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ЭКИ ЭЛДИ БАЙЛАНЫШТЫРГАН 

АЛТЫН КЪП/РЪ 
 
Мындан търт жыл илгери Ташкентте б\тк\л бор-бордук 

Азия регионунун интелигенттери чогулуп, Борбор-дук Азия 
элдеринин маданият Ассамблеясы т\з\лгън эле. Ошондон 
бери мен президенти болуп келе жатам. Адыл Якубов болсо 
вице-президент. Штаб-квартирабыз болсо Ъзбекстандын 
борборунда жайгашкан. Эми кеп чордонун котормого 
бурайын. Б\г\нк\ д\йнъдъг\ улуттук маданият-тардын ън\г\\ 
жолдорун издеген Бишкектеги конферен-циянын башкы 
темасы адабият жана котормо маселесине бурулду. 
Конференцияда биз Борбордук Азия китепкана-сын т\з\\н\ 
чечкенбиз. Жылдын мыкты китептерин, бардык тилдерде 
которуп чыгарабыз. Котормо иштерге чынын айтсак, жакшы 
маани бербей келдик. Эми ошол маселени алдыбызга 
койгонубуздун ъз\, жаш чыгаан таланттарды ачуу, ъз ара 
котормолорго къмък кърсът\\ дегенди билдирет ал. Мына 
ошон \ч\н жакында Бишкекте котормо маселеси боюнча 
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атайын чоё жамаат катышкан конференция болуп ътт\. Бул 
чогулушта мен чыгып с\йлъд\м. Адыл чыгып с\йлъд\. Кудай 
буйурса -бул маселеге дагы бир ъз\нчъ кайрылабыз. 
Котормо –бул бир элдин д\йнъ карашын, калыптанып -
ъскънд\г\н, ъс\п ън\г\\с\н, философиясын, маданиятын ъз 
элине жакшы жактарын алып келе турган чоё, улуу ънър. 
Муну сыйлашыбыз керек. 

Д\йнъл\к профессионал адабияттын жаралышында 
жана калыптанышында эки элдин бири-бири менен карым-
катнаш жасатып, алардын салт-санаасын, \рп-адатын, 
уламдан-улам тереё \йрът\п келе жаткан улуу жол, мен аны 
айтып жаткан адабият жолу экендиги турмуштан алынган 
накта чындык. Бул талашсыз кър\н\ш. Б\г\н менин азиз 
окурмандарымдын колунда мага илгертеден бери мага 
\зъёг\лъш, тагдыры окшош ары жакьн ъзбек элинин чыныгы 
уулу, ъзбек элинин эл жазуучусу, мен урматтаган 
калемдешим, ардактуум Адыл Якубовдун «Ак куулардын къз 
жашы» деген романынын накта ъзбек тилинен, кыргыз 
тилине которулушунун ъз\ эле бул чоё жаёылык, жакшы 
жышаан. Ъзбек тилинен эркин которулган, автордун ойлору, 
берейин деген къркъм толгоосундагы д\йнъс\, къркъм 
кабылдоосундагы айтайын деген ойлорун толугу менен 
сактаган. Мени кубаттап ынандырганы: Адыл Якубовдун 
китебиндеги эё негизи айтыла турган ъзбек элине гана 
тийишт\\ каада-салт котормочу тарабынан оригиналдагыдай 
так сакталган-дыгында. Маселен: «Къктъ, так эле 
бешенесинде, кудум эле ак коондун бир тилигиндей аппак ай 
ааламды кыдырып, жумшак к\м\ш т\ст\\ шооласында карк 
кылып жаркырап турат. Къктъмдъ к\рк\ръп ташкындап агып 
турган сай, мелмилдеп азыр кеч к\з болсо дагы жап-жашыл 
болуп толкуйт, айлана с\ттъй жарык. Жым-жырт. Бир гана ал 
жер, бул жерлерде оттоп ж\ргън жылкы-лардын кошкурганы, 
саан уйлардын оор кепшегендери гана кулакка угулат, 
болгону ушул», Романдагы жазуу-чунун стилдерин 
котормочу тарабынан оригиналдын толук бойдон 
сакталгандыгы чоё утуш алып келген. Мен мындан къп жыл 
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мурун «Оригиналдан алыс чыгармалар» деген макаламда 
ъзгъчъ мына ошого басым жасаганым бар. 

Адыл Якубов ъз\н\н къп жылдык жазуучулук 
тажрыйбасында ар кандай темаларды камтыган аёгеме, 
повесть, романдардын автору, мен билгенден къп чыгар-
маларына киносценарийлерди, драмаларды жазышты. 
«Биринчи Махабат» драмасы узак жылдар бою сахнадан 
т\шкън жок. А б\г\н болсо, «Ак куулардын къз жашы» 
романынын кыргыз тилине которулушу, жогоруда 
айтканымдай адабиятыбыздагы чоё жаёылык, жазуучулук 
ънърдъ деги эле ар кандай жаштагы жазуучу менен 
котормочу иштей алат. Котормочунун тажрыйбасы къп же 
тескерисинче жок болушу м\мк\н. Котормочунун ишинин 
кър\н\ш\ анын деёгээли которгон аёгемеси болобу, повести 
болобу, поэзиясы болобу, же романы болобу ошол 
чыгарманын которулушунда, адабий чъйръге реакция 
беришинде турат... кудай буйурса бул жазуучунун кътъргън 
проблемалары, айтайын дегендери Адыл Якубовдон \йрънъ 
турган айрым жакшы сапаттар къп экендиги с\й\нд\рът. 
Адыл Якубовдун романын которгон, Жолондун шакирти, Ош 
мамлекеттик университетинин окутуучусу (Жолон 
Мамытовду эске алып жатам) Жакыпбек Акимов тарабынан 
оодарылып, бизге жетип отурат. Кыргыз окурмандарынын 
колуна жетиши –бул чоё байланыш, чоё биримдик дегеним, 
элдин эзелтен келе жаткан салт-санаасынын, ички 
туйгуларынын, д\йнъ караштарынын окшоштугун, бир 
арыктан суу ичип, бири-бирине кыз берип, кыз алышып 
ж\р\шкън тили-дили жакын элдерден экендиги дагы бир 
тажрыйбада кър\н\п турат. Апбетте, ъзбек элинин 
классикалык адабиятыбы же б\г\нк\ профессионал 
адабиятыбы ал биринчи кезекте ъз элине кызмат кыла 
алгандыгында турат. Маселен: Гафур Гулям, Зульфия, 
Абдулла Арипов Сайид Ахматов, Пиримкул Кадыров, Эркин 
Вахидов, Ътк\р Хашимов ж.б. ондогон акын жазуучулардын 
эмгектери кыргыз окурман-дарына гана эмъс, башка 
боордош элдерибизге да кеёири белгил\\. Бул аспектиде 
караганда мен съз кылып жаткан Адыл Якубовдун орду ъзбек 
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адабиятында, ъзбек маданиятында баа жеткис болуп гана 
койбостон, боордош элдердин, д\йнъл\к адабиятта ъз орду 
бар кайталангыс инсан. 

Жазуучунун «Бал муздак», «Атаман» аёгемелери, 
«Мукадас" повести, «Биринчи с\й\\м» драмасы, «Ак 
куулардын къз жашы», «Улукбек казынасы» дагы башка 
ондогон чыгармалары жогоруда айтканымдай киного, 
драмага жакын, тили ширин жънъкъй. Ъзгъчъ жеёил, 
окурмандардын жан-д\йнъс\нън эркин дагы, жеёил дагы 
орун алары бышык. Мына ушундан улам мен котормочу 
Жакыпбек Акимовго ъз\мд\н дагы бир сунушумду айттым, 
ушул романдын ъзъг\нън эки къшъгъл\\, 15 с\рътт\\ драма 
жазууга багыт бердим. Жакыпбек анын дагы пландарын 
кърсътт\. Кудай буюрса кър\\ч\лър тарабынан «Ак куулар 
учкан айдыё къл» деген драманы ъздър\н\н сезим 
электеринен ъткър\ш\п, ъз бааларын берет деген 
\м\ттъм\н. Бул жерде жакшы нерсени айтып коюшум керек. 
Китепке оор экономикалык ж\ктърд\н таасирлери тийбей 
койгон жок. Ошентсе да бул жерден мен ъзгъчъ бир нерсени 
баса белгилеп айтып койгум келет. Ош облусунун 
администрацисынын уюштуруу бъл\м\н\н башчысы Эсен 
Жусуев, Ош шаарынын мэри Жусуп Шариповдор тарабынан 
котормонун китеп болуп чыгышына жакындан жардам бер 
ишти. Эсен Жусуевдин, Жусуп Шариповдордун бул 
каралашкандары адабияты-быздын, маданиятыбыздын 
ъскънд\г\нъ чоё салым болуу менен бирге, эки элдин 
байланыштырып турган Алтын къп\ръс\нъ баа жеткис 
кошкон салымдары катары баалоого арзый турган иш. 

Жазуучу карапайым дыйкан-жънъкъй Шорахимди, 
жетекчи интеллигент Музаффарды, илимпоз-профессор 
Расулжандарды романдын башкы (негизги) каармандары 
катары алып, ушул \ч образ аркылуу окуяны тереёдетип 
барып, акырын-акырын чечип берет. Биринчи кезекте 
алмустактан келе жаткан адам уулунун психологиялык аё-
сезиминин ън\г\ш\н, табият менен ъз ара байланышын, 
адам баласынын ким экендигин, материалдык байлык менен 
мансапкордун, таланттуу инсан менен талантсыз-дын 
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карама-каршылыктарын, образдарын ишеничт\\ 
чагылдырып бере алган. Ъвбек Республикасындагы 
СССРдин тушундагы перепискаланган мезгилин, пахта 
сатууларын, маданияттын ън\г\ш\н ъзгъчъ айкел-
тарачтардын чыгармалары менен субьекти деген ойду 
тышкы обьектиге апчыга алат. Роман накта турмуштан 
алынган. Мына ошону автор къръ билген. Къръ билип туруп 
ъз\н\н къркъм ънърканасында иштеп чыгып элге бере 
алгандыгы –чоё утуш. Негизинен кайталап айтарым 
искусствонун айкелчи (скульптор) тармагын биринчи орунга 
алат. Билинбеген таланты жок. Мардан Закиров, Халим 
Салимов сыяктуу с\рътч\лърд\н коомго жат кър\н\штър\н 
автор ътъ ишенимд\\ с\ръттъгън. Талантуу айкълчи 
Бекзаддын татаал турмушу окурманды бирде ък\нд\рсъ, 
бирде кубанычка бълъйт. Бул тармак боюнча бизде деле 
арасат чийки айкелдер (айкел тарачтар) толуп жатат. 
Романдын с\ръткер тарабынан ъздъшт\р\лгън эё башкы 
ъзгъчъл\к Музаффар Фарманов менен уулу Фатихтин баш 
аламан жашоолору акырында жарым миллион сом акчаны 
оморуп, ъз\н\н жеке керт башын ойлогон Музаффар байлык 
деп ж\р\п, ошол топтогон байлыгы башына жетип (арам 
байлыкты) ъз\н-ъз\ атып салышы, уулу Фатихтин 
кесепетинен Шорахим Алгырдын уулу Шокасымдын 
автокырсыкка учурап убактылуу болсо дагы ооруканада 
жатышы, т\рмъгъ отурушу ж.б. кър\н\штър с\ръткър Адыл 
Якубовдун калеми такшалып бышып, профессионал 
романчы болуп калгандыгын котормочу, кыргыз 
окурмандарына жеткиргени мени с\й\нд\рд\. Эски 
жетекчинин, эски союздун биринчи ж\з\, биринчи катчынын 
коомдогу ролу, орду коомго жакпаган иштерин, ошол эле 
1983-жылдары сынга алып, алысты къргън жазуучу катары 
баалорго арзыйт. Азыр да бул маселе кеч эмес. Бул 
чыгармадан жаш жазуучулар къп жакшы жактарын алып 
\йрънсъ болот.     

Кыргыз-ъзбек адабиятында болобу, же д\йнъл\к» 
адабияттын тажрыйбасында болобу-бул котормо иши ътъ 
т\йш\кт\\, ътъ жоопкерчиликт\\ кесип экендиги талашсыз. 
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Жогоруда съз кылганымдай бир кездерде котормо боюнча 
«Оригиналдан алыс котормолор» дъген макалам мънен бул 
жагдайда иштеп жаткандар боюнча кеёири съз кылган элем. 
Бирок менин б\г\нк\ айтайын деген оюм такыр башкача: 
анткени ъзбек элинин ички улуттук д\йнъс\н, философиялык 
къз карашын, ъзбек элинин жашоодогу аракетин, ъзбек элине 
гана тийишт\\ кайталанбас ойду Адыл Якубовдун «Ак 
куулардын къз жашы» романынан кърсък, котормо жаатында 
эмгектенген Жакыпбек Акимовдун изден\\с\ндъг\, съз менен 
иштъъс\ автордун берейин деген ойлорун кылдат сактап, 
оригиналдан алыс кетпей туруп, китепти эркин которгондугу 
болуп саналат. Эркин котормого ким кандай т\ш\нът? Мен 
котормочуларга айтарым: «Булбул г\лгъ конбой койду» деген 
създ\ котормочу "г\лгъ конбогон булбул» «булбул г\лгъ 
конбоду» деп котормочу тарабынан ар кандай которулушу 
м\мк\н. Айтайын дегеним, котормочу автордун «булбул 
г\лгъ конбой койду» деген съз\н бер\\гъ аракет кылыш 
керек. Мына ошондо гана автордук ой, автор къздъгън максат 
ж\ръктърдън т\нък алары бышык. Кээде мен минтип 
ойлоном: Алыкул Осмоновдун «Жолборс терисин жамынган 
баатырыбы» же грузин элинин акыны Шота Руставелинин 
«Жолборс терисин жамынган баатырыбы» деген ой жан 
д\йнъмд\ бийлеп алат. Мына котормо. Котормо деп ушуну 
айтууга толук негиз бар. Ал эми Жакыпбек Акимовдун «Ак 
куулардын къз жашыбы» же Адыл Якубовдун «Ак куулардын 
къз жашыбы» деген ой окурмандардын жан д\йнъс\н бийлеп 
туруш керек. Муну окурмандар сезим электеринен ъткъндън 
соё айтышар. Аны мезгил кърсътът. Котормо Адыл Якубовго 
чоё ийгилик алып келген. Биринчиден, котормочу ъзбек 
тилин жакшы эркин билгендигинде, экинчиден ъзбек 
грамматика-сындагы тыбыштык ъзгър\штърд\н: окулушун, 
жазылы-шын, оозеки айтылышын, ал гана эмес съз жасоочу 
ээни баяндоочту, м\чълър\н, уёгуларын жакшы ъзд\шт\р\п 
аландыгы байкалып турат. Котормочу ъзбек адабияты, 
маданияты менен жакшы тааныш. Жакыпбек, Адыл 
Якубовдун «Ак куулардын къз жашы», «Улукбек казынасы» 
деген романдарынан башка дагы Ътк\р Хашимовдун «Нур 
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болсо кълъкъ болот» деген романын Пиримкул Кадыровдун 
«Эне лачындын керези» романын акын Абдулла Ариповтун 
айрым ырларын кыргыз тилине которгондугу мени 
с\й\нд\рът. 

Баягыда менин бир айтканым бар, котормого да 
професионалдар келет деп, мына съз\мд\н далили, далили 
эмей эмне?!... 

Мен эмне демекчимин съз\мд\ б\ткър\п жатып, 
биринчи кезекте калемдеш досум Абдыл Якубовго кыргыз 
адабиятынын асманында да жылдыз болуп жанып туруусуна 
чын ыкласымдан каалоомду билдирем. Экинчиден, эзелтен 
келе жаткан кыргыз-ъзбек, ъзбек-кыргыз элдеринин 
достугунун алтын къп\ръс\н\н бекем болушуна тилектеш 
болгонумду дагы бир жолу кубануу менен билдирем. 
/ч\нч\дън «Ак куулардын къз жашы» романына байсалдуу 
ак жол тилеймин! Сапарыё байсалдуу боло берсин досум, 
кыргыздын да с\й\кт\\ жазуучусу Адыл! 

Сени урматтап, калемдеш досуё, 
Чынгыз Айтматов  

9 -август, 2000 –жыл. БРЮССЕЛЬ. 
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С\ръттъ: Кыргыздын залкар жазуучусу Чынгыз Айтматов 

Ъзбек элинин атактуу даёктуу  жазуучулары менен. 
Ташкент 2000-жыл.  
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С\ръттъ: Ъзбек Республикасынын эл жазуучусу 

Адыл Якубов жана акын-котормочу Жакыпбек Акимов. 
Ташкент 2000-жыл. Август айы
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БИРИНЧИ БАП 
 

Тир\\мдъ кадырымды билбедиё го кан досум,  
Ългъндън соё билгин, же билбегин кан досум. 

(Элдик ырдан) 
 
Мына, бир нече айдан бери Шорахим Алгырдын 

аялы Айсулуу катуу бейтап. Соёку учурларда Айсулуунун 
дарты к\чъп, эки нерсеге жет\\н\ арзуу кылчу болду. Бири 
-Ташкент шаарына барып чоё доктурларга кър\н\\ тилеги. 
Экинчиси –айылдан отуз-отуз беш чакырым аралыкта 
жайгашкан зыярат кылуучу азирети Уккоша кабырстаны-
нын жанында табылган ысык сууга т\ш\\. Эёсегени ошол. 

Шорахим Алгыр аялынын экинчи эёсъъс\н\н 
алдында башка бир купуя сыр бар экендигин сезет: ысык 
суу шылтоо, улукмандардын кабырын зыярат кылып, бир 
т\н къё\л ачып, анын дартка шыпаа сууларынан бир 
пияла канып ичсе ! –аттаганат... Самаганы ошол... 

Алгыр эч качан Кудайга ишенген пенде эмес. Ал 
пайгамбар жашын ътъп жатса да намаз эмне экененин 
билбеди, намазга жыгылбады. Ошон \ч\н аялынын экинчи 
тилегине ичинен к\л\п, тим болгону да ошол. Биринчи 
тилеги, же болбосо Ташкентке барып, чоё доктурларга 
кър\н\\ арзуусуна тоскоолдун себеби эле тиричилик, колу 
тийбеди. Эгерде колу бошоп, учуру келип бара турган 
болсо, жардам бере турган тууган-уруктары, жоро-
жолдоштору кудайга ш\г\р. Анын фронттош досу, 
балалык кезинде ушул чоёойгон досу Расул Нурдинов 
окумуштуу, атактуу илимпоз, борбордо абройлуу орду бар 
инсан. Алгырдын ишеними к\чт\\, эгер ал издеп баргыдай 
болсо, Расулжан жардамын аямак эмес. 

Бирок дыйкандын, айрыкча бакчынын иши м\шк\л. 
Жаз башталары менен иш кызуу башталат. Ж\з\мдърд\ 
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кътър. Анар, анжир, ж\з\м сыяктуу мъмъл\\ дарактардын 
бътин ачып, алардын алдын жумшартып, алдына 
тиръъчтърд\ кой, дарактардын алдын жумшарт, суу кой, 
бирин ула, кургап калган шактарын кес, камтек кыла 
турган миё т\ркън иштери бар. Мъмъс\н жыйыштырып 
алууну айтпайсызбы? Жакшы дагы мектеп окуучулары 
бар экен, шордуулар, кадимки кумурскадай тырмышып, 
къз\ёд\ ача коюшат. Ошентип, ал болуп, бул болуп эё 
акыркы алмаларын, бий алмаларын терип алмайынча 
дартын угууга убакыт эмес, жолугууга шарт жок. 

Жашоонун кызыктуу оюндарын караёызчы, б\г\н 
кечиндеси аны совхоздун директору чакырып калды. 
Ошондо к\т\лбъгън жерден от чыкты. Апгыр отуз жылдан 
ашуун башкарып келе жаткан ишинен къз ирмемде бошоп 
калды. Ушул от к\й\п, жаздан бери себебин таба албай 
с\д\ръл\п келе жаткан эё орчундуу маселе да ъз-ъз\ 
менен чечилип б\тт\. 

Ооба, директор менен болгон тиреш\\ капысынан 
болгон жок, ал къптън бери бышып жетилип, ичинен газак 
алып келди. 

Фатих Музаффаров деген бул жаш жигиттин 
директорлук орунга жеткенине кеп деле убакыт болгон 
жок, нары барса бир жыл болду. Ап чынында фронттош 
досу, азыркы к\ндъ «Чълкурулуш» деген ън\ккън 
мекемени «тур» деп тургузуп, «жат» деп жаткырып ж\ргън 
дъъ-шаалардын бири Музаффар Фармановдун 
арзандасы. Ал мындан бир-эки жыл мурда институтту 
б\т\р\п, совхозго агроном болуп келген болчу. Алты ай 
ътпъй жатып бъл\м башчылыгына кътър\лгън, бирок 
бъл\м башчылык кызматтарда къп олтурган жок. Эски 
директор пенсияга кътери менен анын ордуна олтуруп 
калды. Совхоздун ички кызматы тез ъзгърд\. 
Алгачкылардан кадр маселесине карады. Башкы инженер, 
башкы механик, жаёыдан бъл\м башчылар келди, бир 
нече бригадирлер да алмаштырылды. Фатих Музаффаров 
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эё мурун атасы менен Алгыр эскиден бири-бирине 
кадыры сиёген достор экенин билсе дагы, эмне \ч\нд\р 
ага анчалык маани бербеди. Жаёы жетекчинин «Бул адам 
ушунча жыл атка мингени жетээр, эми кезекти жаштарга 
берсин» деген създър\ кулагына чалынып ж\ргън. Б\г\н 
болсо ошол айтылган създър к\т\лбъгън жерден эле 
чындыкка айланып калганын билбей да калды. 

Алгыр келгенде идаранын алдында адам къп болчу. 
Директор бардык бъл\м башчыларын, агрономдорду, 
б\т\ндъй бригадирлерди чакырткан экен. Къпч\л\г\ туура 
элъ талаадан келгени кър\н\п турат. Буттарындагы 
керзовой ът\к, \ст\лър\ндъ пахталуу фуфайке, же эски 
тон, сакал -муруттары ъс\п кеткен, къздър\ киртейип, 
ж\здър\ ак саргыл, анткени мурдагы берилген кошумча 
пландарга дагы кошумча пландар киргизилип жаткан 
болчу. 

Кезек Алгырга келди. Фатих Музаффаров ъз\нъ 
жарашкан к\ръё т\ст\\ костюмду кийип, жаёыдан 
мебелдер менен толгон, кенен кабинетинин ортосунда, 
колун артына коюп, чыкыйып олтуруптур. 

Ал атасы Музаффар Фармановго окшобогон т\к 
тескериси: атасы топ-томолок, толмоч болсо, бул 
сымбаттуу, келишкен, анын ж\з\нън жакшылыктын, к\ч-
кайраттын белгиси кър\н\п турат. Кабинетинин тър\ндъ 
болсо ар т\рд\\ телефондор тазалыгынан жалтырайт, 
тим эле. К\зг\дъй жалтырап турган столдун жанында 
Полоткожо деген, дайыма чоё папка кътър\п ж\ргън\ \ч\н 
аты Полот папка деп даёкы чыккан баш бухгалтер, бир 
жагында... Алгырдын келини Мехринса экъъ бир 
нерселерди къч\р\п жазып олтурушат. 

Алгырдын уулу Шокасым менен келини Мехринса, 
бири инженер, бири жогорку билимд\\ агроном, бир нече 
жылдардан бери, айылдагы жылуу жайларын таштап, 
совхоздун чъл участкасына чыгып кетишкен. 
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Чълдъ да иштери жаман эмес болчу, бирок директор 
ушул жылдын къктъм\ндъ жаш кадрларды кътър\\ 
шылтоосунда, Мехринсаны чълдън чакырып алып, 
айылдык комитетке търайым кылып шайлап койгон, ошол 
к\ндън бери уулу Шокасым ъз\нчъ азап чегет, себеби, 
кыштакта директор менен келини жън\ндъ ар кандай ушак 
кеёири ызгып таркап кеткен болчу. Бул ушак Алгырга да 
жеткен, къё\л\н бузган, бузбашка аргасы да жок, анткени 
Мехринса али жаш, сулуу, шамал болбосо дарактын 
башы бекер кыймылдабайт, да... 

Кайын атасынын кириши менен Мехринса ордунан 
туруп, башын сол тарапка буруп, тез басып сыртка чыгып 
кетти, келини жанынан ъткъндъ Алгырдын мурдуна «гуп» 
этип назик атырдын жыты урулганда, анын эсине баякы 
имиш-имиштер т\ш\п, ж\ръг\ капыстан сайгылашып 
ооруду. 

Фатих Музаффаров кабагы б\ркъл\п, Алгыр менен 
баш ийип саламдашты, эшиктин кире беришиндеги жаёы 
саргымтыл диванга «Олтуруёуз» деп ишара кылды. 

Алгыр директор кърсеткън жайга олтуруп, 
айланасына кайраттуу тигилип карады. Къп жылдардан 
бери тааныш бул шыбы бийик, ордодой кеё канада 
мурдагы эмеректерден бир мык да калбаптыр. Стол-стул, 
шкаф жана дивандар мындай турсун, ар кыл т\ст\\ 
телефондордон тартып, акыркы кызгылтым терезеге 
тартылган пардаларга чейин жаёы экен, асыл, кымбат баа 
кабинет кърд\. Алгыр былтыр жазда Фатихтин атасы, ъз 
жан курбусу Музаффар Фармановдун «Чълкурулуштагы» 
кабинетине киргенде ушундай аёырайып калган болчу. 
Чынын айтыш керек, биръън\ жамандоонун эмне кереги 
бар? Ошондо жан курдашы Музаффар Алгырды чын 
ниети менен тосуп алган, Алгыр андан бак иштерине эё 
керект\\ кичинекей чек тракторун сурап барган болчу, 
Музаффар жок дебей суроосун ошол к\н\ орундатып 
берген эле. Бул болсо... 
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Фатих Музффаров акырын кабинетинде басып, анан 
ортого келгенде токтоп:  

–Алмадан канча тонна бар? –деп сурады акырын 
бирок ъктъм, ачуу добушта. Алгыр, директор ъз\н четке 
алып, билип туруп, билмексенге салып тургандыгына 
ирээнжиди: 

–Алма? –деди, титирей баштаган колдору менен 
тизелерин катуу мыжыгып. 

–Кандай алма? 
–Кандай болот эле? Семиренко, розмарин! Алгыр 

мыйыгынан к\лд\. 
–Бул айткандарыёыз кызык болду го, \ка! 
–Эмнеси кызык болду? 
–Эмне \ч\н десеёиз, алманы тапшырганыбызды 

ъз\ё\з жакшы билесиз. Планды болсо аткарганбыз. 
–Планды аткаргансызбы, жокпу, –деди Фатих 

Музаффаров, Алгырдын съз\н шарт кесип, –дагы эки 
тонна алма, эки тонна ж\з\м бересиз! Совхоздун планы 
толбой жатат. Б\тт\м. Жерден чукуп болсо да табасыз. 

Алгыр ъз\н\н кулактарына ишенбей чаё болгон 
кирпиктерин жумуп-ачып, алдында какайып турган жаш 
директорго карады. 

–Бул създър\ё\з кызык болду го? Кечиресиз, –мени 
жаз бою алма, ж\з\мд\ мамлекетке тапшырбай, \й\мъ 
ташыды дейсизби? 

Фатих Музаффаров колун къё\лс\з силкип: 
–Мен ал жагын билбеймин. Създ\ резинкадай созо 

бербеёиз. Табасыз дедимби, табасыз! 
Ортого Полот папка т\шт\. Ал жаш директордун 

ачуусун аз болсо дагы жумшарткандай: 
–/з\л-кесил бир нерсе айткандан мурда, ишене 

турган съз айтсаёыз, Алгыр,–деди муёайым \н\ менен. 
Бирок анын муёайым \н\ Алгырга к\нгъ какталып, 
калжырап араёдан зорго турган кург ак отунга ширеёкенин 
талы тийгендей чырт тийди. 
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–Эмнени ойлонуп кър\ш\м керек? Дарактарда алма 
эмес, жалбырактары да калбаган учурда... жокту кайдан 
пайда кылам мън? 

–Мага калса ... базардан алыёыз! Мамлекеттик 
д\къндън сатып алыёыз! 

–Эмне дедиё? –Алгыр шарт ордунан турду. 
Директордун ъё\ ъч\п, кичине артка чегинди. 

–Эмнеге бийиктейсиз? Сиз директорбу, же менби? 
–Жок, шашпа! –деди Алгыр, дагы деле калтырап, –

Д\къндън алма сатып ала турган... ууру миллионерминби 
мен? 

–Сенсиребеёиз! Иштеймин десеёиз –табасыз! 
–Уурулук кыл дейсизби? Мен сен ойлогон къз 

боемочулук кылган шылуундардан эмесмин! Керек 
болсо... ана бригадирлигиёди ал! 

Директор негедир тез басып столдун артына ътт\, 
ът\ш\ менен кудум жек кър\нгън Музаффардай кардын 
томпойтуруп: 

–Болуптур! –деди пискедей кесип. –Ишти эптей 
албайт экенсиз, тапшырыёыз бригадирликти! 

Алгыр жалбырак жабышкан чапанынын этегин кагып, 
эшикке карап басты. 

–Менин тапшыра турган эчтекем жок! Бир шыйпаё 
болсо, тигинде бакта! Эч ким кътър\п кетпейт. Адамыёды 
жибер –кабыл кылып ала берсин! –Алгыр эшикти тарс 
ачып бълмъдън чыкты. Бирок чыгышы го –чыкты, мына, 
бир нече сааттан бери, ъз багынын алдында дагы деле 
жаш директор менен кармашып, ъз\ менен ъз\ к\ёг\рън\п 
къпкъ турду. 

Къктъ, так эле пешенесинде кудум ак коондун бир 
тилигиндей аппак ай ааламды кыдырып, жумшак к\м\ш 
т\ст\\ шооласында карк кылып жаркырап турат. Къктъмде 
к\рк\ръп ташкындап ага турган сай, мелмилдеп азыр кеч 
к\з болсо дагы, жап-жашыл болуп толкуйт, айлана с\ттъй 
жарык. Жымжырт. Бир гана ал жер, бул жерлерде оттоп 
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ж\ргън жылкылардын кошкурганы, саан уйлардын оор 
кепшегендери гана кулакка угулат, болгону ушул. 

Ооба, ачуусу келбей эмне кылсын Алгыр. Мына 
саалкем отуз жылдан бери, арам эмне экенин билбей, ъз\ 
быякта турсун, бала-чакасынын к\ндъл\к тирилигин 
ойлобой, тигил ташталган боз адырды алма бак кыламын 
деп ъм\р\ кетсе, кечээ гана тукумдан чыккан бул жъжъ 
короз себепсиз, бей к\нъъ иштен айдаса! Эмне \ч\н 
айдады десеёиз? Кыёыр ишке барбагандыгы \ч\н 
айдады. Ъткън отуз жылдык эмгегин эске алса кана, же 
атасы менен эскиден кадырлуу экендигин, бешене тери 
менен тапкан орден-медалдарын къё\лгъ алса кана. Бар 
к\нъъс\ алма менен ж\з\мд\ жазга чейин сактоону 
билбегендиги \ч\н къп жазышкан болчу. Т\ш\мд\\л\кт\ 
алгандагы рекорддоручу? Кышты кыш, жазды жаз дебей 
кетмен чапкандарычы? Чынында анын жазгандарынын 
биръъ дагы къё\лгъ алынбаса! Жок алынат! Кечээ келип, 
б\г\н чоё совхозго кожоюн болуп келген ъпкъ, ч\чбараны 
кам санаптыр! Эгер Алгыр арызданып баргыдай болсо, 
анын арызын уга тургандар бар! Райондо да бар, облуста 
да бар! Къчъдъ калган адам эмес, Шорахим Алгыр! 

Ошентсе да... Жок, ал эч жакка барбайт! Эч кимге 
арызданбайт! Керек болсо ъздър\ сураштырсын! Ким ак, 
ким ак эместигин ъздър\ чындыкка чыгарышсын. Алгыр 
ъз\н\н кадырын ъз\ жакшы билет. Эгер чоёдорго бешене 
терин тъг\п иштеген дыйкан керек болсо ъздър\ чындыкка 
чыгарышсын. Алгыр ъз\н\н кадырын ъз\ жакшы билет. 
Эгер чоёдорго бешене терин тъг\п иштеген дыйкан керек 
болсо ъздър\ жоктошсун. Жоктошпосо Алгыр аларсыз эле 
бир к\н\н кечирет. Ушул биргадирликти анын бешенесине 
жазып койбогондур. Биргадир болсо беш-алты жыл болду. 
Ал жылга чейин жыйырма беш жыл жънъкъй багбанчы эле 
го! Керек болсо дагы ошол ишин кайрадан жасай берет. 
Быягынан пенсияга да жакындап калды. Нары барса эки 
жыл. Беш сом ашыкча албаса, беш сом кем алар. Ушуга 
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да ошончо бушайман болобу? Бирок... жок, азыр иштен 
айдалганы эмес, башка бир нерсе анын къё\л\н гаш 
кылып турду. Бир нерсе аны кыйнап турду! А анын эсине 
т\шт\! Уулу менен келини!.. Директор чамасы Шокасымды 
чакырбаптыр, мажписке! Чакырганда. Келгендердин 
арасында болот эле го. Алгыр аны кърът эле да! 
Шокасымды чакырышпаптыр, келини Мехринса болсо... 
кудум эле тойго барчуудай жасанып, назик атырдан 
себинип алганын кара... 

Алгырдын къз алдына къё\л\ тынч албаган уулу 
Шокасым келди. Къё\л\ндъ ал дагы ушул учурда, ъз\н\н 
шыйпаёында асманга тигилип, куйкаланып жаткандай 
туюлуп, бармактары ъз\нън ъз\ чокмор болуп т\й\лд\. 

Келини Мехиринса –ташкенттик. Уулу экъъ окуп 
ж\р\п табышкан. Мехиринса ата -энесинин ыраазылы-
гысыз Шокасым деп Ташкенттей чоё шаарды таштап 
келген. Алар бири-бири менен аябай ынак болушту. Кудум 
эле эки къг\чкънгъ окшоп, Алгыр менен Айсулуу алардын 
ынактыгын кър\ш\п, кубанычтары ичтерине сыйбас эле. 
Уулуё акмак болсо да келиниё эст\\ чыксын демекчи, 
келини жаман эмес, акыл-эси жайында болчу. Тигил чоё 
муштум атанын эркетайы келгенден бери эки чоё 
къг\чкънд\н ортосун муздак шамал аралады. Эмне 
максатта кылды бул ишти? Балким айылда таркалган 
жанагы имиш-имиштер чын болсо! Жок, эмнеси болсо да 
бул ишти ушундай калтырып болбойт! Бул ъпкън\н 
атасына, Музаффар Фарманга эртеди-кечтир барат 
Алгыр! Албетте, ар качан азыр айтылгандар болсо дагы 
бир убактарда ушул кыштактан, ушул айылда жаёгак 
ойноп эрезеге жетишкен, кийин согушка бирге 
аттанышкан. Ошол азыр Ташкентте чоё илимпоз деп 
даёкы чыккан Расул Нурдинов \чъъ Япон согушунда бирге 
болушуп, Хоби чъл\ндъ, Хинган тоолорунда бирге кан 
кечишкен! Барса съз\нъ кулак салат Музаффар! Кулак 
салбай кърс\нч\ кана! 
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Алгыр ж\ръг\н тиле кескен бул жаман ойлордон 
мээси шишип, айласыздан оордунан турду. Ошондо 
байкады: ар жайдан, алыстардан короздордун кыйкырып 
жаткандарын. Таё атып келе жаткандыгын сезди.  

Ал ъз чарбагына киргенде аялы Айсулуу айбанда эки 
жанында уктап жаткан неберелеринин ортосунда тъшъккъ 
жаагын таянып, \лг\р\п отурганын кърд\. Чамасы, чалын 
к\тъ берип къздър\ илинип кетсе керек. Алгырдын баскан 
кадамдарынан ойгонбоду. Алгыр бир буту айбанда, бир 
бутун паска койгон боюнча бир тыным аялын тигилип 
карап турду. 

Желкесиёде чапан, башында ак тыбыт оромол, ээгин 
тизесине койгон бойдон магдырап калган Айсулуу айдын 
аппак шооласында ак мамыктан жасалган муёдуу бир 
кушту элестетет. Анын узун ээк, азгын ж\з\ндъ, чапан 
кийген желкелеринен тартып, каны аз ыраёында ушундай 
бир \нс\з дарт бар эле. Алгыр, капыстан бул д\йнъгъ 
жаралганы иш-иш деп ж\р\п аялынын бир дагы тилегин 
орундатпагандыгын эстеди. Эстегенде бул муёдуу 
кушчанын алдында, аялынын къё\лд\ эёшерген 
турпатында ъз\н\н азыркы ойлору, иштен айдалдым деп, 
чеккен азаптары –бардыгы сарык тыйынга арзыбаган бир 
нерсе экендигин аёдыганда, ъз\нън ирээнжип кетти. 

«Алып барамын! Ыссык сууга да алып барамын. 
Керек болсо Ташкентке, чоё догдурларга да алып 
барамын!» 

–Ташкентти ойлонушу менен негедир эсине 
фронттош досу Расул Нурдиновдун кызы Нигора келди. 

Нигора да атасынын изинен барып, илимдин 
артынан т\шкън, жаз бою тоодо, ошол ысык суу чыккан 
улук Уккоша мазарынын жанындагы эски кабырлардан 
бир нерселерди изилдъъ менен убара эле. 

Кичиникейинде Нигора маркум чоё энесинин колунда 
ъскън, чоё энесинин, анын жакын тууганы Расулдардын 
багы болсо Алгырлардын багына туташып кеткен. Мына 
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ошол себептен Нигора Шорахимдин кыздары менен бирге 
жатып, бирге туруп чоёойгон. Ъз\ дагы кипкичинекей кыз 
эле. Бул жылдын жазында болсо ... назик, келишимд\\ 
болуп бойго жетиптир. Ъткън жазда бир нече к\н келип 
алардын \й\ндъ конок болуп т\нъп кеткен болчу. Ушул 
себептен болсо керек, Алгыр азыр Айсулууну Ташкентке 
алып барыш \ч\н ойлонуп жатып: «Бир жолу Нигораны 
дагы кър\п, ага айтып койгонум макул: атасына биздин 
барышыбызды кат аркылуу эскертип койсо шаар жерине 
капыстан бастырып баруудан жаманы жок» деген пикирди 
къё\л\нън ъткърд\. 

Ал айвандын чекесинде отуруп ът\г\н акырын чечип 
неберелерин ойготуп албаш \ч\н жылаё-аяк шарпасыз 
адымдап, аялынын жанына ътт\. 

Айсулуу чочуп башын кътърд\. 
–Дагы таё атканча мажилис болдубу? 
Алгыр аялынын ъё\ суз, чарчаёкы ж\з\нъ, къптън 

бери азап чеккен дарттуу ж\з\нъ тигилип, ж\ръг\ козголуп 
желкесинен кучактагысы келди, бирок ийменди. Бул азгын 
желкесине т\ш\п, оромол астынан чыгып турган бул 
пуштуу раё чачтарды сылабагандыгына да къп болду. 

–Даярдыгыёды къръ бер, Сулуужан, эртеге ысык 
сууга алып чыгамын. 

–Кайсы суу? 
–Кайсы болот эле? к\лд\ Алгыр. –Ошо, ъз\ё айтып 

ж\ргън ыйык /ккоша мазарынын жанында табылган ысык 
суу да! 

Айсулуунун муёдуу къздър\ заматта жаркылдап, 
к\лм\ёдъп турду. 

–Эмне \ч\н, кудай алдында! Бактарыёызды таштап 
а! Алгыр аялынын этегине келип жамбаштады. 

–Падарина наалат баардыгынын! Айтып жатпай-
мынбы даярдыгыёды къръ бер деп. Бирок ошондой болсо 
дагы Айсулуунун ж\з\ндъг\ ташпиш кетпей турду. 

–Тынчылыкпы иши кылып? 
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Алгыр кеё далысын аялынын кипкичинекей 
далысына койду. Къптън бери эстеринен чыгып кеткен 
жылуулук мээрим бийлеп, тамагы буулуп: 

–Мен келесоону кечир, Сулуужан!–деди дудаланып, 
-мън сени... сен шоордууну кадырына... съз б\тт\ 
даярдана бер эртеге жолго чыгабыз! 

Ал жаш кезинде бир араздашып, бир жарашып 
ж\ргън учурларын да айтылган, адатта Айсулууну ээритип 
жибере турган създърд\ айтмакчы элъ, бирок... Я тооба! 
Къптън бери айтылбаган създър жадынан чыгып кеткенин 
кара! Ал къё\лгъ куйулуп келген ысык мээримди кабыл 
алууга алсыз экендигин сезди аялын азгын, арык денесин 
оозуна, басып соё тескери карап жатып алды. 

Эртелеп к\йъъс\н Айсулуу ойготту. Таё атты, бак 
этегиндеги Терек учтары къкмък назик кызыл боек 
с\рт\лгъндъй жалтылдап къз\ёд\ камаштырат. 

Алгыр аялын караган бойдон бир тынымга дал болуп 
карап калды. Айсулуу узун ак шайы къйнък, анын \ст\нън 
кымча бел кара кемзел кийген, башында ак шайы оромол, 
бутунда бир убактарда айтылып ж\ргън «амиркан» деп 
айтылчуу жумшак, жалтырак маасы менен жап-жаёы 
жалтырак калош... ъз\ болсо къздър\нъ сурма койгон, куп-
куу, кубарган ж\з\нъ кызыл ж\г\р\п, жаш кезинде не-не 
деген жигиттер ж\г\ргън, жашырганда эмне, оолукма 
Музаффар Фарманов да тымызын къё\л коюп ж\ргън 
Айсулуунун ъз\ болбосо да, ът\п кеткен алтын курак 
жаштыкты къз алдына тартат. «Япрай, жакшы эркек аялы 
менен ъз атын кыйнабайт деген съз бар го, бул шоордууну 
абдан эле кыйнап койгон экенмин, мен наадан!» 

–Туруёуз чоё \йгъ эки челек ысык суу коюп койдум, 
жуунуп кийимдериёизди алмаштырып алыёыз деди, -
Айсулуунун ж\з\нъ дагы кызыл ж\г\р\п. 

–Тазарып чыгалык сапарга! 
Алгырдын къё\л\ сергип, жашарып турган Айсулууну 

кучагына алгысы келди бирок аялынын: « Жаш бала 
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болбоёуз! Неберелерди ойготосуз» деген маанидеги 
кыймылына моюн сунуп, ъз\н тыйды. 

Айсулуу ичкерки бълмън\н ичине буйра таштап, чоё 
мис жам менен эки челек ысык сууну даярдап койгон экен. 
Алгыр иш-иш деп ж\р\п \й\нъ бир дагы къё\л 
бълбъгънд\г\н кър\п туруп дагы бир жолу ъз\нън ъз\ 
ирээнжип араёдан зорго жуунду. Сакал-муруту кирпик-
териндей болуп ъс\п кеткен экен. Жакшылап жуунуп, ъз\н 
жеёил сезип к\зг\дън ъз\н-ъз\ кър\п тааный албай турду. 
Он-он беш жыл мурдагысына келбесе дагы, адам ъё\нъ 
чыгып турду, анын \ст\нъ аялы жаёы тон, жаёы ът\к, кала 
берсе жаёыдан тигилген чуст топусуна чейин даярдап 
койгон экен. Алгыр жасанып кийинип эшикке чыкканда 
беш жашар небереси аны кър\п: 

–Бай, бай ата! Мынча сулуу болуп кетпесеёиз? –деп 
мойнуна асылды. 

Алгыр адыр этегиндеги беде паяга аркандалып 
коюлган кара кашкасын жетелеп келди. Ал бир оюнда 
Айсулууну учкаштырып эле жънъмъкч\ болду, бирок 
ойлонуп кър\п бул пикиринен кайтты. Жолдо кыйналып 
калбаш \ч\н Полот папканын кер тору жоргосун сурап 
чыккысы келбесе да сурап чыкты. 

Полот пысмык, адаттагысындай жастыктай келген 
кара папкасын колтуктап, эми эле \й\нън чыгып жаткан 
экен, Алгырды кър\п аёырайып калды, бир аз туруп, аны 
ът\н\ч\н укканда, мыйыгынан к\лд\. 

–Кечээги кърсъткън оюунуё ашып жетет эле го, ыйык 
/ккошада балээ барбы? Алгырдын ж\з\ кан тээп, кабагы 
б\ркълд\. 

–Билесиё го, аялым къптън бери оорулуу ошого... 
аны ысык сууга алып барып келсем дедим эле ... 

–Ысык суу шылтоо, антип жалган айтпа андан къръ 
ыйык жердин кабырларына зыярат кылып келебиз деп 
айтсаё боло! –Полот папка ушундай деп айтып кытмыр 
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к\лд\ да Алгырдын ъё\ ъзгър\п, муруттары 
кыймылдагынын кър\п, дароо сасыган съз\н токтотту. 

–Болду, болду агайны! Сага съз тийбесин деп 
айттым, жан досум. Сенден аяган атым жок. Жорго 
бедезарда алып кете бер, Алгыр! 

–Алгырдан жаны алкымына такалса да пысмыктын 
багына ът\п, Жоргосун жетелеп чыкты. 

–Жакшы гана болбодубу, \йлър\н карап туруш \ч\н 
чакырылган кыздары да жетип келбеспи. 

–Алгыр Полот папканын баягы создър\нън кийин бир 
аз къё\л\ чъккън болчу. Бирок Айсулуу жоргого, ъз\ кара 
кашкага минип жолго т\ш\ш\ менен къё\л\ да баягыдай 
сергип, кътър\ёк\ маанайда атына камчы бастырды. 

–Терек бою кътър\лгън к\н, эртеё мененки салкын 
абаны жылытып, ааламды аппак туманга чулгап алган. 
Бак \ст\нън адыр аралап кеткен жол каршысындагы 
кароол дъбъ жакка карап ъърдъп кетет. Он колдо кароол 
дъбън\н астында алда канча куруп калган кара жыгач, 
эскилиги жеткен тыт дарактардын алдындагы кабыры-
стан, сол колдо ээн жаткан сай менен адырлардын 
ортосундагы ээндиктъ жалбырактарынын жарымы т\ш\п 
калган болсо дагы, эртеё мененки таёда жалбырттап 
к\й\п ачылган г\лдъргъ окшоп ъз\нчъ бир сырдуу бак 
чалкып жатат. Ал –Алгырдын багы! Ар бир даракты ъз 
перзенттериндей с\й\п, парвариш кылган, бирок булак 
суусу менен эмес, бешъне тери менен сугарып мъмъгъ 
жеткирген Шорахим Алгырдын багы жатат! 

–Алгыр саал кем отуз, балким отуз беш жыл баш 
кътърбъй иштеген, ар-намыс б\т\н руху, ъз перзентиндей 
кымбат болуп калган багы къз\нъ т\шкъндъ ж\ръг\ «тыз» 
этип, б\тк\л денеси нымдашып кетти, ишинен чындап 
кеткен болсо дагы ушул тапта шактарында бирин-серин 
алма, же бий алмалардын айрымдары калган (Алгыр 
аларды жаш балдар \ч\н калтыргандыр, жаш балдарды 
кышындасы казандар, жалбырактар арасынан таап жешип 
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ж\ргъндър\н къргъндъ кубанычы койнуна сыйбай, 
балдарга ъз\ дагы кошулуп кетип чуркар эле) бул с\й\кт\\ 
багын таштап кетип туура кылып жатабы, жокпу –мунусун 
ъз\ да билбей калды. Тигинде, къп алыс эмес жерде, сай 
боюнда, тегереги ак бъз менен оролгон, алды ъст\рмъл\\ 
талаа станы элес -булас къзгъ чалынат, чал казан асып 
жатса керек талаа стандан бийиктикке кък т\т\н кътър\л\п 
турат. 

Караёыз ай! Анын отуз беш жыл ъм\р\ къз 
панорамасында эркеленип жаткан мына ушул баа жеткис 
бакта ътт\, ът\п ко кетиптир, чеккен ушунча машакаттары, 
оор эмгеги, уйкусуз к\ндъргъ карабай, бул бак эмнеси 
менендир ага ъз жакындарынан да азиз болуп калыптыр. 
Ким билсин, а балким адамдар анын ишке чыкпаганды-
гына жакаларын кармап айраё болушуп жаткандыр. 
Анткени отуз беш жылда нары барса бир –эки мерте, бар 
болуёузчу, \ч-търт мерте ишине барбагандыр! 

Алгыр астейдил ушундай экиленип калды, тобокелге 
салып кара кашкасынын башын артка бургусу да келип 
кетти, бирок Айсулууга билдирмексен къз ж\г\ртт\, ж\ръг\ 
дагы кечээгиндей безилдеп, бул пикиринен кайтты... Жок, 
эми берген убадасынан кайтышка аргасы жок. Ъм\р\н\н 
бир к\н\н, бар-жогу бир к\н\н таза ъм\рл\к жолдошуна, 
Алгырга бир ъм\р кызмат кылып ъткън ушул ай мончоктой 
пакиза инсанга багыштаса эмнеге к\нъъгъ батат? .. Бир 
к\нд\ арнаса ээ?! 

Айсулуунун купкуу, кубарган ж\з\ азыр гана уйкудан 
ойгонгон наристедей туптунук ж\з\, кырдуу мурду, 
ээриндери, чукур баткан къздър\н\н четиндеги бырыш-
тары мурдагыдан азайган, муёайымдуу. Ал бат-бат 
аркасына бурулуп карайт ошондо жука эриндерине 
билинер –билинбес к\лк\ пайда болуп, сымаптай мъл-
т\ръгън муёдуу къздър\ндъ армандуу сырдын бар 
экендигин билдиргендей. Адеп кароол дъбън\н жанын-
дагы кабрыстанга жакындашып баратышканда кандайдыр 
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бир белгисиз к\ч пайда болгондой, ж\з\н ак шайы 
оромолу менен тосуп алды. 

Мына, «Кайып ата» кабырстаны дагы аркада калып, 
жалгыз аяк жол кароол дъбъ тарапка тик ърдъп кетти. 
Ушул учурда Алгырдын ойлорун Айсулуунун: 

–Эй, атасы, арт жагыёызды бир карасаёыз!–деген 
съз\ болду. –Мынча кооз болбосо бул кыштак! 

Алгыр атын тизгининен акырын тартып силкип 
токтотту. 

–Как ортосунан жарып ъткън сайды бойлоп чоё 
кыштак жатат, бири-бирине туташып кеткен мъмъл\\ бак 
дарактар, баардыгы к\й\п жаткан кып-кызыл ъртт\н 
кучагында алоолойт. Кырмызы ыраё ър\кзарлар, бой 
керген къкмък болгон чынарлар, алтын т\ст\\ беде 
зарлар, к\м\ш т\с жалбырактары али тъг\л\п б\тпъгън ак 
теректер къзгъ с\йк\мд\\ кър\нът. Мунун баардыгы 
берекел\\, касиетт\\ к\зд\н жылуу мээриминде, энесинин 
ысык мээрим кучагында ойногон наристеге окшоп кетет. 
/й короолорго туташкан бак-дарактар арасынан эч нерсе 
кър\нбъйт. Бирок айыл ортосунан бир убактарда «Кет» 
деп аталган кадимки чеп ордундагы мектеп имараты 
менен ага жакыныраак жердеги оорукана, магазин 
имараттары гана элес-булас къзгъ кър\нът. 

Айсулуу к\л\мс\ръп к\йъъс\нъ карады: 
–Эсиёиздеби, согуш жылдары к\з\ндъ мына ушул 

жайларга чыгып шыбак чабат элек. Ошондо кърър элем 
к\з\ндъг\ бактардын арасын! Андан кийин эч бир жолу 
кърбъд\м. 

-Таппасаё коъ кал: Айсулуу айрым учурларда 
Алгырдын къё\л\ндъг\ създърд\ таап айткандыгын 
карачы! 

-Жок, къргънс\ё, –Алгырдын ж\ръг\нъ дагы баягы 
ысык аптаптай назик мээрим ъз\ бир к\\н\н толгоосунда 
житип кълди. 
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-Бирок азыркыдай башыёды кътър\п тоюп-тоюп 
карабагансыё. Сенчи, башыёды миё бир ташпиш, а мен 
наадан кайда элем? Отуз жылдан бери багыбызга тийип 
турган ушул дъёгъ чыгып, жанбаштап жатып мырыгып бир 
тамаша кылбапмын! 

Ээринин дилинде козголгон ък\н\чт\\ туюмдарын 
сезген Айсулуу ага мээримин тъг\п карады, бир \н 
катпады, капыстан «култ» этип жутунуп атынын 
тизгининин чу-деп кырга бурду. 

Айсулуунун къё\л\нъ уялган ысык суу ушул 
тоолордун этегинде, божомолдоп алганда отуз-отуз беш 
чакырым аралыкта жайгашкан. 

Бул даары суунун табылгандыгына али бир жыл да 
боло элек ал али мамлекеттик къзъмългъ да ъткън эмес. 
Алгыр да сууну кърбъгън ошентсе да ысык суу ыйык 
Уккоша кабырстан менен ошол жакын досу Расул 
Нурдиновдун кызы Нигора илимге жаёылык ачам деп, 
сарсан болуп ж\ргън эски кабырлар жанында экенин 
билет, ал жерлерди жаштыгында къп къргън. Жогорку 
класстын окуучуусу болуп окуп ж\ргън учурларында, ал 
жерлерде къп болуп, канча жолу саякат жасабады. 
Батынып ал жерге машина менен барса деле болмок. 
Бирок, биринчиден Алгырдын «Жигули» жеёил машинасы 
Уулу Шокасымда, экинчиден, машина жолу, абдан узак, 
анын \ст\нъ айланыш. Андан къръ ата-бабалардын 
сыноосунан ъткън мына ушул ат жакшы эмеспи. 

–Кароол дъбъдън кийин жол тоо тарапка акырын 
ърдъп кетет. Бул жерлерде евшан жана кара тикенект\\ 
келген жапыс бойлуу созулган адырлар жатат, чъл\ндъ 
болсо пахта эгилген, ал сай менен кошулуп жатат сай 
болсо дагы ъз\н адырларга таштап ээндикти ээлейт. 
Чълдъ быйыл пахта жакшы болбоду, бир карыштай бою 
бар гозолор тарашадай катып калган. Косектери калбаган 
пахтазардын ал жер, бул жерлъринде койлор ж\рът. 
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Шорахим Алгырдын балалык кездеринде коон 
эгилип, жаз келери менен б\т\н кыштак къч\п келч\\. 
Тигинде турган адырлардын \ст\ндъ кепелер, чатыр-
чалар, самоорлордо чай кайнап, торломо коондордун 
жыты мурундун к\ч\н алса, дандырлардан кътър\лгън 
т\т\н, ысык нан, курдак, ачуу пияз жыты табитиёди ачып 
къё\л\ёд\ кътър\п турса да, бул жытка семирип кетпес 
эле адам баласы. Чайла, камыш кепе айланасындагы 
кош-кош супачаларда коондор, дарбыздар жана ашкабак-
тар \й\л\п жатат. Аксаргыл кызыл г\лд\\ къйнък кийип 
д\рраларды башына ороп алган кыз-келиндер бул 
коондорду тилип союп, к\н алыс жешет, жаштары бир 
топко барып калган аялдар болсо к\н бою чоё дашказан-
дарда коондун кагын кайнатышып, эзилип бышып кеткен 
коондорду тилишип, коондун кагын салышат. 

Жаздын мээ кайнаткан ысык аптабында бул 
жерлерде кечелери шапата эч тынбайт. Къкмък къгъргън 
тунук асманда алмадай –алмадай аппак жылдыздар 
жайнап турчу. Айрыкча буруул танда бул мезгилде 
шербетке толгон торломолор тарс-тарс жарылып, 
палактардын ичинде чачылып кетч\\. Жарылган коондун 
майда сыныктарын таап жеш, анын таттуулугундай лаззат 
жок болсо керек. К\зд\н ысык тандарында коонзарлардын 
артындагы анабу адырлардын жан боорлорунда улак 
чабылып, тойлордо кък бър\ къп ойнолчу. Ошондо 
жигиттердин бакырыгы, аттардын д\б\рттър\ бул кеё 
сайды, созулуп жаткан адырларды ъз\нчъ бир керемет 
кър\н\шкъ бълъър эле. Ъткъндъг\ баягы оор согуш 
жылдарында буудай, арпа себилч\\. Айрым учурларда 
буудайлардын ичинен чайнектей чайнектей кара коондор, 
ала-чар дарбыздар чыгып калчуу ошондо жазырама 
аптапта орок оруп жаткан жаш-жалаё, катын-калачтар 
кыйкырык менън талашып тартышып жарып жешч\\. Таё 
каласыё, азыр миё-миё гектар кайрак жерлер ачылып 
жатканда бул суусуз адырга пахта эг\\ кимдин оюна келди 
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экен? Ошондон къръ илгеркидъй жашылча кылып 
шаардыктарды коон –дарбыздар менен камсыз кылса 
болбойт бекен? Алгырдын оюн аялынын: 

–Эсиёиздеби? –деген \н\ бузду. –Эсиёиздеби согуш 
жылдары жазда ушул жерлерде машак терч\\б\з. 

Эсимде. Сен анда... Эмне десем, ълг\дъй коркок 
болчуусуё. Ъз\ёъ берилген тапшырманы аткарып коюп, 
кайрылып да келч\\ эмес элеё! 

–Ажеп кылган экенмин!... 
–Ажеп кылгансыёбы, жокпу, бары бир колума т\шт\ё 

го! 
Эч нерсени билбепмин, билбегендигимден 

тузагыёызга илинип калыпмын! Алгыр мурутун сылап, 
к\л\п: –Кана илинбей кърч\! Мен дагы жигиттердин ърт\ 
элем да! 

–Мактанчаак! Билесизби, эмне себептен биринчи 
жолу сизди жактырып калганмын? 

–Айтчы, айтчы? –деди Алгырдын къё\л\ кътър\л\п. 
–Мына ошо... Азыркы эсепчи Полот папка фронттон 

кайтып, кырманга кароол болгон. Эсиёиздеби? Бир к\н\ 
ыраматылык энем экъъб\з машак тергени чыкканбыз. 
Ошондо атамдан кара кат келип апам байкуштун ж\ръг\ 
кармап ойноок болуп калган. Энем шордуу жетимиштен 
ашкан болсо дагы, \й\б\зд\н тиричилиги ошол кишинин 
желкесинде болчу... 

Алгырдын ж\ръг\ капыстан «тыз» деди. 
–Ооба. Ооба эсимде. Сага окшогон азгын, бойлуу, 

муёайым гана кемпир эле. -Чындап муёайымдуумунбу? 
–Азыр деп жатканым жок. Ошондо ътъ муёайым: ътъ 

уялчаак деп ж\рд\м эле, кийин билсем, къп ичинен 
бышкан шайтан экенсиё бир къз караш менен бир ъм\ргъ 
байладыё да, койдуё! 

–Мен шайтан болсом, сиз... от элеёиз! –Айсулуу жаш 
келиндей кызарып к\лд\. Кудум ушул жерде энем 
экъъб\згъ бир жакшылык кылганыёыз эсиёиздеби? 
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–Кандай жакшылык экен? Эсимде жок! 
–Эстеринде жок имиш! Айттым го! Мына ошол Полот 

папка согуштан кайтып кырманга кароолчу болуп келген 
болчу. Ошол к\н\ эми гана \ч-търт килограмм машак 
тергенибизде ал шайтан, кайдан-жайдан ат бастырып 
келип калып, машак тергендердин каптарын тартып ала 
баштады ач –жылаёач, катын-калач, жылаё-аяк, жылаё-
баш жаш балдар, кемпир –чалдар майып мажиръълърд\н 
ызы-чуусу кътър\лд\. Ошондо сиз болсоёуз аш-паш 
дегенче аттын ж\гън\нъ секирип туруп жармашып 
калдыёыз! 

Айсулуу, ъткън ошол к\ндър\н азыр башынан 
кечирип жаткандай, къздър\ жанып, къздър\н\н нурлары 
алоолонуп жана баштады. 

–Полот папка камчы менен сабап жатат, сабап 
жатат, Ж\з\ё\з тилим-тилим болуп, кара канга жуулдуёуз, 
кана эми аттын ж\гън\н коюп жиберсеёиз! 

–Ошондо эле ж\ръг\ё\здън урган экенбиз да, 
акеёцен айлан. -Алгыр създ\ азилге бурмакчы болду, бура 
албады. Ошол саам, ъткън к\ндър къз алдына тартыла 
т\шт\. Айсулуунун эскер\\лър\ ага да ътт\. 

–Эсиёизге т\шт\б\ эми? 
–Т\шт\ ... Башыёдагы жолугуёду алып, ж\з\мд\-

къз\мд\ жумшак аарчыганыё жадымда ... Ооруганы 
эсимде жок. Колдоруё тийгенде азайи баданим 
жымыёдап, жайрап тургандыгым эсимде... 

–Сон ... сиз согушка кеткенден кийин, ошол 
оромолумду ... ж\з\ё\зд\-къздър\ё\зд\ арчыганымда кан 
изи калган ошол жолугумду кайтып келгениёизче 
сандыкка салып катып ж\ргънм\н... 

Айсулуу негедир къз\нъ жаш алып, уялып ж\з\н 
четке бурду. Алгыр дагы баягыдай ж\ръг\нъ куюлуп 
келген жылуу мээримге багынып, катыны тарапка 
ийилгиси келди, анын нымжан, азгын боюнан кучактап, 
бооруна баскысы келди, бирок бу сапарда анысын эмне 
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\ч\нд\р токтотуп калды, ъз эёсегенинен к\чт\ръък 
эркектик ар-намысы жол бербеди. Айрым учурларда аттиё 
дедиргенге окшош бир нерсе ж\ръг\н дайыма каттуу 
тилип турду. Ал эмне \ч\нд\р эми гана жылуу к\зд\н 
аптабына карк болуп жаткан бул тоо жолдорунда жанаша 
бастырып бараткан чагында эё кымбат, эч кайталангыс 
жаштык кездерин ага арнаган бул жънъкъй аялдын 
кадырына жетпегенине машакат ъм\рлър\, турмуш 
кыйынчылыктары, тиричилик жетишпестиктер агымында 
кез ачып жумгуча ът\п кеткендигин тереёирээк аёдап 
билип жатты, аёдап билип сезген сайын ж\ръг\н эзип 
бушайман ойлор артып кыйнап жатты. 

Мына ошол жай! Эсиёиздеби кудум ушул жайда 
кырман болгон. 

–Алгыр Айсулуу кърсъткън тарапка карады. Ооба, 
дайым гыр-гыр шапада ж\р\п турган бул дъбъдъ чынында 
эле чоё кырман болчу, орулган буудайлар ушул жерде 
жанчылып, соёку даны калганча фронтко жънът\л\п 
турчу. Апгыр ъз теёд\\ беш, он алты жашар ъсп\р\мдър 
менен жылаё аяк тикен баскан ушул жерден эшекте 
шаарга буудай ташуучу. 

Алгыр Айсулуунун ъткъндъг\ ж\рък эзген эскермелер 
тузагында экенин сезип, създ\ башка тарапка бурду. 

–Биз урушка жънъгън к\н\б\з жадыёдабы? Базар 
майданына б\т\н кыштак топтолгон болчу. 

–Мен дагы бар элем. Сиз, жигиттер парвайи палак 
элеёер. Биз шоордуулар болсок узатып жатып ъкс\п-ъкс\п 
ыйлаган бойдон кала бергенбиз! 

–Ыйласаё ыйлагандырсыё, а бирок с\рът\ёд\ 
сураганымда бербегенсиё ошондо! 

–Вай, мына бул кишини! Ал мезгилде с\рът бериш 
билесизби чоё уят иш болчу! 

–Мага берген эмес элеё, бирок Музаффарда бар эле 
с\рът\ё! 

–Мен эч качан... эч кимге с\рът берген эмесмин! 
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Айсулуунун балдарча кууланбай ак жооп бериши, 
Алгырдын дилинде козголгон кызганычка окшош бир 
нерсе да, азыр алтымышка жакындаса да чечкинд\\ 
болгонуна Алгыр бактылуу карс-карс к\л\п жиберди. 

Кызык турбайбы турмушуё кургур десе! Азыр узак 
жаштыкта болуп ъткън бул айтылган създър к\лк\л\\ бир 
нерсе болуп туюлуп жаткан ъёд\\. Бирок ошондо... 
ажыралбас \ч дос армиядан кайтып келгендеринен кийин 
Алгыр Айсулууга \йлънмъкч\ болоор алдында мына ушул 
Музаффар Фарман, Гоби чълдър\ндъ бир ъм\ргъ 
ажырабаска касам –ант ичишкен, азыр болсо «чъл 
курулуш» трестинин дъъ -шааларынын бири мына ушул 
Музаффар Фарман, той к\н\ к\й\т\нън кайдадыр жок 
болуп кетип, баардыгын коркуткан, аны бир нече к\ндън 
кийин тоо арасында эс-учун билбеген мас абалында 
араёдан зорго таап келишкен... 

Чын, кийинчерээк Музаффардын ъз\ бул окуяларды 
к\л\п эстеген учурлары къп эле болгон. Иниститутту 
б\тъър-б\тпъс жылы Сахибахан деген, кыштакта жашаган 
аялдардын съз\ менен айтканда келишкен бир кызга 
\йлън\п келди. Сахибахан врачтык кесипке окуган экен. 
Музаффар Фарман чоё чарбага башкарма болуп келди, 
аялы болсо ооруканага баш врач болду. Музаффар 
Фарман Сахибахан менен бир нече жолу Алгырдыкына 
мейман болуп катышып да ж\рд\. Ар келгенде 
Айсулуунун къз\нъ бир кър\нг\с\ келдиби Сахибаханды 
кымбат баалуу кийим-кечелерге чулгап, аялдарга таандык 
тагынчактардын т\р\-т\р\ менен ороп койчу. Ким билсин, 
балким, чындап эле Айсулуунун дилинде ък\н\ч, арман 
жаратыш \ч\н атайын жасангандыр. Ким билсин?.. Аны 
бир гана Музаффар гана билет... 

–Бул пикир эч качан Алгырдын акылына келген эмес, 
азыр ушул ойду ойлонуп, кызыктай болуп кетти... 

Жок, ал билет: Айсулуу ага тийгендигине эч качан 
арман кылбайт. Тилекке каршы Алгыр жаштыгында 
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жанынан артык с\й\п, ичинен куурулуп-куурулуп ж\р\п 
максатына жеткен, бул жънъкъй, ак къё\л, сулуу десе 
сулуу инсан \ч\н эмне жакшылык кылды? Алгырга тийип, 
эмненин жыргалын кърд\ бул шордуу? 

–Азыр ушул турушунда ъткъндър\н ойлоп кърсъ, баш 
кошуп бири-биринен бъл\нъ албай, с\й\\н\н кумар отунда 
жанган бир-эки жылын эсепке албаса, к\ндъл\к \й-
тиричилигинен керээли кечке тынбаган кара жумуштан 
башка эч нерсени кърбъпт\р шордуу. Кышын-жазын 
талаада кетмен чапты. /й\ндъ болсо бала-чакасынын 
ташпишинен бошободу. Бул жарык д\йнъгъ келип къргън 
бакты ушул болду бечаранын! Айсулуу \й б\лъъс\ менен 
балдарына мээримин, ъм\р\н арнады, д\йнъдъ мындан 
башка бакыт, башка д\йнъ, башка жашоо барлыгын 
ойлобосо ойлобогондур, туурарагы, Алгырга берилип, 
ъм\р\ кандай ът\п кеткенин дагы билбей калгандыр. 
Бирок алчы? Алгырчы? Бул жънъкъй чындык, эмне \ч\н 
отуз жылдан бери жок дегенде бир жолу акылына кирип 
чыкпады? Ъз\н ойлобосун, ага ушундай бир баа жеткис 
с\й\\н\ белекке берген, жаш кезинде к\й\п-жанган ысык 
оттой бул таза аял жън\ндъ ойлонуш керек болчу. 
Белинде кубаты бар эркекке ъз\н\н ъм\р\н сайган, оорун 
жеёил кылыш ага парз дагы, карыз дагы болчу! 

Алдыда, кезектеги кыр башында бир топ долоно 
кър\нд\. Алгыр билч\, долононун алдында булактын къз\ 
боло турган, андан бир жеёче кобуш тунук суу агып чыгып 
турчу. 

–Кел, Айсулуу, долононун кълъкъс\ндъ нан\штъ 
кылып бир аз болсо да эс алалы. Майда-ч\йдъё бардыр? 

–Баратасы... 
–Алгыр долоного келип жетишери менен атынан 

секирип т\ш\п, Айсулууну ээрден бийик кътър\п алды. Ал 
аялын кък\ръг\нъ кысмакчы эле, Айсулуу уялып 
кучагынан чыгып кетти. 
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–Алгыр куржундарды алып, аттарын алыс кетпеси 
\ч\н тушап койду, ъз\ болсо булактын тегерегиндеги бел 
барабар шыбактарга созула жата кетти! 

–К\н тик дъбъгъ келген бирок бармактары баланын 
колдорундай, жагымдуу, кишинин ичин, ичин гана эмес, 
рухундагы бардык эёсъъс\, къё\лд\ ирээнжитч\ илдет 
сыяктууну жок кылуучу бир керемет\\ майин, жылуу 
кър\н\ш эле. Абдан табына келип, бышып, долонодой 
кызарган шыбактар, ар дайым ъз\н\н жапжашыл т\с\н 
жоготпоого аракеттенсе, жантектер, жазгы жазырамада 
куруп-калжырап калган ъвшан, жана чычырканактар, 
тъмъндъ орулган буудай аёыз арасында жайылып ж\ргън 
кой эчкилер, тоонун ак карлуу чокулары –коюёузчу, к\з 
аптабынын бул тунук берешенине курсант болгон б\т\н 
аалам –баардык-баардык нерсе алакандай балкып, 
жумшак, кандайдыр к\чкъ багындырылып турат... Бир гана 
бийик-бийикте, к\н сейрек болгон ак булуттар ортосуна 
киргенде ал жерге, бул жерге кълъккъ т\ш\п турат, 
ошондо кълъкъ т\шпъгън кырлар, адырлар, алыстан 
кър\нгън тоолор андан да кооз, андан да тунук кър\нът 
эле. 

Таё калыштуу: мындан бир жума мурда, майрам 
к\ндър\, аба-ырайы бирден бузулуп, биринчи жамгыр, 
кийин карга айланып, бардыгын, айрыкча пахтакер 
дыйкандарды катуу ташпишке салган, т\ш\м кар алдында 
калып кетпесе деген ой бардыгын убайымга салды да 
койду. Жок, бир-эки к\н ътпъстън аба ачылып, дагы мына 
баягысындай эч нерсе болбогондой жаз келди... 

«Мейли, иши кылып, дыйкандардын бактысын он к\н 
ушундай ысык болуп турса экен, бирок косек дагы жерде 
калбасын!» –деди Алгыр. Дагы баягыда алдына ъз багы 
келип, ж\ръг\н жаман ойлор мыкчып турду. Кандай 
болгондо да, биръъгъ жамандык кылып, кърпъгъ от коюш 
туура эмес. Эмнеси болгондо дагы эмгеги сиёген иштин 
аягына жеткир\\, ж\з\мдърд\, анар, анжирлерди ъз колу 
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менен към\п, кимге тапшырса дагы, бардык жакты 
сарамжам кылып тапшыруу керек элъ да. 

Айсулуу Алгырдын алдында дасторкон жайып, 
куржундан эки даана патир нан, ичеге оролгон сары май, 
бир кумдан айран алып куюп, ъз\ дагы анан жанына 
олтурду. 

Айсулуунун чъккън къё\л\, бешенеси кырдач 
мурдунун четтериндеги мълт\ръгън, бодураган терлери 
сурма тартылган къздър\ндъг\ кечеги \нс\з т\пс\з санаа-
ойлор алда кандай с\й\н\ч, кубаныч менен алмашылган, 
арзу кылган тилеги ысык сууга т\шпъй эле айыгып 
кеткендигин билгизип турат. 

Алгыр аялынын нымжан болгон желкесинен 
кучактап: 

«Айым, к\н\м, мени кечир, алдыёда к\нъъл\м\н» –
деп айткысы келди, бирок мындай айтууга тил барбады. 

–Бул тиричилик дегендери да куруп кетсин, 
Сулуужан, –дъди к\рс\н\п, –Бир к\нд\к жеёил тартышыё-
ды билсем былтыр алып келбес белем? 

Айсулуу узун ак оромолун учун, желкесинен ашырып 
аркасына таштап: 

–Мейли атасы, ийгиликтин кечи жок, дешет ко! Сизге 
да кыйын. Кър\п турбаймынбы, бардыгын! Бир к\н 
тынчтык жок сизге дагы... 

–Падарына наалат! Иш деп, тиричилик-тиричилик 
деп алыша-алыша, мына ъм\р да ът\п кетиптир! 

Мейли, ш\г\р кылайлык, –Айсулуу ж\з\ндъг\ 
терлерин арчып, жумшак к\лд\. –Бир съз айтсам 
к\лбъйс\зб\? 

–Эмне экен бир съз\ё кош? 
–Эсиёиздеби тоюбуздан \ч-търт жыл кийин... Тигил 

кызматкер агайныёыз барго! Музаффар аке. Ошол 
\йлън\п, сулуу аял алып келген го \й\б\згъ. Эсиёиздеби? 

–Сахибаханды айтып жатасыёбы? Кош, кош? 
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–Алиги. Ташкенттеги агайныёыз Расулжан акелер 
дагы бар болчу. Сиз ошондо... Мурутуёузду бурап, 
чычайтып ж\рч\с\з!.. 

–Мурутумду гана эмес, ъз\м дагы чычайып ж\рч\м\н 
ошол мезгилде! 

–Бая айтым ээ къп мактана бербеё деп! 
–Кош, кош? Сен дагы създ\ созо бербе Сулуу! 
–Сиз, ошол эки агайныларыёыз келгенде колуёуз 

ачылып коерго эч нерсе таппай калчуусуз. Мына ошондой 
адатыёыз бар болчу. Ошондо дагы башыёыз асманга 
жетип шыр эле кой сойдуёуз. Аларды абдан мейман 
кылдыёыз. Кийин фронттогу ж\ргън оор кан кечкен 
к\ндърд\ эстеп, анан баардыгын аябай к\лд\рд\ё\з. 

–Кош? кийин... 
–Кийин... кетип жатышканда Музаффар акенин 

катыны Сахибахан мени четке тартып, билесизби эмне 
деп айтканын? –Айсулуунун къздър\ндъ к\т\лбъгъндъй 
шок, бактылуу учкундар к\й\п турду. –Сиз д\йнъдъг\ эё 
бактылуу аял экенсиз, –деди. 

–Алгыр оболуу катынынын съз\нъ т\ш\нъ албай бир 
топко аёырайып калды, соё иргеп алып, аны бар к\ч\ 
менен бооруна тартып, оё ж\з\нън сол ж\з\нън чолп-чолп 
ъпт\. Кийин кудум ошол эё кымбат жаштык кезиндегидей 
башын анын кък\ръг\нъ койду, коюп алып бир учурларда 
т\рк\н, жумурткадай аппак бул жердин эми къкмък 
д\н\йъгъ айланганын кър\п, тамагы тып буулду, кыялында 
кимгедир с\йлъгъндъй болду: 

«Ылайым шыпаа бере кър Сулуу жаныма! Кокус... 
эгер алчуу болсоё, андан оболуу мени ал, мени ал!».-деди 
ичинде. 

 
ЭКИНЧИ БАП 

(I) 
Нигора улукман Уккоша кабырстанын ороп калган 

калыё кайрыгачзардын арасынан чыкты да батып жаткан 
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к\нд\н акыркы нурларына тоюп турган айланадан къздър\ 
уялып кетти. 

Ъйдъл\ктъ жайгашкан кабырстандын так эле 
астында, алар археологиялык казылма изилдъълърд\ 
алып бара жаткан эски коргондун ортосунда он беш он 
алтынчы кылымда курулган улукман имараттын баардык 
къкмък пеш такталары кечки к\\г\мд\ сезип к\чтън\п 
турчуу. Ътм\штъг\ имараттын бир гана ушул пеш 
такталары калган, бирок к\нд\н акыркы нурлары менен 
ъб\шкън бул пеш такталардын алыстан сактап келген 
туруктуу махабатты чыдамкайлыгынан кабар берип турат. 
Дубалдып артында к\м\ш тасмадай жалтылдаган жылга 
боюнда чекелери къч\п, сырлары эскирип калган улукман 
бийик к\мбъз\ кър\н\п турат. К\мбъз жанында болсо 
экспедициянын эки чатыры, чатырлар тегерегинде 
кыймылдап ж\ргън бир-эки кълъкълър къзгъ урунат. Алар 
–Нигоранын «кичинекей армиясынын башчылары!» Гыр-
гыр ж\ргън тоо шапатасынан кургап калжырап калган 
кабырстан кайрагачтары кък съък денелери ооруган-
дыгынан наалыгандай, катар жаткан чиелер, бирок 
ылдыйдагы, ъзън боюндагы жаш тал, терек жана 
чынарлар дарыядай шуулдап турат, шамал тозуткан 
жалбырактар бир нерседен качкан талаа чымчыктарын-
дай ъздър\нчъ кайкып кайдадыр учушат. 

Нигора башчылыгындагы кичинекей экспедициянын 
бул жерге келип иш баштагандыгына мына търт-беш 
айдын ж\з\ болуп калды. Ушул к\ндърдъ Нигора к\йъъс\ 
Бекзад менен ажырашып-ажыраша албай, же жарашып-
жараша албай, ъз\н коерго жай таба албай ж\ргън кези. 
Ошондо атасы, чамасы, аны бир аз алаксытыш ниетинде 
мына ушул ишке кеёеш берген эле. 

Атасы маданият таануу боюнча илимдин доктору, 
профессор Расул-Нурдинов аны бул жерлерге кичинекей 
кездеринде дагы бир нече ирет алып келген. Ошондо бул 
къкмък кър\кт\ алтындай тапталган тиги пеш такталар 
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менен ылдыйраактагы сырдуу кър\нгън кълч\ктър 
жън\ндъ къп эле легендаларды айтып берч\. Атасынын 
айтышы боюнча ъткън замандарда бул жерден Кытай, 
Индия жана Хорасанга чоё кербен жол ъткън, бул коргон 
болсо же соода шаары а балким чоё кербен сарай болгон, 
тескерисинче тигил чоё имарат, а балким эл кымгуут 
болгон ордодо да болушу м\мк\н. 

–Билип кой кызым, –деген эле атасы. –Бул жер-
лерден ыйык бабаларыбыз Мырза Улукбек, Азирети 
Навойи жана Бабур мырзадай ыйык бабаларыбыз ъткън. 
Апардын ыйык кадамдары бул жерлерде! Сен мына ушун-
дай улукзаттар жаралган жерде туулгансыё, аппагым!.. 

–Мындан беш-алты ай мурда жазда аны атасы 
кечкурун ъз ишканасына чакырды. 

–Кър\п турам, кызым, –деди атасы Нигоранын \й-
б\лъъл\к иштерине назар салгаёдай, баарын билгендей, -
Аябай катуу эзилип ж\ръс\ё. Сенин эзилип ж\ргън\ёд\ 
кър\п, апаё экъъб\з дагы аябай кыйналып кеттик, балам. 

–Атасынын създър\ Нигоранын ж\ръг\ндъг\ жарага 
туз сепкендей эле болду. 

–Ата, ата! –деди ал жалбарып. –Мени къп ойлой 
бербеёиздер! Коркпоёуздар! Мен ъз к\н\мд\ ъз\м кър\п 
кетемин. Эгер эки бала менен къч\п келип, сиздерге 
малал болуп жатсам... балдарымды алып къч\п кетип 
калайын... -Нигора бул създ\ айтышы го айтып алып, 
ичинен бушайман болду. Атасынын къздър\н\н чекесине 
замата жаш толду. 

–Бул създър\ёд\ ойлоп с\йлъд\ёб\ же ызаёды кары 
атаёдан чыгарып алыш \ч\н айтып жатасынбы, балам? –
деди атасынын \н\ калтырап. Бала, ата –энеге качан 
малал келиптир, сен менен эки балаё бизге оор келсе. 
Т\ш\н... Сенин бактыёдан башка арзуубуз жок эле го 
биздин. Айла канча? Акыбети болсо бул. Бирок мен бул 
иште бир нерсе дешке акым жок. Себеби сен кызым 
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болосуё, ъм\р\м болосуё, эриё Бекзад ъз шакиртим, 
с\й\кт\\ шакиртим! Эмне кылайын балам?.. 

Атасы кекечтенип с\йлъй албай калды. Нигора да 
айласыздан къз\нъ жаш алды, атасынын дыйкан 
кебетесиндей жалпак, чоё денесине ж\з\н басты. Ал 
ошондо гана атасын эми кърд\. Карып калганын байкады. 
Нигора атасын эё к\чт\\, белд\\, али чынардай бакыбат 
деп ойлоп ж\рч\. Жок, бешенеси, къз\н\н алдындагы 
бырыш тактар къбъй\п, чачтары суюкталып, карасынан 
агы къбъй\п кетиптир. 

Мурда бир эмес, бир жылда туёгуч перзенттеринен 
айрылып, къп азап чеккен \ч\нб\, башкабы, атасы 
Нигораны кичинесинен эле жанынан артык с\й\п, аны 
коерго жай таппай калчу. Нигора эсине келгенден баштап, 
алар ата бала эмес, бири-биринен сыр жашырбаган эски 
кадырдан болуп кеткен достордой сырдашты. Ошондук-
танбы демейде Нигора атасын апасынан да жакшы кърч\. 

–Ошол т\н, ата бала кудум баштарына оор к\н 
т\шкън эки ажыралгыс, бири-биринин кадырына жеткен 
достордой узак с\йлъш\шт\. 

–Азап берген ойдун бирден-бир шыпаасы –эмгек, -
деди атасы ошо кечте. –Сен институтта, търт дубал 
ичинде олтура бербей, бир шамалдап кел! Ошондо 
балким азыр къз\нъ оор кыймылдабас болуп кър\н\п 
жаткан \й-б\лъъл\к келишпъъч\л\ктър ътк\ндъй болгон 
бир нерсе экенин аёдаарсыё, кызым. Д\йнъдъ чечилбей 
турган эч нерсе жок, балам, башындагы бул чечилбеген 
суроо дагы чечилип кетет. Мен айткан къкмък ыйык 
жайларда бир сыр чоё чыгарма болушу м\мк\н. Ыйык 
ата-бабаларыбыздын буту тийген бул жайлар балалык 
к\ндър\ё ъткън айылга жакын. Туурасын айтсам, мен дагы 
бир мезгилдерде ушул ишке кызыгаар элем. Эх атиё, 
археолог эмесмин да. Балким мен кылбаган ишти сен 
кылаарсыё... 
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–Маселе туура чечилди, Нигора макулдугун берди. 
Анын бактысына, ошол к\ндър\ Москва университетинин 
археология факультетинен Лариса менен Алексей 
Скородумов деген жаш жубайлар диплом практикасын 
ътъгън\ алардын институна келип калышты. Чын, алар 
Афрод\йнъс\н арзуу кылып келишкен экен. Нигора къкмък 
кымбат с\ръттърд\ кърсът\п, идеологияны курч м\нъздъ 
ъткър\п, аларды ишендирди, алар Нигоранын тузагына 
«илинип» калгандарын ъздър\ да билбей калышты. Мына 
ошонун натыйжасында търт кишилик «башчыдан» турган-
търт\нч\с\ институттун жаш илимий адамы болуп 
кичинекей экспедицияны т\зд\. Бактысына жараша, 
казылма иштери алар к\ткън натыйжаларды бербеди. Он 
бешинчи, нары барса он търт\нч\ кылымга таандык сапал 
буюмдар колдонулган аспаптар, заёдап кеткен бир канча 
кылыч-калкан, къзъчълърдън башка эч нерсе табылбады. 

Атасынын салабаттуу ишине карабай (ал киши бир 
жолу келип кетсе жакшы болмок) руху т\ш\п кеткен 
экспедиция арзыбас тапкандарын жыйыштырып, кайтууга 
даярданып жатышкан мындан бир жума мурун. Кудум 
мына ушундай к\н батаар маалында чатырда кечки 
тамакка даярданып жаткан Нигора Алешанын узактан: 

–Нигора Расуловна! Лариса-а! –деп кыйкырган 
добушун угуп калды. Къп ътпъй, анын ъз\ оолугуп ж\г\р\п 
келип калды. Сейрек, малараё чачтары кечки шапатада 
\рпъйгън, кък-мък къздър\ кайратынан жанып турат: 

Нигора Расуловна! Лариса! Жашырын жер 
астындагы жолду таптым. Ъзбекчеси эмне эле? Аа \ёк\р! 
\ёк\р таптым мен! Улукман Уккоша кабырына кеткен 
\ёк\р! 

Экспедиция иш баштагандан, Апеша Скородумов ар 
к\н\ болбосо дагы, ар эки к\ндъ бир \ёк\р «табат», бирок 
айрым бир \ёк\р же, дагы \ёк\ргъ окшогон бир нерсе 
болуп чыкчу. Мына ошол себептен Нигора менен Лариса 
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бул сапар да шылдыё иретинде к\т\п алышкан болчу. 
Скородумов капыстан жаны чыгып «кайнап» кетти. 

–Археолог болушту ким койду силерге? Бала тууп, 
аны чоёойтуп ъст\р\п \йдъ олтура бербейт белеёер 
мындан къръ? Кол чырактар кана, Лариса? Же бирге 
ж\рг\лъ, болбосом ъз\м барып кър\п келем! 

Кыскасы, Нигора менен Лариса кол чырактарды 
алып ире-ширеде Алеша айткан жерге барууга мажбур 
болушту. 

–Чындыгында, бул жолу Алеша тапкан жол, жън эле 
бир \ёк\р эмес, бийиктиги адам бою жете турган чыныгы 
жер алдындагы кеткен жол болуп чыкты. Ошо кече алар, 
колдорундагы кол чыракта \ёк\р бойлоп 15-20 кадамча 
басып барышты, анын жалган эмес, чыныгы жол 
экендигине ишенич арттырышып, толкундангандан энтиге-
энтиге чатырларына кайтып келишти. 

–Ошол т\н\ болсо Алеша т\н жарымына чейин эч 
кимге уйку бербеди. 

–Эми менин бир нерсеге шегим жок! -деди ал 
бешенесине т\шкън сейрек мала чачтарын аркага силкип, 
кък мък къздър\ к\т\лбъгъндъй сыйкырланган бир илхам 
менен жанып. -Жергиликт\\ калк улукман /ккоша деп 
ж\ргън бул кабыр эч кандай бир дагы авлия-павлияндын 
кър\ эмес! Жок! Бул -чындыгын алганда кудум, 
Афганстандагы Алтын дъбъдън табылган к\чт\\ Кушон 
мамлекетинин аскер башчыларынын кабыры, балким 
къчмънч\ баатырдын кабыры! Ажеп эмес, Алтын дъбъдън 
табылган къптъгън алтын-безектер сыёары ажайып 
табылмалар чыкса бул дъбъдън! Мына мени айтты 
дейсиёер, ътм\штъ аны эл ыйык /ккоша деп атаган бул 
кабыр чынында чоё бир аскер башчысынын мазары болуп 
чыгат!.. 

Башында Нигорага Скородумовдун създър\ анын 
максатсыз айтылган ойлорго окшош жън эле бир съз\ 
болуп туюлган эле. Бирок акыркы к\ндърдъ алып 
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барылган казылма иштери Алешанын айткандарында 
тереё маани бар экендигин кърсът\п жатты. Баштан аяк 
кабырстанга карап кеткен жол улам ага жакындашып 
барууда! Кантсе да кабырстанга жакындашкан сайын иш 
дагы кыйындашып кел\\дъ, себеби жолдун къп жайлары 
омкорулуп т\ш\п, към\л\п кеткен, жол улам ага 
жакындашып барууда! Кантсе да кабырстанга 
жакындашкан сайын иш дагы кыйындашып кел\\дъ, 
себеби жолдун къп жайлары омкорулуп т\ш\п, към\л\п 
кеткен, бул жерлерин топурак, таштардан тазалап, ишти 
алга жылдыруу оёой эмес. Мына ошолорду эсепке алып, 
Нигора кечээ кичинекей акылдашып кеёеш\\ \ч\н мажлис 
ъткърд\. Анда ишти жылдырууга, сууктун т\ш\п калуу 
мъънът\н эсепке алып, калган иштерди келерки жылга 
калтырабызбы, деген маселени ортого таштады. Алеша 
б\т\ндъй руху, жан д\йнъс\ мене бул пикирге каршы 
чыгып, чын ниети менен с\йлъд\. Ага калса, суук т\шмък 
т\г\л, ызгаар кыш болсо дагы ишти аягына жеткир\\ керек 
экендигин билдирди. Узак талаш-тартыштан кийин, 
къпч\л\к добуш менен азырынча толук суук т\шкънчъ 
ишти токтотпоого бир пикирге келишти. Алардын 
бактысына акыркы жумада асман ачык, к\ндър жылуу 
болуп жатат. 

Нигора ушуларды ойлоп ичинде бир к\л\п койду да, 
эки ж\з кадамча ылдыйда «кодоюп» турган чоё жар 
тарапка кетти. Жол кудум ушул чоё жардын алдынан 
башталат. Ал жарга да жеткен эмес эле, каяктандыр 
ылдыйдан Алешанын: 

–Лариса, –деп чакырган добушу угулду. Ларисадан 
жооп болбоду. Качан гана Алеша \ч\нч\ ирет чакырганда, 
анда дагы \н\ ачуулуу айкырыгы жаёырганда гана ъзън 
тараптан «ау» деген \н келди. 

–Кай жерлерде каёгып ж\ръс\ё, Ларис? –дагы 
бакырды Алеша. Ага Ларисанын: Эмне ишиё бар! Керек 
болсо ъз\ё кел! –деген шылдыёга окшогон жообун угуп, 
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Нигора ичинде бир к\л\п койду. 
Бул эки эё таттуу асел айларын «ысык аптап» Орто 

Азияда ъткър\\гъ ниет кылышып быякка жънър 
мезгилинде той ъткър\шкън экен. 

Алеша баскетболчуга окшоп кетет. Бою узун, 
буттары шадылуу, басканда тъъ куш сыёары лапаёдап 
басат, бирок ушул бийик бою менен ъз\ жаш балага 
окшош. Кудум Нигорадай кичинекей, жугумдуу гана 
Ларисанын баарынан, кабырстандын артында ачылган 
ысык сууга т\шкън\ келишкендерден да кызганбадыбы, 
бир къз ирмем жоготуп койсо, б\т\н тоо-ташты башына 
кийип: «Лариса –а!» деп чакырганы чакырган. Лариса буга 
бирде к\лсъ, бирде жаны чыгып: 

–Бу тъъ кушка каяктан да жолуктум а Нигора? деп 
кыжыры келип, –Эркек адам бул жакта турсун, жанымдан 
коен ътсъ дагы кызганат го, бул тъъ куш! 

–Нигора ъз\н\н ъткън к\ндър\н Бекзад мънен бирде 
ысык, бирде муздак к\ндър\н эстеп жумшак жылмайды: 

–Кызганса, демек, катуу с\йът! Буга капа болбой, 
кубаныш керек Ларис! 

–С\й\нбъй ълъй\н! –дейт Лариса, калыё алтын ыраё 
чачтарын ъйдъ силкип, -Мындай кызганса ъл\п б\тът го 
адам!.. 

Ушундай учурларда Нигоранын къё\л\нън: «Оо, 
Лариса, Лариса! Жаш баладай с\йлъйс\ё, а? Кана эми 
менин Бекзатым да сенин Алешаёдай болсо!» –деген 
сезимдер келип, ж\ръг\н ачуу тырмаган ызалуу ойлорго 
туруштук бере албай, кырларга чыгып, кырларга чыгып 
кетч\. 

Кызык нерсе экен бул жашоонун ъз\! Бир убактар, 
мындан къп болсо жети, сегиз жыл мурун Бекзад кудум 
эле Алеша менен тойдон кийинки асел айларын ушул 
жерде ъткър\шпъд\ беле. 

Анын эсинде: Жаз эле. Бул кырлар, тетиги тоолор, 
кала берсе дъбъдъг\ кабырстанга чейинки айлана къкмък, 
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баардык жак кып-кызыл кызгалдакка оронгон эле. Ошол 
учурларда кабырстандын артындагы ысык суу жок болчу, 
бул жерлер ээн жатчу. Бекзад экъънън башка адам 
баласы быякта турсун, тирик жан жок эле бул жерде. 

Ал учурларда айылда шашаган с\й\кт\\ чоё 
атасынын къз\ тир\\ эле, ага чоё кубат эле. Атасынын 
ът\н\ч\ менен чоё атасынын ак батасын алыш \ч\н 
келген жаш келин-к\йъъ Нигоранын каалоосу менен ушул 
жерге келишкен, анабул ылдыйдагы суу кълмън\н жанына 
чатыр тигишип, \ч-търт к\н турушкан болчу. 

–Бекзад ар к\н\ таё атпай туруп, бийигирээк жайга 
чыгып (с\рът тартчу) орношуп алып, к\н батканча 
эмгектенет, бирде кып-кызыл болгон кызгалдактарга 
орногон кыр -адырлардын кър\н\ш\н чарка, бирде мына 
ошол кър\н\штърд\н ъз\н чийч\. Нигора болсо таштардан 
очок жасап, тамак бышырчу, бош убактарында койчу-
мандардын короолорун кыдырып, эски калтага эски 
табылгаларды жыйноочу. Эсинде: ыйык Уккоша туурасын-
дагы маалыматты ошондо жазып алган болчу. 

Эл оозунда айтылып ж\ргъндъй, кабыр жанындагы 
тордо табышмактуу сыр бар, тор ичинде болсо, т\б\ жок 
кудук бар. Ал балким лашкерлер башчысы Уккоша, азыр 
жалгыз дубалдары калган тигил коргон жанындагы аесуз 
урушта башынан ажыраган, ошондо анын кесилген башы 
душмандар колунан чыгып, томолонгончо ушул гъргъ, 
туурарагы, гър ичиндеги т\б\ жок кудукка барып т\шкън. 
Айтыштарына караганда, бул сырдуу кудук менен Мекке 
Мединадан чыккан, анан ошол жерге коюлган имиш! 

Ким билсин, оозуна келгенин айтып ж\ргън 
койчулардын мазар алдында т\пс\з кудук бар деп 
ж\ргъндър\, а балким, Скородумов тапкан мына ошол 
\ёк\рд\р? 

Ооба, Нигора ошондо мындай легенда жана 
ътм\штърд\н канчасын жазып алган эле! 
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–Кечиндеси болсо жалгыз ъздър\ гана калчу, ъзън 
айланасындагы дарактар арасында кудум азыр Алеша 
менен Лариса кандай болсо, ошондой «ау» лашып, бири -
биринен бекинишип, издешип ж\р\шч\. 

Эсинен такыр чыкпайт. Бекзаддын чыгармачылык 
эрг\\с\ чыёалып турган учурлар болчу, ошондо. Алар ар 
к\н\ дъбъдъг\ кабырстанга чыгып, кургап калжырап калган 
эски тыт, кайрагачтарды аралап басып ж\р\шч\, ошондо 
Бекзад капыстан: «Токто Нигора, аркар»! –деп Нигоранын 
колунан кармап токтотуп, «Кана?» деч\ Нигора тегеръгине 
алаёдап карап калчу. Бекзад ага жооп бербей, кургап 
калган кайрагач жыгачын шарт эттирип сындырып алып, 
ътк\р бычагы менен эки \ч бутагын шартта-шурт кесип 
Нигорага карматып: «Аркар эмей эмне бул?» 

–Айрым учурда жолдо, бут алдында жаткан эле 
жънъкъй бир ташты алып, балтасы менен бир эки уруп, 
бир кър\н\ш\нън адам корко турган кандайдыр макулук, 
бир къргъндъ к\лъ берип ичиё т\шъ турган кичинекей 
коенду жасап берч\! Алар бул жерден кеткенче 
коркунучтуу макулук, коен жана аркарлар «Жигулисине» 
батпай кеткен эле ошондо. 

Ошол учурларда Бекзад дагы Нигораны кызганчу. 
Алешадан бешбетер кызганчуу. Бирок... кана эми кеп бир 
гана кызганычта болсо. Эгер Бекзад жаман дартка учурап. 

Кээ-кээде \й-б\лъъс\ндъ дагы, г\лдъй чыгарма-
чылыгына дагы, баардык нерсеге кол шилтеп, бекерпоз-
дордун катарына кошулуп, бейтартиптердин къчъс\нъ 
с\ёг\п, адам пендесине жакпаган кылыктарын чыгар-
баганда эле, Нигора аны ар кандай эркеликтерин кътърът 
болчу! Бирок айрым-айрымда Бекзад ъз\нъ тартып кете 
турган бул коркунучтуу дарт, кай жерлердендир пайда 
болгон, убадасында турбаган максатсыз к\н\мд\к 
санаалар алдында ътъ турган бул тос-тополоё турмуш! 
Уулу менен кызын ысык боорунан ажыратып бул съзгъ 
сараё, мас болуп «Улуу ачылыштарга» т\н бою кызмат 
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кылса! Жок, бул азапка бир гана Нигора эмес, ъз\ урмат 
кылган эч бир аял чындоого м\мк\н эмес! 

–Нигора т\б\ жок ойлордон жапырылып келген бул 
ойлордон къё\л\ ууланган, бир-бир басып коргон 
жанындагы жарга жакындады. Анын бир оюнда тоо 
алдындагы \ёк\ргъ т\ш\п кърг\с\ дагы келди, бирок ошол 
учурда ылдыйдагы чатырлар алдына келип токтогон эки 
атчанга къз\ т\шт\. Жолоочулардын бир эркек, бири аял 
эле! 

Кызык, мындай кечте чатыр тегерегинде адашып 
ж\ргън бул эки жолоочу кимдер болушу м\мк\н? 
Кокусунан ысык сууга т\шкън\ келгендер десе, баягы 
жамгыр жааган к\ндън кийин кел\\ч\лър така –так 
токгогон, бул салкында ысык сууга т\ш\шт\н эч бир 
ылаажысы жок, же пайдасы болсочу! Же койлорунун 
биръъ –жарымын жоготуп койгон койчуларданбы? А 
балким тоодон т\шкън жылкычыларданбы? Бирок, 
жылкычы болсо аял киши эмне кылып ж\рът? 

–Нигора ушуларды ойлоп тез басты, капыстан оюна: 
«Фатих Музаффаров болуп ж\рбъс\н?» деген пикир 
келип, кадамын секиндетти. 

–Чындыгында, кийинки мезгилдерде совхоздун 
директору Фатих Музаффаров сер каттоо болуп кеткен 
болчу. Ал бирде ъз\ келсе, бирде экспедицияга жардам 
беребиз деген шылтоо менен белек саламдарын жибер\\ 
адатын чыгарды. 

Бир учурларда Фатих Нигорага къп съз айттырып, 
анын артынан бир канча жолу ж\г\ргън. Ошол 
максаттабы, башкабы, Нигора Фатихтин кылыктарынан 
катуу ирээнжип, назарында Фатих муну менен: «Капа, 
мени чанып, башканы тапканында акыры эмне болдуё? 
Тапкан съръй\ё кадырыёды билбей, мына кор кылып 
койду го!»-деп жаткандай туюлуп ансыз да ъкс\п ж\ргън 
къё\л\ ого бетер ъкс\\ч\. Кантсе да... Фатих Музаффаров 
келсе... Мындай атчан эмес, кош-кош волгаларда келип, 
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ал гана эмес белек-бечкектерин да жеёил машиналарда 
жиберип турчу. 

Нигора жогорудан ътъ бийик келишимд\\ кър\нгън 
аркайган \й дубалдардын жанынан ът\п, к\мбъзд\ суу 
толмо тарапка шашылыш басты. Ал суу кълмън\ ушундай 
айланып ътт\ да нес болуп калды. Суу кълмън\н 
алдындагы чоё чатыр жанында, атасынын эё кымбат досу 
Алгыр аке менен анын аялы Айсулуу эне турушуптур! 

Нигора балалык кездеринде, жазында чоё 
атасыныкына келип ж\ргън мезгилдеринде алардын 
\йлър\ндъ къп болгон. Алгыр аке менен Айсулуу эне аны 
ъз кыздарындай алкап эркелетишч\. Туура, балалык 
кездеринде гана эмес, кийин дагы быйылкы жазда дагы 
алардыкында бир нече жолу мейманчылыкта болгон. 
Бирок, Айсулуу энеге эмне болгон? Эзелтен нооча, азгын 
аял андан бетер азып, чъп болуп калыптыр го! Ушундай 
мээримд\\, ушундай жумшак аял, ага эмне болду экен? 
Нигора аны мындан бир-эки ай мурун къргъндъ мынчалык 
эмес эле го! 

–Шарахим Алгыр, кейпинен Нигоранын алдыртан 
суроо узатып калуусун сезип, муну аялына билдирбъъгъ 
шашылды: 

–Ассолом алейкум, кызым! Мына энеё экъъб\з 
адашып келип калдык, бир кече мейман кыласыё бизди! 

Нигора дароо эсине келип Айсулууга атылды: 
–Ой баш \ст\нъ! Кадамыёыздарга жол болсун! 

Кайсыл шамал учурду? 
–Айсулуу Нигораны кучактап, эки ж\з\нън чолп-чолп 

ъпт\, ъб\п суктанып-суктанып карап, негедир къз\нъ жаш 
алды... 

–Боюёдан энеё айлансын, Нигорахан, бизди жоктоп 
барбай да койдуё? 

–Иш, эне иш! –к\лд\ Нигора. Ал Алеша мънен 
экспедицияга келген экинчи жигитти чакырып, Шорахим 
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абасына жардамдашып коюуга чакырды. Ъз\ болсо 
Айсулуу энесин чоё чатырга баштады. 

Чатырдын ичи ордодой кеё, астында саман менен 
пакал тъшъл\п, \ст\нъ брезент ташталган. Анын бир 
жагын ар т\рк\н буюмдар куту, кутучалар, бири б\т\н, 
бири сынык къзъчълър, кумдар аркыл сапал идиштер, 
адам элесин элест\\ч\, мурду жана кулактары сынып 
т\шкън таш «чайнектер жана бир демелер терилип 
коюлган. Экинчи тарабында алтын т\ст\\ чачтары 
желкесине т\шкън жаш гана бир кыз ал Лариса эле, газ 
плитасында тамак бышырып жаткан болчу. 

Нигора менен Лариса ортодогу жайылма столду 
четке алып, анын ордуна жумшак тъшъктърд\ салышып, 
жерге жай кылышты. Тез эле ортого дасторкон жайышты. 

Айсулуу Нигоранын куурчактай гана келишкен 
бойлоруна, жагымдуу мамилесине, чакан, элпек 
аракеттерине къз ирмемде арбалып, лап этип ъз келини 
Мехринса эсине т\шт\, т\шкъндъ, къё\л\ндъ: «Кана эми, 
келиним Нигорадай болсо!»–деген пикир ът\п, къз\нъ 
дагы жаш келди. 

–Айсулуу Нигораны келин кылып алууну уулу 
Шокасым институтта окуп ж\ргън учурларда къп арзуу 
кылган. Муну эрине да къп айткан. Бирок биринчиден 
Шокасым окууга кириши менен мына ушул ъм\рл\к жары 
Мехринсаны таап алды, кала берсе эри Алгыр: «Ке, кой 
катын, Расулжан миё досум болбосун, чоё адам, уулуёа 
дагы ъз\нъ теё табылып калар» –деп Айсулуунун 
максатынан кайтарган болчу. 

Мына эми, ал жакта келини оюн чыгарып, уулун не 
азап к\ндъргъ салып жатат. Бул жакта болсо бул бечара 
дагы ошол к\нд\н азабын тартып жатат, адамдын ичи 
койнуна кирип кеткен жумшак кулк-м\нъз\ менен эрден 
жалчыбай мына ушул тоолордун, таштардын арасында ал 
да бирдемелер менен ъз\н-ъз\ алаксытып ж\рът. Бул 
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д\йнъдъ боору б\т\н адам жок, дегендери чын окшойт 
ъз\!.. 

Лариса бир табак оокат алып ъздър\н\п чатырына 
чыгып кетти. Шорахим бир аздан соё чоё куржунду 
кътър\п кирди, ортодогу дасторконго бышкан эт, 
каймактуу патир, ж\з\м, алмаларды толтуруп \й\п салды. 
Алар къпкъ чейин аяк-быяктан с\йлъш\п олтурушту. Анан 
Нигора жол ж\р\п чарчап келген Айсулууга жай салып 
берип, эрди–катынды кыжаалат кылбас \ч\н сыртка 
чыкты. 

Кумга ыкшалып к\м\ш паркештей жаркырап турган 
толгон ай как гана бешенеге келген, тъбъдъг\ коргон 
дубалдары дагы, ылдый жактагы ъзън-баардык айлана 
анын с\ттъй тунук шооласына магдырап жаткандай 
туюлат. 

–Баягы гыр-гыр ж\ргън шапата к\чъгън, ъзън боюнда 
дарактар дайрадай шуулдайт, тозуган казандар асманда 
топ-топ тынчсызданган куштардай чарк айланын учат. 

Нигора бул сыйкырдуу кереметке, айдында дагы 
сырдуурак туюлган къкмък коргонго, жарымы кемтик 
бирдей клипа имараттын пештакталарынын ъз\нчъ жанып 
турганына тигилип, узак турду. Негедир эсине атасынын 
айткандары келди: «Бул жерлер ътм\штъ чоё кербен жолу 
болгон кызым, ажеп эмес, бул ыйык жерде ыйык Навойи, 
мырза Улукбек, Бабур мырзалар т\нъп ът\шкън болсо...» 

Нигора ар сапар муну ойлосо б\тк\л денеси 
жымырап, негедир алдында кызыктай кър\н\штър пайда 
болчу. Бул сапар дагы ошондой болду. Анын къз алдына 
капыстан ъзън боюнда ыр жазып отурган ыйык Навойи, 
дагы бир аз туруп тигил къркъм имараттын \ст\нъ чыгып, 
жылдыздарга тигилгенче ой ааламына карт болгон Мырза 
Улукбек келип адаттагыдай ж\ръг\ «тыз» этип, бир 
кызыктай болуп кетти. Ичкериден Шорахим Алгыр чыкты: 

–Ай кызым, биръън\ к\т\п турасыёбы, 
–Жок, ъз\м, –деди Нигора. 
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–Алгыр тамагын оёдоп: –бу деймин... Ысык сууга 
т\шсъ болобу, балам? –деп сурады. 

–Билбедим,–деди Нигора чайналып. –Жазда бир 
амалдашып чатыр тигип, т\ш\шч\. Азыр бул суукта эч 
кандай шарт жок. Кичине мурунураак алып келбептирсиз 
да энемди. 

–Аа. Шу ъз\ёдън ътъър съз жок, балам, иш-иш деп 
ж\р\п: –Алгыр кыжаалат болуп жътълд\. –Бирок сага 
чындыгын эле айтып коеюн кызым. Балаа шылтоо, 
кър\шкън чындык демекчи, энеё \ч\н суу бир шылтоо. 
Чындыгына алсаё энеё ыйык Уккошаны зыярат кылууну 
къё\л\нъ алган экен. Оорулуунун къё\л\ назик, жок дешке 
тилим барбады... 

–Нигора анын кыжаалат чегип жатканын сезип, създ\ 
башка жакка бурду. 

–Энемдин ът\н\ч\н эки кылбай туура кылыпсыз, аба. 
Ъз\ё\з айткандай оорулуунун къё\л\ назик. Бирок.. 
Энемди Ташкентке алып барбасаёыз болбос. Эч 
кечиктирбей бир ооруканага жаткырыш керек, аба. 

–Рахмат, кызым, –деди Алгырдын \н\ калтырап, -а 
балким угушумча, Ташкенттеги ооруканага адам 
жаткырыш оёой эмес деп уктум. 

–Анчалык деле эместир. Канткен менен атам бар го! 
Кааласаёыз, мен атамдарга эртеге эле кат жазып 
жиберем. 

–Ошондой кыл, балам! –деди Алгыр, –ар кандай 
болгондо да шаар шаар да туурадан эле бастырып 
барышыбыз да жакшы болбос. 

–Ошо т\н\ Нигора бир маалга чейин уктай албады. 
Айсулуу эне бир нече мерте тынчсызданып, эмнегедир 
кыйналып, тъшъктън туруп олтурду «ичим к\й\п жатат» 
деп жалдырады. Шорахим аба караёгыда этияттап суу 
берди, бирдемелерди айтып жоошутту. Эрди катындын 
мамилесиндеги балдарга арналган жылуу мээрим менен 
бирге алда кандай тизгинсиз бир дарттын шапатасы бар 
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болчу. Нигора бул кър\н\шкъ капыстан ыктыярсыз к\бъ 
болгондугуна кыжаалат болду, ушул жылы жазда 
институтта болгон бир кър\н\ш себеп, эри менен араны 
ачык кылганы кък\ръг\ндъ от пайда кылды. 

А ж\ръг\ндъ болсо бушайманга окшоп бир нерсе 
ойгонду. 

Аёгемелеш\\гъ себеп кър\н\кт\\ бир орус 
адабиятчысынын макаласы болду. Андан келин-кыздары-
быздын соёку жылдарда чыгармачылык иш менен алек 
болуп \й-б\лъъ жана балдар тарбиясына бир жактуу 
карагандыктары сындалып, аял заты биринчи кезекте \й-
б\лъъ жана балдар \ч\н жаралышкан деген ой ортого 
ташталган болчу. 

Нигора аёгемелеш\\ учурунда кызып кетип жазуу-
чунун, а чынында кър\н\кт\\ болсо дагы ыраса постегин 
каккан, анын ою бир гана аялдар эмес, ал жерге катышкан 
жаш аспирант жигиттерге жагып, трибунадан т\шкъндъ 
ага бир десте г\л беришип тосуп алышкан болчу. 

Нигора колунда ошол г\л дъсте, кубангандан ж\з\ 
г\л-г\л жанып \й\нъ келсе, эри Бекзад тамеки т\т\н\нън 
адам адамды тааныбаган кабинетинин тър\ндъ 
адаттагыдай эле тартылган с\ръттър\нъ тигилип к\л\п 
олтурат! 

Нигора, муну эмне кылышын билбей, астанада 
каккан казыктай туруп калды, соё колундагы г\л дестени 
търдъ магдырап отурган эринин ж\з\нъ урду. Ичкери 
бълмъдъ бир уктап, бир ыйлап олтурган уулу менен кызы 
жетелегенче \й\нън чыгып кетти... Мына, ошол кара окуя 
ж\з бергендигине търт-беш айдан ашты. Нигора муну 
эстеген учурларында, бирдей эки перзентинин «тир\\ 
жетим» болгонун ойлоп, ичинен сыздаса баардык айыпты 
Бекзадка тъёкъп, ъз\н актоого урунчу. Бирок азыр... 
Айсулуу энесинин абалы аны ойготуп жибер\\дън коркуп 
акырын кыёылдаганына алгыр абанын жаш баладай: 
«Сулуужан дагы баштадыбы бул дартисар ооруё, 
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Сулуужан? Бул айыкпас! Сага жабышканча, мага 
жабышпайбы бу дарди бей даба!» -деген къё\л улаганы 
Айсулуу энесинин: «Коюёуз, каяктагы създърд\ 
с\йлъбъё\зч\» –деген ът\н\ч\!.. 

Баштарына оор ж\к т\шкън бул эрди-катындын дарт-
ааламдары, алда кандай чексиз мээримге толо бул ызалу 
шыбыр-шыбырларына кулак салып жаткан Нигоранын 
эсине эринин «ишеним» деген бир айкелчеси т\шт\. Ак 
мырамырдан жасалган бул кичинекей айкелчеде бири ок 
жеп кулап келаткан, экинчиси болсо жан алекетте аны 
асманда кармап калышы аракеттенген эки ак куу жасалган 
болчу. 

Булар дагы кудум ошол кууларга окшош эле. 
Нигоранын таёга маал къз\ илинип кеткен экен–Таё 

атыптыр, чатыр жап-жарык, бирок анда эч ким жок эле. 
–Тыштан дагы аял кишинин катуу-катуу с\йлъгън 

ъктъм \н\, анап Айсулуу эненин алда бирдемелер деп 
азарланган добуш кулакка чалынды. 

Нигора апыл-тапыл кийинип, тышкарыга чыкты. 
Чатыр алдына «Газик» машинасы туруптур. Анын 
жанында жаш кана бир жубан колундагы чырпык менен 
кызгыч керзовой ът\г\н тарс-тарс уруп аяк-быякка басат, 
Шорахим аба башын жерге салып туруптур, ж\з\н оромол 
менен ороп алган Айсулуу эне болсо чъкъ т\ш\п, пык-пык 
ыйлап жатыптыр. 

Нигора жаш жубанды дароо эле тааныды. Шорахим 
абанын келини Мехринса. 

Мехринса капыстан дабдырап келип баш ийип салам 
берди. Соё дагы колундагы чырпык менен ът\г\н чарс-
чурс уруп, басканын токтоткон жок. 

–Менин абалымды да ойлоп кър\ё\здър акыры! -
деди Мехринсанын эриндери титиреп. –Ъз\ё\з партиянын 
м\чъс\ болгонсуз! Кече директорубуз Фатих акелерге 
кърсъткън оюнуёуз жетпегендей, эми авлияма-авлия 
жерлерге сыйынып ж\ръс\з! 
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–Кызым, деди Шорахим, дагы деле башын жерден 
кътърбъй. 

–Кър\п турасыё го, кайныэнеёдин абалын. 
-Абалын кър\п турсам: Врачтарга кърсътпъйс\зб\? 

Авлияда балээ барбы? Жок! -Мехринсанын доошу бир аз 
ъзгър\п, жини кекиртегине ътт\. -Билемин ниетиёиздерди! 
О жок, бу жок, келечегиме бъгът болмокчусуёар! Элдин 
алдында бетимди чиркъъ кылып... жолума бут тосуп 
жатасыёар менин! Жетекчи болушумду каалабайсыёар 
силер! 

Мехринса с\йлъгън съз\н б\тпъгън болчу, жерди 
чукулап олтурган Айсулуу капыстан: 

–Балажаным-ордунан оор козголуп -сенин 
келечегиёе бъгът болгонумча ългън\м жакшы, апаё 
сенден айлансын, кызым! Сенин жолуёа бугкойгон болсом 
мен бакты кара ългън\м артык, айланайын балам! 

Айсулуу алда бирдемелерди шыбырап, ыйык Уккоша 
кабырстанына карап эки мертебе таазим кылды, начар 
абалына к\ч менен кайраттанып « Газикке» карап басты. 

–Алгыр ага карап талпынды: -Сулуужан! 
–Айсулуу машинанын арка эшигин ачып, эрине 

карады: 
–Жардам берип жибериёизчи атасы! 
Айсулуунун катуу аракеттеринде ушундай акыбалда 

бир к\ч, капыстан кан ж\г\ргън ж\з\ндъ ушундай бир к\ч 
бар эле. Алгыр лам дебей, анын колтугунан алып 
машинага чыгарды. Мехринса чамасы ар нерсени к\тсъ 
да кайни энесинен мындай к\т\\с\зд\кт\ к\тпъсъ керек, 
бир тыным дабдырап калды, ж\з\нъ суук кейипти 
жамынып, машинаны карап басты. «Газик» катуу от алып, 
тегиз эмес жерде дик-дик секирип т\шт\ккъ карай жол 
алды. 

Бардыгы жым, Нигорага окшоп чатырларынан 
чыккан Алеша менен Лариса да турган жерлеринде аё-таё 
болушуп туруп калышты. Кандайдыр кичинерип, б\кчъй\п 
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калган Шорахим Алгыр кагынып туруп, сай боюндагы 
аттар тарапка басты. Ъзбек салты боюнча кайната 
келинге катуу с\йлъбъйт. Болбосо... 

Нигор анын артынан ээрчип басты. 
-Аба! 
–Шорахим токтоп, бурулуп карады, карап туруп 

«култ» этип жутунду. Нигора ж\ръг\нъ тикен кадалгандай 
зыркырап, башын ийди: 

–Аба!.. Чай-пай ичип кетиёиз, аба! 
–Рахмат кызым! Аман бол! Алгыр тескери бурулуп, 

жолун улап басты. Анын муруту жараланган куштун 
канатындай капыстан титиреди. 
 
 

/Ч/НЧ/ БАП 
 

Маданият таануунун доктору, профессор Расул 
Нурдинов б\г\н иштен \й\нъ къё\л\ кътър\ёк\ жакшы 
маанайда кайтты. 

Кубанычынын жън\ бар, ушул к\н\ эки абройлуу 
журналда эки чоё макалалары басылып чыккан болчу. 
Алда качан «ълбъстърд\н» катарынан жай алган бир-эки 
наамы улук, супурасы курук «таланттарга» тил тийгизгени 
\ч\н бул макалалар беш-алты айлардан бери тартмага 
салынып, Расул ъз\нчъ къё\лс\з оорлошуп ж\рч\. 
Турмуштун кызыктуу оюнун караёызчы, б\г\н болсо 
жазылган эки макала бир к\ндъ жарык къргън\н 
караёызчы! Ушул себептен институтта жаш шаа-шууга 
т\шкън кептер болду, агай болсо бирге ж\ргън досторунан 
жылуу пикирлерди укту. Чын, куттуктагандардын арасын-
да: «эё жакшы», «жандарына жеткирипсиз», «иши кылып, 
акыры жакшы болсун» деген мааниде ичинен к\йгъндър 
да жок эмес эле. Бирок, бул създър Расул Нурдиновдун 
къё\л\н буза албады. Ап отуз жылдан бери бул касиетт\\ 
ънърдъ бири-биринен кыйын, ыйык, ынжык, даёазаны 
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жакшы къргън адамдар менен иштешип келет, не-не ызы-
чуулуу к\ндърдъ къръ берип, бышып кеткен. Институтка ал 
пахтада ж\ргън уулу Улукбекти кър\п келиш \ч\н атайын 
улоо издеп келген болчу, шакирти Акмал учурап калып, 
эртеге ъз машинасында алып барып, келе турганынын 
анын къё\л\н ого бетер кътъргън болчу. 

Ошентип \й\нъ къё\л\ кътър\ёк\ маанайда кирип 
келген к\т\лбъгъндъй аялы Манзуранын муёайым 
олтурганын кър\п таё калды. 

–Эй, эмне болду, тынччылыкпы? 
Манзурахан жооп бериш ордуна стол четинде 

жаткан катты алып узатты. Кат кызы Ноиградан экен. 
Нигоранын жазышында, алар бир жылга бекер эле 

к\й\п кетип, эми сапардан кайтканы турушканда, коргон 
ичинде бир сырдуу \ёк\ргъ туш келишиптир. Ошол 
себептен аба ырайы жылуу келсе дагы бир ай калып ишти 
улантууга чечим кабыл алышыптыр. 

Каттын акырында къё\лд\ буруучу бир сап бар эле: 
«Ата! Кечээ бул жерге сиз жакшы къргън досуёуз Шорахим 
аба аялы Айсулуу энемди алып келиптир. Энемдин абалы 
ътъ оор. Чамасы киши айтышка тили келбеген жаман 
дартка чалыныптыр. Мен абама ал кишини Ташкентке 
алып барууга маселет берген элем: «Эмесе, атаёа кат 
жазып жънътк\н, бир т\з\г\ръък ооруканага жаткыза 
алышса кабар беришсин, капыстан бастырып барып, 
убара болуп келбейли» деген болчу. Илаанжиси болуп 
калар, а ата?» 

Бул създърд\н алдында дагы мындай жазылган 
болчу: «Ата! Биз тапкан сырдуу \ёк\рд\н башталышы 
ыйык Уккоша кабырына барып такалышы да м\мк\н. Ким 
билсин, балким Афганистандагы Алтын дъбъдън табылган 
улуу Кушон мамлекетинин кыраакы лашкар 
башчыларынын съъктър\ табылган бай бир жерге туш 
келээрбиз създърд\ окуп к\лбъё\з. Ошон \ч\н апам менен 
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капа болбосун. Нары болсо эки жуманын ичинде барып 
калам. 

Ъз\м да балдарымды аябай сагындым». 
–Расул Нурдинов катты окуп чыгып, къпкъ чейин 

андан алыс кете албады. Анын къз алдына Айсулуу келди 
мындан \ч-търт жыл мурун къргън –ж\з\нъ, къздър\н\н 
четтерине коюу т\шкън бырыштар, чачтары агарып калган 
Айсулуу эмес, балким отуз жыл мурда \ч ажыралгыс дос: 
ал, Музаффар Фарман жана Шорахим Алгыр бири -
биринен жашырышып, ичтеринен ашык болуп ж\ргън 
секелек Айсулуу келди. \чъънън Айсулуу Шорахимди 
тандады. Ошондон бери Расул айылга барганда ар 
барган сайын бул аялга суктанчу. Туура, тиричилик-
тиричилик болсо дагы, алар жакын-жакындардай бири-
бири менен жаш келин к\йъъдъй мамиледе болушуп 
с\йлъшкъндъ бирин-бири азилдешип, ж\здър\нън к\лк\ 
ойноп турчу. 

Расул ар сапар айылга барганда Алгыр албетте аны 
кой союп сыйлабастан жънътпъйт, бул конокто ар дайым 
Музаффар Фарманда дагы (ал мезгилдерде Музаффар 
азыркыдай «Чълкурулуш»та эмес, райондо иштеген) аялы 
Сахибахан менен кошуп чакырчу. Ошондо \ч дос 
Алгырдын багынын \ст\нън ъткън бир арык суу боюнда, 
чоё шаатыттын алдындагы чоё сър\дъ оонап жатып, 
жаштык кездерин сагынып-сагынып эстешч\\. Айрыкча 
фронттогу ж\ргън кездерин, Гоби чъл\ менен Хинган 
тоолорунда ъткън к\ндър\н, чеккен азаптарын эстешип, 
къпкъ чейин аёгемелешч\. Ошондо Айсулуу Нигоранын 
жазганындай, азыр оор дартка чалынган мына ушул 
Айсулуу, аларга к\н\-т\н\ кабагым –кашым дебей кызмат 
кылчу. Расул бир мертебе Айсулуунун кабагы салынганын 
кърбъгън, жек кърбъй бул кызмат ага кандайдыр чексиз 
бир кубаныч тартуу кылганы, анын ар-бир кыймылынан, 
ар бир съз\нън байкалып турчу. Ошондой учурларда 
Расул Нурдинов кээде к\йъъс\н\н азилдерине азил менен 
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жооп берип, кээде нан, кээде палоо ташып, ж\г\р\п-
ж\г\р\п кызмат кылган Айсулуунун къз ирмемде къз\нън 
ъткърд\. Турмуштун баардык ачык-чучугуна теё келген бу 
пакиза, беазар, къё\л\ ачык, ал эмес бактылуу экенин 
сезип, досу Шорахимге аваз кылчу. 

–Шордуу Айсулуу! –деди Манзура. –Эми эмне 
кылабыз? Бирарта оорукана менен с\йлъшъб\зб\? 

Расул \ндъбъй башын ийди. 
-Ооба, эртеге пахтага, уулуёа барып келсем, 

б\рс\г\н\ бул иш менен алек боломун. Иши кылып, 
Нигоранын божомолу туура эмес чыкса кана! 

–Нигораёыз дагы... 
–Нигорага эмне болуптур? 
-Эмне болуптур дейт дагын, а! –Манзура ох деди. –

Ъз\н\н турмушун ойлобогону-ойлобогон, жок дегенде 
балдарды ойлобойбу? Бечара балдарым: апабыз качан 
дей беришип самандай саргайып, к\т\п б\т\шт\ го ... Иш, 
иш иш!.. Сиз дагы иш-иш деп, ъм\р\ё\зд\ чыгарма-
чылыкка багыштап эмнеге жеттиёиз. Нигора эмнеге 
жетмек?.. 

Манзура эринин эё назик жерине катуу тийди. Анын 
капысынан ж\ръг\мъ санчак туруп, «лап» этип к\й\п 
кетишине аз калды, аны билип диванга жата калды. 

–Мейли, эми кымбатым, беш алты жыл эмес, беш 
алты к\н деп жатат го? Келип калар эртеё-б\рс\г\н\... 

–Тапканыёызга «мейли, эми»-деди Манзура.-
Ошондо эле «мейли» дебегениёизде кызым шордуу, 
балким мынчалык кор болбос эле. Кандай адамдар сурап 
келишпеди беле! 

Расул ордунда катып кабагы б\ркълд\. 
-Ушул кебиёди эч бир койбодуё да! Дагы кайсыл 

жайларды таптыё? Биръъс\ Музаффардын уулубу? 
–Музаффар акалардын уулу дербиш шакиртиёизден 

эмнеси жаман? Келишкен жигит! Ана айылда совхозго 
директор болуптур! 
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-Кызыбызды ага бергенибизде \й\б\з майга толот 
деп жатасыёбы? 

-Кекетпеё?! 
-Кекеткеним жок! Бирок болору болуп, боегу 

ъчкъндън кийин эски жараны тырмап, ъз\ёд\ дагы, мени 
дагы кыйнап эмне кыласыё, ардагым? Андан къръ бир 
нерсеё барбы жегенге! Эртеё мененки чай бойдон ж\ръм 
дагы эле!.. 

–Манзура бир нерсе деп к\ёк\лдъп бълмъдън чыкты. 
Расул Нурдинов жастыкка съйън\п къз\н жумду... Д\йнъдъ 
эрди катын бирин-бири т\ш\нбъсъ кыйын экен! Жок! 
Манзура жаман аял эмес. Бир учурларда бирге окушкан, 
бири-бирин аябай сынап билип анан баш кошушкан. 
Бирок, кийин... балдар себеп, институтту б\т\ръ албай 
\й\ндъ олтуруп калган, мына ушундай... майда създърд\н 
алоосунда калды. Кана эми анын ишин кадырласа, кана 
эми анын китептерин окуса! Адам баласы ъм\рд\ бир 
ишке арнагандан кийин, эё жакын адамды бул иштин 
кадырына жетсе экен дейт экенсиё, ташпиштерине, 
кубанычтарына шерик, дарттарына эм болушун эёсейт 
экенсиё! Жок мындай болбоду. Ооба, ага Манзура эмес, 
ъз\ айыптуу. Расул анын институтту б\т\ш\нъ жардам 
берип, \йдъ олтуруп калбашына къмъктъш\ш керек болчу. 
Расул муну кылалбады, мына эми азабын ъз\ тартып 
жатат! Чын, ал балдарынан, айрыкча чоё кызы Нигорадан 
миё мертебе ыраазы. Ал атасы менен кудум жакын 
достой жакын, камкор. Акыл-эси дагы жайында. Бир гана 
\й б\лъъл\к маселеде бешенеси жылыбады... ал Расул 
Нурдиновдун эё с\й\кт\\ шакирти, таланттуу с\рътч\ 
жана айкелчи. Бекзад деген жигитке турмушка чыккан. 
Бекзад чындыгында эле чыгармачыл адам, Нигора 
археолог жана маданият тааныткыч, алар башында 
тилдери-тилдерине, дилдери-дилдерине туура келип, \ч-
търт жыл эё ынак жашашты -къптър алардын жашооосуна 
суктанышчу. Бирок кийин.. Бекзад бир-эки чыгарма 
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жаратып оозго алынды, айрым чыгармалары ашыкча эле 
макталып, бекер эле толгон-токой ызы-чуулар себеп 
болду. Чоё ж\к нар тъъгъ оор болгондой бул азгырыктар 
Бекзадка деле оор. 

–Расул мурда билбейт болчу. Кыз-баланын айрыкча 
кош перзенттери менен к\йъс\нън ажырап, атасынын 
\й\нъ кайтып келишинен оор нерсе жок турбайбы. 
Нигорачы... Бул къё\лс\зд\кт\ эсинен чыгарыш \м\т\ндъ, 
экспедицияга кетип калбадыбы. Кыйынчылыктын бардыгы 
апасында калды, шордуу Манзурага кыйын болду. 
Ызаасына чыдай албагандыгынан ачуу \ст\ндъ, ага таана 
кылганы кылган: «Жетим козуну баксаё оозу-мурдуё май 
болоор, жетим баксаё оозу-мурдуё кан болоор». Жетим-
жетим деп, ънърл\\-ънърл\\ деп, ушул жигитти сиз 
тапкансыз. Мына акыры келип, г\лдъй кызымды бактысыз 
кылып кетти жетимиёиз, деп ыйлаганы-ыйлаган... 

–Чын, кийинки мезгилдерде Бекзад чыгармачылыкта 
«Чълкурулуш» тараптарда согуш курмандарынын 
эстелигин тургузуш \ч\н эмгектенип ж\рд\. Бир гана 
бъл\г\ \ч\н \ч-търт жыл иштеп, канча мерте иштеп, канча 
мерте таштап койгон иштерин кайра баштап олтурат. Бул 
чоё чыгармачылык иш, чоё чыгармачылык эрг\\, ушул 
шылтоо болуп туура жолго т\ш\п алса... 

Расул б\т\н жан д\йнъс\ндъ кандайдыр бир 
жагымсыздыкты сезип, къпкъ жатты. Кызык, ал жаш 
кездеринде башы эмгектен чыкпай ж\ргън студенттик 
жылдарында, акыры бир к\н бул эмгектин рахаты дагы 
болоор, жада калса карыган чагымда тынч, бейпилдикте 
жашаармын деп ойлончу. Жок, мына жашы алтымышка 
жакындашып, чачтарына ак т\шсъ дагы ташпиштер 
азаймак турсун кайра к\чтън\п къбъйгъндън-къбъйд\. 
Айрымда ойлоп кърсъ жаштык арзуулары пучук жаёгак 
экен. Мына, бир жолу эки макаласы бир к\ндъ басылып 
чыкканы кубанычтуу к\ндър\ндъ дагы, анын кубанычына 
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шерик боло турган акылманы, жер бир табыбы болсо кана 
эми... 

Расул айрым бир учурларда кемден-кем бир нерсе 
ичкиси келип калуучу. Ал шкафтан ачылган бир шише 
шампан менен эки алма алып, эми рюмкага куймакчы 
болуп турганда, телефон шыёгырады: 

–Кош жигиттер, каерден болосуёар? –деп сурады. 
Капитандын суроосуна биринчи болуп Музаффар жооп 
берди: 

–Ъзбекстандан, жолдош капитан! 
Белобородовдун ж\з\нъ жагымдуу жылуу кубаныч 

аралады, капыстан чалараак ъзбек тилинде: 
–Ъзбекстандан болсоёор. Ташкентти 

къргънс\ёърб\?-деп сурады. 
–Къргън болсоёор. Ташкент деген эмне деген 

маанини берет? Музаффар суроолуу Расулга, Расул 
Шорахимге карады. 

–Ташкент дегени–Ташкънт да, жолдош капитан!-
деди Шорахим камырабай жылмайып. 

Белобородов анын пилоткасын шарт эттирип 
мурдуна чейин т\ш\р\п, жайдары к\л\п: 

–Таё калдым силердей шаардыктардан! Ташкент 
деген эмне экендигин билишпейт дагы ъздър\н ъзбек деп 
эсептешет, Таш дегени –таш туурабы? 

–Ошондой жолдош капитан! 
–Кент деген шаар дегени, туурабы? 
–Туура, жолдош капитан! 
–Демек Ташкент дегени таштан курулган шаар 

дегенди билдирет. Суроолор жокпу? Жок болсо-
кър\шкънчъ урматтуу жердештер. 

Ошол к\н\ Ташкент эмне деген маанини айтып бере 
албаган \ч ажырагыс достор Белобородовдун батальону-
на т\ш\шкън болчу. Мындан жыйырма жыл мурда Расул 
Белобородовду «Чълкурулушта» башкы инженер 
экендигин айтып, алдына ъз\ баштап барган болчу. Кийин, 
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эмне болуп кеткен ал гана эмес \й-б\лъл\к барды-
келдилери да болгон. Мындан бир-эки ай мурда 
Белобородов ж\рък оорулуулар клиникасына т\ш\п, 
операция узакка созулгандан созулуп кетти. 

Азыр Расул ушуну ойлоп, «Ташкент» басма съз\ 
себеп болуп ж\з\нъ ж\г\ргън кубаныч бийлеп, ж\ръг\н 
эрг\\ бийледи. 

–Сизсизби Иван Харитонович? Ассолому алейкум. 
Трубкадан сал кырылдаган оор \н келди: 

–Салам, кымбатым, салам! 
–Кандай, жакшысызбы? Операция... 
–Мага кара, Расул –деди Белебородов, анын съз\н 

бъл\п, –сага айта турган зарыл бир кеп чыгып калды. 
Эртеге бир келип кете аласыёбы? 

–Кандай кеп? Тынччылыкпы, Иван Харитонович? 
Белобородовдун катуу жътългън\ угулду: 

–Кандай экендигин келгенде билесиё! Келе 
аласыёбы, жокпу-ушуну айт мага! Расул уулу эсине т\ш\п 
ойлонду. 

–Эртеге пахтага, уулумду къргън\ кетип жатам. Эгер 
ътъ зарыл болсо... 

–Ътъ зарыл! А майли! Эртеге жолуёдан калба, Бирок 
-б\рс\г\н\ к\тъм\н! 

–Качан барайын? 
–Каалаган убактыёда. Болуптур, аман бол кым-

батым. «кандай кеп болушу м\мк\н? Кызык». Расул 
Нурдинов т\т\лдъгън трубканы кармаганча телъфондун 
жанында къпкъ турду. 

 
 

ТЪРТ/НЧ/ БАП 
 

Расул шакирти Акмалдын машинасында жолго 
чыкканда сааттын жебеси туптуура алтыны кърсъткън 
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болчу. Чоё шаар эми гана ойгонуп, ал жерде бул жерде 
ишине  

Алло, мага агайым Расул Нурдинович керек эле,-
деди кимдир тааныш эмес назик \ндъ. 

–Угуп жатам. 
–Ъз\ё\зб\? Макалаларыёызды окудум. Рахмат сизге 

агай!-ничкен бирден ъзгър\п, ички бир ыза менен титиреп 
кетти. Расул дароо тааныды. –Мардан Закиров! Адатта 
баардыгын тъмън уруп, бакырып-чакырып ж\ргънд\г\ \ч\н 
«Мамак\лд\рък» деген атка конгон, б\г\нк\ макаланын 
«башкы каармандарынын» бири. 

Кызык, Расул «Мамак\лд\рък» десе дегендей отсуз 
жанбаган, ъз\ менен дагы жакындабаган, чыгармачы-
лыгында къп бааланбаган. Бирок, азыр анын добушунан 
кыжаалат болгон Нурдиновдун ж\ръг\ндъ аео сезими 
пайда болду: 

–Телефон чалганыёыз \ч\н рахмат \ка!–деди къё\л\ 
жумшап, –эгер катуурак тийген болсом кечир, агайыны. 

–Ушундай деё, катуу тийген болсом \з\р деёиз? -
трубкадан Мардан Закировдун оор дем алганы угулду. 
Анан анын добушунан ошондогу бакырыктар жана 
илгертен тааныш сындар «Чагылган менен алмашылды». 
Сиз катуурак тийген эмессиз, жолдош профессор, жок, сиз 
чыгармачылык менен иштегендердин \ст\нъ жалаа 
жапкансыз. Ооба, ооба, жалаа жапкансыз! Али къръб\з, 
сиз канчага дейре биздей чыгармачылыкта ж\ргъндърд\ 
акаарат кылып, чыгармачылыгыбызды кемсинте берер 
экенсиз! Къръб\з! 

Расул кък\ръг\н акырын салып, телефондун 
жанындагы креслого «курс» этип олтурду. 

–Мейли агайны, билгениёизди кылыёыз! 
–Кылабыз! Али чыгармачылык кеёештерде къръб\з 

макалаларыёызды! Тийишт\\ жайларга чыгарабыз! 
–Болуптур, башка съз\ё\з жокпу? 
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–Жок! –трубкадан наристенин ыйлаганындай «ый» 
\н угулду. 

–Расул ж\ръг\ндъг\ оору басылганча кыймылдабай 
жайында олтурду, соё адаттагысындай ичинън ъз\нъ 
к\лд\: Неге мынча ж\ръг\ё\з локулдабаса, жолдош 
профессор? Бирден бир тир\\ «классиктин» попузасынан 
мынча калтырак басат, шаа м\й\зд\\лърд\ сындап эмне 
кылат экенсиз, жолдош? Андан къръ бул «ълбъс» 
адабиятчысынын търт к\\ч\с\нъ кошулуп, къктъргъ 
кътър\п мактаёыз эле! Ал дагы тынч, сиз дагы тынч, 
ашыгыёыз алчы болуп ж\рът элеёиз! 

Расул к\л\мс\ръгън бойдон ордунан турду. Бир 
кадак шампанды ичип, ашканага кирди. Бирок столго 
барып эми тамак ич\\гъ олтурганда, дагы телефон 
шыёгырады. Сындаган дагы бир тир\\ классик болуп 
ж\рбъс\н деп, -Расул Нурдинов ж\ръг\ безилдеп, 
катынына карады. 

–Сен алчы мени сурашса жок деп койчу, ардагым? 
–Манзура \н катпай чыгып кетип, саам ътпъй кайтып 

кирди. 
–Барыёыз, сурашып жатат! 
–Сага айттым го мени жок деп кой. –деп! 
–Иван Харитонович сурап жатат: же ал кишиге дагы 

жок дешим керек беле? 
–Бълобородовбу? 
Расул заматта куштай жеёил тартып, ордунан турду. 

Ал алманы карсылдатып чайнап, кабинетке чыкты, 
к\ндъг\дъй эле. Согуш жылдарында болуп ъткън бир 
кызык окуя эсине лап этип т\шт\. 

Жаш жоокер Расул айткан жерге барып т\шкън 
к\нд\н эртеси, аларды кабыл кылып алганы бир топ 
офицерлер келишти. Алардын арасында азыр телефонго 
чакырган мына ушул Белебородов дагы бар болчу. 
Белебородов ал учурларда бою узун куп келишкън, 
кък\ръг\ орден-медалдарга толуп кеткен жаш капитан эле. 
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Ал тик турган жоокърлердин алдынан тап-тап ът\п бара 
жатып, бир саам «\ч бир тууган баатырлардын мурун» 
алдына келип токтоп, жайдары к\л\мс\ръп: шашылып 
жаткан жолоочулар кър\нът. Трамвай жана троллейбус-
тардын бекеттеринде кеч к\зд\н суук абасында \ш\п 
плащ жана фуфайка кийип алган адамдар топ-топ 
болушуп турушат, ошентсе да къчълърдъ адамдардан да 
машиналар къп болчу. Расул Нурдинов биз али шаардын 
ичиндъ экенбиз деп ойлогон эле, жок шаар чек арасынан 
чыгып, чоё тегиз шоссе жолуна да чыгып калышкан болчу. 
Бара жатышкан «Жигули», «Москвич», «Волга» жеёил 
машиналардын тынымы \з\лбъд\. Расул ошондо гана 
т\ш\нд\: б\г\н ишемби, башкалар дагы ага окшоп, 
пахтадагы уул-кыздарын къргън\ кетип жатышпайбы! 

–Ооба канчалык оор, т\йш\г\ андан къп, канчалык 
ызатталып карала турган бул пахта! Аны эгип б\т\п, мээр 
тъг\п парвариш кылып, т\ш\м алганча дыйкан шордуу 
миё жан берип, миё жан алып иштеп, къё\л бурбаса 
болбос? Бир гана дыйканбы?! Ар жылы к\з келди дегенче 
б\т эл бутуна турат. Жашы-кары, ишчи-билимд\\, 
окуучулардан тартып, студенттер баардыгы бир гана 
ташпиши, пахта ташпиши менен байланган. Айрымдар, ал 
тургай, ж\здъгън адамдар бул эмгектин къё\л\ндъ чеккен 
ар т\рд\\ машакаты эмес, пахтанын эмне экенинин къз 
алдына элестете алышпайт! 

Мындан \ч-търт жыл мурда Расул Нурдинов бир топ 
чыгармачыл инсандар менен батыш ълкъдъ маданият 
к\ндър\нъ катышып кайткан болчу. К\ндър суук, кар болсо 
тизеден келет. Ошондо автобустарда бир райондон 
экинчи районго келе жатышканада бул райондордун 
аралыгы болсо, кеминде 100 400 км ге созулчу. Ошол 
тараптын таанымал бир адабиятчысы менен жанаша 
олтуруп калды. Аёгеме арасында табият кыйынчылык-
тары, бул жакта (т\нд\ктъ) иштештин аракеттери жън\ндъ 
учкай съз болду. Расулдун таанышы: 
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–Сонун, сонун силерде сонун да!-деди кандайдыр 
ички бир к\й\т менен –Кышта, жазда силерде к\н ысык, 
бардык жак бак-даракка оронгон, шылдырап аккан 
арыктагы суулар, дарыялар. Мындай жагдайда эмгек 
кылыш ъз\ бир рахаттыр! 

Биз пахта эгебиз, –Расул кызышып, –бул ъс\мд\кт\ 
ъм\р\ё\здъ къргънс\зб\? Анын азабынан кабарыёыз 
барбы? 

–Кандай азап? –деди жанындагысынын къздър\ 
бырпырап. –Биздин жерлердин алдында иштеш чындап 
эле кыйынбы? Коюёузчу ардагым! Мен пахта жън\ндъ 
канчалык чыгармаларды окудум. Кинолорду кърд\м... 
баардык жак кък-мък! Атлас къйнък кийген сулуу кыздар, 
кък-мък созулуп жаткан пахта талааларда пахта теришип 
ж\р\шът. Аз-маздан пахта теришът дагы, бири-бирин 
кубалашып ойношуп, бактарга кирип кетишът. Бактарда 
болсо, ар бири чыныдай –чыныдай, чайнектей-чайнектей 
нактар, алмалар эзилип бышып турат. Бир жакта сап-сары 
алтындай болгон хусайндар, бир жакта коон-дарбыздар. 
Сиз айткан алиги... «Эмгектен эзилип кеткен» кыздар... 
улам нактарды \з\ш\п бири-бирине атып ойношот, дагы 
бир карасаёыз, жъък аралап, кучакка толбос коон-
дарбыздарды союп жешип, къё\лдър\ куунак... Оо, кана 
эми ошол «кыйынчылыктар» бизде болсо! 

Расул пахтакер эмгегин б\т\н чагылдырган 
чыгармалар жоктугун жакшы билет да, бул жън\ндъ къп 
к\й\н\п с\йлъгън учурлары болгон. Бирок, бул эмгекти 
боеп т\зъп, анын кыйынчылыктарын билип туруп, 
къкълът\п мактап бериши анын ачуусу ошондо, чынында 
дилкеш, жънъкъй. Туура, пахтакер эмгегинен эч бир 
кабарсыз белгил\\ адабиятчы менен аёгемълеш\\ 
учурунда билген болчу! 

Расулдун ойлорун Акмалдын: 
–Ой деёизге чъг\п кетпеёиз дагын, агай?-деп к\лгън 

добушу бълд\.–Айланаёызга бир караёыз! Анабыл 
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узактагы бакка бир маани берсеёиз! Кудум эле с\ръткъ 
окшойт! 

Расул шакирти айткан тарапка карады. Карап эле, 
ъз\ дагы къз\н алалбай карап калды. Анчалык алыс эмес 
жерлерде, пахтасы терилип, жылаёач болуп калган 
пахтазардын сол тарабындагы бактар сап-сары, пушту 
ыраё, кызыл жана кырмызы боекторго боелгону ажайып 
бир кър\н\шкъ бъл\нгън ал бак эмес эле, кър\н\кт\\ 
с\рътч\н\н колу менен тартылып, узак убакытка асып 
коюлган эё сонун бир чыгарма! 

Туура, мурдагы бактар эмес, жол боюндагы тал жана 
теректер, жазда эч аеосуз кыркылып калган ъздър\н 
оёдоп, дагы кулач-кулач шактарын ъст\ргън тытзарлар, 
бийик чынарлар баардыгы-баардыгы жибектей назик, ак 
сары, кырмызы т\стъргъ оронгон, бир гана ал жерде, бул 
жерде учурап калган бедезарлардын аёыздары жап-
жашыл, болуп бедезарлар дагы эмнеси менъндир, шейит 
ъткъндърд\ элестет\\ дарактар дагы, кечээги жамгырга 
жуулуп, эмнегедир жашарып жайнап кеткен! Бир гана 
жолдун эки бетиндеги пахтазаркана шыпшыйдаё, алар 
кароосуз калган бактардай болоп калган. 

-Укмуш бир к\з\б\з бар да! -деди Акмал к\рс\н\п. -
Бир гана бул сулуулукту али эч ким тартып беръ алган 
эмес. Кана эми, тетиги ошол бакка келип, жатып алып 
иштесеё! Биз болсок, эч кимге керкесиз мажлистерде, 
майда-ч\йдъ ызы-чуу арасында оролошуп ж\ръб\з! 

Расул мыйыгынан бир к\л\п койду. Ал Акмалды эё 
жакшы кърч\, башкаларга окшобогон бетке айткан тунук 
адамгерчилиги. Мына ушул балдарча эч нерсени 
жашырбаган пейли \ч\н жакшы кърч\. 

Акмал баарынан да агайынын пикирин тандап 
алгандай: 

-Чындыгында дагы аябай эле даёгеселешип кеттик, -
деди. Бул илдетибизден, кенебестигибизден ар кыл эпчил 
«ънърл\\лър»пайдаланышып, ыраса пул таап жатышат, 
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жакында облусту айланып кълдим, агай. Азыр ушундай 
бир нерсе салт болуп калыптыр, эстелик курбаган бир 
дагы колхоз, бир дагы кыштак калбаптыр! согуштан 
кайтпагандарга эстелик орнотуштан ашпаган соопчулук 
болбосо керек? Жок ошентсе да бул ишке миллион-
миллион сом акча чыгымдалууда, ошенткен менен 
адамды ойго сала мындай башыёыздан, допуёузду алып, 
бир аз \нс\з тиктеп тура турган, бир дагы мемериалды 
кърбъд\м агай! Ишенъсизби? 

Расул ък\н\чт\\ ох деди. 
–Эмнеге ишенебейм? Жакында мен дагы эки 

облусту айланып келдим. Ал жакта дагы абал ушундай! 
Калктын акчасы бекерге сапырылып жатат! 

Агайдын съз\ кудум алоолонгон отко керосин 
куйгандай болуп, Акмал беш-беттер кызышып кътти: 

–Ишенесизби, агай, мен къп жайларда бул айкел 
жасаган авторлорун сурадым. Эч ким тааныбайт! 
Ъм\р\мдъ укпаган адамдар! Чындыгында болсо эч ким 
ънъркана менен жакындыгы жок, тырмак ичинде бул 
«Ънърпоздор» шордуу колхоз-совхоздорун акчаларын 
кыйратып, сорушуп жатышат экен! 

«Миллион болсо дагы мейли эле! «Ж\з миллион 
сомдор эч т\б\ жок чачылып жатпайбы! –ыза менен 
ойлонот Расул. -Бул акчалар Мардон Закировко окшогон 
кудай назар салбаган угуту жок «ънърл\\лърд\н» чънтък-
тър\н къпт\р\п. Бекзад шордуунун «арманына» окшоп 
с\ръттър\, чыгармалары тебеленип-тепселип кел\\дъ. 

Расул билч\\: маркум мурдагы биринчи адабиятчы 
жана чыгармачылык инсандардын турмуштагы ъм\рлър\н 
бир гана жакшы тараптарын чагылдырууну талап кылчу, 
ал ъз жетекчилигинде кылынган жана кылынып жаткан 
чоё иштерди, чоё бийик эт\\ч\ белгил\\ чыгармаларды 
кър\\н\ эёсъъч\, дайыма б\т\н республиканы чейрек 
кылым титиреткен бул адамдын ааламдан ъткън\нъ мына 
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саал кам бир жыл болду. Ошентсе да... Искусствонун бул 
жанрында абал ъзгърбъгън, ошонусу ошол бойдон. 

Бъкзаттар болсо куугунтукта, Закировдор урматта..! 
Бекзад «Чълкурулуш» жетекчилеринин буюртмасы 

менен жаратылган бийик монументтин эскизин сызууда \ч 
жыл иштеди, монументтин эскизи жана сызуулары алда 
качан б\ткън, бирок к\йъ баласы атын «Арман» деп 
койгону \ч\нб\, башкабы эч бир эскизи пландан ътпъд\. 
Эё жаманы -анын ъз шакирти Шерзат Камилов жетекчилик 
кылган башкарма адамдары «Арманга» улутчул рухун 
дагы чыгарма деген айып коюшуп, ошондон бери проект-
ный кър\п, аны бекит\\ маселеси токтогон бойдон турат. 

К\йъъ баласы Бекзад болсо, мындан эч бир кабары 
жок, алда качан чълдъ ишин баштап жиберген, ал гана 
эмес, ишти б\тъър алдында турат имиш! 

–Эгер бир ъм\р\н ънъргъ арнаган Расул ъз ишине 
кичине эле т\ш\нсъ... Согуштун эё аесуз к\ндър\ндъ, 
азаптарына багышталган бул чыныгы чыгарманы 
т\ш\нбъст\ккъ алуунун ъз\ надаандык! Агай муну 
ойлонушу менен къз алдына дагы Бекзаддын картинасы 
кълди, ж\ръг\ туз сепкендей ачышып кетти: гигант 
монументтин борборунда жараланган, туурарагы, ок жеп 
жыгылып жаткан жоокер! Жоокердин жанында болсо, аны 
жоктоп, кайгырып турган търт аял турат. Жарадар болгон 
уулуна талпынган эне, буттарын тизесине б\г\п олтурган 
бечара азап чегип келе жаткан эже-сиёдилер... 

Т\шк\н имиш! Оо наадандар, наадандар! Качан чын 
таланттуулар, таланты жок табият белегинен 
ажыратылган бирок, жалганчы, съзгъ эпчил ичи кара 
бакылдардан куткарат экен? 

–Акмал катуу сигнал берип келе жаткан «Волга»га 
да жол берип, Расул Нурдиновко ж\з\н бурду. 

–Сиздин къё\л\ё\зд\ бузуп койбодумбу агай? 
–Жок, эмнеге... 
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–Чынында эле баардык оор ж\кт\ сизге таштап 
коюга \йрън\п калыпбыз,–деди Акмал, –кечеги эки 
макалаёыз, айрыкча тигил «кыйын» Мардон Закировдун 
чыгармасы жън\ндъ жазганыёыз... дал бутага тийиптир! 

Расул ичинен толкундануу менен: 
–Макул болдубу иши кылып? –деп сурады. 
–Макул дагы кеппи? Биринчиден, ушул «чагылган» 

шылтоо, чыгармачылык иш боюнча \н сонун келтирипсиз. 
Кала берсе, халтуршиктин ъз\н гана эмес, анын беймаза 
чыгармаларына канат байлап ж\ргън тиги жълънч\с\ бар 
го... 

–Халим Салимов... 
–Ооба! Биз аны Халин ширин дейбиз. Аны дагы 

кошуп урганыёызга эё чоё сооп иш болуптур, агай! 
Расул Нурдиновдун эсине Закировдун кечээги 

телефон чалганы т\ш\п, башын чайкады. 
«Эй, балам, балам! Сен эмнени билесиё? 

Кър\н\ш\нън адамга окшогон бул Халим шириндерби, же 
анабул «чагылгандар» бей к\нъъ ж\ргън не-не адамдар-
дын тамырын кыркып, чыгармачылыктан къё\лдър\н 
муздашыпады!» 

Расул шакиртинин али жаш экенине ичинен бир 
к\л\п койду. Ал Закиров менен Халим ширин алдында 
Акмалдар бъър\н\н маёдайындагы козудай алсыз экенин 
билишет, бирок ошондой болсо анын съз\нън къё\л\ 
кътър\л\п: 

–Иши кылып, аман болгула, уулум! –деди ойлонуп, -
Менин аркамда сага окшогон \ч-търт шакирттеримден 
калса болду. Башка эч нерсе керек эмес мага. Ошентсе да 
бир нерсъ мени кыйнап келет, балам, ал да болсо досуё 
Бекзаддын тагдыры! 

–Бекзаддын чыгармасын айтпайсызбы? Коюёуз, 
агай, къп ташпиш тарта бербеёиз? Мындай чыгармалар эч 
качан кор болбойт. Бары бир ал ж\зъгъ ашат! 



 
 

70 

–Ъз\ч\? \й б\лъс\ч\? Бул барышта келечеги эмне 
болот? Ортодо кызым, боорум бар... 

Акмал колун рулдан алып, бешенесин тырмады. 
–Ооба, барынан да Нигораханга кыйын болду. Бул 

съз\ё\згъ кошуламын... 
–Айранмын, –деди Расул Нурдинов. –Эмне 

кылышымды да билбеймин. Ушундай колунан келген 
жигит... 

–Мейли, агай, къп к\й\нъ бербеёиз. Турмуш ъз\ бир 
чечимге алып келет, -Философтордой чечим чыгарды. 

Расул Нурдиновдон съз чыкпады. Аны къз\нъ Нигора 
келди. 

–Бирок азыркы Нигора эмес, мындан беш-алты жыл 
мурдагы, али Бекзадка турмушка чыкпаган с\й\кт\\ кызы 
Нигора келди. Кандай гана кыз эле! Кандай кыз! 

Куурчактай назик къё\л\ ачык, кыска кыркылган 
к\ръё чачтары ъз\нъ жарашкан, шок, бирок жеёил эмес, 
жумшак, билимд\\, койчу, табият баардык жагынан 
келиштирип жараткан, бакыт \ч\н адам баласына бакыт 
бер\\ \ч\н д\н\йъгъ келген бир кыз эле! Кандай гана 
жигиттер, не-не жакшы \й б\лъълър жуучулуктар 
келишпеди белъ ага! 

–Уктап калбадыёызбы, агай! –деп к\лд\ Акмал. -
Къз\ё\зд\ ачыёыз, мына талаага да кълдик... 

Расул штабга кирип, окутуучулар жана студенттер 
менен учурашып, кийин уулунун алдына ътмъкч\ болду. 
Бирок Акмал агайына башка сунуш кылды. 

–Биринчи уулуёузду кър\п, къё\л\ё\зд\ 
тынчыттыёыз. Штабга кайтышта кирейли! 

–Бардык жагы пахтазарга орногон бул чеги жок 
чълдъ жаёы совхоздор, жаёы шаарчалар ушунчалык 
къбъй\п кетиптир. Расул Нурдинов канча, жолу уулун 
къргън\ кълген болсо дагы, ар келген сайын адашканы –
адашкан. Чоё жолдон чыгып, бир жакка бурулдуёуз б\тт\, 
миё жол, миё кърсътк\ч пайда болот. Кай жакка караёыз 



 
 

71 

совхоз, бул жакка карасаёыз да совхоз. Анысы аз 
келгенсип эки тамчыдай окшоштугучу! Жакшы дагы 
Акмалдын бардыгы. Ал: 

–Эч права кылбаёыз, ата-бабаларыбыз сурап-сурап 
Меккени да табышкан, биз дагы сурап-сурап таап 
аларбыз, -деп к\лд\, туура сурап-сурашып, акыры 
търт\нч\ курстун студенттери жайлашкан талаастанын да 
таап алышты. 

Шыйпандын алды кырман, буттарында керзовой 
ът\к, баштарында эски-\ск\ калпак-тумак кийип алган бир 
нече жигиттер, бир тоннача пахтаны оодарышып, к\нгъ 
кургатып жатышат. Алардан алысыраак жерде дагы бир-
эки кыз-жигиттер дашказан алдында капуста туурап, 
картошка тазалап отурушат. Кудум Нигорага окшогон 
кичинекей, назик гана бир кыз дат басып, карайып кеткен 
самоварга от жагып жатат. Расул Нурдинов бул назик 
гана, ж\з\ ысык кызды шаарда бир нече жолу уулу 
Улукбек менен къргън, кыз, ар дайым ага туш кългенде 
уялып жерди карап ътч\, же ъз\н тез панага алчу. Бул 
жолу агайды кър\п, чуркап келди. Анын къз\нъ кък боек 
тартылган кыз бала да пахтада ж\рсъ дагы жасангады 
токтото албады! Чоё-чоё къздър\ эмне \ч\нд\р ташпиш 
менен жанып турат, ъз\н дагы эмнъгедир катуу ой баскан. 

–Саламатсызбы! Эё убактысында келдиёиз, кече 
телеграмма жънъткън болчубуз. Алдыёыздарбы? 

–Расулдун ж\ръг\ капысынан «шу» деди. 
–Кандай телеграмма? Тынччылыкпы кызым? 
–Тынчтык... Улукбек ооруп калды. 
–Качан? Каерде? Шыйпаёда жатабы? 
–Жок кичине «Тез жардам» келип, ооруканага 

алып... Расул Нурдиновдун тизелери калтырап кетти. 
–Кайсыл ооруканага?.. Эмне болду ага? 
Кыз жооп берип \лг\рбъд\. Кырманда пахта аётарып 

жаткан жигиттердин бири анын оордуна жооп берди. 
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–Э ташпиш тартпаёыз, шамалдап калган Улукбек, 
кыжаалат боло турган жайы жок! Расул эс-акылын жыйып: 

–Ооруканасы кайсыл жерде экен? –деп сурады. 
–Ушул жерде. Жакын. Келген жолуёуздан эки 

километр аркага кайтып, оёго буруласыз. Аз эле ж\рсъё\з 
жаёы шаар башталат. Оорукана шаардын к\н батыш 
жагында, борбордук майдандын жанында. 

Расул шашкан бойдон машинага карай басты, баягы 
студентка: 

–Улукбектин буюмдарын алып кете аласызбы? –деп 
сурады. –Балким ооруканадан алып кетерсиз аны. 

–Расул этиятап басып кыздын артынан шыйпаёга 
кирди. Чоё, кеё бирок патологу жапыз, ным караёгы 
канага \ч катар эки кабаттуу съър\ жасалган, алардын 
арасынан басып ътт\. Кечээги жамгыр да тамчы ъткън 
окшойт, жатакана зак, канада пайтоо жытын эстет\\ч\ бир 
жыт келип турат. 

–Студент бурчка ът\п, съър\н\н жогорку кабатын-
дагы кърпъ-тъшъктърд\н арасынан чоё гана буюмдар 
салынган баштыкты алды. 

–Мына Улукбек ъз\ жыйыштырбаган эле. Мен 
жыйыштырып, буюм теримдерин жайлап койгон элем. 

–Рахмат, кызым, –деди Расул, бул келишимд\\, 
чакан кыймылдаган кызга мээрими тъг\л\п,–Улукбектин 
жайыбы бул? 

–Ооба. 
–Мен ылдыйда жатамын,–деди кыздын бети анардай 

алоолонуп кызарып, –Биз кыздар, бардыгыбыз тъмъндъ, 
балдар ъйдъдъ жатышат. 

–Расул бир гана ушул биргада, ушул совхоздо эмес, 
башка къп жайларда да абал ушундай экенин жакшы 
билч\. 

Чындыгында б\г\н мына ным караёгы, зак жатакана, 
кыздар, жигиттер аралаш турган бул съър\лър дагы –
къз\нъ эё жаман кър\н\п кетти. 
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–Кызык! Чъл ъздъшт\р\лъ баштагандан бери, ар 
жылы к\здъ миё-миёдеген шаардыктар, айрыкча студент 
жаштар бул жерлерге ашарга келишет. Башкача болушу 
кыйын. Ж\к оор! Бул ж\кт\ дыйкандын желкесине таштап 
коюш дагы адилеттик болбос. Тъъгъ да чек деген мадат 
дегендей, пахтакер дагы жардамга муктаж Бирок ошондой 
экен. Эмне \ч\н жардамчыларга т\з\г\ръък жатак жай 
куруп, шарт-шарайыт жаратып коюш ушунчалык кыйын, 
болбосо? Бул чълд\ калыбына келтирип жаткандардын 
кадыры жокпу? Эгер иштин къз\ табылса, мына ушул 
жаштар ъздър\ эле жаз гы эс алуу мезгилиндъ куруп 
алуулары м\мк\н го! Ъздър\н\н жатчу жайларын! 

–Расул Нурдинов жини кайнап кеткенде бул 
създърд\ \н чыгарып айтты. Акмал «жалт» этип карады. 

–Кайсыл масълени айтып жатасыз, агай! 
–Ооба, ушул,–деди агай кыжаалат чегип. –анабул 

жатакананы кър\п къё\л\м бузулду... Акмал мыйыгында 
к\л\п: 

–Айраёмын, биз окуган мезгилдерде да абал 
ушундай болчу. Мына он жыл ътсъ дагы, дагы эле эски 
мончо, эски тагара! К\здъ баардыгыбыз «маселени 
кътър\ш керек» деп жар салабыз, т\ш\м жыйналып 
б\ткъндън кийин дагы эсибизден чыгып кетет! Же бепарва 
калкпыз да агай!.. 

–Расул капыстан ж\з\нъ кан тээп. 
–Калкка тил тийгизбе! –деп бакырып жиберди Калк 

эмес, сиз менен биз шалаакыбыз! Мына сени алайлы! 
Чыгармачыл инсан биринчи эмнени ойлош керек? Эмгек 
акылынын дартын, кубанычын, бактысын! Сън болсо... бул 
иштерди калкка тъёкъмъкч\ болосуё! 

Акмал бешенесиндеги куюлган търлерин аарчып, 
кызарып к\лд\. 

–Эми ... туурасын айтсам, айрым учурларда катуу 
с\йлъл коесуз да. Бирок тилди майлап жатат деп ойлобоё, 
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биз баардыгыбыз сизди мына ушул кыйналганыёыз \ч\н 
жакшы къръб\з! 

–Расул Нурдинов кабагын б\ркъд\. 
–Кеп менде эмес! Ъм\рдъ кайдигерликтен жаман 

нерсе жок. Кылынышы шарт болгон, бирок кайсы бир 
кенебес жътекчинин айыбы менен кылынбай жаткан 
иштер \ч\н к\ръш\\н\н оордуна, мага калса ааламды суу 
баспайбы, деген мааниде тескери карап алыш... 
бул...бул... кылмыш ко акыры! 

–Кылмыш, кылмыш! –кайталады Акмал бул оор 
аёгемелъш\\гъ чек коюш \ч\н. 

–Мына, жаёы шаарга да кирип келдик,–деди жеёил 
тартып,–Оорукана к\н батыш тарапта, борбордук 
майдандын аркасында деп айтышты эле. Мына ошол 
майдан. 

Расул чългъ къп келген болсо дагы бул шаарды 
алыстан къргън, баягыдай шыйпаёдарда бирде кызын, 
бирдъ уулун кър\п кайтып кете берген. Муну караёызчы, 
бул чъл чълкъм\ндъ ушундай къркъм заманга шайкеш бир 
шаар бутуна туруп кел\\дъ! Къё асфальт жолдун эки 
жагында \ч-търт беш кабаттуу \йлър, айнектен жана 
бетондон курулган почта, кафе, чоё универмаг, дагы 
заманга шайкеш келишкен курулуштар курулууда! 
Майдандын к\н чыгыш жагында болсо жети кабаттуу 
келишкен имарат кеккъ бой созгон!.. Мындан чыкты, кылса 
болот экен го! Демек, кимдир бардык к\чт\ бардык 
м\мк\нч\л\кт\ шаарга бурган, талаадагы эё зарыл 
шыйпаё жана \йлъргъ къё\л бурган эмес!.. 

Оорукананын имаратынын биринчи кабатындагы 
жаштар кафесине окшогон ъст\рмъ алыстан кооз болуп 
кър\нът. Эмкананын алдында кичинекей г\лзарда, 
этектери жер шыпырган узун кара халаттуу \ч-търт аял 
жана эркектер ъздър\н к\нгъ кактап олтурушат, четтеги 
маж\р\м тал алдында, чамасы студенттер болсо керек, 
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бир кыз бир жигит кыт-кыт к\л\п, бири бирине тийишип 
к\л\шът. 

Башкы врачтын кабинети биринчи кабатта, узун, 
алды цемент караёгылашкан коридордун артында экен. 
Тар, анысы аз келгенсип суук, кър\мс\з кабинеттин 
тър\ндъ жаш болсо дагы чачы т\ш\п, тас болуп калган, 
ъз\ дагы ж\дъъ кър\нгън адам олтурат. Нурдинов оозун 
ачып с\йлъгънчъ баш врач съз\н бълд\: 

–Билем агай, уулуёуз \ч\нч\ кабаттагы сегизинчи 
бълмъдъ жатат. Кирип кър\ш\ё\з м\мк\н. 

Расул кабатырлангандыгын араё басып: 
–Ъз\ эмне болгон? –деп сурады. 
Баш врач кал башын кандайдыр кагаздардан 

кътърбъй к\ёк\лдъд\: 
–Билбедим. Кър\ш\ё\згъ уруксат бърдим, чыгып 

къръ бербейсизби андан къръ! Расулдун капыстан жин 
кайнап: 

–Ие, баш врач боло туруп, ооруканада жаткан 
оорулуунун абалын билбейсизби али? –деп кайрылды. 

Баш врачтын кал башы шалгамдай кызарып кетти, 
бирок агайдын жашы с\рд\\ кър\н\ш\нън айбыкты 
чагымда: 

–Сиз дагы т\ш\н\ё, агай, деди акырын –ж\здън 
ашык оорулууга баар жогу търт киши карап жатабыз. Эки 
врач, эки медсестра. Бардыгы талаада, пахтада агай!.. 

Расул \н катпай каанадан чыкты. Ал къп к\ндърдън 
бери шыпыргы кърбъгън, бардык жердъ сигарът 
калдыктары чачылган узун коридор менен басып баратты: 
«Бир аз ъз\ёд\ бас, Расул! –деп койду ичинде. –Азыр 
ушундай учур ъз\! Бардыгына кыйын. Бардыгы къё\лс\з. 
Сенин эркелигиёди кътъргън акмак жок бул жерде!». 

/ч\нч\ кабаттын жълънг\ч\ндъ \ст\лър\нъ узун жол-
жол халат кийип алган бир эки оорулуулар сигарет чъгип 
турушат, алардын бири Улукбек менен бирге жатат экен, 
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сигаретин жерге таштап, шипаги мънен басып ъч\р\п, 
ичкериге ъз\ баштап кирди. 

–Улукбек кичине болсо дагы търт керебет коюлгап 
търт бурч кананын оё жагында, терезе жанындагы 
керебетте жатат. Мойну калыё чачык менен оролгон, 
устара тийбеген сакалы кирпи чечендин т\птър\ндъй 
тикирейген, оорусу катуу болсо керек, къздър\ кызарып, 
ж\з\ кыйналып турат. 

Расулдун ж\ръг\ ачышып, керебеттин чекесине 
олтурду. 

–Эй, ушундай да болобу! Арыстандай жигит 
шамалдап жатса? Эмне болду азизим? 

Улукбък эмнедир деп к\ёк\лдъд\, бирок анын съз\н 
т\ш\н\ш кыйын эле. Расул колун уулунун бешенесине 
койду, чочуп кетти. Улукбектин бешенеси чоктой ысык. 
Чамасы темпуратурасы кырктан кем эмес! 

–Ысытмаё кътър\л\п кеткен го! Кай жердъ мындай 
шамалдап калдыё, балам? Улукбек да бир нерсе деп 
к\д\рънд\, «с\йлъй албаймын» деген мааниде чачык 
менен оролгон тамагын кърсът\п. Съзгъ агайды баштап 
келген орулуу аралашты: 

–Уулуёуздун эки жагындагы ангинасы катуу ооруган, 
назаримда ъпкъс\ да шамалдаган. Мен фельдшермин. 
Абалы оор. М\мк\нч\л\г\ё\з болсо алып кетиёиз! Кър\п 
турасыз го бул жердеги шартты. Жънъкъй эле печка да 
жок. Музкана! 

–Кимден сураймын? –деди Расул ордунан 
козголбой. 

–Кимден болот эле? –деди фельдшер –Башкы 
врачтан сурасаёыз керек да! Же деканатка барасызбы?    

Башкы врач бая жазып жаткан кагаздарын жазып 
болуп, папкасына салып жаткан экен, Расулду карай 
багыт алды. Анын създър\н акырына чейин укпай эле 
шарт кести. 

–Жок, уулуёузга уруксат бере албаймын. 
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–Эмнеге? 
Эмне \ч\н дейсизби, биздин эч кандай студенттерге 

тиешебиз жок. 
–Т\ш\нбъд\м съз\ё\згъ, –деди Расул, ж\ръг\ндъ 

кош д\к\лдъг\н араё басып. Оору... темпуратурасы 
кырктан ашып куурулуп жатса! Ооруканаёыз... оорукана 
эмес эле музкана болсо! 

Баш врач дагы кал башын шалгамдай кызартып, 
\н\н кътърд\. 

–Музканабы, башкабы, –баарыбыз ушул! Сиз, 
чамасы чоё адамга окшойсуз, бирок... 

–Мен профессормун! деди Расул Нурдинов, анан 
ъз\нъ кыжынды: «Эми бир жетпегени наам алганыёды 
айтыш керек беле!» 

–Профессор болсоёуз... абалды менден жакшыраак 
т\ш\н\ё\з керек. 

Ъз кызматыёызды абалга оодарбаныз! Оорукана-
ёыздын музкана болушуна абалдын эмне таасири бар? 
Же сиз \ч\н бейтаптар печка куруп беришсинби? Към\р 
таап келишсинби? 

Баш врач таз башына таяк жегендей шалк этип ъз\н 
столго таштады: 

–Мейли, агай, –деди аянычтуу, солгун \ндъ. –Эмне 
десеёиз дей бъриёиз, бирок уулуёузга жооп бере 
албаймын! 

Институт врачтарынан т\з\лгън комиссияга 
кайрылып кър\ё\з! 

–Кай жерде ошол комиссия? 
Шаардык саламаттык сактоо бъл\м\ндъ. Майдандан 

кесип ът\п баратып оё колго буруласыз. 
Расулдун къз\нъ эч нерсе кър\нбъй бълмъдън чыкты. 

Акмал кай жаккадыр кеткен окшойт, «Жигулиси» дагы ъз\ 
дагы жок. Нурдинов майданды кесип ът\п, оё колго 
бурулду. Чындыгында, башкы врач айткандай бъл\м 
ушундай гана бурчта экен. Оорукана контордон къръ 
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универмагка окшоп кете турган чоё айванча да эч ким жок. 
Бир гана тъбъс\нъ «бухгалтерия» деп жазылып коюлган 
бълмъдън башка бълмълър боп-бош, тышкары эшик 
\ст\ндъ кък боек менен кыёыр –кыйшык жазылган 
чакырык асылып турат: « Бардыгы пахтада!» деген. 

Баш врач айткан комиссия эки жаш жубандан турат 
экен. Алардын бири агай кирип съз баштаганча эле 
нъгедир бълмъдън чыгып кетти, экинчиси кара къз айнек 
тагып, ак халат кийип алган, кър\н\ш\нън катуу кол экени 
кър\н\п турат! Нурдиновдун арызын угушу го укту, бирок 
аялдарга жат намыстана турган мамиледе: 

–Биз уулуёузга уруксат бере албайбыз, –деди. –
Нурдинов тик туруп кеп баштаган элъ, дагы капысынан 
ж\ръг\ мыкчып, кирген жайдагы кичинерээк стулга 
олтуруп калды. 

–Болуптур, ал жактан баш врач уруксат бере албаса, 
бул жакта сиз... а чыныда сиз мага кекетип жооп 
бериштен мурда, къз\ё\з менен оорулууну кър\п келиёиз. 

Жубан къз айнегин жарк эткизип, карамыш болуп: -
Мунун эч кандай мааниси жок!.. «Бул.. бул эмне болуп 
жатат ъз\? Расмиятчылык да эби менен да!» 

–Эмнеге мааниси болбос экен? Же оорулу адам... 
Расул Нурдиновдун оюнда «ългъндън кийин жооп 
бересиёерби?» деген капысынан жаман пикир келди, 
ъз\нън ъз\ сестенип чочуп кетти. –Оорулууга кандай 
абалда уруксат берилет? Деги уруксат бере турган бир 
ишкана барбы ъз\? 

–Бар! Министирликтин алдында т\з\лгън эксперт 
комиссиясы бар. Уруксат берсе бир гана ошолор бере 
алат? 

«Министирлик алдында эксперт комиссия? Капырай, 
Бул аял эмне деп жатат ъз\?» 

–Койчу эми ушул \ч\н Ташкенткъ барышым керък 
болсо? 
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–Жок, шарт эмес, –деди жубан. –Комиссия коёшу 
райондун борборунда жайгашкан. Бул жерден нары барса 
жыйырма километр келет. Бирок, ал негедир чайналды. 

-Кош? 
–Бир гана... бул жерден уулуёуздун ооругандыгы 

туурасында справка алып кетиёиз. Болбосом бекер эле 
убара болосуз. 

–Бериёиз болбосом ошол справканы ... 
–Жок, справканы биз эмес, шаардык оорукананын 

башкы врачы бериши керек? Расул Нурдинов эмнегедир 
капысынан жаш баладай таарынычы келип, бълмъдън 
араё чыгып кетти. Кай жакка барышты, эмне кылышты 
билбей эшик алдында къпкъ турду. Башы тазга кайта 
жалынып барышка ж\ръг\ даа бербеди, айрым учурларда 
уулун бул абалдан, бул суук ооруканага калтырып 
кетиштин ъз\ акылга сыйбас иш эле! 

Жок Расул жаш бала эмес. Ал пахта иши ътъ эле оор 
экенин, айрыкча к\здъ терим мезгилиндъ, жаш-карынын 
бардыгынын къкъй\нъ тийгенин жакшы билч\. Айрыкча 
мынчалыкка барыш!.. Темпуратурасы кыркка чыгып, 
к\й\п-жанып жаткан оорулуу адамга бир жумага \й\нъ 
жооп бербеши!.. Эмне болуп жатат ъз\? «Баардык 
жаралган жакшы нерселер, адамдар \ч\н, адамдын 
бакты-таалайы \ч\н» деген акыныбыз кайда калды. Пахта 
адам \ч\нб\, же адам пахта \ч\нб\? Шаардан келген 
жардамчылардын акыбалы болсо бул, кышын-жайын 
талаадан чыкпай ж\ргън тигил шордуу пахтакерлердин 
алы эмне болуп жатат? 

Расул оюнда кимдир-биръъ менен с\йлъш\п-
с\йлъш\п бая къё\л\н бурган жети кабаттуу келишкен 
имараттын алды жагына барып калганын да байкабай 
калган экен, кър\нъъ жерине «Чълкурулушу» деп 
жазылган чоё жалтырак мрамор тактага къз\ т\ш\п, 
токтоп калды. Имарат алдындагы г\лзардын айланасында 
\ч-търт ак-кара, къкмък, « Волгалар» катарлашып турат. 
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«Жигулиге» окшогон башка машиналардын эсеби жок эле. 
«Эй, «Чъл курулушунун» мекемеси го бул! Музаффар бар 
бекен идарасында?». Нурдинов кък асманга бой керген 
бул бийик имаратка, анан дагы анын айнектен капталган 
эшиктеринен кирип-чыгып турган адамдарга къё\л бъл\п, 
дагы деле экиленип турду, анан, жанынан ът\п, 
имараттын мрамырлардан тъшългън тепкичтерине кадам 
басты... 

 
 

БЕШИНЧИ БАП 
 

Кудум ушул к\н\, кудум ушул сааттарда Расулдун 
балалык кездеги досу, япон согушунда бирге болгон, азыр 
болсо «Чълкурулуш» деген бул гигант мекеменин УРС-ин 
башкарып жаткан жакын досу Музаффар Фарманов 
търт\нч\ кабаттагы ъз\н\н кабинътинде чогулуш ъткър\п 
жаткан болчу. Б\г\н ал кандайдыр кътър\ёк\ маанайда 
эле. Ушул събъптън чогулушта чогулушка окшобос, 
бълмъдъ кайра -кайра к\р-к\р эткен к\лк\ жаёырып турду. 

Адатта башкарма башчысынын кополдугу жана чорт 
кесерлигине \йрън\п калган адамдар б\г\н айраё-таё. 
Ошентсе да мунун айраё боло турган жайы жок, 
тескерисинче, Музаффар Фармановдун къё\л\ ачык 
болгонуна себептер къп эле. 

Мына бир нече жыл Музаффар Фарманов алыс 
т\нд\ктъ жайгашкан ирик бир токой чарбасы менен жакшы 
байланыш т\з\п, андан кесилген жыгач жана такта алды. 
Фарманов токой чарбачылыгына вагон-вагон коон-дарбыз 
менен камсыз кылып турду, ал жактан болсо вагон-вагон 
жыгач келет. Мындан эки жума мурун токой ънър 
чарбадан к\т\лбъгън телеграмма келди. Фармановдун 
къё\л\нъ тынчтык бербей, ага уйку бербеген бул 
телъграммада ушундай жазылган създър бар эле: 
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«Матвей ооруканага жатып калды. Абалы оор. 
Тезинен карындаш уруктары келсин». Телеграмма токой 
чарбасында иштеген ишеничт\\ адамдан келген болчу, 
аны мындайча мааниде т\ш\нсък болмок: «Жиберген 
ък\л\ё\з Маткаримов колго т\шт\. Абал коркунучтуу. 
Колдон келген бардык к\ч-аракетиёизди кър\ё\з!». 

Чын, Маткаримовго ишенсе болот. Ал тегирменге 
салса б\т\н чыккандардын бири. Мындан бир ай мурун 
Маткаримов токой чарбачылыгына бир вагон коон-дарбыз 
алып кеткен, къп ътпъй бир канча вагон биринчи сорттогу 
тактай жана жыгач жиберген эле. Жыйынтыктап айтканда, 
ал оёойлук менен жан бере тургандардан эмес. Ал эми 
телеграмма берген адам да анча мынчага увайма сала 
турган коркоктордон эмес эле. Ошон \ч\н Фарманов, бир 
аз экилънип турган, телеграмманы кожоюнга –
«Чълкурулуш» башчысына кърсътт\. Анын болсо куту 
учуп: «Соода менин ишим эмес, ъз\ё бышырган боткону 
ъз\ё жей бер!» деп бакырып берди. 

Баардык оор ж\к дагы ъз\нъ т\шт\. Досторун-
тааныштарын ишке салып облустун элдик контроль 
комитетинен бир адам тапты (Кудайга миё ирет ш\г\р, 
токой чарбасындагы иш дагы эле милицияга ътъ элек 
болчу, азырынча ошол тараптын элдик контролунун 
колунда эле!). Кыскасы, адамдар «Тунке» деп лакап 
койгон мына ошол адам менен тил табышты. Тунке дагы 
жънъкъйлърдън эмъс экен. Т\нд\ккъ барып келишке 
ыраазылык бериштен мурда анча-мынча шарт койду. 
Фарманов бир гана алганынын к\н\ндъ гана Тункенин 
шарттарына ыраазы болду. Узак жана купуя кеёеш\\дън 
кийин алар ушундай чечимге келишти. Кандай болгон да 
ар канча акча кетпесин, ишти басты-басты кылыш. Эгер 
анын чарасы табылбаса, Маткаримовду жок кылыш, 
б\т\р\ш, оозунан бир съз чыкпаш керек! Эгер Маткаримов 
бул шартка кънсъ, Фарманов анын жанын г\лдътмък, эгер 
кънбъсъ (кантсе да иш буга чейин барбас!) бир жолду 
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таап, чыккынчыны жок кылыш, ачыгы ъл\мгъ жънът\ш!.. 
Ошентсе да кайрыят, иш бул даражага жетпеди. Мындан 
\ч-търт к\н мурун алыс т\нд\ктън телеграмма келди. 
Анда: «Матвей али ооруканада, кайрыят бери карады, 
ташпиштенбеёиздер», деп жазылган эле. Кечээ кечкурун 
болсо, оозу кулагында Тункенин ъз\ кирип келди. 

Маалым болгондой, Маткаримовду азырынча 
бошотуп жиберишиптир, бирок айрым докменттерди 
аныкташ \ч\н шылтоолоп, алардын колундагы эё назик 
жана коркунучтуу «Дълону» алып келишке жетишиптир... 

–Чынын айтканда, Музаффар «Тунке» десе-
дегендей бул жънъкъй, кем съз адамдын ага иши т\ш\нън 
мурда назарына албай, ошондойсуёбу, Тунке, ал эмес 
жетекчилерине дагы азали милдет кылган эмес. Ооба, 
мына бир жыл узактан кандайдыр жаман бир шамалдын 
шапатасы келе баштады, добул башталбай туруп эле, не-
не адамдар анын шапатасына учуп кетишти. Ушул 
себептен дагы Фарманов кечээги анын папкасындагы 
документтерди кър\п кубанычы койнуна батпады, Тункени 
бекем кучактап, биринчи чотур ж\з\нън чолп-чолп ъб\п 
алды, кийин эё назик меймандар \ч\н курулган, тыштан 
караганда кър\мс\з болгон ичинде болсо мрамыр 
сауналарына чейин тъп келишкен мейманканага чакырды. 

–Ушул жерде, биринчи тосттон кийин «Саунага», 
«Саунадан» кийин муздак хаузга шуёгуп чыгып, астына 
жумшак кытай килемдери салынган тынч, таза бълмъдъ 
пивокорлук кылып олтурушканда, Тунке Фармановго 
къё\л\ндъг\ эё назик бир арзуусун айтты. Маалым 
болгондой, бул кем съз, кър\мс\з, чотур адам ичинен 
бышкандардан экен. Ал къптън бери облустан борборго, 
Республикалык элдик контролдун комитетине ът\ш \ч\н 
аракеттенип ж\ргън\н, Тункенин ал жерде да достору, 
тааныштары бар экънин айтты. Алар ишти алда качан эле 
бышырышкан бирок бир адам, ал да болсо комитет 
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райисинин ъз\ Белобородовдун макулдугун алуу гана 
калган экен баары б\ткън небак эле. 

Таё калыштуусу: Тунке ал эмес согуш жылдары 
Фарманов Белебородов батальонунда кызмат кылганы-
нан да кабары бар экън. Ал бир нерсени билбейт болчу. 

Фармановдун ъз\ дагы акыркы к\ндърдъ мындан 
жыйырма жыл мурда «Чълкурулушта» иштеп кеткен 
куралдаш комбатына жакындашыш жолдорун б\т\н 
аракъти менен издеп жаткандыгын билбес эле. 

Туура, Фарманов Белобородовду чын эле жакшы 
тааныйт, себеби тагдырдын буйругу менен акыйкат согуш 
жылдары Иван Харитоновичтин батальонунда кызмат 
кылган, Иван Харитонович дагы Хоби чъл\ жана Хинган 
тоолорунда от кечкен \ч ажырагыс баатырларды Расул, 
Музаффар, ал гана эмес окууга бара албай айылда 
калган Шорахим Алгырды дагы бат-бат эстеп турат. 
Белобородовдун ъз\ дагы, ошол мезгилдерде полкто 
врачтык кылган анын аялы Евдокия Федоровна дагы 
аларды кърсъ «Ъл\п калышчу». Чын, мындан къп жыл 
мурун Белобородов «Чълкурулуштун» башчысы менен 
келише албай, чълд\ таштап кеткен, эки от арасында 
калган Музаффар Фарманов болсо, «биринчи» жетекчи 
тарапты алышка мажбур болду. Ошондон бери аралары 
мурдагыдай эмес бирок! Тунке, чамасы мындан кабарсыз, 
Музаффардын ъз\ дагы бул «сууктукту» бут\н к\ч-аракети 
менен жок кылууга аракеттенип жатканын билген жок. 

Б\тт\. Жыйынтыктан жыйынтык мындай болду: эгер 
ал кулум деп Тунке борборго ътсъ, Фармановду эч бир 
эсинен чыгарбай турган болду. 

Фарманов, чынында бул маселеде колунан бир иш 
келбестигине акылы жетип турса да Тункеге жардам 
бер\\гъ убада берди, соё мурдалары бул т\р\ суук 
сълъкъткъ белек-бечкек кылууну ойлоп койбогон адам, 
зыяпаттан кийин анын \ст\нъ бейкасам тон жаап, коондой 
тарам-тарам таз башына жаёы чуст топу кийгизди... алар 
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дагы ъб\ш\п кайырлашты. Бирок Тунке кетип ъз\ жалгыз 
калганда, къё\л\нъ дагы кандайдыр тополоё т\ш\п, дил 
дагы чъкт\, капыстан мурдагыдан к\чт\\ каердендир 
шапата башталып, ачык терезеден кирип келди, анын 
ж\ръг\н да муздатып жиберди... 

Жок, бул капыстан эмес, бу шапата былтыр, кудум 
ушул мезгилдерде, чоё кожоюн ааламдан ътър ътпъстън 
башталган эле... 

–Буудай ыраёынан келген нооча, къё\л\ ачык бул 
адам «Чълкурулушка» къп келген, бул созулган чълд\н 
\лкън пахта мекенине айлангандыгына астейдил аракет 
кылып ушул себептен бул жерде эмне иш кылынбасын, 
бардыгын колдоп кубаттаган, Эми болсо... Музаффар 
Фарманов Алыс Т\нд\ктън токой чарбасы менен 
байланыш т\з\п, жыгач алган болсо... ъз\ \ч\н кылдыбы 
бул ишти? Жок, ч\чбараны кам санаптыр алар! Ът\п кетет 
бул шапата, албетте ът\п кетет... Ътпъскъ чарасы да жок. 

Музафар Фарманов ж\ръг\н чулгап алган бул 
уваймалуу туйгудан кутулуш \ч\н \м\т\ндъ ой 
толкундарын башка жакка бурууга, жаштык жылдарын, 
досторун эстъъгъ аракет кылып кърд\. Таё калыштуу: 
анын Расулду кърбъгънд\г\нъ канча жыл болду? Кантсе 
да, \ч-търт жылдан ашып кетти го! Илгерилери аралары 
жакын эле, алыс-алыс болсо дагы барды келди болуп 
туруучу. Жолугушкандарда, айрыкча айылда, \ч\нч\ 
фронтчу досу Шорахим Алгырдын \й\ндъ кър\шкъндъ, 
согуш жылдарын эстешип, таёга чейин аёгеме курушуп, 
бирок канчага дъйре сырдашпасын, сыр т\й\н\ б\тпъс 
эле. 

Чындыгында, армиядан кайтып, институтка окууга 
кирген мезгилдеринде кантсе да бири соода, экинчиси 
чыгармачылык ънър\н тандаган болушса да Музаффар 
менен Расулдан ынак адам жок эле. Ар жылы жазында 
каникулга чыгып, кыштакка келген мезгилдеринде \ч дос 
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дайыма бирге болушуп, к\ндър\ б\тър алдында Шорахим 
Алгырдын \й\ндъ болушчу. 

Ал мезгилдерде Шорахим ошондо к\чкъ толгон, бир 
гана талаа иштери эмес, ъз\н\н багын дагы г\лдъй 
жашылдандырып койгон болчу. Чоё, келишкен бактын 
\ст\нън бир арык суу шаркырап агып ътч\, суу \ст\ндъ 
\лкън шаатыт алдында чоё съър\с\ болчу, алар ушул 
жерде оонап жатып, с\йлъшкъндър\ с\йлъшкън. 

Алгырдын жылдызы ысык гана, шок, узун бойлуу 
аялы Айсулуу аларга жан-дилинен кызмат кылчу, бойдок 
студенттердин айткан азилдерине азилдешип жооп берип, 
айрым учурларда «мат» кылып ошондо Алгыр 
кайлыгынын съзмърд\г\нъ, тапкычтыгына ыраазы боло 
как-как каткырып к\лгън\-к\лгън. Кийин... кийин институтту 
бирдей б\ткър\шт\. Расул окумуштуу болуш ниетинде 
аспирантурада калды, кыштакка кайткан Музаффар болсо 
бат эле совхозго баш бухгалтер болду. Ошентсе да бир 
жыл ът\п-ътпъй аны райондук соода мекемеге башчы 
кылып кътър\шт\, андан областка алышты. Облустан бул 
жерге жиберишти бул гигант ишкананын жумуш менен 
камсыздоо бъл\м\н ишенип ага тапшырышты. 

Досу Расул мындан беш-алты жыл мурда тез-тез, 
студенттерге жетекчи болуп пахтага чыккан мезгилдерде, 
Музаффарды жоктоп келип турчу. Кийин... Музаффардын 
уулу Фатах Расулдун кызы Нигорага къё\л койду. Нигора 
болсо макулдугун бербеди, УРС башчысы болгондон бери 
бир дагы жайдан тескери жооп албаган Музаффар, 
досунан къё\л\ муздап калган. Анын \ст\нъ досу Расул да 
ъз\ т\ш\нбъгън, ал эмес акылы жетпеген нерселерге да 
мурдун тыга турган адат чыгарды. Айрыкча, студенттерди 
пахтага алып чыккан мезгилдерде «аны кылбапсын, муну 
б\т\рбъпс\ё» деп, сыртынан иш б\т\ргъндъй, тырнак 
астынан кир издеп же сасып с\йлъгън адат чыгарды. 
Акыры Музаффар андан ъз\н алып кача турган болду... 
кишинин кыжырын келтире турган анын бир кылыгы бар 



 
 

86 

болчу, турмуштан биротоло ажырап калган Расул бул 
чындыктарды ушундай кызышып, кудум Америка ачып 
жаткандай бийик \н менен айтып, Музаффар бул 
жетишкендиктерди билбегендей аны какшыктап съгът, 
акыл \йрътът. 

Жок, Музаффар Гоби чълдър\ндъ алардын 
жардамына муктаж болсо болгондур, бирок кийинчерээк 
ъз\н эмнелерге шыктуу экенин кърсътт\. Кеп жасалма 
к\чтъ эмес, рухий коломтодо, акыл-эст\\л\ктъ, 
иштемчилдикте экенин далилдей алды! Арзуу кылган 
бардык тилектеринъ жетти! Жаштык учурларында анын 
жолуна тоскоол болуп, с\йгън кызы Айсулууну «илип» 
кеткен атаандашы... анабул Шорахим болсо...акыры эмне 
болду? Ъз\ кара эмгектен чыга албаганы аз келгенсип, 
шордуу Айсулууну да айылдын алдыёкы кызы Айсулууну 
да эмне кылды? Чачын т\ш\рд\ колу късъ, чор кылды 
шордууну! Чор! Музаффар болсо институтту б\т\р\п, 
бирде эски жетекчилеринин \ст\нън жъёиш арзуусу менен 
жашаса, бирде Айсулууну «к\йд\р\ш» \м\т\ менен 
жашады! Ошо максатта ал Айсулуудан он барабар 
келишкен кызга, азыркы катыны Сахибага \йлънд\. 
Айсулуу айылдын алдыёкы кызы болсо, Сахиба 
мъдинституттун алдыёкы сулуусу болчу. Музаффар аны 
менмин деген жигиттер арасынан кудум кък бър\дъ не-не 
аттар арасынан улакты алып чыккан чабендестей алып 
чыкты. Ошентсе да таё калыштуусу ошондон бери канча 
жыл ътт\. Сахибадан эки перзент кърд\. Неберъл\\ да 
болду. Бирок адам баласы кызык экен: айрым-айрымда 
ошо боз балалык мезгилинде азгырган Айсулууну эстесе... 
дагы деле къё\л\ бир кызыктай болуп кетет, дилин жаман 
туйгулар кемире баштайт. 

Токто-токто алмустактан калган бул баш оорутма-
ларды эстъъгъ балээ барбы азыр! Башка ташпиш куруп 
калганбы ? 
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Музаффардын жакшы бир адаты бар: ал кечиндеси 
(айрыкча кийинки учурларда) ар кыл ойлордон кыжалат 
басып къё\л\ чъг\п турса да, эртелеп ордунан секирип 
туруп, ъз\н «Саунага» таштайт, соё жарым саат дене 
тарбия кылат, ъз\н энеден тулган наристедей сезет. 
Ошондо бардык ташпиш жан тополоёдор къз\нъ 
чиркейдей да болуп къз\нъ кър\нбой калат. Б\г\н эртелеп 
да ушундай кылды, чогулушка... кечиндеси душмандын 
ташын талкан кылган генералдай башын бийик кътър\п 
кирип келди. 

Фарманов чогулушту нарыдан-бери жыйынтыктап, 
эми кетмекчи болуп турганда, жардамчысы коёгуроо 
кылды: Ташкенттен Расул Нурдинов деген профессор аны 
жоктоп келип тъмъндъ к\т\п тургандыгын билдирди. Аны 
издеп келип тъмъндъ к\т\п тургандыгын укканда 
Музаффар Фармановдун ж\ръг\нъ негедир чок тийгендей 
«жаз», этип киришине уруксат берди. 

 
(2) 

 
Тез ж\рър лифт куштай жеёил гана учуп, Расулду 

бир саамда търт\нч\ кабатка алып чыкты. Фармановдун 
кабинети бурчтун эё акырынан орун алган экен. Расул 
кырмызы килем тъшългън бопбош коридордон ж\р\п, 
«Кабылдама» деп жазылган эки канаттуу сып-сыйда 
саргыч эшикке барып, бир саам эмне \ч\нд\р токтоду. 

Ал курбусу Музаффарды акыркы жолу качан къргън 
эле? Ооба уулу Фатих Нигоранын аиланасында 
айланчыктап ж\ргън мезгилдеринде Музаффар ъз\ 
Расулду жоктоп барган болчу. Създ\н туурасын айтканда, 
жуучу болбосо дагы жуучу эсебинде Нигораны сурап 
барган эле. Ошондо Музаффар къз\нъ илгерки Музаффар 
эмес, башка бир бейтааныш болуп кър\нгън. Музаффарда 
ъз турмушу, жасап жаткан иштери, бардык-бардык 
нерселерге жетишкен адамдарга сейрек учуроочу бир 
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кубаныч, менсин\\, ишеничт\\л\к пайда болгон эле. 
Чамасы, бул д\йнъдъ анын колунан келбеген бир иш, ал 
чече албаган эч бир проблема жок болчу! А Расулдун 
\й\ндъ дагы колун коюп курук барган эмес, бир д\н\йъ 
белек-бечкек менен барган болчу. Бир с\йлъсъ он к\л\п, 
жаштык к\ндър\н, айрыкча япон согушунун башталыш 
жылдарындагы окуяларды, досу Шорахим Алгырдын 
калаты кылыктарын эстеп, ъз\ дагы жыргаган, Расулду 
дагы жыргатып к\лд\ргън. Бирок айла канча барган иши 
ордунан чыкпай, къё\лс\з кайтты. Мына эми Расул ъз\ 
анын алдына келип олтурат. Эмнеге келди? Андан 
жардам сурамакчыбы? Же... 

Нурдинов али бир пикирге келишке да \лг\ръ 
албады. Эшикте аппак мамык бармактары кош-кош алтын 
\з\ктър менен оронгон келишкен жаш келин кър\нд\. 

–Профессор Расул Нурдинович сиз болосузбу! 
Саламатсызбы, мархамат, Музаффар Фарманович к\т\п 
жатат! 

Расул сонун жагымдуу назик атыр жыты уруп турган 
эч бир «Чълкурулуш» эмес, таланттуу театрда иштей 
турган, актрисадай кийинген жаш жубандын жанынан 
ът\п, оор, жалтырак эшикти ачты. 

–Музаффар мамыктай жумшак жибек килемдер 
тъшългън, дубалдары жаёгак жыгач менен капталган, кош 
канаттуу терезелерден турган, б\т\н созулуп жаткан 
чълдъй болгон чоё кабинеттин тър\ндъ, селектор жана 
эсеби жок телефондор келишкен столдор артында, \ст\нъ 
килемче ташталган айланма креслодо олтурат. Расул 
астанадан атташы менен ордунан туруп, кулачын жайып 
алдынан утурлады. 

–Э, ааламда барсыёбы, Расул? Кайсыл шамал 
учурду? Сени дагы къръ турган к\н бар экен го досум? 

Музаффар жаштыгында орто бойлуу, азып ж\ргън 
жигит эле, эми карын салып, моюндары жооноргондонбу, 
жашы бир канчага барып калгандай кър\н\п, иши кылып, 
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семирип кетпесе дагы толуп калган, эки бети анардай 
кыпкызыл (кан басымы кътър\лгън болсо керек деп 
ойлоду Расул) салабаттуу бир адамга айланыптыр. 
\ст\ндъ жол-жолдуу кък сызыгы бар кымбат баалуу чет 
элдин костюму, анча-мынча чачында ак бар, бирок калыё 
чачтары сып-сылык таралган Фарманов ъм\р\ чълдъ, 
чълд\н мээ кайнаткан ысык аптаптарында жашаган чарба 
жетекчиси эмес, чоё универмагдын, же ръсторандын 
директоруна окшоп, ъз\ дагы търт-беш жыл мурда 
къргъндън да жаш, къё\л\ куунак кър\шт\, кагаздар менен 
телефондорго толгон столдун \ст\ндъг\ т\ймъчън\ басты. 
Бълмън\ дагы назик атыр жытына толтуруп, баягы 
актрисага окшогон жаш жубан кирди. 

–Кък чай, токсон бештен болсун. А, айтмакчы катуу 
иш болбосо телефонду улабаёыз, алдыма эч кимди коюп 
жибербеёиз! –Фарманов ушундай деп, кып-кызыл, топ-
томолок, жапа чекпеген ж\з\н досуна бурду. –Канткен 
менен да бир гарипти эстеп, куп сооп иш кылыпсын да 
агайны! Бу деймин, адеп иш-иш дей берип, 
адамгерчиликтен да чыгып кеттик го! Бир къё\л ачат 
экенбиз да эми! Же Алгырдын алдына барып келебизби?-
капыстан сурады ал. –Хинган тоолору, Гоби чълдър\н 
эстеп, бир жарпты жазып дидарлашат элек. Эмне дейсиё? 
Расулдун ж\ръг\ бир апкарып: 

-Мейли, эгер убактыё болсо! –деди. –Бирок мен бир 
сураныч менен келдим. 

-Кандай сураныч? Угушумча, сенин институтуёда 
иштеп жаткан агайлар бизде... Кайсы бир совхоздо пахта 
терип жаткан экен! Же бардык генийлериёе уруксат берип 
жиберейинби? Бир ооз съз\ё досум! 

–Генийлерди коюп тур! Ашарга келген уулум Улукбек 
бейтап болуп ооруканаёарга т\ш\п калыптыр. Эртеден 
бери уруксат ала албай сар-санаадамын. 

–Кайсы оорукана? 
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–Шаардык оорукана. Бирок оорукана деп болбойт 
анык музкана!.. 

–Хм-м... абалы оорбу? 
-Оор болбосо келет белем? Ысытмасы кырктан 

ашып жатат! 
Музаффар тез аракет менен телефондорунун 

бирине колун созуп, катуу \ндъ: 
–Мага шаардык оорукананын баш врачын улап 

бериёиз! –деп буйруду. –Бул ким? Башкы врач? Бул мен, 
Фармановмун. Мага караёыз, жолдош баш врач, эмнеге 
ооруканаёыз суук? Эмне? Към\р жокпу? Балким към\рд\ 
дагы ъз\б\з алып барып, кочегардык кылып олтурарбыз 
ооруканаёызда! Эмне-эмне? Колуёуздан келсе иштеёиз, 
болбосом... бошотуп коюёуз ордуёузду! Аткарат имиш! 
Дагы бир кеп бар!–Музафсрар аппак колу менен 
трубканын оозун бекитип Расулга бурулду. 

-Уулдун ысымы? 
-Улукбек, Улукбек Нурдинов! 
-Ооруканаёызда Улукбек Нурдинов деген студент 

жатат. Тез \й\нъ жооп берип жибериёиз! Эмне? 
Комиссия? Ысытмасы кырктан ашып к\й\п жаткан адамга 
дагы кандай комиссия керек? Адамдын кадыры барбы, же 
адам баласы чиркейби силер \ч\н? –Фарманов дагы 
трубканы колу менен бекитип шыбырады: –Машинаёар 
барбы? Же... 

–Бар, бар. «Жигули» -48-50 ТН. Короосунда турат! 
–Корооёордо 48-50 номерл\\ «Жигули» к\т\п турат. 

Тез олтургузуп жънът\п жибериёиз! Эй, шашпаёыз 
айдоочуга айтып коюёуз. Бейтаптын атасы ушул жерде 
калат! Ооба, «Чълкурулушта» калат! Барыёыз, айткан 
ишти аткарыёыз, былжырабай! Ушул б\г\н към\р таап, 
ушул б\г\н ысытыёыз оорукананы! Жетекчи дагы ушундай 
болобу? Же иштеёиз, же бошотуп коюёуз ордуёузду!–
Фарманов трубканы «шак» этип, жайына коюп, ордуна 
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турду, къё\л\ бузулгандай т\рдъ кабинетин бир айланып 
чыкты. 

–Мына кадрлардын абалы, болсо бул агайны! Към\р 
менен дагы УРСтин башчысы иштеш керек! 

Расул башкы врачтын абалын къз алдына келтирди, 
кудум атайлап чагымчылап ж\ргън адамдай ъз\н 
ыёгайсыз сезип: 

–Мени эмне кыласыё алып калып, –деди–же 
уулумдун ордуна пахта тердиресиёби? 

Аз-маз шашылып кеткен Музаффар анын 
каршысына келип токтоп, къз\н кысып к\л\мс\ръп: 

–Эмнеге тердиртпейт экенбиз? –Керек болсо -
тересиё! Профессор болсоё –ъз\ёъ! Кечээ облустун 
жетекчилери катышкан чогулушта дагы эл\\ миё тонна 
пахта тапшырабыз деп, кошумча план алганбыз! –
Фарманов бирден т\здън\п терезе алдына барды, 
къг\лт\р шайы терезе пардаларын жулкуп ачып, созулган 
чългъ тигилди. 

Чар тарабы канат жазып бири –бирине туташып 
кеткен \нс\з чъл бул жерден, търт\нч\ кабаттан бирде 
коёгур –кызгыл алоону, бирде жалында к\й\п к\л болгон 
дарак зарды элестет: Баардык жак куруп-кужурап калган 
пахта зар, алыстан кър\нгън жайларда к\к\рт кутусуна 
окшогон шыйпаёдар, \йлър, коргондор, талзарлар къзгъ 
урунат. Алыста коргон менен оролгон пахта заводунун 
кырмандары кък асманга тирешип турат, сып-сыйда 
ш\д\гърдъ ърмълъп ж\ргън адамдар кумурсканы къз 
алдына тартат. 

–Талааларында эч нерсе жок го! Кандай кылып эл\\ 
миё тонна кошумча мажбурият алдыёар? 

Фарманов къг\штънгън терезе парданы шарт жаап, 
агайнысына тигилип карады, анын къз карашынан 
кандайдыр бир айтыла турган ташпиш алааматы 
к\т\лбъгъндъй шок жана каисар бир с\ръттъ менен 
алмашты. 
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–«Чълкурулуш» убада бербедиби –демек, аткары-
лат! Мына сени иштетебиз! Эзип иштетебиз! Кър\пс\ё го, 
ж\г\б\зд\н бир жагын кътър\п турасыё!–Музаффар 
ушундай деп дагы как–как каткырып к\л\п, дароо кабагын 
б\ркъп: –Туурасын айтсам, абал оор, агайны. Башчыбыз 
Москвада. Билбедим, эмнеге чакырышканын? (муну бир 
гана сага айтып жатам). Калгандары болсо... бири-
биринен карап! Баягы.. бир тонна към\р таба албай 
олтурган башкы врачтан да жалкоо! Мына! Ъз\ё кър\п 
турасыё –иштин жарымы менин мойнумда! Болбосом мен 
ким –УРСтин башчысымын, болгону! –Фарманов тереё 
\шк\р\п, бир саам ойлонуп, капыстан чекеси бырышып: 
Ке, кой ушул ташпиштерди! -деди баятан бери бул 
създърд\ ъз\ эмес, Расул баштагандай. –Адашып ж\р\п 
бир келип калыпсыё! Шылтооёдо мен дагы бир ойноп 
калайын! Туурасын айтсам... Менин дагы кекиртегиме 
келди бул тополоёдор! -Фарманов ушул създър\н айтып, 
жибек килемдерди мышыктай добушсуз кадамдап барып 
телъфонду колуна алды: –Менмин! Тезинен аэродромго 
телефон чалыёыз. Бир самолет даярдап коюшсун! Азыр 
борбордон келген мейман менен барабыз. Чълд\ 
айланабыз! 

Фарманов трубканы коюп, дагы столдун т\ймъчъс\н 
басты, соё тышкы эшикте катчы жубан кър\нгънчъ, колун 
аркасына кылганча столду тегерегин бир айланып чыкты. 
Ушул учурда ал ътъ стратегиялык мааниге ээ чоё 
проблеманы чечип жаткан кол башчыга окшоп, бардык 
катуу аракеттери улуу лашкер башчыны эстетип, бир гана 
\ст\ндъ генералдык форма жетишпей турду. 

Эшиктен жаш катчысы кър\н\ш\ менен токтоп: 
–Сиз азыр аэродромго жънъё\з! –деп буйрук берди.–

Вертолеттордун биръъс\н алып, «Шаркыратмага» учуп, 
вертолетту \ч\нч\ зонага кайтарып жибер. Биз чълд\ 
айланып, « Бейишке» ътъб\з, кийин, –кийин колун кътър\п 
саатына карап алды да -анан, саат бештерде 
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«Шаркыратмага» чыгабыз. Ошого чейин бардык нерсени 
тактап, к\т\п олтурасыё. Суроо жокпу? 

–Жок, Музаффар Фарманович! 
–Жок болсо, сага уруксат! –Фарманов ушундай деп 

Жаёгак жыгачтан жасалган сылык шкафты ачып, \ст\нъ 
пагончо тагылган к\лраё плашты кийип, Расулга бурулду. 

–Кеттик досум! Таанымал адабиятчысын чълдъ 
эмнелер болуп жатат, досуё Музаффар эмне \ч\н бирде 
съг\ш, бирде макталып ж\рът, –билип кой, досум! 

Расул уулун шылтоо кылып, дагы кет\\гъ кечирим 
кылууга ниеттенди, Музаффар: 

–Э, сен дагы кызык экенсиё!–деди къё\л\ катып, -
Шефтин бул чълдъ съз\ эки болбойт! Уулун ушул учурда 
машинада энеси ъппъгън медсестранын тизесине башын 
коюп, ширин т\штър кър\п бара жатат дейбер! Кана 
жылдык досум! 

Нурдинов жакын досу туурасында къп уккан, бирок 
мурда уккандары бир, азыркысы бир болду. Туура, анын 
кеп създър\, катуу аракеттери жънъкъй бир УРСтин 
башчысы эмес, «Чълкурулуштун» жетекчисин элестетип 
турду. 

Шаар чекесиндеги кичинекей аэродромдо аларды 
учкучтар жана аэродром чоёдору к\т\п турушкан экен, 
барышканда эле самолетко башташты. Почта ташууга 
ыёгайлаштырылган бул кичинекей самолеттун эки 
жанында темир ускуналары алынып, ордуна келишкен 
кайыштуу креслолор коюлган, ортодо кичинекей столчо да 
бар эле. 

Фарманов биринчи катарга олтуруп, айнек жанынан 
Расулга жай кърсът\п, буйрук к\т\п олтурган учкучка 
бурулун: 

–Аба жакшы! М\мк\н болсо 150-200 метрден бийик 
учпагын! Бул киши чоё окумуштуу, эл тааныган 
профессор... «Чълкурулуштун» иштерин кър\п чыкмакчы. 

–Куп болот, кожоюн! 
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Самолет майданчадан бир саам гана д\к\р-д\к\р 
секирип барып, куштай жеёил болуп кътър\л\п, учуп 
кетти. Учуучу «кожоюндун» буйругун так орундатып, нары 
барса эки ж\з метрден бийик кътър\лбъд\: талаалар, 
\йлър, шыйпаёдар созулуп жаткан чълд\ ал жактан бул 
жакка кесип ъткън поток арыктар жана жолдор–к\з болсо 
дагы суусу толо каналдар алаканга салгандай кър\н\п 
турат. Талаалар, пахтазар сып-сыйдаё болсо дагы 
талаада адам къп, гозолордо илинип калган бир тал 
пахтаны, косекти, пахта терген машиналардын тъккън 
жерлериндеги калган пахталарды терип ж\ргън жаш-
жалаёдар самолетко кол булгалашып, бир нерселерди 
айтышып бакырышып калышууда. Ар жайлардагы 
шыйпаёдардагы кар топтомуна окшогон кырмандар къзгъ 
урунат. Бир гана чоё коргон менен курчалган 
заводдордогу кылынган жана эми кылынып жаткан иштер 
б\т\н кълъм\ менен айырмаланып турат. Заводдордо 
жыйылган тоо-тоо пахта \ймълър\ ушундай даражада 
бийик эле, самолет аларга жакындашканда ъз\нън-ъз\ 
жогору кътър\л\\гъ мажбур болуп жатты. 

Чын, Расул самолет айнегинен алаканга салгандай 
кър\н\п турган бул чълд\ биринчи жолу кър\п жаткан 
жери жок. Балалык кездеринен баштап, б\г\нк\ к\ндър\нъ 
чейин къргън болсо болгондур. Студенттик мезгилдеринде 
беш жыл ар бир к\здъ бул жерлерде пахта терген, 
эл\\нч\ жылдардын аягында, алтымышынчы жылдардын 
башында болсо, камыш кепелерде, шартты жок, тар, 
дандырдай ысык вагонеткаларда жашап, башталган 
совхоздордун имараттарынын пайдубалына кыш койгон, 
андан кийин дагы институтта калып иштегенде да, 
келбеген жылы жок, оюнда, ж\рбъгън жолу, кърбъгън 
шаарчаасы жок эле. Бирок, адам баласына берилген 
касиеттердин бири ушул болсо керек, киши ъм\рдъг\ 
ъзгър\штъргъ тез \йрън\п, аларды къё\л\нъ албай коюшу 
да табыйгый. Эмнеси болсо да Расул эми ойлоп кърсъ, 
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бир учурларда куш учса канаты, ат басса к\йъ турган бул 
жазырама чълдъ кылынган иштер боюнча билгендери 
чынында аз жана \ст\ртън экен! 

Чындыгында чеги кър\нбъгън бул къз жетпеген 
ааламды шахмат тактасындай эгинзарларга айландырып, 
сууга толгон каналдар, асфальт жолдор, кичине-кичине 
шаарчалар, миё кыл бекеттер жана пахта заводдорун 
куруш \ч\н канча к\ч, канча ар–намыс, акыл эмгек керек! 
Совхоз \ч\н, айрымда эки-\ч совхоз \ч\н бир гана 
курулган шаарчалардын ъз\ канча болду? Самолет бул 
шаарчаларга жетип жакындашканда Музаффардын ж\з\ 
жаркып кетип, ъз\ бул шаарчаларды кургандай ички бир 
эрг\\, толкундануу менен с\йлъп берип жатты. Эмне \ч\н 
толкунданбасын? Эмне \ч\н сыймыктанбасын? 
«Чълкурулуштун» башчысы болбосо да мээ кайнаткан 
ысык аптапта бул шордуу да ъм\р\н\н жарымын ъткърд\ 
го, акыры? Ынсап да керек го! Бир кана мына бул 
кылыгы? Б\т\н бир самолетту ишке салып, учуп 
ж\ргъндър\, бардык жакта бир кыл эгин эккендери!.. Расул 
бул жън\ндъ, айрыкча чълдъ алмаштырып эг\\ 
эрежелерине эч бир этибар болбогондугу чоё 
окумуштуулардын к\й\п-бышып с\йлъгън създър\ эсине 
т\ш\п къё\л\ дагы таш болду. 

Музаффар ордунан туруп, учкучтардын жанына 
кирип кетип, жарым сааттан кийин ал жерден жайдары 
чыкты. 

–Кандайсыё, эч нерсе сезбедиёби? Расул желкесин 
кътър\п: 

–Жок! 
–Азыр самолетту жарым саат ъз\м башкардым. 

Демекчиминки, УРСден айдашса учкуч болуп иштей 
берем. 

–Жарым саат ъткъндън кийин самолет Музаффар 
айткан «\ч\нч\ зонага» барып конду. 
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Фарманов самолеттон т\ш\п, Расулду катар турган 
машиналардын биръънъ чакырды:    

–Азыр бир жайга барабыз,–деп к\лд\. Атын «Бейиш 
багы» деп койгонбуз! 

Чыгармачыл инсан катары бааёды бересиё: атын 
таап коюптурбузбу, жокпу, айрыкча айттырып билгим 
келет, ат койгондугубузду? 

«Бейиш багы» деп аталган бул жай чоё анарзар 
менен бий алма багь экен. Бактын ортосунан ъткън чоё 
канал, чекеси кулпурган чынар менен оролгон кичинекей 
суу кълчъс\ курулган, кълчъ \ст\ндъ келишкен эки 
кабаттуу чайкана –кафе курулуп б\ткън. 

Шыптары, эшик–терезелери, ал эмес дубалдарына 
чейин назик оймочулук менен жасалган бул кеё, 
жасалгалуу чайканада, эки жаш гана официанткалардан 
башка эч ким кър\нбъд\. Ортодогу стрлдо бардык нерсе 
бар, стол эки мейманга гана арналып коюлгандыгынан 
дарек берип турат. 

–Музаффар плащы менен шляпасын чечип, жаш 
гана официантканын колуна карматып, Расулга бурулуп, 
аптапта жибектей тапталган алтын т\ст\\ бий алмаларды 
тиктеп: 

–Кандай? «Бейиш багы» дегенге арзыйбы? 
–Жаман эмес! 
–Жаман эмес имиш!-каткырып к\лд\ Музаффар,-

Мына бул замзамдан кичине-кичине алып, артынан колуё 
айлансын, мына бул жаннаттай мъмълърдън алалык, 
ошондо айтасыё арзыган-арзыбаганын! Кана, алыёыз. 
Убакыт зык досум. Азыр вертолет келет. Ага олтуруп 
«Шаркыратмага» чыгабыз! «Шаркыратманы» уккандыр-
сыё акыры? 

–Ооба атагы кулагыма чалынгандай болгон! 
Фарманов чоё бакалдарга къб\кт\р\п пиводон куюп 
жатып, мыйыгында к\лд\. 
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–Т\ш\нд\-м-т\ш\нд\м. Къръ албастар чыгарыш 
«Чълкурулуштун» жетекчилери тоодо ъздър\ \ч\н эле эс 
ала турган жай курушкан дейт! Таптымбы? Мейли эмне 
дешсе дей беришсин. Таш дагы мъмъл\\ даракка деп 
атылат экен, досум!–капыстан Фарманов жылмайып, 
к\л\п терезе алдында ак кагазга оролгон папкага окшош 
бир нерсени алып келип, Расулга берди. 

–Мына арзыбаган бир белек досум!–деди Музаффар 
кандайдыр табышмактуу к\л\п. 

Нурдинов шаша калып, колун алып качты. Жок, жо-
ок, белек-бечкектин кереги жок, досум! 

–Э, алтын эмес, алабер, кийин кубанасыё! –дагы 
каткырып к\лд\ Музаффар. 

–Жок, раст айтам! 
–Ачып кърсъё мурда, мындай! –деди Музаффар 

жини келип. 
–Пара деп ойлоп жатасыё балким? Параны ъз\м 

кимден алышты билбеймин, сага беремби? 
Расул каалап-каалабай кагазды ачты. Анын ичинде 

жибек боосу бар жагымдуу кък папкага жалтырак ариптер 
менен «Жаьфар Жавланов» анын алдында дагы чоёураак 
ариптерде « Чъл б\рк\ттър\» деп жазылганы кър\нд\. 
Расул ошол турушунда толкунданып: 

Сен жън\ндъ жазылганбы? –деп сурады. 
–Мен жън\ндъ эмес б\т\н «Чълкурулуш» жън\ндъ. 

Ушул чълд\ абад кылып жаткан б\рк\т десе б\рк\ттъй 
ажайып инсандар жън\ндъ! –жазылган деди Фарманов -
Ошентсем да бирок жалгандай жънъкъй болуп олтурбайм: 
Чыгарманын бир бъл\г\ мына ушул жаман досуёа да 
арналат! 

Расул капыстан к\л\п жиберди: 
–Тарыхка кирдим дегин? Фармановдун бат эле ъё\ 

ъч\п: 
–Биринчиден мындай окуп кър, кийин с\йлъйс\ё! -

деди эмне \ч\нд\р \н\ бийик чыгып.  
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–Силер, окумуштуу жана маданияткерлер эч бир 
назарыёарга илбедиёер -илбедиёер биз бъчараларды! 
Силер болсо... кымбат иштерди жараткан 
маданияткерлер! Биз болсок ълсък атыбыз топуракка 
сиёип кетет. Силер болсо т\бъл\ктъ тарыхта каласыёар!... 

Нурдинов съз\н азилдешкънге бурууга аракеттенди: 
–Тескерисинче биз эмес, мына сен кирипсин го 

тарыхка! 
–Китепке сенин да атыё кирген!-деди Фарманов. 

Гоби чъл\. Хинган тоолорундагы ж\р\ш жън\ндъ съз 
болгондо сени дагы мактаган, Иван Харитонович менен 
Шорахим Алгырды дагы кошкон! Чал кандай кър\ш\п 
турасыёарбы? -кайрадан сурады ал. -Угушумча 
ооруканага т\ш\п калган имиш! 

–Ооба, къп болду, ооруканада. Согуштан азап 
чеккендери кыйнап жатат чамасы. Эртеге-б\рс\г\ндън 
учурашабыз. Айта турган съз\ё барбы? 

–Съз мындай, –деди Музаффар санаага баткандай. 
Салам айтып койсоё, бизден. Ушул! 

Мындан бир жума мурун ал назик бир адамдан эски 
комбатына назик белек жиберген болчу, бирок чал анын 
белегин жакшы кабыл кылдыбы, жокпу белгисиз? -Мына 
ушуну билбей ичинде к\й\п ж\рът. Азыр ушуну ойлоп, 
дагы кън\л\ гаш болуп, шашып тышкарыга жънъд\: 

-Кана кеттик, досум! 
Вертолет «Бейиш багынын» артында, бая самолет 

конгон такыр жайда к\т\п туруптур. 
Вертолеттун ичи дагы самолеттукундай катуу темир 

орундуктардын ордуна жумшак креслолор орнотулган эле. 
Фарманов Расулду жанына ъткър\п, ъз\ жолдогу 
кър\н\штърд\ къздън кечирип баратты. Дагы деле учу жок 
асфальт жолдор, к\з болсо дагы сууга толуп-ташкан 
каналдар, лотоктор кичинекей-кичинекей шаарчалар, тоо-
тоо болгон кырмандар, пахта ташыган машиналар, 
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прицептер, шыйпаёдар, талаазарлар анан дагы сыпсыйда 
болгон пахтазарда чимелидей кыбырап ж\ргън адамдар... 

«Чындыгында чоё иштер болуп жаткан экен бул 
жерде!.. бул иштердин аягына чыгарыш \ч\н, ага 
берилген чыныгы чъл б\рк\т\ болуш кърек. Музаффарды 
шылдыёдабасам да болот!» 

Нурдинов ойго чъм\л\п кетип, ылдыйдагы 
кър\н\штърд\н ъзгъргън\н да байкабай калды. Ал бир 
гана эч нерсеси жок чеги жок чълд\ к\лраё кырлар 
бийлеп, кыр-адырлар болсо, арчазар тоолор менен 
алмашканда гана ъз\нъ келди. 

–Ал туулуп-ъскън жайлар, сууга мол, къп дарактуу, 
къкмък кыштак каердедир ушул тоолор, ушул кырлардын 
кучагында. Ал жерде пахта, совхоз къб\нэсе багбанчылык 
менен эмгектенет, пахтаны болсо ушул чълд\н кайсы бир 
жерлерине эгишет. 

–Расул терезеден тъменгъ тигилип олтурганда 
дилин кызыктай бир эрг\\ бийлеп алды. Назарында, канча 
жолу ъз кыштагын анык къргъндъй ал гана эмес, чоё сай 
боюндагы Шорахим Алгыр менен ъз\н\н бактарында 
тапкандай болду. 

Тигине-тигине, ал балалык кездеринде уйларын 
багып, бекинбечек жана жаёгак ойноп ж\ргън ошол сай, 
дагы башка допуларына суу куйуп ичкен булак, булак 
артындагы эртели кеч чъм\л\п ойногон с\й\кт\\ 
туугандары! 

Расулдун назарында, кыштакка келбегендигине бир 
кылым болгондой, бирок эч нерсе ъзгърбъгъндъй, ошол 
бак ошол сай, чоё айылдын ортосундагы к\мбъз, мечит-
бардыгы-бардыгы жайында, бир гана \йлър жаёы, 
тамдардын \ст\лър\ тунуке, ак имараттардын салынган-
дары къэбъй\п калыптыр, болгону ошол. 

Тигил, бийик кар этегинде Алгырлардын чарбагынын 
\ст\ндъ, белгил\\ «Кароол дъбъдъ» эски кабырстан. 
Ошол кабырстанада търт жыл мурда ааламдан ъткън 
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апасынын кабыры бар. Расул эми ойлоп караса, ошондон 
бери бир дагы апасынын кабырына зыярт кылып, 
перзенттик бурчун аткарбаптыр!... 

Капыстан Расулдун къз алдына кудум кызы 
Нигорадай арык кана азгын, бирок кичинекей болсо дагы 
келишимд\\ дене т\з\л\ш\, киртейген къздър\ дайым 
кандайдыр сырдуу мээрим менен к\й\п турган кемпир 
келди. Маркум атасынан айрылышкандан соё бири-
биринен беш жаш кичинекей перзенттери менен кан-
какшап калганда канча жашта болду экен апасы нары 
барса отуз сегиз отуз тогуз жашта болгондур! Ошол жаш 
башы менен жъжъдъй болгон беш перзентти бир ъз\ 
багып чоёойтту кемпир! Канткен менен тунгуч уулу 
Расулдан чоёу согушта курман болгондо да сынбады! 
Расул канча жалынып-жалбарбасын «Мен кетсем, 
маркумдун чырагын ким к\йг\з\п олтурат» деп, шаарга 
къч\п барбады. Тескерисинче, анын балдарын Нигора 
менен Улукбекти упчулап багып, чоёойтуп берди. Расул 
болбосо мына кемпирдин ааламдан ъткън\нъ търт 
жылдан ът\пт\р, анын кабырына т\з\г\ръък да 
карабады!.. 

Эстеп жатып Расулдун ою Айсулууга ътт\, кыялдары 
аётар-тъётър болуп кетти. Ким билсин, ушул тапта шордуу 
Айсулуу менен бир м\нъз досу Алгыр къздър\ почточунун 
жолунда болуп жатса керек? Ал болсо... бул оолукма досу 
менен вертолетто учуп къё\л ачып ж\рът! 

Ошол саам Музаффар кудум Расулдун кыялында 
эмнелер болуп жаткандыгын билгендей, ага ийилип, 
кулагына бакырды: 

–Вертолетту токтотуп, Алгырды алып кетебизби? 
Расулдун ж\ръг\ «жаз» этип, ага карады: 

–Эх, ажайып иш болбойт беле! Музаффар саатына 
карап башын чайкады: 

–Кечигип жатабыз. Эмдигисинде кылабыз бул ишти! 
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Вертолет арчазардуу чокулар арасында шуёгуп, 
аппак булуттар тарапка талпынып жатты. Баягы жапыс 
кырлардын ордуларын созулган токойлор тоолор ээлеген. 
Ток кызыл, пуштуу т\ст\\ ыраё, жибектей майин, сап-
сарык дарактар арасында бир гана арчалар жап-жашыл 
болуп ажыралып, ал ар токойду каптаган аесуз жалын 
менен алышар эле!.. 

–Тигил, сол колдогу бийик чокунун \ст\ндъ к\м\ш 
т\ст\\ ыраё тасмалар жалтылдады. Арчазарларды кесип, 
тъмънгъ ынтылган бул тунук тасмалар. –Музаффар айткан 
шаркыратмалар эле! Шаркыратманын биръъс\ айрыкча 
чоё, ал тынчтыктын арасынан атылып чыгып, ал 
жолдорун т\зъткънчъ ылдыйга т\пс\з зоого секирип 
жаткан жолборско окшош эле. Ылдыйда, шаркыратма 
алдынан т\пс\з зоо тъмъндъ болсо, ак мрамырдан 
курулган эмнеси менендир аппак булутту эстет\\ч\ эки 
кабаттуу имарат къзгъ чалынат!.. 

Расул али кайратынан кетип ъз\нъ келгенче \лг\ргън 
эмес эле, вертолет аркага бурулду чамасы, кър\нгън ак 
имарат, жолборс окшогон шаркыратма артта кала 
баштады. Муну кър\п ичкериге атылган Фарманов дароо 
эле къё\л\ кир болуп кайтып чыкты. 

–Аттиё! Шамал эё катуу болуп жатат! Конууга эч бир 
айла жок! Мейли «Бейиш багы» дагы капа болбосун, бир 
кече ошол жерде т\нъйл\к, эртегъ дагы аракет кылып 
къръл\к! 

Алар « Бейиш багына» кайтып барышканда к\н эми 
баткан болчу. 

Бак этегинде эки кабаттуу мейманкана бар экен, 
анын алдында мейманды сыпаа кийинген \ч-търт адам 
к\т\п алышты. Фарманов аларга агайнысын «белгил\\ 
профессор, лауреат, окумуштуу илимпоз» деп тааныш-
тырды, кыжаалат чегип бытырап калган Расулга тигилди: 
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–Сага он минутка уруксат-кааласан ваннага чъм\л, 
кааласаё кичине жатып эс ал, ыктыяр ъз\ндъ. Биз 
билиардканада болобуз! 

Ал ушундай деп, Расулду орун басарына тапшырды, 
орун басар болсо ага ажыратылган «люкс» бълмъгъ 
баштап барды. Бул–сарайдай кеё \ч бълмъдън турган 
полуна саргымтыл четтен келген паластар салынган, 
\йд\н шыбына чейин ъз\нъ жарашыктуу материалдар 
менен кооздолгон, кымбат баалуу кара мебелдерге 
толгон. Г\лд\\ дасторкон жазылган ортодогу столдо 
болсо пахта г\лд\\ чыны-ликапчаларда толо тарам-тарам 
ак, кызыл алмалар ар бири чайнек-чайнектей нактар, 
анар, алтындай сап-сары ж\з\мдър коюлган, стол 
ортосунда «Ташкент» суусу чех пивосу къп жылдыздуу 
коньяктар терилип турат... 

–«Чындыгында эле кандын ъз\ го! Бул 
Музаффарбайдын иштери! Расулдун эсине дагы качан-
дыр кулагына чалынган създър т\шт\, чын эле Фарманов 
ушундай чоёоюп кеткен болчу, анын колунан келбей 
турган иш жок, ал ъз\нъ тоолор арасында бир б\т\н эс 
алуучу жай куруп алган, бул жайда адамдын жанынан 
башка бардык нерселер камсыздалган, бул жерде ага али 
апасы ъппъгън, он г\л\нън бир г\л\ ачылбагандар кызмат 
кылышат имиш! 

Апасы ъппъгън кыздар жън\ндъг\ ушак эле, эгер 
баягы вертолетто тоого кеткен жаш катчысы, дебесе 
айтылгандар бекер эместей, окшойт. Бирок, башка миш-
миштерчи? Баягы сулуу шаркыратма, анын алдындагы 
арчазар арасына курулган кооз аксарай имарат кимдерге 
салынган? Анда кимдер турат? Бекерге канча ж\з миё сом 
сапырылган бул къркъм жайга кымбат баалуу идиштер, 
чет элден келген мебелдер менен жык толгон, бул «люкс» 
бълмълър бир гана «Чълкурулуштун» жетекчилерине, 
алардын азиз меймандарына кызмат кылса?» 
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–Расул буларды ойлоп, тынчсызданып бая эртелеп 
къргън зак, ным караёгы шыйпаё эсине т\ш\п, дагы 
зардасы кайнай башттады. Бая болсо шаркыратмага 
учардан мурун «бейиш багы» кафесинде бир пияла чай 
ичкенде да аны бир нерсе кыйнаган, Музаффардан ошону 
сураймын деп, эсине келтир\\\гъ аракетенсе да, бирок 
эстей албады. Эми ойлоп караса ... эртеё мененки 
шыйпаё экен. Туура, мына ушул «Бейиш багы» анын 
алдындагы мрамырдан жасалган \йлърд\ курганча ошол 
стандарга чаптап, аларга шарт-шарияттарды т\з\п 
беришсе болбойт беле бул «Чълкурулуш кетекчилери 
ойлош керек болчу, бирок Фармановдун бул ж\р\ш-
турушу, къп създър\, кааласа самолетто, вертелетто 
учкандарына караганда, бул дагы чакана адамга 
окшобойт! 

Расул ъз\н биротоло кандайдыр жаман ишке шерик 
болуп жаткандай сезип оордунан туруп кетти, ал эмес 
баягы иши, Музаффар жардамында уулун ооруканадан 
чыгарып, шаарга жънътуп жибергени дагы къз\нъ 
каёшаар, жаман нерсе болуп кър\нъ баштады! 

Расул, турмушта намыс-ариетине каршы бир иш 
кылып койсо артынан дайыма ушундай азап чеге берет, 
нашаны чегип алгансып кичине нерсе дагы пилдей 
кър\н\п, ичин ит тырмай баштайт. Бул жолу да ушундай 
болду, бул таза, бул келишкен бълмъдъ бир саамга да 
турбай. Тез жънъп кеткиси да келип кетти. 

Музаффар бильярдканада экен. Ал \ст\ндъг\ 
костюму менън мойнундагы галстугун чечип, б\т къё\л\ 
менен бильярд ойноп жатат, чамасы, утуп жатса керек, 
къё\л\ кътър\лгън, оозу кулагында эле. 

–Эй, кандайсыё, дем алдыёбы, жодош профессор? –
ыраазы, кубанычтуу бакырды ал, –сен ал жакты 
сездиёби? Кызматкеримди талкаладым!.. Ушундай деп 
кайсы_бид ташты шарактатып урду: «Жаманмын мен 
акмак!» деп каткырып к\лд\.  
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-Охо къё\лдър\ бир аз чатагыраак бейм? –Музафар 
досун колтуктап, оё колдогу эшикке баштады. –Кан 
басымыё т\ш\п кетпедиби иши кылып, т\ш\п кеткен 
болсо азыр кътър\п коебуз!.. 

Алар бильярдканадан чыгып, дасторкондо адамдын 
жанынан башка бардык нерсе менен толгон башка 
бълмъгъ ът\шт\. 

Музаффар стакандарды олтуруп, Расулга тигилип, 
каштарын керип Эмнеге, эмне \ч\н б\ргъ чаккан адамдай 
бирден ж\з\ё ъзгър\п калды? Тынчылыкпы ъз\? 

–Ооба, ушул ... уулумдан тынчсызданып жатам, –
деди Нурдинов капыстан къё\л\нъ келген бул пикирден 
качып. -Ысытмасы жогору, абалы ътъ оор болчу. Эгер 
уруксат берсеё кетээр элем. 

–Ошондой де! Уулуё качан эле ъз\нъ келип, 
Манзураё менен с\йлъш\п олтурат! Ал! –Музаффар 
стаканды колуна алды. –Сенин ден соолугуё \ч\н досум! 

Расул чоё рюмкага суу куюп, бир ууртады да, 
жайына койду. Ал чындан эле азыр бул келишкен \йдъ 
олтурбай калды, эмнедир анын ж\ръг\н кыса баштаган, 
бирок анын себеби ъз\нъ да караёгы болчу. Ошентсе да 
бир нерсени съзч\, назарында кандайдыр кыёыр бир ишке 
шерик болуп жаткандай туюлчу. Музаффар да муну 
байкай баштады, чамасы, б\ркългън кабагы асылганча \н 
катпай ордунан турду, колдорун аркасына кылып, ордодой 
бълмън\ бир айланып чыкты. Чамасы анын ж\ръг\ндъ 
дагы кандайдыр ачуу, ызалуу бирок ал ызасын тышка 
чыгарыш-чыгарбашын биле албай кереё эле. 

–Мейли, эмне дейин? –деди ал, \н\ ыза менен 
титиреп. –Зорубуз бар, зордугубуз жок. Мен ойлогон 
болчумун, б\г\н балалык кездерибизди, кала берсе бирге 
согушкан оор жылдарды эстеп, бир сырдашабыз деп! 
Акыры канча жыл болду кър\шпъгън\б\згъ?.. 



 
 

105 

Кызык, «оор жылдар» съз\ Расулдун дилине да 
жылуу нур болуп тъг\лд\, муздаган ж\ръг\нъ дагы 
ойлорду улады. 

–Иренжибе, агайны, Башка сапар!.. 
–Болуптур. Айтып жатам го! Зорубуз бар, зордугубуз 

жок деп! Бир гана шартым бар! –Музаффар Расулдун бет 
маёдайында токтоп катуу ък\нд\. –Эмнеге... Эмне \ч\н 
капыстан ж\з\ё ъзгър\п калды? Биринчиден ушунун 
себебин айтсаё, кийин мархамат, уруксат беремин 
кетишке! 

–Расул: «Бул шартыё кызык болду го!» деп к\л\шкъ 
аракеттинип, к\лъ албады, анын ордуна: 

–Ке кой, –деди жалынып, –Бул създ\ кийинки 
жолкуга калтырайлык агайны! 

–Жок! –Музаффардын ъё\ ъч\п, къздър\ ичине 
тартышты. Ушул б\г\н азыр айтасыё! Сен ойлойсуё мени 
жаш бала деп! Жок! Ичиёде эмне бар –ренгенде 
къргъндъй кър\п турам, Расул! 

–Кър\п турган болсоё...дагы эмнени билгиё келет? 
–Къё\лдъг\ създърд\ ъз оозуёдан уккум келет! Расул 

ъз\н басууга урунуп: 
–Ке кой, агайны кыйнаба мени! -деп жазгырды. 
–Кыйнаба дейт аа! Сен кыйналсаё жаман, биз 

кыйналсак эч нерсеге арзыбаса! Дагын ъздър\н адилет 
къчъс\ндъб\з деп эсептешет булар! 

–Таё калам сага окшогон адилетчилер к\ч\нъ! 
–Кайсы Адилет жън\ндъ айтып жатасыё? –Ошол, 

сенин дилиёдеги адилът! –деди Музаффар кекетип, анын 
жерге тъшългън жумшак келишкен паластарды акырын 
кадамдап ж\р\ш\ндъ, къздър\н жумуп, кейиш аралаш 
сырдуу т\ндъ с\йлъш\ндъ кудум чабуулга даярдалган 
жырткыч аракеттери сезилип турду. –Сен ойлоп жатасыё, 
баягы \йлърдън шарттары келишкен самолеттордон бир 
ъз\ гана пайдаланып къё\л ачып ж\р\шът булар деп! 
Туурабы, же жокпу? 
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Расул ъз\н кармап мыйыгында к\л\мс\ръп: 
–Башка болсочу... 
–Жок, башка эмес, ушундай! Кудум ушундай деп 

ойлондуё азыр! 
–Ойлонгон болсом... туура эмес ойлодумбу? 
–Туура болсо го къргъ, адилетсиздиги к\йд\рът бул 

създърд\н! Сен ойлойсуё го... сен билесиёби, 
«Чълкурулуш» бир жылда канча миллион сомду 
ъздъшт\рът! Ж\з миллион сом ъздъшт\ръб\з биз! 

–Айтмакчысыё, бул акчалардын ж\здън бири да 
кетпеген бул иштерге деп! 

–Жок, кеткен! Ж\здън бири эмес, андан къб\ кеткен! 
Ошентсе да биринчиден, бул иштерге жооп бере турган 
«Чълкурулуш» жетекчилери бар! Калаберсе... сен 
ойлойсуё бул акчалар! Бул миллиондор мына ушул 
бактарда ънгън! Тоодогу дасторкон четинде, достук 
аёгемелеш\\, ал эмес чоё талаш-тартышууда ъёгън бул 
акчалар! 

Нурдиновдун ж\з\нъ кан тээп, назарында ички 
д\йнъс\ндъ от жалын кеткендей болду. 

–Мындан чыкты ... ал арам дешке тили барбай, кеп 
издеп дудуктанды, –мындан чыкты алал экен да, бул ж\з 
миллиондор. 

Музаффардын ъё\ ъч\п башын кандайдыр серек-
серек кыймылдатты. 

–Сен жана сага окшогондорго калса эмне ак, эмне 
арам! Бирок ушуну мээёе т\й\п ал, эгерде баардык жайда 
сага окшоп тизилген мыйзамчылар олтура турган болсо... 
бул чълд\ туура мындан отуз жыл мурда кандай тикензар 
баскан болсо, азыр дагы кудум ошондой шор басып, чъл 
ошонусу ошол бойдон жатат болчу. Музаффардын ж\ръг\ 
кандайдыр сырдуу бир дартка толо экендиги сезилип 
турат, бирок ал бул дарттарын ачыкка чыгарууга к\ч\ 
жетпес эле. Жарым кылым ъм\р\б\з кетти бул чълдъ! –
деди Фарманов, капыстан кандайдыр ъкс\п. –Эё жакшы 
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жылдарыбызды багыштадык ага! Бирок сага окшогон 
досторум... рахмат айтуунун оордуна койнундагы котур 
ташын атышканы-атышкан!.. 

–Нурдинов калтыраган колдорун стол алдына 
жашырып, съз\н азилге бурушка УРУНДУ- 

–Эмнеге эми бир гана котур ташы болот экен? Мына 
китеп да жазылыптыр го акыры! 

–Мен аларды айтканым жок! –деди Фарманов, 
чамасы «Алар» дегенде китеп авторун назарда тутуп. 

–Мен сендей ... Алгыр менен сендей фронтчу 
кымбат досторумду айтып жатам! Силер ойлойсуёар, 
асмандап ж\рът Музаффар деп! Ъз\ бек, ъз\ кан деп 
ойлойсуёар силер! Жалган, мен ушу б\г\н уруксат 
беришсе, ушул б\г\ндън башымды алып качаар элем, бул 
чълдърд\ желкемдин чукуру кърс\н!-деп. 

Музаффар ж\ръг\не от толуп кеткендей жык бир 
пияла суу ичти да, аяк-быякка баса баштады: 

–Чынында денеси башка дарт билбейт дегендери 
чын экен агайны! Баягы к\н\ биръъ келди. Академик 
имиш! Чоё бир институттун эё кыйыны, топурактын пири 
имиш. Кожоюндар ал кишини дагы мага тапшырышты. 
Мен урматтарын канааттандырып, сага окшоп самолетто, 
вертолетто айландырып аябай мейман кылдым... 
Акырында эмне дейт, келесоо? бу дейт баардык жакты 
биркыл эгин кылып, ъз\ башымчалыкка жол берип 
жиберипсиёер го! Бул кетиште жердин абалы эмне болот 
дейт, митайим! 

Нурдинов б\т\н тулку менен алдыга таштап: 
–Туура създ\ айтыптыр эмнеге митайим болот экен? 

–деп сурады. Фарманов эринин соруп, чындап к\лд\: 
–Азыр эле айттым го! Денеси башка дарт билбес 

деп!.. март болсо...бул кепти мага айтып эмне кылат? 
Чоёдорго айтсын! –Музаффар ушундай деп дагы стаканга 
колун созду, Расул анын колунан шишени шарт тартып 
алды. 
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–Жок, токто! Бул кепти баштаган мен эмес ъз\ё 
баштадыёбы, акырына да ъз\ё жеткир! Анын съз\ 
туурабы, же туура эмеспи? 

Кайсы съз\н айтып жатасыё? 
–Топурак жън\ндъг\с\. Бул абалда кете берсе, 

чълдъ жок дегенде бак болсо, же беде эгилсе, жыйырма 
жылдан кийин бул топурак эмне болот? Азыр баардыгын 
багып жаткан, келечектеги балдарыбызды да бага турган 
бул жердин абалы эмне болот? Эмнеси туура бул 
съз\ёд\н? 

–Туура! Аа –бирок... 
–Жок, «Аа –бирок» дегенди токтотуптур! Сен мага 

биринчи акыйкатты айт! 
–Акыйкат ошонуку! Аа –бирок... жыйырма жыл кийин 

эмне болот, муну ким ойлогон илгери?.. 
–Ана эми дилиндеги съз\ё тилинъ чыкты! Жыйырма 

жыл кийин эмне болот? Муну ойлош ойлоруёарга да 
келбеген силердин! 

–Сенчи? Сен каршы барат белеё бул иштерге? 
–Билбедим! Ошентсе да мен, баары бир сага окшоп 

акыйкатты айтканы \ч\н ар бир адамды митайим деп 
атабас элем! 

–Майли, куп, дагы кандай нааразычылык бар? 
Баардыгын айт! Тъг\п сал бардыгын! 

–Менин нааразычылыгым сага эмес, башчыларыёа 
бар! Айта берсем... чълдъг\ талаастандарыё кандай 
абалда? Бир мертебе барып кърд\ёърб\? Адамдар, 
айрыкча шаардан келген алардын арыз-дарттарын сурап 
бардыёарбы бир жолу жок дегенде? 

Фарманов чаян чаккан адамдай ордунан секирип 
туруп кетти. –Эмнеге бизди эч нерседен бейкапар урду-
соктулар деп ойлойсуёбу? 

Музаффр б\г\л\п бара жаткан адамдай, г\лд\\ 
галстугун жулкуп чечти. 
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–Эх, Расул, Расул! Эмнени дагы билесиё сен? -деди 
ал жаны чыгып. Бул жерлерде эмне болуп жатат? Сен 
каяктан билесиё? Азыр баардыгын март, колу ачык, 
адилет \ч\н к\ръшкъндър! Ар дайым бул иштердин 
башында ким тургандыгын билбегендер биздей 
шордуулардын башына жаёгак чагасыёар! Ойлоп кър 
тойдон кийин домбура кимге керек? Эгер март болсоёор 
ошол эски кожоюн тир\\ мезгилинде айтканыёарда бул 
жалыны к\чт\\ създърд\! Чоё окумуштуусуё, жазуучусун, 
эмнеге оозуёа талкан салып ж\рд\ё ошол мезгилдерде? 
Кана кырыё деп кърг\н, кърът элем кай жерлерде ж\рът 
элеё азыр? 

Музаффар капыстан диванга олтуруп жарылып бара 
жаткандай дагы бирдемелерди к\й\н\п, буулуп с\йлъд\. 
Бирок анын създър\ эмне \ч\нд\р Расулдун кулагына 
кирбей калды. Капыстан анын къз алдына Музаффар 
айткан адам келди: бир караганда ътъ муёайым къргън 
ж\з\нън кубаныч арыбаган баштоочу «Кожоюн» айтканга 
каршы барган ар кандай адамды жанчып салууга даяр, 
бул ишти аое эмне экенин билбейт эле. Ал жазуучу, 
Маданият кызматкерлерин тез-тез чакырып туруучу алар 
менен с\йлъш\шт\ жакшы кър\\ч\. Къптър\ бул 
чакыргандарына баштары асманга жетч\, чакырылбаган-
дар бир жайда калып, ъз\н коерго жер таппай калышчу. 
Расул болсо бул къё\л ачуулардан ж\ръг\ безилдеп, бир 
шылтоо таап аларга барбоого аракет кылчуу. Канткен 
менен башында эё эле досторчо сырдашкан аёгемелер, 
аягында маркумдун адресине айрым жерлерде жактыр-
баган адамдар жън\ндъ маалыматтар менен аяктоочу. 
Жътекчи айрыкча бир нерседен –адабиятчы жана 
чыгармачыл адамдар анын башчылыгында болуп жаткан 
чоё, ар т\рд\\ заёгыраган иштерди кърбъй жаткандарын 
кърсъ дагы бул жън\ндъ жаркын чыгармалар жарата 
албагандарынан иренжип, бул жън\ндъ с\йлъгъндъ 
къптър\ ызасынан пырпырап, \н\ бийик таёшып жаёырып 
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кетч\. Таё калышту, табият ал адамды ушундай жараткан 
эле, къз\ бир гана улуу курулуштарды, ыйык 
«Сапарларды» кърч\, бая Расул къргън жана дилинен 
ирээнжиген кароосуз шыйпаёдар, жупуну кыштактар 
негедир назарына т\шпъс эле!  

Ар дайым къз алдынан кетпейт, мындан бир жыл 
мурда ълър\нън бир эки жума мурун маркум кожоюн 
адабиятчы жана маданият кызматкерлерин чакырып 
калды ошо жылы к\з айрыкча оор келген, ноябрдын 
ортолоруна барбай эле б\т\н Ъзбекстандын баардык 
жерин кар калыё баскан план болсо али токсонго бара 
элек болчу. 

Эски кожоюн аларды дубалдарына чоё с\ръттър 
асылган, търдъг\ столдор белгил\\ адамдар, заводдор, 
институттар белек кылган буюмдар менен толуп кеткен 
чоё кабинетинин так ортосунда тип-тик туруп к\т\п алды. 
Анын кандайдыр ж\дъгън къздър\ эшиктен кирип жаткан 
адамдарга гана эмес, т\шт\ккъ караган чоё терезелерге, 
туурары, тышкарыда тынымсыз жаап жаткан карга 
тигилген, чамасы, эгерде колунан келсе, къкмък асманды 
каптаган кара булуттарды кажып таштаса! Анан, ал къз\н 
терезеден \з\п, адамдарга карады, кабагын ачпай, 
тезинен максатына ътт\: 

-Мен сиздерди чакырышымдан максаты, аба ырайын 
кър\п турасыздар, -деди ал, \н\ кандайдыр бир ички бир 
азаптан титиреп, - бирок, кар жаамак т\г\л таш жааса 
дагы «Алтын колдор» жараткан ак алтындын бир чанагын 
калтырбай жыйып алышыбыз шарт! Ажайып эмгекти 
с\йгън пахтакерлерибиздин катуу акт кылып айткандары 
ушул! -Кожоюн ошо к\ндър\ Хоразм жана 
Каракалпакстанды айланып келген экен, ошо жерлерде 
къргън катуу азапка салган эки окуяны с\йлъп берди: 

-  Мындан \ч к\н мурда Хоразм талааларын айланып 
чыктым. Ал жерде да бул наалаты кар жаап жатат. Бир 
жайга келсем, жол боюндагы пахтазарда, сакалдары 
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кък\ръг\нъ т\шкън бир топ аксакалдар пахта терип 
жатышат. Баштарына телпек,  \стълдър\нъ калыё чапан, 
буралып жааган карды шылтоо кылбай пахта терип 
жатышат. Тезинен машинадан т\ш\п, бир-бирден 
саламдашып чыктым. Карасам сексендерге барып калган 
бир аксакал, сол бутунун ордуна жыгач протез (кийин 
билсем бутун согушта жоготуп келген инвалид экен) баш 
кътърбъй иштеп жатат. Мындай карасам... дагы бир 
аксакак оё колунун ордуна резинка кол кап (ал дагы Улуу 
ата Мекендик согуштун инвалиди экен), сол колу менен 
пахта терип жатат! - аёгеме ушул жерге келгенде 
маркумдун \н\ бузулуп, къз\нъ кылт-кылт жаш алып, ъз\н 
араё басып, кайра улады. - Хоразмден Каракалпакстанга 
ътт\м. Ал жерде да ушул каргыш тийгир кар! Машинанын 
чырактарын Нукуска жакындашканыбызда айлана ире-
шире болуп калганда жактым. Бир мезгилде карасам, жол 
боюнда пахтазар чекесинде бир аял, гозолордогу карды 
буту менен тээп т\ш\р\п, башын кътърбъй иштеп жатат! 
Ошол саам машинаны токтотуп. Аял менен кър\шт\м. 
Аялдан нарыраак жакта бойлору гозолорго теё эки кичине 
бала гозолорду тээп, пахта терип жатышат!.. 
сураштырсам аял мугалим экен. Балдар болсо анын 
перзенттери экен, эгиз туулган уул балдар экен. Алар 
биринчи класста окуйт, бирок убактынча окууну 
токтотушуп, теримге чыгышкан экен. Мен аялдан 
сурадым: 

- Сиз го, окутуучу экенсиз, шартка т\ш\нът экенсиз. 
Мектепти коюп теримге чыгыпсыз! Бул кичинекейлерди 
ким мажбур кылды ишке чыгышка! 

Ошондо аял башын тик кътър\п: 
- Буларды эч ким мажбур кылбады! - деп жооп берди. 

- менин балдарым выждан отуна моюн сунуп чыгышты, 
теримге! - Аёгеме ушул жерге жеткенде башчы, дагы 
баягындай \н\ калтырап кетип, дагын ъз\н кармап, 
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чакырылган адабиятчы жана маданият кызматкерине сын 
къздъ карады. 

- Силер болсо, ушундай инсандар менен жанаша 
туруп, алардын каармандарча жасаган иштерине баа 
берип!.. чагылдыруунун ордуна... жатасыёар 
\йлър\ё\здърдъ бекинип!.. Уят силерге!.. Эртеёден 
баштап... бардык газета, радио жана телевидение 
сиздердин ыктыярыёыздарда! Жазгыла! С\йлъг\лъ! 
Пахтакерлерибизди жаёы-жаёы жеёиштерге баштагыла! 
Мына ажайып жаш адабиятчыбыздан \лг\ алыёыздар! - 
Кожоюн ушундай деп, аёгемеге катышкан жаш акындын 
бешенесинен ъпт\. 

- Маалым болгондой, бул жолугушуудан эки к\н 
мурда жаш акын телевизорго чыгып с\йлъгънд\г\ 
билинди. Маркум айткандай, пахтакерлерди жаёы 
жеёиштерге шыктандырган, кар жаамак т\г\л, таш жааса 
да алтын колдор жараткан ак алтындын бир чанагын да 
калтырбай терип алышка \ндъгън, маркум болсо анын бул 
чыккандагысын обкомдун дачасында олтуруп къргън 
экен!.. 

Расул ошондо бир чекеде олтуруп, эски кожоюндун 
аёгемелерин угуп, катуу аракеттерин к\зътт\, канчалык 
урунбасын бир нерсени эч иргеп албады: ушул тапта ал 
актердук кылып жатабы, кар алдында караёгыда пахта 
терип жаткан эне с\т\ оозунан кете элек балдарын 
теримге алып чыккан аялдын създър\нъ астейдил 
ишенгенби? Канткенде ал ушул жашы, мансабы, акыл 
закаваты менен, бул иштер ошол жайлардагы 
жетекчилердин анын келишине атайлап «Жаратып» 
койгон спектаклдерине акыл жетпесе? Чын эле инвалид 
чалдардан тартып, биринчи класс балдарына чейин 
тизеден кар кечтирип, эрте таёдан, кечки шамга чейин 
пахта тердириш... бул мекенди с\й\\гъ берилгендик эмес, 
берилгендиктин аеосуз заалым душманы экенин 
т\ш\нбъсъ?.. 
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Ооба, масканы билдирбеген, суу жукпас, алдамчы 
мурдагы кожоюн! Расул кийинчерээк ойлоп караса ошол 
доордогу къп нерселер, жыл бою арты \з\лбъй турган 
фестивалдардан тартып адабият майрамдарына чейин, 
бардык жайларга    куруп ташталган сан жеткис айкел 
жана эстеликтерге чейин - Баардык-баары зор эёсъъ 
менен каратылган чоё бир маска ичинде экен! Оор 
эмгекти жупуну кыштактарды, к\зг\ окуу учурларында 
эшиктерине \ч айлап аттын башындай кулпу асылган 
мектептерди кърсътпъш \ч\н атайын жасалган чоё маска 
экен!.. 

Расулдун ойлорун кандайдыр кырылдак \н бузуп 
жиберди, Музаффар диванда дыё катып уктап жатат, 
анын коёуругу, чамасы наркы бълмълъргъ да угулат. 
Мурдагы кожоюну ишенген жогорудагылардын бири! 
Кожоюну буларга, булар маркум кожоюнгаишенген!.. 

Расул майин ойлорго с\ёг\п, эски кадырданынын 
\ст\ндъ бир аз турду. Анын бир ою жатып калмакчы дагы 
болду, кийин эртеге Белебородов менен учурашууга 
убадалашканы эсине т\шт\, кетишке шарт калды. 
Фармановдун жардамчысы анын съз\н эки кылбай, 
тезинен Во та» габып келди. Нурдинов машинага олтуруп 
жатканда капыстан к\йъ баласы Бекзад куруп жаткан 
эстеликти - ал ушул тегеректе болушу керек! - барып 
кър\ш эсине т\шт\. Бирок эстеликти кър\\гъ убактысы 
калбады, ал жакта Айсулуу \ч\н жай таап бериш 
маселеси да бар болчу.  

Расул колун бир шилтеп, машинага чыкты. 
 
 

АЛТЫНЧЫ БАП 
 
Бекзаддын тамагы кургап, оозу кургап уйкудан 

ойгонду, къпкъ чейин кай жерде экенин т\ш\нъ албай 
жатты. Сол колу гипстелгенденби, зилдей оор, б\т денеси 
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от болуп к\й\п турганы менен колу какшатып оорутуп 
жатты. 

Терезеден т\ш\п турган ай шооласында бълмъ 
к\нд\згъдъй жап-жарык, боп-бош эле. Маёдайындагы ак 
шейшепт\\ керебетте эч ким жок эле, ортодогу тумбочка 
\ст\ндъ кандайдыр сынык шишечелер, жердеги тазикте 
канга боелгон пахта дака жана кийимдери къзгъ чалынат, 
дем алса даары жыты мурунга г\п-г\п урат. 

«Оорукана!» 
«Оорукана!» съз\ мээсине чагылгандай тийген замат 

Бекзаддын къз алдына т\т\нгъ толгон, кажыр-кужур 
ресторан келди, болуп ъткън окуя б\т\н кър\н\ш менен 
лап этип эсине т\шт\... 

Бекзад эки жардамчысы менен ресторанга жеёишин 
жууш \ч\н киришкен эле. «Жеёиш» дегендери, къп 
катышуу, кыйынчылыктардан кийин къктъмдън бери куруп 
жаткан эстеликтерин кечээ акырында къп жери б\ткън, 
бир гана акыркы, назик иштери калган эле. 

Эстеликке буйрутма берген «Чълкурулуш» жетекчи-
лери башында монументти шаар борборундагы паркка 
орнотмокчу болушту, кантсе да бул \ч\н бир имаратттар 
бузулса да ъз създър\нъ катуу турушту. Бекзад болсо жай 
кыдырып, акыры бир жагы торлорго, бир тарабы борборго 
карап кетип жаткан чоё магистрал жол боюндагы бийик 
чоё кър\н\шт\ бир дъбън\ тандап алды. 

Эё зарылы, Бекзад эстеликтин с\рът\н\н эскиздерин 
кърсъткъндъ эле, тургузулуучу монумент жън\ндъ 
ушундай анык таасир бере алды, мындан кайратка т\шкън 
кожоюндар ошол жердин ъз\ндъ зарыл болгон маселенин 
чыгымдарына чейин чечип берип, ишти баштоо \ч\н 
шартын да т\з\п беришти. 

Чын, Бекзаддын проектисин жана эскиздерин 
тастыктап айтып берген ишканалар, кайрадан бул 
проектини он ирет «Кър\п чыгышкан» болсо дагы ар кыл 
шылтоолорду айтып «ак жол» бербей дагы деле кыйноого 
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салып келиш\\дъ. Ошентсе да бул нерсе Бекзадды къп 
деле кыжаалатка салган жок. Биринчиден, анын чоё 
болбосо да канча машакаттуу турмуш тажрыйбасы ушуну 
кърсътт\, бир гана жаман чыгармалары гана эмес, кээде 
к\чт\\ чыгармалары дагы каршылыксыз максатына жете 
бербейт, тескерисинче, кээде к\чт\\ чыгарма канчалык 
к\чт\\ болсо, каршылык да ошончолук к\чт\\ болот. 
Бирок муну жакшы билип, бышырып, т\ндър\ ойгонуп 
кетип, къё\л\ндъ жараткан чыгарманы къз алдынан 
ъткъргъндъ, аны бир нерсе сыноодон ъткъзбъй ар кыл 
шылтоо менен артка с\р\п келе жаткандар арасында... 
студенттик жылдарында артырган эё кымбат досу Шерзод 
Камилов да бар болчу. 

Эч нерсе менен иши жок, капарсыз жаштык 
мезгилдеринде алар ушунчалык бири-бирине жакын, кыл 
ътпъс достор эле, къргъндър аларды «Эгиздер» деп 
аташчуу эми болсо.. мейли, бул дагы ът\п кетээр! 
Ошондой болсо да Бекзад Нусратов бир нерсеге къё\л\ 
ишеничт\\: анын эстелиги, эгер адамдар айткандай, 
чындыктан жаралган чыныгы чыгарма болсо, бир Шерзад 
Камилов эмес, миёдей Шерзад каршылык кылса дагы 
бары бир тан берет, б\г\н албаса, эртеге, бир жыл 
болбосо он жыл ъткъндън кийин, бары бир мойнуна алат, 
эгерде к\чс\з болсо... анда мындай чыгарма башкалар 
эмес, анын ъз\нъ да керек эмес! 

Эё жакшысы «Чълкурулуш» жетекчилери эстеликтин 
куруу документтерин каерден такталыш керек экендигин 
сураштырып олтурбастан (алар проектиси бар, демек, ал 
тактоодон ъткън деп ойлошсо керек) ишти баштап 
жибер\\ \ч\н къктъмдъ бардык шарттарды жаратып 
беришти. 

«Чълкурулуш» ишканасы ушунчалык бай ишкана 
болчу, Бекзад эмнени сураса оозунан чыкпастан туруп 
эле даяр кылып беришти. Мрамыр сураса –мрамыр, 
жънъкъй таш десе –таш, эё к\чт\\ цемент дешсе –цемент, 
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темир десе -темир койчу эмне сураса баарын таап берип 
турушту. Ал чыныгы устакана ачып, калп жасай турган 
аспаптарга чейин алып келип беришти. Эгерде 
«Чълкурулуштай» чоё ишкана болбогондо Бекзад бул чоё 
чыгармасынын акырына жетиш быякта турсун, ал эмес 
баштай да албас болчу. 

Бекзад соёку жети-сегиз ай к\н\ -т\н\ изден\\ менън 
олтурду. Бир гана чыгармасын гана ойлоп, илгерки 
тартипсиз ж\ргън к\ндър\н, ичкилигин тыйды. Ал Нигора 
менен кър\ш\п бир «жарылмакчы» дагы болду. Аны 
сагынып ж\ргън болчу. Ошон \ч\н кечээ ресторанда 
шакирттери, жардамчылары канча кысташпасын 
шампандан «нары ътпъстън» напсисин тыйып олтурган 
болчу. Бир мезгилде залга Фатих Музаффаров кирип 
келди. Ал ъз ысмына жараша кубаныч менен кирип келди. 
Бул шаарды эми къргън жаёы Фатих Музаффаровдой, \ч-
търт кишинин курчоосунда шаёдуу кирип келди. Фатих 
эшиктен кър\н\ш\ менен зал башчысы, бир канча 
официанткалар аны «дуу» этип курчап алышты. 
Ресторанда жай жок экен, бир паста каердендир стол-
стулдарды алып келишип, келишкен жай кылып беришти. 

Маёдайында турган, бул чырайлуу жай, Бекзаддар 
олтурган столго жакын эле. 

Фатих дуулдаган къё\лдър\ ачык достору арасында 
ошол жайга олтурар замат Бекзадды кър\п калып 
билинер-билинбес баш ийип салам берди. Аз убакыт 
ътпъй Фатихтер кызмат кылып жаткан официантка бир 
шише шампан менен паркеч толо мъмъ-чъмъ кътър\п 
келип, «Фатих Музаффаровичтен жалындуу салам» деп 
тапшырып кетти. 

Бекзад ъё\ т\с\нъ кудай берген бул къё\л\ ачык 
менменсинген деген жигитти жакшы тааныйт алардын 
Нигора экъън\н ортосундагы болуп ъткън мамилелеринен 
да кабардар, ал гана эмес акыркы жолугушууларга чейин 
андан Нигораны кызганып ж\рч\. Чынын айтканда аялы 
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менен араларындагы таарыныч бир жагынан анын 
«Отеллодон» ъткън мына ошол кызганчы да себеп болду. 
Анан дагы, Бекзад бул слан короз директор бир канча 
жолу Нигораны жоктоп тоого барганын да уккан, угуп ич-
ичинен зил кеткен эле. Ушунданбы, башкабы Фатихти 
кър\п, къё\л\ ого бетер кир болду. Бул дагы жетпегендей 
къп ътпъй, Фатих анын жанына келип олтурду. Бекзадды 
мактады, тубаса таланттын алдында тизе чъг\шкъ даяр 
экенин, бул жерде жаёыдан курулуп жаткан улуу 
иштерден кабардар экенин айтып, тост кътърд\... Кийин 
болсо, Бекзад сурабаса да Нигорадан кеп ачты, аны 
тоодо къргън\н\ айтты. Бул кеп Бекзаддын ансыз да 
безилдеп араё турган жарасына туз сепкендей болду, 
биринчи колундагы суусу толо тосту Фатихке карап урду. 
Фатих эгер жаёылышпаса чап берип калды. Бирок шише 
терезеге тийип, айнек майда-майда талкаланып, ръсторан 
тос-тополоё болуп кетти, кайжактандыр колдоруна кызыл 
байлаган дружиначылар пайда болуп аны с\д\ръп 
кетишти. Ал жагы эмне болду? Сырткы эшикке чыкканда 
же ал каршылык кърсътмъкч\ болду окшойт, же кимдир, 
балким Фатихдин жолдошторунан бири тээп жиберди. 
Бекзад кулап баратып сырткы эшикке чабылды. Эшиктин 
айнектери бырчаланып сынып кетти. Бекзад болсо 
с\р\л\п кътип жыгылды, жыгылып жатканда колу 
кайрылып, къздър\нън от чыгып кетти... 

Андан аркысы –бир нече убакыт ътсъ да «Ъз\нъ келе 
албады \ст\ -башы кан, милиция бъл\м\ндъ олтурганы 
эсинде. Къп ътпъй милиция бълмъс\ндъ олтурганда Фатих 
Музаффаров пайда болду. Ал тергъъ ж\рг\з\п жаткан 
капитанды четке тартып, бир нерсе дегендей болду. 
Чагымда, аны куткарып калганда Фатих болсо керек, мына 
тъшъктъ жатат!.. 

Бекзад капыстан куюндай чарк айланып келген ичин 
к\йд\ргън туйгулардан ъз\н кармай албай, ордунан туруп 
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кетмекчи болду, сол -колундагы оорунун к\ч\нън 
къздър\нън жылдыз жанып кетти, жайына кайра жыгылды. 

Ага эмне болду? Эмне болуп жатат ъз\? Ушул 
абалда турмушу, келечеги, \й-б\лъс\, чыгармачылыгы 
эмне болот? Чыгармачылыгы куруп кетсин с\й\кт\\ 
перзенттеринин тагдыры кандай болот? Дагы бул 
кърг\л\кт\ карасаёчы, Бекзад ъз\ бейтартип, тескери 
жолдун чеёгелинен кутулдум деп кубанып ж\ргъндъ 
балекет баскыр ж\з берип олтурат. Бул иш! Ресторанга 
барышка бышырып коюппу сага? Бекзаддын ушунчалык 
эрки жокпу, ушунчалык алсызбы, бул азап берген 
ойлордон кутула албаса? Же ар к\н\ кыйналып ж\ръ 
береби? 

Жок, бул ичи к\йд\ргън аеосуз ойлор Бекзаддын 
къё\л\нъ биринчи жолу гана келген жок! Айрымда 
Нигоранын мээри, эркелегендери, анын аргасыздан 
куюлган къз жаштарынан кийин канчага дери бул тынчтык 
бербеген ойлор, Бекзаддын ж\ръг\н къп кемирген, 
выжданын къп зыркыраткан! Ал эмес аны кътър\п-кътър\п 
жерге таштап, ныкташып алоолоп к\й\п турса да эч нерсе 
кыла алчуу эмес, айрыкча иштъъ учурунда, 
чыгармачылыкка кайрылуу, ага олтуруу учурларында 
ж\ръг\н катуу эзч\\. Ошондой учурларда анын эё кымбат 
убактары, чыгармачылык менен чыгарманы жаратыш \ч\н 
табият ъз\ берген эрг\\дъ, аны бекерге ъткър\п 
жибергендигин сезип, аны улуктап, аны кыйнаган 
кыйынчылыктарына моюн сунбай, ишине бой уруп, б\т\н 
руху менен, б\т\н кайрат к\ч\ менен к\н\-т\н\ иштегиси 
келч\. Айрым кездеринде ага жетишкен к\дър\ да болгон: 
ошондо устаканасына бекинип алып, эшигин эч кимге 
ачпастан, ыйлап иштъъч\, бир суу жана айран, нан менен 
к\н кечирип, чыгармачылыктын дайрасына с\ёг\п кетч\! 
Ап бир гана адамга Нигорага кана эшигин аччу. Нигора 
дагы тез келе калчу эмес Бекзад сагынганын, сагынганда 
да эки къз\ анын жолунда, зарыгып к\т\п жаткандыгын 
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билгенде гана акырын эшигин ачып кирип келч\. Ошондо 
Бекзад Нигора эмес, к\н кирип устаканасы жарык д\йнъгъ 
толуп кеткендей туюлчу. Адатта, бир нече айга созулган 
айрылуулар, керемет к\ч\нън бир айга созулган бул 
к\ндър, ъзгър\п кайра-кайра кайталанып турса да бир 
жолу кандайдыр жарык нурга толуп, къз жаштары агылган 
кубанычтар, нике кечесиндей къё\лдър шаёдана бийлеп 
турчу. Бул дем берген нурлар, бир нече айларга 
Бекзаддын чоё, бирок тартып б\ткън жана тартып 
б\тпъгън с\ръттър, ар т\рд\\ боектор, б\ткън жана 
б\тпъгън айкелдерге, мрамыр таштарга толуп «кеткен 
суук устаканасын аптап жылытып, бир гана аял 
мээримине таандык бир жагымдуу, жылуу таасирди алып 
кирч\. Баш аламан жаткан чакчелекей чыгармалар, 
аларды жасап жаткан аспаптар бардыгы жай-жайын таап, 
баардыгы оордуна келип тартип орнотулуучу, столдордо 
назик г\л дестелер, терезелерде аппак келишкен терезе 
пардалар пайда болчу, иштеген сайын иштегиё келч\. 
Кийин... кийин дагы иштер пайда болуп дагы бардык 
устакананын ичи баш-аламан болуп кетет. Айрым 
учурларда не азаптар менен жараткан чыгармасы ъз\нъ 
да жакпай, капыстан оор ойдун толкунуна чагылбай 
калчуу, айрымда чыгармасы айланага ушундай дуу-дуу 
салып тополоё кылчуу, устакананын ичи болсо ъз\нчъ бир 
адамдарга толуп кетч\\. Нигора албетте кайра калыбына 
келтирч\! Ал кетиши менен стол \ст\ндъг\ г\лдър 
пырчыланып, кооз болгон г\лдестелер каяккадыр жок 
болчу. Аппак терезе пардаларды кир басып, устакана 
болсо Бекзаддын чыгармасы алдына «чок т\шкън» 
тааныш жана тааныш эмес « чыгармалар кейпин кийип» 
анын мекенине айланчу. Чын, айрымда ушундай болчу, 
тополоёду к\ндърдъ айрыкча уйкусуз т\ндърдъ, 
Бекзаддын калбын дагы выждан азабы кемирип, тынчтык 
бербеген къё\л\ндъ, ал гана эмес соо к\ндър\ндъ да 
башына келбеген укмуш образдар кыйнап ойной баштачу. 
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Ушундай учурларда ал кечелери ыргып туруп, къё\л\ 
ээлеп алган бул образдарды кагазга т\ш\р\шкъ киришип, 
к\ндър т\ндъргъ уланып кеткенин сезбей да калчу. Кызык, 
анын бул иштери айрым учурларда даярданып астейдил 
олтурган чыгармаларынан ъйдъ чыгып калчу, бул нерсе 
анда кандайдыр кудайдын берген бир сыйкырдуу к\ч бар 
деген айтылып ж\ргън дуулдаган създъргъ себеп болчу. 
Бирок, Бекзад ъз\н курчап алган образдардын къз 
алдында кър\п, ошондой учурларында ошол саамдарда 
да чыгармачыл эрг\\лър\н кармай албай, бекерге 
ъткъргънд\г\ \ч\н азап чекч\. Туурасын айтканда, ар жолу 
аны тынчтык бербеген ъм\рдън куткарып, чыгармачыл 
эрг\\гъ да алып чыккан к\ч дагы ушул туйгу -иштеш, 
издениш болгон да!.. бирок илгери эмнелер гана 
болбосун, Бекзад мынчалыкка барбаган болчу! Эмне \ч\н 
ушунчалык эрки жок, эч нерсе менен иши жок бир макулук 
болуп калса, ъз\н\н к\нъъс\ менен ооруканага т\ш\п, 
аянычтуу абалда жатса?.. Нигора себет\\ душманга 
айланган бул менменсин\\, ъз\нъ ишенген бай менен 
урушуп олтурса, ал дагы «адамгерчилик» кылып аны 
соолуктуруучу жайдан куткарып ооруканага жаткырып 
койсо? 

Бул къё\лс\з кичинекей окуя Нигоранын кулагына 
барып жетсе эмне болот? Араларындагы комуз 
кылдарындай назиктешип калган акыркы кылдары да 
уз\л\п, Бекзаддын акыркы \м\ттер\ да тарс-тарс \з\л\п 
кетпес бекен? Эмне, Нигорадан мурун анын ъз\, 
араларынан эмнелер гана ътпъс\н, дагы деле Нигорадан 
къё\л\ анан эмнеге калбады? Каерде болбосун, бир к\н 
Нигора, къздър\ндъ жаш, капыстан кирип келип, кучагына 
ташташын к\т\п жатат! Бекзаддын ъз\ дагы ошондой 
кылууга даяр, бирок Нигоранын каршылыгынан коркуп, 
буга бара албай ж\рът... 

Тооба!.. качан ага акыл кирет? Анын жашында 
къптър болсо д\йнън\н бардык лаззаты, шаан-шъъкът\н, 
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чиркин ж\з\н буруп, бардык м\мк\нч\л\ктър\н 
чыгармачылыкка багыштап, мына ушул себептен эл–
журттун урматына жетип олтурушат! Анын жашында 
улукман Навоии.., э, улукмандардын рухун тынчсыз-
дандырып эмне кыласыё, тентек? Ушул б\г\н дагы сенин 
жашында чоё шамалдарга учпай, майда къё\лс\зд\ктъргъ 
чъкпъй чоё-чоё иштерди жаратып жаткандар жокпу?.. Эё 
жаман ушул, бул къё\лс\з окуя ушул к\ндърдъ Бекзаддын 
ъз\ да эрг\\дъ кыйналып ж\ргън мезгилдеринде, 
къё\л\ндъ кандайдыр типт\\ образдар «туткунуна» т\ш\п, 
алардын алдында тир\\ адамдарды къргъндъй кър\п, 
б\т\н рух д\йнъс\ менен сезип, эё улук чыгармага 
айлантырып жаткан учурда туш болуп олтурат! 

Мына азыр дагы Бекзад жасап жаткан иштерин 
ойлошу менен къптън бери тынчтык бербей келе жаткан 
образдар дагы жапырылып келип, ага таарынгандай сес 
кърсът\п къз алдына катар туруп алышты. 

Ана, туурасы он, бою беш метр келе турган ыйык 
эстеликтин так ортосунда... Жараланган жоокер элеси. 
Жок, бул жън эле жоокер эмес, согушта курман болгон эки 
таекесинин биръъс\, туурарагы кенже таекеси!... Чын, 
согуштан кийин туулган Бекзад таекелерин къргън. Балким 
кулагына куйма кулак кылып кайта-кайта айта берген чоё 
энъси менен апасынын айткандарынан уламбы, кенже 
таекесинин с\рът\ дилине айрыкча катуу орношуп калган. 
Таекеси бул с\ръттъ Эльба жээгинде, согуштун б\тър\нъ 
бар жогу эки жума калганда т\шкън. Кък\ръктър\ орден 
менен медалга толо, желкелериндеги лейтенанттык 
пагондору, шамалда желпилдеген чачтары, кандайдыр 
бир бийик дъбъл\ктъ туруп, ылдыйда, дарыя боюнда 
жамбаштап жаткан досторуна кол кътър\п эмнегедир кол 
булгап к\л\п жатат. 

Б\т\н кър\н\ш\ндъ жаштыкка баткан бакыт туйгусу, 
к\чт\\ сезим менен турган кыйгыр мурун, къё\л ачык, бир 
къз ирмемде жигит, бир к\ндън кийин ъз\ каткырып к\л\п 
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турган ушул дъбъл\ктъ, ушул жээк боюнда курман 
болушун билбеди, кър\н\ш\нън бул къё\лс\з туйгу ага 
бир ъм\ргъ жат, тескерисинче ъз\н мынчалык бактылуу 
сезбейт эле! Эльба жээгинде къё\лд\\ к\л\п турган бул 
жигиттин бир к\н кийин ългън\ с\рът артынан кууп келген 
ырайымсыз кара кагаздан маалым. Таекесинин с\рът\ 
Эльба жээгинен он биринчи апрель к\н\ кеткен болсо, 
кара кат он экинчи апрель к\н\ «жънът\лгън». Почта 
болсо, ъз жолунда, эки катты бирин артынан бирин 
жеткирип, али уулунун дидарына тойбой с\рътт\ кайра-
кайра ъъп жаткан кемпирдин ж\ръг\н писке кескендей 
парча-парча кылып таштаган. 

Маркум энеси узун бойлуу, съъкт\\, колдору кара 
эмгектен улам тактадай катуу, шадылуу аял эле. 
Бекзаддын, чоё атасы, кък бър\дъ ат алдында калып 
ааламдан ъткън кемпир \ч перзентти, эки уулу бир кызы 
менен калып, аларды ъз\ чоёойтту. Туёгуч уулу эр жетип, 
эми \йлъгъндъ согуш башталган, андан бала калган эмес. 

Ушундай кылып, уруштун башында эми \ч перзентин 
тарбиялап адам кылган кемпир, согуштун акырында бир 
гана кызы-Бекзаддын апасы менен калган, Бекзад болсо 
согуштан кийин търългън болчу!.. ?~ Кемпир ааламдан 
ъткъндъ Бекзад бар болгону он бир, он эки жашта эле, же 
търт\нч\, а балким бешинчи класста окуучу. Ар дайым ал 
к\н эсинде: кычыраган кыш болчу. Кайдандыр шамалдап 
калган кемпир чоё суук \й\н\н тър\ндъ (бир тунуке печка 
чоё бълмън\ жылыта алчу эмъс) эки къз\ эшикте калыё 
тъшъккъ оронуп, Бекзаддын жолун аёдып жатчу. Бекзад 
билч\–энесинин жаздыгынын алдында кенже таекесинин 
с\рът\ дайыма сакталып ж\ргънд\г\н. Энесинин 
айтуусунда таекеси жакшы къргън кыз, согуштан кийин 
башка биръъгъ турмушка чыгып жатканда аны жоктоп 
келип, бир т\н кемпирдин жанында жатып, бул каттарды 
ыйлап-ыйлап ъкс\п-ъкс\п энесине таштап кеткен экен. 
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Къздър\ ичине кирип узун мурду сороюп, ъз\ как съък 
болуп калган кемпир, Бекзад эшиктен кирип келиши менен 
ой баскан къё\л\ тынчып, чарчаган къздър\нън от жанып, 
ага жаш баладай къздър\ мълт\ръп кароочу: 

–Келдиёби, козучагым? Кел жаныма олтур!–деч\ 
анан арык колдорун жастык алдына сунуп, жаёгак жана 
кант салынган калтасын алчу. 

–Бекзад билч\ –энеси бул канттарды ага таекесинин 
каттарын алдап-арбап окутуш \ч\н берерин. Себеп: 
Бекзад эми ар эстегенде ж\ръг\ бир зыркырайт –бул 
каттарды окуй берип ар бир съз\ жат болуп калганы \ч\н 
кемпирге: 

–Дагы окутасызбы –деп кыйыктанчу. 
–Окусаё эмне болуптур, кулунум? 
–Ошол каттарбы, же жаёысы барбы? 
–Ошол каттар,–деп кемпир, киртейген къздър\ 

к\нъъкърдъй жалдырап. 
Бекзад кийинчерээк бейтап жаткан мусапыр энесине 

каттарды окуп бербей жалдыраткандары эсине т\шкън 
учурларда, ъз-ъз\нън к\й\п жанып куурулган, бирок, анда 
себеби балалык, айрым учурларда аесуздан эле: 

–Кызыксыз да эне!–деч\ жекирип.–Миё мертебе 
окудум го каттарыёызды! Кайта-кайта окуй бергенде май 
чыгабы? 

Кемпир муёдуу къздър\н жумуп, оор \шк\рч\. 
–Тентексиё да козучагым.Тентексиё! Эгер таекеё 

тир\\ болгондо азыр сени тайга мингизип ойнотпойт беле! 
Ме, оку! Сен окуганда ... баламдын \н\н уккандай болом 
да, аппагым! 

Бекзад эми ойлоп кърсъ, кенже таекеси: чамасы, 
кандайдыр ътъ куунак, ътъ шок жигит болгон, ал кемпирге 
каттарында кандайдыр аяп, аеосуз согуш майдандарында 
эмес ойноп ж\ргъндъй: «Менден эч бир камтама болбоёуз 
апа!»-деп баштоочу -уулуёуз арстан –жолборстой 
коркпой. фашистикке кыргын салып ж\рът! Бир ъз\м кырк 
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фашисткетеё келем!» Бирок с\йгън\нъ жазган каттарынын 
мазмунунда такыр башкача болчу, анда сагыныч, ичинде 
к\йгън дарты жыттанып турчу, айрым учурда ал болуп 
койгон кызын жаш баладай арбап, жоошутуп, кър\шъ 
турган к\ндър\ жакындаганын билдирип, къё\л\нъ 
жакындык берч\\... 

Кемпир киртейген къздър\н шыптан \збъй, бул 
каттарды тынч жатып угуп, айрым учурда гана арык 
колдорун кътър\п «токто» деген мааниде аракет кылып, 
башын кърпън\н ичине катып алчу. Ошондо кърпъ ичинен 
анын: 

–Балам, кулунум ов! –деген буулуп чыккан онтоосу 
угулчу. 

–Кимдерге таштап кеттиё апаёды, балам ов! Бул 
фашист ълг\рд\н аткан огу сага тийгенче мага тийсе 
болбоспу, балам ,-ов?.. 

–Кемпирдин к\йгън\ Бекзаддын дагы ж\ръг\н тилке-
тилке кылып салчу, бирок «Эркектик» намысы ыйлаганга 
жол бербес эле. 

–Болду да эми! Адеп эле балам, балам деп ыйлай 
бърет экенсиз да! –деп жеркип, апасынан уккан създ\ 
кайталоочу: -»Балким, балам» дегениёиз менен тирилип 
келет беле балаёыз? Сабыр–канаат кылыёыз мындай! 

Бекзаддын айткандарынан кийин, кемпир чынында 
эле бир эки жолу пык-пык ыйлап алып, кърпън\н ичинде 
\н чыгарбай калчу... 

–Бекзад буларды эстегенде тамагы буулуп, узак 
жатты. Бълмъ ичи ай шооласынан с\ттъй аппак. 
Жымжырт. Бир гана алыстан, болгону бир нече бълмъ 
нарыдан, кимдир биръън\н бакырган, съг\нгън \н\ угулат, 
ошол тараптан дук-дук кадам добуштары келет... Аста 
секин къё\л\ндъг\ ойлору тъмъндъп, къё\л\ дагы 
топтолуп калган чыгармасына кайтты. 

Мына эстеликтин как ортосунда –жараланган 
жоокер, жок ал жоокер эмес, ъз таекеси Арстан. Ал сол 



 
 

125 

колу менен ок тийген кък\ръг\н кармаганча, тизелери 
б\г\лгън боюнча жыгылууда, бирок жыгылган эмес, башы 
аркага ташталган, чачтары \рпъйгън, ызаа менен эки къз\ 
асманда... Ал бул кеё аалам менен, къгъргън къкмък 
асман менен, апасы жана с\й\кт\\с\ менен коштошуп 
жатат! Жоокердин эки жагында ойго чъм\лгън беш-алты 
аял, ъз перзенттерин жоктоп келе жаткансыйт, къё\л\ 
чъккън апалар, эже-сиёдилер, келиндер... Сол тараптагы 
оромолу башынан сыдырылып т\шкън аппак чачтары 
ж\дъгън, колдору жарадар уулу тарапка сунулган аял–ъз 
чоё энеси, ошол: «Фашист ълг\рд\н огу сага тийгенче 
мага тийсечи балажаным-ов!» –деп ък\нгън с\й\кт\\ 
энеси... Анын жанындагы эки колун жигитке бирдей сунуп 
аны кармап жълъп калууга аракеттегендей кър\нгън, б\т\н 
турпаты менен жоокер жака талпынып турган жаш келин 
...таекесинин с\йгън\, ошол согуштан кийин, башкага 
чыкандан мурда, энесин жоктоп келип, ыйлап-ыйлап 
с\йгън\н\н бир канча катын таштап кеткен армандуу 
келин. ...Анын абалына т\шкън майын чачтары шамалга 
тозуган, къз жашка толо чоё къздър\ндъ \нс\з суроо, бир 
ъм\ргъ ал жигитке «Токтоёуз, эмне болду сизге» деп 
суроо таштап ыйлап жатат. 

Бекзад, таекеси жакшы къргън бул кызды кийин, он 
бир, он эки жашар кездеринде къп къргън, ал чын эле эё 
сулуу, бирок томолок ж\з\ндъ, мундуу къздър\ндъ, 
създър\ндъ кандайдыр тизгинсиз бир арман биротоло 
с\ёг\п кирип алгандай эле! 

Маркум апасынын айтышынча, келиндин согуштан 
кийинки турмуш курган ээри жаман адам экен, ал катынын 
с\йгън жигити согушта курман болгондугун билген, анын 
аппак с\й\\с\ ошол жигитке арналгандыгы \ч\н ългънчъ 
кыйнап келген... Бекзад ар кыл шарттарда да жарадар 
жоокер тарапка талпынып, ойлуу турган башка аялдардын 
да с\ръттър\н дагы ъз\ жакшы билген, жакшы тааныган 
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айылдаш аялдардан тарткан... Ушул себептен да 
эстеликтин атын «Арман» деп койгон... 

Бекзад эё биринчи чыгармасына урунганда жакут 
таштан, ушул жердин ъз\ндъ, эстелик орнотулган жайда 
оюп иштемекчи болгон эле. Бирок тез арада мындай 
ташты табыш ътъ кыйынга турарын аёдап билип, бул 
пикирден-кайтып ар бир айкелдин белине чейин калпта 
куйду, калган бъл\ктър\н, колдорунан тартып, бири-
бирлерине талпынган аракеттерине чейин б\т\н 
ж\здър\нън тартып, муёдуу къздър\нън аккан жаш 
тамчыларына чейин, бардык-бардыгын чокуучу менен 
оюп, ташка кынаптап койду... Мына акырында проекта 
\ст\ндъг\ иштерин эсепке алганда, търт жылдык 
мээнетинин акыбети кайтып олтурат! Бир гана айрым 
деталдар, эё акыркы кър\н\штър, чыгарманы чыгарма 
кылып, ага жан бер\\ч\ назик иштер чеберчилик менен 
жакталды. Ал болсо ушул назик иштерди б\т\р\п, эё 
кымбат энесинин алдындагы карызынан кутулуш ордуна, 
жатат мына, бардыгын балакет басып... 

Бекзад адатта ъз\нъ нааразы боло баштаган 
учурларда дайым улуу чыгармачыл инсандардын баскан 
жолдоруна, алардын ордуларын эске алчу. Ошондо анын 
выжданы ого бетер кыйнала баштап, эрксиздиги, 
къё\лс\зд\г\, жалкоолугу къз\нъ эё эле куник кър\н\п 
кетч\. Ошондой учурларда иштеп, чыгармачылыгына 
батып, б\т\н д\йнъс\ менен ал ниети ж\ръг\ндъ жанар 
тоодой кайнап чыкчу. Бул каалоосу ага кудум ач калган 
адамдай ачырканып калчу, акырында бул азапка к\ч\ 
жетпей, баш-аламан ъм\р\, «кыйбас досторунун» 
катарына кошулуп кетч\... 

Азыр дагы ошондой болду \ч-търт жылдан бери баш 
ийбеген образдар, анан кър\н\штър кайрылып 
жапырылып келди, с\ттъй тунук айдын нурлары бълмън\ 
толтуруп, аны курчап алды. Ал ъз чыгармасын, 
чыгармадагы жоокерди гана эмес, ъз боорлорун жоктоп 
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азап чегип жаткан аялдарды ушундай элестетип къз 
алдына тартып, бул кър\н\штън ж\ръг\ жибишип кетти. 
Айрым учурда къптън бери таба албай ж\ргън, ок тийген 
жоокерди дагы ага талпынып турган кър\н\штърд\ 
тапкандай, аларды мурункудан да аныгыраак къз алдына 
келтирди. Бир гана иштеш керек, къё\л\ндъ жаралган, къз 
алдында чоктой жанып турган бул жаёы элестер, жаёы 
деталдарды тезирээк ташка оюш керек, болгону!.. Анын 
болсо б\т иштешине, аны курчап турган бул образдарды, 
келип турган муёдуу кър\н\штърд\ ташка чегип жасоого 
кана эми к\ч\ жетсе, шарты болсо! 

Бекзад тишин-тишине басып, тескери бурулуп алды. 
Ал врачтарды сарсанаага батырып, ушул жатышында бир 
нече к\н тамак ичпеди, же биръъ менен с\йлъшпъд\. 
Бекзад врачтар менен медсестралардын ът\н\чтър\н, 
жалынып-жалбарып караштарына, «керек эместен» башка 
жооп бербеди, дары дагы ичпеди, тамак да ичпеди, бир 
гана нерсени –тынч коюуларын сурануучу. Ал –гана эмес 
шакирттери же, жардамчылары менен да с\йлъш\\н\ 
каалабады къё\л\ндъ чарк урган образдар менен 
алышты, ъз майына ъз\ куурулуп жата берди. 

Анын даёкын уккан врачтар, ооруканада ар-бир жай 
эсептел\\ болсо дагы бълмъгъ эч кимди жаткырышпады, 
болгону \ч-търт к\н ъткъндън кийин жарым т\ндъ кимдир 
биръън\ алып келишти. Ал эмнегедир жараланган, башы, 
ж\з\, къздър\ байланып калган, эсинен танган, болгону 
онтойт. 

Бекзадды башка бълмъгъ ъткъзмъкч\ болушту. Бирок 
Бекзад кънбъд\, али колундагы гипс алынбаган болсо 
дагы баш врачтын кабылына кирип, бир шылтоолоп 
уруксат алып, ооруканадан чыгып кетти. Ошол т\н\ ал ъз\ 
куруп жаткан мъмориялдын айланасында таё атканча 
айланып ж\рд\. 
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ЖЕТИНЧИ БАП 
 

Шорахим Алгырдын уулу Шокасым кечеси менен 
тикенде жаткандай оонап, кыйналып чыкты, эртелеп таё 
атып-атпай кимдир биръъ терезени чертип ойготту: 

–Туруёуз, Шокасым, совхоздон баш бухгалтер Полот 
папка келип, к\т\п олтурат сизди! 

–Шокасымдын къё\л\ндъ: «Ал к\нк\ кошумча 
милдеттенменин аткарылышын текшергени келген вакил 
болуп келгендир да пысмык!» –деген пикир келип, 
калтырак басып ордунан туруп кетти. Бирок Полот папка 
кошумча милдеттеме боюнча ооз ачпады. Эгер бир 
с\йлъгън съз\нън кийин кырыёдап к\лгън\ болбосо, 
бардыгы менен муёайым с\йлъшкън бул жумшак 
шыпыргы Шокасым менен да эки б\г\л\п кър\шт\. 
Кандайдыр жалпаёдап: «Эгер оордук болбосо» талааны 
кър\п кел\\н\ ът\нд\. 

Полот папка Мехринисанын «Газигинде» келген 
экен. Бул дагы негедир Шокасымдын дилин кир кылды. 
Алар ушул «Газикке» олтурушуп талаа айланган болушту, 
кырманды кър\шт\. Анан Полот папканын жънъкъйл\г\ 
кармап калып, катардагы пахтакерлер, студенттер менен 
бирге тамак ич\\ ниетинда жашырбады. Ал мурункудан да 
жалпаёдап, ар-бир съз\нън кийин кырыёдап, Шокасымга 
кошомат кылып жатты. Акырында Полот папка оозун 
аарчып (муну караё жънъкъй дыйкандын жеген-ичкени 
деле кожоюндардын жегенинен кем эмес экен!) оордунан 
турду да, Шокасымдын колтугунан алып, акырын бир 
чекеге тартты. Алар арык боюнда ъскън тал, теректердин 
кълъкъс\нъ олтурушту. Полот папка заматта жаздыктай 
кайыш папкасын ачып, бирок кагаздарды алыштан мурда 
алдамчы къздър\ мълт\ръп дагы Шокасымга тигилди: 

–Съз мындай, Шокасымжан, –деди ал тез-тез 
жътъл\п, ъз\н билгендей урматтуу директорубуздун 
ъзгъчъ тапшырмасы менен келдим, \ка. Бирок, бул 
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тапшырманы угаардан мурда билип койгун, мен сени 
ъз\мд\н балдарымдан кем кърбъйм\н, \ка. Ушул себептен 
кырк жылдык кадырданмын, атаёдын башына т\шкен 
т\йш\ктър сенин башыёа т\шпъсъ дейм. Бул създърд\ 
уккандырсыё, акыры? 

Ооба, Шокасым атасынын директор менен айтышып 
калып, иштен айдалганын Мехринсадан уккан. 

Полот папка бул болуп ъткън окуядан ж\ръг\ тарс 
жарылып кетч\\дъй тереё \шк\р\п, кайра съз\н улады. 

–Туурасын айтсам, жан жолдошум Шорахимдин 
ъз\нън да ътт\, балам. Мындай карап къргъндъ ушунчалык 
жаман адам эмес директорубуз, дарга асылсаё 
бийигирээгине асыл дегендей, чоё иштер кылсам, 
жолдорду асфальт кылсам деген чоё арзуулары бар 
анын. Силерди дагы, чълдъг\ пахта бригадаларын дагы 
эсинен чыгарган жок! Бул жерлерди абад кылмакчы. 
Курулуш материалдарын алтынга да таап болбойт азыр! 
Директорубуз болсо, жакында \ч вагон такта таап келди. 
Илгери ким мындай иштерди аткара алган? Кана айтчы? 

–«Мен деле аткаралат болчумун мындай иштерди, 
эгерде атам «Чълкурулуштун» бири болуп иштеп 
турганда!» -деди Шокасым ичинде. Ал къпкъ дейре кары 
т\лк\н\ ниетин иргеп алалбады, бирок съз ичинде кеп, 
анын алдында бир нерсе бар экендигин сезип турду. 

–Сен ошол кечинде канча центнер кошумча 
милдетеме алдыё? –дъп сурады Полот папка. 

–Гектарына он центнерден. 
–Жакшы. Азыр канча центнерден бердиё? 
–Эки центнерден. 
–Ие, маселеёди карап чыгышпай туруп казанга май 

куюшкан экен да! –ыржайды Полот папка, бирок 
Шокасымдын капыстан кезерип кеткенин кър\п, бат эле 
ыржайганын токтотту: –Эми... създ\ боло турган жагына 
ътъл\к. Биякка келиштен мурун, келиним Мехринса менен 
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ал дагы, болгондо дагы, жетекчилерибиздин бири 
жакшылап кеёештик, иним. 

–Эмнени кеёештиёер? –деди Шокасым анын съз\н 
шарт бъл\п. 

–Ът\нъм, атаёа окшоп, кызышпагын, \ка! 
Кызышпасаё, келишип иш кылсаё, ашыгыё алчы турат, 
\кажан! Курулуш материалдары керекпи сага? Керек! 
Съзгъ кирсеё, бардыгы чечилет, иним? 

Шокасымдын ж\з\нъ кан тээп, колдору дир-дир деп 
титирей баштагынын сезсе да, тишин тишине басты: 

–Кудай айтыёыз беркисин да айта бериёиз ака! -
деди баш бухгалтер тарапка ийилип. –Кош, бул \ч\н эмне 
кылышым керек? 

Полот папка, эмненидир жашыргандай Шокасымга 
суроолу тигилди. Шокасым къздър\нъ карап-карабай 
бардык нерсеге т\ш\нд\. Бул –тизме эле! Анда бир гана 
бригада м\чълър\ эмес, эл\\дън артык тааныш наамдар 
болуп, ар бир наамдардын каршысына ирик суммалар 
жазылган эле! 

Шокасымдын ж\ръг\ндъ жалын капыстан кандайдыр 
шок, азил чын аралаш бир туйгу менен алмашты: 

–Эё жакшы. Акчаны созуёуз. 
Полот папканын ъё\ ъч\п, бир аз артка чегинди: 
–Акчаны эмне кыласыё \ка? Акча ордуна пахта 

алып, планды аткар. Курулуш материалдарын алып, 
бригаданы оёдо, айланайын \ка! 

–Ошондойбу? Шокасым ж\з\ндъг\ кыйноого салган 
титиректи араё басып, Полот папка тарапка ийилди. –
болуптур, мен го бул къз боемочулуктун эсебинен планды 
аткарып, чоё абройлуу болот экенмин! Бирок бригададагы 
адамдарчы? Бул чълдъ кышын-жазын кара терге батып 
иштеген шордуу аял, эркектерчи? Алар эмне кылат? 
Эртеге... эки колдорун мурдуна тыгып, кайтып барышабы 
балдарынын алдына? -Шокасым тез кыймылдап оордунан 
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туруп, ъё\ ъч\п, дир-дир титрей баштап Полот папканын 
жакасынан кармады: 

–Кана акча? 
–Жан \ка!.. 
–Сен... ушул жашында бул д\йнъдъ эмес, ал д\йнън\ 

ойлоп жаткан убагыё келгенде, кайсы ж\з, кайсы выждан 
менен бул арам кагаздарды мага кътър\п келдиё? 
Мындан чыкты, биздин бешенъ терибиз менен тапкан 
акчаларыбыз эсебинен... сенин ъпкъс\ жок директоруё 
уурулук пахта алып, баатыр болмокчу? Сен болсо... 
токтот! Эшек терисинен тилинген анабул папкаёды 
колтукта да, жаныё барда туягыёды шыкылдатып кал! 
Болбосом, ошол ишенген тооёдун алдына кууп барамын! 
Жылаё аяк тикендерди аралатып кууп барамын! 

Шокасым ушундай деп, капыстан тизе б\г\п, башын 
чаёгалдап алган Полот папкага къз салуудан да ирээнжип, 
кырманга карап басып кетти. 

Ал къё\л\ндъ директордун ъз\, же катыны Мехринса 
менен кармашып, к\н бою ъз\н коерго жер таппай 
талаама-талаа кезип ж\рд\, бир ою, шарт этип 
«Жигулисине» олтуруп, кыштакка кеткиси да келди. Бирок 
кечээки к\н\ кыштактан кайтканы эсине т\ш\п, ъз\н 
басты. Аалам къз\нъ тар кър\н\п, шыйпаёца узак 
толгонуп жатты. Жок, кеп бир гана Полот папкада эмес, 
кеп Мехринсада! Туурасын айтканда, Мехринса къктъмдъ 
совхозго профкомдун търайымы болуп кеткенден бери 
абал ушул, илгери Шокасымдын къз\нъ эё жылуу кър\н\п 
жаткан бул жерлер назарында мурдагы кереметин 
жоготкон. Мындан беш-алты к\н мурда кыштакка барып 
кошумча милдеттенме, кайткандан бери ъз\н коерго жер 
таба албай к\н\ аялы Мехринса катуу туруп албаганда 
Шокасым башы кетсе дагы кошумча милдеттемени кабыл 
албайт болчу. Ал ъз талаасында канча т\ш\м 
калгандыгын жакшы барса търт цънтнерден пахта бар, 
болбосом да ал дагы жок. Бирок, Мехринса чогулуштан 
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мурун аны ъз бълмъс\нъ чакырып, директордун талабын 
аткарасыз деп туруп алды. 

–Атамдын кайсарлыгы жетпеди эле, сиз калдыёыз 
мени уятка калтырбаган, –деди Мехринса бир бозоруп, 
бир къз\нъ жаш алып. –Ата-бала... Максатыёар менин 
ж\з\мд\ жерге каратыш болсо... Анда мейли, 
билгениёерден калбагыла!.. 

Шокасым бир катынына жини чыкса, бир аео сезими 
келип ж\ръг\ зыркырады. Ал катынына жалынып-
жалбарып да кърд\, т\ш\нд\р\шкъ урунуп да кърд\, –
болбоду, Шокасым бу десе Мехринса а деди, бу десе 
адеп –ъз съз\нън кайтпай койду. Эё чоё далили ушул 
болду–Мени профсоюздун търайымдыгына кътър\шт\б\, 
сиз дагы колдоп-кубатташыёыз керек, ъз катыныёыз 
жетекчи боло туруп, директордун съз\нъ сиз кирбесеёиз, 
ким кирет? Жыйынтыктап айтканда, айтканын кылдырды, 
гектарынан дагы он центнерден т\ш\м алууну мойнуна 
илдирди. 

Шокасым кийинки учурларда катыны туурасында 
кулагына чалынган миш-миштердин биръънъ дагы 
ишенбъъч\, айрымда бул кептер ж\ръг\н кан кылса дагы 
ал миштер гырт жалган экенине ыйманы бек эле. Ошол 
к\н\ ъм\р\ндъ биринчи мертебе Мехринсага тигилип 
карады, анын с\йлъгън създър\нъ, кылыктарын сындап 
къздън кечирди, карап туруп кък\ръг\нъ жагымсыз суук 
шапата толкуп кирди. 

Шокасымдын назарында, мурдагы Мехринсадай 
мээримд\\, оор, муёайым, жагымдуу, жылдыздуу адам 
жок эле ааламда, корстугу кармап калса да к\л\п жооп 
берч\\. Эми анын създър\ндъ кайсарлык аралаш 
кандайдыр кенебестик пайда болгон, ээринин създър\н 
акырына чейин угууну да каалабады, мурдагы муёайым, 
мээримд\\л\г\нън эч нерсе калбаптыр. 

Шокасым ошол к\н\ \й\ндъ жатып калмакчы болду, 
бирок Мехринса буга дагы кънбъд\. «Ушундай 
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кыйынчылык к\ндър\ кайдагы \йлърд\ ойлоп жатасыз, 
коюёуз-э! -деп кагып таштаган. –Жънъё-жънъё! Адамдар 
укса эмне дешет?» 

Ал \ст\нъ атлас къйнък, \ст\нън кызыл г\лд\\ 
пахталуу жемпер, буттарына бою пас жарашкан бешенеси 
бийик кызыл ът\к кийген, ъз\ дагы эки ър\м узун чачын 
аркасына байлап, зар чачылган кара-кызгыч оромолчо 
менен ороп алганы жарашып ъз\ дагы ачылып кеткен 
болчу. Анын алдында бутунда алдылары жарылып кеткен 
эски брезент ът\к, \ст\ндъ май баскан, кир баскан 
фуфайка, башына айбаны бир тарабына кыйшайган чаё-
чуё фурашка кийген Шокасым аябай эле ж\дъп калган 
болчу. 

–Шокасым муну катынынын мамилесинен сезди. 
Мехринса аны менен с\йлъш\п жатып, кээде эч нерсени 
билдирбеген болсо дагы, кээде жийиркенгенге окшош бир 
нерсени бир нече жолу кылт-кылт этип, Шокасым 
ъм\р\ёцъ ъз\нъ биринчи мертебе сырттан карады, ал гана 
эмес, ъз\н чоё артистердей жасанып-кийинген Фатих 
Музаффаров менен салыштырып да кърд\. 

Анын бир ою ошол к\н\, ошол жеринде эле чълдън 
кол \з\п, мурдагы ишин алууну да талап кылмакчы болду. 
Чындыгында, анын Фатихден эмнеси кем? Фатих 
Музаффаров жогорку билимд\\ болсо, Шокасым да 
жогорку билимд\\, ал агроном болсо, Шокасым инженер! 
Ал бул ахывалга т\шкън болсо, биринчиден Мехринсанын 
съз\нъ кирип кала берсе... Илгери ага жарым паашалыкты 
убада кылып, эми болсо столду уруп с\йлъш\п жаткан 
мына ушул ъпкъс\ жок директордун куру убадаларына 
ишенип т\шт\! Аны урмат кылбаса, оор эмгегин 
баркташтын ордуна бул корс мамиле, док кылса, 
попузаласа пасаёда!.. катыны болсо ... Беш-алты жылдан 
бери ширин турмуш куруп келе жаткан, эки перзенттин 
апасы болгон катынын къз\ндъ болсо... ъз\н чоё кърсът\\ 
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създър\ндъ, ачыгында ж\здър\ндъ кандайдыр жашыруун 
жактырбаган жийиркен\\ турат! 

Ошол замат бул ойлор Шокасымдын къё\л\нъ 
куюндай жапырылып келип, бир ою Мехринсанын 
кабинетиндеги столдорду шарак-шурак ыргытып: «Токто, 
болду! Жыйыштырдым ошол чъл-пъл\ёърд\», деп кол 
шилтеп чыгып кеткиси да бар. Ошон \ч\н атасынын уулу 
да, Алгырдын пейли анда да бар, къё\л\нъ бир нерсе 
жакпаса, а балким бир учурда адилетсиздиктин 
шапатасын сезсе, \н катып карап тура албайт, аныкы бир 
тутса жаман тутат. 

Мехринса дагы муну жакшы билет, билген \ч\н 
с\йлъш\п жатканда б\тъър алдында бир аз жумшап, 
ъз\нчъ эркелеп, б\т\рд\, Шокасым, адаттагысындай шылк 
этип, \н чыгарууга да \лг\рбъд\... 

Ал \й\нъ барып, уйкуда жаткан уулу менен кызынын 
бешенесинен ъъп, апасы куюп берген бир кесе айран 
аралашкан къжън\ тик туруп кътъргън бойдон бошотуп, 
«жигулисине» олтуруп, чългъ жънъп кетти. Бирок ошондон 
бери мына канча к\н ътт\, ъз\н койгонго жер таба албады, 
эки жылдан бери \йрън\п калган жайлар, тоо-тоо болгон 
кум \ймъктър арасында не машакаттар менен талашып 
тартышып «жулуп» алган бул ж\з гектар пахтазар 
Мехринса экъъ тизесинен ылай болуп, кыш куюп, ъз 
колдору менен курган бул шыйпаё, ал эмес не азаптарда 
къгърткън бул нактар-бардык-бардыгы къз алдында 
мурдагы бойдон кърк\н жоготкондой туюлду. Мурдалары 
айрыкча Мехринса менен бирге иштеген учурларда, бул 
жерлер къз\нъ жылуу кър\нч\, балким шыйпаёдан тартып, 
нан жапкан дандыры, ъздър\ курган очоктору ар бир т\п 
нактары, ойноп к\л\п бирге парвариш кылгандары \ч\н, 
бардык нерселер башкача кър\нч\, ъздър\н\н талаалары, 
шыйпаёдарын алыстан кър\шкъндъ ж\ръктър\ ачышып 
кетч\\! Эми шыйпаё толо адам болсо дагы аны курулуш 
техникумдун студенттери ээлеген болсо да, Шокасымдын 



 
 

135 

къё\л\ндъ бардык жак гуулдап, шыйпаёда эч ким жоктой, 
таштанды бир жайга айланып калгандай кър\нд\. 

Бригадада эч ким жок, студенттер болсо Шокасымга 
баш ийишпейт, алардын агайлары, ъз жетекчилери бар, 
алар бир гана кырмандагы эсепчини таанышат, к\н\-т\н\ 
терген пахталары \ст\ндъ жаёжалдашып, граммдарына 
чейин эсептешип талашып-тартышып жатышат. 

Шокасым кыштактан кайткан к\нд\н эртесинде 
пахтазарды аралап, айланып чыкты. Ар бир т\п гозону, 
ачылган-ачылбаган косектерине чейин санап, эсебинен 
ъткърд\. Терим машиналары ътъ берип, жалбырактары 
жулунуп чъп болуп калган гозолордо бир-эки, нары барса 
\ч косек калган, азыр бардык нерсе аба-ырайына 
байланыштуу эгер аба-ырайы ачык туруп берсе, он 
центнер болбосо дагы, м\мк\н беш-алты центнер т\ш\м 
алса болот. Муну ойлоп, Шокасымдын къё\л\ бир аз 
жеёил тарткандай болуп, бирок канчалык урунбасын, колу 
ишке барбай, к\н бою кереё болуп ж\рд\. Туурасы 
талаада иш деле калган эмес, студенттер терген бир-эки 
прицеп пахтаны болсо, кечиндеси эсепчи менен 
тракторчулар ъздър\ тапшырып коюшат, ал болсо эмне 
кылышты билбей, к\нд\з\ талаа айланган болот 
кечиндеси эч нерсеге къё\л\ жок, караёгы кирбестен ъз 
ъж\ръс\нъ кирип камалып отурат. 

–Ъж\ръ али акталбаган \йд\р бир гана кара 
дубалдан чыккан. Бирок, мындан эки жыл мурда кара 
дубал т\г\л, али кара шыбактан чыкпаган убагында колу 
г\л Мехринсанын назик диди, мээрими менен 
жасалгаланган бул кичине гана бълмъгъ анын къз\нъ 
баасы жок бир жаннат кър\нч\. Чындыгында 
Мехринсанын колу тийген жай дароо эле г\лдъп кетип, 
бардык нерсе ордунда, саранжан-сарышта болуп, 
текчедеги шишечеде турган бир шак райкандан тартып, 
дайыма дазмалданып коюлган чачыктары, чайнек-
пиялаларына чейин, коюёузчу, анын жеёил дем алуусу 
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тийген бардык нерсе ажайып бир сулуулук таратып турчу. 
Ал эмес жазда к\н ысыгы эл\\ даражага кътър\л\п, 
тыйындай кълъкъ миё тилла болгон учурларда дагы 
кышта кар-бороондор кутуруп, тоо-тоо кумдары \й\п, 
тир\\ макулуктардай къч\п ж\ргън учурларында дагы бул 
чъл таптакыр Мехринса барда къз\нъ азыркыдай супсак 
кър\нбъс, эрди–катын бул дъбъчъ болгон кумдуктарды 
бир нече жылда эле тегиздеп, къркъм бир келишкен жайга 
айландырганына къё\лдър\ бийик болчу!.. 

Мына эми бардыгынын к\н\ къккъ сапырылды! 
Эмнеге? Качан башталды бул кърг\л\к? Мехринсага эмне 
болду? Неге ъз\ баш-къз болгон, ал эми Шокасым ъз\ 
къё\л\н кътъргън бул иштен дагы ъз\ айныды? Ъз\б\? 
Жок, ъз\ эмес, ана-бул.. алыпта директор айнытты. 
Бардык балээге ошол себеп болду!.. Шокасым болсо.. 
Шокасым эмне дагы кыла алат аларды? Директор Фатих 
Музаффаров катын-кыздарды ардакташ керек, аларга чоё 
жол ачып бер\\гъ милдетт\\, деп жоорап турган бир 
учурда ага макулдугун билдириш... надаандык болбос 
беле? Буларды! Катыньш с\йгън, анын бактысын» 
ойлогон эркек бул иштен кубанбагандыгы м\мк\н эмер. 
Шокасым дагы башында кубанды. Мейли мага кыйын 
болсо болор, катыныма жеёил болсун, деди, бакты 
ачылсын деди. Бир кана.. азыркы учурларда 
Мехринсанын кандайдыр ъзгър\п калышы, анын ж\з\ндъ 
парда болгон бул кат суук маанай! Ж\здър\ндъг\ бекиткен 
алааматтары, мурдагыдай ачылып-чачылып с\йлъш\шт\н 
ордуна бийиктен туруп мамиле кылгандары! Я, тооба! А 
балким адамдар арасында кыбындап калган бул миш-
миштер чын болсо?.. Жок, муну ойлош, муну къё\л\нъ 
келтириштин ъз\ азап! Анда бул ъм\рд\н сарык чакалык 
баркы калбайт ага! 

Шокасым кечелери чълд\н шамалынын бъър\ сымал 
угулгандарына кулак салып, тар караёгы ъж\ръдъ шыпты 
тиктеп къпкъ жатат, ж\ръг\н кемирген бул суук ойлору 
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мээсинен айдап чыгууга урунуп, бул беймаани, ъз\н-ъз\ 
к\мън кылгандыгына ъз\ кийип калчу. Бирок аз-маз ътпъй 
къз алдында дагы акыркы учурашуу келет. Мехринсанын 
суук мамлеси, ж\з\ндъг\ ачуусу келген кър\н\ш\, г\лдъй 
ачылып кеткен жамалы, келишкен \ст\ баштары къз 
алдына тартылчуу, къздър\нън арандан зорго айдаган 
азгыртма ойлор кайра жапырылып келгенде ордунан так 
туруп басып кетч\\. 

–О, мурда кандай жакшы башталган болчу алардын 
с\й\\с\, кандай сонун башталган эле! Чын, мурда 
Мехринса ата-энесинин ыраазылыгын алганча не-не дил 
азаптар болуп ъткън. Бирок бул дил азаптар алардын 
ынактыгы ак с\й\\с\н\н алдында жаз к\н\нъ туруштук 
бере албаган муздай ээрип кете берген эле, ээрип жок 
болуп кете берген болчу! 

Алар биринчи жолу эки институт жаштарынын достук 
кечесинде, туурарагы, бул кечени пайда кылыш 
аракетинде ж\ргън убактарында танышышкан эле. Ал 
учурда Шокасым айыл чарба институтунун механизация 
факультетинде комсомол комитетинин секратары, 
Мехринса болсо айыл чарба институтунда жаштар менен 
иштъъ комиссиясынын търайымы эле. Шокасым 
Мехринсаны биринчи къргъндъ эле аптаптай ысык къргън 
болчу. Кыздын ъз\ кеп-създър\, мамилеси, к\л\п туруп 
ъз\н\н дегендерин ишке ашырышы, бардык-бардыгы 
к\ндъй тунук, жагымдуу, жарык маанай эле. Кийинчерээк 
къп кыйынчылыктарды жеёип ът\п, баш кошкондорунан 
кийин билсе, Мехринса дагы ошондой болгон, биринчи 
учурашууда эле Шокасым анын ж\рог\нън урган экен. 
Ошентсе да, бул жылуу учурашуулар башка жайларда, 
Ташкент парктарында, анын кооз жерлеринде уланып 
келди, къп ътпъстън ортого жуучулар пайда болду. Бардык 
съз жуучулар бардык ортого к\йд\м чоктор ошондон кийин 
башталды. Себъби Мехринсанын атасы-кийин маалым 
болгондой т\пъ-т\з\к адам кызын «каяктагы бир 
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кыштактыкка бербеймин» деп туруп алды. Бирок кеп 
Шокасымдын кыштагында эмес, маселенин назик жагы 
мына мында болчу, алар Мехринсага алда качан таап 
койгон к\йъ баласы, кудалары бар болчу. Бирок Мехринса 
менен Шокасым ъз максаттарынан, с\й\\лър\нен баш 
тарта алышпады. Шокасым жуучу жибер\\дън жазбады. 
Мехринсанын ата-энеси каршы чыгыштан. Бул тартышуу 
акырында мындай болуп б\тт\. Мехринсанын ата-энеси 
кызын \й\нън чыгарбай да коюшту. «Оору» деген 
шылтоодо ал эмес институтка да жибербей коюшту. 
Шокасым биринчи анын досторун ишке салып, кат 
аркылуу с\йлъш\п турду, кийин Мехринсанын ата-энеси 
бул жорукту да сезип калышкандан кийин досторун дагы 
киргизбей коюшту.. Мехринсанын алдына. 

Окууну да б\тт\, ъз совхозунан стипендия алып 
окуган Шокасым мурда эле кыштакка жолдомо алган, 
бирок кет\\н\ дагы, калышты дагы биле албай эки от 
арасында куурулду. Дайыма эсинде балалык кездеринде 
т\ш\ндъ куш болуп учуп ж\ргън учуру эч эсинен чыкпайт: 
ал к\ндън кийин кечкурун, бул кеё д\йнъгъ сыйбай калган 
Шокасым арык жээгине барды. К\н уясына эми батып, 
бирок али караёгы т\шъ элек болчу. Ал учурларда сай 
боюнда мажурум талдар къккъ боюн созгон ак теректер 
коп болчу. Тъмъндъ секин агып жаткан дарыя \ст\ндъ 
батып жаткан к\нд\н алтын тасмалары чачылып, бул 
дарыя эмес, сууга сапам берип ъскън маж\р\м талдар 
дагы агыш ак теректер, чынарлар дагы алтын т\скъ 
оронгон. Бир гана Шокасымдын къё\л\ндъ б\т\н аалам 
кара зулматка чулганган, къё\л\ куунак бактылуу 
жаштарга толгон жээк гана эмес, б\т\н д\н\йъ караёгы... 

Азыр болсо, балким, бул нерселер айрым жаштарга 
к\лк\л\\ туюлар, бирок ошондо адатта Мехринса менен 
сырдуу жашыруун учураша турган жар \ст\ндъ туруп бир 
нъче мерте ъз\н сууга, кызгалдак раё, ал эми 
тескерисинче кып-кызыл канга толуп агып жаткан жарга 
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бой уруп даярданганы дайым Шокасымдын эсинде. Бир 
гана караёгы т\шсъ, чоёураак бир таш тапса мойнуна 
асып, ъз\н дарыяга урса болду –бир саамда эч дарексиз 
чокуда кетет... 

Ана, ире-шире караёгылык дагы т\шт\, жээкте 
адамдар сейректелишип калды. Бирок ушул учурда, 
Шокасым чоё бир таш таап, жар жакасына кътър\п 
бараткан болчу, ар тараптан биръън\н кадамы угулду. 
Кулагына кыжалат болгон тааныш \н угулду. 

–Шокасым аке! Эмне кылып жатасыз, Шокасым аке? 
-Мехринсанын къздър\, ал учурда боек эмне экендигин 
билбеген, бирок дайыма жанып туруучу кой къздър\ чоё 
ачылган шабдолу к\л\ндъй тунук ж\з\ ак дубалдай 
агарган. Ал колдорун созуп Шокасымга куштай талпынган 
да, турган жеринде катып калган. 

Шокасымдын къё\л\ндъ баткан к\н кайра чыгып, 
аалам чарактап кеткендей болду, колундагы ташты 
дарыяга шарп эткирип ыргытты. Мехринса тарапка 
ж\г\рд\. Ал колдорунда алсыз гана асылып турган кызды 
кучактап, аны ж\здър\нън, жумулган къздър\нън ъб\п 
жатып, ж\з\нън эё ысык жаш акканын сезди... 

–Эмне \ч\н билбейсиз? –деген эле ошондо 
Мехринса жаш менен жуулган ж\з\н анын ъпкъс\нъ 
батпай д\к\лдъп турган кък\ръг\нъ басып. –Эмне \ч\н 
билбейсиз, Шокасым аке? 

–Эмнени билбеймин! 
–Сиз ъз\ё\зд\ сууга таштасаёыз... артыёыздан 

менин дагы кетишимди.. эмне \ч\н билбейсиз?.. 
–Азыркы жаштар. Жаштар гана эмес, ал эмес ъз 

теётуштары да бул създъргъ ишенишпейт. Угушса 
к\л\шът. Ошон \ч\н Шокасым ошону эстеп ошол \ч\н 
жашап жатат, ар бир адамдын ъм\р\ндъ жаз к\н\ндъй 
жарк этип, дилинин тереёдигинен бир ъм\ргъ ъчпъс 
болгон учурлар болот экен! Ошентсе да анын ъм\р\ндъ 
ошондой унутулбас к\ндър болуп ъткън! Бирок...аттиё, 
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мунун бардыгы бир гана ът\м\ш болсо? Мындай к\ндър 
эми эч бир кайтып келбесе? 

Аянычтуу, ошондо, ъм\р\н эё караёгы учурларындай 
туюлган, эми болсо ъм\рд\н эё аянычтуу, эё азаптуу 
болгон ушул к\ндър качан ът\п кетет? 

... Аптанын акырында, кечкурун Шокасым терилген 
пахтаны эми пункутка жънът\п, шыйпаёга кайтмакчы 
болуп турган эле, эч к\т\лбъгъндъй, эски ж\к 
машинасында атасы келип калды! Шокасым атасын кър\п, 
къздър\нъ ишенбсди. Соёку учурларда чачтарына, 
сакалдарынын ъскън\нъ, \ст\ башына карабай койгон 
атасы бутун карч-карч эткен хром ът\к, башына жаёы чуст 
допу \ст\нъ жаёы пахталуу фуфайка кийип алган, сакал-
муруттарын кайчылап, он жашка жашарып кеткендей, 

–Шорахим алгыр машинадан т\ш\п, уулу менен суз 
гана учурашты: 

–Кырманда ишиё б\тт\б\? –деп сурады, –т\гънген 
болсо шыйпаёга башта. Кеп бар!.. 

Алар ире-шире караёгылыкта шыйпаёга жетип 
келишти. Студенттер иштен кайтышкан, шыйпаё толо 
адам, жаштык эмеспи, талаадан чарчап келишкен 
болушса да кыз-жигиттер бири-бирине суу чачышып, 
кубалашып баардык жак шаёга бълън\п, к\лк\гъ толгон... 

Шокасым атасын ъж\ръс\нъ баштап кирип, ъз\н 
ыёгайсыз сезип, шашкалактап жыйылбаган тъшъг\н, 
столдо \й\л\п калган катуу нан, жуулбаган кесе 
табактарды жыйыштырууга киришти. 

Алгыр \н катпай, бир четке ът\п олтурду, уулунун 
кыжаалат тарткан катуу аракеттерин жым гана к\зът\п 
турду. Къп ътпъй ашпозчу аял бир табак шъъла менен эки 
нан, бир чайнек чай алып келип, столго коюп чыгып кетти. 

Алгырдын б\ркългън кабагы ачылбады, Шокасым 
кыжаалат тартып жътълд\: 

–Узак жолдон кардыёыз ачып келгендир. Тамак 
муздабасын, ата! Шорахим \н катпай оордунан турду: 
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бирок дасторконго караш ордунан, колун аркасына 
кылганча эски палас тъшългън такыр жерди тап-тап 
басып, тар бълмън\ бир нече жолу айланып чыкты, анан 
ортодо токтоп: 

–Сага эмне болду, балам, –деп сурады ички к\й\т 
менен. Шокасым зоргодон –зорго к\л\мс\ръд\. 

–Мага эмне болуптур? 
–К\зг\ё барбы? –деди. Алгыр. Бул жолу анын 

\н\ндъг\ дартка толгон \н\ суук таарыныч менен 
алмашты. Бул Шокасымдын ачуусуна тийди. 

–К\зг\н\ кармап. Осмо коет белем? 
Шорахим чоё т\й\лгън муштуму менен столду тарс 

эткирип урду... 
–К\зг\ осмо коюш \ч\н эмес, адам макулук 

даражасына т\ш\п калбасы \ч\н да керек! Канча жыл 
болду кебетеёци карабаганыёа? 

Шокасым колуна алган жыгач кашыкты шъъла толгон 
табакка так эткизип тик кадап, так секирип ордунан турду. 

–Мен кебетеме карай турган иштеминби? Эмне 
кыласыз мени к\йд\р\п? Же эсиёизден чыктыбы? 

–Эмне эсимден чыгыптыр? 
–Бул жерге келип иштъъгъ кеёеш бергендердин бири 

сиз эмес белеёиз? Ж\г\ё оор болсо дагы бир эки жыл 
ъз\ёд\ кърсътсъё, авторитет аласыё деп эч бир тынчтык 
бербей койгондордун бири ъз\ё\з эмес белеёиз, ата? 

–Шорахимдин карамтыл ж\з\ндъг\ кары бирден 
жумшап, кандайдыр ойлонуп калды. Ал акырын башын 
силкип, каттуу ъкс\д\: 

–Деген элем, балам, деген элем. Эмне \ч\н ушундай 
болушуна ишенген элем. Азыр дагы ыйманым ишенет 
буга. Бирок совхоз чоёдору... сен теёд\\ тигил директор... 

–Мен теёд\\ директор сизди да кор кылып иштен 
айдаптыр го! 

–Токто! 
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–Алгыр дагы чоюндай карамтыл муштуму менен 
столду уруп. 

–Токто! Мени коюп тур! Мен ашын ашап жашын 
жашап болгонмун, мен сени ойлоп жатам, балам! 

–Алгыр чыканагын столго тиреп башын 
чаёгалдаганча узак кыймылдабай турду. Шокасым 
атасына карап бирден ж\ръг\ туз куйгандай ачышып кетти 
ал атасын эч качан мынчалык кам жеп, азап чекендигин 
къргън эмес. Атасы, ж\ръг\н мыкчып кандайдыр оор 
азаптан къздър\н жумуп, к\й\ткъ толуп олтурат. Анын бул 
олтурушунда Алгырга эч бир жакындабаган жат ички к\й\т 
бар эле. Бая кырманда учурашканда атасы Шокасымга 
тап-такыр башкача, жаштык кездериндегидей к\чкъ толуп 
кеминде он жаш жашарып кеткендей туюлган болчу. Эми 
болсо... Желкесин басып турган кандайдыр чоюн таштан 
эки б\г\л\п калган карыя муёайып олтурат алдында. 

«Неге адамдын жарасын тырмадым? Неге бул чълдъ 
калганым \ч\н аны айыптадым? Эгер ъз\м каалабаганда 
атам т\г\л кудай айтса да келбес элем го! Ъз\м\н 
каалоом менен, \й-б\лъъм менен келбедимби, неге анан 
к\йд\ргън ташты атама-атам? Ъз арабамды ъз\м тартып. 
Эркимди бекемдеп ж\р\шт\н ордуна эмне кылат элем 
ансыз да эзилип ж\ргън атамды андан бетер эзип?» 

Шокасым тереё дем алып: –Мейли, ата, деди столго 
жакыныраак с\р\л\п, –мен ъз арабамды ъз\м тартууга 
жараймын. Сизди да ъз ташпиштериёиз ъз\ё\згъ жетет? 
Шорахим башын кътър\п уулуна узак, сынагандай тигилип 
карады. 

–Сен азыр, айла болбосо ушул б\г\н кыштакка бар, 
балам. 

–Эмне кылам? Келин менен с\йлъш... 
–Эмне деймин? –Шокасым муну айтышы го айтты, 

анан тилин тиштеп ък\нд\, атасынын ж\з\ндъ к\й\тт\\ 
ъкс\к жоголуп оордун баягы тынчтык бербеген азап ээлеп 
алды. 
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–Ананы гана дейсиё! Деди алгыр агыш муруттуу 
жапайы мышыктын мурутундай тикчийип. -Ъз катыны 
менен жигиттерче с\йлъш\п, аны жолго салбасаё... 
Кантип баш кътър\п ж\ръс\ё бул д\йнъдъ?.. 

Алгырдын създър\ Шокасымга тапталган заардуу 
камчы болуп тийип, шарт ордунан туруп кетти: 

–Ата! Мен сиз уккан миш-миштерге ишенбеймин! 
–Мен дагы сага жън айтылган създъргъ ишен деп 

жатканым жок! Мен сага тек кой бул айтылгандарга деп 
жатам болгону! Же тек кой, же с\йбъгънгъ с\йкънбъй шарт 
этип уруксатын бер, эгер бул д\йнъдън так ътсъё дагы! 

Шокасымдын къздър\нън от чыгып кетти: 
–Сизге ким айтты мени...с\йбъгънгъ с\йкън\п ж\рът 

деп? сурады, сурап дагы баягыдай ъз\нън ирээнжиди. 
Атасына айта турган съз\ ушул? Жок, атасына эмес, 
Мехринсага айта турган съз го бул? С\йбъсъё ачыгын айт, 
мен андай, с\йбъгъндърд\н этегине жабышып алган кък 
мээлерден эмесмин! –деп шарт этип анын бетине айта 
турган съз гъ бул! 

Кър\н\ш\нън бир гана Шокасым эмес, Алгыр да 
уулунун намысына катуу тийгенин сезди окшойт, дагы 
к\нъл\\дъй башын ийип: 

–Къё\л\ёд\ ооруткан болсом...атаёды кечир, балам, 
-деди \н\ калтырап. -Ошенткени менен да барып кел! 
Мындай мезгилде жигит адам март болгону жакшы. 
Т\ш\нч\, айрымда дарылаш \ч\н жараны дагы шарт 
кесип ташташат го! Кийин... апаё шордуунун дагы абалы 
оор. Бир жолу кър\п келесиё. Иш болсо качпас, ъз\м баш 
къз болуп турамын. Барып кел балам... 

Башка с\йлъшъ турган създър\ деле калбады. 
Шокасым эмне кылып жатканын ъз\ да билбей, терисине 
батпаган жолборстой тар бълмън\ айланып чыкты, къз\ 
мыкка илинип турган пахталуу фуфайкасына т\ш\п, аны 
колуна алып, фуфайканын алдында кошнай мылтыгы 
турган эле, аны дагы мыктан жулуп алды. 
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–Уулунун катуу аракеттерин къз кырында жым гана 
к\зът\п олтурган Шорахим пушайман болуп ордунан 
турду. 

–Мылтыкты эмне кыласыё? 
–Керек болот .. .Жолдо 
–Тезинен жайына кой! Эгер акмактык кылышты 

ойлоп жаткан болсоё... барбайсыё кыштакка! 
–Койсоёуз, ата! Иштериме къп аралаша бербеёиз! 

Жаш бала эмесмин! Алгыр эки кадам жайды бир аттап, 
уулунун жолун тосту: 

–Жайына кой деп жатам мылтыкты, тентек! 
Шокасым атасынын калыё каштарынын алдында 

чыгып турган каарду къздър\нъ, тикчийген агыш 
мойлоолоруна бир къз ирмем тигилип турду, сол 
колундагы мылтыкты керебетке ыргытып, эшикти бир тээп 
ъж\ръс\нън чыкты... 

Бир чети кесилген ак коондой аппак ай, жайнаган 
жылдыздуу асманда, сейрек ак булуттар арасында 
акырын с\з\п бара жатат, шыйпаё айланасы, мурдагыдан 
да с\ттъй жарык, студенттер али жатпаган, айрым 
бълмъдъ дуу-дуу създър, к\лк\: чала-чарпыт чалынган 
рубоб, гармон \н\ жаёырат. 

Шокасым колун айга тосуп, саатына карады: сегиз 
жарым. Таё калыштуу, ал т\н жарымдан ашып калса 
керек деп ойлоптур, эми сегизден ъткън турбайбы? Эгер 
ал азыр «Жигулисине» олтуруп, жолго чыга турган болсо, 
он болбостон кыштакка жетип барат! Тез барса, онго деле 
калбайт. Бир жарым сааттык жол! 

Шокасым шыйпаёдын аркасында, ашкана жанында 
турган «Жигулисинин» \ст\нън «чиматты» (Мехринсанын 
съз\) алып, аны ж\рг\з\п койду кызытыш \ч\н, ъз\ четке 
чыгып, сигарет тутантты. 

Кызык, ага негедир ъз\ эми бул жерлерге кайтып 
келбъъч\дъй туюлат. Ушул себептенби, башкабы, 
къё\л\ндъ ж\ръг\нъ жакын бир нерсеси менен 
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дидарлашкандай болду, къчъттър\ тоо бою болуп калган 
мъмъл\\ бакты аралап, талаага ътт\. Бак артынан 
башталган чексиз пахтазар дагы с\ттъй аппак, узактан 
ПМКнын машина, вагондору элес-булас къзгъ чалынат, 
бир аз сол жакта эки пахта терч\ комбайын карайып 
турат, алардын бирин мурда Мехринса айдоочу, 
экинчисин Шокасым ъз\ башкарчу. 

Адам баласы кызык экен. Б\г\н эртеден ага 
кандайдыр куник, суук кър\нгън жайлар, эми эмне 
\ч\нд\р, а балким дилиндеги рух д\йнъс\ улам артып 
бара жаткандыгы \ч\нд\р, къз\нъ эё эле ысык кър\нд\. 
Ъм\р\ндъ биринчи жолу чоё бир чындыкты аёдады: инсан 
\ч\н эмгеги сиёген нерсе ъз перзентинен да азиз болуп 
кър\нът турбайбы... 

–Мындан эки жыл мурда, жалгыз кара суук, баш 
ийбеген бейбаш бороондор тынбаган жылуу къктъмдъг\ 
к\ндър\ алар –Мехринса менен Шокасым, азыр 
ашпозчулук кылып жаткан Салия эже, дагы эки жаш жигит 
бул чългъ къч\п келип, брезент палатка курушканда анда 
бу шыйпаё, же бир дагы бак болсочу бул какыраган 
чълдъ! Алар ошол жылы, ошол жазда эле мына ушул 
бактарды тигишти, жердин шорун жуушту, чигит эг\\н\ 
баштап жиберишти. Жазда чъл тандырдай кызып, ысык 
кырк беш, эл\\ даражага кътър\лгъндъ, чатырдан жер 
тълъгъ къч\п т\шт\. Ъздър\ жасап алган ушул караёгы 
жер тълъедъ жашап, гозо ъст\р\шт\, дагы шыйпаё 
курушту, жазда тигилген, азыр болсо тъъ бою кътър\л\п 
калган мына ушул доо дарактары парвариш калашат, ъз 
перзенттериндей с\й\п парвайиш кылышты. 

–Карачы, тооба! Бригадада алты –жети адам ушунча 
ишти жасап жатышпайбы –я ! дем алыш эмне экенин 
билбей, рахаттуу жашоону къё\лдър\нъ да келтирбей, 
тыным билбей иштеп жатышат! Шокасым го жигит, 
Мехринсачы... Мехринса эринен къп иштесе иштейт, кем 
иштебейт, эринен эрте турса турат, кеч турбайт, кечелер 



 
 

146 

Шокасымдан кийин жатса жатаар, бирок андан мурда 
жатчу эмес. Ал жок дегенде кыйынчылыктардан наалып, 
жок дегенде к\йъс\нъ кабагын б\ркъп, ал эмес кыштакта 
калган перзенттерин сагынганда да арыз кылып олтурбай, 
шарт, «Жигулиге» олтуруп, бир кечеде барып, кайтып 
кечкурун келсе, таёзаарда дагы талаада болуп калчу!.. 

Шокасымга айрымда ушундай туюлчу, алар кичине 
кемеге т\ш\п, чоё деёизге чыгышкан, кеме капитаны 
болсо ал эмес, Мехринса! Мехринса кемени жээке алып 
чыгышына эч ким к\мън кылбайт, къё\л\ндъ, жээкте 
аларды эч ача элек максат к\тч\. Ушул туйгу белдерине 
кубат, рухтарына к\ч берип, ушул себептен к\нд\з\ 
тизеден суу кечип, жазырама ысыктан шор жууса, 
кечиндеси... я тооба! –ылай кылышып мына ушул 
шыйпаёцы курушкан эле! Эккен гозолорун адам кылыш 
\ч\н кум жана бороондор менен акыры алып кетип 
жыгылып калганга дээри алышчу? Бирде ысык керимсел, 
бирде жаан, бирде каткалаё басып, бир экен жайларына 
\ч сыйрадан чигит эгип, ън\п чыккан гозолорду ъз 
перзенттериндей, кала берсе андан къб\ръък этиятап 
парвариш кылгандарычы! Чъл азаптарына чыдай албай, 
къпч\л\к коен болгондо да эр –катын менен ашпозчу эже 
чегинишкен эмес! Ъз ордуларынан! Анткени эё оор 
учурларда дагы эё ишенген адамдары да аларды таштап, 
бардык кыйынчылыктар экъън\н мойнуна т\шкъндъ да 
бири-бирине мээрим, берилгендик туйгусу къктъг\ мына 
ушул ай мисал ар дайым дилдерин жаратып келч\! Бири-
бирине болгон бул мээрим кечелер талаадан чарчап 
кайтышканда бир-бирине сунган бир пияла суу себеп, 
с\й\\лър\ кайта алоолонгон, кайталанбас к\ндър кайда 
калды? Кантип эле бул чълд\ абад кылуу арзуусунда 
чеккен ушунча азаптары жок болсо? Бирок ким жок 
кылды? Эмне максатта жок кылды?..Оо, Мехринса, 
Мехринса! Неге бул ишти ъз\ё баштап, дагы андан ъз\ё 
ж\з\нд\ алып качтыё? Неге Шокасымдын ж\ръг\нъ ъз\ё 
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чок таштап, неге аны ъз\ё ъч\рд\ё? Же эриё кърбъгън 
кандайдыр чындыкты андан мурда сен кър\п, сън 
сездинби? Тун оокумда, ушул чълдъ ушул шыйпанда 
жатып, Шокасым менен бирге т\згън эрежелериё, тилеген 
арзууларыё –бардыгы ушундай бир болбогур экендигин 
сезип калдынбы? Же кимдир биръъ сенин къз\нд\ 
ачтыбы? Ачкан болсо ким ачты? Кантип эле бул арам –
Фатих Музаффаров болсо? Эгер къз\ё ачылган болсо, 
неге муну ъз эриёден жашырасыё? Неге анын да къз\н 
ачпайсыё? А балким эриёцен къё\л\ё калган болсо неге 
жашырасыё? Шокасым сенден айрылса, ийилсе-ийилер, 
сынса-сынаар, бирок ал сен ойлогончолук Мехринса! Ат 
башына иш т\шсъ –суулугу менен суу ичер, эр башына иш 
т\шсъ–ът\к менен суу кечээр! Башына оордук т\шсъ, ът\к 
менен суу кеч\\гъ жарайт, Шокасым! Жарайт! 

Жок, Шокасым д\йнъдън \м\т \згън жок, али! 
Тескерисинче, айдында жастанып жаткан бул пахта зар, 
салкын к\з шадаатсында дарыядай шуулдаган бул жаш 
бактар, бул шыйпаё Шокасымга мынчалык азиз кър\нбъйт 
болчу. А балким жакын досторунан айрылып жатканда 
ж\ръг\ мынчалык зыркырабайт болчу анын! Ошентсе да 
ж\ръг\ сезип турат, бул жерде ъткън эки жыл ъм\р\, 
тъккън кара терлери жън эле тъг\лбъгън, бекерге кетпеген! 

Оо, Мехринса, Мехринса! Эмне кылып койдуё, 
жаным менин! 

–Бул д\йнъгъ келип къргън бирден бир бактым, 
\м\т\м, жалгыз с\йгън\м! Эмне болду сага?.. 

Шокасымдын дили дагы деле тоз тополоё, 
ж\ръг\ндъ дагы деле ошол кыйнаган туйгусу, басып-
басып жигулисине карап кетти. 
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СЕГИЗИНЧИ БАП 
 
Нигора б\г\н иштен эртерээк кайтты. Ал башкаларга 

дагы ишти бир аз мурунураак т\гът\ш\нъ уруксат берди, 
бирок Алексей Скородумов менен анын аялы Лариса 
кън\шпъд\. Алар казып бара жаткан сырдуу \ёк\р эски 
коргон чек арасынан чыгып, кър\стънд\н чекесиндеги 
\лкън имаратка жакындашып калган болчу. Арадагы 
аралык эл\\-алтымыш кадамдан ашпай, бирок \ёк\рд\н 
кеп жайлары оодарылып т\шкън \ч\н иш кыйындаган. 
Бар,аткан жолдон табылган ар бир буюмду этиятык менен 
жыйып барыш лазым, Бирок иш канчалык кыйындашып 
барса дагы улукман Уккоша к\мбъз\нъ жакындашкан 
сайын бардыгы руху кътър\л\п, \м\т-тилектери артып 
барчу. Скородумовдун кыялындагы улукман Уккоша 
кабыры Афганистандын Алтын дъбъ деген жайынан 
табылган баа жеткис байлыктар чыккан кадимки къчмънч\ 
лашкар башчыларынын калыбындай бай кабыр, деген 
пикир эми бардыгын ишендирген. Нигоранын ъз\ дагы 
ушул \м\т, ушул арзуу менен жашайт, алар к\н\гъ кызуу 
иштери менен алек, кечиндеси шам-чырактын \лп\лдъгън 
жарыгында Кушон мамлекетинин падышаларынын баа 
жетпес байлыктарына толо жеткен кабырларды издешкен 
белгил\\ археологдодун китептерин кайра-кайра окушат, 
алардын иш стилдерин \йрън\шът. Айрыкча Алексей 
Скородумов ъз\н\н ишенимд\\ ойлорунан ъз\ катуу 
толкуп, ал адамдарды саарлап ойготот, кана эми ъз 
катынына же экспедиция жетекчиси Нигорага же 
башкаларга тынчтык берсе. 

Б\г\н Нигоранын туулган к\н\ бул сырды търт 
кишилик кичинекей отрядда эч ким билбейт. Нигора муну 
жар салып зыяпат да бермекчи эмес. Анын чемоданында 
къптън бери бекитип келе жаткан эки шише шампаны, 
виносу бар. Азыр экспедиция м\чълър\ кайтканча топудай 
гана палоо басып, ушул шампандарды ачмак, болгону 
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ошол. Бирок, мындай экен, негедир эртеден чоё бир окуя 
болуп аткандай, ж\ръг\ ъз\нън-ъз\ апкарып турду. Дем 
алыш къё\лд\\ к\н чыккандай жарытып, шоктонгусу 
келди, дем алыш тескерисинче, асманды кара булут 
каптагандай, аалам къз\нъ караёгы кър\н\п кетти. 
Къё\л\н ээлеген бир жумшак пикир чыкпады: «Эмне \ч\н 
б\г\н дагы келбесе? Акыры туулган к\н дагы бир жолу 
келет го! Алым сурап кетпесе? Акыры Бекзад дагы мына 
бир нече ай, ушул тегеректе, нары барса кырк-эл\\ 
чакырым жайда айкел куруп жатат го! Ошол араларынан 
ъткън бир ъйдъ –ылдый кеп себеби, ал биротоло 
ажырашканга ж\з туткан болсо? Акыры ортолорунда 
с\й\кт\\ перзеттери бар го! Тагдыры эмне кечет 
алардын? А балким Нигора аны к\ткъндъй Бекзад дагы 
Нигораны баш ийип келишин к\т\п жатты бекен? 

Нигора ушуларды ойлоп, т\н\ менен толгонуп чыкты. 
Ап мындай ойлоп караса, акыркы търт беш айда, ал б\т\н 
к\ч\ менен ишке берилген к\ндърдъ да къё\л\н\н бир 
четинде баары бир Бекзад болот, канча жолу т\штър\нъ 
кирип чыкты, алыстан машина кър\нсъ эле ошол эмес 
бекен деп ж\ръг\ д\к\лдъп калат, Бекзад эместигин 
билгенде, \м\т-тилектерин канчалык жашырышка аракет 
кылбасын, ъз\нънън ъз\ къз\нън кылгырып жаш акканын 
сезбей калчу... 

Жок, айып бир гана Бъкзадда эмес Нигора жаз 
айларында бир нече жолу Ташкентке барып келди. 
Ошондо Бекзад айкел курган жайдан ътт\, ал жакка кетип 
жатканда, бул жакка келе жатканда да ътт\. Бирок къё\л\ 
бош чыгып, ал Бекзадка баш ийип баралбагандай 
болбоюн деп, чоё жолдон караёгы т\шкъндъ ътт\. Ар-бир 
ъткъндъ эри куруп жаткан мемориал астында токтоп, аны 
карайт, кубаныч менен кър\п чыгат, чоё кубанычтан 
къз\нъ жаш алган к\ндър\ да болду. Бирок... Бекзаддын 
ъз\н кър\п « Арбаёыз» деп къё\л\ кътъргън създ\ айтып 
барууга к\ч\ жетпеди. Эмне болгондо да аялымын го! 
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Мынчалык менменсин\\гъ барбай, анын алдына биринчи 
барып кечирим сурасам ъл\п калбайт элем го –дебеди. 
Мейли эми бул жън\ндъ кайта-кайта ойлой берип, ъз\н 
эзе бергенден пайда жок. Эгер Бекзад аны къё\л\нън 
чыгарып таштабаган болсо мурдагы бактылуу к\ндър\н 
кичине гана эсинде сактай турган болсо, ортодогу 
перзеттердин урматы жаздай тунук жанган с\й\\лър\н\н 
урматы \ч\н б\г\н кайрадан бир саам кайтып келет. Эгер 
келбесе... анда... Нигора къз\нъ дагы жаш келгенин сезип, 
аны аеосуз сыдырып таштады да, кадамын тездетти. 

К\н тоолор астына жамбаштаган ылдыйдагы ъзънгъ 
кълъккъ т\шкън. Нигора уёкур-чуёкур жайлардан кийиктей 
дик-дик секирип, суу кълмъ жанындагы чоё чатырга 
жакындаганда капыстан жогорудан кыштак тараптагы 
геологдор салган жолдо жаёы ак «Волга» кър\нд\! 
Нигоранын ж\ръг\ д\к-д\к уруп, аргасыздан токтоду. Къп 
ътпъй «Волга» тъмъндъг\ талдар арасынга шуёгуп, къздън 
кайым болду, анан кайра эле атылып чыкты. Жол ошол 
жерден б\тсъ дагы калыё шыбак зарларды басып, 
жанчып, чатыр тарапка келе жатты. Машина чатырга эл\-
алтымыш кадам жетпей токтоду, андан Фатих 
Музаффаров т\шт\! 

Нигора Фатихти кър\ш\ менен, (аял киши ар-кандай 
болгондо дагы аялдыгына барат экен) барынан мурун 
\ст\ндъг\ эски кийими, али бети-колун жууганга 
\лг\рбъгън\ эсине т\шт\, анан ъз\н паанага тартууга 
шайланды. Бирок Фатихтин катуу аракеттерин кър\п, 
дароо.. ъз\н кармап алды. 

Фатих совхоз директору эмес, кудум белгил\\ кино 
артисттериндей кийинген, \ст\ндъ мойнунун алдындагы 
топчусу топчуланбаган ак къйнък, \ст\нъ жаёы жол –жол 
сызыктары бар костюм, бутуна тапаны бийик к\ръё туфли, 
эки колун жайып Нигора тарапка к\л\мс\ръп басты. 

–Биз байкуш сизге эмне к\нъъ кылдык! Нигорахан? 
Ал гана эмес туулган к\н\ё\зд\ да жашырыпсыз бизден? -
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Фатих ж\здър\ндъ, къздър\ндъ тарынычтуу кубаныч, 
колун берип учурашып кандайдыр дарттуу оорусу бардай 
Нигорага тигилип-тигилип карады. Нигора ыёгайсызданып 
к\лд\: 

–Сиздей адамды иштен калтырып, тоскоолдук 
кылгым келбеди? Фатих Музаффаров кашын керип, 
к\нъълънгъдъй къз\н с\з\п: 

–Эч бир биз мусапырга эч качан тоскоолдук 
бербешиёизди билебиз! Анан Фатих съз таба албай 
чайналып, ъз\н зордуктап ыржайды. 

–Сизден к\йъъ търъ... Бекзадбек да жакшы мрамыр 
ташын алып кеткени келген экен –машина сурап келди. 
Жаштык жылдарыбызды эстеп аябай чер жаздык! деди 
Фатих дагы капыстан жумшарып. 

–Ээ ажайып жигит да, эриёиз! Чоё талант! Бир гана 
ошол... билбедим кай балээден жабышты ага, баягы 
дардисар оору? Ушундан кутулса эле –калкыбыздын 
даёкы ааламга тарата турган чыгармаларды жаратат! 

Фатих акыркы създър\н катуу к\й\н\п айтты, 
чынында анын създър\ндъ туулган к\нд\ белгилъъ \ч\н 
келгенинен белги билинбеди, бирок Нигора анын 
създър\ндъ ич к\йд\\л\к, жасалмалуулук бардыгын, ал 
азыр жънъкъйл\к ролун ойношун \йрън\п жаткандыгын 
туйду, туйду да ого беттер кыйналды: «Эмне кылат бул 
алыптанын алдына машина сурап барып? Мына эми, мага 
тилинде жардам берип, дилинде: «Менден качып 
чыкпаганыё ушулбу?»деп к\нъъмд\ эсиме салмакчы 
болуп жатат?» 

–Чындыгында Фатих акыркы учурларда кандайдыр 
башкача болуп ъзгъргън, ж\здър\ к\нгъ бышып, кишини 
ъз\нъ бир караткан чырайы, чыныгы жигиттерге тийишт\\ 
чечкинд\\ м\нъзгъ ъткъндъй кър\нд\. 

Ошол мезгил машинанын арткы эшиги ачылып бир 
адам чыкты, ал эл\\лъргъ барып калган, бирок турган 



 
 

152 

турпаты келишкен, ъз\ дагы Фатихке окшоп жасанып 
кийинген, бир дагы ак т\шпъгън калыё чачы барпайган. 

–Белгил\\ айкелчи Мардон Закиров! –деди Фатих. –
тааныйсыз, чыгармаларын къргънс\з. 

–Нигора кыжаалат болуп жерге карады. Ал бул 
кодоо гана, бирок мыкты адамдын чыгармалары гана 
эмес, аны менен эринин ортосундагы бири-биринин 
мамилелеринен да кабары жок болчу. Мардон Закировду 
ар кыл чогулуштарда узактан кър\п ж\рч\, анын бийик 
трибунадан туруп с\йлъгън създър\, монементал 
чыгармалар тайпасына с\ёг\п кирип алган кандайдыр 
пессимисттерди сындаган докладдары, дайыма кимгедир 
каратылган сындуу създър\н къп уккан болчу. Совхоз 
идарасынын алдына курулган ътъ улук, бирок кандайдыр 
муздак, рухсуз курган эстелигине да къз\ т\шкън, ошентсе 
да ъз\н жакындан биринчи жолу кър\ш\. 

–Закиров жолборстун жалдарындай калыё чачтарын 
\рпъйт\р\п, башын урмат менен ийди: 

–Кантсе да, Нигорахан бизди билбесе дагы биз бул 
кишини жакшы билебиз, къп укканбыз... 

Нигора кыпкызыл кызгалдактай кызарып: 
–Рахмат, –дешке мажбур болду. 
Кайрыят Фатих съзгъ аралашып, аны ыёгайсыз 

абалдан куткарды. 
Нигорахан, бул жерге келишибиздин максаты, 

адегенде биз туулган к\н\ё\з менен куттукташ, кала берсе 
шылтоо менен дидар кър\шкън улук дегендей, ъз\б\з да 
бир дем алып кетсек деген элек! 

Фатих ушундай деди да Нигоранын да жообун 
к\тпъстън, айдоочуга буйрук берди: 

–Кана, агайыёы, анабул жайга тъшък (тъшъё, –ал, 
кыр боорундагы шыбакзарды кърсът\п, –дасторкон жаз! 

Нигора кийим алмаштырганы шылтоо кылып, 
чатырга кирип, тамагына келген ыйы менен алышып, 
ж\з\н жаздыкка басты. 
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Ооба, ал жаёылышпаган –Фатих бир гана максатта 
келген: «мен жаманда чанганда жакшыны тапканыё 
кана?» –деген създ\ айтыш \ч\н келген. 

Жок, Нигора азыр Фатихти кър\п бир учурлар аны 
чанганы пушайман чегип жаткан жок, ал бир гана ем\рд\н 
аеосуз оюндарынан к\й\п кетти! Чын да! Бу не деген 
кърг\л\к, –Сиздей адамды иштен калтырып, тоскоолдук 
кылгым келбеди? Фатих Музаффаров кашын керип, 
к\нъълънгъдъй къз\н с\з\п: 

–Эч бир биз мусапырга эч качан тоскоолдук 
бербешиёизди билебиз! Анан Фатих съз таба албай 
чайналып, ъз\н зордуктап ыржайды. 

–Сизден к\йъъ търъ... Бекзадбек да жакшы мрамыр 
ташын алып кеткени келген экен –машина сурап келди. 
Жаштык жылдарыбызды эстеп аябай чер жаздык! деди 
Фатих дагы капыстан жумшарып. 

–Ээ ажайып жигит да, эриёиз! Чоё талант! Бир гана 
ошол... билбедим кай балээден жабышты ага, баягы 
дардисар оору? Ушундан кутулса эле –калкыбыздын 
даёкы ааламга тарата турган чыгармаларды жаратат! 

Фатих акыркы създър\н катуу к\й\н\п айтты, 
чынында анын създър\ндъ туулган к\нд\ белгилъъ \ч\н 
келгенинен белги билинбеди, бирок Нигора анын 
създър\ндъ ич к\йд\\л\к, жасалмалуулук бардыгын, ал 
азыр жънъкъйл\к ролун ойношун \йрън\п жаткандыгын 
туйду, туйду да ого беттер кыйналды: «Эмне кылат бул 
алыптанын алдына машина сурап барып? Мына эми, мага 
тилинде жардам берип, дилинде: «Менден качып 
чыкпаганыё ушулбу?»деп к\нъъмд\ эсиме салмакчы 
болуп жатат?» 

–Чындыгында Фатих акыркы учурларда кандайдыр 
башкача болуп ъзгъргън, ж\здър\ к\нгъ бышып, кишини 
ъз\нъ бир караткан чырайы, чыныгы жигиттерге тийишт\\ 
чечкинд\\ м\нъзгъ ъткъндъй кър\нд\. 
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Ошол мезгил машинанын арткы эшиги ачылып бир 
адам чыкты, ал эл\\лъргъ барып калган, бирок турган 
турпаты келишкен, ъз\ дагы Фатихке окшоп жасанып 
кийинген, бир дагы ак т\шпъгън калыё чачы барпайган. 

–Белгил\\ айкелчи Мардон Закиров! –деди Фатих. –
тааныйсыз, чыгармаларын къргънс\з. 

–Нигора кыжаалат болуп жерге карады. Ал бул 
кодоо гана, бирок мыкты адамдын чыгармалары гана 
эмес, аны менен эринин ортосундагы бири-биринин 
мамилелеринен да кабары жок болчу. Мардон Закировду 
ар кыл чогулуштарда узактан кър\п ж\рч\, анын бийик 
трибунадан туруп с\йлъгън създър\, монементал 
чыгармалар тайпасына с\ёг\п кирип алган кандайдыр 
пессимисттерди сындаган докладдары, дайыма кимгедир 
каратылган сындуу създър\н къп уккан болчу. Совхоз 
идарасынын алдына курулган ътъ улук, бирок кандайдыр 
муздак, рухсуз курган эстелигине да къз\ т\шкън, ошентсе 
да ъз\н жакындан биринчи жолу кър\ш\. 

–Закиров жолборстун жалдарындай калыё чачтарын 
\рпъйт\р\п, башын урмат менен ийди: 

–Кантсе да, Нигорахан бизди билбесе дагы биз бул 
кишини жакшы билебиз, къп укканбыз... 

Нигора кыпкызыл кызгалдактай кызарып: 
–Рахмат, –дешке мажбур болду. 
Кайрыят Фатих съзгъ аралашып, аны ыёгайсыз 

абалдан куткарды. 
Нигорахан, бул жерге келишибиздин максаты, 

адегенде биз туулган к\н\ё\з менен куттукташ, кала берсе 
шылтоо менен дидар кър\шкън улук дегендей, ъз\б\з да 
бир дем алып кетсек деген элек! 

Фатих ушундай деди да Нигоранын да жообун 
к\тпъстън, айдоочуга буйрук берди: 

–Кана, агайыёы, анабул жайга тъшък (тъшъё, –ал, 
кыр боорундагы шыбакзарды кърсът\п, –дасторкон жаз! 
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Нигора кийим алмаштырганы шылтоо кылып, 
чатырга кирип, тамагына келген ыйы менен алышып, 
ж\з\н жаздыкка басты. 

Ооба, ал жаёылышпаган –Фатих бир гана максатта 
келген: «мен жаманда чанганда жакшыны тапканыё 
кана?» –деген създ\ айтыш \ч\н келген. 

Жок, Нигора азыр Фатихти кър\п бир учурлар аны 
чанганы пушайман чегип жаткан жок, ал бир гана ъм\рд\н 
аеосуз оюндарынан к\й\п кетти! Чын да! Бу не деген 
кърг\л\к, бул мънменсинген ашкабак баш алыптадан миё 
мертебе акылдуу, эркт\\, нукура, таза бир жигит къё\л\ 
таза, дербиш пейилд\\ м\нъз\ себеп, ъз\н дагы Нигораны 
дагы жерге ж\рсъ, ортого таш атып бълч\ ролду къп 
окшотуп ойноп жаткан бул мырзасъръй болсо... куттуктоо 
шылтоо, анын ж\ръг\нъ от жагыш максатында келип 
олтурса? Эгер Бекзад ушунчалык жънъкъй болбосо ъз\н 
канчалык жерге уруп жатканын билбей, бул эски 
«досунун» алдына жардам сурап келет беле? Чында! Бул 
алыптадан машина сурап, ийилип келгенче ошол 
табылган мрамыр ълг\рд\ кътър\п ташыса болбос беле? 

Тыштан: «Нигорахан дасторкон даяр!» деген \н 
келди Нигора шашып оордунан турду къздър\н шашып 
арчып, чатырдын экинчи жарына чыгып, даракта асылган 
жуунчудан ж\з\н жууду. Ал бир оюнда кийимдерин 
алмаштырып алгысы да келди. Бирок кийин «неге 
ушулардын алдында жасанып олтурушум керек?» деп 
ичинен ъз\нъ к\лд\, соё кечки салкында кийип ж\ргън 
г\лд\\ жемпирин кийип, сумкасынан кичинекей тегерек 
к\зг\с\н алып бир саам ъз\нъ тигилди. Аппак кана 
келишкен ж\з\ к\нгъ к\й\п, карайып кызыл маёыз т\скъ 
айланып, адатта тегереги кък боек менен с\рт\лгън чоё 
къздър\ мурункудан да чоёоюптур, кандайдыр, адамды 
ъз\нъ каратуучу бир сулуулук бийлеп турат. 
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Нигора уул балдарын чачындай кыска-кыска 
кыскартылган коёур чачтарын т\зъп, эми чатырдан 
чыгамын деп турганда Лариса кирип келди: 

–Ана бул ээрчигениё дагы келиптир го, Нигора! 
Нигора кабагын б\ркъмъкч\ болуп б\ркъй албай: 

–Кандай ээрчиме? Жок жердеги създърд\ с\йлъбъ! 
–Ээрчиме болбосо адеп келе береби? –колун кысты 

Лариса. –Сен дагы билесиё! Бар, к\т\п калышты. 
Дасторкон тъг\н! –деди. 

–Тъг\н болсо сенде ж\р! 
–Жок, жок. Алеша аны негедир жининен бетер 

жаман кърът. 
–Болбосо...–Нигора туурадагы сандыкка ишара 

кылды. –Бар, алып ичкиле. 
–Эмне себептен? Лариса къздър\н чоё ачып.–Бир 

кеп барбы? 
–Кийин билесиё! Нигора ушундай деди да, 

Ларисанын бетинен «чълп» этип, ъъп чатырдан чыкты. 
–К\н тоолор артынан баткан, бирок чокулар 

\ст\ндъг\ сейрек булуттар дайыма артылган алтындай 
жаркылдап турат, ъзъндън жорткон гыр-гыр шапата 
улукман Уккоша кабырстанындагы кары чынарларды 
шулдап чайкап гурат. 

Кыр этегиндеги бъл\к шыбакзарда килем тъшъл\п. 
Дасторкон жазылган, дасторкондо чоё сапал табактарда 
адамдын жанына башка бардык нерсе бар куурулган эт, 
бышырылган тоок, даста-даста патир, алма, ж\з\м, 
минерал суу, шампан жана башка шишелер жоокердей 
тизилип турат, ал эмес к\м\ш кашык, вилкалардан 
тартып, бежирим кичинекей кадактарга чейин эстен 
чыкпаптыр. 

–Чоё паластын эки четиндеги шайы кърпъчълърдъ 
жамбаштап жаткан Фатих менен Мардон Закиров 
ордуларынан барабар туруп, аны к\т\п алышты. 

–Кана, кана Нигорахан! Быякка–быякка! 
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Нигоранын къё\л\нън: Эмне зарыл экен, бир мен 
\ч\н ушунчалык убаракерчилик? –деген пикир ътт\. Бирок 
эсине кайра эле баягы ойлор т\ш\п: «Ъз\н кърсътмъкч\, 
эмнелерге к\ч\ жеткендигин –кърсът\п, ж\ръг\ёд\ 
оорутмакчы, сенин!» 

Бул пикир кайдандыр Нигоранын дилинде 
кандайдыр ъжърл\к аралаш бир шоктук ойготту. Ал ыкчам 
басып-търгъ Фатих менен Закировдун ортосуна олтурду. 
Ъз\н эркин жана шайдоот сезип олтуруш \ч\н бир –эки 
кадак шампан ичти, эч бир назданбай, бетме –бет чак-
чакташып олтурууга аракет кылды. 

Съз башында эч коошподу. Закиров археология, ал 
ъзгъчъ тарыхка берилгендигин, кызыккандыгын айтып, 
Нигоранын иштерин сурап-сураштырган болду, эгер 
кокустан кызык нерсе табылса, аны тез аранын ичинде 
басылма бетинде кътър\п чыгууга убада берди, ал эмес, 
эгер Нигора кааласа, биргелешип бирдеме жазууга да 
м\мк\нч\л\г\ бар экенин да билдирди. Бирок негедир 
барган сайын тултуюп, стакан \ст\нъ стакан кътър\п 
жаткан Фатих, капыстан ачуусу келип: 

–Ушул иш-пиш деген създърд\ башка к\нгъ 
калтырсак! –деп сунуш киргизди. –Эгер досум уруксат 
кылсаёыз, Нигоранын кулагына айта турган бир ооз гана 
съз\м бар, ошону айтсам, анан кайырлашып, жолго 
чыксак! 

Фатих ушундай деп, Нигоранын билегинен копол 
кармады да, ордунан турду. 

–Нигора билегин тартып алгысы келсе да Фатихдин 
\н\ндъг\ к\т\лбъгън бир жамандыкты сезип, ъз\н тыйды. 

–Кызык, Фатих мындан бир-эки ай мурун дагы бир 
к\н кечкурун капыстан бастырып келип, кудум ушундай 
кылган, биринчи чоё олтуруш жасап, берген, кийин Лариса 
менен аябай бийге т\ш\п, ыр-ырдап, Скородумовдун таза 
кыйыгына тийген болчу. Бийден кийин болсо бирден 
жумшарып кудум азыркыдай Нигораны бир чекеге сунуш 
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кылган болчу. Нигора ошондо дагы аялдарга тийишт\\ 
бир назик туйгу менен Фатихтин къё\л\ндъг\ туйгуну –
дарт к\й\ттър\н тъг\п алыштары жигиттик намысы менен 
алышып жаткандыгын сезген, ошол себептен анын дилин 
оорутпашка аракет кылып: 

–Фатих ака, –деген жалбарып. –Мен сиздин эмне 
дегениёизди билем, Бирок сураныч –кереги жок! 

–Жок, билбейсиз, Нигорахан! 
Ошондо дагы Фатихтин \н\ндъг\ тарткан азап, 

андагы намыс, менмендикке ушунчалык толгон эле, 
Нигора къё\л\ жумшап: 

–Мейли, ъткън ишке салават, Фатих ака! –деген эле. 
–Салават, салават! –деген болчу Фатих, дагы ошол 

чукур ыза менен. –Эмне \ч\н жол койгон катаёызды 
оёдоону каалабасаёыз? 

–Ката, Кечириёиз, кандай катаны айтып жатасыз? 
–Эч кандай ката кылгандыгыёызды билбейсиз? 
–Жок билмеймин! 
Фатих пешенесине шак этип уруп: 
–О, бу намыс ълс\н!.. –деген эле кыйналып. –качан 

биз бул курук ар-намыстан кутулат бекенбиз? Акылдуу 
турмуш ъз\ бул катабызды моюнга коюп, бешенебиз 
эшикке барып тийгенде... Эч болбосо ошондо жолдон 
адашканыбызды моюнга алсак, асман оодарылып жерге 
т\шъър бекен? 

–Кечиресиз, эгер мен ката кылган болсом, жабырын 
дагы ъз\м тартамын. Ошон \ч\н... 

–Фатих къйнъг\н\н т\ймълър\н долонодой тъг\п 
жакасын жулкуп ачып: 

–Кана эми жалгыз ъз\ё\з тартсаёыз! –деп эсеп 
кылган. –Мейли, эмне дейин? Бир гана ушуну билип 
коюёуз, жалгыз ъз\ё\з эмес мени дагы к\йд\р\п к\л 
кылдыёыз! Мен айтмакчы болгон къбим ушул! –Фатих 
ушундай дегенде, кудум Фожей драмасынын Фожей 
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каарманындай, башын чаёгалдаганча машинасы тарапка 
кадам басты. 

–Нигора билет! Фатих андан жаман жообун алгандан 
кийин Ташкенттен кимдир биръън\н кызына \йлънгън, 
аялы ушунчалык келишкен, сулуу экенин да уккан болчу. 
Ал Фатихтин бул келгендери, жасалып жаткан иштерге 
с\й\\ себеп эмес, ниетине жете албаган менменсиреген 
жигиттин кылыгы экенин ичинен сезч\, кол сунсам, 
асмандагы жылдызга колум жетет деп ж\ргън бир менмин 
дъген жигиттин кургак азаптары экендиги ъз\нън ъз\ 
кър\н\п турат. Эмне \ч\н Фатих бул жолу да ошол 
създър\н кайтарып айтса, дагы ошондогудай Фожей актер 
ролун ойноп, анын дилин орутууга урунат? 

Жок бул сапар Фатихтин къё\л\ оорубады. Ал 
олтурган жайларынан бир аз узашкандан соё: 

–Баягы к\нк\ създър\мд\ ойлоп кърбъд\ё\зб\? -деп 
сурады. 

–Кайсы създър\ё\зд\? –Нигора ъз\н т\ш\н\п-
т\ш\нбъст\ккъ алды. 

–Ире-шире караёгылыкта Фатихтин къздър\ 
чагылгандай жалтылдап кетти, бирок ал азабын 
билдирбешке тырышып, калп жътълд\: 

–Мен сизге ишенип къё\л\мдъг\ бар дарт -
кыйноолорумду тъг\п салсам сиз болсоёуз... 

Нигора назик денесин тескери болгон бир азап 
каптагандай кичинекей муштумдарын т\йд\. 

«Бул ъз\н кътър\п ж\ргън мырза съръй неге 
мынчалык мага асылып калды? Эмне демекчи ъз\? 
Мага... ойноштукка сунуш кылып жатабы? Уятсыз! Акмак!» 

–Жок, т\ш\нбъд\м, т\ш\н\шт\ да каалабаймын!.. 
Фатих катуу таш жеген к\ч\ктъй кыёшып, башын 

мыкчыды. 
–Мен сизге айранмын! Кечиресиз го! Бирок.. Менин 

арам тырмагыма арзыбаган бир кездемени деп.. 
Токтоёуз!–деди Нигора. –Азыр токтоёуз же... 
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Фатих токтобосо эмне кылат –муну Нигоранын ъз\ 
дагы билбейт, бирок анын \н\ ушундай бир каардуу 
чыкты, Фатих дагы наалый кайгырууга ътт\. 

–Мейли, токтоттум! Бирок сиз дагы ушуну билип 
коюёуз дайыма къё\л\ё\зд\ \зъ албаган бул гений эриёиз 
кечээки к\н\ къп оюн кърсътт\. Терезенин айнектерин 
сындырып, эс алуучу жайга т\ш\п мен болсом...мен акмак 
болсом боорум ооруп, агамы ортого салып куткарып 
ж\ръм! 

Бул сапар Нигора кыйкырып жибер\\дън коркуп, 
караёгыда колу менен оозун катуу басып алды. 

–Болуптур! Мен токтоттум! –деди Фатих, камчы 
жеген азоо аргымактай бытырап. Бирок эё акыркы жолу 
айтып жатамын: Ойлоп кър\ё\з! Ъм\р аеосуз нерсе! Бир 
к\н баары бир бушайман болосуз. Каттуу бушайман 
болосуз. Калдырамын пушайман! Эгер калдырбасам 
атымды башка коемун! 

Фатих муну суук с\р кърсът\п с\йлъд\, машинанын 
эшигин шарак тартып ачты, соё, аркасына бурулуп: 

–Жолдош с\рътч\, кеттик, –деп бакырып, эшикти 
карсылдатып жапты. 

 
 

ТОГУЗУНЧУ БАП 
 
Фатих Музаффаров эч качан, ал эмес атасы колун 

мурдуна тыгып жолу жок болуп Нигорага жуучулуктан 
кайтканда да ъз\н кордолгон, ъз\н тоготпогон деп билген 
эмес болчу. 

Бул д\йнъ келгенден эч качан, эч бир нерседен 
сазайы ълбъгън ар дайым ашыгы алчы туруп келгън 
жигит, б\г\н Нигоранын кылганынан ушундай къё\л\ 
калды, ушундай къё\л\ калды, эгер жанында Мардон 
Закиров болбогондо, ъз\ дагы билбейт эмне болорун? 
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–Кър\н\ш\нън болгон създърд\ жакшы иргеп ала 
албаган Закиров бир-эки жолу азилге айландырып да 
кърд\, бирок Фатих анын меймандык урматын да унутуп, 
катуу колдон шилтеп, тишин-тишине басып, оозуна талкан 
салып алды. 

–К\нд\н батканына къп болду, аппак чокуларга 
ажайып кърк берип турган назик боектор да жоголгон, бир 
керемет к\ч\ менен толгонуп алтын сырганы элестетип Ай 
жаркырап турат, бирок к\здъ тез караёгылык басып, кара 
кузгун т\н чълд\ канаттарынын астына баскан болчу. 

Фатихтин къё\л\ дагы кудум караёгылык кучагына 
шуёшуган адырлардай кап-караёгы эле. Адырларда тез 
бара жаткан машина алдын жарык кылып бара жатат, 
анын къё\л\н болсо жырта турган жылт эткен жарык жок... 

Капырай! Ж\рък ордуна бир кобуш муз салып алган 
бул муштай аялга кай балээден жолукту Фатих! Эмнесине 
ышкысы т\ш\п калды анын? Кадыр к\ткън\нънб\? 
Келишкен сулуулугунанбы? Андай десе... Фатихке \ч 
перзънт търъп берген, эрине к\й\п бышкан аялы Феруза 
кудум уул балдарга окшогон бул капыр жувандан он эсе 
сулуу эмеспи. 

Ал Нигораны биринчи жолу онунчу классты б\т\р\п, 
Ташкентке окууга барганда къргън болчу. Бир институтка 
киргизип коюш \ч\н Фатихти Ташкентке атасы ъз\ алып 
келген, кайсыл институтка окутуш боюнча кеёеш алыш 
\ч\н эски кадырданы, Нигоранын атасы Расул 
Нурдиновдун \й\нъ ээрчитип барган эле. 

–Эсинде: алар коргондогу сър\дъ чай ичип 
олттурушканда къчъ тараптагы эшик ачылып, кудум 
куурчактай ыймандуу, назик гана бир кыз кирди. 

–Кыз аларды кър\п, кандайдыр муёайым, жагымдуу 
добушта салам берди да, короонун чекесиндеги ашканага 
карап басып кетти. Эч унута албайт, ошондо кыз Фатихке 
алыс жерлерден учуп келген жомоктогу бир куш болуп 
кър\нд\!.. 
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–Бирок Нигора жомоктогу куш болсо, Фатих дагы 
андан кем эмес–самбо боюнча облуста биринчиликти 
алган, асмандагы ар кандай кушту бир тээп чеёгелине 
илип ала турган кыйгырдын ъз\ гана болчу... Ошол 
учурашууларда ага с\й\\ отун жандырып, жашыруун 
каттар жазып ж\ргън классташтар арасында кандай гана 
кыздар бар эле! Бирок ... эшиктен лып этип кирип, дагы 
пыр этип учуп кеткен жомоктогу куш.... Жок, Фатих мындай 
кыздарды ошол к\ндъргъ чейин бир канча Француз 
фильмдеринен гана кърч\, кър\п аларга тымызын ашык 
болуп ж\рч\! 

Нигора, чамасы мектепти андан эки-\ч жыл кийин 
б\т\р\п, чыгармачылык тайпасына окууга ъткън. Бул дагы 
Фатихти кандайдыр катуу ъкс\тт\, бул мезгилдерде бою 
ъс\п, бирок дагы деле куурчактай келишкен гана Нигора 
чачтарын жигиттерге окшоп кырктырып, мурункусунан да 
ачылып кеткен, чындап эле Француз фильмдериндеги 
айч\ръктърд\н ъз\нъ айланган болчу. Экинчиси Фатих 
кирген институт Нигора окуган институттан алыста 
жайгашкан. Аралык алыс эмес б\т\н окуу мъънът\ндъ 
атасы Фатихке ъж\ръгъ ъз\нчъ \й алып, онунчу классты 
б\т\ргъндъ атасы белек кылган «Жигулиси» да бар, ал 
\ч\н алыстык болушу, шарт эмес, тандаган кесиптеринин 
ортосунда гана алыстык бар болчу. 

Айрымда Фатих Нигора менен с\йлъшкъндъ, 
адабият жана маданият боюнча с\йлъш\\гъ аракет кылчу, 
бул \ч\н атагы алыска кеткен жазуучулардын 
чыгармаларын окуп, жаёы кинолорду т\ш\нсъ-т\ш\нбъсъ 
да барып кърч\. Бирок ошентсе да създър\ бири-бирине 
байланышпай олдоксон болчу. Нигора айрым учурларда, 
анын създър\нъ жаш баланын създър\нъ к\л\п 
жаткандай, кызгалдак эриндерин жашырып, бир к\л\п 
койчу. Бирок эё ызаа кыла турган жайы –Нигора андан 
къръ анабул Шорахим Алгырдын уулу Шокасым менен 
жакын болчу. Айрым учурларда Фатих алардыкына 
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барганда Шокасым менен Нигоранын к\л\ш\п, сырдашып 
отургандарын кър\п, жанып кетч\. 

Кыскасы, Фатих бешинчи, Нигора болсо экинчи 
курстан \ч\нч\ курска ъткъндъ анын к\ткън\ так болду, 
досторун ортого салып, ата-энесине жарылды: \йлънсъм, 
ушул кызга \йлънъм, болбосо д\н\йъдън так ътъм\н, 
деген мааниде съз айтты. 

Атасы... эрке уулунун къё\л\н оорутпаш \ч\н, бир 
ойго т\шт\, бир кубанды. Ойго т\ш\ш\нъ себеп, Фатихтин 
кыздар арасындагы «жеёиштерин» угуп, уулунан сыймык 
алып ж\ргън атага бу кыз \ч\н ъз\н мынчалык жерге 
урганы жакпады, кубанганы-фронттош досу, эски 
кадырданы Расул менен куда болуштун ъз\нъ жараша 
жактары бар болчу: баары анын ж\р\ш-турушу ана бул 
болбосо да ъз\ теёд\\ окумуштуу, атту-баштуу адам! 

Атасы Фатихтин ышкысын уккан к\ндън баштап 
жуучулар тизмесин т\з\п, аларды Ташкентке барууга 
камынды. Бирок апасы эмнедендир кабатыр болуп, мурун 
ъз\ барып, ал жердеги абалды толук билип кел\\н\ айтып 
ъз съз\ндъ туруп алды. 

Фатих апасын Ташкентке ъз\н\н «Жигулисинде» 
алып барды. Ъчъшкъндъй эшикти Нигора ачты. Апасы 
Нигораны мурда къргън эмес, а балким ътъ эле 
кчинесинде кърсъ керек, «жалт» этип уулуна карады, уул 
балага окшогон, кичине куштай келишкен кызга карады. 
Фатих болсо... эстесе дайыма ъз\нън кыжынат ал Нигора 
алдында чоё бир кылмыш кылып койгондой шашып-
бушуп, бардык к\ч\н машинасынан чыгарган, газ берип, 
ъз\н жубатып ырастап алды. 

Ошол к\н\ Фатих болгонунча болду. Анткени, 
Нигоралардыкына эртелеп саат он бирлерде барган 
Сахибахан уулу турган ъжър\н\н короосуна кеч курун к\н 
батканда араё кирип келди. 

Фатих жакшы ниет менен \ч-търт досторун чакырып, 
короого жай кылып койгон болчу. Апасы анын достору 
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менен \н катпай баш ийип учурашты да, ичкериге кирип 
кетти. Апасынын артынан Фатих дагы кирди Сахибахан 
туурадагы жумшак креслого олтуруп, ойго чъм\лд\. Анын 
мынчалык муёайып калганын къргън Фатих денесинъ 
муздак шапата тийгендей сестенип кетти, бирок ошол 
замат жаны чыгып: 

–Эмне балээ, болбойт деген жооп бериштиби?–деп 
сурады ъз \н\н ъз\ тааныбай. 

Апасы муёдуу ж\з\н четке алып: 
-Ушул кызды дебей кое кал балам, –деди сураныч 

добушунда. 
-Эмнеге? 
-Эмнеге... бул кыз менен сен... экъъё эки ааламсыё!.. 
Апасын ой басып, къздър\н жумуп, акыры ох деди. 
-Кой уулум, ушул ниетиёден кайта кал, балам. Сен 

дагы ъз теёиёци табарсыё. Балким, бул кыздан 
жакшыраагын табаарсыё!..–Апасы башын чеёгелдеп 
алды. Ошондо Фатихтин эсине качандыр бир кулагына 
чалынган миш-миш кайталанды, ошондо апасы дагы 
атасына турмушка чыккандан бушайман имиш. «Эгерде 
балдарым болбогондо...» деп салаа-салаа къз жашын 
агызган имиш!.. 

Сахибахандын баргандагысы жакпаган жуучулуктан 
кийин бардык \м\т\ атасында калды. Чындыгында атасы, 
апасынын създър\н угуп, каткырып к\лд\. 

Колуёдан келбеген ишке аралашып эмне кыласыё? 
Башында айттым го барба, барсаё бышкан ашты бузасыё, 
деп. Кудум айткандай болду го!.. 

Атасы ушундай деп, эртеси эле эки «Волгага» 
жуучуларды салып Ташкентке жънъп кетти. Айтмакчы 
жуучулардын арасында баягы к\н\ Фатих бошоткон 
Шорахим Алгыр дагы бар эле! Ким билсин балким ошондо 
ааматы келбегендигине бул корс чапан дагы ъз\н\н 
салымын кошкондур, кър\н\ш\нън ыраазы болуп, балким, 
Расул Нурдиновду жолдон чыгаргандыр. Кыскасы, атасы 
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дагы Ташкенттен дарбызы колунан т\ш\п, къптън кийин 
жараланган жолборстой жарадар болуп кайтты. 

Падарина наалат мындай кызды!–деди ал Фатихти 
алдына чакырып.–Ушул кадыр-кымбатыё менен, ушул 
бой-башыё менен башыёа урасыёбы келжиреген кък 
бетти! Сенин арам тырмагыёа тъё келбеген бир 
келесоону! Кърд\м! Же кърк\ болсо, мени кечирип кой, же 
кармай турган жери болсо! Катын деген, мындай, 
катындай болот! 

Атасынын създър\, туурарагы жуучулуктан эки колун 
мурдуна тыгып, курук кайтып келиши Фатихтин кък\ръг\нъ 
урулган бычак болуп калды, бир нече ай, ъз\н коерго жер 
таба албай ж\рд\. Ал къб\н эсе къё\л ачууга шуёгуду, 
кээде туш келген аялды «Жигулисине» салып, узак 
адырлар, тоолорго ой с\рд\. Эки жолу, бирде Алмалык 
жолунда, бирде Сырдарыя жээгинде колго т\ш\п, араё 
кутулду. Айрыкча, экинчисинде жаман т\шт\, атасы 
аралашып, арандан зорго алып калды. 

Ошол жылы жаз ът\п, к\з келди. Бир к\н институтка 
барганда кызыктай бир кулактандырууга къз\ т\шт\. анда 
жазылгандай, эртеге ишемби к\н\ кечки саат 7де Фатих 
окуган институттун 5-курсунун студенттери менен Нигора 
окуган институттун студенттеринин жолугушуусу болот 
экен. 

Ошол к\ндър аны чанып ж\ргън Нигора мына ушул 
кара негр арбак Бекзад менен табышканын уккан Фатих 
мурункудан беш-бетер к\й\п ж\ргън болчу. Жолугушууга 
барды. Бир ъз\ эмес, бир-эки эё жакын досторун ээрчитип 
барды. Институттун чоё клубу бар экен, болочок кесип 
ээлеринин катышуусу менен ар кыл пьесалардан 
\з\нд\лърд\ кърсът\шт\, ырлар окушту, ырдашты, 
акырында болсо ъзбекче бий жана ыр болду. 

Кечеде Фатихтин азыркы катыны Феруза кайсы бир 
пьесада ойноп, эё зор алкыштарга ээ болду. Ал 
чындыгында эле ролду жакшы эле ойноду. Ъз\ дагы 
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келишкен, кадыр кымбаты кете берген, айч\рък-айч\рък 
эле! Ошондо Фатихти эрчип барган эё сырдаш досторунун 
бири анын быкынына т\рт\п, Нигора тарапка ( кара негр 
кылтырык «генийси» менен бир чекеде муштай болуп 
олтурат) ишара кылып; 

-Сен дагы ж\ръс\ё анабул мисченин ышкында 
к\й\п!-деп шыбырады.–Кыз деген мына, мынандай болот! 
Ана сулуулугу, ана кадыр–кымбаты! Бая ырын уктуё го! 
\н\н айтпайсыёбы? Мен сенин ордунда болсом... 

–Эмне кылат элеё? -Ушул б\г\н эле кыргыйдай 
жабышып бир айга калбай той кылат элем! Анан ар 
кечиндеси магнитофондо «Рахатты» коюп... 

–Токтот! Ал жагына етпе, дайиз–деди Фатих.-Э, 
билип болбойт аял затын? Балким анын дагы бир 
самаганы бардыр? 

–Азыр бий башталат. Шарт барып, билегинен шып 
кармап бийге чакырасыё. Б\тт\. Б\тет. Бий мезгилинде 
билип аласыё –биръън\ самаганы же али апасынан башка 
ъппъгъндърдънб\?.. 

Фатих курч, жанып турган жигит, досу айткандай 
кеченин биринчи бъл\г\ б\т\п, бий башталышы менен 
ордунан шарт турду да, кыздын алдына барып бийге 
сунуш кылды. Кыз бою кичинерээк бир жигит менен 
с\йлъш\п турган экен. Фатих жанына барганда кърд\: кыз 
сахнадагыдан келишкен сулуу экен. Ал каршысында баш 
ийип турган Фатихке баштан-аяк тигилип карады, анан 
ъз\нъ жарашкан тиштерин жарк эткизип, жагымдуу 
жылмайды, жанымдагы жигиттен уруксат сурабастан, 
Фатихтин желкесине колун койду... 

Фатих анын назик бълинен кучактап, ортого тартат 
экен, ж\ръг\ бир д\к\лдъп: Ысымыёызды билсем болор 
бекен?–деп сурады. Кыз али боек тийбеген кандайдыр 
бейгам, эрке къздър\н наз менен керип. 

–Ъз\ё\з айтыёыз, кийин... 
–Кечиресиз, Фатих... 
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–Кыз т\ш\нбъд\ окшойт: «Фатих?»–деп сурап, кайра 
к\лд\. 

–Фатих! кайталады ал кызга кошулуп к\лд\.–Бирок 
Наполеон же Суворов эмес! Сиздъй келишкен сулууну 
кътър\ш \ч\н жаралган Фатих!.. 

–О, Бааёызды ашырып жибердиёиз го! Кыз бул жолу 
б\т\н ъз\нъ каратып каткырып к\лд\... Фатих анын 
белинен катуураак кысты.–Феруза!–деп к\лд\ кыз, бирок 
ъз\н тартыш быякта турсун, б\т\н алоолоп к\йгън турпаты 
менен Фатихке жабышып алды. 

Ошондон кийин бардык нерсе кудум жоо бастырып 
келе жаткандай тополоё болуп кетти: таарыныч, кайра 
жарашып, бирде кубаныч, бирде къз жаштар, бирде бир 
болуу, бирде айрылуу, бирде ысык туйгулар, бирде 
тойдун даярдыгын кър\\ \ч\н тос-тополоё турмуш ътъ 
баштады. 

Феруза Клара Жамалова деген, кайсы бир мекемеде 
иштеп жаткан, бир карашта кызынан да жаш, чырайлуу 
кър\нгън, ътъ тез, съзгъ чебер, ътъ заманга бап келишкен 
бир жубандын арзандасы экен. Башкасын айтпаганда эне-
бала жасан-т\зънд\ кыраатына келтирип, къчъгъ 
чыгышканда дагы аларды эне-бала эмес, эгиз эже-
сиёдилер деп ойлошчу, Фатихтин ъз\ дагы биринчи 
аларды жанынан къргъндъ ушул ойго келип, эёгиреп 
калган эле. 

Клара Жамаловна эринен къп эле жыл болгон 
ажырашкандарына. «Жаш» жубан болчу. Эринен ушул 
Феруза калган. Клара Жамаловна аны жерге-къккъ 
тийгизбейт эле. 

Чын, Фатих ага жакты. Биринчи аёгеме курушканда 
зле Клара Жамаловна Фатихтин авлед-туугандарына 
чейин сураштырып чыгып, жарымы азил, жарымы чын 
кылып: 

–Жакшы,–Ферузанын къздър\нън кандайдыр 
алтынга окшогон саргыч къздър\н шок ойнотуп, –
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Тегиниёизди сураганыма капа болбойсуз, Фатихжан. Муну 
жън эле... 

билип коюш \ч\н сурадым. Кеп ата-энеде эмес, 
сизде! Туурасын айтсам... сиз мага жактыёыз. Мен дагы 
сиздеи, –Клара Жамаловна саал кызарып к\лд\, ъё\-бою 
келишкен ърт жигиттерди жактырамын. Феруза бул 
жигиттен жаёылышбаптыр, бирок эсиёизде болсун: а 
менин жалгыз кызым, бул д\йнъгъ келип тапкан бактым-
таалайым, ъм\р\м ошол... 

–Билемин, –деди Фатих.-Эгер кааласаёыздар, азыр 
нан тиштеп ант ичемин, бул белегиёизди бир ъм\р... 
мойнума асып ж\ръм\н!..–Фатих ушундай деп, Клара 
Жамаловнанын аппак, чырайлуу колдорунан ъпт\. 

Ушуну менен «аш бышты», аёгеме т\гънд\». Чын, 
бул жолу дагы апасы «бышкан ашты» бузуп коюшка аз 
калды. Жуучу жибер\\дън мурда дагы кызды кър\п келиш 
\ч\н Ташкентке барган Сахибахан бул жолу да негедир 
катуу айнып кайтты. Сахибахан Ферузага артыкча мамиле 
кылбаса да, Клара Жамаловнаны жини с\йбъд\. Фатих 
алынып кетти. 

–Биринчиден, Клара. Жамаловна сиз ойлогондой... 
жаман аял эмес! Кала берсе ...мен апасын эмес, кызын 
алып жатамын го, апа! 

–Майли, ъз\ё билесиё балам!-деди Сахибахан 
катуурак муёайып. 

–Мойнунан буттарына чейин бардык жери алтын -
бермет! Ъз\ дагы... къп с\йлъгън мамадана экен, 
билимд\\ экен, иши кылып, аягы жакшы болсун да уулум! 

–Билимд\\ болсо апасы билимд\\ Биринчи 
Ферузаны тузагыма илиндирип алайын, кийин мисчедей 
жоош кылып алам кызды! Бъдънъдъй жорголотормун, 
апа!.. 

–Сахибахан уулуна тымызын тигилип, башын 
акырын чайкады. 
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–Мен сага бул мааниде с\йлъгън\м жок балам! 
Биръън\н кызын бъдънъдъй жорголотпогун, бактылуу 
болгула! Кошулганыё менен кошо кары! 

–Кызык, Клара Жамаловна апасына канчалык 
жакпаган болсо, атасына ушунчалык жакты. Жуучулукка 
келген атасы Фатихтен къё\л\ тынчып ыраазы болду, 
башы асманга жетип кайтты. Оозунан ъз\ дагы бирде 
«кудагый», бирде «Кларахан» т\шпъй, тос-тополоё кылып, 
бир айга жеткирбей той кылып берди. Бул жагын эч ким 
билбегени макул, бирок Фатихтин сезишинче, атасы 
менен Клара Жамаловнанын ортосунда кандайдыр 
сырдуу създър дагы бар окшойт! Атасы дагы балээ!.. 

–Създ\н бышкан жеринен айтсам, иштер жаман 
болбоду. Ферузахан бир жыл ътпъстън эгиз търъп берди-
Батма-Зуура. Эё кызыгы мына бул болду. Сахибахан 
неберел\\ болгонуна жетине албай с\й\нсъ, Клара 
Жамаловна ошончолук деёгээлде капа болду. Клара 
Жамаловна кызынын мынчалык тез балалуу болгондугуна 
б\т турпаты менен каршы чыкты. Ал Ферузанын къз\ 
караёгы экендигин билгенде Фатихке аябай кейиди, ал 
эмес баланы алдырып салууга чейин кеёешин берди. 

–Т\ш\нбъйс\ёърб\ жаш ъм\р\ёърд\ баланын 
ыёаалаган \н\нъ курбан кылып ж\ръс\ёърб\?-деди 
к\й\н\п, –Андан къръ, г\лдъй жаштыгыёарда арман 
кылбай кылбай ойноп албайсыёарбы. Путевка алып, чет 
ълкълъргъ чыккыла, саякат кылгыла. Ойлосоё сен дагы... 
кыштактан чыккан болсоё да, кыштактын баласы эмессиё 
го, ак-караны ажыратканга жетишкен заманга бап 
жигитсин го, Фатихжан! 

–Бул създър\ё\зд\ мага эмес, кызыёызга айтыё!–
Фатих шарт кесип. Ал ъз\ дагы бул маселеде Клара 
Жамаловна тарапта болчу, бирок ал ошол учурларда, 
азыр канчалык кызыктай туюлбасын, Ферузаны болочок 
«генийлерден» бир аз кызганчу, ошол себептен дилинде 
перзентт\\ болушуна каршы эмес эле. 
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Бул мезгилдерде атасы Фатихке айылга кайтышын, 
бир жыл, жарым жыл ътпъстън, совхозго директор кылып 
коюга убада берип кыстап ж\ргън болчу. Анткени, 
атасынын айтышы боюнча, адам баласы «башка журтта 
султан болгончо, ъз журтунда ултан» болгону макул, 
себеби пенде каерде иштеп, кандай мартабага 
жетишпесин, бири бир киндик каны тамган жерде самайт, 
а бир к\н болбосо бир к\н кайтып келери бышык! 

Бул създър Клара Жамаловнага да макул келди. 
Анткени Клара Жамаловна бир гана «бабушка» болуш 
гана эмес, небере деген създ\ угууну да жактырбас эле. 
Фатих мындан пайдалана калды, да Ферузаны кънд\р\п 
(эки перзент менен кънбъстън кърс\нч\) бир к\ндъ къч\п 
кетти... 

Бирок Феруза... Феруза айылга къч\п келишкенден 
кийин эмнегедир бир аз чъг\п кетти. Мурдагы секет кымча 
бел кыз бир-эки жылдын ичинде келишкен бир жубанга 
айланды калды. Фатих мунун алдын алууга урунуп, аны 
совхоз клубуна жетекчи кылып да кърд\. Феруза муну 
дагы эптей албады. Анда кандайдыр кызыктай адат пайда 
болду. Жакшы жеп, жакшы ичип, тактап айтканда, жеёил 
турмуш кечир\\дън башка бардык \м\ттър соолуп ъчт\. 
Ал жок дегенде клуб иштерине, же башка иштерге кана 
эми кызыкса, къп уктаганды, жакшы тамактарды, 
мейманчылыкка барууну, же конок к\т\\н\ гана ойлоп 
калды. Кыштакка келгенден кийин Кудай дагы берди. 
Батма-Зуурадан кийин кочкордой уул търъп алды, ошону 
менен ъз\ дагы тынчып алды. Алдындагы негизги бир гана 
максаты-жакшы белек-бекчектерди алып, тез-тез 
Ташкентке, апасынын алдына барып турса! Кайненесине 
Батма-Зуураны таштайт да, бир кап белек-бекчек менен 
Ташкентке жънъгън\-жънъгън. Мына ушул к\ндърдъ да 
Феруза Ташкентке апасынын алдында, бир жумадан ашса 
дагы дым-дареги жок!.. 
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Мейли, аялынын бул кылыгынан Фатих дагы ичинен 
ыраазы: ъз\нъ бек, ъз\нъ кан! Кантсе дагы Фатих ш\г\р 
келтирсе болот. Мына, иш боюнча да ашыгы алчы, качан 
эле жетекчиледин назарына илинип калган. Алдында 
болсо, эхей канчадан-канча т\з\лгън эрежелер бар! Эгер 
бул эрежелерин турмушка ашырып алган болсо... ким 
билсин, алдында дагы эмнелер к\т\\дъ! 

Ооба, Фатих чынында ъз\нъ ыраазы эле, бирок търт-
беш ай мурда эмне дагы, болуп, мурун шаарда Нигоранын 
эрин, кийин ъз\н тоодон кър\п калып, ж\ръг\ндъг\ эски 
дарты кайта козголуп, тынчы бузулду, калды!.. 

Ал Нигора менен Бекзаддын ортосундагы аралап 
ъткън кара мышыктан кабары алыс болчу. Алар али 
ажырашпаса дагы ажырашууга жакыныраак экендиктерин 
угуп, ичинде сыр алдырбай к\л\н ж\ргън эле. Ошол 
себептен Нигоранын тоодо ж\ргънд\г\н угар замат 
алдына дадил барды. Оюнда Нигора аны чангандыгынан 
бушайман, эгер бушайман болбосо Фатихтин азыркы 
турмушу, азыркы ъз\н\н эрежесин кър\п, ич-ичинен кан 
тъг\п к\й\п-бышат деп ойлоду. Ойлочу Нигора аны чанып, 
ошол тыртайган арбакты тапкандан эмнени утту? Кана 
анын таанымал чыгармалары? Биръъс\ Ташкент жолунда 
орнотулуп жаткан анабул монумента болсо... Фатих ъз 
совхозуна андан чоёураагын курдурган! Азыр бардык жак 
айкел, монумент, асманга таш ыргытсаё бир эстеликке 
барып тийет!.. 

Баягы к\нк\ ресторандагы жаёжалдан кийин Фатих 
соолуктуруучу жайга бармакчы эмесэле, тескерисинче 
«чыгаанды» милиция алып кеткендигин кър\п, ичинде 
ъз\нъ-ъз\ батпай с\й\нгън болчу. Аркасынан барса дагы 
ушул Нигора \ч\н барды. Ал Нигора ойлогондой ъз\мч\л 
ноомарт жигит эместигин, убактысы келгенде колунан 
жакшылык да келишин, адамгерчилик туйгусу ага дагы 
жат эмес экендигин кърсът\п коюш \ч\н барды, Барып 
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«чыгаанды» эс алуучу жайдан, туурарагы, 
шармандачиликтин шармандалигинен куткарып калды! 

Нигора болсо асманды колдору менен тиреп 
турамын, деп ойлогон мънменсинген болсо... Фатихтин 
бул жакшылыгын да билбеди!.. 

Жок, Фатих эми к\й\нбъйт! Эгерде б\т\н мал-
д\йнъс\н чачса дагы, ал эмес анабул кара негр эрин жок 
кылып болсо дагы ъз\н\к\ кылмакчы бул кушту!.. М\нъз\ 
болсо мына ушул Мардан Закиров менен Халим Салимов 
деген (\н\ сурнайдын жаёырыгындай ничке бул арбак 
окумуштуу азыр айылда аларды к\т\п отурат) агайнысын 
ишке салат. Булар ъз\ Нигоранын атасынын \с\т\нън 
кылып келишкен экен. Нигоранын атасы Закировдун 
айылда курган «Жеёиш жылдары» деген эстелигин 
жамандап, жогорудагыларга кат жазган экен. Мына ошого 
Закиров эмгекчилердин атынан Расул Нурдиновдун жалаа 
катына каршы кат сурап келип олтурат. Фатих алардын 
ишин тууралап берет, керек болсо биръън\ эмес, буларга 
он кат жаздырып берет. Бирок, ушундай экен, булар дагы 
тынч жатпасын! К\ръшс\н! Анын «чыгаан» к\йъъ баласын, 
к\йъъ баланын чълдъ кургак «улук» чыгармасын жер 
менен жексен кылышсын! 

Фатихтин ойлорун Закировдун «Ооба уктап 
кеттиёерби, жолдош директор?»-деген \н\ бълд\. 

Фатих мыёк этпеди: Създ\н уул баласы: ар келгенде 
айткан тамашалары менен бардыгын к\лд\р\п ж\ргън 
Закиров бул сапар Фатихтин къё\л\нъ туура келбеди. 
Ъз\н\н абалы жетишпегендей, ыштаны жоктун чъптън 
беките турганы бар дегендей, адеп: «Ъз\ё\з тынчсызбы, 
\ка тынч болуё!-деп кайта-кайта чоюп айта берип, жанына 
тийди! Жок, Фатих д\н\йъдъ болуп жаткан иштерден 
бейкапар бир лапашаё эмес! Каердендир башталган 
муздак шамалдан да ал кабардар. Бирок, биринчиден, 
Фатих атасына ишенет! Тегирменге т\шсъ б\т\н чыга 
турган атасы анча-мынча шамалды жън эле ъч\р\п 
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коюшуна ишенет. Ал эмес, ъз\нъ да ишенет!.. Совхозго 
директор болгонуна бир жылдан ашпаса дагы анча-мынча 
жакын т\ш\нгъндърд\, съйъсъ тиреп кала турган досторду 
ашырды!.. 

Фатих къз\н ачып, жан-жака бурулуп карады. 
Машина ъз жолунда жолун улап бара жатат. Караёгы 
чълдъ учуп баратат, алар кыштак жанындагы акыркы 
кырга чыгып, эми ылдыйлап бара жатышкан. Кыштакты 
ойлошу менен Фатихтин эсине негедир Мехринса т\шт\, 
т\шт\ дагы ъз\ безилдеп ооруп жаткан ж\ръг\ туз 
сепкендей ачышып кетти... Мына, Фатих ах десе колунда 
коно турган дагы бир кушча! Нигорадан эмнеси кем анын? 
Эмнеси?... 

Фатихтин ж\ръг\ чок тийгендей тызылдап кетти. 
Бирок жан д\йнъс\н алолонуп жиберген кургак туйгу къп 
ътпъй, жагымсыз бир ой менен алмашылды. Фатих башын 
айнектен чыгарып, ж\з\н муздак шапатага тосту, тосушу 
менен дилинде дагы баягы ъч алуу туйгусу ээлеп алды. 
Мехринса го анын колундагы куурчак! Аны ъз\ 
каалагандай ойното алат. Бирок Нигора... Жок, Фатих бир 
нерсеге максат кылса жарым жолдон кайткандардан эмес! 
Ал ушул аброю, ушул к\ч кудурети менен анын 
тырмагына дагы арзыбаган бир айымчаны ийдирип 
алалбаса? Ийет! Иймек т\г\л сындырат! 

 
 

ОНУНЧУ БАП 
 
Шорахимдин келини Мехринса б\г\н к\ндъг\с\нън 

эрте ойгонду. Кечиндеси Фатих Музаффаров ага, ъз орду 
менен айтканда, бир чоё м\шк\л ишти тапшырган эле. 
Б\г\н былтыр совхоз идарасынын алдындагы майданга 
\лкън эстелик орноткон белгил\\ айкел куруучулар 
келишет экен. 
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Директор аларды ъз\ к\т\п алып, идарада чогулушту 
ъткърът. Мехринсага болсо, кеч курун м\мк\н болушунча 
тынчыраак жайда, ширин бир олтуруш жасаш милдети 
ж\ктългън болчу. 

Мехринса прфсоюздун търайымы болгондон бери 
мындай иштерди ъткъръ берип \йрън\п калган болсо дагы 
б\г\н негедир к\ндъг\с\нън къб\ръък ой басып, ушул 
б\г\н кандайдыр бир жагымсыз окуя болчудай 
директордун буйругун алгандан бери ъз\нъ-\з\ батпай 
ж\ръг\ д\к\лдъйт. 

Фатих Музаффаров ъзгъчъ адабиятчы, чыгармачыл, 
айрыкча телевидение жана киночуларга ъч эле. Ушул 
жылдын ичинде гана радиодо эки жолу, телевизордо бир 
жолу чыгып, совхоздун жетишкендиктери жън\ндъ 
с\йлъд\. Мехринсанын ъз\ дагы бир канча жолу 
кабарчылар менен аёгеме д\кън куруп директор жок 
учурларда ъз\ чай берип къё\лдър\н кътър\п узаткан 
к\ндър\ да болду... Бирок, б\г\нк\ эрежелер, айрыкчасы 
кечинде болуп жаткан зыяпат негедир аны алдыртан 
чочутуп, ж\ръг\ндъ кандайдыр таттуу сезимди козгоп 
турду... 

Туурасын айтканда, ушул жылы къктъмдъ аны 
профсоюзга кътърмъкч\ болушканда, Мехринса чълдъ 
баштап койгон иштерин, айрыкча эрин жалгыз калтырып 
кеткиси келбей, къп эле жолу директордун съз\нъ кирбей 
ж\ргън, кийин райкомго чакырып: «Жаш коммунистка, 
ъз\н\зд\ тапшырмадан алып качып жатасыз», деп тана 
калышканда да моюн сунган эмес. Шокасым дагы мурун 
катуу айныган болчу. Ал кызганыч эмес, туурасы, 
кызганыч кылууга анда тырмактай да далили жок, ысык 
с\й\ш\п баш кошушкан экен, д\йнъдъ алардан ынак, 
алардан таттуу \й-б\лъ жок эле. Мехринса к\йъъс\нън 
ичинен сыймыктанчу, анын бир създ\\л\г\, марттыгы, 
жасаган иштерин чын дилинен жасоочу. Шокасым дагы 
Мехринсанын к\ндъй ысык мээримин эё назик сезч\, 
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башкалардан жашыруун кармаса да, аялын чын дилден 
ардактап, эркелетч\. Ал Мехринсанын «ъкмът болуп» 
кетишине алдын жактырбады, кийин азилге ътт\: «Бул 
ъс\штъ обком секретары болуп чоёоюп кетиш эч нерсе 
эмес! Иши кылып, ошондо биз байкушту эстеринен 
чыгарбай, эч болбогондо, айдоочу кылып алсаёар болду», 
–деп к\л\п койду. Мехринса мурда ъз\н\н чоё болушуна 
кандайдыр ък\н\ч менен караган, ушул себептен дагы 
эринин азилдерине азил менен жооп берип; « Шашпай 
туруёуз, биринчи ажыдаар болуп алайын, кийин къръс\з 
эмне кылышты! Ойнобогун ажыдаар менен, ажыдаар урар 
куйрук менен деген макалды билесизби деги?»-деп к\л\п 
жооп берген. 

Кийин... ушул жылы жазда облустун борборунда 
чълдъг\лърд\н чоё чогулушу болду. Мехринса биргадир 
болбосо дагы, директор аны ъз\ менен кошо алып кетти. 
Совхоз делегациясы эки жаш жубан менен директор 
\чъънън турду. Чогулушта Мехринсаны к\т\лбъгъндъй 
президиумда шайлашты докладда болсо облустагы эё 
алдыёкы чъл каармандарынын катарында оозго алышты. 
Ушундай болду, дем алыш убагында къп кабарчылар ага 
балта жабышкан аарылардай жабышып с\ръткъ 
т\ш\р\шт\, оозуна микрофон тутушуп, таза 
«сайратышты». 

Кечкурун, чогулуштан кийин, Фатих Музаффаров, 
совхоздун ар-намысы, бактысы болгон эки чъл каарманын 
мейманкананын ръсторанына алып кирди, \чъълъш\п 
Мехринсанын ийгиликтерин шампан менен жуушту. Кийин 
бир-эки стакан шампандан шире кайф болуп калган Фатих 
ой боюна койбой Мехринсаны бийге сунуш кылды. 
Мехринса биринчи ийменип бир аз экиленип турду, кийин 
караса, б\т\н ресторан ичиндеги аял-эркек, жашы-кары 
дебей бийге т\ш\п жатыптыр. Ал эмес жанындагы шериги 
дагы т\рт\п койбоду. Мехриниса да Фатих 
Музаффаровдун кыстоолоруна аргасыздан баш ийди. 
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Келбети келишкен, узун, жаркылдаган Фатих бийдин 
пири экен. Ал кулачтарын ылачындай жазып, бир аз 
Мехринсанын \ст\нъ б\рк\ттъй бастырып келип, бир аз 
чегинип, ушундай кърк\нъ чыгып ойноду, Мехринса анын 
сыйкырына арбалып, ачылып-чачылып кеткенин да ъз\ 
сезбей калды. Бир учур эсине келип караса, бийге 
т\шкъндърд\н бардыгы четке чыгышып, ортону аларга 
бошотуп беришип, ъздър\ алакан чабышып, алардын 
бийлерин суктануу менен тамаша кылып жатышыптыр!.. 

Мехринса уялып кътип, тышкарыга карап жънъд\, 
бирок Фатих эки кадамдап ага жетип алып, желкесинен 
кучактап токтотуп, ресторанда кътър\лгън к\лк\ аралаш 
кол чабуулар астында ж\з\нън акырын ъб\п, олтурган 
жайларына баштады, баштап жатып, кулагына ийилип 
шыбырады: 

–Бир нерсе айтсам капа болбойсузбу? Мехринсаны 
кандайдыр бир муздак сезим бийлеп: 

–Эмне эле? –деп сурады. 
–Айланаёызга бир караёыз. 
–Айланамда эмне болуптур? 
–Б\т\н ресторанда сиздей.. айч\рък, сиздей 

келишкен сулуу жок экен! 
–Ъз\н биротоло жоготуп койгон Мехринса араё 

«Коюёузчу!»–деген съзгъ араё жарады. 
80 
–Ошол т\н\ бир оокумда къпкъ дейре к\нъъл\ 

болгондой, ъз ичинен толгонуп жаткан Мехринса 
бълмън\н эшиги акырын тыкылдаганын угуп, ал эшикти 
ким кагып жатканын сезип, жаткан жеринде муздап калды. 
Ошол учурда жанындагы шериги ойгонуп кетип, эшикке 
чыгып, кайра тез эле кайтып келди: 

–Барыёыз сизди чакырып жатат! 
–Ой ким чакырып жатат?-деди Мехринисаны 

калтырак басып. 
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–Ким болот эле –директор! Чыга калыёыз бир ооз 
създър\ бар экен! Мехринсанын досу канчалык 
кыстабасын, чыкпады. Бирок эртеси нануштада Фатих 

Музаффаров менен кър\шпъй башка столго барып 
олтурганда къё\л\н бушайманга окшош болгон бир нерсе 
ээлеп, къпкъ чейин ъз\нчъ жаман болуп ж\рд\... 

Чын, Музаффаров къп ътпъй анын «к\нъъс\нън» 
кечип, аста-секин дагы назик, байкалбаган, чоё ачыкка 
чыккан мамилеге ътт\. Мехринса дагы жумушчулар 
комитетинин търайымдыгына жеткенден соё, андан 
мактоо създърд\ уккусу келе турган, директорго жагыш 
ниетинде жакшы кийинип, ъз\нъ ъзгъчъ карай турган 
болду. Ушул себептенби, же курултайга бирге барган жаш 
жуван тилин тыя албадыбы, ошондон къп ътпъстън 
кыштакта ар кандай шыбыр-шыбырлар, кандайдыр бир 
нерселерге себеп болучу, миш-миштер ърмълъп ж\рд\. 

Жок Мехринса бул миш-миштерден чочубайт, ал 
выжданы алдында дагы, эри алдындагы дагы наристедей 
таза, к\нъъс\ жок. Адамдар болсо... айласы канча? Эл 
оозуна элек тутуп болбойт экен. Мейли с\йлъй 
беришсин!.. Бирок акыркы учурларда анын дилинде ал 
эмес тынчтык бербеген чочуй турган кандайдыр белгисиз 
туйгулар ойгонуп, тынчы бузулду. Ал эмне \ч\нд\р 
къё\л\ндъ эри менен Фатихти тез-тез салыштыра турган, 
экъън\ бирдейинен коюп, къё\л\ндъ экъън\ къпкъ чейин 
таразалап олтурган адат чыгарды. Назарында, кийинки 
учурларда Музаффаров ушундай бир чоё иштерди 
аткарды, берил\\с\ жана ишке болгон мамилеси ушундай 
бир ачылып кетти, бир гана Мехринсаны гана эмес, 
баардыгын ъз\нъ баш ийдирип каратып алды. 

Мехринсага айрыкча анын ъктъмд\г\, кайраты менен 
убаданын \ст\нън чыккандыгы, койчу, ътк\р жигиттерге 
тиешел\\ болгон пейли, м\нъз\ жагып турчу. Мехринса 
акыркы учурларда Фатих Музаффаровду, анын иштерин 
жана кеп-създър\н къздън кечирет экен, чоё жетекчи 
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чыныгы эркек ушундай болушу»керек, деген чечимге 
келди. Ошондон уламбы, башкабы, кечелери жалгыз 
калган убактарында эри менен директорду къё\л\ндъ 
салыштырып жатып, къп учурларда бул салыштыруулар 
Музаффаровдун «пайдасына» чечилип калчу. 

Айрыкча бая к\н\ чълдън келген к\йъъс\н кергъндън 
бери Мехринсанын къё\л\ эки алагды. Къё\л\ндъ 
мурдалары къз\н\н чел кабыктарын кандайдыр бир парда 
тосуп тургандай, эми бул парда ачылып, ал чыныгы 
жашоону кърд\. Акыйкат болсо.. Шокасымдын пайдасына 
эмес эле. Акыры жигит деген дагы ушундай болобу? 
Биринчиден, \ст\-башына карап сакал–мурутун ъз 
убагында алса асакеси кетеби? Кеп-създър\н айтпай эле 
коеюн, ъз\н кармашычы? Паё баш! Кудум катын кишидей, 
директордун суроолоруна болсо т\з\г\ръък бир жооп бере 
алдыбы! Кошумча милдеттенме жън\ндъ съз болгондо 
эмне дешин билбей дудуктай балдырады! Айткан 
създър\нъ адам т\ш\нбъйт! Андан къръ аял бригадирлер 
миё мертебе ъйдъ турушту. Къптър\ ар кыл шылтоонун 
себебин кълдълъё коюшпастан: «Сиздин бир кебиёиз, 
Фатих ака, кар алдынан терип алсак дагы айтканыёызды 
аткарабыз» –деп, директорду аябай курсант 
кылышты.Т\ш\н\ш керек да кошумча милдеттенмени 
директор ъз\ ойлоп чыгарган жок го акыры! Ал адамга да 
кимдир биръълър ж\ктъп ж\рбъс\н балким! Эри 
болсо...директорду ойлобогондо да, итатайы кармаса да, 
эч болбосо ъз\н\н катынынын аброюн ойлосо бир жери 
кем болуп калбас эле го! Эмне болгондо дагы, аялым 
ушул жерде, жетекчилик постто олтурат, анын ж\з\н жер 
каратпайын деп, ушул ъл\п кеткир аз гана кыйынчылыкты 
моюнуна ала калса, асман оодарылып жерге т\шпъйт эле 
го! Баары бир алат экен, катын кишиден бетер чайналбай, 
жигитчесинен кък\ръг\нъ бир уруп: «Аткарабыз!» –деп 
этегин бир кагып чыгып кетсе болбойт беле чогулуштан!? 
Жок, мындай кылыш кайда? Башында атасынан беш 
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бетер ъжърл\к кылды. Кайнатасы го, директордун ж\з\нъ 
карабай бастырып барганы менен, кантсе дагы айтчусун 
айтып, анан шарт этип чыгып кетти. Эри болсо... Ошол 
к\н\ жер жарылбады, Мехринса кирип кът\\гъ! Ой, 
мусулман, эркек адам дагы ушундай д\мб\л болобу. 

Ооба, Мехринсанын азыр да болсо, къё\л\ндъ эч 
нерсе жок, Фатих Музаффаровдун билинбеген 
сыйыртмактары, капыстан соккон «с\й\\» шамалдарына 
баш ийбей келе жатат. Бирок... айрым –айрым учурларда 
капыстан ж\ръг\н ачуу ыза бийлеп кемиргенде, бул жарык 
д\йнъ къз\нъ тар болуп кетч\ т\ндър да болгон. 

Ал эми Фатих бир учурларда Нигора деген муштай 
гана жубанга ашык болгону, бирок ъз максатына жетпей 
орто жолдо калгандыгын. Мехринса Шокасымдан уккан 
болчу. Ошол себептен да баягы к\н\ ыйык Уккошага 
барганында, бир жагынан кайнене-кайнатасын ырым-
жырым болгон эски салттан кайтарыш \ч\н барган болсо, 
экинчи себеби, Фатих Музаффаровдой жигиттин жигиттик 
махабатын бут алдына тепсеп, тоготпой койгон бул 
жубанды кър\п коюш ниети дагы жок эмес эле. 

Мехринса ошондо «Сулуу сулуу эмес с\йгън сулуу» 
деген съзгъ дагы бир жолу ишенди. Эмне \ч\нд\р чоё-чоё 
майинкъздър\ эмнеси менендир энесинен айрылган 
ботонун къздър\н элестет\\ч\ бу бир карыш жубан... 
эркектерге жакса жагаар (эркек затын т\ш\н\п кър\ё\зч\, 
эр болсоё) Мехринсага жакпады. Чын. Нигоранын 
келбетиндеги кър\н\штън сырдуу бир нерсе кишини ъз\нъ 
тартып туруучу алда кандай бир сыйкыр к\ч бар эле. 
Ошол себептенби, башкабы, бир жолу Фатих 
Музаффаровдун тоого кеткендигин укканда, ж\ръг\ндъ 
биринчи мерттебе кызганычка окшогон жаман бир нерсъ 
козголуп, таё атканча уктай албай кыйналып чыкты. 
Ошондо жумушчулар комитети болуп кътър\лгън 
учурларында директордон качкандары, анын жылуу 
жумшак мамилелерине бейпаразад карагандары эсине 
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т\ш\п. ошондо ичинен арман кылып ък\нд\. 
Ошол.ошондон бери мурдагысынан да жакшы кийине 
турган, ъз\нъ ъзгъчъ мамиле кыла турган, эрте менен 
к\згъ алдында къпкъ дейре олтура турган, назик, 
жагымдуу атыр-упаларды иштете турган болду. Ак съз, 
ошо к\н\ тоодон пейли айнып келген директор абал 
Мехринсадагы бул ъзгър\\н\ сезбеди, бирок бир-эки 
к\ндън кийин байкап калып, алдын таё калды, кийин 
чамасы, анын къё\л\нъ кол салып кър\ш \ч\н: 

–Ие, иштер къё\лдъг\дъй го, жолдош търайым? –деп 
сурады. 

–Эмнени айтып жатасыз? –деди Мехринса, анын 
създър\нъ т\ш\нбъгън болуп. 

–Жасан-т\съндър башкача го? 
–Эмне, жакпай калдыбы? –деди Мехринса, жарымы 

азил, жарымы таарынычдай. Фатих Музаффаров 
шарактап к\лд\: 

–Жок ээ! Жакканда кандай! Заманга бап търайым 
кудум сиздей болушу керек! Бир гана чарба ишинде эмес, 
сулуулук, кийингенде да бардыгына ърнък болушунуз 
керек!.. 

Ошондон бери Мехринса» директорго бет келишип 
калганда ж\ръг\ ойной турган болду. Фатих дагы 
илештир\\ч\ ар кандай билсе азил, билбесе чын създър\н 
къбъйтъ турган болду. Кър\шкъндъ колдорун къпкъ кармай 
турган, ал Мехринсадан бир нерсени к\т\п жаткандай, 
къздър\нъ узак тигилип карай турган адат чыгарып алды. 

Б\г\нк\ азиз меймандарга берилъ турган зыяпат 
кыштак менън чъл ортосундагы анарзарда ът\ш керек. Бак 
ортосунда эки кабаттуу келишкен шыйпаё заёкаят, бул 
жерде эё назик деген жогору жактан кел\\ч\ меймандар 
коноктолот, бул \ч\н бардык шарт т\з\лгън, атайын 
ашпоз, «ишеничт\\» кызматкерлер бар тыкан директор 
тапшыргандан кийин Мехринсанын барып ж\р\ш\ дагы 
шарт эмес болчу. Ошондой болсо дагы Мехринса б\г\н 
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к\ндъг\дън эрте ойгонду, кичик атлестен тигилген 
къйнъг\н, парча-парча кызыл г\л салынган мамык 
кофтасын кийди, чачтарын келиштирип т\рмъктъд\. 
Акырында пардаз-андаздан къё\л\ толгондон соё, ъз\н\н 
«Газигине» олтуруп, ошол бакка жол алды. 

Чындыгында директордун тапшырмасын алган 
ашпозчу, касаптары жеёин т\р\н\ш\п ишке киришишкен, 
кой союлган, казан асылган, нандар жабылган, баардык 
нерсе ъз ирети менен коюлган, кынтыгы жок. Мехринса 
убара болуп барып ж\рбъсъ да болот экен. Мехринса бир-
эки майда-ч\йдъ тапшырма берген болду да, башка 
биргадаларды айланганы кетти. 

Туурасы, талаа кыдырышына да артыкча зарылдык 
жок эле, кечээтен бери ж\ръг\н бийлеп алган кандайдыр 
бир ой ага тынчтык бербей, тынчын алып койгон бир-эки 
мъмъч\л\к дагы бир-эки пахтачылык бригадаларын кър\п, 
къптън бери кенебей ж\ргън к\мън\ ого бетер к\ч алып 
кирди. Талаада мудагыдай деле пахта калбаптыр, совхоз 
жумушчулары кър\нбъйт, бар болгону мектеп окуучулар 
менен шаардан келген жардамчылар бирин-экин калган 
косек менен гозо шактарында илинип калган пахталарды 
терип ж\р\шет, бош турган этектерин бири-бирине атып 
ойноп жатышат. Кырман болсо сыпсыйдаё, бригадирлер 
менен механизаторлор к\нгъ жаман купайкаларын алдына 
салышып кактанып жатышат. Алар Мехринсанын: –Терим 
эмне болду? –деген суроосуна мыйыгынан к\л\ш\п: 
«Эмне болот эле? Ъз\ё\з кър\п турасыз го эжеке!» –деп 
жооп беришип, къздър\н алып качышчу. –Аба-ырайы 
бактыбызга ушундай туруп берсе, дагы бир-эки центнер 
чыгып калар, кудай ъз\ кърсътпъс\н, аба-ырайы айнып 
калса барбы баары б\тът. 

Бул създър Мехринсаны ого бетер кыжалатка салат. 
Анткени, ал билч\, совхоз жылдык план \ч\н болгону ар 
к\н\ бир жарым, эки пайыздан пахта тапшырчу, бул 
барышта дагы бир жумага жетпей план бул жакта турсун, 
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милдеттенме да аткарылып калат болчу. «Таё калыштуу: 
директор мынча пахтаны кай жактан алып жатты экен? Же 
пахтасы дагы деле терип алынбаган бригадалар бар 
бекен? Бирок, бар болсо бул бригадалар кайда? Же 
атасы... Музафсрар Фарманов жардам берип жатты 
бекен? А балким, ушундайдыр! Эч таёдана турган жери 
жок, ал кишинин колунан келбеген иш жок, жылдызга 
колун созсо колу жете турган жетекчилерден деп айтып 
ж\р\шкъндър\ да бекеринен эмес». 

Мехринса ойлор менен термелип, сайга жеткенин да 
байкабай калган экен, узактан тааныш дарбазаны 
къргъндъ гана ъз\нъ келди, ъз\нъ келип баягы к\н\ ыйык 
азирети Уккоша жанында, Нигоранын къз алдында 
«кърсъткън оюндары» эсине т\ш\п, дилинде выждан 
азабына окшош бир нерсе козголду. 

Эми ойлоп караса, ошондо чъктен бир аз чыгып 
кеткен экен. 

Ошонусуна ичинен бушайман. Ырас, кайненеси-
кайнатасы дагы жакшы кылышпады, анткени... 
кылгандары Мехринсага тескери жагын тийгизээрин 
билишпесе, ошону ъздър\ ойлошпосо! Канткенде да ал 
азыр илгерки Мехринса эмес го! Совхоздо \ч жетекчи 
болсо, ошолордун биръъс\! Адамадар угушса эмне 
дешет? Эскиликке берилген кайненеё-кайнатаё 
авлиялардын кабырын бийик кър\п ж\р\шсъ, сен ъз\ёд\ 
кър\п туруп, кърмъксън болуп жатасыёбы, дешпейби? 
Дешет! Демек айрым томолок кат жазып ж\ргън койнунда 
котур ташы барларга табыла бербей калат го! Анткени 
Полот папка айткандай, Мехринсанын ар бир кадамын 
ълчъп, ъз\нъ бъл\н\п берилген машинасында жат биръъ 
барбы дегендер, ага къз арткандардын саны канча... 

Бирок эмне болгонда дагы Мехринса мынчалыкка 
барбаса да болот экен, кандай болгондо да кайненеси 
оорукчан! Ал дагы мейли, андан кийин къё\л \ч\н, бир 
жолу дагы ал-албалын сурабады! Апты жашар кызы 
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менен \ч жашар уулу ар к\н\ чоё энеси менен, чоё 
атасынын \й\нън чыгышпайт, къб\нчъ ошол жерде т\нъп 
калышат. Мехринса болсо... 

Мехринса ошолорду ойлоп, айдоочуга «\йгъ айдаё!» 
дегиси келди, эсине тоодогу окуялар т\ш\п, бара албады. 
Ал ъз келечегин бетине тутуп, кыйкырык салганда 
кайненеси Айсулуунун: «Кой, кызым, ыйлаба! Сенин 
келечегиёе тоскоол болгончо ългън\м жакшы, менин, жан 
кызым!»-деген създър\ жадына т\ш\п, тамагы тып буулду! 

Тооба, Ага эмне болду ошондо?  
Мехринса бул куттуу \йгъ келин болуп т\шкън к\ндън 

баштап чал-кемпир аны ъз кыздарынан жакшы кър\шсъ 
кър\шът, жаман кър\шпъйт! Азыр деле ошондой. Айрыкча 
шордуу кайненеси! 

Ооба, чал-кемпирдин мээрими чексиз болчу ага! 
Жалгыз уулунун шаардан ушундай келишкен, акылдуу, 
окумуштуу кызды жулуп алып келгенден баштары 
асманда, Мехринсаны койгонго жай таба албай, 
тегерегинен чыгышчу эмес чалды-кемпир. 

Мехринса бул с\йк\мд\\, жънъкъй, куттуу \йгъ келин 
болуп т\шкън жылуу-жумшак к\ндър\н эстеп, дагы къз\нъ 
жаш алды байкуш. 

Адамдар дагы кызык! Ошондо Шокасымдын 
Ташкенттей борбордон Мехринсадай шаардык кызды 
жулуп алып, алып келгендиги б\т\н кыштакты кубаныч-
шаттыкка бълъгън! Келин-к\йъъ ленталар тагылган 
«Волгада» Шокасымдын ондой болгон достору минип 
алган он чакты «Жигули», «Москвичтерде» бирдейинен 
сигнал беришип, кыштакка кирип келишкенде къчълърд\ 
толтурган, адамдардын кыйкырып с\йлъгъндър\, 
кыйкырыктары, балдардын ызы-чуусу, керней -
сурнайлардын \ндър\, домбуралардын д\ёк\лдъш\ жерди 
асманга кътър\п, мейкиндикке кътър\лът! 

Кудум мына ушул, чоё сай боюнда, кайнатасынын 
анабул коргон алдында алоолоп жанган от асманга 
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кътър\лът. Ар бир кадамда аркандар менен тосулган 
к\йъъ жолдоштор акчаларын самандай чачып, келин-
к\йън\ кър\шкъ келген кемпирлер, жасанып турушкан кыз-
келиндер, бир жагында топ жигиттер, дагы бир жагында 
аяктан-быякка ызгыган балдар, баары тегерек кыйма-
чийме, к\лк\, кыз-келиндердин акырын айткан жумшак 
жар-жар ыры! Бул к\т\лбъгън ызы-чуудан Мехринса гана 
эмес, Шокасымдын ъз\ дагы кандайдыр шаштысы кетти. 
Ал негедир дир-дир титиреген Мехринсанын колтугунан 
алып, машинадан акырын т\шт\. Ошол учур нары жакта, 
бардыгы аппак къйнък кийип, баштарына ак оромол ороп 
алган аялдар арасынан нооча гана, азгын гана бир аял, 
эркектер арасынан болсо, нооча, бир тик муруттуу бир 
адам бъл\н\п, алардын маёдайына келип, к\йъъ-
келиндин алдына мурда ушул тик муруттуу шадылуу адам 
келип, Мехринсанын бешенесинен ъпкън, кийин ъз\нъ 
окшогон нооча, азгын аялга кезек берген, аял болсо 
биринчиден колундагы кесени Мехринсанын башына 
тегеретип айландырып, тыйындарды чачып жиберген, 
анан къз\нъ жаш алып: «Бою башыёдан апаё айлансын!» 
–деп оё ж\з\нън, сол ж\з\нън чолп эткизип ъпт\. Кайын 
энесинин ъпкъс\ кубанычтан толуп къз\нъ жаш алды, бир 
нерселерди быжылдайт, бирок анын създър\ жерге 
чачылган тыйындардын шок жарандашы, балдардын 
кыйкырыктарынын алдында калып жатты. 

Мехринса кылт-кылт аккан къз жаштарын айдоочусу 
кър\п калыштан коркуп, ж\з\н сол тарапка бурду. соё 
ж\ръг\ндъг\ ички к\й\т ызаасына окшош туйгуну басыш, 
\м\т\ндъ, къё\л\ндъ дагы Шокасымды к\нъълъшкъ ътт\. 

Ооба, эмне \ч\н турмуштарынын изинен чыгып 
кетишине жалгыз эле Мехринса айыптар болот экен? Эри 
дагы айыптар! Эрсиёби, жигитсиёби, бир аз башыёды 
кътър\п эркекке окшоп ж\р, мындай! 

Мехринса къё\л\н\н бир четинде эрине ыргытылган 
бул жазыксыз таштардын орунсуз экендиги, к\нъъ 
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Шокасымда эместиги, эгер ал эринин жанында 
болгонунда Шокасым да мынчалык эзилип, къё\л\ 
ж\рбъст\г\н жакшы билет, бирок аркандалып калган 
аттай, ич к\йг\згън туйгуларды жеёип кете албай турду... 
ал туйгуларга багынып турду. 

Ал къз жаштарын акырын гана с\рт\п, мекемеге 
жетпестен машинадан т\ш\п, дъёд\ аралап жалгыз кетти. 
Дъёсъън\н жамбашында, совхоздун имаратынын 
алдындагы майдандын так оротосунда «Жеёиш 
баракчалары» деген бийик эстелик бой кътъргън болчу. 
Б\г\н чакырыла турган элге белгил\\ болгон айкелчилер 
жараткан бул эстеликте кък\ръг\ орден-медалдарга 
толгон жоокер менен жънъкъй бир кемпир кучакташып 
турат, кемпирдин алдында кичинекей бала атасынын 
тизесин баш койгон: алардын нары жагында болсо къз\нъ 
жаш алып, эрине термелип турган келишкен бир жубан 
къзгъ даана кър\н\п турат!. 

Жалтылдаган бетондон куюлган бул эстелик 
ушундай кымбат жана ыйык болчу, ал эстелик 
адамдардын жанынан б\ткъндъй жакын, анын кандай 
б\ткънд\г\ менен деле эч кимдин иши жок, бардык адам 
ага ъз \й\, ъз буюмундай \йрън\ш\п кеткен болчу. 

Мехринса б\г\н негедир, а балким, эстеликти 
тургузушкан айкелчилер кадам таштагандыктары \ч\нд\р, 
алыстан ага тигилип, ал ъм\р\ндъ биринчи ирет кър\п 
жаткандай кызыгып карап жатты, капыстан дъёчън\н 
ушундай чекесиндеги аппак эстеликке къз\ т\ш\п, 
аргасыздан токтоду. Бул –ак мрамырдан жасалган бир 
жуп ак куу айкел эле. Адамдардын съз\нъ караганда бир 
устунга орнотулган бул айкелди Нигорахандын к\йъъс\ 
Бекзад жараткан. Анда эки ак куу –бири ок жеп жерге 
кулап жатса, экинчиси болсо аны б\т\н турпаты менен 
кармап калууга талпынып жаткан ак куулардын элеси 
берилген. 
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Мехринса бут алдынан чыккан бул айкелди илгери 
же къргън, а балким, кърсъ дагы этибар бербеген экен, 
аны кърър замат, качырып келген эки бир жуп туйгуга бой 
сунуп айкелченин оро парасында узак туруп калды. 

Мрамыр айкелче жеёиш ътм\ш\ монументинин 
\чтън бирине да теё эмес, бирок... Я кудуретиёден!.. 
Назик дит менен жасалган бул эки куштун жан талашта 
бири-бирине талпынышында, алардын мисалында жандуу 
туюлган мундуу къздър\ндъ кишини дир эткизип 
титирет\\ч\ \нс\з бир дарт, к\й\т бир гана куштарда боло 
турган чексиз бир мээрим боорукердик бар болчу. 

Мехринса к\т\\с\з жапырылып келген алда кандай 
ъз\нчъ туйгуга моюн сунуп, башынан оромолун шарт 
алып, куштардын къздър\н, канаттарын, анан 
тумшуктарын абдан жакшылап аарчыды, тазалады, 
тазалагандан соё, жараланган ак куш ага негедир 
Шокасымды элестетип, тамагы заматта буулуп ъз\н бакка 
урду... 

«Жеёиш ътм\ш\» монументинин автору айкелчи 
Мардон Закиров менен анын досу Халим Садимов 
зыяпатка к\н батып, каш карайып калганда келишти. Экъъ 
теё т\нт, \нс\з, кабактары б\ркългън эле. Мехринса кийин 
билсе, алар ъздър\ курган эстеликтери туурасында совхоз 
эмгекчилеринин катын алыш \ч\н келишкен экен, бирок 
идарага адам топтолбоптур. Мардон Закиров мындан 
каттуу ирээнжип, налый баштаган эле, Фатих 
Музаффаров бир ооз съз менен бул жагымсыз кър\н\шт\ 
ортодон с\р\п салды: 

–Э, ушул бир кат деп, б\т\н д\н\йъё\зд\ караёгы 
кыласызбы. Мардонкул ака? -деди ал пахта г\лд\\ 
пиалага шарап куюп жатып. 

Мардон Закиров ага ътъ берил\\ менен тиктеп: 
–Кандай сонун эле, бардыгы сиздей ак къё\л, 

улукман болсо, \кажан! –деди. -Досуё миёге жетсе дагы 
аз, душманыё биръъ болсо да къп, –дегендей, Расул 
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Нурдинов деген бир, «досубуз» бар, миёдей душманга 
татыйт, кемсинткени-кемсинткен, ушулардын оозуна 
жапканга кана эми ушул кат капкак болуп калса деген 
\м\ттъб\з да \кажан. Же туура эмес айтып жатамбы? 
Халим Салимов оор к\рс\н\п, –гырыёдады. 

–Туурабы деп коесуз да, устат, –деди Халим 
Салимов оор к\р\с\н\п, –гырыё дей албай калат болчу 
оозун жаап! Эмнеси менендир узун бир нерсени эстет\\ч\ 
бул адамдын добушу кудум кыякта чалынган мундуу 
музыкадай угулуп, олтурушта бир къз ирмем жымжырттык 
ък\м с\рд\. 

–Жакшы, бул съзгъ чек коелук! –Фатих 
Музаффарович тез ордунан туруп, колуна шарап толо 
пияланы алды. –Ушул б\г\ндън баштап, биздин совхоздун 
эмгекчилерин коргоочуларыбыз деп эсептей бериёиздер, 
Мардонкул ака! Кана, алакан чабалы, достор, алакан 
чабалы!.. 

–Дасторкон тегеригиндеги жыйылгандарды алакан 
чабууларын, к\лк\лър\н Мардон Закировдун къз жашы 
аралаш титиреген \н\ бузду. 

–Рахмат азиздер. Бул жакшылыгыёар бизден 
кайтпаса, перзентериёизден ылайым кайтсын, Фатихжан! 
Бир гана сизден дагы бир ът\н\ч\м бар, \кажан! 

–Угайлы, угайлы? 
–«Жеёиш баракчасы» го, ъз ордуна тъп келген бир 

жайга орнотулган, бул \ч\н рахмат азизим... Бирок... 
ъз\н\н чыгармасын ъз\ мактап жатат дебеёиз \кажан... 
Бирок... ушундай улуу эстеликтин оро парасына анабул 
чучмек, бачкине айкелди 

кънд\р\п коюш туура болор бекен, \кажан!?. 
–Кайсыл айкелди айтып жатасыз? «Ишеним» 

эмеспи? 
Тапкан атын караёыз!–«Ишеним» имиш!–деди 

Мардон Закиров. Анын \н\ кайрадан дирилдеп, мурдагы 
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сынга алган \ндър\ жаёырды. Фатих Музаффаров 
негедир ыёгайсыз абалда болуп: 

–Токтотуёуз! Бул създъргъ чекит коелу! –деди \н\н 
катуу чыгарып. –Совхоз ишчилери наамынан жазылган 
коллективд\\ жазылган кат чънтъг\мдъ дейбериёиз! Бул 
катта ишчилер классы бир гана сиздин улуу 
чыгармаёызды коргойт, балким ъз\ё\з айткан 
душмандарыёызга да аеосуз сокку болор! 

Ортодогу жымжырттыкты Мардон Закировдун 
толкунданган, калтыраган \н\ бузду: 

–Сиздерге миё мертебе ыраазымын, азиз досторум! 
Съз\мъ ишенгиле: мен ъз\м \ч\н эмес, акыйкат \ч\н 
к\ръш\п жатам, бар болгону! 

–Балли! –Закировдун жоон \н\н Халим Салимовдун 
чоордой ничке, чыйылдак \н\ кубаттады. Жолдош 
директор! Балким сиз ойлогондурсуз, ичи кара, бакыл 
адамдар бир гана чарба жетечилер ортосунда гана къп 
деп. Жок, ък\н\чт\\ жери чыгармачылыкта болсун алар 
биздин иште да, т\бъл\к чыгармачылык багытта да 
толукташып жатат. 

Музаффаров кабагын б\ркъп мыйыгында к\лд\: 
–Билебиз! Бардыгынан кабарыбыз бар, ака!.. Бирок 

ошондой болсо дары сиздерге айраёмын, акалар! Билип 
туруп араларыёызда мындай ичи кара адамдар бар экен, 
к\ръш\ш керек мындайда... ачып ташташ керек. 
«Арманга» окшогон кичинекей чыгарманы асманга 
кътър\п сиздердин улуу чыгармаларыёыздарды жерге 
уруучу мындай... туруксуз, бакыл, ъз\н гана ойлогон 
окумуштууларды! –Фатих ушундай деп колундагы саатына 
тигилди. –Бир кашык канымдан кечесиз, Мардонкул ака! 
Сиздей улуу айкелчилер менен дидарлашуунун ъз\ чоё 
бакыт. Бирок... Айла жок! Биз жолдош жумушчулар 
комитети менен бирге жарым сааттан кийин райкомдун 
бюросунда болушубуз шарт! 
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–Эч нерсе эмъс, беймарал, беймарал, –деди Мардон 
Закиров -Бир гана документтер... 

–Баягы айткан катты эртеё эле тийишт\\ жайларга 
жънътъб\з. Азыр... менин «Волгам» силердин 
ыктыярыёыздарда. Мына, Полот папка... Полот акем 
сиздерди к\зът\п коет! Кана, кеттик, жолдош жумушчулар 
комитети. 

Мехринса ордунан араё туруп, меймандар менен 
зорго кайырлашты. Мардон Закиров анын колун ъъп, бир 
нерселерди с\йлъп кылыктанды. Халим Салимович болсо 
Ташкентке барганда кирип турушун ът\н\п, адреси 
жазылган чырайлуу жалтырак визиткасын берди. Бирок 
Мехринса алардын бир дагы съз\н жакшы илгеп ала 
албады. Ал бир нече айдан бери кандайдыр сагыныч 
аралаш кайгы менен к\т\п жаткан коркунучтуу окуя ушул 
б\г\н, азыр, бир нече м\нъттърдън кийин ж\з беришин 
сезди. Сезди да ъз\ да к\тпъгън маалда кез\нъ жаш алды. 
Къё\л\ёдъ болсо: 

–Каерде ж\ръс\з, мени бул азаптарга таштап коюп 
Шокасым аке?–деген пикир ътт\. Башта къз жашына 
кошулуп келген бул ич к\йд\ргън ой, ирмем ътпъй 
таарыныч кудуретине айланды: Беттер болгун! Ким сизге 
жаш келинчегиёизди биръълъргъ таштап кой деген! 
Садага жигит кет!» 

Анын бир ою акырын гана качып кетишке да урунуп 
кърд\, бирок ошол саам ылдыйга т\ш\п кеткен Фатих 
Музаффаровдун ширекайф ъктъм дабышы угулду: 

Мехринса пачакталган эшик алдына тизелеп 
олтуруп, эринин башын кучактап, дагы караёгы кечени зар 
титиретип ък\рд\: 

–Шокасым ака! Сизге эмне болду, жаным! Сиз 
ългънчъ мен ълъй\н, махабатым менин! 
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Уулу кыштакка кеткен кечеси Шорахим Алгырдын т\н 

бир оокумга чейин уйку кушу качып, таё эртелеп ордунан 
турду. 

–Къктъ жылдыздар баягысындай жаркырап жанып 
турат, бир гана асмандын чыгыш тарабы эми гана агара 
баштаган болчу. Шыйпаёдагы студенттер али коёурукту 
кош тартышып уйкуда, \ст\нъ калыё фуфайка кийген, 
борсоктой семиз студент жигит эки чоё чай кайнатчу 
самоорго от жагып, чай кайнатышка убара. Аба ачык, 
бирок салкын, к\ндъг\с\ндъй тоо тараптан келген гыр-гыр 
соккон шамал денени чыйрыктырат. 

Шорахим Алгыр шашылбай, акырын ж\р\п, коргонду 
айланып чыкты, стан алдындагы ж\з\мдър бир-эки жыл 
мурда эгилип, азыр болсо тъъ бою болуп калган, 
шабдоолу, алма жана ър\к къчъттър\н\н, арык жана 
завырларын бир-бирден къздън кечирди. 

Къктъмдъ келгенде (анда келини Мехринса ушул 
жерде эле) стан алдындагы отургузулган жаш къчъттър 
къзгъ эё эле ысык кър\нгън, дагы бир-эки жылда стан 
тегерегинде чоё, къркъм бак пайда боло тургандан кабар 
берип, ичинен уулу менен келинине абдан ыраазы болгон 
эле. Эми караса, ж\з\мдър чырмоокко окшоп ар тарапка 
ърмълъп, жер менен бир болуп жатат, кайчы тийбеген 
ноодалары, бытырап шак жазып чым болуп кетиптир. 
Арык жана завырлар към\л\п, камыштар терилип 
калыптыр. 

Алгыр биринчи уулунан ирээнжиди, кийин анын 
рухияты эсине т\ш\п, туз куйгандай ичи ачышып кетти. 

Ж\з\нъ тик карап, кече уулуна айткан създър\ч\? 
Жылан пост таштап жатканда бул създър\н айтып, жигит 
кишинин намысына тийгеничи? 

Алгыр ушуларды ойлоп къё\л\ кир болду, бул 
каёырык ойлордон кутулуш \ч\н дарак кайчы таап, 
ж\з\мдърд\н, ноодаларынын артыкча шактарын, алдынан 
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тешип чыккан кичинекей бутактарын бирин да койбой 
кыркып салды. Мындай караса, топ дарактар бир къз 
ирмемеде кудум сакал-муруттарын иретке келтиргендей, 
чачтары таралган жигиттердей жашарып, ъз\ дагы кубат 
алып, бир пиала чайды нарыдан-бери ичип, 
жумшартышка киришти. 

Бул арада аркан бою кътър\лгън жана башталганда 
шоолаларды наристе боюндай майин туюлган к\н барган 
сары жамбашына кирип тандырдай кыздыра баштады. 
Бирок -алгыр дагы бош келбеди, \ст\ндъг\ чапанды 
чечип, къйнъг\нъ чейин т\ш\р\п, кък\ръг\н шапатага 
тосуп кетменди жер ныктап ура берди. Ал ар он беш –
жыйырма кадамда токтоп, аркасына бир карап коет, 
ошондо тизесине келген жантак, ажырык жана 
камыштардан тазаланган бак баягыдан да ачылып, 
кандайдыр жыргап, ага мээрим менен тигилип жаткандай 
туюлуп, къздър\нъ куюлуп жаткан кара терди сыдырып 
таштап, дагы бардык к\ч\ менен кетменге–жабышат. Ъз 
ишинен ъз\ кубат алган. Алгыр кетменди ошол 
жазмышынан жазбай уруп, жалган бешимде жыйырма 
сотыхка жете турган жайды б\т\н жумшартып, тегиздеп, 
куруп-калжырап калган жапайы таштардан тазалап, 
чыгып, станга барышка да шайы келбей, арык боюндагы 
ажырык зарга чозулду. 

Чындыгында къз коркок, кол баатыр дегендери 
чындык экен. Мына, камыш жана ажырык басып, къзгъ 
куник кър\н\п турган бак бир заматта ж\з\нън кара тарды 
алган келиндей ачылып, жадырап жайнап калды. 

Тъбъгъ келген к\н кудум жаздагыдай к\йд\ръ 
баштады, бирок кара терге т\ш\п, къйнъг\ дененсине 
жабышып калган Алгырга анын ысыгы чымын чаккандай 
да таасир кылбады, тескерисинче, ажырык зарда ж\з\н 
к\нгъ тосуп, чалаксынан жатып дилинде ажайып бир 
равшандык жана канадайдыр ички жаман сезимди туюп 
жатты. 



 
 

192 

Алгыр эч качан иштен, кара жумуштан качкан эмес. 
Багбанчылык ага ата мурас. Маркум атасы ага, эгер 
жаёылышпаса алты-жети жашар убагында эле 
багбанчылыктан сабак берген, бак ажары бакчыдан деп 
ж\з\мд\ камтек, дарактарды улаш, ъст\р\ш ънърлър\н 
\йръткън, дарактар качан «с\т» берерин, качан «кысыр» 
калганын –бул илимди суу кылып ичирген эле. Ушул 
себептен кыштакта эё къркъм алардын багы эсептелип, 
ошол себептен Алгыр айрымда кароосуз бакты кърсъ 
туталагы тутуп, бак ээсинен сурап отурбастан, колуна 
кайчы кармоочу. 

Алгыр б\т\ндъй денеси эзилип кеткен соё жаткан 
жайында таштай катып уктап калган экен, бир маалда 
кимдиндир т\рткън\нън ойгонуп кетти. 

Жанында таразакеч туруптур, анын ж\з\н пахта 
булалары басып, кебете-кешпири боз ала, ала-г\л 
къздър\ндъ кандайдыр т\ш\н\кс\з сыр бар эле... 

–Кыштактан машина келген болчу, кайтып кетип 
жатат. Каласызбы же... Алгыр къздър\н укалап, ъз\н 
ырастап олтурду. 

–Шокасым келбедиби? 
–Жок... Таразакеч эмне \ч\нд\р кабатырлангансып 

къз\н ала качты. Алгыр жайында таштай катты. 
–Кайта турган убактысы да болуп калды го? Эмнеге 

кечигип калды экен –аа? Таразакеч каш-кирпиктериндеги 
пахта булаларын артып: 

–Эмне кыласыз бу жерде? –деди. Бара берсеёиз да-
болот эле го, Алгыр! Эсепчи эмненидир айтышка тили 
барбай, чайналып жаткандыгы аян болду. 

Алгырдын бир ою: «Гылый, къз\ёд\ алаё-жалаё 
кыла бърбей ачыгын айта бер, кум баш!» деп анын ата-
бабасын койбой бир съг\п алышка урунуп, ъз\н араё 
басты. Мурда эч качан жыты келбеген муздак уваймага 
батып, ал б\т\н д\н\йъс\н муздатып, аны бир къз ирмем 
тилсиз кылып койду. 
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–Машине кана? –деди ал жаны чыгып. –Кырманда, 
сизди к\т\п турат, –таразакеч гылый къздър\н дагы 
жашырды. 

–«Япырай, Ъз\мъ окшогон кызуу кан жигит, жаны 
чыккан \ст\ндъ калтыс бир иш кылып койбогон болсо эле, 
балаё т\шпъг\р» 

Алгыр азыр кана чабылган жерди былк-былк басып, 
станга ът\п, устунга асылган чапанды желкеге таштап, 
кырман тарапка басты. Ал айдоочудан бир съз угамын деп 
\м\т кылган болчу, бирок эл\\лъргъ барып калган токтоо 
шофер дагы андан къз\н алып качты. Шорахим съз 
сурашка да ж\ръг\ батынбай, кузовко чыгып каптардын 
\ст\нъ чозулду... 

–Машина кыштакка к\н батып, каш карай 
баштаганда кирип барды. Шофер аны сайга чейин алып 
чыгып койду да, кайыр кошту дагы насыя кылып, бош 
машинасын тарактаткан бойдон жънъп кетти. Бул дагы 
жакшылыктын жышаны эмес болчу. 

–Алгыр ж\ръг\ кудум эле денесине батпагандай 
курс–курс уруп, дарбазаны ачты. Тышкы короосунда кара 
кашкасы негедир агыл \ст\нъ каётарылып коюлган, ички 
короо турараагы бак ортосундагы \йдън кана эми жылт 
эткен чырак кър\нсъ, же биръъ жарым бар дегенсип \н 
болсо кана! 

«Я кудуретиёцен! Буларга эмне болгон, къч\п кеткен 
курекке окшоп калыптыр го!» Алгыр алсыз кыймылга 
келбеген буттарын араё с\д\ръп, он-он беш кадам 
таштап, 

анын оро парасындагы айванда неберелерине 
салынган тъшъкт\н бир четинде 

муёайып олтурган Айсулууну \ст\-башына жабышып 
калган нооча аялына къз\ т\шт\. Чамасы, бир нерсе 
болгонуна карабастан, неберелери уктап калышкан. 

Айсулуунун къз\ търт болуп аны пайлап отуруптур. 
Ал Алгырды кър\п пайпастанып 
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ордунан туруп, айванга т\шт\. 
–Мен шордууну не к\ндъргъ салып, кай жерлерде 

ж\ръс\з, –атасы? –Айсулуу неберелерин ойготуп 
жибериштен коркуп, шыбырап с\йлъд\-да, б\т\н эрки руху 
менен силкинип, пык-пык ыйлап жиберди. 

Алгыр жайынан кыймылдашка к\ч\ жетпей: 
–Эмне болду? Тынчтыкпы ъз\? –деп араё сурады. 
–Тынчтыкпы дейт дагы? Директор менен келиниёиз 

кай жергедир кетип жатышкан экен. Жолдо уулуёуз учурап 
калып, аларды кууптурбу, эй, директор машинасы менен 
бастырып барып уруп кетиптирби, эй! Кыштакта толо дуу-
дуу съз, кайсы бирин айтайын сизге... 

–Шашпа, Айсулуу! –деди Алгыр буулган \ндъ. 
Шокасым... аманбы, иши кылып? 

–Уулуёуз ооруканада. Ъз\н билбей жаткан имиш! –
Айсулуу \н чыгарып ыйлоодон коркуп, колдору менен 
оозун жаап алып, айван кырына отуруп, \нс\з титирей 
баштады. 

Алгыр аны соороткусу, нымжан желкелерин 
сылагысы келди, бирок ж\ръкс\нъ албады. Колу аялынын 
желкесине тийиши менен ал дагы ъз\н токтото албай 
ък\ръп жиберишин, анан, неверелери ойгонуп, караёгыда 
ызы-чуу кътър\л\ш\н къз алдына элестетип, акырын 
шыбырады: 

–Элден мурун увайма кылба, Айсулуу! –деди 
ъпкъс\н араё басып. –Билимд\\ докторлор къп азыр, 
балээ-азадан ъз\ куткарсын сен сабыр кыл, Айсулуу! Мен 
ооруканага барып келейин. 

Айсулуу мыёк этпеди. 
Алгыр, ал анын артынан ээрчип алганынан 

корконсуп бут учунда басып, аркасына кайтты. 
–Алгырдын къргън кара кашка алдыёкы буттары 

менен жерди тик-тик уруп, акырын бышкырып койду. 
Апгыр кандайдыр ички бир туйгуга бой сунуп, анын 
мойнунан кучактап алды. Бир учурларда ээсинин 
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самаганын бир тартканынан сезип, (актарда не-не болгон 
аламан топтон жарып чыгып ж\ргън кара-кашка, азыр 
дагы Алгырдын ичиндеги к\й\п турган дарттарын 
паамдагандай, узун мойнун атайлап буруп, карап карап 
койду: анын кайноолудай ийрик, капкара, саргычтанган 
къздър\ндъ мээр аралап боор ачыгандыкка окшош бир 
нерсе жылт этти. 

–Япырай, ага эмне болду! Карылык сага таасирин 
тийгиздиби же жаш баладай ъз\н-ъз\ кармай албагандай 
болуп калдымбы? Атына минип ооруканага чаап 
барыштын ордуна анын мойнунан кучактап тилсиз 
жаныбардан жардам к\т\п турса? Катын болуп кет-ээ! 

Кечээги к\нк\дън аз-маз гана кичирейген ай къктъ 
к\ндъг\с\ндъй жаркырап жанып турат, сай жана сайдын 
наркы ъй\з\ндъг\ чоё кыштак анын с\т менен курулган 
аппак, чачыраган шооласына карк болуп, тойгон козудай 
тынч гана магдырайт, бир гана тъбъдъ кадимки эски айыл 
тараптан радио толкунундай жагымдуу бир к\\ дарыядан 
акырын гана угулат. 

–Оорукана бир чакырымча алыста, сайдын наркы 
ъй\з\ндъ, идарага жакын жайда эле. Алгыр атынын 
башын ошол жакка буруп, сай жакалап бастырды. 

–Чоё сай адаттагысындай ээ жаа бербейт, ал жер -
бул жерде оттоп ж\ргън ат менен эшектерден башка бир 
дагы тирик жан къзгъ илешпеди. 

Ъм\р\ ъткън экен. Эх, арман, бир учурларда Алгыр 
балалык кездеринде кудум мына ушундай т\ндърдъ, 
кыштакта эё бака-шака т\шкън эё с\й\кт\\ жай –мына 
ушул къкмък сай болчу. Анда артынан жаёы кыштак 
ортосундагы эски айылдын жаш улан-кыздары къч\п 
чыгышып, алар топ-топ болушуп, таёга чейин бекинбечек 
ойношуп, ким биръълърд\н балаканасына, 
саманканаларында жашырынышып, таё атканча тополоё 
кылып чыгышаар эле. Эмичи, эми... 
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Каршысынан эшек минген эки карыя кър\нд\. 
Оорукананын бак къчъс\нън учуп чыккан «Жигули» кырга 
ърдъп кетти. Алгыр эмне \ч\нд\р карыялар менен бет-
маёдай келгиси келбей, атынын башын солго бурду да, 
бактуу къчъгъ шуёгуду. 

Оорукана ушул къчън\н акырында, эски ър\кзар 
бактын ортосундагы бир кабаттуу кър\мс\з болгон 
имаратка жайгаштырылган болучу. 

Дарбазасы ар дайым аёырайып ачык, чырак асылган 
эч ким жок, оорукана тыптынч бейтаптар жоктой, бирок 
ачык терезелерге жакындашканда гана Алгыр ичкериде 
олтурган, кол–буттары бинт менен оролгон \ч–търт 
балдар узун, бойлорунан узун келген халаттарынын 
этектери менен жер шыпырып ж\ргън чалдарды, 
кемпирлерди кърд\. Алгыр кър\н\ш\ менен биръълърд\н 
ж\здър\ндъ боор ачыгандык, биръълърд\н ж\здър\ндъ 
кызыгуу пайда болду, айрымдар бирин-бири т\рт\п. 
шыбыр-шыбыр кылып калышты. 

Алгыр мурда эле билч\. Башкы врачтын бълмъс\ 
узун, тар коридордун эё акырында оё колдо эле. 
Башкасын билбейт, эки жактагы эшиктердин кър\н\штър\ 
ачык болсо дагы бул каана эмнегедир дайыма карангы 
тартып турчу. Алгырдын мурдуна г\п этип урган жагымсыз 
дары жытынан къё\л\ айнып, эми-эми гана бълмъгъ кадам 
шилтеши менен сол тараптагы эшиктердин биръъ 
ачылып, андан \ст\нъ кир болгон ак халат кийген орто 
жашар бир жубан чыкты. Жубан Шорахимди кър\п, бир 
бейтааныштай, жапайы бир жырткычка туш келгендей 
бълмъгъ чуркап ътт\ да, анан токтоп, ъз\н баш врачтын 
бълмъс\нъ урду. 

Эх пендем! Эмнеге бул катын андан жан алгычтан 
качкандай качты? Эмне анын кър\н\ш\ ошондой беле... 
эшек коркуткандай болсо. 
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Алгыр кадамын тездетти. Бирок ал баш врачтын 
каанасына жакындашып калганда ичкериден баягы жубан 
атылып чыкты да, денеси менен эшикти тосуп алды. 

Алгыр ичкериден угулган кандайдыр шарак-шурук, 
тарак-турук \ндърд\ угуп: 

–Доктор барбы? –деп сурады калтырак басып. 
Жубан кулачын жазып, буттарын полго бекемирээк тиреп 
алды: 

–Баш врачыбыз бош эмес! 
Алгыр эмне кылып жатканын ъз\ билбей, жубандын 

колдорунан кармап, бир силкиш менен четке алып 
таштады. Жубан учуп кетип, коридорду башына кътър\п 
ызы-чуу салды: 

–Жардам бергиле! Ълд\! 
Бирок Алгыр жубан тарапка кайрылып да карабады, 

кааналардан карап тургандарга да этибар бербеди, бир 
тебишинде эшиктин кулпун бузуп, ичкериге кадам койду. 

Ал кириши менен мурдуна г\п этип арактын жыты 
урулду. Терезеси бакка караган, чоё гана търт бурчък 
бълмън\н тър\ндъ... оорукананын башкы врачы Аким 
кичине менен совхоздун директору Фатих 
Музаффаровдор кудум генералды к\т\п жаткан 
аскерлердей какайып турушат. Терезе алдындагы жазуу 
столунда бир шише арак менен бир тарелка ж\з\м, чала 
тиштелген алма, туздалган бадырыё. Дагы куурулган 
тооктун этинин съъктър\ \й\л\п четте жатат. 

–Фатих Музаффаров Шорахимди кър\шър\ менен 
капыстан секирип столго чыкты, бир тебишинде терезени 
шарактатып ачты да, ъз\н караёгы бакка атты. 

–Токто, былык! –Алгыр анын артынан терезеге 
атылды, бирок Аким кичине кулачын жазып. анын жолун 
тосту: 

–Сабырдуу болуёуз, Алгыр! 
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–Мен сабырдуу болоюн! –деди Алгыр кансырап. Сен 
болсо доктор деген наамыёды булгап, ал митайим менен 
арак ичип, къё\л\нд\ кътър\п олтур! 

–Аким кичине бешенеси бийик туфлиси менен полдо 
тик-тик секирип, Алгырга жакындашты. 

–Эгер бир култум ичкен болсом... эмне десеёиз 
болоюн, Алгыр! –деди а оозун чоё ачып «уф» деп \йлъд\. 
-Бул ъпкъ ъз\, директорду айтамын, кылгылыкты кылып 
коюп, ич к\й\т\н ичкиликтен чыгарып ж\рът! Ушуну билип 
коюёуз, Алгыр, эгер уулуёуз аман калса... аны менен ушул 
жаман Аким кичине алып калды дей бериёиз! 

–Уулум кана ъз\? –деди Алгыр къё\лс\з. 
–Уулуёуз райондук ооруканада. Кечээ колубуздан 

келген жардамды кърсът\п, ошол замат районго 
жънъткънб\з аны! 

Алгыр жанында турган эски диванга «шалак» этип 
олтуруп калды. Бир аз ътпъй акылын жыйып: 

Ага эмне болгон ъз\? –деп сурады. Аким кичине оор 
к\рс\н\п, колун шилтеди. 

–Ал жагын сурап-териштирип, ъз\ё\зд\ кыйнап 
олтурбаёыз, Алгыр, кыскасы... баштан жараат алган, 
кък\ръг\ эзилген... 

Алгыр капыстан кыялына келген пикирден д\йнъс\ 
муздап: 

–\м\т барбы иши кылып? –дей алды к\чтън\п. 
–Ар кандай... бардык чаралар кър\л\п жатат. 

Кабарлашып турабыз. Сиз... сиз... сабыр канаат кылып 
бел бакты бекемирээк байлап туруёузчу, \м\т деген \м\т, 
\м\тт\ шайтан деп коет акыры! 

–Ошондон кийин эмне болду. Аким кичине дагы эмне 
деди, ал эмне кылды –Алгыр муну эстей албайт. 
Назарында бир нече убакыт бир каёшар караёгынын 
каарына жыгылып т\ш\п, андан тырмышып, тартышып 
араё чыкты. Бир маал караса, терезъден кирген жайдагы 
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терекке каётарылып койгон кара кашканын жанында 
туруптур. 

Ал башындагы кычкачтай сыгып алган муздак 
увайманы мээсинен араё чыгарып, атына араё минди да 
оорукананын короосунан чыгып кетти. Кийин ъз\ сезбеген 
турушта дагы ошол караёгы каёшардын каарына 
жыгылды да, дагын бир нече убакыт эмне болгонун 
сезбей калды. Бул сапар кара кашка ъз ж\р\ш\н 
токтоткондо гана эсине келди. Караса, ъз короосу, ъз\н\н 
дарбазасынын алдында туруптур. 

Бу не деген азап! Бул эмне деген кордук? Шаарга 
барып, уулуман кабар алыш ордуна, эмнеге кайра \й\нъ 
айланып келди? \й\ндъ эмне кылат? Айсулууга эмне 
дейт. Алгырды бул ж\дъгън ахвалда кърсъ, анысыз деле 
дарди д\н\йъс\ караёгы болуп жаткан Айсулуунун алы 
эмне кечет ж\ръг\ жарылат го! Шордуунун! 

Алгыр аны Айсулуу эми эле кър\п калчудай, боздоп 
жибер\\ден корккондой, шашып-бушуп атынын башын 
аркага бурду. Ап сай бойлоп жарым чакырымча ж\рген 
соё, сол колго бурулду, эки жагы пакса дубал менен 
тосулган кыёгыр-кыйшык къчълърден ът\п, шаарга бара 
турган чоё къчъгъ ът\п алды! 

Али жалбырактары тъг\л\п б\тпъгън туташ бактар, 
чоё жолдун эки бетиндеги бир кылка ак \йлър тынч, 
магдырап уйкуда къъш\лът. Жок, бир гана кыштак эмес, 
б\т\н аалам наристе кубанычындай таза, бейазар, 
мамиреген уйкуда таттуу т\ш кър\\дъ, б\т\н кеё аалам 
бейташпиш, бейгалва мемиреген жашоо тиричилигин 
с\р\п жатат, жалгыз Шокасым гана бактысыз, бир ал 
жараланган, кордолгон жабырланган. 

Алгыр капыстан эриндериндеги нардан бир нерсени 
сезди да, дарс колдору менен нымдалып калган сакал-
мойлолорун арчыды. 

–«Я, тооба! Бир кем алтымышка барган муйсафид... 
сага эмне болду, Шорахим? Биръъ кърсъ эмне дейт?» –
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деди ал ъз\нъ-ъз\ кейип, бирок кыялына бул пикир 
келиши менен бирден ъпкъс\ толуп, тамагы тыё буулду. 

Акыры, ал Алгыр, эмне к\нъъ кылыптыр, \ст\-\ст\нъ 
патырап, бул машакаттар т\шсъ? Кайсы жазыктары \ч\н 
аны мынчалык кордошот, жетешет? Адилет кайда ъз\? 
К\нъъс\ саалкам кырк жыл ызаа эмнелигин билбей, к\н\-
т\н талаадан чыкпай кетмен чапкандыгыбы? Бир гана ъз\, 
катыны, бала-чакасына оордук салбай, кышын-жазын 
тизеден кар, ылай кечип иштегени \ч\н азап чегип 
жатабы, ал? 

–Бир учурларда атагы б\т\н ълкъгъ кеткен колу г\л 
эли с\йгън бакчы, эми карыган чагында тапкан ызат-
икрамы ушул болдубу? 

Жок, Алгыр кылган эмгектерин эч качан пеш кылган 
эмес. Ал иштеген болсо, биринчиден, ъз\ \ч\н, бала 
чакасы \ч\н, кала берсе... ата кесибине мээри т\ш\п, 
ошого берилгендиги \ч\н иштеди. Жер тырмап иштеди. 
Ал азыр да кылган иштерин биръълърд\н ж\з\нъ 
салмакчы эмес. 

Бир гана... булар кечирбеген адилетсиздик, уулу 
теёц\\ бул оолукма директордун зордукчулугу!.. Жок бул 
акаарат, бул адилетсиздикке канаат кылып болбойт! Бул 
укукту ага ким берген? Ким \йръткън?. 

Алгыр, кък\ръг\нъ тоо болуп кадалган бул суроону 
ъз\нъ-ъз\ берет экен, мээсинде: «Музаффар!» –деген съз 
жарк дей т\шт\. 

Алгыр соёку \ч-търт жылдан бери Музаффарды 
кърбъгън, бир гана «Чълкурулуш» деген эё чоё имараттуу 
жай экендигин, кошок–кошок «Волгалар» аянтта турсун, 
ал эмес, вертолеттору, самолеттору бар экендигин уккан 
болчу. Мындан бир ай мурун аны чълдъ, уулунан кабар 
алганы барганда капыстан кър\п калды. 

Музаффар, бир ъз\ эмес, \ч-търт ътъ салабаттуу, 
ътъ келишкен сыпайы адамдар курчоосунда, эки 
«Волгада» келди. 
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Эзелтен арык, съъкт\\ адам, ал соёку жылдарда 
карын салып, кыйла семирип оорлошуп алыптыр, къз\нъ 
къг\лт\р къз айнек тагып алыптыр, ал талаа айланып 
ж\ргън болсо дагы \ст\нъ жол-жол ак жолу бар к\ръё 
т\ст\\ костюм, бутуна жалпак тумшук кара туфли кийип 
алыптыр, бир убактарда жаак эттери ичине тартканы 
сыртына чыгып, томолок болуп жем жеген короздой 
кыпкызыл болуп алыптыр. 

Алгыр эски кадырданы менен саламдашып, анын 
сыпсылык тереё ж\з\ндъ кайраттуу бир ишенимдин бар 
экендигин къргъндъ ъз\н\н сакал-муруту алынбай, 
жапайылашып кеткен кебетесин къз алдына келтирди. 

Чын, Музаффар муну билдирбеди, учу жапыз, 
жалтырак туфлисин балк-балк топуракка батырып, 
Алгырдын алдына ъз\ келип учурашты, ал абалын 
сурады, ал эмес Айсулуунун сак-саламат ж\ргънд\г\н 
сураштырды. Кайырлашып жатышканда болсо, желкесипе 
колун коюп: 

–Чарчапсын, досум, –деди къз\нън къг\лт\р къз 
айнекти алып. Ошондо анын томолок ж\з\ндъ аралаш 
балдардай чыныгы, ылык бир мээрим жылт этти. 
Пенсияга чыктыёбы?-деди Музаффар, кадырданынын 
желкесинен колун албай. 

–Жок, деди Алгыр. 
–Эмнеге? 
–Биринчиден, али пенсия жашына жетелекмин. Бир 

жыл бар -деди Алгыр мойнун кашып. –Кала берсе... 
\йрънген къё\л -ърттъгънгъ к\йбъйт экен, туурасын 
айтсам, бир жагынан перзенттериёдин к\ндъл\к жашоо 
тиричилигин ойлойт экенсиё, бир жагынан карылыкка 
моюн сунгуё келбейт тура. 

Музаффардын ж\з\ндъ турган ак сезими къё\л 
кътъргън кубаныч менен алмашты: 

–Жакшы, жакшы! Ж\ръктъ жалын бар дегин али! 
Гоби чълдър\н, Хинган тоолорундагы жан кечти азаптарга 
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бардаш берген азаматтар, келип-келип эми карылыкка 
бой беребизби де? 

«Гоби чълдър\н, Хинган тоолорун!» Бул эки създ\ 
укканда Алгыр, тызылдап к\й\п турган жазда кък\ръг\нъ 
жел тийгендей, азайы денеси жымырап кетти. Ушу-ушу. 
Музаффар жън\ндъ уккан миш-миштер себеп, ж\ръг\нъ 
орношуп калган суук кудум к\н тийгендей эрип жок болгон. 

Ооба, Хинган! –деди Алгыр к\рс\н\п. –Жакшы дагы 
эсиёде бар экен! 

Музаффардын азгын къздър\ндъг\ жылуу кубаныч 
иренжиген, жактырбаган маанайга ъзгърд\. 

–Жакшы дагы эсинде бар экен, дегениё эмнеси? Ал 
к\ндърд\ эстен чыгарып болобу досум? –Музаффар 
ушундай деди да, туфлиси менен топуракты балп-балп 
басып, «Волгасына» карап кетти, бирок машинага 
олтуруудан мурун аркасына бурулуп карады: 

Болуптур аман бол, Алгыр! –деди негедир 
капыстан\н\ бийик чыгып, –Осмо кетер каш калар, 
душман ътър дос калар, дегендей, сен биз эски 
кадырдандарбыз го, досум. Эгерде балким, пенсия 
маселесинде жардам керек болуп калса, алдыма кел, 
керект\\ жайлар мънен с\йлъш\п берем! 

Алгырдын кыялына ыза аралаш жумшак бир пикир 
келди: Ооба, чамасы ал Музаффарга барат, барбашка 
айласы жок, бирок пенсия сурап эмес, басар жолун 
билбей ж\ргън мына бул арзандасинин \ст\нън арыз 
кылып барат. Ошондо кърът, балалык чактарында ашык 
ойноп сайда тепкилешип чоёойгон, Айсулуунун 
с\йгънд\г\нън кичине болсо да къё\л\ муздаган, Гоби 
чъл\ жана Хинган тоолорунан бирин-бири с\йъп ъткън 
досу Музаффар эмне кылаар экен? Чындыкка туруп берер 
бекен, же тынчтык ък\мдър\н\н жанын алар бекен? 
Бейтааныш журттарда туулуп ъскън жайларды сагынган 
убактарында ырлар жазып, аларды ыйлатып ж\ргън 
кичинекей, чыныгы Музаффар бийик келер бекен же 
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болбосо адамдардын айтышынча, соёку жылдарда чоё 
мансапка кътър\л\п, ъз\ кан, кълъкъс\ майдан болуп 
кеткен азыркы Музаффар бийик келер бекен? Жок, съз 
анын кимдин тарабын алышында эмес, кеп акыйкаттыкта! 
Иши кылып, ошо к\нк\ чындык туурасындагы кептен 
тайбай, акыйкатка туруп берсе болгону! Кыштак аркада 
калган, алдында кеё чъл зонасы башталган, мурдалары, 
бул чозулуп жаткан чълд\н эки башаты жапыз–бийик 
адырлар ээлеп элес-булас къзгъ чалынчу. 

 
(2) 

 
Ошондо дагы мына ушундай бейпил, тунук ак шам 

эле. Ошондо азыркыдай к\з эмес, жаз айы эле, бирок 
алар барып т\шкън элде ала шалбырт жаз да башталып, 
июнь айында чълдъг\ адырлар али къкмък болуп жайнап 
жатчу... 

Ошол к\н\ к\нд\з полкто жарыя болгон. Эртелеп 
узак жана оор сапарга чыга тургандыктары айтылган. Бул 
сапарга каттуу даярдык кър\ш \ч\н буйрук окулуп 
уктурулган болчу. 

Шорахимдер кыштактан согушка аттанышканда 
кырктан ашуун болчу, кийин ар жакка чачылып, кетип, 
урушка барышка бар-жогу \ч жигит калышкан эле. 
Алардын бири мына ушул Музаффар, экинчиси азыр 
Ташкентте иштеп жаткан Расул Нурдинов, \ч\нч\с\ болсо 
Шорахим эле! 

Музаффар биринчи к\ндън баштап эле алдан кетип, 
жолдо жыгылып калчудай начар абалга т\шт\. Алгыр 
канча \йрътпъс\н, Музаффар пайто орошту \йрънъ 
албады, ушул себептен бармактары кабарып кан 
талашып, буттары дамбыра болуп шишип кетти. Алгыр 
жолго чыккан кундън ага жеёил автоматты берип, ъз\ 
анын оор кол пулеметун кътър\п алды. Расул болсо анын 
буюм салган калтасын алып, ж\г\н жъёилдештирди... 
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бирок ошондо дагы кечкурунга барганда Музаффар деги 
элъ ж\ръ албай аксап калчу. Ошондо Алгыр менен Расул 
аны эки колтугунан колтуктап алышчу... 

–Жок, ългъндъ эсинен чыкпаса керек, эч качан 
жадынан кътър\лбъйт ал к\ндър. 

–Кудум б\г\нк\дъй жайнаган жылдыз, тынч, т\н 
салкын. Таё калыштуу: Гоби чъл\ к\нд\з\ канчалык 
деёгээлде болсо, т\н\ ошончолук салкын, ал эмес суук, 
ушундай суук к\нд\з\ чъл ысыгынын аеосуз к\йгън 
аптабына куурулган жоокерлер, кечелери шинелдерине 
оронуп жатышса да ысышпайт. 

Ошол т\н\ алар кандайдыр бир бийик дъбъчън\н 
жан боорунда токтошкон болчу. Музаффар белгиленген 
жерге жетип жетпей жыгылып калды. Алгыр \ч котелокту 
алып ашканага, Расул болсо флягаларды жыйыштырып 
сууга кетти. 

Алгыр мънен Расул, бири тамак, бири флягаларда 
суу алып келишкенде Музаффар, кан талашкан буттарын 
асманга асманга кътър\п алсыз жатыптыр. 

Алгыр анын жанына чъкъ т\ш\п, нан менен шъъла 
толо котелокту алдына койду. 

–Ордуёдан тур! Этт\\ шъъла экен. Бир кашык болсо 
да жеп ал, куч кубат берет, -деди Алгыр. 

Музаффар анын кебине кулак салбай, алсыз онтоду. 
–Суу! Бир ууртам суу! –ал Расул берген фляганы 

алып, башын араё кътър\п култ-култ ичти, анын капыстан 
азгын, къкмък тарткан ъё\ безгек туткандай титиреп, пык-
пык ыйлап жиберди. 

–Мен ъл\п каламын! –деди куюлуп келген къз 
жаштарынан буулуп, –Дагы бир-эки к\н ж\рсъм –ъл\п 
каламын. Ъл\г\м карга-кузгундарга жем болот!.. 

–Кай жактагы създърд\ с\йлъбъ!-деди Расул жиркип. 
–Жигит деген наамыёа шек келтирип жатасын!.. 
Алгыр болсо ж\ръг\нъ тикен сайылгандай безилдеп 

караёгыда Музаффардын колун таап, катуу кысты. 
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Бул наалыган създър\ёд\ жыйыштыр, агайны! Керек 
болсо кътър\п аламын! Пулеметтон оор эмессиё го, 
басалбай калсаё, кътър\п аламын!.. 

Ал съз\н б\т\ръ албай калды. Ж\з\ндъ 
Музаффардын жаш менен жууган суу болгон ж\з\н сезди. 
Музаффар дагы бир нерселерди айттып жъъл\гънчъ, 
анын ж\з\н кайта-кайта ъпт\! 

–Досум Шорахим! Расулжан! Бул жакшылыктарыёды 
унуткан наамард! Элге аман кайтып барсак... ар качандап 
ар качан кызматыёарда боломун!   

–Алгыр кара кашканы \рк\т\п, жанынан ъткън 
машинанын сигналынан ээсине келди, келгенде мээсин 
д\рбълъёгъ салып жиберген бул ойлордон жаны чыгып, 
ъз\нъ кейиди: 

–«Эй, эзме чал! Эмне \ч\н адеп Музаффарга кылган 
жакшылыктарыёды эстейсиё? Ъткън заманда согушта 
кылган бул кызматтарыёды эсине алып, аны инсап 
адилетт\\л\г\н жарыкка чыгарыш \ч\нб\? –деди 
кыжынып, –Анда башка жакшылыктарды да эсте! Ъткъз\п 
койгон жайыё болсо, бардыгын эсиёе ал, балким 
Музаффар менен ж\здъшкън\ёдъ ашык атат! Эсиёдеби, 
оор сапардын \ч\нч\ же търт\нч\ к\н\, как пешимде суу 
бар деп болжогон кудуктан суу чыкпады! Ошол к\н\ к\н 
адатагыдан да аеосузураак от б\рк\п, чълд\ алоо ърт\нъ 
каптап койду, кудум адамдай карайып кеткен чексиз чълдъ 
бул алоодон жашырына турган кана эми бир дарак 
болсочу, же бир кълъкъ жай болсочу? 

Эрте таёдан т\шкъ чейин салакам кырк километр 
жол басып, кудукка араё жетип барган батальон анда бир 
тамчы суу жоктугун билген соё, кудуктун тегерегинде 
алсыз жыгылып калышты. 

Жашоо бар экен. Кайрыят, бир саатардан кийин бир 
водовоз суу келди. Ошондо к\й\п жанып аптапта жаткан 
жоокерлер бирден жапырылып водовозду курчап 
алышып, к\т\лбъгън жерден тоз тополоё башталды. 
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Капыстан кай жактандыр батальондун командири 
кък\ръктър\ толо-толо Кызыл жылдыз, анан Ата-Мекендик 
согуштун ордендери менен безелген, сымбаттуу келишкен 
тъз аракетчил шамдагай болгон капитан Белебородов 
пайда болду. Бул ошол, кийинчерээк алар менен эё эле 
жакындашып кеткен, согуштан кийин Ъзбекстанга кайтып 
келип. чоё жетекчилик посттордо иштеген Иван 
Харитонович Белобородов эле! Ал водовозду курчап 
алган жоокерлер арасынан жарып ът\п, машина 
кабинасына съкирип чыкты да, тапанчасын кынынан 
сууруп алып, тарс-тарс этип ок атты... Водовоздун 
айланасындагы тополоё болуп жаткан с\р-с\р, ызуу-чуу 
суу куйгандай басылды да калды. 

Алгыр тополоё болуп жатканда алдына ът\п алган 
болчу. Ал биринчилерден болуп бир котелок суу алды. 
Колоёсо, чыла жыты уруп турган бул ботала суунун бир 
тамчысы алтынга теё эле ошондо! Ошондой болсо дагы 
Шорахим суудан бир жутум гана ичти, калганын 
флягасына куюп, жолдо жыгылып калган Музаффарга 
карап ж\г\рд\. 

Музаффар кудуктан бир чакырымча алыста 
жыгылып калган, жалгыз Музаффар эмес, жол–жолдордо 
бир канча жоокерлер жатып калышкан болчу. 

Музаффар кудуктан бир чакырымча алыста 
жыгылып калган. 

Музаффар Шорахимди кър\п дагы къз\нъ мълт–мълт 
жаш алды, куурулуп катып калган, карайып кеткен ооздору 
менен ал сунган флягадагы ылайка сууну кудум бал 
жуткандай тамшанып, култ-култ эткизип жутуп жатып 
дагын: «Шорахим досум, сен болбосоё мен бул чълдъ къз 
жетпеген талаада ъл\п калат элем!»–деп к\лд\рд\. Ал 
съз\н б\тпъгън да болчу, машина моторунун \н\ угулуп, 
жандарына эски «Жип» келип токтоп, андан батальон 
командири Белобородов менен желкелеринде медицина 
капитанын белгилери бар пагондуу таккан, къздър\ 
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къкмък, бойлуу, сулуу келген бир аял т\шт\. Шорахим 
билч\ бул аял батальон командиринин аялы, полк врачы 
Евдокия Федоровна Белобородова эле. 

Комбат бир Алгырга, бир жерде жыгылып 
«Музаффарга карады, анан кабагын б\ркъп: 

–Эх... баягы к\н\ Ташкен эмнелигин билбеген 
жердештерим! Бар болгула эми! -деди мыйыгында 
к\л\мс\ръп. –Эх, аттиё менин жердештерим, ушунчалык 
начар майып болушса! –Комбат ушундай деп аялына 
тигилди: –Кана, азизим, жардамдашып жибер жигитке! 
Азыр медсанбаттын машинасы келет. Балким ошого 
ъткър\п коербуз! Куп, мен кеттим! Бирок ... белиёерди 
бекем буугула, жигиттер! Мындайда... менин ж\з\мд\ 
жерге каратып коесуёар, кадырдандарым! 

Катуу кол эринин т\п тескери болгон, чоё-чоё майын 
къздър\нън боорукердик аралаш кандайдыр энелик мээри 
тъг\л\п турган врач Белобородовдун буйругу менен 
Шорахим Музаффарды так кътър\п машинага жеткирип 
койду. 

Музаффар машинада жънъп кетти, кайтып жатканда 
Шорахимдин жеёил автоматын кайтарып берип ъз 
пулемотун кайтарып алууну дагы унуткан экен, к\н бою 
бир саам дагы дем албаган Шорахим анын пулеметун 
желкесине таштап, жоокерлер сабында жолун улап къте 
берди... 

–Ооба, ошонун бардыгын досуёа айт Шорахим! Эгер 
алсыз ж\з\нъ эмес, мээсин май басып, бул ът\м\штър 
башынан чыгып кетпеген болсо, а балким инсапка келер 
кадырданым! Жалгыз Гоби чълдър\ эмес, Хинган 
тоолорунда, чеккен азаптары, асманга жъткен кум 
дъбълърд\н арасындатарткан кыйналгандарынын–
бардыгын эсине т\ш\р анын! Ътт\, кетти, ошондо айткан 
създър\ ът\п кетеби, «бир ъм\ргъ унутпаймын 
жакшылыктарынды» деп жалынгандары «Сен Расул экъъё 
болбогондо бул чълдъ, къз жетпеген талаада, кузгундарга 
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жем болмокмун!» деп ичкен касамдары бир эсине т\шсъ, 
кана эми кичине болсо дагы анын выжданы кыйналса!.. 

–Я, тооба! Б\г\н эмне болду Алгырга! Бул пайдасы 
жок ойлор, алда качан эле къптърд\н эсинен чыгып кеткен 
доолор, дастандар кимге керек? Эгер, Музаффар бул 
кептерди мурда уккан болсо алда качан укпас эле? Эгер 
ададардын сарегин сарекке, пучугун пучукка чыгарган ал 
м\шк\л сыноо к\ндър\ эсинде турган болсо... б\т\н 
созулуп жаткан кыштак кеп-съз кылып, иренжип ж\ргън 
азыркы Музаффарга жетет беле ал? Адамгерчиликти, 
чындыкты бут астына тепсеп, мына бул жалганчылыктын 
туусун бийик кътър\п, тизгинди тартып коюунун ордуна 
аны бийик постторго кътър\п, андан бетер талтайтырып 
коер беле. 

Жок, Шорахим бул създърд\ эч кимге айткан эмес, 
айтпайт дагы! Себеби... бир убактарда кылган 
жакшылыктарын биръън\н эсине салып, андан жардам 
сураш, белинде кубаты бар эркектин иши эмес! Иши 
кылып, уулу, \ч кызынан кийин Кудайдан сурап алган 
жалгыз уулу Шокасым аман болсун! Катуу запкы жеп, 
майып-мунжу болуп калбасын! Калганынын сары 
чакачалык баркы жок! 

 
 

ОН ЭКИНЧИ БАП 
 

Музаффар Фарманов кыштакта ж\з берген къё\лс\з 
окуяны бир к\н кийин, ошондо дагы т\н\ бир убакта 
мейманканада укту. 

Бул създърдън бир к\н мурда ал УРС иштерин 
шылтоолоп Ташкентке кеткен болчу. А чынында болсо 
Ташкентке баруусунун себеби облустун элдик 
контролундагы Тункенин тынчсыздандырган телефону 
болду. Бул окуялардын бир-эки жума мурда алыс 
Батыштагы токой чарбачылыгына барып, Маткаримов 



 
 

209 

менен коркунучтуу ишти басты-басты кылып келген бул 
адам кандайдыр сырдуу эле. Анын айтышынча 
республиканын элдик контролундагы кайсы бир адам 
токой чарбасындагы кыёыр иштерден кабардар болгон. 
Мындан кабары болгон Тунке болсо, Белобородовдун 
жардамында «делону» жабыш м\мк\н, деп ойлочу. 

-Фарманов бир карашта ътъ тереё, салабаттуу 
кър\нгън бул адамды урмат кылса дагы, чынында, 
мынчалык жънъкъй деп ойлогон эмес болчу. Эх, чиркин 
бул тунке элдик контролдун кызматында иштеп туруп, 
Музаффар менен сапта турган атынын ортосундагы 
мамилелерден кабардар болбосо? 

Фарманов Ташкентке дайыма чоё-чоё посттордо 
олтурган бир канча жакын жолдоштору менен учурашты. 
Алар чындап катуу боло турган убадаларды беришпесе 
дагы, (илгерки замандар болгондо го бул създърд\ тъъ 
кърд\ёб\–жок, бээ кърд\ёб\ -жок, кылып жиберет элек. 
Бирок азыр...) ошентсе дагы айрым бир нърселерди билип 
беришке моюндарына алышты. Мындан къё\л\ бир аз 
болсо да тынчыган Фарманов жол-жолдо болсо дагы 
кудагыйы Клара Жамаловнаны кър\п кет\\н\ дагы ойлоп 
койду. Барса, келини Феруза кенжетайы менен ошол 
жерде экен. Клара Жамаловна азыр гана ъз\н\н 
чачтарачканасында болуп, чырайлуу прическа жасатып 
келген экен, тез эле нак асман т\ст\\ жибек халатты 
кийип чыкты да, жылмайганда чырайына чырай кошуп 
жаткан алтын тиштерин жаркыратып, Белобородовдун 
алдына баргандарын, Фармановдун назик тапшырмасын 
камырдан кыл сууругандай билдирбей, аё-таё калып 
аткарганы, «ъзгъчъ тапшырма» тъъ кърд\ёб\ жок, бээ 
кърд\ёб\ жок, таризде амалга ашырылгандыгын к\л\п 
жайнап с\йлъп берди. 

Жогорку мекемелерде тааныш-билиштеринин айрым 
къё\л чъгъргън създър\н угуп, ачуусу ашып кеткен 
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Фарманов, кудум караёгы \йдъ чырак жангандай дили 
жайнап кетти. 

-Тан бердим! Согушта бирге болгонубузда ъз\мъ 
чалгынчы кылып алмак экенмин ъз\ё\зд\! Бул 
кызматыёыз \ч\н ъз\ё\згъ дагы кудум ошондой 
бриллиант къзд\\ шакектен биръъс\! 

Клара Жамаловна ничке каштарын ъз\нчъ 
жарашыктуу керип, тырмактары жакуттай жалтыраган 
аппак колун сунуп: 

-Чозуёузчу болбосом!... 
-Ээ аттиё, жанымда жок эле да азыр! Бирок 

къё\л\ё\з ток болсун, жан кудагый, д\н\йъ д\н\йъгъ 
келиптирби, съз\нън кайткан эмес Фарманов! 

-Ушул айтканыёыз чын болсо... колуёузду бериёиз, 
кудажан! Клара Жамаловна ушундай деп, мамыктай 
жумшак колдорун Фармановдун колдоруна жарактатып 
урду да тезинен женин т\р\п, палоо жасоого киришип 
кетти. 

Фарманов биринчи: «Колуёуздан бир пиала чай 
ичсем болду, кудагый, иштер ашып-ташып жатат»–мурда 
с\йлъгън болчу. Бирок бир мезгилде караса, келини 
Феруза уулун алып кай жаккадыр кетиптир, \йдъ бир гана 
кудагыйы менен экъъс\ гана калыптыр. Анын \ст\нъ, пало 
дагы бир заматта бышты, аштан мурда иче турганды 
ачып, карынды къпт\ръ турган ичимдиктер да пайда 
болду. Фарманов дагы эркек! Ушундай келишкен, от 
болгон жубан къз\н\н кыры менен с\з\п турса, ал жипти 
\збъсъ, эркек дегън наамга дак салбайбы! Създ\н ток эте 
турган жери, Фарманов ошол т\н\ Клара Жамаловнанын 
назик дид менен жасалгаланган \й\ндъ т\нъп калды... 

Эртеси болсо дагы ошол м\шк\л иштердин артынан 
ж\р\п, чългъ кеч кайтты, \й\нъ бара албай, мейманканада 
жаткан болчу. Т\н бир оокумда телефон шыёгырады 
Сахиба! 
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Музаффар катынынын \з\к-\з\к създър\нън кабар 
берген окуяны араё аёдады. Ал бир карашта турпатынан 
от корко турган ък\мдър адамга окшосо дагы азыркы 
тынчсыз болуп жаткан окуяда ыштансыздын жапканы 
чъптън, дегендей, ар нерседен к\мън санай бере турган 
болуп калган эле. 

Чын. Илгери мындай эмес болчу. Ашыгы алчы туруп 
келген кийинки отуз жылдын ичинде Музаффар бул 
мъж\ръдън он барабар чоё тополоёдорду къргън. Кър\п 
гана калбай, бардыгынын оозун байлап, жипсиз гана 
байлап койчу. Алар алдында бул авария арзыбаган бир 
нерсе эле. Фарманов катынынын \з\к–\з\к създър\н уйку 
аралаш кереё болуп угуп, азыр дагы ошондой деп ойлоду. 
Бирок Сахиба биринчи ыза аралаш суук бир увайма 
менен какшап-калтырап с\йлъд\, кийин: «Мен айттым 
сизге, ушул уулуёузду оолуктурбаёыз деп! Кънбъд\ё\з! 
Мына, акыбети эмне болду?» –деп к\ёг\ръп жиберди. 

Фармановдун ошондо гана ж\ръг\ аркасына тартып: 
-Эмне болгон ъз\ т\з\г\ръък с\йлъсъёч\, мындай!–

деп \шк\рд\, Сахиба дагы кайнап турган экен, бакырып 
берди. 

-Айттым го, сизге авария болгон деп! Дагы келип-
келип кимди дебейсизби? Шорахим акемдердин уулу 
Шокасымды уруп кеткен! 

Фарманов айласы куруп, г\п этип стулга олтуруп 
калды. Соё: 

–Абалы, абалы кандай? –дешке араё тили келди, –
Оор эмеспи, иши кылып? 

–Оор болбосо телефон чалат белем сизге? 
Фарманов тезинен машине чакырып, \й\нъ жетип 

барганда дарбаза алдында «Тез жардам» машинасы 
туруптур. Фарманов дарбазадан киргенде, иштъъч\ 
столдун жанындагы созулма креслодо муёайып олтурган 
катыны Сахиба менен анын колунда иштъген жээнин 
кер\п капыстан токтоду. Назарында Сахиба кандайдыр 



 
 

212 

б\ктъл\п, муштай болуп калган, жээнинин къздър\ндъ 
дагы кандайдыр жаман сар-санаа бар эле. 

Фарманов катынын кыёкылдап, буулуп айткан 
създър\н угуп турганча ж\ръг\ пок-пок этип жарылып 
кетч\дъй болду, уккандан кийин болсо, айласыздан колун 
шилтеп: 

-Сен токтот! –деп катынын жиркип жиберди да, 
жээнине бурулду: 

–Жеёеё уваймага салып жатабы же? Чындыгында 
оорбу? 

Жээни Фармановдун кандайдыр сырдуу карашынан 
ж\з\н жерге буруп: 

–Оор! Эсине келген жок али! 
Созулма креслодо б\р\ш\п олтурган Сахиба так 

этип ордунан туруп кетти. 
-Сиз бул жерде убакытты бекерге ъткърбъстън ошо, 

ак телефондор турган идараёызга барыёыз! Ташкентке 
телефон чалыёыз! Бир жакшы травматолог менен 
нейрохирург зарыл. Тезирээк жиберишсин!.. 

–Ъз\ёър кабар бербедиёерби? 
-Жок Башкы врач негедир былжырап жатат. Чамасы 

сизден айбыгып турат... 
-«Кайрыят, биръъ болсо дагы коркунучтун алдын ала 

турган адамдар экен!» Фарманов башын кътъргънчъ короо 
ортосундагы мрамыр оозду бир айланып чыкты. 

-Айбан! –деди ал, уулунан дайым сыймыктанып 
ж\ргъндър\ эсинен чыгып. -Акыры бир к\н башыма 
жътишиёди билч\м\н, ашкабак баш! Дагын... бул жакта 
иштер чачтан ашып турган бир милдетке туура келгенин 
кара бул кумпайдын! 

Капыстан баягы к\нк\ дачада болгон дилден чыккан 
аёгемелеш\\дъ, борбордон келген жанагы Тункенин: 
«Ушул к\ндърдъ айрыкча сак болосуз, кожоюн, бул иш 
маселеёиз бир жаёсыл болгонго чейин, сергектикти бой 
бербеёиз!» -деген ичиёди сууруп ала турган насааттары 
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эсине т\ш\п, ъёг\ръп жибер\\дън чочуп, тишин тишине 
басты. 

Жок, азыркы назик дагы, калпыс дагы учурда бул 
шум кабарды жарыкка алып чыгыш болбойт! 
Тескерисинче... т\згън бардык эрежелерди, арзуу-
\м\ттър\ канча айлардан бери келе жаткан жашыруун 
к\ръштърд\, ж\г\р-ж\г\ргъндър\, чап-чапкандары къптън 
келе жаткан иштеринин бардыгы ъл\мгъ жънът\лъб\, 
асманга сапырылабы? Жетим дегенде желкеси \з\лд\! 
Б\тт\б\? 

–Анын ойлорун Сахибанын кандайдыр аянычтуу \н\ 
бузуп жиберди: 

–Эй, кожоюн, эмне болуп кыялга чъг\п ж\ръс\з? 
Айтып жатам го, убакытты бош кетирбеёиз деп! Бул 
жигит... Шокасым бир нерсе болсо... уулуёуздун тагдыры 
эмне болот? 

Эмне кыл дейсиё? -деди Фарманов кадамын 
токтотуп. 

–Миё мертебе айттым го, эмне кылышыёызды! 
Ташкентке телефон чалыёыз! Досторуёузду ишке 
салыёыз, чоё къз\ каныккандарды жиберсин! Ар минута 
кымбатка турат! 

–Тооба! Баш врач билбейт го эмне кылышты? 
–Ал баш врач болсо... Мен хирургмун! Бардыгын 

кър\п турам!-деди Сахиба бармактарын укмуштай 
кырсылдатып. –Азыр кана, атасы... Шорахим акемдер 
келип кетти. Бир кърсъё\з эле шордуунун абалын! деди 
Сахиба дагы \н\ титиреп. –Бирок... биринчи бечара 
жигиттин жанын амап алып калышты ойлоё! Кийин ъз 
билгениёизди кылыёыз! Шордуу жигит... Жаны аман 
калсын иши кылып! Жаны аман калбаса... эгер миё к\чт\\ 
болсоёуз дагы, эгер асманга устун болсоёуз дагы 
колуёуздан эч нерсе... 

Фарманов жалт этип четте муёайып олтурган 
жээнине карады. 
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Врачмын деп ар нерсени балдырай берет экен адам! 
Ким ага жамандыкты ыраа кър\п жатат? 

Фарманов ушундай деди да, ж\ръг\ д\к\лдъп уруп 
жатканын билдирбес \ч\н жерди тап-тап басып, 
короосунан чыкты. 

Ай баткан, асман жымыё-жымыёдаган жылдыздарга 
толуп кеткен, бардык жак суу куйгандай жымжырт, бир 
гана Фармановдун ж\ръг\ндъ бороон ойнойт. 

Шофер, адаттагысындай, машинанын рулуна башын 
коюп, уктап жаткан болчу. 

-Конторго!-деди Фарманов бошошкончо ъз\н арка 
орундукка таштап, къз\н жумду. 

«Оо, кутулбаган балекет!» Эскилер билбей туруп 
айтышпаган экен: «Балээ кайдадыр бассаё –бутуёдун 
алдындадыр» деп. Жети уктап т\ш\ёъ кирбеген 
кыжаалатчылык! Жок, эмне \ч\н т\ш\нъ кирбес экен? 
Ъз\нъ, ал ъз\нъ ишенбесин, уулу Фатихтен канча 
сыймыктанбасын, калбыёдын кайсы бир бурчунда дайым 
эмнедир бир нерсе жетишпегенсип ж\рч\? Иштери «беш» 
болуп, «Чълкурулуш» жетекчилери менен теёме-теё 
макталып ж\ргън убактарында дилинин бир четинде ар 
дайым кандайдыр бир тынчтык бербеген ък\м кемирип 
турчу беле? Аны таштап кете албаган бул тынчтык 
бербеген ък\мд\н себеби эмнеде? Фарманов мунун 
себебин, жарыкка чыгышын билсе дагы, ага баш ийгиси 
келбесе дагы ичинен сезет болчу, албетте. Айрым 
т\ндърдъ уйку бербей ж\ръг\нъ къп доо кетирген бул 
калпыс ойлор, аларга къп доо кетирген ошо чоё жана 
коркунучтуу иштерге барып такалчу. Фармановдун 
аракетинде \лкън иштерге бирин-бири толуктап 
байланышып кетет, «Чълкурулуштун» ашыгы алчы, пукта 
болсо пукта эле. Акыркы мезгилдерде болсо, 
«Чълкурулушта» бир нерсе болуп жатат. Комиссия \ст\нъ 
комиссия келип жатат. Анын ишине алакасы болбогон 
жер, суу, алмаштырып эг\\, мындайча айтканда, пахтага 
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байланыштуу маселелерди текшергени келген бул 
комиссиялар ар дайым болбосо дагы айрым-айрымда 
анын иштерин да, жумуш менен камсыздоо маселелерин 
да къълъшт\р\п калышчу. Чын, азырынча ал ъз\н бирде 
отко, бир де сууга уруп дегендей, ашина-агайындарын 
ишке салып, ъз кызматындагы аёг\л-д\ёг\лдърд\ 
тегиздеп келе жатат. Фарманов, кудум из кубар иттей, миё 
чакырым алыстагы жаман жытты алдынан сезч\, сезип 
гана калбастан, аны жок кылуунун жолдорун да ойлоп 
койчу. Сезегени \ч\н мына бир нече айдан бери, ишти 
борборго къч\р\ш убактында. Буга чоё жакшы шарт дагы 
жаратып койгон. Муну караёызчы, кембагалдын оозу ашка 
тийгенде, мурду ташка тийет дегендей, бардык нерсе 
жайына т\ш\п, аш бышайын-бышайын деп турганда бут 
алдынан бир балакет чыгып калганын караёызчы шоруё 
кургур?.. 

Фарманов б\т\н д\йнъс\ буулуп, кеткенден эки 
жактагы айнектерин т\ш\рд\ да, кудум кургак жерге чыгып 
калган балыктай оозун чоё ачып, жутунуп-жутунуп дем 
алды. 

Тооба! Ага эмне болду? Мындан ж\з эсе кыйын 
абалда да эч бир ъз\н жоготпогон адам, эми неге мынча 
титиреп \ш\йт, «Бир аз ъз\ёд\ карма, эй Музаффар! 
Мынчалык кейишке т\ш\штън мурун авариянын 
себептерин бил! Акыры... Фатих аман калып, Шорахимдин 
уулу катуу жараланган тагдырда дагы аварияга анын ъз\ 
айыптар болушу м\мк\н? Балким, Фатих качан эле 
керект\\ чараларды кър\п койгондур? К\нъъм жок, 
МАИнин кызматкерлери качан эле барып текшер\\ 
ъткъзгънд\р. Текшер\\ ъткър\шкън болсо, Фатих дагы 
карап отурбагандыр балким. Бул калтепам кыйындар... 
Алардын акылы эмнеге жетиптир, бул ишке акылы 
жетиши м\мк\н? Бир гана.. бир гана... нерсе ... Фатихтин 
машинасындагы анабул жаш жубан... Шорахимдин келини 
болгон, деген кеп! Эгер ошол жубан болбогондо... Бирок 
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ушундай десе бул жубан, эгер жаёылышпасам, 
жумушчулар комитетинин търайымы эмес беле? Директор 
экъъ иш менен ж\ргън болсо... эмне айыбы бар мунун!» –
деди Фарманов ъз\нъ-ъз\ кайрат берип, бирок, ошол 
замат жакында кулагына чалынган жаман миш-миштер 
жадына т\шт\. Туура, уулу Фатих Шорахимдин келинин 
жумушчулар комитетинин терайымдыгына гана коюшу 
бекеринен эмес. Жубан эё эле сулуу имиш... Ушул 
себептен кыштакта ар кыл кептер таркалган имиш. 
Биротоло совхоз директору бул жаш, сулуу жубанды 
жолдон буруш ниетинде жумушчулар комитетинин 
търайымдыгына кътъргън имиш!.. Деген дуу-дуу създър 
кулагына чалынган эле. 

Фарманов бул жубанды чълдъ бир-эки жолу къргън 
болчу. Жубан бардык механизаторлор кийе турган 
комбинезонду кийип алган болсо, дагы къзгъ жакын, 
ысталаси ысык гана болчу. Анын жанында Шорахимдин 
уулу къп эле карып калгандай туюлчу. Аларды жан-
жанынан къргъндъ ал эмес Фармановдун ъз\ дагы: 
«Ж\з\мд\н жакшысын ит жейт» дегендей, бул келишкен 
сулууну кантип колго илинтирди экен бул жигит? –деген 
пикирди къё\л\нън ъткъргън болчу. Чын, бул миш-миштер 
кулагына ал Фатихти чакырып, катуурак кейип коймокчу 
да болгон эле. Анткени биринчиден, ортодо Шорахим бар. 
Кала берсе ъсъм\н деген баатыр ъз элим дээр, дегендей, 
совхоз директору болгон акмак келип-кетип ъз 
кыштагында кылабы мындай калпыс иштерди? 

Акыры аялзаты жокпу азыр жигит кишиге! Азыр 
даракка таш урсаё, жалбырагынан келишкен кыз-жубан 
тъг\лът го! Бир гана Кудайым акыл-парасат бербеген 
бепаамдар гана кол астындагы кыз-жубандарга къз 
арттырышат. 

«Акмак! Г\лдъй ачылган катыны туруп, биръън\н 
кайлыгына асылып эмне кыласыё?» деди Фарманов 
ичинде, деди дагы кудагыйы Клара Жамаловна менен 
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ъткън майишат\\ кече жадына т\ш\п, мыйыгында бир 
к\л\п койду. Ооба, чындыгын алганда ал бул маселеде 
бир нерсе дешке тили кысык. Ал дагы Сахиба туруп, не 
деген бейадептик иштерди кылбадыбы... 

Япырай! Ага бир нерсе болдубу б\г\н? Акыл эси 
жайындабы ъз\? Бул жакта бул балакеттин заар-ташпиши 
башынан артып жатса да, ал болсо... 

«Эй аттиё! Келип-келип бул балекет Шорахимге 
барып такалганын карачы! Эми башталды! Хинган 
тоолору да келбейт, Гоби чълдър\ дагы. Сага кылган 
ушунча жакшылыктарымдын акыбети ушул болдубу, 
жакшылыкка жамандык экен да, бул д\йнъдъ? –деп кан 
какшатат али! Уф-уф... Ъз ташпишим ашып жаткан бир 
учурда, дагын не азаптарды башыма салдыё, балам –ов!» 

Фармановдун ой-кыялдарын шофердун: 
–Кароол жок экен! Дарбаза бек! –деген \н\ болду. 
–Сигнал бер! 
Шофер эки жолу \ст\-\ст\нъ сигнал берди, бирок 

кароолдон дарек болбоду. 
Фармановдун ж\ръг\ д\к-д\к согуп, имарат 

оропарасында машинадан т\шт\. Акыйкаттан, кароол 
кър\нбъйт, жети кабаттуу «Чълкурулуш» имаратын орогон 
темир панжара бекик, тигил жол боюндагы терек шагына 
кандайдыр бир ат каётарылып байланып турат. 

«Алгырдын аты!» Кароол машина сигналын уккан 
окшойт, асман мелжиген имараттын эки канаттуу эшиги 
ачылып, адамдын карааны кър\нд\. Бир буту аксак кароол 
чал, кыйшаё-кыйшаё чуркап келип, панжара эшигин ачты. 

–Мавзур тутасыз, кожоюн. Талаадан бир адам келип, 
бир пияла суу сурады, жок дей албадым... Кана ошол 
адам? Ичкериде олтурат. Сууну ичтиё, эми чык десем, 
ж\ръ албаймын, –дейт. Таё атканча болсо дагы сизди 
к\тъм\н дейт! 

Фармановдун ж\ръг\ капыстан зыркырап: Менде 
эмне кеби бар экен?–деп сурады. 
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–Ал жагын айтпады кожоюн. Бирок башына чоё, оор 
кайгы т\шкън кър\нът. Бирдеме айтышка тилим барбады. 
Бул жерде к\т\шкъ уруксат жок, кабыл к\н\ бар, ошондо 
келесиз десем, ал жагы менен ишиё болбосун, 
ардагермин, Согуштун катышуучусумун деп, закондошту! 

«Башталды!» Фарманов кароолго жооп бербестен 
ичкериге кирди. Ордодой кеё, бирок ным караёгы 
фойенин т\б\ндъ мрамыр тепкич жанындагы кичинекей 
к\й\п турган паныз алдында башына кыргызча ак калпак 
кийген бир адам б\кч\юп отуруптур. 

«Алгыр» 
Биръън\н баскандарын уккан. Алгыр жалт этип 

карады, анан ортодо таштай катып турган Музаффар 
Фармановду кър\п, фонус \ст\нъ тырмышканча акырын 
ордунан тура баштады. 

–«Эй, эмне \ч\н ортого туруп калдыё, Музаффар? -
деди ал тъмън, буулган, бирок араё чыгып турган каардуу 
добушта. -Коркпо, мен пыстырмада жатып, топ ата турган 
анабул намард самурайлардан эмесмин! Мен 
Шорахиммин, Жакыныраак кел, Музаффар! 

Алгырдын \н\ к\т\лбъгъндъй ушундай тоодо 
жаёыргандай жаёырып кетти, Музаффар айласыздан 
анын к\чт\\ кыймылына моюн сунуп, алкеш-чалкеш 
кадамдаганча тепкичке жакыныраак барды. 

–Жок, Шорахим Сахиба айткандай, кишинин боору 
ачыгандай аянычтуу эмес эле, тескерисинче, андан 
кайраттуулук, чачы сакалы ъс\п, кирпичечендин 
ийнелериндей тикчийип, ъскън калыё каштарынын 
алдынан араё кър\нгън къздър\ к\ръшкъ даярданган 
буканын къздър\ндъй кызарып кеткен болчу! 

Фармановдун азайы-бадани муздап, аркасына 
карады да, капыстан 

–Кароол! деп чакырды. –Каерде калдыёар? 
Кабинетти ким ачат? 

–Кабинет ачык кожоюн! 
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–Ачык болсо чыгып... чай-пай койгула. Шофер дагы 
кирсин! Карашып жиберсин! Шорахим фанус \ст\н\н 
кармаганча башын эркип кътърд\! 

–Коркпо Музаффар! Мен сенин уулуёа окшоп 
чылгырт мас абалда машинасы менен биръън\ уруп, 
наамарттарча качпаймын, Музаффар. 

«Жок ээ! Гырт мас деген създ\ кайдан тапты бул 
балээкор?» 

–Сен шашпа, Шорахим! Азыр бардыгын с\йлъшъб\з 
агайны. Кана ж\р, биринчиден кабинетиме чыгайлык. 

–Жок! –Шорахим сол колу менен фонус \ст\н\н 
кучактап, –оё колун каттуу-каттуу силкип. Фонустун 
б\лб\лдъгън шооласында анын кан талашкан къздър\ 
шапата тийген чоктой чарактап кетти. –Сенин бейишт\\ 
канаёа кирип, аёгемелешип олтурганга менин кудуретим 
жок! Уулумдун абалы эмне кечип жатат? Ушуну билишим 
керек! 

Фарманов негедир Алгырдын бул съз\нън жеёил 
тартып: 

–Азыр билебиз, азыр –деди мрамыр тепкичтер 
тарапка кадамдап. –Бардыгын билебиз, агайны. Уулуё 
куда кааласа... 

–Эмне, эмне? –Шорахим устунду коюп жиберди да, 
алпаё-талпаё ж\р\п, Музаффардын жолун тосту: –Сен 
кудайды билесиёби али? 

Фарманов акырын жакасын кармап: 
–Жан досум! -деп бакырды. –Сага эмне болду, жан 

агайным? 
–Эмне болгонун биринчиден ъз\ёдън сура, кала 

берсе намард зурруятыёдан! Бул хазелек зурруятыё 
кылгылыкты кылып коюп, ъз\ёд\ колуна алсын. Бир 
ооруканаё, уулумду дарылоону каалабай, экинчисине 
ашырсын! Экинчиси болсо... Кечээтен бери анын ъл\к-
тиригин да атасына айтпай, к\нъълъс\н! Сен... сен менен 
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бул тентек арзандан \ч\н Совет ъкмът\ барбы, же силер 
\ч\н Совет ъкмът\ жокпу, Музаффар Фарманов? 

Алгырдын калемпирдей ачуу създър\ Фармановдун 
ж\ръг\ндъ кандайдыр бир ачуу сезимди ойготту. 
Арзыбаган к\нъъ \ч\н кол алдындагы кызматкерлеринин 
бътъкънъс\н жарып \йрънгън адам, Алгырга да «Жогол 
къз\мдън, накас!»–деп кыйкыргысы келди. Бирок... кана 
эми азыркы назик вазият болбогондо, аттан т\шсъ дагы 
ээрден т\шпъгън, бул оозу чондун танабин тартып койсо 
болмок! Тигил аксакал кароол менен шоферун чакырып, 
Алгырдын колдорун аркасына байлап, мына ушул 
келишкен имарат алдындагы музканага таштап, акыры 
жалынып-жалбарып, айтканына бушайман жеп, бутуна 
жыгылып, бутун ъпмъй\нчъ кана эми чыгарбаса! 

... Жок, Алгыр азыр танабин тарттырып кое турган 
адамга т\к окшобойт, анда ар дайым ошол Хинган 
тоолорундагы самурайлар менен бет келишип 
найзалашкан Шорахим алгырды эстет\\ч\ кък бет бир с\р 
кайнап турду! 

Фарманов азайы-бадани кишендеп алган суук 
уваймага эти ч\нч\п: 

–Жан досум! Азыр бул създърд\н орду эмес го, 
акыры! -деди кудум маёдайында Алгыр эмес, 
«Чълкурулуштун» башчысы тургандай жалтактап. 

–Азыр ... баарынан мурда ооруканага телефон 
чалып, уулундун ал-абалын билейлик! Уруксат болсо, 
борбордон чоё ъз ишинин устаттарын билгендерди 
чакыртайлык! Канча таарынычын болсо кийин айта 
бересиё жан досум! 

Алгыр бир аз мас адамдай башын ъз\нчъ чайкап: 
–Ооба, биринчиден баламдын жаны аман болсун! –

деди \н\ ъзгър\п, –Бирок, айтып коеюн, балама бир нерсе 
болгудай болсо барбы?... 

–Жакшы ниет кылайлык, эмне кыласын андай деп 
жан досум, –деп жалбарды Фарманов. 
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–Эгер бир нерсе болсо барбы? Кырк бешинчи жыл, 
алыс чыгыш эсиёдеби, Музаффар? Пыстырмада туруп, 
аркадан намарддарча кол салган самурайлар 
жаадындабы? Биръъс\н\н башын шарт кесип салганым 
эсиёдеби, Музаффар? 

–Эсимде, агайын, бардыгы эсимде! Бирок азыр ... 
орундуу эмес бул айткандарыё. Ичкериге кирип телефон 
чалайлык тезирээк! 

–Жок! –Шорахим къз\н жумуп, устунду кучактады да 
акырын ылдыйлап, дагы тепкичке олтуруп алды. –Ъз\ё 
чала бер телефонуёду! Эмне кылсаё кыл, бирок уулумду 
колума сак-саламат кайтарып бер! Эгер сак-саламат 
чыкпаса барбы... 

–Мен кеттим, убакыт зык! –Фарманов Алгырдан 
кутулганына ш\г\р кылып, мрамыр коргондон жогоруга 
карап басты. Бирок кыска адам тепкичтердин полкасынын 
жарымына келгенде ж\ръг\ кабынан чыгып кетч\дъй к\рс-
к\рс уруп, токтоп калды. Жакшы дагы, артынан жетип 
келген шоферу колтугунан алып, кабинетине чейин 
узатып койду. 

Фарманов астанадан тър\нъ чейин г\лд\\ паластар 
тъшългън тааныш къркт\\ канасынын акырындагы чарым 
креслого араё жетип барды да, ъз\н ага таштап, акырын 
желпинди. 

-Суу! 
Кожоюндун ъм\р\ндъ биринчи мерте мындай начар 

абалда къргън шофер графинден култ-култ эткирип суу 
куюп, ага узатып жатып: 

–Сизге эмне болду? Доктур-пуктур чакырайынбы же? 
–деп сурады. 

Тиши стаканга тийип такылдашынан корккон 
Фарманов, анын четинен бекем тиштеп, бир-эки култум 
суу ичти да, шоферуна: «Кабылканага чыгып тур!» –
дегендей ишара кылды. 
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«Т» тамгасынын формасында коюлган столдордун 
сол канатында търт-беш ак, кызыл, сарык телефондор 
катарынан коюлган, ал колуна алса эле болду, саам ътпъй 
район жана облуст борборундагы каалаган оорукана 
менен с\йлъш\\гъ м\мк\нч\л\к бар. Аны бир гана ъздър\ 
башкарган атайын байланышчылар эмес, облуста 
олтурган телефончу кыздар дагы жакшы билет, 
таанышат, ушул себептен буюрутмаларды кезексиз 
орундатып беришет. Бирок, Фарманов азыр облуст аякта 
турсун, нары барса бир чакырым узактагы «ъз\н\н» 
ооруканасына да телефон кылышка ж\ръг\ дай албай 
къпкъ олтурду. Бул \ч\н телефончу кыз деле керек эмес, 
трубканы ушундай алып, баржогу \ч цифраны терсе 
болду, баш врач «лаббай» деп трубканы алат, анан бир 
зумда бардык суроолорго жооп берет. Бирок ал азыр 
трубканы алыш быякта турсун, телефондорго карашка 
ж\ръкс\н\п олтурат, къё\л\ндъ трубканы кътър\ш\ менен 
андан ж\ръг\н тарс жара турган шум кабар жаёырып бере 
тургандай коркуп олтурду. 

Кекселер ар съз\н\н биринде: «Балээ-азарында ъз\ё 
сакта!» деп Кудайга сыйынгандары бекер эмес экен! 
Капыстан, катыны Сахиба айткандай, шум балакет ж\з 
берсе; ата-бала эмне кылышат? Кантип тынчытышат, бул 
кък мээ ъжър Алгырды? Кебетесине караганда 
тынчыгыдай эмес! Чоё бир б\тпъгън дастанды баштай 
турган т\р\ бар анын! 

«Кък мээ, эшек!» –къё\л\ндъ дагы уулун съгът 
Фарманов, –Кылгылыкты кылып коюп, ъз\ кай жерлерде 
теётиреп ж\рът болду экен бул акмак! Иттей ичип, бир 
жайда созулуп жаткандыр, доёуз!» 

Капыстан, эё чекедеги ак телефон каттуу 
чыёгырады, Фармановдун ж\ръг\ шуу этип, кулагы 
саёгилдеп кетти, назарында, телефон эмес, чоё къчъдън 
чаёырып ът\п жаткан машинанын \н\ндъй башкача 
угулду! Ал кудум уулуу жыланды тутмакчы болгон 
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адамдай колун телефонго сунуп, же албасамбы дегендей, 
акырын алды. Ж\ръг\н жутуп алгансып трубканы алды, 
алышы менен Сахибанын башкача, кыйналган \н\н укту. 

–Бул ким? Сизби атасы? 
–Мен, мен, –деди Фарманов негедир ордунан туруп. 
–Баш врачка кайрылдыёызбы? 
–Жок, азыр телефон кыламын. 
–Сиз кандай адамсыз ъз\? –телефондо Сахибанын 

кыёкыстаган дем алганы угулду. –Эмнени к\т\п жатасыз? 
Акыры бул жигит... Шокасымды айтып жатам, бир нерсе 
болсо... уулуёуздун абалы бешбетер болот го? Кала 
берсе ар намысыбыздын алдында... –Сахиба «култ» этип 
жутунду, анан къз жашы аралаш ички к\й\т-ыза менен 
съз\н улады. Жада калса ар-намысыбыздын алдында 
кыйналып ж\рбъйл\к! Адамдардын ж\здър\н карай 
албаганыбыз карай албаган, аларга колубуздан келген 
бардык чараны кърд\к, деп алайлык! Бул башы жок 
сыйкаёыз... съз\мд\ укпай коёгурооёузду к\т\п олтурат! –
Сахибанын \н\ ъзгър\п, дагы баягыдай ага жат бир буйрук 
иретинде айтылды: -Тезинен телефон чалыёыз! Баш 
врачка телефон чалыёыз, анан ... агайныларыёызга 
болсо... Ташкентке! Тез жеткирип беришсин бир-эки ъз 
ишин билген устаттарды! Шу... -Сахибанын \н\ кескин 
\з\лд\. 

«Кызык Сахибага эмне болду? Турмуш курганыбызга 
добушу чыкпаган аял, мындай кылык чыгарганы калаты!» 
-деди Фарманов ичинде, бирок анын ът\н\ч аралаш 
суранычын жок кылууга дити барбады. 

–Бул ким? Сизсизби, Халматов?... 
–Э, ассалому алейкум, Музаффар Фарманович! 

Саламатсызбы, тынчсызбы, аке? Баш врачтын \н\ндъг\ 
ички бир сезим Фармановго ой ж\г\рт\\гъ шарт т\з\п, 
къё\л\ндъг\ увайма кыялга басылгандай болду. 

–Биздин тынчтыгыбызды эми ъз\ёъргъ байланыштуу 
болуп калды, агайны! Бир гана Сизге ишенебиз эми! 
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–Э, ооба, т\ш\нъм\н, т\ш\нъм\н, акежан! Мына 
колубуздан келген бардык чараларды, тажрыйбаларды 
кър\п жатабыз, акежан!... 

Фарманов ж\ръг\ндъг\ санчыкты жеёиш \ч\н бир 
култум суу ичип, тереё дем алды. 

–Кандай \м\т барбы иши кылып? –деп сурады, 
сурагандан соё трубканы кармаган колдору титиреп 
кеткенин сезип, ез\не кыжынды: 

«Мынча калтырабасаё? Бир аз эркекке окшоп 
с\йлъшсъё, жолдош Фарманов!» 

–Эмне десем, акежан. Азырынча бир нерсе деп 
айтыш эё эле кыйын. Оор, эё эле оор. Бардык чараларды 
кър\п жатабыз. Ошентсе да б\г\н шоктон чыгарууга 
жетиштик. 

–Шок дегениёиз эмне? 
–Киши катуу жараланганда, деги чыдап болбос 

оорунун таасиринде эсинен кетип, эмне десем болот... 
бул д\йнъ менен тигил д\н\йън\н арасында калат. Биз 
врачтар муну шок деп айтабыз. 

–Чыкты деп жатасыз го, бул абалдан? 
–Ооба, чыкты. Тоолук болбосо дагы эсине келди 

эсеп Бирок, сизден жашыруунун кереги жок, абалы оор, 
Музаффар Фарманович! 

Фармановдун б\т\н азайы-денеси муздак тер басып, 
кайраттуу болуш ниетинде «уф» деп жиберди. Ал, ал-
абалын сурамакчы болду, бирок ж\ръг\ ага туруштук бере 
албады. Анын ордуна: 

–Куп болот, эмне кенеш бересиз, агайны? –деп 
сурады. –Ташкенттен врачтарды чакырыш керек деп 
жатышат. 

–Айраёмын... –трубкадан «хм-хм-хм» деген начар 
ланч добуш келди. –Мага калса го адам чакырып 
олтурбайт элем. Ъз\б\здъ дагы мыкты адистер жок эмес. 
Бирок, Сахиба Садыковна талап кылып жатат. Ъз\ё\здън 
калар съз жок, эгер ал жактан адам келе турган болсо, 
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маселе чаташат. Бирок, Сахиба Садыковнанын 
айтканынча, биз врачтык, адамдык бурчубузду аткарган 
болор элек деп. Демекчиминки, ал кишинин създър\ндъ 
жан бар... 

Фарманов б\т\н к\ч\н жыйнап: 
–Эмне болгон ъз\? –деп сурады. –Ачыгын 

айтыёызчы кана? 
–Ачыгы... машиналар кагылышуусунда кък\ръг\ рол 

менен орундук ортосунда калып, катуу эзилген. Башы 
катуу тийген, эё жаманы –Баш съг\нъ доо кеткен. Мунун 
\ст\нъ, бир колу, бир буту сынган... 

Фармановдун азайи-денеси анын улашынан ж\ръг\ 
безилдеп: 

–Болуптур! –деп жиберди. –Облустка кабар берип, 
адистерди алдырыё! Керек болсо мен дагы аралашам. 
Айтасыз! 

–Фарманов назарында башы тарс жарылып бара 
жаткандай, колдору менен башын катуу кармады. 

«Мейли, келишсин! Балким, алып калышаар! Азыр 
хирургияны эё зор деп жатышат го! Маселенин назик 
жагына келсек, алар дагы адам го! Кепке киришер, 
абалды т\ш\н\шър, акыры! Т\ш\н\шпъсъ т\ш\нд\ръб\з. 
Бир гана... Акмак! Эмне кылып койдуё, акмак! Эгер 
Кудайым кърсътпъс\н, бир нерсе болсо!» 

Фармановдун къз алдына сайда, Алгырдын 
короосунун алдына табыт келди... Сайда адам арасат! 
Табып \ст\ндъ бейкасам тон, колунда таяк, белинде 
чарчы, эки б\кчъй\п калган Алгыр! Анын жанында 
жээндери, карындаш-уруктары! Ичкериде ызы-чуу, 
ж\здър\н аймаган, чачтары жазылган аялдар \н чыгарып 
табытка жакындашып ынтылып жатышат!... 

Фарманов тынымсыз санчып ооруп жаткан кък\ръг\н 
аста сылап, ордунан турду, узун чоё болгон канасы тар 
кър\н\п, аны бир айланып келип, графиндеги суудан дагы 
бир стакан жутту. 
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Тооба! Бул не деген къё\л боштук? Каяктагы 
тентиген беймаани кыялдар ж\ръг\н ойнотуп, аалам 
къз\нъ караёгы кър\н\п баратат! Эч бир башына эч качан 
мындай ташпиштер т\шпъгън, мындан он барабар оор 
учурлардан кабым-кашым дебей чыгып кеткен. Бирок... 
Эмне болгондо дагы жакшы иш болбоду! Тез аранын 
ичинде бир чараны ойлоп табыш керек! Бирок эмнеге? 
Съз\нън кайтпаган Шорахим, баягы съз\ндъ туруп, тонун 
тескери кийип алса? Акыры алар жат бегана эмес, бир 
кыштактан, бир къчъдъ ашык ойноп чоёойгон эски 
кадырдандардан го! Кантип, ушундай достор, согуш 
азаптарын бирге тарткан кыл ътпъс кадырдандар бири-
бирине жамандыкты ыраа кър\шсъ, капилеттен ж\з 
берген балакет \ч\н канга-кан, жанга-жан деп, кунт алыш 
\ч\н изине т\шсъ?! 

Муну Шорахим т\ш\нбъсъ, Расул т\ш\нър, бир 
боору го акыры! 

Оо, тумшугуёа таш тийгирлер! Ал жакта 
Маткаримовдун ташпиши, буякта бул балакет! Карыган 
чагында не к\ндъргъ кириптер кылдыё аны? Акыры анын 
кимсин -Музаффар Фармановдун тагдыры келип-келип 
эми ушу... паамы улук, супрасы курук агайнысына калса? 
Кечээ гана к\лд\ къккъ сапырып, доор ышкын с\р\п 
ж\ргън адам, б\г\н заманынын буйругу менен начар, 
кыйын абалга т\ш\п, анын арам тырмагына арзыбаган 
бир билими жок, бир карапайымдан титиреп, какшап 
олтурса?! Шашпа! Ал Расулдан болсо, акыл сурамакчы 
болуп, туура кылып жатабы, жокпу? Ал к\н\ къргън Расул 
болсо, андан жакшылыктын чыгышы кыйын го ов! Ал дагы 
таяк туура, мен туура дей турган ъг\здърдън! 

Оолугуп шоферу кирди. 
–Анабул дардисарди эмне кылабыз, кожоюн? Бая 

кирбеймин деген адам, эми алдыёызга киремин деп 
тополоё кылып жатат го! Т\р\ жаман бирок! 

–Фарманов жан ачуусунда эки колун бирдей силкти. 
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–Жок, жок киргизбе! Бул жерде эмне бар ага? Андан 
къръ... айт ооруканага барсын! Ошол жерде к\т\п турсун! 
Бир аз туруп мен дагы барамын! 

 
 

ОН /Ч/НЧ/ БАП 
   
Белобородов жаткан ж\рък оору клиникасы шаардын 

борборунан т\з\к эле алыста, бирок эё эле ыёгайлуу 
жайга, чоё арык жээгиндеги мъмъл\\ бактын ичинде 
жайланышкан эле. Ушул себептен Расул кеч калбайын 
деп, \й\нън эртерээк чыкты. Анын бактысына къчъгъ 
чыгышы менен бош таксиге туш келип, ооруканага 
Белобородо менен убадалашкан убакыттан къп эле мурда 
барды. 

Расул оорукананын дарбазасы алдында машинадан 
т\ш\п бакка кирди. 

Мындан бир ай мурда келгенде ъзгъчъ къркт\\ 
кър\нгън бак эми жалаёачтанып, дарактар чълдъг\ 
гозолордой шыпшыйдаё болуп калган, бар болгону бирин-
серин жалбырактары гана алыскы журттардан келген 
жапайы куштардай, шактарда аманат гана « конуп» турат. 

Расул таза шыпырылган бийиктикти ойлоп, алыста 
кър\н\п турган беш кабаттуу имарат тарапты къздъй 
басты, бирок имаратка жетпестен оёго бурулуп, арык 
боюндагы катар стандардын бирине кирип кетти. Жазда 
бул стандарда оорулуулар, аларды къргън\ келген 
адамдарга батпай кетет, азыр болсо бир дагы тир\\ жан 
кър\нбъйт, бардык жак ээн бош-аёгырап жатат. 

Расул жар жакасындагы бош скамейкалардын 
бирине кирип, ъз\н олтургучка таштап, б\т\н д\йнъс\нъ 
кандайдыр жамандыкты сезип, къз\н жумду. Анын ж\ръг\ 
тынымсыз сайгылашып ооруду, тынчтык бербеди, кайдагы 
болбогон ойлордон башы гуулдап ооруп турду. 
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Расул т\н\ чълдън кайтканда т\н оокумдан ашып 
кеткен болчу. Шордуу Манзура адатдагысындай уктабай 
аны к\т\п олтурган экен, ары-бери тез кыймылдап, 
алдына чай коюп, колуна кат берди. Катта жазылгандай, 
Расулдун жогору жактагыларга жазган катына жооп кылып 
министрлик менен монументал чыгармачыл кеёеши 
биргеликте чоё комиссия т\згън имиш. Б\г\н саат \чтъ 
Расулдун каты талкуулана турган болуп, комиссия аны 
ушул талкууга катышууга чакырган эле. 

Чын, бир карашта анын каты боюнча комиссиянын 
т\з\л\ш\н\н жаман жайы жок болчу. Расул бир жагынан 
бул кабардан курсант дагы болду. Ошентсе да эртелеп 
министрликке телефон чалып, телефон чалгандыгына 
дагы мин мертебе бушайман болду: анын каты боюнча 
т\з\лгън комиссиянын м\чълър\ эки эё жакын достору, 
жакында эле газетага жарык къргън макаласынын 
каармандары Мардон Закиров менен Халим Салимовдор 
бар экен!... 

Расул Нурдинов муну угар замат Мардон Закировдун 
баягы т\н\ коёгуроосу, биринчи кандайдыр ъкс\п, кийин 
ачуулуу чыгып дирилдеп айткан кептери, кылган док-
попусалары эсине т\шт\. Чын, комиссия м\чълър\н\н 
ичинде анын шакирттери, кечээ Расулду ъз 
«Жигулисинде» чългъ алып барган Акмал менен азыркы 
к\ндъ министрликте башкарма башчысы болуп иштеп 
жаткан Шерзад Камилов да бар болчу. 

Расул боло турган талкуудагы маселе туурасында 
айрым нерселерди андып билиш ниетинде министрликтен 
кийин союз жетекчилеринин бирине телефон кылды. Ал: 
«Эмнеге менин соёку макаламды окубадыёыз, эгер окуган 
болсоёуз кандай кылып бул эски кадырдандарымды 
комиссияга киргиздиёер? –демекчи болду, бирок 
жетекчинин: Коркот экенсиз, сындап эмне кылат элеёиз 
аларды?» -дейиши м\мк\н экендигин ойлоп: оозундагы 
кебин ичине жутту. Жутушу го жутту кыштакта чыгармасы 
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\ч\н Мардон Закиров ъз жардамчылары менен совхоздун 
салкам жарым миллион (эски эсепте, албетте анткени 
Расул ушунча убакыт ътсъ дагы жаёы эсепке эч бир 
\йрънъ албады!) акчаны оморуп кеткенин ойлоп, дагы 
каны кайнап кетти. 

Союз башчысы анын дилиндеги ойлорду илгеп алды 
чамасы: 

–Комиссия м\чълър\нъ каршылыгыёыз болбосо 
керек? –деп сурады. –Търага -Шерзад Камиловдун 
ъздър\! Эгер жаёылышпасам ал киши сиздин с\й\кт\\ 
шакирттериёиздин бири эле го! 

Расул жетекчинин \н\ндъг\ жашыруун таарынычты 
анык сезди, бирок ызасы ичинде, эч нерсе дей албады.     

Ооба, ал ак: институтта Бекзад менен Шерзад 
Расулдун эё ишенген студенттери болчу, анын айрыкча 
Шерзаддан \м\т\ чоё эле. Азыр да эсинде: Шерзад ийри 
чыгармаларды жараткан башталгыч жылдарында тез эле 
тилге алынып, чоё мактоо създъргъ жетти, Бекзад болсо... 
Ар бир чыгармасы, айрыкча мурда кызуу талаш-
тартышсыз ътпъгън чыгармасы жок! Бекзад накта ачуулуу, 
ал биринчиден чыгармасын сезч\. Шерзад болсо ътъ 
басык, акылдуу, талаш-тартыштардан алыс ж\ргън 
ъсп\р\м эле. 

Институттан кийин к\йъъ баласы Бекзад б\т баш-оту 
менен чыгармачылыкка с\ёг\п кирип кетти. Шерзад 
болсо... жетекчилик постторго кътър\лд\. Ошондон бери 
Расул анын чыгармачылыгына ички бир ачуу сезимде, 
дагы деле \м\т менен к\зът\п келет: илгерки Шерзад 
анын къз алдында ъзгър\п, анда-санда кътъръ албастык, 
жатып ичээрге берилип, ошондойлорду колдоп-кубаттаган 
сезимдерин сезе баштады. А балким ошон \ч\нд\р, анын 
эмнеге, мурдалары Шерзад менен Бекзаддын наамдары 
чыгармачыл адамдардын арасында бирге айтылып, 
чыгармалары бирдей макталып келгени \ч\нб\, алар 
байгеге т\шкън аттарга окшоп калышкан болчу! Бул нерсе 
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Шерзаддын соёку пайиттердеги катуу аркеттери, айрыкча, 
досу Бекзаддын «Арманына» жасаган мамилесинен даана 
кър\н\п турат. 

Бирок, Расул союз жетекчисинин съз\нъ эмне да дей 
алмак? Эё кымбат шакиртим Шерзад качан эле к\йъъ 
балам Бекзаддын душманына айланган дейт беле?... 

Жок, къп чыгармачылык жън\ндъ съз болгондо Расул 
эч качан ъз\н\н принциптеринен чегинген эмес, эми деле 
чегинбейт! Бирок эмне \ч\н анын каты, шордуу 
пахтакерлердин бешенъ тери менен табылган миллион-
миллион пулдары Кудайым нар жагынан талант бербеген 
бул чийки ънърл\\лърд\н чънтъг\нъ т\ш\п жатканын 
айтып, к\й\н\п жазган каты кайерлерде ж\р\п-ж\р\п, 
акыры дагы ушул сылаё короз халтурщиктердин колуна 
келип т\шсъ? Расул бул катты дагы, кечээ жарыя 
кылынган макалаларды да жазган болсо, саалкам отуз 
жылдан бери чыгармачылыкты булгап, чын дээринде 
барлардын тамырын кыркып ж\ргън Мардон Закировго 
окшогон халтурщиктердин тизгинин тартып, аларга чек 
коюш \ч\н жазбады беле! Эмне \ч\н б\г\н, б\т\н 
д\н\йъс\ ж\рък каны менен жазылгап бул каты \ч\н, ошол 
кеёкелес кък мээлердин алдында тиктуруп ЖООП берсе? 

–Отуз жыл! –деди Расул ички бир ыза менен. -
Саалкам отуз жыл к\ръш\п, чындыкка жете албасам, отуз 
жылдан бери бардык наамдар, бардык сыйлыктарды 
ушулар алса, алардын кимдиги, «чыгармаларынын» 
кадыры качан эле элге маалым болсо, ар дайым 
ашыктары алчы, дегени-деген, айтканы-айткан болсо? 
Качанга чейин чыныгы чыгармачыл адамдардын 
тагдырын, астейдил аракеттерин пучукка чыгарып, ушул 
«атак-даёктуу» демагогтор чече беришет?... Качанга 
чейин? –ъз\нън-ъз\ сурады Расул, сураган соё, капыстан 
мындан жыйырма жыл мурда ж\з берген башка бир оор 
окуя жадына т\ш\п, ж\ръг\ зыркырап кетти. 
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Расул жаёы эле институтту б\т\п, аспирантурага 
кирген учурлары болчу. Ар дайым жадында: сентябрь 
айынын баштары. Кудум азыркыдай, ошондо дагы 
борбордук газеталардын биринде анын сын макаласы 
чыгып, эё чоё (азыркыдан он мертебе чоё) ызуу-чууну 
кътъргън эле. Себеби, жаштык, бул ызуу-чуудан чочуш 
быякта турсун, тескерисинче, курсант болуп талтайып 
ж\ргън болчу. Расул ошол макаласында да эё назик бир 
маселени ортого таштаган. Ал дагы болсо, къп кыштактар 
согуштан мурун кандай аянычтуу болсо, ушундай бир 
сонун учурда да, эмгекти жараткандар \ч\н \й-жай 
куруунун ордуна, кымбат баалуу эстеликтерди айрыкча 
кол учунда 'жасалган, пала-партыш эстеликтердин бой 
кътър\шу шарт бекен деген пикирди мурда эле айткан 
болчу ал. 

Макала чыккан к\н\ кечкурун Расулга институттан 
телефон чалышып, эртеёки к\нгъ эрте менен Хамза 
театрына чакырышты. Ошол к\ндър\ Ташкентте 
пахтакерлердин курултайы болуп жаткан, курултайга 
катышуучулар адабият жана маданият кызматкерлери 
менен учурашат экен, ошого аны дагы чакырышкан болчу. 

Эртелеп Расул къё\л\ндъ эч нерсе жок, 
к\ндъг\с\ндъй макаласынан башы асманга жетип, Хамза 
театры тарапка жол алды. Троллейбусдан т\ш\п, театр 
имаратына жакындашып калганда ичкериден 
республикалык газеталардын редакторлорунун бири 
чыкты. 

Редактордун ъё\ндъ кан жок, аны кър\п, шарт эле 
токтоп, колундагы мыжыкталган газетаны силкип: 

–Сен акмак! –деп \шк\рд\. –Жаш башыё менен... 
мындай макаланы жазууну ким койду сага! Сени деп!... –
Ал кебин т\гътпъстън машинасын карап шарт бурулуп 
басып кетти. (Расул кийин билсе, редактор, борбордук 
газетага ишенип, анын газетасын коч\р\п басканы \ч\н 
балээге калган экен!). 
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Расул айран болгончо ичкериге кирди, кирди да 
ъз\н\н атын угуп, ошол замат эшиктен кирген жайында 
токтоду. 

Зал адамга жык толо даёктуу кишилер курчоосунда, 
республик анын жетекчиси ъз\н тыё кармап, толкундуу 
ойлорго чъм\л\п олтурат, анын къздър\ трибунадагы жаш 
жубанда эле. Ошол мезгилде эми аты чыга баштаган, 
кийинчерээк болсо даёкы б\т\н мамлекетке тараган жаш 
жубан, \н\ к\м\ш коёгуроодой тунук жаёырып, жоошуп 
с\йлъд\:   

–Жаш окумуштуубуз Нурдиновдун макаласы 
ушундан далаалат берет, ал киши турмуштан биротоло 
кол \з\п алыс калыптыр. Биз пахтакерлерди назарына 
алган эмес. Таё калыштуу-жубан ушундай деп катып 
калды да, чоё-чоё майин кездър\н кагаздан алып, залга 
къё\л бурду. –Таё калам! Ал киши аянычтуу, кумсарган 
кыштактарды каерден кър\пт\р! Бардык кыштактарыбыз 
абад, г\лдъп-жайнап жаткан бир учурда борбордук 
газетага турмушубузду каралап жазыш-бул биздин 
бактылуу турмушубузду къръ албаган курук доо го, 
жолдоштор! Курук доомат \ч\н болсо... жооп бериш 
керек?.. 

Биринчи жетекчи, кийин б\т\н зал ордунан турду. 
Ж\здър\ толкундангандан толкуган жаш жубан, 
к\рк\ръгън кол чабуулар алдында жайына барып олтурду. 
Бирок турганынан жазбай тип-тик турган бойдон жетекчи 
кол чаап турду. Кашындагы адамга бир деме деп 
шыбырады да, жаш жубанды жанына чакырып алды. 

Кол чабуулар тынып-тынбай Мардон Закиров (ооба, 
ооба, мына ушул Мардон Закиров –анда ал да жаш, 
азыркыдан да \н\ бийик, чыгармаларынан кара създър\ 
менен данк алган, келечеги кеё айкелчи эле) пылдыраган 
бойдон трибунага чыкты, чыгышы менен сулуу жубандын 
залдагы жумшак, жаёырып турган коёгуроодой тунук 
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\н\н\н ордуна мамак\лд\ръктъй к\рк\ръгън \н басып 
кетти...   

Мардон Закиров макаланын авторуна жаш жубандан 
беш бетер оор аеосуз айыптарды айтты: ал –бир гана 
республика эмес, б\т\н совет монументал жанрына 
(айкелчилерге) акаарат келтирген имиш, социалисгик 
реализимге каршы чыккан имиш! 

Расул-ошондо эшикте каккан казыктай какайып 
турганынча анын док жана доомат толо съз\н\н бир 
бъл\г\н гана укту, соё ж\ръг\ катуу сайышып, б\т\ндъй 
денеси кара терге батканын сезип, акырын аркага 
тисерилди... 

Кечкурун ага аспирант досторунан биръъс\ телефон 
чалды: мамак\лд\ръктън кийин биринчинин ъз\ кортунду 
съз с\йлъпт\р. Ал Расул Нурдиновду социалистик 
реализм принциптерин бузгандыгы менен айыптаптыр, 
анын макаласын къч\р\п баскан редактор ишинен 
алынгандыгын айтты! 

Ушундан кийин Расул \ч\н согушта къргъндър\нън 
он бетер оор к\ндър башталды. Анын макаласына каршы 
онго жакын макалалар чыкты, ъз\ институттан айдалды. 
Жакшы дагы, илимий жетекчиси Москвалык элге 
таанымал адам эле. Анын кенеши менен Расул Москвага 
кете турган болду. Апасы тишинин кабагында бекитип 
ж\ргън акыркы алтын съйкълър\н сатып, белине к\ч кубат 
болсун деп эки ж\з сом таап берди. Эмнеси болсо да, ал 
келип-келип Расул Москвага кетти, ал \ч жылдан кийин 
кандидат болуп кайтты. Кайтышы го кайтты, бирок ошол 
къз караштарынан кайтпаганы \ч\н кийинчерээк 
профессор наамын алса дагы анын иши эч бир оёунан 
келбеди... 

Болуптур, бул къё\лс\з иштер го ът\м\штъ, эски 
жетекчинин куруктай мактанышы, менменсингени, 
ырайымсыздыгы тууралуу болгон экен. Бирок анын 
ааламдан ъткън\нъ, анын таасири катуу караланганына 
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мына бир жыл болуп жатса дагы, ошентсе да эмнеге дагы 
деле Мардон Закировго окшогон кък мээ демагогдор ат 
\ст\ндъ, Расулга окшогон чындыкты издегендер 
къб\г\ндъ, къб\г\ндъ болсо дагы ошол кара ниеттердин 
буттарынын алдында!.. 

Расулдун ойлорун кандайдыр уваймалуу чыёырык 
болду: дарбазадан тынымсыз сигнал берип «Тез 
жардам»машинасы кирип келди: кебетесинен, дагы бир 
оор касалди алып келишкен окшойт. 

Расул «Тез жардам» машинасын кър\ш\ менен 
негедир биринчи кызынын Нигоранын каты, кийин 
Белобородов менен учурашууга келгени эсине т\шт\, 
т\шкъндън соё ал жакта Алгыр менен Айсулуу, бул жердъ 
куралдаш комбат к\т\п жатканын эстеп, шашып ордунан 
козголду. 

Адатта бул ооруканага кириш башка ооруканаларга 
кириштен дагы кыйын, тартип катуу, кароолчулар кък 
мерез, кепке кирбейт. Бирок, бул жолу Расулду жаш гана 
медсестра к\т\п турган экен, ага корукчу болуп 
кароолдордон алып ътт\. 

Эё заманга шайкеш таризде курулган келишкен 
имараттын тепкичткеринен тартып, жълъктър\ дагы, 
лифтинен тартып –медсестраларга чейин бардыгы таза 
жана ыёгайлуу эле. \ч\нч\ кабат айрыкча азада, 
линолеум капталган полдор к\зг\дъй жалтырайт, бирок 
ошого карабастан, бардык ооруканалардагыдай баягы 
суук дем алыш бул жерде дагы ък\м с\р\п жатат. 

Расул биринчи келгенде эле къргън: Белобородовко 
Ата Мекендик согушта жарадар болгон ардагър катарыбы, 
же бийик постто иштегендиги эске алынганбы, иши кылып, 
ъз\нчъ бир белмъ ажыратылган, катыны Евдокия 
Федоровнага дагы жайыла турган керебет коюлуп 
берилген болчу. 

Расул медсестра кыздын артынан бул тааныш 
бълмъгъ жакындашып бара жатып, дем алуусу эмне 
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\ч\нд\р оорлошуп, ж\ръг\ созулгансып, \п дагы Гоби 
чъл\ндъг\ к\лк\л\\ окуя, \ч ъзбек жоокери «Ташкент» 
съз\н\н маанисин чагып бере албай кыжаалат болгондору 
эсине т\ш\п, ичинде ъз\нчъ к\л\п–к\л\п койду. 
Белобородов жаткан бълмън\н терезеси арыкка караган 
узун, бирок бийик гана бълмън\н тър\ндъг\ диван–
керебетте жатат, Евдокия Федоровна кър\нбъйт, анын 
жыйма керебети жыйылып коюлган. 

Иван Харитонович адаттагысындай сакал-
мойлолорун жалтыратып кырып, ар дайым калыё, саман 
ыраё чачтарын жакшылап кыскарттырып алган. Оорукана 
жытын оюнан кетириш \ч\н болсо керек, бълмъс\нъ назик 
атыр себилген, терезенин текчесине, тумбочкалардагы 
идиштерге жаёыдан \з\лгън г\лдър салынып коюлган... 

Расул бир кър\н\штън эле байкады: Белобородов 
мурдагы келгендеринен дагы ъз\н алдырып, азып кеткен, 
чеке съъктър\ чыгып, къз\н\н акыректери ичине батып, \ч 
б\рчек жагы карыялардын жаагындай кичирейип, ът\ш\п 
калган. Бир гана къздър\ ичине кирип кеткен чарчаган 
къздър\ илгеркидей акырын карайт. 

Ал Нуриновдун этиятына карабастан, медсестра 
кыздын жардамы менен ъз\н ырастап, желкесине кош 
жастык коюп олтурду, анан кък чай буйруду. Ошондо 
териси съъг\нъ жабышып калган ж\з\нъ кызыл ж\г\р\п, 
жука эриндерине билинер-билинбес к\лк\ пайда болду. 
Расулдун соолугу боюнча суроосуна колун шилтеп кое 
калды. 

–Баягы эми соо болуп кай жакка да барат элем! 
Олимпиадага катышып, алтын медаль алмак белем! 

Расул операция маселеси эмне болуп жатканын 
сураган болчу, Иван Харитонович мыйыгында к\л\мс\ръп, 
тумбочкасындагы бир десте китеп \ст\ндъ жаткан «Наука 
и жизнь» журналына ишаарат берди: 

–Академик Амосовдун эскер\\лър\н окуп жатам. 
Уккандырсыё, кыйын хирург! Киевде ж\рък ооруларынын 
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клиникасын башкарат. К\ндъл\ктър\нъ караганда эё эле 
ажайып адам окшойт. Ошол кишинини чакырышат имиш! 

Расул бирден жеёилдеп: 
–Эё эле туура кылышыптыр! Эё кър\н\кт\\ 

окумуштуу ал! –деп с\й\н\п жооп берди, Иван 
Харитонович дагы башын сереп-сереп кылып, акырын 
ылжайды: 

–Ооба, эё кыйын! Ошентсе да... к\ндъл\ктър\нъ 
Караганда ал дагы... ъз\б\згъ окшогон жънъкъй эле пенде 
экен! 

Расул Иван Харитоновичтин эмне жън\ндъ ойлоп 
жаткандыгын сезди да, ар дайым аны ызалуу ойлорго ъз\ 
мажбур эткендей, кыжаалат болду. Ал дагы Амосовдун 
к\ндъл\ктър\н окуган, ън\ккън жарат ийгиликсиз чыккан 
жана ъл\м менен т\гъгън операциялары туурасында 
к\й\н\п жазган эскер\\лър\ дилине катуу орношуп калган 
эле. Азыр ошол бъл\кчълър эсине т\ш\п, бул туурасында 
съз баштагандыгына бушайман болду. Расул оор дартка 
чалынган оорулуулар менен с\йлъшкъндъ назик жактарды 
жакшы сезч\, ал-абал сураш дагы, сурабастык дагы бип-
бирдей м\шк\л экенин коп жолу сынап къргън, мындай 
кылдат деген учурунда коп нерсе оорулуунун ъз\нъ 
байланыштуу экенин да билч\. 

Муну Иван Харитонович андан да жакшы андаса 
керек, ахвалы канчалык оор болбосун, адатта кепти 
башка жакка буруп жиберч\. 

Бул жолу да ушундай кылды. 
–Бул... –деди оор жътъл\п. –Чъл кандай? Пахта 

барбы талаада? 
Жок эсепте. Косектерде бир-жарымтадан чигит 

калган. Айтмакчы чълдъ Музаффар Фармановду кър\п 
калдым, –деп айтып Расул кызарып кетти: «Кър\п калган 
имиштер! Ъздър\ издеп тапты го!» Белобородов «хм-м» 
деп койду. 
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–Ошо... ъз\б\з билген Музаффар да, УРСтун 
башчысы? Кандай иштер, зорбу? 

–Зор! Бычагы май \ст\ндъ! –к\лд\ Расул. –Асманда! 
«Чълкурулуш» башчысы Москвага кеткен экен, тизгин 
Музаффарга тийиптир. Айтканы –айткан, дегени –деген! 

Расул ошол к\нк\ къё\л кътъргън зыяпаттарды, 
вертолотто учкандары эсине т\ш\п, куник иш \ст\ндъ 
колго т\шкън баладай осол болуп, тамагы буулду. 

–Ушундай де? 
–Ооба, мен дагы анын кълъкъс\ндъ бир ойноп 

давран с\рд\м, Иван Харитонович! Самолетто чълд\ 
айландык, вертолотто тоолорго чыктык. Кудайдын буйругу 
болбой, тоодо шамал к\чт\\ экен, дачаларга коно 
албадык. Бирок... Расул кыжаалат болуп к\лд\. Ал эмес 
чоё зыяпатта да олтурдук! 

–Машина менен барган белеё? Багажды да толтуруп 
бергендир? Расулдун мээсине кан тээп, ж\з\ тарам-тарам 
болуп кетти. 

Б\г\н эртелеп, талкуу жън\ндъг\ къё\лс\з кептен 
кийин Расул бир аз ъз\нъ келиш \м\т\ндъ муздак душка 
т\шт\, соё кийинип ашканага ът\п, ъз\нчъ аёырайып 
калды. Адатта нары барса бир пиала каймак, сары май, 
кант-мант мънен толтурулган дасторкон б\г\н т\рд\\ кыл 
мъмъ-жемиштерге ар бири чайнектей-чайнектей келе 
турган анар-алма, алтындай жылтылдаган нактары ликап-
ликаптарга кызыл, кара икраларга толуп кетиптир. Стол 
жанында болсо Манзурахан колдорун белдерина такап, 
кыялга чъм\л\п к\л\мс\ръп туруптур. Чамасы бул 
жемиштер кечеси Музаффар берген зыяпаттын кешиктери 
болсо керек!. 

Расул кудум кылмыш \ст\ндъ тутулган жаш баладай: 
Неге ыржаясыё? –деди кабагын б\рк\п. 

–Неге ыржайбайт экенмин? каткырып к\лд\ 
Манзурахан. Сиз дагы ж\р\пс\з профессормун деп, 
керилип! Андан къръ, наамы улук, супурасы курук 



 
 

238 

наамдарыёызды сатып, бир УРСка начальник болуёуз. 
Сиз дагы жейсиз, биз дагы!.. 

Расул колуна алган пиаласын «так» этип жайына 
койду. 

–Болду! Жыйыштыр бул икра-пикраларыёды! Мага 
ар к\н\ нан-чайым дагы жетет! -Ал ордунан туруп 
кетмекчи болду, Манзурахан жанына келип мойнунан 
кучактап алды. 

–Эмне балээ, профессор боломун деп, азилди дагы 
т\ш\нбъй турган болуп калдыёызбы чоп-чоё адам? Кудум 
бул жемиштерди ъздър\ эмес, мен алып келгендей 
кабагын б\ркъйт, а? Кара икра менен кызыл икра ичтерин 
оорутса, нан чайыёызды ичип кете бериёиз? Ъм\рлър\нъ 
дуба кылып, жейбиз буларды жан-жан деп! 

Расул кыжаалат болуп к\лд\: 
–Алдын ала билгениёизге кайылмын, Иван 

Харитонович! 
–Кеп алдын ала сезиште эмес, тажрыйбада! –Иван 

Харитоновичтин кансыз, жука эриндерине кубанычтын 
белгилери пайда болду, ал къйнъг\н\н жакасынан кър\н\п 
турган как съък кък\ръкт\н толтуруп чукур дем алды. 

–Билесиё, башчы менен иштей албай 
«Чълкурулуштан» кеткениме мына, он жылдан ашты... 

 –Кош-кош? -Иван Харитоновичтин кырылдаган 
т\ймъдъй нурсуз къздър\ кандайдыр жайнап кетти. 

–Мен андан сурадым: эмнеге Иван Харитоновичти 
жараштырып койбодуёар, дедим. 

–Эмне деди? 
–Мен бир кичине адам болсом, дейт, эки айгыр 

тебишкенде ортосуна т\ш\п болобу дейт? 
Белобородов дагы мыйыгынан к\лд\. 
–«Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт» -

деген макалды дагы эстегендир. 
–Ооба, аны дагы эстеди!... 
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–Кызык... –Иван Харитонович талыган къздър\н 
жумуп, узак ойго чъм\лд\. –Кызык, –кайталады ал кайра 
ъз\ менен ъз\ с\йлъш\п, къз\н ачпай. –Мен го, Россияда 
туулуп ъскън бир орус перзенти, ъзбек тупрагынын 
келечегин, анын кызматын ойлоп к\йсъм го ъзбек 
перзенти правайи палак, бул жън\ндъ зыгырдай да 
ойлонбосо! Мен Фармановду эмес, маркум кожоюн менен 
анын «Чълкурулуш» тъбъс\нъ отургузуп койгон ажырагыс 
шакиртин айтып жатамын. Эски биринчи эмне кылса, 
шакирти дагы ошону кылчу. Булар \ч\н б\г\н доор с\р\п, 
сый-урмат, даёк алып ж\р\шсъ болду. Эртеге аларга 
калса, бардык жак отко к\й\п кетпейби?  

Белобородов тамагын сылап, текчедеги «Ташкент 
суусуна» колун созду. Расул шашып стаканга суу куюп, 
анын калтыраган колдоруна карматты. Белобородов 
чълдъ адашып, суусап калган адамдай тынымсыз бир 
стакан сууну култулдатып жутуп ичти да, алсыз кайрадан 
съз\н улады. 

–Самолетто учкан болсо къргънд\рс\ё, бул созулуп 
жаткан чълдъ жок дегенде бактуу чоё бедезар болсо. 
Кечээ ъздъшт\р\лгън жерлер б\г\н аппак болуп шор 
басып жатат. Ушул кетиште дагы он жылдан кийин эмне 
болот бул жерлердин абалы? Муну ойлоп, жан к\йд\ргън 
адам жок! -Белобородое каксъък колдорун шилтеп, оор 
дем алды. -Балким сен ойлоорсуё, ал жерде болуп жаткан 
иштерге жаныёыз кейисе эмнеге чълдън кеттиёиз деп? 
Акыры «Чълкурулуш» башчысына ачык кылып, чълд\ 
таштап кетиш–б\ргъгъ ъчъш\п, кърпъгъ от коюш менен 
бирдей эмеспи деп? Жок, кеп бир гана « Чълкурулуш» 
башчысында эмес эле! Мунун тамыры тереё эле, Расул!–
Белобородов ушундай деп, жазтыгынын алдынан калыё 
кызыл папка, папкадан эски конверт алды да, Расулга 
берди: 

–Окумуштуусуё, китептерди жазасыё, кантсе да, 
билип койсоё жаман болбос! 
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–Конверт ачык, анын ичинде эки даана кат бар 
болчу. Расул алардын бирин алып, башталган 
с\йлъмдър\ндъ къз\ т\ш\п, жалт этип, Белобородовко 
карады. 

–Белобородов башын созуп, оор алсыз олтурат. –
Оку! –деди ал мыйыгында к\л\мс\ръп. –Окуй бер! 

Кат эски биринчинин жогоруга жазган каты, туурасын 
айтканда, бул кат негизинен машинкада къч\р\лгън 
нускасы болуп, анда пахтанын наркы боюнча съз ж\рът. 
Анын жазылганында, пахтанын мамлекет тарабынан баа 
коюлушу ътъ бийик. Ушул себептен, эгин эг\\, картошка 
жана жашылчага караганда бир нече мерте бийик болгону 
\ч\н, айтылган эле катта, пахтакерлер мамлекеттин 
башка облустарында жашоочу калктардын турмуш 
тиричилигинен бир нече барабар ашып кеткен, бул болсо 
адилет жана теёдик принципке каршы. Ъткън жетекчи 
ушул принципке таянып, пахта наркын эки барабар 
т\ш\р\\н\ сунуш кылган болчу!.. 

Ар нерсени к\тсъ дагы мындай катты к\тпъгън Расул 
таё калып Иван Харитоновичке караган эле, ал кабагын 
т\й\п: 

–Оку! Экинчи катты дагы оку! –деди буйрук 
иретинде. 

Экинчи кат дагы мурдагы биринчинин мъър\ менен 
жогоруга жиберилген катынын къч\рмъс\ болуп, анда 
ушундай деп жазылган болчу: 

«Ъзбек дыйкандары эзелтен бери бир жылда жерден 
эки, айрымда\ч мертебеден т\ш\м алып келишкен. Бул 
деген съз азыр дагы беймарал эки мерте асыл алыш 
м\мк\н деген съз. Масален, Февралгу айларында бардык 
пахта майдандарында нокот эгилсе, аны май айында 
жыйнаштырып алыш м\мк\н. Пахта болсо ошондон кийин 
эгилсе да т\ш\м берет. Бул нерсе, айтылган эле катта, 
бир жарым–эки миллион тонна кымбат баалуу силос 
даярдоо м\мк\нч\л\г\н ким берет, анын эсебинен 
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республикада чарбачылыкты ън\кт\р\\ маселесин бир 
нече барабар къбъйт\\гъ жол ачылат». 

Расул каттан къз\н алып, бир топко эмне дешин 
билбей аёырайып калды. 

–Бул каттар чын эле жогору жактарга жиберилгенби, 
же... Белобородов Расулдун суроосуна жооп бериштин 
орду на: 

–Жиберилбегенде... пахтанын баасы т\шът беле 
ошол жылдары?–деп сурады. -Же ошол мезгилде 
пахтанын наркы т\ш\п, бардык колхоз жана совхоздор 
биротоло олтуруп калгандыгыёан кабарыё жокпу? 

–Кабарым болгону болгон, бирок акыры... 
Белобородов башын камдуу кыймылдатып, дагы 

тереё \шк\р\нд\: 
–Эски кожоюнун бул волюнтаристтик каты аркылуу 

кандай оор абалга салды республиканы. Бул каттын 
акыбетине бардык пахта эккен чарбалар алтымышынчы 
жылдарда ушундай абалга т\шкън эле, маркумдун ъз\ 
кайра кат жазууга мажбур болду, бел дегеним ъз съз\нън 
кайтууга мажбур болду! –Белобородов каксъък кък\ръг\н 
сылап, дагы бир стакан суу ичти да, кырылдаган добушта 
улады: –Эми т\ш\нд\ёб\, «Чълкурулуштан» эмнеге 
айдалгандыгымды? 

Расул «т\ш\нд\м» деген мааниде башын ийди. 
–Себеби, бир биринчинин бул каттарына каршы 

чыккансыз, ушундайбы? 
–Кеп мына мында, –деди Белобородов, анын 

суроосуна жооп бербей, –ъткън биринчи ъз\н\н бул 
«гениал» пландарын «Чълкурулуш» талаасында сынап 
кърмъкч\, туурарагы, ъзун\н актыгын далилдегиси келген. 
Билсеё, ал учурда мен баш инженер элем, «Чълкурулуш» 
башчысынын биринчи оё канаты элем. Жетекчиликке баш 
ий\\ менен жетекчинин сунуштарын эсеп-кысап кылып 
кър\шкъ мажбур болдум. 

–Эсеп-чот жакшы чыкпады? 
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–Жакшы чыкпаса деле мейли, бул сунуштарын 
кандайдыр кооптуу, волюнтеристик сунуштар экенин 
кърсътт\ эсеп-китеп! 

–Сиз мунун ачык айтыёыз? 
–Ачык айтыш дагы кепби, себеби кызуу кандык, ачык 

жазган акемдер! 
–Ушундан кийин сизди иштен айдашты? 
–Жок, тескерисинче! –кътър\лд\ Белобородов, -

Силер билбейсиёер. Ал адам сен ойлогондой миё 
мертебе этияткор эле. Демекчиминки, кърч\, бирок 
алардан айбыгат болчу. Ушул себептен мени дагы 
жогоруга кътър\ш шылтоосунда азыркы жайга алып келип 
койгон. Бирок айыл чарбасы менен чыгармачылыктан 
алыс ж\рс\н, дедиби, чамасы, илим жана маданият 
тармагын тапшырды мага! -Белобородов ъз \ст\нън к\л\п 
жаткандай жумшак к\л\мс\ръд\ муну кър\п, Расул дагы 
ъз\нчъ жылмайып койду. 

–Бир жагынан балким ушундай кылганы жакшы 
болгондур. Эгер «Чълкурулушда» отурганыёызда... 

–Жок! –Белобородовдун жарым жумук къздър\ 
«жарк» этип ачылып кетти. –Бир эле кат менен чектелип 
калбай, к\ръшмък керек эле ошол мезгилдерде. Биз болсо 
коркоктук кылдык... 

–Бул кебиёиз туура, ошенткен менен да ... ъз\ эё 
бийик жайларга чыгып алган эле да ал адам! Кол жетип 
болбос даражада жогору жакка кътър\п коюшкан эле аны! 

Белобордов бир к\рс\н\п к\лд\. 
–Ооба, ък\нъм –каргыштар болсунчу, эё эле 

жогоруга чыгып алган болчу... Мына эми... эё жаман 
иштер ачылып жатат, Расул. Анын бардык к\нъълър\н 
ачып, тазаланып алыш оёойго турбайт бизге! Эё эле къп 
кыйынчылыктар турат алдыда! Анткени... Ал адам 
тандаган жана тарбияланган шакирттери оёой менен жан 
беришпейт али! 
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Расулдун оюна боло турган чогулуш келди, къз 
алдыда буттарын бири-бирине учкаштырып отурган 
Мардон Закиров келип, ж\ръг\ безилдеди: 

–Ооба, оёой болбойт, –деп башын ийди. –Иши 
кылып, жамгырдан кутулуп, доолго тутулгандай, дагы 
демогогдор башыбызга чыгып албасын деё! 

-Демогогдор го чыга албайт! деди Белобородов 
кичине кебетесин муштай кылып. -Бирок... аа, айтмакчы, 
к\йъъбалаёыздын иштери эмне болуп жатат? Капыстан 
сурап калды ал. –Проектиси тастыктан ъткънб\? 

-Жок? 
–Эмнеге? 
–Анткени... эмне кеп барбы, Иван Харитонович? 
–Бар, –деди Белобородов, ого бетер кабагын б\ркъп, 

-комитетке кат т\ш\пт\р! -«Чълкур\луш» мыйзамга жооп 
бербеген иши к\йъбалаёдын тактоодон ътпъгън 
проектисинин \ст\ндъ чоё эстеликти куруп жаткан имиш! 
Эё эле чоё материалды ысырапкерчиликке учураткан 
имиш! Бул иште... –Белобородов ж\з\н Расулдун ж\з\нън 
\з\п, терезе тарапка карады. –Бул мыйзамсыз иште сенин 
да \л\ш\ё бар имиш. 

Расулдун ж\ръг\ «шуу» этип, бешенесинен тер 
чыгып кетти. 

–Менин кандай \л\ш\м болушу м\мк\н, Иван 
Харитонович? 

–\л\ш\ё ушул, сен ъз аброюёду ишке салып, к\йъъ 
балаёа жол ачып берген имишсиё. Укчу, проектиси 
тастыктан ътпъстън туруп, иш баштоого жардам берген 
имишсиё! 

Расул кудум буулуп кеткендей, калтырап кеткен 
колдору менен тамагын сылады. 

–Айла канча ушул сездъргъ ишенсеёиз, Иван 
Харитонович? Акыры, Мындан \ч-търт жыл мурун 
биздикинде къргън элеёиз го анын проектисин? 
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–Мен кептерге ишенеминби, жокпу, бул башка 
маселе! –деди Белобородов аз болсо да жумшап. –
Ошенткен менен да проектиси тастыктан етпъстън туруп, 
иш башташка эч кимдин акы жок! «Чълкурулуш» 
башчылары го, басып ж\ргън жерлерин дагы билбей 
ж\ргън оолукма адамдар, алар \ч\н мыйзам-тартип деген 
жок! Бирок к\йъъ балаё... акыры ал мыйзамга каршы иш 
кылып жатканын т\ш\нбъсъ чындап эгер бул ътъ мен 
къргън проекти болсо, неге чозулуп тастыктан ътпъйт? 
Мен айкелчи эмесмин! Бирок... дагы эле тастыкталып 
б\тпъпт\р, бир себеби бардыр балким? 

–Бар! –Расул к\л\п. –Бир гана себеби... мына жарым 
кылым болуптур го, республикабызда абал ушул! Бардык 
ж\ръктън жаралган чыгармалардын тагдыры Кудайым 
таланттан четтеткен халтурщиктердин колунда! Азыр 
кана... бардык чыгармачыл адамдар кар-зар болуп, дагын 
демогогдордун ашыгы алчы болбос бекен десем, ачууёуз 
чыкты! Бирок... мен жакында кудум ушул маселеде бир 
канча облустарды айланып келдим. Талантсыз жаралган 
бул айкел монументалдарга колхоз-совхоздордун 
миллион-миллион акчалары сарпталган! Дагы деле 
сарпталып жатат. Мен бул жън\ндъ ъз пикиримди жогорку 
мекемълерге жазып берген элем, катым ж\р\п-ж\р\п, 
дагы ошол... жалыны жок чыгармалары \ч\н колхоз-
совхоздорду тоноп ж\ргън демогогдордун колуна 
т\ш\пт\р! –Расул кол саатына къз\н бурду. –Дагы бир 
сааттан кийин алар бул катымды талкуулап чыгышат. 
Ойлоймун го, мени, балким мага кошуп к\йъъ баламды да 
талкалашат! Монументал ънър\б\зд\н жеёиштерин тан 
албоочу бир.. арыздануучуга чыгарышат!.. Сиз болсоёуз!.. 
–Расул кандайдыр жаны чыгып, кебин т\гътъ албады. 

Белобородов «хым-м» дегенче мойнун кашып, 
узакка чейин \н катпастан, соё: 

–Ошол катыёдан бир къч\рмъ барбы? –деп сурады. 
–Азыр жанымда жок. Бирок \йдъ бар. 
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–Бар болсо... бир къч\рмъс\н менин атыма жънът! –
Белобородов ушундай деп Расулга тигилип карады. –Сен 
менден капа болдуё чагым? . 

–Жок, эмнеге? 
–Кеп, кеп ушунда, –деди Белобородов капыстан 

кандайдыр жумшаргандан жумшарып. –Мен силерге эски 
куралдаш жоокерлериме зыгырдай дак тийбесе деймин... 
Мына ушул Музаффар... кылыктары жакпаса дагы.. 
жаным ачып, ж\з мертебе айттым ага! Жыланды арбай 
турган бул кожоюндан бир аз нарарак ж\р, адеп анын 
домбурасына ойной бербе, къп оолуга бербей кадамыёды 
ойлоп бас, \ка, деп кеёеш да бергенмин. 

Миё ък\н\ч, дагы деле оолугуп ж\рът! Жок, –Иван 
Харитонович, \н\ бир аз кырылдап. Мындан чыкты сен эч 
нерсени байкабапсын. Балким самолетто алып ж\ргън\нъ 
учуп, иштери бар деп ойлогондурсуё. Илгерки Музаффар 
эмес ал азыр. Мына, беш-алты ай болуптур го, кандайдыр 
бир бейтынчтыкта. Б\т\ндъй «Чълкурулуш» тынч эмес. 
Азырынча ъз\б\зчъ с\йлъшъл\ –биз де да ар кандай 
кабарлар бар. Башчыларын борборго чакырып 
алгандарынан бери бардыгы кеёгиреп калды. 

–Расулдун эсинъ Музаффар т\шт\. «Ооба, 
кандайдыр эё эле къё\лс\з, бейтынч, чыдамы жок эле го» 

–Эми бул жагын ук, Расул! Мындан \ч-търт к\н мурун 
мени бир катын жоктоп келди. Клара Жамаловна деген. 
Биринчи аны кайсы бир министрликтен деп айтышты. 
Министрликтен болсо менде иши болсо керек деп алдыма 
киргиздим. Келди колунда... Ъз\ десеё... кырына чыгып 
кеткен, ъзбекче эмне дейт эле, оо, айч\рък! Жаш 
келишкен, кийимдери да ътъ кымбат! Б\т\н турпаты 
алтын, бриллиант! Кептин кыскасы мындай 
сураштырсам... ким экен дегин? –Иван Харитоновичтин 
алсыз къздър\ капыстан шак жанып Расулга карады. 
Расул «айраёмын», деген мааниде желкесин кысты. 
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Музаффар Фармановдун кудагыйы! –деди 
Белобородов кандайдыр бош жумшак гана жылмайып. –
Чамасы, ъз\ кире албагандан кийин сулуу кудагыйын 
ишке салган окшойт! Эми кептин бул жагын ук. Кудум 
детектив фильмдъринин ъз\ кана!.. Клара Жамаловна 
деген бул адам, кудасынан бир кулач саламдарды алып 
келиптир. Музаффар Фарманов мени абдан сагынган 
имиш, бир кер\п, жатып с\йлъш\\ арзуусунда ж\ргън 
имиш. Айта турган създър\ къп имиш! Айла канча? Аял 
кишини ирээнжитпейли деп колундагы т\й\нд\ алып 
калдык. Эми бул жагын ук,–Иван Харитонович къё\лс\з 
болуп, дагы графинге колун созду, жарым стакан суу ичип, 
бир аз ъз\н басып, алсыз съз\н улады: –Бир сааттардан 
кийин тигил телефон чыёгырап калды. Евдокия трубканы 
алып, бир минутадай угуп турду да, кийин ъё\ куу тартып, 
стулга олтуруп калды. Мен коркуп кетип: эмне болду, эмне 
кылды, деп сурасам, шордуу к\ймълън\п барып, 
текчедеги тигил г\л тукабанын аркасына карады да, 
кичинекей чырайлуу бир кутуча алды. Ачып карасак... 
кутучанын ичинде бриллиант къзд\\ алтын шакек! 

Нурдинов таё калыштуу окуянын мындай болушун 
к\тпъгъндъй, чочулагансып: 

Жок, ээ! –деп жиберди. 
–Баягы катын... Клара Жамаловна, Евдокияга айткан 

имиш, Музаффар бир \з\кт\ ага белек кылып жиберген 
имиш, ал болсо муну айтууну эсинен чыгарып, текчеде 
калтырып кеткен имиш!.. Балээни дагы эсинен 
чыгарбаган! Чамасы, биздин анчалык маани бербеген 
мамилъбизге къё\л\ толбой, ушундай митайымдык жол 
туткан... 

Иван Харитонович жаны чыгып, ж\з\ агарып, толуп, 
карайып кетти. 

–Эмне кылыш керек? Бир топ, милиция чакырып, акт 
т\зд\ръй\н дедим го, бирок андай десем... же бир к\бъ 
бер, же башка! Кечээ Евдокияны \з\кт\н наркын билип 
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кел, деп «Ювелиторгго» жиберсем, ишенесиёби, баасы \ч 
миё беш ж\з эл\\ \ч сому отуз беш тыйын экен!.. 

Расул \ндъбъстън жакасын кармап: 
Капырай, ушундай дагы шакек болот бекен, э? –деп 

жиберди. 
–Болот! Андан кымбаттары дагы болот. Бирок кеп 

анда эмес!.. Маселе мында, эмне кылыш керек муну? 
Иван Харитоновичтин илешилген нурсуз къздър\ 
аарчылган т\ймъдъй жаркырап кетти. –Ойлоп-ойлоп, 
акыры комитеттен бир адам чакырттым. Акт т\зд\р\п 
берип жибердим шакекти. Бирок жибериши жиберип коюп, 
таё атканча къз какпадым. Акыры ал акмак, менин 
батальонумда катардагы жоокер болгон, жакшылыктарым 
бир нече жыл бирге иштешкен бул ъпкъ агайныё билбейт 
го, анын башчысына окшогон паракор эмес Иван 
Харитонович! Жалганчы эмес! -Белобородовдун баятан 
бери кырылдап чыгып жаткан алсыз \н\ капыстан ачылып 
кетип, тар бълмън\ жаёыртып жиберди. Ушул мезгил эшик 
ъз\ гана ачылып, бакырып-чыёырып жаткан эрин кър\п 
коркуп кетти чамасы, колундагы буюм-теримин полго 
таштап, ага карап талпынды: 

Сага эмне болду? Эмне кылды, Ванюша? Иван 
Харитонович акырын колун шилтеп, титиреген \ндъ: 

–Кечээги кепти айтып жатам, азизим, –деди оор дем 
алып. –Музаффар Фармановдун кылган ишин! 

–Евдокия Федоровна ъз\н стулга таштап, уф деди. 
–Ой тобо! Адамдын бътъкънъс\н жардыё го, Ваня? 

Дагын эмне балекет ж\з берген десемчи! Сиз 
жакшысызбы. Расулжан! Бала-чакалар, Манзурахан?.. 

–Рахмат, Евдокия Федоровна... Ъз\ё\з кандайсыз? 
Евдокия Федоровна салабатуу башын чайкап, къз\нъ 

жаш алды. 
–Мына, кър\п турупсуз го, Расулжан... \ч айдан бери 

жатабыз. 
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Расул Евдокия Федоровнаны кайгы тору каптаган 
анын кандайдыр чарчаган ж\з\нъ, кемпирлерге тийишт\\ 
жеёил аракеттерине кичине назар таштап, капыстан Гоби 
чъл\ндъг\ к\зъткън анын бир ъм\р эсинде калган кър\н\ш 
къз алдына келип, ж\ръг\ омкорулду. 

Т\н. Кара бакмалдай тунук, жайнаган жылдыз 
алдында магдырап, чозулуп жаткан чъл. Сап-сап болуп 
кетип жаткан жоокерлер агымы чексиз-чекарасыз дарыяга 
окшойт алардын ж\р\штъг\ ырлары т\нк\ тынчтыкты 
бузуп, кандайдыр билинбеген бир кудурет менен 
жаёырат: 

Священная война! 
Война священная! 
Жолдо уйкусурап, жыгылып калбас \ч\н атайы бул 

ырды ырдап, ътъ караёгы чълд\ зыркыратып титирет\\ч\ 
кадам ырдын сыйкырдуу к\ч\нъ моюн сунуп бирдейинен 
кадам таштап кетип бара жаткан батальон алдында... 
гвардиянын капитаны Белобородов менен аскер врачы 
Белобородова Евдокия Федоровна бара жатышат. Алар 
дагы жоокерлерге шык берип ырдап бара жатышат. 

Комбат чап колу менен атынын тизгинин кармап 
алган, оё колу менен болсо катынынын желкесинен 
кучактап алыптыр. Ар сапар ырдалган ыр кърк\нъ чыгып, 
къпч\л\к хор менен айтышканда алардын \ндър\ 
кандайдыр ъзгъчъ тунуктук жана к\ч кайрат, дем берип 
турат. Белобородовдун добушу кудум мамак\лд\ръктъй 
к\лд\ръсъ. Евдокия Федоровнанын \н\ жоокерлердин 
\н\н коштоп, жоон добуштарга аялдарга таандык бир 
назик майиндик тартуулап, шылдырап аккан булактай 
кър\н\ш жараёдап турду... 

–Муёайым ж\з\нън, чоё–чоё кък къздър\нън кубаныч 
кетпеген бул жаш, келишкен, кушбычым аскер врачка 
бардык жоокерлър ичинен ашык. Анын узун бою ушундай 
келишкен, ъз\ ушундай элпек, жагымдуу ал эмес, аскер 
кийимде да ал эё кымбат баалуу кийимдърди кийген 
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сулуулардан дагы сулуу кър\нч\. Жоокерлер къё\л\ндъ 
комбат менен аскер врач бири-бири \ч\н жаратылгандагы 
д\н\йъдъ эн бактылуу баш кошкон куш болуп кър\н\шч\. 
Бардыгы аларга окшошууну ичтеринен арзуу кылышчу. 

Расулдун ойлорун Белобородовдун: 
–Болуптур, сага уруксат, Расул,–деген \н\ бълд\. -

Чогулушка кечикпе. Ак экендигиёе иманыё барбы акыры? 
Расул желкесин кысты. 
Ак болсоё–катуу тур! Бул биринчи! Экинчи, 

монументтин проектиси тастыктан ътъб\, жокпу, мындан 
катуу назар, мен анын барын кър\ш\м керек. Б\т\п 
калганбы акыры? 

–Б\т\п калган дешет. Мен ъз\м дагы али къргън\м 
жок. 

–Белобородов начар абалында кичине болсо да 
чакан кыймылдап, ъз\н ырастап олтурду: 

Мен ушул жумада ооруканадан чыгамын. Бирге 
барып къръб\з к\йъъ балаёдын ишин! Кантсе да ошол 
чълдъ он жыл ъм\р\м ъткън! Ъл\штън мурда бир кър\п 
калайын, азизим! 

Евдокия Федоровнанын къз\ жык жашка толду. 
–Ваня! Операция эмне болот? 
–Операция кылдырбаймын. Точка. 
–Ваня! 
–Кече клиника башчысын айттым. Амосову дагы, 

башка академиктери дагы керек эмес. Вергул. Эскилер 
айтмакчы–ъл\м ак экен бычак алдында ългъндън къръ, 
тынч гана ългън\м жакшы! Бул айтканым катуу, 
талкуулоонун кереги жок, азизим! Точка! 

Евдокия Федоровна жардам издеп, жалдыраган 
къздър\н Расулга тикти. Бирок Иван Харитонович «съз 
б\тт\» деген мааниде кададай узун, каксъък колун 
кайрылашканы узатты. 

Евдокия Федоровна Расулду дарбазага чейин 
к\зът\п чыкты. Ъз\ врач эмеспи, ал эринин абалы 
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канчалык оор экенин айтып, бир аз къз жашын тъг\п алды. 
Айрыкча, Иван Харитоновичтин ъжърл\г\нън операцияга 
кънбъй катага жол берип жаткандыгына наалыды. 

Расул бир маалдарда б\т\н полк жоокерлеринин 
башын ийдирген бул куш с\рът, муёайым аялдын эки 
б\г\л\п калган бою-башына кичине тигилип, анын къз 
жашы аралаш айткан създър\нъ кулак салып, ъм\рд\н, 
убакыттын аеосуздугу жън\ндъ ойлонуп, ж\ръг\ запкы 
тартты. Ал Евдокия Федоровнанын алсыз желкесинен 
кучактап, кайрат берди: 

–Къп эзиле бербеёиз, бардыгы жакшы болуп кетет, 
съз\мъ ишениёиз. Евдокия Федоровна, Иван Харитонович 
кайраты к\чт\\, акылдуу адам. Бул оору аны жеёе албайт! 

–Расул бул кепти ж\з мертебе кайталап, шордуу 
аялды араё сооротту, анын кичине гана, бирок 
жумушчунун кебетесиндей катуу колдорунан ъъп 
кайырлашты. 

–Кызык: ар кандай оору канага тийишт\\ оор абал 
жана Евдокия Федоровнанын къз жаштарына карабастан, 
бул учурашуу анын къё\л\ндъг\ тынчтык бербеген ойлор, 
ташпиш жана к\мъндър аз болсо да кътър\лгън, къё\л\ 
караёгы \йдъ шам жангандай жарышып, кеткен болчу. 

 
 

ОН ТЪРТ/НЧ/ БАП 
 
Комиссия м\чълър\ чын эле Расул кандайдыр 

жактырбаган муздак мамиледе к\т\п алышты. 
Комиссия търагасы Шерзод Камилов «Т» арибинде 

коюлган жалтырак столдун тър\нън жай алган, багелектен 
келген Мардон Закиров негедир андан дагы бийикте -
терезе алдындагы орнаментт\\ бийик стулда буттарын 
бири -бирине учкаштырып олтурат, бир къз\ гылый узун 
бойлуу Халим ширин, гылыйлыгын сезгендей, Шерзаттын 
оё жагындагы кайыш креслону ээлеген, Акмал болсо бул 
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комиссияга м\чъ болгонунан кыжаалат чеккендей бурчка 
тыгылып алган эле. 

Кызык бир шакирти бър\лърдън корккон коендой 
бурчка тыгылып алыптыр, экинчиси болсо, жаш болсо 
дагы търдъ авторитетин салып чогулушту башкарып 
олтурат. Акыбети эмне болот экен бул талкуунун. 

Шерзод Камилов устатына адеп сыпалык менен 
салам берип, чап жагынан жай кърсътт\. 

–Келиёиз, агай, мархамат!–деди ал ътъ эле муёайым 
ун\ндъ. Сол бешенесине т\шкън кежеке окшогон 
чачтарын сылап, жътълд\:–Биз... монументал 
тармагыбыздын б\г\нк\ абалы жана ъс\ш\ туурасында 
жогорку жактагы мекемелердин жетекчилерине жазылган 
катыёыз менен таанышып чыктык, агай... Кош, кепти 
эмнеден баштасак, жолдоштор? 

Мардон Закиров алдындагы олтурган стулду 
кычыратып, бир козголуп койду. 

–Эгер уруксат берсеёиздер, урматтуу агайыбызга 
бир суроом бар. 

–Мархамат, –деди Камилов. 
–Айтыёызчы, агай бирок чындыгын айтыёыз, сиздин 

къз карашыёызча, адамдарыбыз арасында бир жигерд\\ 
изденгич адамыбыз барбы?–Анын жоон д\р\лдъгън \н\, 
адаттагысынан бълъг\ръък кандайдыр баео ички ызаадан 
жаёырып, Расул жанатан бери ойлоп турган кебинин 
башын жоготуп койду. 

–Эмнеге болбос экен, бар! 
–Жок, мени тантык шакирттериёиз, аныгыраагы 

с\й\кт\\ к\йъъ балаёыз Бекзад Нусратовдон башка 
демекчимин, андан башка колго илинген таланттуу 
айкелчи барбы?–деди Мардон Закиров. Бул жолу анын 
добушу муёдуу бир к\\дъй угулуп, ордодой кананы 
зырылдатып жиберди. 

Чыгармачылыкта канчалык катуу кол болбосун, 
турмушта къё\л\ бош адам–Расул Нурдинов съз с\йлъп, 
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дайым эле сындап с\йлъгън бул «чыгармачыл» инсан 
мынчалык азапта экенин кърбъгън\ \ч\нб\, баягыдан дагы 
дабдырап, ъз\н жоготуп койду. 

–Мына, чоё окумуштуубуз Халим Салимович к\бъ, –
деди Мардон Закиров, дагы ошо арманы, ички ызасы 
менен–жакында ъздър\ туулуп ъскън «Жеёиш» совхозунун 
эмгекчилери сиздин бороон катыёыздан «Жеёиш 
майрамы» деген эстелигимди атайын чогулуш ъткър\п 
коргошту! Мажулисте сиздин мага жазган бир жактуу 
създър\ё\з катуу караланды. Же съз\м туура эмеспи, 
Халим Салимович? 

Халим Салимович кададай узун колдорун кък\ръг\нъ 
коюп, урмат менен баш ийди: 

–Эмнеге туура эмес болот экен? Чыгармаёыз 
боюнча кубаныч, с\й\н\ч менен с\йлъш\шт\! 

Мардон Закиров тык этип ордунан турду. 
–Эгер сиз!–деди ал, \н\ улам ачуулуу жаёырып, –

Эгер сиз маселеге бир гана ъз к\йъъ балаёыз, дагы 
ъз\ё\зд\н \й б\лъё\зд\н кызыкчылыгынын нугунда 
къё\лгъ албай, балким б\т\н монументал ънър\б\зд\н 
эртеёки келечеги жън\ндъ караганыёызда, башка 
жетекчилерге мындай... терс доомат създърд\ жазып 
ж\рбъйт болчусуз?.. 

Бурчекте кандайдыр ъз\нчъ тыбырчылап олтурган 
Акмал куштай талпынып: 

–Кимге керек мындай кептин?–деп жооп кылды. 
–Агай к\йъъ баласын тилге дагы албаган го ъз 

катында! 
–Мен ар бир съз\мъ жооп беремин!-деди 

«Мамак\лд\рък» бешенеси бир керч туфлиси менен дик-
дик тээп, –Эгер сиз акыйкатты къздъгън алым болсоёуз. 
Бардыгын каралап, ж\здъгън шаарларда жана 
кыштактарда монументал ънър\б\зд\н ъс\ш\ \ч\н жан 
к\йд\р\п эмгек кылып жаткан бардык ънърл\\ 
усталарыбыздын эмгектерин жокко чыгарып, бир гана... 
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–«Дагы эски мончо, эски дагыра!» 
Расул акырында ойлордун келишинен кутулуп, 

Закировго бурулду: 
–Биринчиден, бардыгын эмес, сен жана сага 

окшогон табият тарабынан ата кылбаган кишилердин 
чыгармаларын сындадым. 

Сизге калса, жалгыз гана с\й\\кт\\ к\йъъ балаёыз 
жанакы аныё къё\л чъгъргън рухунда жаратылган 
сентименталдык чыгармаларынан башка чыгарма жок! -
Закиров башын эркин кътър\п, Расул Нурдиновдун 
оропарасында токтоду. –Карап кър\ё\з, биз Улуу Ата 
Мекендик согуш жылдарында бир гана кыйынчылык 
къргън эмеспиз! Бир гана ъл\п, къз жаш тъг\п олтурган 
эмеспиз! Биз канчалаган адамдардан айрылбадык, баары 
бир улуужеёишке жеткенбиз! Адабият жана маданият, 
жумалыгынан, монументал тармак, биринчи кезекте, ах-
вахты, кайгы-асрети эмес, мына ушул чын туйгуну, Жеёиш 
туйгусун чагылдырыш лазым! Туурабы, Халимжан 
Салимович? 

–Ж\з пайыз кошуламын съз\ё\згъ! -Халим Салимов 
башын камдуу кыймылдатып, Шерзад Камиловго карады: 
Кечиресиз, Шерзаджан. Бирок менде ушундай таасир 
берип жатат, кесиптешибиз ойлору бышпаган чийки 
эсепкер досубуз урматту Расул Нурдинов, ък\н\чт\\, 
бушайман болсунчу, жаман бир дартка, бардык калкыбыз 
жан дилинен жогору баа берген монументал ънър\б\зд\ 
кемсинтиш дардине алып барып жатат. Тескерисинче, 
монументал чыгарманы пропаганда кылыш ордуна, 
ълкъб\зд\ бул тармак боюнча кылынып жаткан иштерди 
мынчалык кемсинтпес эле! 

–«Эмне болуп жатат ъз\? Кат шылтоо, чындап эле 
мени бытбыт-тыйпыл кылышмакчыбы булар? Ъз 
шакиртим канча эмгегим сиёген шакиртимдин търагалык 
алдында ээ». 
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Расул, чыдаш кыйын болгон бул курук дооматтуу 
акараттардан б\т ар намысы мурдунун учуна келип турса 
дагы ъз\ё араё басып, эки «досуна» сындуу къздъ 
тигилди. Ал бул таз, сол къз\ гылый адамга эч бир т\ш\нъ 
албады. Халим Салимовду чыгармачыл къчъгъ адашып 
барып калган ушундай дит-парасаты жок бир алым деп 
болбос, ал айрымдарда т\пъ-т\з\к къё\л боло турган 
макалаларды да жазчу, съз\ да жандуу болчу. Бирок 
алсыз жазмакерлердин алсыз чыгармаларына баа 
беришке келгенде гылый къз\н лок кадап, нукул Мардон 
Закировго окшогон чала сабат окшогондорго жем таштап, 
т\пъ-т\з\к чыгармачыл? инсандарга болсо таш атканы 
аткан! 

Бурчектен дагы Акмал Рустамовдун толкунданган, 
титиреген \н\ жаёырды: 

–Барып турган демогогия бул! Агайдын катында 
монументал ънъргъ каршы бир ооз съз жок! Анда бир гана 
халтурщиктерге ок атылган, болгону! –Демек, журтубузда 
бирден-бир жалгыз къзгъ басарыбыз бар!–деди ич 
к\йд\л\г\ жана къръалбастыгын жашыра албай Мардон 
Закиров, –Ал дагы болсо... агайдын к\йъъ баласы! Эгер ал 
киши биздин позицияда тургандачы... 

Мардон Закиров съз\н б\т\ръ албады. Анын акыркы 
съз\ Расул Нурдиновко ачуу съз\ камчыдай тийип, ал 
дагы ордунан туруп кетти. 

–Кайсы позицияны айтып жатасыз? 
–Биздин чыгармачылыктын позициясын!.. 
Мардон Закировко к\р\лдъгън \н\н, азыркы турушун 

к\зът\п жатып, Расулдун коз алдына капыстан мындан 
жыйырма жыл мурун болгон абал келди: адамга толо 
театр, Расулду пеш кылып с\йлъп жаткан жаш жубандын 
с\йлъп жаткан създър\, анан бешенесинен ъъп, жанынан 
жай берген ошондогу биринчи!...Андан соё жаш жувандан 
кийин трибунага чыгып, б\т\н театрды титиръъгъ салган 
мына ушул Мардон Закиров! 
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«Мамак\лд\рък» деп даёкы чыккан бул сылан короз 
ошондо дагы Расулга азыр коюп жаткан айыптарды 
айткан болчу. Аны «турмушту бузуп кърсет\ште душман» 
катары кърсът\п каралган болчу? Болуптур, ошондо 
ъм\р\ндъ бир бычакка сап боло турган чыгарма 
жаратпаган, бирок бардык орден -медалдарды алып 
б\ткън бул т\р\ суук биринчиге съйън\п иш кылчу: анын 
пейлиндеги «назик» жактарды пайдаланып, чыныгы 
чыгармачылыкта иштегендердин жолуна бъгът болчу. 
Бирок азырчы? Эми кимге ишенип, таянып аттан т\шсъ да 
\зъёг\дън т\шпъд\. К\йъъ баласы Бекзаддын кыл ътпъс 
досу болуп эсептелген Шерзад Камиловчу? Бул гырт 
аралашкан, туура эмес създъргъ ал кантип чыдап 
олтурат? Акыры эмнеси болгондо дагы ал чыгармачыл 
адам го? Расул ызаа аралаш \м\т менен къз\н\н алды 
менен шакиртине карады Шерзад Камилов башын ийген 
бойдон эмненидир сызып мыёк этпей олтурат. 

«Тооба! Эмнеге адам мынчалык тез ъзгърсъ? «Ушул 
тапта Акмал анын пикирин билип алгандай: 

–Шерзад Камилович! –деп \н\н каттуу чыгарып. -
Мен бул създъргъ айраё болуп калдым. Бекзад Нусратов 
акыркы чыгармасы. Каеринде кайгы, азап чеккен жери бар 
чыгармада? 

–Къргън, бирок кърбъгънс\п жатат \кабиз! Бекзад 
жакын досу да, принцип буякта калып, дос-ашна-
агайнылык жолго ът\п алган \кабиз!-дорулдады Мардон 
Закиров. Бирок Акмал дагы бош келбеди: 

–Мен жаштык кылган болсом, сиз кексейип, 
акылыёыз суюлуп калыптыр! –деди жаны чыгып. 

–Сен балакай... агайыёа окшоп акарат кылба!-деп 
догурду Халим ширин. 

–Акарат эмес, акыйкат! Эгер сиздер чыныгы 
с\ръткър, чын окумуштуу болгонуёарга, чыгармачылыктын 
сахнасында б\г\нк\ чыгармачылыктагы ъзгър\штър, 
изден\\лър, жаратылып жаткан чыныгы чыгармалардан 
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кабардар болгонуёуздарда... Бекзад Нусратов жараткан 
ушундай чыгармага ылай чапташ пайитинда болбойт 
элеёиздер! Же туура эмеспи, Шерзад Камилович! 

Расул жалт этип, шакиртине карады. Ал караганда 
Шерзад Камилов дагы башын кътър\п, къздър\ Расул 
Нурдиновдун къздър\нъ т\ш\п, дароо къз\н алып качты. 

–Чындык акырында аян болот го дешет,–деди ал,–
с\йлъй бериёиздер, с\йлъй бериёиздер, мен угуп жатам... 

Расул эмне \ч\нд\р бир ыёгайсызданып, къз 
карашын башка жакка буруп китептерден къп окуган, бир 
накыл кеп жадыёа т\шт\. 

«Бардык ънър\ жок адамдар тез биригишет, себеби 
бир гана буланы къздъшът, ал эми чыныгы ънърл\\лър 
болсо эч качан бириге алышпайт, анткени ар бири 
ънърл\\ ъз\нчъ бир аалам!». 

Айтылган нускада кеп бар. Бирок... чоё ънърл\\ 
болбостон туруп чоё чыгарма жаратуу м\мк\н эмес, деген 
съз бар го! Чоё таланттар болсо, эч качан адилетсиздикке 
жан баспаган. Апар чынында биръън\ жаман кърсъ дагы 
ъздър\ндъг\ бул туйгуну жеёип акыйкат тарабында 
болушпады беле! Эмнеге търдъ муёайым к\л\мс\ръп 
олтурган, бул куш бычым, сыпаа жигит Расулдун колунда 
беш жыл таалим алган, Бекзад менен беш жыл бир 
мейизди бъл\п жеп, бири-бирин колдоп кубаттап, 
жетишкен ийгиликтеринен балдарча чын ж\ръг\нън 
кубанып ж\ргън Шерзад Камилов болсо?... Акыры 
Шерзад, эмнеси болгондо дагы, чыгармачыл инсан эми 
болсо бул къръ албас туйгуга-кър тириликтин туйгусунун 
туткунуна т\ш\п калса? Эмне \ч\н досунун чыгармасы, 
кимдер канчалык каршылык кърсътпъс\н, баары бир,–бир 
к\н ъз баасын алууга, ушул азыр кимдир биръъ ага 
каршылык кылган болсо, а эртъё бардыгынын ж\з\ жер 
карап калаарына акылы жетпесе? 

Расул жумшак ойлордун намысына чъм\л\п, 
създърд\ алып качуу дагы деле улантылып жатканын 



 
 

257 

унуткан экен, кимдир биръъ «жок!» деп ишаарат бергенде 
эсине келип жалт этип эски шакиртине ж\з\н бурду. 

–Кепти созбойлук,..–ал «Шерзаджан» демекчи элъ, 
бирок «жан» деп айтышка тили барбады.–Създ\ 
созбойлук, жолдош Камилов,–деди.–Сиз боло турган 
пикириёизди айтыёыз, комиссиянын дагы менин дагы 
убакытым бекерге кетпесин!.. 

Шерзад Камилов кудум бир кылмыштуу ишти 
жасаган адамдай, биринчи «дуу» кызарды, кийин бир аз 
ъё\ ъч\п, шакирт эмес, жетекчиге тийишт\\ бир салбат 
менен акырын ордунан туруп шашылбай жътъл\п койду. 

–Агай,–деди ал адаттагы, эч качан ъзгърбъй турган 
мулайым, айрым учурда басып с\йлъгън \ндъ. –Агай, сиз 
жакшы билесиз мен сизди ар дайым урмат кылып 
келгенмин. «Б\тт\. Иш талкаланды!».  

Расул Нурдинов билет «Мен сизди урмат кыламын» 
деп баштаган съз эч качан жакшылык менен 
б\тпъгънд\г\н тажрыйбасында эё къп сыноодон ъткъргън 
болчу. Шерзад Камиловдун \н\ кудум акырын аккан 
дарыядай акырын, шарпасыз агып жатты: 

–Биз бардыгыбыз, ушул тапта, ушул талкууда 
катышып олтурган чыгармачыл адамдардын къпч\л\г\ 
сизден таалим алганбыз, чыныгы илим \йрънгънб\з. Сиз 
азыр дагы маданиятыбыздын келечеги \ч\н чоё иштерди 
аткарып жаткан адамсыз. Албетте, сиздин бул тармакта, 
съз болуп жаткан, монументал ънър\б\згъ ъз\ё\зд\н къз 
карашыёыз, бааёыз бар. Бул жакшы. К\мънс\з, биз муну 
кадырлайбыз... 

Акмал отурган жайында тынчы кетип, катуу жътълд\. 
Шерзад ага акырын жаман къз\ндъ карап, кайра ъз\н 
басып, дагы ошол акырын муёайым \н\ндъ улады: 

–Жыйынтыктап айтканда, биз сизди абдан 
кадырлайбыз... Бирок агай съз\мъ ишениёиз... 

«Башталды!»-деп Расул ж\ръг\н кысып келген 
оорудан капыстан «уф» деп жиберди. 
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Съз\мъ ишениёиз, агай: бул жолдоштордун, 
мындайча айтканда комиссиянын м\чълър\ болгон... 
таланттуу айкелчи Мардон Закиров менен урматтуу 
Халим Салимовичтердин създър\ндъ да жан бар... Сиз 
менден жакшы билесиз, чыгармачылыкка субьективизм эч 
качан жакшылыкка алып барбаган алып барбайт дагы... 
Демекчиминки, бул досторбузу, же комиссия м\чълър\, 
бир жагынан ак, агай! Сиз айрым жерлерде монументал 
тармакта кылынып жаткан иштерди к\нъъкър 
шакирттериёизди бир угуп коюёуз, бирок аябай эле жерге 
уруп жибергенсиз! 

Расулдун ж\ръг\ ъз\нъ батпай: 
–Мисалдарды келтирип айтыёыз! –деди ачууланып. 

Бардыгын ъз катымда ондогон мисалдар менен 
келтиргенмин. Чыгармага эч тиешеси жок «чыгармалар» 
жаратып: шордуу колхоз-совхоздордун ж\з миёдеп 
акчаларын оморуп кеткен жалганчы айкелчилердин 
иштерин мисал менен келтиргенмин! 

«Мамак\лд\ръкт\н» \н\ жактырбагандай к\лд\ръп, 
эшик тарапка жетип калган болчу, Шерзад Камилов ошол 
саамда, ошол салбатында аны токтотту. 

–Сиз дагы кызышпаёыз, Мардон Закирович!–
Албетте, агайдын катындагы келтирилген айрым 
маселелерге тереё маани берип карасак, 
кемчилдиктерибиз жок эмес, бар. Бирок... –Шерзад 
Камиловдун басык, муёайым \н\ заматта ъзгър\п, 
ък\мд\\ чыкты: –Бирок, биз монументал санат 
тармагындагы жетишкендиктерибизди жокко чыгарууга эч 
качан, эч кимге жол бербейбиз! Жыйынтыктап айтканда, 
биз бул мисалда урматтуу агайыбыздын пикирине кошула 
албайбыз! 

Комиссиянын чечими ушул! Ушундайбы жолдоштор! 
–Ушундай! -мыйыгынан к\лд\ Закиров. 
–Ушундай, ушундай! -деди Салимович жайрап 

жыргап. Акмал эки колун теё кътърд\: 
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Мархамат кылып, мени пикирге кошпойсуз! -
Ыктыярыёыз! –деди Шерзад Камиловдун т\р\ бузулуп. –
Эми досум Бекзаджанга келсек... Баардыгыёар 
билесиёер, мен аны ушунчалык кадырлаймын. 

«Дагы башынан башталды!» 
–Бирок азыр жараткан «Арманы». 
–Качан эле жаратып болгон!–каттуу бакырды 

Мардон Закиров, биз бул жерге бекер эле талкуулашып 
олтурабыз, акелериё ал жакта небак эле ишти б\т\р\п 
коюшкан! 

–Бул жолу Шерзад Камилов ага кабагын б\ркъп 
карады. 

–Бул биздин катабыз эмес, «Чълкурулуш» 
жетекчилеринин катасы! Бирок, азыр кеп анда эмес, 
барыёыз бул чыгарма –мен ошон \ч\н айтып жатамын, 
биз али кабыл кылып албадык, обьективд\\, анык баасын 
бербедик! Барыёыз, бул чыгарма агайыбыз айткандай, 
талантуу колдон жаралсын... 

Расул азыр ага айткан билдир\\лър\ бейпайда 
экендигине акылы жетсе дагы, ж\ръг\нъ келип турган 
жалындуу отту басып коюга курбу жетпей: 

 Жок, сиз мени коюп туруёуз! –деди калтырак басып. 
–Сиз ъз пикириёизди ачык айтыёыз: чыныгы чыгармабы 
же жокпу? 

–Чыгарма катарында... таланттуу! Бирок !... 
–Кана! Мен мына ушул кепти ъз оозуёуздан укмакчы 

элем. Башкасынын ... 
–Бирок, –деди Шерзад Камилов дагы \н\н бийик 

кътър\п, -турмушту накта чагылдырыш, эмнеси болгон да 
каармандардын турпатына чыныгы къё\лдън жакындаша 
турган болсок, жолдоштор айткан пикирге кошулбай коюга 
айла жок! Ък\н\чт\\ бушаймандар болсо дагы 
чыгармачыл ънърпоз жараткан бул чыгармада 
сентиментализм руху оптимисттик рухтан бийигирээк... 

Мардон Закиров баягыдан да жайнап: 
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–Кайыл!-деп жиберди. 
–Принципиал съз болду! –деди Халим 

Салимович.Акмал с\йлъъгъ аракеттенип колун кътърд\, 
Расул ага «Кой балам, бейпайда!»–деген мааниде ишара 
кылып шарт ордунан турду. 

–Съз\мд\ акырына чейин угуёуз, агай,–деди Шерзад 
Камилов, жарымы сын, жарымы ът\н\ч катарында. 

–Рахмат, максатыёыз мага маалым! 
Кызык: Расул Нурдиновдун ж\ръг\н кыйноого салган 

азап, толкундануу капыстан таркап кетти, създър\ акырын, 
зилдей оор чыккандыгына ъз\ дагы таё калды: 

–Мен бир гана нерсеге айраёмын: мындай ж\з\ жок, 
туура эмес създърд\ курук съз менен наамын чыгарган 
мына бул эки «улуу адамдардан» уксам ажептелбейт 
болчумун. Себеби, булар эзелтен курук съз, бийик \н 
менен к\н кър\п ж\ргън шордуу адамдар. Бирок, сиз... 
сиздей чыныгы чыгармачыл адам катымда келтирилген 
чыныгы създър\мд\ бир четке жыйыштырып коюп, бир 
гана, Бекзад Нусуратовдун жакшы маанидеги таланттуу 
чыгармасын сындашка аракет кылганыёыз \ч\н... бир к\н 
бушайман болосуз! Жолдош Камилов! Акыйкат ийилет, 
бирок сынбайт! Келечек жана тарых сиздин бул 
аракеттериёизди кечирбейт! Себеби, чыныгы чыгарма 
бизде эч качан кор болбогон, болбойт дагы! Анткени ар 
бир чыныгы чыгарма, късъм\б\зд\н тили менен айтканда–
эл м\лк\!–Расул Нурдиновдун къз\нъ эч нерсе кър\нбъй, 
эшикке карап басты. Ал канадан чыгып, ъз\ дагы 
билбеген, каалабаган абалда, эшикти ушундай катуу 
жаап, б\т\н имарат кыймылга келип, кандайдыр г\лд\ръп 
кетти. Босогодо олтурган генаралга окшогон тик мурут 
кары адам ордунан «тик» этип туруп кетти, кебетесинен, 
ал ичкериден: «Карма бул безерини!» –деген буйрук 
к\т\п, ошол жакка кулак салды, бирок ал жерден эч 
кандай буйрук берилбеди. 
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Къчъгъ чыккан Расул кай жакка ж\р\ш\н билбей, бир 
тыным музей алдында туруп калды. Ал кай жергедир 
барып, кимгедир барып, кимгедир учурашыш керек эле... 
Ооба, эсине т\шт\, шаардык саламаттыкты сактоо 
бъл\м\нъ барып, Айсулууну бир ооруканага жайлаштыруу 
\ч\н с\йлъш\ш керек болчу. 

Расул ушуну ойлонуп, ъз\нън капа болуп кетти: 
Чындыгында, андан жардам к\т\п жаткан Айсулуу менен 
Шорахимдин дарты, алардын абалы алдында ъз\н\н 
азыркы ташпиштери –сары чакага арзыбаган бир нерсе 
эмеспи? 

Расул ушуну ойлоп, трамвай бъкъти тарапка 
шашылды. 

 
 

ОН БЕШИНЧИ БАП 
 
Айсулуу т\ш кърд\. Т\ш\ндъ чабалекей болуп калган 

имиш. Бир \йд\н айванына уя куруп, балапан чыгарган 
имиш. 

«Я, кудуретиёден, –деп жакасын кармады. –К\н\ 
кечээ адам элек, Алгыр дагы, балдарым дагы –
бардыгыбыз адам болчубуз, бир заматта кандай кылып 
чабалекей болуп калды?–дейт имиш таё калып. Бирок 
Теёирдин кудуретине шек келтирип болбос экен –
чабалекейге айлангандары чын имиш. Балапандары учуп 
калган. Алгыр чабалекей тамак издеп кеткен имиш. Уя 
четине конуп алган Айсулуу болсо уядан чыгып: Учуп 
кетиш азиминде талпынган бири–биринен чырайлуу шок 
балапандарына карап тойбойт имиш... Капыстан шыптын 
арасынан жърмълъп келе жаткан кара чар жыланга къз\ 
т\шт\. Кара жылан, кылычтай курч, ничке, кып-кызыл 
тилин чыгарып, мончоктой саргыч къздър\н уваймалуу 
ойнотуп, уламдан-улам жакындап келет имиш! 
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Айсулуу чабалекей жантаслимде азап чегип, 
чырылдап–чырылдап уясынын алдында чыркырап 
айланат имиш, кийин ъз\н ичкериге урат имиш. Ичкериде 
болсо \й ээси, чачтары-сакалы аппак чал китеп окуп 
олтурган имиш. Ушул учурда чабалекейге айланган Алгыр 
да келип калат имиш, ал дагы шыптагы кара жыланды 
кър\п, ъз\н ичкериге урат имиш. Дароо эле аксакал 
абышка бир жамандыкты сезип, анын башы ъз\нчъ 
айланат имиш, ошондо абышка: 

–Кызык, бул жаныбарлар эмне \ч\н мындай 
чырылдашып калышты, –деп айванга чыгат имиш. Шыпта 
уя тарапка сойлоп бара жаткан кара жыланды кър\п, ал 
дагы азапка т\шът имиш. Анан бъкчъйгънчъ короосуна 
чыгып, узун каданы кътър\п келет имиш да, уяга жетип 
калган жыланды када менен т\рт\п жерге т\ш\рът имиш, 
ът\г\ менен тепсеп башын майдалап–майдалап таштайт 
имиш... 

Айсулуу чабалекей менен Алгыр чабалекей 
абышканын башын да ъз ара чыр айланып, чур–чур 
кылып, ъз тилдеринде ыраазычылык билдиришишет 
имиш, уяларына конуп, эрди-катын кеёеш кылышат имиш. 

–Бул \й берекел\\ \й, ээри биз куштарга мээрбан, 
жакшы адам,-дейт имиш Алгыр. –Бирок кара жыландын да 
авлад тукумдары бар. Жыландар эё эле кун алуучулар. 
Эгер биз бул жерде кала турган болсок, алар албетте 
кълишет, ошондо бизди ъз канатына алып, башыбызды 
сылаган бул куттуу \йд\н да тынчы бузулат. Ушул 
себептен бул жерден тезирээк учуп кетейлик. 
Балапандарыбыз уча алабы, Айсулуу? 

–Уча алышат. Уруксат берсек, азыр эле учуп 
кетишет. Бир гана азыраак жардам керек, болгону, –дейт 
имиш Айсулуу. 

Бул кепти угушуп, балапандар дагы: 
–Уча алабыз, уча алабыз!–деп чырылдашат имиш. 

Уруксат берсеёиздер болду–ъз к\н\б\зд\ ъз\б\з къръб\з! 
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–Учкула болбосом!–дейт имиш Алгыр. Биз ата-
энеёерден ыраазы болгула, ъз к\н\ёърд\ ъз\ёър кърг\лъ! 
Мен силердин койнуёарды пучук жаёгак менен 
толтурмакчы эмесмин. Жолуёар оёой болбойт. Бул жолдо 
жакшылар учурайт, жамандар дагы. Жакшыларга 
жакшылык кылгыла, жамандарга болсо... Ким болсо дагы 
жакшылыкка жамандык кылса жамандык менен кайтат. 
Ылайым аман болгула, Кудайым ъз\ колдосун! Айсулуу 
менен мен болсом... силерди учурганга чейин, колубуздан 
келгенди аябадык. Кылган кызматтарыбыз \ч\н бирден–
бир каалообуз дилиёерди ооруткан болсок, кечиргиле, 
ыраазы болгула бизден! 

Балапандар: «Ыраазыбыз, ыраазыбыз!» –дешип 
бир-бирден учуп кетишет имиш. Ошондо Алгыр аркасынан 
камдуу тигилип калат имиш, дагы жанында ыйлап 
олтурган Айсулуу чабалекейге карайт имиш. 

–Ыйлаба, азизим, ыйлаганча алардын бактысын 
тиле! дейт имиш. Эми бул \й-б\лъгъ жакшылык тилеп, биз 
дагы \йдън чыгып кетейлик, анткени биздин айыбыздан 
жыландар каарына калбасын бул \й-б\лъ! 

Алар къп жылдар уя куруп, балапан ачкан бул \й-
б\лъгъ бакыт жана оомат каалашат имиш да бирдейинен 
асманга канат к\\лъшът имиш. Ошондо... таё калыштуу: 
экъъ теё чабалекейден бир жуп ак кууга айланышып, 
айланышы менен булуттардын \ст\нъ учуп, къгъргън 
асман алдында жанаша турушуп учуп бара жатышат 
имиш!.. 

Ошондо Айсулуу дагы айраё болот имиш. «Азыр 
гана чабалекей элек, эми эмнеге ак куу болуп калдык, 
кудуретт\\ эгем?» –деп къкке тигиле карайт имиш. Бирок 
ак кууга айланып къккъ сейил курушка жеткенине кубанып, 
бул ойлорун унутат имиш. Шу-шу, эки ажырагыс ак куу, 
ъздър\н ътъ эле жеёил, ъзгъчъ салбаттуу сезип, канча-
канча шаарларды, кыштактарды, тоолорду жана 
дарыялардын \ст\нън учуп ът\шът имиш. Бир убакта 
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ылдыйда тегереги бийик ак теректер менен оролгон кооз 
бир кол къздър\нъ кър\нът имиш: 

Ошондо Алгыр: 
–Кел, Айсулуу, ушул кългъ конолук. Эгер бул 

жердеги адамдар жакшы болушса, биз парандаларга зыян 
кылбаса, ушул жерге мекен куралык. Ажеп эмес, Кълдъ 
суу жыланы башка макулуктар къп болсо, –деп сунуш 
кылат имиш. 

–Мейли, сиз эмне десеёиз ошол,–дейт имиш 
Айсулуу ак куу. Алар эё чекедеги эё бийик ак терекке 
конуп дем алышат имиш да, эрди–катын къл жээгинде 
мекен куруунун эрежесин т\з\шът имиш. Бирок ушул 
мезгилде тъмъндъ эки киши кър\нът имиш, биръъс\–
куралсыз, биръъс\н\н желкесинде мылтыгы бар имиш. 
Алар терек жанынан ът\п жатышканда куралсыз адам 
капыстан ак кууларды кър\п калат имиш да токтоп: 

–Тигине кара, ак куулар келиптир, кыштагыбызга! 
Жакшылыктын жышааны бул! -дейт имиш кубанып.–Жаз 
жакшы келет, асыл мол болот. 

–Кана-кана?–дейт имиш мылтыкчан киши анан 
апыл-тапыл желкесиндеги мылтыкты алат имиш. 

Ошондо Айсулуу жалт этип тъмън караса–мылтыктуу 
адам Музаффар, мылтыксызы ъздър\н\н коёшусу 
Расулжан аке имиш! 

–Мылтыгыёды кой тентек!–дейт имиш Расулжан аке, 
бирок Музаффар Фарманов анын съз\нъ кирбей шашып-
бушуп мылтыгын шарактатат имиш. 

Муну уккан Алгыр дагы канааттарын патур-путур 
кылып: 

–Кеттик, Айсулуу, бул жер бизге туура келбеди, -
Фарманов бар жайда бизге тынчтык жок!–деп асманга 
учат имиш. Анын артынан Айсулуу дагы апыл–тапыл 
канат жазат имиш. Бирок ушул учурда «пак» эткен добуш 
угулат дагы, кък\ръг\ чыдап болбос бир ооруну сезип, 
ылдыйды къздъй таштай болуп кулай баштайт имиш. 
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Алгыр дагы азап чеккен бойдон ъз\н анын алдына 
уруп, Айсулууну кармап калууга урунат имиш. Айсулуу 
дагы б\т\н к\ч\ менен канат кагып, кулап т\шпъс \ч\н 
аракет кылат имиш, бирок кък\ръг\ндъг\ ооруга чыдай 
албай, абалы оорлошуп, барган сайын тъмъндъп барат 
экен: 

Ыраазы болуёуз, лачыным!–деп зар-зар ыйлайт 
имиш. Мен сизден ыраазымын! Сиз дагы менден ыраазы 
болуёуз! 

Алгыр жердеги Музаффар Фармонов мылтыгын эми 
ага октоп жаткан болсо дагы терек жанында чарк уруп: 

–Эй, наамард пенде ат! –деп чыркырайт имиш. -
Айсулууну аттыёбы, мени да ат! Айсулуу себъп ышкы 
отунда куурулган элеё, мына эми ниетиёе жеттиё, 
наамард!.. 

Жерге кулап т\шкън Айсулуу Алгырдын бул 
наалыган ачуусун угуп «Жок, лачыным, андай дебеёиз! 
Мен сизден миё мертебе ыраазымын. Сиз дагы ыраазы 
болуёуз, бул наамарддан качыёыз. Сиз али бактылуу 
болосуз, мен болбосом, башка бир Айсулууну табарсыз. 
Жападан жалгыз тилегим, мени унутпаёыз!» –деп 
бакыргысы келет имиш. Бирок, кък\ръг\ндъг\ оору 
тамагын бууп койгон имиш, ичиндеги дарты арманы 
айтылбай оозунда келет имиш... 

Айсулуу кудум т\ш\ндъ къргън кара жылан койнуна 
кирип жаткандай туюлуп, уйку соо ойгонуп кетти. Анын 
ж\ръг\ к\рс\лдъп урат, б\т\ндъй денесин муздак тер 
баскан болчу. 

Ал алсыз колдорун тъшъкъ тиреп, ордунан турмакчы 
болду, бирок тура албады, жастыктан араё кътър\лгън 
оор башын «шылк» этип, кайра жайына т\шт\. 

Таё атууга жакындашып калган, жакын биръълърд\н 
короздорунун кыйкырганы угулат, кичирейип калган 
алмадай болгон ай шооласында бълмъ жап-жарык, аалам 
тереё уйкуга чъм\лгън, бир гана эки жагында уктап жаткан 
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эки с\й\кт\\ небересинин бейкапар пыш-ш, болбосо, 
айлана тынч. 

Я, тооба! Эмне деген т\ш бул? Балапандардын 
уясына сойлоп келе жаткан кара жылан! Асманга ок атып, 
анын кък\ръг\н тешкен Музаффар Фарманов! Ак куу 
мисалындагы Алгырдын ж\ръг\н чок кылуучу ачуу 
бакырыгы! 

Т\ндъс\ казып къргън т\ш турмушта болбойт 
дешч\\. Бул кърг\л\ктър жетпегендей, дагы не м\шк\л 
иштер бар алардын башында? Жок-жок, маркум чоё энеси 
айтчуу эле: «Т\шт\ эч бир жамандыкка жоорубагыла 
балам, адамдын т\ш\нъ ар нерсе кире берет, т\ш\ёъ 
эмне кирсе дагы жакшылыкка жооруй бер, жакшыга 
жоорусаё жакшылык келет, жаманга жоорусаё 
жамандык!..» 

Жок, жамандыка жоруй турган т\ш эмес бул! 
Уяларына сойлоп келе жаткан кара жылан болсо, аны 
тигил мээримд\\ абышка када менен т\рт\п т\ш\р\п, 
башын жанчып таштады. Жакшылык бул!.. 

Кийин балапандарын учуруп, ъздър\ дагы бирге 
учушту. Т\б\ жок асман алдында ак куу болушуп жанаша 
учушту, бир гана къл боюнда жолуккан \й\ё к\йг\р 
Музаффар! Анын аткан огунан чыркырап жыгылганы, 
Алгырдын ж\рък боорун октон бетер тилке-тилке кылган 
уу ък\р\г\! Иши кылып, балээ-тозогуёдан ъз\ё асырайсыё, 
ъз\ё кучагында сактайсыё, жараткан эгем!.. 

Чоё кызынын ъм\р\ узун болсун, башына бир чайнек 
кък чай коюп койгон экен, Айсулуу башын жаздыктан араё 
кътър\п бир ууртам ичти да, кайра башын жаздыкка 
таштады. 

Муздак чай къё\л\н бир аз кътър\п, ж\ръг\н чулгап 
алган кара убайымды къё\л\нън таркатты, алмадай 
болгон айдын с\ттъй шооласында чоё бълмъ баягыдан 
жарык болгондой, эки жамбашындагы неберелеринин 
пыш-пышы дагы деле тынч укташы жагымдуураак туюлду. 
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Садага болоюндарым, балапандарым! Ъм\рлър\ё 
узак болуп, балээ-тозогунан ъз\ сактасын силерди! 
Ылайым, баштарыёарга кайгы т\шпъс\н, т\шсъ 
кабырымда тынч жата албаймын, энеёер айлансын, 
балапандарым!». 

Айсулуунун къз\нъ капыстан жаш келип, тамагы тып 
буулду, неберелеринин баштарын акырып сылап койгусу 
келди, бирок ойготуп жибер\\дън коркуп, бул ниетинен 
кайтты. 

Кызык.маркум чоё энеси айткандай, Айсулуу жакшы 
нерселерди ойлоп баштаса, къё\л\ндъг\ кыжаалат кылган 
ойлор таркап къё\л\ чырак жангандай тазарып, жаман 
ойлорго барса дагы ж\ръг\ сыгылып дарты д\н\йъс\ 
караёгылашып кетч\. 

Таё калыштуу т\ш! Миё жыл ойлогондо да ойго 
келбеген създър! Абалы чабалекей болуп балапан 
ачышат имиш, кийин ак куу болуп узак жерлерге учат 
имиштер! Я, тооба! Айсулуу балалыгында къргън 
т\штър\ндъ, куш болуп къп уччуу. Бул т\штър 
тескерисинче кыжалаттуу бир нерсе менен башталчу: же 
бир кутурган ит же, с\зъгъч музоо качырганда аталап 
качуучу, кийин кутурган ит, же музоо мына-мына кууп 
жетейин деп калганда капыстан бирде илегилекке, бирде 
кептерге айланып «пыр» этип учуп, иттерди тоодо 
калтырып, асманга канат жазчу, къктъ томолонуп -
томолонуп томполок ашып ойночу–Ошондо ойгонуп 
кеткенде ъз\н чындан дагы куштай жеёил сезип, куштай 
бей ташпиш эркин сезч\. Эми болсо ак кууга айланыптыр, 
жалгыз эмес, ал, пар болуп Шорахим да ак кууга айланып, 
бирге, жанаша, жанма жан турушуп учушпадыбы... 

«Алгыр» деген наамды Шорахимге маркум энеси 
койгон болчу! 

Бул аты энеси ошол кандуу согуш жылдары чълдъ, 
Шорахим ъз\н от алдына таштап, чыркырап ыйлап жаткан 
Айсулуу менен энесинен машак торболорун Полот 
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папканын колунан тартып алып бергенде койгон болчу! 
Шорахим ошол учурда чындап эле съз жетпесе бир 
шумкар болуп кър\нгън болчу Айсулууга! Ар дайым 
эсинде! Шорахимдин алгачкы мамилесинен ъз\н оёдоп 
алган Полот папка, экинчи жолу анын \ст\нъ ат салып 
келип камчылай баштаганда бешенеси тилинип, ж\з\ кара 
канга боелгон Алгыр бир секиршинде анын колунан 
камчысын жулуп алып, ъз\нъ илбирстей атырылган болчу! 

Ушул–ушу, баягы к\н\ чълдъ бир к\л\п, бир к\рс\н\п 
эстегендей, эми гана сегизинчи классты б\т\р\п, 
тогузунчуга ъткън Айсулуу адепт\\ эле. 

Шорахимди кърг\с\ келе берч\\, дубал аркасына 
жашырынып, анын жолдорун пайлай турган болду. 
К\ндърд\н... к\ндър\ндъ бир к\н эч эсинен чыкпайт, кырк 
търт\нч\ жылдын акыры болчу, кыштактан бир топ, 
кырктай жигит согушка кете турган болду. 

Таё калыштуу, Айсулуу эми ойлоп караса,алар 
баягы к\н\ ыйык Уккошага бара жатып тоюп -тоюп 
дидарлашканда къп ъткъндърд\ эстешиптир го, бирок, эё 
кызыктуу ъткъргън к\ндър\ эстеринен чыгып кетиптир. 

Ар дайым жадымда: жигиттер эртеге жолго аттана 
турган к\н\, т\н\ согушка бараткандардын арасынан бир 
жигит бозо салып, бардыгын конокко чакырган, алардын 
арасында Шорахим да бар болчу. 

Зыяпат берип жаткан жигиттин карындашы 
Айсулуунун эё жакын курбусу, алар бир класста окушчу. 
Ушул шылтоо Айсулуу дагы алардыкына барды. 
Шумкарлар бир \йдъ, Айсулуу менен досу башка бълмъдъ 
олтуруп, жигиттерге кър\нбъй, аларга кызмат кылышты: 
ж\гър\ ботко бышырышты, тыт мейиз, алма кагын, сок 
кошуп катып калган нандан кошуп талкан кылышты, 
чыныгы чайдын ордуна кийик оттон чай демдеп беришти. 
Айсулуу \й\нън чыгып жатканда Шорахимге кат жазып, 
кък\ръг\нъ жашырып койгон болчу. Катында ушундай 
създър жазылган эле: «Жан Шорахим аке, ай барып, аман 
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келиёиз. Кайтып сак-саламат кайтып келгениёизге чейин 
сизди сагынып-сагынып, кездър\м търт болуп жолуёузга 
тигилип олтурам Айсулуу».  

Айсулуу, ар канча урунбасын, бул катын Шорахимге 
бере албады, аны бере турган ыёгайлуу шарт дагы 
болбоду. Акырында, жигиттер кайыр -кош кыла турган 
убакыт да келди. Айсулуу ж\рък сырын эч кимге 
билдирбешке ъз\н кармабасын, кармай албады, 
курбусуна айтып жарылууга мажбур болду. Курбусу 
Айсулууга окшогон тартынчаак, кем съз, уялчаак эмес, 
кпасста эё ътк\р, эё шок кыз болчу. Айсулуунун колунан 
катын алып, \й\нън чуркап чыгып кетти. Къп ътпъй 
тышкарыда карс-курс катуу кадамдар угулуп, эшик 
шарактап ачылып, астанада... Шорахим» кър\нд\. Бою 
эшиктин кесекесине тийип, кък\ръктър\ тегирменчинин 
базганындай кеё, бир кубанычтан чарактап турган, 
ж\здър\ зыяпаттан алоолонгон, къздър\ кандайдыр бир 
ички кубанычтан чарактап турган Шорахим астанадан 
аттап ът\п, айраё болуп токтоду. Себеби, Айсулуу карс-
курс бийик \нд\ укканда ж\ръг\ апкаарып, къшъгъгъ 
окшогон г\лд\\ тосмонун аркасына жашырынып алган 
болчу! 

Шорахим желкесин буруп, аркасына кайтмакчы 
болуп, Айсулуунун къшъгъ алдынан чыгып турган 
буттарына къз\ т\ш\п, бир аттаганда жетип келди. 
Къшъгън\ жулкуп ачып, Айсулуунун колдорунан кармап, 
къздър\нъ тигилип карады: 

–Сулуу! Айсулуужан! –деди ал энтигип,–Катыёда 
жазгандарыё ыраспы? К\тъс\ёб\? 

Айсулуунун къз\нен мълт-мълт этип жаш куюлду. 
–К\тъм\н. Жолуёарга къз\м търт-търт болуп, 

сагынып-сагынып к\тъм\н, Шорахимжан ака! 
Шорахим, темирдей катуу колдору менен 

Айсулуунун белинен шарт кучактап, ъз\нъ тартты, 
биринчи сол ж\з\нън, анан оё ж\з\нън ъпт\, б\т\н 
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д\н\йъс\ ърткъ алолонуп, ооздорунан, моюндарынан 
ъпт\, бир съз\н, жалгыз бир съз\н энтигип-энтигип 
кайталады: 

–Сулуум! Сулуужаным, Сулуум менин!.. 
–Айсулуу биринчи куштай бытырап, анын кучагынан 

чыгышка урунуп кърд\, кийин Шорахимдин азап эрки ага 
да жукту, бирден бошошуп, ыктыярын Алгырга берди. 

–Сулуум! Эртеге майданга келесиёби? Мени узатып 
коесуёбу. Сулуужаным? 

–Барамын, Шорахим аке, албетте барамын! 
–С\рът\ё барбы, Сулуужан! 
–С\рът\м... с\рът\м жок...–Айсулуу с\рът\ болсо 

дагы бер\\гъ ийменди. Ал учурда кыздардын жигиттерге 
с\рът бериши жигит менен с\йлъш\п ж\ргънд\г\н ътъ 
одоно кабыл алышчуу! 

–Аттаё!–деди Шорахим астейдил оорсунуп.–С\рът\ё 
болгондо моюнума тумар кылып асып алат болчумун. 
Сени сагынган чактарымда с\рът\ёъ карап ъз\ёд\ 
къргъндъй болуп ж\рът болчумун, Сулуужан!... 

Таё атпай кыштактагылар чоё жерге жыйылып, 
жигиттерди узатып коюшту. Аксакалдар дилдери таза 
энелер ичтеринен кемшиёдешип, аман келишин тилешип, 
баш кошкондоруна бир жума дагы болбогон жаш-жаш 
келиндер арабалардын шатыларына жабышып, аттардын 
ооздуктарын кармашып, ачуулары келишет. Айсулууга 
окшогон кыздар болсо \н чыгарып ыйлагандан уялышып, 
бир чекеде \нс\з гана мостоюшуп къз жаштарын култ-култ 
жутуп узатып калышты. Ошондо башка жигиттер ъз 
с\йгъндър\нъ жакындашууга ж\ръктър\ даабай, алыстан 
къз уруштуруп, кол булгалашып, ишаарат кылышып 
коштошушкан, Шорахим болсо эч кимден тартынбай 
кыздардын алдына дадил барып, алар менен бир-бирден 
кол берип кайырдашты: 

–Биз кайтып келгенге бей сабырлык кылып, биръъ 
жарым чал–палга тийип ж\рбъг\лъ, кийин бушайман 
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болосуёар! деп азилдешкен болчу. –Али мени айтты 
дейсиёер: бардыгыбыз эсен –аман кайтабыз! Ошондо ар 
бирибиз бир –бирден кулактарыёарды тиштеп, ар к\н\ 
к\ндъ той кылабыз кыштакта! 

–Иншолла, иншолла! –дешти анын чакмактай 
създър\н угуп турушкан карыялар. 

–Ылайым айтканыё келсин, балам, периштелер дуба 
берсин създър\ёъ, –деп дуба кылышты кемпирлер. 
Алгырдын азилдерине биръълър к\лсъ, биръълър къз\нъ 
жаш алды. Кезек бир чекеде бае гана мостоюп, ъз\ 
токуган–тыбыт оромолунун учтарын ойноп турган 
Айсулууга келгенде, Шорахим анын колун катуу кысып: 

–Эмне кылдыё? С\рът\нд\ алып келдиёби? деп 
секин кулагына шыбырады. Айсулуу уялганынан «дуу» 
кызарып, колун тартып алып, б\т\н д\йнъс\нъ алоолонгон 
оттун табы ургандай болуп: 

–Жок, жок! –деп башын чайкады. А чынында болсо, 
ал бир с\рът\н кък\ръг\нъ салып келген эле, бирок 
уялчаактык ълс\н, аны курбуларынын алдында 
кък\ръг\нън чыгарып бергенге уялган болуучу! Шорахим 
ичи к\й\п бир к\рс\н\п койду да, Айсулуунун колдорун 
оорутуп кысып, арабалардын артынан чуркады... Айсулуу 
кийин билсе, тигил... азыр гана т\ш\ндъ аны аткан 
Музаффар Фармонов, с\рът\н жакшы окугандар 
доскасынан уурдап алып кеткен экен. Кийин Япон 
согушуна бара жаткан жолдо аны Шорахимге кърсът\п: 
«Айсулуу сени к\тъм\н десе дагы, мага убадасын 
берген!» –деп Шорахим шордууну езгъчъ кууруган экен! 

Жок, Айсулуу Шорахимден башка эч кимге съз да 
берген эмес, с\рът дагы. Ал жалгыз Шорахимин деди, 
Шорахимдин жолдоруна ынтызар болуп, Шорахимден 
келген ар бир катын кош–къздър\нъ с\рт\п, чыдап-чыдап 
беш жыл к\тт\. Анткени, ал учурдагы жоокерлер азыркы 
жигиттерге окшоп эки жыл эмес, согуш б\ткъндън кийин 
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дагы узак журттарга кызмат кылышкан, ал эмес, бир жолу 
дагы отпускага келишкен эмес! 

Ошого чейин Айсулуу мектепти окуп б\т\рд\. Ъз\ 
дагы адамдардын айтыштарынча, къзгъ жакын кыз болду. 
Бир оюу мектептен кийин Ташкентте окусам деп ойлоду. 
Бирок кары энесин кимге таштап кет\\с\н билбеди, келе 
берсе... Шорахимдин къё\л\н ооруткусу келбъди. Эмнеси 
болсо дагы с\йгън\м менен барабар болоюн, деди, окусак 
бирге окуйлук, иштесек бирге иштеп, арабаны теё 
тартайлык, деди. 

Айсулуу ушул токтомго келди да, къё\л буйругуна 
баш ийип, кыштакта калды. Биринчи бригадада эсепчилик 
кылды. Кийин келишимд\\ сулуулугунан, ъз\ сабаттуу, кол 
жазмасы да жакшы экен, дешип, конторга, эсепчиге 
жардамчы кылып алышты... 

Айсулуу ой деёизине шуёгуп, андан чыгууга 
талпынып, шыпка тигилип жатат, айрымда бул 
эстегендерден къздър\нъ жаш алып, айрымда ж\ръг\нъ 
нур т\ш\п, назарында кък\ръг\ндъг\ аеосуз оору эми 
басылгандай туюлат. 

Ага эмнелер гана болбоду? Жуучу болуп кимдер 
гана келбеди? Айсулуу бардыгына жок жообун бере берди 
–бере берди. Бир сапар болсо (муну ал жок дегенде 
Алгырга да айтпай, сыр тутуп келет) аны алып качып 
кетишмекчи да болушту. 

Коёшу кыштактагы жигит, чаласабат наадан болсо 
дагы мейли эле, т\ппъ –т\з\к жайларда окуган, шаардын 
милициясында иштеген барзандай жигит, Айсулууну кай 
балээден дагы кър\п калган экен, биринчи жуучу \ст\нъ 
жууч\ жибере берип, эшиктерин жадатып жиберди. Кийин 
... бир к\н\ (ошондо дагы мына ушундай кеч к\з, жок, к\з 
эмес, жаз болчу) айсыз, караёгы т\н болчу, алар энеси 
экъъ теё короодо супада уктап жатышкан болчу. 

Бир мъзгилде Айсулуу касыр –кусур кадам 
добуштарынан чочуп ойгонуп кетти, пакса дубалдан 
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биринин артынан бири секирип т\шкън \ч кара кълъкън\ 
кър\п калды. Ж\здър\н кърсътпъш \ч\н байлап алган бул 
кара колдуулар дубал алдында бир аз аёдып туруп, 
акырын алар тарапка келе башташты. 

Жаткан жайында таштай катып калган Айсулуу 
жанындагы энесин т\рт\п ойготууга араё \лг\рд\, анан 
убайым басып: «Жардам бергиле, басмачы!» –деп 
кыйкырганы эсинде, аягы эмне болду –эсинде жок, бир 
гана кълъкълър аны мышыктай эзгилеп оозуна ч\п\рък 
тыккандарын билет, бар болгону. Чырак жагылган, \й толо 
аял –эркек, коёшу–колоёдор... 

Кийин билсе, энеси майып-мажиръъ, алсыз гана 
энеси каракчылар Айсулууну ороп-чырмап жатышканда 
чуркап барып, шаты менен тамдын \ст\нъ чыгып 
алыптыр. Тамдын \ст\ндъ ж\гър\ курута турган эски мис 
лаган, жыгач чокмор бар экен. Чокмор менен мис лаганди 
дараёдатып уруп, кыйкыра бериптир, кыйкыра бериптир, 
каракчылардын биръъс\ чуркап барып, шатыга жабышкан 
экен, кемпир шатыны анын башына оодарып жибериптир, 
дагы мис паркечти уруп, \н\н бийик чыгарып, бакыра 
бериптир, бакыра бериптир. 

Бир заматта коёшу-колоёдор чуркап чыгышты. Иттер 
\р\ш\п, кыштактын жарымы аякка турушту, кыз уурулар 
баштарын алып араё качып кутулушту!.. 

Ооба, д\йнъ ъз\ ушундай экен! Адамдын жаны 
таштан катуу дегендери дагы ырас экен, инсан бардык 
нерсеге чыдай берет экен, чыдамкай келет экен. 
Жакшылыкка дагы, жамандыкка дагы туруштук кыла берет 
экен! Адам баласынын тагдыры ушундай оор турбайбы 
кърсъ! 

Кайриет търт жыл ът\п, бешинчи жылдын акырында 
узак журттан: «Кызмат милдетибиз т\генд\, жакында 
барып калабыз» деген куш кабар келди. Кудайга миё 
мертебъ ш\г\р, бул куш кабар келгенде энесинин къз\ 
тир\\ эле. Кароосуз карып калган кемпир! Ал ар бир т\н\ 
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съз\ндъ къз\мд\н тир\\с\ндъ сени ъз колум менен 
бешенеёе жазылган адамыёа тапшырып ълсъм 
ыраазымын, же тоюёду къръ албай ълсъм, гър\мдъ тынч 
жата албаймын, Сулуужан! -деген ът\н\ч менен баштап, 
ушул ът\н\ч менен т\гът\\ч\ эле, шордуу! 

Чындыгында бул куш кабардын кийин ар бир жылга 
татыган бир жума ътт\. Бир к\н\ ире-ширеде \йлър\нъ 
мына ушул Музаффар, жаштыгында ага ашык отуна 
кабылып ж\ргън, бая т\ш\ндъ ок аткан Музаффар 
Фармонов кирип келди. 

Кийимдеринин т\ймълър\ алтындай жалтылдайт, 
бутундагы хром ът\г\ укмуштай гырчылдайт, ъз\ дагы.. 
мурут коюп, абдан алыпта жигитке айланыптыр. Айсулуу 
аны менен кър\ш\п жатып, къз\ търт болуп эшикке 
карады. 

Жакшы келдиёиздерби? –Кър\п турасыё го! 
Жакшымынбы? келишкен мурутун бурап. 

–Алар-чы... Шорахим акемдер? 
–Шорахим акеёиз шаарда калды. 
–Эмнеге? –деди Айсулуунун ж\ръг\ титиреп. 
–Эмнеге дегенде, ошо тараптардан айым алып 

келген, акемдер деп к\лд\. Музаффар, к\л\п Айсулуунун 
ж\з\ дубалдай агарып кеткенин кър\п: –Жок, азилдештим, 
Айсулуу азилдештим,–деди ошол замат. –Окшотпосо 
учуратпайт дегендей куп адамына учурагансыё да, 
Айсулуу. Соо десеё соо эмес, дербиш десеё дербиш 
эмес! Согушта ж\ргън\б\здъ эсен-аман элге кайтып 
барсам... согуш жылдары эшек каравандарда эгин 
ташыган жолдорумда жъъ ж\р\п, кыштакка пияда кирип 
барамын, деп касам ичкен экен! Ълъм\н ушул антымды 
бузбаймын, деп шаарда калды. Азыр жолдо, эртеё менен 
жетип келет. Биз Расул экъъб\з машинага т\ш\п келе 
бердик. Съз ушу, Айсулуукан, эртеге къръс\ё 
дербишиёди!... 



 
 

275 

Музаффар мунун бардыгын кандайдыр азил аралаш 
сыр билдирбеген бир ызаа менен айтып, суук гана 
кайырлашып чыгып кетти. Кана эми, Айсулуунун уйкусу 
келсе! Ал т\н оогончо тикенде жаткандай аяктан-биякка 
оонап жатты, кийин акырын туруп, \ст\нъ кемзелин кийип, 
бутуна ът\г\н кийип, уктап калган энесине билдирбей, 
акырын \йдън чыкты. 

Я, тооба! Ошондо увайма басканын айтыёыз! Айсыз 
караёгы т\н, кыштак ъл\к уйкуда болчу. Айсулуу 
караёгыда кагылып-жыгылып, бирде акырын ж\рсъ, бирде 
чуркап таёга маал... Кыштактан беш-алты чакырым 
алыстагы явшандар дъбъс\нъ жетип барды. Дъбъ \ст\ндъ 
бир ковуч гана суу чыга турган булак болуп, булак 
жанында карып-чирип, эки б\г\л\п келген чалга окшош 
бир т\п кексе тыт ъсч\. Али караёгы болчу, тыт алдында 
кандайдыр бир авлиянын кабыры дагы бар болучу. Бирок 
Айсулуу же караёгы т\нд\н шарпаларынан коркподу, же 
\ст\ндъг\ аркар м\й\з\ндъг\ ак ч\п\ръктър желбиреген 
жалгыз кабырдан чочубады!.. 

Къп ътпъй караёгыда тап-тап эткен биръън\н 
басканынын добуштары кулагына чалынгандай туюлду. 
Али адам шарпасы кър\нбъстън туруп Айсулуунун араё 
турган ж\ръг\ бул Шорахимдин кадамдары экенин сезди, 
сезип, ал кър\н\ш\ менен тыт паанасынан октой атылып 
чыкты. Азыр Айсулуу ошондо эмне болгондугун, Шорахим 
эмне деп айткандарын билбейт. Анын эсинде калган бир 
гана нерсе... ъз\н кармай албай \н чыгарып ыйлап 
жибергени, Шорахим канчалык суранбасын, чачтарынан 
сылап, ж\здър\нън, эриндеринен ъъп, канчалык ыйын 
басууга аракет кылбасын, ъпкъс\ толуп ъкс\п-ъкс\п 
ыйлагандары эсинде, ар дайым жадында! 

Жок, Айсулуу бул жарык д\йнъгъ келип къргън 
к\ндър\, Шорахимди тандап, башынан ъткън жакшы-
жаман к\ндър\, булардан эч качан наалыган эмес, ал 
эмес кийинки жылдар оор дартка чалынып, мына азыр не 
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абалда жатканда да налып жаткан жери жок. Аял кишинин 
бакытка жеткендиги ушунчалык болоор!.. 

Чын, айрым-айрымда кино же китептерде, 
телевизордо жаштыгындагы Айсулуудай келишкен, кыз-
келиндерди къргъндъ авазы келч\. Айсулуу билч\: булар 
муздак самынга колдорун салбай, ъм\рлър\н оюн-к\лк\, 
къё\л ачуу ыраахатында ъткър\шкъндър\н. Д\н\йъ 
кезишкендерин. Алыскы журттарда болушкандарын. 
Айсулуу бир гана мектепте, география сабагында окуп, 
карталардан гана къргън, алардын наамдары кулагына 
башкача угулчу: Париж, Лондон, Рим шаарларын барып 
кър\шът, чоё-чон келишкен кемелерде, жаннат-мекен 
жайларда эс алышат, ден-соолуктарын чыёашат. Айсулуу 
болсо... ъм\р\ндъ биринчи жолу, ошондо дагы Шорахимди 
кайсы бир курултайга чакырганда аны ээрчип, Ташкънтке 
барган, бар болгону ошол. Кийин болсо... бул дайди 
бейдавага кабылып, чоё докторлорго кър\нсъм, деп арзуу 
кылчу, бирок, орозгер деп, дагы бирде мышыктын 
балдарындай бышылдап уктап жаткан балапандарды деп, 
ошондон бери жок дегенде т\з\г\ръък бир врачка кър\нъ 
албады. Эми кър\нъ алабы, жокпу бир гана анысын Кудай 
ъз\ билет?., ал эмес колун тийип турган учурда да ыйык 
Уккошага барып, анын ыссык суусуна т\шъм\н деп 
турганда, аман болсун келини себеп, бул ниетине да жете 
албады. Мейли, келининен дагы к\нъъ издебейт. Ал дагы 
жаш нерсъ, ън\п ъск\с\ келер, машина минип, адамдарга 
кър\нг\с\ келер! Буга Айсулуу бир нерсе десе ... эл оозуна 
элек тутуп болбойт, къръ албастык кылды, дештери турган 
съз! Мейли, ънс\н, ъсс\н, ылайым эле ъз перзенттерине 
ъз\ баш болсун... Айсулуу ашын ашап, жашын жашап 
болду. Шорахимге баш кошуп, лачындай уул, бир-биринен 
сулуу, кундуздай-кундуздай \ч кыз кърд\, неберелери 
болсо ондон ашып кетти. Ошолордун экъъс\ мына, кудум 
энесине эркелеген козулардай мурдуна мурдун тыгып, 
бышылдап уктап жатышат! Ушулардын ъм\р\ узун 
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болсун, иши кылып! Бул жакта булары, ал жакта Шокасым 
аман болсун. Т\ш\нъ кирген кара жылан жер менен 
жексен болуп, Шокасым эсен-аман айыгып, эч нерсе 
кърбъгъндъй болуп кетсин ылайым! Уулуна келген балекет 
ылайым Айсулууга тийсин! Баласынын азап тартып 
ж\ргън\н кърбъй ълсъ болду Айсулуу! Мындан башка 
Кудайдан тилегени жок анын!.. Эгер Шокасымга бир нерсе 
болсо... Айсулуу бир к\н, бир саат тура албайт, бул 
д\йнъдъ!.. Жок, жок, ылайым эле уулуна келген бале 
Айсулууга келсин, Айсулууга!.. 

Я, тооба. Ага эмне болду б\г\н? Неге ж\ръг\ кудум 
биръъ желкесине бычак ургандай катуу ооруп жатат, 
ушундай ооруп жатат го чыдап болбос, кыймылдай албай 
жатат. Бая башын жастыктан кътъръ алган адам, эми 
болсо жастыктан да кътъръ албай жатат. Мунусу дагы 
жетпегенсип, къё\л\ айнып, кайра-кайра кускусу келип 
жатат, кайдандыр келген кара убайма бая т\ш\мд\ къргън 
кара жыландай койнуна сойлоп кирип, б\т\н турпатын 
кыйнап муздак тер басып жатат!.. Айла канча? Темирди 
заё, адамды кайгы кемирет, дегендер ушул экен да! Бул 
дардисар кайгы жеп болду аны! 

Айсулуу-бул кыжалат чеёгелинен кутулушка жан 
д\йнъс\ менен урунду, ойлорун дагы жаштыкка, Шорахим 
менен турмуш курган эч нерседен капарсыз, капасыз 
жылдарга бурушка урунуп кърд\. Бир зум бура алды дагы. 
Ошондо ошол жылдар к\н жаркып тийип, кудум жаз 
айларындай болчу, къё\л\ кътър\л\п, алсыз ж\ръг\ к\ч-
кубат, кайрат алгандай туюлду. 

Эсине тойлору т\шт\. Шорахим фронтчу достору 
менен бир жанында Музаффар, бир жанында анабул 
Ташкенттеги чоё алым Расулжан аке, керней-сурнай 
тартылып, балдардын кыйкырыгынын коштоосунда ат 
ойнотуп келди. Жеёелер аларды Айсулуу ъз\ тиккен 
къшъгъ тартылган жасалгалуу ичкерки \йгъ алып киришип 
ызат, урмат менен мыйман кылышты. 
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Айсулуу болсо, карып калган энесин жалгыз таштап 
кетип жаткандыгынан майда-майда талкаланган, ыйлай 
берип къздър\ домбура болуп кеткен болчу. Кулагына же 
керней-сурнай кирсе, же кыз-келиндердин жар-жары. Ал 
кичинекей энесинин кучагына кирип алган, энеси шордуу 
болсо Сулуужандын тоюн къръ албай согуштан кайтпай 
калган уулун жоктоп \нс\з термелет, ал съзс\з бир к\н\ 
ойноп жаткандай \нс\з гана ыйлайт байкуш, тынымсыз 
ыйлап, къктън Айсулуунун бактысын гана тиледи байкуш, 
эне!.. 

Бир убакта Айсулууну алып чыгып, жигиттерге 
тапшырганы жеёеси кирди. Ошондо Айсулуу (адам 
баласы кызык экен да!) Шорахимге ъз\ къё\л коюп тие 
турган, анын жолун саал кам беш жыл к\ткън Айсулуу 
баргысы келбей, ъз\н энесинин койнуна таштады. Энеси 
дагы аны бекем кучактап алды! Кана эми, бирин-бири кое 
беришсе, алар! Болду ый, болду ый! Акыры болушпай 
койгондо \йгъ башка аялдар киришип кемпирге: «бул го 
жаш сизге эмне болду чоё-эне? Къз жаш тъг\п ыйлаганча 
бактысын тилеп дуба кылыёызчы энеке?» –деп араё 
ажыратып алышты... 

Сыртта болсо тапыр-тупур, ызы-чуу, бийик 
кыйкырык, бир жакта жигиттер, бир жагында жар-жар 
айткан кыз-келиндер... Ж\з\нъ учтары узун ак кыжым 
оромол таштап алган Айсулуунун къз\нъ эч нерсе, ал 
эмес Шорахим дагы кър\нбъд\, ал кудум энесинен 
айрылган ботодой адеп аркасында калган энесине 
талпына берч\! Бир маалда аны алоолонуп к\й\п турган 
от жанына алып барышты. Ошондо жигиттердин азил 
аралаш шаёдуу кыйкырыктары жаёырды. 

–Кана к\ч\ёд\ кърсът, Алгыр! Белге этият бол, 
агайны бел чыгып кетпесин, бел! 

Жигиттердин мындай деши бекеринен эмес, назик 
арык болсо бою ничке тик, келишкен узун кыз болчу. Ал 
али бул айтылган азилдерден ъз\нъ келе элек да болчу, 
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Шорахим бир колу менен белинен шарт кучактап, бир 
колун буттарынын алдынан алып, «Хоп» деп \н чыгарып, 
бир шилтешинде Айсулууну так жерден кътър\п алды, 
анан «Балли! Азаматсыё!» –деген досторунун демъър\ 
менен отургузду... Сайда мына ушул жаздымдан 
жазылбай. аларды башка аламан топ тосуп алды. Бейиши 
болгур кайны энеси... (кайнатасы Айсулунун атасына 
окшоп, согушта курман болгон) негедир Айсулууга окшоп, 
ыйлап-ыйлап келининин ал ж\з\нън, бул ж\з\нън ъъп, 
башынан ылдый тенге чачты. Ошондон кийин 
тенгелердин жараё-журуёу, чилдирмандын тарсылдагы, 
балдардын кыйкырыгы кошулуп бул кеё аалам шаёга 
бълънд\. 

Тооба, алардын биринчи кечелери да ъз\нчъ 
кызыктуу ъткън. Къшъгъгъ кирген Айсулуунун жеёелери 
канчалык тасаат айтып тыйышсын, ал ыйлай берди, азыр 
кирип келе турган Шорахимден (ъз\ тандап тийген 
Шорахимден) азиреилден корккондой коркуп бурчка 
тыгылып алган болчу! Т\ндъ Шорахим акырын кирип, ага 
кудум козуга таштанган ач бър\дъй жабышып, кажып 
таштайт! Шорахим болсо... ъз\н андан бетер титирек 
басып, ал Айсулуунун жанына чъгълъп отуруп, акырын 
дир-дир титиреген абалында а дегенде колдорунан, кийин 
ж\з\нън ъпт\. Ал корккон «Сулуу, Сулуужаным! Эмнеден 
коркосун, эмнеге ыйлайсыё, Сулуум» деп жалбарды. Ал 
жагы... Шорахимди «Сулуу, Сулуужан» деген сездър\нън 
ийип, ысык мээриминен эрип кеткен Айсулуу анын 
моюндарынан бекем кучактап алып, эркин с\йгън\нъ 
берди. Жок, ал чынында бул д\йнъгъ келгенден, Шорахим 
менен баш кошкондугуна бушайман кылбайт. 

Айсулуунун жанында, жаш мезгилинде алардан 
таттуу, алардан ынак эрд\\-катын болбогондур. Ъз\ дагы 
бул \й-б\лого келин болуп т\шкън к\ндън баштан ак 
кызмат ътъд\. Ушундай ак кызмат ътъд\, съз жетпейт, 
маркум кайны энеси ар к\н\ он мерте кез\нъ жаш алып 
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дуба кылчу, жаман къздърдън сактасын деп, тез-тез 
ысырыкгашып, же тумар тигип, Айсулууну мойнуна тагып 
койчу. 

Ооба, ал учурда Айсулуу Сулуужан десе дегендей, 
сулуу, ыкчам кыймылдаган, бардыгы суктанчу келишкен 
бир келин эле. Съъг\ эмгекте каткан колу г\л, колунан 
къър\ тъг\лгън устадай талааны дагы, \й\н дагы г\лгъ 
айландырды. К\йъъс\ Алгыр талаада иштесе талаага, 
бакта иштесе бакта иштеди, багбанчылык ънър\н 
\йрънд\. Дарактарды пайванд, ж\з\мдърд\ камтек 
кылганды, кышында мъмълърд\ сактоо сырларына чейин 
\йрънд\. Ъз бактарын болсо, азыр саал каралбай, 
дарактары карып калган бактарын ал маалдарда мисалы 
бир жаннатка айландырышкан эрди-катын! Азыр муёайып 
калган анабул алмалардын алды жап-жашыл бедезар 
болуп, бак \ст\нън бир арык суу к\н\-т\н\ шаркырап агып 
турчу, анын боюндагы катар ъскън шаатыттар кълъкъс\нъ 
чоё съър\ коюлган болчу. Ооба, бул бак келишкен, 
ушундай къё\л\ёд\ сергитет, Шорахимдин Ташкентте 
окуп жаткан жакын достору жазда каникулга келишкенде 
алардын багынан чыгышчу эмес. Студенттик к\ндър\ндъ 
капа эмес окууларын б\т\р\п, \йл\\-жайлуу 
болгондорунан кийин дагы аялдары менън келип, апталап 
жатып алышчу. Ошондой мезгилдерде бирге ъскън 
фронтчу досторунун келгенине башы асманга жеткен 
Шорахим бакта байланып багылып жаткан эё семиз 
коюнан союп, аялдарын търгъ ъткър\п коюп, \ч жигит 
ъздър\ бири отун жарып, бири очокко от жагып, аш 
демдешип, арча отунунда жызылдатып кебек кылышып, 
жеёдерин билектерине чейин т\р\н\п алган Шорахим 
болсо колунда узунунан келген бычак, шап мурутун 
сылап, кызыкчылык кылчу, ал мындай к\лк\л\\ 
олтуруштарды ал «жиндилик» деп атоочу, кимдир биръъс\ 
кабагы б\ркълсъ, же бир нерседен таарынса: «Эй, 
жыйыштыр бул дабасыз дастаныёды! Капагерчиликтен 
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кийин туулган акеё карагай! Ойноп-к\л\п калайлык бул 
беш к\нд\к д\йнъдъ!!» деп, багын башына кътър\п к\лгън\ 
к\лгън болчу. 

Айсулуу ушундай «жиндилик» убактарында дагы бир 
азга тынып-тынчыбай, бир буту \й\ндъ болсо.. бир буту 
бакта, азиз меймандарга ж\г\р\п, ж\г\р\п кызмат 
кылганы кылган, бирок бир жолу да наалыбаган, же 
«чарчадым-ов, атасы!» -деп кабагын б\ркъгън эмес болчу! 
Анткени бул «жиндиликтерден» эри Алгыр канчалык 
жыргаса, Айсулуу дагы ошончолук жыргап калчу! Эми 
болсо... мына саалкам бир жыл болуптур го, бул дабасы 
жок дартка чалынып, ъз майына ъз\ куурулуп жатат, бир 
жолу да ошол азиз меймандардан жардам сурап 
барышпады!.. Бул дагы мейли, ошондо бактарынан 
чыкпай боор кебептерди чайнабай жутуп, арык боюнда 
оонап жаткан анабул Музаффар Фармановдун кърсъткън 
оюндары, доолу перзентинин эрин кор кылып иштен 
айдагандары, уулу Шокасымдын г\лдъй ачылган аялына, 
бетинъ кара къъ с\рт\п, ъз\н майып кылып, чоё жолго 
таштап качкандарын айтпайсызбы? Т\ш\ндъ Айсулууну 
атып, Алгырды кан какшаткандарычы? Капырай! Кайсыл 
к\нъълър\, кайсыл жазмыштары \ч\н бул кечирмелерди 
ыраа кърд\м, эй жараткан эгем? 

Жок, мен гана алалмын, башкалар б\т\ндъй жаман 
деп бардыгынын \ст\нъ сарсанаа тъгъ бериш дагы к\нъъ 
болуп ж\рбъс\н. Ата-бала Фармановдор жакшылыкка 
жамандык ниетинде аларга канча зыян кылбасын, 
Музаффар акенин катыны Сахибахан ъз\н\н ким 
экендигин кърсът\п койду. Ал шордуу канча жолу 
Айсулууну ъз\ келип кърд\, дары дармек берди, 
Ташкентке барууга кеёеш берди, эгер ыраазы болсо ъз\м 
алып барамын деди! 

Жок, Айсулуу бирде орозгер деп, бирде 
неберелерим деп, Ташкентке бара албады, барганда 
Расулжан аке деле кък\ръг\нън т\ртпъйт болчу. Чоё 
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окумуштуу болсо дагы кудум эрине окшогон ак къё\л 
ичинде кири жок таза адам. Аялы Манзурахан дагы 
Айсулууга окшогон кичи дилкеш аял. Эрди-катын айылга 
келип калышса, «ъл\п калышчу, жатышып таё атканча 
дидарлашуучу». Жок, бардыгы Айсулуунун ъз\нън болду! 
Ал эч кимден, –же эринен, же анын досторунан к\нъъгъ 
тарта албайт! Эмне болсо дагы ъз\нън болду! Иши кылып 
бул жагы балээ-тозогунан сактасын! Катарынан туулган \ч 
кызынан кийин къктън тилеп алган жалгыз уулу эсен-аман 
сакайып чыкса, бооруна кирип, бышылдап жаткан мына 
бул балапандары улгайып, ъз жолдорун таап кетишсе 
болду, башка эч нерсе керек эмес Айсулууга, эч нерсе... 

Я, кудуретиёден! Б\г\н эмне болду ага! Баятан 
кък\ръг\н\н как ортосуна сайылган бычакты биръъ сууруп 
алгандай болду, ж\ръг\н\н сак жерин калтырбай, аеосуз 
майдалашка киришти, деми буулуп, абалы оорлошуп 
баратты. Ал ъл\м деген жексурдун эшиктен кирип 
келгендигин сезди, бирок ъз\нън эмес, жанындагы 
балапандарынан коркту. Я, тооба, кечээ кечкурун чоё 
кызы, жаныёызда жатайын, апаке, дегенде кънгън эмес 
эле, мени эч балээ урбайт, уйкуёду бузбай наркы \йдъ 
жата бер, балам деген болчу. Эми чакырайын десе «ох» 
дешке алы жок. Бул эки наристе анын ъл\п калганынан 
бейкапар, кучагында жата беришсе эмне болот? Билип 
калышса ж\ръктър\ жарылып кетпейби? Ал жакта 
Шокасым эмне болду? Эри шордуучу! Эмнеге, душманына 
дагы ыраа кърбъгън баягы жаман т\ш\ чын болуп чыкса? 
Эмнеге, бир ъм\р бардык азап отторун бирге кътъргън, 
тиричилик деген бул оор арабаны бирге тарткан тулпары, 
жок, тулпар эмес, кък мейкинде бирге-бирге канат каккан 
ак куусу бул къз жетпеген д\йнъдъ боздоп-боздоп кала 
берсе!... 

Айсулуу биротоло алдан тайып бара жатканын, 
къздър\н\н нуру алсыз болуп бара жатканын сезип, 
акыркы жолу: «Эй, ким бар!»-деп бакырды, туурараагы 



 
 

283 

бакыргандай болду го, т\пс\з караёгы бир айлампага 
жыгыла баштады, жыгылгандан кеё\л\нън: «Мен 
ыраазымын, ак куум, сиз дагы ыраазы болуёуз, 
бардыгыёар ыраазы болгула. Балапандарымды 
ыйлатпагыла!» –деген пикир башында шамдай жылт этти. 
Соё... же алказар! Кудум Музаффар Фармановго окшогон 
бир адам эшиктен ийилгенче кирип келди да, талпаё-
талпаё басып барып, бул шамга «уф» дегендей болду, 
шам ъчт\ калды... 

 
 

ОН АЛТЫНЧЫ БАП 
 
Бул д\йнъ ъз\ ушундай кызык д\йнъ экен, келемин 

десе жакшылык дагы, жамандык дагы \ст\-\ст\нъ, 
биринин артынан бири келе берет экен. Шорахим муну 
уулу ооруканага т\шкън\нъ \ч к\н болгондо билди. Ошол 
к\н\ бешимден кийин Шокасым биринчи ирет къз\н ачып, 
суу сурады. Муну, Шорахимге Сахибахан айтты, кудум съз 
Шокасым эмес, ъз перзентинен тагдыры жън\ндъ бара 
жаткандай кубанычы ичине батпай, къз\нъ жаш алып 
айтты. Сахибахан, ъм\р\нън береке тапсын, балдарынын 
рахатын кърс\н, \ч т\н, \ч к\н Шокасымдын жанынан бир 
кадам жылбады. Же Музаффар, жъ анын кылгылыкты 
кылып койгон уулу Фатих ооруканага кадам басышпады! 
Музаффар ал быякта турсун, караанын да кърсътпъд\, 
Сахибахан болсо... ооруканадан чыкпады, к\н\-т\н 
Шокасымдын \ст\ндъ кирпик какпай олтурду. Шорахим 
дагы \ч т\н, \ч к\н ооруканадан жылбады. Сахибахан 
менен келини Мехринса ичкериде, Шокасымдын жанында 
болсо, ал эшикте олтурду... Ал търт\нч\ к\н\ 
Шокасымдын «бери караган» чоё къз\н ачып, суу 
сураганын уккандан кийин дагы айылга кет\\гъ 
ойлонбоду, т\н\ бир убакта аны жаш гана бир жубан 
кыдырып келип, башкы врач чакырып жатканын айтты. Ал 
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съз\н айтып \лг\рбъгънчъ дагы бир медсестра кыз кудум 
ушул създ\ айтканы чуркап келди. 

Шорахим: «Уулумдун абалы дагы бир балее 
болбогудай эле, иши кылып! Деген ой-санаалар 
кыздардын артынан акырын ичкериге басты». 

Башкы врач: къз айнек таккан томолок кана, семиз 
адам ичкериде к\т\п турган экен, Алгырдын абалын 
рухиясын байкады чагым, създ\ ток эттире: «Уулуёуздан 
кабатыр болбоёуздан» баштады. –\м\т кылабыз, уулуёуз 
аттай болуп кетет». Ал ушундай деп бълмън\н тър\ндъ 
ачык турган терезеден бака карап турган Сахибаханга 
тигилди: 

–Мына, Сахиба Садыковна ъздър\ айтсын! Сахиба 
жым гана башын ийип, анын съз\н тастыктап, дагы бакка 
тигилди. Башкы врач къз айнегин алып аарчып, кайрадан 
мурдунун \ст\нъ кондурду: 

–Сизди чакырганымдын максаты, аксакал, \й\ё\згъ 
бара берсеёиз! Алгыр кайсарланып баш чайкап, 
каршылыгын билдирди: 

–Жок! Мен уулум сакайып чыкпаганча эч жакка 
жылбаймын. Сак-саламат бутуна тургузуп бересиёер, 
мына ошондо сиздерге рахматымды айтып, аны ъз 
машинамда алып кетемин. Съз\м б\тт\, мен эч жакка 
кетпейм! 

Башкы врач башындагы ак папагын т\здъп, бир 
жътъл\п алды. 

–Ниетиёиз жакшы, аке, бирок-бирок... кыштактан 
телефон кылышты, \й\ё\згъ барбасаёыз болбойт имиш!... 

–Шорахим бътъкънъс\ жарылып кетч\дъй, б\т 
турпатын муздак тер басып, търдъ тескери карап олтурган 
Сахибага тигилди. Бирок, Сахиба, ал бул създ\ 
укпагандай, ъз калыбынан жазбай бакка тигилип турду. 

–Эмне кеп? –деди Шорахим буулган, кырылдаган 
\н\ндъ. –Аманчылыкпы деги? 
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–Аманчылык-аманчылык. Бирок... эмне десем 
болот? Ъм\р жолдошуёуз... ооруп калганга окшойт? 

–Шорахимдин буттарынын к\ч\ кетип, эшик 
жанындагы эски диванга «курс» этип отуруп калды. 

Айсулуу! Сулуужан! Япырай эмне болду экен ага?» 
Шорахим ар бири \ч жылга татыган бул \ч к\н удаасында 
аны биротоло эсинен чыгарган экен, эми гана эсине 
т\ш\п, ъз\ дагы аё-таё болуп калды, Кызык, кандай кылып 
аны унутуп калды? Жок, биротоло жадынан чыгарганы 
жок! Бат-бат келип-кетип турган кыздарынан сурап-
сураштырып турду. Бирок, аны кандай абалда таштап 
кеткендиги эсинен кътър\л\пт\р. Мына эми... ошол кеч 
Айсулууну титтиреп какшап айткан създър\ лап этип эсине 
т\шт\: «Ылайым карыган чагымда перзент к\й\т\н дагы 
башыма салбасын! Балдарыма келген балээге ъз\м 
баламдан мурда кетейин, ылайым!!!». 

–Машина к\т\п турат! Мына медсестра кыздардын 
биръъс\ к\зът\п барат сизди! Б\тт\, Сурап олтурууга 
кажети жок. Сулуужан! Шордуу Сулуужан!-деди Шорахим 
ж\ръг\ жарылгандай толуп, ошондой болсо дагы, дилинин 
четинде к\й\п жаткан шамдай жалтылдаган \м\т аны: 

–Катыным... Катыныма... бир нерсе болуптурбу? -
деп сурашка мажбур кылды. Ал сурашы го сурады, бирок 
ъз \н\н ъз\ тааныбай калды. 

–Ооба, катыныёыз бир аз оорлошуп калыптыр! 
Алгыр башка чурк этпеди. Ордунан араё турду. Къз 

алды караёгы кудум аксак адамдай алпаё-талпаё ж\р\п, 
эшикке барды. Ушул пайит аркадан аял киши къз жашы 
аралаш муёдуу \н\ титиреп угулду: 

–Бул киши менен барайын, Хамид Аскарович! 
«Сахибахан». 

–Жок, сиз... баласынын жанында болуёуз, Сахиба 
Садыковна... Бул киши менен, мына, Ханифахан барсын! 

Короодо, тик тепкичтерден т\шкън жайда как 
бешенесине «Тез жардам» деп жазылган узун ак «Волга» 
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к\т\п турду. Шорахим шофер менен медсестра кыздын 
жардамында машинага чыгып, ъз\н алдыёкы орундукка 
таштады, таштаган соё «Волга» кудум ърт ъч\р\\ч\ 
машинадай, уваймалуу бакырганча ордунан козголуп 
жънъп берди. 

Чамасы, т\н оокумдан ашкан, къчълърдъ болгону 
бир-эки гана \лп\лдъгън чырак к\йът. Машина, уваймалуу 
бакырганча светофорлордогу кызыл к\йгъндър\нъ да 
карабай, къчълърд\, къп адам туруучу кандайдыр 
майдандардан учуп бара жатат. Ал шаар чек арасынан 
чыгып заматта къз жетпеген талаалар койнуна 
шумкуганча бакырганын тыйбады. Ким билсин, балким 
Сулуужан себеби ооруп, баш врач айткандай, ушунчалык 
оорлошуп калгандыр? Ушул себептен бул машина ъртт\ 
ъч\р\\гъ шашкандай шашылып жаткандыр? Неге... эгер 
Сулуужан, Кудайым кърсътпъс\н, бир деме болгон болсо 
мынчалык шашылып, ж\ръкт\ ойго салчу бул кайгы 
чакырган чыёырыктан эмне пайда? 

Машина чырактары асфальт жолун жалап-жуктап, 
тез эле шыпшыйдан пахтазарлар, ага туташ жылаёач 
бактарды, аз ътпъй иттер арсылдап \ргън кандайдыр 
кыштак къчълър\нън куштай учуп бара жатат. Кайрыят, 
кыштактар бактар, пахтазарлар т\гъп алдына буудай 
жастанып созулуп жаткан чъл башталды. Каршысындагы 
чокулардын \ст\ндъ муздак жалтырап турган колдун 
манжасындай ай шооласында бул т\б\ жок чъл 
кандайдыр айбаттуу, кайраттуу бир элести эскертип 
турат... Бирок Алгыр же, бул созулган чъл, же азыр гана 
артта калган бактар, же иттерге толо кыштак къчълър\н 
кърс\н, эч бир анын къз\нъ эч нерсе кър\нбъд\, ал ъз\н\н 
\й\, ж\ръг\н келемиштей кемирген азап ойлору менен 
алышып, тынымсыз алышып жатты! 

Абдан таё калыштуу! Иши кылып, бул кыйнаган 
кабатыр ойлор анын ж\ръг\н аеосуз жанчып жаткан бул 
муштай кайгы жана шексаноолор жалган болсун! Жън эле 
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ойлор болсун! Жашы алтымышка барганда \й-б\лъ деп 
отуз беш жыл барабар тартышкан ъм\р жолдошунан 
айрылса, ал эмне кылат бул бейвапа д\н\йъдъ? Абалы не 
кечет анын? 

Алгыр ой деёизине тереё с\ёг\п, маё болгон башын 
араё чыгарып, ъз\ менен ъз\ алышып бара жатты, 
капыстан мээсинде эмнедир жарк эткендей туюлду, дили 
чырак жангандай жарышып кетти: анын эсине баягы к\нк\ 
сапарлары эсине т\шт\. Ошол к\ндъг\ жолдогу 
арзуулары, жаштык кездерин эстешип, чын дилинен 
сырдашып с\йлъшкъндър\, к\з к\н\н\н майин нурлары 
ойготкон жылуу туйгулар эсинде жанданды да, ж\ръг\н 
дагы ошондогудай аеосуз ък\н\ч к\й\тт\\ нерсе чулгап 
алды. Жакшы дагы ошондо директор менен болгон 
тиреш\\ себеп, Сулуужанын арманы арзуусунда 
ыраазылык берген экен. Тескерисинче алганда шордуун\н 
бирден–бир арманы дагы турмушка ашпаган болчу! 

Шордуу Айсулуу! Алгыр менен бир жастыкка баш 
коюп, эмнени кърд\ ал? Эгер бир мертебе анда дагы жаш 
мезгилдеринде, тойдон кийин Ташкентке алып 
баргандыгын эсепке албаса, эч нерсе кърбъпт\р!.. Бир аз 
кем отуз беш жыл турмуш куруп, кара мээнеттен башын 
кътър\п жарык д\н\йън\ кър\пт\р, же бир жолу жок 
дегенде курорт-пурорт дегенге барбаптыр! Алгыр эми 
мындай ойлоп караса, алардын ъм\р\ тиричилик деген 
бул аеосуз чыгарма менен алышып ж\р\п, «лып» этип 
ът\п кетиптир. Жалгыз. иш, иш, иш деп ъм\рлър\ кандай 
ъткъндър\н билбей дагы калышты го! Алгырчы, бир 
чекесинин себеби кызмат, мамлекеттин ал башынан–бул 
башына чейин айланып чыкты. Аз да болсо, ал эл кърд\, 
журт кърд\, ак караны тааныды. Бирок бечара шордуу 
Айсулуучу?.. Ал эмнени кърд\? Кудум акылдуулар айткан 
накылдай: «Бул д\йнъгъ келип эмне кърд\ё?» «Эч нерсе 
кърбъд\м. Кез\мд\ ачып–жумдум»–жашоодо эч бир 
жакшылык кърбъй ътт\–кетти. 
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Токто! Шорахим сага эмне болду? Бул шум ойлор 
кайсы гърдън сапырылып келди? Тир\\ адамды ъл\ккъ 
чыгаруу!.. Жок, жок, \м\тс\з шайтан, жаман ойлорго 
баруунун ъз\ бул чоё к\нъъ! Айсулуунун, ъм\р\н берсин, 
тир\\ ал!.. Насип этсе али къп жакшы к\ндър, кайра 
жаёырган замандарды кърът. Мына, Шокасым дагы бери 
карады. Уулдары жакшы болуп кетет али! Ошондо... тынч, 
калбасыз, кайгысыз тиричилик башталат. Бири-биринен 
ширин кичинекей неберелери бар. Али алдыда къп-къп 
арзуу-тилектер, жакшы–жакшы тойлор к\т\п жатат 
аларды! Мына Алгырдын дагы къз\ ачылды эми! Бул 
жагы, амандык болсо, Сулуужанын башына кътърът 
Алгыр! Ташкентке м\мк\нч\л\к болсо Москвага дагы алып 
барып айыктырат: ысык сууларга, курортторго, зарыл 
дешсе, ошол Кара Деёиз дегендерине дагы алып барат 
аны! Бар м\мк\нч\л\г\н, ал эмес бактарын да сатып, 
кепен кедей болсо дагы алып барат Сулуужанын! 

Эй, аттиё! Эмне \ч\н бул сокур къз бир аз 
илгерирээк ачылбады? Бул \й, бул жакшы ниет анын 
бышпаган башына неге мурунураак келбеди? Эмнеге 
мындай башын жерден эркин кътър\п, жарык д\йнъгъ 
карабады? Ал карабаганы карабаган, Айсулуу? Ал неге: 
«Эй, эр, мындай къз\ёд\ ачып, мындай ааламга бир 
карасаёызчы! Биз дагы адамдарга окшоп жакшылык, 
жарык д\н\йън\ къръйл\к!» –дебеди. Алгыр да мээнеткеч, 
эмгекчил, ак къё\л, кичипейил, таза аял ушунча жыл бир 
жастыкка баш коюп, бир жолду да ъз турмушунан 
налыбады! Бир жолу да: «Эй, качанга чейин чачым, 
шыпыргы кылып, сиздин чоруёуз болуп ж\ръм\н!» –
дебеди. Ъм\р\ иш менен, \й орозгери менен ътт\, 
адегенде балдарым деди, балдар эр жетип, ъз жолдорун 
таап кетишкенден кийин болсо желкесине неберелеринин 
кем-ташпиштери ж\ктълд\, ушулардын башын сылап, 
адам кылайын деди ъз абалынан болсо бир ооз 
налыбады, налыш быякта турсун к\ч-кубатындагы эё 
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акыркы к\ч\н, ж\ръг\ндъг\ мээрим отун –бардык-
бардыгын Алгыр менен перзентине, калгандарын болсо 
неберелерине багыштады. 

Мейли, ъткън ишке салават! Эми, быягы тынч 
болсун, иши кылып Сулуужан аман болсо болду. Алгыр 
эми эмне кылышын ъз\ билет!... 

Асфальт жол тоого карап улам ърдъп барат. 
Ърдъгън сайын маёдайынан келип жаткан шамалдын 
гуулдашы к\чъп, кандайдыр кайгылуу \н келгендей болуп 
жатты. Бийик чокулар \ст\нъ конгон ай кудум ак кептерди, 
анын ным пуштуу шооласында элес-булас къзгъ чалынган 
кырлар кудум уктап жаткан жапайы айбанды къзгъ тартат. 

Шорахим айрым-айрымда ой толкунунан чыгып, 
каерге келгендерин билиш ниетинде машина айнегинен 
тышкарыга тигилип-тигилип карап, соё бирде тынчыз-
начар, бирде тарап жаткан шооладай азыткы ойлор 
агымына илип кеткенидигин ъз\ дагы билбей келе жатты. 

Кудум мына ушундай айдын тунук, тынч, ак шамы 
болучу. Тъбъдъ азыркыдан чоёураак, к\м\ш т\ст\\ ай 
жаркырап турат! Узак Чыгышта беш жыл кызмат кылып 
кайткан Шорахим, желкесинде буюмдары салынган торбо 
калта, куду мына ушул жолдон кыштакка карап жъъ келе 
жатат. Жок, машина же ат улоо болбогону \ч\н эмес, узак 
чет жеринде бир-эки жыл эмес саалкам беш жыл кызмат 
кылган учурларында киндик каны тъг\лгън мына ушул 
талаа, чъл, тоолорду кербенде буудай ташыган бул 
кырмызы жантакзар чълдън жъъ кирип, кыштакка жъъ 
кирип барамын деп ниет кылган болчу! 

Эсинде: шаардан жарым кечеде жолго чыккан 
Шорахим ошондо таё атып калган чамасы, алыста 
эшектер аёгырап, короздор чакырып калган учурда 
кыштак жанындагы акыркы кырга жетип келген болчу. Кыр 
\ст\ндъ кичинекей булак болчу, булак боюндагы шактары 
куруп, кандайдыр б\кчъй\п калган, бирок ар жазда 
жалбырагын чыгарган кары шаатыт ъсч\. 
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Бир кочуш суу араё шылдырап чыга турган булак 
дагы, узак жолдо алдап тайган кексе дубананы 
элестет\\ч\ бул кары шаатыт дагы кыштак жашоочулары 
\ч\н качан эле ыйык бир нерсеге айланып калган. Аны эч 
ким билбейт. Шорахим жат элдерде къп жыл кызмат 
кылып, ата мекенин сагынган учурларында негедир ушул 
булакты къп ойлочу, эгер эсен-аман кайтып барыш насип 
этсе, кары тыт алдында тиз чъг\п кудум согуш жылдары 
буудай ташып, машак терип андан учурларындай, булак 
боюнча жата калып, тоюп-тоюп суу ич\\н\ арзуу тилек 
кылган эле!.. 

Шорахим айдыёда элес-булас къзгъ чалынган 
жалгыз тытты къргъндъ жан д\йнъс\ндъ кумурскалар 
жърмългъндъй, тамагы «тып» буулду –калды. Анан 
къз\нън аккан къз жаштарын биръъ кър\п калгандай 
уялып, колу менен сыдырып таштап, бир-бир басып кырга 
чыга баштады. Таё калыштуу, ъткън беш жыл ичинде эч 
нерсе ъзгърбъпт\р! Бар-жогу \ч-търт гана шагы калган 
кары тыт ар качан бечара дубанадай б\кчъйгън\-
б\кчъйгън, бутактан шылдырап чыккан бир кочуш суу 
аккан арыкчанын айланасын жалпыз, шыбак жана жантык 
басып калган. 

Шорахимдин ж\ръг\ «курс-курс» уруп, булак 
жанында токтоду, токтоп эле, капыстан ж\ръг\ «шуу» этип 
аркага тартып кеткендей болду. Анткени ушул убакта 
караёгыдан « Шорахим аке!» деген зарлуу \н угулду, кары 
тыт паанасынан... ак оромол, ак къйнъкт\\ бир кыз атылып 
чыгып Шорахим тарапка талпынды. 

Сулуужан! 
Кыз айдында ак куудай талпынып, кулачын жазып 

келип, ъз\н Шорахимдин кучагына таштады. Эч эсинен 
чыкпайт: Сулуужандын ж\з\ жаш менен жуулган, 
эриндери ширин-шортек, ал б\т\н д\н\йъс\ менен 
титиреп, ъкс\п-ъкс\п ыйлап, адеп кайра-кайра бир съз\н 
кайталай берди: 
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–Сизди кърър к\н да бар экен го! Шорахим аке! 
Кърър к\н дагы бар экен го!... Шорахим буулуп кеткендей 
туюлуп, жакасын жулкуп ачты да, башын машинанын 
айнегинен чыгарды, чыгарышы менен ж\з\нъ муздак 
шамал тийип, башындагы калпагын учуруп кетти. Анын 
бир ою «Машинаны токтот!» деп кыйкырмакчы да болду, 
бирок бул пикирден ошол замат кайтты, биръъ эмес, ж\з 
калпак садага сага, Сулуужан! Сен аман болсоё болду, 
боорум! 

Машина кичине гана, жапыз кырлар арасында 
куштай учуп бара жатат, чокуга конуп алган « ак кептер» 
айланадагы кырларды элес-булас жарытып, жаркырап 
турат. Алгырды муздак шапата сакал-муруттарын 
жулкулап, ж\з\нъ тикендей кадалса да, башын ичкериге 
албай, с\ттъй айдын кечеги бахмалдай тунук, жылдыз 
жайнаган асманга тигилип, карады, башка бир ак шам 
мындан да салкын, мындан да жылдызы къп ъткъндъг\ 
асман эсине т\шт\... 

Тойлору болуп баш кошкондоруна али бир жыл боло 
элек, жылуу с\й\\ жалыны ърттъй жанып турган учурлар. 
Къё\лдър\ндъ, бири-бирин кърбъстън бир к\н, бир саат 
дагы тура алышпайт. Шорахим бактарынын ушундай 
жамбашында «Кызыл-Кыя» деген кыр этегиндеги бакта, 
туурарагы, алмазар арасында эгилген пахтазарда 
суучулук кылат, Айсулуу фермада саан саайт. 

Шорахим бир к\н, бир т\н иштеп, бир т\н –бир к\н 
\й\ндъ дем алат. Пахтазардын ушундай жамбашында чоё 
бедезар бар. Алгыр кезеги келген к\ндър\ т\ндъс\ бир 
куулак сууну шериги менен жъъктъргъ чым басып иреттеп 
чыгат, соё орулган беделердин тарамына жай кылып, 
т\нд\ ушул жерде ъткърът, анткени т\ндъ бир нече жолу 
суу кечип, жъъктърд\ къздън ъткър\ш\ шарт, болбосом 
айрым жайларда суу чымды жеп кетип, пахтазар кълмъккъ 
айланып калышы ыктымал. 
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Алгыр нъъбътч\л\к кыла турган к\н\ кечки тамакта 
\йдън алып келип беришет. Оокатты бирде \каси ошол 
учурларда тогузунчу класста окуп ж\ргън узун бойлуу 
акынга окшош жигитче алып келсе, бирде Айсулуунун ъз\ 
алып келет. Айсулуу алып келе турган к\н\ Шорахим 
шеригине \й\нъ кет\\гъ уруксат берип, алмазарда ъз\ 
калчу. Бул иштен экъъ теё макул: шериги т\н\ муздак суу 
кечип, жъък аралаштан кутулганына курсант болсо, Алгыр 
Айсулуу менен бедезардагы тарамда «к\л\ш\п» таё 
атыруудан къё\лдър\ куунак. Чындыгында дагы, орулган 
беде тарамда кургаган пычан, жалпыз жана башка 
чъптърд\н жагымдуу жытына мас болуп жанма-жан 
жылдыздуу асманга тигилип жатыштан, бир гана 
жаштыкта боло турган ысык жалын, тамашалашып эч бир 
тойбос съз жетпеген с\й\\ оюндарынан чарчап къккъ 
тигилип арзуу кылуудан чоё бакыт, мындан чоё лаззат 
жоктур ааламда! 

Ошол ак шам оокат алып келиш нъъбът\ Айсулууда 
болчу! Алгыр сууну коюп б\т\шкън соё, шеригине уруксат 
берип, ъз\ арык жакасындагы чоё гарамга чын дил менен 
жакшылап жай кылды. Бийик орундук жасап, \ст\нъ 
к\нд\з\ \йдън алып келген калыё кърпъчъл\р\н жазды, ал 
эмес, ак пар жастыктар алдырган болчу, аларды да 
жайлап, ушундай сонун жата берч\ жай кылды, бул 
тъшъккъ ал эмес зым керебет да теё келбейт! Баш \ст\нъ 
к\нд\з алмазар арасынан эки бышкан анделек таап алып, 
аларды гарам арасына жашырып койду. Чалкасынан 
т\ш\п Айсулууну к\тъ баштады. Бирок каш карайып 
асманда чоё жылдыздар жымыёдай баштаса да, 
Айсулуудан дарек боло бербеди. Алгыр муштумун 
бешенесине тиреп, жолго тигилип карады, карап апсаласи 
пир болуп, кайрадан жайына чозулду. Сулуужан ордуна 
негедир \къс\ келе жатыптыр. Башында саман шляпа, 
эгинде бейкасам тон, чоё т\й\н кътър\п алган! 
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Шорахим д\н\йъс\ эёшерилип калгандан тескери 
бурулуп алды. Къп ътпъй жеёил кадам добуштары, 
\къс\н\н али катпаган ничке \н\ угулду: 

–Оокатыёызды алып келдим, аке! Муздатпастан жеп 
алыёыз! 

–Жеёеёе эмне балакет болду? 
–Билбесем. Колума ушул т\й\нд\ карматып: ъз\ё 

алып бара кал, \кажан, –деп жалынды. 
Алгырдын андан бетер д\н\йъс\ эёшерилип: 
–Болуптур, таштап кете бер! –деп к\ёк\лдъгън 

болду, \къс\ каткырып к\лд\. 
–Жа, кызыксыз-а, аке, эмне балээ, жеёемди бир саат 

кърбъсъё\з туралбайсызбы? 
–Жогол къз\мдън акмак! –деп бакырды Алгыр. 
Ушул замат \каси дегеле башка, коёгуроодой тунук 

\ндъ каткырып к\л\п, чуркап качты, качканда башындагы 
саман шляпасы учуп т\шт\, эки ър\м жоон чачы жазылып 
желкесин каптап кетти. 

–Сулуужан! 
–Кайыр, эртеге кър\шкънчъ! 
–Токто, Айсулуу, токто деп жатам мен сага! 
Жаш, бели ничке, азоо тайдай чакан Айсулуу ийри-

буйру жылан жолдуу жолдо шамалдай учуп баратат, 
бирок Алгыр кийикке ташталган илбирстей \ч кадамын 
бир атташта басып, бир заматта жетип алды да, колунда 
талпынып, дагы деле шаёдуу к\л\п жаткан Айсулууну тик 
кътъргънчъ туура гарам \ст\ндъг\ тъшъккъ алып барып 
таштады... Дагы эсинде бар, ошол т\н\ ысык жытташып 
бир гана жаштыкка насип эте турган жагымдуу 
толкундардан чарчап, жылдыздарга тигилип жаткан 
чакгарында Айсулуу биринчи ирет кандайдыр коркконсуп, 
ийменип, ага эмнедир болуп жатканын кулагына шыбырап 
айтты, соё Алгырдын колун алып быкынына, «эмнедир» 
кыймылдап жаткан жайга койду. Айсулуу энтигип, 
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шыбырап айткан бул «эмнъдир» търт-беш айдан кийин 
търългън туёгуч кыздары эле. 

Жок, Шорахим мынчалык к\й\нбъсъ да болот! Айдын 
жарымы караёгы болсо -жарымы жарык, дъшкъндердей 
Айсулуу менен кечкен ъм\р\ ътъ м\шк\л, таарынышкан 
к\ндър къп болгону чын, жашоо экен, тиричилик экен, 
бирде чоё орозгер, бирде бирин-бири улап туулган 
балдары себеп, Айсулуу шордуу мындай жарык д\йнъдъ 
жалчып жыргабаганы ырас, Азиз башын жерден кътърбъй, 
ъм\р\ мээнет менен, чоё орозгер балдарынын, 
неберелеринин ташпиши менен ът\п кеткени туура, 
Шорахим менен балдарынын бактысын ойлоп, ъз\н 
курбандыкка чалып жиберди. Бардыгы ырас. Бирок баягы 
к\н\ сапарда ж\ргъндъ Айсулуу ъз\ ыйлап себеп 
болгондой, ъм\рлър\ндъ жакшы к\ндър дагы, азыр дагы 
къз алдында болгон аптаптай тунук к\ндърдъ аз болбогон. 
Алгыр эч качан кыянат кылбады, Айсулуу турганда эч бир 
биръъгъ къз кыспады... 

Жок ушул жерде ар намысына къъ с\рт\п с\йлъд\ё, 
Шорахим! Бир жолу кыянат кылгансыё, шордуу Айсулуу 
болсо бул кыянатыёды да кечирген!... 

Ар дайым къз алдында; Алгыр ъткъргън ъм\рлър 
кырчылдаган жигиттей шак атып, жаш бак ушундай 
ачылып-чачылып кеткен болчу, кирген кишинин чыккысы 
келбейт, Айсулуу болсо удаа-удаа эки перзент кър\п, \йдъ 
отуруп калган убагы... Жазда шаардагы кайсы бир 
техникумдан бир топ кыз-жигиттер тажрыйба ъткъргън\ 
келишти. Аларды нары барса отуздарга барган, бир 
с\йлъп, он к\лъ турган, ъз\ дагы ар т\рк\н, келишимд\\ 
бир жубан баштап келди, келип, Шорахимди кър\п, 
атарабинда парвана болду –калды. «Шорахим акажан» 
десе тилинен бал тамып, пардаз-андаздан колу 
бошободу. Ал эмес ъз\ баштап келген практиканттарын 
арык чабыш же дарактардын алдын жумшартканы алып 
чыкса дагы ъз\ атлес къйнъкчън бежирим ът\г\н кийип, 
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тармал чачтарын гажек кылып алып, къздър\н кылыктана 
с\з\п, «акежанысына» тийиштик кылганы кылган болду. 

Куулук-шумдуктан кийин туулган бир м\нъзд\\ 
Шорахим, къё\л\ндъ эч нерсе жок, адегенде жубандын 
кылыктарын ушунчалык бегараз бир шоктук деп къп деле 
къё\л бурбай ж\рд\. Бирок жубан кудум куп жетилген, 
такаты жок кунаажындай ачык эле айтууга ътт\. Шорахим 
деле эркек эмеспи, акыры бир к\н жибин \зд\. 

Бир ак шам бактын тър\ндъ иштен жалгыз кетип 
бара жатканда жубан, колундагы чырпыгы менън 
кытыктап, кыткылыктап к\лъ берди, к\лъ берди. Алгыр 
биринчи анын колундагы чырпыгын жулуп алып, 
жубандын толуп турган къч\г\нъ бир-экини т\ш\рд\, 
жубан болсо жаны чыгыштын ордуна, чындап каткырып 
к\л\п, бейадеп кыймылдап андан бетер тийише берди. 
Ошондо Шорахим да заматта жубанды шарт кучактап, 
алдына караса нарыракта куурап калжырап калган 
тикенд\\ пычан гарамы турган экен, ошого алып барып 
жаткырды. Жубан т\шпъг\р каршылык кылыш буякта 
турсун, мамыктай аппак колдору менен Шорахимдин 
мойнунан бекем кучактап алды. Бар болгону кийин 
къйнъктър\н туурулап ордунан туруп жатып: « Бир 
бооруёуз жок экенсиз! Бардык-жогум тикенден илме-
тешик болуп кетти го!» –деп Шорахимдин ж\з\нъ акырын 
гана уруп койду... Жубандын ъз\нъ тарткан кылыктарынан 
башы айланган Шорахим тынчсызданып айланасына 
карады, бир къз ж\г\рт\п алды. Кудайга ш\г\р, эч ким 
кър\нбъд\. Ал ичинде ъз\нчъ толкунданып, эркектик 
сезими ээ-жаа бербей, бир к\л\п да койду. Ошондой 
болгондо да, к\нъъ кылган болсо дагы «тъъ кърд\ёб\ –
жок, бээ кърд\ёб\ –жок», дегендей сырдуу иш болду го, 
к\нъъс\ жок парвадигар, бул жагын ъз\ кечирер, деп 
ойлоду. Жок, дубалдын да къз кулагы бар дешкендери 
ырас экен, кечинде сайга т\ш\п, жуунуп-чайканып, сыр 
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алдырбай, ъз\нчъ «тазаланып» \й\нъ барса, Айсулуу 
ыйлай берип къздър\ шишип кетиптир. 

Шорахимдин ж\ръг\ «шуу» этсе да ъз\нчъ эч 
нерсени билмексенге алып: 

–Сага эмне болду, Сулуужан! –деп сурады. Айсулуу 
ъз\н жерге таштап \н\н чыгарып ыйлады. Апасына 
кыздары кошулуп, болду ый, болду тополоё! 

Шорахим къпкъ чейин мыёк эталбай «маё» башын 
к\нъъл\дъй бийик кътър\п, анан катынынын жанына 
тизелеп отуруп: «Сулуужан: мени кара Сулуу!» деп 
жалбарды. Айсулуу жаш толгон къздър\ менен ага жалт 
карады да: 

–Барыёыз, –деди ооздору титиреп, –Менден 
къё\л\ё\з муздаган болсо... ошо жаёы тапкан 
ашыгыёызга бара бериёиз! 

–Сулуужан! 
–Мен андай ... с\йбъгънгъ с\йкънъ турган адатым 

жок! Бара бериёиз! Балдарымды боорума басып, бир 
к\н\мд\ кърърм\н!.. 

Эч эсинен чыкпайт. Шорахим ошондо ъкс\п-ъкс\п 
ыйлап жаткан аялына, анын этегинде жабышып бакырып 
жаткан кыздарынын жанында \н чыгарбай турду. Эки 
кызынын ыйы анын ж\ръг\н зыркыратып жиберген, бирок 
кандайдыр айла издеп кър\ш керек болчу. Шорахим 
супага отуруп, кыздарынын башынан сыламакчы болгон 
эле, алар кудум бър\дън качкан козулардай, апасын 
къздъй качышып, анын кучагыныналдына кирип алышты. 

Шорахим дагы бир саам турса ъз\ дагы аларга 
кошулуп ыйлап жиберишин сезди да, бир-бир басып 
короосунан чыгып кетти. 

Т\н\ ал бак этегиндеги бедезарда мичче какпай таё 
атырды... Шорахим ошондо Айсулуу аны эч кечирбесе 
керек деп ойлогон болчу, жок, шордуу Айсулуу кечирди. 
Таёга маал къз\ илинген экен, кимдир биръъ: «Ата, ата!» –
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деп чакырган \н\ кулагына чалынды. Къз\н ачса алдында 
чоё кызы туруптур –колунда бир чъйчък менен эки патир... 

–Ким жиберди буларды, кызым? 
–Апам! –деди чоё кызы. 
Шорахимдин тамагы «тып» буулуп, кызын бооруна 

кысты. 
Шордуу Айсулуу! Мээрими дарыя, к\й\мдър, сабыр-

канаттуу ъм\р жолдошу! Шорахимдин кечирип болбос 
к\нъъс\н да кечти ошондо. 

–Я, кудуретиёден айланайын! Эмне \ч\н бир кем 
отуз беш жылдык ъм\р бир саамда, бир къз ирмемде ът\п 
кетсе, ък\н\чт\\ анын ъм\р\ ъз чегине жеткен болсо? 
Акыры Айсулуусуз ъм\р с\р\\, ъм\р болобу? 

Шорахимдин къё\л\н дагы машинанын оор ък\р\ш\ 
чалгытты. Каер бу? Дъбъл\к? Ошол бир кочуш гана булак, 
анын боюна кары тыт мекен курган дъбъ. Ана, машина 
чырагында эки бекчъйгън кары тыт кър\нд\. Айсулуу бир 
кездерде кудум ушул тыттын паанасынан ж\г\р\п чыгып, 
ъз\н Шорахимдин кучагына таштаган эле. Машина 
парлары аны бир зым жарытып-ът\п кети. Бул жагы 
кыштакка бир кадам жай! Кыштак тереё уйкуда, калыё 
бактар арасынан ъткън тар къчълърдъ тир\\ бир жан 
кър\нбъйт, бир гана айрым-айрымда машинага асылган 
иттерди эсепке албаганда, бардык жак кър\стъндъй 
жымжырт. Кыштактын борборуна жакындаган сайын ар 
кайсы жайлардагы столбаларда жалтыраган лампочкалар 
къбъй\п, къчълър жап-жарык. Мына, бир убактарда кент 
деп эсептелген, мечит, чоё медресе, баа жеткис чайкана 
анан келишкен д\кънчълър жайгашкан дъбъчълър дагы 
кър\нд\. Машина ушул дъбъгъ, бир мезгилдерде ъпкъ деп 
аталган къчъгъ шуёгуду. Шорахимдин б\т\н д\йнъс\ 
кулака айланып, алдындагы айнекке жабышып алды. Жок, 
тынчтык! Я, кудай! Иши кылып ъз\ё сактайсыё балакет-
тозогундан! 
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Мына, бактарда артка чегинип, алдыда ар жай –бул 
жайда ат, эшек, уйлардын караандары къзгъ чалынган кеё 
сай кър\нд\. Сайдын наркы ъй\з\ндъ... Сайдын ал 
жагындагы калыё бактын как ортосунда чоё лампочка 
жаркырап жанып турат! Ошол Шорахимдин багы! 

Алгыр олтурган жайында чайкалып кетип, орундук 
туткаларын араё кармап калды. Машина сайды кесип 
ът\п, бийиктикке кътър\лд\ да дарбаза алдына токтоду. 
Токтошу менен ичкериден ааламды зир титирет\\ч\ бир 
ый ък\р\к караёгы т\нд\ как жарып асманды кътър\п 
жаёыртты. 

Шофър менен медсестра кыз, Шорахимди колтуктап 
машинадан т\ш\р\шт\. Т\ш\р\шкендъ эле дарбаза 
алдында белдерин байлап олтурган кандайдыр адамдар, 
биръълър\ ыйламсырап, дагы биръълър\ \н катпастан 
келип ал менен кучакташып кър\шкън болушту, бирок 
Шорахим кана эми алардын биръъс\н тааныса, же 
биръъс\н кърсъ! Ал буттарын араё с\д\ръп басып, 
малканасы жайлашкан короосуна басты, андан кийин 
бакка ътт\, ж\з\мдърд\н жанындагы чоё лампочка 
жаркырап турган \й жакка ж\рд\. Бирок, али бир нече 
кадам баспаган да болчу, биринин артынан бири келе 
жаткан эки аял –булар чоё кызы менен кич\\ кыздары 
болчу! –аччык ък\р\к менен чуркап келишип, мойнуна 
асылып алышты. 

–Кай жерлерде ж\ръс\з, ата! Атаке! Апабыздан 
айрылып калдык го! Атаке, атаке!.. 

Шорахим къз жашынан улам эч нерсени кърбъй, бир 
нерселерди айтып кудурады, бирок ушул пайит айван 
тараптан: «Эне!» –деген бир чаёырык угулду. соё кичине 
бир кыз –кийин болсо Шокасымдын кызы, с\ймънч\кт\\ 
небереси Шахла экен, –ъз\н жарыкка урган къпълъктъй 
пырпырап келип тизесин кучактап алды. Шорахим анын: 
Чоё ата! Энемди бербеймин, чоё ата!» –деп чыркырап 
ыйлаганын кър\п капыстан ъз\ дагы ък\р\п жиберди. Ал 
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ушул ж\з\н, эки б\г\л\п ък\р\п ыйлаганча, алпаё-талпан 
ж\р\п айванга чейин барды. Ал менен кандайдыр 
кемпирлер, аялдар кучакташып кър\ш\п, анан бирге 
боздошуп, жоктошуп ыйларынтоктотпостон, Алгырды 
ичкериге башташты. 

Эски чоё узун каананын тър\нъ чоё къшъгъ 
тартылган. Аялдардын бири шаша-буша къшъгън\ 
кътърд\. Бурчта... башынан аягына чейин ак сурп менен 
жабылган Айсулуу узун болуп жатат... Шорахим дагы деле 
къз\нъ эч нерсе кър\нбъй, араё къшъгъ жанына жетип 
барды. Бая къшъгън\ ачкан кемпир Айсулуунун ж\з\нъ 
жабылган сурпту кыйгач кътърд\. 

Айсулуунун узунж\з\ мурункудан да узарып, бирок 
кандайдыр тынч, жарым кылым чеккен, бардык тарткан 
азаптуу кыйналгандарынан кутулуп, кыйналбай, жеёил 
жатат... Шорахим аялынын мамыктай аппак бетинде, каны 
жок ж\з\ндъ орун алган бул кър\н\шт\ анык сезди, бир 
гана муну эмес, бул кър\н\шкъ ъз\ айыпкер экенин да 
аёдады, аёдаган соё кудум буттарына биръъ балта 
ургандай, анын жанына эч нерсеге карабай чък т\шт\: 

Сулуужан! Кечир мени! Жаман жолдош жалчытпас 
дегендери ырас экен! Мен ташбагыр, мээримсиз 
жолдошуёду кечир, Сулуужан! 

 
 

ОН ЖЕТИНЧИ БАП 
 
Расул канчалык аракет кылбасын, шакирти Акмалды 

тездет тай буурулуёду, деп канча кыстабасын, Айсулуунун 
тажиясына жетип келе албай, топурак сала албады. 

Биринчиден, Сахибахан телефон чалганда т\н 
жарымдан ашкан болчу. Анын ыйламсырап айткан 
създър\н аёдап жеткенче да канча убакыт ътт\. Соё, дагы 
машина табуу маселеси кълдълъё\нън турду. 
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Расул Нурдинов ойлоп-ойлоп, оор болгон 
кысталышта дагы шакирти Акмалга кайрылууга мажбур 
болду. Акмал ар шылтоонун атын бир айтып акыры макул 
болду. Кыскасы, ал деп, бул деп жолго чыкканча таё атты, 
кыштакка жетип келишкенде Айсулууну качан эле жърге 
коюп коюшкан болчу... Шорахим, бели байлануу, бир нече 
карындаш –туугандарынын арасында патага келип-кетип 
тургандары к\т\п, к\зът\п отурду. 

«Жигули» дарбазага жакын келип токтогондо дагы 
Расул эски кадрданынын ъё\н тааныбай калды. Ал 
машинадан т\ш\п жатканда дарбаза алдында отурган 
адамдар арасынан бели кудум булак боюндагы кары 
тыттай эки б\г\л\п калган бир карыя араё ордунан турду 
да, капыстан: 

–Кайда калдыё, Расулжан? –деп жаш баладай ъкс\п-
ък\р\п жиберди. Башында эски допу, аягында чоё 
керзовой ът\к, \ст\ндъ калыё чапан, чач-сакалы ъс\п 
кеткен бул адам Расул билген Шорахимге ушу даражада 
окшобос эле, ал биринчи къргъндъ кайгыга т\ш\п 
дабдырап калды, соё аны таанып, къё\л\ бузулду, досуна 
карап талпынды, ъз\ дагы къз жашын токтото албады. 

Шорахим къпкъ чейин агайнысын коюп жибербей, 
бир нерселерди айтып, жаш баладай ъкс\п-ъкс\п ыйлады, 
анын кептерине т\ш\н\ш кыйын, бар болгону бир гана: 
«Шордуу Сулуужан! Сулуужан! –деген създър\н т\ш\н\ш 
м\мк\н эле.  

Расул Нурдинов качан ыйлаганы эсинде жок. Ооба, 
араё эстеди: мындан \ч-търт жыл мурун энеси ааламдан 
ъткъндъ кудум азыркыдай анын дагы тажиясына кеч 
келип, эртеси кеч келип калганда ыйлаган эле! Ошондо да 
аны мына ушул Шорахим тозуп алган, Расулдун апасы 
эмес, ъз апасы ааламдан ъткъндъй къз жашы тъг\л\п, 
сакал-муруттарын жууп, \й\нъ ъз\ баштап барган эле. 
Бирок ошондогу Шорахим кайда, бороон сындырган 
талдай бъкчъй\п калган бул карыя кайда? 
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Расул, бул кеё\л чъгъргън кър\н\штън кан болуп, 
агайнысына к\ч-кайрат беришке да алы жетпей, къпкъ 
турду. Тилине бир гана: «Сабыр кыл, азизим, сабыр кыл», 
дегенден башка съз айта албады. Кыскасы Шорахим бир 
аз ъпкъс\н басып, аны дарбаза жанындагы эки супанын 
бирине баштады. Расул адамдар менен учурашып 
чыкканча, дагы деле ъпкъс\н баса албай, желкелери 
титиреп, олтурган досунун жанына отурду. 

–Эмне болду ъз\? Ташкентке алып барамын деген 
экенсиё. Бир аз тездетпепсиё да! 

Шорахим бирден ыйлаганын токтотуп, ага 
кандайдыр акырайып карады: 

–Эмне болгонун менден эмес, анабул.. кырк жылдык 
кадрданыёдан сура! Тездетпепсиё дейт ыя! Тездете 
турган иш кылдыбы агайныё! 

Кайсы агайным? -т\ш\нбъд\ Расул. 
Кайсы болот эле? –деди Шорахим чокмордой чоё 

муштумун т\й\п, бирок кеби оозунда калды, ушул убакта 
дарбаза алдында белин байлап алган адамдардын бири 
Расулдун алдына келип, колун берди: 

–Ичкериде карыялар олтурушат. Бир кирип чыгат 
экенсиз агай. 

Расул Нурдинов бир чекесине кургак пычан 
жайылган чагыраак короого, короодон бакка ътт\. 
Алдындагы, бир учурларда ътъ къркъм болгон, бирок азыр 
шыбактары къч\п, кърк\нън кеткен \йд\н оё жагындагы 
бедезарга тъшък салынып, ал жерде он чакты карыялар 
ъздър\нчъ с\йлъш\п олтурушат. Алардын айрымдары 
Расулду таанып, ордуларынан козголушту. 

–Келиёиз агай, жогоруга ът\ё\з! 
Жаш болсо дагы търдън орун алган, чамасы бир чоё 

медреседе таалим алып кайткан жаш молдо тилават 
кылып, ж\здър\нъ пата тартылгандан соё, бардыгы 
Расулга кызыгышып, биръъс\ бакырайып, биръълър\ 
ийилгенче къпкъ карашты, ар тараптан суроолор берилди: 
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Саламат ж\ръс\зб\, агай? –Кем каттай турган 
болдуёуз? Же туулуп ъскън жайлар жадыёыздан 
кътър\лд\б\? 

Расул кыжаалат болуп к\лд\: 
–Ооба, жок, бизде дагы ушу... ъз\ё\здър билген 

абал: карыган сайын ташпиш азаят экен десек, 
тескерисинче къбъй\п кетет экен. 

–Э, сиз ташпиштан наалысаёыз, биз шордуулар 
эмне кылабыз, агай? 

–Жок, Расулжан, бул кебиё болбоду! Биръън\н 
элинде султан болгончо, ъз элиёде ултан бол деген 
бабаларыбыз! Ар заман-ар заман жоктоп келип ата-
бабаларыёдын кабырын зыярат кылып алардын рухун 
шат кылып туруу –бардык пенде \ч\н парыз дагы 
карыздагы, Расулбек! 

Жарымы чын, жарымы азил таризде айтылган бул 
кептерди Расул биринчи жолу уккан жок. Бирок илгери 
мындай учурларда ал айылдаштары, ар дайым карыялар 
менен тез тил табышып, буга тарых менен коп иштъгени, 
арабчадан да кабары бардыгы эё тъп келч\. Бирок бул 
сапар негедир кепти азилге бура албай, къпкъ чейин 
кыжаалат чекти. Ал ъм\р\ндъ биринчи жолу карыялардын 
таарыныч кудуретинде эё чоё инсап чындыгы бардыгына 
ичинен тан берди. 

Ак съз, азыр ойлоп караса... эё кымбат балалык 
жылдары ъткън бул мекенди эсинен чыгара баштаптыр, 
ал эмес кызынын алдына келгенде да мээримд\\ 
апасынын кабырына зыярат кылууга убактысы 
табылбады! Дагын бул киши, жаш окумуштууларга 
турмушка жакын болуш жън\ндъ акыл айтат, эл-журттан 
алыстап кетпей, анын кубанычына шерик, дартына к\ч-
кайрат болуш керек деп лекция окуйт. Жакшы дагы бул 
карыялар анын чыгармалары менен тааныш эмес, жън 
эле... чоё окумуштуу деп уккандары \ч\н гана «агай, агай» 
деп ызат кылышат! 
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Расул айылдаштарынын тоодой създър\нън 
кызарып, кара терге т\шъ баштаган эле, кайрыят, бурч 
жакта чай куюп отурган жаш жигит: «Агай, сизди чакырып 
жатышат!» деген мааниде \й тарапка ишара кылды. 

/йдън бери жактагы чоё шаатыт алдында. Нигора 
туруптур. Расул карыялардан \з\р сурап, шашып-бушуп 
ордунан турду. Ал кызын бир таанып, бир тааныбай 
калды. Шаарда жеткен моданы куугандардын бири болгон 
Нигора, азыр ээгине кара атлас къйнък кийип, башына 
узун кък дака оромол таштап алыптыр, бутунда да 
жънъкъй шиппак, ал кудум жаш гана кыштак жувандарын 
элестетип турат. 

Атасы жакындашы менен Нигора къз\ндъ мелт-калт 
жаш, ъз\н анын кучагына таштады. Расул кызынын назик 
желкесинен кучактап, бешенесинен ъпт\. 

Нигора къг\мт\р боек издери кетпеген, жашы толо 
къздър\н мълт\рът\п, атасына карады.    

Чоё энебиздин ъл\м\ абдан чоё т\йш\к болду 
буларга. Ичкериге кирип, къё\л сурап чыкпайсызбы, ата? 

Расулдун ж\ръг\нъ толкуп селдей ташып келген 
мээрим жана ыраазычылык капыстан ж\ръг\нъ «чыз» 
этти, кызына ыраазы болуп, анын башын сылап койду. 

Мейли, кызым.. Бирок сенин катыёдан кийин биз ал 
жакта ооруканадан жай таап койгон элек... 

Нигора ыза менен башын серек-серек кылды. Катта 
айткандарымдын –бардыгы ырас. Бирок чоё энебиздин 
ъл\м\нъ башка себеп болду. Уулдары бар го, Шокасым 
акем. \ч -търт к\н мурун аварияга учурап, ооруканада 
жатат. 

Кандай авария? 
–Машина авариясы да, ата? Совхоз директору 

Фатих Музафаров чългъ кетип бара жаткан экен жолдо. 
Эмне болуп кагышып кетишиптир.. Ортодо ар кыл жаман 
създър аралап ж\рът. 

–Кандай кептер? 
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–Кийин... ъз\ё\з угарсыз, ата. Анан чоё энебиз ушуну 
уккандан соё жыгылып т\шкън! Уулунун абалы ътъ оор. 
Эки к\н эсине келбей жаткан экен, кечээ, кайрыят, эсине 
келген имиш!–Нигора ушундай деп эринин тиштеди. –
Мейли ата, азыр бул кептердин орду эмес. Ж\р\ё 
ичкериге кирип кыздарынан, карындаш-уруктарынан къё\л 
сурап чыгыё. 

Расул ичинде кызына дагы бир жолу ыраазы болду. 
Къё\л\ндъ, Нигора бул жерге келип, кандайдыр 
ъзгергънд\г\н, соёку \ч-търт ай ичинде турмуштун ъйдъ-
ылдыйын таанып, \ч-търт жаш улгайгандыгын сезди. 

Расул канча жолу мейман болгон чоё узун каана 
аялдарга жык толо. Алардын бир тобу –булар эё жакын 
карындаштары болсо керек –\ст\лър\нъ кък къйнък 
кийишкен, баштарына узун кък жоолук таштап, ж\здър\н 
жаап алышкан. Расул Нурдинов кириши менън аялдар дуу 
этип ордуларынан турушту, бурчъктен, бардыгы кък 
къйнък кийип, кок жоолук ороп алган кемпирлар арасынан 
нооча бойлуу бир жуван Расулга с\йлъд\: 

–Каерлерде калдыёыз, тагажан! Бир аз мурунураак 
келсеёиз болбос беле, тагажан? Мээрбаныбыздан 
айрылып калдык го, жан тагажан! 

Кудум апасына окшогон бул нооча, арык-чырай 
сулуу жуван Айсулуунун чоё кызы эле. 

Расулдун тамагы дагы «так» буулуп, жувандын 
желкесин таптап къё\л айтты. 

Сабыр кыл, кызым, сабыр кыл! Бардыгыбыздын 
башыбызда бар бул иш... –Ал дагы бир ооз акыл-
насыятын айткан болду эле ый дагы акырын-акырын 
токтоду. Нигора ичкериде аялдар арасында калды, Расул 
тышкарыга чыкты. Анын бир ою дагы карыялар сабына 
кошулгусу келди, бирок Шорахим эсине т\ш\п, дарбаза 
тарапты къздъй басты. 
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Ал бактан чыгып, короого ътъ бергенде капыстан 
сайдан Алгырдын мамак\лд\ръктъй калдыраган ачуу \н\ 
угулду: 

Кайт аркага, Полот папка! Уулумду майып, мунжу 
кылып, катынымды ажалынан беш к\н мурун ълт\р\п, 
кунуёа эки кой менен търт кап ун берип жибердиби 
кожоюнуё! Алып барып бер, жиберген садагасын! Ъз\ 
союп жесин койлорун!.. 

–Сай боюнда мъмъ-чъмъ, сабиз-пияз, \ч-търт кап ун 
жана эки кой ж\ктъгън ж\к машинасы кър\нд\. Дарбаза 
алдында чокмордой колдорун силкип бакырып жаткан 
Алгырдын оропарасында болсо кичине гана бир адам 
мусапыр болуп башын ийип турат. Ал айрым-айрымда 
колдорун кък\ръг\нъ коюп: 

–Досум, Шорахим! –дейт жалбарып. –Адам 
кечиримд\\ болуш керек, Шорахим! Ал дагы ъч алыш \ч\н 
кылган эмес! Каталык кеткен, агайны! Бардыгыбыз теё 
мусурманбыз, бардык нерсе кудаадан! 

–Дарбаза супасында отургандардын бири Алгырдын 
колунан кармап, бир чекеге баштамакчы болду, бирок 
Алгыр бир жулкунушунда анын колунан чыгып, дагы 
Полот папкага тигилди: 

–Качантан бери кудааны эстей турган болуп 
калдыёар?... Съз\н уктуёарбы бул имансыздын! Бардык 
нерсе кудаадан имиш, мусурман имиш! Сендей 
мусурмандан нак капыр миё мерте жакшы, т\лък!     

–Шорахим!      
–Жогол къз\мдън же., азыр бир муш менен мээёди 

чыгарып колуна берейинби? Алгыр чындап эле башын 
букадай ийип, Полот папкага таштады, кайрыят, кимдир 
аны даст кътър\п, бир чекеге алып чыгып кетти, кимдир 
Полот папкага карап: 

–Сиз дагы чыкпаган кенедей жабышып албай, 
тезирээк жънъё эми! –деп жилкип жиберди. –Кылгылыкты 
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кылып коюп, кимге керек мындай к\й\ткъ мал с\д\ръп 
кел\\? Кой-пойго зар эмес Алгыр!.. 

Полот папка: «Болуптур аке, болуптур!» дегенче 
машинага карап жънъд\. 

–Расул дагы деле съг\н\п, токтобой эзилип жаткан 
агайнысынын жанына барып, аны жар боюндагы 
жийдезар тарапка баштады. 

–Бир аз ъз\ёд\ бас, Алгыр! 
–Э, бул ж\ргън\мдън ългън\м жакшы! –деди Алгыр 

токтолбой катуу-катуу калтырап. 
Жар жакасындагы сайга салам берип ъскън беш-

алты т\п жийде жана талдар арасында бир канча эски 
тунуке жыгач Алгыр менен Расул ошол тункелерге 
отурушту. Шорахим ж\ръг\ кък\ръг\нъ батпай оор дем 
алып, ъз\н-ъз\ башкара албаган бир ыза менен коерго 
жер таппайт. Расул титиреп анын желкесине колун койду: 

–Сабыр кыл, азизим!.. 
–Сабырдын падарина наалат мындай болсо!.. 
–Ъз\ёд\ басып, с\йлъп бер мындай! Мен болгону 

чет жакасын уктум. 
–Кимден уктуё? Кыл ътпъс кадырданыёданбы? Биз 

дагы уктук! Вертолеттордо учуп, чълдърдъ бирге доор 
с\р\пт\рс\ё! Ар дайым ушундай болгон! Бай-байга 
караган, суу сайга аккан! 

Расул тымызын жылмайды. 
Байлар жок азыр. Качан эле б\т\н турпаты менен 

жок болгон! Качан эле б\т\н турпаты менен жок болсо 
дагы учкундары калган! Алдынан тешип сыгып жатат. 
Адамды адам катары кърбъй турган бай-манаптар къп 
азыр. Биръъс\ мына ушул, сенин кадырданыё!.. 

Расул: «Ах менин кадырданым болсо. сенин да 
кадырданыё го!» –демекчи болду го, бул кепти ичине 
жутуп: 

Мейли, -деди ъз\н басып, –уулуё т\з\кп\ иши 
кылып? 
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Шорахим, дарди д\н\йъс\ караёгы болуп, ж\з\н 
кийимине жашырып. 

Уулум эмне болду –ъз\м дагы билбеймин! ... Эки 
к\н-т\н эсин билбей жатты балам. Жакшы дагы береке 
тапкыр Сахиба бар экен! Кудайым ал былыкты былык 
кылып жаратыптыр, ушундай бир баасы жок аялды ага 
туш келтирген экен! Эгер уулум аман калса... Сахиба 
алып калган болот аны! 

Шорахим къйнъг\н\н жакасын жулкуп ачып, ж\н 
баскан кък\ръг\н сылады, анан капыстан къздър\ жанып 
дагы Расулга карады: 

–Ооба, неге оозуёа талкан салып алдыё? –деди чоё 
муштумун Расулдун тизесине тиреп. –Неге уулумду 
машинасы менен уруп, орто жолдо таштап кетет анын 
арзандасы? Неге ъз\мд\ кыёгыр жолго ж\рбъд\ё деп, 
иштен айдайт? Отуз жылдык эмгегим чымындай 
кър\нбъд\ го, къздър\нъ! Же Алгыр эмес бул ъпкъс\ жок 
директордун атасы эгип къгъртт\б\ тээ кър\нг\н жанат 
бакты? Неге муну сурап-сураштырбай, оозуёа талкан 
салып отурасыё? 

Расул колун Алгырдын дагы деле титиреп турган 
желкесине койду. 

–Кой кыжаалаттана бербе, агайны! Ден соолугуёду 
да ойло, досум! 

–Падарина наалат мындай соолуктун! –деди Алгыр 
жини кайнап. –Сен менин соолугумду ойлогондон къръ 
акыйкат кыл! Окумуштуу деген наамыё бар го акыры! Же 
азыркы аалымдар чындыктын тескерисин айта турган 
болушканбы? Же зордукчуларга туш келгенде мант бере 
турган болгонбу азыркы окумуштуулар? 

–Расулдан \н чыкпады, ал башын ылдый кылганча, 
колуна чъп алып жер сызууга киришти. Бирок къё\л\ндъг\ 
толгон ойлордон колу дирт-дирт титиреп, эмнени сызып 
жатканын ъз\ дагы билбеди. 
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«Оо, кадырданым Шорахим, Шорахим! Биздин 
ортобузда кандай кептердин ъткън\н каяктан билесиё? 
Жыйырма жыл дегенде бир вертолетуна т\шкън экенмин, 
ушуну ж\з\мъ саласыёбы? Жок, мен азыр сенден 
таарынбаймын! Башыёа т\шкън бул кайгы \ст\ндъ ар 
канча к\нъълъшкъ, айтышыёа акыё бар. Бирок сен дагы 
мени туура т\ш\нг\н, агайны! Эгер бизди байлап турган 
эски достуктун оту болбогондо, эгер капарсыз балалык 
жылдарыбыз ушул сайда ашык ойноп ътпъгъндъ, эгер 
Гоби чъл\, Хинган тоолорунда чеккен азаптарыбыз, 
дайыма достук жън\ндъ ичкен касамдарыбыз эсинде 
турбаганда мен аны эмне дешимди ъз\м билет 
болчумун!» 

Шорахим кудум анын къё\л\ндъг\ ът\п жаткан 
ойлорду окуп тургандай: 

–Жок! –деп жыйынтык чыгарды. –Алардын бул ж\з\ 
каралыгына мен дагы ж\з\ каралык кылып, ата-баланын 
баштарын алыш ниетинде эмесмин. Эч качан–эч качан! 
Бирок ошентсе дагы бул дили кыёгыр \стъмч\л –мен 
Музаффардын арзандасын айтып жатам –бир жакшына 
ж\ргън жигитти уруп кетип майып кылып, жардам бериш 
ордуна аны чоё жолго таштап качса! Бул дагы жетпей, 
МАИларды колго алып, айыпты ъл\м менен алышып 
жаткан уулума тъёкъмъкч\ болсо! Кана, выжданыё болсо, 
айтчы, буга кандай чыдап болот, Расул? 

Расул къё\л\ алачакмак болуп, ордунап туруп кетти. 
Ал эмне кылышты (же Алгырдын жанына барууга, же 

дарбаза алдындагы олтурган адамдарга кошулушту) 
билбей, орто жолдо башы маё болуп турду, аза 
кылгандардын арасында жашыраак бир жигит бъл\н\п 
чыгып, ага карап басып келди. 

Жигит кара костюмдун \ст\нън бейкасам тон кийип 
алыптыр, мойнунда галстук, башында шляпасы бар, 
чамасы контордо иштейт. 

Ассалоом алейкум, агай! 
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–Салам!-деди Расул Нурдинов. 
Интеллигент жигит негедир Алгыр отурган тарапка 

негедир тынчсыздана карап койду, соё койнунан търт 
б\ктългън кагаз алып, коркуп туруп Расул Нурдиновдун 
колуна карматты: 

Досуёуз Музафар Фармановдон. Сизге берип 
коюшумду ът\нгън болчу! 

Жигит ушундай деди да, Расулдун жообун дагы 
к\тпъстън, шашып-бушуп сайга кирип жоголду. Кыёыр-
кыйшык тамгалар менен жазылган катта мындай деген 
създър жазылган болчу: 

«Досум Расул! 
М\мк\нч\л\к болсо ушул б\г\н учурашсак. Сага айта 

турган ътъ-ътъ зарыл кебим жана ът\н\ч\м бар. Ъм\р-
турмуш маселеси бул. Эски достугубуздун урматына жок 
дебейсиё. Мен \йдъ к\тъм\н сени. 

Азырынча бул кепти Алгырдын билбей турганы 
макул. 

Жакын досуё Музаффар Фарманов». 
Расул кагаздан къз\н алып, узагыраакта ага акырын 

тигилип турган жигитке карады. «Эмне балээ, 
Музафардын айгакчысыбы бул?» «Айгакчы» дагы ага 
тигилип турганэкен: «Кызматыёызга жан дилибиз менен 
даярбыз» деген мааниде колун кък\ръг\нъ коюп, таазим 
кылды. 

 
 

ОН СЕГИЗИНЧИ БАП 
 
Фарманов кыштакта ата-бабаларынан калган, бирок 

уулу Фатих аны ъз\нъ ылайыктап кайра куруп алган эки 
кабаттуу \йд\н биринчи кабатындагы кеё, жасалгалуу 
бълмъдъ ал жак, бул жакка айланып басып ж\рът. 
Дубалдарына майда токойлор, арыстандардын с\рът\ 
тартылган жибек килемчелер салынган чоё бълмъ 
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къё\л\ндъ капастай тар болуп кър\нът. Ал ъз\н килемдеги 
жапайы токойлор арасынан тутуп келип, капаста 
кармалган арыстандай сезип кетти. 

Фарманов адегенде Фатихти, Фатихтен кийин 
агайнысы Расул Нурдиновду к\т\п жатты. \й\н\н 
ортосундагы канаттары жазылган кеё стол мъмъ-
жемиштерге толо. Казы-карта, нарындан тартып, 
куурулган бъдънъ этине чейин, чъл анарлары, тилла ыраё 
узун-узун \зъй\н ж\з\м\нъ чейин –бардыгы Расул \ч\н 
арналып коюлган. Бирок Расулдан мурда уулу Фатих 
менен Полот папке кел\\лър\ керек келип, тажияга 
жиберилген бир машина к\р\ч-п\р\ч, кант-мант, кой-
пойлорду Алгыр алдыбы, жокпу ушуну кабар кылуулары 
лаазым эле. 

Ал т\н бир оокумда Сахибадан Айсулуунун 
ааламдан ъткън\н угуп, таё атканча кирпик какпады, ал 
эмес уйку дарысына кошуп ичкен ж\рък дарысы дагы 
жардам бербеди. Негедир къз\ илиниши менен ж\ръг\ 
ойноп, ага аба жетпегенсип, кыйналып, басырык басып 
ойгоно берди. Фарманов авария менен Айсулуунун ъл\м\ 
арасында эч кандай байланыш болбогондугуна ъз\н 
биротоло ишендирбесин, кандайдыр муздак кайгы бат-бат 
бастырып келип, къё\л\ алай-д\лъй боло берди. Ъткън 
балалыгы, жаштык к\ндър\, Айсулууга ашык болуп, 
ърттън\п ж\ргън убактары эсине т\ш\п, уйкусу биротоло 
качып кетти. Бирок эё жаманы –Шорахимден къё\л сурап 
барыш лазымбы, жокпу –муну ъз\ дагы билбейт болчу! 
Себеби, Алгырдын баягы к\н\ кейпинен кийин ага 
оропара болуштун ъз\ калтыс экендигин сезч\. Ал 
Алгырдын пейилин –м\нъз\н жакшы билч\. Тагдырга тан 
берип, Кудайдан кър\п отурган болсо мейли, болуптурбу, 
болуптур, а тескерисинче къё\л сурап келгендердин 
аламан тобунда ачуусу келип, аны кара жер кылып, 
\й\нън айдап чыгышы эч кеп эмес! Чын, Фармановдун 
билишинче, Алгырдын уулу «бери караган» имиш, канткен 
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менен да, Сахибанын аракеттери себеп, борбордон 
адистерди чакырып чеки кылбаган экен, алардын 
аракеттери теккъ кетпеди, «кризис» ът\п, Шокасым оз\нъ 
келе баштады. Борбордон келген эки адиске, къчээ 
Айсулуунун ъл\м\ жън\ндъг\ шум кабар жеткенче, 
кайрыят, жънъп кетишкен болчу. Фарманов алардан 
дайым кабардар болуп турду, кайтыштарында болсо 
ъз\н\н «Волгасын» берди, кыскасы, аларды курсант 
кылып жънът\шт\. Бирок алардын къё\л\ эми 
тынчыганда... кайдандыр шум кабар жетип барса эй! Ушул 
себептен Фарманов Алгырга къё\л сурап барыштан мурда 
тополоёдо калбас \ч\н анын маанайын билишке адам 
жънътт\. Полот папкеге бир-эки бордоку кой, бир-эки кап 
к\р\ч, ун-пун алып бер\\с\н дайындады. Эми мунун 
акыбетин к\т\п, капастагы жолборстой бълмъдъ тынбай 
айланып ж\рът. Эгер Алгыр ал жиберген нерселерди лам 
дебей алып калса, нур \ст\нъ нур, анда тагдырдын 
капыстан салган оюнуна тан берген болот, эгер албастан 
кайтарып жиберсе... Анда Фарманов агайнысынын 
къё\л\нъ жол таап, аны тынчыта алабы, жокпу–бул жагы 
анын ъз\нъ да дарг\мън. Дагын \ст\-\ст\нъ бут алдынан 
чыккан бул калпыс иштердин «Чълкурулуш» каанасында 
айланып калган мына бул къё\лс\з създър ал эмес 
текшер-текшер\\лъргъ келгендигин кърбъйс\ёб\ каран 
калгырдын? Илгери дарылдап ъм\р с\р\п, айды сурап 
ж\ргън к\ндър болду го, Фарманов мындай иштердин 
оюнун дагы камырдан кыл сууругандай кылып, жым-жым 
изин ъч\р\п койчу. Бирок, азыр... Мына, бир айга жакын 
болуп калды, эё жогорку жайларга чакырылып кеткен 
«Чълкурулуш» башчысынан далъ болсо дарек жок! Кызык! 
Илгери атыёцы сат, тайынды сат, бирок асыл бер деген 
чечимдер караланып, эми «Жер эмнеге чаё-тополоё 
палапартыш ъздъшт\р\л\п, неге бардык жакты шор басып 
кетти?» деп акылдуулар баштап жатышат! Угушунча, 
башчы дагы ушул акыл \йрът\\ч\лър алдында эки от 
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арасында калып, куурулуп жаткан имиш. Эгер башчы бир 
деме болчудай болсо... Музаффардын абалы не болот, –
Фарманов муну ойлосо болду –аалам къз\нъ караёгы 
кър\н\п кетет!.. 

Эми бир \м\т агайнысы Расулдан. Кудай берип, ал 
кулум деп, ортого т\ш\п, экъън\ муназага келтирип койсо, 
чын баягы к\н\ учурашкандан кийин бул агайнысынан да 
къё\л\ бир аз муздады. Бирок, биринчиден, алардын 
ортосуна т\ш\п, мунасага келтириш \ч\н курбу жете 
турган башка бир тирик жан жок, кала берсе ар нерсе 
болгондо дагы бир кыштакта туулуп, бир къчъдъ ъскън, 
бирге окушкан, согушка катышкан эё жакын сырдаш 
достор го! Ар нерсе болгон к\ндъ да бир съзгъ келип 
кеёеш берч\, айласы куруганда, Алгырды аз-маз болсо да 
бийиктен т\ш\р\п, адамгерчиликке чакырар акыры! 

Фармановдун тос-тополоё ойлорун тышкарыдан 
угулган машинанын \н\ бузуп жиберди. Къп ътпъй 
короосунда Фатих кър\нд\. Фарманов бул м\шк\л окуядан 
кийин, эгер азап \ст\ндъ телефондо \з\к-\з\к 
с\йлъшкъндър\ болбосо, уулун али кърбъгън болчу. 

Фатих, кебетесинен талаадан келе жаткан болсо 
керек, бутунда керзовой ът\к, \ст\ндъ негедир эски 
фуфайка. Бирок кудум ашыгы алчы т\шкън адамдай 
къё\л\ шайдоот, кадам таштоолору тетик, салмактуу. 

«Даьюс! Ааламды суу басса кызыл ашыгынан 
келбейт! Баардыгын кууруп коюп, ж\р\ш\н кара мунун!» 

Эшик шарт ачылып Фатих кирди, кирип, башын 
букаларча ийип, атасына жер алдынан акырайып карады, 
анан «Салам!» –деп г\д\рънд\ да, башындагы 
фуражкасын алып диванга ыргытып жиберип, 
дасторкондон бир алма алып чайнай баштады. 

Фарманов к\й\п кетти. 
–Кылгылыкты кылып коюп, атаёды курук дооматка 

жыгып, кай жерлерде ж\ръс\ё дейдип, даьюс? 
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Фатих жерге салынган жибек килемдерге керзовой 
ът\г\н\н издерин т\ш\р\п, бир чекедеги кайыш креслого 
барып отурду буттарын учкаштырып: 

–Кандай кылгылык? –деп сурады алма чайнашын 
улантып. 

«Тооба! Мен бул жерде боорум ооруп, кан какшап 
ж\рсъм отурушун кара бул касапаттин!!!» Али эмне кылып 
койгонуна дагы акылыё жетпейби, акмак? Азыркы назик 
убактарда?... 

Фатих камчы жеген азоо тайдай бытырап: 
–Э, къп кайгы кыла бербеё, ата! –деди жактырбай. –

Эмне кылган болсом, ъз\м жооп беремин! Эч жайда эч кеп 
жок, апам экъъёър ълбъгън адамга кепин кийгизип, 
д\йнън\ буздуёар го! 

–Ата-энебизби, к\йъб\з! Перзенттериё чон болсун -
къръб\з! Биръъ жарымы сага окшоп тентек болуп калса 
«Ъз\ жооп берет», деп шыпка карап жата бересиёби, же 
бизге окшоп ъз\ёд\ отко-сууга урасыёбы? 

Азыр айттым го, сарсанаа боло турган эч себеп жок 
деп. Баары бир таё калам сизге: мындай кайгычыл эмес 
элеёиз го илгери? Сизге эмне болду, ата? Фармановдун 
зардаси кайнап, уулун келеке кылды. 

–Эмне болгон имиш! Мен дагы сага айраёмын, 
азыркы убакыттын назиктигин т\ш\нбъстън туруп, кантип 
жетекчи болдуё бул кожолукка? 

–Убакытта эмне болуптур? –док кылды Фатих. –Мага 
кара! Къз\ къргъ дем берсеё дагы дили къргъ дем бербе, 
дегендей кърс\ёб\, айланада эмнелер болуп жатканын 
кърбъсъё? Азыр илгери заман эмес го, ким зор, аты менен 
тайды сатып болсо дагы -планды толтурган зор болсо! 
Азыр планды аткарып койсоё, кандай кылып толтурдуё, 
алал толтурдуёбу же ак эмеспи –эсеп бере турган заман! 
Же акталыш доору деген създър кулагыёа чалынбадыбы, 
али! Же мен-мен деген, ъз\ кан, кълъкъс\ майдан болуп 
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ж\ргън не-не зордукчулардын алдына суу кеткендигинен 
кабарлары жок окшойт, акебиздин! 

Фатих ызаа болуп, маскарлап «пык» этип к\л\п 
койду. –Болуптур, кабардар болоюн-болбоюн, бул 
иштердин эмне тиешеси бар бизге? 

–Эмнеге тиешеси жок имиш! –кекетти Фарманов. 
Биринчиден кошнуё кър болсо, къз\ёд\ кыс деп биз да ъз 
доорунда ошол чоёдордун кълъкъс\ндъ жан сактаганбыз. 
Кала берсе м\й\з\нъ урсаё, туягы зыркырайт ъг\зд\н! 
Сага тийген таяктын биринчи соккусу мага тиет кум калла. 

–Ата! –Фатих ордунан тик турду да керзовой 
ът\г\н\н издерин килемге т\ш\р\п, ал жактан бул жакка 
оор салмакта адымдап: –Ата, деп кайталады. –Мен бир 
кум калла, сиз ойлогон, бейпарасат эмесмин! Авария 
болсо... Мен эмес, къб\ръък ал айыптуу буга. \ч к\ндън 
бери чымын коруп бекер ж\ргън\м жок! Ъз\м МАИге 
бардым, ъз\м комиссия жибердим. Бардыгын кър\шт\, 
текшеришти. 

–Кош, –деди Фарманов дыкат болуп. Кош акыбети 
эмне болдутекшергендин? 

–Эмне болот эле! Айттым го, МАИден жыйынтыгы 
жаман эмес деп! Кантсе дагы авариянын ж\з беришине 
менден къръ... къб\реък ал айыптуу деген жыйынтыкка 
келишкен! 

–Фарманов, бардык бул кептердин чет жакасынан 
кабардар болсо дагы, ал гана эмес айрым керект\\ 
адамдарды ишке салып коюп, ъз\ жашыруун к\зът\п 
ж\ргън болсо дагы, бир аз жеёил тартып «уф» деп 
жиберди. Соё ъз\н креслого таштап: 

–Кош, болгон окуяны айтып берчи мындай? –деди. 
Кайсыл шайтан жолдон азгырды сени? 

Фатих: «Э, эмне кыласыз адеп къълъй берип?» деген 
мааниде колун шилтеди, бирок атасы дагы кыстай 
баштаган болчу: 
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–Шайтандын жолуна кире турган акмак жок. Ата!-
деди тамагы буулуп, ъз\ё\з билесиз убакыт зык. Ар бир 
минут кымбат. Бир жакта терим, бир жакта жашылча, бир 
жакта мъмъ-жемиш! Баардыгынан кошумча милдеттенме 
алганбыз. Ошого... рабочкомду алып, билсеёиз керек, 
тигил чапаны бар агайныёыздын келини бизде рабочком 
болуп иштейт. Бирге чългъ бара жатканбыз. Аялын ъз\н\н 
кълъкъс\нън кызгана турган ал кък мээ айымчасын 
сагынып. Кыштакка келе жаткан экен. Атайлап ъчъш\п биз 
рабочкомдун «Газигинде» бара жатканбыз! Ал кък мээ, 
алдын «Жигулисин» учуруп жаныбыздан ът\п кетти, ът\п 
бара жатып катынынын машинасын таанып калды 
чамасы, бир убак изибизге т\шт\... 

–Издериёе т\шкън болсо... токтотуш керек эле! 
Катынын колуна тапшырыш керек болчу! 

–Калатысыз да, ата! –Фатих арстандын жалындай 
\рпъй\п турган чачтарын сылап, ал жактан бул жакка 
ж\рд\. Айтып жатам го сизге аялынын тырмагына да 
арзыбаган бул кък мээ ушундай кызганат, биз токтосок да 
баары бир ишенбейт болчу... 

Фарманов ачуусу менен башын кыймылдатты. 
–Ишенеби, жокпу, мунун эмне тиешеси бар сага. Сен 

иш \ст\нън рабочком менен бирге ж\ръс\ё, туурабы? 
Туура! Б\тт\, б\тт\! Атасынын съз\ жакпады окшойт, 
Фатих: 

–Мейли, ата! Болор иш болду!-деп к\д\ръёдъд\. 
Кептин ток этери, бизди кууп ът\п, «Жигулисин» жолго 
кълдълъё койду. Бул ушундай тез болду, тормоз берип 
\лг\ръ албадым. Мен т\г\л, ътъ чебер машыктыргыч да 
\лг\ръ албайт болчу! 

–МАИ ушундай жыйынтыкка келдиби? 
–Келди! 
Ымм... Фармановдун т\нт ж\з\ бир аз ачылды. Ал 

уулунун създ\ ыгы менен с\йлъгън\н, окуя чынында бир 
аз башкача болгонун билсе дагы Фатихтин създър\нън 
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ойлору жеёилдеди. Фарманов б\г\н \ст\нън чыккан, 
айрым маселелерде ага дагы сабак бер\\гъ татыктуу 
экенин сезди. Бар болгону чамасы азыркы назик убакытты 
илгеп ала алган эмес. Музафар Фармановдор 
тобокелчилик менен иш кылып, доор с\ргън учурлар 
башка, б\г\нк\ к\н башка эмеспи, азыр жети ълчъп, бир 
кесе турган заман келгендигин жакшы аёдап билгън эмес! 
Ал бардыгын байкап отурду. –Куп болот мейли, деди 
Фарманов бир аз жумшап. МАИ менен тил табышып... 
демекчимин, МАИ ъз\ текшерип, ъз\ туура жыйынтык 
чыгарганы макул болуптур. Бирок...тиги аялга 
рабочкомуёа ишенесиёби? 

–Бул эмне дегениниз? 
Ал дагы сенин съз\ёд\ с\йлъйб\, же... МАИ аны 

сурак-кылдыбы, жокпу? 
–Кантип сурак кылат? Эри менен кошо жатса! 

Болуптур, азыр го эринин жанында карап жаткандыр. 
Ооруканадан чыккандан кийинчи? Ишти чубалтпайбы иши 
кылып? Фатихтин жука эриндерине, ж\з\нъ дагы к\лк\ 
ж\г\рд\: Чубалтып кърс\нч\ кана! 

Фарманов уулуна къз кысып: 
-Мындан чыкты кыштакта айтылган миш-миштерде 

жан бар экен да? 
–Кайсы миш-миштер? –ъйдъ карады Фатих. 
Эч бир укпаган болсоё? Сени жуван менен дем 

алышып ж\рът деген съз таркаптыр го кыштакта! 
Фатих оорлошуп, «г\п» этип ъз\н диванга таштап, 

аны чаян чаккандай, кайра ордунан туруп кетти. 
–Эл оозунда элек жок деген накыл кепти 

уккансызбы, ата! Бул адамдар ... бул ак эмес, ичи кара, 
оозуна алы жетпеген бул тили кыёыр, дили кыёгырлар 
эмнелер дебеди? 

–Накыл кепти го билет экенсиё, эмне кылат элеё 
биръън\н аялына къз артып? Бул жакта г\лдъй катыныё 
турат! Андан къё\л\ё муздаган болсо, катын т\гън\п 
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калдыбы д\н\йъдъ Чоё иштерге бел байлаган жетекчи 
кадамын ълчъп басат... Мына эми ал балакет 
жетпегендей, бул балакет!.. Айсулуунун ъл\м\!... 

Фатих ыза болуп, атасына тигиле карады. 
–Анын ъл\м\н\н эмне тиешеси бар мага? Ажалы 

жетиптир, ъл\пт\р! 
–Оо, береке тапкыр балам! –деди Фарманов башын 

айласыздан кыймылдатып, -Сага тиешеси болбосо дагы, 
адамдар табышат тиешени! 

–Тапса, табыша берсин! 
–Туура! Бирок сен бул адамдарды канчалык жаман 

кърбъг\н, баары бир ушулар менен иш алып барасыё, 
ушулар менен иштейсиё! Токтот, ушундай экен, этият 
болушуё, мындай кеп-създъргъ шарт т\з\п бербешиё 
керек эле! Айрыкча азыркы назик убакыт да! 

Фатих кыжынып, тармал чачтарын жулккулады. 
–Эмнеге мынча тоту куштай таап алдыёыз мындай 

кепти, назик учур, назик учур! -деп. 
–Мен сага с\йлъсъм... –деди Фарманов, ичи 

к\йгъндън ж\ръг\ токтогонсуп, –Ъз боорум, канымдан 
жаралган жалгыз уулум деп с\йлъп жатам, балам! 

–Рахмат! –Фатихтин эсине кайын энеси Клара 
Жамаловна, ичинде бир ачуулуу к\л\п, кайра эле ъз\н 
колуна алып, –Коюёуз ата! Мен эмне кылбайын, турмушта 
кандай жолдо баспайын, бетине айткандын заары жок, 
сизден \йрън\п келе жатамын. Куш уясында къргън\н 
кылат дешет го акыры? Мен дагы ъскън уямдан эмне 
кърсъм –ошону кылдым! \йрънгън къё\л ърттънсъ, к\йбъс! 
Эми мени бул акыл-кеёештер менен жолго салышыёыз 
ът\п кетти! –деди ал атасынын дагы съз с\йлъй 
тургандыгын кър\п, \н\н бийиктетти –Мени туура жолго 
салыштын ордуна дагы деле болсо...ъз\ё\з туура жолго 
т\ш\п алыёыз! Себеби съз\мъ ишенсеёиз, ата сиз тагдыр 
шамшары менин мойнума т\ш\ш\нън корксоёуз, мен 
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сиздин мойнуёузга т\шпъсъ деп, катуу кабатырдамын! 
Мен го жашмын, бирок сиз... сизге бир нерсе болсо... 

Фарманов кудум ж\ръг\ пак этип жарылып кеткендей 
«ух» деп кък\ръг\н кармады да, башын шылк эттирип 
жастыкка таштады. Анын анардай тарам-тарам томолок 
ж\з\ндъ кан калбаптыр, кудум катуу чаёкагандай оозун 
чоё ачып, улутунуп-улутунуп дем алып жатты. 

Ъё\ ъч\п калган Фатих ал жактан бул жактан чуркап, 
бир пияла муздак суу алып келип, шкафтын кутуларын 
тарак-турук кылып валидол таап келди. 

Фарманов валидолду оозуна салды да, кудум кант 
чайнагандай касыр-кусур чайнап, къз\н жумду. 

Фатих анын т\ймълър\н чечип, жакасын ачып: 
Кечириёиз ата! –деди астейдил бушайман болуп. –Бул 
създърд\ ъз\ё\згъ мынчалык катуу аласыз деп 
ойлобоптурмун... 

–Майли, балам майли, иши кылып аман бол, уулум! -
деди Фарманов. Анын жумулган къздър\н\н арасынан 
жаш тамчылары сызып чыкты. –Иши кылып ъз балдарыёа 
ъз\ё баш бол, уулум! 

Фатих астейдил къё\л\ эзилип: 
–Кечириё ата, билбей калдым, –деди жалтанып. 

Анын къё\л\ндъ: «Атама эмне болгон ъз\? –деген пикир 
толкуп келди. –Ал эч качан мындай капаланган эмес эле 
го! Же аны сарсанаага салып жаткан бир ишкел чыкты 
бекен иштен? Бул ойдон анын б\т денесин муздак тер 
басты. 

Фарманов он минутча диванда кыбыр этпей жатып, 
ордунан туруп, къйнъг\н\н т\ймълър\н кадады. Кудум 
ушул учурда, анын ордунан турушун к\ткъндъй, эшик 
такылдады. Фатих негедир чочулап, жалт этип карады. 

–Ким ал? 
Эшик ачылып, Полот папка кирди. 
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–Ассалоому алейкум, Музаффар аке! –деди ал эки 
колун кък\ръг\нъ коюп. -Ассалоому алейкум, Фатих 
Музаффарович! 

–Келиёиз; Полот (папка) бай, келиёиз! –Фарманов 
Полот папканын ачык къё\л менен жылмайып турганын 
жактырбай, кайра жастыкка жамбаштады да, уулуна 
тигилип: –Сен ишиёди кыла бер, балам! –деди Полот 
менен бетме-бет с\йлъш\шт\ эёсеп. –Сиз олтуруёуз 
Полотбай! 

Полот папка акырын келип, диванга жакын жайга 
олтурду. Фатих болсо, башына дагы эски фуражкасын 
кондуруп, салмактуу адымдап чыгып кетти. 

–Кош, иштер эмне болду Полотбай? 
Полот папке «иш ордунда эмес» деген мааниде 

мончоктой кичине сыр билдирбей къздър\н жумду, 
к\нъъл\дъй унчукту. 

Эмне, алдыбы, жиберген нерселеримди? –деди 
Фармановдун ж\ръг\ муздап. 

Алдыбы дейсиз –сурабай? Ал бакырып-ък\р\п, 
ж\ръг\мд\ жарса болобу, агайныёыз! 

Фармановдун деми ичине т\ш\п, баягыдан да 
бошошуп кетти, бирок башын кандайдыр лакылдатып 
олтурган Полот папкага къз\ т\ш\п, дароо ъз\н колго 
алды. Бардык к\ч\н топтоп, ордунан туруп, кейип тыяк-
биякка басып: 

–Кош? –деди кырылдап. Эмне деп айкырып съкт\ 
кырк жылдык курдашым, кадырданым? 

Ооба, ушул... Полот папке Алгырдын създър\н 
айталбай, чайналды. –Кылгылыкты кылып коюп, белек-
бечкек менен сатып алмакчы эми, дегендей, бардык съз\ 
беймаани, кожоюн. Ъз\ё\здън ътър съз жок. Бекерге атын 
Алгыр коюшпаган аны адамдар! Мага калса Шорахим 
шакый коет элем, хи-хи... 

–Эл къп беле бакырып-чакырып жинденгенде? 
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–Къп эле карындаш уруктары, коёшу-колоёдору, 
айылчылык, ъз\ё\з билесиз го!... 

–Талаада иш кайнап жатат! –деди Фарманов 
кабагын кабагын салып. Ар бир минута алтынга теё! 
Оозуна к\ч\ жетпеген бул шакый болсо чоё диний ырым-
жырымдарды ъткър\п, бардыгын иштен калтырып отурса! 

–Куду ушундай! –деди Полот папке ого бетер 
жалтактанып, 

–Ушундай дил ооруткан к\ндър\ десеёиз! 
–Расул бар беле? 
-Тигил ... ташкенттик агайды айтып жатасыз да? Бар 

болчу! 
–Эч нерсе дебедиби ал? 
Агай... –Полот папка башынан кок бахмал допусун 

алып, кудум сырдап койгондой жалтырак, сып-сыйда 
башын сылады. –Агай Алгырды бир чекеге алып чыгып, 
къпкъ с\йлъш\шт\, чамасы сабырдуу бол, мындай кылыш 
адептен эмес деп масилет берди окшойт! Анткени 
ушундан кийин Апгыр кыйла бошошуп калды. 

Фармановдун къё\л\ бир азга тынчып: 
–Катымды бердинерби? –деп сурады. 
–Бердик, Музафар аке, бердик! –Полот папке 

кошомат кылып жылмайган болду. -Дамылла бир чътке 
чыкканда катыёызды кудум молдого пул кыстаргандай, 
жеё учунда ушундай акырын кыстардык, бир дагы тирик 
жан байкабады! 

–Расул эч нерсе дебедиби? 
–Жок, дебеди, билишимче, дебеди. 
–Хм-м... –Фарманов бълмън\н как ортосунда ойго 

батып, къпкъ турду, соё Полот папкенин къз\ ага кызыкча 
тигилип калганын кър\п эсин жыйды. 

–Куп, рахмат! Сизге уруксат Полотбай! 
Полот папке алпаё-талпаё басып, эшик тарапка 

тисерилди: 
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–Арзыбайт, Музафар Фарманович! Канча създър 
болсо... дайыма кызматтарыёызга даярбыз съзгъ гана жок 
болбосок, ал д\н\йъ бизге кърсъткън 
жакшылыктарыёызды унутпайбыз, бизди адам кылган 
дагы ъз\ё\з, Музафар аке... 

Полот папке ийилип, ж\з\ндъ жаркылдаган кубаныч, 
арты менен басканча, ийилип-ийилип болмодон чыкты. 
Фарманов биротоло бошонуп бара жатканын сезди да, 
капыстан ъз\нън к\мън санап, тап-тап басып столго 
барды. Бир урушта тилле т\ст\\ шишенини пъг\н 
чыгарып, бир пияла коньякты дем албай оодарып 
таштады. 

«Жок, силерге оёойлук менен жан бере турган 
Фарманов жок! Кана Расул келсинчи къръб\з! Ал эмнъ 
дейт экен? Анын дагы айткан маалыматтарын угайлык, 
кийин... ошого карап, бир жол табарбыз!». 

 
 

ОН ТОГУЗУНЧУ БАП 
 
Расул Музафар Фармановдун катын алгандан кийин 

абдан экиленип калды. Бир жагынан, Расул Иван 
Харитоновичтин тапшырмасына себеп, бул катсыз деле 
Музафар менен учурашышы керек, экинчи жактан, азыр 
ушул б\г\н анын алдына бара турган болсо, къё\л\ндъ 
Шорахимге кыянатык кылгандай туюлду. Анткени ал 
Музафардын эмне дешин, анын ът\н\ч кылышын жакшы 
т\ш\нд\. Расул анын алдына турган бир къё\лс\з 
учурашуу туурасында ойлоп, колу бир нече мерте 
чънтъг\ндъг\ Белобородов берген кутучага тийип, ого 
бетер жаны чыгып турду... 

Акырында, кечкурун к\н баткандан мурдараак къё\л 
сурап кел\\ч\лър азайды, Расул Шорахимге эгер одоно 
болбосо кабырстанга бирге чыгып кел\\н\ сунуш кылды. 
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–Айсулуу менен апам шордуунун кабырларын.. 
кър\п коеюн Шорахим кабагын б\ркъп, Расулга окурайып 
карады: 

Кър\п коеюн дегениё эмнеси? Зыярат кылайын де! 
Же търъгън апаёдын кабырын зыярат кылыш окумуштуу 
деген наамыёа къъ с\ртъб\? Расул \н катпастан 
жътъл\м\ш болду. 

–Куп болот, сен айткандай болсун, зыярат кылып 
келейли. 

–Мейли, чыга турган болсок, караёгы т\шпъстън 
чыгып келели. Кабырстанга караёгыда чыкпайт, дешет 
го!.. Маркумдар жактырышпайт имиш. 

Шорахим ушундай деп, белиндеги чарчысын 
бекемирээк байлады да, бак ортосундагы бир аяк жолдон 
кыр тарабы менен ж\рд\. Расул айласыздан к\л\мс\ръп: 

–Маркумдар туурасында кудум тириктер туурасында 
суйлъгъндъй билгендей с\йлъйс\ё а? –деди да, 
агайнысынан кыпкызыл балээге калды. Алдында бара 
жаткан Шорахим шарт токтоп, ага тигиле калды. 

–Сен \ч\н маркум апаё... шордуу эжемдер ъл\к 
болсо ъл\кт\р. Бирок мен \ч\н тир\\. Ал киши да, ъз 
боорум, Сулуужан да –бардыгы тир\\! Жарык д\йнъдън 
ългън\мчъ, Сулуужандын жанына келип, жатпаганча мен 
\ч\н тир\\ ал! Ар дайым тир\\, Расул!.. 

Расул анын ансыз да безилдеп турган жарасын 
жаёылагандыгын сезип, бул кепти козгогонго уят болду. 

–Кечир мени, агайны! 
–Шордуу Сулуужан! –деди Шорахим тереё \н 

чыгарбай. –Ал эё акыркы ъм\р\ндъ да ъз\н ойлободу, 
бечара! Жарык д\йнъгъ келип балдарын гана ойлоп, мен 
таш боорду ойлоп ъл\п кетти, шордуу! Ъз\ не абалда, 
дайым мен нааданды ойлойт эле. Мен ълсъм,.. абалыёыз 
эмне болот, деп ыйлачу эле раматылык! Сен мени жинди-
пинди болуп калды деп ойлобо, Расул. Эгер кааласаё, 
мен дин-пиниё менен, наркы д\йнъё менен ишим жок! 
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Бирок иманым ишенет: Сулуужан азыр гърдъ жатып дагы 
мен кък мээни, анын кадырына жетпеген мен акмакты 
ойлоп жатат, шордуу! 

Расул же агайнысына кайрат беришин билбей, же 
бир оюна бир кеп келсе гана. Ал башын кътъргън бойдон 
жалгыз аяк жолдо Шорахимди ээрчип бара жатып, ж\ръг\ 
тынымсыз безилдеп турду. 

Оё жагында, Шорахимдин багы менен жанаша 
Расулдардын бактары жайланышкан, бактагы къптъгън 
дарактар куурап, бир гана кара ър\ктър\ калган. Жарымы 
куурап, калжырап калган бул ър\кзар арасындагы 
дубалдары урап, чъг\п калган \йлър\ кандайдыр муёайып 
турат. 

Расул маркум апасын канча кыстабасын, шаарга 
анын колуна барбай койду. Расул жалынып-жалбарган 
чактарында кемпир аппак башын калчылдатып: 

–Мени тынч кой балам! –деп «\ф» тартып, Ата 
жайыёа келип турбадыё, жада калса, мен турайын, 
атаёдын чырагын ъч\рбъй мен жагып отурайын. Андан 
къръ, ъз\ё келбесеё да уул-кыздарыё келип турсун. Чоё 
аталарыбыздын кадамдары тийген таберик жайлар бул. 
Ата журтунан биротоло кол \з\п калбасын перзенттериё! 

Расул маркум апасынын съз\нъ кирип, ар жазда 
Нигораны, кийин Улукбекти жибере турган болду. 
Туурасын айтканда эки баласы ушул жерде, чоё 
энелеринин колунда, муштай гана кемпирдин жер тырмап 
ъст\ргън ушул багында чоёоюшту. Эрезеге жетишти. 
Балким, Нигоранын ъз теётуштарына караганда кыйла 
акылынан тетик болушу, оор басырыктуу болуп ъс\ш\н\н 
бир жагы да ушундан улам болуп ж\рбъс\н. Кантсе да 
маркум энесинен эмнедир жуккан, бирде катага жол 
берсе, бирде инсапка келет, къё\л\ бош мээримд\\. 

Маркум энеси ъм\р\ б\ткънчъ эки небересин жерге-
сууга койбой, башына кътър\п, аркасына кътър\п ж\р\п 
эрезеге жеткирди. Чыйрак кемпир! Бул кылган 
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жакшылыктарынын \ст\нъ ал Расулдан эч нерсени 
милдет кылчу эмес, бар болгону бир нерсени суранчу, къп 
айтып, къп жалынып жалбарчу: 

–Аалым болдум, китеп жаздым, деп къп кериле 
бербе, балам! Адамдын башына бакыт да келет, 
бактысыздык дагы. Ылайым сенин башыё жакшылыктан 
чыкпасын, жолуёда жеёиш ъз\ жандап ж\рс\н! Бирок, «ат 
айланып казыгын табат» деген эскилер. Балким, айланып, 
адашып акыры бир к\н ата журтуёа келип каларсыё, 
балам! Белиёде кубат, билегиёде к\ч\ё барда атаё 
шордуу куруп кеткен мына ушул \йд\ бир аз т\зът\п кой! 
Бир к\н болбосо, бир к\н ашык атат бул \й\ё!... 

Жок, маркум апасы ж\з мертебе айтса дагы Расул 
анын ът\н\ч\н турмушка ашыра албады. Бирде ъз 
ташпиши, бирде бала-чака ташпиши менен болуп, дагы 
бирде китебимди тезирээк жазып б\тъй\н деп, бул \йд\ 
оёцоп коюуга убакыт таба албады, табалбай ж\р\п 
кемпир ааламдан ъткъндън кийин катуу уят болуп ж\рд\. 
Анткени, къё\л айтууга келген калк дубалдары къч\п, 
кандайдыр тъг\л\п калган бул ээн \йд\ кър\ш\п таё 
калышты. Ушундай атагы чыккан окумуштуу, ата-жайын 
оёдоп, аны бир аз болсо дагы эпке келтирип койбоптур 
да, деп ирээнжип кеткендер да къп болду. Расул ошондо 
келе турган жазда кемпирдин ъж\ръс\н кичине оёдоп коем 
деп ант ичкен болчу. Жок, турмуш экен, тиричилик экен 
дагы ъз\н\н ташпиштери менен болуп, келе албады, 
карай албады. 

Шорахим анын ойлорун окуп бара жаткандай, 
Расулга кыя багып: 

–Ана, ата жайыёдын абалы! –деди. Окумуштуу адам, 
жок дегенде эжемдердин рух урматы аяк –биягына карап 
койсоё болот беле! Кургандар эмне дешет?.. Мурдагы к\ч-
кубатым болгондо ъз\м деле карайт элем, кър\п турасыё, 
менде да мурдагы ал жок, Расул! .. 
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Бул съз оор тийсе да Расул аны азилге бурушка 
урунду: 

–Э, агайны! Сен дагы кър\п турасыё го, досуё да 
тъг\л\п турганын. Бир жылдан кийин пенсияга чыгамын, 
ошондо келип, бул иштерди кылабыз! 

-Ооба, келип болупсуё! –деди Шорахим кекетип, -
Шаарда... бекер пулга оронгон адам, кыштакка келип 
кетмен чабат белеё? 

–Расулдун къё\л\нън: «Э, кымбатым, кана эми 
менин ишим сенин кетмениёден, ташпиштерим, сенин 
ташпиштериёден аз болсо!» деген пикир ътт\, бирок пыш 
этпеди. Башка учур болгондо Шорахим балким ага тана 
кылып с\йлъбъйт болчу. Азыр болсо... азыр ал кеп уга 
турган абалда эмес эле... 

Бактарынын \ст\ндъг\ арыктан ът\ш\п, алар оёго 
бурулуп, кырды боордоп кетишти. 

Батыш тараптагы тоо кыркалары \ст\нъ 
жанбаштаган к\н ылдыйдагы чоё кыштакты нурга бълъп, 
бирок дагы деле жылуу нурга болоп, бул аалам менен 
коштошууну каалабагандай къктъ къпкъ чейин асылып 
турду. 

Кырдан пада кайтып жатат, Расулдун дилине к\\дъй 
жага турган \ндър; койлордун маарашы, уйлардын 
мъъръш\, падачы-койчулардын съг\нгън добуштары 
жаёырат. Кандай сонун кър\н\ш, баа жетпейт. 

Алардын жападан жалгыз таргыл уйлары боло 
турган, Расул аны пададан бъл\п алыш \ч\н куду ушул 
тарапка чыкчу, таргыл болсо, пададан ажырагысы келбей; 
ал жакка, бул жакка чуркап, ошондо Расулдун къз\ндъ 
жаш, жылаё аяк тикен кечип, анын артынан ж\г\ргън\ 
ж\г\ргън эле!.. 

Бул эскер\\лър къё\л\нъ толуп-толуп, дилин к\з 
нурундай тунук. Эё кымбат бир сезим чулгап алды. Алтын 
балалык! Ал канчалык оор тийбесин, инсан эсинен эч 
чыкпайт экен, ар жолу эстегенде къё\л кургур суу 
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ичкенсип съргектенип калат турбайбы! Балалыгыёды 
эстегенде. 

Тигил Кароол дъбън\н жан боорундагы жайлашкан 
кабырстан да кър\нд\. Расул анын бардык кыштактын 
кабырстандары катары карап, ошондой эле кър\мс\з 
экенин билч\. Бирок... я, тооба! Ал билген кър\стън 
башынан аягына чейин калыё тикензарга айланган, 
кабырлар болсо тизеге жеткен жантак, чеёгектер алдында 
калган, ал жер -бул жерде жана \ч-търт гана темир 
белгилер кър\нът! Бир гана эё чекеде, жарым белинен 
сынып, шактары жерге тирелип калган чынар астында бир 
\лкън кыштан салынган к\мбъз къзгъ чалынат, кийин 
билсе, ал Музафар Фарманов апасына курдурган к\мбъз 
экен! Шорахимдердин жакындары жаткан жай 
кабырстандын ушундай четинде, ж\з жашар карыядай 
б\кчъй\п калган б\к\р\ тыттын алдында, Расул 
Нурдиновдун апасынын кабыры болсо ж\з кадамча 
нарыда эле. 

Айсулуунун жаёы кабыры тикен менен оролгон ъйдъ-
тъмън кабырлар арасында к\мбъздъй кътър\л\п турат. 
Шорахим менен Расул кабыр \ст\ндъ бир саам \н 
катышпай ойго чъм\л\п турушту. Бирок гър \ст\ндъ узак 
\н катпай туруш кандайдыр ыёгайсыз, олтуруш болсо... 
олтурушканда эмне кылышат –Расул муну билбейт. 
Шорахим болсо агайнысын сынамакчы болгондой, дагы 
деле кабагын б\ркъп турду. Акырында Расул кыжаалат 
болуп жътълд\. 

–Кабырында тынч жатсын, Айсулуу! –деди эмне 
дешин билбей. 

Мындай пакиза, мындай таза, сулуу аял д\йнъгъ бир 
келет! Шорахим анын абалына т\ш\нд\ чагы: 

–Сен эжемдердин кабырына бара бер! –деди 
кабагын салып, –кабырын таба аласыёбы ъз\? 

–Табамын. Эстелик ташын койдурбадым беле! 
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–Ооба. койдургансыё! Ал дагы бир жагына чъг\п, 
кыйшайып калган. Ар жылы оёдоп коем деп ниет 
кыламын, колум тийбеди... Бар бара бер. Менин Сулуужан 
менен с\йлоше турган кебим бар! Анын \н\ бирден 
титиреп кетти. Ж\ръг\м толо дарт, Расул, бардыгын 
айтып бир жарылгым келет ага! Ана, кара Сулуужандын 
жанында ъз\мъ да жай тандап койдум. Б\г\н къё\л\мдъг\ 
к\й\т дастанымдын жарымын айтып берейин, калганын 
жанына келгенде айтармын! 

–Сага эмне болду, Шорахим? 
–Бар дедим го сага! –капыстан \шк\р\п берди, 

Шорахим. 
–Търт жыл дегенде бир келипсиё, зыярат кыл! 

Дартыё болсо айт! Дарты жок бир кесел эмессиё го, 
Расул!... 

Расул эч нерсе дей албай, ъз туугандары жатуучу 
жакка кадам басты. Маркум кемпирдин кабырын тез эле 
тапты. Мындан търт жыл мурда койдурган эстелик ташы 
чындап эле чъг\п, бир жагына кыйшайып калган экен, 
кър\п ъз\нчъ катуу иренжиди. Былтыр жазда Улукбек 
айылда бир жума ж\р\п кеткен, ал дагы карабаптыр! Эй, 
тентек! Акыры аны дагы мына ушул таш алдында жаткан 
муштай гана кемпир аркасына кътър\п чоёойтту эле го! 
Акмак! Кантип ушундай энесин эсинен чыгарган болсо?.. 

Расул кабыр айланасындагы ъс\п жаткан беш-он т\п 
жантак, какра, шыбактарды жулуп таштады, соё четирээк 
жаткан таштардын бирин алып келип, кабыр жанына 
койду да ага олтурду. 

Кемпирдин жогоруда чоё атасы менен чоё энесинин 
биротоло чъг\п, оодарылып т\шкън кабырлары къзгъ 
урунду, сол тарапта тагасынын, оё жакта тууганынын гър\ 
жайгашкан, башка кабырлар кимдики –Расул аны билбейт 
дагы болчу... 

Расул кайра-кайра эмне кылышын билбейт: 
Кабырыёызда тынч жатыёыз, апаке, силер дагы чоё ата, 



 
 

328 

чоё энелерим!» деген келмени бир нече ирет кайталады, 
анан четтеги д\ёк\й\п турган тууганынын кабыры 
\ст\ндъг\ бир т\п чоё кара чаёгалга къз\ т\шт\. Бул 
кър\н\штън къё\л\ кир болуп, чаёгалды тамыр-памыры 
менен жулуп алды да, кайра жайына олтурду, олтуруп, 
тууганына байланыштуу жумшак бир окуя эсине т\ш\п, 
ойлору аётар-теётер болуп кетти. 

Отузунчу жылдардын ортосу болчу. Расул нары 
барса, он-он бир жашар бала эле. Алар шаарда турушчу, 
атасы кайсы бир жооптуу мекемеде иштейт. Ар дайым 
эсинде: декабрь айынын акыркы к\н\, \йлър\ндъ Жаёы 
жылды тосуу маанайында, мейманкаларда болсо 
патефон чыйылдап, маркум атасы, башындагы телпеги, 
калта, \ч бурчек муруту аппак кар, каяктандыр бир куту 
кант-пант кътър\п келди, \й кубанычтан ызы-чууга толду. 
Бирок, ушул замат атасы \ст\ндъг\ постунун чъчип, алып 
келген шириндиктерди эми гана жешти башташканда, 
\йлер\нъ кандайдыр адамдар капыстан бастырып 
киришип, майрамдык маанайларын муздатып, ал кишини 
алып кетишти. 

–Ушул-ушул, апасы биринен-бири кич\\, баардыгы 
жеймин-ичемин деген беш перзенти менен калды. Анын 
\ст\нъ, алардан кабар ала турган адам да болбоду: 
аталарынан айрылгандарынан кийин, кечээ гана дос 
болушкан, келгенде \йлър\н\н тър\ндъ отура турган 
адамдар, астанасына басып келбей коюшту, ал эмес 
къчълър\н да унутушту. Унуткандары бекер эмес -
аталарынан айрылгандан кийин Расулдар \й-б\лъс\н 
башка жайга, жарым таштанды, суук, тар бир \йгъ 
къч\р\шт\. 

Азыр бул оор, кыйынчылык к\ндърд\н бардык 
къргъндър\ Расулдун эсинде жок. Бирок бир нерсе эч бир 
жадынан чыкпай келет, кыштын суук к\ндър\. Т\ф десен 
т\к\р\к жерге т\шпъйт. Ушундай суук к\ндърд\н биринде, 
бешим маалында, алар къч\п кеткен ташталган \йд\н 
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алдында тоо жетелеген бир адам пайда болду. \ст\ндъ 
курак-курак чапан, башында эски тумак, белин чылбыр 
менен байлап алган бул адам -атасынын \каси эле. Бул 
жарык ааламга келиптир го, колунан кетмен т\шпъгън, 
кышын-жазын талаадан чыкпаган, Шорахимге окшогон 
мээнеткеч, эч тынчыбагап акеси аларды жоктоп келген 
эле. Тууганы мурдунан самовардай буга-буга буу б\рк\гън 
нартъъс\н дарбаза зынжырына байлап, ичкериге кирди, 
маркум кемпир менен кучакташып, копко ыйлады. Ошол 
т\н\ бою акеси таё атканча кирпик какпай, \йлър\ндъг\ 
бар буюм-теримин кийизге ороп, жайгаштырды. Эртеси 
болсо ж\ктър\н нартъъгъ артып, къч\п жаткандарынан 
кубанып, тос-тополоё кылып ж\ргън Расул жана анын 
\калары менен кемпирди тъъгъ ж\ктърд\н арасына 
олтургузуп, жипке ороп-чырмап, ъз\ тъън\ жетелеп жолго 
чыкты. 

Жол узак, шаар менен кыштактын аралыгы кеминде 
аттуу беш чакырым келет. Ааламды калыё кар баскан, 
\стъккъ-босток жол тайгак, тегиз эмес. Ошондо биринчи 
ирет тъъ жаныбар Расул, нар деген наамы болсо дагы 
кышта начар ж\р\ш\н билди, \ст\нъ оор ж\к артылган 
шордуу нартъъ бат-бат сыйгалып кетин, айрымда 
капыстан чъгълъп калат, ошондо апасы кичинелерин 
кучактап калып бооруна басканча кандайдыр бир 
нерселерди айтып пылдырап, балдарына ъм\р тилеп, 
къктън суранып-суранып жатты. Авасы болсо чъгълъп 
калган тъън\ камчылап, съг\н\п, кайра бутуна тургузат, 
дагы аны тарткылап, жолго т\шч\. Ошол замат нартъъ 
тегиз эмес жолдо бирде тайып, бирде м\д\р\л\п алар 
каш карайганда кыштакка кирип келишти. Бул убакта 
Расул жол азабынан алдан тайып уктап калган экен, бир 
маалда кандайдыр ызы-чуудан жанындагы эже-
карындаштарынын ыйлагандарынан ойгонуп кетти. Къз\н 
ачып караса, болук кара аргымакка минип алган бир аял, 
кээде тъън\, кээде аны жътелеп алган акесин аеосуз 
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камчылап жатты. Расул кийин билсе, ал раис экен! -
аргымакты асманга секиртип камчы ойнотуп: 

Жат тууганыёдын перзенттерин кыштагыма 
киргизбеймин! –деп, атасынын ысымын айтып, эркектерче 
съг\н\п, бакырып чакырат болчу. Кайрыят, ээ! Бул 
тополоё тозду угуп, жан –бериден жапырылып чыккан 
адамдар аларды аео билбеген аялдын колунан араё 
ажыратып алышты. Ошондо бешенесинен шорголоп аккан 
канга парва кылбай, аттагы раиске тоскоол болуп алдына 
талпынган авасын къргъндъ, Расул къз\нън тып-тып жаш 
агып, чоёойгондо ар дайым жакшылык кыламын деп ант 
ичкен болчу! Бирок, ойлогон оюн, кыстаган турмуш жеёди. 
Ъст\, жетилди. Окумуштуу деген наамга жетти. Бирок 
авасына, жетимишке киргенче колунан кетмени т\шпъгън, 
момун, ак къё\л авасына т\з\г\ръък бир да жакшылык 
кыла албады. Тир\\с\ндъ биякта турсун, ългъндън кийин 
дагы урматын ордуна кое албады. Эми ойлоп кърсъ, бир 
ирет келип, кабырына зыярат кылбаптыр!.. Авасын го 
айтты, ъз\н жараткан апасыначы? Ъз\ муштай болсо да 
кайраты таштан катуу мээримд\\ жан кубатыначы? Эч 
нерсе кылбады... Ошо жылы эсинде бар, алардын 
бактысына «Кароол дъб» деген мына ушул кыр боорунан 
кандайдыр жогорку баасы бар аки таш табылды, кыштакта 
мектептерге бор жасап бере турган кичинекей бир завод 
ачылды. 

–Бул завод кыштактын как ортосунда, тигил элес-
булас къзгъ чалынып турган совхоз кеёешинин жанында 
болучу. Ишчилер чоё ак таштарды арабада ташып 
келишип, тегирменде ун кылышып, ысык сууга салышып, 
суюктук абалга келтиришип, анан томолок борго окшогон 
тешиктери ачылган оор темирлер калпына куюшчу. 
Акырында, акиташ калптарында бир аз катып, бор т\с\нъ 
киргенде, аны аптапка тъг\п кургатышып, ар бирине 
эл\\дън бор бата турган кагаз кутучаларга 
жайлаштыруучу... 
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Заводдогу аялдардын аракети ушул иш менен алек 
болушчу. Кемпир болсо (неге кемпир болот экен, ошол 
учурларда апасы къп болсо отуз сегиз –отуз тогуздарга 
кирген, келишкен гана бир жубан эле!) эркектер менен 
жанаша туруп, оор темир калыптарга бор куйчу. Себеби 
кагаз кутучаларга бор салыш жеёил иш эсептелип, акысы 
аз болуп, бул акы менен жъжъбирдей жанды багыш кыйын 
болчу! 

Бир-эки жылдан кийин сал улгайган Расул апасына 
жардамга келе турган, колунан оор калыпты алып, аны 
бир саат, жарым саат дем алдыра турган болду. Бирок 
апасы аны къп иштетпейт болчу. Эне кургур Расулду, 
Расул апасын аеочу... 

Кийин –кийин согуш башталды. Завод жабылды. 
Бирок, бул учурда Расул он беш-он алтыга кирип, бою 
ъс\п, жигит болуп калган эле. Окууну жыйыштырып 
талаага чыкты: жазда суучулук кылды, орок орду, эшек 
кербендерде загот-зерного дан ташыды. Соё, кырк 
търт\нч\ жылдын акырында бирге ъскън жакын достору, 
мына ушул Шорахимдер менен бирге аскерге кътти. Чын, 
Алгыр менен Музаффардан бир жаш кичине эле, согушка 
барбастыгы да м\мк\н эле, бирок мектепте бирге окуп, 
саалкам търт жыл чълд\\ талаада бирге иштешкен жакын 
досторунан ажырагысы келбеди, аскер комиссариатка ъз\ 
барып, айылдык Кеёештин журналындагы каттоо туура 
эмес, мен он жетиде эмес, он сегиздемин, деп туруп 
алды. 

Кемпир шордуу ошондо да эч нерсе дебеди. «Мейли 
балам, –деди ал, ачуу къз жаштарын оромолунун учу 
менен с\рт\п. –Досторуёдан айрылгыё келбей жатат, мен 
эмне дейин? Атаё сага окшогон принсипиал болчу! 
Атаёды тарттыё. Иши кылып, ай барып, аман келгин, 
балам!» 

Апасы Расулду ушундай деп, ыйлап-ыйлап узатып 
калды. Бирок ошондо апасынын эмне \ч\н кан-какшап 
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ъкс\гън\н Расул къп жылдардан кийин, аскерден 
кайткандан соё билди. 

–Сен эмнени дагы билет элеё балам?–деди кемпир, 
кээде сырдашып калган учурларда. –Жигит адам, сен айт-
буйт деп бейкапар гана жънъд\ё, кеттиё, мен шордуу 
болсом...т\ндър\, сени сагынган учурларымда, мына ушул 
кырларга чыгып, таё атканча боздоп чыкчумун! Сенин \ч 
кыздан кийин араё тилеп алган элем. Тилеп алганымды, 
сураганымды сак-саламат кайтар, деп Кудайга миё 
мертебе сыйынып, мага мына ушул тикензар кырда таё 
атканча тентип чыгат элем, балам... 

Арттан тарс-т\рс болгон биръън\н келе жатканы 
угулду. Расул шашып-бушуп кирпиктериндеги жаш 
тамчыларын арчыды. Шорахим муну же кърбъд\, же кърсъ 
да ъз\н кърбъгънгъ алып: 

–Раматылык эжемдер менен с\йлъшт\ёб\? –деп 
сурады. Расул оор унчукту. 

–Ооба, десеё... тиригинде мындай бир жалчытып 
къё\л\н ала албаган адам, ългъндън кийин сырдаштым 
эмне, сырдашпадым эмне, агайны? 

Шорахим башын серек-серек кылып оюндагысын 
билдирди: 

–Жок, мына мен Сулуужан менен баарлаштым. 
Экеъб\з теё бири-бирибизге дартыбызды айтып, бир аз 
жарылдык. Тиригинде кадырына жетпеген экенбиз, жада 
калса, эми жетелик! –Шорахим ушундай деп, 
кабырстандын ал башынан-бул башына тигилип карады. –
Мен Сулуужандын кабырынын \ст\ндъ олтуруп, ант 
ичтим, Расул! Жакында пенсияга чыгамын. Калган 
ъм\р\мд\ ушул кабырстанды абад кылууга багыштаймын. 
Айланасын тосомун, дарактар олтургузам, бардык жерин 
г\лзар кыламын. Ушундай бир жай кыламын дейсиё го, 
ата-бабаларыбыздын, арбактары арбапталып 
бардыгынын руху шат болот! 
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–Шорахим ушундай деп Расулду сындап тиктеди: Же 
биръъ жарым кък-мээ ал-бул деп жолумду тосор бекен? 

Расул желкесин кыйшайтты. 
–Жок эмнеге? Кабырстанды абад кылыштын эмнеси 

жаман? Д\йнъдъ маданияттуу элдер бар го, кабырстанды 
абад кылуу парыз, карыз деп билишет. Акыры ъз\б\з бир 
к\н келебиз го ушул жерге! 

–Куп, мейли, –деди Алгыр, чамасы кък\ръг\ндъг\ 
жаратын кайта тырмагысы келбей. –Ниетим жакшыбы, 
кандай? Ак патаёды бересиёби? Биръъ-жарым наадан бут 
тоссо, бир четте кър\\ч\ болуп карап тура бересиёби. 

Расулдун баягы къё\л\ дагы жыз этип, агайнысынын 
желкесине колун койду. 

–Жок, бул жолу да карап турбаймын Шорахим. 
–Съз\нъ т\ш\нбъд\м, –деди Алгыр. 
–Эмнесине т\ш\нбъйс\ё? Сага келген бул 

адилетсиздиктерди пеш кылыш керекпи, же керек эмеспи? 
Буттары жерге тийбей бул иштерди басты-басты кылыш 
\м\т\ндъ к\н\-т\н\ ж\г\р\п ж\р\шкънд\р ата-бала? 

Шорахим башын ылдый кылып, узак санаага батып, 
анан: 

Билбедим, –деди оор к\рс\н\п, –Акыйкат кылыш 
керек! Жалгыз мен \ч\н эмес, жок, адамдар урматы б\т\н 
айыл урматы \ч\н акыйкат кылыш керек. Къпч\л\кт\ бут 
алдына тепсеп, эл башына чыгып алышты го бул ата-бала 
баатырлар! 

–Кър\п турамын, -деди Расул. –Эгер уруксат берсеё, 
мен азыр Музаффардын алдына барамын! Кана эмне 
дээр экен? Алгыр мыёк эптеди. 

 
 

ЖЫЙЫРМАНЧЫ БАП 
 
Расул барганда шишени качан эле жарым кылган 

Фарманов кичине ж\з\ жем жеген короздой бир аз кып-
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кызыл, чамасы боло турган жаёжалга качан эле даяр 
болуп турду. Ал Расулду жалынып-жалбарып чакырбаган, 
балким Расул ъз\ суранып келип калгандай, кабагынан 
кар жаап каршы алды. 

Б\т\ндъй башка абалды к\ткън Расул Музаффардын 
суук т\р\н кър\п, капыстан къё\л\ тырышып, астананын 
алдында токтоду. 

–Мына, ът\н\ч\ё боюнча келдим. Съз\ё болсо айт! 
Кулагым сенде! 

Музаффар дароо эсине келди чамасы, 
мурдагысындай жалпаёдап Расулга тигилип: 

–Качантан бери мындай тапшырма боюнча келип 
калдыё, Расул. Адегенде мындай олтур, бир пияла чай ич! 

Расул, кудум сиркеси куруган адамдай, эшик 
алдындагы диванга олтурду. Музаффар узаткан стаканды 
албады. 

–Рахмат. Ичимдик биякта турсун, тамагымдан чай 
ътъ турган абалда эмесмин. Кабырстандан келдим. 
Тажияга жетип келе албадым. Шорахим менен 
Айсулуунун кабырына чыктык. 

Музаффар колундагы стаканды столго коюп, оор 
дем алды. 

Ооба, жакшы аял эле Айсулуу. Бирок ... айла канча? 
Ажалга даба жок экен, Расул, тынч жатсын, шордуу? 

Расул сындагандай тигилди: 
–Кана эми, Айсулуу гър\ндъ тынч жата турган иш 

кылган болсо уулун? Музаффар капыстан дир-дир 
титирей баштаган колдорун аркасына жашырып: 

–Эмнеге ишара кылып жатасыё, т\ш\нбъд\м, 
Расул? -деп сурады. 

–Эмнеге т\ш\нбъйс\ё? Же уулуёдун кыёыр ишинен 
кабарыё жокпу? 

–Уулум кыёыр иш кылганбы, жокпу –муну тийишт\\ 
иштегилер акыйкат кылат али! 
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–деди Музаффар кандайдыр ъкс\п, –Шорахимдин 
съз\н с\йлъп, пададан башта чаё чыгарыштын эмне 
кереги бар? Сен жаёжал менен эмес, акыл менен иш кыла 
турган токтоо адамсыё го, жан досум? 

–Шорахим токтоо адам эмеспи? 
–Эгер ынсаптуу болсо, эгер уулум сен айткандай... 

кемчилик кылган болсо... 
–Кемчилик эмес уулуёдун жасаган иши! 
–Болуптур, –деди Музаффар кандайдыр жазгырып, -

болуптур, сен айткан кеп чын болгондо дагы, –чын 
чынына келгенде чын болбойт, гырт доомат бул, Расул 
нак доомат! –бул иштин Айсулуунун ъл\м\нъ эмне 
тиешеси бар акыры?. 

–Эмне тиешеси болбойт экен? 
Мына ушул \ч\н тиешеси жок го, Айсулуу бечара 

къптън бери дабасыз дартка кабылып, тъшъктъ жаткан 
эле! Муну сен билбесеё –б\т\н кыштактын эли билет, 
Расул! 

Расул дагы деле Музаффарга тиктегенин кое бербей 
бир минут жым олтурду. Анын къё\лунън: «Эмнеге адам 
баласы эмнеге ушунчалык ъз\мч\л болот, эмне \ч\н 
ъз\нън ъзгън\н дартына ушунчалык къё\л бурбаган боору 
жок болот?» деген пикир ът\п, калтырап кетти. 

–Айсулуунун катуу ооруп ж\ргън\н мен дагы 
билемин! Бирок сага бир суроом бар, Музаффар: эмнеге 
сен ъз перзентиё \ч\н бая айтканыёдай, кылмыш эмес 
ушунчалык бир... кемчилик кылган тентек уулуё \ч\н 
мынча кайгырасыё? 

–Перзенти \ч\н кайгырбай турган адам барбы бул 
д\йнъдъ?–деди Музаффар. 

–Сен кайгырбайсыёбы, Расул? 
–Анда эмнеге Айсулууну ъз ажалы менен ълд\ 

демекчи болосуё? Сен ата болсоё, 
–ал эне! Энезар бар го атадан он барабар къб\ръък 

кайгырат ъз боору \ч\н! Айсулууну ажалдан беш к\н 
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мурун ълт\ргън сенин уулуё! Анын кыёыр кылмышы! Же 
сен бычакты мурун ъз\ёъ ур, оорубаса –башкага деген 
създ\ уккансыёбы? 

Расулдун, ачуусу мурдунун учуна чыгып, ордунан 
туруп кетти. Музаффар болсо дагы деле ошол эзилген 
абалында: 

–Дагы айтамын, Расул! –деп наалыды. –Бул иште 
менин уулум айыптуубу, же Шорахимдин уулубу –муну 
сен менен биз акыйкат кыла албайбыз. Акыйкат кыла 
турган ишканалар бар! 

Расул ж\р\ш\нън тык токтоду: 
–Уктум! Бул ишканаларды качан эле колго алыпсыё! 

Эгер сенде ынсап, адилет болгондо башыёа кылыч келсе 
дагы чындыкка туруп берет элеё. Сен болсоё ... мунун 
ордуна чындыктын алдын тосуш жолуна ът\пс\ё! 

–Расул! –деди Музаффар заары чыгып. 
–Бирок билип кой, Музаффар, ак ийилет, бирок 

сынбайт! 
–Расул! –деди Музаффар, ж\ръг\ от болуп. –Сага 

эмне болду, Расул? Акыры... эмне \ч\н мага ишенбейсиё? 
Акыры \чъъб\з теё бир айылдын балдары, оор к\ндърдъ 
бир мейизди бъл\п жеген, согушту къргън жакын 
достордонбуз го, Расул! 

–Мен дагы ушунуёа айранмын. Акыры сен дагы атаё 
фронтто курман болуп, жетим ъст\ё, согуш жылдары 
чълдъ тикен кечип, фронт \ч\н дан ташыган, эмне 
болгондо дагы согуш азаптарын баштан кечирген жигит 
элеё го? Качан, эмне себептен мындай таш боор, 
мээрими жок бир адамга айланып калдыё, Музаффар! 

–Таш боор болуп эмне кылыпмын, кош? 
–Эмне кылганынды жана эмне кылып жатканынды 

билбейсиё эч бир? 
–Жок, сен айт, Расул? Эмне кылыпмын? Адам 

ълт\р\пм\нб\? Эгер бир айыбым... уулум болсо... 
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–Жок, кеп бир гана уулуёда эмес! Бардык балээ 
башкада, сен ъз\ёдън башканы ойлобой турган, бир гана 
ъз\м болсом, ъз\м кърсъм болду, дей турган бир 
байкушсуё, Музаффар! 

Музаффардын ачуусу чыгып: 
–Акыры кайсыл к\нъълър\м \ч\н бул туура эмес, бул 

шылдыёдоо Расул? –деп жооп берди. 
–Кайсыл к\нъъм дейсиё а? –деди Расул. –Эгер 

сенде зирече адамгерчилик болгондо, уулуёдун 
кылмышын басты-басты кылыштан мурун Шорахимдин 
алдына баш ийип барбайт белеё? Ъз\ёд\н перзентиёдин 
тагдырын ойлоштон мурун анын уулунун камын жебес 
белеё? 

–Анын уулунун камын жебеди деп ким айтты сага? 
Мына к\н\-т\н\ Шокасымдын башында олтурат го 
Сахиба? 

–Мен Сахибаны эмес, сени айтып жатам! Сенде 
боорукердик болсо, барынан мурун уулуёду ъз\ё с\д\ръп 
барып, Шорахимдин бутуна чъгълътпъйт белеё, 
Музаффар? 

Музаффар титиреген колдору менен бир шише сууну 
оозуна жутуп, акырына чейин ичип, алы куруган адамдай 
ъз\н креслого таштады. Анын къё\л\нън: «Эмнеге 
чакырдым ъз\ муну? Мынча таландыга т\шпъсъм» деген 
пикир ътт\. 

–Бул кепти айтыш оёой! Биринчиден, эч кимдин 
башына т\шпъс\н бул балакет! Башына т\шсъ, сен ъз\ё 
эмне кылат элеё, Расул? 

Расул анын дармансыз алынан къё\л\ кандайдыр 
бир кыжыл болуп, къз\н алып качты: 

–Мен да периште эмесмин, Музаффар! –деди ал 
мурдагысынан жумшап. –Бирок бир нерсеге ишенемин: 
эгер менин балам сенин уулуёдун ишин кылса, таза бир 
жигиттин катынын жолдон чыгарган болсо, ъз\н майып 
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кылып, ъз\н актап качып калса... Анда, мен билбедим, 
эмне кыларымды? 

–Айтышка оёой бул кепти! –деди Музаффар ого 
бетер талып. 

–Оёойбу, жокпу, бирок бир нерсеге ишенемин: сен 
выжданыёа каршы иш кылып жатасыё! 

–Расул! Достум Расул! Дагы айтып жатамын: жада 
калса кырк жылдык достугубуздун урматы, согушта бирге 
чеккен азаптар урматы, –биринчиден, чындыгына жетелик 
бул иштердин! 

Музаффар согуш жылдарды эсине салыш менен 
Расулдун тилине ачуу кептерди от жаккандай д\рк\рът\п 
къбъйт\п берди: 

–Ооба, согуш жылдарды къп эстей турган болупсуё! 
Бирок башыёа бир к\лпът т\шкъндъ эстейсиё муну! Эстеп, 
эски досторуёдун къё\лдър\н эритмекчи болосуё!... 

–Жок! –деди Музаффар к\й\н\п. –Мен ал к\ндърд\ 
эч качан унуткан эмесмин, Расул! 

–Эгер унутпаган болсоё мынчалыкка барат белеё! 
Же согуш жылдары жадында, Шорахимдин сага кылган 
жакшылыктары эсиёден кътър\лд\б\? Кътър\лгън болсо, 
эсиёе салып коеюн, Музаффар. Азыр ъз оозуё менен 
айткан согуш жылдарында, какыраган чълдъ, жыгылып 
калган убактарында сени бирден съйъп, бирде 
пулеметуёду колуёдан алып, ооруёду жеёил кылган, дагы 
бирде жаш баланы кътъргъндъй кътър\п, мээ кайнаткан 
чълдън алып ъткън ким эле? Мына ушул жаман Шорахим 
эмес беле, Музаффар! -Расул ж\р\ш\н токтотуп, 
Музаффарга кадалып карады. 

–Шорахим болчу, Расул, Шорахим... 
–Шорахим болсо... кана сенде выждан, кана 

инсаптык-адилет? Музаффар колдору менен башын 
чеёгелдеп узак олтурду, соё: 

–Эмне \ч\н сен! –табалады. –Кыл ътпъс кадрданмын 
деп, ишенип ж\ргън досум, бул жерге бир гана мени 
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тапташ \ч\н, эзиш \ч\н келдиёби, Расул? Тагдырдын 
салган оюндары себеп, башыма иш т\шкън буп кайгырган 
к\ндър\мдъ эмнеге мен шордууну ого бетер эзесиё, 
жыгылгандын \ст\нъ чыгып тебесиё, Расул? Эгер акыйкат 
ушул болсо... 

–Сен акыйкаттан с\йлъбъ, Музаффар! 
Расул съз\н б\тпъгън да болчу, ушул убакытка чейин 

кандайдыр муёайып, жардам к\т\п ът\н\ч менен с\йлъп 
жаткан Музаффар капыстан ъйдълъп, бакырууга ътт\: 

–Кош? Эмнеге с\йлъбъйт экенмин? Же акыйкат бир 
гана сен тарапта, биз... 

–Ушул \ч\н с\йлъйм\н, сенин башыёа т\шкън 
м\шк\л кайгы-м\шк\л кайгы эмес! М\шк\л кайгы деп, 
сенин тентек уулуё себеп болгон Шорахимдин башына 
т\шкън кулфатты айтат! Сен болсоё, ушунчалыкка 
барыпсыё, эрке перзентиёди куткарып калыш жолунда 
урунуштарыё дагы м\шк\л болуп туюлуп жатат сага! 

–Эх, ък\нъм! Акыры эмне болгондо дагы ... балам 
бечара атайлап кылбагандыр бул ишти? Жалгыз уулумду 
деп... 

–Мейли эле, кеп жалгыз уулуёда болсо! 
Кудагыйыёды ишке салып, Иван Харитоновичке пара 
бермекчи болгондоруёчу? 

Музаффар б\т\н кайраты менен колдорун силкинтип 
аркасына тисерилди: 

–Азилиёди кой, Расул! Кайсы кудагыйым? Эмне деп 
жатасыё ъз\? Расул ачуусу келип: 

–Ъз\ёд\н кудагыйыёды эсиёден чыгардыё али? 
Жадыёдан чыгып калса керек, эсиёе салып коеюн: 
мырзалар кудагыйлары аркылуу Иван Харитоновичтин 
катынына алтын шакек белек кылган экенсиё! 
Кудагыйлары белекти аларга билдирбей, ооруканага 
калтырып кетиптир. 

Музаффар жакасын кармап: 
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–Я, тооба! –деп таё калды. –Эскилър от балээсинен 
сакта, суу балээсинен сакта, бирок баарынан мурун 
доомат балээсинен сакта дегендеринче бар экен! Эми бир 
кылбагандарыё ушул доомат калды эле мага! Э, фалак! 
Мен буларга... мен силерге эмне жамандык кылдым, 
Расул! 

Расулдун сабыр канаты кетип туйлап: 
Ъз\нд\ билбестикке салып, суудан кургак чыгамын 

деп ойлоп жатасыёбы? –деди ачуусу кайнап, –Иван 
Харитонович менен менин сага эмне жумушубуз бар го, 
сага каршы к\ръш уюштурсак? Айрыкча, Иван 
Харитонович! чамасы Хинган тоолорунда Шорахимдин 
кылган жакшылыктары жадыёдан чыккандай, комбатыбыз 
Белобородовдун жакшылыктары да эсиёден чыктыбы, 
Музаффар!... 

–Хинган тоолорунда жакшылык кылган болсо, бул 
жерде... челде иштегенибизде ортобуздан не-не кептер 
ъткън!... 

–Мындан чыкты, бул пара менен араёардагы ъткън 
ошол кептерди жууп таштамакчы экенсиё да, азизим? –
пычыёдады Расул. –Съз\ёдъ же маани бар, же 
ишенгидей! Музаффар катуу-катуу титиреп: 

–Мен маани-пааниёди билбеймин! –деп ък\рд\. 
Бирок ушуну сезип билип турамын, силър мени къръ 
албайсыёар! Ичи каралык, бакылдык кылып жатасыёар! 
Я, Кудайым! Качан биз бул жалган, къръ албас 
туйгулардан кутулат экенбиз? 

Расулдун капыстан тамырларында каны къъп: 
–Токто, токто! Эмне деп балдырап жатасыё! –деп 

бакырып жиберди. –Сен ъм\рдъ эмне кылыпсыё, кандай 
бийик иштер, улуу жасалыштарды жаратыпсыё, биз сага 
бакылдык кылсак? 

–Улуу иштер кылыпмынбы, жокпу, бирок силер... 
Уулум экъъб\зд\н аброй-кадырыбызды, жеткен 
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мартабаларыбызды, \й-жайыбызды –бардык-бардыгын 
къръ албай жатасыёар! 

Расул ъз\н\н башына канчалык урбасын, баары бир 
дагы ачуулуу карады: 

–Ап, бали, таптыё себебин. Кайыл! Демек мен сени 
къръ албаймын? –Сен дагы, агайныё Шорахим да, 
кадырданыё Белобородов да! 

–Кана эми, уулуё экъъё бул мунара, \й-жайлар, кош-
кош машиналар, бийик тепкичтерге алал мээнет жана 
ъз\ёърд\н бешене териёер менен жеткен болсоёор! 
Ошондо биз силерге къръ албастык кылсак! 

–Дагы инсап, акыйкат! Токтот! Бул бийиктелген 
създър менин кулкума келди, агайны! Колдоруёдан 
келгенин жасагыла! Сага уруксат! 

Расулдун дилин таарыныч аралаш бир ирээнжиген 
ыза чулгап алды: 

–Куп болот, мага кърсъткън бул ызат-урматтарыё 
\ч\н рахмат! Мен келесоо бая сенин ът\н\ч менен жазган 
катыёды алганымда ойлопмун, зыгырдай болсо да, 
кылган иштеринен бушайман болуп жаткандыр деп! Бул 
иштер ага аз да болсо сабак болгондур деп ойлопмун 
мен. Миё аттаё... миё арман. 

–Айттым го сага уруксат деп! –бакырды Музаффар. -
Колуёардан келгенин кыла бергиле деп!... 

Расул анын съз\н угушту каалабай эшикти 
карсылдатып жапты. 

Ай баткан экенби, же жарыктан чыкканы \ч\нб\, 
аалам Расулдун къз\нъ капкараёгы болуп кър\нд\. Ал 
келгенине миё мертебе бушайман болуп, караёгыда 
кагылып-тыгылып бара жатты. 

«Беттер бол! –деди ъз\нън-ъз\ ирээнжип, ким сага 
къптън бери адамдык къчъс\нън жъе качкандардын 
алдына кел деди?» Жок кеп бир гана ошондобу? Эгер, 
балким, бул жакка кадам да баспайт болчу, Иван 
Харитонович ът\н\ч кылбаганда? Бир элъ Иван 
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Харитонович эмес, бул кутурган ъг\зд\н ъз\ дагы андан 
бир келип кетишин сурап, къз жашын тъг\п кат жазбады 
беле? 

Расул бул айбаттуу толкуган ойлордон ж\ръг\ кан 
болуп, кайтып барганда Шорахим; чамасы аны к\т\п, дагы 
деле дарбазасынын алдында жалгыз олтурган экен: 

–Эй, бар болгула!–деп к\б\ръд\. –Жатып 
сырдаштыёарбы деймин да, эки кадырдан? Къпкъ... 
жоголуп кеттиё? Же зыяпат коюу болдубу? 

–Ооба, абдан коюу болду! –Расул дагы 
таарынбагандай к\л\мс\ръд\. –Эртеге айтып беремин 
бардыгын. Азыр алым куруп турат... 

–Алыё куруп турса... ъз \й\ёъ жай салдырып койдум, 
эжъмдердин руху шат болсун деп! Барып, дем ала бер! 

–Чындыгында маркум кемпир жашаган кана жап-
жарык эле. Кимдир (балким Нигора) аны шамалдатып, 
ортого калыё тъшък салып койгон экен, Расул бълмъгъ 
кирип, чыракты ъч\р\п тъшъккъ созулду. Къё\л\ндъ башы 
жастыкка тийиши менен катып калчуудай сезилди эле, 
бирок мына бир нече саат ътсъ дагы караёгы \йдъ ой 
басып Музаффар менен «алышып» жатат!... 

Туурасын айтканда, Расул ага айта турган жана аны 
менен мат кыла турган эё зарыл, даярдалган эё к\чт\\ 
създърд\ мына эми, караёгы \йдъ шыпка тигилип 
жатканда эсине келип жатат! Бул създър шарт кесет 
болчу! Аттиё! Аларды айтып кумардан чыга албады! 
Ырас, дилинин эё алдында Расул Музаффарга эч кандай 
кеп таасир бербешине... ар кандай зор далил да ага 
зирече таасир кылбаганга акылы жетч\, бирок акылы 
жетип турса да, дайым къё\л\ндъ толкун болуп ороп 
келип жаткан ойлорду башкара албай койду, дайым ал 
менен с\йлъш\п, дайыма «тартышып» турду!. 

Айтмакчы, ал Музаффардан Мардон Закировдун бул 
жерге келип, кат жаздырып келип кеткен себептерин 
сурап билмъкчи да болду, ал эмес оор согуш 
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кайгыларынан алыс, бул улуу монументтин турмуш 
акыйкатынан канчалык узак экендигин далилдеп да 
бермекчи эле. Акыры Расул ошол кеёеште катуу кейим 
менен к\й\н\п айткан създър\н, эё кымбат документтерде 
жазылып калган пикирлерге кошулган болсоё, бул \ч\н ал 
дагы таяк алдында калса? Бирок бул жагынан, бул 
маселени козгобогону да жакшы болду! Музаффар 
Расулдун кайсы съз\н кабыл алды, кана эми бир кебин 
кабыл алса? 

Чамасы, Музаффар ъз каталарынан бушайман чеге 
турган, кылмыш кылдырыш экенин ойлой турган убактан 
качан элъ ъткън, акыйкат туйгусу анын дилин биротоло 
жок кылган болчу! 

Эх, кокуй! Неге адам баласы ушунчалыкка барса? 
Эмнеге менменсип анан мал-д\н\йъ бир мезгилдерде 
жъп-жънъкъй, таза ж\ргън адамды биротоло жолдон 
азгырса? 

Бул накта чындык, къз\ къргъ саяпкер болсоё дагы 
дили къргъ саяпкер болбогон эп экен! 

Расул бая Музаффардын: «Бар, колуёардан 
келгенин кылгыла!» деген тоотпогон създър\н угуп, 
эшикти катуу жаап чыгып кеткенден баштап акыйкат \ч\н 
к\ръш\\гъ бел байлап койгон болчу. Бирок азыр ойлоп 
караса,.. бул к\ръш кандай ж\р\ш\н, иштин эмнеден 
башталышын къз алдына элестете да албайт экен! 

Жок, съз анын иштин эмнеден башталышын къз 
алдына келтире албагандыгында, билбестигинде эмес, 
Шорахим \ч\н Расул ар кандай к\ръшкъ даяр! М\мк\н 
болсо район жана облуст жетекчилерине, ал эмес, андан 
чоё жер юрге кайрылууга даяр. Музаффар менен анын 
уулу бул иштерде Расулдан миё мертебе тажрыйбалары 
к\чт\\ болгондур. Алардын \й\лгън-\й\лгън пулдары, 
кымбат баалуу белектери \ч\н, ар дайым акыйкаттын 
жолун тосууга урунгандары да жок эмес, бирок акыйкат 
\ч\н аеосуз к\ръш башталган б\г\нк\ к\ндъ анын 
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мынчалыкка барышы! Буга акыл сыйбайт. Акыры Расул 
дагы къчъдъ калган адам эмес го! Окумуштуу деген 
наамынан тышкары аркасында Иван Харитоновичтей 
съйънч\г\ бар го! Ушул себептен, аны азыр акыйкат \ч\н 
к\ръш машакаты эмес, жок к\ръшкъндъ кимге каршы 
к\ръшът), балалык жана ъсп\р\мд\к мезгилдери бирге 
еткън, мына ушул кыштак, мына ушул сай боюнда ашык 
ойноп чоё болгон курдашы, согуш азаптарын бирге 
тарткан куралдаш досума каршы к\ръшъмб\, деген ойлор 
санаага салды. Ошол заманда... ата-баланын 
адилетсиздиги себеп болуп, Шорахимдин башына т\шкън 
бул м\шк\л, Шокасымдын бир алсыз, бир бечара болуп 
калыш кейпи, Айсулуунун ъл\м\, мойнуна албай, 
Музаффардын ъз к\нъълър\н таанып, тан алыш ордуна 
кылган баягы мамилеси, жылан постун таштай тургандай 
бакырып с\йлъгън създър\, менменсингени, док кылып 
бакырганы!.. 

Жок, буга чыдап берип бир чекеде кър\\ч\ болуп 
туруштун ъз\ –бул кылмыш! 

Расул Нурдинов бул ойлордон мээси г\\лдъп, бир 
убактын ъз\ндъ эки даана уйку дарыны ичип, тескери 
бурулум жатып алды. 

 
 

ЖЫЙЫРМА БИРИНЧИ БАП 
 
Экспедиция ачкан сырдуу \ёк\р менен азирет 

Уккоша кабырына бар жогу 30-40 кадам калганда тоого 
биринчи жолу кар жаады. Ошо к\н\, кар жаагандан кичине 
мурда, тоо ичиёен Нигораны издеп бир карыя келди. 
Кичинеден келген, бирок мыкты, чаар сепкилд\\ ж\з\ 
сууктан карайып кеткен, жумулган къздър\ каар менен 
жаркылдап турган бул адам, \ст\ндъ курак чапан 
башында колунда жоон жеёил аса таяк, узак жолду басып 
келе жаткан бир дербишти элестетип турат. 
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Кинолордогу дубаналарга окшоп кеткен бу адам 
кабырстанда пайда болгондо Нигора менен Лариса 
\ёк\рдън чыгып чатырга бара жатышкан болчу. Карыянын 
кър\н\ш\нън сарсанаага т\шкън Лариса ъз\нчъ бир аркага 
тисерилди, Нигора болсо, колдорун кък\ръг\нъ коюп 
салам бергенде карыя: 

–Ва алейкум ассалом!-деди каарданып турса дагы 
жумшактык менен. –Ъз\м мына бул жумуштарыёдын 
жыйынтыгын кър\ш \ч\н келген элем, кыздарым! 

Ъз\н кыялга алдырып алган Нигора дербишке 
окшош чалга кызыгып карады. 

–Экспедиция башчысын сурап жаткан болсоёуз, мен 
боломун, ата! 

Карыя таягын къккъ кътър\п: Охо, таё калыштуу! –
деп жакасын кармады. Сен болсоё мына бул кък къз кыз 
кете берсин! Анча мынча сага айта турган эки ооз кебим 
бар, балам!.. \ёк\рдън чык! -Чотур дербиш таягын 
кърсът\п ныктап, Жакыныраак кел, чырагым! 

Алеша кър\нбъйт, тегеректе тир\\ жан жок Нигора 
Ларисага жооп бергиси келбей, бир саам экиленип турду, 
соё чотур дербиштин пештеген катуу аракетине моюн 
сунуп, Ларисага жооп берди да (кийин билсе Лариса 
азмаз нарактагы башка бир чоё таш паанасине ът\п, 
аларды к\зът\п турган экен), ъз\ карыянын тушуна 
токтоду. Ал кудум мугалимдин алдында сабак билбей, 
дабдырап калган окуучу кыздай сезип турду ъз\н. 

Чотур дербиштин аппак, ъскън каштары кардуу 
туташып, зарда менен жътъл\п алган соё: 

–Ъз\ё жаш экенсиё, балам, –деди пас, бирок бийик 
добушта биръън\н б\лъъс\ \й\ндъ от жагып, к\йъъёд\н 
кызматтарын аткарып, ш\г\рч\л\к айтып олтуруунун 
ордуна, эмне \ч\н бул к\нъъл\\ азим жумушуна кол 
урдуё, карагым? 

Нигора бир м\нът жооп таба албай, эндиреп калды, 
соё: 
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–Кечирип коесуз, ата, –деди акырын, –Ъз\ё\здън 
сурасак? Ъз\ёър ким болосуёар? Дербиш жеёил таягы 
менен жерди д\к-д\к уруп ъйдълъд\. 

–Мен деген ъз\м, ъз\м бул бейвапа д\н\йън\ таштап 
кеткен бир олуямын! Мына, жыйырма жыл, тигил тоо 
ичинде... Кары чал желкеси узара кырдуу чоку тарапка 
ныктады. Бир гърд\ мекен кылып, Аллага камдуу дуба 
окуп олтурамын. Бирден бир ниетим –бул нерсе 
д\н\йън\н к\нъъл\\ жумуштарынан алыс ж\р\\, к\н\м 
б\т\п, бул д\н\йъ менен кош айтышсам, бейиштин тър\нъ 
с\ттъй ак болуп барамын, балам! 

Нигоранын бир ою: «Иншалла, ниетиёизге жетиёиз, 
ата!» –демекчи да болуп, дити барбады. Мунун ордуна: 

–Бизге эмне кызмат, ата? –деп сурады. 
–Кызматты айттым укпадыёбы, эй пендем кър 

болгур! -деди чотур дербиш кулактуу башын съректетип. –
Д\н\йъдън \м\т\ё жокпу, жаш башыё менен бул к\нъъл\\ 
кабыр ишине кол урупсуё кър пендъ! Капырлар мына 
басып алуучуларга каршы майданда шейит ългън, 
мусулмандар, диний ислам жолунда ат чапкандар, 
кудайым аларга бейишинен жай берген! –мекени болгон 
бул ыйык кър\стънд\ бут алдында тепсеп жатасыё! 
Эсиёде болсун эй пендем, Улуу пайгамбарым 
алейхисаламдын дубасы тийген бул заты бийикке улуу-
теёирим ушундай ата кылганки, ал согушта шейит ългън 
азиретимдин улук башы ыйык кудукка т\ш\п, томолонуп-
томолонуп, Меккайи Мадинадан чыккан! 

Дербиштин \н\ дагы баягыдай суук маанайда 
дирилдеп, бирок анын доктору, кър\н\ш\ бул сапар 
Нигораны чочута албады: 

–Бул ът\м\шт\ укпапмын, ата. 
Чотур дербиш кулактуу башын эркин кътър\п 

бакырды: 
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–Биринчиден бул ът\м\ш эмес, акыйкат! Кала берсе, 
эмне \ч\н муштай башыё менен бул ътъ к\нъъл\\ 
жумушка кол уруп, капыр жолунан кайтпайсыё? 

–Таксырым! –деди Нигора, бул съз эсине т\шкъндън 
жеёил сезип, –Таксырым, мени кечиръсиз. Бирок биз бул 
жолдон кайта албайбыз! 

–Эмне \ч\н? 
Себеби... биздин илимибизде анык болгон, бул 

жерлерден улуу инсандарыбыздан ыйык Навойи менен 
Мырза Улукбектер ъткън. Биз алардын таберик издърин 
табыш ниетиндъ башка ниетибиз жок, таксыр! 

Дербиштин жаны чыгып, кък\ръг\нъ тарсылдатып 
урду. 

–Эй, кудайым! Улуу инсандарындын изин кыдырууну 
кыдыр! Бирок кааласаё, анабул жаткан коргон ичинен 
азиретимдин ыйык \ёк\р\н бут алдыёа арбагынын дубасы 
уруп кетет сени! 

Нигора кимдигин т\ш\н\п болбой турган бул сырдуу 
адам менен айтышып олтуруштун пайдасы жоктугун сезди 
да, съз\н б\т\рмъкч\ болду: 

–Эх, аттиё, эми бул жолдон кайта албайбыз, таксыр! 
Дербиш таягын чъпкъ жълъп, кабагын б\ркъгънчъ, 
кандайдыр бир нерселер деп узак былдырады, соё 
«Аллоху акбар!» –деп ж\з\нъ бата тартып Нигора анын 
узундан узак дубасынан бир гана акырын, «Ылайым бул 
к\нъъ иштериё, шум ниеттериё ъз баштарыёа жетсин! 
Мисалын \ч\н къйнък салар ойноп, к\нъъс\ денесине 
жеткен анабул дъёдъй, буларда тигил жаёылгандардай, 
буларды дагы кара жер ъз\ жутсун, ылайым омин! –деген 
създър\н иргеп алды. 

Чотур дербиш ушундай деди да, таягы менен жерди 
тешип жиберч\дъй д\к-д\к уруп, жогоруга кабырстан 
тарапка багыт алды. Нигора ошондо гана кабырстан 
чекесиндеги кайрагачтар алдында турган дагы бир 
атчанды кърд\. 
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Ал тоо ичинде чоё бир чоё уёк\р бардыгын, анда 
ъз\н\н деми к\чт\\ олуямын деп жарыя кылган бир 
бейтааныш мекен куруп алганын, къпч\л\к, айрыкча, 
майып-мунжулар аны табып кър\ш\п барып ж\ргъндър\н 
уккан, бирок бул «табыптын» кър\н\ш\нън адам корко 
турган ж\з\н, ачуусу тез бир «эргул» экендигин оюна да 
келтирбеген болчу. 

Нигора ылдыйдагы чатыр тарапка тез-тез басып, 
баратып, «олуянын» жер жуткан коргон жън\ндъг\ създър\ 
эсине т\ш\п, ичинде бир к\л\п койду. 

Бир убактарда бузулган \й ордуна бийик дъбъ болот 
имиш, анда чоё, бир чеп сыяктуу дубал болгон, учурларда 
бул тоолордо жапайы маралдар, кийиктер, кекиликтерге 
эсеп жетпей айлана -тегеректе къркъм бактар къп болгон, 
ушул себеп шаар эли ток байдъълът жашаган имиш. 
Бирок токчулуктан шоктук дегендей, бай-дъълътт\\ болуп 
кеткен чеп айылы дербиш кейпине ъткън имиш: ар т\н\ 
жаман бир къшъгъгъ жыйылышып, къйнък чечмей 
ойношкон имиш. Ал мындай болгон: бардыгы къйнъктър\н 
чечип, бир жайга коюшуп, анан аларды таза 
аралаштырып, чыракты ъч\рът имиш, кимдир биръъ: «ал!» 
деп буйрук берет имиш. Ошондо ар ким ъз\н ортодогу 
\ймъкъ атып, колуна тийген къйнъкт\ илип алат имиш, 
кийин чыракты жандырышканда ким кимдин къйнъг\н 
алган болсо, ал ошол кечени ошол адамдын баш кошкон 
аялы менен къё\л ачууну ъткърът имиш. Ушул себептен 
бул чеп «Кудайдын каарына калып» бир кечеде аны жер 
жуткан имиш!.. 

Караёгылык т\шър-т\шпъстън ызгары ого бетер к\ч 
алды, да учкундап кар жаай баштады. Къп ътпъй 
майдалап жааган кар к\чъп, тегерек айлана бир саамда 
калыё ак кагаз менен жабылды. 

Нигораны сарсанаа басты: эмне кылыш керек? 
Тоодо бир мертебе кар жаадыбы -болду, кар карга уланып 
кетиш м\мк\нч\л\г\нън алыс эмес. Ошондо ишти т\гът\п, 
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кайтып кетиштен башка чара калбайт, тескерисинче, 
машиналары тоодо калып, \ч-търт айдан бери не машакат 
менен тапкан табылгаларын алып чыгып кетишине да 
убакыт жътип эле калды. 

Къпч\л\к Нигоранын бул сунушуна кошулду. Жалгыз 
Алеша ишти улантыш керек, деген пикирде катуу туруп 
алды. Анын айтканына караганда, жеткен чекке, азирет 
Уккоша кабырына бар-жогу жыйырма отуз кадам калган 
экен, ал жок учурда, кимдир биръълър келип, казылма 
иштерин улантыштары м\мк\н. Карапсыз го, алар к\ткън 
эё кымбат буюмдар уурдалып, келерки жылы колдорун 
мурундарына тыгып кала беришет! 

Башыбызга таш жааганды каалаган алиги "олуянын» 
ъз\ кылышы м\мк\н бул ишти! –Менимче, бул жалган къз\ 
ачыктын бул жррге келиши бекер эмес. Чалгынчылык 
кылып, абалды билип кетиш \ч\н келген!.. Лариса эрине 
каяша айтты: 

–Сага койсо, бизди Марстан туруп к\зът\п жаткандар 
да бар. Биз кетишибиз менен алар т\ш\п, кабырдагы 
бардык байлыктарды оморуп кетиштери да м\мк\н! 

–Ажеп эмес! 
–Сага койсо, белден кар кечип болсо да иштей 

берсек! Кыскасы тартышуу к\чъп кетип, Нигора колго 
салууга аргасыз болду. Къпч\л\к добуш менен кар 
биротоло басып калганча бар табылгаларды тартипке 
келтирип, эртеёден калбай жънъшкъ чечим кылышты. 
\ёк\рд\ болсо шартка жараша към\п салышка ойлорун 
билдиришти. 

Т\н\-жарымына чейин иштешти. Эё керект\\ 
табылгаларды: кулак, мурундары сынган болсо да 
тарыхый ъзгъчъл\г\ бар кенч айкелдери –бул айкелчелер 
бир ъткън замандарда бул жерде Будда дини акимдик 
кылгандыгын кърсътт\! –Якут жана атайын кадалган 
к\м\ш зыйнаттар, къзъ жана къзъчълърд\, сан жетпеген 
кылыч жана калкандарды атайын кутуларга 
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салыштырганча бир маал болду. Эмне болгондо да, бул 
иштерден чарчаган Нигора, жатуудан мурун бир саам 
ачык абада ж\р\ш \ч\н сырткарыга чыкканда саат бирден 
ъткън болчу. 

Таё калыштуу: бая эле б\т\н асманды каптаган кара 
булут эми парча-парча болуп тозуп кеткен, асмандын 
булуту ачылган жерлеринде жылдыздар жаркырап турат! 
Маёдайдагы айбаттуу чокулар астында ъз\нчъ кичирейип, 
бир бъл\кчъ болуп калган ай кър\нът, анын алсыз гана 
тынч шооласында эски коргон ичиндеги дъёчълър да, 
чатыр жанындагы чоё суу, кълмъ да, алыста элес-элес 
къзгъ чалынган кабырстандагы кайрагачтар да, бардык-
бардыгы бул кър\н\шкъ жай, кандайдыр сырдуу ааламды 
элестетет. 

Нигора акыркы учурларда Алешанын Кушон 
мамлекети жън\ндъг\ элест\\ айткандарын угуп ишке 
канчалык кызыгып кетпесин, \й\н, \й-б\лъъс\н, айрыкча 
уулу менен кызын абдан сагынды, б\т\н турпаты менен 
Ташкентке талпынат болчу. Бирок азыр ойлоп караса, 
ъткън беш-алты ай мезгилинде бул сулуу дъёсъъ да 
кандайдыр къё\л\нъ жакын болуп калыптыр. Мына, азыр 
эртеге бул жерлерди таштап кет\\н\ ойлоп жатып, ж\ръг\ 
ъз\нън-ъз\ тызылдап кетти. 

Нигора кардуу чокулар астында ъч\п жаткан шамдай 
жумшак капа мълт\ръп турган ай шооласында кандайдыр 
сырдуу туюлган бул чалдыбарларга тигилип-тигилип 
карап, ошондогу бул ташталган чеп ордундагы ъткъндъг\ 
шаар къз алдына келди. 

Търт бурчегинде търт топ атуучу бурч жайлашкан 
асманга жеткен кыш коргон, коргон ичиндъ пештакталар 
менен капталган къркъм имараттар, к\\лдъгън базарлар, 
кыёыр-кыйшык къчълер жана бул къчълърдъ ысырык 
салынган идиштерин силкинтип, зикир тилъп ж\ргън 
дербиштер, ар т\рд\\ чакан текчелер, текчелердеги 
аттарчилар, назарында, кулагы алдында бир дем алганда 
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угулган коёурук \н\ жаёырып кетти. Балким, бир учурлар 
да Хуросон тарапка ет\п жаткан чоё кербен бул чепке нар 
тъълър мойнуна асылган коёгуроолорунун тунук добушу 
менен кирип келгендир? Балким, кербендер арасында 
атасы айткандай, азиретим Навои болгондур? Бирде 
Навои ъткън болсо, бирде Мырза Улукбек, дагы бирде 
Бабур мырзалар ъткънд\р?.. Бул жерлердин ъзгъчъ 
кооздугуна ашык болсо улуу акын анабул кырларды ойлуу 
айланып, Фархад жана Шириндин жылуу саптарын ушул 
жерде б\т\ргънд\р? Ъз калкынын кучагына батпай, улуу 
ълбъс иштери \ч\н къз\ сокур пенделердин каарына 
учураган улуу акылман Улукбък болсо, бул кымбат 
топурактын нашуд зуррияттары менен б\т ъм\р\н арнаган 
дин пенделеринин колунда кор, зар болушун ойлоп канча 
жолу кан какшагандыр? Чындыгында, али ким билсин, 
алар тапкан бул сыйкырдуу \ёк\р эмнелерди берет болду 
экен? Балким Алеша элестеткендей, кудуретт\\ Кошон 
мамлекетинин аскер башчыларынын байлыктары эмес, 
ишеничт\\ шакирттери жашырган сандык-сандык баа 
жетпес китептер чыгар бул кабыр алдынан? 

Муну ойлошу менен Нигора дагы экиленип калды: 
балким, Алешанын съз\нъ кирип, дагы бир-эки жумага 
туруштук кылыш керек бекен? Бирок андай десе... бир 
жагы бул кар, бир жагы... жок, Нигора \й\н, эрин, айрыкча 
кичинекейлерин абдан-абдан сагынды! Ушундай сагынды 
дейсиё, эгер канаты болсо, азыр эле бардык нерсени 
таштап, «пыр» этип учуп кетсе! 

Мындан \ч-търт к\н мурун, Айсулуу эженин 
азасынан кийин бул жерге атасы келди. Мурун айлында 
элес-элес къзгъ чалынган анабул бийик турган имарат 
калдыктарын, соё чоё суу кълмън\ узак къздън кечирди, 
анан Алеша менен бирге \ёк\ргъ т\ш\п, аны башынан 
аягына чейин айланып чыкты, табылгандар менен 
таанышты. 
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Жыйынтыктаганыбызда атасы да бул жерден съзс\з 
т\рдъ бир нерсе чыгыш м\мк\нд\г\ жок эместигин айтып, 
бардыгын ишендирди. Сон Нигораны бир четке чакырып, 
узак аёгемелешти. Бул жыл канчалык урунушпасын бул 
иштин аягына жете албастыктарына къздър\ жетти, аны 
консервация кылып, институтка кайтарышына кеёеш 
берди. 

Атасы досу Шорахим авасынын абалын кър\п, абдан 
эзилип кеткен экенби, мурункусунан да ойчул, кем съз, 
дили ооруган элъ. 

–Мен сенин бул иштериёден курсантмын, кызым, -
деди ал Нигоранын карайып, кабарып кеткен колдорун 
акырын сылап. Бирок, сен аялсыё, энесиё. Муну да 
унутпашыё керек, балам. Ал жакта эриё улуу чыгарма 
жаратам деп б\т\н пикири, ойлору чыгармасында болсо, 
бул жакта сен...улуу табылга табам деп, ъм\р\ё талаада 
ътсъ... Перзенттерин, айрыкча кызыёдын алы эмне болот? 
Акыры бул д\йнъдъ инсандан бир гана чоё иштер гана 
эмес, жакшы перзенттер да калыш керек го, балам! 
Балдардын жакшы адам болуп жетилиши \ч\н болсо ага 
мээрим, баарынан мурун эне мээрими керек. 

Нигоранын тамагы так буулуп, ж\з\н атасынын чоё 
кара-тору ж\з\нъ жашырды. 

–Билемин, ата, бардыгын билемин. Бирок алчы? Эне 
мээримине зар перзент ата мээримине да муктаж эмеспи, 
ата?     

–Муктаж, абдан муктаж, балам. Бирок эне мээрими 
башка... Айла канча, азыркы жаштар, к\к\к болсо шылтоо, 
кудум байгеге т\шкън аттарга окшоп калдыёар. Ошон \ч\н 
\й-б\лъ, жашоо –байге эмес, балам, \й-б\лъъдъ бир киши, 
же эри, же аялы кичине тъмън ж\р\ш\ керек. 
Тескерисинче, \й-б\лъъдъ кимдин укугу бийик, ким зор, 
менин сенден эмнем кем деген жън\ жок тартышуулардан 
бир гана балдар азап чегип, руху эзилет. 
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–Демек, сиздин оюёузча, мен ага баш ийип 
барышым керек?  

–Албетте, кызым. Себеби, бая айтканымдай, сен 
энесиё! Табият сени аял кылып жараткан, мээримди да 
аялга къб\ръък тартуу кылган. Мына, ъз апанды ал! Ал ъз 
ъм\р\н, б\т\н арзуу-\м\ттър\н мээрим акыбетин сен 
менен иниё Улукбекке арнап келе жатат го, кызым? 

–Мындан чыкты... бардык к\нъъ жалгыз менде 
турбайбы анда шакиртиёизде эч кандай к\нъъ жок экен 
да? 

Атасы башын ийкегилеп, бош баео гана жылмайды. 
–Мен андай деп жатканым жок го, балам? Мен бир 

гана инсан кечиримд\\ болуш керек, айрыкча, эрди-катын, 
байгегъ т\шкън аттардай адеп ким эми, ким ътът экен, ким 
ак экен деп тартыша бербестиги керек деп жатам, кызым! 
Апбетте, ал да бир гана ъз чыгармасын ойлой бербестиги 
керек. \й-б\лъъ курдубу, арабаны бирдей тартышып, 
перзенттерин ойлошу керек! 

Атасы бир саам жым туруп, оор к\рс\нд\? 
–Мен муну айрыкча Айсулуунун ъл\м\нън кийин 

билдим, балам. Шорахимдин абал-рухиясын кър\п 
билдим. Мындай ойлоп карасам... мън да бардык 
оордукту шордуу апаёдын желкесине таштап коюп, ъз\м 
бир гана «улуу» иштер жън\ндъ ойлой турган бир фанатик 
болуп калыпмын. 

–Ата, –Нигора ж\ръг\нъ куюлуп келген ысык мээрге 
моюн сунуп, дагы атасынын колдорун илебине басты. 

–Ошон \ч\н апаё, мен да, билбедим эмне болобуз? 
Жыйынтыктаганда, майда-ч\йдъ себептерди, эё кереги –
ким озор деген бул байгеёерди жыйыштырып коюп, бири-
бириёерди кадырлагыла, балам. Эскилер айткандай, 
жакшы кылган жакшы болот, жаман кылган –жаман, 
кызым!.. –Атасы муну кандайдыр \н\ титиреп, ички бир 
дарт менен айтып капыстан:–Бекзад эмне болуп 
ооруканага т\шкън имиш барып кърд\ёб\? 
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Нигоранын деми ичине т\ш\п, эндиреп калды. 
–Жок, ата! 
–Мейли, эмне да дейин? –деди атасы. Дагын ъз\ё 

билесиё, балам. Бирок... сенин ордуёда болсом... мен 
барып кърът элем. Д\н\йъдъ эё жаман нерсе –
ъчъшкънд\к! Кечиримд\\ бол, кызым, кечиримд\\! Эгер 
биз, инсандар бири-бирибизди кечир\\н\ \йрънбъсък, 
д\н\йъ къз\б\згъ караёгы болуп кетет, балам. 

Атасы ушундай деди да, Нигоранын жообун к\тпъй, 
бешенесинен ъъп, ордунан 

турду... 
Бул баарлашуудан кийин эртеси Нигора, ъз\н зордоп 

болсо да Бекзадды къргън\ шаарга т\шт\. Бекзад 
ооруканадан сакайып чыгып кеткен экен, врачтардан 
уруксат алып, Шокасымды къргън\ кирди. 

Ал киргенде Шокасым уктап жаткан экен. Бълмъдъ 
башына негедир кък оромол таштап алган Мехринса 
муёайып олтурат. Нигораны кър\п, ж\з\н алып качты, 
капыстан пык-пык ыйлап жиберди. Нигора анын дартын 
айта тургандыгын бир-эки жолу къздър\ мълт\ръп 
караганынан сезип, къё\л\ заматта бошошуп, бирок 
чъптъй азып саргайып кеткен Шокасымдын ж\з\н кър\п, 
бошошуп турган ж\ръг\ кайра таштай болуп катып 
калды... Ошондон кийин Нигора кызыктай бир абалга 
т\ш\п калды: бул жерлерди, баштап койгон иштерин 
таштап кет\\н\ къз\ кыйбаса да, ж\ръг\ адеп \йгъ, 
балдарына талпынды, уулу менен кызын он жыл 
кърбъгъндъй, алар тарапка канат байлап учкусу келет... 

Чатыр тараптан карды гарч-гурч баскан адамдын 
добушу, соё Ларисанын \н\ угулду: 

Эй, каерлерде тентиреп ж\ръс\ё, Нигора? Биз сени 
бър\-мър\ алып качып кеттиби, деп уктай албай жатабыз! 

Нигора кандайдыр къё\л\нъ абдан жакын болуп 
калган бул тоо-таштарга, эски коргон чалдыбарларга 
алысыраакта карайып турган кър\стъндъг\ чынарларга 
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соёку бир суктанып карады да, к\рстънъ-к\рстънъ чатыр 
тарапка басты. 

 
 

ЖЫЙЫРМА ЭКИНЧИ БАП 
 
Мехринса уйку аралаш эринин кыёылдаган \н\н 

уккандай туюлуп, къз\ жарк деп ачылып кетти. Жылаё аяк, 
жылаё баш \нс\з гана басып барып, эринин \ст\ндъ узак 
турду. Башы селдедей оролуп ташталган Шокасым, оор 
дем алып катуу уктап жатат, бир гана айрым-айрымда 
гана т\ш кър\пб\, башкабы, акырын кыёылдап, ъз\нчъ 
кудуранып коет. 

Жок, анын уктап жатып бир нерселерди айтып 
кудуранып койгондору авариядан жапа чегип, жарат 
алгандан эмес, эзелтен ушундай адаты бар Мехриниса 
алгачкы турмуш курган учурларында эринин бул 
адаттарына кен\гъ албай, къпкъ чейин кыйналып, 
айрымда аны ойготкон убактары да болгон эле. Ошондо 
Шокасым каалап-каалабай къз\н ачып: 

–Эй, эмне болду, эмне кылдым? –деп эстеп 
–Бир жериёиз ооруп жатабы, же т\ш-п\ш 

кърд\ё\зб\? Эмне эле кудурайсыз, эмне эле кудурайсыз? 
Ооба, т\ш кър\пм\н. Т\ш\мдъ кара дъълър келип, 

сени уурдап кетет имиш. Мен аларды кууп барып, 
колдорунан сени тартып алат имишмин, анан мындай 
кылып бекем кучактап, тиштеп-тиштеп ъбът имишмин! 
Шокасым ушундай деп, Мехринсанын съъктър\н 
кычыратып кучактап, айрымда таё атканча эркелеп 
чыкчу... 

Бара бара Мехринса эринин бул адаттарына кън\п, 
айрымда кудураганын угуп, ойгонуп кетсе да аны ойготчу 
эмес, ал оё ж\з\н, сол ж\з\н акырын шапылдатса жетет, 
Шокасым наристе баладай анын колтугуна кирип, козудай 
жоошуп уктап калчу. 
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Мехринса бут учунда басып барып, ъз керебетине 
акырын жатты. Али таё атууга узак болуш керек, кана 
караёгы, жарымына чейин кыроо капталган терезеден эч 
кър\нбъйт, чамасы нъъбътч\лър да уйкуга кеткен, 
коридордо тык эткен добуш угулбайт, жым-жырт. 

Таё калыштуу, ошол каргаша авариядан кийин 
Мехринса туш келген биринчи машинада эсинен кеткен 
эринин канга боелгон башын тизесине коюп ооруканага 
келе жатып, бир нерсени анык т\ш\нд\: ал да болсо 
акыркы айларда эринен кана таарыныч кылып качпасын, 
тигил наамард директордун (анын канчалык коркок жана 
сатып кое тургандыгын Мехринса биринчи жолу ошол к\н\ 
билди!) эркине моюн сунуп, Шокасымга кыянат кылышка 
аз калды, эгер бул балекет себеп, эри ааламдан ътсъ ъз\ 
дагы бул д\н\йъдъ жашай албастыгына чын дилинен 
ишенди! Ошол каргаша т\ндъ Мъхринса Шокасымдын 
канталаган башын г\лд\\ д\расына ороп, тизесине коюп 
олтуруп, ооруканага жеткенге чейин бакырып, жолдо 
къктън анын аман калышын тилеп келди: 

«Ылайым мен ълсъм ълъй\н, Шокасым акем 
ълбъс\н! Эгер азреилге биръън\н жаны керек болсо, 
менин жанымды алсын, бул бейк\нъъ шордуунун жаны 
аман калсын!» 

Ъз\ дагы. Шокасым эсине келбей, эки к\н-т\н ъл\м 
менен алышып жатканда, ичин ит тырмай берип, чъп 
болуп калды. Жок ал к\ндърд\н азабы эч бир жандын 
башына т\шпъс\н! Мехринса ички д\йнъс\ ърттън\п, 
оорукананын ным караёгы коридорунда ал жак, бул жакка 
басып таё аттырып, бир нече ирет ъз жанын кыюуга чейин 
ойлонду, эгер ар сапар балдары эсине т\ш\п, алардын 
чыркырашын ойлобогондо, Мехринса балким, бул 
ниетинен оёойлук менен кайтпайт эле. 

Жок, анын ът\н\ч\ кудайга барып жетти, мындан бир 
жума мурун Шокасым эсине келип, биринчи жолу суу 
сурады. Мехринсанын кубанычы жана толкунданганынан 
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бътъкънъс\ жарылып кетч\дъй болуп, ж\г\ргън бойдон 
бир чайнек суу алып келди, бирок канча к\н уктабай, 
Шокасымдын башында таё аттырган Сахиба эже аны 
жолотподу, сууну дагы, дарыларды да ъз\ ичирди да, 
дагы эч кимге баш ийбеген уйку д\йнъс\нъ чъм\л\п кетти. 
Сахибахан болсо «уф» деп жеёил дем алды да, кудум 
башы кеёгиреген адамдай алпаё-талпаё басып, 
Мехриниса жата турган керебетке барып ъз\н таштады... 

Мехринса ошондо эринин «бери карагандыгын» 
сезди, сезип анын баш жагына олтуруп, ыйлап-ыйлап таё 
атырды. Шокасымдын башы ак марли менен селдедей 
кылып оролгон, ал эмес къздър\ да даки алдында араё 
кър\нът. Эки к\нд\н ичинде оорусу ът\ш\п, жаактарын 
биръъ оюп алгандай ичине каткан болчу. Мехринса 
эринин сакалы ъс\п, азып, къгър\п кеткен каны жок 
ж\з\нъ, сороюп калган кыргый мурдуна, жумулган 
къздър\нъ, учтары аптапка к\йгън калыё кирпиктерине 
тигилип-тигилип карап, акыркы учурларда ез\н\н 
кылыктарына, бул бир сырдуу, къё\л\ ачык, келишкен 
жигитке кыянат кылышка аз калганы бат-бат эсине т\ш\п, 
капыстан выждан азабынан ж\ръг\ зыркырап, айрымда 
ъз\нъ къпкъ чейин эстен танып айраё боло берч\! 

Ушундай учурларда баягы каргашалуу т\нд\ 
эстебешке урунуп, бирок канчалык урунбасын, къё\л\ндъ 
айра-кайра жандана берч\! 

Капыстан орой берген аеосуз окуя жана бул окуядан 
бътъкъс\ жарылып кеткен Фатих Музаффаровдун 
сарсанаа болуп ичинде билип-билбей айткан създър\, 
жанчылган «Жигули» ичинде эстен ажыраган Шокасымды 
ага таштап, коен болгондору эсине т\ш\п, ирээнжип, 
ызадан ърттън\п кетч\!.. Мехринса ичинен сезч\, кокустан 
бул балакетке Шокасым себеп болуп, Фатих Музаффаров 
анын абалына т\шкъндъ, Шокасым эч качан аны чоё 
жолго таштап качып, айрыкча акыл-эсин жоготуп койгон 
азиз аялды арасат калтырып, ъз\ эч нерсени билбегенсип 
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качып кетпейт болчу. Ал, албетте, ъз\ ооруканага алып 
барып, эгер авария \ч\н он жыл берген к\ндъ дагы, эгер 
атылууга берген к\ндъ да бул ишти кылбайт болчу, 
балекет себеп болуп, канына бълън\п жаткан адамды 
жолдо калтырып, ъз жанын сактап калууга аракеттенбейт 
эле. 

Ооба, Адамды шайтан жолдон азгыруудан оёою жок 
экен! Болбосо, эмне \ч\н ъз\ с\й\п баш кошкон; ал эмес 
ата-энесинин каршы болгон ниеттерине баш ийбей, не-не 
жигиттер арасынан тандап тапкан ушундай... табиятынан 
баладай, ак къё\л, мээримд\\ эри туруп, ана бул 
алыптанын кооз създър\нъ алданып олтурганын кара?.. 

Акыры ал Шокасым акеси менен чындап эле 
бактылуу, акылдуу балдары биринен-бири ширин, ъздър\ 
бир жуп кептердей ынак ж\р\шт\ го! 

Мына баш кошкондоруна беш-алты жылдан ашты. 
Туёгуч кызы бешке, уулдары \чкъ толсо да, Шокасым аны 
тойдон мурун кандай ардактап-алкаса, дайым ошондой 
с\й\п алкап, ардактайт. Анын махабаты да кандайдыр 
ъзгъчъ: ал бирде мээри нурдай тапталып, ъз\ жаш 
баладай эркелесе, айрымда Мехринсанын дидарына, 
с\й\\с\нъ тойбой эч кимге моюн сунбай жолборстой 
жоошуп эркелъъч\. 

Бардыгы жакшы бараткан болчу, оомат жана бакыт 
келген эле аларга! Кай балээден чыгып калды бул 
карабаатыр! Тооба! Мехринса качан, кандай болуп анын 
тузагына илинди. Ширин-шекер създър\нъ, ъзгъчъ жасаган 
мамилелерине жана ъзгъчъ камкордугуна кандай берилип 
кеткендигин ъз\ да сезбей калды. Кайрыят, эё акыркы 
учурда, жар жакасына барган жайда тагдырын ъз\ аны 
бетине кара къъ с\рт\л\п калыштан сактап калды. Бирок... 
бирок тагдырдын кърсъткън аеосуз оюнун караёыз, эри 
эми «бери карап» дилдеринде араё \лп\лдъп турган \м\т 
шамы лап этип, кайра жанган бир убакта дагы бир 
балакет ж\з берип кайын энеси ааламдан ътт\... 
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Мехринса шордуу кайын энесин алып кеткен нерсе 
дабасы жок дарт экенин билсе да тажияга барууга ж\ръг\ 
уруксат бербеди. Ал ичинде: ушул сапар бул алсыз –
бечара аялды алып кеткен нерсе бар болгону дабасыз 
дарт эмес, жалгыз уулунун башына т\шкън мына бул 
м\шк\лд\н себеп болгонун чын дилинен билди, бул 
м\шк\лгъ болсо... ъз\ к\нъъл\\ болгондугун ыйманы 
алдында жокко чыгара албады. 

Адам баласы чын эле маёыроо экен; ал бардык 
нерсенин, ал эмес эё кымбат адамынын кадырын да ът\п 
кеткенден кийин билет экен! 

Мехринса кайын энесинин ааламдан ъткънд\г\н 
уккан т\н\ таё атканча мына ушул караёгы бълмъдъ 
шыпка тигилип, ъз майына ъз\ куурулуп ич-ичинен зил 
кътип жатты, ъм\р\ндъ биринчи мерте бушайман ърт\нъ 
ърттънд\. Кайын энъсинин жакшылыктарын билбегендиги, 
анын кадырына жетпегендигин эстеп, \н чыгарыштан 
коркуп, \нс\з боздоп чыкты. Кандай баа жеткис аял эле, 
кайын энеси Айсулуу! Кандай баа жеткис аял! 
Мехринсаны ъз\н\н кызындай алкап-ардактап, аны 
олтургузууга жай таба албай, оозунан: «\рг\л\п кетейин, 
айланайын, келинимден! Ылайым ъм\р\ё узун болсун, 
кошулганыё менен кошо карыгын, боюёдан энеё 
айлансын!» дегенден башка дуба берип, башка съз 
чыкпайт болчу. Мехринса шаардык кыз эмеспи, бул \й-
б\лъъгъ келин болуп т\шкън алгачкы к\ндърдъ же уй 
саашты, же нан жабууну билсе кана эми. Камыр кылса 
камыры бош чыгып, жапкан наны дандырга жабышпай, 
чокко т\ш\п, кара към\р болуп, уй сааса экинин биринде 
челеги колунан т\ш\п, сааган с\т\н\н жарымы жерге 
тъг\лч\. Бирок раматылык кайын энеси бир жолу да 
кабагын б\ркъп, ишке бышпагандыгы ж\з\нъ салган эмес, 
тескерисинче, «Тъг\лгън болсо, садкайы сар, келген балээ 
ушул бир челек с\т менет кетсин, балам, бардыгыбыз 
келин болгондо сендей болчубуз, эч ким апасынан 
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билерман болуп туулган эмес, аста-секин \йрън\п 
кетесиё, энеё \рг\лс\н!» –деп кеёеш бергени берген эле!.. 

Жадында: тоюнда Мехринса менен бирге келип, 
нике кечесинен кийин Ташкентке кайтып кетип жатканда 
ъз апасы аны бир чекеге тартып: 

–Мына, ата-энеёдин съз\нъ кирбей жат элдерге 
келип калдыё, балам, –деген эле ачуусу тышына чыгып, –
иши кылып бактыёды берсин, жънъкъй гана мээримд\\ 
гана бардыгы тышында аял экен кайын энеё. Эриё менен 
жакшы боломун десеё, кайын ата -кайын энеёдин 
кызматын кылып, алардын дубасын ал. Ширин ж\з\ёдън 
ширин съз\ё жакшы, деген эскилер. Ширин съз\ёд\ аяба, 
булардан, балам. 

Ошондо м\мк\н ъз\ёдън къбъй\п, бактыёды таап 
кетээрсиё кызым!.. 

Апасы ушундай деп, Мехринсаны Ташкенттен нары 
барса \ч ж\з чакырым жай эмес, д\н\йън\н наркы 
чекесине таштап кеткендей, ыйлап-ыйлап жънъп кеткен 
болчу. Мехринса апасынын насыйкат създър\н ордуна 
койду, бирок биринчиден, себеби жаштык кез, кала 
берсе... кайын энеси аны оор эмгектен абайлагандыктан 
келиндик милдетин къё\лдъг\дъй ордун кое албады. 
Кайын энеси ага къб\ръък ага кызмат кылса кылды, 
Мехринса кыла албады. Търайым болгондон кийин болсо, 
мындай ойлоп караса, муздак сууга кол салбады \й 
орозгер иштери быякта турсун, балдарынын ташпишин да 
б\т баарын кайын энесине ж\ктъп коюптур! 

Мээрими дарыя жънъкъй аял! Айсулуу ошондо да 
Мехринсага бир ооз бир нерсе дебеди, бир жолу да 
таарынычын билдирбеди, карыганымда 
кызматтарыёарды да кыламын деп, чачым шыпыргы, 
колум късъ болду го балам, деп кылган жумуштарын 
ж\з\нъ салбады! Бар болгону бир жолу кайсы бир 
жыйналыштан т\н жарымында кайтканда: 
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–Жалгыз башыё менен жарым т\ндъ кай жерде 
ж\рд\ё, энеё \рг\лс\н? –деп сурады. 

–Мехринса болсо...кайын энесинин създър\н 
кыштакка таркай баштаган миш-миштерден кърд\ да: 

–Каяктарда ж\ргън\м менен эмне ишиёиз бар? –деп 
жиркип жиберди. –Сиз ОЙЛОГОНДОЙ...ОЙНОП ж\ргън\м 
жок! Ж\ргън болсом, иш менен ж\ръм\н! 

Айсулуу ошондо башын акырын терметип: 
–Мейли балам, –деди акырын «уф» деп. –Мен съни 

иш менен ж\рбъг\н дебеймин, бирок мендей къпт\ къргън 
белимчил кемпирдин да ъз\нъ киргин, кызым, иш 
арасында эриёден да кабар алып тургун. Ал да эркек, 
азыр кырчылдаган учуру! Талаа толгон катын-кыз! Съз\мъ 
ынан, энеё \рг\лс\н, эркек затына ишенип болбойт! 

Ошондо Мехринса жънъкъй кайын энесинин жупуну 
създър\нъ к\л\п кое калган, ичинде болсо: «Талаа толо 
катын-кыз болсо, тандаганын ала берсин, галошум къчъдъ 
калган жок го, аны биръълърдън кызгансам!» –деп бой 
кътъргън болгон элъ. 

Ал да мейли! Азрет Уккоша кабырстандын жанында 
ж\з\ёдъ къз\ё барбы дебей чачкан заары, кърсъткън 
оюндарычы! «Ысык суу шылтоо, чынында ъткън олуянын 
кабырын зыярат кылганы келгенсиз», –деп ноктосу 
жоктордой ънър\н кърсът\п, дилин оорутканычы! Менин 
жолума тоскоол болуп, келечегиме балта урмакчысыздар, 
деп къпч\л\кт\н алдында кемпирди ызаа кылгандарычы! 

Шордуу кайын энеси ошондо да эч нерсе дебеди. 
Къз\ндъ мълт-мълт жаш агып, «Сенин жолуёа тоскоол 
болуп, бутуёа балта чапканча, мен жаман ълъ калганым 
жакшы балам!» –деп машина тарапка пылдырап 
кеткендеричи? 

Мына эми мунун бардыгы дилинде унутулбас бир 
арман болуп калды? Кана эми койдой жоош, къё\л\ ачык, 
жамандыкты билбеген, ъм\р\ кара эмгек менен ъткън бул 
мээрими дарыя аял кайра тирилсе да, Мехринса ъм\р\ 
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ъткънчъ ага кыёк этпестен кызмат кылып ътсъ!.. Жок, эми 
бул бакыт ага эч качан насип этпейт, этпейт! Насип этсе, 
эми ал биринчиден эрине, кала берсе кайынатасына 
кызмат кылат, ълър-ългънчъ кызмат кылат!.. 

Кайынатасы шордуу дагы баягы к\н\ Шокасым ъз\нъ 
келип, суу сурабаганча, ал кыштактан бул шум кабар 
келгенче дарбаза алдында кыбыр этпей олтурду. 
Мехринса бир нече ирет узактан анын бороон ийген 
дарактай эки б\ктългън кадры-сымбатына къз\ т\ш\п, 
алдына барып, тизе чъг\п кечирим сурагысы келди, бирок 
бара албады, себеби кайынатасынын къз\ Мехринсага 
т\шкъндъ анын оюнда ... жок, заардуу зар да эмес, 
кандайдыр тынчтык бербеген бир муё: «Эмне кылып 
койдуё, келиним, ов?» -деген \нс\з бир суроону байкады 
ал. 

Таё калыштуу: муё толо бул \нс\з белгини ал бир 
нече ирет эринин къздър\нън да кърд\. Шокасым соёку 
к\ндърдъ бир кашык болсо да тамак жеп, бир култум, 
жарым култум чай иче турган абалга келди. Мехринса 
муну ъз\ бергиси, чайды ъз\ ичиргиси, оокатты ъз колу 
менен жедиргиси кълди, бирок врач Сахибахан 
Шокасымдын оордугунан корктубу, башкабы иши кылып 
тамакты кашыктан ъз\ жедирч\, чайды да ъз\ ичирч\! 

Мехринса болсо мындай учурларда Шокасымдын 
къз\нъ т\ш\штън корккондой, бир бурчка тыгылып, 
тамагын бууган къз жаштарын култ-култ жутуп, б\р\ш\п-
б\р\ш\п алчу. 

Ал бир нече ирет Шокасым аны сындап тигилип-
тигилип караганын сезди. Ошондо арман к\й\ттърдън 
ж\ръг\ чок Мехринса \н чыгарып ага атылмакчы болду, 
бирок эри ошол замат же къз\н жумуп, же башын тескери 
буруп алчу. Кайрыят, б\г\н бир жума дегенде биринчи 
ирет кечки тамактан кийин жалгыз калышканда Шокасым 
башын билинер-билинбес кыймылдатып, Мехринсага: 
«Бери кел!»-деп ыйба кылгандай туюлду. 
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Мехринсанын ж\ръг\ кабынан чыгып кетч\дъй тарс-
турс уруп, Шокасымдын жанындагы столго акырын отурду, 
соё каердендир, ж\ръг\н\н алдынан жанар тоодой кайнап 
чыккан къз жаштарын тыя албай, ъз\н эринин кък\ръг\нъ 
таштады да, \н\н барынча \н\н чыгарып ъкс\д\. Ал эмне 
кылып жатканын ъз\ да билбеди, Шокасымдын капкара 
сакал баскан ж\з\н, как съък къкуръктър\нън ъъп, кайта-
кайта ъъп жана дагы деле ъз\н токтото албай ък\р\п-
ък\р\п ыйлады. 

Шокасым биринчи кабагын жыйганча тыё этпей 
жатты, анан оё колун араё кътър\п, Мехринсанын 
уйпаланган чачтарын т\зът\п, башын, ж\з\н моюндарын 
сылады, сылап, капыстан бир нерсе эсине т\шкъндъй 
къздър\ндъ от жанып, жън эле бармактары титиреп кетти: 

–Бар, жогол къз\мдън! 
Шокасымдын буулган \н\ жийиркен\\ аралаш 

ушундай бир каардуу кырылдап угулуп, дагы деле ъпкъс\н 
баса албай пыкылдаган Мехринса ъз\нчъ ордунан туруп 
кетти. Ал эмне кылып жатканын ъз\ да билбей, дагы эри 
тарапка талпынды. Бирок, ... чамасы баягы к\нк\ окуялар 
эсине т\ш\п, Шокасым качан эле тескери карап алган эле. 
Мехринса \н чыгарып ыйлаштан коркуп, ъз\н керебетке 
таштап, ж\з\н жастыкка басып, къё\л\ндъ азап чекти: 

«Мага ишениёиз, Шокасым эке! Эгър \ст\мдъ Кудай 
бардыгы чын болсо... кър\п тургандыр: мен сиздин 
алдыёызда тазамын! Ал наамард... Мен эми ал накас 
менен эч качан иштебеймин! Ал алыптанын алдаган 
създър\нъ учканым чын, сизден таарынып 
адашкандырмын, аны алал, алдын къръ билген жетекчи 
деп, адашып ж\ргъндър\м ырас, бирок... сиздин 
алдыёызда с\ттъй акмын! Адамдардын чыгарган миш-
миштери, мени сизге кыянат кылды, деген ушак създър... 
бардыгы-бардыгы жалган! Бир келген ъм\р\мдъ жол 
койгон бирден-бир катамды кечирбесеёиз, Шокасым 
аке?». 
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Эрте менен доктор апа кирди. \ст\ндъ ак халат, 
колунда кан басымын жана ж\рък согушун ълчъй турган 
аспаптар, к\ндъг\дъй эле жана къё\л\ алагды кирди, 
кирип ыйлай берип къздър\ шишип кеткен Мехринсага бир 
саам тигилип, \ндъбъй жаткан Шокасымга карады. 

Мехринса дароо ж\з\н оромолу менен ороп, эски 
шкаф аркасына ътт\. Сахибахан бардык нерсеге т\ш\нд\ 
чагымда, бир жътъл\п алдындагы стулду Шокасымдын 
керебети тарапка с\р\п отурду. 

–Кандай, жакшы жатып турдуёарбы, Шокасымжан? -
Шокасым угулар-угулбас добушта: 

–Рахмат, эже! –деп уф деди. 
–Капа болбоёуз \ка! Жакшы болуп кетесиз! Шокасым 

негедир кыжаалат болуп жътълд\: 
–Жок э, эже! Съз менде эмес, сизде. Эгер сиз 

болбогонуёузда? 
–Мейли, –деди Сахибахан. Бири-бирибизди 

мактабай калалык. Бирок мына салакам жыйырма беш 
жыл хирург болуп сиздей... чыдамкай жана эрки к\чт\\ 
жигитти биринчи кър\ш\м! Сизден башка адам болгондо 
бул ооруга, билбедим, кандай чыдайт беле? 

Сахибахан анын ж\рък согуштарын, кан басымын 
ълчъд\, башындагы дакаларын чечип, дары куюп кайра 
байлады, кийин залдан медсестра кызды чакырып: 

–Кана келиёизчи! –экъълъп керебетке олтургузуп 
къръйл\к! Каршы эмессизби, \кажан! 

–Мага калса бутка тургузуп койсоёуз да каршы 
эмесмин, –деди Шокасым. Экъълъш\п Шокасымды 
керебетке олтургузуп, колтуктарына, аркасына жастык 
коюшту. Олтургузушканда белине чейин гипс салынган 
Шокасым, ыраёы аппак агарып, тиштърин такылдатты. 

Сахибанын тынчы кетип: 
–Омуртка съъг\ё\з оорубадыбы? Кайра жаткырып 

коелубу? –деп сурады, Шокасым башын чайкап 
к\л\мс\ръд\:  
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–Жок, жок, омурткам эмес буттарым... Мейли, эчтеке 
эмес, турууга \йрън\ш\м да керек го, аста-секин! Бир 
ъм\р жатпастырмын акыры! 

–Бир айга калбай туруп кетесиз! –деди Сахиба, 
кудум карапайым кыштак аялдарына окшоп: Тфу-тфу къз 
тийбесин! –деп к\л\п койду. 

Палатадан чыгып жатып ал дайым шкаф далдоосуна 
кън\ш\п, пысып олтурган Мехринсаны ымдап эшикке 
чакырды. –Эми сиз кете берсеёиз да болот. Ошентсе да, 
бала-чакаларыёыз бар, чоё \й-б\лъъ, чоё орозгер... 

Сахибахан чамасы, анын бул Шокасымдын дартын 
жеёилдетиш быякта къё\л\н какшатып жатканын сезген 
эле, Мехринса. 

–Жок, жок, –деп жазгырды. –Мен Шокасым 
акемдерди ъз\м алып келдим, ъз\м алып кетемин!.. 

Ал кък\ръг\нъ келген ыйы ачуу бакырышка 
айлануусунан коркуп, колдору менен оозун басты. 

Кайрыят, ушул саам тышкарыдан Нигора кирип 
келди, Сахибахан аны менен кър\ш\п, башка палаталарга 
кирип кетти. 

Шокасым аны къргъндъ ж\з\ жылмайып: 
–Э-э ... Нигорахан! –деп салам кылды. Ааламда 

барсыёбы? Эмне балээ, кыштын ызгаар суугу 
башталганбы? 

Чындыгында, Нигора кудум т\нд\к жактан келе 
жаткан ак кийме аялга окшоп, бутунда ът\к, \ст\ндъ кыска 
тончо, башында суусар тумак, колдорунда кайыш кол 
мээлей бар. Ал бир чекеде \ш\п калып, ч\нч\п турган 
Мехринса менен баш ийип учурашты, колдорунан кол 
мээлейин, башынан суусар телпегин, \ст\нън тончосун 
чечип, керебетке таштады. 

–Ооба, т\н\ тоодо тизеден кар жааган эле, б\г\н 
мына бир саамда эрип жок болду... Ъз\ё\з жакшы болуп 
калдыёызбы, Шокасым аке? 
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–Кър\п турасыё го, жаннаттан жай убада кылышса 
да ал д\йнъгъ кет\\н\ каалабадым... 

–Коюёуз мындай дебеёиз. Аябай корктук го, аябай 
корктук го... 

Шокасым чачтарын кыска кырктырып, кудум жаш 
жигитке окшоп калган бул кичине гана келишкен жуванга 
кандайдыр бир мээрим менен тигилип: 

–Дагы деле тоодо белеё Нигора? –деп сурады. 
–Тоодо элек. Эгер кар жаабаганда... бар жогу дагы 

бир-эки жумалык ишибиз калды эле? 
Ошондо эмне болот эле. Америка ачат белеёер? 
–Нигора сууктан кызарып, г\л-г\л жанган ж\здър\н 

кашыктай колдору менен ышкалап к\лд\:   
–Же Америка ачат элек же Америкабыз чыгат эле! 
Мехринса каткан бойдон эмне кылышын билбей, 

астанада турду. Ал эри менен бул куурчактай жувандын 
ортосунда эзелтен кандайдыр эё жакын, эё жънъкъй 
байланыштары бар экенин билч\, ал эле эмес бир 
убактарда эрин андан кызганып ж\ргън учурлары да 
болгон. Бирок Шокасым муну угуп, каткырып-каткырып 
к\лгън эле. 

–Сен билбейсиё, Мехри! –деген эле Шокасым 
ошондо. Бою бир карыш гана бул кыздын ичи толо акыл! 
Эгер тараза ташына салса, акылы басып кетет. Анын 
билбегени жок! Създър\ ушундай ширин угуп тойбойсуё! 

Мехринсанын жаны чыгып: 
–Ошондой болсо, бою бир карыш, акылы он карыш 

ушул жанга \йлън\п кое калбапсыз да-деп ъпкълънгън-
эле, Шокасым аялынын кекеткенине шарактап к\л\п: 

–Жок-жок! Бул д\йнъдъ сага жете турган сулуу жок! -
деп азил-азил менен араё кутулган эле. 

–Азыр бул създър эсине т\ш\п Мехринса ого бетер 
ъкс\п: секин палатадан чыкты. Зал адамга толо, ооруулар 
къпт\г\нън болсо керек, панерек жайларга да 
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раскладушкалар коюлган, бардык жер к\б\р-шыбыр, 
биръъ чай куйган, биръъ электр плитада тамак ысыткан... 

Мехринса пальто кийиш жадынан кътър\л\п, болгону 
кемзирчен чыккан экен, тыбыт оромолго оронуп алды. 
Тышта болсо бая Нигора айткандай, к\н чакчайып тийип 
турат, т\ндъс\ жааган кар болсо эрип кеткен, \йд\н 
чатырлары, къчълър, дарактардын шактарынын кълъкъ 
тараптары гана аппак эле. 

Мехринса короодогу к\нгъ кактанчу жайга чыгып, 
Нигораны к\тъ баштады. А негедир бул муштай аялга 
жарылгысы, баягы к\н\ азирет Уккошада кърсъткън 
оюндарынан ъз\ азап чеккенине бушайман болуп, 
ж\ръг\ндъг\ дарттарын тъг\п салгысы келди, азыр болсо 
кабатыр болуп турду, къё\л\ндъ Нигора ага муздак 
мамиле кыла тургандай, дарттарына т\ш\нбъгъндъй 
болуп кър\нд\. 

Нигора ичкериде узак олтурду. Мехринсанын къё\л\ 
чыдабай, кайтып киремин деп турганда гана, эшикте 
Нигора кър\нд\. Ал тез басып келди, Мехринсага 
суроолуу тигилип: 

–Неге бул жерде турасыз? –деп сурады кър\н\ш\нън 
жылуу, табигый съз\ндъ. Анын добушундагы бул ачыныш 
аралаш макул болуусу Мехринсанын ж\ръг\н тызылдатып 
жиберди. 

–Нигора эже! –деди ал толкундангандыгынан «култ» 
жутунуп. Сизге айта турган эки ооз гана съз\м бар... 

–Съз\ё\з болсо... Тонунун жеёин тартып, колундагы 
саатына бир карап койду. Кийинип чыгыёыз, \ш\п 
каласыз! -... 

–Жок-жок,.. К\н жылуу го, эч нерсе болбойт, –деди 
Мехринса. Ж\р\ё\з болбосо, ээнирээк жай табайлык. 

Алар оорукананын бет маёдайындагы ортосуна 
кичинекей гана фонтан орнотулуп, жан, тегерегинде 
отургучтар коюлган г\лзар тарапка олтурушпады. 
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–Угамын, Мехрихан! Мехринса жън гана башын 
ийди. 

–Сиз...сиз менден жийиркенсеёиз керек, Нигора 
эже... Баягы к\н\ азрет Уккошада кърсъткън оюндарым 
\ч\н кърг\ё\з келбесе да керек... 

Нигора кол кабын чечип, Мехринсанын кармады.  
–Коюёуз, Мехринса. Ъткън иштерди къп ойлоп, къп 

эзиле бербеёиз. Эё зарылы -катаёызды т\ш\н\пс\з, 
башкасы... бардыгы жакшы болуп кетет. Сиздин эриёиз 
жана кайынатаёыз Шорахим авам... булар алтын 
адамдар, Мехрихан! 

Мехринса ъз\нън-ъз\ куюлуп калган къз жаштарын 
култ-култ жутуп, араё с\йлъд\. 

–Билемин. Илгери сокур экенмин, бул кыёыр 
окуядан кийип къз\м ачылды, Нигора эже! Бирок бул 
жакта эрим, бул жакта кайын энем... мындай болду. Эми 
эмне кыламын, кайын атамдын къз\нъ кандай кър\нъм\н? 
Ушуларды ойлоп, оюмдун т\б\нъ жете албадым... 

Нигора ът\г\н\н учу менен жер сызып, къпкъ чейин 
ойго батып, турду, соё ага азар бериштен корккондой 
акырын с\йлъд\: 

–Мен эмне дагы дейин, Мехрихан! Чамасы, сиз мени 
бардык нерсеге жол таап бере ала турган акылдуу катын 
деп ойлоп жатасыз чагым. Мен дагы сизге окшоп... Эми 
билдим: д\йнъдъ \й-б\лъъдън назик нерсе, \й-б\лъъдън 
азиз нерсе жок экен. Биз болсок, нукул иш деп, 
эрлерибизден каерибиз кем деп, алар менен жарышка 
т\ш\п, \й-б\лъъб\зд\ жаныбыздан артык кергън 
перзенттерибизди эсибизден чыгарып коюптурбуз. Ошон 
\ч\н, \й-б\лъън\ кадырлаганда ишти, ишти кадырлаганда 
\й-б\лъъб\зд\ эсибизден чыгарбашыбыз керек экен. 
Кър\п турамын: бул балакет сизге да чоё сабак болуптур! 
Сабак болгону жакшы! Калган бардыгы изине т\ш\п кетет. 
Себеби сиздин эриёиз менен Шорахим аванын къё\лдър\ 
аябай кеё, кечиримд\\ кишилер. Мехрихан, мени адамдар 
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к\т\п калышты. Болбосо... канча десеёиз ошончо 
с\йлъшът элем. Аман болуёуз, сиёдим! 

Нигора ушундай деп, буттарынын учунда кътър\л\п, 
Мехринсанын ал ж\з\нън, бул ж\з\нън чолп-чолп ъъп, 
дарбаза тарапка ж\г\р\п кетти.  

Так бешенеге келген к\н ааламга кандайдыр начар, 
бирок жылуу нурду чачып, бардык жакты чарактатып 
жиберди, шакка толгон чымчыктар чырк-чырк кылып, 
шактан-шакка секиришип, Мехринсанын къё\л\ндъ, 
к\нд\н нурланында олтурган баягыдан жарышкан эле. 

Мехринса Нигоранын нускалуу кеёештеринен кийин 
къё\л\ кътър\лсъ дагы деле къё\л\кош, басып –баспай 
акырын ооруканага кайтты. Залдан баскысы келбей 
басып, эшикти ачты, ачып эле кайра жапты. Ичкериде 
кайын атасы, Шорахим Алгыр менен... Нигоранын атасы 
Расул Нурдиновдор отурушуптур! 

Мехринса эшикке съйънгънчъ, ж\ръг\ г\п-г\п уруп, 
къпкъ турду. Ал бир оюнда эшикти шарт ачып ичкериге 
киргиси, кудум кече ъз\н\н эринин кучагына атып 
ыйлагандай кайынатасынын бутуна тизе чъг\п, кечирим 
сурагысы келди. Бирок ж\ръг\ ага туруштук бере 
албады... 

 
 

ЖЫЙЫРМА /Ч/НЧ/ БАП 
 
Бекзад эстеликтин ачылыш салтанатын к\тпъгънгъ 

чечим кылды. Эстелик даяр болчу. Бекзад ъз\н\н 
шакирттери менен эё акыркы иштерди т\гът\ш\п, бир 
гана борбордон комиссия келип кабыл кылып алышын, 
ачылыш аземи гана калган болчу, болгону. Бирок, 
Ташкенттен келе турган комиссиядан бир жумадан бери 
дарек жок, негедир б\ткър\лгън ишти артка калтыргандан 
калтырып жатышты. Бул арада Бекзад бир нече мерте 
Ташкентке, агайнысы Шерзад Камиловго телефон чалды. 
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Ал болсо иштин къпт\г\н, же комиссия м\чълър\н таба 
албай жаткандыгын шылтоо кылып, ишти аркага с\ръ 
берди. 

Мындан эки к\н мурда Ташкенттен кайынатасы 
Расул Нурдинов келген болчу. Ырас, ал Бекзаддын 
монументин кър\ш \ч\н эмес, кыштактагы эё жакын бир 
досунун тажиясынан келген болчу. Кайтканда эстеликти 
барып кърд\. Ал жакындан, алыстан, ылдыйдан туруп. 
Жогоруга чыгып, дагы биринде «айланып-\ё\л\п» 
дегендей, абдан «\йрънд\». Акырында негедир къз\нъ 
жаш чыгарып жиберди. 

Бирок кайтып жатканда мурдагы калыбына келип: 
–Албетте, чыгармандын тегерегинде ар кыл създър 

болушу м\мк\н –деди уф деп. -Бирок сен муну къё\л\ёъ 
катуу алып азап чекпегин, балам. Себебин ъз\ё билесиё, 
чоё чыгармалар чоё бааны, чоё пикир, чоё талаш-
тартышты жасашы табигый кър\н\ш. Чыгармачылыкта 
бир гана жън жана орточо нерселер гана сылык ътър\ 
белгил\\. Сен болсоё... бул чыгармаёа б\т\н ж\ръг\ёд\ 
арнап, чоё бир нерсе жаратыпсыё! Калгандары боло 
берет. Балким, чоё пикир кълишпъъч\л\ктър болор, биръъ 
мындай дээр, биръъ андай, бирок бул чыгарманы эч ким 
жокко чыгара албайт, балам! 

Чал Бекзадды илгери дагы къп жълъгън, айрыкча 
Нигорага \йлънбъстън мурун анын чыгармасын ойлоп, къп 
кайгырчу, къп жан к\йг\зч\, бирок эч качан мынчалык 
толкунданып с\йлъбъгън, ъз\ да толкунданып, Бекзадды 
да мынчалык толкунданткан эмес болчу! 

Кайынатасы кыштактагы досуна байланыштуу эё 
зарыл иштер чыгып калганын, ошого карабастан 
борбордон келе турган комиссияны тездештир\\гъ убада 
берип, сар-санаада жънъп кетти. Ушул себеппи, башкабы, 
кайнатасы кетип баратып, Нигора туурасында съз ачса 
кана, же неберелери жън\ндъ! Кайнатасы мурун деле 
алардын \й-б\лъъдъг\ иштерине къп аралаша берч\ эмес, 
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бирок неберелери жън\ндъ, туурараагы пързент 
алдындагы ата-эне болчу туурасында тез-тез акыл 
кеёештерин айтып турчу. Бул жолу негедир неберелери 
туурасында да эч нерсе дебеди. Бекзад, бардык ичиндеги 
дарттарын баарынан жашырып ж\рсъ дагы, соёку 
учурларда Нигораны къп эстеп, уулу менен кызын абдан 
сагынып калган болчу. -Ушул себептен кайнатасы \й-
б\лъъдъг\ иштерди сураштырып, Бекзаддын катуу 
кейишине къё\л бълбъд\. 

Кечээ Ташкенттен агайнысы Акмал келди. Бекзад 
андан ал жакта болуп жаткан създърдън аз да болсо 
сураштырып кабардар болду. Акмал чайналып анык бир 
жооп бербеди, адеп създ\н багытын башка тарапка буруп, 
монументти кърсът\\н\ ът\н\п сурана берди. 

Бекзад ал айтпаса да, Акмалдын эмнеге чайналып 
жаткандыгына т\ш\нд\, т\ш\н\п, эстеликке барууга да 
такаты жетпеди. Акмалга жардамчыларын кошуп берип, 
ъз\ мейманканада калды. Таё калыштуу: Бекзад ъз\н\н 
эстелиги \ст\ндъ к\н\-т\н тынбай иштеген учурларында, 
ал эмес аны т\штър\ндъ кър\п чыккан учурларында да, 
чыгарманын эртеёки тагдыры оюна да кирип-чыкпады. 
Изден\\ азаптары, «ъл\к» таштарга жан бер\\ч\ 
образдар, айрыкча бул образдардын балалык 
кездериндеги, с\й\кт\\ энеси, таякеси, апасынын мундуу 
элестерине уланып кетиши анын рух ааламын ушунчалык 
ээлеген болучу. Бекзад чыгарманы б\ткъндън кийин, анын 
тагдыры эмне болот –муну ойлошко да к\ч –кубаты 
калбаган болчу. 

Ал бир нече жылга созулган бир гана ушул жан 
д\йнъс\ менен ъз\ мънен ъз\ с\йгън азиз боорлору жана 
алардын дарты армандарын тарта алабы, жокпу, –бир 
гана ушул ой, ушул максат менън бош эмес эле! Муну 
к\н\-т\н\ ойлой берип, эскиздерин кайта-кайта чыза 
берип, кийин болсо, метинден да катуу ташты жоно берип, 
жоно берип ъз\н\н чыгармасынын «жиндисине» айланып 
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калды!.. Бирок эми ойлоп караса, бул изден\\, 
«толгоолору» аларга тийишт\\ тынчтык бербеген ойлор, 
оор эмгек менен ъткън ошол къп ташпиш –къп машакат 
учурлар ъм\р\н\н эё кымбат, эё бактылуу учурлары экен! 
Ап учурларда изден\\ ташпишинен башка ташпиш жок 
болуучу анда! Чыгарма т\гънгъндъ эмне болду, анын 
тагдыры эмне кечти деген ой анын т\ш\нъ да кирип –
чыкпас эле! Мына эми изден\\ «толгоосунан» кутулуп, 
чыгарманы колунан чыгарып, белине к\ч, билегине кубат 
берип турган азиз бир нерсесинен айрылган адамдай, 
къё\л\ боп-бош болду –калды. Баш \ст\нъ, монументал 
тармактын кеёешинде болуп ъткън биръън\н аркасынан 
жамандаган създър кулагына чалынып, къё\л\ кир, чырак 
жакса да жарышпай калды. Балким Нигора менен 
балдарын тез-тез эстеп, аларды катуу сагынып 
жаткандыгынын себеби да ушундандыр. Ушул себеп, 
соёку к\ндърдъ бул жерде комиссия к\т\п ът\п жаткан ар 
бир минут бир жылга татый турган болду. Албетте, 
машинага олтуруп, гыр этим, эрте менен Ташкентке 
барып, кечкурун кайтып келиши м\мк\н. Бирок, 
биринчиден Нигора угушунча, дагы деле ушул жерде, 
тоодо. Къктъмдъг\ карама-каршылыктан кийин Бекзад аны 
менен учурашып, «тынч» жарыя кылышка эч качан ж\ръг\ 
уруксат бербейт, анткени Нигора анын «тынчын» кабыл 
кылабы, жокпу, билбейт. Балдары болсо... кайынэнесинин 
колунда... Кайын энеси бардык айыпты ага тъёкъп, 
«кызымды бактысыз кылдыё» деп наалыганы наалыган. 

Бешимде эстелик кър\\гъ кеткен Акмал кечкурун 
караёгы т\шкъндъ кайтып келди. 

Ал келгенде Бекзад дагы деле ошол тынчтык 
бербеген ойлор толкунунда, бълмъдъ басып ж\ргън болчу. 
Акмал эшиктъ бир саам токтоп: 

–Башы жок! –деп бакырды. –Ушундай чыгарма 
жараткан адам ушул тар бълмъдъ ойго чъм\п олтурабы? 
Асманга учуп, жерге, къккъ батпай жыргабайсыёбы, 
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дардисар, -Акмал ушундай деп, Бекзадды бийик кътър\п 
диванга ыргытып, эзгилей баштады. 

Чырымдары келишкен, самбого т\шъ берип 
кък\ръктър\ чыгып кеткен Акмал нымжан-начар гана 
Бекзаддан эки барабар келч\. Бекзад анын алдында торго 
т\шкън куштай пытырап, кучагынан чыгып кетишке 
ынтылып, \н\ кырылдап: «Кой бер, аюу палван, кой бер!» 
-деп б\т к\ч кубаты менен алышат, бирок Акмал анын 
пытыраган -пыстырларынан ого бетер к\чтън\п, тар \йд\ 
башына кътър\п к\л\п жана кайрадан: 

«Ч\п\рък! Мен сенин ордуёда болсом, азыр б\т\н 
д\йнъгъ жар салып, б\т\н республикага зыяпат берет 
болчумун, тентек!» –деп бакырды. Акырында Бекзад 
пайитти пайлап туруп, анын кардына бир тепкен эле, 
Акмал: «Хм-м елт\рд\ё го, даюсь» дегенче дивандан 
оодарылып т\шт\. Бекзад \ст\-башын т\зъп ордунан 
турду: 

–Кандай ушул зыяпат жетеби, же дагы биръъс\н 
жейсиёби? 

–Наамард! –деди дагы деле Акмал кардын сылап. 
Жакшылыкка жамандык экен да, мындан чыкты. Болбосо 
чындыкты билип кой, калтырак баш: сарык чакага 
арзыбайт кылган ишиё! Халим ширин менен 
«мамак\лд\рък» ак, къркъм чыгарма эмес, халтура 
жаратыпсыё, жалган! 

Комиссия м\чъс\ катарында жер менен жексен 
кыламын, бул бачкине чыгарманды... 

–Колуёдан келгенин кыл! Сага окшогон 
чыгармачылыктан алыс халтуршиктер качан мендей 
чыныгы таланттардын кадырына жеткенсиёер, эми 
жетипсиёер? Ичи кара къръ албастар! 

–Ушундай де? Улуу чыгармачыл адам болдум де? 
Бекзад жыргап к\лд\: 
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–Бакылдактын багы къгърбъйт! Кардыёы сылай 
бербей ордуёдан тур, ичи кара! Маёдайыёда тир\\ 
классик турат! 

Акмал ыёгырап ордунан турду: 
–Тир\\ классиктин \й\нън бир пияла шампаны 

табылабы; же аны дагы ъз\м таап келейинби? 
–Классиктер ичкилик ичпейт, наадан! Сага окшогон 

ортозар боекчуларга жуккан кесип бул –шампанкордук! 
–Жок, чын! –деди Акмал табигый. Мен мындай 

чыгарма жаратсам... канат байлап учуп кетмекмин! Бекзад 
капыстан кандайдыр ыраёы ъзгър\п: 

–Жок, чынын айт досум! –деди жалбарып. –Чын эле 
жаман эмеспи, ишим? 

–Жаман эмеспи, дейт дагы? Айтып жатам го, 
мындай чыгарма жаратсам, куш болуп асманга къкълъп 
учуп кетет элем, дъп. Мага кара, гений, –деди Акмалдын 
къздър\ митайымдана жайнап. Дагы бир куш кабар 
айтайынбы? 

-Кош? 
–С\й\нч\с\нъ эмне бересиё? 
–Ошо ъз\ё сураган бир бокал шампан!.. 
–Жалчыбаган дубана болуп кет ээ, накас!.. Нигора 

барып кър\п кетти халтура чыгарманды! 
Бекзад бир кадамда анын алдына барып, жакасынан 

кармады. 
–Чын эле айтып жатасыёбы? Качан? 
–Бая мен барганда ал да келди... 
–Касам ич! 
–Касам эмес, шампан ичемин –деди Акмал. 
–Плюшкин! 
Бекзад анын създър\н укпагандай: 
–Эмне деди? –деп сурады ъз\нчъ энтигип. 
–Эмне дейт эле? Ушул дагы чыгармабы, деди. 

Монумент эмес, жонулбаган дъёгъч,-деди. 
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Бачкине азилиёди кой! –деди Бекзад, \н\ титреп, 
азыр мен \ч\н анын баасы сенин бийик кътър\п 
с\йлъгън\ёдън миё ирет эё зарыл! 

–Эё зарыл болсо барып ъз\нън сура! 
–Кана ал? 
–Ъз катыны кай жакта ж\ргън\н билбейт дагы, мени 

попуза кылат! Ташкентке кетти, «Жигулисин» айдап! 
Болду, къп окурая бербе! Катыныёды мындай жакшы 
кърът экенсиё, короз кант талашкан баладай араздашып 
ж\ргън\ёъ балээ барбы? Ъпкъёд\ бас, ага дагы жакты 
чыгармаё! Жанынан кете албай бир саат кыймылсыз 
айланып ж\рд\ тегерегинде! 

Бекзад \ндъбъй барып жайына жатты, жатты да 
комиссиянын да, башкасын да к\тпъй, бат Ташкентке 
жънъшкъ ниет кылды. 

Эрте менен, бълмъ ире-шире учурунда ордунан 
турду. \йд\ башына кътър\п, коёурук атып жаткан 
Акмалды ойготуп жибербеш \ч\н «тык» эткен добуш 
чыгарбай кийинди да, бут учунда басып бълмъдън чыкты. 

Эки к\н мурун жааган кардан эч нерсе калбаган, 
асман тазаланган шишедей тунук к\н али чыкпаса да 
ажайып таза абада алыс тоолор он чакырым жакын келип 
калган эле! 

Бекзад мейманкана короосунда турган 
«Москвичинин» \ст\нън тарашадай катып калган 
берзентти араё «чечип», машинасын от алдырды да, али 
жым-жырт, жолго эч ким чыга элек учурдан пайдаланып 
жолдо бара жатты... 

Мына, уйкудан эми ойгонгон наристени элестет\\ч\ 
салкын шаарча аркада калды, къп ътпъй, къп эмес 
алыстан, чоё жол боюндагы бийик дъё \ст\нъ курулган 
эстелик къзгъ урунду. Алыстан ал кудум паранжи 
жабылган аялга окшойт эле... 

Къп ътпъй, къздър\н бекиткен жука булуттарды 
жарып к\п да ж\з\н керсътт\, кърсъткъндъ, б\т\н аалам 
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жол боюндагы дарактар, эми гана ш\д\гър кылынган 
талаалар, эстелик артындагы арчазар, тоолор –бардык-
бардыгы сулуу келиндей ачылып, жайрап-жашарып кетти. 

Бекзад машинасын дъбъчън\н алдына токтотту, 
жалтыраган чоё таштардан жасалган тепкичтерден ж\р\п, 
дъё \ст\нъ чыкты. Анын эстелиги \ч\н табият ъз\ 
жараткан бул дъёчъ терек боюндай келет, ушул себептен 
анын \ст\нъ курулган, бийиктиги беш метрлик монумент 
ылдыйдан къз жетпестей бийик кър\нч\, ъз\ да кудум али 
б\тпъгън \лкън к\нъст\ элестетч\. 

Чамасы, кече Акмал менен Нигора аркандарын 
чечип, брезентти ачып кър\шкън болсо керек, кетишинде 
жакшы жабышпаган, себеби, брезент бир жагына ооп, 
аркандары чаташып калыптыр. 

Бекзад арканды чечип олтурушу шарт эмес, \ч жыл 
ъм\р\н арнаган бул эстелик айкелдин ар бир сызыгы 
анын къз алдында турат, ъз ырларын жатка билген акынга 
окшоп, ал да ъз\н\н чыгармасын жатка билч\. 

Капыстан Бекзаддын къё\л\н эзген бир туйгу курчап 
алды, ал ъз баласы менен кайрылышкандай туюлду, ушул 
кър\н\шкъ моюн сунуп, чиелешип кеткен аркандарды 
чечти. Соё шашылбай берзентти кътърд\, кътър\ш\ менен 
кандайдыр ж\ръг\ «тыз» этти. Жок, Бекзад 
жаёылышпады: ал дилиндеги эё азиз эстеликтери, 
балалык кездеринен бери тынчтык бербей келе жаткан 
ызалуу ойлору, картаё энеси туурасындагы жаркын 
эскер\\лър\, согушка жек кър\\с\, бардык-бардыгына 
тийишт\\ мундуу, бирок къё\лдър\н ойго салуучу келген 
бир к\\ жаёылык ушул чоё, ъд\р-бъд\р таштарга 
жайгаштырып кое алган эле! 

Бекзад ъз\ жараткан бул ички д\йнъс\нън, бирок 
улуу «к\\гъ» \нс\з тигилип турду, анан къз алдына ар к\н\ 
анын мектептен кайтышын к\т\п, эшикке тигилип жата 
турган оорулуу энеси келди, анын «Эмне кылып койдуё 
балажаным ов! Сенин кък\ръг\ёъ тийген фашист ълг\рд\н 
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огу менин кък\ръг\мъ тийсе болбос беле?» деген 
бакыргандары кулагынын алдында кайра жаёыргандай 
туюлду, бир аздан кийин тизеси талып, эстелик алдына 
чъгълъп олтурду. 

Горизонтто к\н адам бою кътър\лгън, чоё жолдо 
ъйдъ-ылдый ъткън машиналар къбъйгън эле. Кээде 
машиналар монумент алдына токтоп, алардан т\шкън 
адамдар дъё алдында ойлорго чъм\л\п олтурган 
Бекзадка таёыркоо менен тигилишип, бирок ага съз 
айтууга негедир айбыгышып, жолдоруна кайра т\ш\п 
кетип жатышты. Акырын-акырындап Бекзаддын дилиндеги 
чаё кудум к\нгъ «эрип» кеткен тумандай таркап, анын 
ордун кандайдыр бир тынч туйгу ээледи. Къп ътпъй, бул 
ътъ тынч ъм\р\ндъ эч качан болуп кърбъгън 
сыймыктанууга аралаш ък\мд\\ ишенич менен алмашты. 

Бекзад къп машакаттуу чыгармачыл жолго кадам 
басып, ушул б\г\н ъм\р\ндъ биринчи мерте ъз эркинен 
жана талантынан чыныгы, бир чыгарма жараткандыгына 
ынанып турду. Буга башкалардын мактоолору, билимд\\, 
колдогон кайынатасы, досу Акмалдын шык берген създър\ 
эмес, жок, бир гана чын чыгармачылык, насип болгон 
назик ички туйгу ынандырды аны. Ишениши менен эле 
соёку к\ндърдъ чеккен бардык ташпиштери –комиссия 
келеби, жокпу, жъ бир айып табып, бир нерсе дейби –
мунун бардыгы чымындан да майда, болгон бир нерсе 
болуп кър\нд\ къз\нъ! Эё зарылы -чыгарма жаратылган, 
анын къё\л\ндъ согушка каршы чыккан жана жек кър\\, 
с\йк\мд\\ энеси менен с\й\кт\\ тагасына байланыштуу 
эскер\\лър\, дартынын оорулары -бардыгын чагылдыра 
алган, демек, башкалар назарында да ушундай чыныгы 
жана эрг\\ сезимдери ойготушка к\ч берген бир чыгарма 
д\н\йъгъ келген! Ушундай экен, тигил майда-ч\йдъ 
ташпишт\\ тагдырымдын тагдыры эмне болот, деген 
тынчтык бербеген ойлор кимге керек эле? Бул чыгарма 
алдында Халим Салимович менен «мамк\лд\ръктъй» ичи 
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кара былыктар быякта турсун, Шерзад Камиловго окшогон 
таанымал, тышынан к\л\п турган, билдирбей буттан ала 
турган эски «кадыры сиёгендери» да ътъ берсин! 
Армандай чыгарманы жараткан адам «мамак\лд\ръктъй» 
майда-ч\йдъ халтуршиктерден чочулап ж\р\ш\... анда 
чыныгы чыгармачылык к\ч, эрк жана ишенич бар 
экендигинен кабар бербейби? Берет!... 

Мархамат комиссия жиберип, чыгарманы каралап 
кър\шс\н! Шылтоо кылышып, жокко чыгарып кър\шс\н! 
Бекзад чыгармасынын тегерегинде болуп жаткан бул 
майда кептерди ъз талантына мунасып бир бир салмак 
жана сабырдуулук менен кабыл кылды! Анткени, кайын 
атасы айткандай, кээде чыныгы чыгарма убактылуу болсо 
да караланышы, ал эмес, жокко чыгарылыш да м\мк\н! 
Бирок аны эч ким жок кыла албайт, доор ага ъз\н\н 
баасын берген жана беръ берет!.. 

Ъз\ \ч\н туруп бере алат, ъз\ \ч\н к\ръшъ алат 
жакшы чыгарма!.. 

Бекзад ушул пикирге келди да, шарт этип ордунан 
турду, туруп, сезимдери алоолонуп, аалам баягысынан да 
жарык, асман баягысынан да къз\нъ кооз кър\нд\. Ал 
комиссияны к\тпъй, ушул к\н\ Ташкентке жънъп кетти. 

 
 

ЖЫЙЫРМА ТЪРТ/НЧ/ БАП 
 
Расул кыштактан кайтыштан мурун Алгыр экъъ 

жалгыз олтуруп, узак с\йлъш\шт\. Алар деле ъткън 
балалык кездерин эстешип, бир к\н, бир т\н жатып 
дидарлашты. Бирок... ж\ръктър\ дарт-армандарга толуп 
кеткен экен, канча с\йлъш\шпъс\н, създър\ б\тпъд\. Чын, 
экъъ теё кийинки кыёыр окуялардан четтеп ът\шкъ, 
аларды эске албашка къп урунушту. Бирок канчалык 
урунушпасын четтеп ътъ алышпады. Кеп айланып дагы 
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деле Айсулуунун ъл\м\, ата-бала Фармановдордун 
кылмыштарына барып такала берди. 

Расул такып Алгыр сурабаса да Музаффар менен 
учурашкандагы араларынан ъткън създърд\ айтып берди. 
Ж\з\ жоктун съз\н\н тузу жок дегендей, Музаффардын 
ошо к\ндъг\ корс, копол мамилеси, ээсинен уурусу бийик 
келиптир, къё\л\ндъг\ кир к\нъълърд\ эстесе, Расулдун 
ачуусу келип, т\ндър\ уйкусу качып кетч\, ал ушуну 
айтып, акыйкатты ж\з\нъ чыгарууга астейдил бел 
байлаганы, бирок ишти эмнедън баштарын биле албай, 
башы катып турганын айткан болучу, Алгыр бардыгын пыё 
этпей узак жер сызып угуп олтуруп, кийин допусун 
бешънесине с\р\п: 

–Жок, –деди чоё, катуу колдорун Расулдун тизесине 
коюп. 

–Жакшысы, сен бул иштерге аралашпай кое кал, 
агайны! Дагы деле к\ръшъ алат, Алгыр! Бирок... Мен 
ъм\р\мдъ бир мертебе биръън\н \ст\нън арыз 
кылбаганмын, эми карыган чагымда, Музаффардын 
\ст\нън арыз кылып ж\ръм\нб\, Расул? 

Расул таё калыштуу айраё болуп жакасын кармады: 
–Кечээ башкача с\йлъд\ё эле го. Табыёдан 

кайтыпсыё да... 
–Жок, Расул! Б\г\н да табымдан кайтканым жок. Мен 

билемин: бул иштер басты-басты болсо... Ата-бала ого 
бетер оолугушуп, адамдардын башына чыгып алуулары 
турган кеп! 

–Болбосо не кечээги айткандарыёдан кайттыё! Бир 
нерседен чочуп турасыёбы же? Алгыр досунун 
бешенесине кондуруп, кыёгырады: 

–Азыр го, мындай зордукчулардын алдына суу 
кеткен к\ръш доору! Бул ъпкъ, доору дооран с\р\п, 
бардыгын буту менен кърсът\п ж\ргъндъ да андан корккон 
эмес, Алгыр!.. Бактына... нашут зурриядынын ооматы бар 
экен. Ачуу \ст\ндъ колума т\шпъд\ баягы к\н\. Терезеден 
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секирип качты. Эгер ошондо колума т\шкъндъ аны кыйма-
кыйма кылып, барчалап таштайт болчумун, кудай билет. 
Мен башка нерседен коркомун, Расул! 

-Кош? 
Эртеё-б\рс\г\н\ уулунун \ст\нън иш 

козголсо...алдыма ыйлап келип, бутума жыгылат бул 
наамард! 

–Бул съз\ё туура, бирок азыр баландын 
кылмыштарын басты-басты кылыш \ч\н, к\н\-т\н\ 
ж\г\р\п ж\рсъ керек «агайныбыз»? 

Алгыр, Расул жаман бир съз айткандай ага оёурайып 
карады: 

–Ж\г\р\п да кърс\н, кана! Ж\г\ргъндъ кай жакка 
барат экен азыр? Жинди баласы совхозго келип, къз 
боемочулук менен ж\рсъ! Преписка кылбадыё деп, алал 
адамдарды иштен айдасын! Т\пъ-т\з\к келинимди жолдон 
уруп, уулумду майып кылсын ал митайым болсо, наамард 
зурриядынын бул кылмыштарын жабык казаны 
жабылганча турушун каалап чуркап ж\рс\н! Б\т\н эл-
журттун инсабы, акыйкаты деп, бутуна турган ушул оттуу 
к\ндърдъ я? 

Алгыр чоюндай тарамыш муштумун кътър\п силкип, 
кимгедир бакырып, анан ъз\нчъ ойлорунан кайтып, съз\н 
улады: 

–Жок, бул иштин басты-басты болуп кетишин ойлоп 
кам чегип жаткан Шорахим жок, Расул! Мен корком.. Ал 
германыё бутума жыгылып, Гоби чъл\н эстеп кечирим 
кылышынан коркомун! Эмнеге де? 

–Эмнеге? –деди Расул к\л\мс\ръп. 
–Эмнеге, билбедим, эмне балээ болгон мага? Ал 

даюсь (тилдъъ маанисиндеги сез) жаштык к\ндър\б\зд\ 
эстеп, Хинган тоолорунан съз ачса болду, мен... катын 
кишиден бешбетер къё\л\м бошоп, эрип кетемин, Расул! 

Расул жакын досунун дилинен чыгып жаткан 
създър\нъ \н чыгарбай гана кулак салып олтурду, 
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ъм\р\ндъ биринчи мертебе бул пак, март, жънъкъй адам 
менен дос болуш бактына туш болгондугуна ичинен ш\к\р 
келтирди. Бир гана аны бир нерсе кайра-кайра кыйнай 
берч\: Шорахим менен ушунча дос болуп, канча жолу 
анын балдардай жънъкъй създър\, канча жолу колунан 
ысык даам ичип, Ыраазы болуптур го, ъз\ бир мертебе 
анын бешенесин жылытып мейман кылбаптыр. Эёсеген 
тилектин кечи жок, албетте, бул ишти эми кылса да кеч 
эмес, бирок... шордуу Айсулуу жок эми! 

Бушайман аралаш бул тынчтык бербеген ойлор 
Расулга шаарга кайткандан кийин да тынчтык бербеди. 
Ушул себептен кыштактан кайткан к\н\ Иван 
Харитоновичке телефон да кылбады, ал эмес андан 
мурун кайтып келген кызы Нигора менен дагы ачылып 
с\йлъшпъд\. Ал кечиндеси бълмъс\нъ камалып алып, 
кыштакта ж\ргъндъ келген каттарды къздън кечирип 
чыкты. 

Эрте менен аны Манзурахан ойготту. Расул бет 
маёдайында турган катынын тааныбай калды. Бир аз 
с\з\лгън къздър\ндъ кандайдыр сырдуу кубаныч, 
толосунан келген томолок ж\з\ндъ турган кубаныч: 

–Ээ, жа-а, къё\лдър кътър\л\пт\р го, каным? –деп 
сурады Расул. Себебин билсек болобу? 

–Себеби...арзанда шакиртиёиз баш ийип келиптир! 
Расулдун ичи чырак жангандай жаркырап кетти. 

–Эмне, бир аз белек-бечкек кътър\п келиптирби? 
Къё\л\ё абдан кътър\ёк\ го? 

–Эх, белек-бечкекти билеби ушул жетимчеёиз? –
деди Манзурахан оозун ч\рм\йт\п. 

–Болбосо эмнеге оозуё кулагында? 
–Кеп менде эмес, кызыёызда. Кызыёызга айраёмын, 

кожоюн? 
–Кызыма эмне болуптур? 
Манзурахан каштарын керип, диванга олтурду. 
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–Телевизордо акындар айткандай. Азыркы жаштарга 
эч бир т\ш\н\п болбойт. Мындан алты ай мурун эри 
менен ажырашамын деп, капыстан чаё чыгарып келген 
кызыёыз... эми эринин мойнуна асылып, кубанганынан 
ыйлап тосуп алды я? 

Расул кыт-кыт каткырып к\лд\: 
–Эмне! Нааразысыёбы ушуга? 
–Неге нааразы болот экенмин? Таё калып... Азыркы 

жаштарга айраёмын деп жатамын да! 
–Же ъз\ё эч качан жаш болбогонсуёбу? –Биз 

жаштыгыбызда... –Ооба, жаштыгында ъздър\ёън акылдуу, 
ъздър\ёън адепт\\ кыз болбогон! Коюёуз ушул създърд\, 
азизим! Ъз жаштыгын мактап, азыркы жаштарга к\нъъ кое 
бериш -карылыктын биринчи белгилери, жаным! 

Расул кандайдыр мээрими тъг\л\п, аялыёын 
желкесинен кучактап: 

–Андан къръ чай-пайыёды кара! Башыбыз бир 
кошулуп калыптыр! Биз да адамдарга окшоп бир жыргап 
чай ичелик, азизим! 

–Чыга бериёиз, бардыгы даяр! 
Чынында, Манзура айткандай бар: мейманканада 

кош кубаныч ък\м с\р\\дъ: мурункусунан да карайып, эти 
\ст\нъ жабышып калган Бекзад \ст\нъ уулу менен кызын 
мингизип, «тъъ» болуп, жерде ърмълъп ж\рът, уулу 
колундагы жип менен аны аеосуз сабадап, «чък-чък» 
айтып, ошондо Бекзад «бух-бух» тап лък\лдъп, 
балдарына кошулуп Нигора да катып-катып к\л\п, бардык 
жер аётар-тъётър, тос-тополоё, бирок эч ким муну 
сезбейт, бълмън\ бийик каткырык ээлеп алган болчу. 

Уул небереси астанадагы чоё атасын кър\п, 
кубанычтуу бакырды: 

–Келиёиз, чоё ата! Сиз да миниёиз тъъмъ! 
Жыргайсыз! Расул к\лк\дън ъз\н тыя албады. 

–Тъъё абдан арык экен, мени кътъръ албайт го, 
балам! 
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–Кътърът, чоё ата, кътърът! Кътърбъсъ, жип менен 
урабыз! Мына мындай кылып сабалайбыз! –небереси 
ушундай деп, дагы атасын аеосуз сабай берди. 

Нигора кубангандан жадырап жанган къздър\ менен 
атасына карап, анан: 

–Мындайда тъъёд\ ълт\р\п коесуё го! –деп к\лд\ да, 
уулу менен кызын шарт кътър\п, бълмъдън чыгып кетти. 
Бекзад ордунан туруп, бешенесиндеги мълт\р-мълт\р 
терлерин с\рт\п, кандайдыр к\нъъл\дъй жылмайды. 

–Буларды абдан сагынып калыпмын, ата! 
–Кайрыят, деди Расул. –Мен перзенттериёизди 

биротоло эсиёизден ъч\р\п салгансызбы, деп ойлопмун. 
Кош, кана дасторконго олтуруёуз. Иштер эмне болду? 
Комиссия бардыбы? 

Бекзаддын жаактары ичине батып кеткен карас\р 
ж\з\ ого бетер карайып, жерге карап кыёылдады: 

–Комиссия барабы, жокпу, мен \ч\н эми эч бир 
мааниси жок, ата! -Эмнеге? 

–Себеби... Бекзад кайын атасына бир оёурайып 
карады да, дагы къз\н алып качты: –Ошол к\н\ чыгармам 
жън\ндъ айткан създър\ё\з чынбы, же ушунчалык къё\л 
\ч\н мактадыёызбы? 

–Жок, астейдил айттым, балам. 
–Астейдил айткан болсоёуз... эмне къреги бар, 

комиссия кабыл алабы, же жокпу -бары бир эмеспи эми? 
Расул к\йъъ баласына: «Бир нерсе болгонбу буга, 

же б\ргъгъ ачуусу келип кърпъгъ от коймокчубу?» –деген 
мааниде сындап тигилип карады. 

Жок, Бекзад б\ргъгъ ачуусу келген адамга окшобойт, 
баягы калыбында к\л\мс\ръп пиялага кант салып, 
аралаштырып жаткан болчу. 

Расул колдорун жазып, азил аралаштырып к\лд\. 
–Мындай къё\л\ё чъг\шкъ эч бир далил жок сизде, 

балам! 
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–Эмнеге къё\л\мд\ чъкт\рът экенмин, 
тескерисинче... 

–Айтчы? 
–Кеп мында... –Бекзад музыканттардын 

бармактарындай узун, ничке, к\чт\\ бармактары менен 
бешенесин с\рт\п, бир саам \н катпады. Кеп мында, 
соёку учурларда мен чыгарма жън\ндъ, аны жаратыш 
жън\ндъ къп ойлодум, ата! Биз турмушта жашаган улуу 
таланттар, алар жараткан ълбъс чыгармалар туурасында 
къп с\йлъйб\з го, бирок алардын инсандык касиеттери 
жън\ндъ аз ойлойбуз! 

Мен алардын турмуш шарттарын \йрънъ-\йрънъ 
ушул чечимге келдим, алар бизден бир гана чыгармачыл 
касиеттеринин кудуретин билип гана калбай, инсан 
катары да бийик тургандар. Алар ънър жолунда ъздър\н 
арнай алышкандар. Ънър алдында турмуш машакаттары 
аларга чымын чаккандай да таасир кылбаган! Жыргап-
жыргаштар ойлоруна да кирбеген! Бекзаддын азгын, 
карамтыр ж\з\ алоолоп, бир жарым ак аралай баштаган 
калыё чачтарын арстандын жалындай \рпъйт\р\п 
ордунан туруп кетти. –Биз болсо, мен биринчиден ъз\мд\ 
назарга алып жатам, эмне болот? Биротоло 
майдаланышып кеттик! Чыгармабызды т\гътпъстън туруп, 
ала турган калем акыбызды эсептеп го! кагабыз, ашна-
агайындарды ишке салабыз, ортосар чыгармаларыбызга 
чоё кечелерди ъткъръб\з! Даёк артынан кууп, ъз 
чыгармабызга ъз\б\з сыйлыктарды уюштурабыз! 
Халтура... 

Бекзад бут учунда кирген Нигораны кър\п, бир 
съз\нън адашып, дагы ъз\н оёдоп алып, к\т\лбъгън бир 
азап, арман менен улады: –Халтура, бардык съз 
чыгармада го, ата! Эгер чыгармачыл адам жакшы 
чыгарманы жараткандыгына ишенген болсо ошонун ъз\ 
жетишет эмеспи? Жараткан чыгармасы ошол саам кабыл 
болобу, жокпу, тан алабы, алынбайбы, даёк келтиреби, 
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келтирбейби –чыныгы талантка эмне зарылдыгы бар 
мунун? 

Нигора четирээктеги диванда ээгин колдоруна коюп, 
ээгине тек гана \н катпай тигилип олтурат, анын 
къздър\н\н катына жука жашымтыл боек с\рт\лгън кой 
къздър\ндъ мээрим аралаш билинбеген бир таарыныч 
байкалып турду. 

Расул Нурдинов, ээгин сылаганча, пияладагы 
чайына тигилип калды. 

–Бардыгына караганда го съз\ё\з туура, уулум... 
Бирок мен бир нерсеге т\ш\нбъд\м: сиз... тигил 
«мамак\лд\ръктър» менен к\ръш\шт\ 
каалабагандыгыёызданбы, же чын дилден жараткан 
чыгармаёыздын чыныгы чыгарма экендигине 
ынангандыгыёыздан айтып жатасызбы? 

–Баары бир эмеспи, ата! 
–Эмнеге баары бир болот экен? 
–Себеби... менде азыр Мардон Закиров жана 

агайным Шерзад Камилов менен даёк талашыш ниетим 
жок десем, т\шк\л\ккъ дейсиз, жараткан чыгармама 
ишенемин десем, менменсин\\ да эби менен да деп 
жънъкъйл\ккъ чакырасыз. Кала берсе... 

Нигора бир нерсе деймин деп урунду, эринин «кала 
берсе» деп канаты к\л\мс\ръгън\н кър\п, жаш баладай 
колдору менен оозун басты. 

–Калаберсе: –деди Бекзад, дагы калаты к\л\мс\ръп, 
соёку учурларда, айрыкча, бул жерге келип, балдарымды 
къргън\мдън кийин бир нерсеге ишендим, ата: тагдыр 
мага Нигорадай... эмне дейин, баасы жок ъм\р 
жолдошумду берсе... 

–Рахмат –деди Нигора дуу кызарып. 
–Баш \ст\нъ, ушундай ширин-шекер перзенттериме 

тъъ болуп, аларды кубандырыш бакты бар экен бул бакыт 
алдында эмне керек мага бул ташпиш маселелер. Даёк-
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байлык артынан ж\г\р\п ж\р\ш ъз\ эмнеге керек, мага, 
ата? Расул жаш баладай муёайым к\лд\. 

–Кеп даёк-байлык артынан чабыш эмес! Ар бир 
инсан ез кадыр-баркын абайлап, аны бапестеп да алышы 
керек экен, чыгармасы \ч\н к\ръш\\ да таланттын бир 
белгиси эмеспи? 

Бекзад ъз\нъ жат жасалма келбетте болбостон 
башын бийик кътър\п: 

–Эгер –деди кандайдыр бийик \ндъ. Эгер мен бул 
къз боемочуларга каршы к\ръшъ турган болсом,.. болгону 
бир гана курал менен к\ръшъм\н. 

–Ал эмне экен? –деди Расул Нурдинов. 
–Болгону жакшы чыгарма менен. Съзгъ Нигора 

аралашты. 
–Бул туура, бирок жакшы чыгарманы ортосар 

таланттардан коргой алыш да керек го, акыры! 
–Жакшы чыгарма ъз\н-ъз\ коргой алат! Болду, мен 

эми Кошон мамлекетин пайда кылыш ниетимден кайттым, 
Нигора! 

Нигора жаш кыздай кызарып к\лд\. 
–Ыктыярыёыз! Бирок мен пайда кыламын! Ошондо... 

чоё ийгиликтер, тапкан байлыктарды къргъндъ... бул 
създър\ё\здън бушайман болосуз! 

–Болуптур, бала-чака кимдин карамагында болот, -
деди Расул Нурдинов жарымы азил, жарымы чын 
таризде. 

–Мен ъз\мд\н карамагыма аламын бул ташпишти! -
деди Бекзад. 

–Кушон мамлекетин пайда кылыш бактысын бул 
кишиге багыштаймын! 

–Анда менин эч кандай кошумчам жок! Бул жагынан 
эрди-катын ъз\ёър чече бергиле! –Расул Нурдинов съз\н 
б\тпъгън да болчу, Манзурахан кирип, кандайдыр сырдуу 
ыма менен аны тышкарыга чакырды. 
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Расул сыртка чыгып, катынынын кайгылуу ж\з\нъ 
тигилип: 

–Эй, тынчтыкпы, азизим? 
Манзурахан эрине жооп бериш ордуна колуна 

килейген кък конверт карматты. Кат Музаффардан эле, 
Ким берди муну? Тааныбадым. Бир адам! Музаффар 
акенин шоферумун, деди. 

–Ъз\ ушул жердеби? 
–Жок, катты колума карматып, жоо куугандай 

машинасына олтуруп жънъп кетти. Расул Нурдинов 
«кызык болду го» деген мааниде желкесин кысып, 
кабинетине кирди, конвертке басылган калыё желимди 
къч\р\п, тамгалары кандайдыр ийри-буйру, акылы 
бузулган, титиреген колдо жазылган катты окууга 
киришти. 

«Досум, Расул! 
Бул катты алганыёда мен биротоло башка жайларда 

боломун. Издеп ж\рбъ. Пайдасы жок. 
Баягы к\н\ мен акмак, мастык жана бой 

кътърмъл\ктън, сени катуу ирээнжитипмин. Эми кечирим 
сурап олтурган убак эмес. Кечээ уулумду алып кътишти. 
Б\г\н –эртеё мага да кезек келет. Тагдыр шамшары 
мойнумда турган ушул саатта сага бир ът\н\ч менен кат 
жазууга айласыз болдум. Мен наадан, баягында сен 
айткандай кийинки он-он беш жылда, байлык топтоо 
дартына биротоло берилип, чоё эле байлык топтогон 
элем. Жарым миллионго жакын бул байлыкты (мончок, 
накта алтын буюмдар) мен, мээсиз эшек, уулума 
билдирбей анын гаражынын алдына къмгън болчумун. 
(Эшек болбосом ушул ишти кылат белем, акыры бул иш 
ъз зурядымдын мойнуна сыйрытмак болуп т\ш\ш\ м\мк\н 
го?). Сенден сураныч, ушуну, бул кепти куралдаш 
комбатыбыз Белобородовго жеткирсеё. Полот сандыкты 
казып алып, ичиндеги алтын буюмдарды мамлекетке 
тапшырсаёар. Бул ишти ъз\м кылсам да болот эле. Бирок, 
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биринчиден, бул байлыктан ъз ыктыярым менен 
тапшыргандыгымды кала берсе эски комбат менен Алгыр 
\чъъёър билип койгула дедим. Экинчиден, ошондо \ч 
нерсени билбеген уулумдун к\нъъс\ (менин эмес, жок, 
жалгыз перзентимдин) айыбы бир аз жеёилдешээр деген 
\м\ттъ жазып жатам муну! Жок, мен ъз\мд\ актабаймын. 
Бирок бир нерсеге ынан Расул: мен адамдык касиетимден 
качан айрылып, качан башы бекик къчъгъ кирип, калдым, 
муну ъз\м дагы билбеймин, ойлосом, оюмдун т\б\нъ 
жетпеймин. Чамасы, баардыгынан напси балээси себеп. 
Ж\ръг\м тарс жарылып: «Эй адамдар, напсиёерди 
тыйгыла, мындан жаман дарт жок д\н\йъдъ» деп 
«Чълкурулуштун» \ст\нъ чыгып кыйкыргым келет. Бирок 
шайтанга баш ийбей, ж\з\ кара болгон бир селсаяк, куу 
баш, кайсы ж\з, выждан менен кыйкырамын, деп 
оозумдагы съз\м\ ичиме жутамын. Айла канча? Кылмыш-
кыдырмыш экън, кайтар д\н\йъ экен -бардыгы кайтты! 
Кыйын болгондо Сахибага кыйын болду. Бирге ъткъргън 
балалык жылдарыбыздын урматы, кээ-кээде анын алынан 
кабар алып тургула. 

Дагы айтамын: мени жоктоп ж\рбъг\лъ. Мен бир 
ишке бел байладым. Же наамым чыгат, же мындан 
бешбетер талкаланамын. Ылаажым жок! Эки от арасында 
калган адам, башка чара таппадым. 

Азыр таза эмес, жулгуч, митайым, бирок бир учурлар 
силердей алал болгон («силердей алал болгон» деген 
създър ъч\р\лгън эле), бактысы жок агайныё («агайныё» 
съз\ да ъч\р\л\пт\р) 

«Музаффар». 
Расул Нурдинов кудум кат эмес, чок кармагандай, 

колдору дир-дир титиреп, турган жайында таштай катты. 
Ушул учурда коёшу бълмъдън шаарлар аралык 

телефондун кандайдыр къё\лд\ чочуткан узак \н\ 
шыёгырады. Эшикте ъё\ купкуу болгон Манзура кър\нд\. 
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–Кыштактан телефон чалып жатышат. Шорахим 
акемдин келинимин дейт. С\йлъйм\н дейт, с\йлъй албайт. 
Кан-кан ыйлайт. 

Расулдун ж\ръг\ аркасына тартып кетти. «Кантип 
эле Шорахим?.. Ар араё туруп телефон турган бълмъгъ 
кирди. 

–Угуп жатам! Трубкадан аял кишинин: 
–Агай–деген \н\ угулуп, кайра эле ыйга айланды. 
–Ыйлабаёыз, жан кызым. Биринчи айтыёызчы, эмне 

болду? 
Агай, мен –Шорахим акенин келиндери 

Мехринисамын... Шоокасым акемдерди... акемдерди 
камап коюшту... 

–Неге авария \ч\нб\? 
–Жок, пахта \ч\н... доомат агай, чылк доомат! 

Ъздър\ кылган кылмыштарын эриме тъёкъп жатышат! 
Атамдар эмне кылышты билбей айраё, агай!.. 
Мехринсанын буулган ыйы дагы ачык бакырууга айланды. 

Расул телефон жанындагы эски диванга шылк этип 
отурду. 

 
 

ЖЫЙЫРМА БЕШИНЧИ БАП 
 
Музаффар агайнысына катты Клара Жамаловнаны 

\й\ндъ бир олтурушта жазамын, тез эле жънътъм\н деп 
ойлогон болчу. Бирок бир эмес, он мертебе жазып, он 
мертебе жыртып таштады, ошондо да, къё\л\нъ толбоду. 
Акырында акыркы нускасын т\гът\п, конвертке салып 
жатканда бълмъгъ кудагыйы Клара Жамаловна кирип 
келди. 

Адаттагысындай жарашыктуу кийинип, \ст\нъ тъъ 
ж\н\нън токулган бувак г\лд\\ жемпирин жамынып алган 
Клара Жамаловна Фармановдун бир т\нгъ т\нъп кетишин 
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суранып, ушундай ът\нд\, ушундай жалынып жалбарды 
Музаффар акыры эмне дешин билбей, кеёгиреп калды. 

Столдо адамдын жанынан башка бардык нерсе бал; 
ашканадан тамакты ич\\гъ ушунчалык кызыктырган 
куурдак, куурулган пияз, ачуу калемпирдин жыты г\п-г\п 
уруп турат, эшикте болсо боелгон къздър\н наздана, анан 
таарыныч аралаш к\нъълъгъндъй с\з\п Клара 
Жамаловнанын ъз\ турат, анын кър\н\ш\нън 
мурдагысынан он эсе назик, себинген атыр жыты аёкып, 
Музаффарды олтурушка кънд\рд\. 

Кана эми ошол ъткън эски к\ндър\ болсо да, 
Музаффар он г\л\нън бир г\л\ ачылбаган бул жаш, 
ширин гана, келишкен жувандын съъктър\н кычыратып 
кучактаса, али эркек затынын эрини тийбеген аппак 
жамалы, илек-илектин мойнундай узун, назик моюндары, 
г\л жалбырагындай кып-кызыл эриндеринен тиштеп-
тиштеп, тоюп-тоюп ъпсъ!.. 

Бирок азыр ушул тапта Музаффардын къё\л\нъ 
къё\л ачуу мындай турсун, ал эмес кыл батпай турган бир 
убакта бул жерде калыш! Жок, ушул учурда Музаффарга 
Кларанын наздуу караштары т\г\л, энеси ъппъгън 
сулуунун кылыктары болсо да анын эркин кайтарууга к\ч\ 
жетпейт болчу!.. 

Кечиресиз Кларахан, башка к\н! Музаффар Клара 
Жамаловнанын кооз, кымбат баалу шакек жана башка 
жасалгаланган назик колдорун кармап, кайра–кайра ъпт\, 
ъъп, капыстан ъпкъс\ толуп, тамагы так буулуп, эшик 
тарапка шашылды. Бирок, Клара Жамаловна к\т\лбъгън 
бир ыкчамдык менен аппак мамык колдорун 
Музаффардын мойнуна таштады да, г\лдъй назик, 
кызгылтым ж\з\н анын пальтосуна ышкап, ък\р\п 
жиберди. 

–Сиз мен шордуудан бир нерсени жашырып 
жатасыз, Музаффар аке! Эмне болду сизге? Айтыёыз 
эмне болду? 
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–Мага караёыз, жаным. Мен азыр сиздин жаныёызда 
калганымдан калбаганым миё ирет жакшы. Иши кылып 
мына бул ... –Музаффар «кош болуёуз» дегиси келип, 
араё ъз\н тыйды. –Мына бул тагынгандарыёызды бир 
жайга жашырып, жънъкъй ж\р\ё\з, ушул к\ндърдъ! 

–Айтыёыз акыры, эмне болду? –ачуу бакырды Клара 
Жамаловна. –Мындай эмес элеёиз го, Музаффар аке! 

Музаффар анын аппак мамык колдорун мойнунан 
араё чыгарып, г\лдъй назик ооздорунан бир ъпт\, соё 
дагы бир пияла коньяк ичип, бир бурда нан чайнаганча 
тышкарыга чыкты. 

Али бир убакыт болсо керък (Музаффар саатына 
караса, саат отуз минуту кем он экен). Къчълър жарык, эл 
толо, адам къп экен. Али кыштан кабар жок, к\н жылуу, 
адамдар, айрыкча жаштар костьюм жана жемперлерде. 
Колдорундагы кичинекей магнитофондордон кулактын 
кужурун ала турган кандайдыр жагымсыз, дараё-дуруё 
музыка жаёырат, каердендир оркестр д\ёг\ръйт... 

Ът\п, ъткън д\йнъдъ бардыгы бактыяр, келгин 
куштай эркин, жалгыз ал, Музаффар ушунчалык 
бактысыз, кара м\ртъз жана аеосуз абалга т\ш\п калса? 
Неге жалгыз Музаффар болот экен, уулучу? 
Кър\шкъндър\ндъ сыймыктанып, арка эшиктерден 
г\р\лдъп ж\ргън с\йк\мд\\ зурядычы? 

–Ал каерде экен ушул танда? Эмнелерди ойлоп 
жатты экен? Тар т\рмъ аякта турсун, аалам –д\йнъгъ 
батпай кырылдап ж\ргън, жигитсиёби жигит, шордуунун 
абалы -маанайы не болду экен, ж\ръг\ чок, темир 
керебетте ъм\р\ндъ боштукка батпаган арыстандай ал 
жак бул жакка уруп жатат болду бекен ъз\н?! 

Музаффар ж\ръг\ пак этип жарылчудай болуп, арка 
орундукка узунунан керилип жатты. 

Ал уулу Фатихтин камалганы туурасындагы шум 
кабарды ушул б\г\н эртелеп, ишке барганда укту, аны да 
кимден укту дебейсизби –ъз\н\н секретарынан, ошол 
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ушул \ст\-башын ар к\н\ \ч мертебе ъзгърт\ргън, 
таанымал балет театрынын эё жаш балеринасына окшоп 
кете турган эё с\йк\мд\\с\нън укту. 

Кийинки убактарда къё\лс\з окуялар, айрыкча, 
агайнысы Расул менен болгон аеосуз айтышуудан кийин 
Музаффар ичпесе туралбай турган болуп калган. Кече 
«Чълкурулуш башчысы менен пахта заводунун директору 
колго алыныптыр» деген шум кабар таркаган соё, 
башкармада иштеген адамдардан \ч-търт киши ъздър\нчъ 
олтуруш кылышты. Алар ж\ръккъ алоо салуучу азыркы 
машакат окуяларды тилге албашка канчалык 
аракеттенишпесин, ат айланып казыгын табат дегендей, 
съз айланып дагы ошо муздак, т\р\ суук, миш-миштерге 
барып такала берч\, такала берч\. Бул кайгыны баса 
турган бир гана нерсе –жогорку градустуу коньяк болуп 
калды. 

Ушул себеп Музаффар кечиндеси \й\нъ барбай, 
«Чълкурулуш» мейманканасында жатып, эртелеп саунага 
т\ш\п, араё ъз\нъ келди. Бирок ж\ръг\ тынч эмес, къё\л\ 
бороон, жер титиръън\ билип калган жаныбардай 
безилдеп бытырап турду. 

Ушундай болсо да Музаффар «Чълкурулуш» 
имаратына адаттагысынан да дадил, салмактуу кадам 
таштап кирип келди. 

Жер алдында жылан кыймылдаса биле турган чал 
эшикти ачып, ар жолкудай ийилип салам берди. 

–Музаффар, бардык жаёылыктарды б\ргъгъ тузак 
кое турган ушул кары т\лк\дън укчу. Бирок б\г\н анын 
къздър\ алаёдап-жалаёдап турганын кър\п, жаман съз 
таап койгонун сезди да, жанынан \н катпай ът\п кетти. 
Бирок ъз кабылканасына кирип, с\й\кт\\ катчысын кър\п, 
ж\ръг\ аркасына тартып кетти. 

К\н\гъ алтын тиштерин жаркыратып, аны к\лк\ 
мънен каршы тосуп алчу катчысы... ыйлай берип, каш-
кабагы домбура болуп шишип кеткен, ж\з\нъ с\рт\лгън 
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жука боектор артыла берип, жаш бала боегон с\ръткъ 
окшоп калыптыр, Музаффар али эшикти жаап \лг\ргън да 
эмес эле, катчысы анын кък\ръг\нъ жыгылды... 

–Фатих, –деди ал ыйлагандыгынан буулуп, –Фатих 
акемдер... Музаффар тырнактарына чейин зыркырап; 

–Эмне болуптур Фатихке? –деди араё. 
–Камап... камап коюшуптур акемдерди... Музаффар 

чоё катуу кабатыр тос-тополоёдордо да дайыма ъз\нъ 
келип, бардык к\ч\н жана эркин топтой алчу. 

Бул жолу да ъз\н баса алды, б\т\н д\н\йъс\ муздап 
кетсе да: 

Камалса... биръън\н арызданганы менен 
камалгандыр...–деди к\т\лбъгън бир сабырдуулук менен. 
–Бул кандай кър\н\ш. К\зг\н\ алып тез тартипке келтириё 
ъз\ё\зд\! Адамдар кърсъ, эмне дешет? Эй, айтмакчы, 
коммутатордогу кыздарга айтыёыз: облмилицияга улап 
беришсин телефонумду! Тезирээк! 

Музаффар ъз\н\н бълмъс\нъ кирип, \ст\ндъг\ 
кайыш пальтосун чечип, башындагы кара кундуз телпегин 
кошуп бир чекеге ыргытып жиберди, соё колдорун 
аркасына алып, чоё кабинетин айланып басты. Биринчи 
ал согушка даярданган таанымал боксердой кък\ръг\н 
керип, алдыга кадамдады, бирок аста-секин борбордо 
башчысы колго алынгандыгы жън\ндъ кабар эсине т\ш\п, 
ж\ръг\ бир жызылдап алды, кийин ъз\н\н кылмыштары, 
айрыкча уулунун гаражы алдына към\лгън болот сандык 
къз алдына келип, б\ткън денеси муздак терге т\шт\. 

«Азыр тигил авария \ч\н тергеп жатышты бекен, же 
\йд\ да тинт\\ кылышты бекен? Э, кудайым, иши кылып 
ъз\ё сактай гър...» 

Сандыкты эстеши менен соёку бир ай ичинде уулуна 
пахта заводдон кеминде \ч ж\з тонна пахта сатып алып 
бергени эсине келип, деми ичине т\ш\п кетти. Музаффар 
бул ишти жаман ниетте эмес, уулумдун келечегине жол 
ачылсын, ън\п-ъсс\н деп кылды!.. Бирок... пахта 
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заводунун директорунун колго алынганы чын болсо,.. 
анын жакшы ниетте кылган бул иши уулунун мойнуна 
сыйрытмак болуп т\шпъсъ экен эх аттиё! 

Музаффардын мээсинде толкун болуп ойногон 
алоолонгон ойлорду телефон \н\ бузду. 

Капырай! Телефон да ушундай т\р\ суук 
шыёгырайбы? 

–Угуп жатам! 
–Музаффар Фарманович! –деди коммутатордогу 

тааныш кыз. –Облустун милиция башчысын сураган 
экенсиз. 

–Ооба, кызым, ылаажы болсо тезирээк улап 
берсеёиз. 

–Ал киши... –кыз чайналды. Музаффар турган 
жайында серейип калды. 

Ал киши жайларында жок имиш же... замдарын улап 
берейинби? -Жо-жок, кызым. Азыр, токтоо.. ОблМАИ... 
Кыз кандайдыр эндиреди: 

–Билбедим, –деди –Эгер жаёылышпасам, ал киши 
жумушунан алынган имиш го! Дагын билбедим, эгер улап 
бер десеёиз... 

-Жо-жок, рахмат, кызым, рахмат... 
Азыр гана к\ръшкъ шай турган адам, мушташууда 

муш жеген боксердой, турган жайында диванга «шылк» 
этип жыгылды. 

Жок, жаш бала эмес Музаффар. Ал акыйкат \ч\н 
чоё к\ръш башталгандыгын, менмин дедеген не-не 
адамдар чоё посттордон учуп кетип жатканын баягы к\н\ 
аны кор кылган Расулсуз да билч\. Бирок «Чълкурулуш» 
деген създ\н ъз\ ага ар кандай тоскоолду жок кылууга 
кадыры бар чъп, отуз жылда азыркы убакта кылынган 
иштер болсо ар кандай майда-ч\йдъ, бир калкан болуп 
туюлчу. Чын, мындан бир ай мурда борборго чакырылган 
«Чълкурулуш» башчысы иштен алынгандан кийин, 
къптър\н\н къё\лдър\нъ курт т\ш\п калды. Бирок 
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Музаффар ким болуптур, бул жердеги бардык иштерге 
жооп бергидей? Нары барса, арзыбаган бир УРС 
башчысы экен! Болгону... Кийинки убактарда кичине 
оолугуп кетип, кичине байлыкка къё\л койгону болбосо... 

Айрыкча... анабул ишти: отуз жыл жыйнаган кадыр-
урматтары, алтын буюмдары уулунун гаражынын алдына 
къмгън\!... Мээси жок эшек! Эшек болбосоё ушул ишти 
кылат белеё! Пахтаны? Заводдон алып берген \ч ж\з 
тонна пахта эмнеге керек эле ага? Ансыз да планы толуп 
калган эле го, уулунун! Иши кылып тергъъ башталып, 
завод директорунун жаагы ачылып кетпесе эле болду! 
Тергъъ жиптин учун таап алса, бирин-бири с\йръп чыга 
берет, бул ак эмес иштерди... Ооба, айтмакчы, ал жакта 
Полот папка да бар. Ишти баштаган ошол. Пулду да ошол 
т\лк\ алып барып берген. Бирок, ага ишенсе болот! Тили 
бекем анын!.. Тили бекем имиш! Азыр бир тууган акеёе да 
ишенип болбойт, Полот папкеге ишенсе болот имиш! Жок, 
уулун ъз жайына таштап коюп болбойт! Кайрат бериш 
керек ага, кайрат! Облустан пайда чыкпайт чамасы, андан 
жогорку жайларга, министрликтерде олтурган досторго 
баш ийип барыш керек. Бир жакта., ана бул дъёгъч бар, 
бир жакта соода министри! Отуз жыл УРС казанын 
кайнатып, чъм\чтъп май ичкенде бир ъз\ ичпеген 
Музаффар! Бир к\н\мъ жарап калар деп, ичкен-жегени, 
тапкан-тутканы табышкан жакын достору бар! Эч болбоду 
дегенде, ушулар кайрылып калар, жанына ара кирер, 
акыры? Эч нерсени кърбъгън болуп, терс карап алышпас 
табакташтары!.. 

Музаффар ушуну ойлоп, ордунан атылып турду. Ал 
баягы биринчи муштан эсине келген, къё\л\ндъ дагы 
к\ръшкъ даяр эле!.. 

Ал салмак менен ж\р\п барып, кайыш пальтосун 
кийди, башына кундуз телпегин кондуруп, эми эшик 
тарапка жънъмъкч\ болуп турган эле, телефондордун 
биръъ катуу шыёгырады. 
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Музаффар телефонго жакындашууга ж\ръг\ 
батынбай тышкарыга жънъд\, бирок ушул телефондун 
трубкасын албаска м\мк\н болбогондой, ж\з\н тартипке 
келтирген катчысы кирип келип, трубканы алышка аргасыз 
кылды. 

Трубкада кандайдыр бийик, буулган \н угулду. 
–Бул ким? –Фарманов сизсизби? 
Музаффар эми гана тааныды: «Чълкурулуш» 

башчысынын биринчи орун басары! 
–Ооба, мен! 
–Сизге телефон кылышпадыбы? –Биринчи орун 

басардын буулган \н\ шыбыраш даражасына т\шт\, 
Музаффардын тизелери калтырап кетти. 

–Каерден телефон кылышат? 
–Каерден болот эле? Ошол... кадырданыёыз 

Белобородов башкара турган идарадан. Чамасы, сизге 
да... келишет. Ал жактан эсен-аман кайтып келеминби, 
жокпу, ъз\м дагы билбеймин! Сиз дагы этегиёизди 
жыйыштырыёыз! Кантсе да сактаганды сактайт, дешет. 
Кайыр, досум!.. 

Музаффар дагы деле «т\\т-т\\т» деген трубканы 
кармаганча акылы башынан, турган жайында мык болуп 
катып калды. Соё, биринчи орун басардын «сактаганды 
сактайт дешет» деген създър\ эсине т\ш\п, анан ъз\нъ 
келди. Ал шордуу «эсиё барда этегиёди жап» демекчидир 
да!.. Акыйкаттан, убакыт барда ал жак, бул жакты 
жыйыштырып, тезирээк табакташ досторго бул създърд\ 
жеткир\\ керек, эгер бир жаман иш болсо алдын алыш 
керек го акыры! 

Музаффар эшикти бекитип, алпаё-талпаё ж\р\п 
барып, сейфти ачты. Анда пачкасы бузулбаган «кък 
кагаздан» търтъъ бар болчу, аларды алып папкасына 
таштады, долкументтерин тыткылап, бир нече 
керект\\с\н тапты, чънтъг\нъ тыкты (аларды жерде жагып 
к\л\н къккъ учурду!). Акырында сейф аркасындагы 
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кичинекей т\й\нчън\ ачты. Ал жерде бир калта кымбат 
кымбат баалуу буюмдар менен кичинекей пистолет 
сакталуучу. Аларды да папкасына жайлады, эшикти 
акырын ачып, кабылканага чыкты. 

–Мен совхоздорго кеттим, азизим. 
–Сурагандарга эмне деймин? –с\й\кт\\ катчысы, 

анын «абалына кирген» чачы, сууланган кирпиктеринде 
ътъ тунук тамчылары мълт\ръд\. 

–Сурашса... кечкурун кайтат дейсиз! –Музаффар 
кандайдыр ички туйгуга моюн сунуп, катчысынын 
бешенесинен ъпт\ да, тышкарыга чыкты, чыгып, 
аркасынан катчысынын: «Акежаным-ов!» –деп акырын 
кынкыстаганын укту... 

...Мына, эми ал баягы «Жаннат» ал 
«Шаркыратмаларда» апталап ойноп-к\лгън табакташ 
достору жана с\йънгън тоолоруна барып, кайтып келе 
жатат! 

Бирок,... я, кудайым! Же китеп жазамын деп \ч жыл 
аны саан уй кылып саап ичкен, «бала шылтоо, 
кър\шкън\б\з канимет» китеп шылтоо жумалап, 
«Саунадан» чыкпай, пивокордук кылган адабиятчы же 
чълдън министирликке ишке ъткъръм\н деп убадалар 
берген жана бул убадалар \ч\н торломо коондой тарам-
тарам башына кыры бузулбаган чуст топусун, \ст\нъ 
кымбат тондор кийип кеткен анабул Дъёгъч, же башка 
ишънген тоолору... Кана эми, биръъс\ бурулуп 
карашсачы? Биръъ жарымы жадакалса, гарип башын ийип 
баргап Музаффардан: неге мынча абалыё жаман деп 
сурашса капа? Сураш ал жакта турсун, аны къргъндо жан 
алгычты къргъндъй, далдоо-далдоого тартышат ъздър\н! 
Жума сайын камап «Чълкурулуштан», туурараагы «Баягы 
жаннат» менен «Шаркыратма» алдындагы мрамыр чоё 
имараттан чыкпай турган адабиятчы болсо короодогу 
эшигин ачканы бара жаткан аялына: «Ана бул митайым 
Фарманов болсо...мени жок де!» –деп сайрады, 



 
 

398 

сайраганда бул създърд\ Музаффар угуп тургандан 
кабары жок, ъз\н ичкериге урду!.. 

Бар болгону бир адам, ал да болсо, былтыр уулун 
\йлънд\ргъндъ Музаффар ага беш миё сомдук чет элдик 
гарнитур белек кылган агайнысы, ал менен чоё жайда 
кър\ш\шкъ коркту. Бирок корккону да курусун, эё жаман, 
эё шум кабарды ошол айткан болчу. Ага биринчи... 

–Башчыёар менен араларыёар жакшыбы? –дъди ал, 
шаар чекесиндеги къл боюнда жалгыз айланып ж\рсъ да 
тегерегине шект\\ улам-улам карап. 

–Кайсы УРСтун башчысы ъз жетекчиси менен жаман 
болот? –деди Фарманов, агайнысынын «кък мээлигинен 
ирээнжип». 

–Болбосо тезинен, ушул б\г\ндън баштап 
аракетиёди кыла бер, ал адам колго т\шкън\н билесиё! 

–Билемин, –деди Музаффар къё\л\ куруп, арык 
боюна олтуруп калган эле, агайнысын жилкип берди. 

–Билсеё... неге мынча сууга т\шкън бълкъ нандай 
калдыё! Шартка багынбай аракетиёди кыл!... Кагаз-
пагаздарыё болсо жак! Артыкча... –«пул» тили барбай 
чайналды. –Артыкча нерселъриё болсо –бардыгын жок 
кыл! Калганы... тагдырындан къръс\ё. Мен бир нерсе дей 
албаймын, агайны! –кадырданы ушундай деп, алыска 
калтырып келген машинасы тарапка жънъд\... 

Шаарга жардам издеп барганда Музаффар менен 
кър\ш\шкъ батынган бирден бир агайнысы ушул болсо... 
ал да ушул къё\л чъгъргън създ\ айтып, аны кан кылды. 

«Башчыларыё менен араларыё жакшыбы» имиш! 
Жакшы да съзб\? «Э -аралардан нелер ътпъгън, нелер 
кечпеген? Бирде, «Баягы жаннат» да, бирде 
«Шаркыратманын» эё кымбат бълмълър\ндъ кандай 
кечелерди ъткър\шкън алар?.. Мейли, эми бул кептерден 
пайда жок. Пулдарды ърттъштън да, нерселерди 
жашырыштан да пайда жок! Аёкоо, досунун берген 
кеёештеринин тескерисин кылыш керек! 
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Жакшы да, Клара Жамаловна бар экен, бир саам 
болсо да дем алып алды. Музаффар кудагыйы менен 
кайырлашып, (къё\л\ндъ болсо коштошту) папкесиндеги 
кыры бузулбаган кък кагаздардан биръъс\н бергиси келди, 
бирок бир пикир аны кармап калды: дагы да болсо 
бейпайда досторуёдан къръ ушул пул жакшы! Дагы да 
жанына дем бериши м\мк\н бул пулдар! 

Музаффардын ойлорун шофердун: 
–Идарага келдик, кожоюн! Эмне кылайын? –деген 

суроосу болду. 
–Айдай бер! –деди Музаффар. –Токтобой айдай бер! 
–Кай жакка? 
–Айдай бер ъз\м айтамын, –деди Музаффар жана 

шофердун айраё болуп, кайрылып караганын кър\п, 
кошумча кылды. –Иш бар, «Шаркыратмага» чыгамын, 
айдай бер, агайны!.. 

Музаффар терезе айнегин т\ш\р\п, кък\ръг\н 
муздак шамалга тосту. Жаёы чыккан ай горизонт 
карамтыр чокулар \ст\ндъ кудум чаркталган ороктун 
ъз\ндъй калтылдап турду, кудум жаздагыдай булутсуз 
тунук асман жылдыздарга толуп кеткен, сол колдо къп 
алыс эмес жерде аэродром чырактары элес-элес 
жаркырап турат. Алдыда, чоё жолдун он жагында, 
эмнедир чоё м\рзъ сыяктуу карайып турат. Эстелик! 
Расулдун к\йоо баласы Бекзад Нусратов тургузган 
эстелик! 

–Токто, \ка! 
«Катуу келе жаткан «Волга» тормузунун к\ч\нън 

катуу жер сызып эстеликтен беш он кадам ът\п токтоду. 
Музаффар эшикти шарактатып ачып, жерге т\шт\. 
–Ташкенттеги Расул деген досумдун \й\н билесиё –

а? 
–Кайсы Расул? Ана бул кем съз профессорбу? 
–Ошо! Мына бул катты эртелеп ошого жеткиресиё! 
–Сиз-чи? 
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–Мени менен ишиё болбосун! Бул жагы жакын, ъз\м 
жъъ кетемин. Катты тапшыр да эртелеп идарага келе бер. 
Болуптур, \къжан! 

–Ал: «Кылган кызматтарыё \ч\н ырахмат, менден 
ъткън болсо кечир, \ка!» дегиси келип, толкунданганын 
билдирип коюштан чочуду. 

Ал машинасы алыстап кеткенче аркасынан карап 
турду, соё эстелик тепкичтеринин текчелерин бир топ 
басып, кътър\лд\. 

Монументке жабылган брезентти биръъ ачууга 
урунганбы, же шамал жайынан козгогонбу, иши кылып ал 
бир тарапка с\р\л\п, эстелик ачылып калыптыр. 
Жайнаган жылдыз айлуу кечеде монументке т\ш\р\лгън 
элестерде кандайдыр ж\ръкт\ «тыз» эттир\\ч\ бир 
сыйкыр к\ч бар. Мына ортодо ок жеп жыгылып жаткан 
жоокер, мына, аны кармап калыш \м\т\ндъ уулу тарапка 
б\т к\ч кубаты менен талпынган балазар эне, анын 
тегерегинде болсо бири тизе б\г\п, бири колун сунуп азап 
чегип жаткан жаш жувандар, эже-сиёдилер!.. 

Кызык, Музаффар бул жолдон ушунча ж\р\п, бир 
дагы бул зстеликке тигилип карабаган экен! Акыры, ок жеп 
кулап жаткам мына бул жоокер ъм\р бою урматталган 
атасынын ъз\ го? Ага талпынган эне –ъз апасы, жър ъъп 
арман кылган жаш жувандар болсо жаштыгында къргън, 
кара кат алганда ж\здър\н аймап, чачтарын жулуп, азап 
чеккен тааныш кыз-келиндер го.. Булар го жаш келиндер 
экен. Музаффардын ъз\ согуштун экинчи жылы атасынан 
кара кат келгенде апасынын тизелерин кучактап, 
бакырыкты салып ал азап чекпеди беле? Маркум баласын 
сооротом деп, бирок жоошутуш ордуна ага кошулуп канча 
ирет къккъ наалыбады беле? 

Э, бевапа д\йнъ! Ап да, Музаффар да, жаштыгында 
мына ушул ок жеп жыгылып жаткан жигиттей таза, алал, 
эрки начар болсо дагы къё\л\ ачык бир ъсп\р\м эмес 
беле? Айсулууга ашык болуп, ага билдирбей ырлар жазып 
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ж\рч\, Алгырдан да жънъкъй бир жигит эмес беле ал 
ошол учурларда? Качан жаёылышты? Качан бул адал 
эмес башы бекик жолго т\ш\п калды? Мындан къръ 
Хинган тоолорунда жашырынып жаткан самурайлар 
пыстырмасынан атылып чыгып, ърт ичинде аларды окко 
тутканда... Онго жакын жоокерлерди кыйраткан бир ок 
эмнеге ага тийбеди? Эмнеге анын кък\ръг\н тешип ът\п, 
мына ушул батыр жоокердей жыгытпады! Ошондо анын 
урматы азыркы урматынан миё мертебе жакшы болбос 
беле? Жада калса аты кыштактагы согушта курман болгон 
март майдандагылар катарынан жай албайт беле? 
Алардын наамдарынын жанында анын наамы да турбай) 
беле? Перзенттери болбосо, жада калса жээндери окуп, 
тагабыз согушта, самурайларга аеосуз согуштарда 
баатырларча курман болгон, деп сыймыктанып 
ж\р\шпъйт беле? Эми анын наамы напси балээсине 
жолугуп, Гоби чълдър\нън аны кътър\п алып ъткън ъз 
досуна кыянат кылган ж\з\ каранын наамы каерге 
жазылат?.. Наамынды булгай турган кагаздарга ърт жак 
имиш! Уурулук пулдарын жана жыйган алтын 
буюмдарынды жок кыл имиш! Жок, Музаффар бул иштин 
биротоло тескерисин кылат! Ооба, к\нъъ кылган болсо 
бир ъз\ кылыптырбы ал? Аны жолдон ургандар, жолдон 
адашкандарды да жолдон азгыр! андар бар! Чълдъг\ 
курулуштарды кър\п, «Баракелде, азаматтар!» –деп 
желкелерин каккандар, асыл берсенер болду, ал жагына 
къё\лдър\ёър ток болсун, аркаларында биздей 
съйънч\ктър\ёър турушат, эч нерседен тартынбай атты 
камчылай бергиле, деп таптагандар бар эле. Кана, азыр 
алар? 

Жок, эми болсо эмне кылышты ъз\ билет, 
Музаффар! Ал ушундай бир оюн кърсътът, же наамы 
чыгат, же чаёы! Бир гана.. жалгыз уулу, с\й\кт\\ 
зурятынын алы эмне кечет? Бир гана ушул бир ой къё\л\н 
бузуп, ж\ръг\н мыжыгып жатат анын. Бирок ж\ръг\ кыжыл 
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болгондо колунан эмне келет? Арманын кимге айтат? 
Мейли эр жигиттин башына нелер келип, эмнелер 
кетпейт. Ал да башына т\шкън\н къръър! 

Апа! Ъм\р\н\н башталышын жакшы баштап, 
б\т\ш\н жаман б\т\ргън нашуд перзентиёизди кечириёиз! 
Айла канча? Берген с\т\ё\зд\ актай албадым, апа! 
Бирок... жада калса мына азыр, алдыёызга тизе чъг\п 
келген ниетимди аягына жеткирейин, ушуга кайрат 
бериёиз, апа! Билемин, сиз энесиз, ал эмес мендей ж\з\ 
кара, к\нъъкър уулуёузду да кечириёиз, мен бактысы жок 
болсо, сизге «кош болуёуз» дан айта турган башка съз\м 
жок, бирок оор бир максатка бел байладым! Буга али эрк 
керек! Мага кичине кайрат бериёиз, апа, кайрат бериёиз!» 

 
 

ЖЫЙЫРМА АЛТЫНЧЫ БАП 
 
Расул Нурдинов Белобородовдун кабылына барып, 

деги эле жаман т\ш кър\ш\нъ къё\л\нън жок кыла 
албаган адамдай, кайра Мехринсанын ыйлап айткан 
създър\ эсине т\ш\п, ж\ръг\ зыркырап ооруп, кайра 
Музаффар Фармановдун жазган катын ойлоп, кеёгиреп 
калды. Чынында, кыштактагы тополоёдон кийин ал 
Музаффардан ар нерсени к\тсъ да, бул к\т\лбъгън катты 
к\тпъгън эле. Чамасы бул капа болгон уулунун 
камалышына гана эмес, дагы кандайдыр катуу кабатыр 
себеп болгон, балким ал каёшар бир жамандыктын 
шамалдын сезген. Бирок андай десек, кечээ к\н\ 
кыштакта кър\шкън Музаффар кър\н\ш\нън башка адам 
эле го. Анын кайсы кебетесинде асмандан келип с\йлъгън 
създър\ндъ бул каттын мааниси быякта турсун, ал алсыз 
шапатасы да сезилбейт эле! Же Музаффардын ошондогу 
тоодой зардалары, тоготпогон мамилеси капаска т\шкън 
жардар бър\н\н акыркы аракети болгонун Расул ачуу 
\ст\ндъ муну байкабагандыр! 
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Ким билсин, балким Расул ошондо Музаффар менен 
ъчъг\шпъй, анын оор абалына т\ш\н\шкъ урунуп, ъз\н 
азмаз ылдыйраак кармаганда, балким ал да адамга окшоп 
жарылат беле, дарт болгон д\йнъс\н ачып баарлашат 
беле? 

Расул кайра ушундай ойлорго барып, кайра бул 
пикирлерин жок кылып: 

«Жок Расул! –дейт ъз\н –ъз\. –Сен азыр ъз 
выжданыё эмес, бардык интеллигенттерге жуккан начар 
боор ачыган ооруга моюн сунуп с\йлъп жатасыё. Бул 
създърд\! Калкыёдын жарым миллион сомдук байлыгы 
оморуп, Алгырдай алал адамдарды кор кылып ж\ргън бул 
каръзгъйлъргъ боор ооруп ойлонушуёдун ъз\ к\нъъ болот, 
азизим!» 

Болуптур, Музаффарды кылганы урат, кылмыш 
кыдырмыш дегендей, кылмышка жараша жазасын алат. 
Бирок Шокасым... Же ал да?.. –Расул бул пикирге 
барышы менен Мехринисанын; «Доомат, агай, доомат!» –
деп ыйлап айткан създър\ кулактарынын алдында кайра 
жаёырды, ого бетер гаёиди. –Демек, дагы ошол 
Музаффардын иши бул! Оёойлук менен жан беришпейт 
булар. Бирок мындай десе... бул кат! Таё калыштуу: «Бул 
катты алгандан кийин мени издеп ж\рбъ! Таба албайсыё!» 
дегени эмне дегени эмне дегени? «Бир ишке кол 
байладым, же наамым чыгат, же мындан беш беттер жок 
боломун» дегеничи? Жаныма каст кыламын, дегениби 
бул, же тийишт\\ идарларерга ъз ыктыярым менен баш 
ийип барамын дегениби?.. 

Ушул керект\\ ойлор мененби же «Элдик контрол 
комитети» деген създърд\н ъктъм руху себебиненби, 
Расул дилиндеги кыйнагандарды эч баса албады. Ал кеп 
дарактуу къчън\н ушундай ж\з\нъ жайлашкан аппак муза 
имаратка жакындашып, эшик алдында турган онго жакын 
ак, кек, кара, къг\ш «Волгалар» жанынан ът\п жатканда 
Мардон Закировду кърд\. Закиров да аны кър\п, басып 
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барып токтоду, соё башындагы к\л т\ст\\ шляпасын 
кътър\п, тармал чачтуу кумдай башын урмат менен ийди: 

–Рахмат устат! Башка кеёешмеге жазганыёызда, 
урматыёызды кылып, унчуккан эмес элек, бул мекемеге 
да жазыпсыз. -Капыстан анын \н\ бийик чыгып, ооздору 
аянычтуу титиреди: –Эмне да дейбиз? Дагы жазыёыз, 
дагы башыбызга кир суу тъгъ бериёиз! Досуёуз келиптир 
бардыгынын \ст\нъ чыгып тебе бериёиз, устат, 
бардыгынын ж\з\нъ кара боек чаптай бериёиз! 

Закиров ушундай деди да, Расул эсине келип, жооп 
бергенче, шашып-бушуп машинасына олтуруп, анын 
жанынан шуулдап ът\п кетти. Ал ът\п бара жатканда, 
Расулдун дале ооздору титиреп, «култ» этип жутунганын 
кър\п, бир саам маё болуп калды: таё калыштуу! Буга 
эмне болгон? Эч качан, эч качан, эч кимге баш ийбеген, 
ъз\н чыгармачыл тармактын пири, пайгамбардын бири 
деп ж\ргън бул адам эмне \ч\н бул начар абалга т\ш\п 
калды? Же сыртынан корккондой, анын \ст\нън томолок 
кат уюштуруп ж\ргън бекен? 

Расул Нурдинов кък\ръг\н\н катуу сайышканын 
сезип, тепкич алдында ъз\нчъ токтоду, соё, аны к\т\п 
олтурган Иван Харитонович эсине т\ш\п; «Бар бол, 
сендей акыйкат \ч\н к\ръшч\гъ!» деп ичинде бир к\л\п 
коюп, мрамыр тепкичтерден акырын кътър\лъ баштады. 

Жакшы дагы Иван Харитотвичтин кабинети биринчи 
кабатта жайлашкан. 

Кабылканада адам къп эле, бирок чамасы 
Белебородов секратарь кызын дайындап койгон болсо 
керек, Расул ъз\н тааныштырышы менен бат эле ичкериге 
кирип кетти. Къп ътпъй кабинеттен бир адам чыкты. Кийин 
секратарь кыз кър\нд\. Ал кабылканада нъъбът к\т\п 
олтургандардан \з\р сурап, Расулга бурулду: 

–Мархамат. Сиз кирет экенсиз, жолдош Нурдинов. 
Иван Харитонович «Т» тамгасына окшош узун 

жалтырак столдун азыр столдорго кездеме жабыш мода 
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эмес! –т\р\ндъ жапжашыл терезе парда жабылган айнек 
алдында туруптур. Анын \ст\ндъ жап-жаёы ак къйнък 
жана кызыл жолдуу кара костюм, бутунда бешенеси бийик 
кара туфли, мойнунда г\лд\\ келишкен галстук, актары 
сезилбеген калыё к\ръё чачтары \рпъйгън, ошон \ч\нб\, 
башкабы, ал баягы к\н\ ооруканада оор абалда жаткан 
кичине, ж\дъгън карыя эмес. Зуваласы бышык, шамдагай 
бир спортсменди элестетет, бир гана къг\лт\р къздър\ 
дагы ошо к\ндъг\дъй азгын кър\нът. 

–Кел, Расул, –Иван Харитонович узун как съък колун 
узатып кър\шт\ да, кайыш жастык коюлган диванга 
олтуруп, жанына жай кърсътт\. 

–Олтур. Кош? Иштер кандай? 
–Ъз\ё\з т\з\кс\зб\? Кър\н\ш\ё\з жакшы, Иван 

Харитонович! Белобородовдун жаактары ичине батып 
кеткен солгун ж\з\нъ билинер-билинбес 

кызыл ж\г\рд\. 
–Ооба, езбектер айткандай, сырты жалтырак, ичи 

калтырактардан болуп калдык. Курук кайрат эмне-эмне 
кыласыё, Расул? Андан къръ ал жактагы създърдън с\йлъ! 
Шакекти кайтарып бердиёерби? 

–Кайтарып бердим. 
–Эмне дейт? 
Расул \ндъбъй жън чънтъг\нън Музаффардын търт 

б\ктългън катын алып, ага узатты. 
–Ъзбекче окуй аларсыз, эгер окуй албасаёыз... Иван 

Харитонович ага да жооп бербей алтын саптуу къз 
айнегин тагып, катты ачты. 

Расул андан къз\н албай, къпкъ узатып олтурду. 
Иван Харитонович катты окуп б\т\п, башын 

кътъргънчъ узак ойлорго чъм\лд\. Анын жаагы алдына 
тартып чыккан аппак ж\з\ мумдай ачууланып, 
бешенесиндеги тырыштары къбъйд\. 

-Качан алдыё бул катты? 
–Ушул б\г\н эртеё менен, Иван Харитонович! 
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–Ъз\ алып келдиби, же... 
–Шоферинен берип жибериптир. 
Белобородов лам-лам дебей, телефон трубкасын 

алып, кай жергедир телефон кылды. Музаффарды 
сурады. Сурашы менен ъё\ купкуу агарып: «Жок, эй, 
кандайча?» -деп жыйынтыктады, титиреген колдорун 
креслонун жандарына тиреп, ордунан турду. 

Расул да ъз\нчъ ыргып турду. 
–Эмне кеп, Иван Харитонович? Тынчтыкпы? 
–Айтсам ишенбейсиё. Акылга сыйбай турган иш 

кылыптыр, ал кък мээ! «Чълкурулуш» башчысынын 
самолетуна минип, качып жаткан учурда колго т\ш\п, 
ъз\н-ъз\ атып коюптур! 

Расул турган жайында «шылк» этип креслого 
олтурду, олтуруп мындан бир ай мурун «Чълкурулуш» 
самолетунда учкандары, учуучулар кабинасына кирип 
кеткън Музаффар ал жерден оозу кулагына жетип 
«Самолет ролун азыр ъз\м башкардым!» -деп мактанганы 
лап этип эсине т\шт\. 

–Я кудайым! –деп жиберди, чын эле ушул сез чын 
болсо, Иван Харитонович? 

–Чын экендигине катынан да билсе болот го? 
–Туура, бирок... балким бир кыштакта бирге ъс\п, 

бирге чоёойгонубуз \ч\нд\р, бооруё ачыйт экен кишинин. 
Белобородов чорт бурулуп карады. Анын нурсуз 

болгон къздър\ кысылып, мумдай саргыч ж\з\ къъп кетти. 
–Бооруё ачыса...илгери каерде элеё? Бул адам, ъз\ 

бул ишке баргандай, таякты жоготуп, башы бекилген 
къчъгъ кирип калганда неге колунан кармап, туура жолго 
чыгарып койбодуёар? 

Расул анын капыстан жаркылдап кеткен оттуу 
къздър\нън къз\н алып качты. 

–Бул кебиёиз туура, Иван Харитонович. Бирок... 
–Эмне бирок? –деди Белебородов, ачуулу ж\з\ 

кайта к\чъл\п. –Же кыл ътпъс кадырданыё калкынын 
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жарым миллион сомун оморуп, кай жаккадыр качмакчы 
болсо, выжданы жок перзенти болсо... Алгырдай къё\л\ 
таза мээнеткеч адамдарды бутуна тепсеп, кордоп ж\рсъ, 
сен менен мен бул каракчыларга боорукердик кърсът\п, 
чоёураак кылмыштарга жол ачып береликпи? 

Расул кайратынан жакасын кармап: 
–Сиз... Алгырга кылган адилетсиздиктерин кимден 

уктуёуз? -деп жиберди. Белобородовдун жука ооздорунда 
тарынычтуу кубанычтын белгилери пайда болду. 

–Ушуну да билбесем, биз эмне кылып олтурабыз бул 
идарада? 

–Иван Харитонович алы куругандай, ъз\н терезе 
жанындагы кайыш диванга таштады да, къздър\н жумду. 
Ал ушул турушунда бир тутам гана болуп, начар, чарчаган 
кър\н\штъ узак олтурду, соё кудум кыялында ким 
менендир с\йлъшкъндъй, акырын, токтоп-токтоп съз\н 
баштады: -Албетте, мен сенин ж\ръг\ёдъг\ ачынышка 
т\ш\н\п турам. Сен аны менен бирге ъскънс\ё, бирге 
согушта болгонсуё! Бардыгын билемин. Акыры ал бир 
учурларда колумда жоокер болуп кызмат кылган, менин 
да жаным ачыйт! Бирок...–Иван Харитонович башын 
серек-серек кыймылдатып, катуу «уф» деди. –Бирок айла 
канча? Азыр Музаффар Фармандай алал эмес, ак эмес, 
адамдарга боору оруш –бул инсан адилет \ч\н 
жергебизде башталган \лкън к\ръшкъ каршы барыш 
менен бирдей болот эле!., же туура эмеспи? 

Расулдун капыстан алы куруп, маёдайындагы 
креслого олтурууга аргасыз болду. 

-Туура, Иван Харитонович. Бирок... 
–Жок, –деди Белобородов к\т\лбъгън бир к\ч менен. 

–Акыры ъз\ё ойлоп кър, Расул! Соёку он-он беш жылдагы 
ъм\р\ндъ эмне кылды бул Фармановдор? Жарым 
миллион сомдук бул алтын буюмдарды бул Т\лък! 
Шордуу пахтакердин маёдай тери менен тапкан пулунун 
эсебине артырган байлык эмеспи бул байлык? 
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–Туура. 
–Туура дейсиё да, бирок боорукердик кыласыё!.. 

Кылган уурулуктары, жыйнаган байлыктарын да мындай 
коюп туралык! -деди Белобородов каны качып, –Бардык 
ишинде волюнтаристик жол тутуп жерге, топуракка, 
табиятка келтирген залалдарчы? Аткарылган иштерди 
аткарылды деп, мамлекеттин миллион-миллион сом 
акчаларын къккъ к\лдъй сапыргандарычы?... дагын эмне 
максатта де? Бир гана максатта–жогорку сыйлыктарга 
жет\\ жок жерден даёк -байлык арттырыш ниетинде 
кылышкан бул иштерди! Бардык балээни жасап коюп, 
мекемге кыянат кылып качмакчы болгонун айтпайсыёбы, 
анын? 

Эски комбаттын ачуулуу ж\з\ алоолоп, колдору дир 
дир титрегенин къргън Расул, шашып-бушуп ага 
графинден суу куюп берди. 

–Мен бардык съз\ё\згъ кошуламын, Иван 
Харитонович. Бир гана. 

–Эмне, бир гана? –деди Белобородов, урушчаак 
короздой кекиртегин созуп. 

–Элибиз наамына, эмне десем болот. Бир аз уят... • 
–Эмне, эмне? –деди Белобородов анын съз\н бъл\п. 

–кандай уят жън\ндъ с\йлъйс\ё? Эл-журтка эмне тиешеси 
бар Фармановдой выжданы тамагына урган ч\п\рък 
баштардын? Чоё илимпоз адам... каяктагы 
былжырбайлардын съз\н с\йлъйс\ё! 

–Расул эмне кылаарын билбей, бирдемелер деп 
к\лд\ръд\. 

–Уят имиш! –ачуулуу к\лд\, Белобородов. Эгер 
кааласаё, б\т\н ъм\р\ ушул жер, ушул ълкъдъ ъткън 
жънъкъй бир орус атуулу катарында айтып коеюн сага: 
Мен ъзбек дыйканы алдында ар дайым баш ийип 
келгенмин. Дагы деле баш ийемин! Себеби билемин: 
пахтакер мээнетинен оор эмгек жок д\йнъдъ! Ушундай 
экен, ъм\р\ талаада кетмен чаап ът\п жаткан калктын, 
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къё\л\ ак, дили таза эмгек акылынын тиешеси жок бул 
иштерге. Алар жооп бербейт инсап акыйкатын унуткан бул 
жегендир \ч\н! 

–Расул негедир, а балким Белобородовдун създър\ 
анын ойлогон ойлоруна дал келген \ч\н капыстан тамагы 
так буулуп: 

–Рахмат сизге, Иван Харитонович! –деп жибергенин 
ъз\ да билбей калды. Белобородов ага жалт этип карап, 
кабагын б\ркъп: 

–Албетте, –деди, –тазаланыш \ч\н башталган бул 
к\ръш оёой болбойт... Фармановго окшогондор карап 
жатышпайт. 

Расулдун эсине дагы Мехринсанын коёгуроо 
чалганы эсине т\шт\, кудум жаш баладай толкундап 
энтигип-энтигип анын създър\н с\йлъп берди. 
Белобородов кабагын б\ркъп: 

Кайсы Шорахим? –деп сурады. –Менин 
батальонумда кызмат кылган ана бул... Нооча шок 
жигитпи? 

–Ооба, эсиёизден чыкпаптыр! Кудум ошол! Уулу да 
атасына окшогон абдан март, ачык жигит, Иван 
Харитонович! Мен аялынын създър\нъ ишенемин, чылк 
дооматка калган, шордуу... 

–Хм-м... –Белобородов Расулдун къздър\нън \м\т 
учкундарын сезди окшойт: -болуптур! –деди ишеничт\\ 
добушта. –Доомат болсо, акыйкат кылууга жардам 
беребиз. Бирге барып келербиз, балким. Бирок-бирок... 
акыйкаттан, дооматтан да кайтпайт булар! Оёойлук менен 
багынышпайт булар. Али кеп кармашка туура келет, 
Расул! -Капыстан Белобородовдун ж\здър\нъ дагы ошол 
тааныш тарынычтуу кубаныч ж\г\рд\: –Мына ъз\ёд\н 
\ст\ёдън да бир десте томолок кат т\шт\!.. Расулдун къз 
алдына лап этип ылдыйда къргън Мардон Закиров келди. 
Къё\л\ндъ: «ошол улуу таланттын иши!» деген съз 
чагылгандай жанып ътт\. Бирок анда... эгер томолок катты 
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ал жазган болсо, неге бая ъкс\п с\йлъд\? Неге ыйлап 
жиберч\\дъй болуп, «култ» этип жутунду? Расул муну 
с\йлъп берген эле, Белобородов: 

–Ушуга да акылыё жетпедиби, жолдош профессор?-
деп к\лд\. –кооптулуктун алдын алыш \ч\н келгенде, ал 
т\лк\, кеп мында, сенин жогорку мекемеге жазган катыё 
айланып –айланып, акрында жыйынтыктоого бизге келет! 

–Э, ушундайбы? –деп жиберди Расул. Белобородов 
алсыз кък\ръг\н акырын сылап жай туруп жайнап 
олтдурду. 

Бирок туурасын айтсам, сага айраёмын, Расул! 
–Неге Иван Харитонович? 
Эмнеге десеё.... чыгармачыл тармакта ушундай 

алал эмес адамдар баш тыгып алышкан экен, ушундай 
жулуп алып калгандар къп экен баягы к\н\ барганымда 
мага бир ооз бир нерсе дебедиё? 

Расул кыжаалат болуп, бешенесин кашыды. 
–Мен барган к\н\ сиз... бул създърд\ уга турган 

абалда эмес экенсиз да, Иван Харитонович! 
–Таё калыштуу! Мындан чыкты... Менден биротоло 

\м\тт\ \з\п, кол шилтеп койгон экенсиё да, Расул? 
-Жок-жок... 
–Мейли, кеп анда эмес, –деди Белобородов бат 

калыбына келип, –Бул маселеде биз да бул тармакта 
болуп жаткан кыёыр иштерден алыс калып кетип, колхоз-
совхоздордун миллион-миллион кирешелерин кай 
жактагы ъз\мч\лдър, халтуршиктер тамагына уруп 
кеткендери азбы, къпп\ кабардар эмес элек бирок сенин 
катын маселеге эё чоё аныктоо киргизди, рахмат азизим! 
Бирок... -Белобородов бир ууртам суу ичип, «пык» этип 
бир к\л\п койду. -Катыё да келди, артынан \ст\ёдън 
жазылган тоголок каттар да жамгырдай жаап кетти! –Иван 
Харитонович, дагы оозунда ошол шок кубаныч, ъз\нчъ 
к\л\мс\ръп олтурду. –биз ойлоп-ойлоп ушундай чечимге 
келдик, Расул. Элдик контроль комитети бул маселе 
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боюнча чоё комиссия т\зът. Комиссияга... ъз\ё раис 
болосуё, Расул! 

Нурдинов с\й\нгъндън ъз\н кармай албады. 
–Менин \ст\мън т\шкън тоголок каттарчы? Алар 

эмне болот. 
–Кън\л\ё жай болсун, алар да текшерилет! 
–Мындан чыкты, мен дагы чыныгы таланттарды бир 

жаёсыл кыламын да, бул оолуккандардын сурагына жооп 
берем! 

–Ооба, чамасы ушундай болот! 
–Иван Харитонович! –ордунан туруп кеткен Расул 

алы куруп кайра кайыш креслого олтурду. –Мени ушул 
иштен бошотуёуз, сураныч! 

Белобородов жалт этип карады. Анын ачуусу 
ж\з\ндъ кандайдыр аеосуз, кескин бир кър\н\ш болду: 

–Неге? Же томолок каттарда жазылган създърдън 
корко турган жайыё барбы? Белобородовдун зардасы 
катуу тийип, бир сайып т\шт\. 

–Кеп менин коркуш-корпостугумда эмес, Иван 
Харитонович, 

–Эмнеде болбосо? 
–Акыры бул ак эмес, бул ыплас тоголок каттар, 

биръълърд\н таза эмес колдору менен уюштурулган, бул 
жазгычтарга чек коюлдубу, жокпу? Качанга чейин созула 
берет бул дооматтар? 

–Качан сен менен биз бул иштердин т\б\нъ 
жетмейинче, сарегин сарекке, пучугун пучукка 
чыгарбаганыбызча! 

Расул Нурдиновдун ичиндегиси тышына чыгып: 
–Акыры... ъз тармагымда акыйкат кыламын деп 

ж\ргъндърд\н биръъс\ мен шордуу болсом... кандай 
кылып сарегин сарекке, пучугун пучукка чыгарамын? 
Качан, ъз\м бул топтолгон жалганчылардын алдында 
жооп беремин. Инсанга, алал адамдарга ишене турган к\н 
келеби, же... 
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Белобородов Расулдун желкелерине колун коюп 
къз\нъ суроолуу тигилип: 

–Мен сага айраёмын, Расул! –деп к\лд\. 
–Неге? 
–Эмнеге... сенин \ст\ёдън жазылган ушунча кол 

коюлган жана кол коюлбаган каттарга карабастан, сени 
республика деёгээлиндеги комиссияга раис 
кылышыбыздын ъз\ сага билдирилген ишенич эмеспи, 
азизим? 

Расул «уф» деди башын кашып. 
–Ишенген болсо, ишенгендир, бирок... 
–Бирогуна ътпъ! Эгер мага ишенсеё, мени урмат 

кылсаё, ал жагына ътпъй, биздин чечимибизге ыраазы 
боло бер, Расул. 

Расул эски комбатынын капаланган, чарчаган 
къздър\нъ туруштук бере албай, жерге карады. 

Мейли! Мен го, ыраазы болоюн. Бирок сиз да бир 
нерсени билип коюёуз, Иван Харитонович! Кош? 

Эгер мен.. сиз айткан комиссияга раис болсом... 
сизди \ст\ё\здън да тоголок кат жазышат! 

–Ал жагын мен эч билбегендей! Белобородов 
капыстан каткырып к\лд\, соё: 

–Качан къръб\з? –деп сурады. Нурдинов ага суроо 
иретинде карады: 

–Эмнени? 
–К\йъ балаё жараткан монуметти!.. 
Расул бирден къё\л\ суу ичкендей жайдары тартып: 
–Сиз качан десеёиз –ошондо! –деди. 
–Болбосом, эртеё, –б\рс\г\ндън кабар беремин, бул 

абасы жок кабинеттен чыгып, чълдърд\ айланып бир 
жыргап келелик! –Белобородов ушундай деп колун 
узатты: -Болуптур, кър\шкънчъ, Расул! 
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ЖЫЙЫРМА ЖЕТИНЧИ БАП 
 
Б\г\н Мардон Закировдун бийге т\ш\п ойносо боло 

турган кеё, баасы жок ънърканасы айкелчилер жана 
с\рътч\н\н ишканасынан къръ, азиз достор жыргап къё\л 
ача турган мейман кананы элестет. Адатта устаканада 
бейтартип, башаламан болгон с\ръттър, б\ткън жана 
б\тпъгън айкел, айкелчилер, атайын келтирилген ылай, 
мрамыр, цемент жана боектор, ортодо турган бышык 
доска, чарчаганда эс ала турган атайын жасалган 
креслолор –баардык коёшу бълмълъргъ къч\р\лгън, жерге 
саргымтыл чет элдик жибек палас тъшъл\п, ортого кошмо 
стол коюлган стол айланасында кымбат баалуу жумшак 
стулдар коюлган, терезелерге илинген сапсары келишкен 
теръзе пардалар болсо бул жарык мейманкананы кыш 
к\н\н жумшак алтын нуруна бълъгън. 

Жънъкъй дасторкон: Чыны, ликаптарга тирелген 
чайнектей-чайнектей анарлар, алтындай жаркыраган нак, 
бий алма жана алардын \ст\ндъг\ кусейин жана кара 
чарастар ушундай берилгендик менен жасатылган, 
эшиктен кирген кишиге капыстан ъз\нчъ бир натюрмортту 
эстетет. 

Търдъг\ къг\мт\л кытай килеми тъшългън диванда 
образга кирген с\рътт\\ жибек пижама кийген Калим 
Салимович жанындагы пияздын кабыгындай назик 
ликепчелерден таш мисте алып чагып жатат.  

Сол колдогу кандайдыр эч кърбъгеш кездеме менен 
капталган эшик ачылып эки колунда эки табак закуска 
кътъргън Маргон Закиров кър\нд\. Ал кадырлуу досу 
Халим Салимовичтен Таарктуу ъйдъръък четтерине 
генералдын «сызыгындай» форманы эстет\\ч\ кызыл 
кездеме тигилген спорттук кийим кийген, кийгени чоё 
семиз мыкты адам, кудум к\ръшкъ шайланган самбочуга 
окшоп калган. 
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Мардон Закиров эшикте токтоп, нааразы \н менен 
к\ё\лдъд\: 

–Эмне балээ, али да дарек жокпу кожоюндан? 
Халим Салимович «Мамак\лд\ръкт\н» нааразы 
кылдыраган \н\нън «пык» этип т\шт\ да, тарашадай 
каткан узун боюн растады. 

-Жок! 
–Телефон-пелефон да кылбадыбы? 
–Жок! –деди Халим ширин създър\ кандайдыр 

кабатыр менен мълт\ръп. –чамасы б\г\н келбейт го, 
кебетеси «Шефибиз»! 

–Себеп?! 
–Себеби.. Шерзат Камилов сен менен мендей 

жънъкъй, акмак адам эмес, агайны!... Мардон Закиров 
колдорундагы закуска толо табактарды столго тарактатып 
койду. 

–Съз\ёъ т\ш\нбъд\м, досум? 
–Эмнесине т\ш\нбъйс\ё, кымбатым? «Шеф» Азыр 

жеёиш байрагы кайсы тарапка карап кеткенди жакшы 
билип турат! Эгерде кокустан жеёиш байрагы биз тарапка 
ъткъндъ эле... мына азыр т\р\ндъ олтурган болот эле! –
Халим Салимович башын кыймылдатып, кызыкча 
кыйшайып койду. 

Мардон Закиров «натюрморт» ортосундагы терт 
кырдуу назик шишелердин бирин алып, пияланы толтуруп 
куйду да, бир кътър\ш\ндъ бошотуп, столго «так» эткирип 
койду, соё, эриндерин аео менен сылап: 

–Кана келбей эле кърс\нч\? –деп дорулдады. -
бардык балээни баштаган ошол! Атаёдашы Бекзад 
Нурматовго каршы биз момундарды кайраган ким? Мына 
ушул ичи кара... устасы фараё Шерзад Камилов! Кана эми 
ъз\н паанекке алып кърс\нч\, \ст\нън ушундай бир 
томолок кат жазалы, чычкандын ийини миё теёге болсун! 
Фактылар катарлашып жатат! 
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Ден соолугун дайыма кадырлап, ъз съз\ менен 
айтканда «ътк\р суюктуктардан» качып, бар болгону 
жумшак ичимдиктерди гана ичип, калган Халим 
Салимович пахта г\лд\\ пиялага шербет куюп ууртап: 

–Ушул томолок каттарга ишенбей калдым, 
кымбатым, –деди к\рс\н\п. Же биз бул ишти кеч 
баштадык, же азыр бул ишке этибар болбой калды!.. 

–Жок! –деди Мардон Закиров ишенич менен –али 
убакыт бар... 

––Убакыт бар болсо... акыбети гана? Томолонгонун 
да, томолонбогонун да жаздык! Кана ошонун бир 
натыйжасы? Жаза берип, жаза берип бир к\н килейген 
балыктай кайырмакка илинип наамыбыз жаман атка конуп 
калбаса деп коркомун? 

–Сол колун сообу иши кылып? Чындап туруп к\лд\ 
Мардон Закиров. –Сол колуё соо болсо... Миндей 
экспертизасы ътъ бербесин! Жашоо к\ръштън турат деген 
акылдуулар Халим Салимович чотур коонго окшогон узун 
чачсыз башын салып, тереё «уф» деди. 

–Кана эми бул баш экъъ болсо... 
Э, ушу ж\рък менен али Расул Нурдиновду 

жыгытамын деп ж\ръс\нб\? –деди Закиров зардасы 
кайнап. -же докторлук диссертацияны жактаганында 
эмнелер дегени эсиёден чыктыбы? Эгер ошо къръ албас 
жънъкъй улуу окумуштуу болбогондо сен качан эле 
академик болуп кетет элеё, кымбатым! Эсиёде болсун, 
бир гана ъз\м къгъръй\н дей турган бул жан алгыч 
профессор тир\\ экен. Къё\л\б\з агарбайт эч качан же 
туура эмеспи съз\м? 

–Туурасы го туура! Бирок ъчъш\п алып, анабул 
комитетте агайнысынын баардыгын айтпайсыёбы? 

–Анын агайнысы болсо, менин да агайным бар ошол 
комитетте!-деди Мардон Закиров бирден \н\н 
акырындатып шыбырады: -м\мк\нч\л\к болсо, бул ак 
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элъске кошуп ошол мансапкор агайнысын да жазабыз! 
Сол колуё аман болсун иши кылып! 

Халим Салимович эмнегедир сестенип, сол колун 
кармап –кармап кърд\ да, негедир бошошуп диванга 
олтурду. 

–Агайнысы да периште эместир акыры! Аны да назик 
жайынап кармап олтурган фактыларды кыдырабыз, 
Кыдырсак табылат! –Мардон Закиров кандайдыр жоошуп, 
дагы търт кырдуу назик шишеге кол созду. Бирок ушул 
учурда эшик акырын угулуп-угулбай такылдап калды. 
Закиров колун кудум чаяндан тартып алгандай шишеден 
тартып алды: 

–М\мк\нб\? Эшик ачылып астанада Шерзат 
Камилов кър\нд\. 

Э-э... Азизим! -Закиров чындап жаркылдап 
жылмайып, мейманга мээримд\\ тосуп ага шашылды. –
бешимден бери жолдоруна тигиле берип къз\б\з тешилип 
кетти го, \къжан! Кана, кана. Жогоруга ът\ё\з!.. 

–Шерзат Камиловдун \ст\нъ ъз\нъ жарашкан 
пагондуу жашыл плащ, башында суусар терисинен 
пилоткага окшотуп тигилген телпек, астанада кирсемби-
кирбесемби дегендей кандайдыр экиленип токтоду. 
Мардон Закиров, кыска келишкен боюна тып жарашакан 
бир эпчилдик менен пылдырап барып анын плащына кол 
созду: 

–Кана, кана, чечиниёиз Шерзад жан, 
кадамдарыбызга болуп олтурабыз, \ка!.. Шерзат Камилов 
ъз\нчъ кимдир биръън\ издегендей жасалгалуу 
ънъркананы бир 

сыйра таза карап чыкты, бирок жайынан жылбады 
же суусар телпегин же плащын чечпеди. Муну къргън 
Халим Салимов кандайдыр шектенип, досу Мардон 
Закировго карады, соё бирден \н\ бийик чыгып: 

–Сизге змне болду, Шерзатжан? –деди ъкс\п, –
акыры эмне болгондо да чечиниёиз... 
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–Жок, рахмат, –деди Шерзад муздак гана –мен бир 
жайга шашып турамын, \з\р. Мардон Закировдун ж\з\ 
бузулуп–мындан башка -дагы кандай жай? Акыры бир 

кече жатып бир чак-чакташыбыз, дидарлашабыз деп 
акылдашып с\йлъшкън элек го \ка жан! 

–Бир жакта аш, бир жакта кебеп!. 
Шерзад Камилов эки колун кък\ръг\нъ коюп, 

к\нъл\\дъй ишаратта тазим кылды. 
–Рахмат, рахмат. Аш болсо къп жегенбиз, кеп 

мейман болгонбуз бул куттуу-\йдъ... Мардон Закиров эми 
гана чоё акыйкаттын соройуп чыгып жатканын сезип 

жаткандай, ъё\ ъч\п: 
Болуптур, ашка табиттери жок экен, ишчи? –деп 

сурады. 
–Иш эмне болот? 
Шерзат Камилов муёайым кой къздър\ жалооруп 

жалдырады: 
Кандай иш? 
Ие, мунусу кызык болду го? –Мардон Закиров ъз\н 

кармай албай, агайнысы Халим Салимовичке карады, ал 
болсо: «Ооба бая эмне деген элем сага» деген мааниде 
тереё башын кыймылдатты. –акыры...б\г\нк\ 
жайылышыбыздын максаты -сизди, бизди кемсинткен, 
баардыгыбызды жерге уруп жаткан анабул... алдыёкы 
Расул Нурдиновду \ст\нън кеёешип, туруп келишкен бир 
кат жазыш керек эмес беле? Же эски устаты тарапка ооп 
кетмекчисинби, азизим?! 

Шерзат суусар телпегин башынан алып, кап-кара, 
сылык чачтарын сылаганча жер астынан бир Мардон 
Закировго, бир Халим Салимовичке тигилип карады, б\г\н 
эле бул эки досту ъм\р\ндъ биринчи жолу кър\п 
жаткандай, тешип жиберч\\дъй кадалып карады, соё 
къздър\ дагы баягындай кайгылуу жоодурап: 

–Кереги жок! –деди секин. –Жанга тийди! Закиров 
дагы деле бош келбей: 
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–Эмне жанга тийди? –деди. 
–Эмне болот эле? Мына ушул каттар! Кол коюулар. 

Закиров ъз\нчъ жеёил тартып, с\й\н\п к\лд\. 
Э, ушуга да атасынын кър\, ушуга да кайгырасыёбы, 

Шерзаджан? Эгер сиз кол коюштан коркуп жаткан 
болсоёуз, баягында кол койбой жазабыз! Ъз\ сиз эмнеден 
чочуйсуз, азизим? Мына, досум Халим Салимовичтин сол 
колу менен томолок кат жазышка ушундай да уста болгон, 
миё экспертизага салса да да табыша алышпайт!.. Кана, 
Халим Салимович кагаз алып, ънър\ё\зд\ бир кърсътъё\з, 
жан досум! 

Халим Салимович эмнегедир кыжаалат болуп 
жътълд\, соё кандайдыр ирээнжип: 

–Сиз да жа-а ашырып жибересиз да, Мардон 
Закирович.-деген эле, Шерзад: 

–Чындыгында кереги жок! –деп аны кубаттады. 
–Я, кудурътиёден! –Мардон Закировдун ачуусу 

келип, кулачын кеё жазды. –Бул жагы кызык болду го 
акаси? 

–Эмнеси кызык? –деди Шерзад. 
Ушунусу кызык го, эгер бул иштин алдын алып коюш 

керек устатынды бир жаёсыл кыла албасак, ъз\б\з бир 
жаёсыл болобуз акыры! Балким с\й\кт\\ к\йъ баладан 
башканы б\т алдына тепсеп, ж\ргън бул наамы улук, 
супурасы курук окумуштууёуз... Бешенебизге ылай чаптай 
турган бир папка документ топтогондон кабарыё жокпу? 
Ким каерде, кандай эстелик курганы, канча пул оморгон 
бардыгынан кабардар бул наказ! Дагы ушул нерсе 
эсиёден чыкпасын, Шерзадбай! –деди Закиров, кекетип, –
бул документтердин келишимдердин къпч\л\г\нъ ъз\ё кол 
койгонсуё! 

Халим Салимович «Аттиё, миё аттиё» деген 
мааниде баш иргеп: 

–Ооба, маселенин эё кызык жагы да ушунда, 
Шерзаджан! деди уф деп –биз ъз\б\здън да мурун сизди, 
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сиздей чоё жетекчинин келечегин ойлоп жатабыз, \ка! 
Шерзад кымбат баалуу телпегин мыжыгып: 

–Мейли, –деди дагы эле ошол кър\н\штъ бир 
м\нъздъ –эмне болсо болор! 

Ал суусар телпегин бешенесине кондуруп, эшик 
тарапка баскан эле, Мардон Закиров семиз боюна туура 
келбеген бир эпчилдикте бир атташта анын жолун тосту: 

–Акыры, эмне болду сизге? Неге капыстан мындай 
айнып калдыёыз? Эмнеси болсо да себебин айтып 
кетиёиз, азизим? 

–Себеби, –Шерзад мык этпей, наз-неймат толо стол 
тарапка ът\п, търт кырдуу назик шишеден бир пияла май 
куйду, бирок ичтен мурда дагы Мардон Закиров менен 
Халим Салимовичке бурулуп: 

Себеби дейсиздерби? адеп сурады. –себеби ушул... 
Мен кече Бекзад Нурматов жараткан эстеликти барып 
кърд\м! 

–Кош, кош! Кърсъёър эмне болуптур? –деди Мардон 
Закиров жасалма к\л\\мс\ръп. 

–Мен, –деди Шерзад к\т\лбъгън бир ыза менен, –
мен бул эстеликти кър\п ушуну т\ш\нд\м, ушул мезгилге 
чейин ж\ргън экенмин акмак болуп. Чыгарма ордунда пост 
артынан ж\г\р\п, эё берешен жылдарымды бекерге 
ъткър\пм\н! –ал колундагы дир-дир титиреп жаткан 
пияланы оозуна алып барды, бирок ич\\ ордуна, шарап 
толо кадакты бийик кътърд\ да, бар к\ч\ менен жерге 
урду. Пияла талкан-талкан сынып, килемге тъг\лгън 
шарап Мардон Закировдун ж\з\нъ чачырады. 

Мардон Закиров мурун жардам сурагандай къздър\ 
пырпырап Халим Салимовичке карады, соё эшик тарапка 
жънъгън Шерзаддын колуна тырмышты. 

–Мени караёыз акаси! 
–Карап болдум, азиз устат! –Шерзад колун анын 

колунан шарт этип тартып алды да, эшикти аягы менен 
тээп ачып, чыгып кетти. 
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Мардон Закиров бир саам тили келмеге келбей, 
элейип турду, соё ъз\нън беш бетер кеёгиреп калган 
досуна бурулуп: 

–Кош? Эмнеге мынча калтырап калдыё? Же ъз\ё 
дагы жеёилдиёби? –деп сурады. Халим ширин жооп 
бериш ордуна башын алсыз кыймылдатып: 

–Эй, аттиё! –деп уф деди. –Мурдагы жетекчини 
айтамын эч мезгилсиз ааламдан ътт\ да шордуу. Ал адам 
тир\\ болгондочу, азыр Нурдиновго окшогон накастарды 
шакирт –пакирттери менен бир бурчка алып барып тыгып 
коет болчумун! Миё аттиё! Ааламдан къз жумганына бир 
жыл боло элек мындай болуп жатат, бул жагы эмне болот 
экен али? 

Мардон Закиров капыстан къз\нъ жаш алды. Анын 
къё\л\ндъ кокустан ар дайым кадырлуу, толкуткан бир 
кър\н\ш жанданды. Ошондо ал биринчи жолу трибунага 
чыгып, ъзгъчъ нукта с\йлъгън эле. Мына ушул Расул 
Нурдиновго каршы каратылган бул маркумга сары майдай 
жаккан болчу. Ушундай жаккан эле, мажлистен кийин ал 
Закировду алдына чакырып алып, узак баарлашкан, 
чыгармачыл эрежелерине кызыккан болчу. Ал учурда 
маркумдун чачына эми гана ак аралап, ътъ жънъкъй, кем 
съз, ар дайым ъз\н токтоо кармаган эст\\ адам эле! 
Маркум Мардон Закировдун желкесине колун коюп, 
к\л\мс\ръп с\йлъшкън, болгону турмушту кара къз айнек 
аркылуу к\зът\п турмуштагы чоё ийгиликтерди кърбъъч\ 
Расул Нурдиновго окшогондор жън\ндъ с\йлъгъндъ гана 
ж\з\ндъг\ жумшак кубаныч тарап, кой къздър\ муздак 
жалтылдап кетч\. 

Закировдун дилинде бир ъм\ргъ соолубас из 
калтырган бул чыгармачылыкка таасир берген 
баарлашуудан кийин бир жума ът\п ътпъй ага 
«Республиканын маданият кызматына эмгек сиёирген 
ишмери» деген наам бер\\ туурасында буйрук чыккан 
болчу... 
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Закиров ой толкунунан араё кутулуп, башын бийик 
кътърд\. 

–Жок! –деди ал кимгедир сес кърсът\п. –оёойлук 
менен жан бере турган акмак жок бул жерде! Кана, 
калемиёди ал! Жазабыз. К\ръш курмансыз болбойт. 
К\ръшъб\з. Ъткън маркум кожоюндун рухун шат кылыш 
\ч\н эч болбогондо к\ръшъб\з ънър\б\зд\н тазалыгына 
кара так салып жаткан бул... жат кър\н\штър менен! 

Закировдун шыгы, чамасы Халим Шириндин ж\ръг\н 
ысыта албады. Ал канаты кайрылган чоё тоо куштай 
жумук къздър\н мълт\рът\п, муёайып олтурду. 

  
 

ЖЫЙЫРМА СЕГИЗИНЧИ БАП 
 
Туурасы, уулунун т\рмъгъ алынышы жети уктап 

т\ш\нъ кирбеген Алгырдын тескерисинче, Шокасым 
ооруканадан айыгып чыккан к\ндър\, Алгырдын 
назарында, дилинде ъч\п кеткен шам кайта к\йгъндъй, 
Айсулуунун ъл\м\нън кийин къз\нъ караёгы кър\нгън 
д\н\йъ кайта жанып жарышкандай туюлган эле. 

Туура, \й\нъ кайтып келгенден кийин гана апасынын 
ъл\м\нъ кабардар болгон Шокасым бир нече к\нгъ чейин 
ъз\н коерго жай таба албай, куурулуп ж\рд\. 

Алгыр ъз ичинен сезип, уулу да ага окшоп, к\н\-т\н, 
кышын жазын ишин ойлоп, апасына карай 
албагындыгынан, аны чоёц докторлорго кърсътъ 
албагандыгынан азап чекти. Ата-бала бир нече мерте 
кабырстанга чыгып, Айсулунун кабарына зыярат 
кылышты. Калган убактарда Шокасым къб\ръък 
мейманканага кара парда тутуп, жерге узунунан жатып 
алып, же къз\нъ гылт-гылт жаш, к\нъъкър гана баш ийип 
ж\ргън катынына караса, же атасы менен чечилип 
с\йлъшсъ кана. Ушундай к\нд\н бир нечеси ътт\, кийин 
бул; эзген ойлор арылбастан туруп, башка бир 
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жамандыктын муздак шапатасы келе баштады. Бир к\н 
кечкурун Алгырдын небереси бир кат кътър\п келди. 
(Небересинин айтышынча кат коридордо жаткан имиш!) 
Кыёгыр –кыйшык ариптер менен жазылган бул катта 
мындайча айтылган създър бар эле: 

«Билип кой, Алгыр! Ушул б\г\н т\ндъс\ уулуёду 
алып кетишет. Сен ага т\ш\нд\р\п айт: ъткън к\ндърд\ 
козгоп ж\рбъс\н. Тилин тыйып кереё болуп алсын. Эгер 
тилин тыйбаса–ъз\нън кърс\н. Акмак башыёа куюп ал: 
\й\ёъ ърт коебуз» Катка «Эски кадырданыё» деп кол 
коюлган эле. 

Алгыр коен ж\ръктърдън болбосо да катты окуп къз\ 
караёгылашып кетти. Шокасым болсо мурун каттагы 
създърд\ аёдай албады мыйыгынан к\л\п кое калды, 
бирок кийин мындан бир -эки ай мурун Полот папка чългъ 
бурмаланган ведомостту кътър\п барганда болгон жаёжал 
эсине т\ш\п, ж\з\ т\нърд\. 

Алгыр уулунун съз\н угуп: 
–Ошондой болсо ушул пысмык жазган бул ыплас 

катты! –деп ордунан тура баштаган болчу. Шокасым аны 
колунан кармап токтотту: 

–Жок, Полоткожо, пысмыгы го пысмык, бирок 
чымчык пыр этсе, ж\ръг\ шыр эте турган коркок бир адам! 
-деди ал ойлуу добушта. 

–Бул же Музаффар Фармановдун иши, же ана бул 
митайым уулунун! Пахтапуруштук кылгандар да ошолор. 
Полот папка болсо... Полот алардын колунда ушунча бир 
куурчак эле, болгону! 

–Камакта жатат го, былык директор! 
–Директор жатса, жакын достору бар. Чымын кър\п 

жатпаса керек акыры! Ортого оор жымжырттык ък\м 
с\рд\. Эё жаман ата-бала тоголок каттын маёызына 
чагып, али бир токтомго келбестен туруп андагы ътъ 
аянычтуу, ътъ опурталдуу окуя чынга айланды: формасыз 
эки адам кирип келди. Алар менен удама-удаа кимдендир 
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бул шум кабарды уккан Мехринса чуркап келди. Ал 
бакырып, эринин мойнуна асылды. \йдъ Айсулуунун 
ългъндъг\с\нън да бешбетер ызы-чуу, ый кътър\лд\. 
Алгыр уулуна эргешмекчи эле, Мехринса кънбъд\. 
«Жигулисине» олтуруп, артынан узатып ъз\ жънъд\. 
Алгыр болсо таё атканча тикенектин \ст\ндъ жаткандай 
оонап чыкты. Жок, ал дооматтын ъм\р\ кыска экендигине 
к\мън кылбайт, акыйкат жеёишине ишенет, бирок тынчтык 
бербеген бир ой, тизгинсиз бир аалам, «акыры неге 
адилетсиздик заман т\гъп, тазаланыш доору башталганда 
дагы келип-келип анын мээнеткеч, эмгекчил уулу доомат 
балээсине кириптер болсо?» деген санаа мээсин чукуп 
чукуп алды. 

Эртеси Алгыр, эки къз\ жолдо, т\шкъ чейин сабыр 
кылды, кийин дагы жолго аттанды, бирок ушул учур 
почточу аял телеграмма алып келди. Телеграмма 
Шошкасымдан «Кабатыр болбогула. Текшерип жатат. 
Бардыгы жайына т\шът?» деп жазылыптыр. Алгыр 
телеграмманы бир нече мерте окугандан кийин гана уулун 
«текшерип жатат» дегени чынында сурак кылып жатышат 
дегени экендигин сезди, т\н\ менен уйку бербеген муздак 
увайма ж\ръг\н дагы мыжыга баштады. Анын бир ою дагы 
жолго чыгууга чечим кылды, бирок бир аз ъз\нчъ ой 
ж\г\рт\п къргън соё (барганда кимге учурайт, арызын 
кимге айтат –мурун муну чечип алыш керек!), келинин 
к\т\шкъ чечим кылды. 

Бул арада кыштакта биринен –бири муздак, 
биринен-бири кайгылуу миш-миштер таркады. Ал эмес 
т\ндъс\ Фатих Музаффаровдун \й\н милиция басып 
тинт\\ кылган имиш, гаражынын алдынан бир сандык 
алтын буюм, кымбат баалуу таштар жана зеби-зыйнаттар 
чыккан имиш. Биръълър бир сандык десе, биръълър: «эки 
сандык», деп, ал эмес, «\ч сандык алтын табышыптыр» 
деч\\лър да бар болчу. Бул миш-миштер али басыла элек 
да болчу, кыштакта андан да кайгылуу андан да 
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коркунучтуу създър таркалды: эй кимсин Музаффар 
Фарманов да т\рмъгъ алынган имиш, ал «Чълкурулуш» 
самолетун минип башка бир журтка качмакчы болуп 
жаткан бир убакта колго т\ш\п, ъз\н-ъз\ атып койгон 
имиш. Бул миш-миштер Алгырга «ажап болсун, ушуну 
кърмъкс\н» дегендин ордуна дилин ого бетер чаё-
тополоёго салды. Себеби адамдар арасында жаман 
създър ж\рч\, бул кептерге караганда \йлър\нъ от кет\\н\ 
сезген зордукчулар бири-бири менен бекем болушуп иш 
кър\п жатышкан имиш, баш \ст\нъ небереси алып кирген 
томолок кат да Алгырга тынчтык бербей, ар сапар 
кайгыга-кайгы толо бул кат эсине т\шкъндъ ж\ръг\ 
аркасына тартып кетч\. 

Б\г\н т\н\ менен ал дагы кирпик какпай таё атырды. 
Эми келининин жолун карап, къктън жардам к\т\п 
отурушка к\ч\ калбады. Ал уулунун артынан барууга, ал 
жерде бир иш чыкпаса Расулга, Расулдан жардам 
болбосо, андан жогоруларга барууга бел байлады. Эрте 
менен ал чоё кызына (шордуу кызы дагы ъз \й\нъ карап, 
дагы ар к\н\ атасынан кабар алып турчу!) суу ысытышын 
буйруду. Соё кудум Айсулуу менен азирети Уккошага 
аттанганындай жакшылап жуунду, сакал-мурутун алып, 
ошондогу кийимдерин кийди. Ушул учурда дагы с\й\кт\\ 
небереси къчъдън чуркап келди. 

Ата, ата! «жигулиде» меймандар келишти. Биринен-
бири келишкен, биринен-бири къркт\\!.. 

–Алгыр небересин жетелеп, тышкарыга чыкты. 
Терезе алдында Расулдун кызы Нигора менен кара 
торусунан келген, азгын гана бир жигит турат. Алгыр бул 
жигитти каердендир кърът эле. Ооба, эсине т\шт\: 
Расулдун к\йъъ баласы! Ал кайсы бир жылы кыштакка 
келип, совхоз багына бир ок жеп кулап жаткан, экинчиси 
анын б\т к\ч кайраты менен кармап калууга урунуп жаткан 
кош алал ак куулардын ак мрамырдан жасалган 
айкелчесин орнотуп кеткен болчу. Баягы к\н\ Алгыр 
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бактан ът\п жатып бул айкелчеге къз\ т\шт\, ошондо ок 
жеп кулап жаткан ак куу негедир Айсулууну эстетип, 
ж\ръг\ «шуу» эткен эле!.. 

Нигоранын айтышынча Мехринса атасына телефон 
кылып Шокасымдын тергъъ болуп жаткандыгын айткан 
атасы бул създън Белобородов деген чоё иштеги 
досторун кабардар кылган имиш (Алгырдан да Мехринса 
т\з\к чыкты!) Атасы аны бул създър\н агайнысына 
жеткириш \ч\н жибериптир. Бекзад болсо Айсулуунун 
с\ръттър\н кър\п, с\рът\н тартыш \ч\н келиптир! 

Алгыр Бекзаддын жаш баладай кымтынып кызарып 
айткан ът\н\ч\н угуп акырын к\л\мс\ръд\: 

–Шордуунун с\рът\ да къп эмес, баарын кърсътъм\н, 
балам. Бирок Айсулуунун кандай аял болгонун къз алдыёа 
келтирмекчи болсоё... мына, чоё кызыма карап биле 
бересиё. Ъм\р\ апасынын ъм\р\нъ окшобосун, бирок 
айтсам кудум куюп койгондой апасынын ъз\ ушул кызым! 
–деди Алгыр ж\дъп, къз\нъ жаш алып олтурган кызына 
карап. 

Нан\штъдън кийин Нигора эри менен Алгырды 
кабырстанга жеткирип койду да, ъз\ Шорахимдин кызы 
менен небересин алып, «Жигулисинде» азирет Уккошага 
кетти. 

Бекзад гър\стън четиндеги бир т\п тыт алдына съъг\ 
коюлган Айсулуунун кабыры жанында токтоп, ылдыйдагы 
кыштакка, кабырстандын чекесиндеги кексе кайрагачтарга 
сайдын ал жагындагы аптапка эркелеп жаткан жылаёач 
бактарга узак тигилип турган соё, колундагы кара 
кутучасын ачып, андан търт буттуу досканы алды. 
Досканы жерге орнотуп, \ст\нъ дасторкондой кагаз жаап, 
кабырстан кър\н\ш\н кагазга т\ш\р\шкъ киришти. Кийин 
анын айланасынан арыктар ъткър\п, дарактар олтургуза 
баштады ортосунан болсо парктар, кич\\-кич\\ г\лзарлар 
ачты. Бир нече жайга кичинекей шыйпаёдар курду. Бир 
саат ът\п ътпъй кагазда Алгыр элестеткенден он эсе 
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бийик, сулуу жай, кабырстан эмес, къз алдында къркъм 
бир бак пайда болду. Акырында ал калемин кагаз \ст\нъ 
таштап, Алгырга карады. 

–Кандай, къё\л\ё\здъг\ жайга окшодубу, ава? Алгыр 
кайратынан жакасын кармады: 

–Окшогондо кандай. Бирок -бирок кожоюндар жол 
коер бекен кабырстанды мындай абад кылышка? 

Бекзад желкесин кыймылдатты: 
–Эмнеге уруксат беришпейт экен? 
–Динди колдоп жатышат деп, асылышпаса деймин 

да! Эмне болгондо да кабырстан го бул жер! 
Бекзад жаш баладай пыкылдап к\лд\. 
–Бул съз бир гана акмактардын башына келиши 

м\мк\н. 
–Бул д\н\йъдъ акмактар азбы, балам? 
–Ойлоймун го, акмактардан къръ акылдуулар 

къб\ръък ава! 
Ушул убакта каердендир аял кишинин: «Ата!» –деп 

чакырган \н\ угулду. Кабырстандын \ст\ндъг\ ъткън 
шагал жолдо... бачакталган эшиктери оёдолгон, бирок али 
сырдалбаган «Жигулилери» турат, анын ичинде... башын 
кътър\п, Мехриниса олтуруптур. 

–Ата! –деди Мехринса, чамасы бей тааныш адам 
алдында сыр бергиси келбей. -Шаардан... сизди жоктоп 
Сахиба апамдар келишиптир... 

Алгырдын эсине негедир бат эле Музаффар т\шт\, 
т\ш\п, кудум анын ъл\м\нъ ъз\ айыптуудай ж\ръг\ 
зыркырап кетти. 

–Мейли, сиз кете бериёиз, ава, –деди Бекзад. –Мен 
кийинчерээк ъз\м т\ш\п барамын. 

Алгыр алсыз кадамдап машинага араё жетип барды 
да» ъз\н арка орундукка таштады. 

Мехринса лам дебей, машинага газ берди. Алгыр 
кандайдыр к\нъъкърдъй сезимден эзилип: 

–Кандай, кызым? –деди ж\ръг\ курс-курс уруп. 
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–Бир жакшылыктан дарек барбы? 
Мехринса къз\нъ гылт-гылт жаш алып, башын 

чайкады. 
–Жок, ата!... Булар –мен Фатих Музаффаровду 

айтып жатамын. Ъз\ камакта жатса да кимдир биръълърд\ 
колго алып, Шокасым акемдей алал адамдарга доомат 
кылышкан окшойт. 

Алгыр \н катпай, къйнъг\н\н т\ймълър\н чечти. 
–Эмне, чын эле камап коюшканбы аны? Мехринса 

\ндъбъй баш ийди: «Ооба!» 
–Къръ алдыёбы? 
Мехринса «жок» деген мааниде башын чайкады. 
–Коюшпады, ата. Кийин... Ташкентте Расулжан акеге 

телефон кылдым... 
–Уктум. Менден къре т\з\г\ръък экенсиё, рахмат, 

балам. 
–Кийин... Эё чоёдоруна кирип тополоё кылдым. 

Ушул себеппи, же Ташкенттен бир иш ара болдубу, иши 
кылып, кър\шкъ уруксат беришти. 

Кош, кош? 
Уруксат алып алдым го, бирок... Шокасым 

акемдер...Шокасым акемдер кър\шк\с\ келбеди мени 
менен... 

Мехринса бараткан машинаны токтотуп, башын 
рулга коюп, ъёг\ръп жиберди. 

Алгыр шашканда бир нерсе табылбайт дегендей: 
эмне кылышын, эмне дешин билбей дабдырап калды. 
Къё\л\ндъ эч качан, эч кимге кек сактабаган адам, ал 
айыбы барлардай баш ийип олтурду. Алгыр бир-эки мерте 
деле титиреп ыйлап жаткан Мехринсанын башын сылап, 
ага акылын айта турган к\ч бер\\гъ аракеттенди, бирок ар 
сапар жаш баладай ийменип, созгон колун тартып алды. 

–Сизге жалган... кудайга чын, –деди Мехринса, къз 
жаштарын артып. –Мен... уулуёуз Шокасым акемдер 
алдында тырмакча к\нъъм жок, ата! Жаштык кылып, ал... 
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ч\п\рък ооздун кыйла къкълъткъндър\нъ учканым чын. 
Бирок кыянат кылбадым, ата, кыянат кылбадым! 

Алгырдын къё\л\нън: «Чынында эле, бул шордууда 
эмне к\нъъ? Муну да чалгытышкан го ал кък мээлер!» 
деген пикир,ът\п, ж\ръг\ от болуп: 

–Кой, кызым, ыйлаба!–деди ъз\н\н да ъпкъс\ толуп.–
выжданыё алдыда ак болсоё болду, балам. Башкасы 
баардыгы изине т\ш\п кетет, мурун эриё эсен аман 
кутулуп келсинчи! Кийин бардыгы жакшы болуп кетет, 
кызым! 

Мехринса оромолу менен къз жаштарын с\рт\п: 
–Ъз\ё\з Ташкентке барып келбесеёиз болбойт! деди 

дагы ъпкъс\ толуп. -булардан корксок, ата мына Полот 
папка совхозго директор болуптур! 

Алгыр акырын жакасын кармады: –Япырай, чынбы 
бул съз! –Чын ата, чын къп кыёыр иштерде ушул адамдын 
колу бар, мына дагын келип-келип директорго коюшуптур 
аны!.. ъз\ё\з барбасаёыз болбойт, ата! 

–Алгыр келининин съз\нъ жооп бериш ордуна: 
–Машинаё даярбы узак жолго? –деп сурады. 
–Даяр, ата! 
–Даяр болсо таё эрте жолго чыгабыз кызым! 
–Мехринса \ндъбъй машинасын сай тарапка бурду. 

Алар короолоруна жакындаганда дарбаза алдында турган 
«тез жардам» машинасынан \ст\нъ ак халат кийип, 
башына ак тыбыт ороп алган аял т\шт\: Сахиба! 

Алгыр Мехринсага уруксат берип, «Жигулиден» 
т\ш\п Сахибаны жакындан кър\ш\ менен ж\ръг\нъ 
боорукердик сезим аралаш тереё бир мээрим агым 
ташкындап куюлду, эттери кыймылдап кетти. Ал 
Сахибанын колун алышты, албашты да биле албай, бир 
кадам бери токтоду: 

–Амансыёбы, Сахибахан! Бала-чакалар... Рахмат, 
Шорахим аке. Бардык създ\ уккандырсыз. 
Ошого...неберелеримди кър\п кетейин деп келген элъм. 
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Бир жолу сиздерди кър\п кетейин дедим. –Сахиба эмне 
болгонун уккан чамасы, бир саам съз таба албай калды. 
Шокасымжан облуста имиш!.. 

–Къргън\ келген адам къчъдъ турабы, Сахибахан! 
Кана ичкериге. Сахибахан башын билинээр билинбес 
чайкады. 

–Рахмат Шорахим аке. \йдъ чоё кызыёыз бар экен 
къп с\йлъш\п олтурдук. Мына, сизди да кърд\м эми 
кетейин, –деди Сахибахан жерден къз\н алып, башын 
жогоруга кътър\п, Алгырга карады. 

Алгыр эми гана бул аялдын соёку бир эки жумада 
ушунчалык чъг\п, кандайдыр карып, муёайып калганын 
кърд\. Сахибахандын ж\з\ оор кеселден турган адамдын 
ъё\ндъй саргайып, бир муштум болуп калган, анын б\т\н 
д\йнъс\н кандайдыр баш ийбеген аесуз бир дарт болчу! 

Алгыр ага тигилген сайын орой берген окуяга ъз\ 
к\нъъкърдъй ж\ръг\ туз сепкендей ачышып турду, бирок 
кантип жоошутушту, кандай кайрат беришин билбейт 
болчу. Карыят созулуп кеткен жымжырттыкты Сахибахан 
ъз\ бузду: 

–Мейли, мен барайын. Айсулуу эжемдер болгондо, 
балким жандарында бир т\н т\нъп, дидарлашып кетет 
белем. Айла канча? Болуптур, аман болуёуз, Шорахим 
аке. Сизге эркт\\л\к тилеймин!.. 

–Сизге да, Сахибахан! Сахибахандын къз\ жык 
жашка толду. 

–Эркт\\л\к да ълс\н, Шорахим аке! Атасы, мейли, 
бешенесине жазылганы ушул турбайбы. Бирок ... Фатих... 
жаман болсо да перзентим эне болсо, ъз\нън мурун 
перзентин ойлоп, олтурган экен бул д\йнъдъ...Сахибахан 
ушундай деди да капыстан халаттары менен ъз\н 
жашырганча, машинасы тарапка чуркап кетти. 

–Алгыр дале ж\ръг\ катуу оругандай безилдеп, 
машина къздън кайым болгончо, аркасынан карап турду. 
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Ооба кызык нерсе бул ъм\р дегендери! Алгыр 
мындан бир-эки ай мурун, мына ушул сайда курулуп 
жатканда, бул иштер жети уктап т\ш\нъ да кирбеген эле. 
Бирок... бул шордуунун к\нъъс\ не? Эмне \ч\н ташбоор 
тагдыр бул бечаранын башына, бул к\ндърд\ салып 
олтурат? 

Алгыр ушуларды ойлоп, бир аз ъз\нчъ айланып 
ж\рмъкч\ эле, бирок, сайдын наркы ъй\з\ндъ пайда 
болгон Полот папканы кър\п, дарбаза тарапка шашылды. 
Ушул тапта азиреилге къё\л\ бар, бирок бардык жуулуп 
жегендерге табакташ болуп, дагы тегирменден б\т\н 
чыккан б\т\н чыкпаса совхозго директор кылышат беле? 
Бул пысмыкка такаты жок эле! Бирок ал бир нече кадам 
баспаганда болчу, аркадан: 

–Эй, Алгыр, шашпа, сага айта турган съз бар! -деген 
\н угулду. Апгыр каалап калабай айласыз токтоду. 

Полот папка адаттагыдай, колтугунда чоё кайыш 
папкасы, кандайдыр кыйшайып басып келди. 

–Кыштакта болуп жаткан жаёылыктарды 
уккандырсыё? 

–Кандай жаёылыктарды? 
–Япырай, чындап укпадыёбы? Анабул ж\з\ карадан 

туулган ж\з\ кара –эски директорубузду айтып жатам! 
Анын \й\нън бир сандык алтын чыктыго ... я кудайым! 
Адам деген да ушундай ач къз болобу а Алгыр? Бир 
оморгондо мамлекеттин жарым миллион акчасын оморуп, 
дагын эч нерсе кърбъгъндъй ж\р\шкън экен да, 
митайымдар! Мына акыры жок болду. Акыйкат бар экен го 
д\н\йъдъ! 

Алгырды бирден калтырак басып: 
–Ушундайбы? –деди буулуп.–акыйкат бар экенби? 

Акыйкат болбосо... ата бала Фармановдордун к\л\ 
асманга сапырылганда сен пысмык... ким биръъгъ тузак 
койгон сендей алдамчыны аларга кошуп т\рмъгъ камаш 
ордуна совхозго директор кылды? Ким? Пахтапуруштукту 



 
 

431 

сен кылгансыё, жалган ведомостторду сен т\зъс\ё, абакта 
менин уулум жатат! Кана, акыйкат? 

–Полот папканын къздър\ алайып, жан –жагына 
карады да: 

–Жан досум! –деп шыбырады. –Уулуёдан кабатыр 
алба! Аны ъз\м куткарып аламын! Бир гана тилин тыйса 
болду, ал жагын ъз\мъ коюп бер, жан досум!.. 

Алгырдын къё\л\нън: «Ушул шайтан жазган! Тигил 
ыплас катты ушул мугамбыр жазган» деген пикир ътт\. 

–Ушундай де? Уулум силер кылган уурулукту 
жашырып, кыёыр иштерге шерик болсо... аны куткарып 
алабыз де? Жок, менин зурриятым мындай найрандарга 
учпайт, эски ушакчы! Алгыр пысмыктын жакасына чаё 
салган эле. Полот папка жаштардай бир эпчилдик менен 
жулкунуп анын колунан чыкты да, \й\ тарапка пылдырап 
качты. Алгыр, кудум биръъ желкесине бычак ургандай, 
б\т\н денеси зыркыраганча тез-тез басып, \й\нъ кирди, 
кудук суусунан бир пияла ичип, ъз\н араё ырастады. 
Бирок \й\ндъ узак олтура албады, же короосуна, же бакка 
батпай, кырга чыкты, андан чоё бакка ътт\. 

К\н уясына жамбаштап калган, бирок дале к\н 
жылуу, асман ачык эле. Кароосуз калган чоё бак шып-
шыйдаё болуп, куулдап жатат. Муну кър\п Алгырдын дили 
катуу жанчылды: же ж\з\мдър към\лбъгън же, камтек 
кылынбаган, жъ анар, анжирлер към\лбъгън. Жакшы да 
к\н жылуу болбосо качан эле бардык нерсени \ш\к урат 
болчу. Алгыр бакты бир аз айланып чыкты, бир эки жайда 
токтоп, беш алты т\п алма жана бийалмадарды бутаган 
болду. Бул арада к\н батып кырдан пада кайтты, ааламды 
уйлардын мъъръгън\, кой-коозулардын кандайдыр 
каардуу маарагандары жумшак маршы-ээлеп алды. 

Алгыр акырын ж\р\п \й\нъ кайтты. 
Нигора азирет Уккошадан кайтып келген чоё кызы 

менен биргелешип, палоо басышкан экен. Алгыр аштан 
бир эки кол жеди, ъз бълмъс\нъ кирип, тъшъг\нъ созулду. 
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Айсулуунун ъл\м\нън кийин \й\ да къё\л\ндъ шамсыз 
ъж\ръдъй караёгы, аны чырак т\г\л к\н да жарыта албас 
эле. 

Апгырдын мээсин дайым ошо бир ой, бир ыза 
тынымсыз бургулайт. Акыры эмнеге, мамлекетте акыйкат 
жана адилет \ч\н чоё к\ръш башталган бул куттуу 
к\ндърдъ... дагы Полот пысмыктай напсиси бузук 
алдамчылардын ишеничке киришсе анын уулундай адал 
бир инсан кара дооматка жана тоскоолдорго учураса? Бул 
кандай к\нъъ, кандай ынсапчылык акыры? Бул келген 
ойлор, бул чексиз аалам Алгырга дагы т\н\ менен уйку 
бербеди. Жок, Алгыр эми болсо бул жалганчыларга 
туруштук бере албайт! К\ръшкъ т\шкъндъ къйнъкт\н 
жакасынан, ыштан багелегинен дегендей, ал эми адилет 
салтанат курмайынча кармашканы кармашкан, уулун 
доомат балээсинен куткарып, Полот пысмыктардын 
тамырын кыркып жок кылмайынча к\ръшът Алгыр! Бирок... 
бирок ж\ръг\ндъ от урган, келген туйгулар дагы ошол 
аеосуз азап менен алмашты. 

Алгыр ушул таризде ъз\ менен алыша-алыша таёга 
маал араё къз\ илинди, илингенде эле т\ш кърд\. 
Т\ш\ндъ ал бригада тракторуна минип, кабырстан 
чекесинен арык ъткър\ш ниетинде кър\стънгъ жол алган 
имиш. Бирок, али кърстънгъ жетпестен, асмандагы кудум 
булутка окшоп аппак бир ак куу пайда болот имиш. Ак куу 
тъмъндъп келип, тракторго ъз\н урат имиш. Айсулуунун 
добушуна окшош: 

–Эй, атасы! –деп салам кылат имиш. –кай жакка 
бара жатасыз? Эмне кылмакчысыз ъз\? 

–«Ой тооба! Сулуужансыёбы? Качан ак куу болдуё?» 
–дейт имиш Алгыр эндиреп айраё болуп. 

–«Ооба, эсиёизден чыктыбы? –дейт имиш ак куу 
Айсулуу. Балапандарыбыз канат жазып учуп кеткенден 
кийин, экъъб\з ак куш болуп учуп кеткен элек го, бир паста 
эсиёизден чыгыптыр да атасы?». 
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–«Ооба, эми эсиме т\шт\ –дейт имиш Алгыр бирок 
тоолорду ашып учуп бара жатканыбызда сени анабул 
намард Музаффар атып жыгыткан эле го! Мен боздоп 
боздоп аркага кайткан элем го, Сулуужан!» 

–«Жок, атасы, –дейт имиш ак куу Айсулуу. –Ошондо 
Музаффар Фармановдун жанындагы Расулжан акамдар 
мени \йлър\нъ алып барып багышты. Жараларымды 
айыктырды. Кийин каалаган тарабыёа кете бер деп, 
асманга коюп жиберди. Мен учуп-учуп, сиздин алдыёызга 
келдим...» 

–«Тилиёден \рг\лъй\н Сулуужан –дейт имиш Алгыр 
. –Мен сени ълд\ деп, бул жерде не к\й\ттърдъ т\ш\п 
ж\ръм\н. Кабырыёды абад кылайын, ълсъм мени да 
сенин жаныёа коюшсун деп жакшы ниет кылганмын...» 

–«Ой эмне деп жатасыз, атасы? –дейт имиш 
Айсулуу ак куу-шордуу уулубуз абакта куурулуп жатканда 
кабырстанга балээ барбы? Эгер менин рухумду шат 
кылам десеёиз, мурун уулуёузду ойлоёуз!» 

–«Ойлоп жатам Сулуужан –дейт имиш Алгыр, –
ойлой берип азайы таман болдум!» 

–«Бул създън эмне пайда атасы деп наалыйт имиш 
Айсулуу. –Ак куу. –бул ишиёизди коюёуз! Чоё 
мекемелерге барыёыз жаштыгыёызды адилет \ч\н Полот 
папка менен алышкан адам, эмнеге эми бул жамандардан 
коркосуз? Мени ойлогончо уулумду ойлоёуз! Алгыр 
наамыёызга дак келтирбей, барыёыз, акыйкат кылыёыз!» 

Таё аткан, \й жапжарык эле. Алгыр бул кызык т\шт\ 
эстеп бир аз кайраттанып жатты. Таё калыштуу: анын 
кък\ръг\ндъ кечээги оору жоголгон къё\л\ суу ичкеёцей 
кътър\ёк\ эле эсине шаарга бара тургандыгы келип, 
ордунан ыргып турду. Ал шашып-бушуп кийинип, эми 
тышкарыга чыгып жаткан болчу. Эшик акырын такылдап, 
астанада Мехринса кър\нд\. Анын колунда телеграмма, 
кирпиктери нымдашкан, бирок азып, соолуп калган 
жылдызы кандайдыр жаркырап турат. 
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С\й\нч\ бериёиз ата уулуёуз кутулуптур! Мехринса 
ушундай деп колундагы телеграмманы Алгырга берди. 
Телеграмма Расулдан болчу. 

–«Уулуё чыкты. Биздикинде. Ташпиш кылба 
Нурдинов» Алгырдын капыстан тамагы буулуп 
Мехринсага бурулду. –Сени куттуктаймын, балам. Бул 
жагы... ылайым аман болгула, кошо карыгыла, бала –
чакаёардын рахатын кърг\лъ Мехринса «култ» этип 
жутунду да, къз жашы аралаш ыржайды. –Эми эмне 
кылабыз? Барбай коелубу, ата? 

–Жок, барабыз! –деди ишеничт\\. Музаффар 
Фармандар тузакка илинсе да Полот папкалар калган 
турбайбы... акыйкат салтанат кылбайт, балам. Тамыры 
тереё булардын!... Мына, кайны энеё шордуу да т\ш\мъ 
кирип, капа болуп жатат: жаштыгыёызда адилет \ч\н 
коркпой к\ръшът элеёиз Полот папкалардан баш тартпай 
к\ръшът болчусуз, эми пысып жатасыз, дейт! 
Фармановдор калктын дънесине жабышып алган сары 
чырмок болсо, Полот папкалар ушул сары чырмоктун 
тамыры! Буларды тоодой тамыры менен жулуп 
таштабаганча адилет жашоого келбейт, кызым! Акыйкат 
жана адилет той кананын ашы эмъс, биръъ табака салып, 
алдыбызга алып келип койгондой: 

–Барбасак болбойт, барабыз, кызым! деди 
чечкинд\\. 

1983-1987-жылдар 
Которулгандыгы 1997-1998-жылдар. 

Керме-Тоо айылы. 
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