даяр 
эле! Арасында аралашып жїрсє адамдардын баркы билинбейт 
турбайбы. Азып-тозгондо, жалгызчылыкта аздектелип... Деги 
эле эмне кєп болсо ошол баркталбайт экен, бу турмушта. «Єз ме-
кенинде пайгамбар болбойт» деген ошол, ачуу чындык белем...

Аўгыча сырттан кїтїїсїз шоокум угулуп калды, бирєє ба-
сып жїргєндєй, кар кыртылдап! Эсенбек делдейе кулагын тїрдї. 
Ооба, ооба, кыймылдын, тирїї жандыктын доошу!.. Ал, кандай-
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ча терезеге ыргып жетип сыртты шыкаалап калганын єзї да сез-
бей калды. О, Кудай! Ким бирєє терезени тоскон карды шилеп, 
ачканга аракет кылгандай. Жана эле кар тосуп турбады беле! 
Ким, ким болду экен ал? 

Аяздуу терезеден їрїл-бїрїл, жєргємїштїн желесиндей алсыз 
тєгїлє тїшкєн кїтїїсїз жарыктан Эсенбектин кєздєрї карыгып 
кетти. Аргасыз жїлжїйдї. Жылт эткен жарыктын їзїгїн бир 
кєрїїнї Кудайдан нечен тиленип, заркакшап зарлабады беле. 
Мына, жарык!.. Кєрдєй караўгылыкта айлап жатып, жарыкчы-
лыктан жедеп жатыгып калган белем.  Ошол эле кезде ал акыры 
жарык дїйнєнї кєргєнїнє ишенип-ишене албай сїйїнїп, жїрєгї 
жарылып кетчїдєй лакылдап, кєєдєнїнє сыйбай дапдаарып тур-
ду! Єлїм чеўгелинен чыгаарына їмїт оту жылт жанды. Чын эле 
ал кар туткундан кутулдубу?! Кайрадан адамдарга аралашабы?! 
Ие, тобо, адам баласына жарык дїйнєдєн ашкан кымбат нерсе 
жок белем! Жашоонун жалгандыгына кєзї даана жетип туруп 
анын убай-уусуна, арман-кайгысына, тїмєн тїйшїк, сарысанаа, 
салган азаптарына... карабай пенделер неге мынчалык ага жан-
дими жармашат десеў?! Кєрсє, жапачылыктын баары утурумдук 
тура. Кайгынын артынан кубаныч, азаптан кийин бакыт, тут-
кундан соў азаттык... келип, акырында жакшылыкка жалгашып, 
їмїт їздїлбєй алга жетелеп, азгырып алат белем. Жамандыкты 
дайыма жакшылык жеўет тура. Кара башка канчалык кайгы кел-
бесин, адам жакшылык кїтїп жашайт экен го...  

Ана, айнектин бармак басым жеринин бубагы эрий тїшїп, 
анан алакан отундай кеўейди. Дїйнєгє зарыгып, жарылып кет-
чїдєй жашоого ачыгып калган Эсенбек їчїн аалам бїтїндєй 
ошол, алакан отундай эриген айнекке батып турду! Ал дароо 
муздак айнекке чап жабышты. Али аязы толук эрий элек муна-
рыктуу айнектин нары жагында агала карлуу Айбанталаа кери-
лип жатты! Карлар эрий баштап, жаздын деми небак келип ка-
лыптыр! Тєє тикендер карайып, билинер-билинбес дєўсєлєрдїн 
кїўгєй тарабы эрип, карайып, жер ала. Чалкыган асман кєпкєк, 
чайыттай ачык, дїйнє бейгам жадырап. Анда каршы-терши ча-
быттай учкан чымчык, канаттуулар...
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Аўгыча, айнекке сугалак жабышкан Эсенбектин бет алдын-
да карышкырдын башы сорок деп чыга калды! Мындайды тїк 
кїтпєгєн Эсенбектин жїрєгї жарылып кетчїдєй катуу болк этип 
алды. Бирок, жан дїйнєсї кийинки тарткан жапачылыктан тоў-
моюн тартып калган белем, токтоолук кылды. Акыл токтотту. 
Баягы кєк дєбєт! Издеп келген кєрїнєт. Эрегиши кайта элек 
экен. Ал да качпады.

Эсенбек менен карышкыр эки карыш аралыктан тирмийе тик-
тешип турушту. Адам менен айбан. Аў-сезим менен жапайы лык. 
Айкєлдїк менен жырткычтык. Адамдын карегинен акыл єк-
тємдїгї чачыраса, карышкырдын кєзїнєн жапайы от жанат. Кєз 
караштар эрєєлї. Эки кєкжал тайсалдабай тике тиктешти. Ким 
билет, эгерде ортолорунда айнек, анда кайчылашкан темир зым 
болбогондо экєє бири-бирине атырылып, жырткыч акыры бет 
маўдай келген душманына азуусун салып єчїн алса, адам андан 
кем калышпай бар айбаты менен каршылашып, экєєнїн бири 
єлмєк беле! Ошентмек. 

Адамдын алгыр кєзоту ийнедей курч, чагылгандай кубаттуу 
белем, карышкыр ага туруштук бере албай, жеўилип баратканын 
туйгансып акыркы айбатын кылып азуусун арсайта ырылдады. 
Оозунан бурала чыккан ысык буу айнектин кыйла музун жошо-
лонто эритип жиберди. Такай ысык канга чыланып жїргєндєн 
болсо керек, кыркаар тизилген курч тиштери саргылт, айбаттуу. 
Эсенбек анын бул, амалсыз сес кєрсєтїїсїнєн тайсалдап калмак 
тїгїл жаш баланын артыкчылыгым ушул деп, болпоў булчуўун 
кєрсєткєн куру амалындай кєрїп:

– И, жаман,– деп, єзїнчє кїўкїлдєй сїйлєнїп алды да, мыс-
кылдай жылмайып, анан... кїтїїсїздєн ха-ха!лап жамажайы 
жайыла каткырып жиберди! Бу эмне, анын ажалды кенебес жан-
кечтилигиби, ашкере баатырлыгыбы, же єз єктємдїгїн даана 
сезгениби? Балким, бу, кїлкї дегениў тунма, кыйчалыш учурда 
гана сыртка калкып чыга келїїчї баарынан кїчтїї, адам пенде-
синин кыйраткыч кємїскє куралы болуп жїрбєсїн?.. 

Сєєгї небак сєпєт болсо керек деген адамынын узак кїн 
тарткан запкысынан чєгїп да койбостон, минтип, жан кїйгїзє 
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ачуу каткырып жатканына тїшїнбєй нес боло тїшкєн карыш-
кыр бу, неси дегенсип элтейе тїштї. Башын селт тартты. Арыс-
тандын башындай саксайган чач, сакал-муруттун арасынын 
оттуу кєзї гана жылтырап, жапайы каткырып жаткан немени 
акылынан адашып калганбы дегенсип, айран таў кала тиктеп 
аярлай калды да, карышкыр амалы тїгєнє артына мант берди. 
Бул, анын жеўилгени болучу! Айбандардын жапайы мыйзамы 
ошондой. Кєзїн алакачтыбы, бїттї, утулду. Ал, їйїрїн тїгєт 
кылган адамдын єлгєн денесин кєрєйїн, супсунумду суутайын 
деген їмїт менен келген эле. Мындай катуу суук, камактагы ач-
калыкка кайраты катуу делген карышкыр да чыдамак эмес. Анан 
эле, небак жантаслим болду деген адамы азып-ачканына кара-
бай аны кайра шылдыўдап жер жара каткырып жатса... Тобо, 
бу, адам дегениў анык сырын так айта алгыс сыйкыр зат экен го! 
Жеўилчї жерден жеўип, ыйлачу жерден каткырган... 

Экєєнїн эрєєлї ошону менен биротоло тамам болду. Кай-
рылып беттешкен жок.

А чынында Эсенбек кегин кууп келген кексе карышкырдын 
акыркы, алсыз айбатына караганда, єзїнїн єлїм менен ємїрдїн 
мизинде зарлап кїткєн эркиндикке акыры тїбї аман жеткенине, 
демек, жеўишине жетиналбай сїйїнгєнїнєн, башынан кечир-
ген ит чыдагыс кордуктардан арылганына эреркеп, кайрымсыз 
шынаадай жанга баткан ызасы ый аралаш жапайы кїлкї менен 
жарылып чыккан болучу. Анын бардык тарткан азап-тозогу, 
сарсанаасы кєкїрєк-жїрєгїн тээп, барс жарылчу чыйкандай 
чыўалып чыккан эле. 

Аўгыча жер билир-билинбес гїїлдєп, улам жакындап ке-
латкан машиненин доошу ачык угулду...

Алдыда кенен жол ачыла турган жапачыл жарыкчылыктан, 
андагы турку тїрлїї  адамдардан жатыга тїшкєн экен Эсенбек-
тин, негедир тїпєйїл тартып жїрєксїп турду. Алда кандай бо-
лор экен алгы жашоом деген сарысанаа анын жандїйнєсїн ча-
гылгандай чарпып єттї.
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БААТЫР-ТАШ БАЯНЫ

 – Чоў ата, биздин баба-буваларыбыз ким, 
кандай адамдар болушкан?
– Элим деген эрлери кєп... єз менен єзгєлєрдїн 
кадырына жете билген єтєлгєлїї баатырлар 
чыккан экен...
– А сиз, элиўиз їчїн эмне кылдыўыз?
– ...?!

Кереметтїї Каркырадан санжыргалуу Санташка чыга келип, 
кєл тарапка ат чурата барганда, бата тарткан алакандай жайыл-
ган жайыктын бетинен жалгыз бозїйдєй кємкєрїлгєн заўги 
таштын карааны алыстан калдайып кєзгє дароо уруна берет. 
Анын бу жерге кайдан, качан тїшїп калганы, же аны кимдин, 
неге тартып келгени белгисиз. Эзелтен турат. Мурда бул, тїштїк 
жартысы кєкмєк жалтыр, тїндїк тарабы кызыл бодурлуу чулу 
таштын тїбї мазар болгон дешет, азыр анын аўыздуу тїбї тур-
гай айлана-тегереги да жайдак, унутулган. Не деген зарзамандар 
менен топураган тойлорду кєрбєгєн да, не бир татаал, тайкы 
тагдырларга кїбє болбогон бу, Баатыр-Таш. Ага аярлай кулак 
тєшєп тыўшаса ал, кїнї-тїнгє карабай, жайы менен кышы тын-
бай зыўылдап, «сїйлєп» турат дейт. Анын тилин билгенде не 
деген узак тарых, уламалуу  уламыштырды айтып бермек беле... 
Алардын бири, албетте ушул – каны-жаны башка болсо да бири-
не-бири татыктуу эрлер жєнїндє болмогу турулуу эле...

Кєпкєк-тунук асманды челип, тээ, алыстан кєз толтура заўкай-
ган Хан-Теўирдин шиш тєбєсїн удургуган агала булут тытылган 
кебездей орой чалып алган. Їстїндє кємкєрїлгєн учу-кыйырсыз  
мейкин ааламдын тирєєчїндєй бой кере заўкайган заўги тоонун 
этегиндеги кууш капчыгайдын бирин бєрїлєрдєй бєртє єрдєгєн 
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топ атчандар куйрук улаш чубаша келатты. Їнсїз. Баары ык-
шоо, тунжурап, ойлуу. «Жол азабы – кєр азабы» деген чын. Ал-
тургай, ар кєз ирмемде алтын башына капысынан албарс кылыч 
чабылып, алды-артынан сыздаган жебе сайылчу жоболоўдуу кез-
де да минтип, жоокерлердин ал-кубатын алып коёт. Сороўдогон 
найзалары болбосо ашыкча кыймыл жок. Улам бири кєгала-кы-
зыл жалама аскалуу, калыў карагай-чер баскан тоо бетин кез-кез 
элтеў карап коюшат. Алда неден чочулашкандай. Ашууга че йин 
жакындагы улам бир коўшусуна кычаштык кылып, айласын 
кетире жан койбой тийишип, каяша айтканды тапандана сєзгє 
жыгып, баарын шарактата кїлкїгє тундуруп келген Койкут да 
быштыйган кєк кєздєрїн улам кыбыўдаткан менен ооз ачпай 
маанайы пас, ат їстїндє ыкшоо ыргалат. Жаза атпас мерген, жаа 
салган саадагы дайыма далысында. Бу жолу анысы эстен чыгып, 
ичиндеги жебелери чууруп тїшчїдєй кыйшайып кеткен. Жолдон 
чарчап, зеригип баратабы, не аны да коогалуу ойлор басканбы, 
билип болбойт. 

Кїн тїш ооп, тоо таяп калган, караўгыга калбай коогалуу 
капчыгайдан эптеп аман чыгып кетишсе экен. Баарынын кєктєн 
тилегени, оюн баскан зил-санаасы ушул. Шуулдап, таштан-ташты 
жайпай аккан дайраны бойлой жыландай соёлонгон жалгыз аяк 
жолдо салт атчандар їзїктєй чубалышат. Алар  Жунгариясынан 
ашуу ашып, Каркыраны басып єтїп, Санташтан чыгып келаткан 
Нахсын баатыры баштаган ойрот-калмак  жасакчылары эле. Ал-
дыдагы салт атчан дал ошол – баатырдын єзї. Олбурлуу, кенен 
тигилген саргылт баданасына араў сыйып, чаначтай чыўалган 
денесин атылган жебе, чабылган кылычтан коргоп калчу чыр-
ма сооту, башындагы мултук мїйїздїї кєк туулгасы кїнгє ча-
гылыша жарк-журк этип, баатырдын калбаат сїрїн оготєтєн 
сїрдєнтєт. Ансыз деле дулдуюп кєп сїйлєбєгєн, ичинен тап неме 
бу саам сарычийкил бетинин тїгїн тїксїйтє, суйдаў мурутун жа-
мажайынан салбырата тїндєй тїнєрїп алган. Аны Кытай тїндї-
гїндєгї Жунгар коўтаажысы Сыбан Доржунун єзї бурут-кыр-
гыздардан жылыга алынчу салыкты чогултуп келїїгє жєнєткєн 
болучу. Алар эки эле жыл илгери тоо аралай капысынан селдей 
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агыла чыгып, кєл єрєєнїнїн тїндїк-тїштїгїнє эки жеў боло 
удаа ат коюп, андан Кочкор, Кемин, Чїйгє єтїп, бет келген бей-
кут айылдарды, шашыла топтошуп, жол тосо  чыгышкан азга-
накай кыргыз колдорун жайпап єтїп, талкалап, элин тиягы Ан-
жыян, Гысарга чейин, биягы кайсактын какыраган талааларына 
куба чачыратышкан болучу. Эми таруудай чачылган бурут-кыр-
гыздар бизге азыр кайдан баш кєтєрїп, каршы чыга алмак деген 
ой баккан ханы ончакты эле жасакчы кошуп берген. 

– Ы-ыы-ыгу-гу-а-аа-ы-ыхуу-у-а,– Нахсын кїтпєгєн жерден та-
магын кыркыратып, кємєкєйїнїн тїпкїрїнєн сїрдїї їн кайрып, 
байыркы уламыш-ырдын ыргагын угулар-угулбас созуп кирди. 
Эмнегедир тынчы кетип, жоодон коога тартканда анын ушин-
тип калмайы бар. Анысы, ичинен тап боло жїрєксїп келаткан 
жоо керлерине сыр бербей, кєўїлдєрїн жайкайын деген амалы да 
болсо керек.

– Ы-ыххуа-аа-уу-ухх-муа-аа...
Жерден-суудан жаралып, у-у-ххаа-а...
Теўирден келген жаныбыз, у-ум-маа...
Жер їстїндє жеўилгис, х-маа-а...
Баатырлардан бабабыз, у-ахха!
Беттегенди чабабыз, у-у-ахха-а..
Эўсегенди алабыз, у-ахха!
Ы-ыххуа-аа-уу-ухх-муа-аа...

 
Сєздїн, ырдын кїчїн кара! Жанатан жабыгып, узак жолдон 

урку кетип бараткан жасактардын канына от берип, кайрат-де-
ми чыўалгандай боло тїштї бул ырдан. Шылкыйган денелери 
тїзєлїп, сєздєрї жандуу чыгып, єктємдєнє кетти. 

Нахсындын болсо санаасы санга ажырап, ойго тунат. Чы-
нында эле неченчи баба-буваларынан башталганын ким билсин, 
эгиздей эки элдин каршыкканы эзелтен калбай келет. Азыр да 
ошондой оожалыш заман болучу. Нечен кылымдан бери кырыл-
гыс-баатыр эл атыккан буруттар ушул кезде да мекенинен куулуп 
жер кезип, журт которуп, камгактай каўгыганы менен атажуртун 
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кыйып кетпеген азыноолагы ийнинде жаратын жалаган жаралуу 
карышкырдай ызалуу бєгїп калган. Аларга азырынча катылба-
ган оў... 

Ойлуу, асмандан от жарылса да сыртынан кенебестей кєрїн-
гєн менен калмак баатыры кєнгєн адатынча артындагыларга 
шек бербей, кєздєрїн кабак алдынан ойноктотуп, капчыгайдын 
эки капталындагы тоо-таштарга кылдат байкоос салып келет. 
Ар бир зоока, таш, карагайдын каптал-артынан ойдо жок маал-
да кыргыздар капыл-тапыл чыга калып ызгыта жебе тартып, то-
пурата таш кулатып, алды-артынан ат чурата чыга келип найза 
сайып, кылычтап жибергенин ал далай ирет баштан кечирген. 
Кыргыз – кыйды, баатыр эл. Аябагандай айлакер. Ошондон 
улам нечен кылымдарды карытып, жер їстїнєн кырылып кет-
пей, Кош мїйїздїї амалкєй Искендер, калабалуу канкор Жеў-
гисхан, кылычынан кан тамган кыргынчыл Аксак Темир сын-
дуу бїтїндєй дїйнєнї дїрбєткєн жаангерлерге да алдырбай, 
эл-журттугун жоготпой аман келишпедиби. Калмактар менен ка-
рыша кармашып келгени эле нечен жїз жылдап кетти го! Бєлєк 
жоолорун айтпай эле коёлу! Жоолашпаган жоосу жок. Бирде 
жеўилсе, бирде жеўип, азыр да аман калган аздыгына карабай 
карышып, илбирстей айбаттуу чарпышып турган чагы. Акыры 
бурут журтун тыптыйпыл талкалап, їйїн єрттєп, очогун чачып, 
тукумун жер менен жексен кылалы деген кекселик менен мын-
дан туура жыйырма жыл илгери коогалаўдуу коўтаажы Сыбан 
Рабдандын уулу Галдан Серен алты тїмєн колу менен келип кы-
ргызды, ага боор тарткан кайсактарды кошуп кырган эле. Ал, 
«улуу каргышта» жетиден жетимиш жашка чейинки эркек аттуу-
ну аман калтырышкан эмес. Анда да багынышпады бу, буруттар. 
Кайра эле кєп єтпєй єзєндєп толгон кєл сымал тїрїлє толкуп, 
салаалап чогула калган буруттар бир муштумдай тїйїлїп, баш 
кєтєрїп чыгышты. Ошол, кырылгандан жыйырма жыл єтпєй 
Акмат бийи Кашкарды чаап алып, атайын ага каршы жєнєтїл-
гєн Зайсан Доржуну тїмєнї менен тїрє кууп, талкандап салбады 
беле! Мындай дили эркин, каны кїчтїї элди жер їстїнєн бирото-
ло тукум курут кылуу эч мїмкїн эмес окшобойбу. Алп Азыянын 
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єзєктїї эли. Бул, жер каймактаганда жаралган элди асман-жер 
да колдоп турат кєрїнєт. Дайыма жоктон бар болуп, кїйїп кет-
се кїкїнїс куштай кїлїнєн кайра жаралып турат. Атїгїл тээ, 
кезинде, кумурскадай жайнаган сансыз кара кытайлар да эзели 
кегин унутпас намыскєй бу элден жедеп тїўїлїп, жадаганда ит-
тин ичегисиндей чубалган Улуу сепилин миўдеген чакырымдап 
салып, анын артына жашынып, жан арга жасашканын ким танат! 
Аларды ханына  Нахсын нечен саймедиреп, жакшы эле айтты. Ал 
куйтку кулак какпай, моюн толгоп, бїгїнкї їстємїнє маашыр-
кап койбодубу, минтип, азганакай аскер кошуп берип. Акыры 
оўбой койбойт, ал дагы... 

Ушундай учуксуз ойлорго баткан Нахсынды улугу кыстаба-
ганда жеке єзї кыргызга катылмак да, минтип коогалуу узак 
жолго чыкмак да эмес. «Баатыр їйдє туулуп, кармашта єлєт» 
дегендей, кайда калбаган кара баш дечи, жан арга же калабалуу 
кыргыздардан коркконунон эмес, элдин баатырлыгын, баш ий-
бестигин сыйлагандан. Анан калса кубалаар жеке кеги, алаар єчї 
болбогон соў неге минтип  тыўчылык кылмак. Ырас, кыл чай-
нашкан кандуу кагылыштарда, эр єлтїргєн нечен эрєєлдєрдє 
болду дечи, бирок алар атпай элден алаар кек, кубалар єч бол-
бойт. Кай бир каршылашынан жаракат алып, намыска сынып, 
ичтеги ызасы ириўдеп чыкпай калган менен ал, ар кимдин керт 
башыныкы... Деги, качан болсун, ушу, гєроокатка кєзї тойбос 
тєбєлдєр баштайт чырдын баарын. Элдерди кагыштырып, ча-
быштырган да дайым ошолор. Бирок, Нахсындын амалы канча, 
канткен менен ал дагы кєптїн бириндей эле жоболоўдуу кездин 
жоокери, єз калкынын карылуу уулу, эгесинин айтканын атка-
рууга милдеткер эрдин бири эмеспи. 

Ошо тапта баатырдын кєз алдына кытмыр кєздєрї дайыма 
кыбыўдап турчу, ачкєздїк менен мансапкорлугу башына тепкен, 
тепкедей Сыбан Доржунун керсары єўї тартыла калды. Жуп 
гана жолго аттанаар алдында аны аксарайына кайрадан жалгыз 
чакыртып алып: 

– Кыргыздын кєлїн чарк айланып чык. Эки жылдык салыкты 
тєлєгїлє деп, єктємдєн. Буйругума кандай ыкылас кыларына 
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кылдат кєз сал, жообуна мышыктай кулак тїр. Кекээр-айбатын 
кєзїнєн кєр, эркинин майтарылган-кайтпаганын кыймылынан 
байка. Элинин мекен-журтунан кетпей калганы барбы, же бїтїн-
дєй тентип кетишти бекен, кунт коюп кара, эгер калса алардын 
эсебин так ал, – андан наркы кебин айтсамбы-айтпасамбы де-
генсип эки анжы тарта тїштї да, єзгє бирєє угуп калбасын де-
гендей эки жагына элтеўдеп, кулагына ысык шыбыраган.– Бул, 
экєєбїздїн теў башыбыз кетчї жооптуу иш. Салык – шылтоо 
гана. Кеп башкада. Эгерде буруттардын эли тїгєл качып, Кєлдє 
калбаса алардын ээн жерин императордун ээлигине кошуп ала-
быз. Ошондо кыргыз-бурут журтсуз, мекенсиз калат. Алардан 
шунтип биротоло кутулабыз... Бул сырды бир мен, бир сен би-
лесиў, уктуўбу?!– деп, шыбыш чыгарсаў эле єлєсїў дегенди кы-
йыт кан.  

Анын бул кебинде кандай купуя сыр бар эле? Кыргыз журтун 
Кытай ээлигине кошуп жиберип, єзїм эзелки жоодон биротоло 
кутулайын, кекенген кегимди акыры алайын деген кыйдылы-
гы го? Андай болгондо кумурскадай жайнап, деўиздей жайпап 
кетчї кытайлар менен бир ууч буруттар кантип журтун кай-
ра талашмак да, кайтарып алышмак? Анткенде эле кыргыздар 
кыпчак, кїрд, дуўхулар сыўары мекенсиз калып, жер їстїндє 
жолбундап, тентип, куруду дей бер. Кєп элге сиўип жок болору 
турулуу. «Журтсуз эл – жок эл» деген болот да. Балким, алыста 
жатып алып, арамданып, калмак-кыргызды чабыштырып, эки 
жоосун бирдей жок кылууну тїшїндє да кїсєгєн императордун 
кыйды кєрсєтмєсї болуп жїрбєсїн?! Жаз башында анын жар-
дамчы тєрєсї жан-жєкєрлєрї менен ашкере шаан-шєкєттєнїп 
келип-кетти эле, ошондо ханга тымызын шыбырап кетсе керек... 
Андай болушу да толук этимал. 

Неси болсо да Нахсындын тирешкен эки тоонун ортосунда 
калганы чындык. Тактап айтканда эки эмес, їч тоонун. Андан 
аман калар бекен? Же «тєєлєр жєєлєшсє ортодо кара чымынга 
ажал» болобу? Эзелтен ошондой. Оокат-дїйнє, мансап-бийлик-
ке акылын алдырган оёндордун обу жоктугунан далай бейкїнєє 
баштар кетип, кандар тєгїлїп келген. Эки ортодо карапайым 



ЖАНБЇДЄЄ 259

калкка эле убал. Бейкїнєє жерден чапкындалып, эптеп жыйган 
мал-мїлкї талоонго кетип, єрт алып,  бала-бакыра, эрлеринен 
айрылып, кан кусуп, жат жерде жабыгып, арып-азып, тентиген 
эле эл болот... 

Капчыгайдан чыга бергенде баатыр башын кєтєрдї. Азыноо-
лак жасагы менен опурталы кєп тоо арасынан аман-эсен чыкка-
нына шїгїрчїлїк кылды кєрїнєт. Ошенткен менен душманда-
рынын тирмийе тигилген жаалдуу кєздєрї улуу тоонун ашуусун 
ашып, капчыгайга тїшє киргенинен тартып калбай ээрчип, аў-
дып,  ушугезде да туш тараптан жебедей кадала тымызын тиктеп 
турушканын жон териси менен сезип турду. Жанатан, тоо аралап 
келатканында жон-кырдан эки-їч мерте аюусубу, адамыбы, то-
мураўдаган караандарды да байкап калган. Алар буруттардын 
чекке койгон кайгуулчулары эле болсо керек.  

Мына, атчан жасактар эзелки тарыхтан бери кытайлар Кы-
зыл-Єрєєн атаган кєл єрєєнїнїн тєрїнє  шагырай чыга ке-
лишти. Баары теў ийин баскан зыл жїктєн арылгандай жеўилде-
не тїшїштї. Бакылдап сєздєрї чыкты. Айрыкча Койкутка жага 
бербеди, буулуга тїшкєн белем, кычыткыларын кайрадан кыйы-
та баштады.

Тээ, алдыда чалкыган Ысык-Кєл мелтиреп, кечки ыўырт чала 
баштаган асманды да, карайып бараткан кєлдїн бетин да очок-
той кызарта кїн батып бараткан. Кїўїрт кїзгїдєй жаркыган 
кєлдї эки тарабынан имере курчаган тоолордун миздїї чокула-
рындагы мєўгїлєр да кызарып, чоктой кєз тайгылтат. Жер бе-
тин жаўыдан жашылга каптай баштаган жаз кїчїнє кирген экен. 
Аўгыча  оў-солдогу алыс-жакын дєбє-кырлардын тєбєсїнєн бу-
ралган агала тїтїндєр асманга созолоно баштады. Алар – «жоо 
келди!» деген белги. Кєчмєндєрдє байыртадан ошондой. Демек, 
єрєєндє эл бар. Баары эле тїгєл тїрїлє качып кетишпеген экен. 
Ыйык кєлїн эзели кыйбат дешет, бул – буруттар.  

Нахсын канчалык кєз карыта караган менен демейкидей 
єрєєн тайпагынан, тоо этектеринен ар кай жерде кємкєрїлгєн 
чєйчєк-кеселердей кєзгє кандым ак-карайган бозїйлєрдї кєрє 
алган жок. Демек, эл сак. Тїгєл тоо таянышкан. 
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Ашыккан жайыкка чыга келгени жапырт текиреў таскакка єт-
кєн жасактар да, тыныгуу жакын калганын сезген аттар да шай-
доот. Алыстан эки таш дєбєнїн карааны кєрїндї. Їч кылым 
мурдагы Аксак Темир жаангердин жоокерлеринен  калган сан 
таштар. Опол тоодой бийиги – чегинген буруттарды Каркыра, 
Кытайга кубуп бараткандагы жайнаган жасактарынын, ал эми 
тиги, киши бою кичинеси – жоочабышта кырылгандан аман ка-
лып, артына кайткан жоокерлерине таштаткан таштары. Жаан-
гер бу, кыйсыпырлуу кыргыздар менен согуштан колумдун кан-
часы артына кайтып келер экен деп санын алмакка ошенткен 
тура. Азыянын жарымын чапкан Аксак-баатыр бу, багынбас кєк, 
намыскєй элди ошондо биротоло тукум курут кылайын, экинчи 
мага баш кєтєргїс болушсун деп, жердин тїбїнє чейин болсо да 
сїрїп, кырып, жер їстїнєн жок кылмакка сая сїрєм деп, аскери-
нин кєбїнєн айрылып алган экен. Аны сан таштар ачык ырастап 
турат. Кыргыз болсо эмне, селдей каптаган кара жоодон чегине 
берип тоо-талаага уруулашып сиўип, карматпай чачырап кетип, 
аларды жер сыйпап таппай, амалы куруган жаангер Самарканы-
на кайтып кеткен соў кєп єтпєй эле кайрадан сай-сайлап аккан 
суу сыўары журтуна чогулуп, мекендеп  калышкан. Уруучулдугу, 
боорлоштугу кыйын бу, буруттардын! Кєчїп-конгондо, ураан 
чакырып жоо тоскондо, казатка чыкканда болобу, уруулашып 
санын алып, тїгєлдєшєт, ынтымакташат, єзгє элдердей быты-
рап, бет келди чачырап кетишпейт. Алардын жоого алдырбас-
тыгынын бир сыры ушунда. Жоо келди дегиче – кайдан-жай-
дан уруулашып, боорлошуп, таеке-жээн, карын-бєлєлєшїп кол 
курап, бир муштумдай тїйїлїп чыга калышат! Башына кылыч 
такасаў да эч кими, эч качан канын кыйбайт! Эзелкисиндей бир 
хандын айланасына бириккенде эч бир жоого алдырбас эле. Эзе-
ли эч кимге, єз ханына да  баш ийбес ээнбаш эл. Чектен ашкан 
эркинчил. Жалгыз кемтиги ушул, буруттардын. Балким артык-
чылыгы ошондодур...  

Ушундай узун ойлорго батып келаткан Нахсындын эсине оо, 
бала кезинде кылым карыткан бабасынын айткандары тїштї. Так 
ушул, Сан-Таштан Кызыл-Єрєєнгє чыгып, кїн батышты беттеп, 
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жайыкты  ортолой эт бышым кїн жїрїш салса эле кєл учундагы 
булуўда Чигу деген капкалуу калаа болгон экен. Аны кайсыл бир 
замандарда кыргызды кєптєп, кытай императору капыс басып 
алат. Эми бу, бейиштин тєрїндєй єрєєндї эзели кыргызга кайра 
бербеймин деген кыйдылык менен шаарды гїлдєтїп, сан аскер топ-
топ, сайран куруп жатып калат. Жаўылышкан экен, ал алагєєдєк – 
император карып, алдан тайыганда кыргыздар кєтєрїлїп чыгып, 
жоону жерине жеткире сїрїп, бу зар заман эсибизден биротоло 
єчсїн, кийинки муундар да басынуу деген басмырт сезимди бил-
бей, эркин єссїн деп калаасын да кыйратып, жексендеп салышат. 
Ушундай, эс-акылдын тазалыгын ыйык туткан эл экен! Бул, тереў 
сыр, улуу иш. Буруттарга жан тарткан Ысык-Кєлї да кєп єтпєй 
кєтєрїлїп, шаарды жайпап, алдына чєгєрїп алат. Ал калаа нын 
чет бучкагынын урандылары азыр да бар дешет...

 Ушутапта артынан удаа, дайыма кєлєкєдєй ээрчип, найза 
боюнчалык бир аралыгын бузбай келаткан Дорбу жол баштаган 
башчысына жакындай келип калган болучу. Антип дааганы – ал, 
бу сапарда Нахсын-баатырдын оў колу, онбашылыгы болгонун-
да. Анысына дайыма шерлене турган. 

– Баатыр, ат башын кай тарапка бурабыз, кєлдїн тїндїгїнєбї, 
же тїштї...– деген Дорбу  сєзїнїн жартысын жута токтоду. Ант-
кени, алдыдагы баатыры дал ошол учурда артка шашыла колун 
жаўсай:

– Ых!– деп, ат чылбырын жулка тартып, алдыдагы тоо кыры-
на тигиле тиктеп калган эле.

Дорбу да ал жакка жалт бурулду. Кечки кїїгїмдє карайган то-
онун оў тарабындагы жакынкы кырдын їстїндє аларды заўкай-
ган салт атчан адам айбарлуу тосуп  туруптур! Кудум таштан 
чегилгендей кыймылсыз, зыл. Кайыптан бїткєнбї, сїрдїї. Кыз-
гылт кїн нурларынан анын їстїндєгї темир сооту, башындагы 
учтуу туулгасы да жалындай кызарып, оттон бїткєндєй. Жоо-
кер! Сїрдїї, кїтїлбєгєн ал караандан Дорбу сестенип, зааркана 
тїштї. Атчандын алдындагы аты бир теў да, єзї бир теў, аскадай 
калдаят. Алп адам экен! Тирмие тиктейт. Жалгыз болсо да корк-
пой, жоо тосконун кара! 



ЖАНБЇДЄЄ 263

Нахсын анын артыўа кайт дегендей калдая сес кєрсєтїп тур-
ганын баамдап, оропара ой бага калды. Алар бараткан бу ай-
макты тескєєгє калтырган жїз башылары менен їч жїз калмак 
колун башкарган Торгул бийдин турагы ошол кырдын наркы 
тарабында эле. Ага тїн ортолой жетип алсак деп ой багып, ашы-
гып бараткан болучу. Эми тигил, Торгул бийге жеткирбей, эки 
бєлє жол тоскон караандын ою кандай да, ээрчиткен колу канча 
болду экен? Кыр артына жоокерлерин небак буктурмалап кой-
со керек, ал кыйды. Анча болду, Нахсындын ондугунан албет-
те арбын. Мындан нары жоо аралап сапар улантуу опурталдуу. 
Анїстїнє, эки кїн-тїндїк жол азабынан адамдары да, аттары да 
кыйла чарчашты. Жарытып согуша албасы турулуу. Ал, артын-
дагы Дорбуга жакынкы турган боз їйдєй таштын ныптасындагы 
карт дарактын тїбїнє чатыр тигип, казан асып, тїнєєгє кыска 
буйрук берди. Жоо келсе артын тосуп, бет маўдай чабышканга 
далдаа болот деп ташты тандаганы ошондон улам. Єзї болсо 
ат їстїндє очоюп, балбал таштай катып, заўкайган караандан 
кєз албай аны беттеп турду. Непаада, кыйды кыргыздар ат коюп 
чыга калышса, жолун тосуу кажет. «Тєшєктє єлгєн уят, согушта 
єлсєў урмат» эмеспи. Аз болсо да, жоону атып єлїї баатырдын 
парзы. Бир канчасын ала жатаарга жарайт. Саны теў чамал бол-
со кармаша кєрєт. Аз болсо оготєтєн. 

Нахсын атынан тїшпєй, караанды сынай катып турду. Не 
кылмак? Єзї бастырып барып, жеўїїчї катары  єктємдєнє сурак 
салганы туурабы, же аны жалгыз санап, этибар албаган болуп, 
сыр бербей жатагына жайгаша бергени оўбу? Ошондо сырттан 
сїр кєрсєткєн болоор. Тигилер да батына коюшпас. 

Эки караан бири-бирин сынап, їнсїз арбашып калгандай. Ти-
гил да былк этпейт. Айбат кєрсєтїп, жер ээси менмин дегендей, 
бекем. Ошентсе да ой багып жаткандай. Айбатынан калмактар 
артка кайткандын ордуна аны элес алып койбостон жатууга ка-
мылга кєрє баштаганына таў калган сымал. Ошотапта, аттан 
тїшїп, жайгаша баштаган жасактар тараптан жаш баланын чыр 
эткен аянычтуу їнї чыгып калды. Дагы эмне болуп кетти?! Нах-
сын башын бурду. Дорбу желкесинен апчый кармап, аны кєздєй 
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дегдеўдете бирєєнї сїйрєп келатыптыр. Єзїнчє кїўкїлдєгєн он 
башы Нахсындын аты алдына колундагысын жумаланта ыргы-
тып жиберди. 

– Бизди аўдып жатканбы, иттин баласы! Таш тїбїндєгї коўул-
да жатыптыр, бєлтїрїктєй бєгїп...

Жети-сегиздеги бала томолонуп барып чапчаў тура калды. 
Мурдун шор тартып, жаштуу кєзїн муштумунун сырты  менен 
жошолойт. Этек-жеўи далбаалаган тону алдынан кызайган жы-
лаўач денеси кєрїнїп турду. 

– Айт, иттин баласы! Бизди аўдып жаттыў беле? Эмне кыл-
максыў? Їйїў кайда? Ата-энеў кайда? Айткын чыныўды!– деп, 
ызырынган Дорбу баланы камчы менен жонго тартып-тартып 
жиберди. 

– А-аа! М-мен, мен тим эле, мандалак казып жеп жїргєм...– 
бала дагы жаны ачына чыўырды.-Атам, энем жок... согушта... 
єлїп калышкан...

Нахсын дагы камчысын їйїрїп келаткан Дорбуну тыйгыча 
болбой:

– Э-гэ-гээй!– деген айбаттуу, зекиген їн чыкты. Карайган алп 
тоолор титиреп кеткендей болду. Баары селт эте їн чыккан та-
рапка элейишти. Жанагыл атчан караан кыр ылдый тїшїп ке-
латыптыр. Туяк алдынан шагыл таштар шагырап кулайт. Жа-
сактардын баары буйрук кїтпєстєн кылычтарын кыўгырата 
кынынан шарт сууруп ала коюшту. Койкут жаасын октоп, белен-
денди. Кыргыздар бизге ат койдубу деп бїшїркєгєн беш-алтоо 
карбаластап, жакынкы аттарына ыргый минип киришти. Андай 
болгон жок.

Заўкайган караан тоодой болуп жалгыз келди да, жебе жетер-
лик жерден да єтє келип токтоду.

– Эй, эмне, эрдигиўерди жаш баладан кєрсєтєлї дедиўерби?! 
Коё бергиле аны!– деди єкїм. Їнї добулбастыкындай даўгырап, 
сїрдїї экен.

Ага жооп кайтара їндєгєн эч ким чыкпады. Кыр артынан ат 
коюп чыккан да бирєє-жарым болбоду. Жалгыз караан канча-
лык зор, айбаттуу болсо да, баары бир жалгыз эмеспи. Жасак-
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тар бир аз демин басып калышты. Бирок, болушаар жакын адам 
чык канынан дем байлай коркок-билиш жулкунган баланы Дор-
бу бїркїтчє далысынан аткый кармап коё бербей турду.

– Эй! Баланы коё бергиле!– караан аларга дагы демите кый-
кырды.

Эч ким їндєбєй, талабы аткарылбаганынан улам караан атын 
катуу теминип, жакындай берди. Нахсын не кыларын билбей нес 
болуп турду. Ойлору бїлїк. Тигинин айтканын аткарса корккон-
дук болот. Антїї, калкын чапкан жеўїїчїгє жарашпайт. Эзели 
кеткис кеп-сєзгє калат. Аткарбаса арты не? Кыр артында быгып 
жатышкан кыргыздар жабыла ат коюп, бир ууч жасакты тыйпыл 
кылып салышсачы? Ал, бїтїм чыгаргыча караан дагы жакын-
дай келип, эшик-тєрдєй  токтоду. Чынында эле зор адам экен. 
Атынан єзї зор залкайып, эки ийнине эки киши кенен олтургу-
дай. Кєєдєнї єзїнчє эле кємкєрїлгєн казан. 

– Башчыўар ким? Мине, баарыўар нес болуп калдыўар? Же 
кыргызча билгениўер жокпу? – деди ал, єкїмдїгїнєн жанбай.– 
Чиедей балада не жазык? Кандай айып кылды ал, алсыз неме си-
лерге?

Кечки иўирдеги калдайган караандан, анын єктєм доошу-
нан дапдырап калган Дорбунун колунан жулунуп чыккан бала 
караан га чуркай барып, артына жашына кетти.

– Арба, баатыр!– Нахсын эми эсине келди. Тигинин жалгыз 
экенине кєзї канык жеткен соў бир аз демин басып, эсин жыйып, 
бурутту сєзгє тартып кєрєйїн дегенсиди. Бир чети сес кєрсєттї. 
Ал, кичине кезинен эле кыргыз туткундарынын балдары менен 
аралашып єсїп, кийин да айлап далай жортуулдарда жїрїп, кыр-
гыз тилин жакшы билчї.– Аттан тїшїп, жолоочулардын жупуну 
дасторконунан даам татыўыз. Жай олтуруп таанышалык, табы-
шалык.– Нахсын кыргыз жоокердин батынып жалгыз келгенине, 
жоонун жолун тайманбай тосуп чыккан шерлигине баа берип, 
урмат кєрсєтїп турду. 

Тиги дароо їн катты:
– Хм, элимди кызылдай кырган душманым мененби?– Антип, 

айыгышпас касы менен бир дасторкондон даам татышуу эр- 
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азамат їчїн элин сатканга тете эмеспи, кєчмєндєрдє. Андай адат 
эзелтен элге жат. Ушуга кантип акылыў жетпеди деген кекээр 
турду анын їнїндє, – Єз насибиўер єзїўєргє буюрсун, баатыр.

Жалгыз адамдын минтип, элдешкис душмандыгын, кошулгус 
ой-ниетин тайсалдабай тике айтып турушунан анын теги жєн 
адам эместигин, каруу-кїчї гана артык эмес, жїрєгї курч, акылы 
зирек, нагыз баатыр экендигин баамдады Нахсын. Сыйы артты 
анын. Баатырды сыйлабас баатыр болорбу. Анте албаса пасты-
гы ошол. Теў – теўин баалай билип, урматтай албаса ага теўдиги 
кайсыл?  Баш кесмей бар, тил кесмей жок. Дилиндегисин жашыр-
бай курч айтты. Баатырдын башы дайым баталгада.

– Ошентсе да ал-жай сурашалык, соболуўа жооп берелик баа-
тыр. – Нахсын да айтканынан кайтпас, тегин эместигин кыйы-
та кєшєрдї. Тигинин айтаар сєзїнє кызыкты, мындай адамдар 
кєптї билет. Кепке келсе бул жерге келгенинин жєн-жайын ал-
дын ала билип алмак. Тигинин да ат башын шарт буруп, бас-
тырып кетпегенинен улам анын да жай сурашып, сыр тартууга 
ниет кылып турганын баамдады Нахсын.  Єзїнїн жаш экенинен 
ы заат кыла, салт кєрсєтє атынан секирип тїшїп, тигинин тиз-
гинин ала:

– Бизди душман санап, даамдан баш тартсаўыз, анда бу ташка 
кєчїк басалы,– деди, жакынкы зыл таштарга колун жаўсап. 

Жакшы ниет жыланды да ийинден чыгарат эмеспи, калмак 
башчысынын мындай, кайталап айткан жай сунушуна жибиген 
кыргыз атынан оонай тїшїп, тигинин бет маўдайындагы тєєдєй 
чєккєн чулу ташка барып олтура кетти. Бет чїкєсї терисин 
томуктай тепкен узун жаак, кєгала чокчо сакал, огеле сєєктїї 
киши экен. Жар кабактын алдында кара кєздєрї айбаттуу от 
чачат. Кулундун куйругундай чубалган муруту жамажайынан 
салбырап, кєзгє комсоо. Нахсын канчалык олбурлуу болгон ме-
нен бул адамдын жанында єспїрїм баладай кєрїндї. Бу, аюудай 
очойгон бурут капыл-тапыл топ башчыбызга кол салып жибер-
бегей эле, антсе бир жагынан алаксытсам да  караан болоюн деп, 
жанатан кетпей саксактап турган Дорбу экєєнїн жай олтура ке-
тишкенинен улам от жагып, казан асып киришкен жасакчылары 
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тарапка жєнєй берди. Алардын бир даары найза учтарын илмек-
теп жиберип тїбїн жая чатырлап, жатаарга жай даярдап жатыш-
кан болучу. 

– Ко-ош баатыр, не жоготуп, не доолап келдиўер биз тарапка?– 
деди кыргыз баатыры, Нахсындын кабелтеў турпатын сынай ка-
рап. Калмак башчысы анын да купулуна толгон сыўары. Доошу 
бу жолу жай чыкты. Ошентсе да анын «биз тарапка» деген сєзїн 
баса айтканында кекээри бар эле. 

Нахсын болсо жалгыздыгына карабастан жоого каршы даап 
келгенинен да атынан коркпой тїшїп, ончакты душманын кєзгє 
илип койбостон беймарал олтурган кыргыз баатырына таў ка-
лып да, ичтен баа берип да жатты. Сєздєрї да орундуу, калбаат. 
Тєрт тарабы шай, даана баатыр экен! Ошондон улам менин да 
тїз айтканымды татыктуу баалай билээр адам тура деген ынаным 
менен мында келген ой-максатынын баарын жашырбастан тїз 
айтты. Албетте, анын журтун кытай жерине кошуп алуу жєнїн-
дєгї хан сырынан башкасын. Эки жылдык салыкты бир чогултуп 
алаарын, єзїлєрї дайындап кеткен калмак бийлеринин, аларга 
калтырган жасакчыларынын  сан-акыбалына байкоос салаарын, 
кыргыздардын кєл єрєєнїндє бар-жогун иликтээрин жашырган 
жок. Тиги кунт коё укту. Їндєбєдї. Качан, отко какталып быш-
кан эттин жилигинен  Дорбу эки канжарга сайып келип бирин 
конок каадасы кыла ага сунганда гана аны сыйда алып, бирок 
ооз тийип да койбостон окчунда, атынын чылбырын колуна орой 
кармап алып четте їргїлєп олтурган жанагыл балага ыргыта бе-
рип їнгє келди. Ачыгып калган белем, бала жиликти тосуп ала 
коюп, ысыгына карабастан колунда алмак-салмак оодара салып, 
їйлєгїлєдї да улуп-жулуп жеп кирди. Кыргыз баатыры аны кол 
жаўсай кєрсєтє берип:

– Карачы, тигил кыргыз баласын! – деди ызалуу,– Бешиктен 
бели чыга элек баланы кандай кордодуўар! Эми ошол ач-аза-
луу баладан, бейкїнєє ата-энесин жайраганыўар аз келгенсип, 
эки жылга салык аласыўарбы? Эмнесин берет, ал шордуу? Жон 
терисин сыйрып береби! – Азыр кол салып жиберчїдєй катуу 
кыжынып, санын аткый ордунан обдулуп, саалга буулуга кал-
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ды, – Азыр журтунан сїрїлгєн кыргыздын баары ушул балага 
окшош, ач-жылаўач. Бїтїндєй жаралуу. Кайсыл бетиўер менен 
доо доолап келдиўер?! Кунду биз, жай жатканында жайралган эл 
силерден доолаганга акылуубуз. Ушуну билбеген ханыўардын 
ныпым акылы жок окшобойбу!

Буруттун тайманбас, батылдыгына суктана баа берип, ичинен 
урматтап олтурса да, качан ханына тил тийгизгенде Нахсындын 
бетинен жаалы чыга тїшїп, ордунан шарт тура калды.

– Ханыбызга тил тийгизбе, баатыр! Мен анын жоокеримин. 
Эл башчыбыздын намысы їчїн каным тєгїлєт! 

Тиги да єткїрлїктї сыйлап, туура сєзгє муюганыбы, саамга 
унчукпай калды. Каруу-кїчї теў эместигине кєзї жетип турса да 
калмак баатырынын минтип, єз ханы їчїн башын тобокелге са-
лып жатканын ичинен ынатып турду кыязы. Алда неге кыжалат 
ой калчап жаткандай. 

Асманда сан жылдыздар жымыўдап, ай жарыгы жер бетин 
араў агартат. Башчысынын каардуу кажылдагын уккан жа-
сакчылар жатаар камылгасын токтото салып, экєєнї элтейе ка-
рап калышты. Кыргыз баатыры аларга кєз багып да койгон жок.

– Сен артыўа кайткын, баатыр,– деп буйра сїйлєдї ал, бироо-
камда, – кыргыздар атажуртунан амалсыз качып, азы калганы 
менен азыркы тапта эли-журтуна эў бекем берилген, каны-жа-
нын аянбастары калышкан. Непаада менден аман чыгып, сапа-
рыўды улантам десеў, алдыўдагы алгачкы эле тоо-кырдан набыт 
табасыўар. Кийин келсеўер да ошондой болот. Эми жерибизди 
эч кимге тепсетпейбиз! Торгул бийиўен болсо колдоо кїтїп то-
пук тартпа, азыноолак жеўиш-дєєлєтїнє дєєгїрсїгєн ал неме 
жасактары менен кїнї-тїнї чардагандан башы чыкпай, кымыз-
дын чагырмагына акылын небак алдырып салган. Сага бел бо-
луп бере албайт. – Баатыр саал демин басып, сакалын уучтай сы-
лап, сєзїн єкїттїї улады,– Єткєндєгї чапкыныўарда мен алыс 
жерде, эл ичинде жок элем, эми ал єкїтїмдї басып, кашык каным 
калгычакты ыйык жеримди душманга тебелетпеймин. Мындан 
нарылап барамын десеўер ажалыўар менден болот. Ушул жер-
ден артка кайткын баатыр. Каныўа бекеринен забын болуп кал-
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байын. Ханыўа бизден кєрїп-бакканыўды, менин сєздєрїмдї 
болгонун болгондой айтып баргын. Эгерим кайра келип катыл-
саўар ар бир тоо жолун тоскон кошундар бар. Алар аз болсо да 
чабышсаўар чабышып, башыўарга аска, таш уратып, эл улам 
нарылап кєчїп, алдырбай, кийик сымал тоо чокулап кете берет. 
Тоо менен жаны бирге алардын. Кыргызды дайыма тоосу кор-
гойт. Артынан сая кубам десеўер аларга жетпей, арып-азып беке-
ринен ач бел, куу жондо кырылып каласыўар. Кыргыздар жеўил-
ген кїнї да эзели мекенин алдырбаган эл. Акыры тїбї кайырып 
алат. Бир – Жараткан, бир – ата-журтубуз ыйык! Дагы айтамын 
баатыр, ушул жерден артка кайткыла! Укпасаўар тигил кырдын 
артынан мен тосомун силерди. Элим їчїн жаным курман!– деп, 
єктєм сїйлєгєн кыргыз баатыры чапчаў тура жєнєдї. Качан 
гана ал, їзєўгїгє бутун салып, атын жалдан апчый аттана бере-
ринде, саал аялдай калып кылчая,  сєзїн жумшак улады,– Сен 
катуу жаўылып жїрїпсїў баатыр. Эр жигит кара башыл бир хан-
га эмес, эли-жери їчїн башын саят. Хан да пенде, келип-кетет, 
жаўылып-жазат. Ал убактылуу, ага кызмат кылуу байлоодогу ит 
сымал бир адамды – ээсин  коргоо гана. Аны адал иш деп єзїўдї 
єзїў алдаба. Ал – жеке башыўды багуу їчїн гана жасалган жа-
сакерлик. Эл-жер болсо тїбєлїктїї, ыйык. Ага кызмат кылуу 
ак иш, чыныгы баатырга ыйык милдет, нак эрдик ошол болот. 
Эсиўе келсеў эми да кеч эмес,  баатыр.– деди да атына минди. 

Нахсын ага арбалып калгансып артынан ээрчий басты:
– Баатыр, ысымыў ким? Эстеше жїрєлїк. Мени Нахсын де-

шет. Чыныгы баатыр экенсиў,– деди чын ыкластан. 
Атынын башын бура берип, калдайган кыргыз:
– Мени Соно баатыр дешет. Менин атымды эмес, айткан 

сєздєрїмдї кєкїрєгїўє бекем тїйїп алгын,– деди да, карааны 
кечки иўирге сиўип кете берди. Артына жаш баланы жабыштыра 
учкаштырып алган эле.

Аты алыска, монгул-кытайга чейин уламыш болуп угулуп 
жїргєн атактуу баатырдын ысымын укканда Нахсын «хм-м, 
ошондой» деп ичинен тынып алды. Нечендеген калабалуу какты-
гыштарда кол баштап, аз-кєбїнє карабай кай жоо болсун ылаа-
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чындай атыла тийип, кыргындап, ортого жалгыздай ураан сала  
жекеге чакырып, мен-мен деген нечен баатырларды ойсураткан 
бу оёндун ысымы далайга маалым эле. Айтылгандай бар экен. 

Эми кандай айла кылмак? Бу буруттун айтканын аткарабы, 
же...  

Нахсын тїшкє кирчїдєй сїрї тєтєн кыргыз баатырынан ка-
туу таасирленди. Аска-тоодой алп келбетин кара да, жалгыздап 
жоо тоскон эр жїрєктїгїн кара! Кабылан Манастын тукуму 
эмеспи, жарыктык! Чымындай жанынын амандыгына эмес, эти 
бирге элинин тажаал тагдырына кїйїнїп, башын сайып койгон. 
Нагыз баатырлар ошондой, орошон ой багып, ажалга да тайман-
бай тике карайт дешчї эле. Нускалуу кебичи! Ташка тамга бас-
кандай так, деўиздей тереў, жебедей кайткыс. Анын ар бир сєзї 
мээсине мыктай кагылып, коргошундай уюп туру.

Нахсын тїнї бою уктай албай, убайлуу ойлорго тунуп, кыйна-
лып чыкты. Чатырына кирип, саалга жай алып  жаткан да жок. 
Маек курган кара таш їстїндє о далайга кыймылсыз зылдай уюп 
олтуруп, улам чок баскандай тура калып, наркы-терки санаалуу 
басып таў атырды. Чынында эле єзї ємїрїндє адашып жїргєн 
экен. Ханына ак кызмат єтєп, жолдогон жоосун чаап, намысын 
алып берем дегени менен анын арампоз ойлоруна алданып жїр-
гєн тура. Чыгыштагы монгул, найманы, биягы кытай, тибети 
менен жоолашып, тїндїктєгї тоо артында бейгам жатышкан 
кыргыз, кайсактарга чейин катылып, чаап, нечен элдин, не бир 
адамдардын ємїрїн кыйып, жерин талоондоп берип, сомодой 
бир ханы їчїн сокурдай кызмат кылып келген экен. Ал, айыпсыз  
элдердин, баатырлардын убалы кимге? Не деген кїнєє, жууй ал-
гыс айыпты мойнуна алып келген. Тапканы мине? Їй-журт бетин 
ай-жылдап кєрбєй, ысыкта сызгырылып, суукта тоўуп тарткан 
азаптарынын убайын жалгыз ханы эле кєрдї го. Єзїнїн денесине 
ачуу жараат, дилине жан ачыткан санаа-зардан башка тапканы 
болгон жок. Беттешкен мыктылардын бейкїнєє канын, алардын 
артында калган эли, жакындарынын каргышын эми кантип жууй 
алмак?! Эч качан! Аларды баатырлыгы деп жїрсє, атына эзели 



ЖАНБЇДЄЄ 271

кеткис кара так салган бейпайлыгы тура! Ал, каргыш, кандуу 
так эми анын укум-тукумуна да єтєт. Артында калган урпакта-
ры жексур, канкордун тукуму аталышат. Єз элине мїшкїл тїшсє 
єзгє элдин бирине эгерим батпай єгєйлєнєт, жолбун иттей куу-
лат. Єлтїрїлгєн эрлердин артындагы уул-урпактары єч-кегин 
єзїнїн кєзї єтїп кетсе балдарынан кууйт. Кыйынчыкмалары 
анын єчїн Нахсындын урпактарынан албай койбойт! Канын 
тєгєт! Ата їчїн жан этинен жаралган бейкїнєє балдарына айы-
бын оодаруудан ашкан кїнєє, арман барбы?! Баатырлыгы кайсы 
анда! 

Эртеси эптеп єзєк жалгап, таў азанда кєгєргєн кєл тарапка 
кєзїн буруп, кечээги кыр їстїндє аны беттей жол тосуп турган 
Соно баатырдын калдайган караанын кєрдї! Айбарлуу жїз ка-
дайт. Айчыгы ак таўга чагылып жалт-жулт эткен кєк асабасын 
артындагы кыр чокусуна матыра сайып коюптур. Санташтын 
зуулаган желине желбирейт. Таў атпай жол тоскон экен. Бал-
ким, эли їчїн убайым тарткан анын да санаасы сапырылып,тїнї 
бою кирпик какпагандыр. Ушул чектен єтпєйсїў, эгерим артыўа 
кайтпасаў каныўды агызамын деген таризде бекем, заў каят. Бул 
ирет жоо сайышка атайын камданып чыкканы кєрїнїп туру. 
Колунда коўкойгон найзасы асман челе сороюп, калканы кєм-
кєрїлгєн казандай калдаят. Жалгыз. Ончактыўа єзїм эле та-
тыймын деген сїр. Кечээ жоосунун чама-чаркын єз кєзї менен 
кєрїп, баарын таразалап кетпедиби. Небак алдын алып койгон. 
Ага єз кара башынын эмес, эли-жеринин  эртеўки тагдырын 
чечїїгє, эрегишип коргоого бел байлап чыкканы зор кїч-кубат 
берип, шерлентип туру. Андай алп, акылгєй баатырга Нахсын 
кантип каршы найза сунуп, кылыч чаап чыкмак. Анда акыл па-
стыгынан башка нени кєрсєтмєк. Ханынын караниеттиги їчїн 
ажал таап ит болмокпу? Жок. «Адашкандын айыбы жок, кай-
рылып чынын тапкан соў» дейт ойрот макалы. «Бу жерге эмине 
жогумду издеп келдим? Ат коюп алаарым, кубалаар кегим кай-
сыл? Элимдин кыр гыз калкынан албай калган єчї, койгон доосу 
барбы? Жок. Болгону ачкєз ханымдын кексе максатын колдого-
нум, эзелтен коўшу, салт-санаасы, дили жакын элди єткєндєгї 
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жапырыкка алып, кыргын-сїргїн кылганым аз келгенсип, эми 
аларды кайнасак каны кошулбаган кытайларга кул кылып, меке-
нинен ажыратууга єнєктєшкєнї келип олтурам. Анын мага кан-
дай зарылдыгы бар? Эч кандай. Ал, Доржуга гана керек. Атпай 
кыргыз элинин каргышына калгандан кудай сактасын. Аларга эч 
жамандыгым  болгон эмес, жок дагы.»– деген уўгулуу ойлорго 
баткан Нахсындын кєз алдына Соно баатырдын ак ниеттїїгє ай-
кєл, душманына кабыландай сїрдїї элеси бет маўдай кєз алды-
на тартылып, ага  кечээгисиндей «Туура жолго тїшкїн, баатыр. 
Кеч болуп кала элегиўде артыўа кайт! Кылыч чабышпай, бу жал-
ганда чын дилден сыйлашалык. Анык эр їчїн андан башка эмне 
керек?» дегенсиди. Ал айтканы акыйкат. Бирок, аны аткаруу оор. 
Чындык ар качанда оор. Эгерим, ушул жерден артына кайра 
кайтса кыргыз-калмак бирдей аны коркок, суу жїрєк аташмак. 
Жалгыз Соно баатырдан коркуп качып кетти деген ємїрї єч-
кїс кеп-шылдыўга калмагы турулуу. Мейли, бир мени не дешсе 
ошо дей беришсин, керт башынын атагынан кєрє, эки журттун 
бейкуттугу жогору. Оюнда кыянаттыгы кїч болсо Соно баатыр 
тїн жамына жалгыз келип эле жол азабынан чарчап, катуу уктап 
жатышкан бизди тындым кылып салмак. Антпеди. Демек, ал да 
биздин канга забын болууну каалабайт. Ага ат коюп чыксак анда 
анын да кан тєгїїгє аргасыз барары турган иш. Бул тїрї менен 
беттешип калсак же мен, же ал єлєт. Башка жол жок. Экєєбїздїн 
каныбыздын кереги кимге? Сононуку адилет – ал эли-журтун кор-
гоп жатат, а менчи?.. Амалкєй хандын бир амалы їчїн башымды 
саямынбы? Жок. Эми эч качан!.. Эл кеменгер, баамчыл эмеспи, 
эки баатыр бири-бирин сыйлашып, чабышпай кайтышкан экен 
дегендер чыкпай койбос... Ошол окуя, кеп тарыхта калат!..  

Эмнеге эрте кайттыў? Кєлдї тегеренип чыккын дебедим беле?! 
Буйругумду аткарбапсыў!.. деген Доржу да капсалаўын салбай 
койбос. Анын кєзї, тїрї бузулары турулуу эмеспи... 

Кєлдї беттей калабалуу жолго камданып, шайма-шай тизи-
лип калган жасактарынын алдында батышка, калдайган Соно 
баатырдын караанына бир саам ойлуу тигиле тунжурап турду 
да, Нахсын эч їндєбєстєн атынын башын чечкиндїї артка шарт 
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буруп, кечээ келген жолу менен ат коюп кете берди. Мындай ка-
пилеттиктен ойлору чаташкан калмак жасактары тїнєргєн баа-
тырына собол салып сураганга батынышпай артынан їнсїз та-
пырай чаап жєнєштї.

Эки кїн-тїн жол жїрїп, ашуу ашып, журтуна кайтып келээр 
замат Нахсын  ханына жолдон тїз кирди. Кєргєн-билгенин, баа-
мын толук айтты. Тєрєсї кытмыр кєздєрїн жїлжїйтїп, адатын-
ча арамсанап, мышыктай їргїлєп угуп олтурду. Нахсын кебинин 
соўун:

– Хан, кыргыздар кєлїнєн тїгєл кетпептир. Ар буйтка, капчы-
гайында калыў колун топтоп коюп, жаратын жалаган жолборс-
той быгып жатышкан экен. Жаалы катуу. Эми ээликкен эсибиз-
ди жыйып, аларга катылганды коёлу. Элин жакшы эле кырып, 
очогун сапырдык. Катылсак кайгыга калабыз. Мекен-журтун 
эч кимге алдырбас баатыр калк, эми дагы тажаалын карматып 
жатыптыр, колун топтоп. Манасы эч бир эл алалбаган Бээжин-
ди чаап албады беле, нечен жїз жылдап Зулкарнайын менен хан 
Чыўгыс ала албаган Ала-Тоону басып алуу биздин да колдон 
келбейт. Азыркы жеўишибиз убактылуу гана. Ага мас болуп 
азапка кабылбайлык.– деп бїтїмдєдї.

Сыбан Доржу Нахсындын кебинин тєркїнїн таба албай бир 
топко ойлуу олтуруп калды. Ишенип жиберген бирден-бир баа-
тырынын минтип, ачык айтпаса да  буруттардын таламын та-
лашып жатканына бир эсе таўданса, бир жагынан жаалы кайнап 
жатты. Антїїсїнїн себеби неде? Аны мынчалык эмне коркутту? 
Балким катылган мол казына, же мындайда дайыма жолдон тай-
гылтчу катын-кыз таап алганбы, ал жактан. Анысын билип алып, 
же кытайлар, же мени тартып алат деп, айнытып жатканы го? 
Мынчалык эмнеге сестенди экен бу, тоо жїрєк эр? Бир мандеми 
бар... Хан капысынан Нахсынга жалт карап обдула кекээрледи:

– Жїрєгїў кабынан козголуп, титиреп калган кєрїнєт, бааты-
рым,–  Анын эски адаты кармап, баргандан келгени тез болгон 
колбашчысынан башында эле шек санап жатканы билинди. Эми 
анысын ачуу заар менен ачык айтты.– Кырылган кыргыздын 
караанынан коркконуўа жол болсун. Эр деп жїрсєм эркек эмес 
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белемсиў. Же алар жинди Манасынын азыткыларын жиберип, 
алары ашуу тосуп, бороон чакырып кєзїўї кєєлєп, жїрєгїўдїн 
їшїн алып койдубу? Кєзїў башка, сєзїў башка чыгып калып-
тыр. Бар, катыныўа барып кайратыўды топтоп кел!..

Єз деп ємїрїн аянбай арнап келген ханынын минтип, єз 
кєзї менен кєрїп келген чындыкты айтып, жан тарта эскертип 
жатканы їчїн кайра кас санап, душманынан бетер кекеткенине 
Нахсындын жаалы келди. Каны кайнап чыкты. Катынга теўеп... 
андан ашкан шылдыў барбы, эркекке?! Нечен кыйчалыш кезеў, 
ажалдуу айкаштардагы анын жеўиштеринин, даўазалуу баатыр-
лыктарынын бирин да эске алып койгон жок, бу кыйды. Ал 
їчїн ажалга аянбай барып, башын сайды эле го, нечен мертебе! 
Тєбєлїнїн мындай кемакыл, мытаамдыгын мурдатан элес албай 
келген экен. Аны пир тутуп, ак кызматын аянбай єтєп, єктєлїї 
ємїрї текке кеткен турбайбы! Анын арампоздугу їчїн  нечен эр-
дин, тїмєндєгєн элдин канына забын болуп, журтун чачып Ку-
дай алдында эзели кеткис кїнєєгє баткан экен. Неге антти?! Ал-
данган тура... Соно баатырдын бир эле сєзї менен кєєдєн кєзїн 
ачып койгонуна, ага жолукканына ичтен ыраазы болду. Антпесе, 
кєєдєн-кєзї сокур бойдон соолуп кете бермек экен, бу жалган-
дан.

Ошондон тартып Нахсын мурдагысындай мунажатсыз ордого 
барганын да, шаан-шєкєттїї салтанат-тойлорго катышканын да 
койду. Демейкисиндей жоочабыш-жоболоўдорду да эўсеп-изде-
беди. Ханы да аны унуткан сымал, бир да жолу чакырткан жок. 
Шагы сынып, бейдарек айыпталган баатыр катын-балдарынын 
кашынан кетпей їнсїз їўкїйїп, учуксуз узун ойлорго батып 
жїрдї. Аны бир гана жоопсуз ой-санаа кыйнайт: канткенде тєк-
кєн кан, билип-билбей жасаган кїнєєлєрїн эми арбактар алдын-
да да, Кудай алдында да актай алат? Канткенде бейкїнєє балда-
рын, кийинки урпактарын єзї кабылткан каргыштан, канкордун 
тукумдары деген бет чиркєєдєн арылта алмак? Жоосунун кєзїн 
тике карап жалтайлаткан ал, эми ууздай таза балдарынын, акак-
тай ак аялынын кєздєрїнє дит багып карай албай айыптуу жал-
тактайт. Алардын алдында жалгыз бир єзїн кїнєкєр санайт. 
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Акыйкатта ошондой болчу. Азап ай, мынчалык убай, сарысанаа-
ны эркек башына бербесин!

Кїндєрдїн биринде жайкы саратандын ысыгынан жашынып, 
їйїндє бейгам жаткан Нахсынга иттеринин жоо келгендей ка-
лайман тїшїп, тажаалданып їргєнї угулуп калды. Ким? Неге, 
кандай кабар менен келди экен дегиче болбой алтыга келген ба-
ласы аптыга чуркап кирди.

– Ата! Ата! Кєп атчандар келди. Апамдан сени сурап жаты-
шат... 

Алда кимдер болуп кетти экен, чакыртпай келишкен деп 
сырт ка чыга келген Нахсынга тобурчак атын туйлатып, кытмыр 
кєзїн кыбыўдаткан ханы алгач кєрїндї. Жоон топ нєкєрлєрї 
жанында коштой дїрбєйт. Баатыр колун бооруна алып, баш ийе 
ханга таазим этти.

– Арбаўыз ханым...
Ханы болсо бу саам баатырына демейкисиндей єз санаганын 

билгизе атынан жай тїшє келип, їйїнє чакыруусуз кирип, сый 
кєрсєтпєдї. Туйлаган аты їстїндє оолугуп, туталанып алган.

– И, баатыр, катыныўдан кызыгыў таркап бїтпєдїбї? Эл-ха-
ныўды эстен чыгарып, єз кара башыўды ала качып кеттиўби, 
жалгыз бєрїдєй. Дароо тургун да, барып, єзїў айткандай жара-
тын жалап жаткан ит-кыргыздарды єз ийининде жайлап келгин!

Нахсын уккан кулагына ишенбей кетти. Не деп турат, тєрєсї?! 
Дагы эмне шойкомду баштаганы калган  бу, бузуку?! Чынында 
эле жоболоўдуу жортуулун дагы баштайын дегенби, не мени 
кєпчїлїк кєзїнчє сындырып, їстємдїгїн кєрсєтєйїн дегениби? 
Же чыны эле аман калган азыноолак кыргыздарды кырып, кы-
тайларына жерин бастырып жибермекпи? Ала-Тоону аттады де-
гичекти Нахсындын жол тоскон Соно баатыр менен бетме-бетке 
чыгары турулуу. Анда эле бири єлдї дей бер. Арам Доржунун 
кєздєй самаганы ошол эмеспи! Нагыз баатыр Соного Нахсын-
дын колу кантип кєтєрїлмєк. Эч качан! 

– Эмне элейесиў?! Эсиўден айнып калдыў беле? Же тиги, 
Соно баатырыўдан сонун кабар алдыўбы?– Нахсын бул кекээр 
сєздєрдєн ханын бїшїркєй жалт карады. Кыргыз баатырына 
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жолукканын ага айткан эмес эле. Кайдан билип алган? Демек, 
аны жасактарынын бирєє-жарымы саткан экен. 

– Бу не дегениўиз, тєрєм?
– Айтчы баатыр, ал бурут сени кантип бузду? Ал, эмне, сенден 

да алп, баатыр  бекен, жїрєгїўдїн їшїн алгыдай? Же бети быт-
кыл «ай чырайлуу» келин-кыздарынан бирди-жарымын садага 
їчїн сага бермек болдубу? Ха-ха...

Жанындагы жєкєрлєрї аны коштой кєшєкєрлєнє жапырт 
каткырып калышты. Нахсын айыбынын ачылып калганын бил-
ди. Болору болгон соў актангандан не пайда, ызага буулукса да 
тилин тиштеп унчукпай турду. Кемсинип, жан ала качуу баатыр-
лардын иши эмес. Анын айтпаган сырын кантип билип алганын 
хандын єзї айтсын.

Сыбан Доржу калп каткырыгын тык токтотуп, ойноктогон 
тобурчак атын темине баатырды омуроолото опурулду.

– И, эмине їндєбєй калдыў? Кєлдї бїтїндєй тегеренип чык-
кын деп буюрбадым беле сага? Салык кана? Бир буруттан корк-
туўбу? Анда эле єлгєн экенсиў. Катын баатыр болгонуў ошол!

Тєрєсї аны эзели минтип кемсинткен эмес. Єзгєчє, тєтєн 
адамдардын кєзїнчє.  Демек, жасактарынын кимдир бирєєсї 
аны сатып, апырта каралаганы чын. Ал акмак ким болучу?..

– Ханым, эчен эрегиштерде эр сайып, намысыўызды алып бер-
ген жоокериўизге айтар алкышыўыз ушул беле? Мен укпадым, 
сиз айткан жоксуз...

Анын ханга тил кайырган мындай батылдыгына, эр жїрєк-
тїгїнє ордо жєкєрлєрї тан бере їрпєйє тїштї. Аты алчактаган 
хан Нахсынды айланта тооруп:

– Айтсам эмине кылып аласыў? Эр сайдым деп, мага колко-ка-
дыр артып турганыўбы... эси жок эрди катын да саят. Ханын 
саткан саткын катындан да пас болот. Мага сендей суу жїрєк, 
саткындын эми кереги жок! Ал, колуўа кылычыўды!– деп, демите 
бакылдады. Эми баары айкын. Кєрсє, ал, топураган жан-жєкєр-
лєрїн ээрчитип, атайын эле аны жайламакка келген экен да. Эми 
болбостур. Баатыр башын катыўга теўеп... мындан ашкан мас-
кара жок... Эми кантет? Кандай айла кыла алмак? Эгерде ханы-
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на каршы колуна курал алса бабалардан келаткан салт-жазага 
ылайык бала-бакыра, аялына кошуп жакын туугандарынын да 
бїт баштары алынат. Баатыр єз жанын эмес, ошол жакында-
рынын тагдырын ойлоп, жаны кїйдї. Алардын канына Нахсын 
кантип забын болмок?! Муну кытмыр Доржу жакшы билет. Ошо-
ну кїсєп жатпайбы! Болбосо... баатырдын бир шилтеминен соо 
чыкпас эле бу кайбар! «Кырк жылы кыргын болсо да, бейажал 
чымын єлбєйт» болуп нечен кырчылдашкан жоочабышта аман 
калган Нахсындын акыры келээр бир ажалы эми келген экен. Бу 
жалганга кимдер келип, кимдер єтїп, кетпеген. Ал да бири ошо-
лордун... Тїбєлїккє тїркїк болор пенде болбос. Аттиў, алдуу 
жоосу менен аламан согушта бетме-бет кылычташып єлбєй, ушу 
арампоздон ажалын тапканы арман болуп турбайбы! Ошентсе да 
«жатып єлгєнчє атып єл», єлїмдєн коркту дедирбей, намысым-
ды алдырбайын... Нахсын ханга тике карап, айбаттуу їн салды: 

– Эмне, ымандай сырымды билгиў келеби, Доржу?! Сенден 
коркоор мен эмес. Опузаўды токтот. Сени эл башы, адаштырбас 
акылгєй адам деп ээрчип, катуу жаўылып жїргєн экемин. Жоо 
болсо да Соно баатыр чындыкка кєзїмдї ачты. Сокур экем, эми 
кєєдєн кєзїм ачылды. Не бир алыс-жакын элдерди, эзелтен коўшу 
буруттарды улам кайталай чаап, бийлигин басып алып, байлык, 
жерин талап аламын деп арамданып жїрїп канчалаган єз элиў-
дин, баатырларынын да ажалына калдыў! Єз башыў їчїн єзгєнї 
кой, єз элиўди кыргынга салып келдиў. Сендей хандын барынан 
жогу. Эми кыргызды Кытайга...– деп, хандын акыркы арам сырын 
ачык айтмак болуп, ага кол салуудан кайра тартпай умтулган Нах-
сын сєзїнїн аягына чыга албай калды, арман! Капыстан абада ал-
барс кылыч ышкырып, моюндан кыя чабылган баатырдын башы 
жерге алмадай томолонуп кетти. Анын баатыр атагына абалтадан 
эле сук артып, ичкїйдїлїк кылып жїргєн Замун-эўгезердин чыра-
гына май таамп, адатынча ханына жасакерленип, анын мурдатан 
макулдашылган белгисине удаа арттан мерес кылычын шилтеп 
жиберген болучу. Алтын баш ажалга аргасыз моюн сунду!

Кызылжаян каны топурак-чаўга жуурулушкан Нахсындын 
башы томолонуп барып токтогон жеринен да кєзїндє огу бол-
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со атып жиберчїдєй ханга кадап, айбаттуу кєздєрїн алаўдатып, 
акыркы сєзїн айта оозун ачып-жаап жатты. Аттигиниў, кокосу-
нан кыя кесилген баштан канга чакап корулдагандан башка їн 
чыкпады! Ал балким, акылсыз ханынын арбайын чаап  єткєн 
єтєсїз ємїрїнє, анын сая кеткенине ачуу армандап жатканыдыр, 
не ичкїптїї каргышын ачык айта албаганына жаны кайнап жат-
ты бекен, белгисиз калды. Тилекке каршы, эми баатырдын акыр-
кы сєзїн эч ким, эч качан эшите албайт... 

Башынан ажырап калган алп дене колдорун арбайта созо хан-
га умтула барып, анын жоон балтырынан ачуу апчый, мойнунан 
кызылжошо кан атырылтып, їрккєн аттан сїрдїгє жыгылды. 
Жер таянып турам деп тура албады... Арман! Мындай жїрєк 
їшїткєн сестен  жабыла качышкан жєкєрлєрїнє кошулуп, єў- 
алааты качкан Сыбан Доржу да їстєккє-босток атын камчылап, 
ордосу тарапка жанталаша чаап жєнєдї. Бети-колуна чачыраган 
Нахсын баатырдын кызылжаян ысык каны тийген жерин єрт-жа-
лынга салып баратты... 

Жанатан, жан алгычтай атырыла келип, Нахсынды атына те-
белетип кетчїдєй хан омуроолой баштаганда ага жан тартмак 
болуп аял-баласы їйдєн жїгїрїп чыгышкан эле. Ачуу ыйлаган 
ал экєєнї жасактар кампага сїйрєп кийирип, эшигин сыртынан 
найза сайып тиреп салышкан болчу. Жаны ачынган алар болуш-
макпы, ызалуу ыйга чакап, каалганын жылчыгынан каргашалуу 
окуяны тїгєл шыкаалап турган баатырдын баласы ысык жашын 
кєзїнєн сыгып, їнсїз солкулдап ыйлап жатты. Эринин  башы де-
неден ыргыганын  кєргєн байкуш аялы жин ургандай ачуу бир 
чаўырып алып, чалкасынан кеткен бойдон кайра турбай бала-
нын жанында жансыз жаткан. 

Жаш жїрєктє атасы їчїн єч алуунун жаўы жалыны тутанды... 
Кереметтїї Каркырадан санжыргалуу Санташка чыгып, кєл 

тарапка ат чурата барганда, бата тарткан алакандай жайылган 
жайыктан жалгыз боз їйдєй кємкєрїлгєн чулу таштын карааны 
алыстан калдайып кєзгє дароо уруна берет. Анын кайдан тїшїп 
калганы, же аны кимдин, неге тартып келгени белгисиз. Эзелтен 
турат. Єткєн-кеткендер жайы-кышы тынбай ызгып туруучу Сан-
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таштын шамал-желинен анын далдасына жашынып, узак жолдон 
саалга тыным алып, колунда бар азыгын шам-шум этишип, дене-
ге ал-кубат жыйнап, пааналап кетишет.  Жылыга жай башында 
кыпкызыл мандалактар єрєєнгє батпай жалындай жабырап гїл-
дєп, бїтїндєй жайык кызыл деўиздей толкуп чыкканынан улам, 
єздєрїнїн кунарсыз, боз жайдак жергесинен чыга келишкен 
кытайлар ушундай ажайып Тїп жайыгына суктанышып,  байы-
ртада Кызыл єрєєн аташкан тура. Аны биротоло ээлеп алалы 
дешкен да экен... Эми ал калаанын, аны куруткан залимдин аты 
тургай ал зарзаман жєнїндє урунттуу сєз да элдин эсинде жок, 
єрєєн гана ошол  бойдон...

Ошол жайыкты, ошол ташты байырлаган жалгыз тїп карт 
дарактын кєлєкєсїндє очойгон адамдын кош алаканын жа-
йып, чєккєн нардай чєк тїшїп отурганына кыйла болду. Тээ, 
їўкїр тереўинен чыккан кїўїрт жаўырыктай кїўгїрєнїп, ким-
дир бирєєгє чын ыкласынан куран тїшїрїп жатты. Ал, айтылуу 
Соно баатыр болучу. Жел менен жеткен Нахсындын набыт тап-
кан кабарын угуп, бу жарыкчылыкта экєє бир гана мертебе бет 
келише жолугушуп, калмак баатыры акыркы ирет тїнєк таап 
кеткен ушул жайга атайын келип, анын арбагына багыштап ку-
ран тїшїрїп жаткан болучу. Бир кєрїп сыйлашкан, айттырбай 
ак дилинен сыр тїшїнїшкєн адамына кєрсєтєр акыркы зыйнаты  
ушул гана – кєзї єткєндє аны эстеп, арбагына арнап куран окуп, 
жанына жаннаттан жай берїїсїн Кудайдан тилєє экен. Пендеге 
бєлєк арга, арбакка тєтєн жол жок. 

Соно баатыр турмуштун нечен жазмышын бирге тарткан туу-
рулган алаканын бетине жайып, курандын узак сїрєєсїн кїўгїрєн-
гєнї менен анын тээ, акыл-эсинин тереўинде Нахсын баатырдын 
єз єкїмдарына каршы чыгып, кыргыздарды кырууга кол баштап 
келїїдєн баш тартканына, душман саналган бурут элинин єзїндєй 
бир баатырына єз єлїмї менен урмат кєрсєткєнїнє, анын арка-
сында кыргыз эли кезектеги чапкын-талоондон кутулуп, бир жылга 
болсо да єргїї, тыным алганына шїгїрчїлїк кылып жатты. Ок же-
ген карышкырдай жаралуу эли эми дагы бир кыргын-согушту азыр 
кєтєрє алмак эмес. Жыл айланса башка кеп... Бу, бир жылдын куну 
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бир кылымга тете эле. Жараты карттанып, мекенине кайрылып ке-
лип жатышкандар табышып, биригип, тыныгып алышмак. Эркин бе-
китмек, кїч-кайратын кїчтємєк... Качкан элден калып, кокту-колот, 
ашуу-тєрдє  жашырынып, эптеп кїн кечирип жатышкан азыноолак 
жаралуу эл эгерим азыр жоо кїтїрєп келе турган болсо тїп кєтєрїлє 
биригип чыгып, тыўдап каршылык кєрсєтє алышмак эмес. Мекенин 
кыйып кете албаган элдин калганы жанын оозуна тиштей жоо тосуп 
кырылмак, же дагы сїрїлїп, ач-бел куу жолдо азып-тентип, журтуна 
кайрылып келїїсї даркїмєн болмок... Жанына эш болор жоон билек 
жоокерлер азып-тозгон эл ичинен чогулбай калганда сыр бербестен 
томуктай башын тобокелге салып жоонун жолун жалгыз тосуп, кай-
радан катылгыс кылып артына кайтарган Соно баатыр канчалык 
эрлигин кєрсєтсє, анын баатырлыгын кадырлап, жоо болуп кайра 
чаппай калмак баатыры ошого тете эрлик кылды. Татыктуу жоону 
сыйлоо анык айкєлдїк эмеспи...  

– Я, Алла, жанын-жаннаттан бере гєр?..
Баатыр кїўгїрєнїп, жїзїнє бата тартып саалга тунжурай ол-

турду. Ичинен эченчи мертебе элине амандык, журтуна тынчтык 
тилеп жатты. Ала-Тоону мекендегени  кыргыз эли жоодон арыл-
бай келет. Кєз арткандар кєп... 

Элде Соно баатыр жалгыз єзї чыгып жоону артына кайтарып-
тыр деген зобололуу кеп таркаганда ал «жо-о, жоону жолотпо-
гон мен эмес, алардын баатыры болду...» деп, кєпчїлїктїн кєзїн 
ачкан ал. Шондой да шумдук болот бекен дешип ишеўкиребей 
таў калгандар да чыккан. Ал аўыз кеп эми чындыкка айланды. 
Нахсындын єлїмї ага чекит койду. Эки эл їчїн шейит кеткен ал, 
тїбєлїк жашоого  жалгашты...

Бир оокамда баатыр зоўкоюп, тизесин таяна ордунан очорула 
турду да, коюнуна кол салып, аспиеттеп ала келген бир байлам 
чїпїрєгїн куу дарактын бутагына кынаптап байлай дагы кобу-
ранды.

– Баатырдын урматына мазар болсун!.. Журтума тынчтык 
берсин...     

Санташтын ызгыган жели жаўы байланган кєк бєздї желек-
тей желпилдете берди...
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Не деген улуу тойлор менен сєєк сыздаткан зарзамандарды 
кєрбєгєн да, бу жалган ємїрдї жалаў сайрандап єткєн, же Ку-
дайдын кусуру ургансыган тайкы да, татаал да не бир эл башы-
лардын тагдырларына кїбє болбогон бу, бозїйдєй заўги таш. 
Тїбї жок кайып  дїйнєнїн кан тамырындай кыйма-чиймелїї, 
баш-аягы жок  чаташкан жолдордун далайын карытып, жер кез-
ген дербиштерге, кїнчыгыштан кїнбатышка, батыштан кайра 
чыгышка жер бетиндеги Саманчынын жолундай чубалган тїй-
шїктїї Жибек жолун тынбай тїргєн коўгуроолуу кербендер 
менен жер майышкан жоокерлеринин ат туягы жер дїўгїрєт-
кєн жаангерлерге, ай-кїнї жетип, Жараткандын жазымышынан 
чыга албай, аяк-башы аўылдаган айталаада амалсыз кєз жарган 
келиндер менен жоо-касынын жебе-огу тийип, кылыч мизинен 
жараланган баатыр-жоокерлерге, ааламдын мурда-кийинки-
сине октой атыла ой чаргыткан аалымдар менен акылы тунук 
акелерге, калабалуу хандар менен асанкайгы жакырларга... – ба-
арыга бирдей башпаанек болгон бу таш. Анын тынбай зыўыл-
даган тилине кулак тєшєп, чечмелей билгенде не деген убайлуу 
тарых, уламалуу уламыштарды айтып бермек... Алардын бири, 
албетте ушул – каны-жаны жат болгон менен дилдери шайкеш, 
бирине-бири татыктуу эрлер жєнїндє болмогу турулуу эле... Ал, 
ачакей, армандуу  тарыхтан болгону Баатыр-Таштын кєкмєк 
жалтыр бетинде найза сунган жалгыз баатырдын, андан качыш-
кан он чакты атчандардын чегилген сїрєтї гана калды. Аларды 
баягы Соно баатыр учкаштырып кеткен жетим бала эс тартканда 
келип чегип кеткен дешет... 
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КЫРААН

Кїмїш мєўгїлєрї кїнгє чагылыша жалтырап, ала булутка ту-
мандаган чокулары кєк челе шаўкайган касиеттїї Ала-Тоо. Эте-
гинде ыйыктыгы андан кем эмес, алпейим чалкыган кєпкєк Ысык-
Кєл. Бийиктен караганда ал, токойлуу тоолор менен кемерленип, 
Кїндїн жалтыр нуруна чагылышкан Кєл чєйчєктєгї мелт-калт эт-
кен сымаптай кєрїнєт. Ошондой, ыйык єрєєндєгї бийик, жалама 
аскалуу капчыгайды бїркїттїн кайталай шаўшыганы жаўыртты. 
«Клак! Клак!» деген шаўдуу да, єкїмзар да доош тон жан-жаны-
барлар тїгєл селт этип алышты. Жїрєктєрї зааркана дїпїлдєп, 
кан тамырлары лакылдап асманды текши жалт карашты. Антке-
ни, ал їн асман паашасы – бїркїттїкї болучу! Бїгїнкї шаўшыга-
ны єзгєчє – єкїм, ызалуу да, ачуу да эле. Неге?

Кїўгєй кырка тоосунун калдайган караандуу ириси да, каси-
ет баккан кубаттуусу да болгон Кес-Сеўирдин Бїркїт -Уя аталган 
тик, жалама кєк аскасынын бооруна салынган эски уясында карт 
бїркїт канаттарын калдаўдата кагынып, ошентип шаўшып алды. 
Тєбєсїндєгї тїпсїз кєк асманды, артындагы заўкайган кубаттуу 
тоолордун зор кубатын, алдындагы чалкыган кєпкєк кєлдї жон 
териси менен сезип жатты. Бул, кенен, тїбєлїктїї, керемет жарык 
дїйнєнї акыркы ирет кєрїп, кош айтышып жатканына ишене ал-
бай турса да, ал, єзєк єрттєгєн ачуу чындыкты жїрєк толтосунан 
тїпєйїл туюп турду. Тирїїлїктєн акыры кол їзїп, тїбєлїккє, эзе-
ли кайрылгыс, жок болуп кетээрине кайсыл пенде ишенмек. Жа-
рык жашоодон ким эле кетейин десин! Бирок, ажал ак. Ал, улуу 
Акыйкатка моюн сунбаска арга жок! Акыры ал арман ар бир жан-
дуунун башына келбей койбойт. Жаралуунун жоголуусу, келген-
дин кетмеги бар. Кимдин улуулугу менен пастыгы ошол, соўку 
сапарына кетээринде иргелет. Ал, ачуу чындыкты ким кандай ка-
был алат? Ажал менен бетме-бет арбашып чыкканда ким пастанат 
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да, єтмїш ємїрдєн кайрылгыс єтїп баратканда ким акыркы, улуу 
жеўишине жетет. Пенденин кимдиги ошондо!

Ошентсе да їмїт чиркин їзїлбєйт тура! Каруудан кайтып, 
мїрїсї чыккан калдайган канаттарын толук жыйганга дарма-
ны келбей, кїнї кечээ эле каалагандай кайкып учкан асманына 
атырылып чыгууга умтулгансып улам жїткїнє октос берген карт 
бїркїттїн сїлдєрї кеткен менен кєздєрї гана демейдегисиндей 
сїрдїї, єткїр. Бирок, анда да ачуу арман, єкїт катылуу. Атаў-
гєрї! Тїпсїз асманды аралай учуп, толук єкїмдарлыгын жїргїз-
гєн баягы, жаштыгы, жок дегенде беш тїлєк курагы болсо кана?! 
Ал, улуу кезеўдин бир ирмеми эле кайрылып келсечи, арман! 
Канаттарын калдайта жайып, єзїн дїйнєнїн жалгыз ээси сезе 
учу-кыйырсыз асманды бир чарк айлана учуп, єкїмзар шаўшып 
албайт беле. Аттиў, ар бир кєз ирмеми баа жеткис асыл ємїр ке-
зеўи колдо турганда бааланбай калат тура. 

Ошентсе да улуулук сїрїнєн кайтпайт! Бїркїттїн єкїм їнїнєн 
суурлар томпоўдой ийнине качып, шалпаў кулак коендун жїрєгї 
їшїп, кєздєрї оготєтєн алаўдап, алтургай Алатоонун ой-кыры-
на єз бийлигин салган кєкжал да кооптоно асманга жалт кара-
ды. Жок. Кєк асманда канаттарын калдайта жайып, каалгый, 
айлана учкан демейки сїрдїї караан кєрїнбєйт. Асман паашасы 
анда неге шаўшыды? Дагы кандай балээсин баштап туру? Анын 
ал-кїчтєн тайып, армандап турганын ким билмек. Каалаганын 
илип алар кубаттуу чеўгели уясындагы куураган чегедектерди 
араў тутамдап турду, кулап кетпей. Атаўгєрї! Ошол, кєпкєлєў 
кезекте канатташ учуп келаткан жаш тїгєйїнє мактана коем деп 
капылет торго тїшкєнїчї! Карт бїркїтчї тону менен баса жы-
гылганда ал, арзытканынын айлана учкан элесин кєк асмандын 
бетинде акыркы ирет бир кєрїп калды! Аны ошол бойдон жо-
готту. Канчалык ичинен имерилген менен ачуу акыйкаттан арга-
сы жок ал, сапарын улай учуп кете бербедиби! Ал да туура. Єл-
гєндїн артынан єлмєк – акылсыздык. Жашоону улагандын єзї 
эле эрдик. Акыры бир кїнї тїбєлїк кол їзїп кете берээрин туюп 
туруп жашоо, ошондо да намысын бийик тутуп, їлгї болорлук 
ємїр сїрїї эки эсе эрдик эмеспи! Антїї нагыз кыраандардын 
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гана колунан келет. Баса, кыраан демекчи, ошол, торго алгач 
тїшкєндє тону менен баса жыгылган чокчо сакал ээси ачып, ка-
рабай жатып эле «кырааным, айланайын кырааным» деп, чече-
кейи чеч боло сїйїн бєдї беле. Кєрсє, сыртынан небак эле багып, 
кєз артып жїргєн окшобойбу! 

Анан ээси экєєнїн эрєєлї башталды. Адам пендеси бїркїт-
тї караўгы кампасына камап, тууруна кондуруп коюп, ачкачы-
лык менен кайыктырды. Анысы, арам этинен арылсын дегени 
эле. Эч кимди эгем деп тааныбай, ээн асманда эркин дооранын 
сїргєн кыраан бир канча кїн биресе ызасынан, биресе куру суу-
дан бєлєк эч тамак жоктугунан оозуна наар албай, качан гана 
алдан тайып, алсыраган денесин муздак тер басып, калтырап 
калганда ээси келди. Эшик калдырай шарт ачылып, нечен кїн 
кєрбєгєн жарыктын жалтыр нурларынанбы, же єзєк карарткан 
ачкачылык танбы кєздєрї тумандап, ээсинин сєлєкєтїн араў ба-
амдап, тааныш їнїн эптеп эшитти. Канаты менен кагып, же те-
мирдей курч текєєрїн шилтегенге дарманы жетпей калган. Алаў-
гыр кєздєрїн жалт-жалт алаўдаткандан башкага жараган жок. 
Ошондо кы раан канчалык єзїн шер сезген менен эмки жашоосу, 
тагдырынын боосу эми биротоло ушул адамдын колуна єткєнїн 
анык туюп, армандуу моюндады. Антпеске аргасы канча! Каа-
ласа бу адам минтип ачкалык менен эле мертинтип коет тура. 
Жоон билегинен калыў кайыш боо менен тууруна байланып, ас-
манынан ажыраган бїркїт жер їстїндє адамдын єкїмзарлыгын 
даана туйду. Эрєєлдє жеўилди, ача буттуу адам асман паашасын 
утту. Торго чалынганда калдактап, адамдын кучагынан кутулуп 
чыгууга жандалбас уруп, кєзїн да чукуп алуудан кайра тартпа-
ган бїркїт эрегишїїнїн эми майнапсыздыгын даана туйду. 

Ошотапта кыраандын дилинде багып турган купуя оюн туюп 
тургандай ээси:

– Кел, эми, кырааным, тирешпей, бу жазмышта эриш-аркак 
бирге бололук! Эрегиштен эр єлєт. Экєєбїздїн бирибиз єлгєн-
дє экинчибизге не пайда? Сен менин намысымды алып бер, мен 
сени кордобоюн, кырааным!– деп, алайган оттуу кєздєрї менен 
саал тике карап туруп, колундагы жаш этти шамшардай курч 
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ийри тумшугу менен жулуп ала, лак-лак жутуп кирген бїркїттї 
башынан аяр сылап, – Айла-анайын, ыраазымын сага, кырааным! 
Антташкан дос бололук! – деп, капыстан эле жашый кетти. Эмне-
ге, тїшїнїксїз. Деги, адамдарды билип болбойт. Ээсинин жум-
шак, аялуу їнїнєн бїркїт жакшылыктын жышаанын сезип, каа-
рынан кайтты. Ошону менен шерт бїттї. Унчукпай тїшїнїштї. 

Бир апта єтїп-єтпєй ээси бїркїтїнє алаўгыр кєздєрїн жаба 
томого салып, чыканагына чейин келген калыў тери мээлейине 
кондуруп алды да сыртка кєтєрїп чыкты. Канаттарын калдак-
тата кїїлєп, таза абадан кєкїрєк кере кенен жуткан кыраан тез 
эле кубаттанды. Камыга тїшкєн экен. Ээси улам мойнунан сы-
лап, канаттарын салаалай тарап, єзїнчє жалынып кыйла басып 
жїрдї. Анысы їнїн кулагына сиўдирип, єзїнє їйїр алдырып 
жатканы эле. Айбан менен адамдын айттырбай тїшїнїшїїсї 
ошондон башталат эмеспи. Демейде желке жїнї їрпєйїп, жаалы 
чыга тїшчї бїркїт эми антпей, жоошуп, кєндї. 

Дагы бир жумадай єтїп ээси кезектеги кызыгын баштады. 
Жоон жипке кызыл эт байлатып алып артынан сїйрєтїп, бала-
сына ат ызгыта чаптырып, єзї айыл четиндеги окчундан бїр-
кїтїнїн томогосун сыйрып, зуулаган этке серпип, аў алганды, 
аны кайра ээси келгенде гана коё берип ыроологонду їйрєттї. 
«Пє! Пєлєп» чакырып, ээсине кайтканды, колуна конгонду їй-
рєттї. Ошентип, эки ай айланбай, адам баласы акыл-амалы ме-
нен асман шаасын биротоло качкыс кылып жипсиз байлап алды. 
Экєє айрылгыс, кыйбас шерик болгонго жетишти. Эў башкысы, 
бири-бирине ишеништи, сыйлашты...

Кийин, бїркїт табына келип, тоо-ташта далай аў уулап, нечен 
жылдарды карытканда адам аны «досум, жан биргем» дегенге 
єттї. Анан эмне, томогосун башынан шыпыра берип, сермеген-
де эле кєзї кєргєн аўын куткарбай баарын алып берип жатса! 
Тїлкїнїн калтарына, бєрїсїн дєбєтїнє чейин алып берди. Тоо -
-ташта болсун, же чуулдаган атмайдандагы майрамдардабы ээ-
син бир да жолу намыска сындырбады. Ошондо да амалданып, 
ичи тарыган кєрє албас курдаштары бир жолкуда «эр болсоў 
текеге салчы, мактаган бїркїтїўдї кєрєлїк» деп жаалашканда 
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да ээси томогосун бир шыпырып, кєздєрї чагылыша тїшкєндє 
ээсинин намысы жалындай жанып, єлїп берїїдєн да кайтпай 
жандїйнєсї оттой кїйїп, зор їмїт, ишеним артканын бир ир-
мемде туйду. Жан бирге болуп калган экєє дагы да бири-бирин 
айттырбай тїшїнїштї! Канаттарын калдактата кїїлєп, асманга 
кайый уча бергенде эле кайберендер да алгыр бїркїттїн кєзї дал 
єзїлєрїн мээлегенин туюп шагылдарды шалдыратып аска тая-
на жапырылып кача берди. Ээмдин намысын жана да бир алып 
берейин деген кыраан, эў эттїї, нечен муундалган мїйїзї аркай-
ган ири текени тандай шукшурула барып моюн-соорудан чапчый 
чеўгелдеп саал жерден кєтєрдї да туягын жерден ажыратып, 
аскадан ары таштап жиберди. Жандалбастай тыбыраган теке 
ачуу маарап баш-аягы аласалып кулай берди! Бїркїт анын жер-
ге «дїп» эте тїшїшїн кїтє саал кайкый учту да, ээсинин колуна 
калдактай келип кайра конду. Уйдун калыў терисинен ийлене ти-
гилген мээлейди тутамдай кармап, ээсинин колун бєтєнчє кыса 
кармады. Ал, ишенимиўди аткардымбы дегени сымал эле. Аны 
ээси тїшїндї. «Айланайын кырааным, менин пирим!» деп анын 
ийри тумшугунан кайталай єєп жиберди. Кєздєрїндє ысык жаш 
каканактап толуп кетиптир! 

Ошондон кийин ээси аны кайрылып аўга салган жок. Анты 
болот деп ырым кылды. Кырааны алып деле бермек, каалаганын, 
ал, табына анык келип, ал-кубаты денесине сыйбай, толуп-ташып 
турган. Бирок, антпеди. Алгырын сыйлаганы эле. Кайберенден 
кийин макирєє тїлкї же кайсаўдаган карышкырга салмакпы! 
Ал, тайкылык, сыйлабастык болмок. Жок, ошол бойдон эле кы-
раанын атайын салган жертєлєсїнє биротоло камап, камыкты-
рып да койгон жок, жайкысын да, кыштын кыраан чилдесинде 
да тїлкї тебетейин, кара кїрпєў ичигин калдайта кийип, кыраа-
нын колуна кондуруп алып, атын шайдоот темине курдаштары 
менен аў уулоого алып барып жїрдї. Бирок, башкаларчылап 
аны айгайлай сїрєп, аўга салбай койду. Антсе эле башкы мєрєй 
экєєнїкї болмогун баары жакшы билет. Кырааны теўдешсиз 
теке алып бербедиби! Эч кимиси ага теўеле албайт! Баарыдан 
башы бийик, атагы артык! Бир жолу...
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Кеч кїз эле. Ээси адатынча ичинен тап дулдуюп, аўга чыгып 
калды. Кєздєрї шойкомдуу. Уу-Таш тарапта кыйды калтар пай-
да болуптур. Эч кимге алдырбай коет. Бостери, биягы Чоў -Са-
ры-Ойдон бери мыкты делген тєрт-беш мїнїшкєр макулдашып 
алып, таў эрте бїркїттєрїн калдайта кондуруп, шайдоот чы-
гышкан. Калтарды кимдин бїркїтї качырбай алып, єтє сейрек, 
не бир кымбат терини да, атакты да алаар экен деп ичтеринен 
тынган менен, баары сыртынан сыр бербей бажакташып кїїлїї. 
Дээрлик бардыгынын єз бїркїттєрїнєн ишеними чоў. Ошент-
се да бири-бириникин сынай да, кооптуу да карашып ичтен тап. 
Албетте, Буйлаш кыраанын салаар бекен, салса да качан, акы-
рында салабы, же... деген убай, коога баарында кїч.

Мелжеп келаткан кыраўдан кара калтар булак этип кєрїнє 
калганда эле Бает айылынын мыктысы делген жаш мїнїшкєр 
чапчаўдык кылып, кепке алаксып келаткан аксакалдардан озу-
нуп, бїркїтїн серпип калды! Аны алыстан баамдап калган кал-
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тар бадалдарды беттей ызгып берди. Бїркїт коебу, жебедей 
шукшурулуп мына жете берип, илип кетээринде калтар топтошо 
єскєн алачыктай тєє куйруктардын тїбїнє жата калды. Єзїнїн 
чамасын да, убакыт мерчемин да так болжогон экен, эргул! Куп 
жетишип калды. Амалга алдырган бїркїт шыпшыны сууп, тєє 
куйруктардын їстїнєн калдактай кайып барып окчундагы чулу 
ташка барып соксойуп олтуруп калды. 

– Чамасы чарк экен. Табына келе элек тура. Ашыгып салып 
коюпсуў.– деп алды мїнїшкєрлєрдїн карысы, Чалагыз аксакал. 
Калганы деле ошондой ойдо болсо керек, эч кими їндєшкєн жок.

Жаза тайган бїркїттї алып, тїлкї кирип кеткен тєє куйрук-
тарды айланып мыш болгон баеттик жигит канчалык айгай са-
лып, таш ыргыткан менен ал, жаны таттуу жаныбарды сыртка 
чыгара албады. Анын да бїркїтї сымал чамасы чарк экени бай-
калып калды. Айрыкча, аксакалдар анын бул кылыгын жакты-
рышкан жок.

Жаш жигиттин жосунсуз жоругунан шаабайлары сууй тїшкєн 
мїнїшкєрлїр чай ичип алмакка маўдайкы кашарга бет алышты. 
Баары їнсїз, ичтен тап. Бушайман. Кїндїн соўу кандай болор 
экен, кыйды калтарды кимдин бїркїтї алат? Кудай берип, ме-
нин... деген їмїт баарында. Кашарга жеткидей болушкан жок. 
Намыстанып калган баеттик жигит улам артына кылчак карап 
келаткан эле, капыстан кыйкырыгы чыгып калды:

– Ана! Чыкты!.. Кетти!
Баары жалт карап, кємїрдєй кара, куйрук-бою суналган 

калтардын чымынкуюн тїшїп, тоо беттей безип баратканын 
кєрїнтї. Кезектеги дагы бир бїркїт серпилди. Алалбады. Ой-
бо-ой! Демейкисинен єзгєчє, куйругун булактата кєтєрїп алып 
качып бараткан неме, тєбєдєн шукшурулган бїркїт куп куйрук-
тан илип кетээринде чычайган куйругун жыя салып таштардын 
коўулуна култ этип кире качса болобу! Ой, тобо! Мындай амал-
кєй болорбу! 

Калтар кайрадан таш аралай тоо таянып ызгыды. Ага серпил-
ген бїркїттєрдїн кийинкилери да алалбады. Таштай атылган ал-
гырлар шуулдап келе бергенде жакынкы таштын далдасына жата 
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калып, буйтай жєнєйт. Качан єзї эле калганын туйган Буйлаш 
акыры кїткєн кезегинин келгенин сезди. 

– А, барбардигер! – деп, кыраанынын томогосун шыпырып 
алып обого серпип калды. Кїтїїсїз жарыктан кєзї карыга 
тїшкєн бїркїт асманга каргып, кєзї кєнгїчє болбой, жан са-
бап качып бараткан кара калтарды кєрє койду. Кыраан кыйлага 
кєтєрїлїп алды да аны мелжеп, шукшурула таштай урулду. Ай, 
кеч болуп калган экен! Кыраан аркан бою калганда калтар ка-
лыў бадалга кире качты. Бир кєз ирмем гана эртерээк болгондо... 
Асманга кайый берген бїркїт аўгыча тайыз коктуда єнтєўдєп 
жїргєн белгисиз жандыкты кєрє койду! Ал, кызыл теричен неме 
бирде томпоўдой жортуп, кайра токтой калып жер челип, бир 
нерсенин кызыгына катуу баткандай. Болду-болбоду, ээси жана-
гыл, бадалга жетип калган калтарга эмес, дал ушул сырдуу жан-
дыкка салса керек деген бїркїт ага октой атыла жєнєдї. Не бол-
со да аны алуу керек. Ээси їчїн! Куру кайтпоо керек. Эч качан! 
Шамаал кулакта ышкырып жатты...

Ал, томпоўдогон «кызыл жандык» Кыдык чал болчу. Жака-
дагы дїкєнгє барып, їйїнє чай-чамелек алып келаткан. Кєрсє, 
куржунунун тїбї тешик тура. Алган чакмак кант, момпосуйлары 
жолдугата бирден чууруп тїшє берген экен, байкап калып кай-
ра терип жїргєн болучу. Алыстан кыйкырык-чуу чыгып, коога-
луу бир нерсенин катуу шуулдап келатканынан улам кезектеги 
момпосуйга эўкейген денесин тїзєй берип артына кылчайды эле, 
аттарын катуу теминип, камчы булгалай чаап келаткан бїркїт-
чїлєрдї кєрдї. Ага удаа эле жанагыл шуулдак жете келип, ийин-
ден ачуу апчый єтїп кайый берди. Ал, кыраан болчу! Кызарган 
«жандыктын» адам экенин байкай коюп, катуу кїїлєнїп алган-
дан чукул багытын бура албай, кишинин ийнин такоол кыла тээп 
алып асманга кайра кайыган эле. Кыдык чалдын кызыл чепке-
нинин сол ийни чеўгелине кетти. Бїркїттїн катуу таканчына ту-
руштук бере албаган ал бейпай сїрдїгє жыгылып, эки-їч аласа-
лып кетти. Эсинен айрылып, дагы не балакети болуп кетет деп 
дапдаарып, коркуп калган чїкєдєй абышка эсин жыйып, орду-
нан тургуча бїркїтчїлєр шатыра-шатман жете келишти. 
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– Ой, бу Кыдык тура...
– Атааўдын кєрї...
– Эмне кылып жїрєсїў, ой, жарыктык, бу ээн тоо-ташта?!
– Киши кийик болоюн деген го, карыганда. Ха-ха-ха!..
– Ой-бо-ой! Кырааныў мыкты экен, кишиге кол салып...
– Кєргєнїнєн кайтпай, табында экен!..
– Бали!
Бака-шака тїшкєн бїркїтчїлєр ал кїнї куру кол кайтышкан 

менен, амалкєй калтарды кыраан бир жума єтїп, ызаланып кал-
ган ээси биринчи коё бергенде эле алып берди. Мурдагысында 
деле саал эрте болгондо аны кутултмак эмес. Ажалынын анык 
келгенин туйган калтар жан айбатын жасап, бїркїт ач тырмагын 
саларда артына чапчаў кайрылып эки бутуна тура калып ырыл-
дай тиш салса болобу! Бирок кыраан шамдагайлык кылып андан 
озуна тумшуктан кабыштыра кармоого їлгїрдї...

Дагы бир жолу...
Жан-жаныбарлар тїгєл ачыгып калчу эрте жаз эле. Албетте, 

алгырлардан башкалары. Алар кїнїгє аўга чыгып, олжосунун 
ысык этине кана тоюнуп жатса кайдан ачыгышсын. 

Буйлаш бїркїтїн кампасындагы тууруна кондуруп коюп, ка-
димкисиндей багып жаткан. Кышы бою жаўы эттен єксїткєн 
жок. Тїрдєп берди. Антпесе табын бузуп алмак да. Айрыкча кы-
раандарды бапестеп багып, сыйда мамиле жасабаса алар бат эле 
эле їрпєйїп, каруусунан да, табынан да кайта тїшєт. Оюндагы-
сын орундап туруу керек. Алтургай мыкты мїнїшкєр алгыры-
нын каалаганын алдын алып багат.

Бир кїнї тїш оой Буйлаш келип адатынча кыраанынын то-
могосун алып, али жылуусу кайта элек бир кесим этти кармат-
ты. Маалы келип, тамак кїтїп жаткан бїркїт єткїр тырмак-
тары тарбайган карылуу колдору менен этти чеўгелдей алып, 
уучуна ыўтайлап алмак болуп копшолду эле, эти капыстан жер-
ге тїшїп кетти. 

– Эк, ата-а, болор-болбос кыштан жїдєп, табыўдан кайтып 
калган белемсиў, жаман арам! – деп, негедир кыраанын башта-
гысындай эркелетип, кастарлабай, билегинин сырты менен моюн 
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талаштыра кагып жиберди! Мындайды эзели кїтпєгєн бїркїт 
теў салмагын жогото канатын жая калдактап, кыска байланган 
туурунан аз жерден кулап кете жаздады. Анда эле каруусунун 
булчуўдары чоюлуп, кыйлага забын тартып калмак. Эзели ээси-
нен кагуу жеп кєрбєгєн бїркїттїн ызасы башына тээп, єзїнє єзї 
ээ боло албай канаттарын калдаўдата кїїлєп-кїїлєп алды да ээ-
син ийин талаштыра удаама-удаа чаап жиберди! Буйлаш камгак-
тай ыргып, капталдай жыгылды. Мындай айбатты тїк кїтпєгєн 
ал, бїркїттїн канат кагуусунан чаўы сапырылып чыккан кам-
панын босого туштагы бурчунан ызырына сєгїнїп, бозала чаў 
болуп тура калды да, колуна кокус уруна тїшкєн тєє тикенден 
жасалып, короо шыпырчу жаман шыпыргы менен бїркїттї жон 
талаштыра уруп калды. 

– Э-энеўди!... Кантет?! Акмак го! Ээсине кол салып жинди бол-
гонбу? Кутурган экенсиў!..– деп бакылдап, шыпыргысын ыргы-
тып жиберди да калдактай чыгып кетти. Каалга артынан катуу 
жабылганда ачытылган ашаткыдай жагымсыз, чоочун жыт бур 
этти. Бу неси? Эми эмне кылар экен?

Ызасы кыйлага тарабаган бїркїт туурунда улам копшолуп, 
улага тарапты жалт-жалт карап ээсин коога тарта кїткєнї менен 
ал кайрылып келген жок... 

Мезгил кєчї тынбай уланып, жай да келди. Мїнїшкєр менен 
бїркїт эзели ортолорунда эч нерсе болбогондой сыр беришкен 
жок. Рас, баягы, бири-бирин ызалаган капсалаўдуу кїндїн эрте-
си таў заарда эле Буйлаш кампага баш багып:

– Кечирип кой, кырааным, мени. Бозого чоў тоюп алган ок-
шобоймунбу карыганда, Кудай уруп... Эрлердин ортосунда мын-
дай майда-барат боло берет. Элдешелик. Кек сактаба. Мен сени 
кандай сыйлаарымды билесиў...– деп сїйлєнїп, бїркїтїнїн мо-
юнун эркелете сылай тарап, томогосун алып, кєзїнє кїнєєлїї 
тике караган. Ээсин аяп, анын сунган сулп этин суз жеп, бїркїт 
сыр берген эмес. Бирок ачуу ызасы ичинде калган эле...

Кєпкє дейре канат кїїлєп оболой учпай, бїкшїгєн кампада 
камыгып калган бїркїттєрї бир черден чыгып алсын дегенби, 
кїндєрдїн биринде бостерилик чоў мїнїшкєр, айтылуу комузчу 
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досу Чалагыз менен Буйлаш аттарын жеўил токуп, заўкая кєк 
челген тоону беттей чыгышты. 

Бїркїтчїлєр кєп деле жїрїшкєн жок, демейкидей айгайлап 
сїрєєнгє алып, артынан атын камчылап бїркїттєрїн мурдатан ак-
малап жїргєн аўына деле салышпады. Тоо этектей келгенде ылдый-
да мемиреп, чалкый жаткан Ысык-Кєлдї беттете Чалагыз аксакал 
бїркїтїн кое берди. Ээсинин мерчеген аўы жок, таза абага єпкєсїн 
тазалап, канатына кубат алып алсын деген ой менен кое бергенин 
туйган бїркїт канаттарын калдактата тємєнтєн урган желди беттей 
кїїлєп, тээ бийикке кєтєрїлїп, эки ирет айлана учуп алды да денеси 
жибип, каны суюлганына маашырлана кайрадан мїнїшкєрїнїн ко-
луна келип конду. Анан Буйлаш кыраанынын томогосун алып, абага 
серпти. Кампада кыйла олтуруп канаты талып, каны уюй баштаган 
кыраан жаўкы бїркїттєй жайыла учуп, черин кандырбастан кєп 
деле алыстабай кайрадан ээсин беттей шектїї бурулду. Кыраакы 
мїнїшкєр Чалагыз бир шойкомдун болорун боолголой коюп:

– Ой, Буйлаш, бол, жашын! Мунуўду таарынтып койгонсуў 
го, ызаланып калган тура! – деп, айгайлап жиберди. Болбоду, 
Буйлаш єткєндєгї кїчтїї бозонун кїїсї менен кыраанын таа-
рынтып койгонун дароо эстеп, аттан шыпырыла тїшїп жакынкы 
казанбак таштардын арасына жашынганга їч-тєрт кадам жет-
кирбей, жедеп саресеп болуп бїткєн бїркїтї артынан шуулдай 
жете келип, далысынан баса жыгылды! Буйлаш жер сїзє жыгыл-
ды! Кыў этпеди. Анысы єз айыбын сезгени эле. Тек, бїркїтї ке-
гин кантип, канчалык алаар экен деп гана бушайман тартып бїк-
тєлє жатты. Эгерим, чеўгелин катуу кысып эле койсо жонундагы 
чепкени анын ачуу, шамшардай курч тырмактарына такоол боло 
алмак эмес, шибегедей кєзємєк. Антпеди, кырааны. Канчалык 
катуу намыстанып, кектесе да ачуусун єз кезинде баса алды, эми 
дагы ызама тийе турган болсоў моминтип эле оўой єчїмдї алып 
коемун дегендей сыр кылып койгондой. Кємкєрєсїнєн тїшїп, 
деги бети-кєзїм аман калгыдай эле деп чепкенинин жакасы менен 
бетин чулгай калганга їлгїргєн Буйлаштын алдында жатканы-
на маашырлана учкундуу кєздєрї менен бир шукшурула карап 
алды да, моокусу кангансып «клак!» этип, канат сермеп жакынкы 
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ташка калдактай барып конду. Чын эле чоў балээден кутулдумбу 
деп ишеўкиребей, жону бїркїттїн оор жїгїнєн арылганын даана 
сезип турса да ал, амалданып, кєзїмдї оюп албагай эле дегенсип, 
тумчуланган чепкенинин жакасынан акырын шыкаалады. 

–  Ой, жамансары, тур! Аман калдыў! Охо-ой! Оўой кутулба-
дыўбы.– деп бакылдаган Чалагыз курбусу жете келгенде санаасы 
тына тїшїп, Буйлаш ордунан онтолой тура келди. Анын кызыл-
жаян бетин кєрє сала:

–  Ой, кокуй! Бу жырткыч кылгылыгын кылган тура! Деги, 
кєзїў аманбы?! – деп, Чалагыз чырылдап жиберди. Жарыгы-
нын булагы соо экен. Ысык кан жошолоп турса да кєзї кєрїп 
турганын сезе коюп, Буйлаш шїгїрчїлїк кылып, кубанып алды. 
Бетинин шылына тїшкєнї кеп эмес, жаагы тырыйса да жарык 
дїйнєнї кєрє алат! Ийме канжардай курч текєєрї чалып кет-
се керек, жаагы кулагынын учунан чыкыйына дейре шылына 
тїшкєн экен, териси алжайып, кызыл кан шорголоп турса да, 
калтыраган манжалары менен жаагын сыйпалап кєрїп:

– Їх! Кексе кегин алды! – деп, кїўкїлдєдї.
Чынында эле ээсинин канына забын кылууну кыраан ойлогон да 

эмес, тек кыр кєрсєтїп коеюн деген. Сол чеўгели менен далысынан 
чапчып, оўу менен кежигеден чепкенин тутамдайын дегенде ээси 
кїтпєгєн жерден башын чулгуй, кєкїрєгїнє жїз катып жибергенде 
четки салаасы жаза тайып кетпедиби, кашайып. Дагы жакшы, ээси-
нин кєзїн кашайтып алса эмне болмок. Курбусунун тердикти жыра 
тартып булайган кебезинен їзїп ала коюп ширеўкеге кїйгїзїп, 
кєк тїтїнї басыла электе Буйлаштын жаратына басып жатканын 
кєрїп, бїркїт кїнєєлїїдєй башын жерге сала копшолуп алды.

Ошо менен кек бїттї. Ызасы таркап, деми басылды. Кай-
рылып ээсине кыраан айбат кылган жок. Жаагындагы алакан 
отундай тырыкты кєргєн сайын гана ичинен єкїнїп ала турган. 
Буйлашка да чоў сабак болду. Мурдатан канчалык уккан менен, 
бїркїттїн мындай єч алаарын, кекселигин єз башынан єткєрїп 
кєргєн эмес эле. Биринчи да, акыркысы да ошол болду.

Ошондон дагы їч жылдай ээсине кол салгандан да кайтпаган 
эр жїрєктїї накта кыраан делип, аймактагы эў атактуу бїркїтїн 
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бапестей багып, кєпчїлїк кєзїнє сыймыктанып жїргєн соў, бир 
жолку жазда негедир аны айыл четине чейин жєє алып чыкты 
да томогосун шыпырып, жоон билегин кыса байланган кайыш 
боосун чечип:

– Эми сени затыўа жараша тєтєн сыйлап, бага албай калдым, 
заман аўтарасынан тїшїп калбадыбы, жаўы эт бергенге жара-
бай... єз оозубузга таба албай калбадыкпы, эми мага таарынба, 
кырааным, сени кордобоюн, тїбєлїккє сага ыраазымын, бир жолу 
да намысымды сындырбадыў, бийик башымды жер караткан жок-
суў, алтургай кол салганыўан да атагым артты, эми єз жашооўду 
кыл, артым туман, убалыўа калбайын, кайыр кош!. – деп тумшу-
гунан жана бир єєп алды да каканактап жаш толо тїшкєн кєздєрї 
менен адаттан тыш бїркїттїн кєздєрїнє сугула карады. Экєєнїн 
кєздєрї чагылыша тїштї! Ызаат-сый, ыраазычылык экєєндє теў 
мелт-калт толуп турду! Санаасы тына тїшкєн адам башынан аяр 
сылап алды да бїркїттї боштукка серпип жиберди. Кетти! Канат-
тары калдактап, чексиз эркиндиктен башы айлана тїштї да адат 
менен алдыга канат кїїлєй берди. Азаттык! Эми акыры-тїбї жок 
асман толук аныкы. Каалаганындай жашайт. Ошол эркиндикти, 
бакытты акыры берген ээси! Эрки жетти.

Бїркїт тоо беттей канат кїїлєп, тээ, чекиттей кєрїўгїчє 
кєтєрїлїп, бирок не кылаарын, канатын кай тарапка бурарын 
билбей калды. Уясы тараптан эч ким учуп чыкпай калганына 
кєп болгон. Аўгырап ээн, кам кєрєрї жок каралбай чачылып, 
кунарсыз калган аны кєргїсї келбеди. Анїстїнє, канткен менен 
ээси экєє эриш-аркак, жашоонун кызыктуу бир мерчемин бир-
ге жашашпадыбы. Эми кантет? Тємєндє, жашыл ыраў бетинде 
кара чекиттей жападан жалгыз калган ээсичи? Эмине кїн кєрєр 
экен? Сумсайып кала берди... Чын эле экєє эми кайрымсыз кай-
ра кєрїшкїс болуп айрылыштыбы? Неге? Кантип? Бїркїт арты-
на кайрылды. Тээ, тємєндє кєл жээктей созула карайган бактуу 
айыл га, анын четинде, ээн талаанын этегинде колун серепчилей 
асманга тигилгин ээсин кєрдї да тєбєсїнєн эки ирет айлана 
учуп, ачуу шаўшып-шаўшып алды да кайраттуу тоо беттеди. Ба-
арыбир эркиндик таттуу! Арбаганы арбаган...
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– Айланайын пирим, кырааным, кайрылып коштоштуўбу? 
Мени кыйып кете алган жоксуўбу? Ыраазымын сага. Эки дїй-
нєдє сени унутпасмын. Эми эркин жаша, Кудайым амир кылган 
єз тагдырыўды кеч. Кайыр кош!.. – деп жашый кїбїрєнгєн ээси 
чекиттей карайып барып, кєздєн учту. Бїттї. Ошол бойдон экєє 
кайрылып кєрїшкєн жок. Ээсинин бїркїттї эмнеге учуруп жи-
бергенинин сыры жыл айланбай эле белгилїї болду. Кыштын 
кыраан чилдесинде кєзї єтїп кетти. Ал, пенде ичээр суусунун 
бїтїп калганын алдынала сезсе керек. Ал жамандыкты бїркїт-
тїн да жїрєгї сезди. Айылы гана эмес, бїтїндєй аймакка ата-
гы чыккан бїркїтчїнї кєрїстєнгє кєтєрїп келип, кєргє берип 
жатканда гана асманда ачуу шаўшып, айлана учкан кыраанды 
кєпчїлїк кєрє койду!

– Ой! Буйлаштын бїркїтї келди!
– Кана?!
– Тигине, асманды кара.
– А-а, ал, баягы теке алган кырааны тура!
– Кыдыкка да кол салган!..
– Алтургай, Буйлаштын єзїнє да...
– Ооба! 
– Чын...
– Тобо! Ээсин билген экен...
– Ушундай да жанбиргелик болот тура! 
– Астапырылла!.. – дешип, кєк тиктей дуулдап алышты. Ал, 

чынында эле кыраандын ээсине жасаган акыркы зыйнаты эле. 
Мына, эми ошол кыраан минтип, каруусунан кайтып, кары-

лыкка моюн сунуп олтурат. Калдайган канаты асманды албуут 
жирей, єзїнєн он-жїз эсе оор текени кєтєрмєк тїгїл, абанын 
агымына туруштук бере албай кайрылып, ээсин кєтєрє алгыс 
алсыз абалга тїшїп калды. Азаттыгын алгандан эки жыл єтїп 
тапкан экинчи тїгєйї да торго тїшїп кеткен. Анын кєргєн кїнї 
эмне болду экен? Кандай тагдырга тушукту? Ээси кандай чык-
ты? Белгисиз калды. Кайрылып келген жок. Адам пендеси ар кай 
амалы менен єзїнє байлап алат тура! Тирїї болсо болгону. Єз-
гєчє жаркын жан эле...



296 Айдарбек САРМАНБЕТОВ

Карт бїркїттїн ойлору удургуй учуп, тоо жаўырта армандуу 
дагы бир шаўшып алды. Экєєнїн табышканычы! Кантип унут-
сун. Эки бирдей мыктынын асман чеги канатташ болчу. Алы-
стан кыйла байкоос салып жїрїштї. Билишпесе да бири-бирин 
сыйлады. Акыры, буйрук экен, єп-чаптуу жаздын бир кїнїндє 
экєєнїн кєзї бир суурга тїшїп, удаа шукшурулуп калбаспы. Ал, 
семиз суур чегара ортосунда эле. Кыраан алгач жеткен менен ти-
гинин ургаачы экенин байкай коюп, урмат кєрсєтє жол бошотуп 
асманга кайый берди. Тигил да билди, эркектин урматын. Ичи-
нен ыраазы боло аўды илип кетти. Анан, кийинки кїндєрї экєє 
улам барган сайын асманды айлана учуп, жакындай беришти. 
Бири-бирине тартылышты. Акыры, бир уяга кошулушту. Жылы-
га экиден балапан табышып, бирден учуруп турушту. Табигат-
тын улуу мыйзамы экен, алсызын кїчтїї балапаны уясынан ку-
латып салмагы. Кїчтїїлєрдїн тукум улантмагы акыйкат тура. 
Чабалдан чабал тукум калып, аталардын атын булгагыча жогу 
жакшы экен го!

Эми ошол, бир да балапаны атасын эстебеди. Келишкен жок. 
Канчалык оор болгон менен ал да мыйзамченем тура. Ар кимдин 
тагдыры ар башка, ачакей... Єз кїнїн кєрїп, торго чалынышпа-
са, кырсыктап, эрте єлїмгє кабылышпаса болгону. Аман болуш-
сун! Ата-энеге ошол бакыт. Атанын уясын басаар бирєє чыгар... 

Асман ачык, кєпкєк, кєз мелжийт. Жайдын саратаны. Жого-
рудагы мєўгїдєн салкын илеп келип, жакадагы ысыктын аптабы 
жетпейт. Бїркїттїн єзєгї карарды. Учайын, аўга чыгайын дейт, 
канатынын каруусуна ишенбейт. Кайрылып келе албачудай. 
Ит-кушка жем болгуча... Анїстїнє, коўшу жаш бїркїт эртелеп 
эле анын асманын ээлей учуп калды. Маскаралап, майып кылып 
коюусу мїмкїн. Жок! Намысты таза, бийик тутуу керек... 

Єткєндє, каруу-кубаты кеткен чеўгелинен али жаны чыга 
элек, чабалактап туйлаган карт коенун чеўгелинде кєтєрїп, уя-
сына араў жеткен ошол кїнї жолдо кара терге тїшїп, нечен ирет 
«урдум, ушундай кара курсак кєр оокатка!» деп, келе жатып не-
чен жолу коенду таштай салып кете бергиси да келген. Бирок, 
кара курсагын да кыя алган эмес. Ансыз азаптуу ачкадан єлмєк. 
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Эми ошол, бир жумага узарган жашоого да кайыл болуп турду. 
Качанкыга чейин ушинтип, кєр оокат кєрмєк. Же тїбєлїктїї, 
єлбєс болсо бир жєн. Акыры ажалга баш ийбей койбойт. Анда 
неге азаптанып, жашоонун болор болбос учугуна жандими тыр-
мышат? Уясынан учуп чыга албай, мусапырга айланып, жаткан 
жеринде заўдап, бок-жинге аралашып калгандан кєрє татыктуу 
єлїї керек. Намысын алдырбай, єлгєндє да башты бийик тутуп 
єлїї эрдик. Накта кыраандар гана ошентет. Тирїїлїк канчалык 
кымбат болбосун, ажал улук, акыры албай койбойт. Эскилер ке-
тип, жаштарга єз маалында орун бошотуу, жаўылардын жашоо-
ну улап туруусу акыйкат. Ошондо гана жашоо алгалайт. Бирок, 
тирїїлєр татыктуу єлїмї менен ажалды жеўе алат! Демек...

Бїркїт ой-санаадан эсин жыйганда каш карайып калган. Ас-
ман тиреп заўкайган тоолор ого бетер сїрдїї калдайып, арттан 
кїп эттире ылаажысыз басып калчудай демитет. Кечки муздак 
сыдырым жел чыйрыктыра баштады. Кыраан тєшїн кере ком-
донуп, тємєндє кїўїрт айнектей жылтырап жаткан кєлдї, анын 
артындагы тескейдин ак мєўгїлїї кєзгє сїйкїм мунарыктаган 
тоолорун, тєбєсїндєгї уч-кыйырсыз коюу асманды куштарла-
на не бир кусалуу чарпый карап алды да, канаттарын калдаўда-
та кїїлєп-кїїлєп, капчыгайды жаўырта ачуу шаўшып, жерге 
боюн таштап жиберди! «Кош, кымбат тирїїлїк! Жарык жашоо 
тїбєлїккє кайыр кош!!!»

Кезинде кыйырсыз асмандын падышасы болгон бїркїттїн 
їмїттїї жайылган канаттары кїїгє келе албай артка кайрылып, 
урган таштай тємєн кулай берди. Кыраан, тик аска ылдый ажа-
лына бет алып баратып, алдыдагы урчук ташты мелжей бой 
тїздєдї... Кыраан – дайыма кыраан!
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ЖАЗА
ЖЕ АЗАПТУУ АШЫГЛЫКТЫН ЭЗЕЛКИ ЫРЫ

     

Таштак, сейрек бадалдардан башка кєк єспєгєн бозоргон 
кууш, булуў-буйткалуу капчыгай. Анын тїбїн жыландай соёлоп, 
шашып, таштан ташка урунуп, шылдырай аккан кєк кашка єзєн-
дїн кашындагы жай оргуган мєлтїр булакты тегеректеп єскєн 
топ дарактуу мазар. Качаўкы, куурап калган карт дарактары 
каг жайып, туш келди кулап жатат, жаш, сары тал, кызыл четин-
дери мол. Алардын дээрлик бардыгында єўї оўгон їзїк бєздєр 
айдарым желге желпилдеп, жандуудан жалгыз калышкандай. 
Кыбыр эткен бєлєк кыймыл жок.

Мазардын дал ортосундагы  чєккєн тєєдєй єчєйгєн кєк 
таштын алдынан жан кейите алсыз онтогон бир пенденин їнї 
улам угулуп жатты. Кечээтен бери онтолойт, бїгїн кїн куптан 
болду. Жума айланса да бул ээн жерден анын кетейин, эл арасы-
на эптеп кошулайын деген ниети билинбеген бу, куу сакал арык 
чалдын. Жаўы келгенинде кыбырап, очок тїтєтїп, булактын 
карандай суусуна талкан чалып ичимиш этип жїрдї эле, їч кїн 
болду, таш алдындагы коўулдан чыкпай, кєлєкєнї пааналап, 
таш жазданып  жатканы жаткан. Эмне, жаназыгы тїгєнгєнбї бу 
шордуунун, же... Ага караан, жєлєк болор кыбыр эткен жан да 
жок жанында. Бу, жакынкы конуштагы адам аттуулар эки кїндїк 
катуу ат жїрїш менен жол арытып араў келчї мазарды башпаа-
нек кылган бу, деги ким? Бу, атамзамандан берки карт мазарды 
пааналап жїрчї кєк тїрк дербиш чалдын кєзї єткєнїнє кєп 
болгон. Андан бери мазар да, андагы жер кепе да аўгырап бош 
болчу. Таш дубалдап, їстї камыш менен жабылган тєрт тарабы 
эки кезден, киши боюлук кепе да небак урап, чириген устундары, 
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саргайган камыштары чачылып жатат.  Кїз болсо келип калды, 
тїнкїсїн суук. Капчыгай эмеспи, кїн деле жарытып узак тий-
бей, кїндїзї деле жылытып жарытпайт. Бу чалдын жок дегенде 
эски кепени оўдоп-тїздєп алайын деген дарамет-деми деле бай-
калган жок. Демек, бу жерди кыштоого анын ойу да жок. Анын 
жашоодон кечип, ушул жерде єлєйїн дегени го. Андай арман, 
сырын ким билмек бул тегеректе. Атайылап эле суудан башка 
оозуна наар албай, ажалын шаштырып жаткансыйт ал шордуу. 
Неге? Башына анчалык кандай каран тїн тїштї экен? Баарыдан 
да моюнуна асып алган эски, кырк жамаачылуу куржуну сырдуу. 
Басса бултактап, эўкейсе кошо жерге салаўдап  жолтоо болуп, 
канчалык тажатып бїткєн менен томпойгон анысын эч чечпейт 
экен6. Анткени, анда тун баласынын башы бар!.. 

О, арман! Жазымышыўа жазып койсо ачуу тагдырыўды кан-
чалык зар какшап, армандуу  моюндагандан бєлєккє чараў жок 
тура, пендем! Болгондо да єзїўдїн кїнєєў їчїн эмес, єз кан-жа-
ныўдан жаралган жанбирге жаш балаўдын билип-билбей жаса-
ган жаўылыштыгынын жазасынан улам шылый чабылган ал-
мадай башын моюнуўа артып жїрїїдєн да ашкан азап, оор жїк 
барбы, атага?! Элинин буюрган катуу жазасы ошо болсо айласы 
канча?! Калган балдарыў, кийинки тукумдарыў, алардын аман-
дыгы, эли алдында жїзїнїн жарыктыгы їчїн ал жазага да кайыл 
болуп, кєтєрєт турбайсыўбы амалсыз...

Бу, байкуш мусапырдын улуу баласы Урум башынан эле шок 
чыккан. Эрте торолуп, башка курбуларынан огеле тыў, зирек, 
ашкере жылдыздуу да эмес беле. Улуулар менен тез эле ыма-
лашып, алар да анын угуттуу акылгєйлїгїнє, шаптай єткїрлї-
гїнє карап катарына эрте кошуп, онго келгенине карабай ордо 
аттырып, азоолорго мингизип, єзї жамактап алган ырларын эр-
мектей ырдатып, он бешке жете элегинде жылкы тиймейге кошо 
алып... «бала баатырыбыз» дешип мактап-жактап, єз балдары-
на їлгї кылып... акыры-тїбї ушул болду... жыйырмага жетпей 
башы кыя чабылып, атасынын моюнуна илинди! Элдин ынатып, 
туудай кєкєлєткєнї да, каккан казыктай жерге жикире жекте-
гени да каш менен кабактын ортосундай эле экен го. Айкєлдїгї 
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менен ажалдуу каарын эриш-аркак алып жїрєт тура. Мурда-
гы мыктылыгыўды бир заматта эсинен чыгарып, билип-бил-
бей адашканыўда а-буга келтирбей бир шилтем менен баарын 
кыйып жиберет турбайбы. Кыргыздын кыйындыгыбы, же кый-
дылыгыбы, ким билсин, элдин элдигин сактоо їчїн ушундай 
мерес кырстык керек окшобойбу. Мындай катуу тартип болбо-
со кара калктын четинен бытырап, чилдей тарап кетїїсї бир  
заматта экендигин ааламдагы алтымыш элди чапкан Адылхан-
дын хандыгынан, андан нары, эзелтеден бу дїйнєнїн уюткусу-
буз деп келген кїн тукуму менен узун элдин жылан соргондой 
жер їстїнєн жок болуусу, кечээги эле, учу-кыйырсыз талаага 
кумурскадай  батпаган кыргыздын бир канаты болгон кыпчак-
тардын таруудай чачырап жок кеткенинен даана кєрїнбєдїбї. 
Элдин каада-салты журт заў-закїнїнїн уюткусу болуусу, атур-
гай андан да бийик туруусу керек экен го. Антпесе эки эссиздин 
айынан тууган-урук чабышып, элдин биримдиги четинен кети-
лип, кемип отуруп, тїбїн суу жеген жардай бир мезгилде урап 
тїшєт турбайбы. Андай элдин шору! Ата салтынан айрылдыў-
бы, жер бетинен жоголдуў! Ал – ар бир пендесине ыйык, улуу-
кичїїлєр туусундай тутунуп турбаса адамдыгынан айрылып, 
акырында улут  жоголуп, жер бетинен ыў-жыўсыз куруп кетери 
карт тарыхта арбын айтылып келет. Бабалар салтын кєз каре-
гиндей, єз жїрєгїндєй ыйык сактай алган улут гана заман кууп, 
тукум улап жашап кете алат тура. Элдин каада-салты – дєєлєт, 
келечегинин ачкычы  экен го!

... Кєпчїлїк кєзїнє эрте кєрїнїп, оозуна эрте алынган Урум 
да жаштык кылды, пенделик кылды. Єз кара башынын арбайы-
на алдырып, билип туруп эле салтты бузду. Бу махабат дегениў 
акылыўдан айнытып, кєєдєнїўдї да, кєзїўдї да кєр кылып коёт 
турбайбы! Анын улуулугу да ошондо белем, чиркин! 

Кичи токолунан уулдуу болгонунун урматына Ажо узун эл-
дин учуна, кыйла элдин кыйырына дегидей чоў той берди. Алыс-
жакын хандар, элчилер, даўазалуу баатырлар, атагы алыска 
таркаган олуялар менен акындар... той кызыгына куштар кара-
пайым эл мол келишти. Кудай бетин кєрсєтпєсїн! Жїздєгєн бо-
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зїйлєр тигилип, кєк жайыкты айланта курчаган бєксєнїн бети 
кара чымындай каптаган кишилерге толуп чыкты. 

Четтеги, токолдун бозїйїндє кадырлуу катын-калачтар чогу-
луп, ажонун каадалуу байбичеси кыбыраган кызыл эт наристени 
тырбалаўдата сол колуна алып, оў колуна арча тїтєтїп, оўдон 
солго арчаны бешиктин їстїнєн тегеретти:

– Алас, алас,
Ар балээден калас!
Ата– бабаўдын арбактары колдосун.
Башыўа бак берсин,
Суудай узун ємїр берсин,
Ата-бабаларыўдын улуу жолун жолдогон,
Учукту улаган,
Кастардан калкалаган – 
Элиўдин эр жигити болгун...– 

деп тынбай божурап, баланы ак орончуга аяр жаткырып, жети-
не албай  арча бешикке бєлєп жатты. Байбиче баарыга – баш: 
элге да, токолдорго, алардын балдарына да байбиче, камбыл, 
кїйїмдїї. Элдин салты эзелтен ошондой. Катын-калач ак элечек 
ал байбичеге кошулуп жаўы кєз балакайды ак ниеттен жабыла 
алкап жатышты. Бешик той шааниси ошентип єз салтанаты, єз 
каадасы менен бапырап єтїп жатты...  

Ошол тойдо Ажонун он їчкє келип, суудай суйсала басып, 
єўї айдай, кєздєрї карагаттай, кылыктана караса карегинен 
жылдыздар чачыраган Урбї аттуу кєрєр кєз кызы курбула-
ры менен жаштардын сармерден оюнуна  келип, кошулуп ка-
лат. Арыкчырай, кымча бел канбикенин оў ууртундагы жылан 
кєзїндєй кара калы Жараткандын ага ыроологон ашкере су-
луулугунун мєєрї сымал, ажарын оготєтєн ачып, кумар чача 
єзїнє арбайт. Ушундай да сулуулук болорбу! Урум їр сымал 
Їрбїнї кєрєр замат акылынан адашкыча арзытып калды. Жан-
дїйнєсїн чагылган чарпып, єзїн да, єлєрїн да унутту. Тєтєн, 
жанындагы курбусуна жїз бурумуш эте саал эўкейип, шум-
кардай сымбаты да, шартылдаган чечендиги да єзгєчєлєнгєн 
Урумга бийкеч жалжылдаган кєздєрї менен кеп такыясынын 
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четинен ыната кєз чаргытып єткєндє боз уландын алдынан 
жер кєчїп, эс-акылынан айрылды! Андайда акын акыл теге-
ретип турмакпы, ошол эле жерден: кыздын кєздєрїн тирїїлїк 
чачкан ысык кїнгє, кубакай муўдуу жїзїн тїнкї асманда жар-
кыган Айга теўеп, Їрбїнї жанда жок периштеби, же їр кызыбы 
деп таўдайынан тамшанып, бир туруп кулпурган гїлгє, эзели 
сымбатынан кайтпас ак кайыўга салыштыра шаўкылдап ыр-
дап сала берди. Антпесе эмнеси акын! Мурда анын жазда кир-
ген албуут дайрадай мынчалык алакачма тєкмєлїгї, єлїмдї да 
кєзгє илгис курчтугу анчейин байкалган эмес эле. Ашыктык – 
акынга тоодой жїрєк берип, булбулдай тил бїтїрїп, торгойдой 
оболотуп коёт окшобойбу.

Кєзїўдє Кїндїн отубу сулуу?
Кєрїнєт Айдын шоокуму сулуу.

Суйсала бассаў суу сымал пери,
Суктанбай кантип турамын пери.

Їркєрдєн тїшкєн їрсїўбї бийкеч
Їмїтїм актаар сенсиўби бийкеч,– 

деп узакка созуп келип: 
Баркыўды атаў билерби селки,
Бакабаш эрге бербейби селки?

Атыўа затыў жарашып жаным
Акындын жары болсоўчу жаным...

Урум таўкы булбулдай таўшып, торгойдой безеп ырдап жат-
ты. Дегеле басылчыдай эмес. Жандїйнєсї жалбырттап, аруулук-
ка алдырып, самаган чын ашыгын айныбай тапканына єзїнє єзї 
батпай эргип турду. Кызыл-тазыл ажайып кийинип, мончок-се-
дептери єздєрїнїн наз їнїндєй жылаажын арбоого алып, шыў-
гырлаган кыз-келиндер кылыктана улам жалт карап, жоро-жол-
доштору жер жара сїрєєнгє алып турганда ырдабас акын, чыдай 
турган Урум барбы?! Андан да Їрбї кыздын таамай аткан жебе-
дей кєз кыйыгынан улам кїлє, ыната карашы жїрєгїн биротоло 
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жаралап салды! Боз уландын акындыгы тосмосун бузган тоо суу-
сундай удургуду да, кетти... о, жалындуу жаштык!

Капырай, бу «теў – теўи менен...» деген аталардын накылын 
такыр эле унутуп калганбы? Бу неси? Чор тамандын уулунун 
минтип эзели теў келгис Ажонун кєрєр кєзїнє кєпчїлїк алдын-
да сук артып, апсисин агытып, арзуусун ачык айтып туруусу чен-
де жок осолдук эмеспи! Анысы улук Ажону дос-душмандары ме-
нен букаралары алдында кєз кєрїнєє элес албай, ыйык башынан 
аттагандай эле жолдо жок жосун болучу. Акындын жалын жїрєк 
эрдиги да эле! Ашыктыктын айынан кєзї байланып, акыл-эси-
не Їрбїсїнєн, анын арбалуу кєзїнєн бєлєк эч нерсе кирбей, єз 
атын да унуткан жаш акын ал арзытканы Ажонун жалгыз кєз 
кызы экенин кайдан билмек, катыгїн! Анын бу арзуу ырын обо-
чодо олтурушкан Ажо да, кашында уй мїйїз тартып олтурушкан 
айланасындагылары да акын баланын атайын жасаган аскиясы 
деп билишти. Эми болору болуп калды, аттиў. Акыл калчаган 
улуулар тїгїл, от тегеректей отуруп, їлпєт кызыгына батышкан  
жаштар да эми эмине болучу деп кооптуу элтейишти. Урумдун 
єлїмдї да элес алып койбой чындап єзїнє ашык болгонун туй-
ган кыздын да жїрєгї болк этип, ичтейинен ынатканы менен эл 
кєзїнє чыдап тура албай уялып, кыз каадасын кыла ордунан кы-
лак эте тура жєнєдї. Оў-солундагы жеўе, курбусу артынан кошо 
кетти. Сармерден бузулду. 

Балакатынан эле кыздын башын байлап койгон болочок кїй-
єє бала мындай маскарага чыдай албай жулуна кылыч суурду. 
Намысынан єрттєнгєн андан да акыл качкан болучу. Кызыл 
кымкап кийип, текеберленген анын Ажонун оў канатында ол-
турган увазирдин туну экенин баары билчї. Андай мыкчыгердин 
жары анан ким болмок, Ажонун ай кызынан бєлєк. Аталары-
нын бел куда болгондугу эл арасында небактан аўыз болуп ай-
тылып келет. Ошондо гана Урум опаасыз жосун жасап алганын 
туя салды. Туйган менен эми айласы канча, болору болуп, боёо-
су канган соў. Анан калса Урум балакатынан эле кайра артка 
кайтчулардан, айткан сєзїн артына алчулардан эмес эле. Намы-
сы жалындай жанды. Антип акыйкатты ачык айта албаса анын 
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акындыгы, адамдыгы кайсы?! Жигиттиги канча! Комузунан 
башка куралы жок Урум ошенткен менен жеўил баа кїйєє бала-
нын кїйпєктєгєн акыл тайкылыгын, ашыктыктын ак кадырын 
билбес алакєєдєктїгїн, андай єзїмчїлдїгї менен арзытканын 
ак дилинен кадырлай албастыгын саймедиреп, кайран кыздын 
жалын жїрєгї бу жалганда тирїїлєй єлїп, єксїп єтєєрїн безеп 
шаўкылдай берди. 

Ашыктык баркын сїйгєндєр билер,
Жїрєксїз пенде каяктан билер.

Акылдын баркын акылман билер.
Акмактар аны каяктан билер.

Ак таўдын баркын булбулдар билер,
Каргалар аны каяктан билер.

Асмандан баркын учкандар билер,
Кєрсокур аны каяктан билер...

Кєпчїлїктїн кєєнї акындын акылгєй сєздєрїн жандилинен 
ынатып турду. Анын ак таўдай акындыгын, курч жїрєгї менен 
андан єткїрлїгї кем калбаган сєздєрїн, їч кылдуу комуздун ал-
барс кылычтан кыйла зор кїчїн дагы бир мертебе суктана баа-
лап олтурушту. Бу, эзелтен келаткан элдик жосун. Кїйєє бала-
ны туш-тушунан жаалап тынчытып, тез эле ийине келтиришти,  
акынды тыюуга эч кимисинин оозу барып, батынган жок.  Сєздїн 
касиети, кубат-кїчї ченде жок белем! Ага каршы, тете келер ку-
рал жок окшобойбу.

Бир гана Ажо кечире албады. Каяктагы бир томаяктын алыс-
жакын дос-душмандардын, миў сан бурадарларынын кєзїнчє 
башынан аттап, болочок куда-сєєктєрїнїн алдында намысын 
сындырганын кантип кечирмек! Оозунан эне сїтї кете элек обу-
жок бир бала ай чапчыган ажосун кєзгє илбей, небактан сєйкє 
салынып, мына-мына кайын-журтуна узайт деп турган кызына 
кадырыў атаў билерби, же бакабаш бирєєгє береби, биле алба-
са колума кончу шумкар болуп, аздектеп-сыйлап алайын,  деп эл 
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кєзїнчє канкакшап жатса ажолугу кайсы?! Шерменде болбоду-
бу! Эми укум-тукумуна чейин кепке кемтик, сєзгє сєлтїк болду! 
Єлбєгєн тєрт шыйрагы калбадыбы!

Ажонун намысы шакардай кайнап, каны башына тепти. Ча-
начтай чыўалып, жарыла жаздап туттукту. Ошентсе да кєпчїлїк 
алдында акындын оозун басып, чымындай жанын чыгарып 
коюу га батынбады. Атпай элдин ал тарапта экени ачык кєрїнїп 
турбайбы. Эзелтеден ошондой. Акынына жан тартканы тарткан. 
Акындар элинин чындыгы, улуу сєзї, керек болсо жаны дагы де-
лет. 

Ажо тойдун соўуна дейре їн катпай, їўкїйє жер тиктеп, тїн-
дєй тїнєрїп амалсыз олтуруп берди.

Эртеси таў эртеде Ажонун алгыр жигиттери ат ойнотуп ке-
лишти да, аларды кїтїп кам турган Урумду ата-энесинин кєзїн-
чє кєк бєрїгє алып, жер четине алпарып таштап кетишти. Кай-
рылып келбегин, непада келе турган болсоў ажалыў ажодон деп 
катуу эскертишти. Урум арзытканынан тїбєлїк айрылганын 
туйду. Эми эл-жериўе бардыў дегиче салт бузар аталып, єзї 
менен ата-энеси, эки иниси теў кулдукка кетет. Агаин-тууган-
дарына бузукунун журту деген сєлтїк сєз тийип, эл катарынан 
чыгарылат, укум-тукуму эзели жууй алгыс кинеге калып алыскы 
чекке кайрылгыс болуп айдалат. Ата-бабалардан келаткан салт 
ошондой. 

Кургур Урум ачуу армандап, жашоодогу жакшылыктан 
їмїтїн їздї. Калпыс тагдырына амалсыз моюн сунду. Ошентсе 
да їмїт чиркин їзїк жип сыўары биротоло їзїлїп калбайт тура, 
узун сабак ырларында армандуу арзуусун саймедиреп ырдап, 
жалгыз гана ошондон каниет алды. Кыялында, ырларында ма-
хабаты менен бирге жашады. Коўшу шибелердин жерин кезип, 
той-топурларында ачуу арманын какшана ырдап, эч бир жерге 
байырлабай акын-дербиш аталды. Кєп єтпєй ал коўшу элдин 
атактуу да, эў сыйлуу да акынына айланды. Анын ашыглык ыр-
ларын жалындуу жаштар жалпы ырдашса, акыл-насааттарын ка-
рыялар нускалуу кеп, угуттуу сабак кылып топ-жыйында айтып 
калышты. Атургай эл башкарган тєбєлдєр да бири-бирине єр-
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нєк сєз кылып маселдетип айта турган болушту. Арманы кїчтєн, 
айтканы  кїчтїї акын жаралат белем! Уўгулуу сєз, угуттуу ырла-
рынан улам Урум єз элинен куулган менен єзгє элдин єз акынына 
айланды. Атагы алыска кетти. Бара-бара кылымдарды карыткан 
кыргызына да жетти. Ырлары элдик аталып ырдала берди. 

Ошенткен менен боор эти бир эли-жерине, Теўиринен кийинки 
ыйык санаган ата-энесине кайрылып бара албады, кусаланып камы-
кты, сары санаага батты. Тагдырыў тайкы болсо чоочун элден кєр-
гєн сый-урматыўдын кадыры тїккє турбайт тура! Єзгє элдин султа-
ны болгуча, єз элиўдин ултаны бол деген ошол да. Шондо да элдик 
эзелки салт-санааны буздум, чекилик жосун кылдым деп бир кейип, 
убайым тартып койгон жок. Чын ашыгын тапканына, кєкїрєгїн жа-
нар тоодой тээп чыккан арзуусун ачык айтканына неге єкїнмєк.  От 
сезимдин куюну баарынан кїчтїї белем, бет келгенин єрттєгєн! Тек, 
арзытканын кайрылып бир кєрїп алсам деген гана арман-тилеги аны 
єлїмдєн арачалап келди. Акыры ал кїн да келди... 

Жер жарылып, їч ирет кєктєп, дагы ошончо мезгил саргарып, 
куураганы бир кєз ирмемдей кєрїнбєдї. Шибелердин каганы 
бийликти атасынан алгандыгынын бир мїчєлдїгїн белгилеп чоў 
той берип калды. Коўшуларынын бирин койбой, алыс-жакын 
ымалаш журт башыларын тоюна тїгєл чакырды. Акын Урум 
ак кементайын желбегей жамынып, комузун колуна ала сайра-
тып, атактуу меймандарды утурлай чыгып, сєз удургутуп мак-
тоо-жактоого алып, кези келсе той шартын бузбай сыйда чым-
чылай кетип, жаш болсо да маштыгына карата тойдун башкы 
акыны болуп жїрдї. Аны мурдатан угуп-билгендери ак таўдай 
акындыгына дагы бир мерте тамшанышса, алгач кєргєндєрї ат 
їстїндєгї ак шумкардай алгыр келбет-сымбатына, ага тете сєз 
берметин шурудай тизген ченде жок чебер-талантына шыпшына 
таў берип жатышты. Ал каякка ат башын бурса атпай журттун 
башы да ошол тарапка тїгєл бурулуп, баарын єзїнє арбап алган 
сымал. Акындардын акынын єзїнє байырлатып алганына ма-
ашырланган хан сєєлєт кїтє куштарланып тєрдє чалкаят. Ант-
пегенде не, бар байлыгы кєзгє илинбей, торгойдой  акын баарын 
басып турса...
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Бир маалда той башы:
– Кыргыздар келатат! Кана, кандаштарыўды таў калтырып 

каршы алчы,– деп калды капыстан.
Акындын жїрєгї болк этти. Ушул ургаалдан жїрєксїп жїр-

гєнїнє кєп болгон. Калган меймандар сыўары кыргыз ажосу да 
тойго бїтїндєй бїлєсї, жек-жааттары менен келмеги турулуу бол-
чу. Же алда неден сактанып кыз-кыркынын ээрчитпей келээр бе-
кен деп узун  убайга батып жїргєн. Анын бул жакта баш калкалап 
жїргєнїнєн небак кабары бар да. Непаада, эссиз акын дагы бир 
ойдо жок жорукту баштап жиберип, дагы бир шермендем чыгып 
калбагай эле деп жїрєксїп, кєрєр кєз кызын калтырып келсечи? 
Балким, болору болуп, боёсу канып бїттї, арадан нечен жыл єттї 
деген ажо кызымды деги кїйєєгє узаттым, жат жерде тентип жїрїп 
жїрєгї єлгєн неме эми канчалык кара тилдїї ырчы болсо да мага 
каяктан батына коймок эле деп таназар албай кызын кїйєєсї ме-
нен ээрчите келер деген ой да баккан. Кыязы, ошондой опаасыз 
ойго алдырган кєрїнєт ажо. Алыстан эле ат їстїндє ак куудай 
созулган арзытканын кєрє салды Урум. Єўїндє да, тїшїндє да 
дилине жат болуп калган караан ат їстїндє улам жакындап келет! 
Жїрєгї катуу булкуп, сезимине дїрт эте от кетти! Арзуусу да, ар-
маны да бир заматта кайнап чыкты. Їрбї да албуут акынын эстеп, 
журт ичинен сыйда издеп келаткандай кєрїндї. Анын аруу жїзї 
кєп арасынан айра кєрїнє баштаганда акындын каны арзытка-
нын алгач кєргєн кїндєй  дїргїп, акылынан адашты. Арзуусу ар-
тып, ага армандуу сагынычы, кусалыгы кошулуп баштагысынан 
алда канча эселей артып калган экен, сезимдери ээ-жаа бербей, 
тосмосун бузган тоо дайрасы сымал удургуп акты да кетти. Алгач 
сыпаалыктан кетпей алдынан тосо чыгып, Ажосуна учкай салам 
айткан болуп, кызына єттї да токтоно албай калды. Ташкындаган 
таланты, оргуп-кайнаган махабаты, кєргєн запкысы менен куса-
лык, сагынычына жуурулушкан сезимдери ага баш ийбей азоодой 
алакачып  кетти. Жыйырманы таяп жалындап, албарс кылычтай 
шилтенген жагын шылый чаап турган курактагы жаш акын:

Кыргыйдай кыраан кыргыздын,
Ажосу аман келдиўби?
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Кеменгер кыргыз элимди
Кемтесиз баштап келдиўби?..– 

деп келди да, кєп єтпєй эле эзелки єчїн алып, єз єкчєсїнє єтїп 
кетти:

Бїркїттїн болот кырааны,
Хандардан чыгат кулаалы.

Кїлїктїн болот тулпары,
Ажодон чыгат тул жаны.– 

Урум ушул жерден Ажонун алдастап, жанындагы жан-жєкєр-
лєрїнє їрпєўдєп, тигинин оозун жапкыла дегендей ага ак-
шыўдап жатканын байкай сала айтаар сєзїн айтып калайын деп 
шашып, Ажого шумкардай шукшурулуп сала берди:

Парманы менен Теўирдин
Пашаасы болдуў сездиўби?

Айкєлї менен элиўдин, 
Ажосу болдуў билдиўби?

Паралап берип баарысын
Парчалап саттыў жериўди.

Парванасы акындын
Мени кошо жедиўби?

Азабын тартпай элиўдин
Атагын алып семирдиў.

Алмустактан энчисин,
Абийирин саттыў элиўдин.

Алам дедиў, бердиўби?
Акыры дїйнє жеттиўби?

Адамдын баркын билдиўби?
Арзуунун кїчїн билдиўби?
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Алмалуу бакта сайраган
Ашыгым ала келдиўби?

Алтынга саткан кызыўдын 
Арманын артып келдиўби?...–

деп, ырларын шатырата жамгырдай сабап, торгойдой тилин бе-
зеп кирди. Єзїн – Теўирдин парманы менен ажо болуп жаралып 
калган жырткычка жедирген таўкы торгойго, арзытканын – ал-
тын капаска камалган армандуу булбулга теўеп, андан ашкан 
арман-азаптын болбостугун, акылы бєксє, кєзї туюк билгинин 
айынан жаштайынан бейкїнєє эки ашыктын тагдырлары тал-
каланганын, акындыгы урматталбай ата-бабалары мурастаган 
ыйык атажуртунан кубаланып, мусапыр кейпин кийип каржал-
ганын, жалган жашоодо алтыныў да, ажолугуў да калып, дїй-
нєгє ак махабат гана жалгыз тїркїк болуп жашап каларын бил-
беген тїркєй белеў... деп, кєкїрєгїндє нечен убак катмарланып 
калган арманынын баарын агын суудай шар айтты. Єз да, єзгє 
да элдерге аўыз болуп небак жайылып кеткен ажонун ачкєздїгї 
менен таш боорлугун ырды  уккан жандын баары тїшїндї, муюп 
угушту. Тойдун шааниси бузулду. Ажонун єлбєгєн тєрт шыйра-
гы калды. Єзїн катарга жай таппады. Таманы алдындагы кара 
жердин как жарылып, жетинчи катмарына тїшїп кеткиси келди. 
Єз кызынын бактысына балта чаап, арзышкан эки жашка каскак 
болуп ємїр-заты тургай артында калар атына чейин актай алгыс 
чекилик кетиргенин, ємїр-жашоосу камгактай текке учканына 
жаны ачынып,  ичинен кан єттї.  Уккандардын баары ичтейинен 
Ажонун карєзгєйлїгїн жектеп, армандуу акын менен аруу кызга 
жан тартып турушту. 

Шаан-шєкєтї бузулган кагандын кєзїнє кан толуп, жигитте-
рине жиндене кол жаўсады. Анысы баарыга тїшїнїктїї эле. Салт 
бузган, сый-коногун маскарага салган адамдын башы алынат. 
Илгертен ошондой, байыртан баарыга маалым. Жалаўдаган 
жигиттер жеткичекти озунуп жете келген Ажонун кїйєє баласы 
акынга кылыч шилтеди. Сезимтал аты ойт берген Урум кылычты 
комузу менен кагып жиберип четке чыга берди. Комузунун кыл-
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дары аялуу  кыўгырлап, теў ортосунан чарт экиге бєлїнїп кетти. 
Урумга кєпчїлїк арасынан бирєє кылычын кармата салды. Ал, 
атынын башын чукул кайырып арзытканына кара каскак болгон 
атаандашына атырылды. Экєє чабыша кетти. Жаштайынан маш 
болгон кылычкер Урум бекерпоздуктан болпок єскєн кїйєє ба-
ланы тез эле кєкїрєгїнєн экиге бєлє шылып жиберди. 

– Уу, – деп армандуу дїргїй тїштї эл.  
– Ай! – деп ачуу чаўырган келиндин їнї чыкты. Ал, эсинен 

танган Ажонун кызы болчу. Тек, анын кимге жаны ачынганын 
кєпчїлїк биле бербеди. Ал, алгач ырынан эле ашык болгон Уру-
мунан эми чындап айрылганын туйган Їрбїнїн єкїтї эле. Ак 
таўдай акынынан биротоло  айрылганын эл да ачык туйду. Эр 
єлтїргєн адамга эки элдин, деги эле тїрк тукумунун салтында 
жашоо жок.  

Хандын жигиттери жалаўдап жете келишти. Кєксєєсї суу-
гансыган Урум каршылык кєрсєтпєдї, боюн тїзєп, сєєлєтїнєн 
жазбады. Аны жигиттер атынан оодара тартып хандын алдына 
дегдеўдете сїйрєп келишти. каган болсо кандай айла кылаарын 
билбей не артына кетээрин, не атынан тїшєєрїн аўдай албай 
эсеўгиреп турган Ажого карап, анын чечимин кїткєндєй, жооп 
кїтє жїз бакты. Анысы мейманын сыйлоо, урматын кєрсєтїї  
каадасы болучу. Абийири айрандай тєгїлгєн Ажо ата салты  
ишке ашырылсын дегендей кєздєрїнєн заар чача аны жалт эте 
бир карап алып, атынын моюнуна ачуу камчы урду да, келген 
тарабына атын чуратып кете берди. Артынан коштогондору ко-
толошуп топурай ээрчип жєнєштї.

Ажонун оюн айттырбай боолгологон каган:
– Салт боюнча жазалансын!– деп бурк этти да чепкенинин эте-

гин жиндене кагынып, алтын  чатырына кирип кеткенче шашты. 
Анысы: акыркы бїтїм ошондой, башка сєз жок деген соўку че-
чими болчу. 

Ичээр суусунун тїгєнгєнїн алда боолгоп турган Урумду 
жалаўдаган жигиттер турган жеринде эле эки ийинден ныгыра 
чєгєлєтїп, ой-буйга келичекти башы кылычтын бир шилтеми 
менен моюндан шылый денеден ажыратылды да, каны сарыкка-
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нын кїтпєстєн кєздєрї жумулганга їлгїрбєй жайнап, ачылган 
бойдон баштыкка салынып, атасына жиберилди...  салт ошондой 
эле. 

* * *

Ажонун айынан элге, ага-туугандарына батпай калган Ата 
амалы куруганда эки баласын тїпкї мекени – Энесайга жан 
аралжы кылып качырып келе жатты. Балдарынын энеси ар-
мандуу уулунун жазымышын укканда эле жїрєгї жарылып, бу 
жалганда энчиленген азабынан эртелеп кутулуп кеткен. Баар-
дык азап Атанын жалгыз башына тїштї. Акыры ата-эненин 
бири єздєрї жарык жашоого жараткан балдарынын, кийинки 
укум-тукумунун ємїр-жашоосу їчїн оор айыпты акташы керек. 
Анетпесе айыпкердин бир туугандарына, алары болбосо жакын 
агаин-туугандарынын бирине жаза-баштык ыйгарылат. Байыр-
кы элдик катуу салт ошондой. 

Нечен талаа-тоолуу, суу-саздак, ысык-сууктуу жол азабын 
тартып торгойдой тозуп, арып-ачып, жоосу кїч узак жолдо жан-
дарын кїнїгє он ирет оозуна тиштеп жїрїп мерчеп келген эл че-
тине жеткенде Ата: 

– Эми силер єз алдыўарча сапар улагыла, балдарым. Бул кыр-
дан єтїп, дагы эки кїндїк жолдон кийин тїпкї бабаўардын жери 
– Энесайга, тїпкї атажуртун байырлап калган кыргыз элиўерге 
жете барасыўар.– деди ыйын жута буулугуп. 

– Сизчи, ата? Биз менен бирге барыўызчы? Сизди бул жерде 
ким таанып, бейкїнєє тарткан жазаўызды кимиси билмек эле,– 
дегенге жарады он бешти таяп калган экинчи уулу їмїттїї.  Ти-
рикарак. Эми атасынын ишенгени да жалгыз ошонусу. Андан їч 
жаш кичїїсї мєлтїлдєгєн кєз жашын кирпигине илип, атасын 
жалт-жалт карап, баа деп бакырып жибере албай бышактап тур-
ду. Анысы али жаш, башынан мокок. Кантээр экен, байкушу. 
Анын мококтугу акыл калчаганынан уламбы деп да їмїт багат 
байкуш ата.
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Алардын амалы куруган абалын кєрїп, жаштайынан єксїк 
тагдырларына жаны ачып,  ичтейинен кан єтїп турган менен 
боюн тїзєгєн атасы:

– Жок, балдарым, эми мен їчїн алдыга да, артка да жол жа-
бык. Єзїмдї алдаган менен элимди кантип алдайм.  Ата салтын 
бузуп мен дагы кїнєєгє калбайын. Теўирим кєктєн карап тур-
байбы, элимди алдаган менен єз абийиримди кантем? Андан кай-
да качып кутулам? Тек, башыма салган жазамды актап гана єз 
абийиримди, силердин бет чиркєєўєрдї тазалай аламын. Кыр-
гыз эли Теўирим жалгаган ыйык эл. Элдин салтын, ажонун ыйык 
башын аттайм деп уулум Урум не болду? Жазасы мага, силерге 
да эселеп чабыла тийди. Эсибиз барда этегибизди жапканыбыз 
оў, дагы оўбос каргышка калбайлы. Анетсек ата-бабалардын 
арбагына дагы сєз тийип, укум-тукумубузга чейин каргышка 
калып, зак тереўдеп, зилдеп кетет. Биздин тарткан азабыбыз эле 
жетишет. Силер  эми ак кийгиле, куржунуўарга белендеп койго-
мун, таягыўарга да ак жоолук байлагыла, ал – азанын белгиси. 
Атабыз силерге жетпей жолдо каза таап калды дегиле. Ошент-
сеўер элге сиўип, аман каларсыўар. Бирак, чындыкты жашыр-
саў єлїм ашкере кылат дейт, элден жашырган чындык элин 
сатканга барабар чоў кїнєє. Кыргыз – айкєл эл, кийинчерээк, 
аларга аралашып, жыт сиўишип  калганыўарда  болгонун бол-
гондой, єз урууўарды, агаўардын айыбын ак айтсаўар кечирет, 
силерди кыйышпайт. Азырынча урууўарды гана айтып, кайгы-
бызды жашыра турганыўар жєн. Керээзим шол: эми силер ата 
салтын бузбай жашагыла. Элиўер менен гана адамсыўар. Эл-
ден чыккан эссиз, жолбун иттей кєрїнгєндїн эшигин сагалап, 
ара жолдо амалсыз єлєт. Мен болсо агаўардын азасын тартып 
бєрїдєй улуюн, жанын жаннаттан берїїсїн Жараткандан жал-
барайын, силердин кїнєєдєн алыс болууўарды Теўирден какша-
на тилеп,  Асан кайгы тартып, дербиш болуп мазар тїрє кезей-
ин. Бу жалганда эми кайрадан кездешпеспиз, балдарым, тїбєлїк 
кошкула! Аман болуп, ата-апаўар менен агаўарды эстеп, ак жа-
шасаўар болду, єз озуйпаўарды актаганыўар ошол. Бизди зор 
кїнєєдєн арылтканыўар да ошол болот.– деди да ата балдары-
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нын башынан аялуу сылап, ата каадасын кыла маўдайларынан 
ысык єптї. Анан кєкїрєк кїчїгї – эў соўку тукуму болгон кичїї 
уулунун тєбєсїнєн шуулдата кусалуу жыттап алды да, армандуу 
їшкїрїнє артына бурулду. Сарыга чыккан ысык да, ачуу да кєз 
жашын балдарынын кєрїїсїн каалабай, жїз їйрїп кете берди.

– Ата?!– деп армандуу унчуккан уулдары єзїнїн эмес, аруу ти-
лек багып єзї жанотунан жашоого жаралткан улуу уулунун уулуу 
энчисин мойнуна тумардай илип алып, сїймєнчїк баласынын 
чын дїйнєгє ак баруусуна жандалбас ура, аны айыбынан арыл-
тып, бейишке жол ачып бермекке белин бекем бууп, белгисиздик-
ти беттеп бараткан атасын аяган менен єз тагдырларын андан 
артык коюп, арманы аттын башынан чоў атасынын ичтейи нен 
ириўдей соргон сарысанаа-зилден улам илмийген караанын  жа-



314 Айдарбек САРМАНБЕТОВ

ман иттин кїчїгїнчє ээрчип кете албай ордунда моло таштай се-
лейип кала беришти...

Ал, аман калган уулдары деле атасынын ажатын ачып, жары-
тып нетишкен жок. Эптеп жїрїп элине батышкан соў єз балда-
рынын арбайын чаап, кєр оокат менен алпурушуп, ата-энесин 
эстен чыгарып салышты... балдары їчїн єз ємїрїн курмандыкка 
чалган атасынын аман-соолугун бир билмекке издеп чыгууга да 
жарашпады. Ар кимдин єз тїйшїгї, кара башынын камы деген 
ак тура! Теўирдин – улуу табигаттын катаал, улам кийинкисине 
кам урган ачуу мыйзамы шол белем... о, ал дагы бир армандыр...

– Ак-кта-адым...уулум-м... ж-жолуў ачык...
Мазар четиндеги кєк ташты пааналап жаткан куубаш чалдын 

акыркы сєздєрї ушул болду. Аларды Теўирине же жазданып 
жаткан куржунундагы баласынын башына айтканы белгисиз. 
Балким экєєнє теўдир... Кыязы, уулум, сенин ак жерден алган 
жазаўды мен аягына чыгара єтєп, аталык милдетимди толук ат-
кардым, сенин бейишке чыгууўа жол ачтым дегиси, анысын Теўи-
рине кулак кагыш кылайын деген соўку ниетидир.  Же жєєлї-
гєнїбї? Ошол соўку сєздєрїнє удаа эти сєєгїнє жабышкан 
арык, сєєктїї чалдын буттары суналып, бїт тулку менен катуу 
чирене тїшїп, муздак їшкїрїнїп алгандай доош чыкты. Жаны 
учту жеўил кєпєлєк сыўар. Жанатан кєк асманды жалдырай 
тиктеген кєздєрїнїн оту эми єчїп, жабууга дарманы жетпей кал-
ды. Таш жазданган башы шылк эте, жерге шыпырылып тїштї. 
Бир адамдын алтын башы куу жолдо жалгыз калды. Жазданып 
жаткан кара куржуну томолонду...  Ата– милдетинен кутулду...

Андан бери нечен кылымдар єттї. Арманы кїч ата да, уулу 
экєєнїн тагдырларын талкалаган мерес салт да небак унутулган. 
Болгону ашыглыктын ак таўдай акыны Урум менен їрдєй сулуу 
Їрбї кыздын арманы делген ушул уламыш-ыр гана эл ичинде 
кылымдап айтылып калды...
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ЫРЫСКЕСЕР
– Я-а, кудай!..– деп сай-сєєгїнєн муўкана армандаган Мукан 

«зарыга кїтїп жеткен жалгыз кызыман карыганда кєрїп, угаа-
рым ушул беле, кокуй?!» деген ачуу  єкїтїн кашында чай куюп 
олтурган аялына ачык айта албай шуу їшкїрїнє ичинен тынды. 
Каны аздыгынан кан басымы да араў эле бїлкїлдєп кагып кал-
ган ал байкушун аябаса болбойт. Карыганында ушул жанкїйєрї 
аман болсун. Эркектананы карыганда аялсыз калтырбасын! Бир 
заматта кор болуп калат тура эркек шордуу. Кєп эле кєрїп жїр-
бєйбї, мен деген нечен эркектердин жалгыз калганында тез эле 
мокоп, араў жан мусапырга айланып кор болуп калганын. Мын-
дай сары санаага салганы жанараакта кызынын:  

– Канча жолу айтышым керек?! Менин сїлгїрїмє аарчынба 
дебедим беле!– деп, ага кєзїнїн чаарын чыгара заарлуу алкын-
ганы себеп болбодубу, ашканада таўкы чайын бейкапар ичип 
жаткан Мукандын ошондо колунан чынысы ыргып кете жазда-
бадыбы!  Кызына їнсїз элтейе карагандан башкага аргасы жет-
педи ошондо. Жана, єз сїлгїрїн таппай калганынан кызыны-
кына жїзїн аарчый койбоду беле кашайып. Андан эмне болуп 
кетмек эле дебедиби. Їйдїн ээси, єз кызы, єз оокаты болсо...

Жуунчу бєлмєдєн атырылып чыккан кызы колундагы сїл-
гїрїн жийиркене жыттап:

– Фу! Как воняет!..– деп, орусча кїўкїлдєп, жийиркене мур-
дун чїйїрдї.

– К-кызым?.. Анчалык неге...– аялы чалына жантартымыш 
этти эле:

– Карыганда мээси иштебей калабы... Сасытып... Олтурчу, 
сен, кїйпєлєктєп эле ортого кирише каласыў!..– деген кызы 
энесин кєзогу менен ата тиктеп, анын  сєзїнє кулак кагып да 
койбой, атасын ачык эле жекирип, кандай кирсе ошондой ка-
гынып-силкинип чыгып кеткен. Ал-кїчтєн тайып, алтымышты 



316 Айдарбек САРМАНБЕТОВ

ортолоп калышкан Мукан менен аялы їнсїз їўкїйїп кала бе-
ришти. 

Алар эки уулдуу болуп, догдурдан догдур, мазардан мазар 
койбой кыдырып, кудайдан зарлап жїрїп кырктан ашып, бу-
юрбай койгондо... єзїбїздїкї болбосо да, єздєй кєрїп жїрєлїк, 
бала баккандыкы деген кеп бар эмеспи деп, ушул кызын тєрєт 
їйїнєн багып алышпады беле. Он сегизге чыкпай, бир милийса-
дан тєрєп койгон эне сєрєйї тыўып, жети кїн єтїп їйїнє чыга-
арда жан этинен жаралган наристесин таштап качып кетиптир, 
ал желпэтек. Кызы ал болгон соў анын ата-энеси деле тайкы бе-
лем, бир айдай єтсє да небересине бир басып келишпептир. Тол-
гон-токой кагаздарын топтоп, акыры тєрєтканадан ууздай таза 
кыз наристе кодоруна тийгенде сїйїнгєндєрїн айтпа, экєєнїн! 
Дїйнєнїн телегейи тегиз кєрїнїп, алардан бактылуу жан жок-
той... Кыз бала ата-энеге кїйїмдїї келишет деп эл бекер айт-
паса керек, кєрїп эле жїрбєйбїзбї, эркек балдар эр жеткен соў 
аялынын этегин кармап ээрчип кете беришет эмеспи, карып, ал-
кїчтєн тайыганыбызда бизге сїйєк, кайрымдуу болуп, Сайра 
кызыбыз бизге кїйєєр дешкен. Эми болсо бу... кїнїгє кылдан 
кыйкым таап, кагынганы кагынган. Эмнеге?! Кайсыл кїнєєлєрї 
їчїн? Же экєєнїн жашы келип, иштебей, єп-чап пенсиясы менен 
їйдєн чыкпай олтуруп калышканынанбы? Буга чейин эч нерсе-
ден кем кылбай эл катарына кошушту го аны...  Азырынча анын 
моюнуна минише элек, кудайга шїгїр, єздєрїнїн ичкен-жегени, 
їй оокатынын бардык толгон-токой чыгымдыры тїгїл кызынын 
тамак-ашы да алардын мойнунда. Балким, бала акыры канын 
тартпай койбойт дегендей Сайра  таш боор ата-энесин, чоў ата-
ларын тартып калгандыр... Неси болсо да тилеги ак карылар-
дын акыркы їмїттєрї їзїлїп барат. єз кызынан артык кєрїп, 
кєзїнїн агы менен айланып багышты эле го...

Жубайлар ушундай убайлуу, оор ойлору менен єз-єзїнчє ал-
пурушуп, ичтен тынып олтурушту. Мукан кызынын мындай таш 
боорлугуна азыр да башы маў. Акылы жетпейт. Ой-санаасы зил-
деп, дили ылайлайт. Кантип, эмнеден кызы ущундай мерес болуп 
калды?!. Эми єкїнгєндє эмне, кеч деп амалсыз єзїн єзї сооротот. 
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Анїстїнє ал арманын ачык айтса куураган жалбырактай араў 
жан, кєрїнєн тєрї жакын турган аялынын да жаны кейийт...

Ошол бойдон Сайра ишине барып, кечинде келсе атасы жок. 
Энеси тєшєгїнє бїктїшїп жатып алыптыр. Атасы адатынча ко-
шуналарга кирип, же жаны таттуу неме кечки сейилде таза аба-
га ырахаттанып жїрсє керек, кєп жашамакка деп ойлоп койду 
кєўїлкош. Анын жогу жакшы. Саксайып олтуруп алып, чычкан 
аўдыган мышыктай кылт эткен кыймылын аўдып эле олтурат. 
Карыганда дене да эскирет кєрїнєт, ага жакындаганда эле жыты 
да єзгєчє саўырсып, єлїктїн, эски теринин жытындай жагым-
сыз. Сайранын єз алдынча, жалгыз жашаганына не жетсин.Эки 
кєзї тєрт боло эўсегени ошол.

Мукан болсо элїїгє жетпей пенсияга чыгып алган, анемия деп. 
Каны аз, жакшы баратып эле башы айланып жыгылып калат. 
Ошондоюнан экинчи топтогу майып. Жарыткан ага-туугандары 
деле жок. Єп-чап жашаган бир ага, бир иниси бар. Аялынын бол-
со алдан кайтканына кєп болду. Кєрїп, билгенден эле араў жан. 
Эмнеден экенин ким билсин, жакыр турмушта жатынга бїткєнїн-
дє жарытылуу тамак-ашка жетпегенинен чабал жаралып калса 
керек. Балким жалчы укум-тукуму – канынандыр. Уулдары болсо 
башынан эле єзїмчїл,кайрымы жок болуп єсїштї. Эми катында-
рын ээрчип, каякта жїргєнї белгисиз. Кат жазып, телефон чалып 
да коюшпайт. Болгон медер туткандары – жалгыз кызы ушул Сай-
ра эле. Анын кейпи болсо бул, уламдан улам ата-энесин жерип, єз 
кара башынын гана камын кєксєп келет. Анын минтип єзїмчїл, 
кексе тартып кетиши – єз алдынча турмуш куруп, эрге чыга албай 
жїргєнїнєн улам да болсо керек деп ойлойт. Отузду таяп калса да 
кїйєєгє чыга албай келет. Єўї серт, арык эчкидей болгон немени 
ким алмак эле, андан да мїнєзї таркылдап бу болсо... Жаткан бєл-
мєсїнє киргизгенди кой, жуунчу бєлмєдєгї сїлгїрї тїгїл тиш жуу-
гучуна, самынына чейин ата-энесине  тийгизбей, кызганат, єзїмчїл. 
Чыны-кашыгы да кол тийгис. Аларын урунмак турсун койгон ор-
дунан жылдырып койсоў балээсине калдыў дей бер. Калайман са-
лып жиберет. Эмнеге ушундай болуп калды? Кайдан чыкты бул ит 
мїнєз? Жалгыз кызыбыз деп ашкере алпештегенден да болсо керек. 
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Же балким мектептен, азыркы чєйрєсїнєнбї? Єз башынан башка-
ны бїт жек кєрєт.  Айрыкча  Мукандын башы маў. Єз їйїнє єзї 
батпай калды. Араўжан аялы болсо селдиреп жїрє берет. Эрине, 
кызынын тагдырына кабатыр тартар-тартпасы белгисиз, їўїрєйїп, 
єзї менен єзї. Башынан эле мїнєзї ушундай. Тукуму угутсуз не-
меби, эч жугумсуз, єлїп баратса чечилип сыр чыгарбайт. Балким 
эч нерсе ойлобостур... Оорукчан энем єлїп, ушинтип ит кыялым-
ды кєрсєтє берсем акыры тажаганынан атасы карылар їйїнє ке-
тип, же єлїп калса їйдї жалгыз ээлеп, бир эркекти киргизип алсам 
дейби Сайра... андайды да толук кїтїїгє болот мындан. Деги азы-
ркы жаштар эмне болуп баратышат, адамзат акылы бышты деген 
жыйыр ма биринчи кылымдын жаштары єзїнїн гана кара башы-
нын кызыкчылыгын, єлїмтїк єз  жашоосун гана ойлоп калышты. 
Ата-энеге кам кєрїї, алардын жарык дїйнєгє жаратып, балакай ке-
зинен ємїрї єткїчєктї балам деп кара жанын карч уруп, бєпєлєп 
багуусунун акыбетин кайтаруу, аларга карата балалык парызы 
тууралуу ой кагып да коюшпайт. Абийир, ыйман деген тїшїнїк-
тєр огеле жат. Єлкєсїнїн, элинин азыркы оош-кыйыш турмушу, 
алардын келечеги эс-акылдарын тїк серпип койбойт. Америка ме-
нен Россиянын азыркы коогалуу тирешїїсї, Украинадагы, Афри-
канын тїндїгїндєгї кандуу тополоўдор тїгїл Кыргызстанда эле 
удаа єткєн тєўкєрїштєр, андагы жїздєй адам набыт таап, миўден 
ашуунуна ок жаўылып, алардын жетим-жесирлери кан жутуп жат-
са да кабагым-кашым деп койбогондор кєп. Мынчалык мерестик, 
кайдыгерлик кайдан, качан келди? Эне тилин, эл-жерин жеригендер 
андан кєп... Тїбїў тїшкїр дїнїйє, анык куруур мезгилиў жакын-
дап калган бейм?!. Акырзаман – адамдардын жїрєгї кайрымсыз, 
таштай катып калганда келет белем.

Жана, кызы сїлгїрїн кєтєрє чаап зиркилдегенде, анын ачык 
айтпаганы менен «сен!» деген сыйлабастыгын, єзїнїн кадыр-
сыздыгын ачык туйган Мукан. Жаны сыздап кеткен. Сенеркеп 
калгыр! Кєрєр кєз, жалгыз кызынан угаары, кєрєрї ушул беле?! 
Неден жазды? Жалгыз бел тутканы, эмгегимди, ишенимимди ак-
таар деген бар їмїтї ушул кызы эмес беле! Ал їчїн, анын келечек 
жашоосу їчїн єз жашоосун курман чалып, майыптыгына кара-
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бай кїн-тїндєп иштеп, єз єксїгїнє кайыл болуп кызы їчїн кыл 
чайнап жашап келбеди беле. Же каны бєлєк бакмалыгынын заа-
рыбы? Бакма болсо да кызым атасыз арсыз жетим аталып, кордук 
кєрїп калбасын деп тирїї арбактай болгон кунарсыз аялы ме-
нен ажырашпай, нике жаўыртпай, жалгыз кызы їчїн єз жашоо-
сун курмандык чалуусунун куну акыры ушул беле?..  Адамдык, 
аталык касиети кум сепилдей ураганын даана сезген ал бїткїл 
ємїрїнїн текке кеткенин, калган жашоосунун майнапсыздыгын 
ачык туйган Мукандын жїрєгї каршыгып, алдынан жер кєчїп, 
эсинен танып калган. Дагы жакшы, араўжан болсо да аялы тез 
жардам чакырып жибериптир. Болбосо, кєзїн жайнаткан бой-
дон о дїйнєгє кете бермек экен...

Ээн-эркин, жалгыз колунан келгени – даамдуулап кууруп ал-
ган колбаса менен жумурткасын  тамшана жеп болгон соў, Сай-
ра диванга жамбаштай жатып алып маашырлана тїн жарымына 
дейре телевизор кєрдї. Ал мындай жалгыз жашоону небактан 
кєксєп келбеди беле. Каалагандай эркин басып-туруп, ой багып, 
єзгєнїн кєзїн карабай єзїнє єзї кожоюн болуу кандай ырахат! 
Ал їчїн мейли ата-энеси болсо да, ким бирєє їчїн кам кєрїї, 
убара тартуу ашыкча машакат, жадатма жїктєй сезилчї. Ата-
ганат, эч ким ага жолтоо болбосо... Рас, ата-энеси кїнїгє кечки 
тамакты тїрлїїлєп, дайыма жасап койгону болбосо аларга чай 
куюп, тамак куюп берїї да ага артыкбаш машакат кєрїнчї. Ал 
їчїн тажатма аргасыздык эле. Идиш-аякты жуумай болсо тозок-
тун тозогу болчу.

Тїн кирип, жатаарга кам урганда гана Сайранын эсине атасы 
тїшкєн болду. Кайда кетти экен темселеп, келет да, кудай алмак 
беле аны деп ойлоп койду да тєшєгїнє култ кирип уктап кал-
ды. Энесинин абалын сурап, чай берип коюу оюна да келген жок. 
Анын бар-жогун унутканына кєп болгон. Эртеў эрте жумушуна 
баруусу гана оюнда болду Сайранын.

Мукан болсо сїлгїр жаўжалынан соў инсульт болуп, реанима-
цияда эсине келген менен санаасы санга бєлїнїп жатты. Жогору, 
бетмаўдайындагы темир шишке илингин айнек бєтєлкєдєн тынбай 
тып-тып тамчылаган мєлтїр тунук тамчылар ага єзїнїн куйрук улаш 
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єтїп жаткан ємїр кїндєрїндєй сезилет. Улам бир тамчы ничке тїтїк 
менен сымаптай бїлкїлдєй агып келип, билегине сайылган ийне ар-
кылуу денеге сызыла єтїп, кубат берген сымал кїндєр да улам бири 
кезектеше келип, адам жашоосуна дем берип, баары биригип, жалпы 
тагдырга айланат тура. Ар бир таў, кїн ырыскысы баарыга текши 
берилет экен. Алардын ар бири табигаттын опаасыз белеги, бїтїн-
дєй дїйнєгє тете. Ал тамчыга жетпей, зарлап калгандар канча?! 
Тек, аларды акка да, карага да айлантып алуу адамдын єзїнє бай-
ланыштуу тура. Мына, Мукан эртеўки тамчы-кїнїнєн баш тартып 
туру. Анткени ал жарыксыз карарып калды. Кызы карартты... же 
єзїбї?.. Сайрага бакма экенин балакат кезинен эле айтып, єстїрєлї 
дегенине аялы кой, кєўїлї сынып калат, шалпэтек энесин издеп- таап 
бизди таштап кетет деп болбой койбодубу, кашайып. Ошенткенде 
балким башкача болот беле. Ким билсин. Эми мына...

«Сайра кантти экен? Ачка болгондур. Тамак жасаганды да 
тыўдап билчї эмес эле ал кургур. Аялымдын алы келбестир... Ал 
шорлуу да кантти экен? Сайра жумушуна уктап калбас бекен?.. 
Жок дегенде окуп алса эмне?» Кызым чоў дїйнєнї кєрїп, чет єл-
кєлєргє чыгып, єзї їчїн да, эли їчїн да иштеп, убайын кєрсїн 
деген ой менен университеттин «дїйнєлїк экономика» окуусуна 
да кийирген. Єз кїчї менен єтмєк кайда, Мукан эптеп кутулар-
мын деп тїз эле контрактныйга єткєзгєн. Окубай койду. Аялы 
экєєнїн пенсиясынан, эптеп гезиттерге жаза койгон макалала-
рынын калем акысынан єєнєп чогултуп эки жыл окуу акысын 
кечиктирбей тєлєп турду. Тааныш мугалимдерине барып да та-
быштады. Биринчи курсунан алар эптеп куткарып кетишти. Ка-
дыры да. Экинчи жылдын жарымынан кийин эле эс тартып кал-
ды го деген Сайрасы артына кетип тїнї менен компьютерин, же 
телевизорду тешиле тиктеп, эртеси кечигип, барбай калып жїрїп 
эле акыры биротоло баш тартып койду. Кызым, эмне болду, 
окууўа барсаўчы деп кєрдї эле:

– Окубаймын!– деп дароо беттен алды.
– Эмнеге?..
– Ошого!– Бул не дегени, катыгїн?! Тїшїнсє буюрбасын! Баш-

ка чапкандай эле болгон ошондо. Кайсыл айыбы їчїн ойго кел-
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гис оройлугун, жолдо жок жоругун кєтєрє берет. Жаш эмеспи 
деп алкап, жайкап, жосунсуз жоругунун сырын тартып кєрїї 
аракетинин баары текке кетти. Кеп баштаганда эле кызы дуг-
дуўдап, сырын айтпай эшикти каўк жаап сыртка чыгып кетчї 
болду. Акыры анысына да кєнбєскє арга калган жок. Окубаса 
єзї билсин. Жакшылык кааласа жаман кєргєн кызынан кєўїлї 
їч кєчкєндєй калды. Мейли, єз тагдырын єзї тартсын, балким эс 
тартып, ой какканда окуусун улантып алаар, жаш эмеспи  деген-
ден башка аргасы калбаган. 

Эми мына, бир жылдай бош жїрдї да китепканадагы курбусу-
на жардамчы болуп кирип алды. Кайсыл кыйраткан иш дейсиў, 
азыркы адамдар китеп окубай калышпадыбы. Кїнїнє беш-алты 
студент, же илимий ишине качанкы бир китепти издеген аспи-
рант эле келип калбаса, керели кечке колдору бош олтурушат 
экен, ушак айтышып. Андайын  ишке киргенден кийин китепка-
на болгон соў кызым аз да болсо китеп окуп жаткандыр акыл 
алып деген ойдо китепканага баш багып кєрїп, башчысынан 
укпадыбы. Єткєндєгї єзїлєрїндєй олчойгон томдуктарды из-
деп, китептерди жата калып окумак тїгїл бир барак ачып коюш-
пайт да экен азыркылар.

Оо, тїбїў тїшкїр дїнїйє, аягы тайкы гєрпенделик! Деги 
турмуш агымы каякка баратат? Адамдар акылдан качып, бекер 
оокат кубалаганга жапатырмак єтїштї. Эптеп эле кєчєгє чыга 
калып бирєєдєн улуп-жулуп, бир заматта оўой эле байып кет-
сем дешет. Оокаты адалбы, арамбы, тїк ойлоп коюшпайт. Ка-
рышкыр заман! Адамдык асылдык, дїйнє тїркїгї болуп келген 
дєєлєттєр  каякта калды? Акыры акчанын кулу болуп биротоло 
курумак беле адам баласы. Алмустактан бери алга сїрєп келген 
акылгєйлїктї кайда, качан жоготушту? Ансыз тукум курут бо-
луп кетпейби! Кыямат кайымга кептелип калган белек...

Мукандын санаасы санга бєлїнїп, жїрєгї мыжылат. Эгерим 
єлїп кетсем жалгыз кызым не болуп, кандай тайкы тагдырга ту-
шугар экен деп дагы да болсо аны кыйбай жаны ачынат. Анан 
кантсин, єз балаўдай дилиўе сиўип, боор этиў менен бир болуп 
калган соў  минтип заарын чачып турса да кыйбайт экен го пен-
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де деген. Араўжан аялынан да санаасы тынчыбай, жанында тїн 
кїзєтїп олтурган жыйырманын тегерегиндеги медайымга кай-
рылып:

– Айланайын, кызымдай эле экенсиў, їйгє телефон чалып 
аялым менен кызымдын ахыбалын билип берчи, байболгур?– 
деди алсыз.  Ырас ал элпек кыз экен:

– Макул ата, сиз камтама тартпай жата бериўиз,– деп, Мукан 
айтып берген телефон номурду илгиртпей жазып ала койду да 
шыпылдай сыртка чыгып кетти. Бир  саамдан кийин:– Эч ким те-
лефонду албай койду. Уктап калышса керек, кеч болуп калбады-
бы, эртеў эле чалалык,– деп кирип келди жайдары. Арык, акжуу-
мал кыздын кичипейилдигине, жылуу мамилесине ыраазы боло, 
Сайраны эстей, ага  салыштырып туз куйгандай ичи ачышып 
алды. Саатты сураса ондон ашып кетиптир. Тїї, эсинен танып 
жатканына жарым кїндєн ашып кеткен тура! Анчалык эмне бо-
луп кетти? Жана бу медайым кыз анчейин эле ата, тез эле бутка 
туруп кетесиз деп кєўїлїн жубатып, оорусунун опурталдуулугун 
жашырып койгон болчу. Кєрсє... Догдурлар дїрбєлєў тїшїп 
жатып, араўдан зорго жанын арачалап калышканын ал кайдан 
билсин. Жїрєгї гана ачышкансыйт. Ырп этерге алы жок. Ошон-
до да санаасында кызы турду.

Кызынын мындай кайрымсыз, оройлугу айрыкча бир жолку 
кер-мурдан кийин улам кїч алган болчу. Ишинен келип, Мукан 
даярдап койгон жаркєптї шашыла ичкен соў телевизор тиктеп 
олтурган атасына Сайра:

– Їйдї саткыла да мага бир бєлмєлїї батир алып бергиле,– 
деди капысынан, єктєм, суз. Кїтїїсїз айтылган бул кептен Му-
кан не дээрин билбей:

– И, кызым эмне болду? Анчалык капыл-тапыл шашып...,– де-
ген болду эле, Сайра:

– Єзїмчє жашагым келет. Качаўкыга чейин эле мага илээшип 
жїрє бересиўер?!– деп итиреўдей кетти. Тобо! Отузга жакындап, 
небак єзїнчє тїтїн булатып кеткендин ордуна ата-энесинин мой-
нуна минип келатканын билбей... илээшип деп, кайра колко кыл-
ганын кара!  
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– Сен бєлїнїп кетсеў энеў экєєбїз кантебиз?– кызынын ки-
йинки кездери тез теригип, кызуу кандуу тартып кеткенинен чо-
чулап калган Мукан дагы чамынып кетпесин дегендей аста їн 
катты эле, кызы.

– Силер менен ишим канча?! Менин да єзїмчє жашагым келет, 
– деп ооз ачырды. – Жаш баладай болуп... кантем деп... єзїўєргє 
бир комнат алсаўар жетет да.

Мукандын алдынан жер ошондо дагы кєчтї. Кызыбызга ка-
раан бололу, жалгыз-жарым каржалып калат деп кендир кескен 
єп-чап турмуш, жетишсиздикке кайыл болуп жалгыз ал їчїн жа-
шап жїрїшсє, анын кылганы болсо бул. Ата-энесинин єлїк-ти-
рилиги менен эч иши жок экен да! Жана алым кетип турат, жа-
тайынчы деп керебетине кыўайган бєлмє жакты чочулай элтеў 
карап алган Мукан:

– Чи-шш, акырын, апаў угуп коёт,– деди.
– Укса эмне экен?! Аны аяйм деп мен жашоомдон айрылайынбы?
– Кой эми, болду. Кыйналып турат...
– Мен да кыйналып жїрєм. Єзїўєрдї эле ойлойсуўар...
– Сени ойлогонубуз їчїн жашап жїрєбїз да...
– Эк, койчу! Качан болсо ушул сєзїўєрдї эле кайталай бере-

сиўер. Їй таап бергиле!– Кызы булкулдап, єз бєлмєсїнє тура 
жєнєдї. Мукан жаўы эле жєн-жайды тїшїндїрєйїн, жаш неме-
ге бул їй да, алардын калган ємїрї да толук арналганын, деги 
эле эзелкиден келаткан ой-тилектерин жай айтып берейин деп 
келаткан. Кызынын уккусу да келбеди. Эмне кылмак. Мукан 
шалдайып, ындыны єчє олтуруп калды. Аялы алардын кебин 
ырас укпай калды кєрїнєт, адатынча эмне эле болуп жатасыўар, 
кыжыўдашып деп чыккан жок. Экєєнї кээде чырдан ошентип 
жайгарып, сєздєн алаксытып кетчї эле, куурагыр. Балким уккан-
дыр... амалсыз ичинен сызып жатса керек. Айласы канча ал бай-
куштун. Колунан эмне келмек. Єткєндє батирди алмаштырып, 
кызын ыраазы кылалычы дегенде аялы эми экєєбїздє эчкинин 
жашындай жаш калды. Єлїп калсак ал балалуу-чакалуу болгон-
до їйї тарып, батышпай, бир-бирден эки батирди бириктире ал-
бай калат. Бириктирген кїндє да мындай їч бєлмєгє эзели жете 
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албайт. Эми бир аз чыдай турсун деп койгон. Ал да туура. Кудай 
аткыр кызы ушуну тїшїнбєй жатпайбы!

Сайрага болсо ал «кеўешти» бирге иштешкен суукуйду Айша 
эжекеси їйрєткєн. 

– Кемпир-чал деп жїрїп, кара далы болуп єтєсїўбї. Карап тур-
гун, ал ата-энеў бери дегенде дагы он-жыйырма, балким отуз (!) 
жыл жашайт. Анда сен кырк-элїїгє келесиў, ошондо ким алмак 
эле карыган-кара далы сени. Ага чейин їйдї бєлдїргїн да бир эр-
кекти кийирип алып жашай бергин. Їйїў болсо айланайын деп 
чуркап келчї эркектер азыр толтура.– Кїйїнїмїш эткен бул кебин 
ал тїшкї чайга олтурар замат кїнїгє баштайт да турат. Чынында 
анын бул кеўеши жєн жерден эмес. Айылдан катыны менен ажы-
рашып келген бир инилери бар. Туруктуу иши да жок. Ким алмак 
эле андай аракечти ишке. Кїнїгє Ленин заводу жактагы жалданма 
базарга барат да иш табылса иштеп, тапканын кечинде ичип ке-
лет. Эки жылдай болду, чогуу жашайт. Дагы жакшы, Айша бала 
туубай жалгыз баш. Болбосо ага кантип чыдамак! Айдап чыгайын 
дейт, жини жаман неме жыга чаап салабы деп коркот. Ошондон 
улам Сайрага жан тартымыш этип бир ок менен эки коён атып, 
инисинен эптеп кутулмайдын амалын жасап келет. Аны болсо 
акылы тайкы Сайра кайдан билсин, кыйды кеўешти чын кєрїп 
эжекеси їйрєткєндєй ата-энесин кїнїгє кодулап келет.

Эртеси таў эрте турган Сайра кїнїгє атасы даярдап койчу та-
мактын жоктугуна жинденип атасын, эч болбоду дегенде картєшкє 
кууруп койбойбу, ага алы жетет эле го деп энесин да ичинен жеки-
ре тултуўдап, куру чайдан чала-була ичимиш этти да ишине кете 
берди. Эмне болушту экен, атасы їйгє келдиби, деги аман-сообу 
булар деп ата-энесинин бєлмєсїнє баш багып да койбоду. 

Кїндєгїсїндєй эле иштемиш этип кечинде їйгє келсе дагы эле 
жымжырт. Тирїї жан жоктой, таўкы чайнек, чыныны да жыйнап 
коюшпаптыр. Мындай болчу эмес эле. Эмне, бу кемпир- абышка 
кечээки сїлгїр чатагына коркутуп эрегиштик жасап жатышабы? 
Кабагы карыш салаўдаган Сайра кийимин которуп, кыйлага те-
левизор кєрїп жатты да курсагы ачканынан чыдабай бєлмєсїнєн 
чыкты. Демейки, бул убакта ысык чайды буркурата ичип, дас-
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торкон четинде олтурушчу ата-энесинен дайын жок. Тамак жа-
сап коюшпайбы, же небак єздєрїнчє тоюп алышканбы деп ой-
логон Сайранын каны башына тээп, кучунашы кармап кетти. 
Кыйкырып, калайман салып жибермекке ата-энесинин эшигин 
жулка ачты эле атасы жок, тїйїнчєктєй болгон энеси керебетин-
де уктап жатат. Эшикти каўк эткире кайра жапты. Ызадан буу-
лугуп, энеси угуп артынан тура келет деп ойлоду ал. Баарынан 
да алжыган какбаш атасы дагы кайда тентип кеткен?! Кечээ да 
жок... кайдандыр бир жерден жылуу жай таап алса керек, жан-
бакты. Силерди карап тур, эрегишкенди кєрсєтємїн силерге, єз 
тамагыўарды єзїўєр жасап алгыла, мен силерге малай бекемин 
деген Сайра муздаткычта болгон їч жумуртканы куурду да, бир 
чыныдай сїттї чай менен шыпкай ичип, жатып алды. 

Жарым сааттай єткєн жок. Телевизор тиктеп жаткан, эшик-
тин коўгуроосу кїтїїсїз шыўгырады. Демейдегисиндей, атасы 
їйдє жокто энеси барып ачат да деп кушубак жата берди. Чы-
ккан жок. Коўгуроо улам-улам ачуу шыўгырай берди. «Єлїп 
кеткирлер! Бу кемпир да мага эрегишип алганбы!» деп энесине 
жинденген Сайра эрегишкенди кєрсєтєм силерге, эми їйдї анык 
саттырып, жалгыз жашабасам элеби деп ызырынган ал балким 
кечээтен бери каўгып жїргєн атасы келсе керек деген ой келе 
калып жиндене барып эшикти ачып жибергенде босого алдында 
їч-тєрт кошуна аялдар турушуптур.

– Эмине керек? Атам жок, апашкам уктап жатат.– деп, ыгы 
жок келишкендерин сиркеси суу кєтєрбєй тез кутулмакка кесе 
айткан Сайра кайрадан эшикти жапмакчы болду эле канатташ 
батирдеги Калыя деген кара ооз, балтайган кара катын:

– Жаппа, ырыскесер, ойгот апаўды, – деп буйра сїйлєдї да 
эшикти аўырайта ачып Сайраны жєєлєй їйгє єтє берди. Єзїўєр 
ойготуп алгыла, деги єз билгениўерди кылгылачы деген тей-
де Сайра аларды ичкери кийирип, артынан эшикти жапты. Те-
зирээк эле кєздєн далдаа болгусу келган Сайра бєлмєсїнє бет 
алганда жанагыл кара катындын:

– О кокуй, шордуу, небак эле жайрап калган белеў?! – деген 
ачуу їнї чыкты. Калган аялдардын да аны коштой уўулдап ый-
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лагандары угулду. Эмне болуп кетти экен деген таризде кызы-
гуусу арткан Сайра бєлмєгє баш багып тигилердин апасын чал-
касынан оодара тартып, бири жансыз мелтирей алайган кєзїн 
алаканы менен сылай жаап, дагы бири аўырайып ачылган оо-
зун жаап, ээгинен тїртїп жатыптыр. Баары теў уўулдап ыйлап 
алышкан. Мындайды кєрбєгєн Сайра тигилерге бир тийди:

– Эмине, эмине кылып жатасыўар?! Тийбегиле ага!– жулуна 
барган аны маўдайкы їйдєгї жетимиш таяп калган сєєктїї, 
арык кемпир колун тосо токтотту.

– Сабыр кылгын кызым, энеўден айрылып калыптырсыў.
– Эмне деп жатасыўар силер? Айрылып дегениўер эмне?!
– Эмне, эмне? Энеў єлїп калыптыр! Карап койбойсуўбу бей-

бак! Небак эле денеси муздап калган турбайбы!
– Кїйєєсїн скорый алып кеткенде эле жаны їзїлгєн окшойт, 

шордуу... араў жан неме... жыттанып да кетиптир...
– Ой, бир карап койбойсуўбу таш боор, тиякта атаў єлїп жат-

са...
– Эмне?! Атам да єлдїбї?!– Сайра акылынан адашкансып 

ачуу бакырып алды да денесин кармай албай дубалды таянып 
жакынкы їстєлгє шалак эте олтуруп калды. 

– Кыйын болду эми бу шордууга, бир кїндє эки бирдей ата- 
энесинен айрылып...

– Сабыр кылгын айланайын, кудайдын кылганы...
– Ата-энеўди бирдей жутуп эми жыргап жат, ырыскесер...
Аялдар єздєрїнчє сїйлєнїп, Сайра болсо эс-мас, артындагы 

калкалап турган тоолору кулап, аалам аўгырап бош, єзї бу дїй-
нєдє жападан жалгыз, коколой  калганын даана туюп, не кылар 
алапайын таппай коўултуктап, эс-акылы туш-тушунан шамал-
дап турду... Артында тоодой караан, белине бекем бел болор эч 
кимиси жок калганын эми билгенсиди. Арабєк агалары, їйїнє 
батырбай эрегишинен качканча шашкан жеўелери эсине тїштї. 
Эми алар келишээр бекен?.. Каякта болушту экен? Маўдайга ба-
сар, болгон ырыскысы ата-энеси тура... 



ЖАНБЇДЄЄ 327

КАРТАЧЫ
– Бу, Айдїштї Амангелди менен карта ойнотуш керек экен,– 

деп калды капысынан Сапар авам, картаны шыпылдата таратып 
жатып.– Деле мактанганы єтїп кетти, ошонун...

– Чын эле,– деп, аны дароо коштой кетти Капар авам,– Аны 
утса ушул Айдїш утчудай.

Алардын оюна Саякбек агам да кошулду:
– Келгиле, кечинде эле экєєнї ойнотолу. Капар авам менен 

биригип ойношсун. Ушул Амангелдини мурунга бир чертип кой-
босок болбой калды...

Эмнеге «болбой калды», аныгы айтылган жок, алардын ызалуу 
кебинен болгону ал байкеден їчєєнїн теў утулуп, ич кїптїїлєрї 
кїч экенин туйдум. Ошо менен сєз тамам болду. 

Амангелди їч жїз тїтїндєй айылыбыздын баарын уткан чоў 
картачы. Анысына єзї дайыма корстон болуп, тимеле жоо чап-
кансып баатырсына берерин угуп-кєрїп калганмын. Айрыкча эл 
кєзїнчє, тээ, «атамзамандагы» утканынан бери мазесин чыгара 
казып айтып, улуу-кичїїбї, эч кимди теўине албай кемсинтип, 
мыйыгынан мыскылдай кїлїп, кекээр сїйлєп, чучугуна жетки-
ре шакабалай бергени карта чапкан эркектаналардын баарынын 
жанына небактан єгєєдєй батып бїткєн. Улам бир утканын 
ашыра чаап айтып, тимеле эзип салат. Ошону їчїн аны баары-
нын сиркеси сїйбєйт. Айылда аны утаар картачы чыкпагандан 
улам Амангелди-картачы дешет. Куркук-Кубат, Кичине Кубат, 
Мышык-Кубат дегендей айылдыктардын баарынын жамакчы ат-
тары бар. Ансыз аты уйкаштарды чаташтырып алуу турган иш. 
Кубаттан эле беш-алтоо болсо ошо да. Амангелдини болсо «кар-
тачысын» кошпосо шопурубу, же майрыгыбы адашып калат, 
айрыкча жамандык-жакшылыкка кабар айттырганда, же анын 
трактору керек болуп калганда ошентишет. Так болот. Антпесе, 
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Амангелдилердин кереги жогу келип алып, бутташтырып чакыр-
ган учурлар кєп эле болгон. 

Кай жерде картанын кызуусу болсо Амангелди жыла жетип 
ошол жерде, дайын. Айттырбай жетет. Мышык майдын жытын 
алгандай кай жерде «карта жыттанат», кайдан-жайдан билип 
алат. Таў каласыў! Ай, ушу Амангелди качан келээр экен дегиче, 
ал дайын болот! Жомоктордогу жиндей – эстедиў дегиче, ал даяр! 
Эстебесеў да келет. Анан эртеби-кечпи, єзїнїн беймаал келгенин 
їй-ээлери, же картачылар жакшы-жаман кєрєбї ага баары бир, 
картаны кєргєндє мээсин алдырып, ал їчїн убакыт токтойт, та-
гыраагы баары теў єчєт. Бирєєдєн угуп же єзї айткандай «мурду 
жыт алып», «єтїп баратып эле кєрїп калып», же «жєн эле» жыла 
басып келип суроо-сопкутсуз ортого жєєлєй олтуруп, кыпчыла 
калат. Анын ойноп олтурганын карап олтуруу єзїнчє эле каниет! 
Маўдайы жырык тиштерин жыргай ырсайтып алып, карталарын 
асмандата кєтєрїп, бактылуу бир киришет дейсиў!.. Уйдун жам-
пасындай жампайган, єзї менен жашташ эски шапкесин  улам 
кежигесине сєємєйї менен тїртїп коюп, куп тїшїп калаарын-
да аны бери тарта салып... манжаларына утуру тїкїрїп, колуна 
батпай калган карталарын маштап жерге кыдыракей жая тизип 
алып, жер жарылып кетсе да кебелип койбой бирден санап ойной 
берет. Аялыў лыкылдатып шаштырып атабы, же їй ээси коногун 
узатканга чыйпылдап, чакырылбаган немени жактырбай, калп 
эле кїлїмїш болуп атабы, нєль капек. Анангалса картадан тїк  
жаўылбайт десеў. Колуўдагы картанын баарын кєрбєй туруп 
эле алдын ала билип алат. Кєзї – ренгенби дейсиў! Мал-балда-
рынын так санын билбейт, а картадан жо-ок, эзели  жаўылбайт. 
Дегеле аны менен ойноо мїмкїн эмес. Айылдагылардын баары, 
тажап бїтїшкєн. Атїгїл сырттан келишкен конокторду да би-
рин калтырбай утуп алат. 

Биз, Саякбек авам болуп апама там салып жатканбыз. Ошону 
їчїн атайын ишимден чыгып Бишкектен келгем. Былтыр да жер 
катуу титиреп, їйїбїздїн бурчтарынан жараўка кетип, жаўы, 
кененирээк болсун деп тєрт бєлмє їй салып жатканбыз. «Кар-
касный» – жыгачтан, жер титирегенге жакшы туруштук берет де-
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шет. Буга чейин чийки да, бышкан да кирпич менен там салдык, 
болбоду, Тїп-Аксуу райондору дайыма силкинип турат эмеспи. 
Кандай салсак ошондой, беш-он жылга жетпей эле жарылып, 
жараксыз болуп калат. Айтылуу Сары-Камыш, жетимишинчи 
жылы катуу титиреп, айыл бїтїндєй тыйпыл урап  калбады беле, 
ал бизден отуз чакырымдай эле, жакын. Кышка чейин кирип ка-
лалы деп шашып жаткан їйдїн тєрт дубалы туруп, эми чатырын  
жаап жатканбыз. Буюрса, кар жааганча апамды жаўы їйгє кир-
гизебиз деп турабыз. 

Сапар, Капар агамдар болсо аталаш, тєртїнчїбї, бешинчи-
би же сегиз-тогузунчубу бир атаданбыз, так билбейм, жыйырма 
бешке араў келсем анын баарын кайдан териштирип, тактап жїр-
мєк элем. Анын їстїнє кай бирлерчилеп санжыра сураштырып, 
ийне-жибине чейин териштирген киши эмесмин. Иши кылып 
алар агаларым, экєє курбалдаш, кырктын тегерегинде. Капар 
авам бир аз улуу болсо керек, Сапар байкемдин андан айбыгып, 
ызаатынан улам байкап калам. Сурайын деп батынбайм, уят да, 
«ушуну эмдигичекти билбей эмне, Бишкегиўде эшек такалап 
жїрєсїўбї!» – деп койсо мендей «интелигент» шаардыктарга сєз 
тийип калбайбы, кемакыл кєрїнїп. Жети атаны билїї болсо баа-
рыга парз. Айрыкча биз, кєлдїн кєкїрєгї тарапта. Иши кылып 
тїп аталарыбыздын бир экенин уккам. Ошону їчїн алар бир ай-
дан бери бизге акысыз там салышып жатпайбы. Чачын жалтыра-
та кырдырып, там бїткїчє алдырбаймын деп сакалын саксайта 
коё берген  Саякбек болсо єз агам, менден тєрт жаш улуу. 

Апам бышырган кесмени – тїшкї тамагыбызды жаўы эле 
кампая ичип бїтїп, салып жаткан їйдїн кєлєкєсїндє эки-эки-
ден болуп алып карта чабышып жатканбыз. Кїндїн ысыгы кайт-
сын дегенибиз. Август айынын башындагы кургак аптап тим эле 
тєбєдєн ачыштыра сайгылай кїйгїзїп турганда кайдагы иш! 
Їп. Їлп эткен жел да жок. Адам эмес, алтургай бак-шактардын 
бутактары да башын жерге сала салбырап, чымчыктардын тили 
чыкпай калган акакташып...

Кыскасы, мени кечинде Амангелди байкеге каршы картага 
«салмак» болушту. Карышкырга козу салгандай... тїпєйїл тарта 
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баштадым. Не бар, не жок, ажайып болуп  утуп калсам баарынын 
кеги ашынган  картачынын айласы куруду дей бер: сен деле биз-
дин бирибиздей эле єлїмтїк турбайсыўбы, машаяк экен десе... 
деп, агаларымдын ой-да Амангелди байкени келекелеп, єчтєрїн 
алаары турган иш. Тим эле, ханды тактыдан кулаткандай чоў 
окуя болмогу турулуу! Айылдын эркектаналары дароо дїў эле 
деди дей бер анда! Бири калбай чечекейлери чеч болот болсо ке-
рек. Мындай чоў жаўылык болмокпу?! Утулуп калсам єзїм гана 
эмес, байкелеримдин да мыш болмогу турулуу... 

Биз, жанатан берки утуучулар катары Капар авам экєєбїз бир 
болуп, Сапар авам Амангелдиге жуп болмогу тымызын чечилди. 

– Ой, анда силерди Амангелди экєєбїз ит аягын жалаганча 
эле утуп салабыз да,– деди Сапар авам адатынча кєздєрїн кы-
быўдата Капар авама жылма тийиштик кылып. 

– Ооба, экєєўєрдєн коркуп кетип эле, биз мына деп жыгылып 
бере салат экенбиз да. Тим эле шилекейиўерди анык агызарбыз, 
экєєўдї кошоктоп туруп...– Капар авам муруту алдынан мага 
карап мулуў кїлїп, кєзїн кысып койду. Амангелди оюндун кы-
зуусуна киргенде шалпык эрдинен шилекейи кээде чууруп кетчї, 
жїрєк айлантып, шилекейиўерди... деп ошону кыйытып жатпай-
бы. Менден чоў їмїт байлап турат, тїлкїгє алгыр кушту сал-
чудай болуп. Тескерисинче мен тїлкї болуп калбасам болду... 
Ошентсе да тобокелге салып, авама эч камтама тартпаўыз де-
генсип билинер-билинбес ага башымды ийкегилеп, коштой сыр-
дана кїлдїм. Бири-бирибизге дем берїї, «ормон опузага салуу» 
да єнєктїн милдетине кирет эмеспи. Эми аны жалгыз таштабай 
калайын!

Булардын минтип Амангелдиге каршы «кутумчулук» кылып 
жатышына бир айдан бери мени менен єнєк болуп ойногондор-
дун баары утуп жатышында болучу. Мен да Тєкєлдєштє тим 
жатпай эртели-кеч Казы бажам, Токтогул окшогон теўтуштар 
окшогон «мастерлерден» Амангелди байкенин «катыгын» берїї-
гє атайын машыгып келген болчумун. Ал оюма бир топ жыл бол-
ду. Ыгы келгени ушул. Айрыкча, эзели эч качан шойкомсуз ойно-
богон Токтогулдун алаканга катмайын, аларды байкатпай жерде 
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жаткан карталарга кошуп жиберїїнї, карталарды аралаштыры-
мыш болуп кїчтїїлєрїн байкатпай кєрє салып єзїнє таркатып 
алуусун машкедей їйрєнїп алгамын. Ал, милийса эмеспи, кумар-
чы-картачылардын опуттарын жакшы билчї. Ал сырымды ал-
бетте, бул агаларга ачык айткан эмесмин, єзїлєрї баамдап, бет-
тештирсин дегем. Анан калса улуу кишиге сизди утканы келдим, 
карта ойнойлу деп кантип айтмак элем. Ошол «опутум» менен бу 
жайда їчєєнїн сазайын жакшы эле бердим. Анын їстїнє сїрєтчї 
эмесминби, карталарды єўїнєн байкап калганга да жакшымын.

Анан албетте, абышкалардын чоў «сабагын» алгам. Тээ, Ка-
ра-Ойдогу таекелерде жашап жїргєнїбїздє коўшубуз Бозбай де-
ген аксакал боло турган. Пенсияда, бош эле. Кїндїзї элдин баа-
ры жумушта, єзї теўдїїлєр болсо талаага уй-койлорун жайып, 
кїндїзї жалгыз эриге турган окшобойбу. Мени мектепке бара 
элегимде эле момпосуй, шекердей таттуу кара єрїгїнєн тебетей-
ине тере келип берип, чакырып алып, алма багынын кєлєкєсїндє 
эртеден-кечке эрмектечї. Утулуп калсам башымдан укуй алып, 
кыт-кыт кїлє шылдыўдап, таарынып качсам артымдан ээрчий 
келип, дагы бир таттуусун сунуп, апамды ортого сала сурап ке-
тип... Бара-бара устаттан шакирти єтєт дегендей кээде утуп алчу 
болдум. Анда Бозбай атам чычалап, чындап эле кызыраўдап, 
«ой, ызаатсыз, улууну утат деген эмне, чын эле чыгып кеттим деп 
маашырланып жатасыўбы, азыр кєрємїн сени...» деп, ызасы ме-
нен тєбємє катуу тєєматек атып жиберчї! «И-ий, энеўди!..» деп 
мен кача жєнєйм. Анан абышка кайрадан эле кєп єтпєй артым-
дан келет... Бозбай аксакал да айылдын алдыўкы картачысы боло 
турган. Кєп утчу. Ал да санап ойнойт. Мен эмне, колума тийген-
ди урдуруп... кєзїр келсе утамын да. Анан, «чимкиригин тарта 
элек баладан утулуп калып» жатса, теўтуштарынын азил-шыл-
дыўына калып, арданат окшобойбу. Ошол, «Бозбай аксакалдын 
чоў мектебинен єткєн» мен, жетиге жетпей эле агам гана эмес, 
атамды да утуп алчу картачы атка конгон элем...

Тїш оой ишибизди улап, кеч кирип, короодогу сєрїїдє та-
мактан тоё жеген соў инимден Амангелдини чакыртышты. Ал, 
тез  эле эскилиги жетип «тїлєгєн» картасын кєтєрїп алып ада-
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тынча чечекейи чеч, жамажайын жайылта жадырай кїлїп жетип 
келди. Эригип отурса керек.

– И, «єлєєр эчки койчунун таягына сїйкєнєт» дегендей кычыт-
кыўар кармап калганбы... эмне бир аз тырмап коёюнбу?..– деп, 
авамдарга кыр кєрсєтє, тийише олтурду. Алар теўчамал болчу.– 
Эмне ойнойбуз?– зобололуу, жогортон, їнїн жоонойто сурады.

Алда кандай болуп кетет, кудай атып утулуп калсак картачы 
неменин кийинки, кїйдїргї сєздєрїнє сєлтїк болуп калбайлы, 
айылга бїт жайылып деген ойдон сактанышкан авамдар ооз учу-
нан,  ишенимсиз кїлгєн болушту.

– Баштагыдай эле, дурак ойнойбуз, дакїмєнт кармамай, – 
Ичинен тап, утуп алышка чыдамы кетип турган Капар авам бел 
байлай кетти. Амангелди утулчу бактылуу учурду кєз алдына эле-
степ кетти кєрїнєт, кєздєрї шойкомдуу жымыўдап турду,– Чы-
кканыбыз дароо ондукту кармайлы, антпесе кїн кеч болуп кетет. 
Жеўеўер бизди їйгє кийирбей койсо... биз Айдїш экєєбїз бир, 
сен Сапар мененсиў. – Капар авам улуу катары сєзїн кесе айтып, 
купуя бїтїмїн чыгарды. – Тузду таштагандар утат. Жеўилгендер 
эки бєтєлкє арак коюшат, закїскеси менен.

 Амангелди кутумчулукту сезген жок. Утуу ага боорсок же-
гендей эле кєнїмїш болуп калган да. Баары дароо эле  «макул» 
болушту. Саякбек агам ортодо калыс. Мен улуулардын кєзїнчє 
али арак ичпеген менен кєпчїлїктїн шартынан чыга албайм да. 
Утулуп калсак їлїш акчамды берем. Утсак, Капар авам бир жыр-
гап алсын, менин «нормамды» кошо ичип деген ой бактым, та-
мыбызга кол кабыш кылып, чарчап жїрбєйбї. 

Мурдатан ойноп, сїйлєшїлгєндєй ал экєєбїз бири-бирибиз-
ди кєз караштан тїшїнїшїп, байкатпай жаўдашып, менин «опу-
тумдун» аркасы менен биринчи оюнда утуп кеттик!

Мындайды їч уктаса тїшїндє да кїтпєгєн Амангелди:
– Катыгї-їн, бу кандай болуп кетти ыя? – деп, оозу ачылып эле 

олтуруп калды. Не дээрин билбей, сєзї тїштї. Жаны чыгып ба-
раткан уй кєздєнїп, улам бирибизди аянычтуу алаўдай карайт. 
Башкасын билбейм, мен аны аябай аяп кеттим. Мындайын эч 
кєргєн эмесмин. Мээси же жїрєгї чыдабай чалкасынан кетеби 
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деп чочуп турдум. Маўыроо кєздєрї мокоп, «шок» болуп кал-
ды. Анан араў эсине келдиби, жаўы эле чабылган карталарды 
жерден алып, кєргєн кєзїнє ишене албай шектїї аўтара салып 
ачып кирди.– Катыгї-їн... Сенде момундун балтасы менен карга-
нын тогузу болушу керек эле да ыя, Айдїш? Алар кайда кетти?..– 
Кєзї алдында болуп єткєн окуяга дагы эле ишенбейт. Шекшип 
турат. Бирок далили жок. Мен картам жок деп, мулуям. Ал, 
кєпчїлїккє адат болуп калгандай – карталарды коштой басып 
жиберген жокпу деп ойлоп калды кєрїнєт бизди, кїдїгї кїчтїї. 
Капар авамдын чечекейи чеч, эзиле кїлєт, бопоросун бурулда-
та асманга їйлєп. «Стопкадан жыт ала баштады кєрїнєт». Жок, 
экиден жабышкан карталар да жок болуп чыкты.– Анан кандай 
ыя,.. алар кайда кетти? Качан?..

– Ээ, аларыў кеткен небак эле. Бол, тараткын, «дурак».– деп, 
акыркы сєзгє айрыкча басым жасай Капар авам жерде жаткан 
карталарды алып алдына ыргытты. Мен да ага кошулуп, чабыл-
ган карталарды чогултумуш этип ал айтып жаткан эки картаны 
алаканымдын алдына катып барып, кошуп жибергенге їлгїрдїм. 
Эч ким байкабай калды.

– Болбойсузбу эми... кол  кызып турганда... – шек алдырбай 
демитимиш эттим.

– Ой тобо! Мындай болбош керек эле... менде дагы эки картам 
калып калбадыбы...– 

Тигинин жердеги карталарды аўтарып, алдына жайып алып, 
басыгына жараша экиден жуптап, тактап  киргенде мен катуу 
кооп тонуп кеттим да :

– Ээ, ойнойсузбу эми, же олтура беребизби сизди кїтїп, анда 
жыгылыўыз...– деп, калган карталарды дагы уучтап жайып ал-
гандарынын їстїнє таштадым.– Ыя, Капар ава, булар болбой 
калышты... минтип утулган сайын эле бит карагансып чукулап 
олтура беришсе таў атпайбы, дїкєн да бекип... булар жеўилди 
деп оюнду токтото бербейликпи?..  

– Чын эле... Ошенткенибиз оў го, ыя Амангелди,– деди Капар 
авам тигинин кучунашына тийип, мага кєзїн кыса. Айрыкча, 
дїкєн жабылып калат деген сєз ага катуу жагып калды кєрїнєт, 
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кєз алдына мєлтїрєгєн «стопка» даана элестеп кеттиби, тамагын 
кырып, шилекейин билинер-билинбес кылк жутуп койгонсуду. 
Амангелдини Капар утуп, аракка жыгыптыр деген эмне, кокуй! 
Єлбєгєн тєрт шыйрагы эле калбайбы, Амангелдинин. Анын 
жарылып кетчїдєй буулугуп, карасур тарта чыўалып кеткенин 
кєрїп, ого бетер чечекейи чеч,– анда бол, дагы ойной турган оюў 
болсо тез тарат, бовосо кеттик...– деп, кєчїгїн ыкшай, тизесин 
таяна ордунан турумуш этти. Бирок кеткен жок. Касташкан кар-
тачысын бу саам утуп кеткенине жарпы жазылып, кєзїн жана 
бир кысты мага.  

Туш-туштан демиткенге шаштысы кетип калган Амангелди 
єзїн кїнєєлїїдєй сезип:

– Отур, отур эми, дегеле кой, бир чыгып алып... азыр кєрєбїз, 
сендей машаякты, тим койсо...– деп, карталарды санап чыкты 
эле, тїгєл. Амалы алты кетти, утуш таза. Акырында не кылаарын 
билбей кыжына аралаштырып кирди. Чычалап жатат! Кетип ка-
лабы деп шашып да кетти кєрїнєт, анда эле кепке сынып, утул-
ганын жандыра албай,  «тактысынан» кол жууп калганы турбай-
бы!– Тобо... ушундай да болот экен ээ, божу мой,  кандай болуп 
кетти ыя, Сапар ава?..

– Бу, Айдїш жакшы ойнойт экен. Шаардык эмеспи...
– И, шылтоо издей баштадыўарбы, байкуштар? Утулгандан 

кийин жєн эле тарата бербейсиўерби,– Капар авам дагы муру-
тунан мулуюп, кїлмїўдєй мага кыйыта кєз таштайт. Тим эле, 
аялы эркек туугандай чечекейи чеч. Амангелди болсо кан-сєлї 
кача кумсарып, кїлгєн болумуш эте калп ырсайып, кїлала болуп 
отурду. Кабагына кар жаап алган. Кулагы делдейет. 

Экинчи оюнда дагы биз чыгып кеттик. Мурда сїйлєшїлгєн-
дєй Капар авам урдуруп, эптеп эле кутулуп кетиштин амалын 
жасап, акырында мен жалгыз ойноп жаттым. 

– Ок! Катыгї-їн! – деп, адатынча катуу чочуду Амангелди. 
Саамга чычканды бїкїлї  жуткан мыкый їкїдєй эле їн-сєзсїз 
ыкыйып олтуруп калды. Бозоргондон бозоруп, сїйлєй албай 
буулукту. Анан эсине келе ыржыйып, карталарды дагы аўтарып 
кирди,– Дагы мине балээ болуп кетти ыя?..
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Тигинин баш териси такыр эле бузулуп калганын кєрїп, карс-
карс кїлє табалай:

– И, бит карамайыўарды дагы карматтыўарбы? Же биз кете 
береликпи?– деди, Капар авам уттургандарды бирдей зекимиш 
этип. Сапар авама кєз кысты. Ал, сыр билги боло  ырсайды. 
«Стопканын башы кылтыйып калганда» кетпей калышсын, мага 
ишеними чындап арткан кєрїнєт, Капар авам жадырай олтур-
ду. Амангелдинин кучунашына тийип жатканы да, «єчїн алып». 
Мен кыйпычыктап, алаканымда катып калган карталарды бай-
катпай жерде жаткандарды чогултумуш эте эптеп кошуп жибе-
рип, баарын ортого таштадым. Дагы кутулуп кеткениме ого бе-
тер маашыркай тїштїм:

– Эми, ушул да оюнбу? Кой, кете берелик Капар ава, картала-
рын санай беришсин, булар,– деп, эми мен ордумдан обдулумуш 
этип, єнєгїмє сыр билги карадым. Ичинен кымылдап, сїйїнїчї 
таш жарып турган ага жага бербей да кыт-кыт кїлєт:

– Ие, саал кїтє туралы, булар биттерин терип алышсын, хи-
хи-хи... Эмне, Амангелди, мээлей алып келип берейинби ыя, ко-
луў жооруп кетпегей эле...– Капар авам эми ыкшый кїлдї.– Бол, 
эми, тарат, бовосо...

– Эй, берчи мага,– Сапар авам карталарды єнєгїнїн колунан 
тартып алып, шартылдата аралаштырып кирди. Кїлїўдєгєн 
кєздєрї бизде: бирде Капар авамы, бир мени карап. Тезирээк 
утуп кетишибизге ортоктош да. Анын да табасы канып турбай-
бы.– Картачы деп жїрсєм, сен кампачы белемсиў, кайта-кайта 
эсептеп...– Баарыбыз жабыла каткырып калдык. Ызадан буу-
луккан Амангелди гана кумсарып, кара кїчкє тишин ырсайткан 
болду. Анан эмне, «таажысынан» айрыла жаздап, болгондо да 
«шаардык чычымдан» утулуп жатса... эртеў элдин бетин кантип 
карайт?! Ал кеп, бїт айылга алеки саатта эле жайылып кетпейби.

Їчїнчї саамда ыгы келбей, мен опутумду колдоно албай кал-
дым. Анїстїнє бїт кєзїрлєр да тигилерге кетиптир. Капар авам 
да чыга албады. Ой-да, Амангелдинин сїйїнгєнїн айтпа! Шап-
кесин кєккє ыргытып жибере жаздады, тимеле. Бажактап, кат-
кырыгы чыкты:
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– Ушундай эле болмок деймин да, ыя, Саке! – деп, жанындагы 
Саякбек агама жайдаўдады. Экєє ымалалаш. Агам да биз тарап-
та эмеспи, эмне болду дегенсип мени шектїї карап койду.

– Кєзїрдїн баарын алып алышкан тура... зато мен дароо эле 
таратамын картаны,– деп,  моюн бербедим. Шек бербей жєнїмдї 
кыйытып айтканым да.– Булар он, биз балта болдукпу?

– Ооба.
– Ээрчип алмай болушту... – деди єнєк агам.
– Ики, тим койсо, буларды кара... азыр катыгыўарды бере-

биз...– Амангелди адыраўдап алды. 
Анын айтканындай болбоду. Капар агам чыгып кете албай, 

мен колдомуш этип, кєпкє кармаштык. Акырында биз эптеп 
утуп, дамага чыгып кеттик.

– Булар матке болушту. Эркек болсо бир тїнєбєй коюшпас...– 
деп, Амангелди алгы їмїт  байлап турду. Бизди калса экен деп 
кудайдан тилеп жатканы да. «Матке» деп, утушубузду кєрє ал-
бай, кара кїчкє кемсинтип жатканы. Анын ичи туз куйгандай 
ачышып турганы калп кїлкїсїнєн, демейдегисине окшобогон 
дирилдеген їнїнєн ачык эле кєрїнїп турат.

Маткеге «тїнєгєн» жокпуз. Тактап айтканда тїнєтє алышпады. 
Кєзїрдїн чоўдору бизге келген экен, шартылдата басып, тєрт дама-
ны теў ортого таштап салдык. Менин опутумдун кереги да жок бо-
луп калды. Амангелди байкемин «настроениясы такыр эле наскиге 
тїштї». Бети каракєк тартып, тултуюп чыкты. Эч кимибизди кара-
байт. Айрыкча мен тарапты. Мурдагысындай єзїн-єзї жооткотуп 
олтурбастан, эч їндєбєй, картаны таратканча шашты. Тїш кєрїп 
жаткандай. Эч нерсеге тїшїнбєй жатты кєрїнєт. Капар авамдын 
болсо каткырыгы таш жарат, Амангелдини келекелеп. 

– И, мээлей кийбесеў колуў жооруп кетти го, я? Маймылдын 
кєчїгїндєй кызарып... хи-хи... Айдїш, алып келип берсеўчи жа-
нагы ылай чылаган мээлейиўди, – деп, анын єткєн-кеткендеги 
кїйдїргї сєздєрїн эми кайра єзїнє ыргытып... «Кутумчул» Са-
пар авам менен Саякбек агам да мурутунан кїлїўдєп, сыр алды-
рышпайт. Чечекейлери чеч экени кїлмїўдєгєн кєздєрїнєн ачык 
эле кєрїнїп турду. 
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– Капыр-рай, эмне болуп жатат ыя?!– дегени менен бу жолу 
карталарды териштирген жок Амангелди. Андан пайда чыкпа-
сын билдиби, же эмки оюнда чыгып кетїїгє чындап ашыкканы-
бы, карталарды шыпылдата аралаштырып, кєзгє илештирбей 
таркатып жатты.

– И, «абышка» болдуўарбы, ал-кїчтєн тайып... «коюў кетти 
камышка» кылалы ыя, Сапар ава?..– деп, Амангелди дагы эле 
демденген менен кайра эле алар калып калышты.

– Аа-ха-хха!..– Капар авамдын каткырыгы анык таш жарды,– 
«Катыгї-ї-н» дагы калдыўарбы ыя?!.– деди Амангелдини туу-
рап.– Тузга чыктык.

Тигинин болсо башы аласына тыгылды. Калгандарыбыз бїт 
кыт-кыт. Айласы калбай калган картачы байкем кара кїчкє, 
кїбїлгєндєн калган тиштерин ырсайткан болуп:

– Ой, тобо?!. Булар эмне, адырашмандын ашын жеп алышкан-
бы, ыя Сапар ава?.. кол келип да туруп алды, буларга...– не дээ-
рин билбей, амалы тїгєнїп барат,– А, майли, картачылар туздан 
кармайт. Эр болсоўор эми чыгып кєргїлє...– дегенге араў жара-
ды,   акыркы їмїт байлап турганы да. Тим эле Шодокондун бїр-
кїтїндєй кєздєрї алаўдайт. Эгер утулса олтурган жеринен эле 
мїрт кетчїдєй кєрїндї. Кекээрдїї. Бизди, айрыкча мени бїкїлї 
бойдон жутуп жиберчїдєй жоо-душманы санап, бїткїл турпа-
ты менен жек кєрїп жатканын жон терим менен сезип жаттым. 
Карта, кумар деген чын эле жаман нерсе окшобойбу, кой оозунан 
чєп албаган момун кишинин канын  ушунчалык козутуп. 

Бул, демейде айтылчу сєздєн биз да кооптонуп калдык. Ушунча-
лык заар, кекээр менен айтылды дейсиў! Жон терим чымырап кет-
ти. Картачынын болгон дарамет-кїчїн ушул, акыркы чектен бай-
каса болот эмеспи, эми Амангелдинин аянбасы турган иш. «Алда 
кандай болуп кетээр экен? Парвардигер! Дагы бир колдой кєр, о 
Кудай!» деп чочуркап да, кайта-кайта ичимден тиленип да жаттым. 

Баарыбир эбин таптым. Бозбай атама, айрыкча Токтогул-
га баракелде! Биздин акыркы дакїмєнтїбїз болгон  туздарды 
таштаганымда Амангелди картасын чачып жиберип ордунан 
тура кетти! Їн жок. Балта жуткан таз жорудай ыўкыйды. Бєздєй 
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купкуу тартып, туш келди айлана басты. Не кыларын билбейт. 
Капар авам да кара кїчкє каткырымыш эткени менен ичтен ка-
туу кооптонуп турду кєрїнєт. Баарыбыз эле Амангелди алда кан-
дай болуп кетээр экен деп олтурган жерибизде элейдик. Эч ким 
їндєбєдї. Бу, бейкїнєє байкуштун убалына калып калбайлык 
дегендей олтургандар бири-бирибизге бїшїркєй тиктештик. Ор-
дунан козголгон эч ким болгон жок. Капар авам да оозунан эзели 
тїшпєгєн тамекисин, «кєзїнє даана кєрїнїп жаткан стопкасын» 
да унутуп калды. Бїтє жаздап калган тамекиси кєк тїтїнїн чу-
балта обого тїтєп, жїлжїйгєн кєзїн жандай созолонуп жатты. 
Чын эле эмне жосун баштап алдык эле?! Эми эмне болмок?!

Баарыбыз билчїбїз, байкуш Амангелдинин жїрєк оорусу бар 
эле, кез-кез догдурга жатып жїрчї. Ал, бозоруп, тигиндей четке 
туруп тамекисин кїйгїздї да їнсїз шылкыя басып їйїнє кирип 
кетти. Оорукчан, арык, алсыз неме качан жыгылар экен деп каба-
тырлана баарыбыз кїтїп жаттык. Жыгылбады.

– Ыя, кокуй, аман болгой эле...– Сапар авам алгач сєзгє кел-
ди.– кайдагы оюнду баштап... ач кулактан тынч кулак єзїбїзчє 
эле олтура бербей...

– Єзїў баштабадыўбы...– деди, Капар авам тигини зекигендей. 
Амангелдини аяп жатканы да. Экєєнїн эзели минтип кер-мур 
айтышканын кєргєн эмеспиз. Аябагандай ынтымактуу болушчу, 
дайыма ээрчишип. Оюндан от чыгат деген ушул, жаман иштин 
жасалганы сезилип турду. 

– Кудай уруп єкїрїк чыкпагай эле...– Сапар авамдын бул 
сєзїнє баарыбыз бырс кїлїп жибердик. Аныбыз арга жоктон 
эле. Балким, чын эле... анда эле єлдїк дей бер, бїт айылга кеп бо-
луп... Ак пейил, эч кимге катуу айтпаган, момун кишини кимибиз 
эле єлтїрєлї деппиз?.. Баарын кылган карта!

Кыйлага эч ким їндєбєдї. Ар кимибиз єзїбїздї ичтен айыптап 
жаттык кєрїнєт. Авамдар кетишпеди. Кийизге чыканактай кый-
шайышты. Баарыбыздын кєзїбїз Амангелдинин їйї тарапта. Ага-
ларымдын тымызын, «мєрєйдї» кїтїп жатышканы билинип турду. 
Башкаларды билбейм, мен уялып жаткам, кайдагы картага кызы-
гып, же таза ойнобой... Билип калышса єлдїм да, шермендем чы-
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гып... Качан гана Амангелдинин балык жон, эки бєлмєлїї їйїнїн 
эшиги акырын ачылып... аялы... анын артынан ээрчий кол сунуп 
кїўкїлдєгєн Амангелдинин кєзгє тааныш карааны кєрїнгєндє:

– Єх-х!..– деди Сапар авам, адатынча єзгєчє куйкум менен.– 
Єлбєптїр...

– Эк, дайыма шойкомуў калбайт с-сенин...– чынында эле жа-
мандык кїтїп олтурганбы, Капар авам, кагына кетти. Ал да, чы-
нында эле баарыбыз теў саал эс ала тїштїк. 

– Ий? Єкїрїк чыкпай єзї чыгып атса сїйїнїп кетпедимби...– 
Сапар авам дагы жылма тамашасын жылдырды.

Бырс кїлгєн Капар авам:
– Чын эле... мен да... хи-хи...– деп, мурутунан мулуя кїлдї.– 

Жїрєктї тїшїрїп...
– Ой, Амангелди! Кел бери,– сїйїнїп кеткен Саякбек авам до-

суна тїтпєй, кыйкырып, кол булгаган болду.
Амангелдинин аялы бизди кєздєй тике басканда жанданып 

келаткан кїлкїбїз кайра суу сепкендей тып тыйылды. Ал, бетке 
чабар, улуу-кичїїнї ажыратпаган аял эле. Дагы эмине балээ бо-
луп кетти? Артынан кїўкїлдєгєн кїйєєсї ээрчип алган.

– Жак-с-сысыўарбы? – жоон жолпу, чыўалган кызыл беттїї 
аял бизге жете бербей алыстан, сиркеси сїйбєгєндєй ооз учунан 
учурашкан болду, авамдарга келин болот эмеспи, єзїн зорго ток-
тотуп турду кєрїнєт,– Муну мине кылып жибердиўер эле? Кирип 
эле тєшєгїнє сулап, онтолоп, кайра тура калып дарысын ичип, 
акча сурап?..

– Эчтеме...– демейдеги чечен, азилкеч Сапар авам айыптуу їн 
каткан болду.– ж-жиберген эмеспиз...

– Эй, катын, бол деп жатпаймынбы, акча берчи...– Амангелди 
аялын чыканактан тартты эле, ал, жактыра бербей кагынып койду.

– А-а, карта ойноп эле...– Саякбек авам алар менен сырдыкана 
эмеспи, абалды алгач аўдай койду.– Сапар авам экєє уттуруп ко-
юшту. Байгеси бирден «магарыч» болчу...

– Ой, ошол элеби? Ха-ха.-ха...– аял артындагы док артып тур-
ган кїйєєсїнє бурула берип, колуна кагаз акчаны бурдай кар-
мата берди,– ме, дагы эмине балээ болуп кетти десе, атасы єл-
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гєнсїп, ыйламсырап, хи-хи... єл-лїгїўдї кєрєйїн...– анысы эрин 
эркелеткени болучу.– Картага да ушунча кейийби... 

Ошол кечте ойда, їч агам бир черден чыгышты белем! Каткы-
рыктары таш жарып, «стопкадан» улам кылт этип коюшуп, сыр-
дана кєз кысышып, бїгїнкї чоў окуянын мазесин чыгарышты, 
улам бир укмуш жерин кайта-кайта чечмелешип. Иним барып 
алып келген эки арак бїткєнчє, тїн жарымына чейин олтурушту. 
«Їйгє кийирбей койчу» жеўелер да унут калды. Анан эмне, мын-
дай жер жарган жаўылык болуп жатса! 

Амангелди байкемин абалы гана мышык ыйларлык эле. Такыр 
эле шылкыйып, же кїлє, же ыйлай албай тим эле ичинен кан єтїп 
жаткандай. Шатыра-шатман кїлкїгє кошула албай мылжыйып, 
кїлїмїш эткени менен бозоргон єўї мостоюп... кетип кала ал-
бай, башы баталгада жаткан айыпкерден амалсыз эле. Утулганы-
на чыдабай качып кетти деген кеп  жаман да.  

Бир маалда ал:
– Келе, маа да куйгулачы,– деп колун созуп калды чечкиндїї, 

бош ыстаканды сунуп. Мындайды эч ким кїтпєгєндєн баары-
нын ээктери жерге тїшїп, ооз ача элейишти. Жаны чындап кїйїп 
кеткен кєрїнєт. Ал, эзели арак ичип кєргєн жан эмесмин дечї. 

– И, кокуй, мине болуп кетти, анчалык кїйгїдєй,– деп, Сапар 
авам адатынча мыскылдуу чочумуш этти.

– Койсоўчу, сага жакпайт,– деди Капар авам жарымынан 
кєбїрєєк турган бєтєлкєнї кыя  карап.– бир нерсе болуп кетсеў 
аялыў бизди жеп салбайбы...– Бу шылтоосу жєндїї чыкты.

– Ооба. Закиш бизди жаман кєрїп калат,– Саякбек авама да 
тил бїттї.

Амангелди байкем бир аз ыргылжыў тартып турду да:
– Чын эле, койсо коёюн...– деди кыйыла, непада аялынын 

каар дуу жїзї кєз алдына келе тїштї кєрїнєт,– Кел, анда, Айдїш, 
экєєбїз бир партия ойноп жиберелик.– Ичиндеги єртїн баса ал-
бай турган єўдєнєт, мага жалдырай карады. Мен санаалашта-
рымды суроолуу  карадым. 

– Ээ, жо-о... болбойт. Ойносок чогуу, мелдешип ойнойбуз. 
Муну кара...– Капар авам чындап каршы чыкты. Утуштун кы-
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ныгын тата тїшкєнбї, же жалгыздасам мени утулуп калат деп 
чочуладыбы, катуу турду. Балким «стопканын» жаўысын элестеп 
кеткендир. Утулдум дегиче мєрєй жанып,  Амангелдиден єчїн 
чала алып калбайбы. Мен аны кыя албай їнсїз олтуруп кал-
дым. Улуунун айтканы айткан. Анын їстїнє менин деле оюнга 
кєўїлїм жок болчу. Ага караганда авамдардын жанытма, чучук-
ка жеткен какшыгын, бирин-бири сїрєп, таш жарган каткыры-
гын угуп олтурганым жакшы болчу. 

– С-сен эмне, Капар ава, ортого киришип,– Амангелди 
кєздєрїн алаўдатып, уруша кетчїдєй опурулуп кетти,– єзї билет 
да ойнойбу, ойнобойбу...

– Жок дегенден кийин жок.– Капар авам кичїї неменин тил кайыр-
ганына ардана тїшїп, мисирейе кесе айтты.– Жалгыз ойнобойт! 

Саамга баарыбыз ыўгайсыз тартып їндєбєй калдык. Жоош-
тон жоон чыгат дегендей, авамдын мїнєзї жайдары кєрїнгєн 
менен ачуусу чукул экенин жакшы билчїбїз. Уруш чыгып кетеби 
деп баарыбыз кооптоно тїксїйдїк.

– К-койсоўорчу бала короздордой болбой,– ырас Сапар авам 
дагы да ортого тїшїп, абалды жайкап кетти,– Оюндан от чыгат 
болбойлу. Оюн бїттї. 

Амангелди байкемдин башы кайрадан аласына шылк этип, 
їнсїз їўкїйїп олтуруп калды.  Анан эмне айла кылмак. Утул-
са аялы акча бербей огобетер шагын сындырмак. Анда эки єл-
гєнї ошол эмеспи. Ындыны такыр єчїп калды. Байкушка жїрєк 
ооруйт. Мен эле эмес, ичтеринен баары эле ошентип жатты 
кєрїнєт. Бїттї, эртеў менентен баштап айылдын баары аны ке-
лекелей баштайт эмеспи. Утулбас картачы таажысынан айрыл-
ды! Ага кыянаттык жасап, чекилик кылып койгонума ичимден 
катуу сызып жаттым. Таза эмес ойноп... чындап утсам анда бир 
жєн... Кечирим сурасамбы? Анда авамдар кандай абалда калы-
шат?! Ичээрин ичмек тїгїл тїгєтєйїн деп калышты, Амангелди-
ни болсо такыр эле «єчїрїп» салышпадыбы! Эми араў жеткен 
мєрєйїн ооздорунан алдырып... кылыгымды билишсе мени жер-
дин жети катарына жеткире жекирип, киши ордуна санабай ка-
лышпайбы. Жо-о, болбойт. Ачыгын айтсам бїттї, єлбєгєн тєрт 
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шыйрагым эле калбайбы. Айыбым айылдыктарга жетти дегиче, 
адам катарынан чыктым дей бер.  

Ошентип, ай айланып акыры їйдї да бїтїрдїк. Жалтырата 
сырдап, арбактарга атап, жакшылыкка деп кой союп, туугандар-
дан бата алдык. 

Менин шаарга кетчї учурум да келди. Шаабайы такыр сууп, 
илеў-салаў їйї тарапта кыбырап жїргєн Амангелди байкемди гана 
кыя албадым. Нары-бери єткєндє кол кабышка ден соолугу жара-
баса да иш илгери айтып мурдагысындай басып да келбеди. Таажы-
сын тарттырып жиберген немелерге кайдан келсин. Мени кєргєндє 
гана алыстан їмїттїї жалт-жалт карап калаар эле. Ойноор бекен, 
жандырып калаармын дегени да. Кєрмєксєн болуп койчумун. 

Акыры эртеў таў ата кетем деген кечте атайылап їйїнє бар-
дым. Сырымды ачпай кете албадым. Кєкїрєгїмє томук тыгылып 
алгансый берди. Ала-кийизге олтуруп алып адатынча темирден 
ооз комуз жасап жатыптыр. Андан апамдын мага бергени бар. 
Колу уста. Салам айтсам:

– Аа, Айдїш кел, кел...– деген болду ооз учунан. Сабыры суз. 
Таарынычы ичте эмеспи.– Апаўдын їйїн бїтїрїп жакшы иш 
кылдыў. Качан кайтканы жатасыў?

– Эртеў менен кетсем деп турамын,– айыбымды кантип айтаа-
рымды билбей турдум. Не дээр экен? Сєгїп-сагып, таарынар бе-
кен? Їйїнєн айдап чыксачы?

Ар кайсыдан кеп салышып олтуруп, чай ичилип бїткєн соў не 
болсо да тобокел деп, айтаар кебимди айтып калдым:

– Байке, єткєндє сизди алдап утуп койдум эле...
Їзїм нанын каймакка мала бермек болгон ал ордунда ката 

тїштї:
– Эмне дейсиў?!– Кєздєрї алайып, башка таяк жеген сымал 

селейди. Не кубанганы, не ачууланганы билинбейт. Мен мукак-
танып, сєздєрїмдї аста кайталадым. Сунулган колу менен чаап 
жибербесин деп сактанып да турдум. Жок. Саамга їнсїз делдейе 
тїштї да кебимди тїшїнє салды кєрїнєт, кєздєрї кїлїўдєп жай-
най тїштї.– Кантип? Кандайча?

Ойногонумдун жєн-жайын кунт коё уккан соў:
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– Ошондой эле деймин да! Эмне болуп кеткенин тїшїнбєй...– 
Кудуўдап сїйїнгєнїн айтпа! Тим эле баладай. Ордунда олтура 
албай туйлап, тура кетти.– Бая эле ошентпейсиўби...– жамажайы 
жайылып, уурту делдейген эки кулагына жете кїлдї.– Ой катын, 
сен уктуўбу, Айдїш мени тамашалап койгон экен! Утулчу эмес 
элем деймин да!..– бапыраўдап аялына мактана кетти. Кыязы 
андан да нечен шылдыў угуп, сєєгїнє жеткире табаласа керек.– 
Арак алдыра койчу, балдарды жибере сал!– Ансыз деле ыкшоо 
аялы кеп тєркїнїн тїшїнє бербей алая карап жактырбады эле:– 
Бол эми, Айдїш шаарга кайтканы жатыптыр, чай берип, узатып 
коёлу...– деп мага шылтай кетти. Антпесе аялы акча жылдырбай 
калсын. Менин жо-о, жєн эле коюўуз, ичпеймин дегенимди укпа-
мыш этип сырдана караганынан кыя албай олтуруп калдым. 

Тїн ортосуна чейин кетирбеди. Кантип, кандай утуп алга-
нымды кайра-кайра сурап, теригип, жекиргендин ордуна кайра 
маашырлана кытылдай кїлїп, Амангелди байкем чечекейи чеч 
боло жазылып, аябай кєўїлдїї олтурду. Кесмесин жасап жаткан 
аялынын аўдыганын жазгырып, байкатпай эки ирет арактан да 
алып койду. Сїйїнїчїн айтпа! Мени болсо жан-алы калбай сый-
лап, арактын калганын бїт ичирди. Анан кетээримде:

– Эми Айдїш сага чоў ырахмат! Минтип, айтып койгонуўа, 
унчукпай кетип калсаў эмне болмок элем,– деди сыртка чыга уза-
тып, мен тимеле анын кан таажысын кайтарып берип чоў ажатын 
ачкансып ыраазы боло,– Эми эртеў кетип баратып Капар менен 
Сапар аваўа жолугуп, аларга кантип ойногонуўду, мени кандай 
утканыўдын сырын айта кеткин. Сенден єтїнїчїм ушул болсун,– 
деди жалооруй,– Антпесеў мага эч ким ишенбейт...

Мен албетте, убада бердим, бирок аткарганым жок. Кийин 
айтып беремин деген ой менен  Бишкегиме ашыгып кете бердим.  

Амангелди байкемин аманаты аткарылбай калды. Ошол бой-
дон кєрїшпєдїк, аттиў!  Кєр турмуш менен алпурушуп, шашы-
ла келип, шашып кетип дегендей жолуга албай жїргїчє Саякбек 
агаман башка їч агамдын биринен сала биринин кєзї єтїп кете 
бериптир...
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КЄЛ ПЕРИСИ
Бакубат тїндєрдє энеси жамактап айткандан, Субан муюп ук-

кандан жадабас уламыш бар. Ал, бала кезинен эле Субандын жан 
дїйнєсїнїн тереўине мухитке чєккєн акак сымал тєнїп калган. 
Кїнїбї, тїнїбї, їйїндє же иштеби... дайыма эсинде, караўгыдагы 
чырак сыўары дилинде жанып турат, энесинин аруу элеси менен 
ажырагыс. Ошол, миў бир ирет суранып айттырган, алгач башын 
ийинине, анан жагымдуу коўур їндєн, ырдай куюлушкан ула-
мыштан кєшїлїп, балтырына башын коюп уктап жатып да жа-
дына сиўип бїткєн уламыш ушул. Энеси болсо баласынын башын 
какса, бырыштуу колдору менен жумшак сылай уламалай берчї:

... Ат териси кургабай, кынына кылыч салынбай. Їрєй учуп 
элеўдеп, жоону кїтїп кезеўдеп. 

Замана тарып туз болгон, чанактарга жаш тоўгон. Тээ, байы-
ркы заманда – Амир Темир Кан болгон.

Жанга соогат бербеген, накыл кепке келбеген. Ат туягы жет-
кенди, жолун кыя кескенди – толук чаап, талкалап; элин кырып, 
зоолулап; зулумдугу ченде жок – Аксак Темир Кан болгон.

Жеўилїїнї билбеген, беттегенин бербеген; жай албагыр ал 
кес ки (Жебирейил бир теўби?!):

– Жер бейиши!– деп айтып, Ысыккєлгє кєз артып.– Кызы 
сулуу, эли жоош. Кышы жылуу, жээги бош. Каймактаган журт 
экен! Кандыгыма чаап, кош!

Амир Темир алкынды, баштап салды баскынды. Жасагы ка-
рап турмакпы, жарагын алып чубады, Че гирткедей аскери, шал-
паў кулак пилдери, тебелей келип чааптыр – кара кыргыз жер-эл-
ди. Асбара, Нузкат, Жуланы; Сарига, Навакет, Кубалды – калаа 
деп, каапыр, санабай; ташын талкан чыгарып, Боомдон Кєлгє 
чурады.

Яр шаарынан башталган. Багкатка барып такалган – Ый-
ык-Кєлдї этектеп, канатташ, удаа курулган – Сикїл, Талхиз, Тоў 
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шаары, Барсхан, Дархан, Хол шаары, алардан атак талашкан, 
Карой менен Койсары, Темирдин жолун тосом деп, набыт тапты 
бїт баары. Ар кошкондон чогулган, алтымыш тїмєн кошулган, 
жер майышкан жасакка, жаангер, аксак, Темирге – кыргыз эли 
багынбай, Санташтын нары жагында, кырылыптыр чымындай.

Айласы куруп жамы журт. Шаабайы сууп, качып кут, Беделге 
келип тыгылып. Жыйын куруп, жыйылып. Турганында мїўкїрєп, 
жоосу сїрдїї дїўгїрєп. Топ жарып, басып, эринип: чїрєктєй 
мїчє келишип, кайдан-жайдан белгисиз, їр кызы чыкты керилип. 
Кєйнєгї кєлдїн кєгїрїм, саамайы бешке єрїлїм, Айпери жїзї 
нурданып, кєргєндїн арбайт кєўїлїн. Сынында кєлдїн моокуму, 
їнїндє толкун шоокуму. Кєл бетиндей кубулат – їлбїрчєк, колдо 
жоолугу. Шыпаа таппай болоор бел, тукулжурап тунган эл, дїр-
гїй тїшїп дал болду – їмїт кїтїп, «берсеў бер...».

Табылгы бели бїгїлїп, таазим кылып жїгїнїп. Жаркылда-
тып таажысын, арууга кетти їн бїтїп:

– Мен болом Кєлдїн периси, толкутту жоонун келиши. Жал-
гандан небак кетсем да, жан-отум жайсыз, кемиди. Тукумкурут 
болбойлу, Атажуртту коргойлу. Кур намыстан кырылбай, ме-
кенди жоого алдырбай. Калканыч болуп элиме, беттеп Аксак Те-
мирге, єзїм жалгыз барамын, кєнгїлє элим кебиме. Же башым-
ды жутармын, не Темирди утармын. Алып ага баргыла, барымта 
мени кылгыла (!). «Жеўип алгын кызды!» деп, козгогула намыс 
кеп. Камтама болбой кан элим, калганын мага койгула.

Їр кебине таў калып. Тунжурашып баш салып. Бєлєк арга та-
былбай, перисин эли кыялбай. «Каржалып турган калыў эл, кан-
сыраган мекен – жер, тагдыры кандай болот?» деп, дїйнєсї та-
рып акыры... эл-жери їчїн, кєрдї эп. Пери айткандай кылышты, 
алпарып аны тынышты...

Кылчактай карап кыйылып, ичинен кїйїп, сызылып, кєлїнє 
карап камыгып, кєєдєндє їнї карыгып, кетээринде перинин, 
айт каны элге кайрылып:

– Эми, журт аман болгула. Кызыўды эстеп койгула... Керээ-
зим (!) айта кетейин, мурастап аны созгула...  Алкымдап ажал 
келсе да, же жыргалын дїйнє берсе да, мекениў сатпа эч качан, 
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єрт алып аны кетсе да! Аруу тут ата-тегиўди, кандашыў, коўшу 
элиўди. Ошондо шатман эгерсиў, єзїў бир эккен эгинди. Дилиў-
ди таза кармагын, намысты бийик сактагын. Урпагыў їчїн кам 
кєрїп, элиўди эзел сатпагын!..

Перини кєрїп Темир Кан, Жаратканга берди таў! Дїйнєнїн 
жармын чапса да, аялдан небак танса да, Амир-Темир мындай-
ды, кїткєн эмес тїштє да!..

Пери кыз ага кеп айтат, тирмийе тиктеп бек айтат:
– Сенин берээр шертиўе, калыў эл кїбє, – деп айтат. Дїйнє-

гє салып алаамат, тилегиў болду дамамат. Жайлуу жер издеп 
таппадыў, кылсаў да кыйла далалат. Канчалык єссє казынаў, 
ошончо дїйнєў тарылат. Сен деп каккан жїрєк жок, сїйїїдєн 
курук, жакыр жан. Мен болсом – Келдїн пиримин, кыргызым-
дын дили мин. Дартын тапчы кєрєйїн, жїрєктєгї тилимдин. 
Анда, Темир «баатырым», аўдайын сенин батылыў. Муштумдай 
аял жїрєгїн, жеўе алсаў мына, мен дайын! Тапма йынча дар-
тымды, кыйнабагын калкымды. Эгерде мага арзысаў, тартуу 
кылам башымды!

Айтылган айбат сєздєрдєн, кумарлуу курч кєздєрдєн, тай-
салдап Темир калыптыр, эркектаана ал кєєдєн! Батылы пери 
таўдантып, ажары Канды арбалтып, єзїнє єзї ээ болбой, калып-
тыр Амир апкаарып. Сапары карып сабылган, сабыры сууп ба-
скындан, амалсыз айнып калыптыр, кыргызга кыргын салыштан.

– Чеги жок тура дїйнєўдїн, четин да чаап бїтпєдїм. Момин-
тип жеўип аламын, периште кыздын жїрєгїн! – деп каткырып 
Темирлан (алакєєдєн эркеклан), бєктєрїп кетти перини, ат чу-
ратып, салып даў!..

Олжого тунуп кєєдєк Кан, маашырланган Темирлан, кайткан 
экен жерине, тїпкїсї тїркї элине. Баш калаасы Самаркан, буба-
сы Чыўгыз тегине.

Чамгарагы калдайган, мечиттери заўкайган – ордосунун чок 
орто, алтындан чатыр салдырган, перисин келип кийирди, сы-
лантып куштай кийинтти. Чачты дейт жыйган дїйнєсїн (кудай 
бир аны кєрбєсїн!),

– Оўой эле ээлейм! – деп, – Кєл периси жїрєгїн.
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... Агылган суудай шырылдап, мезгилдер акты жыбыттап. А би-
рок Кєлдїн периси, чын дилин Канга бербеди. Жїзїнєн санаа кет-
педи, «Жеўилдим Каным» дебеди. Кєксєгєн кєєнї жай албай, сама-
ган сєзїн угалбай. Кїтїїдєн тажап акыры, периге Темир сєз катты:

– Жаўылдым, жаздым эмнеўден? Не жансыў таштай мелтей-
ген? Жайыўа койдум калкыўды. Же сенден байлык каттымбы? 
Атактан кур кол эмесмин, бийлик тен жарды дебессиў. Ааламды 
тартуу кылсам да, «арзыттым, Каным» дебедиў...

Чачмончогу шылдырттап, їнїндє толкун шыбырттап, кєзїн-
дє Кєлдїн кєгїрїм, тике айтты пери сездєрїн:

– Болуптур, Каным айтайын, жыйылган сырды ачайын. Айт-
кын деп шартты бек койсоў, келди деп кезек ойлосоў, дартым-
дын таап дабасын, арзыдым мен деп ойлосоў. Кїч менен жеўип 
алам деп, дартымды сыйрып салам деп, ат їстїнє бєктєрдїў, 
аруу башым кор кылып, єзїўдї менден кєп кєрдїў. Тїйїп кой 
Темир кєєдєнгє – сени, ийимек тїгїл жек кєрдїм! Дїнїйєў 
чачып мактандыў, унутуп канга батканын. Бак-дилин саткан ал-
тынга, мени, теўедиў кєєдєк катынга! Єзїўдї єзїў тебелеп, пе-
риге болдуў маскара! Муштумдай аял жїрєгї – табышмак, сыр-
дын тїнєгї. Жанотун жага албасаў, ага арзып, сїйїп, жанбасаў, 
ача алгыс сандык ал єзї, ачкычын анын таппасаў, Кеч болду эми 
«баатырым», дилимди козгой албадыў. Жїрєгїм тоўуп таш бол-
ду, атыўдан кєєнїм дак болду! Карааныў тєкєр мен їчїн, кєкєй-
дї тилген шап болду. Мойнуўа алгын жеўилдиў, калгандыр чети 
эркиўдин. Байлаган менен сен мени, чыкпасын майнап бил эми. 
Азаттык бергин сен мага, татышкан шерлер дешели.

Кан толуп кески кєзїнє, теригип пери сєзїнє. Темирлан кєєнї 
бузулду, туттугуп їнї буулду:

– Азезил, кески, азыткы! Аттагыў барбы, сен Канды?! Жїрє-
гїў менен ишим жок. Катыным кєп, кєєнїм ток. Баш ийбесеў 
кєрєйїн, ал, желдет, жонго камчы сок!

Пери турду солк этпей, кабылан жїрєк жигиттей. Желдет-
ке колун сунганы, шаўкылдай сєздї салганы: – И, мына тєкєр 
«баатырым», жїзїўдї анык ачканыў. Арзымак тїгїл сїйїїмє, 
татыбай калдыў тїгїмє! Мен сенден сїйїї кїткємїн, билип кой 
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Темир макирєє. Сїйїї бул – оттун куюну, жїрєктїн куту, тую-
му. Бийлик, байлык кеп эмес, бїт дїйнєў ага теўелбес! Сїйїїнї 
сїйїї тутантат. Ал – кудурет, тез келбес! Сен Каным аны туй-
бадыў, дїлєй бир жїрєк тутканыў. Жанатан айткан мїдєє-сєз: 
кыйытып айткан кєзмє-кєз, соўку сыноом болучу. Туйбастан 
айттыў тайыз сєз. Жарааты бїткєн калкымдын, эр болсоў эми 
кол кєтєр! – деп перизат шаўкылдап, денеси ак-боз тумандап. 
Таў калтырып кєргєндї (билектеп, туткан нєкєрдї), «ха-халап!» 
кїлїп, жаўыртып, сарайда чууну кєтєрдї!

Периште барат бозоруп, обого сиўип жоголуп. Башында та-
ажы жарк этти, кєзїнєн кєгїш нур кетти! Эки жеўин каккылап, 
кайып болуп ал кетти!

... Мына ошондон башталды, Кєлгє пери байралды. Каройго 
тушташ аралда, Чоў-Кой-Суу куйган тарамда, Амир Темир сал-
дырган, чептен пери жай алды. Кїн батканда кызарып. Толкун-
дар ак жал таралып. Кїїгїм кеч кирген маалында, эл куса, кїт-
кєн чагында – суйсалып пери каалгыйт, Кєл їстїндє жай гана. 
Башында таажы жаркылдап, этек-жеў желге калкылдап. Кусалуу 
тиктейт ал пери, кубарып турса жер-эли. Кубанып турат кулпу-
руп, кубанса калкы бир туруп. Аралжы болгон ажалга, баягы, 
тааныш ал – пери! Сыйынса пери элине, эл кылат таазим пери-
ге, кубанса бирге кубанган, киндиктештей тимеле. Єзєгї бирби 
экєєнїн – бу дїйнє менен о дїйнє!..

Бул аўыз тарап тез эле, жетиптир «жетчї жерине». Албууттан-
ган Темир Кан, эшитип аны болду таў. Сестенип кыйды жїрєгї, 
бергени буйрук, катуу заў:  

– Ысык-Кєлдє, кыргызда, Каройго тушташ аралда, чеп кур-
дургам бир кезде, тутулган туткун кирээрге. Тїмєн кол менен 
жигиттер, тїрїлїп ага жетиўер. Тыптыйпыл аны талкалап, те-
зинен кайтып келиўер! – «Атаандашкан бейбакты, – деп ойлоп 
Кандан сїр качты, – эл-жеринен бєлєйїн, жай бербей жашын тє-
гєйїн. Єзїм барсам ал жезги, дубалап  – бєєдє єлбєйїн...» – Ал, 
жигиттер аттангын! Аралдын чаўын чыгаргын!..».

Нєкєрлєр чурап жеткени, талкалап чепти кеткени. Ал гана 
эмес аралды, чєгєрїп Кєлгє теўеди. Аткарып Амир жардыгын, 
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ат башын тарта бергени... Ал аўгыча шуулдап, Кєл толкуп, чап-
кын куюндап, Ак кєбїк чачып толкундар, кагышып кєктє булут-
тар, Суурулуп пери чыкканы, жарылып тоодой толкундар!

– Желип-жорткон жигиттер, кебиме чулдук бериўер. Каныўар 
Темир-аксакка, аманат ала баргыла. Кек кубалап артымдан, ал 
арам, анык калды каарыма! Жалган дїйнє, чын дїйнє – жаткыр-
баймын тєрїндє. Кєлєкємдєй ээрчитип, какшатып жанын кейи-
тип, кечирим бербей єтємїн, кєрлїгїн анын сездирип!..– деп 
пери кайра жок болду, толкундар тоодой, токтоду.

Эшитип аны Темириў, тер тепти муздак денесин. Тырык жаагы 
диртилдеп, кєўїлї кетти ириўдеп. Эрдин кырча тиштенди: «Ат-
тиў ай, тайган экем! – деп.– Єзїмдї Теўир тутупмун. Єз башым 
єзїм жутупмун! Кыргызды тїгєл кырсам да, журтун чачып тын-
сам да, перисин неге кордодум?! Кудай мени урган да!»

... Жылдар жылга огошуп. Жылдыздар кєктє тогошуп. Жер 
їстїндє тирїїлїк, їрєнїн чачат кїбїлїп. Дїйнєгє тїркїк ким 
болмок? Ємїрлєр барат їзїлїп. Чамынып Айды чапчыган, ук-
кандар атын талыган, жасагы жалпы дїрбєшсє, дїбїртї Жерди 
чарчаткан – Темир да єттї дїйнєдєн. Ажалдан качып ким калган?!

Каргышка калган оўорбу? Кутулуп андан озорбу? Айтканы 
келип перинин, каргышы тийип кебинин, Кєлгє келип байлан-
ды, арбагы аксак Темирдин. Кїн батканда кыўайып, дїнїйє тї-
гєл кызарып. Їлбїрчєк, этек делбиреп, пери кыз чыгат сейилдеп. 
Артында кєк соот кийинген, ээрчиген Темир бар дешет. Батыл-
бай жандап басууга, периден артта, ал дешет...

Жол карап, кїтїп перисин; сагынып, самап келишин, жамы 
журт жалпы тилесе, кир албай дээр-дилине, кєрїнєт экен азыр 
да, Кєл їстїндє ээрчише...

– Эне, – дечї Субан ошондо ойгоо болсо башын кєтєрїп, – 
Кєл периси чын эле барбы? Болсо мен эмнеге аны эч кєрє албай 
койдум?

Ансыз да санаачыл, калбаат энеси огобетер ойго туна тїшїп:
– Ээ, уулум, баласыў да. Ал деген каалап эле жете коюучу 

оўой-олтоў иш эмес. Ага акыл токтотуп, эр жетип, анан ак дил-
ден чындап ниет буруп, эл-журт деген кеўири, тереў ой менен 
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чындап каалаганда гана ал сыр ачылат, кєрїнєт. Ал їчїн Манас-
тай айкєл болуш керек…– деп калчу табышмактантып.

Ал кептин тїп-тєркїнїн бала Субан кайдан тїшїнмєк, «ээ, ка-
рыган энемдин бир жел сєзї да» деп кїмєнсїчї. Кєрсє… эми, эр 
ортону элїїгє келип калганда сєз тїпкїрїн тїшїнїп олтурбайбы. 

– Ар бир кєлдїк кишинин, анан жалпы кыргыз калайык-кал-
кынын башына каран тїн-мїшкїл тїшкєн Їркїн, чоў Согушта 
ал, кєлїбїздїн периси кара жамынып, кєл їстїнєн кетпей кал-
ган. Биз андан алгы їмїт, каниет алчубуз. Анын жаны да, дили 
да биз-эли менен эзели ажырагыс, бирге. Ал биздин жїрєгїбїздє 
болсо, биз да анын дилиндебиз. Ал – элинин кубат, тилегинен жа-
ралган сыйкыр, кїч. Кыргыз калкынын пири. Кєлїбїздїн куту 
ар бир кыргыздын канында, дилинде. Экєє айрылгыс. Ошону 
їчїн кут делет. Бєлєк элде мындай ыйык тїшїнїк да, сєз да жок, 
балам. Ушуну эсиўде дайыма тереў тута жїргїн.– деген энесинин 
сєздєрї акыл-дилиннде єчпєс болуп, дайыма жаўырыктап турчу.

Андан бери нечен жыл, мезгил закымдап єтїп кетти. Жээк-
тери чегинип, єўї єчїўкї тартып бараткан менен Кєл сынынан 
жанбай дайыма кєрктїї, толкуусун токтоткон жок…

* * *

Жээктери додолонгон кемпирташтын їстїндє, бир караан 
бул дїйнєдє єзї карандай жалгыз калгансып ойго тунуп, їўкїй-
їп олтурат. Ал – Субан. Кадыр тутуп, эс тартканы ишенип келген 
ой-їмїтї бу жолу да орундалбай калганына жаны ачына кейип, 
же баарына кол шилтеп басып кете албай кыжалатка батат. Пе-
рисин таба албады. Їмїт чиркин эгерим їзїлбєйт тура. Аны ба-
арыбир алгы їмїт азгырып, кармап турду. Анан да бу жашоодон 
сырткаркы, кєзгє кєрїнбєс, эч ким анык айта алгыс сырдуу, чоо-
чун кїч Субандын буттарын, жїрєгїн бекем тушап, матап алган-
сыйт… Ал да тегин жерден эмес, сыры бар…

Субан ошол, Токмоктогу учкучтар окуу жайын аяктап, вер-
толёт айдап жїргєнїнє эки жыл таяп калган кези эле. Самаган 
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кесибине жетип, учууга тойбой, асмандан жерге тїшкїсї келбей 
жїргєн чагы. Ошондой кїндєрдїн биринде ага геологиялык чал-
гындоо тобун Кемин жергесине жеткирїї тапшырылып калган. 
Кадимки иш кїнї болчу. 

Вертолёт титиреп, кай бир жїргїнчїлєрїн коогага салган ме-
нен Субандын тилин жакшы эле алып барат. Капталындагы эзе-
ли унубас тїгєйї – радист Капар   вертолеттун гїїлдєгї менен 
атаандашып кыйкыра ырдап келатты. Аны  жакшы билген арт-
тагы геологдор да анын бул шайыр, унубас мїнєзїн ичтеринен 
жактырып, мыйыктарынан жылмая улам бири-бирине сырлуу 
жылмайып коюшат. Дилгир Капар аны далысы менен сезип ке-
лет. Ошону їчїн ыры токтобойт:

–  … Сенин сїйкїм элесиў бажырайып, бажырайып,
Ашыгамын теминип, теминип чабдар атты.
Долоо-о-он… До-о-о…
Ага орус, кыргыз – баардыгы кошула їн созот. Сєзїн бил-

ген-билбегени баарыбир, обону окшосо болду. Учкуч ырдап жа-
тат, демек учуу ийгиликтїї, санаа тынч. 

Ошентип беймарал бараткан Субан бир саамда   капталында-
гы эшиктин айнегине жїзїн такай кєл бетин їўїлє тиктеп калды. 

–  Эмнени кєрє койдуў, командир? – Баамчыл Капар кулакчы-
нын кыўайта тїрїп сурап калды. – Же, периўдин таажысын кєрє 
койдуўбу? Хи, хи…

Тїгєйїнїн билишкер жылмаўдаган жїзїн Субан кєрбєсє да, 
мыскылдай сїйлєгєнїнє тырчыган менен сыр берген жок. Їн-
дєбєстєн ылдыйга їўїлє берди. Алдында чалкыган кєк кєл, 
ага чєккєн агыш аралча, андагы адам колу салган курулуштар, 
чубала кеткен кєчєлєрдїн, там-короолордун урандылары… Ка-
расаў, кандай дапдаана! Жада калса кєл тарапка чуба ла кеткен 
тепкичтери да ачык кєрїнїп турат. Тобо!.. Аралчанын как орто-
сундагы тегерек мунаранын урандылары да додолонуп… аўгы-
ча, суу жайпаган кырлуу таштардын, чокмороктошкон уранды-
лардын арасынан бир нерсе Субандын кєзїн сая жарк эте тїштї! 
Ал, чочугандан башын артка катуу силке тартып алган менен  
сырдуу жалтырактан кєз айырган жок. Ал эмне?! Же Субанга 
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кєрїнчї кєрїндїбї? Жок,жок. Жаркырактын болгону чындык. 
Таманы алдындагы тоолорду, айыл, кєлдї кандай кєрїп турса 
ал жаркыракты да дал ошондой даана, чын кєрдї. Анда ал эмне? 
Же баягы айтылуу…

Табышмактуу жаркырак бир жолу жалт этти да, кєлдїн кє-
гїрїмї оп тарта соруп алгансып канчалык Субан кєз карыта уза-
та караган менен кайрылып кєрїнгєн жок.

– Командир, эмне эле туйлап атасыў? Чындап эле кєл периў-
дин таажысын кєрє коюп жїрбє? Ха-ха… – Капар дагы бакыл-
дай капталдан каткырып калды.

Анын келекесинен Субандын кучунашы кармай тїштї. Бирок 
адатынча шек берген жок. Токтоо эмеспи. Кулагын жапыра кай-
радан айнекке їўїлє карап:

– Чын эле… – деп єзїнчє кїбїрєндї.
– Ха-ха… достум ай. Кїлдїрєсїў да! Тим эле…таажы деп 

жїрїп акылыўдан айнып калбасаўчы. Кыз-зыгыў тїшкїр…
Капар дагы шылдыўдай каткырган менен вертолеттун дїрїл-

дєгї анын їнїн жаап, арттагылар ырын уланта беришти.
– До-о-оло-о-он….
Субан байкоостон шеригине сыр алдырып койгонуна ыўгай-

сызданып, улам артта калып бараткан арал сырдуу жаркырак тї-
гїл кєл алдындагы аралча да артта кала берди. Чын эле ал эмне-
ни кєрдї? Жаркырак эмне болчу? Балким, чын эле… Жїрєгїнїн 
опколжуганы басылган жок…

–  Ооба, Субан, ал менин таажым, – Субан їн чыккан сырт 
тарапты жалт карай берип, капталындагы терезенин нары жа-
гынан эч кыймылсыз, бирок вертолет менен теў жарыша учуп 
келе жаткан ажайып аялзатын кєрє койду! Ал, шыўга мїчєсїнє 
кынала жабышкан желбєєр кєйнєгїнїн этек-жеўи не бир желп 
этип койбогон аялзат андан кєз айырбай карап туруптур! Пери-
лер гана ушундай сулуу, закымдап уча алышат!

Пери Субанды кєлдїн кєгїрїмїндєй тереў, бакырайган 
кєздєрї менен їлбїрєй карап жылмайды:

– Сен жаўылган жоксуў. – Ал сїйлєп жаткан менен кєрїмчї 
сулуунун адамдарчылап ооз, бети кыймылдаган жок. Ошогезде:
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–  Эй Субан, эсиўди жый. Багыттан четтеп баратабыз. Эмне 
болуп турасыў деги? – деген Капар чукчуўдап, шеригинин чеке-
сине алаканын басты. Субан аны жактырбай їнсїз карап, башын 
алакачты. Дагы да ылдый – кєлдї їўїлє карай берди. – Этиў 
ысып калганбы. Чекеў да нымшып калыптыр. Бейтаптап калган-
сыўбы… жана, жерден эле айтпайсыў да…

Їнсїз тунжураган Субан тик учактын багытын тїздєп, кай-
радан сыртка їўїлгєндє сырдуу жалтырак чыккан аралча небак 
кєрїнбєй калган болучу. Этек-жеўи желп этпей учкан сулуу да 
жок. Ал ичинен катуу єкїнїп алды. Атаўгєрї, бараткан иши бол-
богондо… «Деги эмне болуп жатам? Же чындап эле мага кєрїнчї 
кєрїндїбї? Жок, жок. Анын пери экенинде шек жок! Бирок ал кай 
дан, кантип, вертолеттун дїрїлдєгїн баса мага сїйлєдї? Тобо!.. 
Ушундай да болобу? Эмнеге буга чейин, мурда, нечен жолу кєл 
їстїнєн айланып учканым менен кєрїнбєй, эми гана кєрїндї? Бир 
сыры бар го?..» Субан ичинен кыжалаттанды. Дилинде энесинен, 
элден уккан уламыштын, кєл перисинин нукура чындык экенине 
анык ынанып жатты. Єз кєзї менен кєрїп жатса кантип ишенбей 
коймок?! Акылында канчалык кїмєн санаган менен кєзї кєргєнїн 
тана алмак эмес. Кантип танат?! «Сен жаўылган жоксуў, Субан. 
Мен бармын.» деп, аў-сезимине аялзаты аралашканда Субан жин-
ди болуп кете жаздады! Сыртты, эки-жагын канчалык каранган 
менен їнї тааныш пери эч кєрїнгєн эмес... 

Ушутапта кийин да кїнбї-тїнбї нечен жолу «Мен бармын...» 
деп кайталай берїїчї пери, анын тааныш їнї эсине кылт этти! 
Мына, азыр да кєл жээгинде єткєн закымдарды эстеп, анын чын 
чыкпаганына кєўїлї чєккєнї менен їмїтї їзїлбєй алда нени 
кїтє жаздап олтурду. Эмнени экенин єзї да билбейт. Аўгычакты 
эле їнї чыкпаган менен баягы, тааныш перинин «Їмїтїўдї эч 
качан їзбєгїн. Мен бармын» деген сєздєрї жан дїйнєсїнє ара-
лашып, жаўырыктап кетти! Тобо, ал кайдан?!.

Субан эр жетмек тїгїл, эр ортонун таяп калган кезинде да 
кєл периси дегенинен кайтпай олтурат. Бир жыл мурда верто-
лёттогу «кездешїїсїнєн» кийин ал перисинин чын экенине бекем 
ишенип алган. Бирок ал жок, ошондон бери кєрїнїп койбоду… 
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Неге? Субандын ошондон кийинки жандалбас аракеттеринен эч 
майнап чыкпады. Пери жок. Кєл тїбїнє тїшїп кеткендей. Эми, 
эртеў Субан ишине кетиши керек. Отпускасы бїттї. Їмїтї дагы 
да акталбады. Бардык аракеттери текке кетти. Эртеў эле Капар 
аны дагы сєзгє жыгат: «И-и, периўди таппай келдиўби?..» деп 
мыскылдай жымыйып. Субандын андай шылдыўга чыдабаска 
аргасы канча. Эмне кылмак? Мына… деп кєрсєтє коюучу буюм 
болбосо, пери, кантмек? Аэропорттогу башкалардын келекесин, 
тїпєйїл, сырлуу кєз караштарын айтпай эле кой!.. Єзїчїлєп 
периге эч кимиси ишенбеди…Субан эми бул жээкке дагы кай-
рылып келээр бекен? Достору, замандаштары улам суюлуп ба-
рат… Элїїгє эмки жылы чыгат. Ємїр єтїп калды, эртеўи аз, 
кїмєн, туман… Ошенткен менен азыр да анын акыл тїпкїрїндє 
кєл периси кыттай уюп турду. Аны жок дегенге мойну жар бер-
бейт. Кантип жок десин, кєзї кєрїп, їнїн даана угуп жатса…

Бу жолу да їч жумадан бери суу алдында кийїїчї кийимдерин 
кийип алып эртеден кечке суу алдына тїштї. Перисин, жок деген-
де анын айтылуу таажысын издеди. Жок. Табылбады. Тапкан жок. 
Чын эле жоктой. Же ал чын эле жаўылдыбы? Балким ал бала ке-
зинен эле энесинин жомогуна ишенип, акылынан айнып алганбы?.. 
Ырас, балырлуу, кїмїш каптал чабактар жалтылдап єрдєгєн эски 
урандыларды аўтара издеп бараткан кечээ кїнї алыстан, оў тара-
бынан бир нерсе жылт эткен. Жылт эткенде да батып бараткан кїн-
дєн иўирттенген кєл ичинде темирди ширетип жаткандагыдай жа-
рык анын кєзїн єйїтє жарк эткен болучу. Ал, баягы – кєл їстїнєн 
вертолет менен учуп бараткандагыдай кїмїш нурлуу жаркырактын 
дал єзї болучу! Чагылгандай… кїчтїї… сыйкырлуу… азгырма-
луу… Бирок ал жаркырактан кєзї канчалык карыга тїшкєн менен 
эки колун алдыга суна издеп, ээсиз, мезгилге алдыра туш келди 
чачылган урандыларды тїрє тинткен менен эч майнап чыккан эмес. 
Дегеле эч нерсе болбогондой. Же ошондо пери акыркы аянын бер-
ди бекен?.. Анда эле... Жок… жок! Субан оюн чорт кести. Коогалуу 
ойлордон кутула жаздап, башын катуу чулгуп жиберди.

Бара-бара асман карайып, жер їстї, єзгєчє мелтиреген кєл 
ага кошулуп, жылдыздар жылтылдай кєз ачып, тирїїлїк уйку-
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га ык коё баштады. Кєл менен асмандын жиги билинбей жал-
гашып, дїйнє туюктанып, сїрдїї бїтїмдєлїп барат. Мемиреген 
бейкапар жымжырттыкты жалгыз гана толкундардын жумшак 
шыбырты бузат.

Субан кєлгє имерчиктеп, аны эзелтен байырлаган перини жан 
дїйнєсї менен даана туюп, кайрымсыз кыйып кете албай кы-
йылып турду. Єзї да кєл болуп калган сымал… Кєл периси ой 
чордонунда…

Ошол саамда тїпсїз ойго бата їўкїйїп олтурган анын ий-
нине бирєє капыстан алаканын жумшак койду. Субан мындай 
кїтїлбєстїктєн селт эте артына жалт карады. Карады да таў кал-
гандан кыйкырып жибере жаздап, бирок їнї буулуп, аз жерден 
акылынан айнып кала жаздады. Анткени, анын маўдайында кє-
гїш-сары сырдуу нурга чулганып, башындагы таажысы айлана-
сын гана эмес, бїтїндєй айлананы жаба жаркыраган кєл периси 
суйсала тиктеп турду! Перинин бакырайган кєздєрїндє мелт-калт 
толо жалтыраган мээрим-жашоо, назиктик менен… аялзатынын 
канбай калган армандуу кумар, кусалыгы да ысык илеп бїркїп тур-
ду! Ошол эле кезде байкаганга анын кєздєрїнєн жан дилди аўтара 
сыноо, ишенбестик, зарыккан кїтїї да сызыла жанып жатты. 

– С-с-сенсиўби?.. – деп тили араў кїрмєлдї Субандын.
–  Ооба, менмин. Кєргєн кєзїўє ишене бергин. – деди пери оў 

ууртунда ажарлуу да, сыйкырлуу да чуўкурчаны жарата кїлїм-
сїрєп. – Мен да сендей чындап ишенгендерге гана келемин.

Перинин солкулдаган сулуу мїчєсїнє кыналган кєйнєгїнїн 
желбиреген этеги кєл бетине тиер-тиймексен боло абада жеўил 
калкып турду. Андан жанган кєгїш-сары нур кєлдїн бетин гана 
эмес, тээ, тереўге чейин кєлдїн ичин да жарык кылып жатты. 

«Кайдан?! Кантип?! – Субандын жан дїйнєсї чакчелекей тїшїп 
дилинде, – Мен сенин бар экениўе ишенгенмин! Сенин жок болууў 
мага, элге трагедия! Бар бол!» деп, чечекейи чеч боло да, кубанган-
дан эчкире ыйлап да жибере жаздап ордунан атып турду. 

– Сеникиндей ишеним, таза дилге ким, кандай тоскоол чыдап 
тура алат? Эч ким, эч нерсе. Чыныгы, ак сезимдер – жада калса 
эч жалгашкыс эки дїйнєнї да курч жебедей жиреп єтєт, – деди 
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пери. Субандын сєз айтмакчы болуп оозун камдап келатканын 
байкай коюп кол жаўсай токтотту да, – Айтпай эле кой, мен аны 
туюп турамын. Пери экенимди унутпагын, – деп жылмайды. – 
Эгерде сени арзытпаган болсом кєлдєн чыгып, сага кєрїнїп не 
кылам? Денесине сыйбаган сыймыктан Субан не дээрин билбей 
оозуна келе калган сєздї айтып жиберди.

–  С-сени Аксак-Темир?..
–  Ай, аттиў ай, эми болбостур. Ушундан гана чочудум эле. 

Айтпай турган сєздї айтып жибербедиўби! – Пери ачуу кейип 
алды.

Аўгыча мемиреп турган теребелди жаўырта:
– Ха– ха-ха!.. – деген єкїм каткырык капыстан чыкты. – Мен-

ден кутула албасыўды биле элексиўби, перизат? Мага кечирим 
бербейинче сен эки дїйнєдє бирдей армандап, жаныў жай алба-
сын, мен ортодо дайыма бєгєт болуп турарымды билбейсиўби? 
Алиге туя элек окшобойсуўбу…

Капыс їн чыккан жакка Субан жалт бурула карап олбурлуу, 
пас денесине чылк жабышкан жалтырак кєк соот кийген, быжы-
гыр сакал адамдын кєл їстїнє тиер-тийбес сылтый басып келе 
жатканын кєрє койду! Ал, жагымсыз караанды кандын каўыр-
сык жыты, єлїмдїн кара кєлєкєсї коштоп келе жаткандай. 
Анын айтылуу Аксак-Темир экенин Субан жазбай тааныды. Бїт-
кїл денеси дирт эте жыйрылып алды. Пери ага дит буруп карап 
да койбостон:

– Аттиў, атын атап бул кескини бекер чакырып албадыў-
бы. Атын атасаў эле болду, дайыма жетип келет. Жакшы эле 
жазгырып кеттим эле. Эми болору болду, кабатыр тартпа. Биз 
ишенимдїї болсок ал даабайт – деди да артына кылчайып, – Ар-
тымдан дагы ээрчип келдиўби, арам тєкєр? Кайсыл арыўа ма-
ашырланасыў? Канча миўдеген адамдын ємїрї мойнуўда экенин 
унутпагын! Тозогуўду татыктуу тарткын. Жок дегенде чын жа-
шоодо кїнєєўдї жууп, актай билгин. Жалган жашоодо ааламды 
титиреткен жаангер болсоў да эми, чын дїйнєдє аял алдындагы 
кїнєєўдї тар тып, тазалангын. Же дагы менден кечирим сурагыў 
келип турабы? 
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Перинин їнї єктєм тартты. Анын заарынан алтургай Субан-
дын денесин ичиркентип жиберди. 

Перинин жанына сылтый баса келген Темирдин каны ичине 
тарта кумсарып, жаагындагы кыйгач тырыгы диртилдей тїшїп 
перини жеп жиберчїдєй тигиле карап токтоду. 

– Ха-ха-ха!.. ошентсе да сенин деле жыргап кеткен жериў жок, 
пери! Жарык жашооўдогу кєксєєўдї толтура албай арзытканыў-
ды армандап, жетпей, издеп, менден кїчїўдї чыгарып жатасыўбы? 
Тапсаў дагы аны менен эзели жалгаша албайсыў! – деп, маашыр-
лана Субанга жїз бура сїйлєдї, – Сенин сїйїї деген шєлтї-рїк се-
зимдин азабын тартканыўа кїбє болуп, арзыткан периўден калбай 
экєєўдї шакаба чегїїдєн артык мен їчїн ыракат жок. Ха-ха-ха… 

Экєєнїн кекээрдїї алым-сабагынын тїпкї маўызын тїшїнє 
бербеген Субан:

– Пери, бул самтырак эмне деп жатат? – деп кепке аралашты.
Пери сумсайып, Субандан кєзїн алакачып:
–  Жай гана… Кєўїл бєлбє, бул биздин эзелки кегибиз… – деп 

койду санаалуу.
– Ха-ха-ха!.. – Темир эми чындап каткырды. – Жай ганабы? 

Ыя?! Билгиў келсе бозой жан, бул периўдин ачуу арманы…
– Токтот, Темир! Ыракым эткин, жок дегенде бул жашооўдо… 

Мени аябасаў да бейкїнєє адам баласын аягын…
Темир мисирейе тїштї. Анын каны ичине тартып, кексе, курч 

кєздєрї периден єтїп баратты. – Андай болсо, пери, мага кечи-
рим бергин? Жаным жай алсын, кечишелик…

– Жок, – деди пери чечкиндїї, – Ыйык ата-журтун коргогон жи-
хадда тєгїлгєн бейкїнєє элимдин канын, азып-тозгонун, кєз жара 
албай сенин кылычыўдан шейит кеткен урпактарымды, эли-жур-
тумдун эсин тепсеп, кутун тебелегениўди унуткун дейсиўби?! Эч 
качан! Сага кечирим да, убал-сооп да болбойт! Кїнєєў кєп! Адам 
балдарына салган азабыўды эми єзїў жалгыз тарткын! Менин 
кара башымдын жыргалынан элимдин мїдєєсї артык. Ал їчїн 
жаным курман! Жалгыз мен азапка батсам мейли…

– Жок! – Субан перинин сєзїн єктєм бузуп жиберди, – Мындай 
ыйык курмандыктын акыбети эртеби-кечпи сєзсїз кайтуусу тий-
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иш. Айткын, пери, мїдєєўдї! Мен баарына даярмын! Жалгыз-
дык менен кїтїїдєн ашкан арман жок. Анан сїйїїгє… Мен сага 
чын ашыкмын!

Субандын каны кызып, кєздєрї ойноктоп обдула тїштї, 
ошондо да Аксак Темир аны байкамаксан боло:

– Оомал-тєкмєл дїйнє деген ушул, перим. Эми менин келме 
кезегим келди. – Тиш арасынан кыжына сїйлєгєн Темир кєкїрє-
гїн кере, экєєнє теў тийиштїї кыла айткан менен кол суна Су-
банга сєємєйїн сая: – Мынабул кєєдєк ашыгыўды карап ал. 
Тимеле асмандан сїйлєйт. Сенин буга дилиўди бергениўди мен 
алда качан эле билгемин. Бирок, экєєў бир жашоодо эч качан 
кошула албайсыўар! Анткени, бириў жалган, экинчиў чыныгы, 
эки башка дїйнєдєсїўєр. Экєєўдїн азырынча дїйнєўєр бєлєк. – 
деген Темир перини жеп жиберчїдєй акырая карап кекетип кир-
ди. – Бул бозоюў биздин дїйнєгє келгенде гана сенин тилегиў 
орунда ат. Адам дегениў жалган дїйнєсїн эч качан єз эрки менен 
кыйып кете албайт. Ємїр дегениў жандан таттуу. Бул Мажну-
нуўдун єз дїйнєсї єзїнє кымбат! Ха-ха-ха…

– Жок! Жаўылышасыў канкор! – Субан Темирдин сєзїн чорт 
кести. Ал, жанатан берки кайым айтышуунун тєркїнїн эми гана 
тїшїнгєн болчу. Пери Субанды чочулай карады. – Жаўылыша-
сыў, Темир, – деди кайталап Субан, – Ыйык сезим дайыма улук, 
бийик. Анын кїчї бир эле пендеге эмес, элди тїп кєтєръп, керек 
болсо бїтїндєй дїйнєнї аласалдыра кєўтєрїп жибергенге жетет. 
Дил – улук, ал, жашоону улап келген зор кїч. Ал – Кудай! – де-
ген Субан суу алдына дайыма ала жїрїїчї кере карыш канжарын 
таш їстїнєн ала коюп, учун кєкїрєгїнє такады.

– Субан, арамза Темирге теўелбегин! – деп кыйкырып жибер-
ди пери, – Сен жарык жашоонун, бир жолу буюрган ємїр-ырыс-
кыўдын ыракатын тїбїнє чейин татышыў керек! Бу жашоо – 
адамдыкка сыноо. Андан татыктуу єтїїў керек. Чыдоо, кечирим 
менен жеўгин. Ал сени чын жолдон адаштырып жатат. Адашпа-
гын! Бузукунун тилине кирбегин! Темир – арбак гана, сен тирїї 
жансыў, аны жеўгин! 
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Субан периге єкїттїї жїз бакты. Анын айтканы кашкайган 
чындык эле, аны жїрєгї менен даана туюп турду. Кантип аны 
эки кыла алмак. Жалган жашоого адамдык касиетти сактап ка-
луу, бийиктигин даўазалоо їчїн, ал оор сыноодон єтїї їчїн жа-
ралган турбайбы.

– Ооба, Субан,– деди пери анын ойлорун окуп жаткансып, чы-
нында эле ошондой эле,– бу жашоодо адам пендесинин ыйыкты-
гын, актыгын, бийиктигин далилдегин. Майдаланба. Элим деп 
жаша. Ага кїй, тирек болгун. Ошондо мындай кара кїчтєр алдан 
тайыйт, адамдарга кара таасири кемийт. Антпесе бул азыткылар 
кїчтєнїп, жарык дїйнєгє калайман салып жиберет. Ага качаўкы 
кандуу согуштар, кагылыштар кїбє. Азыр да...– пери капталдай 
окчундап турган Аксакка шектїї кєз бура сєзїн соўуна чыкпай 
жута бїтїрдї.– Сен жашагын. Адамдык парызыў ошол. Баары-
на чыда, баарын кечирим менен жеўгин. Чын жашоого таза, та-
тыктуу келсеў экєєбїз биригебиз. Кудайдын бир берилчї беле-
ги болгон жанды єз колу менен кыйуу кечирилгис кїнєє. Анда 
экєєбїз тїбєлїк айрылыштык дей бер. Жашагын!

Пери артына муўайым бурула берди.
– Макул, перим, айтканыў менен болоюн. Чын дїйнєдє жо-

лугушканга чейин...– деген Субандын сєзїнїн аягына чыгартпай 
Пери ага кайрыла берип, сїйє карай колун сунду. Субан анын 
акбилегинен аяр кармап маўдайына тийгизе тооп кылды.

– Кээде кєрїнїп турчу перим, оорчулукта?..– деди ал жалын-
дуу.

– Макул. Ал сен болсо мени жакшылап издегин...– деди сыр-
дуу жылмая пери,– ошондо дайыма табасыў...

Ошентти да Пери кїтїїсїз артына чечкиндїї бурулду. Ко-
штошуу ага да оор болуп кетти кыязы. Жумшак шыбырттаган 
кєпкєк кєл їстїндє жай, їнсїз, желге желбирттеген кєйнєгїнїн 
этеги ак канат толкундарга тиер-тиймексен калкып, пери алыс-
тап баратты. Артында сылтый ээрчиген кара караан тїбєлїк 
байланган ит сымал башын жерге сала їнсїз ээрчийт…
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ТЕНТИМИШ

Алаамат башталар алдында дїйнє саамга мемирей тїшєт 
деген чын. Анынсыўары, дїйнєсї тїгєл ишинен чыккан Турат 
жазгы таза абадан жутуп, бой жаза жєє баскысы келгенинен  
машинасын бейгам кетирип жиберип,  їйгє, Темир жол беке-
ти тарапка бет алды. Жаздын алгачкы айы аяктап калган. Да-
рактар жабырата бїчїр жарып, айлана жапырт жашылданып, 
кыш бою катып калган чымчыктардын тили чечилген  мезгил. 
Эркиндик гїлбагы дал ушул кезде кєз кубантып жашылдана 
баштап, жїрєк жылыта жанданып, балдар менен куштардын 
чуру-чуусуна толуп... єзгєчє ажарлана баштайт. Анын кумары-
на кана аралай басып, жаз деми менен ырахаттана кетейин деп 
гїлбакка бурула бергенинде жол бурчундагы таштанды челегин 
аўтарып жаткан аялды капысынан кєзї чалып калды. Жїдєє, 
шєлбїрєгєн эски кара кийимчен ал, челектен желим бєтєлкєнї 
алып чыгып, єзїнє окшогон кир баштыгына салып жатыптыр. 
Ушундай жагымсыз, пенделик пас абалга тїшкєн байкуш аялза-
тын аяп кетти. Ушунчалык мусапырлыкка тїшпєс болушсачы! 
Жїзї да кєпшєк тартып, кан-сєлї небак качкан чырайынын 
жарымын жоолугу алдынан булайган кєгала, тїйдєктєшкєн 
чачы жаап турду. Аракеч. Тураттын алгачкы ою ушул болду. 
Андайларды шаарда кєп эле, кїнїгє кєрїп жїрбєйбїзбї. Дароо 
эле анын кунарсыз, суз кєздєрї кєзгє урунду. Капыстан экєє 
тиктеше тїштї. Анан дароо экєє теў дароо кєздєрїн ала качты. 
Бири жаны ачына аяса, экинчиси кемсинди... Теўсиз дїйнє ай! 
Мындай, їй-жайы жок каўгып, таштанды аўтарып жан баккан-
дарды кєпчїлїктє «БОМЖ» деп коюшат. Бул, орусча ылакап 
сєз аял-эркек, кары-балдарга, улут-пулутуна карабастан  баа-
рына текши айтылат. Кыргызча – жашаар жери жок кайырчы, 
тентимиш.
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Ортодон жогору бойлуу, арыкчырай ал аялдын жанынан єтїп 
баратып, аны менен кїтїїсїздєн дагы тиктеше калып Тураттын 
денеси дїр-р этти! Тааныш! Токто, токто... бу кєздєр кимдики 
эле? Кайдан кєргєн? Качан? Дароо эстей албай катуу кыжалатта-
нып, андан амалсыз саал узай берди. Аял да бїшїркєй аны жалт 
карап алып, капыстан эле «ишин» токтото салып, жакынкы їй-
дїн бурчун айланып кеткиче шашты. Турат эс-учун жыя албай 
улам ага кылчактап, аял да караан їзїп кетээрде ал тарапты кай-
рыла бир карап алды. 

Тураттын ой-санаасы удургуп, кыжалаты башка тээп чыкты. 
Айнектей суз, кайдыгер караган менен  тїпкїрїнєн бїлбїлдєгєн 
кєз оту тааныш. Ал ким?!. Токто, токто... ооба, ал – ОШОЛ болчу! 
Алгачкы махабаты! Жаўылган жок, Аянанын дал єзї! Артынан 
жете баргысы келип, буттары буула токтой калып дагы кылчай-
са, бейтааныш караан небак эл аралап алыстап кетиптир... 

Ошондон тартып Туратты оор санаа, ачуу эскерїї ылаажысыз 
басты да калды. 

Аяна экєє абитуриент кезде БГУнун китепканасынан таа-
нышкан. Алдына жайып алган китебин  тиктеген менен андагы 
жазуулар мээсине эч кирбей, капталындагы татына кызды улам 
уурдана карай берди. Мурда эч мындай болгон эмес! Негедир 
ал дароо эле єзїнє арбап алды. Бакырайган, койгулт кара бо-
токєздєрї от чачып, єзгєчє кумарлуу эле. Утуру «уурусун» кар-
май ал да Туратка кїлмїўдєй карап коёт. 

Кеч кирип, имараттан чыгып келатканда даана кїтїїсїз жо-
рук болду! Кыз  аны артынан шиштакасын тыкылдата куба ке-
лип єзї сєз салды: 

– Эй, жигит, таанышып алалы дебейсиўби, же уялып жата-
сыўбы?– деп, сырдуу да, эки ууртундагы чуўкурчасын кєрсєтє 
ажардуу да шыўкылдай кїлдї. Эмне кылмак?!. Мындай батыл-
дыктан эркектик намысы козголуп, кача албай калды. Анїстїнє 
аны менен таанышкысы келгени да чын болчу. Кыздын ашкере 
єткїрлїгї биресе таў калтырса, арамдыгы жок айнектей таза 
ачык мїнєзї, жылдызы дароо арбап алды. Айрыкча айылдык 
кыздардай ичинен тымыбай, тарткынчыктабаган, шардыгы жак-
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ты. Ошондон тартып сабактан кийин экєє кїнїгє кездешчї бол-
ду. Жєє, ойго келгенди сїйлєшїп бет келди кете берише турган. 
Алар їчїн кайда барары, эмне кылышары – баары бир болчу. 
Бирге болушса болду...

Аянанын Туратка жакпаган бир гана жагы – атак-байлык-
ка аябагандай таптыгы эле. Жакшы кийинген кишини, дїкєн-
дєрдєн асыл буюмдарды кєрє калса ачык эле ага шыпшынып, 
ала койсом, меники болуп калса дегенсип, кыйылып,  кєздєрї 
жалжылдап кетээр эле. Аттиў, алып бере салса дегени билинип 
эле туруучу. Андайда Турат билмексенге салып кутулчу, Аяна 
болсо ичинен тап болуп, оозу чормоюп таарынгансып калаар 
эле. Бирок, бат эле жаркылдап, жазылып кетчї. Бети-башын 
улам ашкере боёнуп, дайыма жалтыр-жултур кийинип, кєпчїлїк 
кєзїндє жїргєнгє жаналакет жасачу. Барган сайын анысы кїчєп 
баратканын байкаган Тураттын айылдагы апасынан башка эч 
кими, артында атадан калган байлыгы жоктугунан амалы куруп 
турчу. Анын колу кыскалыгын уккандан тартып кыздын мами-
леси аста сууй баштаганы байкалды. Киного, дискотекага алып 
бар деди, алпара албады, кафеге да кийирген жок. Эр жигиттин 
кендирин бир жокчулук кесет деген чын белем! 

Акыры ал, мединститутка єтїп, Турат конкурстан кулап, улам 
сээлдей жолугушуп, алыстап олтуруп, акыры Аяна караан їзїп 
кете берди. Ачык айтканда, Туратты теўсинбей, чанып кетти. Ка-
туу сынды! Ичинен сызып, туўгуч сїйїїсїнє жетпей, ачуу арман-
да кала берген эле. Жашоосу максатсыз кєрїнїп, кунары кетип, 
єлгїсї да келген ошондо. Бирок, ушул кезге чейин, жыйырма 
жылга таяса да аны унута алган жок. Сезим тїпкїрїндє катылуу 
жылдыздай элеси жаркырап жїрє берди.

Эми Кудайга шїгїр, єз фирмасы, жана жєнєтїп жиберген лек-
сусу да бар. Жубайы ал дегенде жанын берет, балдары да чоўой-
ду. Улуусу университетте, эгиз  уул-кызы мектепте окушат. А 
байкуш Аяна болсо тигинтип, акыр-чикир аўтарып...

Аянын (аны ошентип эркелетчї) бир кылыгын эч унутпады, 
азыр да кулагында – экєє ысык кїндєрї айрыкча кечкисин, кээде 
кїндїз деле ээндей жанаша басып баратканда:
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...Эта, эта, непонятная
Первая любовь...– деп, кыўылдап ырдап калаар эле. Ал, орус 

айыл да єсїп, орусча мектепте окугандан дайыма орусча ырларды 
ырдачу. Балким, ошондо ал да, ичиндеги алгачкы аруу сезимин 
ошол ыры аркылуу кыйытса керек. Ким билет, ачык айтпады. Ту-
рат да такып сурабады. Кийин, їчїнчї курста Аянанын Бишкектеги 
чоў фабриканын директорунун уулуна турмушка чыкканын, дїр-
кїрєтє той беришкенин, институтту бїтїрїп, ооруканада башкы 
врачка чейин жеткенин укту. Андан їмїтї биротоло їзїлсє да тиле-
гине жеткен экен, бактысын тапсын деди. Сїйгєн адамыўдын бакы-
бат жашоосун тилегениў жакшы эмеспи. Бирок, кийин, он жылдай 
єтїп кайынатасы банкрот болуп, инсульттан каза болгону, андан 
кєп єтпєй, атасынын канаты алдында єскєн эркеталтаў кїйєєсї ич-
киликке берилип, єзї да этегинен жалгабай койгону шылтоо болуп 
ажырашып кеткендери угулду. Анан эле бу... бїгїнкї кєрїнїшї...

Тураттын ой-санаасынын баарын Аяна толук ээлеп, жан дїй-
нєсї ачышып жатты. Їйїнє келгенде да тунжурап, ойго тунду. 
Аялы ага улам-улам жалт-жалт карап алда неден бїшїркєдї. 
Аял жїрєгї сезимтал келет эмеспи. Єзгєрїштї байкабай коймок 
беле. Жыйырма жылдай бирге жашаса. Бирок, такып сураган 
жок. Эстїї жан эмеспи. 

Эртеси ишине келээри менен ой-санаасы удургуган Турат 
кечээки таштанды челек тарапты улам  терезесинен карай берди. 
Челек даана кєрїнбєсє да ал тарапка бара турган жолдор текши 
кєрїнїп турат. Жок, Тааныш караан єчєшкєнсїп келген жок. 
Санаасы санга бєлїндї. Аны таанып, биротоло качты бекен? 
Ооба, ал тааныган їчїн качканча шашты да. Намыстанса керек. 
Балким кєрбєй калдым бекен деп, Турат эки-їч курдай калп эле 
бой жазымыш эткенсип челек тарапка  барып да келди. Жок. 
Аяна уялып, чын эле качты кєрїнєт. Балким катуу кемсинип кал-
гандыр? Намыскєй эле, маскаралап же келекелейт деди бекен? 
Кызык, эмнеге аны акмалайт? Кєрїп, жолукканда эмне кылмак 
эле? Аялы, балдары турса... ага жол кесилген, жок. Ошентсе да 
байкуш жїрєгї  єзї билбей элеп-желеп, алда нени кусалуу кїтє 
берди... Эмнени экенин єзї да билбейт.
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Ана, кечинде, иштен чыгаар мезгилде гана тааныш караан 
кєрїндї. Їстїндє кечээги, шалбыраган эски балон плащ. Ки-
ринен кєк-карасы билинбей калган. Алтымышынчы жылдарда 
япондуку делип, таўсык эмес беле. Атамзамандагы немени кай-
дан таап алган? Тїйдєк жоолугу башында. Баягы сымбаттуу 
мїчєсї бїкїрєйїп, бирок сыры кетсе да, сыны кетпей качанкы 
сымбаты байкалып турат. Же ага ошондой кєрїндїбї?.. 

Турат Аянаны терезеден бир топко карап турду. Барса кечээ-
гисиндей качып кетеби деп чочулады. Кудум баягы, он жети 
жашындагыдай... Сезимдер картайбайт деген акын эў туура айт-
кан экен. Жїрєгї дагы эле элеп-желеп. Санаасы буюгуп,  удур-
гуйт. «Байкуш Аянам... эмне азапка кабылдыў эле! Эми сага 
кандай жардам бере алам? Экєєбїз баш кошсок тєбємє кєтєрїп 
жїрбєйт белем...»

Тааныш караан таштанды челекти тїбїнє чейин аўтарып, 
таап алган олжосун баштыгына салды да нары, Эркиндик багы 
жакка илээлей бет алды. Эч ким менен иши жок. Бу жашоодо 
жалгыз эле єзї калган сымал. Ошондо Турат офисинен атып 
чык ты. Аяны айланып єтїп так эле алдынан, бет маўдай чыга 
калды. Аял аны кєрє сала артына жалт бурулду. Тааныды. Ку-
нарсыз кєздєрї саамга жылт этип учкун чачып жиберди.

– Ая?.. Токтой турчу?..– деди Турат аны чыканагынан сыйда 
тарта. 

Тиги кадамын тездетти. Эркек калбадым. Эми качырмак эмес. 
– Ая, качпачы? Коё турчу? Сага эмне болду? Эмне жардам 

кылайын?..– Аяна ага кулак кагып, бурулуп да койбостон їнсїз 
шашылып кете берди. Анын иши тарапка бурула бергенинен 
улам кызматкерлерим кєрїп калбасын деп чочулап, Аянаны би-
легинен булка тартып токтотту.–Токто! Эмне менден качасыў? 
Мен сага эмне жамандык кылдым?– Аял аны жалт бир карап 
алып, ыйлап жиберчїдєй кєздєрїн ала качты. Єўї кєпшєк, ши-
шиген, бети кєгала...– Менден качып, тапканыў ушулбу?..

Намысы козголуп кеттиби, же эмне болду, Аяна колун жулка 
тартып алып шашыла кадам таштады. Турат артынан дагы жете 
барды:
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– Эмне, бир ооз сєзгє жарабай калдыў беле? Эмне айыбым 
бар менин? Кїнєєм эмне?– артынан ээрчий басып їтєккє-босток 
суроо узатты. Жооп болбоду. Анын баягы кєкбеттиги кармап 
калгандыр деп ойлоду. Кээде таарынганда ошентип кепке келбей 
тултуюп калмайы бар эле. Ойлонуп, ачуусу тараганда ийге келер, 
азырынча кийинип-ичинип турсун деген ниетте колуна чєнтє-
гїндєгї акчаны бурдай сууруп чыгып колуна карматты эле ал 
албай, колун кагып жиберди. Кєк, кызыл акчалар жалбырактай 
жерге чачылып кетти. Тураттын куйкам куруша тїштї, анда да 
кол шилтеп басып кете албады, колунан сыга кармап визиткасын 
кармата салды да,– Мен керек болсом телефон чалгын же ушул 
дарекке келгин. Сени дагы эле жакшы кєрємїн...– деди. Ушул 
сєздєн Аяна ага бурула жалт карап алды. Кєздєрї кусалуу, єтє 
жапакеч эле. Жарылып ыйлап жиберчїдєй кєрїндї. Далай ачуу 
азап-тозокту тартканы кєрїнїп турат. Бирок, эч сєзгє келип кой-
бостон, жолун улап кете берди... Турат анын карааны їзїлгєнчє 
артынан карап турду.

– Эмне, аны тааныйсыўбы?– деген колдур їндєн улам ал эсине 
келе тїштї. Жанында чачылган акчаларды уучтай сунуп, дагы 
бир БОМЖ – орус кемпир туруптур.

– Ооба...
– Андан сєз сурап кыйнабай эле кой, сїйлєй албайт.– деди 

кемпир, мурдун шуу тарта кетмек болуп.
– Ыя?! Эмне дедиў?! Эмнеге сїйлєй албайт?
– Алкаш кїйєєсї анын тилин кесип салган...
Туратка аяк алдындагы жер астын-їстїн болгондой кєзї ка-

раўгылап, башы  айланып кетти. Уккан кулагына ишенбеди. 
«Байкуш Аянам, туўгуч махабатым! Кандай азаптуу тагдырга 
кабылдыў эле?! Аны айтып да бере албайт турбайсыўбы, эми... 
Арман!» деген ойлор жандїйнєсїндє куюндап жатты.
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АВТОБУСТА

Жай саратаны анык кїчїнє кирип, аптаптан адамдар гана 
эмес жер їстїндєгї жан аттуулардын бардыгы кургакта калган 
балыктай акактап, кайнаган Бишкекте эптеп эле баш катарга 
кєлєкє издеп калган мезгил. Баш калаа албетте, жашыл шаар 
эмеспи, ошентсе да бардыгын бак кєлєкєсїнє батыра албайт 
да. Анїстїнє бїтїндєй дїйнє калааларындай эле асфальт жол, 
цементтелген аянт, бийик їйлєрдєн урган уу ис аз келгенсип, 
кийинки кездери кєчєгє батпай, жаны тынбаган кумурскалар-
дай кыжылдап кеткен автолордун тїтїнї саўырсып, адамды ду-
муктурат. Алар аз келгенсип коўшу казак талааларынан келген 
ысык, кургак аба батыштан лапылдайт. Алардын улам соолуп 
бараткан Арал деўизинин туздары да шамаал менен учуп келип, 
мєўгїлєрїбїздїн эрїїсїн тездетип барат дешет, илимпоздор. 
Албетте, мєўгїлєрїбїз азайган сайын аба да ысып, суулары-
быз шор тартып, аба тазалачу єсїмдїктєр дїйнєсї куруп барат. 
Андайда жайы  салкын, кышы жылуу кереметтїї Ысык-Кєлдєн 
артык жер барбы?! Ак карлуу тоо чокуларынан, жайы-кышы 
жашыл арча, карагайлуу калыў токойлорунан салкын аба жака-
га агылыптїшїп, чалкыган кєк кєлдїн муздак демине аралашып 
денеў жыргап, єпкєў кенен дем алып эле жыргап калат. Не деген 
керемет, касиеттїї жер! Ошондой ысыкта бишкектиктер, деги 
эле тїштїктїктєр гана эмес, бїтїндєй тїндїк эли да албетте, 
жапатырмак кєлгє тїрїлє жєнєшєт. Кєптїн бири катары мен 
да отпуска аларым менен Ысык-Кєлїмє ысыктан качып бара-
там. Кєлдє туулуп калганыма миў мертебе кудайга тобо кылып, 
дайы ма тєбєм кєккє жете сыймыктанам. Ата-бабаларым эзелтен 
бери мекендеп келишкен экен, албетте, аларга да ырахмат. Кєлгє 
кєз арткандардан кєкїрєк тосо коргоп да келишиптир, биздин 
ырыскыбызга. Азыркы агайын-туугандарым, улуу балам да кєл-
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дє жашайт. Кєздєп баратканым да ошолор. Эми ал єзїнчє да, 
узак да кеп...

Тез толуп, эртерээк жетем го деген ой менен жаўы деп аталган чы-
гыш автобекеттин чоў, кенен автобусуна тїшпєй, «Бишкек – Чол-
пон-Ата» деген жазуусу алдыўкы терезесине чапталган, домпойгон 
коўуздай, эл «бусик» деп атап алган микроавтобуска келгенимде ал 
чын эле жарым-жартылай толуп калган экен. Ага кирип, кап орто-
сундагы  арыкчырай, ак, суюк чокчо сакалчан, тердесе да ак калпа-
гын башынан тїшїрбєй олтурган каадалуу абышканын  жанында-
гы бош орундуктан орун алдым. Ал, кызыл жїздїї, ойноок кєздїї 
аксакал менин башыман аягыма чейин кєўїлї толбогонсуп сыдыра 
карап алды да, сыпаалык їчїн нары жылымыш этип:

– Аа, кел, кел иним, бирге жол кыскартып баралы,– деп кой-
ду, сыйда гана. Кеп-сєз билбеген, ысыктан башын ала качып ба-
раткан шаардыктардын бири го деп ичи чыкпады кєрїнєт, аны-
сы суз кєз карашынан сезилип калды. Мейлиў дедим ичимден, 
бара кєрєбїз, кимдин сєз билги экендигин. Кєлдїк карылардын 
санжырага, нускалуу кепке жакындыгын бала кезимден жакшы 
билет эмесминби. Ошондон аларга башынан жакынмын. Аны 
кайдан билмек.

Жайланыша олтуруп, жїргїнчїлєргє аста кєз салганымча 
болбой бети-башы балтайган, жоон-жолпу, чекесинен тери буур-
чактанган сары аял бакылдай кирип келди.

– Айтып кой, келинге, мен барганча чайын белендеп койсун, 
єлїк-тиригиўди кєрєйїн! Асан агаўа айттыўбы, мени тосуп 
ал деп? Ишине шылтоолоп эсине жара чыгып калбасын?– Аял-
дын жашы ашып кетсе элїїлєрдє эле. Бирок семиздигинен єз 
жашынан кыйла кары кєрїнєт.

– Ооба, апа, кечээ да, бїгїн эртеў менен да айткам...– артынан 
ээрчий кирген жыйырмалардагы кызбы, келинби элпек жооп 
кайтарды. Кыязы, кызы эле кєрїнєт кабак-кашынын тїспєл-
дєштїгїнє, саргыч єўїнє караганда.

– Дагы айткын! Силерди бекер тууптурмунбу, єлїк-тиригиўди 
кєрєйїндєр десе. Тогузуўарды багам деп жїрїп єлмєй болдум... 
эми силер баккыла...– аял кызын каарып, бакылдай берди. 
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– Коюўузчу эми, элдин кєзїнчє уят...– кызы аста їн каткан 
болду.

– Койбойм, этпейм, єлїкканаўды кєрєйїн. Эл деп... элдин 
менде кандай иши бар экен?!

Автобустун ичи дароо ачыткы, арактын жытына толуп чыкты. 
Албетте, ал кирээри менен эле алкынып жаткан бу аял тараптан 
буркурап жатканы белгилїї. Энесинин карооздугунан уялган 
кызы кєпчїлїктїн экєєнї жактырбай тигиле карап калганынан 
корунуп, кєзїн алакачып, башы жерге кире уялып жатты. Эптеп 
эле энесинен кутулуп, тезирээк тїшє качсам экен деген таризде ал:

– Тигине, артта бош орун бар экен, ошол жакка єтїўїз... – 
деди їнїн жута.

Аял автобуска кирген менен ичкери єтпєй турган болчу, ка-
пысынан эле зиркилдеп кетти:

– Отурбайм артына, силкилдеп, дене-боюм жанчылып калат! 
Ай келин, сен артка барып олтурчу! Бул жерге мен отурайын,– 
деп, алдыўкы орундуктагы отуздан ашып калган келинге буйра 
сїйлєдї.

Мындай оройлукту кїтпєгєн ал таў кала тигини жалт карап 
алды да, тааныйбы-тааныбайбы белгисиз, їндєбєй эле элпек 
тура калып артка жыла жєнєдї. Айылдык келиндердин абийи-
ри ай, улууга тил кайырбаган. Атадан келаткан салт эмеспи. Же 
аўкылдаган тигиге тили єтпєстїгїн туйду бекен. 

– Жолдо кусуп жибермейим бар эле... атайын алдыга олтура-
йын десе...– деп, келин єзїнчє кїўкїлдєй жанымдан кейип єттї.

Автобустагылардын баары сары аялдын жєнї жок оройлугун, 
єзїмчїлдїгїн жактыра бербегени кєрїнїп турду.

Ал болсо адатынан жанбастан: 
– Єй, сумкелердин баарын салдыўбы? Шопурга жакшылап 

дайындадыўбы?– деп кызына опурулуп, анан,– Ой, шопур, уну-
туп калбайсыўбы, билем силерди, эптеп эле ар кимдин бирдеме-
син єєнєп калсак деп акыйып эле турасыўар,– деп кажылдап, 
ынатарлык жооп алгандан кийин,– бар эми, оокатыўды кыл, 
столбадай солдоюп тура бербей,– деп, дагы кызын жемелей кет-
ти.
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Мени менен эле жашташ сары катындын карооз, кєржемели-
гине жиним келе, дердейген таноолуу, чекир кєзїн кєргїм келбей 
кїрмємдїн ички тєш чєнтєгїнєн гезитимди алып чыгып, кєз жї-
гїртє баштадым. Ал менин ачуум келгендеги адатым.

– Ушу катынга кор болгон кайран эркек! Кїйєєсї кантип чы-
дап жїрдї экен...– деп кейип койду, коўшу аксакал їнїн пас чыга-
рып. Тигил ажаан угуп калса шорумду катырат деп жалтайлага-
ны го. Жанатан кажанган катынды карай берип аны караманча 
эсимден чыгарып салган экемин. Анын єкїтїнє кошуларымды 
билгизе ага кєз буруп, башымды чайкамыш эттим.– Тогуз ба-
ласынын баскан изинин топурагын єппєйбї, каргабай.– деди 
аксакал єзїнчє угулар-угулбас мурду алдынан кїўкїлдєп,– бир 
балага жете албай армандап жїргєндєр канча...– Унчукпадым. 
Анын сєздєрїнїн тїпкї сыры барлыгын боолгоп, кызыксам да 
жолдо сурап алармын дедим.– Аял деген азоо аттай, азыраак эле 
оозун бошотсоў алакачып кетет деп аталар бекер айтпаган экен. 
Мына, эркиндигин берип койду эле эл-журтту кєзїнє илбей ке-
тишти, минтип. Ыйман, ызаат дегенди такыр эле жыйыштырып 
салышты...– аксакал эми ачык эле, баарыга угуза тиги аялды каа-
рып салды. Сєздїн тєркїнї єзїнє айтылганын билген ал отурган 
жеринен бїт тулкусу менен очорула артка мойнун буруп, биз та-
рапты жутуп жиберчїдєй акшыя карап алды да унчукпай сєзїн 
жутту. Карыянын каадалуу  сєєлєтїнєн улам сєз кайырганга ба-
тынбады кєрїнєт. Болбосо мындай чалпоолугу менен чакчеле-
кейди салып жиберери кєрїнїп турат... Аўгычакты бусик толуп, 
ордунан козголо берди.

– Быссымылла,– абышка кїбїрєндї.– Жол бере кєр, Кудай.
Таўкы саат араў эле он болуп калса да ысык кїчєп, дем алуу 

оорлой баштаган болучу. Асман чаўгылт, аптаптан ал да ал-
сырап калгандай. Буюрса, їч-тєрт саатта Чолпон-Атага жетип 
каламын, машинеси менен балам кїтїп алат деген ойдо санаам 
тынчып, гезитимди окуп кирдим. Булактын суусундай тунук, 
тєшєктєй жылуу, абасы салкын кєлдїн жїргїнчїлєрдїн баары-
сынын кєзїнєн учуп турганы белгилїї. Элибиздин бактысына 
жаралган экен да! Жердин тїбїнєн бери издеп, суктанып кели-
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шет, биз болсо ал ырыскыбызды баалай албай... гезитимди тик-
теген менен окубай, оюм бир жерге токтой албай жатты.

Кєп єтпєй эле коркураган коўурук чыгып калды. Куйкам ку-
руша тїштї. Эзелтен коўурукту жек кєрєм. Аскерде жїргєнїмдє 
эшиткен эле жерден дароо єтїк менен уруп калчу элем, кимиси 
болбосун. Эми канттим?.. Кєрсє, жанагыл сары аял «наркы дїй-
нєгє кеткен» экен. Ысыкта арагы башына тээп, а-буга келтирбей 
дароо кєтєрїп чапса керек. Элдин баары аны жактырбай, амалы 
тїгєнгєндєй бирин-бири сыр билги карап, унчугушпады. Мен да 
амалым куруй жанымдагы абышкага суроолуу жїз бурдум. Ал 
да мага бурулуп:

– Андай акылсыздарга кєўїл бурба. Андан кєрє єзїбїзчє сєз-
гє алаксыйлык, – деп, жєн билгилигин кєрсєттї,– Тетигил келин 
биздин айылда турат, – деп, менин сол жагымдагы орундукта, 
терезени ойлуу тиктеп бараткан сулуусымак келинге ээк кагып 
койду, – бала буюрбай эки эрден чыкты, байкуш.

Анын кебинин тєркїнїнє дароо тїшїндїм. Жанагы «бир ба-
лага жете албай армандап жїргєндєр канча» деген кебин улап 
жатканы да. Жана, мен кирип келип орун караштыра баштага-
нымда эле ал келин менен негедир кєздєрїбїз чагылыша тїшкєн 
да, ал дароо терезеге жїз буруп кеткен болучу. Анысына анче-
йин маани деле берген эмесмин. Эми ага улам уурдана кєз сала 
баштадым. Келин чынында эле чырайлуу, бирок сабыры суз, єтє 
муўайым эле. Анысы эми белгилїї болду. Кейиштїї тагдырын 
угуп, аны аяп кеттим. Дагы да терезенин сыртындагы зыпылдап 
артта калып жаткан жашыл талааларды, алыста мунарыктаган 
тоолорду карап ойлуу, маанайы пас телмирет. Бишкектен жаўы 
чыгып, айлампа жол менен зымырап бараткан элек. Эмнеге 
ажарлуу аялдардын баары армандуу келишет? Тиги, сары катын-
га окшогон єўї да, жылдызы, акылы да жок гєрпенделерге бапы-
раган балдарды, камбыл, жакшы эрди да берип коёт? Бул менин 
кєптєн берки баамым да, жоопсуз, тїйшїктїї суроом да. Бири 
кем дїйнє деген ушулбу? Эмнеге кай бирлерге ай чырайды, акыл-
ды берет да турмушунан, татыктуу теўинен кем кылып коёт, Ку-
дай? Аны дайыма кєрєгєч, калыс дешет го? Калыстыгы кайсыл?..
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Ай чырайлуу Ак-Мєєрдїн, Бїбїсара менен Таттыбїбїнїн ар-
зыткан теўине жетишпей армандап єтїшкєнїн, кєргєндїн кєз 
жоосун алган жылдыздуу Бакен эженин карыганда кароосуз, бир 
канча кїн моргдо сєєгї алынбай жатып калган азалуу тагдырла-
рын єкїттїї эстеп, ойго туна тїшкєн экемин:

– Ыя баатыр, эмне ойлонуп кеттиў, жол кыскартып барбайлы-
бы?– деген  аксакалдын тааныш їнїнєн эсиме келе тїштїм.

– А, жєн эле... єзїмчє...– деп койдум.
– Эс алганы баратасыўбы? Кай жерлик болосуў?– деп, карыя 

тамырымды тарта баштады. Карылар дайыма ушинтип билгиз-
бей сыр тартып, сєзгє алышат эмеспи.

Жєн-жайымды уккан соў:
– Бу шаарда иштейсиў го, кандай кызматтасыў?– деп, сєз учу-

гун їзгїсї келбеди.
– Ооба, Бишкекте иштеймин, – анан тїшїнєбї, тїшїнбєй ка-

лар бекен деп ыргылжыў тарта тїштїм да, тїшїнбєсє кайра жак-
шы, мага жабышканын койсун деген ойдо,– Студенттерге саясат-
тан сабак беремин...– деп койдум.

– Саясат? Саясатты да окутабы?
– Ооба, ушундай илим бар. Кийин чыкты.– Мен убайлуу ой-

лорумдан али толук чыга албай маекти уланткым келбегендигин 
билгизе дагы кыска жооп узаттым.

– М-м, азыр баары эле саясатчы болуп кетишти. Же бири да элди 
эстебейт,– аксакал нааразы боло сїйлєндї,– Саясатчы дегениў ал-
гач элди ойлоп, єлкєнї, элдин турмушун кєтєрїшї керек эле го... 
Раззаков, Ибраимов, Масалиев сындуу таза падышалар чыгабы 
деги? Же ушинтип элди итке мингизип коюп эле куйрук тїйїп кете 
беришеби? Андан кийинкилеринен да Атамбайыптан башка эл їчїн 
иштеп берейин деген бирєє  чыкпады. Баары эле єз кємєчїнє кїл 
тартышып, бири-бирин чукуп, ит жыгылыш, ызы-чуу...

Эмне демекмин. Бул ой, санаа мени да кыйнап келет. Жообун 
таппайм.

– Саясат дегениў элди, мамлекетти башкаруу, жакшы жолго 
салуу го. Эл болсо мына бул автобустай: жашы да, карысы да, 
эмчектеги баласы, мендей карысы да, сендей илимпоз, акылдуусу 
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да, тигиндей кераяктары да,– деп, коўурукту кош тартып жаткан 
жанагыл сары аялга каш серпип койду,– тїмєн-тїркїнї болот. 
Ошолордун ар бирине кїйїнїп, туура жолго баштап, жаманда-
рын тартипке салып, жакшылыкка їндєп барчу чыгаан болуу ке-
рек. Ата-тегинен каны жакшысын тандаш керек, ансыз тїк бол-
бойт, єз элинен чыккан хан керек. Эли-жерин жанындай сїйгєн, 
кїйїмдїї болушу керек. Мына бул эле биздин казактардын На-
зарбаевин карачы! Элин-жерин кандай кєтєрїп салды! Кыйча-
лыш замандан аман-эсен, ызы-чуусуз алып чыгып, баарын бай-
ытып, жакшылыкка салып койду. Он жылда эле элде жок шаар 
салып, баарыга иш берип, алтургай кытай-кыргыздарды да иши-
не салып, балдарын илим-билимге окутуп, Каркыраны, кєлдєгї 
пансионаттарыбызга чейин алып койду. Ататїрктї ал, єзїн да, 
осмон, селжук элин да жалпы тїрктєрдїн атасы кылып кєтєрїп 
койбодубу!..

Абышканын сєзїн бєлїїгє дарманым жетпей дапдырай угуп 
олтура бердим. Тобо! Айылдык эле карапайым кары киши коом, 
мамлекет, лидер деген саясат илиминин биз нечен жылдап окуп 
жатып араў акыл тегереткен негиздерин жєпжєнєкєй, туптуура 
саймедиреп жатпайбы! Бу, тегин адам эмес, СССР кездеги рай-
ком же парторг, бери дегенде эле тарыхчы мугалим болсо керек 
деп ойлоп, сєзїн бєлє  кызыга сурадым.

– Аксакал, сиз жогорку билим алдыўыз беле? Кандай кызмат-
тарда иштегенсиз?

– Эч кандай билим-силимим жок. Чоў кызматтарда да иште-
ген эмесмин. Жаштыгыбыз согуш маалында єтсє кайдагы окуу. 
Сегиз жылдык эле билимим бар,– деп мени сынай карады,– Тур-
муштун артынан жїрдїк, баарын турмуш їйрєттї. Болгон окуум 
ошол. Талаачылык эле иштерде иштедим.

Демек, кєкїрєгї таза адам турбайбы. Бала кезимде тубаса 
акылман, табигатынан кеменгер кишилерди айылыбыздагы ка-
рылар ошентип коюшчу. Туптуура, таптак айтылган! 

– Саясат дегениў ошондой. Же туура эмес айттымбы?– менин 
їндєбєй, ой тарта тїшкєнїмєн аксакал жаўылып алдымбы де-
генсип шекшине тїштї.
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– Жо-о, сиздики туура...
– Анда сен саясатчыларды жаман окутуп жатсаў керек?..– ка-

рыя ансыз да жїлжїк кєздєрїн кїлмїўдєтє тийиштик кыла чым-
чылай сурап калды. Бейкїнєє жерден беделиме сєз тийип жатка-
нына намысым козголо тїштї.

– Ким билсин... Бирок, азыркы саясатчыларды мен окуткан 
жокмун. М-м, кандай десем...– ишимдин ал ойлогондон кыйла 
татаал, нары олуттуу экендигин сездирип коёюн деген ниетте,– 
Мен саясаттын жаўы, тармагы болгон адам, улут, коом дегендер 
боюнча сабак беремин.– дедим.

– Ой, аныў эмне? Саясат дейсиў, кайра туруп улут дейсиў... 
Биздин тил менен эле тїшїндїрїп айтсаў боло?– аксакал дилгир 
кєздєрїн кыбыўдата мен жакка копшоло бурулуп, кызыга кетти.

Балээ басты, бїтїндєй дїйнє окумуштууларынын тїгєл башы 
ооруп, жандырмагын таппай келаткан маселени бу, айылдык 
абышкага кантип, кандайча тїшїндїрмєкмїн. Дайыма ушул, ти-
лимдин азабын тартам да жїрєм. Айтпай эле койбой. Кыжалат-
ка бата тїштїм. Эми мынча болду айтпасам да болбойт.

– Мм-м, азыркы кезде дїйнєдєгї чоў, кїчтїї мамлекеттердин 
кичине, экономикасы алсыз элдерди ажыдаардай соруп алуу корку-
нучу пайда болуп турат. Аны ааламдашуу-глобализация деп коёт. 
Миўдеген жылдардан бери келаткан мурдагы кубаттуу, кєп, азы-
ркы кезде саны аз болуп калган элдердин їрп-адаты, каада-салты, 
алтургай тили, тарыхы, маданияты бїт жоголуп кетчїдєй. Аларсыз 
эл да жок болот. Кыргыз тили да дїйнєдєгї жок болуп кетчї тил-
дердин тизмесине кирип калды. Єзїўїз билесиз, тили жоголсо эл да 
жок болот. Мындан жаман, мындан кайгылуу эмне бар? Ошондон 
улам азыр ал майда элдерди, анын арасында кыргыздарды кантип, 
кандай сактап калуу керек деген суроо мени кыйнап келатат. Азыр-
кы кездеги чоў коркунуч ушул болуп турат,– деп, оюмдагыны кол-
дон келишинче жєнєкєйлєнтїп, кыскартып айтып алдым.

Не дээр экен, сєзїмдї тїшїндїбї же сиўире албай калды бекен 
деген ой менен аксакалга караганымча болбой ал:

– Ой, ушул элеби? Мен да алда кандай жалаўкыч, алааматы 
келип калды экен деп коркуп турса,– деп, компойсо болобу!– 
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Кыргыздар эч кайда жоголуп кетпейт, коргоочу Манасы бар. 
Ал, ааламдашуу дегениўди кыргыздар небак эле баштап кой-
гон,– Мен не дээримди билбей, таў калгандан оозум ачылып 
калды! Кебине тїшїнсєм буюрбасын. Бу, дїйнєнї дїўгїрєтїп 
жаткан каргашага кыпындай кыргыздын кандай тиешеси бар?! 
Же адаттагыдай кыргыздардын обу жок мактанычтарынын би-
риби? Менин суроолуу элтейгенимди кєрїп, карыя мыйыгынан 
жылмайып,– Эмне, тїшїнбєй жатасыўбы?– деди єзїнє маашыр-
лана жамажайын жая кїлїп. Не демекмин, сєз ката албай кал-
дым,– Ой, Манас «Курама жыйнап журт кылдым» деп жатпайбы. 
Майда элдерди бириктирип эл кылганы  ошол да.– Мына сага! 
Чын эле...– Кырк тїрлїї элди айланасына бириктирип, кыргыз 
эли кїчтєнїп жатпайбы. Кайра-кайра каганатын куруп, тиги 
эле Алтайдын нары жагынан бу Эдил дарыясына чейинки аяба-
гандай чоў мамлекетин куруп. Жалгыз кыргыздар мынча жерди 
кантип чаап, ээликтемек? Кыргыз деген кырк єгїз урууларынан 
куралган эл деген сєз. Азыр эле арабызда не деген тїркїн элдер  
бар? Кийин, жакында эле келип кошулганы канча?! Ошентип, 
кїчтїїсї алсызын сен айткандай єзїнє сиўирип алып кїчтєнєт. 
Ар замандан ошондой. Ал эми кїчтєнїп, кєп элди бириктириш 
їчїн акылман, бийлиги кїчтїї кан керек. Антпесе кыпчак, уйгур, 
дунгандардай болуп, єз мамлекетин тїзє албай, чачырап, баш-
ка калктарга сиўип, изи калбай калат. Дїйнєнїн жарымын чаап 
алып турушкан Зулкарнайнды, Чыўгызханды кара, алар алгач єз 
элин бириктирип, кїчтєп,  анан айланасындагы элдерди басып 
алып, кєп элди чогултуп, кїчтїї болушкан. Атїгїл Мукамбет 
пайгамбар да биринчи єзїнїн жакын урууларынын башын би-
риктирип, анан бардык араптарды, кийин бєлєк элдерди кылыч 
менен баш ийдирип, ынтымакка алып келген. Анан ар кошкон 
аларды баш ийдирип, башкарыш ъчън ислам динин кийирген. 
Адам дегениў бир нерседен коркуп турбаса болбойт. Ыркы бузу-
луп, бири-бири менен чабышып кетет... 

Ой тобо! Мына сага, ааламдашуу! Бул процесс небактан бери 
эле болуп келаткан турбайбы! Эмне, андан коркуп кереги жокпу, 
анда? Курулай эле дїрбєп, кыжалат тартып жатканбызбы? Ал, 
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эзелтеден болуп келген тарыхий жагдайга кєзїбїз эми гана жаўы 
ачылып, мээбиз жетип жаткан окшобойбу. Же, ал баш оорутма-
ны мурдатан болуп келгендей дагы бир кыйды саясатчы, же ушул 
шылтоо менен байыгысы келген дагы бир сїткор чыгара койгон-
бу. Ошондой болуусу да мїмкїн. Эмне деген ири саясатчы, илим-
поздор баш оорутуп, жандырмагын таба албай жаткан алаамат-
туу башкатырманы айылдык эле бир абышка кебелип койбой 
чечмелеп, данектїї айтып жатпайбы. Болгондо да жєпжєнєкєй, 
турмуштун кєзї, тили менен. Албетте, анын айткандары айнык-
сыз эреже эмес дечи, бирок ошого негиздеп, жолдорун тереўде-
те изилдеп чыгып, кєйгєйдї чечїїгє багыт алса болчудай. Тур-
муштун жєнєкєй чындыгынан ашкан чындык барбы! 

– Ошол, сен айткандай кїчтїї ажыдаарларга жем болуп 
кетпеш їчїн аз элдер єз дилин, каада-салтын, тилин – баарын 
кїчтєшї керек. Анан тїпкї тамыры бирге, єзїнє боору жакын, 
заманындагы кїчтїї, чоў элдин айланасына биригїїлєрї керек. 
Ошондо гана майдалары аман калат. Антип, ынтымакка ке-
лишпесе алгач кичинелери, анан жалгыздап калган ортолору, ба-
ра-бара чоўдору да андан кїчтїїлєргє жем  болуп кете берет. Ал 
їчїн жанагы айтканымдай акылман, элине башын сайган журт 
башы керек. Кыйчалыш кырдаалдарда дал ошондой баатыр, чы-
гаандар чыгып, илгертеден калкын куткарып, кєч улап келген. 
Илгерки їйсїндєр, сактар, андан кийинки Туран, Иран деген 
мамлекеттер, алардын элдери кайда? Башчыларынын чабалды-
гынан таруудай чачырап, жок болуп кетишкен,– Аксакал не дээр 
экен дегенсип, саал токтоло калып мени тирмийе тиктеп калды. 
Менин дагы эле тил-ооздон калып олтурганымды кєрїп, єзїнє 
маашырлана кебин улантты,– Жо-о, алар тїп орду менен жок бо-
луп кетишкен жок. Алар бизде, азыркы кыргыз, казак, хакас... 
тїрк элдери дейсиўерби, парсыбы, ошолордун дилине, тилине 
ооп, чачырап, сиўип кетишкен. Эгерде кыргыздар, азыр кы тїрк-
тєр, ошол эле моўгол, кытайлар кезинде єзїнє жакын элдерди 
бириктирип, кїчтєнбєсє єздєрї небак эле жок болуп кетишмек. 
Бу, жер їстїндє тїбєлїктїї эч нерсе жок, эл да, адам, мамлекет 
да тїбєлїктїї болбойт. Ошону їчїн жалган дїйнє делет. Баары 
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алмустактан тартып єзгєрїп, алмашып, жаўыланып турат. Ку-
ранда деле «Кїнєєсї їчїн кесирлерди ойрондоп, кїлїн чачып 
тараттык, жоголгондун ордуна жаўы муун жараттык» деп жат-
пайбы!..

Мына сага! Мен армандап жїргєн нускалуу, кеменгер карыя-
лар тукум курут болуп кетпептир! Бар экен! Мындай, кєкїрєгї 
кєрєгєч, акылы тунук карыялар турганда элибиз жок болбойт... 
дегенден башка ой келбей аксакалдын коўур їнїнє, нускалуу ке-
бине кулак тєшєп, муюп  бараттым...

Армандуу келин терезеден убайлуу кєздєрїн албай телмирип, 
ажаан аял болсо  коўуругун кош тарта бейкапар уктап жатты. 
Арткы орундуктагы кыргыз эле кыз-жигиттер орусча ырдап 
киришти. Баарыбыздын ємїр, тагдырыбыз колуна тапшырыл-
ган кер мурут айдоочу автобусту зымырылта айдап, бейиштей 
Ысык-Кєлгє алып учуп баратат. Боомдун тар капчыгайына 
жакындап калдык. Анан эле кереметтїї кєл... буюрса...
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ДЕЛБЕ
Аны мындай адам деп тїк ойлогон эмесмин. Дайыма эле 

кєчєдєн кєрчїмїн. 
– Тигинде Делбе, Делбетап келатат...
– Ок, кайран, дагы кєчє таптап чыккан тура!– дешип, анын 

караанын алыстан кєргєндє эле айылдыктар жактырбай сєз 
кылып, мыскылдай турушкан. Ал болсо эчтеме менен иши жок 
шадаўдап келип улуу-кичїїгє карабай жайдаўдай кош колун су-
нуп, саламдашып кирет. Кай бирлердин ал-жайын сурамыш этет 
да кайдадыр шашып жєнєйт. Анын кайда баратканын эч ким 
билбейт, єзї деле билбесе керек. Эч ким аны киши ордуна кєр-
бєйт. Айылдын бекерпозу. Кїнїгє, эртеден кечке кєчє таптап, 
жєнсїз кыдырып жїргєндєн башка эч иши жоктой. Эзели иштеп 
кєргєн эмес. Аскерден келгени эле ушинтип калган. Аты да кы-
зык – Демир. Темир эмес, Демир. Атасы неге антип ат койгонун 
эч ким билбейт. Тирїї болгондо албетте бирди-жарымы кызы-
гып, андан сурап кєрмєк дечи. Демир аскерге кеткенден жарым 
жылга жетпей шаарга бараткан жеринен атасы менен энесин ма-
шине сїзїп кеткен. Жаш эле, элїїгє жете элек болушчу. Жакшы, 
ынтымактуу кишилер эле, ыймандары жолдош болушсун. Ар-
тынан бирєє келип сїзїптїр да качып кетиптир. Єлїктєрїн гана 
жол четиндеги аўдан табышкан... ошол бойдон ал каапыр айдоо-
чу табылбай калды. Тыўдап деле издешпеди кєрїнєт. Артында 
сурап алары жок болсо ошол да...

Армиядан келип, ата їйїн баарлаган алгачкы кїндєрї Демир 
менен учурашып, ал-жай сураганы келишкен жакын-туугандары, 
тели-теўтуштары анын Афганистандагы согушта болгонун, жа-
раат алганын угушкан. Кантип, кандай экенин тыўдап да айт-
кан эмес. Бїттї. Ошондон бери ушу, кєчє таптап, Дейди атка 
конгон. Чачы агарып, тиштери тїшїп, беттерин тереў бырыш 
басканына караганда алтымыштын ары жак, бери жагына кел-
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гендей кєрїнєт. Бирок анын классташтары элїїгє эми чыгышат. 
Илмейип арык, їўкїйє жер карап алып ашыгып, майдалай ба-
сып бараткан анын караанына баары кєнїп бїтїшкєн. Айылдын 
баа рыга таанымал бир бєлїгї. Кээде ал кєрїнбєй калса:

– Ой, бу, Дейди кєрїнбєй калды, деги ал эсен-аман болду бе-
кен?

– Кабарын билген барбы?– дешип кабатыр тартып бири-би-
ринен сурап калышат. Ансыз айылдын бир жери кемип кал-
ган сымал ээндей тїшєт. Эч ким аны жемелеп, жаман кєрбєйт. 
Бирєєгє зыяны жок. Тескерисинче, боор оорушуп, артыкбаш 
тамак-ашынан, кийим-кечелеринен кайрылышып, кудайдын бир 
мусапыры да байкуш деп аяп турушат. Анткени, Демир алыс-
жакын, улуу-кичїї деп эч кимди бєлбєйт, баарыга текши. Жок де-
генди билбейт, ким болбосун ушул ишти жасап жиберчи десе лам 
дебестен турган жеринен эле шымалана киришип, майын чыгара 
бїтїрїп жиберет. Кары-картаўдар, колу жетпегендер, алтургай 
жалкоо балдар да отунун жардырып, малдын кыгын ташытып, 
жер каздырып, чєбїн чаптырып, ташытып, їйдїрїп... каала-
гандай иштетип алышат. Аткарган жумушу їчїн эч акы сурап 
койбойт. Ишке салган жан унчукпай койсо жумушун аткарат да 
колун жууп, кийимин чала-була кїбїнїп алып... жайдары кошто-
шот да кете берет. Эч качан, эч кимге таарынбайт, таарынганды 
билбейт. Кимдир бирєєнї жамандаганын же бирєєнїн їстїнєн 
арызданганын эч ким уккан эмес. Албетте, абийир-ыйманы бар 
кєпчїлїк ага ыракматын айтып, ал-ахыбалын сурап кеп-сєзгє 
тартып, їйїнє киргизип чай-тамагын, эски-уску кийим-кечеги-
нен берип, кай бирлери тамеки тартып, керегиўе жаратып койгун 
деп азыноолак акча карматышат. Андайда Демир тєбєсї кєккє 
жете кубанып, жайыла кїлїп ыракматын кайталай айтат да ашы-
гып жєнєйт. Кол акысын ким бирєє менен бєлїшїп, тїгєткєнгє 
шашат. Їнємдєп, же катып калуу, топтоо дегенди ойлоп да кой-
бойт.

Айылдагы адамдардын кимиси жакшы, кимиси жаман эке-
нининин баарын билет. Жактырбаган адамы алдынан чыкса, 
же алыстан чакырса кєрмєксєн-укмаксанга сала жер тиктеп, 
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шашып бараткан киши болуп шадаўдап жєнєйт. Же жакынкы 
кєчєгє бурулуп кетет.

– Ок, атаўдын оозуна урайын кыйды!..
– Бу Дейди кайда шашып алган?– дешип артынан кїўкїлдєп 

кала беришет. Ынаткан адамын кєрсє Демир ага єзї беттеп ба-
рат... 

Жай болчу. Ысык. Кеч кирип келаткан. Шаардагы ишимден, 
аптаптан чарчап-чаалыгып келатсам алдыман Демир чыгып кал-
ды. Эки кєчєнїн кесилиши болгондон улам экєєбїз капысынан 
чукул беттешип калдык.

– О-о, саломалеким аба!– деп келип эле ал адатынча кош кол-
дой салам берди.– Иштен келатасызбы? Чарчагансыз го...

– И-и, ошондой... єзїў кайдан?– деп, аны сїйїўкїрєбєй їйїм 
тарапка баса бердим.

– Э, ушундай эле, бериўиз, мен кєтєрїп алайын,– деп, Демир 
колумдагы кагаз-китеп салган портфелимди кармай калды.

– Ой, тим эле кой, оор деле эмес...
– Бериўиз аба, мен кєтєрїп алайын, сиздей атактуу, кадырлуу 

абамдын жїгїн кєтєрїї мен їчїн, баарыбыз їчїн чоў сыймык...
Мындай урмат кїтпєгєн жаным таў кала тїштїм. Сєздєрї да 

орундуу... Дейди деп муну бекер эле кемсинтишет окшобойбу де-
дим ичимден, ага кєз бага. 

– Э, койсоўчу, кайдагы атак...
– Гезиттерден окуп, телевизордон кєрїп жїрєбїз сизди, 

сєздєрїўїздї угуп... Айыл бїт сыймыктанат сиздей чоў жазуу-
чу менен.– Демир чын ниетинен жадырай кїлє багып, катарлаш 
басты.– Китептериўизди да окугам...– Мен айран таў калып, 
ишеўкиребей аны бир карап алдым. Койчу! Ушул, кем акыл, дей-
ди неме кантип китептеримди окусун?! Мына сага! Мурда жак-
тыра бербей, андан оолактаганча шашчымын, ушул бейпайдан 
эмне орундуу кеп, акыл  чыкмак эле, турмуш-жашоодон артта 
калып, жалгыз бєлїнїп, калган немеден деп. Кєрсє... дагы эле 
ишене албай:

– Окусаў пикириў кандай жазгандарым боюнча? Кайсынысы 
жакты?– дедим тамырын тартмакка, кызыгуум кїчєп.
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– О-о, сиз да менин берер баама кызыгасызбы?! Накта акыл-
ман, жупуну киши экенсиз...– деп, ал аты чыгып калган чыгар-
маларымды бирден «устукандап» кирсе болобу! Тим эле калба-
ат адабиятчыдай! Образдарга, сюжет, кєркємдїїлїгїнє чейин 
кирип кетти. Башка жазуучулар менен салыштырып... айрыкча 
тарбиялык жагын мактап кыйлага сїйлєдї,– ... чыгармаларыўыз 
окуган адамды жашоого, адеп-ыймандык жактан бийик, тереў 
болууга чакырат. Адам атын бийик тутууга, таза жашоого їн-
дєйт. Мекениўди, элиўди сїй дейт. Бул, азыркы жаштарга аба-
дай керек, алар такыр эле майдаланып кетишти...

Охо-о хо-о, кайсы бир сынчынын ушундай жазганы бар, чы-
гармаларым тууралуу. Ошону окуп алды бекен? Жок, Демир аны 
башкача маанай-мааниде, єзїнчє таризде айтып жатат. Тобо! 
Андан мындай ой жїгїртїї, тїшїнїктї ким кїтсїн!? Айтсаў эч 
ким ишенбес. 

Экєєбїз бактуу кєчєдє жай басып, маектешип келаттык. Жол 
четинде, короо, бакчасында туруп-олтурушкан айылдыктар биз-
ди таў кала карап коюшат. Бу, атактуу жазуучу менен Дейдини 
эмне кошту болду экен? Кандай кызык  сєздї талкуулап жатышат? 
Жазуучу дегенибиз да биздей эле кадыресе пенде, мээси айланган 
бир немеби, ушуга да теўелип?..– деген тейде элтейип, мага ооз 
учунан салам айтышкан болушат. Алдынан чыккан улуу-кичїї 
болсун Демир жете барып, кош колун сунуп, жайдаўдай ысык 
учурашып жатты. Баары эле анын саламын жактыра бербей, эп-
теп андан кутулууга ашыгышат. Мен алыстан, учкай эле учураш-
кан болом.

– Ушул, адамдар кызыкпыз,– деди ал жаныма кайрадан жете 
келип,– бири-бирин эч баалашпайт. Жакшысын жамандап, кєрє 
алышпай, артынан ушактап, кемчилик эле издеп турушат... Бир 
кїнї бар, бир кїнї эле жок, таппай калышаарын эстен чыгарып 
коюшат. Качан гана єлгєндєн кийин єкїрїп, аза кїтїп, мактап 
калышат... Кєзї тирїїсїндє сыйлашып алышпайбы...– анын 
чындап эле кїйїнгєнї їнїнєн, тїнєрє тїшкєн єўїнєн кєрїнїп 
турду,– Кишилерди тїшїнбєйм... карап турсаў баары эле акыл-
дуу...
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– Айтчы Демир, ушундай акылгєй тїшїнїктєрїў менен неге 
иштебей жїрєсїў? Балким бир нерсе жазып жїрбє, ыя? Эгерде 
болсо мага бер, чыгарайын...– деп сєздї єзїнє бурдум. Тиги:

– Эхе,– деп єзїнчє кїлїп алды да,– Эмнеге иштемек элем, аба? 
Ал їчїн бир  чоў максат болушу керек да. Менде ал жок,– деди 
дароо. Кыязы ал туурасында кєп ойлонсо керек, жообу даярлы-
гына караганда. Мындай ачык жоопту тїк кїтпєгєм!– Иштєє 
їчїн адамда бекем ой-максат болушу керек да. Иштеш керек 
деп эле башкаларды туурап иштей бериш керекпи? Менин болсо 
жашаганыма тамак, кийим-кечем  жетет. Башканын кереги жок. 
Оокат, буюм-тайым дегендер эмне, колдун кири... баары калат... 
адам баласына алар артыкбаш жїк, куру эле убара. Кєр оокат-
ка байланып эмне кылам. Ошол да жашообу? Эркин болгонум 
єєдє...– Тїй ата, тим эле философ! Эмне дээримди билбей кал-
дым.

– Аял алып, башка кишилердей бала-чака кїтсєў дегеним 
да...– мен ыўгайсыздана сєз таппай жайкаган болдум. Башка 
эмне дейм? Анын айткандары данектїї, кєкєйїмдї кєптєн бери 
єгєєдєй єйкєп жїрбєйбї. Тек, аларды ачык айтууга эрким жет-
пей, моюндан байлаган иттей болуп жалпынын шарданынан 
чыга албай иштемиш этип,  ал айткан кєр оокаттын кулу болуп 
келе жатпаймынбы. Жазуучуга эў керек эркиндикке эч жете ал-
бадым. Їй-бїлє, оокат, иш, милдет... уят деп эле келатам.

Демир, жымшык кєздєрї менен мени сынай карап алды. Чын-
дап эле айтып жатканыма ынанды кєрїнєт:

– Э-э, аба, мени кайсыл ургаачы жактырып, тиймек эле.– їнї 
муўкана чыкты,– Эркек менен аялдын турмуш куруусу – бири-би-
рине ємїрїн, кийинки тагдырларын ишенип, тапшыруу эмеспи. 
Андай аял мага жолукпады. Мени болсо баары теў кєчє тапта-
ган дейди, жалгыз башы гана бар бир селсаяктай  кєрїшєт. Анан 
кайдагы ишеним... Балдарды болсо эмне кылам, эмне чыгарын 
билбей жумуртка баскан тооктой болуп. Мага окшогон делбе-
лерди жаратып кереги не? Алар да канын тартып мендей «дейди» 
(ушул сєздї ызалуу, баса айтты) болуп калышсачы... андан кєрє 
элге жат, мендей  ак карга –  жандыктарды жаратпай эле койго-
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нум жакшы. Адамзаты улам жакшырып, акылы артып, алга ба-
рышы керек да...

Эмне демекмин. Мунун айткандарынын жєнї, тереў мааниси 
бар. Ойлорум чаташып калды, єзїмчє, жай ой бакпасам... Їйїмє 
да жакындап калыпмын. Демирди ээрчитип барсам, аялым кан-
дай дейт? Албетте, кїтїїсїз, ашык мейманды жактыра бербейт... 
Алапайымды таппай будалана тїштїм да негедир ага колумдан 
келген бир жакшылык жасагым келип кетти.

– Жїрї, кирип чыгалык, – деп, аны ээрчитип жакынкы дїкєн-
гє кирдим. Колума урунган нан-чай, шекер, майларды алып Де-
мирге карматтым,– їйїўє алып барып чай ичип кой.

Ал чечекейи чеч боло сїйїнїп кетти.
– Тї-ї, аба, ырас гана болбодубу, Бейшебай абам їч-тєрт кїн-

дєн бери тєшєккє жатып калды эле. Ачка, каралашкан эч ки-
миси жок. Пенсиясы да тїгєнїптїр, дары-пары, светине тєлєп 
салып... Батыраак барып чай кайнатып берейин. Чоў ыракмат 
сизге, аба! Кош болуўуз...– Демир жїзїн жайната кош колдоп 
ысык коштош ту да, шашыла жєнєдї. 

Бейшебай дегени мурда селсебет, эсепчи болуп жїргєн киши. 
Немистер менен согушка да катышкан, токсондордон ашты. 
Аялы, жалгыз эрке баласы небак эле каза болуп калышкан. Чоў 
кєчєдєгї эски тамында жалгыз жашачу.

Мен кїтїїсїз коштошуудан не деп айтаарымды билбей эўги-
реп туруп калдым. Кєздєрїм болсо кєп казына таап алгандай 
кєчєгє батпай сїйїнїп, баштыгын салпылдата кєтєрїп алып, 
шадаўдай караан їзїп бараткан Демирде. Айылдын бїт эли элес 
албай, небак унутуп койгон карыянын камын жеп жїргєн ал аш-
кан боорукер, камкор да тура. Уялганыман жерге кирип кете ал-
бай турдум.

Ар адам – казыла элек сандык, ачыла элек дїйнє белем... 
«Ушул, адамдар кызыкпыз... Тирїїсїндє ар кимин сыйлап ал-

сак»– деген Демирдин сєздєрї эсимде жаўырыктап турду...
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СЕТЕР
Адан кажылдаган катуу їндєн капыс ойгонуп кетти. Атасы ме-

нен апасы таў азандан адатынча бири-бирин кажыша башташкан 
экен. Кїнїгє ушул. Кєкєйгє кєк талкандай тийип бїттї. Мына, 
бїгїн да атасы кїўкїлдєп актанып, энеси албууттанып жатыптыр:

– Єлїкканаўды кєрєйїндєр! Деги бу, иттин турмушунан качан 
кутулар экемин? Таў азандан талпылдап оокат-оокат деп жїрїп 
єлїп кетмей болдум. Качан бир элчилеп жашайбыз? Же кїйєєў 
адамдай болсо эмне, оозунан алдыргансып, єлдїрєп... єлїї-
тирїїў баары бир. Колунан котон иш келбейт! Баары очор-бачар 
їй-жайлуу болушту, машинада чалкалашат бири калбай... Менин 
эмнем кем экен, алардын аялдарынан? Институтту деле бїткєм, 
жалаў балдар, оокат деп жїрїп їй кїчїк болуп калдым. Мен деле 
алмакмын алар алган сыйлык, акчаны! Жети киши кенедей эки 
кємїткє камалып, туубай эле тул болуп калсамчы! Зарлап жїрїп 
єтєт экемин го! Анан калса заманыў да жарыбай койду, баары 
кымбат! Бул, оозун ачкан жуттарды кантип тоюндурам?..

– Кой эми, кєп кейибечи,– эркектин жооткоткон жумшак їнї 
чыкты,– кудай берер бизге да... Башкалардай бизди кєтєрмєлєп, 
сїйємєлєгєн эч ким болгону жок го, ата-энелерибизден эрте 
ажырап калбадыкпы. Шїгїр дейли, эл катары келатабыз. Балда-
рыбыз аман болсун...

– Ой, балдарыў эмне кылып жатыптыр?! Мындай балдардан 
жогу!..

– Кой, кемпир, антип кесир сїйлєбєчї, экєєбїздїн жаныбыз-
дан жаралган пенделер эмеспи...

– Ой, элдин балдарындай иштешпейби, анан? Жїрїшєт кєчє 
таптап...

– Иш табылбай жатса кантишет. Чоўдоруўдун баары эле єз 
жакын-туугандарын ишке алып, заман аўтарасынан тїшїп кал-
бадыбы...
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– Анан оозун ачып жїрє беришеби? Же мен силерге ємїр бою 
эшек болуп єтємїнбї? Жок дегенде сен элдин эрлериндей болсоў 
эмне, кїргїштєтїп таап?

– Адамды акча менен баалаба...
– И-ий ит!.. Кїйгїзєсїў да!– аялы алкылдай баштады, эми 

аны токтотуш кыйын,– Азыркы карышкыр заманда акча менен 
бааланбаганда эмне менен бааланат, адамыў. Акчаў болсо баа-
ры болот, кишини да сатып аласыў. Ой, сетер, тур, кїн тїш бо-
луп кетти, сасып жата бербей!– жерге салынган тєшєктє жаткан 
Аданга жетип барып, їстїндєгї жамынчысын сыйрып ыргыт-
ты,– Базардан тачки тїртсєў деле болот эле го, ыя!? Мунусу да 
бир єлжїрєк, атасын тартып...

– Болду, жетишет! Балдарга асылба!– кїйєєсї кїўкїлдєгєн 
болду,– Мени кїнїгє жегениў эле жетишет...

– Аа, сен мени эмес, мен сени жеп жїргєн турбаймынбы, ээ?! 
Балдарыўа їйрїлїп тїшє калып жїрїп, мына, жыргадыў. Баары 
сага окшоп арам тамак! Єз токочторун таап жегенге жарашпайт, 
ымтырашып... Намыстанып да коюшпайт, баары ашка жїк, баш-
ка жїк...

«Башталды. Эми кечке дейре токтобойт.– деп ойлоду Адан, 
кийинип алып сыртка жымырыла чыгып баратып.– Экєє теў эле 
жакшы адамдар, анан эмнеге эле кажыша беришет? Бирин-бири 
жактырбаса эмнеге баш кошушту?» Аданга баарынан да энеси-
нин єз атынан айтпай «сетер» дегени жанына катуу батат. Ар-
данып, эч кєнє албай койду. Бала чагында анчейин этибар алчу 
эмес, тестиер тартып калганда, алтынчыбы жетинчи класстабы 
атасы мугалим Кубаныч деген классташынын їйїндєгї килейген 
сєздїктєн таап окуса сетер деген сєз – чабал туулганынан энеси 
жерип эмизбей койгон, тїрткїнчї, артында болушаар эч кими 
жоктугунан бїтїндєй короо кой сїзгїлєп, тээп, жектеген ара 
туут козу экен. Кыязы, кой да козусунун жарым жан, жашап кете 
албаганын билип, мал болбойт деп жерип койсо керек. Табият-
тын тандоосу катаал эмеспи. Кїчтїїлєр гана жашап кетет. Адан 
да жети айлык тєрєлгєн экен. Ал ат ошондон жабышып, ушул 
кезге чейин аны таанып-билгендер Адан дешпей «Сетер» дешет... 
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Кыштын илеби эртелеп келип калганбы, октябрь айы жаўы 
эле башталса да таў ата асман чаўдап, салкын. Кыязы, жамгыр 
жаайт кєрїнєт. «Кайрадан шалпактамай башталат экен да!» деп, 
ичинен иренжиди Адан, ал жаан-чачындуу кїздї, суукту бала ке-
зинен жактырчу эмес.

Ата-энесинин минтип араздашканы, апасынын ыйы, кєр же-
меси Адандын кєкєйїнє кєк талкандай тийип, аны їйдєн куба-
лаганына кєп болду. Эс тартканынан эле ошондой. Тажап, куту-
ла албай келет, эч кандай ылаажы да жок. Акчанын жоктугунан 
университетти кой, мектепти бїтїрє албай калды. Же бир жумуш 
табылсачы, кєўїлїнє тєп. Жакшыраак иштин баарын жетекчи-
нин жакындары, тааныштары, паралагандары ээлеп алышкан. 
Чоочунду эч жолотушпайт. Же акча бериш керек. Барган жердин 
баары ошондой экен. Анан Адан эмне кылсын?! Иштейин, оокат 
кылайын эле дейт. Жакшысы жок...

Бїгїн ишемби. Эртеў дем алыш, анан кайрадан жумуш. Кай-
сыл жарыткан жумуш дейсиў – тамак-аш дїкєнїндє жїк тїшїр-
гїч. Ага да араўдан зорго, кошуна теўтушунун ортомчулдугу, 
кепилдиги менен араўдан зорго орношкон. Заман жаўырды, 
жакшырды, демократия деп шаўданган менен колунда бар бай-
лардын, бийликтегилердин заманы келди. Карапайым кишилер 
итке кандай минсе, ошондой эле бойдон – єзгєрїїсїз. Же эзелтен 
ошондойбу. Кудай минтип, адамдардын энчилерин неге экиге 
бєлїп койгон? 

Кїн суук тарта баштады. Аба улам муздап, ным тартып ба-
рат. Ачка, кєйнєгїнїн жакасын кымтыланып туш келди баскан 
Аданды тез эле майда калтырак басып чыйрыгып, бетинин тїгї 
тїксїйїп чыга тїштї. Курткасын кие чыкса болмок экен, бирок 
їйїнє кайрылгысы келбеди, ата-энесинин кажылдагын уккусу 
жок. Андан кєрє їшїгєнї єйдє. 

Башаламан кабат-кабат їйлєр салынган бу жерди «Восток-5» 
кичирайону деп коюшат. Тєкєлдєш деп атайбыз деген да чуу чы-
гып унутулуп калды. Ошентсе жакшы болмок, кыргыздын жери, 
борбору болуп туруп, кайдагы «востокту» койбой. Ошенткен ме-
нен шаардагы «атактуу» аймактардын бири. Бишкектеги «кри-
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миналдуу» жерлердин алды. Айрыкча жаштары жаман. Кечкиге 
калсаў балээге жолукпай, соо калышыў кїмєн. СССР кезиндеги 
Фрунзенин «Карпинка» деген «атактуу» жеринин дал маўдайын-
да, ошол «карпинкалыктардын» кєбї ушул жерден їй алышкан. 
Кыргыз-уйгур тууганчыл эл эмеспи, бирєєнє сєз же кол тийди 
дегиче топурап чогула калышат... 

Аданга кєўїл бєлїп, алын сураган эч ким болбоду. Їйлєп кой-
со жыгылчудай илмийген арык, кийими кир, бырыш, сарала чачы 
жедеп єскєн жїдєє неме менен кимдин иши болмок эле. Ар ким єз 
башы, кєр тїйшїгї менен алек. Шаарда ошондой, єлсєў да тааны-
баса карабайт. Дайыма баарынын кайдадыр ашыкканы ашыккан. 
Антпесеў ачка каласыў, бирєє сага боор толгоп кайрылышпайт. 

Адан тереў санаанын туткунунда, єз кутусуна бекинип, ансыз 
да кодо неме сууктан башын ийнине ката шїмїрєйїп бет келди 
кетип баратты. Їшїгєн колдорун колтугуна кысып алган...

Бїгїн он сегизге чыккан Сергей тїш ченде араў ойгонду. Башы 
зыўылдайт. Кечээки эсин жоготкончо ичкенинен да. Тим эле 
кєзї караўгылайт. Оозу – бошогон кудуктай кургак. Їйгє качан 
келгени тїк эсинде жок. «Баламут» менен кєчєдєгї жайкы кафе-
ден маданияттуу эле пиводон башташкан, анан «Жинди», «Чы-
лапчын» кезигип калып аракка киришти, анан дагы бирєєлєр 
жолукту, андан кийин дагы... аягы опур-топур, кажы-кужу...

Ашкана тараптан кимдир бирєєнїн кобуру угулду, анан эркек 
сымал колдураган энесиники чыкты. Залдагы энесинин тєшєгї 
бош, демек таў атпай бирєєнї тапкан экен.

Сергей эптеп, тамды таянып барып ажатканадагы суу чорго-
го башын кєпкє жууду. Муздай тоўуп калгычакты. Ошондо гана 
кєзї ачылып, эсине келгенсиди. Ашканага башбакса али кыркка 
чыга электигине карабай тиштери тїшїп, бети-башы балбырап 
шишиген энеси чачын тарап алганга чамасы келбей тамекини 
буркуратып, бир эркексымал менен олтурган экен. Тимеле каада-
луу кишидей, буттарын учкаштырып алган. Тигинисине кыйын 
сєрєй кєрїнєйїн деп жатса керек. Анысы кургаган дарбыздын 
кабыгындай чїрїшкєн арык, сакал-чачы єскєн жїдєє неме экен, 
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арактан кылгырып калган кєздєрїн тостойтуп, деле каадалуу 
кишидей сєз угуп олтурат. Ортодогу їстєлдє жартылап калган 
арзан арак, тамекинин буралган кєк тїтїнї, саўырсык жыт...

Энеси Сергейди кошкєўїл карап коюп каргылданган їнї ме-
нен кебин уланта берди:

– ... ошентип, ал акмактын чєнтєгїндєгїсїн бїт кагып алдым. 
Жїрєгїнїн їшїн алып койгомун да. Ал эмне їчїн жыргап жа-
шашы керек да, мен анын баласын багышым керек, куурап. Ку-
дай алдында баарыбыз теўбиз да...

– Ооба сага! Теў имиш, эмне, ага дагы бардыўбы? Ал жакка 
экинчи баспагын дебедим беле!– Сергей энесин уруп жиберчїдєй 
ызырынып, кызараўдап кетти. Кеп анын атасы жєнїндє болуп 
жаткан. Аракеч энеси менен таштап кеткенине таарынып, ата де-
генге оозу барчу эмес. Закон, ошол заманда ошондой болчу, ба-
ланын энесине дайыма артыкчылык берилчї деген сєздєр жїрє-
гїнє тургай кулагына да кирчї эмес. Калтырып кеттиби, демек 
кїнєєлїї, эч кечирбейм дечї Сергей.

– Жаагыўды бас, кєкмээ! Андан акча кагып албасак экєєбїздї 
ким бакмак эле?!– энеси кайра ага ажылдады,– Жаман атаўа жан 
тартпагын дебедим беле!

– Эх, сендей эненин энесин...– Сергей столдун їстїндєгї бєтєл-
кєнї ала коюп оозунан куркулдатып ичип кирди. 

Бєтєлкєнїн кєз кєрїнєє бошоп баратканына чыдай албай 
энеси:

– Жетет! Бизге да калтыр, баарын шыпкабай.– деп, тура калып 
итиреўдеп, баласынын оозунан бєтєлкєнї жулуп алды. 

Сергей чакап, бети-башына тєгїлїп кеткен аракты жеўи ме-
нен аарчып:

– Їлїшїўдї небак ичкен турбайсыўбы, экєєў...– деди жоо-
шуй, чєлдєгєнї кана тїшкєн эле. Анїстїнє «коноктун» аны жал-
так карап, їнсїз олтурганы шердентип койду. Ага башын жаў-
сай,– Сен «иштерман» эмессиўби, азыр эле таап аласыў да.– деди 
энесине.

Ал атырылып тура калып, эшик тарапка кол жаўсай:
– Чык эшке! Мээмди кєп... – деп, эркекче шыпырылтты.
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Болду. Ушунчасында кетпесе энеси азыр калайман сала баштайт. 
Долу. Бир тамчы арактын артынан єлїп кетет. Ал, ага тим эле 
мїрєктїн суусундай кымбат. Сергей сыртынан корстон боло мыйы-
гынан жылмайып, сыртка жай чыгып баратып энесине кайрылды:

– Дегиўкиси, бїгїн менин туулган кїнїм.
– Урдум!
– Канчык! – Кєўїлї кайт боло тїшкєн Сергей эшикти каўк 

жаап сыртка жєнєдї. Бул, алардын кєнїмїш, кїнїўкї «жай маек-
тешїїлєрїнїн» бири эле. «Алма дарагынан алыс тїшпєйт» деген 
чын тура, бала – кєргєнїн кылат да. 

Ачкарын ичкенге арак тїз эле мээге чыгып, деўдароо кылып 
жиберди. «Эчтеме эмес, башталышы дурус, буюрса бїгїн олжо-
луу болчудаймын, анїстїнє туулган кїнїм эмеспи, Кудай берет».

Кїн бир топ салкын экен. Тїшкє жакындаса да асман мунарык-
тап, аба нымдуу. Сергей бешмантынын жакасын кєтєрїп, башын 
ийнине ката шїмшїўдєй «жолукчу жерге» жєнєдї. Беш-алты їй 
алыс, жети кабат тамдын жертєлєсїн атактуу кинодогу Жеглов 
айтмакчы ушинтип атап коюшчу. Кай бири сїрдєнтїп «Бункер» 
деп да койчу, Гитлерчилеп.

Ал, «Бункерге» баш бакканда эле кобурашкан їндєр угул-
ду. Кєрсє, алар эжигейдей сары, илмейген «Сабиз» менен семиз 
«Бак лажан» – Гала экен. 

– Охо-о! Жакын досторго ысык салам!– Сергей кєўїлдїї кир-
ди. Эч ким болбосо эмне кылып, каякка каўгыйм деп санаа тар-
тып келаткан эле. Оўдой берди болду.

– Салам!
– «Жол башчыга салют!
Мындай мактоого Сергейдин мурду дердейе тїштї. Ал, кем-

синїїнї жек кєрїїчї. Дайыма алдыда, биринчи болгонго умту-
лат. Сыйлабай, жинине тийсеў єлдїў, эзели унутпай, эрегишип, 
кычыктанып турат. Кєпчїлїктїн кєзїнчє кем сєз айтсаў колуўа 
єлїп берїїдєн кайра тартпайт. Кашкулактай тиш салган жерин 
єлсє єлєт, тїк коё бербейт. Анын сырын жакшы билишкен кур-
булары сестенишип, кєшєкєрлєнє «жолбашчы» атап, баары ко-
шоматтык жасашчу.
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Їчєє чылымдан баштап, анан бир «косяк» нашааны дїрмєт-
тєп, тегерете тартып алышты. Сєздєрї барган сайын кїчєп, 
соўку жаўылыктардан бєлїшїп жатышты. Мээ тумандаткан 
нашаадан їндєрїн да, болор-болбос нерсеге жертєлєнї башы-
на кєтєрє экилене каткырып єзгєчєлєнгїсї, биринен бири єзїн 
єйдє кєрсєткїсї келишет.

Ачкарын арактан, эми чеккен чекишинен алагїї боло тїшкєн 
Сергей курулай кептен тез эле тажай баштады. Анын кєўїлїн 
Гала єзїнє буруп алды. Негедир бїгїн ал сїймєнчїктїї кєрїндї. 
Кымбат баа, жыттуу боёкторду сїйкєнїп алгангабы, же ал да таў 
атпай арактан атып алганбы экиленип, бїгїн бєтєнчє ажардуу 
сезилип турду. Анысын «тажрыйбалуу», эч качан жок дебес шал-
пык кыз да тез эле баамдап, сырдуу шыўкылдап, улам кєздєрїн 
кадап арбап барат.

– Сабиз,– деди бир маалда Сергей,– бар, дїкєнгє барып келчи. 
Бир чардайлы, бїгїн менин туулган кїнїм!

– Мына, сага!..
– Оо! Куттуктайбыз!..
Алакан чабыштырып, адаттарынча тєш кагыштырып чыгыш-

кан соў Сергей болгон акчасын Сабизге берип:
– Єзїў билесиў, жетпегенин таап ала кел,– деди, анысы кары-

здайсыўбы, уурдайсыўбы сєзсїз аткаргын дегени эле.
Сабиз кошоматтана антаўдап чыгып кетти. Неден баштаарын 

билбей дабдаарый тїшкєн Сергей чылым кїйгїзє баштагыча 
болбой анын алдына жєєлєй олтуруп, Гала:

– И, баштайлыкпы, же жалгыз калганыўда сїрдєп кеттиўби?– 
деп, тамекисин оозунан эпчил тартып ала коюп, їстєл їстїнє 
былчыйта єчїрдї.– Мына, мен, сеникимин, алгын мени...

Сергей мындай ачык абийирсиздиктен иренжий тїшкєнї 
менен намыстанып кетти. Гала дагы бирдемени балп эттирип 
кыжырына тиймек, бекеринен «Баклажан» эмес да. Анын їстїнє 
жаш кыздын жыты мурдун єрдєп, делебесин козгоп жиберди: 
«Тоюп єлбєйт го, шуркуя!» Ал, чапчаў тура калып кєзїн сїзє 
шыўкылдаган Галаны жерден так кєтєрїп алды да, бурчтагы 
тактанын їстїнє баса жыгылды...
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Аданды буттары єзїнєн-єзї эле шаардын чыгыш-тїштїк жа-
касындагы унутулган, эски мусулман кєрїстєнїнє алып келди. 
Ар кай жерде дємпєйїп, кээсинин їстї тїшїп, аў болуп калган 
мїрзєлєр баскан дєбєчєдєгї бул кєрїстєнгє кєп келе турган. Ал, 
адам сєєктєрї жаткан жерди аягандай айланып аккан суусу да бар, 
ээн жер. Жеўдей єзєндїн жээгинде карт-жаш дарактардын топто-
шуп єскєнї да кызык. Ушунун баары бир бїтїндєй тую луп, бир 
кєргєн адамды єзїнє негедир тартып турат. Не деген тїркїн таг-
дырлуу адамдардын сєєгї жатат бу жерде, ошондонбу, адамдар 
биле бербеген кандайдыр бир сырдуу кїч болсо керек...

Адан карт эмендин тїбїнє чырпык, куурайлардан алачык 
чїргєп алган. Жайкысын кєлєкє, жаз-кїздє жаандан тосот. Бул, 
элдин эсинен небак унут калган кєрїстєнгє андан бєлєк эч ким 
келбейт, ошондон улам алачыгы да дайыма бїтїн. Кайран гана 
маркумдар! Ушинтип, жакындарына кїйїп, айрым элим деп жа-
нын сабагандардын минтип караманча эстен чыгып, адам эмес 
ит келбес ай-талаада унут калышаарын ойлошту бекен?! Ай, ким 
билет, баары эле алгы їмїт-тилек кїтїшкєндїр, эскеришер деп...

Адан, алачыгына кирип ичиндеги єзї алып келип койгон 
одеал га оронуп жата кетти. Ачкасынан суук сєєгїнє чейин єтїп, 
калч-калч этет. Эриндери да титиреп чыккан. Ал, опур-топур, 
таш боорлугу кєп шаар дїйнєсїнєн алыс, ээн жайда дарак-
тардын шуулдагын, єзєндїн жумшак шылдырын, мемиреген 
жымжырттыкты тыўшап жатканды жактырат. Кєпкє келе албай 
калса кусаланып да кетет. Чалды-куйду жанталашкан машине-
лердин тынымсыз ызы-чуусу, ашыгып, жєєлєшкєн адамдар, 
шаардын тажатма шоокуму жетпеген бул тымтырс, ээн жер бей-
иштей эле сезилет. Кєрїстєндєр да ойлуу, унчугушпай мелтиреп 
тереў ойго тїртїшєт. Адан алыскы жердеги адамдардын жашоо- 
турмушу, жылдыздар, алардагы сырдуу тиричилик, єзїнїн ке-
лечеги жєнїндєгї таттуу кыялданганды жакшы кєрєт. Не деген 
укмуштуу ойлорго батат дейсиў! Тек, жашоодо башка – супсак, 
мерес...

Канткен менен калканч эмеспи, алачыкта денеси жибип, Адан 
катуу титиребей калды. Ачкалыгы эми эсине тїшїп, курсагы 
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улам кулдурайт. Эстесе кечээ тїштєгї куру нан, карандай чай-
дан бери наар тата элек экен. Ата-энеси кечинде да адаттарынча 
кажыша кеткенинен эртелеп эле жатып алган болучу. Бирок, кеп 
анда эмес. Кеп – Адандын эч кимге керексиздигинде! Бул – ачуу 
чындык. Анын бул, жарык дїйнєдє бар-жогу менен эч кимдин 
иши жок. Жок дегенде Кудайдан кийинки эў ыйык делген энеси 
канымдан жаралган балам деп ийип, мээр тєгїп койсо не. Ант-
пейт, каргап-шилеп уу жыландай заарын чачат да турат. Бала 
їчїн мындан ашкан кайгы барбы! Атасы эле, байкуш, жан тар-
тып, жєжєсїн коргогон тооктой калкалап калгысы келет, же сєзї 
єтпєйт. Эчтеме эмес, эптеп эки ай чыдаса аскерге кетет. Ал жак-
тан келгенден кийин иштегенди кєрсєтєт. Башы менен жер казса 
да атасын багып, бир туугандарына кам кєрїп, жакырчылыктын 
сазынан сууруп чыгат. Бул дїйнєдє баары бар: кїйїмдїїлїк да, 
жакшылык, бакыт, сїйїї да... Алар жок болсо сан китептерде жа-
зылып, кинолорго тартылмак эмес да. Тек, аларды Адан азырын-
ча кезиктире электигинде. Бактысына сєзсїз жетет!

Атаўгєрї! Москвадан кинорежиссерлукту окуганда эмне, тен-
тимиш кєчє балдарынын, деги эле ачуу турмуштун, адам таг-
дырларынын не бир тайкы жактарын таасындап тартпайт беле! 
Алардын акырында сєзсїз адилеттик, тереўдик жеўип чыкмак.

Сергей ойгонгондо жанында эч ким жок экен. Жана алдында 
кїчїктєй кыўкыстаган Гала да кєрїнбєйт. Башы каўгырап калып-
тыр. Эптеп туруп, кєйнєгїн шымданып, ычкырын тартып жаткан-
да «Сабиз» дагы бирєєнї ээрчитип келип калды жайдактап:

– Жолубуз ой-да сонун болду, жолбашчы. Мына, азыр бир 
гїлдєйбїз дейсиў!.. Оозун ачкан бир катындын кошелогун мен-
чиктеп койдум.– деп, єзїнчє шерленип да, їстєлдїн їстїнє эки 
шише арак, тєрт-беш пиво, тандыр нан, консерва коюп жайна-
тып жиберди.

– Жарайсыў, Сабиз!– Сергей бир пивону ачып оозунан кур-
кулдата жутуп кирди.

Тєбєлїнїн мындай мактоосунан Сабиздин мурду тердеп, ого 
бетер шадаўдап калды. Жанындагысы Балтек экен. Дайыма бал-
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бырап, унчукпай, айтканга кєнїп жїрє берет. Башка чапсаў да 
кыў этпейт. Сабиз ага адатынча буйрук берип кирди:

– Ач, консерваны, пивону... Ыстакандарды таап кел!
Їчєє олтурганда Сабиз чоў кишилердей каадалана ордунан туруп 

Сергейди туулган кїнї менен куттуктап кєп акча, кереметтїї маши-
на, сулуу катындарды каалап, ыстакан кєтєртїп адатынча кошомат-
тык кылып жиберди. Ичке жинди суу кирген соў айда, кетти: чаржа-
йыт сєздєр, мактанмайлар, кєбї ойдон чыгарылган не бир укмуштуу 
окуялар, кажы-кужу... Эки-їчтєн, жалгыздап, бири угуп-укпай, кай 
бирлери жєн эле келип-кетип жатып кечке жуук жертєлє кїрї-гїї 
болуп, киши батпай кетти. Алардын деминен, тамекинин, кєбїнесе 
наша кошулган чылымдын тїтїнїнєн тумандап эч нерсе ачык кєрїн-
бєй калды. Їп, дем алууга болбой калганда Сергейге кимдир бирєє 
аянтта дискотека болорун айтып калды. Ансыз деле мээси тумандап, 
думугуп, урунарга жоо таппай турган Сергейге шылтоо табылып:

– Кеттик, дискотекага!– деп, баатырсынып ураан салып жи-
берди,– Бириўер да калбагыла, баарыбыз барабыз! Туулган 
кїнїмдї ошол жерден сайрандайбыз!

Алагїї болуп алган аркошкон кыз-балдар ураалап, чакырык-
ка кошуларын ырастап ызы-чуу тїшїп, кажылдаша топурап 
сырт ка сїрїлдї. Келечекти кой, эртеўкисин ойлобогон мээси ту-
ман жаштарга азыркы эрмек, кїнї эптеп єтсє болду эле. Биринен 
экинчиси мыкты кєрїнїп, каракїчкє єзгєчєлєнгїсї келет, антке-
ни алардын мактанарлык билими да, акыл-дарамети, жетишкен 
ийгилиги да жок, парасаты кєўдєй, бош болучу.

Адан чїпїрєккє чїмкєнїп жатып, жылуулуктан магдырап 
кеткен экен. Чочуп ойгонгондо караўгы кирип калыптыр. Шаар 
оту, жылдыздардын жылтылдаганы болбосо айлана кєрїнбєйт. 
Чыкыроон. Адан не кыларын билбей уйкусурап бир аз жатты да 
тура жєнєдї. Жанындагы мїрзєлєр, жыла баскан караўгылык, 
коогалуу ойлор анан алсыраткан ачкачылык Аданды шаарга 
айдады. Канткенде да адамга адамдын карааны, чєйрєсї керек. 
Жалгыздык убактылуу зарылдык гана.

Алыстан музыканын їнї угулду. «Бїгїн ишемби, дискотека 
болот эмеспи. Кайрыла кетейин, мен баргычакты ата-энем да 
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уктап калышар...» деген Адан шаар борбору тарапка бет алды. 
Жаш эмеспи, улам катуулап чыккан музыка, бурала бийлеген 
бейтааныш ажарлуу кыздар, шатыра-шатман шаўдуулук аны 
азгырып, ашыктырып жатты. Анїстїнє аны жол карай кїткєн, 
эстеген эч ким жок. Бары-жогу баары бир.

Тїнкї салкында колдорун колтугуна катып, башын ийнине 
ката їшїп келаткан Аданды аянтка жакын тар кєчєнїн кесили-
шинен капыл-тапыл чыга калган топ балдардын бири кїтїїсїз 
кежигеден алды:

– Сен эмне, сарооз, байкелериўе жол бербейсиў? Я?! Шашып 
баратасыўбы? Бийге барганды сага ким коюптур, котур?

– Ушул кейпи менен бийлеген жїрєбї, я? Ха-ха-ха!
– Хи-хи...
– Чєнтєгїн аўтар, кыздарга акчасы бар бекен деги...
Узун бойлуу, албеттїї неме Адандын мойнун мыжый кармап, 

жерге басты эле кыўкыстай тизе бїктї. Ичине катуу муш тийди. 
Бирїї чєнтєгїнє кол сала баштады. Адан эсин жыйып жулунуп 
чыгып качмакчы болду эле, тиги бутун тосо койду. Адан чалы-
нып, кємкєрєсїнєн жыгылды. Кайра тура калмакчы болгондо 
жанагы албеттїї неме бетке катуу муштап жиберди. Адандын 
кєзїнєн от чагылып, жаагына тийген муштан эбелектей ыргып, 
чалкасынан кетти. Баары тапыратып туш-туштан тепкилеп ки-
ришти...

Адан качан эсине келгенде кєчє жээгиндеги арыкта жатып-
тыр. Кыязы бир топ жаткан кєрїнєт. Тїн коюу. Эч ким жок, 
кєчє ээн. Музыка эле шаўдуу.

Адан теўселип ордунан эптеп турду. Оозу калбайып, ачышат. 
Ооз ичи канга толуп кетиптир. Тїкїрїнїп алды. Башы зыўыл-
дайт. Шїмшїктєр аябай ийлешкен экен. Денеси катуу жанчылып-
тыр. Жан тарткан эч кимдин жоктугуна катуу ызаланып кетти. 
Эмнегедир эсинде ата-энеси, кичинекей бир туугандары, дємпєй-
гєн мїрзєлєр – баары бир заматта тартылып єттї. Алардын, деги 
эле адам аттуунун ага бир кайрымы жок. Жаны ачышып чыкты. 
Кордоолорго, кемсинїїлєргє, жакыр турмушка, деги эле жашоо-
го катуу нааразы болуп кетти. Ушундай ит жашоонун кереги бар-
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бы?! Качанкыга чейин алда неден курулай їмїтєтїп, тилек этип 
жїрє берет? Жетишет! Мындан ары чыдоого мїмкїн эмес! Бїттї!

Адан кїрсїнє кыжынып, чєнтєгїндєгї сары саптуу, колго 
жасалган узун макисин алып чыкты да, жаагын ачып дискотека 
єтїп жаткан аянт тарапка жєнєдї. Жанагыл зєєкїрдї!.. Болду 
болбоду ал ошол жакта. 

Кїндїзгїдєй жаркырап, опур-топур тїшїп бийлеп жатышкан 
жаштардын чети кєрїнє бергендє алдынан тєрт-беш караан чыкты. 
Кылыктанган кыздардын да їнї чыгат. Алар жакындай келгенде бири:

– Ой, Сергей, мына бул жанакыл баатырыбыз го?– деп, жаса-
керлене каткырып калды. 

– Чын эле, Сабиз, кач, ал сенден єчїн алганы келатат! Ха-
ха!..– деп, шылдыўдай каткырган їндї Адан жазбай тааныды. 
Ал, жанагыл, мойнун мыжып, жерге ныгырган албеттїї немени-
ки болучу. Бетмаўдай келе тїшкєндє ал кєнїмїш адатынча дагы 
кежигеден алмакчы болуп колун суна берди эле Адан саал эўкейе 
калып анын кєкїрєк тушуна макисин катуу шилтеп калды. Колу 
тайып барып тигинин былкылдаган ичине урунуп, ошол замат 
ысык суюктукка толо тїштї. Кан!

– Ык!.. энеўди...– Бычак жеген Сергей колдору менен ичин ба-
сып, чєк тїшїп калды. Жанында келаткандар эмне болуп кетке-
нин тїшїнбєй деўдароо болуп токтой калышты да:

– Аа-а!..
– Єлтїрдї-ї-ї!
– Милиция!
– Качкыла-а! – деп туш-тушка чачырады.
Жер тизелеген Сергей турам деп, теўселе барып кыўкыстай капта-

лына жыгылып кетти. Эсин жогото тїшкєн Адан нес болгонсуп ага 
жетип барды да чалкасынан кулач жайып жаткан Сергейдин їстїнє 
шак мине калып туш келди їстєккє-босток бычак уруп кирди.

– Ме! Ме, сага! Кыйынсыўбы?! Кана, кєрсєтчї!.. Тажатып бїт-
тїўєр!.. Тойдум!..– Ал, тагдырындагы бардык ызасын, кєкєйїнє 
кєк таштай жыйылган єкїтїн жалгыз Сергейден чыгарып жатты... 

Аянтта шаўдуу музыка жаўырат...
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