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ДОСЧУЛ БАЛА

Кыш. Айлана агарып ак мамыкта уктап жаткандай
тунжурайт. Кыштоодо кулак-мурун тызылдаткан ызгаар
кєптєн бери єкїм сїрїїдє. Бїгїн кїн ачык тийгендиктен
чабан саарлап койлорун: “Кїн жеп, басып келсин”деп
жайытка айдаган. Чабандын короосу Кырк-Кїўгєй бєксє
тоосундагы кїнєстє. Кїнгєй бетте кар узакка жатпайт.-
Бат эле эрип кетет. Буер чабандын жылда кыштаган жайы.

А тигил анын эркектайы. Аты Кенжегул. Ал дагы
ишке камыр-жумур аралашып, атасына каралашкан-
ды жакшы кєрєт. Єзї тили буудай кууруган, тыпыйган
чыйрак бала. Досторуна, ата-энесине айрыкча кїйїмдїї.
Анын достору сары тай, ала торпок, мїйїздїї кочкор,
Алапар дєбєт. Колу бошоду дегиче сары тайы менен
ала торпогунун куйругуна чап жармашат. Алар ары-
бери сїйрєшєт. Жылгаяк тебишет. Мїйїздїї кочкор
абдан жоош. Сїзбєйт. Минип алса кєпкє чейин жону-
нан тїшпєйт. Каржайган мїйїзїнєн кармап алып оўго
бурса оўго, солго бурса солго басат. Минип алып ады-
раўдап кой тосконучу. Бала кечке короодо жїрє берет,
оюнга тойбойт. Достору чарчаса да ал чарчабайт.

Кенжегулдун эч кимге айта элек, эч ким биле элек досу
бар. Ал - Кїн. Аны менен кєптєн бери ынак. Єздєрї ма-
кулдашкандай досу эртеў менен эрте ойготот. Кїндїн же-
белери колу-бутун кытыгылаганда ал жалкоолонбойт. Ичир-
кенбейт. Шып эле ыргып турат. Кийинет. Жуунат. Тамак-
танат. Ак тонун, кєрпє тебетейин, кийиз єтїгїн кийип
тышка чыгат. Достору менен чыйрак кєрїшєт. Жем, суу
берет. Кїн досу экєє таў кылайгандан иўир киргенче бирге
болушат. Кїн досунун їйї тоонун аркы бетинде.

-Кайыр досум, эртеўкиге чейин аман бол! – дейт кїн
досу жылмайып.

Кїн досунун эшиктен чыгып, айнектен киргенине Кен-
жегул тїк капаланбайт. Анткени, ал єзї да эшиктен ки-
рип, айнектен чыккан, аўкайып кїтїп калган Алапарын
“баа-а” чочуткан кїндєрї кєп эле болгон. Мунун адепсиз
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экендигин досуна айтайын деп эле жїрєт. Бирок
тїшїндїрє албайт. Атасы айткандай ал азыр “узакка со-
зулган каникулда” жїрєт окшобойбу. Чоўойгондо чыгы-
нып сєзсїз айтат. Азыр сїйлєшє турганы башка.

-Эй, дос! Азыр атам койго барат, ачык тур ээ? А мен
болсом сїрєт тартканы кеттим. Сїйлєштїкпї?- сереп-
чилей кєктї карайт. Кїн досу тїшїнєт. Кыштын кїнї
тєбєдє чакчайып тура берет. Ысык бєлмєдє сїрєт тар-
тып отурган Кенжегулдун колунан калем сабы шыпы-
рылат. “ Ээ, дос, мен азыр чыгам, кїтїп тур, ээ?!” деге-
нин унутат. Кєшїлїп уктап кетет.

Кенжегул їйгє кирип кеткенде аба ырайы ачык эле.
Досунун жалгыз таштап кеткенине таарындыбы, же
єзїнїн кєўїлї бузулдубу, кїн тырчыя тїштї. Тїндїктєн
соккон шамал баятан їйдїн морусунан сызылып чыгып
жаткан кєк тїтїндї катуу жапырды. Асманды калдай-
ган кара булуттар каптады. Табигаттын тїрї заматта бо-
зоруп, кїндїн кєзї кєрїнбєй чїргєєлєндї. Бороон буук-
туруп, тегерек чакчелекей тїштї. Чыкыроон бурганак
кар сапырып, аяз терезени черткиледи. Кенжегул чочуп
ойгонду. Шаша-буша кийинип, сыртка атып чыкты.

- Ай-иий, кєптєп жатышкан турбайбы! Э-эй, булут
эмне тїнєрєсїў! Досуму тоспо, тоспо дейм!…

Жарк этип кєрїнє калган Кїн досу карарган асманда
шолоктоп ыйлап жаткандай туюлду, балага. Кенжегул
сары тайдай атырылды.

-Эй, кєк бет, кїндїн кєзїн ач! Бєгєбє! Атам койго
кеткен. Кыйналат. Шашпагын сени элеби?!... Ээй, угуп
атасыўбы?!...

Булут эчтемени уккан жок. Уккусу да келбеди, сыя-
гы. Тїнєргєндєн тїнєрїп капкагын жаап мелтиреп тура
бергени баланын кыжырын кайнатты. Ага кошул-та-
шыл шамал ышкырды.

- Ой… ой, ой! Сен эмне этек жеўден тарткылайсыў?! Коё
бер деп атам. Эгее-е!… - Бала кыйлага дейре дегдеўдеп,
жыгыла турган болуп оўолду. Ичкериден апасы їн катты:
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-Кенжеш, їйгє кир балам. Шамал ушундай. Сени
укпайт. Жини келсе эч кимди карабайт, учуруп кетет.

- Аа-а, баарын чакчелекей тїшїргєн сен турбайсыў-
бы! Уяты жок десе, мен сени менен дос болбойм. Сен
таш боорсуў! Таш боор, таш боор! – тилин соройтту.
Шамал тоотподу. Кайра тапан балага єчєшкєндєй коюн-
колтугун аралады. Ичиркентти. Ызалантты.

- Сага уят эмеспи? Мени, апамы їшїттїў, атамы, кой-
лорду їшїттїў. Булуттарды айдап келдиў. Эзели бирєєгє
жакшылык кылып кєрбєсєў керек. Сен сууксуў, сен
мокочосуў!…

 Бала дагы сїйлєй берет беле, бирок бєрїдєй жорт-
кон жел аны аптыктырып, оозунан кебин жула качты.
Єєдє-ылдый теўселтти. Бая ичиркентти эле, эми кады-
ресе кожойтуп тоўдура баштады. Бала єзїн катуу кар-
мады, чыйралды. Кєгєрє мындай деди:

- Баары бир сен мени тоўдура албайсыў! Сен жаман-
сыў. Мен сага эч качан багынбайм. Мен деген койчунун
баласымын. Мен чыйракмын, їшїбєйм. Карап тур, азыр
атамын артынан барып кой айдашып келем. Ошондо
сен ушундай бир ыза болосуў, тимеле адамдын боору
ачыгандай уўкулдап боздойсуў! Ошон їчїн биз корк-
пойбуз, биз кїчтїїбїз! – бала чечкиндїї арыш керди.

Кар жиреп, боргулдана тердеген Кенжегул кулак-мур-
дун тыз-тыз каарыган аязды сезип койбоду. Кєктїгїнє
сїйєнїп, кар малтап кете берди. Айдєштєн чыга берген-
де Алапар ити «кїрс-кїрс» їрїп, кууп жетти. Алар бири-
бирине эш байлады. Бороонго тєшїн тоскон бала жїрєгї
жок шамалды анчейин тоотподу. Ырдап кете берди.

- Мына кєрдїўбї, биз кандайбыз! А сен ары жок ша-
мал бирєєнї кожойтсом, буттан алып жыксам эле дей-
сиў! Бирок биз жыгылбайбыз, биз єжєр жаралганбыз!
Э-эй, Алапар, алгаа-а!…

Анча узабай уйгу-туйгу кєк беттенген шамал бала-
нын чыдамкайлыгына тан бердиби, же чын эле андан
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ыза жедиби, же аядыбы , а балким моюн сунуп дос
болгусу келдиби, айтор билип болбойт, биртке басаў-
дай тїштї. Багытын єзгєрттї. Бозоргон мунарыкты,
тїнєргєн булутту аркы-терки сабалады. Басаўдаган
ышкырыгы тїздєн жонго, жондон белеске созулду. Ка-
рарган асмандан кїн кайра жарк этип кєрїндї.

- Шамал, мени кечирип койчу. Мен сени билбепмин.
Сен да єзїўчє кїчтїї экенсиў! Булутту айдадыў, карды
токтоттуў. Мындан ары экєєбїз дос бололу! Колуўду
бер, шамал дос!

Ойноок шамал жеўден алып, тыз беттен сылап єттї.
Кїн ачылды. Аппак кар жылт-жулт нур чачып, кєз
уялтты. Кенжегул досторунун кєбєйгєнїнє кудуўдап,
кар аймап баратты.

…Алыстан чубалган койлор, анын артынан караге-
рин теминген атасы кєрїндї.

* * *
Кїнгє жума. Асмандан бозоргон мунарык сїрїлїп,

кїн мемиреп ачык турду.Телмирген ак талаа, дїпїйгєн
адыр, учтанган аскалардан кєз карыгат. Айлана жы-
лымык тартканы сонун болду, кургак, бїрдїї чєп кеп-
шеген жандык мал кїнєстєп. Кырк кїнгєйдїн, короо-
нун эркеси Кенжегулдун турганы качан. Ушинтип таў
ата малга аралашкан кїндєр аптада бир жолу кайтала-
нат.Себеби эле атасы жемге барат.Сарай мал-салы ме-
нен Кенжегулга калат.Ошон їчїн ишти эрте бїткєрїї
камын жеп їрїл-бїрїлдєн баштап атасы экєє єєдє кєч,
ылдый кєч болушуп ноолорго чєп жайгаштырыштын
кєйїндє болушат.

 -Жем алып келгенче кїн ачык тургай эле,- деп ата-
сынын кїўгїрєнє сїйлєгєнїнє ишенимдїї бакылдайт.

 - Кїн сєзсїз ачык болот. Бияктан кам санабай бара
бериўиз,ата. Бїгїн койду кїнгєйгє мен айдаар кезегим.

 - Сен аны кайдан билесиў? - суроолу тигилди.
 - Билем да... досторум айтты.
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 - Аа-аа-а, досторуў бирдеме деп кобурады дечи. Ан-
дай эле болсо жаўы жылга камына бер. Айылга бара-
быз,- деди атасы кїлмїўдєй.

 - Айылгабы?! Эў сонун! Ураа-аа-а! Атаке, аякка ка-
чан барабыз? ,- бала атасын торой басты. Кєздєрї жай-
наган бала кубанычын жашыра албай чоў кап кєтєргєн
атасына теўелди.

 - Ии-и-и, ошо кїн бачым эле келсе экен. Мен айылга
баргым келип атат!

 - Аз калды, балам,чыда. Сен бїгїн азамат болдуў ,
досторуўдан мурда ойгонуп...Мынакей бїтїп да калдык.
Сен мындан ары эмне кылаарыўды унуткан жоксуўбу?

 -Унуткан жокмун. Кой чєп жеп бїткєндєн кийин
жайытка чыгарам,чєпканага мал кийирбейм,тїштє су-
гарам.

 -Бир короонун єтїлїн алат деген ушу, балам. Жїр
эми чайыбызды ичип алалы. Тигине апаў чакырып
жатат.

Ата-бала чайдын артынан сары май кошулуп мелт-
калт куюлган сыр аяктагы курутту керилте жутушту.
Агала болгон уурттарын аарчышты. Дасторконго бата
кылган атасы:

- Эми ар кимибиз иштин башында бололук,- деди
тїлкї тебетейин кийип жатып.

Бала їйдєн чыкканда кїндїн жебелери жерге жайы-
лып келаткан экен.Бала таза абадан кере-кере «оп» тар-
тты. Теребелге сугу артып, эртеден бери кєкїрєгїндє
камалып, кытыгылап жаткан саламы жер жаўыртты.

- Ээ-ей! Саламатсыўбы Кїн! Саламатсыўарбы улуу
тоолор! - деп жїгїнїп койду.- Мына, мен келдим. Жак-
шы жатып, жай турдуўарбы?! Эй, Алапар, Ала- паа-ар!
Биякка кел,ойнойбуз! Ураа - а! Кандай укмуш!

Кичине кожоюнунун їнїн уккан кїрсїйгєн кара дєбєт
арсылдап їрїп жєнєгєндє койдун ит тарабы жапырыла
їрктї.
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- Алапар, секин, баарын їркїттїў. Мунуў жакшы
эмес,- сєємєйїн кезеди - Жїр, бекинип калалы,- деди
Кенжегул кайра чєпкананы кєздєй зуулдап.

Узун їймєк чєптє томолонуп - жумаланып балкыган
баланын жан дїйнєсї, наристе кыялы кычыраган кыш-
тан ысык жайды, жамандан жакшыны, ачуудан татту-
уну тандап, туругу жок булуттай ары кєч, бери кєч
сызып ширин чабытта. Кирпиктери ийилип, їргїлєй
жаздайт. Ак кочкорунун колунан жалаганы, итинин
маўдайында шыйпаўдаганы, сары тайынын туйлашы,
ала торпогунун кєк беде иргегени кєўїлїн ажайып кы-
зытты да, каўылжыр єрдєп гїл жыттанган жашыл
їймєк жазды эўсетти. Кыш єтїп батыраак эле жаздын
кыштоого кєчїп келишин кєйїндє самап турган бала-
нын оюна єткєн май айындагы чоў атасы менен болгон
аўгеме-дїкєн кєз алдына тартылды.

-Кенжеш, сен кайсы канаттууну жакшы кєрєсїў?,-
деп кїтїїсїздєн чоў атасы собол таштаган.

-Чабалекейди. Менин чабалекейим мындан ары жак-
шылыктын, бейкуттуктун кушу болот! - деген небереси
да ойлонбостон.

-Мен ошо дилиўде баккан сулуу, адамга эў эле жа-
кын, ынтымактуу турмуш курган, бєтєгєй канаттуу
жєнїндє кеп уруп берейинби?- деп калды карыя
кєпчїлїктїн кєзїнчє.

- Кантип?! - дешти Карбан бригадир менен башкы
зоотехник.- Партия кєгїчкєндї тынчтыктын символу
деп зар какшап келатса, сиз каяктагы болбогон неме
тууралуу ооз ачасыз

- Дїйнє дайыма кыймылда болот. Биринин ордуна
бири келет. Ар ким єз шан-шєєкєтї менен єскєнї жак-
шы. Анан калса, бу жомок да,- деп чоў ата этегин ка-
гынып басып кеткен, небересин жетелеп.

Ошо кїндєн Кенжегул чабалакейдин адам менен дос-
тугу, эмне їчїн канаты ачакей болуп калгандыгы
жєнїндєгї уламыш єзгєрїлмє сезимин кызыктырып, бу
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сонун канаттууну сагынып калчу болгон. Кєктї караган
баланын кареги талып, уйку басты. Чоў атасынын пен-
дечилик кылганына жыл айланып баратканына караба-
стан элеси ар качан баланы коштоп жїрєт. Небересине
алдыртан аяр байкоо салып жаз чакырган кайталанма
тїшї баланын сезимин кытыгылайт. Тїшїндє аба кеме-
син кубалап барат. Анысы ойкуп - кайкып кєктї жире-
ген канаты балага карматпай чапкылап єтєт. Жетейин
десе жеткирбей буйтап кетет. Тоо тїзєўдїн кызыл-та-
зыл, кєк жашыл гїлдєрї бажыраят. Тээ бетегелїї, ыш-
кындуу бетте эне аюу мамалактарына оюн кєрсєтєт. Аска
таштын кобурчагында бир їйїр кекилик жаагын жан-
бай сайрайт. Бийикте арча, карагайдын кыл учунда
шакылыктаган сагызгандын сак їнїнєн тїлкї ойт берип,
кашкулак, коён элеўдеп, тыйын чычкан бутактан бу-
такка секирет. Бала жаратылышка суктанып баратып
эски дїмїргє мїдїрїлїп кетти.

- Ох, бутум ии-ий! - бутун бир сыйра кармалап чык-
ты. - Ой-ий, мен го мейли, бу эмнеси? Оўбогон гана
какшаал десе, сындырып тыныпсыў да. Карачы, кан-
дай аянычтуу! Ушу сен жазгы шамал бак-даракка суу
жїгїрїп, кєгєрє баштаган чакта аябай эле тентек болуп
кетесиў, ээ! Тїнї бою уўулдап чыкпадыўбы?! Аяка бир
зуулзуулдап, бияка бир зуулдап. Кылганыў бу... - тил-
дене кїбїрєй берди.

- Ух, жаным ооруп кыйналганын айтпайсыўбы. Ба-
лакай, сен мени кечирип койчу. Мен карыган дїмїр
шамалга туруштук бере албай тамырым кошо жулун-
бадыбы. Этияттандым. Ооба, абайлаганыма карабай
кашайып бутагым тийип кетпедиби деп ыйламсырады
жыгылып тїшкєн кайыў.

- Байкушум, сенин да жашоо кїнїў бїткєн экен ээ!
Мен сага таарынбайм. Дїйнє єзгєрїлмє нерсе. «Бирєє орун
бошотпосо, экинчиси кайдан тиргилик кылсын» - деп чоў
атам айтчу. Баарыбыз ошо сыўарыбыз... - Бала ийилген
кайыў тїптї тикелеп, шакшак жасап бет аарчысы менен
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таўып койду. Чабалекей жети кабат асманга сызып кет-
кенден чай кайнам убакыт єтпєй бийикте калдайган кара
булут сї- рїлїп келип жамгырын шатыратып тєгїп ийди.

- Ах, жамгыр деген кандай ажайып нерсе. Мен
сага ыраазымын, булут досум. «Суу - ємїр азыгы» деп
чоў атам айтчу. Жашыл ааламды тикелей бер! Жана
сага да чабалекей досум. Акылдуум, кичинекейим
тїгєйїўє зымыра! - бала канаттууну башынан сылап
алаканын жайды. Чабалекей кайдадыр канат кїїлєп,
бат эле тїгєйїн їйгє жетелеп кирди. Таўга жуук чапта-
ган уяны кечке жуук аякташкан укмуш «куруучулар-
га» тан берген бала:

- Карагылачы, адамдар їй курууну кимден
їйрєнїшкєн,- деп кыйкырып жиберди.

- Ой, сен кимге кыйкырып жатасыў?! Атаў болсо сага
ишенип жемге кетсе. Ишенгени сен чєпкананын эргил-
чегин ачык калтырып, койлорду каптатып ийген жору-
гуў жолдо калсын, балам,- апасы кокуйлады.

Кенжегул ыргып турду. Чыйрыга тїшїптїр. Чымы-
раган колу-бутун, бети-башын ушалаганча чєпкананы
їймєлєктєшкєн койлорго кєз жїгїрттї.

- Ко-ку-уй! Чын эле каптаган тура, Алапар, кайда-
сыў айдап чык! - Бїрїшїп жанында жаткан ит селт чо-
чуду. Арсылдап їрдї.

- Кош, кош, кош!
- Ав, ав, ав!
- Маа-а, маа-а, маа-а!
Кенжегул менен Алапар їймєктї он айланып жатып

койлорду араў айдап чыгышты. Сары тай, ала торпо-
гун чєпканада бєлїп калаарда, апасы болбой мал менен
кошо айдатты. Чубалган койлордун артынан салпактап
ээрчиген ала торпогун, ак кочкорун айдап сары тайын
булкунта теминген Кенжегул кар кечип баратты.

 * * *
- Апа, жаўы жылга сиз да барасызбы? - Кенжегул кїндє

тажабай сурай берет. Кыбыр эткен жанга кызыгат.
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- Мен да барам, атаў да барат, баарыбыз барабыз.
- А койлорду кимге калтырабыз?
- Койлордун курсагын кампайтып, Алапарга кайтар-

тып коёбуз.
- Апа-оов, аякта мен курактуу балдар дагы болобу?

Алар мени менен ойнойбу? Мени тааныбайт да...
- Оо-у балам, сени менен ойнобой, анан ким менен

ойнойт. Баардыгы сага окшогон мотурайган сопсонун
балдар дейсиў, дароо достошо каласыў.

- Апа, неге менин балдардан досторум жок. Болобу?!...
- Анткени биз малчыбыз да. Малчы деген жайында-

сы жайлоодо, кышындасы кыштоодо болот. Сен да бал-
дардан досторду табасыў.

- Эх, апаке, эгер чоў атам болгондо кандай укмуш
болот эле! Балдарга жомок айтып берсе алар абдан
сїйїнмєк.

- Чоў атаўын жомогун сен айтып бербейсиўби. Сени
айтып берет деп керээз калтырбады беле.

- Ооба десеўиз, мен айтып берсем болот да. А бирок
мен чоў атамын орден, медалдарын тагынып, кичине
чолоўдоп алсам болобу? Тимелечи, чыныгы баатырга
окшоп калмакмын.

- Оу, кокуй, жаным, аны деген чоў атаў урушта ал-
ган. Сага болбойт.

- Болот. Чоў атам дайыма: «Улуу демилге кєтєрїп
ишиў алга жылбай кыйналып турган чагыўда тагынып
ал! Мен сага уруксат берем. Ыйык согуштан алып кел-
ген, чоў атаўын жыты сиўген темирлер кубат берет,
демєєр байлайт» деп айтчу эмес беле.

- Эў эле туура. Канткен менен сен жан кыйнаган ишке
бараткан жоксуў да. Сен кубанып жаўы жыл тоскону
арча майрамына баратпайсыўбы.

- Каап, тагынып алсам ойдогудай болмок. Мейли,
кийин деле тагынганга їлгїрєм да... И баса, биз арча
майрамында эмне кылабыз ыя, апаке?
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- Андабы?! Балдар арчаны тегеренип ойношот, бий-
лешет. Аяз ата жакшы ырдагандарга, бийлегендерге
белек таратат.

- Кайсы арча?! Биздин капчыгайдагыбы?!
- Ооба, ошол арчадан. Токойчулар барып чоўураагын

тандап кыйып келет. Їйлєргє деп кичирээгин кыйы-
шат. Анан аны заўгыраган бєлмєгє орнотот. Майда-ба-
рат тїрлїї оюнчуктарды илгенде укмуш эле кооз болуп
жатып калат.

- Ыя, апа, кыйып келгени эмнеси!
- Ээ, ботом, сен бїгїн не болуп турасыў, эркем. Ооруп

калгандан соосуўбу? Кыйып дегени балта менен чаап,
араа менен аралап келет дегени го. Эмне ємїрїўдє кєргєн
жок белеў?

- Чоў атамын «дарак кєрсєў кыйбай жїр, канаттууну
атпай жїр» деген кеби арык кечпей калабы. Балким, ал
чоў атамын айтып жїргєн ысык жайга учуп кете албай
жаралуу калган чымчыгынын тїнєгї болуп жїрбєсїн?
Арчаны кыйып алса байкуш талаада тоўуп єлбєйбї!

- Ыя, балам, муну сага ким айтып жїрєт?
 - Чоў атам... Мен эч кайда барбайм. Аяз досума айтсам

кыйгандарды кєз ачып-жумганча кожойтуп, шамал досум
алда кайда учуруп барып таштайт. Ушуну билесизби?

- Тынчтанчы балам, кечке сыртта жїрїп чарчаган-
сыў го. Жаныма келчи, эркем.

- Ыкы...ыкы... Барбайм. «Биз мусулмандар жаўы
жылды жер бачайы жамынып, теребел гїл жыттанган
жаз айында тосчу элек!» дечї эле го чоў атам,- бала
тыбырчылап ийди.

- Ал качаанкы болгон иш. Кагылып кетейиним, кан-
дай балээни баштадым эле. Келчи, чырагым, жата тур-
чу, тєшєк салып берейин.

- Кыйгычтар, жырткычтар! Айтып коёюн кєк арча-
ны бїлдїрбєсїн... Чоў атаа-а, чоў атаа-а!...

Капысынан башталчу добул сымал Кенжегулдун єўї кер
сары тартып бир паста кєўїлї кєк иримдей ириди. Тїнї
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бою эти ысып, жєєлїп чыкты. Шашылыш дарыгерге чап-
кылашты. Атасы «Ал чоў атасынын кайсы жомогу эле?»
деп ар кимден такып сурамжылай суй жыгылды. Ага жооп
кайтарып чоў атасынын жомогу момундай эле деп эч ким
саймедиреп бере албады. Сыртта уўулдаган бороон, кар
бїртїктєрїн учурган каардуу шамал короону будуў-чаў
кєргє айлантты. Сєз кыябын ошолор келтирди.

 Бу, уу кырк їчїнчї жылдын суук окобунда чоў ата-
сынын кара каш, бїркїт кабак досунан уккан жомогу
болчу. Бороон єз тилинде бирдемелерди кїўгїрєнїп ку-
лагы чалган жомогун миў тїрлєнтїп аскадан аскага,
кыштоодон кыштоого чарчадым-чаалыктым деп арам-
заланбастан ташып жїрдї.

 * * *
...Тээ байыркы заманда бїт жер жїзїн токой жыш

каптап, Аяз ата єз єкїмїн жїргїзїп турчу мезгил тура.
Токой дарагы кєк тиреп тири укмуш суйкаят дейт.
Баары бирдей тїскє боёлуп, керемет шуулдап туруп-
тур. Обону дїйнє кезип, жаратылыш мыйзамы дайыма
так мєєнєтїндє аткарылчу экен. Ушундай сонун
кїндєрдє капысынан кїз эрте тїшєт. Дарактар жалбы-
рактарын тєгє электе албууттанган каран-дай суук кы-
лычын кайрайт. Курт-кумурска, токой жаныбарлары
жылдагыдан кыйла эрте чээнге кире качышат. Канат-
туулар топ-тобу менен ысык жайларга учуп кете баш-
тайт. Бир гана канатынан жаралуу балапан тобунан
бєлїнїп калып, токойдо жалгыз калат. Чыкыроон сєєк
какшатат. Балапан їшїйт. Тобурчактай денеси їдїйєт.
Ырайым болоор бекен деп калчылдаган балапан жибек
чачы сеўселдеген ак кайыўга кайрылат.

-Арбаўыз абаке! Мїмкїн болсо мага бутактарыўызда
кыштап чыгууга ыракым этесизби?!- деп адамдын боо-
ру ачыгандай єтїнєт.

Кайыў:
-Мен єзїмдїн узун чачтарымы караймынбы, же сени

багамбы,- деп жанына жакын жолотпой коёт.
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Їдїйгєн байкуш сапарын улайт. Чалынып, мїдїрїлїп
жатып мємєсї эзилип бышып турган долоного кезигет.

- Кечиресиз долоно ага, жазга чейин шагыўыздан жай
таап бере аласызбы?- дейт.

Долоно:
- Мына сага, азган-тозгондордун баарын кабыл ала

берсем биртке жыйнаган ашымдын тоголок бїдїрїн
калтырбай жеп кетпейсиўерби,- деп моюн толгойт. Ба-
лапандын айтканына ынабастан жолго салат.

Ал эми тал-терек, ак чечек, четин, табылгы, алча,
караган жаралуу балапан менен сїйлєшїїгє убакыт та-
бышпаптыр. Алы куруп, жїндєрї їрпєйсє дагы балапан
ушунчалык татына эле. Аялуу жандын кєз жашы кєлдєй
тєгїлєт. Ырайымсыз шамал аласалдырып, жїдєтїп алыс-
ка бїркїп таштайт. Ушунча чоў токойдо кирээрге кы-
чык таппай араў сїйрєлїп басып калды. Канаттары сы-
нып, жаны ачыды. Жемсєєсї шалбырап, бєпїсїнє муз
тоўгон мусапыр чымчык жыгыла турган болгондо кєптї
кєргєн карт арча бооруна тарта кайрылат.

- Ай-ай, кичинекей сары оозум! Неге тобуўан ада-
шып жїрєсїў?

- Канаттарым жаралуу. Уча албайм...- деп ыйлап
жиберет ал.

- Кой ыйлаба, бєтєгєйїм. Тїз эле мага келбейсиўби.
Бутак-шактарым калыў, жумшак,- деди карт арча ий-
иле таазим кылып.

- Бар болуўуз, абаке! - деди кубанып кеткен балапан.
Карт арчага карагай, жапалак арча коўшу турчу экен.
- Сен кєп эле кайгыра бербе! Биз сени кор кылбай-

быз. Жемишибиз кєп, сага жетишет,- деп сооротушат.
Капырай, чын эле табият канчалык бороонун боздо-

туп, жамгырын жаадырабы же карын сапырабы арча-
нын тїбї ар дайым тынч, кургак, жылуу болот. Тентек
шамал кїндє он маал токойду кыдырып жїрчї экен. Кїздї
эрте айдап келгендиктен аяздан минтип сураптыр.

- Аяз ата, бак-дарактарды жылаўачтай берейинби? - деп.
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Аяз айтыптыр:
- Кайыў, тал-терек, караган, четиндин баарын кїбїй

бер. Жаралуу балапанды коргоого алгандарга тийбе! -
деп буюруптур. Шамал Аяз атанын айтканын эки кыл-
чуубу. Ишти буюргандай аткарып, арча, карагайдан
дайым айланып єтчї болуптур. Ошол себептен алар
тїбєлїккє кєк жашыл бойдон кала берген тура.

 * * *
Жума ичи Кенжегулдун єўї азып кетти.Чєп башылап

тамакка табити анчейин тартпады. Бороон басылган ме-
нен баланын ичтейи ачылбады. Кыштоодо баягы эле
тїйшїк: чєп кыркмай, кашек чыгармай. Кєр тиргилик
али бери картайчуудай кебетеленбейт. Кїн кыска, тїн
узун. Босогодо жаўы жыл. Ызы-чууга толгон тїш убагы.
Кенжегул атасына каралашып жїргєн. Аўгыча Алапар
короону кєздєй салган машинаны торой желди. Сарайга
тез эле кїрїлдєп кирип келген машинанын каби-насы-
нан Карбан биргаттин секирип тїшїп, кайра чыга кач-
каны кызык кєрїндї балага. Кенжегул тутамдаган чєбїн
коё коюп итин чакырайын дегиче, Карбан бригадир ба-
ланы кєрїп, билип турса да тийишип:

- Эй, ким бар? Итиўерди кет дебейсиўерби. Болбо-
со терисин тескери сыйрыйм! Ой-ой, асылганын. Кет
дейм, жашабагыр! Бакпасаў бакпай кал! Эй эркек
аттуу барбы, бу сарайда? Аяз атаны да ушинтип то-
суп алабы? - Карбан бригадир кур бекер убара чегип
жатты. Мурда бала биргат кабинадан чыга электе даяр
турчу. Ал бу сапар баланын кєўїлї кыраа жїргєнїн
кайдан сезсин.

- Эй, бала итиўди тоссоў белек берем, Жаўы жылга
деп арча алып келдим,- жибий тїшкєн биргат кєз кыры
менен Кенжегулдун али ордунан козголбой турганын
байкап «ык» тутту. Сеп этип алганы сезилип турду.

- Эй, балакай, кармоочу болсом какамуштан башыў
кантип томуйганын билбей каласыў! - деп бакырды.
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Баланын тамашалашканга чагы жок эле. Ошентсе
дагы биргатка карматкысы келбеди. Ансыз деле келген
сайын какамуш ала берип жадатып бїткєн. «Итиўен
тос» деп калп эле кїпїлдєп куудулданган биргаттин
тамашасы ордунан чыкпай мышмыйды. Алапар кїн
алыс жем, туз ташып келчї эски таанышын кєрїп, ка-
бинадан тїшкєндє эле куйругун шыйпаўдаткан.

- Эй, бок мурун, ме, балатыны ал да атаўы чакыр! -
кузовго чыгып эўиле берип балатыны ыргытты. Сїйїнїп
кетет деп турган биргат баланын тескерисинче тырчыя
тїшкєнїн байкады.

- Ой, бу балаў эмне эле мурдун тарта албай калган.
Алик да албайт, салам да бербейт. Мурчуят эле мурчуят!

- Їшїп калса керек да, болбосо балам тыў эле... -
деди безилдей атасы.

- Ошондой дейм да! Ме, башкарманын белегин. Му-
нусу аяшка, балаўа, а мобу болсо,... єзїўє. Хи, хи, хи,
убакыт табаарсыў дейм чыз-пызга... ыкы, ыкы. Бала-
тыны балаўа тапшырдым.

Экєє теў Кенжегул тарапка кєз чаптырышты. Ал
байкуш балатыны туурасынан кучактап солкулдап ый-
лап жатыптыр. Атасы эки аттап жетип баланы балаты-
салатысы менен кєтєрїп ичкери алып кирди. Ыш жыт-
танган бєлмєнїн оту улууланды. Атасы баласын ороп-
чулгап тєшєккє жаткырды. Арчаны бурчка таштады.
Кызарып кїйгєн кой кєўдїн кїлї тїшїрїлїп, мешке кара
казан асылды. Дасторкон жайылды. Шишенин пєркї
жулунганда апасы бєлмєнї бир сыйра ысырыктап чык-
ты. Экєє бирден стакан бошоткондо сырттан болжош-
кондой эси чыккан почточу алаўдай баш бакты. Почто-
чу оозун ачканда чабан не дээрин илгертпей туйду, лып
ыргып турду. Мейманды тєргє чыгарып, атын жайла-
ды. Чакырып алып итин байлады. Себеби ал Алапар-
дан гана эмес ит аттуулардан єлгїдєй коркчу. Отуруш
эми кызыды. Буркураган арча жыты, чыз-пыз, бака-
шакадан олтургандардын жарпы жазылды. Сєз кєбєйїп,
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тїтїн коюуланды. Ошол кезде Кенжегул ай талаада
жыгылып-тыгылып шолоктоп келатты. Он гїлїнїн бир
гїлї ачыла элек адамзатынын перзенти го акыры, бото-
дой боздоп келатты. Анан не кылмак. Басса-турса эле-
си кетпей кийинки тєшєккє жатып калчуда, кїндє
кєрїнчї болбодубу чоў атасы, периште болуп... Чоў ата-
сынын арбагы жетелеп кетпедиби боздотуп, ыйлатып.
Бєєдє дїнїйєсїн бузуп...

Ана... єўгїл -дєўгїл жолдо жїз мїдїрїлїп, жїз туруп
бєтєгєй колу кєк муштум болуп тоўсо да, кучагынан
балатысын тїшїрбєй сыздап баратканын. Ух! Байкушум
жана тайгаланып мурду менен карга сайылды. Арыды.
Кайра кайтат дедим эле. Жок кайра турду. Тердеп алып-
тыр наристем. Мурдун шуу тарткан сайын жол арбый
берди. Тулку боюнан алка-шалка тер куюлуп, жїзї ду-
улдап алоолонду. Эх, чиркин дїйнє! Адамдын максаты-
на жетмеги ушунчалык кыйын белем, артын ойлобой
шашылганын. Тигине, асман тиреген карагайлар, арча-
лар... Баланын жїрє бергени утук алып келди. Болбосо
бая атасы жаткызганда їргїлєп барып, кайрадан жаўыр-
ган бака-шакадан чочуп ойгонгон. Ойгонгону ырас бо-
луптур. Бет маўдайында чоў атасы кїтїп туруптур.

- Чоў ата, келдиўизби? - бала єксїп кучагына бой
таштады.

- Келдим кулунум. Тура гой, береним! Чоў жигит да
ыйлачуубу?

- Атаке, ыйлабайын дейм, бирок...бирок чыдабадым-
.Бышаўдады. -Айтчы садагам, дагы кайсы кара теке
сїздї. Менин айткандарымы унуттуўбу? - мєлтїрєгєн
тунук жашын жеўи менен сїрттї.

- Жо, жоо-ок! Эсимде. Мынаке: «Жалгыз адамдын то-
койдо изи калат. Андан ашканы каршы-терши тапталган
чыйыр салат. Селдей каптаса албуут толкундай эчтемени
кєзїнє илбей чєлгє айлантат. Андыктан канчалык бак-
дарагыў болсо дагы кыя бербе, аз болсо сакта. Жок болсо
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отургуз. Отургуздуўбу, бїрдєп кетишине кєз сал! Ошондо
гана жапжашыл учу кыйыры жок сыяктанган ааламды
максатсыз кыйроодон сактап калабыз»,- деп айткансыз.

- Ап баракелде, унутпапсыў! Тимеле укмуш!...
-Чоў ата, эми не кылчумун? Адамдар жаўы жылга деп

жаш балатыны кыя баш-ташыптыр. Бир кїндїк салттын
жєрєлгєсїнє шылтоолоп келечектин жапжашыл байлы-
гын кыя берсек не болот? Кайда барып такалабыз?

-Эх, кулунум! Сен азыр гана сезип жатасыў,- карыя
тереў улутунду. Бу ойрон качан эле башталган. Алла -
таалланын амири менен жаралган бейкїнєє макулуктар-
ды, токой мейкиндигин адам деген неме кара курсактын
айынан ар дайым, ар кандай шартта, кїн - тїн менен
эсептешпестен, бєксєрїп тукум курут болуп кетет дешпе-
стен каалагандай єлчєп кесип, качса жетип, бекинсе суу-
руп чыгып, кезикке-нин жулкуп тоноп келген. Ошентип
жер їстїндє кєп нерсе бар эле, азайды. Аз эле жок болду.
Балким, сен бу кептин тєркїнїнє тїшїнбєй да калышыў
ыктымал. Бирок кийин соў алар сага периште болуп кєз
алдыўа тартылаар, коўгуроо болуп кулагыўда жаўыраар!
Ошондо сен дїйнєнї ушу азыркы калыбында сактап ка-
луунун єзї чоў эрдик экенин туярсыў...

- Тїшїндїм чоў ата. Ырас келбедиўизби, не кылаа-
рымы билбей маў тургам. Турайынчы обол, жаш бала-
тыны кыйышка эч кимдин акысы жок. Кыйыштырып
койсом, жазда суу жїгїрїп бїрдєп кетээр...

- Ошент кагылайын! - чоў ата тим турбады да, шы-
кап койду.

Бала кийинди. Арчаны аяр кучактады. Астанага чыга
бергенде тык токтоду. Тєркї бєлмєнїн каалгасы жарым-
жартылай ачык калыптыр. Асмандаган кєк тїтїн тыш-
ка созолонот.Чылымдын калдыгы дасторконго додо бо-
луп їйїлїп кеткен. Ичип отургандар ооп-тєгїлїп, апасы
тамак менен кїймєнїп жїрїп Кенжешинин чыгып кет-
кенин байкабай калышпадыбы, кєзї кашайгырлар десе!
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- Чоў ата, єўїмбї, же тїшїмбї?! Тигилер ичип отуру-
шабы. Почточу акем келген тура.

- Єўїў берекем. Бу кєр дїйнєдє ар ким єз кєйї менен
алек. Баса бер...

Бала баса берди. Чыканактай неменин бєтєгєй изи
чубалжып узаргандан узара, алыстагандан алыстай бер-
ди. Бургулдатып кара тїтїн айдаган мору бара-бара кара
чекитке айланды. Шамал кїйїгє бут тосту. Ымыркай
адамды аяды. Кылчайбай мїдєєсїн тездеткен бала кєзїнє
кєрїнгєн менен сїйлєшїп баратты.

- Неге кєк беттенесиў, кайт артка! Кенжеке, кайт
дегенде кайтсаўчы! - карандай шамал этек-жеўден тар-
ткылады.

- Токтой тур, досум. Аз калды. Тээтиги арчаларга жет-
сем арманым болбостур! Баласына атасын кошуум абзел.

- Андан не пайда. Суранам эрте жарыкта келген жо-
луўа тїш. Болбосо єзїм да сени аягандан боздогону араў
турам.

- Сабыр кылчы кичине, шамал дос! Кїн мемиреп тур-
байбы.

- Алдамчы аба-ырайынын арты не менен аяктарын
билесиўби?

- Билем. Туман каптап, кар себелейт. Аягы бурганак
менен бїтєт.

- Андай болсо мїдєєўєн не баш тартпайсыў? Ушун-
чаўда ыраазы бол. Кїн да батып баратат. Уўулдап ий-
сем айлана чакчелекей тїшєєрїн туюп турам. Адаша-
сыў байкуш!

- Андан кам санаба. Алапар таап келет.
- Алапарды атаў почточуну каап алат деп чынжыр-

лап койгону качан.
- Байлап... Єє-її-ї, ошондой де!
Жїрєгї «шуу» дей тїшкєн бала жалгыз экенин, кы-

быраган кыр ашат дегендей тоого чыгып алганын, аны
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издеп бул жакка эч ким келбесин сезгенде байкоостон
кашка тиши батып кеткен кеберсиген эрдинен кан
шїїшїўдєдї. Кулак угуп кєз кєрбєгєн жымжырттык,
ак мамыкта тунжураган токой чер, беймаал шакылык-
таган шашма сагызган баланын таманын кызытты. Ша-
шылды. Тырмалады. Боору менен сойлоду. Урчук таш-
тарга тилинген бытыгый колдору балатыны кучагынан
тїшїрбєдї. Акыры єлдїм - талдым дегенде жетчї чегине
жетти. Мєєрєйїн талашканга бербеди. Калдайган карт
арчанын айланасынан кыйылган дїмїрдї кєрдї. Оор на-
пас алды. Кєздєрїнєн учкун чачыраган кыбыраган араў
жан, бар кїчїн жыйды. Балатыны эптеп жатып бет аар-
чысы менен кардан кылайып чыгып турган дїмїргє зор-
го бир байлады. Аябай алсыраган пенденин колдору ка-
рышты. Боюн токтото албай кємкєрєсїнєн кїп сайыл-
ды. Баланын ысык деминен кар кадимкидей эрип жат-
ты. Турам деп жан талашкан алсызды караган кєздєн
мєлт-мєлт жаш тєгїлдї, сезген жер муўдуу онтоду. Жок,
балакайдын сааты бїтпєптїр. Ал башын єп-чап кєтєрдї.

- Мїдєємї аткардым... биртке эс алып алайын...
анан кайтам. Балаты, кїндї карачы, кандай сонун! Ба-
тып кетеби?! Кїтє тур досум... мен азыр...

 Эрди билинээр билинбес кыбыраган баланын кир-
пиги жумулгандан жумулат. Арадан аз єттїбї, кєп
єттїбї, ыргалган байкуш кадимкидей тиши тишине
тийбей калчылдай баштады. Кымтыланды. Болбоду.
Кынтайган калыбында буту-колу сенейип, каткан муз-
дак тери карыштырды. Тулку бою чыйрыгып, ысык-
суукту сезбей чїрїштї. Кызык! Калтыраган сайын маг-
дырап бараткансыйбы... Ооба каккан казык киргенче-
лик кєшїлїї, магдыроо тїш тартуулады.

Тїшїндє жер кулпунган жаз айы экен. Тилеген айы,
супсулуу жашыл айы. Кашында аюунун мамалактары
кєпєлєк кууп оюн салат. Булактын кєзїндє кашкулак,
коён биринен бири чочуп тыбырчылаганына ырсайган
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тїлкї жойпулана куйрук булгайт. Касиеттїї булбул досу
Кенжегул кыйыштырган балатыда отурбайбы тынбай
сайрап. Ах, чиркин! Сїйгєн кушу чабалекейдин булут
аралай сызганын карап суктанып кетти. Сїйїнїп кет-
ти. Кадыресе адам болуп калыптыр. Жанындагы жи-
бектей созулган єзї кырдуу балдарга бирдеме деп жы-
луу кобурагансыйт.

- «Курт-кумурска, чєп-чар, бак-дарак баары адам сы-
яктуу. Кадимкидей уктап тїш кєрєт. Жакшыга сїйїнєт,
жаманга кайгырат. Шуулдаганы ырдаганы, термелгени
бийлегени. Алар менен достошо билгиле, сырдаша бил-
гиле, зарылы болуп турса кєкїрєк тоскула! Мунсуз жа-
шоо кызыксыз! Кыш єтїп, жаз келет. Силерди дайыма
жаратылыш эстеп жїрє тургандай болсун. Муну жады-
ўардан чыгарбагыла. Ох, кандай жыргал! Ысык жаз...
Кїн мээрими неге алыстайсыў! Алыстаба... Су-ра-нам...
Суук жаа-маан. ...Жалгызмын, ух, ичикий!»

Тїшї чорт їзїлдї. Алсыз соккон жїрєгї тоўуп барат-
кан денесин жибите албады. Кирпик-кашына, желке-
тонуна, кєрпєчє тебетейине кыроо туруп, музга айлан-
ды. Долу шамал тоо-ташты шуулдатып кыяматты ча-
кырганда ак тонунун кєкїрєгї жагжая керилди. Чоў
атасынын эки орден, тєрт медалынын турпаты жарк
кєзгє илээшти. Кїндїн акыркы нуру темирге алсыз ча-
гылды. Бала тереў уйкуга чємїлгєн. Шамалга термел-
ген темир, кулак-мурдуна тоўгон муз шыгыр-шыгыр
муў созду... Шыгыр... Шыгыр... Уу…уу...у. Уу...уу..у..

Тоо-таш, кокту-колот, капчыгай-тєр, аска-зоонун
муўдуу ыйы...

- Дуу-дуу, дуу!... Зуу- зуу, зуу!...
Бороон жетилип, кар бурганактай баштаганда, аалам-

ды жїрєк тїшїргєн коркунучтуу караўгылык ээледи.
Караўгылык... Кар тєшєнгєн балакай... Улуган боро-
он... Аяган пенденин жанын алчуудай сїрдїї.
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Ушу тапта баланын апасы чачын жулуп, ичкендер
соолугуп, тинтпеген, издебеген ой - чуўкуру калбай суй
жыгылышты. Кандайдыр муун титиреткен коркунучту
сезген Алапардын жан талашып капчыгай єрдєп їргєн
ачуу їнї адамдарды акылынан ажыратты. Муздак чын-
жырды тиштегилей берген иттин оозунан шїїшїўдєп
кан жылжыды. Дарманы соолуп, їнї карыкты... Неге-
дир эч кимдин оюна итти кое берїї, анын артынан из
куу келбеди. Бирок ал адамдарды карарган тоого жїз
бурууга, чечкиндїї кадам шилтєєгє кїч берди. Жаны
ачыган дєбєттїн їнї карыккандан карыкты… Бирок кєк
беттигин бербеди, булкуна берди.

 Арийне, Алапардын чынжыры їзїлчїїдєй, бурганак
басылчуудай, баланын дареги табылчуудай тїрлєнбєдї.
Туўгуюк оп тартып, аалам чїмбєттєлдї. Шамал ышкы-
рып, токой-чер шуулдап, бороон боздоп жїрдї...Эгер
темир чынжыр їзїлбєсє, бороон токтобосо баланын изи
да, жыты да табылбасын эскерткендей, ышкырган ша-
мал айлананы будуў-чаў кєтєрдї. Издегендердин
кєкїрєгїн кєк муздун ийнелериндей сайгылап баланы
куткаруунун їмїтїн їздїргєндєй шуулдады…

Оо, кудай, ушундай да укмуш болобу?! Мындай ке-
реметти эч качан кєргєн эмесмин! Мындай чеч-
киндїїлїккє чыныгы гана достор барышат. Баланын эў
жакын досу – Алапар эмеспи. Кайда жїрбєсїн баланын
їнї – кичинекей кожоюнунун їнї кулагында жаўырып
турган. Бу алааматта да анын алсыз доошун укту!! Бар-
дык кїчїн жумшап кайрадан булкунду…жана булкун-
ду!! Кудайым жардам бердиби, ит акыры темир чын-
жырды чорт їздї! Каргыш тийген чынжырдан бошо-
нуп, туура эле капчыгай єрдєп їрїп жєнєдї.

Артынан атасы апасы менен, бригадир Карбан жана
почтальон – бири машина менен, экинчиси атчан,
їчїнчїсї жєє жєнєдї…

…Анча убакыт єтпєй иттин їргєнї тоо тараптагы ар-
чалуу кєк жайыктан угулду…
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АКЫРКЫ АМАЛ

Картаў тїлкї таў атпай айыл аралады. Кєрїнгєн жер-
ди тинтти, эптеп кампайтыш їчїн ичти. Картайганын
ушунан бил: бели бїкчїйїп кєзїнєн шоросу куюлуп,
тырмагы небак мокоптур. Кур дегенде чычкан кармап
жей албай, башкаларга кїлкї болуптур. Бир убактагы
жылтыр жїнї таза тозуптур. Ємїрїнїн єтїп баратка-
нын ойлоп азалуу кыўшыласа, тимеле, эт-жїрєгї эзи-
лип кетип атканына кєп кїндєр толуптур.

Ошондуктанбы, таянган таягын араў сїйрєп айыл-
дан айыл кыдырды, эшиктен эшик тартты. Иш болбосо
кайыр сурап, сынап кєрмєк болду качан эле чалмага
тїшкєн таалай-бакты. Айбанаттар сїйлєшїп алгансып
короолорун ачпай кыжынып жатты. Сїлєєсїн, аюу
жашы он талаа кайырчыны короолоруна жуутпай ка-
туу капты. Кашкулак, коён Тїкєнїн карааны кєрїнгєндє
эле эшиктерин шашыла жапты. Бир короодон экинчи-
сине шашылып жїгїрїп, мїдїрїлїп атты. Саарлап жу-
муруна бирдеме илинбеген бечаранын кайраты аябай
качты. Чарчап-чаалыкканда айылдан обочо турган, кооз
кештеленип жасалган кєк дарбазаны бар їмїтї менен
какты. Капыл-тапыл кыйчылдатып Кашабаў чакырт-
пай келген конокко шашылыш эшик ачты.

- Кечиресиз, Кашабаў мырза! Салам айттык, алик алы-
ўыз. Тынчыўызды алып койдум. Келген себебим, єзїмє
ылайыктуу жумуш издеп жїрєм. Буламыктан башка-
сын кєўїлїм чаппайт. Ошого жараша иш берсеўиз кыз-
матыўызды кылайын, болбосо акырын жылайын,- дейт
ачуулуу мырзанын сїрїнєн коркуп, кєўїлїн таппай.

 Кашабаў кїттїрїп кєпкє турбай, жообун берди, иш
издегендин далысынан таптай.

- Садагасы, менде болбосо башкасында бар. Кечээ
кошунам Балтек єзїнє «Жардамчы бирєє керек» деп
жїргєнїн кулагым чалган. Ошого бар, мени айтты де.
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Анан бересиў кабар,- деп їйлєп ийсе жыгылчуудай ил-
мийген Тїкєнї каптайт. - Жок, жоо-ок! Шашылба, сага
кошулуп ортомчу болуп мен да барайын. Мага да бир-
деме ашып калгысы бардыр, арр-р, ырр-р!-деп эски
кошунасынын кєўїлїн баптайт.

Тїлкї ойлонбой Кашабаў айтканга жетип барды.
Ошентип акыркы їмїтї Балтекте калды. Эшик кый-
чылдап короого киргенде оозу ачылып, шилекейин чу-
урутуп кыўшылап алды. Анткени анда бєлєк-бєлєк
тосмодо торопою чаўырып, козу-улагы маарап, табити
тарткан тїркїн тїстєгї тоок, каз-єрдєгї жер тепкилеп
шапар тээп жїрєт. Балапандарына эсеп жетпейт. Тиме-
ле борбоюп баары семиз, чуркаган жери тегиз. Ичинен
тиленди «Ушуларды жегиз!»- деп. Бет алдындагы
кєздєрїнїн нуру качкан, жїдємїш тїлкїнї кєрїп ит
тукуму мыйыгынан жазыксыз кїлдї, борсулдай їрдї.

- Ии, койкоўдогон алгырым! Тырмагыў таарылып кай-
ратыў качкан экен. Буламыктан башкасы тамагыўан
єтпєй таз кейпин кийип калыпсыў. Деги сенин колуўан
кандай иш келет?- деп аябай каарыптыр. Бирок Тїкєнїн
жообу Кашабаўга, короочу дєбєткє абдан жагыптыр.

- Жок дегенде каз – єрдєк, тоокторго кєз болсом...-
деп бышыўдап ийет куу тїлкї.

- Болбойт, алар сени угушпайт.
- А балапандарычы?!
- Болбочу кїлкї,- деп Балтек тескери бурулуп кетти.

Ошондо оозунан олжоосун алдыргандай шашып кеткен
тїлкї, тез улады кепти.

-Бирок, Балтек баатыр, жок дегенде менден кожою-
нуўузга сонун жака, ортомчудан жылуу талпак чыгаа-
рын унутпасаўыз экен!- деп акыркы амалына барды.

«Жака», «талпак» дегенде Балтектин кєздєрї єзгєчє
жанды. «Макул» деп ийгенин єзї да сезбей калды, ко-
роонун топ ачкычын кєздєрїнєн шоросу кулаган экєєнє
таштап кетип калды. Короонун топ ачкычы колго тий-
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генде экєє теў сїйїнгєндєн куйруктарын єзгєчє бул-
таўдатып… бултаўдатып алды.

- Кїндїк ємїрїў болсо, тїштїгїўє жорго мин деген
ушу, Кашабаў тєрє! Арийне, чырак єзїн жагып, айла-
насын жарык кылыптыр,- деди тїлкї кытмыр жылмай-
ып. -Биз да ошо сєздїн курмандыгы болдук сыўары…
Андыктан ишти тезарада балапандардан баштайлы, эч
биринен аянбайлы. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка
деген акылман кеп бар эзелтен, андан качпайлы.

Ошентип кїн алыс чырылдаган торопою, козу-улагы
изин таптырбай жоголуп жатты. Кєзгє сїйкїм куш ба-
ласы киши колдуу болуп, кожоюну оголе убайым тарт-
ты. Кожоюндан тил угуп, шашма Балтектин иши
жїрїшпєй, кєєнї оўолбой, кїндєн-кїнгє кайгыга бат-
ты. Бирєєгє кайгы болсо, бирєєгє кїлкї дегендей, кїндє
ооздору майланышып тїлкї менен карышкырдын иши
аябай жїрїштї. Укпаган жандык, кушту каалагандай
тамактап «абдан» кїйїштї. Жогдор жїндєрї жылты-
рап, єўдєрїнє чыкты. Жаш эт «сиўимдїї» деп кулкун-
дарына тоок -єрдєктїн жєжєлєрїн аябай тыкты.

Балтек акылына кеч келди. Ойлоп кєрсє ит тукуму
карышкырга кой кайтарткан тура. Кеч да болсо Балтек
тєрє кайратын кайрап, борсулдап їрдї. Тїнї-кїнї ачуу-
луу жїрдї. Кїнєєлїїлєрдї кєргєндє каардуу їрдї. Кыў-
шыласа боор ачыгандай кулпунган тїлкїнїн терисин
тескери сыйрып жака кылды, бєрїнїн талпагын ташка
жайды, бїтїрїп чырды.

Ошентип кїндєн-кїнгє бирден кемиген торопой, козу-
улактын, тоок, каз-єрдєктїн санын сактап, жаны аман
калды. Кожоюнун сонун жакалуу, жылуу талпактуу
кылган кыйындыгынан Бєрїбасар деген атка конду.
Кийин энчилеп алыптыр, тигилер жетебиз деп жетпей
калган таалай-бакты.

30-апрель, 2007-ж.
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ААРЫ МЕНЕН ЧЫМЫН

Илгери бир убакта аары менен чымын дос болгон
кїндєр єтїптїр. Бирге учуп, бирге конгон экєє келери
кечке жыргалда болушат. Алардын бактысына аба
ырайы да жылуу тартып, тамак-аш дегенден єксїшпєйт.
Каерде тїн кирсе, ошоерде тїнєп эртеси сайранын улан-
тып кете беришет. Нечен гїлдїн ширесин бирге татып,
таўкы шїїдїрїмдєн бирге татышат.

Ошентип жїрїп чымын тарбайган, ыраўы суук
жєргємїштїн торуна да тїшєт, аары сары чымчыктын
болот тырмагына илинет. Бирок ажал жетпесе ємїр єтє
берет тура.

Арийне, ошол ажалдан кутулган жылы табият єз
єкїмїн катуу жїргїзєт. Шамал кїчєп, кїн сууктайт.
Кїздїн каары аары менен чымындын кєбїн їшїтїп, азын
кырат. Ошондо араў жан канатын кїїлєгєн аары:

- Чымын дос, аба ырайы ушинтип сууктай берсе ту-
кум курут болуп кетээр бекенбиз. Андан кєрєкчє кел,
эртелеп їйгє киришели. Аяздуу кышта отту улуу жага-
лы. Бал чогултуп жаныбызды мыктылап багалы - дейт.

Кїнїмдїгїн ойлогон чымын жєн турчубу, досунун
їмїтїн таш каптырып, каяша айтып салды, оозду ач-
тырып алды.

-Аары дос, «Антип кетебиз, минтип кетебиз» деп ба-
шымды оорутпа! Мен жаралгандан тїйшїк тарткан жан
эмесмин. Ошон їчїн каалаган жеримде жыргап-куунап
жїрє берем. Себеби менин ырыскым бардык жерде. Тїн
кайжерден тїшсє, їйїм ошоерде.

- Мээнеттен качпа, досум. Мынаке, кїз эрте тїшкєнї
турат. Шамалы эсти оодарып, кызыл-тазыл, сары-жа-
шыл жалбырактарын кїбїй баштады. Бак-шак бирото-
ло жылаўачтанып тїшїп калалекте экєєлєп там тургу-
залы. Кєрїнгєн жерде салпактап жїрє берип канатта-
рыбыз да кертилди. Їйїбїз болсо жаныбыз калат.
Кїнїбїз куунак єтєт.
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- Ай чунак аары! Мен сага эмеле айтпадымбы. Кай
жерге консом, ырыскы кешигим, їйїм ошоерде деп. Же
антип айткан жокмунбу. Ошондуктан мен тїйшїк тар-
тып їй да салбайм, азык да чогултпайм. Кыш тїшсє
жашынганга кудаанын дагы бир кобулу тургандыр,- деп
досун каарып, ызылдап качат.

 Аары кеч болсо да ошол эле кїнї шымаланып їй
салууга киришет, кышка азык камдай баштайт. А чы-
мын досунун кєп конгон жери акыр-чикир чогулган
таштанды болгондуктан,ошоерден кєбєйїп,ошоер тур-
ган турагы болуп калат.

9-сентябрь, 2007-жыл.

ЖАНДООЧ

Сагын шалбаада кєп эле ойногон. Анда жанында та-
кай эжеси Тоту жїрчї.Эми аны эч ким жандабай калды.
Себеби эжеси єткєн кїздє жатак - мектепке кирген. Би-
ринчи класста окуйт. Ошондуктан чыканактай Сагын
шалбаага жалгыз келди. Бу анын єз алдынча жасаган
биринчи кадамы, биринчи дїйнє таанымы. Апей, жал-
гыз деп коем да. Апыртып ийгеними карачы! Экєє ке-
липтир.Їйдєн чыкканда эле аны бирєє коштоп жїргєндєй
болгон.Тимеле бура бастырбай тизгиндеп алганычы. Єєдє
басса єєдєгє, ылдый басса ылдыйга басат. Отурса оту-
рат, турса турат. Оўкочок атса оўкочок атып, жарыша
кїлєт. Таў калды. Жоругу жолдо калгыр! Сагын таш
атты эле, анын да жарыша аткан ташы алыска кетти.
Баш бармагын кєрсєтсє, кєрсєттї. Укмушуў кур, бу эм-
неси? Бала шалбааны аралай чуркады. Ал да артынан
калбай безип жєнєдї. Чарчап же калып калса не? Кал-
бады, чарчабады. Артынан сая кууп келе берди. Ошондо
кичинекей Сагын тизгин тартты. Оозу чормойду. Жел-
кесин кашыды. Капырай де, ойлонсо ойлонду. Анан оюна
бир нерсе «кылт» этти. Астейдил саресеп салса, їйдєн
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бирге аттанган жандоочу - єзїнїн кєлєкєсї тура! Мурун-
тан эмне ойлонбоду десеў. Тапкан акылына маашырлан-
ды. Албетте, кубанды. Кубанган бала жєн турчуубу! Аты-
раўдап андан ары чуркады.

Ошо маалда капыстан асман кїркїрєдї. Шамал аркы-
рап, кара булуттарды каалагандай камчылады. Булуттар
да єчєшкєндєй кїндїн бетин тосту. Адыр, шалбааны
кєлєкє каптады. Ошондо канчалык далбастабасын Сагын
кїтїлбєгєн жерден жандоочун жоготуп алды. Ары изде-
ди, бери издеди. Таппады. Каўырыгы тїтєдї. Оюндун
кызык жеринен їзїлгєнї жаман болду. Кєўїл чєктїрдї.

Баамдаса аны кетирекей Сагын гана жоготуп албап-
тыр. Жандоочун секирсе бирге секирген чегиртке, учса
бирге учкан кєпєлєк, шуудураса бирге шуудураган
гїлдєр да жоготуп алышып, ыйлап жатышыптыр. Ап-
сайган кара булуттардын сїрїнєн чегиртке менен
кєпєлєк гїлдєргє башын катыптыр. А гїл байкуш жер-
ге катуу ыктаптыр. Шамал кїчєп, шалбааны жапырып
кириптир. Ошондо айдєєштєн апасы кєрїндї. Кол бул-
галай тынчсыздана їн катты:

- Ай, Са-гы-ын! Жаз жышааны эмеспи, єткїн кела-
тат.Їйгє кир, балам! Бєєдє суу болосуў!

Аўгыча тїнєргєн булуттан кылайып кєрїнгєн кїн бир
жылмайып алды. Жандооч - кєлєкє кайрадан пайда
болду. Кандай кубаныч! Экєє бири - бирин сїйїнє ка-
рашты.Кызык, басса басты, чуркаса чуркады.

Асман кєз жашын дыбырата тєктї. Жамгырдан ко-
рунган экєє жарыша їй тарапка сызышты. Жаз айы
кандай керемет! Кїн кашкайып тийип турсада кєктєн
сызылган асмандын кєз жашы эки досту шаштыра са-
бап баратты. Жандооч - кєлєкє канчалык атыраўдаба-
сын бала босогону аттаганда эле калып калды. Ушундай
болду. Анткени бала кайра чыгаарын, экєє кайра бирге
болоорун билет. Ошон їчїн таарынбады. Сыртта калды,
сїйїнїп кїтїп калды. Бирге болуу кандай сонун!

2008-жылдын 28-октябры.
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АЯЗ АТА КАЕРДЕ ЖАШАЙТ?

Кайсы бир єткєн заманда ак сакалчан аяз кишилер
кєктєн тїшїп, жер шарынын эў бир суук чеги - тїндїк
уюлга туруп калышат. Коломтодон от їзїлбєй, кїндєрї
куунак єтєт. Аўгеме дїкєн куруп, жашоодон ырахат
алгандан башка пайдалуу эч бир жумуш кылышпап-
тыр. Алтургай ал жєнїндє ойлоруна да алышпаптыр.
Кештеленген кызыл єтїк, кызыл тебетей, кызыл узун
чапан улуган бороондон, сєєк какшаткан сууктан сак-
тайт. Аяз кишилер їргїлжї эркектерден тургандыктан,
баары тїгєл акбубак сакалчан болуптур.

Билинбей ортодон айлар єтєт, жылдар жылат. Аяз
кишилер мурдагыдай болбой ал-кїчтєн тайып, дарманы
кете баштайт. Ошондо аяз кишилердин улукманы Аяз
карыя от боюнда отурганда “Журт которуп, пайдалуу
бирдеме кылуу керек” деп сарсанаа сырын ортого салат.
Улукман карыянын оюн айттырбай билген Чилде бал-
бан кєпчїлїктїн атынан унчуккан тейде суроо узатты.

- Урматтуу Улукман Аяз, сиздин оюўузча биз кай
жерге барып байыр алышыбыз керек?

 Албетте, бу суроо одоно угулбаганы менен жєнєкєй
суроолордон эмес эле. Ошондуктан Улукман Аяз аса
муса таягын олуттуу силкип, санааркаткан кебин сы-
дыргыга салгандай сыдыра баяндады.

- О, кагылайын калкым! Мен мындай чечимге кел-
генче кєп толгондум. Саресеп салсам, буерге келгени-
бизден бери итабар убакыт єтїптїр. Минтип кїн кеч-
кирте берсек, кудай ыроологон касиет-кїчїбїздєн ай-
рылып калабыз. Андыктан журт которолу, сооп иш
кылалы. Ошол жер дїйнє калкына кубаныч тартуула-
ган тїбєлїктїї турагыбыз, сїйгєн мекенибиз болуп кал-
сын! Ошондо биз бу жалган дїйнєгє келген вазийпабыз-
ды туура єткєргєн болобуз. Мындай сунушка не дей-
сиздер, менин кымбаттуу боордошторум!.
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 Дымып турган кєпчїлїктїн таман астындагы кар
качырай тїштї. Бїйрї кызыткан талаш-тартыштын ара-
аны ачылгандай болду. Мекен кєйгєйї бири-бирин ка-
ратты, тереў ойго батырды.

- Бу не деген шумдук! Єзїбїз аязда тєрєлїп, аязда
торолгон аяз кишилер болсок, дагы эмненин башын
кылтыйтып жатасыз? Мага ушул жер бейиш єўдєнєт.
Ошондуктан мен буерден жылбайм!- деп Тоўголок ка-
рыя єз оюн “балп” эттире айтып салды.

-Тоўголок карыя туура айтат. Дагы кайда тентийбиз.
Кєнгєн жайыбыз эле жакшы.

Топтон суурулган Їшїк карыя акбубак баскан акса-
калдарга ушинтип кызаўдап алды. Кєпчїлїк эмеспи,
жаман-жакшы, єйдє -тємєн сєз болду.

-Єзгєрїїнї каалабагандар, єсїїнї каалабаганыўар.
Улукман карыя, сиз жогоруда уккан сєздєргє терик-
пей эле коюўуз. Касиет-кїчїбїздї, аруу тилек їмїтїбїздї
адамдардын жакшылыгына ыроолойлу дегендин эмне-
си жаман. Ошондуктан Улукман карыянын пикирин
аягына чейин угалы. Тынчтангыла! - Карбубак карыя
кїрї-кїїнї тынчтандырып, колун кєтєрдї. Улукман
карыя жардагандарды сыдыра карады.

- Боордоштор, мындан аркы вазийпабыз адамзаттын
жакшылыгы їчїн. Ушуну тїшїнїп койгула. Ал биздин
аткарчу парзыбыз. Антпесек єзїбїзгє кыйын болот. Биз
аязбыз дебеле кєк муздай кєгєрїп отура берсек, бу жал-
ган дїйнєгє келгенибиздин пайдасы не? Андыктан жыл
жаўырар маалда бир жолу жер энебиздин балдарынын
мїдєє-максатын, каалоо-тилегин орундатуу салтын кий-
ирели. Ошол кїн арча майрамына айлансын, балдар
кубанычка бєлєнгєн кїн болсун! Себеби балдардын
кїлкїсїн угуудан, ар бир їйбїлєнїн сый коногу болуу-
дан артык эмне бар. Ушундай маўдайыбызга жазылган
бактылуулуктан баш тартууга болобу? Болбойт, мїмкїн
эмес. Антип ойлоого акыбыз да жок.
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Ишенимдїї айтылган кеп кєўїл жибитти, жїрєк тол-
кутту. Кєбї жїрєгїндє калчаган ойду жактырып, аны
жїзєгє ашырууга кам ургандай кыймылга келди.

 -Туура сєздє тууган жок. Сиз айткандай балдардын
сыйлуу коногу болуудан єткєн сыймык барбы. Ошон
їчїн да алардан аянбайлы!

 - Кєпчїлїк киришкен иш ак болот. Чогуу чаран ара-
кеттенели!- дешти туш-туштан.

 -Канаке, Улукман Аяз жол баштаўыз. Кийинки бай-
ырлоочу жайыбыз кандай болот, баарыбызга белгисиз.
Ошого азыртан даярдык кєрєлї,- деди Бороон карыя
дилгирлигин билгизип.

 -Туура айтасыў, Бороон карыя. Убакытты коротпой-
лу. Ишке киришели. Жолоочунун жолдо болгону жак-
шы. Шамал баатыр, сен Бороон, Карбубак, Ызгаар акса-
калдарды алып алдыга жєнє. Биз мекен кылчу жердин
кандай болоору ошол жердин шартына, элинин мамиле-
сине байланыштуу. Албетте, чечим кабыл алуу бизден.
Эгер туура чечим кабыл алсак, мекенибиз ошол жер бо-
лот. Ошол жерден туруп бїт жер жїзїн шаўга бєлєйбїз.
Сапарыбыз узак жана татаал болот. Тїйшїктї кєп тарта-
быз. Ошондуктан кыйыры кєрїнгєн мейкинге чана да-
ярдап, бугуну чеккиле! Адыр-тоолорго топоз жаныбар, а
чєлгє тєє ылайыктуу. Эми, саякат-сапарыбызга аттана-
лы! Жолубуз шыдыр, жолдошубуз кыдыр болсун!

 Аяз карыя салабаттуу кадам шилтеп, чанага отурду.
Башкы коўгуроо кагылды. Башынан аягы кєрїнбєгєн
Аяз кєчї “дїр” ордунан козголду. Жол кїн єткєн сайын
арбыды. Коўгуроолор “шыўгыр-шыўгыр” їн алышып,
бугу тарткан чана кербени убай-чубай мелтиреген уюл-
ду басып єтїп, деўиз толкуну урчуктуу таштарга урун-
ган жалама аскалуу Лапландия єлкєсїнє кирип келди.
Ошол жерден жыл жаўырып, биринчи жолу жер эненин
балдарын кызуу куттукташты. Тїркїн тїстєгї, ар кан-
дай кєлємдєгї кутучаларга салынган белектерди тарка-
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тышты. Аяз кишилердин кызматы балдарга аябай жак-
кандыктан Лапландияда кєпкє туруп калышты. Ошол
жерде туруп жер кезишти. Кайсы улут кандай кабыл
алса, ошондой атка конушту. Кайсы бири Дедушка Мо-
роз дешсе, экинчиси Санта Клаус, їчїнчїсї Аяз аталап
чакырышты. Ким кандай атабасын алардын мээримине
бєлєнбєгєн бир да эл, бир да улут калбады.

 Майрам кїндєр жєнєкєй кїндєргє алмашканда убай-
чубай жєнєгєн жыл кербени тїндї тїн, кїндї кїн дебей
саякатта болушту. Жерден жер, єлкєдєн єлкє калтырбай
кыдырышты. Кїндїз булуттун їстї, тїнкїсїн жымыўда-
ган жылдыздардын жарыгы менен жїрїп олтурушту.
Ошентип, кезек тєєлєргє жетип, тєєлєргє артынган жыл
кєчї кийинки балаты майрамын Африкада єткєрїштї.
Кара континенттин балдарынын каалоо-тилегин орундат-
ты. Куму эшилген чєлїнїн суусун кандырды.

 Кєч кайрадан жолго чыкты. Эми Африкадан Амери-
кага, Америкадан Австралияга, аяктан Евразия матери-
гине тизгин бурду. Аяз кишилерди бардык жерде салта-
наттуу тосуп алып жатышты. Балдар менен жолугуу ада-
ты кєбїн сїйїнттї, бара-бара салттуу аземге айланды.
Балатыны оюнчуктар менен кооздоо салты кирди. Жыл
єткєн сайын кїчї артты, ийгиликтен ийгилик жаратты.

 Ошондой жылдардын бир кїндєрїндє Индия, Кы-
тай мамлекеттерин басып єтїп, адаттагыдай булут ара-
лап, сызып келаткан аксакалдар кербени кєк челип,
шаўкайып турган кыркаар тоолорго келип такалды. Аяз
кишилер жылгасында аюу, илбирс, кийик, аркар-кул-
жасы жайнаган тоолуу єрєєндїн аягына да, биягына да
їўїлїштї. Кай жагынан, кай тарабынан карабасын кєк
тиреген аска-зоолуу чєлкєм кєргєндїн кєз жоосун ал-
гандай керемет кєрїндї. Учтуу чокуларын ак кар, кєк
муз каптаган, кєкїрєк-кєєдєнїндє кєк майсаў тулаў,
жыпар жыттуу гїлдєр жайнаган, аптабы бышырган эгин
талаасына кєктєн туруп кєз чаптырган Улукман Аяз-
дын ууртуна кїлкї конду. Ичинен издегенин тапкандай



33

жаш балача кудуўдап, итабар чубалган жыл кєчїн “Ток-
тогула!” дегендей ишаарат кылды.

- Шамал баатырды чакыргыла.! Кайсы жерге келип
калдык, билип келсин,- деп чабаганын чаптырды.

 Аяз карыя буйругун берип коюп, ыраакка серепчи-
лей сырдуу тигилди. Шамал баатырдын кулагы бар-
дык жерде эмеспи. Кїттїрбєй бат эле жетип келди.

- Улукман карыя, буер байыртан байырлап келген
кыргыздардын турагы. Кыргыздардын улуу ханы Айкєл
Манас єзї атаган Кара- Кулжа єрєєнї. Кыргыз Алатоо-
сунун башаты ушул жерден созулуп кетет. Батыштан
тоолуу айыл Сары-Камыш кєрїндї.Тээ тиякты караса-
ўыз! Чокусу булут аралаган бийиктикте аў уулап жїргєн
кыз менен баланын кийгендери да биздикиндей кызыл
чапан, кызыл чыптама экен. Ал эми тїздєгї эркектер-
дин башында бийик чокуларды элестеткен ак калпак,
байбичелеринде ак элечек, кыздарында ай тегерек їкїлїї
шєкїлє, балдарында тегерек такыя. Кыргыздар єздєрїн
кїндїн балдарыбыз деп аташкан эл.

-Карасаўар, карасаўар! Тээтиги тоо борундагы уюл-
дун карындай аппак кылкылдаган кыргыз їйлєрдї! Аркы
тїзєўдє жоон топ эркек ордо атып жатышат. Балдары
жоолук таштамай ойноп, аялдары чимирилтип ийик
ийрип, шырдак шырып атышат, -деп Чилде балбан
сїйїнїчїн жашыра албай, шашкалактай кол жаўсады.

-Алардын ордо атканы да кызык. Алгач тапандап
тегерек чийин чийип алышат. Так ортосун бырбыр атап,
хан тигишип, айланасына тїркїн боектогу чїкєлєрдї
тизип алып домпой менен чоў чийинден чыгара аткан
єнєрлєрї єзгєчє кєрїнїш,- деген Шамал баатырдын
баяны дагы бир жолу Улукман Аяздын кїдїктєнгєн оюн
ырастагандай болду. «Ойлогон элге, кєксєгєн жерге
келип калдымбы» деген кїсєєсї кєєдєн жарды.

-Кыргыздар жаралгандан жердин тоголок экендигин
билишкен эл. Аны ырастаган мисалдын бир тобун Ша-
мал баатыр менен Чилде балбан сонун баяндашты. Ка-
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рап кєрсєўєр алардын шырдагынан, кештелеринен,
оймолорунан жер элесин, жер огун, жер ортосун табуу-
га болот. Кыргыз їйдїн тїндїгїндє эле канча сыр жа-
тат. Кыргыз їйдї- кыргыз їй кылып кармап турган бор-
бору – тїндїгї. Ошондуктанбы тїндїк алдындагы от
жагылчу коломтосунун вазийпасы андан бешбетер сыр-
дуу. Демек, жер ортосу кыргыз єлкєсї! Биз кєптєн бери
издеген жерибизди таптык, туугандар! Жыл кєчїнїн
тизгинин тарткыла! Жїктї тїшїрїп, жерге казык как-
кыла! - деди Улукман Аяз карыя єктєм унчугуп. - Биз
эми кїн балдары менен мекендеш жашоого кам урушу-
буз керек. Алар єз жери менен кандай сыймыктаныш-
са, биз да ошондой сыймыкты туу тутууга милдеттїїбїз!

 Аўгыча туш-туштан Улукман карыянын чечимин
колдогон шаўдуу їндєр чокуларда жаўырды.

-Бах! Кєз тайгылткан керемет кєркїн карагылачы,
чиркин!

-Кєк тиреген - Алатоосун, жер бермети - Ысык-Кєлїн!
-Жер шары сопсонун, бирок баардыгынан ушуер со-

нун єўдєнєт, чиркин! Тимеле, суктангандан сулуулу-
гун сугунуп ийчїїдєй кооздугун, чиркин!

Боордошторунун ушундай суктануусунан, колдоосу-
нан кийин Улукман Аяз жєн тура албады. Дароо бїтїм
чыгарды.

-Урматтуу калкым, кудаанын кєўїлї тїшкєн жер -
кыргыз єлкєсї, кыргыз мекени болсо, бїгїнтєп баштап
кыргыз мекени, кыргыз єлкєсї - биздин єлкє, биздин
мекен! Биз ал мекенибизди суук колдон сактап, эли
жерин даўктоого тийишпиз. Ушул мекенде туруп, дїйнє
балдарын балаты майрамдары менен куттуктоого жол
тартабыз! Анткени буер - жер ортосу, жер чокусу! Ушу-
ерден ааламдын кайсы кыйыры болбосун бир мезгил-
де, бир убакта жетип барууга мїмкїнчїлїгїбїз бар! Жаўы
конушуўар кут болсун, урматтуу калкым!

 -Болсун, болсун! Конушубуз майлуу-сїттїї болсун! –
дешти аяз кишилер бири-бирин кызуу куттуктап. Аў-
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гыча Шамал баатыр аў уулап жїргєн кыз-баланы ээрчи-
тип жетип келди. Кїн балдары колдорун бооруна алып,
салам айтышты. “Бу бизден шыралга” деп эки улар, эки
кыргоолду аксакалдардын алдына ташташты.

-Бали! Шыралгаўарга ырахмат, балдарым! Ырахмат,
кана, сїйлєй отургула. Атыўар ким, кайсы элденсиўер?

Аяз карыя балдарга дитин буруп, кеп учугун чубап
койду.

-Менин атым Барсбек. А бу кызды биз Аяз кыз деп
коебуз. Себеби эч бир суукту тоотуп койбойт. Єз аты
Алтынчач. Єзїбїз тоолору асман мелжиген, кокту-ко-
лоту, капчыгай тєрї айбанат-илбээсиндерге, арча, ка-
рагай, кайыўга толгон, суусу мол, кєлїндє каз єрдєгї,
аккуусу чардаган, бир учурда жылдын тєрт мезгилин
кєргєн кыргыз улутунанбыз. Сиздер биздин жерге ток-
топ туура кылдыўыздар. Анткени жер їстїндє бейиш
болсо, кыргыз жери - ошо бейиштен нак єзї. Куш ке-
липсиздер, бейиш тєрїнє, урматтуу аксакалдар !

Балдар кайрадан таазим этишти. Жылуу кеп жїрєк
туйлатты. Айрыкча Аяз кыз-Алтынчачтын элеси акса-
кал кишилердин сезимин бир башкача бийледи. Ант-
кени кыргыз кызынын жолугуусунан улам балаты май-
рамында кєкїрєк толтоолорунда жетишпеген бир бош-
тугу, бир єксїгї табылгандай сїйїнїштї.

- Баракелде балдарым, баарыбызга теў болсун! Би-
рок кыйналып тапкан олжоўорду шыралгага таратып
ийгениўер кандай?

 -Ал биздин байыртадан кыла келген салтыбыз,- деди
Алтынчач колун бооруна алып. - Кудаа бергенге берет.
Андыктан ак эмгегибиз менен тапкан олжобузду ак
дилибизден тартууладык. Алып коеўуздар.

 -Ак сєз, ак сєз. Эмне унааўар жок беле? Чарчаган
тїрїўєр бар.

 - Бар болчу,- Барсбек ойлуу телмирди. – Єткєн айда
ою жаман жанкечтилер жайыттан сїрїп кетишиптир.



36

 - Эчтеке эмес, жоголгон нерсенин орду толот, балам.
 -Айтканыўыз келсин, Аяз ата! Бизде “Ат - адамдын

канаты” деген сєз бар. Ошондонбу, кїлїктєрїбїздєн
айрылып, канатыбыз кайрылгандай болуп турат.

 -Кайрылган канаттын жараты бїтєт. Силерде “Уул-ур-
мат, кыз- кымбат” деген да сонун макал бар эмеспи. Анын
сыўарындай Алтынчач аттуу Аяз кыз, эми биздин ырыска
шерик бол, кызым. Анткени, аялзат жандын жартысы.
Ал їчїн жаныбыздан жан, каныбыздан кан бєлїшсєк аз
болоор. Акыйкатта, сага окшогон кыз биздин жамаатка
жетишпей жаткан. Эми биз аруу жан дїйнєўє, єў турпа-
тыўа, кийген кийимиўе окшогон кызды ар жылы майрам-
далчу балаты майрамына жандооч кылып алабыз. Ошондо
сен биз аткарган ак кызматтын кїбєсї, дїйнє балдарынын
дилин агарткан, рухун тазарткан, жан дїйнєсїн байыткан
тумары, Аяз кызы болосуў. Аяз ата, Аяз кыз деген ат ку-
лакка кандай жагымдуу угулат...

 -Оо, Аяз ата, чоў ишеним арттыўыз. Миў мертебе
ырахмат. Кыргыз кызынын єўїндєй Аяз кыз дїйнє
кыдырып жїргєндєн єткєн бактылуулук жок. Бизди
аябай кубантып койдуўуз.

 - Ырыска шерик бол деген сєзїмдїн мааниси ушун-
да, кызым. Кудайым бизге жолуктурган сага да ыраа-
зыбыз, Алтынчач – Аяз кыз, кызым! Силерди дайыма
ийгилик коштоп жїрсїн! Меймандостугуўарга дагы бир
жолу чоў ырахмат! Ар дайым бар болгула!

-Айтканыўар келсин, Аяз ата! Эми ылаажы болсо биз
кайталы,- деди Алтынчач нур чачып.

 О, албетте, албетте! Ак жолуўар ачылсын! Кєрїшкєн-
чє бакубат болгула!- деп Аяз карыя узатып кала берди.

 Барсбек менен Алтынчач-Аяз кыз аз бастыбы, кєп
бастыбы бир оокумда кылчайып артын карашса, эме-
леки ашуу толо кїжїлдєгєн кербендин изи да калбай
кєздєн кайым болуптур. Їйгє жакындаганда кєк жай-
ыкта жылкыларга кошулуп оюн салып жїргєн Барс-
бектин сур кїлїгї менен Алтынчачтын боз жоргосу ки-
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чинекей ээлерин кубанта тосуп алды. Ошондо аларга
ашууда Кызыр - Аяз ата жолукканы айкын болду.

 Арийне, ошол кїндєн Кызыр - Аяз ата ыйыктын ыйы-
гы, бийиктин бийиги саналган кыргыз Алатоосун тїбєлїк
мекендеп, алатоолук болуп калгандыгын анда алар кай-
дан туюшсун да, кайдан билишсин. Кийин билишти.
Анткени чексиз ааламдын тєрт тарабынан кєрїнгєн
Алатоонун бийиктиги аркылуу дїйнє балдарына кєз са-
лып турган Улукман Аяз атанын ыйык деми, кудурет-
кїчї, улуу касиети Барсбек менен Алтынчач єўдїї келе-
чек ээлерин ар дайым эстеп, ар качан колдоп жїрдї.

 Аяз ата ааламды Аяз кыз менен кыдыруу салты да
алгачкы жолу кыргыз Алатоосунан из алганынын єзї
эле кандай керемет, їлкєн сыймык. Бу жаўылыктын
кудурет кїчї дїйнє балдарынын жїрєгїнїн тїпкїрїнєн
орун алып, кыргыз єўїндєй кулпунган Аяз кыздын
мээрим тєгїп турушу элинин жанда жок меймандосту-
гунан, табиятынын кєз тайгылткан кооздугунан. Ал
демилге кыргыз жергесинен кандай из алса, ушу азыр-
кы кїнгє чейин туура салтынан жазбай келаткандыгын
элинин, жеринин улуулугу менен гана салыштырууга
болот. Анан калса дїйнє аалымдары Аяз кишилердин
бїтїмїнє ынанып Санта Клаустун –Аяз кишилердин
мекени катары Кыргызстанды кабыл алып, кыргыз
єлкєсїн атаганы эл аралык чоў аброй эмеспи.

 Ошондуктан “Аяз ата - Санта Клаус кай жерде, кай-
сы єлкєдє жашайт?! “ деген дїйнє балдарынын суроо-
суна кыргызстандык кыз-балдар кєз ирмемге буйдал-
бастан дароо “Кыргыз Алатоосунда жашайт. Санта Кла-
устун мекени, єлкєсї - Кыргызстан” деп бир ооздон
ааламга жар салышкандыктары да ошондон.

 Чынында ошондой эмеспи. Ишенбесеўер бир кай-
рылып єткїлє! Биз силерге Санта Клаустун жашаган
кыргыз Алатоосун кєрсєтєбїз. Анткени, Аяз ата - Сан-
та Клаус ар дайым биз менен!

12-декабрь, 2007-жыл.
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ЧЫЙЫРЧЫК

Май айынын соўку кїндєрї. Айлана кызыл-ала гїлгє
оронуп, кооз кєрїнєт. Анан калса жер барган сайын кул-
пунуп, теребел текши кєркїнє чыккан. Талаадагы жа-
шыл майсан сыдырым желге толкуп жайкалса, береги,
ала чокулуу тоолорго ыкташкан адырлардан бетеге, шы-
бактын жыты келет. Тээ ылдый, ээ-жаа бербей бейжайла-
нып агып жаткан Тар дайрасынын боюндагы чакан айыл
дїпїйїп бактуу да, кєзгє сїйкїм. Ушундай сонун табигат-
тын кооздугуна кєз артып отуруп, карегим тээ турган жоон
тїп мырза теректерге кадалды. Бу чынар теректер биздин
тамдын їстїндє болоор эле. Жалбырактары кїн нуруна
киринишкендей жанга жагымдуу шуудураса, тимеле
жїрєгїў ырдап жиберчїїдєй дакылдайт.

 Ооба, бу зор теректерге нечен жылдар бою кара чый-
ырчыктар мекендешип, кєптєгєн темир канат балапан-
дарды кєккє учурушту го! Биз дайыма таў алды менен
чыйырчыктын муукам їнїнє куштарлана кулак
тїрчїїбїз. Алар адамга бїтпєс касиети менен бизди сый-
кырлап узакка сайрашчу да, бир оокумда шар канат
кагып учуп кетээр эле.Ушундай сонун кїндєрдє жоон
топ дїйїм бактан тїнєк тапкан канаттуулар тарапка
башкасы мындай турсун, кабак бїркєп карачу эмеспиз.
Мал -жандан аярлап, бат-бат кєзємєлдєп турчуубуз.
Кыш чыгаары менен чыйырчыктын жыгач їйїн оўдоп
- тїздєє адатка айланган.

 Тигине, алар їлп эткен желге ары-бери чайпалган
балапандарга їйрїлїп тїшїп, энелик мээримин
тєгїшїїдє. Алардын муукам їнїнє жїрєгїм дегдеп, кен-
же иним Маратты ойнотуп сыртка чыктым. Иним ада-
тынча тентектене баштады. Жаны тынбай безеленген
Маратты араў тыйып, андан обочороок барып отурдум.
Канча убакыт єткєнїн билбейм, бир маалда аянычтуу
чырылдаган чымчыктын їнїн угуп, илбериўки жетип
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бардым. Чынар тїптїн алдында оозунан кєбїк аралаш
кан кетип, бырпырап чыйырчык жатат. Эўкейип ала
койдум. Денеси дирилдеп, жарык дїйнєнї кєз ирмеген-
челик кєрєйїн дегендей кєзїн тез-тез ачып-жуумп, бу-
тун керилте алдыга жїткїндї да, оозун чоў ачты. Жїрєгї
дирт-дирт согуп, тулку бою титирегенде муунум бошоп
кетти. Бир убакта жан берген окшойт, башы шылк эте
тїштї. Мен акырын бурулуп, ары жактан купкуу боло
тїшкєн Маратты карадым.

 - Аке, аке! Мен мындай кылайын деген эмесмин.
Чын айтам, чын айтам! - Ал мукактана колумдагы ка-
наттууга боору ооругандай телмирди.

 - Эх, акылсыз! Бу тентектигиў ... сени... элеби?!
 Мен ага тап бере бут шилтедим. Ачуум менен ко-

лундагы тарбайган созмону жулуп алдым. Анын жа-
шылданган кєздєрї мени жалтангандай карады.

 Аўгыча ашкана їй «кыйч» ачылып, апам табак
кєтєрїп тышка чыкты. «Баягы тентек дагы бирдеме
кылган го?» - деп Мараттын сырын беш салаасындай
билген апам жаныбызга келди. Мен колуму артыма
жашырып, кетенчиктедим. Колум ысып, мык кирген-
дей зырпылдады. Апам жаман шойкомду жїрєгї сез-
гендей акырын:

 - Эмне болду? - деп кеп узатты.
 Єзїмдї апамдын кєз карашынан ала качып, чыйыр-

чыкты кєрсєтїїгє аргасыз кєндїм. Чочуп кеткен апа-
мын колунан табагы тїшїп, суу жайнады.

 - Алда кудай ургурлар ай! Убал болбойбу, убал... -
Апам їн-сєзї жок, эриндери табышсыз кыбырап, тереў
улутунду. Жоолугунун астынан топ чачы бириндеп, жїзї
жаш баланын таарынганындай сыяктанды. Салаалары-
нан кареги жылтырап, ийиниме колун койду. Мени
кучагына кысып, эреркий кєзїн жумганда эки жаш
тамчы сыгылып чыгып, жаагынан ылдый куюлду. Мен
аны карап туруп, зээним кейиди. Ушу азыр кичинекей
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макулук апам їчїн эў эле ыйык, эў эле касиеттїї эке-
нин дилимде сезип турдум.

- Апа, сиз ыйлап жатасызбы? Чын эле ыйлап жата-
сыз го?...

 Мен кєз жашын сїртїїгє умтулдум эле, бирок, ал
колумду акырын тїртїп койду.

 - Ээ балам, сен эчтемеге тїшїнбєйсїў да. Байкуштун
сары ооз балапандары не болот? Алардын шору кайна-
ды го! Энеге бала кандай керек болсо, балага эне ошон-
дой керек.

 Мен унчуга албадым. Апам кєз жашын жоолугунун
учу менен аарчыды. Ушу тапта короодон чыккан шы-
бытка кулак тєшєдїм. Апам менен Марат да алда нер-
сени туюшкандай баштарын кєтєрїштї. Бир жагынан
желге ыргалып чыйпылдашкан балапандар зээниўди
кейитсе, бир жагынан Ооган согушунан зарыга кїткєн
агам жыгач бутун жерге тык-тык уруп жаныбызга кел-
генде денем дуулдай тїштї. Апам демин ичине тартып,
иштин жайын тїшїндїргєнчє, мен чыйырчыкты
кєрсєттїм. Агамдын бетин кан тээп, кызуулана сїйлєдї.

 - Жок! Жоо-о-ок! Мындай болушу мїмкїн эмес. Алар-
дын деле жашайын деген їмїтї, кєрєйїн деген кїнї бар
макулук эмеспи?!

 Башка сєз чыкпады. Муундары титиреп кетти. Ба-
шын мыкчыды. Мага апам менен агамдын акыбалы оор
тийди. Колумдагы чыйырчыктын таштай каткан бут-
тары, боппоз тумшугу кєзїмє кєрїнїп туруп алды.
Мына, ал азыр эле эбелеўдеп кєккє кєтєрїлчїїдєй, учуп
кетчїїдєй! Бирок, ага менин чоў алаканым тор болуп,
чыга албоочуудай сезилет. Анын жансыз денеси бїткєн
боюмду чымыратып, кєкїрєгїмдї мыжыгып жатты.У-
шуларды ойлоп, дарак башындагы чыйпылдашкан ба-
лапандарга жалынгым, кечирим сурагым келди.

- Муўданбагыла, асыл балапандарым! Биз ар дайым си-
лер мененбиз! Силер кєктє сызчу кїндєр, айлар да келээр!
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 Ошо кїндєн иним экєєбїз темир канат балапандарга
канча ирет суу берип, тумшуктарына жем тосподук
дейсиў. Эртели-кеч алардын жанынан кетпей, жакшы
тилек менен ушулар да уча турган, сайрай турган кїндєр
келээр бекен деп чыдамсыздана кїтїп келдик. ... Ошо
биз кїткєн кїн да ойдогудай жетип келди. Апам бизди
сїйїндїрїп:

- Бїгїн биз єзїбїз асыраган балапандарыбызды учу-
рабыз! –деди.

Марат экєєбїз аябай кубандык. Аракетибиз текке
кетпегенине шїгїр. Бу миссияны аткарууда айрыкча
иним Мараттын аракети зор болду.Экинчи канаттууга
таш атпоого убада берди.

- Эми бийиктеп учуп, эркиўерче сайрандагыла! Си-
лер биздин ажырагыс досубузсуўар, жолуўар ачык, ар
дайым шыдыр болсун! Учкула! Учкула! Уча бергиле! -
деп ар бирин єз колубуз менен учурдук.

Апам бизди бооруна кысып, їйдї айлана учкан ка-
наттууларды кєпкє чейин тигилип карап турду. Биз да
алардын ойкуп-кайкып учканына маашырландык.

АЙДАРДЫН БЄЖЄГЇ

Аскасын ак мєўгї каптаган учтуу тоолор кєзгє ажай-
ып кєрїнєт. Тоо боорунан сызылып чыккан тунук бу-
лак, аска-жылгаларда оргуштап, таштан-ташка урунат.
Жайлоо кєркї кандай сонун! Шиберлїї кєкмєк бете-
гелїї беттери, шыбактары жыт аўкытат. Гїлдєрї
кєйкєлїп, алыстан буруксуйт. Анан калса, тээ агарып
кєрїнгєн Абдилаз чоў атанын ак чатыры, кєк шиберде
жайылган койлор Миўжылкы жайлоосунун кєркїнє
кєрк кошуп, сулуу кєрїнєт. А тиги чоў атанын жанын-
дагы кой кайырган анын небереси Айдар.

Абдилаз чоў ата єткєн жумада кой жайып жїрїп,
коёндун кичинекей бєжєгїн кармап алган. Єзїнєн да
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кулагы чоў, шалпаў кулак, кєгїш тартып, оозунан эне
сїтї кете элек кичинекей бєжєктїн кєрїнїшї ушунча-
лык татына. Кичинекей бєжєк кичинекей Айдар їчїн
кїтїлбєгєн кубаныч болуп, баа жеткис белектей кабыл
алды. Кїндєн кїнгє тїйшїгї артып, эртели-кеч бєжєгї
менен алектенди. Дайыма колунан тїшпєй бапестеди.

 Ананчы, окуу жылы башталып, Айдар биринчи жолу
мектепке барса. Барганда да ким менен дейсиўер! Ал-
бетте, єзїнїн кєзгє сїйкїм бєжєгї менен. Топураган бал-
дар оозун ачып, таўданышса. Мектептин жандуу бурчу
дагы бир жаныбарга кєбєйсє жыргал эмей. Айдар ошон-
до чоў кишилерче салабат кїтїп: «Акырын, акырын,
чочутасыўар!»- деп турса. Атаганат, кана ошол кїн!

Чын эле, кичинекей бєжєктїн акылдуулугун кара,
бат эле тигилерге байыр алып кетти. Айдардын жаны-
нан карыш жылса не? Экєє абдан ынтымактуу. Арадан
бир жума єтпєй атайын эки кыр ашып, кєрєбїз деп
келген коўшу айылдын єзї кырдуу балдары: «Ой-бой,
бу Айдардын коёнеги укмуш го! Кулагын, кулагын
шалпаўдап. Акылдуулугун кєргїлєчї, жанынан карыш
жылбайт экен»,- деп суктанышса Айдар єзїнчє эле кор-
стон. Ошо кїндєн кичинекей бєжєк чоўоюп, «Айдар-
дын бєжєгї» аталып калды.

Кїндєрдїн биринде Абдилаз чоў ата: «Жем-тузга ба-
рам» деп жакага аттанып кетти. Таўга маал Суксур эне
койлорду жайытка айдаган. Айдар эрте менен кїн кы-
лайып кєрїнгєндє, али уйкуда болчу. Аўгыча:

 - «Так-тук», «топ-топ» этип, топулдаган добуш кула-
гына шак дей тїштї. Кєзї умачтай ачылып, ыргып тур-
ду. Барса єзїнїн эле бєжєгї чатырдын алдындагы теп-
шини чапкылап, ары-бери чуркап жїрїптїр. Бєжєгїн
эркелетимиш болуп, эчтемеден кабары жок Айдар кай-
ра барып жатып алды. Таўкы уйкунун кучагына
бєлєнгїчє, кєп єтпєй тыштан чыккан «кїр-тїрс» добуш
турууга аргасыз кылды. Кєзїн ушалап, башын кєтєрдї.
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Чатыр солкулдап, жїрєгїн тїшїрдї. Туура тартылган
жиптер дирилдеп, їй эмеректери чачылды. Муундары
калтырап, эмне экенин тїшїнбєдї. Алыстан гана:

 - Ай-даа-ар!... деген чоў энесинин кыйкырыгы тоо
жаўыртты. Кайраттанып чатырдын оозуна келип, сырт-
ка баш бакты. Алдынан эки нерсе куушуп єткєнїн кєрїп,
чочуп кетти. Бири єзїнїн коёнеги, экинчиси оозу барып
айталбайт. Артындагы кїрсїйгєн жолбун ит. Ал бєжєгїн
жегени кууп жїрєт. Жїрєгї «шуу» дей тїшкєн Айдар
итти айдактап, колуна таяк ала жїгїрдї. Ит шамдагай
секирип, топ карагандын арасына кирип кеткенсиди.
Коёнек коркконунан тїз эле коктуну кєздєй качты. Бала
аны кууп, жетпей калды. Булт ойт берген бєжєк акыры
барып кєрїнбєй калды. Аны издеп тїшкє чейин убара-
ланды. Кокту єрдєп чакырды, кыйкырды. Ызасына бу-
улугуп жаш тєктї, бирок, майнап чыкпады. «Єзї келип
калабы?» деп кара кїїгїмгє дейре кїттї. Келбеди. Сана-
асы санга бєлїнїп, бушайман жеди. Уятынан намыстан-
ды. «Балким, коркоктук кылдымбы, же саар ойготкон-
до тїшїнбєй калдымбы? Болбосо ажыратып калмак-
мын»,- деп азаптанып, єзїнє єзї нааразы болду.

«Ошол кїнї Айдар тїшїндє да бєжєгїн чакырып
чыкты» дешет чоў атасы менен чоў энеси.

 Ортодон їч кїн єтїп, кичинекей Айдар чоў атасы
менен кошо жайытка кой айдап чыкты. Салкын жел
беттен аймайт. Аттар бышкырып, козулар маарап, ай-
лана шаўдуу. Жамбаштап жаткан Абдилаз чоў ата алыс-
ка дїрбї салганы жаратылыштын ансайын кооздугун
арттырып, айланага жарашып тургансыйт. Бєжєгїм
кєрїнїп калабы деп кєзї чачырап турган Айдар:

 Чоў ата, дїрбїўїздї берип туруўузчу. Мен да карай-
ын,- деди. Чоў ата дїрбїсїн мойнунан алып, небересине
сунду.

 - Ме, айланайын, ал!
 А дагы бушайман. Кантсин байкуш, небереси кыйна-

лып кетпедиби, бєжєктїн сарсанаасын тартып. Дїрбїнї
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алган Айдар теребелге кєз чаптырды. Тигине, бийик
єскєн кымыздыктын тїбїнєн бирдеме ойт берип, секи-
рип кеткенсиди. Дїрбїнї коомай чеўгелдеп, кадала ти-
гилген бала даана, тап-так кєрїш їчїн атын єєдє карай
бастырды. Мына ал, алаканга салгандай жапжакын жер-
ден кєрїндї. Бала анча алыс эмес жерде єзїнїн бєжєгї
оттоп жїргєнїн кєрдї. Айдардын сїйїнгєнїн айтпа!

- Чоў ата, таптым, таптым! - деп кыйкырып ийди
кубанганынан.

 - Менин кичинекей бєжєгїм, татынакайым! - деген
бойдон кырды кєздєй чаап жєнєдї.

КУЛАК

Бегемот менен качыр кошуна турат. Бир мектепте
окуп, бир партада отурат. Ошондуктанбы, бегемот дай-
ыма качырдын кере карыш кулагына суктана карайт.
Себеби, кичине кулагын єзї танат. Кулагынын качыр-
дыкындай жазы жалбырактуу болушун самайт. Муну
алдыўкы партада отурган чычкан билчї. Бегемоттун
кулакты ойлонуп отурганын кєрїп ичи тарып кетчї.

- Беке, качырдын бир кулач кулагын ойлоп мээўди
оорутпачы! А кєрєкчє куйругумду берейин. Карачы,
кандай сонун! Тимеле уйчунун шапалагындай чып-чып
этет! Кандай гана оюн-зоокто бийлебе, моокумуў канат!

- Куйруктун кереги жок,- ашынасы кїўк этти.
- Анда ичигимди берейин,- чыйылдап жалына кетти

чычкан.
- Кереги жок!
- Деги сага не керек?
- Качырдын кулагы… сыяктуу батперек.
- Болот! - Тажагандай кесе айтты, кичинекей талант.

– Бирок, сен мен айтканды аткар! Директор сабак сура-
ганда анткорлонуп кой! Кулагыўды чоет. Унчукпа. Жана
чоёт. Телмирип тура бер, ойлонуп ой…

- Себебин айтчы, бай болгур!
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- Себеби, кулакты чойгон сайын чоўоет. Тимеле ты-
зылдата чоет. Директор чойгон кулактын чоўойбой кой-
гонун ємїрїмдє кєрє элекмин. Тїшїндїўбї?! - деп чыч-
кан жооп табат, калганын айтпай коет.

- Тїшїндїм, - кубанычтан бегемоттун кєздєрї бал-
бал жанат, ачып-жумса кубанычтын ачуу жашы ыл-
дый тамат.

Їлгїлїї окуучу катары эртеси чычкандын айтканын
аткарды. Апталап сабакка жооп бербей кїндєлїгїн «эки-
лерге» матады. Мектептен їйгє шашат. Кызыга кула-
гын кїзгїдєн карайт. Акылы айраў: «Качан чоўоет,
кызарган шишиги качан тарайт?» Кїндєр єтїп, тара-
шы тарады, бирок бїрїшїп, мурдагысынан да кичине
кєрїндї батперек парасы…

Тызылдап ооруган кулагынын азабын кєп эле жеди.
Жаны кашайып, чычканга наалат деди. Суктанып жет-
пей жїргєн кулактан єзїнїкїн артык сезди. Мектепке
жєнєдї, ашып єрдї. Кулагын чойгону аз келгенсип,
мектептин директору маймыл тєрє качырга минип ал-
ганын єз кєзї менен кєрдї. Айраў калды, кашып баш-
ты. Ойлонуп тез, бачым басты. «Мени да токуп минип
жїрбєсїн. Мен андай кордукка чыдабайм. А кєрєкчє
качып жоголоюн»,-деп кайран бегемот дайрага боюн
салды. Ошентип, жазы жалбырактуу, батперек сы-
яктуу… кулактуу болууну эўсеген байкуш экинчи мек-
тепке барбай калды.

2004-жылдын 13-декабры.

КИМ ЗУЛУМ?

Короодон їн каткан кандек тоодон тїшїп келаткан
карышкырга текебер унчукту. Арсылдап їрдї. Каша-
баўды сестентип табасы канды, айланып їйдї.

- Карышкыр, сени жанда жок зулум дешет. Ушу
чынбы? Далай тєрт тїлїк малды ылгабай кырган зу-
лумдугуўдан Кашабаў атка конгонуў да ырас. Дагы ошо
зулумдугуўду кєрсєткєнї жїрєсїўбї? Бирди кєрє эле-
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гиўде келген жагыўа кайт. Мен турганда тїктїїдєн тїк
алдырбайм! Ав! Ав! Ав! Кет! Кет! Кет!

Чапкан сайын кєз чыкпайт тура. Кашабаў кынжый-
ып, тумшугу каўдабай артка кайтты. Ичине таруу ай-
ланбай єчєшїп калды, баары бир кєрсєтєм деп топо-
лоў-чаўды. Оўтоюн келтирип, кимдин зулум экенди-
гин далилдемекчи болду.

Ишке ашырып ойлогон ойду, кандек бир кїнї тереў
уйкуга кеткенде тїн каракчысы желе жортуп короого
жетти. Мотурайган кой-козуга бїлїк салды. Тїн бей-
пилдигин бузуп, короонун чаў-тополоўун чыгарды. Кез
келгенин жара тартып кете берди, чаўдатып жерди.
Аўгыча кєзї кызарган тїрї суук бєрї кандекти кєздєй
жылып бараткан ак кочкорду кєрдї. Дене бою дїрт этип,
жолун торобосо болбостугун сезди. Аттап-буттап замат-
та чыккынчыга жетти. Алкымдан алса, ордунан коз-
голгондой болду єпкє- жїрєк, боор эти.

- Кана, ким зулум?! Кандек мени зулум дейт. Сен не
дээр экенсиў?! Айтчы, мотурайган момунум! Азыр адилет
сєзїўдї айтпасаў корооўдо тынч жатпассыў, миў момун
баштаган ак кочкор баатыр!- деп азуусун шакылдатты.

- Ыракым кылыўыз, кашабаў тєрє! Сизге тїшїнбєгєн
кандек, анан, анын сєзїнє ишенген биз зулумбуз! Сиз
биздин зулумдугубузду басып туруу їчїн жаралган
кєкжалсыз!- деди кудайы момун.

Ошондо бєрї башаламан башталган кыргынын ток-
тотуп:

- Мына, мына! Айтканым, билгеним туура чыкты!
Ким зулум экендиги айгине болду! - деп улуп жиберди.

Уўулдаган їндєн чочуп ойгонгон кандек атып турду.
Кашабаўды такымдан алчуудай авалап їрдї. Карыш-
кыр менен кошо качып бараткан кызыл тїлкї табакта-
шынын колтугуна суу бїрктї.

-Каке, ыя, какежан! Неге качып баратабыз? Кандек
сенден да зулумбу?! Сен андан коркосуўбу? Кел, кайра
кайрылып, акесин тааныталы!- деди куу тїлкї.
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-Оўбогон гана куу тїлкї! Ит тукуму менен кайраш-
тыра албай жїргєн немесиў го! Андай дебе! Кандек зу-
лум эмес, анын їнї зулум. Эгер анын зулум їнїн уккан
малчылар куугун салчу болсо, шорубуз шорподой кай-
найт! Ким кимдигин ошондо кєрєсїў, ошолор тандайт!
Ошондуктан талпагыў ташка жайылганча кєздєн кай-
ым бололу, антпесек, тумшугуў каўдайт! - деп алды-
артын карабай безип жєнєйт.

2004-жылдын 29-ноябры.

КОЁН МЕНЕН КИРПИ

Коен менен кирпи кашкулактын їйїнє конокко ба-
рууну чечти.

- Кирпи, а кирпи! Кашкулактын їйїнє ушу кебете-
биз менен барсак уят го! Андыктан баратып чоў аскада-
гы сулуулук салонуна кайрыла кетели, ээ?--деген коен-
дун сунушуна ашынасы сїйїнїп кетти.

 Анткени, кирпи єзї деле кєптєн бери сулуулангысы
келип жїргєн. Эми шерик табылганына кудуўдап ку-
банды. Ээрчишкен экєє чоў аскадагы салонго баш ба-
гышты. Коен чачын кырктырып, бакырайган кєздєрїн
боетуп, тырмагын тегиздетти. Кезек кирпиге жетти.
Канчалык жасабасын, учтанган ийнелери сайып жи-
берчїдєй тїрдєнгєн ыраўы суук кєрїнгєн кебетесине
карап, коен кєўїл жубатты.

- Эчтеке эмес, досум! Аракет кылдык, колдон келге-
нин жасадык. Пешенеге жазган тагдырга таарынба!
Башыўы кєтєр, сага бербеген єўдї мага берген, кудай-
ым! Ии-и, мага деп жатпайымбы,- аркы-терки басты. -
Мен азыр баарынан сулуумун, кєбїнєн кїлїкмїн! Ме-
нин ааламда жок сулуулугум жаратылыштын ажайып
бїтїндїгїн, кєз талыткан кооздугун кармап турат. Кир-
питай, кєтєр башты! Жол биздики, кана, бастык!-- деп
кєєдєн кере жол баштады мактанчаак алаўкєз.
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Тез унаа жалдагысы келбей, коомдук унаага отуруш-
ту. Акыркы аялдамага келгенде коенек адатынча жылт
койду. Артынан кїшїлдєп, жер сїзгїлєп кирпи келди.

- Коенек досум, жол кирени тєлєбєй жылт койгон
куу жоругуў эмелеки айткан сєзїўє коошпой турат,-
деди маанайы пас.

- Тїї-її, иттики! Эсиме жара чыккыр, тєлєйїн деп
аткам. Унутуп калганымы карачы! А мейли, бу анча
деле коркунучтуу эмес, эптеп жетип алдык. Эгер,- їнї
киргилдене жоошуй чыкты,- билет текшерїїчїгє кабыл-
сак кєргїлїктї кєрмєкбїз! Чї-їш, асти, ага кез кыла
кєрбєсїн!

Оозун жыйганча кєрдєн чыга калгансып билет тек-
шерїїчї пайда болбоспу. Кудай уруп, анысы Кашабаў-
дын нак єзї болуп чыкты. Тїзєп ийрейген бойду, шапе-
ле коенектин кулагынан чойду.

- Ким кимди кармап турат, алаўкєз, аны териштире-
биз, болбош їчїн куру сєз! Акеси, автобуска билетсиз
тїшпєй жїр, тартып каласыў айып нечен тїр! - деп ээр-
читип кетти.

Жарым жолдо калган кирпи ошондо:
- Эх! Алаўкєз досумдун сулуулугу дїйнєнї сактап

калуунун курмандыгы болду, ээ! - деп кейинип алды,
тытып бетти.

2004-жылдын 24-ноябры.

АЙ КАРМАГАН БАКА

Айбанаттардын падышасы таў атпай жарлык окуду.
«Асмандагы айды кармап келбесеўер баарыўардын ба-
шыўар кетет» деп коркутту. Падышанын айтканы эки
болчубу, тынч жаткан букаралар чогулушуп жєнєп
калышты. Ошо учурда айдын тулку боюна кєйнєгї бат-
пай толуп турган чагы экен.
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Айбанаттар айды бирде жоготуп, бирде таап жїрїп
отурушту. Жыл айланды. Ошол аралыкта ай кєп жолу
кєйнєгїн алмаштырды.

Бир кїнї арып-чарчап кайтып келишти.
- Улуу урматтуу арстан тєрє, сиз тапшырган жумушту

аткара албадык. Бирок жер тоголок экендигине кєзїбїз
жетти. Ага ынандык. Кай жерден чыксак, бїгїн ошо
жерде кїнєєгє батып турабыз. Дїйнєнї тїрє кыдырдык.
Асти, айга алып барчу жолду таппай, убайым кайттык.
Таксыр, кїнєєгє баткан башыбызды не кылам десеўиз
эрк єзїўїздє.

Арстан каарын тєгїп кирди. Болот тырмагы жер чап-
чып, кїркїрєгєн добушу їрєй учурду.

- Баарыў кетип калып жер айдалбай, эгин себилбей
калды. Тиш чукуурга илингидей эт табылбай ачкадан
єлїп кала жаздадым. Андыктан баарыў бїгїн жем бо-
лосуў! - дегенде токой гїїлдєп барып тынчый тїштї.

Токой букаралары каардуу падышанын єкїмїн кыўк
этпей угушту. Баштары салаўдап, кимибизден баштайт
болду экен деп демдерин ичтерине катышты. Арстан болот
тырмагын ташка бїлєп, азуусун айга жанды. Жанына
жакын турган буйволду эки чайнап, бир жутканы ком-
донуп калды. Ошо учурда бака арага тїшкєнї барды.

- Урматтуу таксыр, бир ачууўузду мага бериўиз.
Менин сизге айта турган сєзїм бар. Сиздин кєўїл ку-
шуўуз тїшкєн айды кармап келип їйгє отургузуп кой-
гом. Дїйнєдє теўдеши жок сулууну єз кєзїўїз менен
кєрїїнї эўсеп турсаўыз баштап барууга мен даяр!

Бака колун боорун ала таазим этти.
- Бака, сенин сєзїў эмес, єзїў эч нерсеге жарабаган

балчаксыў! Башыўа тїк чыкканы сасыган сазыўдан
карыш чыгып кєрбєгєн сен нени билесиў! Буларчылап
дїйнєнї тїрє кыдырып келгендей жобурайсыў да.

- Мм-да, кечиресиз, таксыр! Айтканыўызда калет жок.
Табиятыман саякаттоону жактыра бербешимди билесиз
да. Бирок теўдешсиз сулуунун їйїмдє отурганы чындык.
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- Чындык болсо макул, баралы, кєрєлї! Арийне,
їйїўєн ай чыкпаса єз убалыў єзїўє. Ошо замат башыў
кетет, тукумуў курут болот! Кана, башта, сасыган са-
зыўа, бака балчак!

Бака жол баштады. Артынан айбанаттар чубалышты.
Же арымы чоў болсочу. Араў дегенде кечинде короосу-
на кирип барышты. Каардуу падышага сєз кайырган
чїкєдєй немени аяп турушту. Бирок баары жабыла ка-
рашса чынеле кєлчїктє ай жатат, суйкайып. Тимеле
керемет! Кєргєн кєздєрїнє ишенип-ишенбей айдын ке-
ремет сулуулугуна суктана да, тамшана да карашты.
Дїйнєдє жок сулууну кантип сакадай бою сары алтын
бака їйїнє кийирип алганына таўданышты.

- Адатта бизде чырайды чылап ичпейт деп коюшат!
А бирок мен тетирисинче айдын чырайын сууга чылап
ичем, нуруна киринем! Ошон їчїн кєзїм кой кєз, їнїм
коўур! Жол жїрїп жумуруўуздар катып келди. Айдын
чырайы чыланган керемет суудан даам сызыўыздар!

Бака баатыр гана эмес, жанда жок меймандос да экен.
Айдын чырайы чыланган суусун аябады. Єзїнїн ши-
рин сєзї менен кєпчїлїктїн кєєнїн ансайын кызытып
койду. Чаўкаган єзєк суу жалгады. Ай менен ойношту.
Бака менен журтташ болгондоруна сыймыктана ураа-
лашты. Баканын кєўїлї деп арстан букараларынын
кїнєєлєрїн кечирди.

Ошо кїндєн арстан баш болуп кєлчїккє келгенде бака
менен баш ийишип учураша турган болду. Айдын нуру
тїшкєн шербет суудан чаўкоолору канганча шимирген
мекендештеринин башына опол-тоодой бакыт конду.
Айды туткундаган акылмандын зоболосу кїн єткєн сай-
ын кєтєрїлїп, анын аркасы менен оўолду залим заман,
кайыштырган жонду. Падыша єз жарлыгы менен
кєлмєнї тїбєлїккє бакага колдонууга берди.
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ЭЛЧИ ТОРПОК

Эки бала ортоўку кєчєдє келе жатты. Сары жїз арык
баланын аты Кочон, кара торусу Тобокел. Дайым эки
тарап болуп ойногон балдар бїгїн эмнегедир кучакта-
шып алышыптыр. Їндєрї бак-бак чыгат.

 -Дегеле биздин айылда атты кызык коюшат. Айрык-
ча атаандашып коюлган ат кулакка жагымдуу угулат
окшойт. Жогорку кєчєлїктєр балдарына Мария, Окса-
на, Танка деп орусча коюп алышыптыр.

 - А ылдыйкы кєчєлїктєр Космира, Сессия, Съезд-
бек коюшканы менен чатагыў жок. Дагы бизге сынта-
гып коёт,- деди сары бала.

 - Досум экєєбїз талашпайлычы. Кел, кол алышып
коёлу.

 - Кел, минтпесек жаакташып кетебиз.
 - Кечээ ак чєлмєк ойноп жатканда мени кошпой

койдуўар го.
 - Кийин кошподукпу. Кыжыктанбасаў.
 - Мейли мындан ары бєлїнбєй аралашып, чогуу ой-

нойбуз. Сїйлєштїкпї!
 - Сїйлєштїк. Жїр эми, топ тепкендерге баралык.
Экєєнїн алдын эки кєчєнїн берендери торой чуркап

келишти.
 - Эй, Тобокел, баспайсыўбы. Же тушап койдубу. Жїр,

кошул. Бир-бир болдук, - шенейген бирєє омуролоду.
 - Биз ойнобойбуз! - балдар жїз бурушту.
 - Хо, алакандаша коюшканын булардын. Силерсиз

эле кїн єткєрєбїз. Жїргїлє кеттик! - дешти беттери
алоолонгон балдар.

 Дєбєдє їўкїйїп экєє гана калды. Ичтеринде бири-
бирине каршы топ тепкиси келип турса да унчугушпа-
ды. «Кеттик» дегенге шылтоо жок.

 - Арыраак отурчу чыканагыў тийип кетти,- деди
аўгыча бирєє чыдабай.

 - Чыканагым тийбей эле турат. Сенин бутуў менин
бутуму басып турса деле унчукканым жок го.
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 - Аа-а, сен ошондой унчукпас кєк бетсиў! Бая «Ой-
нобойбуз» деп айтканда сен їн дебей койдуў го. Алакан
алдайт. Экєєбїз мындан ары дос эмеспиз, билип ал. Мен
єзїбїздїкїлєргє кеттим.

 - Эй, эй акырын. Коркуп кете турган бул жерде кор-
кок адам жок. Керек болсо мен да ойнойм,- сєзїн бїтїп
бїтпєй багалегин тїрїп кирди. Кочон менен Тобокел оюн
талашка айланган маалда кошулушту. Топ кийирип
ийген дарбазачы бала ызасына чыдабай топту тескери
тээп ийгенде эки тарап алыша кетишти.

 - Тїрс! Дїпа-дїп! Карма! Тарт! Ох, ии-ий!...
 - Жогорку кєчєлїктєрдї соккула!
 - Ылдыйкы кєчєлїктєрдї аябагыла!
 Аўгыча башына топ тийген таргыл торпок чочуп

кетип мєўкїп жєнєгєндє балдарга аралашып кетти.
 - Аа-а-а, сїзєнєєк торпок! Качкыла! - деди кагышып

алган бирєє.
Балдар топурай дубалга корголошту. Торпок бу эм-

неси дегендей таўгала кулагын тикчийтти. «Мєє-є!» деп
кызыга алдыга жїткїнгєндє балдар бири-бирине ык-
ташты. Коркконунан кол кармаша тап беришти. Ушу
тушта арыктын жээгинде ойноп жїргєн Космира менен
Оксана кыйкырып ийишти. Алакандарын чапкылап,
ордунан секиришти.

 -Ураа-а! Кол алышты, кол алышты! Жарашты, жа-
рашты!

Элеўдей їрккєн торпок алды-артын карабай дырга-
яктап качып жєнєдї. Тизелери калчылдап бек кар-
машкан эки тарап, уялгандан аргасыз бирине-бири баш-
тарын катышты. «Мындан кийин бєлїнбєйлї, талаш-
пайлы, урушпай бир адамдай ынтымактуу ойнойлу»
деп шилекей алышып, элчиликке торпокту кїбєгє тар-
тышты.
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ЖУРТУЎУ ТАЗАЛАП КЕТ

Акташ жайлоосуна бараткан жолдо муздак булак бар.
Анын жанында жанаша єскєн бийик ак кайыў кєк ти-
рейт. Ары-бери каттаган адам бул жерге сєзсїз токто-
бой єтпєйт. Суусун кандырат, аптапта кєлєкєсїнє эс
алат. А асман мелжиген ак кайыў келишкен сулуу
кыздай кылыктуу, кєзгє сїйкїм. Тоту куштун жїнїндєй
їлбїрєгєн жибек чачы жер чийип, саамай ылдый
тєгїлєт. Кєк-жашыл бариктери їп эткен желаргыга
дирилдеп, музыканын ыргагындай термелет. Жанга
жагым дирилдек ак кайыўдын єўї акактай апакай,
албырып жаздын жыпар гїлїндєй. Муўайым келсеў
жїрєк жанат, ысылап турсаў суусун канат. Шылдыр-
шылдур жылжыган мєл булак кайыў каны, ємїр азы-
гы. Бири шуудурайт, бири шылдырайт. Экєє їн алыш-
са табигат кооздугу артат, ыр ємїрї узарат. Кєз арткан-
дар анан кєп. Тийип єтєт, кордоп єтєт.

 Ана, дагы экєє келатат. Бул жакка бурулушту. Чоў
кишилердей эмес. Жагоолору кызыл чоктой булаят.
Кызуу кобурашып келе жатып, токтой калышты. Саре-
сеп салган экєєнїн єўдєрїндє муўайым бар.

 -Эрбол, кандай дейсиў? Жерибиз сонун, жерибиз кооз
деп кєкїрєк кагабыз. Мактанабыз. Бирок ошо мактан-
ганчалык киндик кан тамган жерге кыпындай жакшы
нерсе арнап, сєємєйїбїздї сєємєйїбїзгє кагыштырмак
тїгїл минтип, жаратылышты бїлїндїрєбїз, булгайбыз.
Карачы, айланада эмнелер гана жок! Бєтєлкєнїн сы-
ныктары, сєєк-саак, ыпыр-сыпыр...

 - Муну ким кылды экен? - Эрбол Берметке суроолуу
карады.

 - Албетте, сен экєєбїз кылган жокпуз. Чоў кишилер
жасады. Ошолордун жапайы изи. Кєрїп зээниў кейийт.

 - Бермет, айтканыў калетсиз. Чын, абдан туура айт-
тыў. Ошондо да кєп эле кайгыра бербечи. Жаратылыш
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экєєбїзгє эле керек дейсиўби. Жок. Бардыгы муктаж.
«Колдо бар алтындын баркы жок» деген ушу. Аны бил-
бей жер жакырланды, заман бузулду дейбиз. Єзїбїздї
билбей, бирєєнї сындайбыз.

 - Сен деле кайгыра баштадыў го. Кебиў чыктуу...
 - Кайгырбаска айла жок. Тїшїнсєў бай болгур, сен

эмне мына бу убактылуу жан айласы кылып, суусунан
шимирип, кєлєкєсїнє чалкалап кєр пенде жыргап кет-
ти дейсиўби. Жок. Кыйын эле болсо эки, же їч саат
чардагандыр. Бирок, баскан изин топук кылбай булгап
кетти, бул жердин ээси жоктой акыр-чикир таштап
кетти. Жаманбы, жакшыбы ойлонуп кєр.

 - Аныў туура дечи. Илгери кєчмєн эл, журт которо-
ордо журтун тазалап, акыр-чикирден арылтып, анан
кєчїшчї экен. Кийин ал адатка, салтка айланыптыр.
Муну биз ылаажы болсо дайыма эсте тутуубуз абзел.
Андан тайсак ємїрї эч нерсеге жарыбай єтєбїз.

 - Аларыў эмне, салтты эле карап туруптурбу? Эс
алса болду да, башкасы менен чатагы жок.

 - Бермет, эмне салтты чоўдор эле бузуп жатыпты-
ры? Андан биз деле кур эмеспиз, - Эрбол сурнай їнї
жаўырган лагерь тарапты карады.

 - Алдыўкы кєч кайда барса, арткы кєч ошояка ба-
рат...

 - Кой, Бермет, экєєбїз акыйнек айтышпайлы. Тїшкї
тамакка да чакырып жатат. Чоўдорду баары бир жеўе
албайсыў. Азыр бирєє келип: «Эмне, атаўардын энчи-
си беле» десе єзїбїз мыш болобуз. А кєрєкчє кел, ыпыр-
сыпырды чогултуп, кєємп коёлу. Булактын кєзїн таза-
лайлы...

 - Макул, ошентсе ошентели, айланасын тазартып,
мєл булак менен кайыўды бир кубанталы, ээ Эрбол.

 Бермет кубана жайдары билек тїрдї.
 - Кубантабыз, сєзсїз кубантабыз! Кєрєсїў го... теге-

регин тазаласак, дагы чырайына чыга тїшєт.
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 Ыпыр-сыпырдан арылган кутман жер жеўил дем
алып, тез эле кулпунуп чыга келди. Булак муюп, ак
кайыўдын жалбырактары ийиле таазим кылып, лагер-
ди кєздєй бараткан кыз-баланы узата карап турушту.

ЗООПАРК

 Марал эне зоопаркта кєпкє иштей албады. Єз каа-
лоосу менен бошоп кетти. Аны небереси Майрам да
кызуу колдоду. Себеби, ал кїндє мектептен келгенде
чоў энесине жардамдашчу. Кайберендерге, канаттуулар-
га жем-чєп, туз-суу ташып, жеўилин жерден, оорун
колдон алат. Кээ кїндєрї кечке кыймылдап, чарчага-
нына карабай чаалыктым дебей чоў энесине
кємєктєшкєнїнє жайдары. Жаныбарлар менен канча-
лык кєп болгон сайын, ошончолук аларды жакшы кєрїп
баратты. Бирок анча узабай зоопарктан кєўїлї ирен-
жип, муўайым кайта турган болду. Анткени кєпчїлїк
ата-эне ээрчитип келген балдарына: «Ох! Силер кырго-
ол, кекиликтин этин жеп кєрдїўєр беле? Албетте жок!
Абдан таттуу болот. Куурдагынын даамын айтпайсыў-
бы! Оф! Шилекейиў гана чубурат! Кудаа кааласа, ке-
лерки жума тоого чыксак бирин колго тийгизербиз!»,-
деп мактанышса, экинчи бирєєлєрї: «Бах! Чиркин
дїйнє! Силер али кулжа, эликтин шишкебегин тата элек-
сиўер да. Азыр болсо кана! Тимеле тилиўди тиштеп
алаар элеў! Бирди сулатып алсак ээ? Укмуш болбойт
беле! Мейли бир кїнї боорун отко кактап да жатаарсы-
ўар!» - деп алкымын араандай ачып тамшанышса,
кїйбєгєн жери кїл болуп, єлїп эле бїтєт уялып. Ансыз
деле кєздєрї жайнап, тамшанып турган балдары азыр
эле кайберендин шорпосуна карк кекирип, боорун шиш-
ке сайганы кам ургандай алдыга жїткїнїшєт.

 Ошондо чоў эне менен небере «Балапан уядан эм-
нени кєрсє ошону алат. Ыйманы жоктор! Деги эмне
деп жатканыўарды сезесиўерби? Силер, таш боорлор,
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кайберенден айланып кеткиле! А кєрєкчє балдардын
келечегин ойлобойсуўарбы?!» - деп тосмого жолотпой
коюшат. «Долу кемпир экен. А тиги кызына эмне жок,
куюшканга кыпчылып»,- деп тигилер да жєн туруп
калышпайт. Арызданышат. Акыры чоў эне єз каалоо-
су менен арыз жазууга аргасыз болот.

 Марал эне зоопаркка барбай калган кїндєн Майрам
їйдє жєн тура албады. Туталанып, айбанаттарды, не
бир сонун куштарды эўсечї болду. Чоў энесине айтпай
жашыруун барууну ойлоду. Кечинде канчалык єзїн
токтотсо да буттары тартып кетти. Барса чоў энесинин
ордуна иштеп жаткан киши зоопаркка киргизбей кой-
со болобу. Не дээрин билбей калган Майрам ошондо
ызасына буулугуп, эчкирип ыйлап ийди. Ысык жаш
темир тосмону кїйгїзїп жатты. Кызыл кєйнєгї бїт суу
болду. Кетейин деп башын кєтєргєндє кєз кыйыгына
жанагы киши илээшти. Макоо чал бирєєлєр менен
кызуу кобурашып, ал тамшанса кошо тамшанып жат-
кан экен. Сєємєйїн чычайтып, кекиртегин жанып кой-
ду. Кєргєн кєзїнє ишенбей кєзїнє жаш ала буркурады.
Жїрєгї мыжыгып, ичинен бейкїнєє капаска салып кор-
догондорду жек кєрдї. Жемеледи. «Жыргалы ушул
болсо экинчи келбейм» деп кїбїрєп-шыбырап келатты.
Їйї итабар алыс эле...

УЯЛУУ БУЛАК

 Балдар, мен силерге быйыл каникулда башыман
єткєргєн окуяны айтып берейин. Калп эмес, чын. Ошо-
ну тыўдагыла.

 Акташ жайлоосунун нак тєрїндєбїз. Чатырыбыз чоў
ак таштын оў жак ыптасындагы токойлуу єўїттє. «Ай-
ран, сїт ичип боору агарсын. Кийинкиге калса кеч бо-
луп калат» деп чакыртып ийишиптир. Кийин дегени
жайлоо которуп алыскы Суубашына кетет. Аяк атамын
суусаганынчалык бар. «Эртели кеч кийиктер койлор
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менен аралашып кетет. Кекилик, улары жерге батпайт.
Бери имерилгенче казаныў эттен їзїлбєйт. Бейиштин
тєрї эле ошоякта» дейт.

 Мен айтам:
 - Ыя, ата, ошо казанга тїшкєн кийик, куштарга убал

жокпу?
 - Ай, балам ай! Жердин бити кєп. Бир жерде болбо-

со, бир жерде «Ме ала гой» деп тєгїлїп жатпайбы. Мен
болбосом башка бирєєлєр салат казанга. Кантип ушуга
тїшїнбєйсїў.

 - Башкаларга тїшїнє турган кылып айтсаўыз оўдуу
бирдеме чыкмак.

 - Айткан менен кайра атаўы шылдыў кылбайбы:
«Багып єстїрїп, жем чачып койдуў беле» деп. Ошондо
эле єлбєдїмбї. Эки ача тагдыр деген ушу, балам. Бири
атса, бири коргойт.

 Сєз кыябы кызыйт. Мен тїшїндїргєн болом, ал
тїшїнбєйт. Ал бирдеме деген болот, мен тїшїнбєйм.
Экєєбїз теў кыйналабыз. Маўдайыбыз тер чачат. Акы-
ры жадаганда бєлїнєбїз.

 Деги биз кызыкпыз. Атыбыз да окшош. Чоў атамкы
Толубай, атамкы Жайлообай, меники Кыштообай. Мал-
чынын баласымын. Туулгандан ат жалында чоўойдум.
Жайындасы жайлоодо, кышындасы кыштоодо. Кєргєн-
билгениў мал. «Ары тос, бери тос» менен кїн кечкирет.
Кыштактагы тамга чанда барабыз. Дагы тїзїк, былтыр
мектеп босогосун аттап кичине элге аралашып калдым.
Кїздєєдєн мени таап жатак-мектепке алып кеткен су-
луу эжекеге миў мертебе ыраазымын. Эжекеми жакшы
кєргєндєн кээде апаман сурап, кээде бекитип, курут
алып барып берем. Эжекем чєбєгє кошулган курутту
жакшы кєрєт. Апама: «Балаўыз башкаларга караганда
илбериўки, боорукер, зээндїї» деп мактап келет.
Кєбїнчє атамын досу аяш атам Абдираш мергенчи ма-
земи алганын койбойт, «Чоўойгондо ким болосуў?» деп.
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Унчукпай кызарып-татарып жер чукуйм. Кєўїлїмє кєп
нерсе тєп келип турат. Бирок айтыштан айбыгам. Айт-
сам эле сєз кєбєйїп талашка тїшєм. Бир сапар кайсы
кїн экени жадымда жок. Абдираш аяш атам ошондой
дегенде атам: «Ким болмок эле. Биз койчулар династи-
ясынанбыз. Кой багат» деп бакылдап койгон.

 Дагы жакшы жайлоолоп, кыштоолоп жїрє берип
маўдайыбызга бїткєн жалгыз там жаз алды урап кал-
ды. Ошонун шылтоосу менен чоў ата, чоў энем чєлдє,
усталарга баш-кєз болуп. Мен да Суубашына барбай
чєлдє эле калып калсам деп ойлойм. Себебин айтсам
бышыкчылык сонун эле нерсе го чиркин! Алма, єрїк,
коон-дарбыз, жашылчадан курсагыў кампайып. Мын-
дай ойлор сууга баратканда, бээ саадырганда, кой тос-
кондо жаман башыма келе берет, кайра кете берет.

Тїш ченде тайды токуп булакка чапкыладым. Ойло-
нуп кетип сонуркап шимип бараткан муштумдай куру-
тум колуман жылмышып тоголонуп кетсе болобу. Бу-
лакка чукулдап калгам. Тамшанып, тамшанып тайдын
чылбырын ак чечекке иле коюп, секирип тїштїм. Ай-
лана чытырман токой, саз. Чыргайдан корккон жок-
мун. Жер менен жер болуп издеп жїрєм. Куруттун
кызыгы жыш єскєн табылгы, алча, караган, ыргай арча,
долонодон жойлоп, кыпкызыл четинге тумшугум та-
калды. Мємєсї кызарып, кулак сєйкєдєй ийилгени
аргасыз тамшандырат.Четинге чыгуу ышкым тїртїп,
эки бутак єєдє тырмыштым.

Ана кызык! Ишенсеў койсоў єзїў бил! Чыргайдын
кєлєкє, тїнт тєрїндє чатырдын ордундай тептегиз аян-
тча бар экен. Ууртуму кымтууга чолом тийбеди. Аерде
суналып килейген жапайы доўуз жатат. Атам кєргєндє
«Чычайтып эки жагына эки чылымды туура тиштеп
койгон. Чоўдугу биздин кєгїш букадай, кайбарым! Се-
миздигин айт, чылк эле май» деп тамшанмак. А мен
жїрєгї жок корккон жаным бирдекиде мынчалык жа-



59

кындан кєрбєгєндїктєн муун-жїїнїм бошой тїштї.
Жапайы доўуздун кокус кєз кырына илинсем челип ие
тургандай тїрїнєн єпкє-жїрєгїм оозума кептеле тула
боюм «дїр» їрктї. Бутум бутакка токтобой элеўдеп кєз
кырымы узатсам кайбарым кебелип койбойт. Силки-
нип-силкинип кайра оонады. Мен биякта дїр эткен боюм
алигиче суубай жїрєгїм тїшкєнїнєн ырайым єўї єчкєн
чїпїрєктєй кумсарып жатсам «Алыстан сезет, жыт алат,
тайманбай бет келгенин качырат» дегени карандай жал-
ган окшобойбу. Сезбейт. Качыргысы жок. Арыма кел-
дим. Ичимде жинине тийгим келди. Ал коркутпаса,
мен їркїтєйїн дедим. Четиндин башына чыга койбос
деп ойлоп турам. Атып урайын десем колума эчтеме
урунбайт. Кєпкє чейин таўыркап, кайра аяп кеттим.
Байкуштун уйкусун бузбайын дедим. Жолдон туруп
байкасаў теректей шоолап кеткен кымыздык, жалбыз,
балдыркандан эчтемени аўдабайсыў. Жапайы доўузду
кезиктиргениме кєўїлїм жайланып артка тарттым.
Курут эстен чыкты. Тырмалап келатсам жолумда кыр-
гоол жатат. Сїйїнє энтиктим. Бая єткєндє чыдап жат-
кан кєрїнєт «пырр-р» асманга кєтєрїлдї. Єєдє жакта
ак чечекте куркулдай, алагїїнїн уясы термелет. Анча
узабай кекиликтин он бир тукумун санадым. Бет маў-
дайдагы карагандын тїбїндє суур сороёт. Кен тапкан-
дай жїрєгїм алып учуп єзїмчє эле корсоём. Жолго чык-
канда демими басып, тынч, токойлуу бетти айлана ка-
рап «Уялуу булак» деп атадым.

 Кїндєр єтє берди. Атам таў азандан койлорун жайыт-
ка айдаган соў мылтык жарагын асынып ууга шайланат.
Бирок, мен келгенден кароолуна эч бир жан илине элек.
Шериги Абдираш аяш атам. Экєєнїн аў издебеген жери,
єрдєбєгєн капчыгайы калбады, чагымда. Бїт тинтип чы-
гышты десем жаўылбайм. Кїндє кечиндеси атам кабагы
жазылбай кайтчу болду. Алардын кєксєгєнї Уялуу бу-
лакта чардап жатканы менен тїк иштери жок. Же шек-
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синип коюшпады. Кайран доўуздун айлакерлиги жанда
жок экен. Эгерде ал Уялуу булакты мекендебей башка
жылгада жїргєндє эмдигиче эти устукандалып кетмек.
Себеби мен доўуз кєргєндїн кечеси атам менен апамдын
сєзїнє кїбє болбодумбу. Атам ойлуу кїўгїрєнгєн.

 -Тамдын пакзасын эки айлантып коюптур. Усталар-
дын ысылыгына чочко атып бербесем болчуудай эмес.

 - Ээ,ботом! Єгїнї эле серке союп бербедиў беле. Жа-
пайы чочко атып барсаў атам менен апам эмне дейт.
Тамакты макїрєє кылдыў деп баарыбызды короодон
кууп чыкпайбы,- апам ызылдап ийди.

 - Ийе,сен дагы кызык экенсиў.Ошолорго кєрсєтмєк
белем. Эт тандаган Николай уста болуп жатпайбы. Эч-
киники жакпайт дейт. Доўуздуку болсо пакза єзї эле
кєтєрїлєт имиш,- атам сєємєйїн сырайтты.

 - Андай болсо атып бер.
 - Атыш эле оўойбу! Ошо арамыў кєзгє чалдыкпай

жатпайбы.
Сєздєр мага оор чагылды.Їч кїн айтсамбы,айтпасам-

бы деп тїйшїк тартып, санаам тынчыбай, акыркы бїтїмїм
эч кимге ооз ачпоо болгон. Шек бердим дегиче кыргоол,
кекилик, жапайы доўуз їйїрїнє ок атылып, башы мене-
н(Николай уста сєзсїз башы кошо келсин деп зынарлап-
тыр) чєлгє куурма болуп узамак. Ушуларды эстесем аза
боюм тик туруп, їшїп кетем. Кашка тайымы камчыла-
ганча оюм чыйралат, кайра тескери тегеренет. Эмне аў
эти бизге буюрган эмеспи. Бу асман тиреген тоолордун
миўдеген кокту-колоту, жылга-жыбыты ширин эттїї жа-
ныбарларга толо. Бирин кылтактасак тукуму курут бо-
луп кетпес. Айтам. Бїгїн эле айтам. Сїрсїтїп бир жей-
ли...деп куурдак кєзїмє элестеп, шилекейим чууруп ке-
латып тайым мїдїрїлїп, оюм чачылат.

 - Капырай! - кєзїм умачтай ачылат. Жадагалса жа-
ман оюму тай да бузат. Демек болбойт. Айтсам ит боло-
юн. Ансыз деле кыргоол, кекилик менден чочулашпай
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кєнїп кетишти. Уча качышпайт.Тумшуктары чєп ис-
кеп кєз суктандырган талаа куштарынын башынан
сылагым келет. Абайлайм. Бєк тїшєм. Бирок колуму
сунуудан чочулайм. «Пырр-р» кєкєлєсє экинчи кай-
рылбай кетеби, тукумдарын таштай качабы деп артка
чегинем. А жапайы ашынам биринчи мертебе мени бай-
каганда айбаттуу жыйрылып, кол сала тургандай тїр
кєрсєткєндє досторчо ылжая калгам. Жумшак мами-
лем таасир эттиби, айбан да болсо жылмаюуга жоошуй
куйругун чычайтты. Жанындагы мага тїзїктєп кєрїнїп
коеюн деген шекилдїї цирктегиден бетер єєдє-ылдый
жїгїнє куркулдайт. Жагынгансыйт. Салам бергенсийт.
Анан кантип ушундай сїйкїмдїї жанды суук колдорго
ыраа кєрєйїн. Аяйм да. Мейли аз кїнчєлїк ємїргє чар-
дай берсин. Тукум уласын дейм. Устанын айласы табы-
лаар. Эчкинин эти да эт. Кечээ кїнї атам кїнїн барып
бир койдун этин жеткирип кайтты. Дубалы бїтїп, їстїнє
жыгач таарый башташыптыр.Їй бїтїп жатканына ку-
бандым. Кубанган менен атам жакадан шашып келди.
Башкарма: «Журт которуп, койлорду Суубашына ай-
дагыла!» дептир.

Ошо кїнї атам адатынча мылтыгын тазалай башта-
ды.Їўїрєйгєн кош ооз ажал чакырчуудай мээленет.
Чыныгы уу эми башталчуудай. Эртеў акыркы жортуу.
Жїрєгїм їшїдї. Кечке даярданды. Досуна кабар айтыл-
ды. Сєз кыска:

- Апасы, жолго азык камда! Койду бїрсїгїнї айдай-
быз. Анан баягы суй жыккан доўузду жердин жети
тїбїнєн болсо дагы кулагынан сууруп чыкпасам болчу-
удай эмес. Эзип бїттї, энеўди...

Баары тїшїнїктїї болду. Оўбогон гана Николай уста!
«Кїсєгєн немеми колго тийгизбесеўер тамыўар быйыл
жабылбайт» дептир. Жабылат эле. Чоў атама айтсам
устанын уругу тїгєнїп калса да башкасын таап келет.
Апамын шєкєттєп айтканына караганда атам єзї убада
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берип койгондой. Болбосо: «Жети урууга таанымал па-
ланча уулу Жайлообай Николай устасына жердин бити
болгон бир доўуз атып бербесе кудайы коноктордун ал-
дында шермендеси чыкпайбы» дебес.

Тамашасыбы, чыныбы чоўдорго кичине болсом да
кыжырым кайнады, доўуздан башка жумуштары жок-
той. Мылтыгын бузуп коеюн деп ойлоп, атамын коўу-
рук тартышын кїттїм. Чарчаган жаным кїтїп отуруп
єзїмїн кєзїм илинип кетиптир. Жерге жарык киргенде
турсам атам качан эле туруп кетиптир. Уктап калганы-
ма аябай єкїндїм. Тоо-ташты кыдырган соў, мергенчи-
лердин бир кїмєн жери «Уялуу булакты сєзсїз чалып
єтєт» деген кыялда жїрдїм. Апам менен кой айдаш-
тым. Бээ саадырдым. Чай ичкенче кїн кызыды. Идиш-
аяк кагышты. Бидон бошоду. Сууну шылтоолодум. Бу-
лакка батыраак жетсем деген эки кєзїм тєрт. Макса-
тым бир секирди кутулду, акыры тутулду кылбай бай-
куштарды їркїтїї менен аман сактап калуу.

Кыргоол, кекилик кечээ толук басып чыгармак.
Алагїї да эсеп менен учурган. Кїндє булакка аттанган-
да жорголоп жєнєєчї кашка тай бїгїн арамза. Ылаа-
лайт. Кашаўына айландыбы. Башка-кєзгє койгулайм.
Дембе дем теминем. Качан Уялуу булак кєзгє урунган-
ча кагып-силке бердим. Капылеттен, токойдон ышкый
кїлгєн тааныш їндї кулагым чалып, элее каттым.

 «Кайран жапайы досторум жем болдубу» деп ойло-
гондо жїрєгїм шуу дей тїштї. Жок. Жакындай берген-
де каткырыгы таш жарган атам экен. Тигиле карадым.
Олжосу кєзгє илинбеди. Кашында кєйнєк-шалбары дал-
дал айрылган, колу-башы чыргайга тилинген Абдираш
аяш атам телмирет, ууртун кымтып. Биринин кїлгєнї,
биринин бозоргону єєн учурады.

 -Жїрєгїў тїшїп калган жокпу?! - деп кєзїнєн жаш
чыкканча ыкшыйт атам. Кїўкїлдєгєн аяш атам мени
кєрє калып ордунан турду.
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 - Ии, баатыр жол болсун! Жєнєгєн экенсиў сууга.
Аздектеп баккан доўузуў колдон тайды. Чыйпылдаган
жєжєлєрїў тїгєл качты. Жєн эле качпай мыктылап
їйрєткєн экенсиў аяш атаўы шылдыўдап таштай кач-
ты,- деди мага кайрылып.

 Сєзїндє ызырынуу сезилбейт. Тетирисинче кїлгєнї
араў турат. Охологон атам ичин тырмайт. Абдираш аяш
атам мени бир карап, атамы бир карап ууртуна топтол-
гон кїлкїсїн тыялбай чарт жарылды. Аларга кошулуп
мен каткырдым. Досторумун аман-эсен экенине
сїйїндїм. Кїлкїдєн тоо жаўырды. Каткыра бердик. Бир
маалда атам кїлкїсїн тыйып, атына ыргып минди.

 - Эртеў кєчкєнї жатсак суу ташыганыўа таўмын,
уулум. Бїгїнчє баары жетишет да. Кел, учкаш! - деди
буюра.

 Учкаштым. Аяш атам тайды жетеледи. Атамын ыза-
сы кєкїрєгїн тээп, жини мурдунун учунда турганын
сезсем да эреркей далысынан кучактаганда жыйрыл-
ган булчуўу жазыла тїшкєнсїдї.

- Айтам да, эмнеге эле кїндє тайы ак чечекке асылып
калат деп. Кєрсє, аяш уулум токой айбанаттарын брако-
ньерлерден коргоп жїргєн турбайбы. Азамат, бир ишке
жарадыў! - деп чатырга жеткенче бакылдап келди.

Кеп тєркїнїн тыўшасам айтканымдай эле айлакер
аяш атам мурда эле сезген экен. Бирок маани бербеп-
тир. Уудан кур жалак кайтып келатып булакка
тїшїшїптїр. Атам ат сугарып, аяш атам бери баспай-
бы. Чєптєрї басырылып калган менин изим аркылуу
четинге жетет. Бутакка тырмышат. Дит коё караса
кєзїнє азуусун алчага жанган килейген доўуз жатат.
Кубанганынан кыйкырып жиберсе бутактан буту тай-
ып чыргайга кулап тїшєт. Доўуз куркулдап ылдый
шумгуйт. Жєжєлєр жашынып, энелери уча качышат.
Колдон олжосун качырып ийип, мурду-башы канжала-
ган мергенге кїлбєй турган жорукпу. Баарынан да жети
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уурунун таанымал эки мергени эки ай бут жоорутса,
жердин жети тїбїнєн эмес, болгондо да мылтык жарак-
чан кїндє он маал каттоочу жалгыз аяк жолдун алды-
нан кезиксе айтпай турган жорукпу!

 Эртеси кїн кєтєрїлгєндє камылгабыз бїттї. Чабдар
жорго мага ырасталды. Койду айдаар мезгилде капысы-
нан атам єзїнє чакырды. Багытын чукул єзгєрттї. Бир-
деме айтам деп тїнї менен бушайман жеп чыккандай.
Кєздєрї кызарып, алды шишимик тартып калыптыр.

 -Балам, сен мага таарынба! Аркар, кулжаны кийин
кєрсєтєєрмїн. Азыр чєлдї кєздєй сыз. Чал, кемпирге
караан бол! Там салып жатпайбы жардамдаш! - деди
жоргону жылоолой.

 Мындай кескин бурулушту кїтпєгєн жаным аябай
таў калдым. Же жаманга, же жакшыга жоруй албай
делдейдим. Аныгын билбей кєгєрдїм. Тултуйдум. «Сєз
бїттї го» дедим эле, бирок атамы байкасам дагы бирде-
ме деп айткысы келип шымаланды. Тамагын жасады.

 - Кышаў, чоўойгондо ким болосуў, уулум?! Шоопур-
лук жагабы, же атаўа, чоў атаўа окшоп койчу эле боло-
суўбу?! Тартынба. Айт, айта гой! Балким маалим болуп
жїрбє? Жакшы кесип. Бирдеме дечи. Чоў жигит дагы
ушинтип тултуят бекен,- атам чекесин бырыштырды.

Суроону жаадырып коюп, кайра єзї жооп табалбай
кызарды.

 - Жок, уулум, сен тоодон ажыраба! Тоо багат сени.
Токой багат. Ээси жоктой ээнсиреген тоо-таштын чы-
ныгы кожоюну бол! Токойчу бол! Менин кєзїм кечээ
толук жетти. Эжекеў айткандай єтє боорукер, кєбїнєн
акылдуу экенсиў! Тайманба. Чыныгы адам бол! - деди
кїтїїсїздєн тапкан акылына маашырланып.

 Жылуу сєзгє жылан ийининен чыгыптыр. Кептин
таасиринен эрксизден ууртум ылжая тїштї. Атамы аяп
кеттим. Оо тїпкїрдє оргуп жаткан ак дилим, атамын
дилине їндєшїп, тєп келе тїшкєнїнє борбоё карадым.
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 - Ата-оов! Мен жаман иш кылдым ээ?! Кечирип ко-
юўузчу эми... - дедим жалооруй жер карап.

 - Ээ, балам, кечирбєєчї иш бекен. Эў эле сонун иш
болду! Бар эми , апаў менен кайырлашып ал! - деди
кучактай.

 Апам менен коштошмогум кыйын болду. Анан эмей!
Бир їйдїн жалгызы болсом, чоўу да, кичинеси да. Апа-
мын эбиреп- жебиреп айткан насаатынын тїгїн корот-
пой кєўїлгє тїйдїм. Эки бетимен жыттап, акыркы айт-
кан сєзї бу болду.

 - Бизде баары жакшы. Чоў атаўа, чоў энеўе бизден
салам айт!- деди.

 Мен баш ийкей колум ээрдин кашына чап жармаш-
канда кой чубап кыядан єтїп калыптыр.

-Кайдасыў чєл! - деп чабдарды эки-їч темингенде
алдыман Уялуу булактын жапайы куштарынын учуп,
конгону, балдарынын шып-шып шумгуп баштарын
чєпкє катканы, жапайы доўуздун коштошкондой кур-
кулдаганы кыялымы делиртип, єзїмдї кєктє сызып
бараткандай элестеттим.

Кыял кєккє жеткирет деген ушу эмеспи.

КЫШ

Кыш келип, кар жаады. Айлана апакай ак шейшепке
чулганды. Алма, єрїктїн бутактары ийилип, ак тон жа-
мынышты. Кыштын келиши, кардын себелеши, Таалай-
бекке майдай жакты. Ал кєптєн бери жылгаяк тебїїгє
абдан ынтызарлык менен даярданып жїргєн. Кыш ка-
мын жай кєрїп, алдырган чанасы жапжаўы эле бойдон.

Эртеси кїн жылыганда, Таалайбек бутуна чокоюн
илип, чанасын сїйрєп жєнєдї. Балдар небак чогулуп:
бири лыжа, бири чана менен, кээ бирлери эки-їчтєн
кол кармашып алып, дєбєдєн ылдый зуулдап тїшїп
атыптыр. Таалайбек жылгаяк тепкендерге элжирей
карап, жогору єрдєй баштады. Нечен курдай тайгала-
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нып жыгылды. Кайра турду. Єжєрлєндї. Мойну-башына
кар кирип, буттары їшїгєнїнє карабастан бытыгый
колунан чанасын тїшїрбєдї. Улам тайгаланган сайын
кабагым-кашым дебей, кайра єєдє туруп, кадый берди.
Эми баскан сайын ысыды. А турмак, тондун їстїўкї
эки бїчїлїгїн да чечип жиберди.

 «Качан чыгып, качан зуулдап тїшєм?» деп ойлоду.
Мына, ал акыры кыйналып жатып, дєбєгє да чыкты.
Чоў-кичине балдар «Азаматсыў» дегендей суктана ка-
рашты. Дєбєдєн тээ агарып кєрїнгєн мейкин талаа,
жылт-жулт этип, кєз кысып, дем берип тургансыды.
Жїрєгї элеп-желеп болуп кудуўдап турган Таалайбек-
тин кєздєрї жайнай тїштї. Анткени, бу анын эс тарт-
каны кышты кыш деп тїшїнгєн чыныгы кышы, єзї
жеткен мїдєєгє кубанган биринчи кубанычы эле. Ка-
ректери оюн кумарына жык толгон Таалайбек жипти
абайлап кармап, чанага ыўгайлуу отурду. Каадаланып,
чоў мїдєєгє жеткендей мыйыгынан жылмайып, мур-
дун шуу тартты.

«Эми болду» дегендей эрдин бек тиштенип, таканчык-
таган бутун коё берди. Чана акырын жыла баштады.
Бир аздан кийин жылып гана эмес, зымырап алып учуп,
Таалайбектин чанакемеси дїйнє кезип бараткансыды.

УНУТУП КАЛДЫ

Жаз келди. Айлана кєркїнє чыкты. Кош айдоо
кызуу башталды. Келгин куштар жаагын жанбай сай-
рашып, теребел шаўга бєлєндї. Алма, єрїк, алча гїлїн
ачты. Кызыл-тазыл гїлдєр талаада жайнады. Табият-
тын кооздугуна кєўїлї эргиген Мелис балакай кєлмєгє
жєнєдї. Жипшурусун, кайырмагын, серпмейин алды.
Балык уулап, курбуларына мактангысы келди. Бирок
сїйїнїп жїрїп, балыкка курт-сєєлжан алууну унутуп
калды.
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БЕТЕГЕ

-Мен баарынан мыктымын. Балдар мени жакшы
кєрїшєт. Ат кылып ойношот.

- Ыкы, мен сенден жакшымын. Мени татынакай
кыздарга салыштырышат.

- Капыстан тїндїктєн соккон кара шамал экєєнї жерге
жапыра капшырды. Тїбїнєн омкоро жаздады. Айла-
сын кетирди.

- Ар ким єз чырайын айтат. Мактаныштан абал, ар
ким єзїнє сын кєз менен караганы дурус. Антпесеўер
мактоодон бузулуп кетишиўер ыктымал, - деди башы
араў эле жерден кєрїнгєн коўшусу.

Бетегени угушту. Бирок Кулунчак менен Гїлкайыр-
дын арамзалыгы тутуп, кичине немеге теўелип, улук бо-
юбузду кичик кылып ийилип отуралыбы дештиби, унчу-
гушкан жок. Болбосо акесин таанытат элек деп ойлошту.

БАКЫТ

Токой жаныбарлары така таап алышты. Албетте, алар
така бакыт алып келерин билишчї. Андыктан така
кызуу талашка тїштї.

- Мен таптым, мен алам. Бириў кыўк этчї болбо,
антпесеўер ичиўерди жарам! Кєптєн бери кырсыктап,
жолум болбой жїрєт. Балким, короомо илип койсом,
бакыт табам! - деди дайыма ачка кашабаў баатыр.

 - Мага бергиле, себеби мен баарыўан чоўмун! Анан
калса жашоомун теўи чээнде єтєт. Мага да бакыт бую-
руп, эртерээк эригиси бардыр тоўдун,- деди аюу.

- Акебайлар, мен эле алайынчы?! Анткени терим
жука. Кыштын кычыраган суугунда тон кийип, бакыт
нурундай жанайынчы!-- деди сулуу чаарчык.

- Мекендештер, талашкандан пайда жок! Айтылган
сєздїн баары ок. Таканы токойдон таптык, демек, ал
жалпыбызга таандык. Андыктан токойдун кєрїнє же-
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рине илип коелу! Жалпыбызга бакыт алып келет чыга-
ар, бу жолу,- деди акылдуусунган тыйын чычкан.

Талаш ушинтип уланды. Биринин сєзїн бири укпа-
ды. Аары гана талашка кєўїл бурбай четтеди. Кайгыга
чєккєн кєзїнєн мєлтїлдєгєн жаш тєктї.

- Аары, неге кабагыў карыш? Тумоолоп калгандан
соо болсоў, кєпчїлїккє керектїї бирдемени ойлоп та-
быш,-- деди баарынын атынан багыш.

- Кєўїл бурганыўарга ырахмат! Уксаўар айтайын,
укпасаўар кайтайын. Таканы токойго илип койсок, ба-
кыт єзї келбейт! Себеби, ал -- орсок. Анїчїн маўдай
тердетип иштєє керек. Ошондо жашообуз балдай тат-
туу болот! - деди аары суук кєз карашты тороп.

- Туура сєздє тууган жок! - шашкалактады аюу. «Мин-
тпесем аары балынан бєлїшпєй коет. Аны мен колдо-
босом, ким колдойт» деп ойлоду.

- Аарыбайдын айтканы жїйєлїї. Бакыт жєнеле
кєктєн тїшпєйт экен. Ага пешене тер менен жетїїгє
болот тура. Ошон їчїн аары мырзанын айткан акылы-
на кєнєлїк, мырзалар!

Аюунун сєзїн эп кєрїштї. Балдай таттуу жашоонун
їлгїсї аарынын аракетин жакшылыкка жорушту.

- Ырас жолубуз болду. Така таап алдык. Бакыт алып
келет деп талашып туўгуюкка такалып калдык. Ушу
тапта кимдир бирєє жоготкон бакыт-такасын издеп
жїргєн чыгаар. Аны менен ишиўер жок, ар кимиў єз
кємєчїўє кїл тартып жатасыўар. - Бышылдап жаш тєгїп
ийди…- Такасын жоготкон бечара жылаўайлак шору
катып отургандыр. Силер ушуну билесиўерби? Албет-
те, билбейсиўер! Андыктан ээсин табалы, шордууну кєп
зарлатпай артынан издеп баралы.

Жїйєєлїї акылга кєнїштї. Баары тїгєл аарыга баш
ийишти. Токойду тїрє кыдырып, таканын ээсин табуу-
га астейдил киришти. Ынтымак-ырашкерлик кїчєп,
дарактарга жарыя илишти. Жолборстон сурашты, бу-
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гуга барышты. Доўуздуку, жок суусардыкы дешти. Иши
кылып токойдо жашагандын бири калбады. Бирок «Бу
така меники!» деп бирєє тартып албады.

Кїтїлбєгєн жерден тїнї менен жойлоп туураланган
тїлкї «Токойдун четинде бирєє ыйлап отурган» деп
кулак кагыш кылды. «Балким, ыйлагандыкы болуп
жїрбєсїн?»- токой жашоочулары ошоякка жылды.
Чынеле така токойчунун уулу баккан кашка тайдыкы
болуп чыкты. Аны тїлкї кєргєн, буту ташыркап ыйлап
отурган жерден табышты. Сїйїнїп-сїрдїккєн немелер
таканы бутуна дароо салышты. Чак келди. Жоголгон
такасынын табылганына кашка тай аябай сїйїндї. Так
тїйїлдї. Кубанычы койнуна батпай койкоўдоп ары бас-
ты, бери басты. Бакыт деп ушуну айт, кубанганын ка-
рачы! Талашып баштары каткан, издешип суй жыгыл-
ган айбанаттардын жїзїнє кїлкї жайылды. Токой шаў-
данып, ыр-кїлкї жаўырды. Жїрєк жылыткан бакыт-
тын илеби жїздєрїн аралап, кубанды баары. Ошондо:
«Балким жалпыбыздын їлїшїбїзгє тийген чыныгы ба-
кыттын єзї ушудур» деп ойлоду акылдуу аары.

2004-жылдын 14-декабры.

МОЙНОК КИМДИН БУЛАМЫГЫН
ЖАКШЫ КЄРЄТ?

Эгиздердин тамак ичмеги тозок. Буламык берсеў же-
бейт. Кашыкты тїртєт. Ооздорун ачпай, ардемеге алак-
сышат. Аны айтып, муну айтып адамды кыйнап бїтїрєт.
Бирин отургузса, экинчиси качат. Экєєнї теў отургузса,
кашыгын издейт. Кашыгын тапса, баласын таппайт.
Анысын тапса, мунусун таппайт. Апасы суй жыгылат.

Жадаганда карыган Мойнокту чакырат. Итти кєргєн
эгиздер буламыкты таптакыр унутушат. Бири кулагын
чукуса, экинчиси куйругунан тарткылайт. Анан экєє
итти алмак-салмак ат кылып ойношот. Мойнокко кый-
ын эле болот. Бирок, ал анысын билгизбейт. Ырылда-
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байт, їрбєйт. Тиштебейт, чыдайт. Кайра алар менен
ойногонду жакшы кєрєт. Себеби эгиздердин бирєє сєзсїз
ага буламык берет. Мойнок сєєктєн кєрє буламыкты
жакшы кєрєєрїн билип алышкан. Ошон їчїнбї Мой-
нок аларга дайыма шыйпаўдап турат.

–Мына, кєрдїўєрбї, Мойноктун тиши жок. Карып
калды. Ошондуктан ал буламыкты жакшы кєрєт. Би-
рок, мен ага бербейм. Буламыкты менин балдарым да
жакшы кєрїшєт! Мойнок, кет ары! Кана, оозуўарды
ачып койгулачы, берекелерим! Ачкыла дейм, болбосо
буламыкты Мойнокко берип коём! – деп коркутат.

Ага да ынашпаса мурчуйган эгиздердин кєздєрїн
кызартып, булоолонгон таттуу буламыкты итке сунат.
Ошондо гана чындыгына кєздєрї жеткен тентектер чу-
рулдай тїшєт.

– Ме, Мойнок, балдар жебесе сен жеп ал!
– Апа, Мойнокко бербе, баарын єзїм жейм! – деп

Жанышы чырылдайт.
Байышы тыпылдап чуркап, Мойнокко сугунтат. Анан

єзї сугунат. Жана кайталайт. Ошентип буламык тїгєнєт.
Таттуу буламыктын даамын алган Мойнок Байыштын
бети-колун жалайт. Эркелейт. Жаныш да бир-эки су-
гунтар бекен деген кыялда эгиздин тїгєйїнє їмїтїн ар-
тат. Шыйпаўдап, жалдырай тигилет. Жаныш иттин
шыйпаўдаганын кєўїлїнє албайт, карабайт. Урат, те-
бет. Жаман кєрєт. Єзїм жейм деп тамагын бекитет.
Артына барса, алдына алат. Мойнок ага таарынбайт.
Баары бир экєєнї теў жакшы кєрєт. Экєєнє теў эрке-
леп, шыйпаўдап турат.

Бирок, тамак ичер маалда Байыштын жанынан чык-
кысы келбей калат. Анткени, Мойнок Байыш берген
буламыкты жакшы кєрєт.

А сен эмнени жакшы кєрєсїў?!
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ЧЫРМООК

Чырмооктун уругу короого єткєн кїздє тїшкєн. Кїн
жылып, жаз тумшугу кєрїнгєндє жандана толгонуп ал-
ган. Жер семиз, анан калса табында болчу. Ошондуктан
тез эле боорун кєтєрдї. Жерден азык алганы аз келген-
сип, жарык издеген желмаян бутагы гїлгє, кїн карама-
га, шабдаалы кєчєткє жармашты. Єзєгїнє суу жїгїрїп
келе жаткан єсїмдїктєр кїндєн-кїнгє бырыша берди.
Єсїїсї оорлоду. А чырмоок башын оорутпай жеўил-жел-
пи бирєєлєрдїн шарапаты менен єйдєлєгєндєн єйдєлєдї.
Эми ал баардыгынан бийиктеп кетти.

Кайсы єсїмдїккє жармашса, ошо єсїмдїк муунуп
кысылды. Кел-кели келип, кєккє кол сермеди. Оюнда
їйдїн чатырына жетсем деген. Жетти. Їйдїн чатыры-
нан кылайып башы кєрїнгєндє тєбєсї кєккє жете
сїйїндї. Андан бийик эчтеме жоктой єзїн башкалардан
жогору сезди. Жолунан чыккандын этек-жеўине чыр-
малды. Кїн єткєн сайын койкойгон мойну койкоюп,
кєз кєргєн, ой жеткен жандуунун жан отун кїйгїзгєнгє
маш болду. Ач арбактай жабышкак шактары кїчєгєндєн
кїчєдї. Эми ал жандуунун баарына кожоюндук кылгы-
сы келди.

Бирок анын оюн багбан єз учурунда туюп-кєрїп, та-
мырын тїбїнєн балталап салды. Антпесе жер шаарын
бїт чырмоок басып калмак экен.

КЄЗМОНЧОК

Кошмат карыя жылдагыдай кєнгєн журтуна келип
конду. Адегенде кемпири экєє келген. Кийин шаардан
келген неберелери кошулду. Улуусу — Асыл алты,
кичїїсї — Гїлжан тєрт жашта. Турду эне экєєнї теў
жанындай кєрєт. Анткени, алар бутуна бут, колуна кол
болуп їй ишине каралашат. Боз їйдї мизилдете шыпы-
рып, таза кармашат. Айрыкча Асылы бээ саадырган
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маалда шынаарлап жанынан чыкпайт. Себеби ал желе-
ден кулун чечип бээ саадырганда, сабаа бышып, чыны-
кесеге кымыз куйганда жардамы чоў.

Жайлоо кєркїнє чыгып, кымыз кїїгє киргенде Кош-
мат карыя їлїш єткєрдї. Эл кєп чакырылды. Асыл
менен Гїлжан чоў энеси дасторкон жайса момпосуй,
боорсок чачып, кымыз куйса чыны-кеселерди ыраста-
шып, теў жарыша жардам берип жїрїштї. Экєєнїн теў
беттери эндик коюп алгандай албырып, єзгєчє татына.
Кыздарды баары жакшы кєрїп жатышты. Жїрєгї эжи-
гейдей эзилген чоў ата айланып-тегеренди, мактады.

Кїн кечтеп, эл орунга отурду. Їлїш да таркады. Би-
рок, негедир кыздардын маанайлары пас тартып,
тєшєккє жатып калышты. Эттери ысып, ооруп калган-
дай болду. Башынан далайды єткєргєн Турду эне шаш-
тысы кетип табыпка чуркады. Ал киши да ырас їйїндє
экен. Келип ыклас менен дем салды. Андан соў чоў
энеси ата-бабалардын эзелки ырымын жасап, кыздарга
кєз мончок такты. ”Жаман кєздєрдєн, жаман сєздєрдєн
сактай кєр!” – деп бирдемелерди ичинен кобурады.

Кєзмончоктун касиетиненби, же чоў энесинин мээ-
риминенби, айтор, кыздар їч кїнгє жетпей куландан
соо сакайып кетишти. Кїлїп-жайнап, чоў ата, чоў эне-
син кубанычка бєлєштї. Табыпка ишенбеген абышка-
сы кєпкє чейин кемпиринин алдында єзїн кїнєєлїїдєй
сезип, унчукпай жїрдї.

 * * *

Ошол учурда мал жайлоого чыкканы тоодо карыш-
кыр кїч алып турган. Малчылар кєкжалын окко ширеп
їч бєлтїрїгїн талап кетишет. Канчыгы жалгыз бєлтїрїгїн
тиштей качат. Артынан куугун тїшєт. Кайда болсо мыл-
тыктын їнї, капкандын сїрї жїрєгїнїн їшїн алат. Ант-
кен менен кароолго илинбейт. Ал эки буттуу пендеден
жалтанса, эки буттуу пенде андан саксынат.
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Бир жолу таў алдында капканга капылет чабылды.
Андан кутулуунун амалында ары булкунду, бери бул-
кунду. Кырдан текиреў таскак келаткан топ атчанды
кєрїп, бутун кырча тиштеди. Алсырады. Азуусуна бир-
деме илинбесе кыйын болорун кїн мурунтан сезген кан-
чык аксап баратып да бал челекчинин короосуна кир-
ди. Будуў-чаў тїшїрдї. Бет келген койду жара тартты.
Єзєк жалгады. Кашабаўдын бу жоругу ансыз деле кый-
ын абалды ого бетер курчутту. Куугун кєбєйдї. Жєєсї
жєє, аты бары аты менен кыр-кырлап калган кезеўде
кансыраган канчык Акташ жайлоосундагы муздак бу-
лакка келип жыгылган. Карышкан жаагын ачканда
аянычтуу кыўшылаган кара кєз, кара тумшук бєлтїрїк
жерге томолонуп тїштї. Темтеўдеп ары-бери басты.

Булактын кєзїндє ойноп жатышкан кыздар карыш-
кырдын коркунучтуу экендигине маани бербеди. Кан-
ча кїндєн бери малчылардын тынчын алган карыш-
кырды боз їйдїн кєлєкєсїндє кєлєкєлєп жаткан иттей
кєрїштї. Кїчїктї ала коюшуп, жонунан сылашты, эр-
келетишти.

–Гїлжан, карасаў, кандай сонун кїчїк. Багып ал-
байлыбы? Карачы, кыўшылап жатат. Суусаптыр, суу
жуткуралыбы? – деди Асылы.

– Ии, байкушум десе! Курсагы ачкан єўдєнєт. Андан
кєрєкчє апаўа барчы, курсагыўы тойгузсун. Туурабы,
Гїлжан?

Гїлжан макул дегендей баш ийкеди. Кара кєз кїчїк
кыздын колунан суу ичкиси келбей, кєкїрєгїн
тїрткїлєдї. Ошондо Асыл каны катып турса да сынын
кетирбей комдонуп жаткан карышкырдын так маўдай-
ына келип, бєлтїрїктї жерге абайлай койду. Анысы
кєнїмїш адатынча энесинин кєкїрєгїн тїрткїлєдї. Кан-
чык эси эўгиреп, кєздєрїнїн нуру алсыз жылтырага-
нына карабай ийип берди. Алааматтан аман калган
жалгызы ийиген эмчектерди алмак-салмак сорду. Кєрєр



74

кєзїнїн курсагы тойду. Жырткыч канчалык єзїн ал-
сыз сезбесин кичинекей кыздардан кєзїн албай кызга-
нып турду. Кыздардын бєлтїрїгїн бєлєктєбєй, эркеле-
те ойнотуп жатканына ичи жылыдыбы куйругун илеў-
салаў бултактатты. Кыздардан коркунучтун сезилбеген-
дигин туйду, ишеними артты. Жаагын кере, тиштерин
ырсайтты. Куйругун чатына кысты. Табиятынан келат-
кан таазимин кылып, тєрт аягын кєтєрдї. Бу адамзат-
ка баш ийгени, багынганы.

Ошентип, каадасын кылган кєрїнїштєн кийин гана
каны каткан байкуштун кєзї суудан єтїп, булакты
кєздєй боортоктоду. Мєлтїрєгєн булактын кєзїнєн
шалп-шалп жутту. Ою сууда болсо да, кєзї кырда тур-
ду. Кере карыш салаўдаган тили тартылды. Чаўкоосу
канды. Кубат ала демин басты.

Аўгыча кыздардан кызгандыбы, же алда немедей
коркунучту туйгандай болдубу, кєрєр кєзїн эркелетип
ойноп жаткан кыздарга тишин ырсайтты. Жондор жїнї
їксїйдї. Кыядан кєрїнгєн атчандардын караанын, ай-
гай салган їндєрїн угуп селт этти. Азуусун арсайтып,
айбат кєрсєтє ырылдады. Куугун салгандар ок чыга-
рышты. Ким билет, эгерде малчылар жете келбегенде,
кандай кырсык болот эле? Ошол учурда денеси їрккєн
эне карышкыр эсине келип, Асылдын кучагындагы
бєлтїрїгїн аткый тиштеп, куйругун тїйдї. Эчтемеден
капары жок ойноп жаткан кыздар капчыгай єрдєп ба-
раткан карышкырды аўкая карашты.

Малчылар башатка тїшкєндє карышкыр кыр ашып
калган. Атчандардын алдында келаткан Кошмат карыя
булактын кєзїнє келгенде тизгин тартты. Ошондо чоў
атанын кудайга жалынганын айтпа!

–Алдыўа кетейиндерим, эсенсиўерби? Коркуп кал-
ган жоксуўарбы? Берекелерим, ай мончок асылдарым!..
Кудайым сактады, касиетиўен айланайын, кєзмончок
сактады! – деп, миў сан кайталай берди.
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Амандыгына ишене албай сакалын жаш чайды. Ал-
мак-салмак жїздєрїнєн сїйдї.

– Чоў ата, ыя,чоў ата! Биз кїчїк менен ойноп жатсак
энеси келип алып кетти. Сонун кїчїк экен! – дешти
экєє биринен-бири озунуп.

–Билем, кыздарым, билем. Силерди кудай сактады!
Жигиттер, аттын башын бургула, – деди карыя жа-
нындагыларга кайрылып. – Кыздарым аман экен. Ка-
сиетиўен айланайын, кєзмончок дегениў ата-эненин
балага, баланын ата-энеге болгон улуу ишеними, ар
кандай жамандыктан коргоочу тумары тура! Жырткыч
да болсо карышкырдын пенденикиндей кєзмончогу бар
жолдуулугун кара! Эми ал бу чєлкємгє кыш тїшкєнчє
кайрылып келбейт. Себеби куугун жеп калды. Алыска
кетет. Ар кимдин жамандыктан сактоочу кєзмончогу
бар сыўарындай, ар ким єз пешенесине жазылган ырыс-
кысын кєрєт. Бїгїн канчыктын ырыскы-жашоосу биз-
дин колдо экен. Бирок, силер туура кєрсєўєр, ошо ырыс-
кы-жашоосун єзїнє калтыралы, єзї менен кошо кет-
син. Ырайым кылалы, – деди Кошмат карыя.

Карысы бардын ырысы бар эмеспи, малчылар кары-
янын кебин эп кєрїштї. Тизгин тартышты.

–Агайын-туугандар, мынча болду їйгє жїргїлє, ко-
нок болуп кеткиле! Чаўкасаўар керек, кєз мончоктуу
кыздарым бышкан бал кымыздан татып кеткиле. Кана,
жїргїлє! – деди.

Кыздардын бирин єўєрїп, бирин учкаштырды. Со-
ўунан атчандар ээрчиди.

КИТЕП КАБЫМ КАЯКТА?

Кєчєдєн балдардын чакырганы угулду. Досбол шаша-
буша кийинди. Кедасынын боосун астейдил байлады.
Тобун алды. Шашкалактап баратканда алдынан атасы
чыгып:
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- Балам, шашып кайда баратасыў? – деди.
- Кєчєгє топ тепкени.
- Сабагыўды даярдадыўбы?
- Даярдадым, ата.
- Эсебиўди чыгардыўбы?
- Чыгардым.
- Ырыўды жаттадыўбы?
- Капкачан эле жаттагам.
- Сїрєтїўдї тарттыўбы?
- Тарткам, ата.
-Оп-бали, бул сапар азаматтык кылган турбайсыўбы.

Китепкабыўды алып келчи, текшерип кєрєйїн, – деди
атасы капыстан.

Бала желкесин кашыды.
- Китепкабым каякта эле, ата?..

КИМ КИМГЕ ТААРЫНДЫ?

- Ай, кудайым ай! Канча кїндєн бери жаан кєрє
элекпиз. Биздин кайсы жазыгыбыз їчїн кїнєєлєп жа-
тасыў? Жамгырыўды аябачы! Жиберчи, пендеўе. Ай-
лана тозуп кетти. Жамгырыўы жєнєтсєў теребел кул-
пунат эле…

Ушинтип кїндє чоў атасы небересинин мазесин
алып, кїўкїлдєй берет. Улам эле токумдай булуту жок
асманын, мєўгї жапкан ала чокулуу тоолорун карай
берет. Ылдыйдан ысык керимсел жел урса кадимки-
дей онтоп ийет.

Небереси Каныбекке жыргал, себеби каникулга чык-
кан. Кїн ысык, жер кургак. Ошондуктан кїнї бою суу-
дан чыкпайт. Тор салышат. А чоў атасы кечке беймаза.
Аны тїшїнгєн жан жок. А тїгїл жакшы кєргєн Каны-
беги тїшїнбєй башы маў.

Бир кїнї чоў атасы адаттагысындай наалый башта-
ганда небересинин итатайы тутулуп кетти. Негедир
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Кычан Жакыповго же Павлик Морозовго окшошкусу
келип кетти.

–Чоў ата, эмнеле кудайлап калгансыз? Кудай жок
экенин билесиз да. Ырас, жок болгондон кийин андан
кєнєктєп жаачу жамгырды сурангандан не пайда?

–Кудайдын жок экендигин билип, жамгырдын пай-
дасын билбегениўе жол болсун, уулум,- карыя муўай-
ым унчугат.

– Жамгырдан кєчєбїз белчеден баткак болот! Балдар
єзєнгє тїшпєй калат. Сиз ушуну каалап турасызбы?

– Кеп тєркїнї мында..Уксаў..
– ...Укпайм! – кекирейе мурчуят.
– Баткак, ылайды жараткан жамгырды минтип

кєптєн бери кудайдын єзїнєн да жалынып сурап алал-
бай жатпаймынбы, берекем.

– Сиз єзїўїз сууга тїшпєгєндєн кийин балдардын
кубанычына ортоктош болгондун ордуна кайра минтип
беймазаланып жатасыз. Сиз эмне балдардын эс алуусу-
на каршысызбы?

Акыркы сєздєн чоў атасынын кєздєрї чакчая тїшєт.
–Алда жубарымбек ай, эмне деп жатканыўы

тїшїнєсїўбї деги?
Айласы куругандан сакалын тутамдайт. Кепти алыс-

тан баштагысы келет. Небере ага чыдабайт. Кол шил-
теп, єзєнгє чуу коёт. Карыя ысыкта желпинип кала
берет.

Ошол жылы тоют жетпей, тєрт тїлїк мал чыгымга
кєп учурады. Эл эгинден кыйналып чыкты. Ылдыйдан
соккон керимсел шамал талаа-тїздїн, тоо-таштын чєбїн,
дан эгиндерди кїйгїзїп кетээрин кетирекей Каныбек
кайдан билди да, кайдан туйду.

Ошо кєп жыл илгери єткєн окуяны эстесе, ушу азыр
да таманынан башына чейин дуулдап, анардай кыза-
рып кетет.
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ЖАЛБЫРАК

Бир жолу жалбырак кантип бутактан їзїлїп тїшкєнїн
сезбей калды. Калдактап келип тєбєсї менен сайылар-
да кайдандыр пайда болгон шамал жерге тїшїрє кой-
бой єєдє кєкєлєттї. Улам жогору кє-тєрїлгєн сайын
жалбырак єзїн бактылуу сезе берди. Жогортон аалам
алкагы анын алаканында тургандай туюлду. Їйлєр бара-
бара кичирейди. Бозоргон шалбаалар, кызыл-тазыл,
сары жалбырактуу бак-дарактар, саргарган адыр-тала-
алар жомоктогудай ажайып кєрїндї. Кооздукка кєзї
талыганча суктанды. Ойкуп-кайкыды. Асман кезген
жалбырактын саякаты оюндагыдай болуп атты. Ал тур-
гай, бир убакта башы-кєзїнє карабай булгап кетчї куш-
тар аалам кезип бараткан жалбыракка: “Биз жїргєн
бийиктикте жалбырак эмне кылып жїрєт?”– деген тейде
таў кала чурулдашты. Жалбырак аларды карап да, се-
зип да койгон жок. Кєўїл бурбады, дитин салбады. “Мен
кичинекей асманалп - космонавтмын. Баарыўардан
мыкты, бийик учам!” – деп маашырлана каткырды.

Чабалекей жанынан кайкып єттї. Алаксыбады. Ант-
кени, ал да тигилердин катарында учуп жїргєн. Анан
калса учуудан жїрєгї жарылчудай кубанган «кичине-
кей асманалптын» жїзї кызыл-сары тїскє боелуп, жан-
дуунун кєбї суктанарлык татына эле. Ичи кїйгєн ша-
мал эчкимди теўсинбеген кєєдєк «асманалптын» же-
лин чыгарайын дедиби:

– Жалбырак, а жалбырак, сен кєптєрї жетпеген кєктє
сайран куруп жїргєнїўє кєп эле тыўсына бербе! – деп
каарып єттї. – Жерге кайтчу учур келет. Ошондо эмне
болор экенсиў? Акеўди таанып жїрбє! – деп алда неме-
ни эскерткендей бу сапар жїзїнєн аяр сылады. – Мен
болбосом сен бу бийиктикке жетмек эмессиў! Уктуўбу,
мактанчаак жалбырак!

– Кошуна, ыя, кошуна! Ичиў кїйсє туз жала! Сени
тїрткїнчїк кылбай єзїм деле учуп кеткени аткам. Эм-
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неле ызырынасыў? - деди кеп жебес жалбырак, ансай-
ын тыўсына. – Уча аларымды мурдатан билгенде кап-
качан учуп чыкмакмын, сен жїргєн бийиктикке, сар-
гайткан кїздї кїтпєй. Эми арманым жок. Учуп жїрєм.
Бїт ааламды кездим. Кєптєрї мага кызгана да, суктана
да карашты. Бир орунда дирилдеп жата берсем
бїгїнкїдєй жыргал кїндї кєрбєй єтмєк экемин. Бїгїн
мен абдан бактылуумун! А кєрєкчє сен экєєбїз кошу-
наларча ынтымак жашайлы, бири-бирибизди таарынт-
пайлы! Сен ушуга макулсуўбу? – Текеберлене унчукту.

Шамал чычалап кетти, кїйбєгєн жери кїл болду.
Анткени, ал бардык жандуунун жан отун аўтар - теў-
тер кылган шамалдардын эў каардуусу болчу.

– Сен мага кошуна эмессиў! – деди каардуу шамал
сары ооз жалбырактын текеберлигине ачуусу кычап. –
Ким-ким менен кошуна аны учуру келгенде билерсиў.
“Мактанчаак кысыр уй саайт” болбо акеси! “Єтє кызыл
бат оўот” дейт алды-артыўы да ойлой жїр, мактанчаак
«асманалп» десе!

Жалбырак бирдеме деп оозун ачканча тїгї бетине
чыккан шамал алабарман жалбыракты єпкєгє мушта-
ды. Аласалдырды. Їшїттї. Качан гана жалбырактын дене
бою бїрїшїп, эси эўгирей тїшкєндє, жаалы катуу ша-
мал кандай пайда болсо, ошондой тейде куйругун їздї.
Кєзмончоктой жоодураган кїзгї жалбырак не болуп кет-
кенин сезбей да калды. Кєз ачып-жумганча бардык аалам
тынчый тїшкєндєй болду. Улам ылдыйлап, ойдо жок
жерден тємєн шукшурулду. Жїрєгї оозуна кептелди.
Аласалып келип башы менен жерге сайылды.

Кїн уясына жашынды. Тїнї їшїп чыкты. Таў атты.
Жалбырак: “Дагы качан учар экем?” – деп, кєктї теше
тиктеп жата берди. Анын аалам кезїїсїнє шамал себеп
болгонун тїк эстеп да койбоду. Кїн менен тїн алмаш-
кан сайын єўї кара кїрєў тартып, жїзїн їзїк-їзїк бы-
рыш басты.
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Кїздїн суук кїндєрїндє кєк-жашыл даракта эчтеме-
ден капары жоктой шуудураган жашоосу їзїл-кесил кєз
алдына тартыла калса, жашы он талаа боло тїшєт.
Учууну дегдеген табити кєккє талпынып калат. Бирок
канчалык талпынбасын караўгы туўгуюкка сорула бер-
ди. Акырындап оп тарткан сасык саз жалбыракты ку-
чагынан кое бергиси келбей, кайра саат сайын алсыра-
тып, ичер суусу тїгєнїп баратканын эскерткендей
тїнєрдї. Ошентсе да кичинекей «асманалп» мелтиреп
кєктє сызган сур булуттан кєзїн албайт. Кыялында єзїн
асманда учуп жїргєндєй сезе берет.

Арийне, кєп нерседен їмїт этип, аалам кезгиси кел-
ген жалбырак ємїрдїн кїзї келгенин туйбай калды.
Кєктї самаган ою менен теменедей бою саздан чыкпай,
акырындап чєгїп баратты…

МЕКЕН ДЕГЕН ЭМНЕ?

Заматта асман тїнєрїп, айлана алай-дїлєй тїштї. Алай-
дїлєйгє себеп болгон кара добул чаў ызгытып, жолунан
чыккандын баарын жапырып отурду. Тїздєн белеске,
белестен тоого кєчтї. Жандуунун кєзїн ачырбай этек-
жеўинен тарткылады. Эзели козголбогон карт дарактар
добулдун долулугунан карс сынып, аркы-терки кулап
атышты. Шиш чокудан качантан бери жаткан таш ку-
лады. Томолонуп-жумаланып келатып алдынан учура-
ган бак-дарактын бутагын сыйрыды. Жалбырагын кїїдї.
Чєп-чардын кулагын кызартты. Кїїлєнїп келип жол
боюндагы топ уйгактын этегин баса жыгылды.

- Єх, жаным! Аман калдым окшойт. Єпкє-жїрєгїмї
куушурган тентек шамал болбогондо, тээтиги асман
мелжиген тоодон кулап тїшємбї? Кєбїнєн бийик тур-
чумун. Асманга жакын болчумун. Кєз жеткендин баа-
ры менин Мекеним болчу. Уу, сени десе! Эндейип тур-
гандан бєлєк кыларыў не? – Чеке-башы томуйган таш
тоого муштум кезеди.
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- Ай, ай, ай! Мынча ачуулуусуў! Кєгєргєн бетпак,
сенден качан абат сєз чыкчу эле? Жаралгандан тийген
жериўи кєгєрткєндєн башка жакшылыгыў жок. Сєзїў
суук. Мага теўелбе. Мен деген тоонун кєркїмїн! Пенде-
нин сїйгєн тамагымын. Билсеў мен да Мекенмин!

Бетегелїї беттеги кызыл сєйкєчєн ышкын ызырына
жооп кайтарды.

- Сага эмне жок! Куюшканга кыпчылбай ары тур!
Бїгїн барсыў да эртеў жоксуў! Адамга мына менин пай-
дам кєп тийет. Їй болуп берем, Мекен болуп берем!-
деди кєк тиреген карагай акелигин билгизип. Карагай-
дын сєзїнє карт арча тырчыйды.

- Карагай мырза, ооз кєптїргєндєн мойнуў куркуюп,
боюў булутка жетти! Бирок дале акылыў тайкы.
Алакєєдєндїгїўдї койбосоў кара добул бир кїнї бели-
ўен мертинтет го, байкушум! Мекен деген мына менден
чабылган арча комуздан, арча бешиктен башталат! Мен
аларга узак ємїр сїрїїнїн їлгїсї болуп берем, ысырык
болуп берем! - деди теребелге жагалдана жїз багып.

- Ээ, туугандар! Сїйлєйт десе эле тил кїрмєгєндї тан-
тый бербегиле! Керек болсо Мекен деген - мына мен-
мин! – Кєкїрєгїн кага їн катты кызыл таш. – Менден
адамдар айкел чегишип, Ата журтту кооздошот. Їй са-
лып, тїндїк кєтєрїшєт.

 Быркырап талкаланып кетпей эсен калган кєк таш
кызыл ташты колдогондой башын ийкегиледи. Баятан
улуу-кичїїнїн сєзїнє кулак тїргєн уйгак этегин кїбїнє
текебер унчукту.

- Кудайы коўшулар, андай дейсиўерби, мындай дей-
сиўерби, ишим жок. Бирок,- бєйрєгїн таянды,- Мен да
Мекенмин! Кааласаў карагай-арчаўа, кааласаў итиўе,
кааласаў тиги кырда жамбаштап жаткан пендеўе жар-
машып алам! Мени ким кой дейт. Ошондуктан, мен,-
теребелди кєрсєтїп,- жїрбєгєн жер жок. Андыктан мен-
сиз жашооўор курусун! Ачуума тийсе этегими жаздана
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жаткан кєк беттин кєзїнє тикенек болуп сайылам. Же
мага ишенбейсиўерби?!… Уу… сени десе!

 Жылуу жай таптым деп ичинен кудуўдап турган таш
эрингендей жамбашын кєтєрдї. Шамал тынчыды. Чєп-
чар, тал-терек кїїсїн токтотту. Бузулган турагынан сак-
сына башын кылтайткан кумурска уйгактын кылда
учуна чыкты. Чар тарапты суктана карады. Кєзгє илин-
ген журтунун ордунда экендигине кубанды.

- Оуу-у-у, менин Мекеним кандай кеў! Кєз жеткен,
кїн тийген жердин баары меники ээ?!

Ушу маалда талаа-тїздєн куйругун їзїп, аска-тоодон
ызаланып тїшкєн шамал аргасыз сєзгє кыпчылды.
Кїлїктїгїн, долулугун далилдегиси келдиби:

- Ар кимиў ар нерсени айтып башымы катырдыўар!
- деди кєрїнгєндїн колтугуна башын катып. – А
кєрєкчє, кєптї билген бирєєсїнєн сурайлы. Аны та-
бышты мага койгула. Ошо аныгын айтып, тїшїндїрїп
берсин, макулбу?!

Ошо кїндєн ушу кїнгє шамал бирде пастап, бирде
желе - жортуп, ар кимден: «Мекен деген эмне? Менин
Мекеним кайда? Кимиў билесиў, кимиў айтып бере-
сиў?!» - деп сурап жїрєт дейт. А силер билесиўерби?!

Билсеўер талдап кєргїлєчї!
2000-жыл.

КЫЗ БУЛАК

Бул окуя тээ согуштан кийинки мезгилде болуп
єтїптїр. Боронбай деген бал челекчи жылда Кара-Шоро
жайлоосуна чыкчу экен. Карыганча балалуу болбой
жїрїп, элїїдєн ашканда коўшу айылдан Уулкан аттуу
жесирге їйлєнєт. Ошо жесирден бир кыздуу болуп, атын
Сайкал коёт.

 Сайкал кичинесинен эле зирек єсїптїр. Алты жашы-
нан ат минип, жылкы кайрып, бал сїзгєн маалда ата-
энесине жардам берет. «Чагып алат» деп коркпостон теп-
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сендиде калган курт-кумурска, аарыны колуна конду-
руп, жаан-чачын, мал-жандан оолак, бак-даракка чыга-
рып койчу тура. Кєз жоосун алган ар тїркїн гїлдєрдї
сылап-сыйпап, єєп-жыттап, алар менен кїнї бою чарча-
бастан сїйлєшє берчї дешет. Кєк жашыл ак мєўгїлїї
тоолорду, шаркырап, ак кєбїк чачып аккан тоо суусун,
кызыл-тазыл тоо гїлдєрїн жанындай кєрчї. «Токой па-
рандалари терип жесин» деп боз їйдєн ылдыйраак тїзєўгє
кїндє жем чачып койгонун айтпайсыўбы. Жемге кєнгєн
канаттуулар да кыздан чочуп уча качышпастан, кайра
аяк-биягына учуп-конуп, жакшы кабыл алышчу тура.

Атасы токойдон таап келген чаарчыгын кайда болбо-
сун ээрчитип алчу. «Кїндє їч маал упчу менен сїт берчї.
Саябан бак-даракка, чєп-чарга, ар кандай жан-жаны-
барга аяр мамиле кылчу. Ошон їчїн алар да Сайкалга
мээримин чачып турчу» деп эскекерет апасы.

 Атасы «Кызым эригип калбасын» деп эки кїндїн
биринде ат токуп, капчыгай єрдєп, коўшу айылга тез-
тез каттап, курбалдаш кыздары менен ойнотуп кайтчу.
Апасынан сайма сайганды їйрєнїп, идиш-аяк жууган-
га, курут тоголоктоп, бээ саадырганга, кымыз бышып,
каадалана жыгач кеселерге кымыз куйганга ашыгып
турчу дешет. Атасы «Быйыл мектепке окуйсуў» деп
китеп, калем сап сатып бергенден тїйшїгї артат. Там-
галарды тїгєл таанып, атасы «Кызым, бу кайсы тамга
десе, бу алмага кетчї А тамга, бу тоого кетчї Т тамга-
сы» деп сїрєтїн кошо тартып кєргєзчї тура.

 Сайкал баарынан да чаарчыгын ээрчитип, булактын
кєзїнє барып таш казан ойногонду айрыкча жактырчу.
А булактын кєзїндєгї дїпїйгєн даракта ар дайым бул-
бул сайрап турчу дейт. Булбул Сайкалдын келишине
кубанып, ансайын кїчєнїп, ар дайым бал тилинен ыр
тамып турган.

 Ошондой кїндєрдїн бир кїнїндє булакка жєнєгєн
Сайкал асманга кєтєрїлгєн кєк тїтїндї кєрїп калат.
Куураган караган, тулаў чєптєр быкшып кїйїп жатып-
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тыр. Кыз буйдалбастан булактын кєзїнєн суу сузуп,
дїрт от алган жалынга бїркїп жатты. Ана єчїрєм, мына
єчїрєм менен алек болуп жатып, кимдир бирєєнї жар-
дамга чакырууну унутуп калды. Єрт тилсиз жоо эмес-
пи, кичине адамдын оозу менен бїркїп, колу менен
кочуштап чачкан аракетин тоготпой бир заматта уюл-
гуган єрткє айланды.

 Тїтїнгє ууккан кыз ачышкан кєздєрїн улам-улам
ушалап, єзїнчє далбастай берди. Апакай кєйнєгї дал-
дал айрылып, бети-башы карала-торала болду. Кїч ал-
ган тилсиз жоого єзї жеке туруштук бере алгыдай эмес.
Єрїлгєн чачынын учтары саргайып кїйїп, бєтєгєй ко-
лунун каруусу качты. Кєк тїтїн демин кыстыктырып,
кїчїн алды. Акыры бу аракетинен эч кандай майнап
чыкпасын сезип, аябай алсыраган кыз булактын кєзїнє
бїк тїшїп, катуу эчкирип ыйлап жиберди. Кыздын
ыйлаганы кудайга жеттиби, а балким Улуу Теўир єзї
жардамга келдиби, айтор, Сайкалдын муздак кєз жашы
булакты кєбїртїп, ашып-ташып єрттї жалп єчїрєт.

Бул кезде тамекинин кїлїн єчїрбєй куураган туланга
таштаган жолоочу эч нерседен бейкапар кыр ашып ке-
типтир. Ушунан улам бул жер Кызбулак аталып, мазар-
га айланып калган. Кызбулак ушу азыр да бар. Єйдє -
тємєн каттагандар: «Кыздын чаарчыгы ээсин жоктоп
бакырып, булбул досу кызды жоктоп безеленгенин угуп
зээниў кейийт» деп айтып калганын кулагым чалган.

Ошон їчїн Кыз булак ар дайым мупмуздак, айрыкча
жаз айынын толуп турган убагында кєбїрїп-жабырып,
кыз жашындай ачуу агат. Жылдын ушу мезгилинде
кыз Сайкал ак кєйнєгїнїн їстїнє кызыл тукаба чыпта-
масын жараштыра кийип, ууртунан кїлкї жанып, ки-
тебин кєкїрєгїнє кысып, чаарчыгын ээрчитип булак-
тын кєзїнє бир келип кетет дешет. Эч єзгєрбєптїр. Кыз
мурдагысындай эле татынакай, мээримдїї кєрїнїп, на-
ристе сезими таза бойдон калыптыр.
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ЭКИ МЇШЄК МОМПОСУЙ

Карыя базарга камынды. Мындайда жан эрмеги Нур-
тай дайыма жанында.

- Нуртайчик, їйдє картєшкє калбай калыптыр. Ба-
зарга барып бир кил картєшкє алып келелиби, берекем.

- Чоўата, мен картєшкє кєтєрє албайм да.
- Ыя, мурдуўду урайын десе, ал эмне дегениў?
- Азыр кичинемин да. Анан колум да ооруп жатат. –

Небере жер карады.
- Колуў жакшы болсо барасыўбы?
- Жакшы болсо балдар менен топ тепкени барам.
- Каа-ап, колуўдун ооруп калганын карачы!—Чоў ата

мойну-башын колжоолугу менен сїртїндї. –Кїндїн ысы-
гын, пай-пай! Тимеле куйкалап ийчїїдєй ачуулугун,
жарыктык десе! Ушундай ысыкта экєєбїз салкын жер-
ге отуруп алып балмуздак жеп, чаўкообузду ширин суу
менен кандырып келсек жакшы болбойт беле. Чїйгє
кайтаарда сен каалаган момпосуйдан алмакбыз. Эми
болбой калдыбы?

Балмуздак, ширин суу, момпосуй дегенде баланын
кєздєрї жайнай тїштї.

- Балмуздак алып бересизби? Ширин суу ичебизби?
Анда барам. Канча момпосуй алабыз?

Карыянын кєздєрї митайым жїлжїйдї. Мойлоосун
астейдил чыйратты, сакалын сылады. Небересинин топ-
чудай мурдунан чымчый сїйлєдї.

- Кеминде эки мїшєк болот го?
- Ой-ий, чоў ата, андале жыргадык! Эки мїшєк болсо

деле мейли, кєтєрїп келем! Балмуздагыўызды жейм,
ширин сууўузду ичем! Колум да оорубай калды. Анан
єзїўїз айткандай, мен эми чоў жигит болуп калбадым-
бы. Момпосуй, балмуздак жесем дагы чоўоем, кїч топ-
тойм! Туурабы, чоў ата?!

Туура дебеске чоў атанын айласы барбы? Баштыгын
алып, небересин жетелеп, жолго чыкты. Тил эмне гана
дебейт?!

2004-жылдын 16-февралы.
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САБЫРДУУЛУК

Кербен чыгыштан батышты кєздєй бараткан. Пил, тєє,
эшек алыстан жїк тартып келаткандыктан єўдєрї чарчаў-
кы. Анан калса кїн ысык. Баскан сайын чыпылдап моюн
ылдый тер агат. Шаарга жакындап калганда, алдынан ка-
кылдап карга тосуп чыкты. Їстїндєгї оор таўылчактардан
буттары кумга батып, жиликтери майышып келаткан
экєєнє жан-алы калбай салам таштады, сєзїн баштады.
Жанында келаткан эшекти каратып туруп бєлїп салды,
ал тургай кїбїрєп ичинен далай ашатты.

- Оо-о, кїчтїїлєрдїн кїчтїїсї, урматтуулардын тєрєсї,
саламатсызбы?! Бир шаардын жїгїн тартып келаткан
кайратыўызга шїгїр дейбиз! Кожоюнуўуз сапарга ат-
танганда арпанын арпасын бергендир! Жолдо арыбай-
чарчабай биздин шаарга аман-эсен жетип келгениўизге
абдан курсантмын! Пил таксыр, кудайым сизге кєп
жылдарга жете турган кїч-кубат берсин!

- Оо-о, салабаттуу тєє мырза, салам бердик, алик
алыўыз! Эрдиўиз кеберсип, жол тїйшїгїн тартып ке-
латканыўыз кєрїнїп турат. Бирок алыскы жолдо ко-
жоюнуўуз берген жїгєрїнїн даны кубат болгондур!
Шаарга алты кадам калды. Буюрса, муздак булактан
кана шимире турган убакыт деле алыс эмес. Кымбатту-
уларым, куш келиўиздер, биздин калаага!

Карга тумшугу жерге тийгенче жїгїндї. Кайра-кай-
ра саламынан жазбады. Айланып учуп, жолоочулар
келаткан жолду улам-улам кароодон талбады. Пил ме-
нен тєє карганын саламына жетине албай турушту, са-
парын улантышып кєп макташты кайбарды.

- Ай чыгышынан, адам жїрїшїнєн…Карга саламыўа
ырахмат! Бу дїйнєдє кем болбо! - деди кїчтїїлєрдїн
тєрєсї пил.

 - Жан сураса, жан бергендей… Дили ак, саламы тїз
момундун ємїрї узак болсун! Берекеси тєгїлїп турсун! Сага
ыраазыбыз! - деди тєє куркуйган мойнун куркуйтуп.
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Бечара эшектин дарегине дагы эле жылуу бирдеме
айтылбады. Карга кайра аны мыскылдагандай бутун
учкаштырып, ылжайып турду. Кєч итабар алыстаганда:

- Бирєєнїн акылын аўдабай туруп, берген саламына
курсант болбоўуздар, улуу урматтуу мырзалар! Сиздер-
ди сабырдуулукка чакырам! - деди эзелтеден баарын
таў калтырып келген шалпаў кулак.

«Неге?!» деп пил менен тєє артын кылчайып караш-
са, эмелеки экєєнїн таштаган тезегинин жанына карга
дасмиясын жайып алыптыр.

2004-жылдын 3-декабры.

ЄНЄКТЄШТЇК

Зыяпатта отуруп кооз гїлдїї, ачык тїстїї кездеме
мактана кетти. Катарында даўкы таш жарган кездеме-
лер, тїркїн тїстєгї жип-шурулар, топчу-ийненин тїрлєрї
отурган.

- Менин момун пендеге тийгизген жардамым єлчєєсїз!
Себеби, кычыраган аязда бирине тон, экинчисине ча-
пан, жазорто бирине кїрмє, экинчисине кєйнєк болуп
берем! А байлар мени єздєрї издеп табышат. Мен бол-
босом пенде затынын жашоосу курусун! Дїйнє жыла-
ўач калмак. Андыктан мен силердин ханышаўар болу-
уга тийишмин!

- Єнєктєшїм кездеме, болбогон кепти айтпачы! - деп
чырылдап ийди топчу.- Бирєє бирєєдєн артык эмес.
Артыкчылык аткарылган адилет иште! Катарында ол-
турган єнєктєшїўдї капарыўа албаганыўа капамын,
кездеме айым!

- «Менин пайдам кєп тийет, мен кыйынмын» деген-
дерди башынан жактырбайм! Ыйман, уят эриш-аркак.
Биринин эле кылы кыйшайчу болсо, экинчиси соо кал-
байт! Андыктан ыйман - уятыбызды жоготпойлу,- деди
жип чыйрыла тїшїп.

- Урматтуу кездеме, бизди кичине, мааниси жок деп
бєлбєўїз! Туурасы, биз кудум бир дененин мїчєсїндєйбїз.
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Анын бири эле кемисе, тєрт тарабы келишкен кєйнєктїї
же кїрмєлїї болуу кыйын! Єнєктєштїктїн кїчї ушунда!
- деди ийне.

Чынында эле ушундайбы?! А силер кандай ойлойсу-
ўар?!

2005-жылдын 19-январы.

ГЇЛЗАР

Дем алыш кїн эле...
Кєп кабаттуу їйдїн алдындагы гїлзарда ары-бери ба-

сып, буудай ыраў, шуўшугуй ак калпакчан бала гїлкай-
ырдай татына кєйнєк кийген кызды кїтїп жатты.

«Дайыма ушул жерден жолукчубуз. Карасаў эми
кечигип жатканын». Бала ушундай ойго тїштї. Уба-
кыт чыкылдап єткєн сайын кабатырлана берди. Адат-
тагыдай, кыз менен божурашып сїйлєшкїсї, гїлзарды
аралап, куушуп ойногусу келди.

 Ана келет, мына келет менен кїн да тєбєгє чыкты.
Кєздєрї жашылданып, зарыга кїтсє да кєксєгєнї кел-
беди... Дагы да кїтє бермек. Сєзїнєн тайбай, какая
кїткєн баланы апасы келип жетелеп кетпедиби...

Байкуш, ал бала кайдан билсин, кїткєн кызы ата-
энеси менен башка шаарга кєчїп кеткенин. Эгер бала
эми кыздын башка бакчага бараарын, аны менен эч
качан кєрїшпєсїн билгенде буркурап ыйлап жиберет
беле... Ансыз деле артын кылчак-кылчак карап, кыйы-
лып баратты...

БАЙКАШКА

Байкашка Сейдалинин жакшы кєргєн ити. А керели
кечке бир орунда байланып турат. Жайындасы акак-
тап тилин салаўдатса, кышындасы токоч болуп бїрїшїп
алат. Жанынан адам єтсє да, итаягын тооктор чокуса
да кєўїл буруп койбойт. Тамак берип жатканда шый-
паўдап койсо не? Шыйпаўдабайт. Катуу да їрбєйт. Су-
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налып жатып, ээси кеткенден кийин араў козголуп,
табагын «шалп-шалп» жалайт.

 Бир кїнї ал єзїнчє эле авалап їрїп, куйругун шый-
паўдатып калыптыр. Мектептен кайткан Сейдалинин
буту-колун жалап, эркелеп, так секирип тосуп алды.
Экєє кызуу ойноп жаткан кезде їйдєн атасы чыгып,
итти чакырды. Сейдали: «Байкушум, барбаса экен. Атам
кармап алып байлап койбосо экен. Качып кетпейби!»-
деп ойлоду. Атасына «Байлабай эле койсоўуз. Бош жїрє
берсин!»- дегиче, «Бош жїрсє бирєєлєрдї каап алат!»-
деп итти байлап койду.

 Сейдали дагы ойногусу келип жанына барса, ит бай-
куш ага таарынгандай тескери карап жатып алды.

ЄЗ ЭНЕМ

Жаздын эрте келгенине кичинекей Медер абдан
сїйїндї. Анткени чоў энеси кышындасы «Суук тийип
калат» деп аны сыртка кєп чыгарчу эмес. Эми канча
кааласа чыга берсе болот. Медер чоў энеси конокко кет-
кендигинен пайдаланып, жок нерсени шылтоолоп, ылай
буту менен тынымсыз їйгє кирип, кайра чыга берди.
Заматта мизилдете жуулган таза бєлмє карала-торала
болуп булганды. Ыпыр-сыпырга толуп кетти. Їйдї ыпы-
ратып, жаман буту менен кирген курбусун уяткарып
коем деген ниетте Болот досу:

- Медер, уялсаў боло! Чоў энеў эртеден кечке їй
жыйнайт. Кыйналат. Бирєєнїн эмгегин да баалаш ке-
рек го?! – деди акыл айтып.

 Аны Медер тоотуп да койгон жок.
Кайра чиренип туруп:
- Эмне, жат бирєє бекен!? Єз энем! - деп полду «тарс»

тепкенде єтїгїнєн кара балчык «талп» этип, кийизге
тїштї.

Бул жаманбы, жакшыбы, кимге ким жакты єзїўєр
талдап кєргїлє.
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ЖАЛПАК ТУМШУК ЖЄЖЄ

Айылда жашасаў кєп нерсеге їйрєнєсїў. Ар бир адам-
дын єз тїйшїгї болот. Ошондуктан кичинекей кезимде
мага кандай жоопкерчилик жїктєлгєнїн айтып берейин.
Эстесем ушу азыркыга чейин кызарып кетем. Анткени
мындай окуя баарыўын эле башыўан єткєн болуу керек.

Мисалы,биздин їйбїлє он кишиден турат.Атам ме-
нен апам жумушка кеткенде їйдє чоў атам менен чоў
энем калат.Талант акем менен Жумаш акем мал-жан-
ды карап, короо-сарайды тазалайт. Гїлбарчын абжем
тамак жасайт. Бактыгїл абжем мектептен колу бошо-
бойт. Аяктан келип эле, кайра ийримге бармак элем
деп мектепке шашып турат. Иним Жанар экєєбїз їйдє
калабыз. Короодогу толгон токой тооктор, жєжєлєрї
менен экєєбїздїн мойнубузда. Колумда дайым кєк чы-
бык. Милдетим: эки маал жем чачуу, кєлчїккє айдап
баруу, бакчага киргизбєє. Эсепти онго чейин билем.
Андан аркысын їйрєнє элекмин. Бирок тооктордун эсе-
бине жетпесем да єў-тїсїнєн ажыратып тааныйм. Кїрпєў
тоок, чаар тоок, тебек короз, сакалдуу кулу тоок, жа-
пан короз, урушчаак, качаак , чычкак, чабендес деген
жєжєлєр толо короодо! Ойт десем ойго, кыйт десем
кырга айдайм. Шєкїлєсї бар кара тоок кєрїнбєй кал-
ды эле, бир кїнї пайда болуп калыптыр. Он жєжє ээр-
читип жїрєт. Жєжєлєрї бир кылка эмес. Бири чоў,
бири кичине, майпаўдап баскан жалпак тумшуктуула-
ры дагы бар экен арасында. Таў калдым, себеби мурда
мындайды кєргєн эмесмин. Мени чоў тооктор эмес ошо-
лор уят кылбадыбы. Кайдан-жайдан оюнга кошула кой-
дум эле. «Биртке чїкє ойноп алайын»деп кєк чыбы-
гымды їкєм Жанарга бере койбодумбу короўдоп: «Кай-
тарып тур» деп. Бир маалда Жанар єў алеттен кетип,
безип келди.

 - Жєжєлєй шууга агып кете туйган болду. Єлє туй-
ган болду! - деп.
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Чуркап бардым. Карасам кашайып кара шєкїлєлїї
кара тооктун тєрт баласы кєлчїккє тїшїп кетиптир.Э-
неси чырылдап жээкте жїрєт. Аларды айдап чыгам деп
єлє баткак болдум. Балдарды жардамга чакырдым. Кар-
матпайт. Шємтїрєп карала-торала болуп кебетемин ке-
лишкенин айт. Эми жєжєлєр сууга чєгїп єлє турган болсо
чоў атамдан тил угам деп їйгє «чї» койдум. Келсем Та-
лант акем китеп окуп жатыптыр. Эт-бетимен кетип:

 - Тєйт жєжє шууга тїшїп кетти. Мен алайды айдай
албай шуй жыгылдым! - дедим.

Акем сыр бербейт. Ордунан козголуп койсо не?! Коз-
голбойт, кебелбейт. Саамдан кийин:

 - Їкєм, ал деген єрдєктїн жєжєлєрї! Кара тоок ба-
сып чыгарган. Жалпак тумшук жєжєлєр сууга чєкпєйт!
- десе болобу. Аябай мыш болдум. Катуу уялганыман:

 - Баайын кылган шенсиў! Шен болбогондо мындай
жойук болбойт эле! - деп адыраўдап барып иним Жа-
нарга мурдум менен бир тийдим. Ыйлап калды. Ызама
чыдабай мен дагы ыйладым. Балалыктын таттуу кїндєрї
ай! Анан тезирээк эле мектепке барсам экен. Тоок кай-
таргандан кутулат элем деп ойлодум.

 КЫЗ ЖАНА ААРЫ

Жаздын толуп турган учуру.
 Айланада кєўїл эргиткен ажайып кооздук, каз-ка-

тар отургузулган бак-дарак, агарган тамдар кєк шайы
жамынган кыштактын ажарын ачат.

 Сырттан соккон таўкы желаргы їлбїрєгєн парданы
экиленте їйлєп, тоодон жонуна кондура келген жыпар
- жытын бєлмєгє себелеп кетет. Арыбайт. Кїндє аўкы-
тып жыпарын чача берет, сагынып келе берет. Терезе-
нин кєзї дайыма ачык. Гїл жыттанган кенен бєлмєдє
татынакай таанышы бар. Таанышынын аты - Бермет.

 Ал - їйдїн куту, карынын эрмеги. Ширин тилдїї,
дили таза, дилгир небере. Кызыл уйду бадага кошкон,
бададан айдап келген да ушу кыз.
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 Таў жарбай ойгончу кыз кєєшїлїп уйкуда. Бу сапар
аны башка бирєє ойготту. Таттуу магдыраган кыздын
кулагынын тїбїндє ызылдаган аарынын їнїнєн кєзїн
ачты. Уйкулуу жїзїн ушалап ыргып турду. Кєйнєгїн
кийди. Бєлмєнї желдетти. Аарыны кызыга карады.
Корунбады. Тийбеди. Тим койду. «Жїрє берсин» деди.
Байкуш аары кєрїнгєн нерсеге уруна берип жадаганда
терезеге келип отурду.

 - Байкушум, уча берип жададыў окшойт. Эс ал.
Кичине чыдай турсаў, мен сага бал алып келип берем.
Курсагыўды тойгузам.

Бермет чыгып кетип, сыр кашыкка толо бал сузуп
келди.

 - Мынакей, кел бери! Менин кичинекей акылдуум,
тартынбай жей бер ээ!

 Балдын жытын алган аары муруттарын кымыў-
кымыў бїлкїлдєтїп кызды эки айланып учту да, ка-
шыкка тїз эле келип конду. Тумшугун таттууга маты-
рып , «бїлк-бїлк» сорду. Єзєгїн їзє тарткан ачкалык-
тын айынан курсагын кампайткан аары кулкунуна
ашыкча толтурду. Кечээ адашып кирип келип, кайра
чыгууга эшик таппай бєлмєдєн бєлмєнї кыдырып, суй
жыгылган байкуш чыйралып барып, оорлошо тїштї.
Канатын канча сермесе да єєдє кєтєрїлїїгє чамасы
жетпеди. Кечээ тїнєгїнє жете албай адашып калганды-
гы їчїн айыбы чоў эле. Ошон їчїн кулкунуна эки эсе
кєп бал куйган. Ушунусу менен айыбын актагысы кел-
ди. Болбосо їй «желдети» оўдурбайт. Тєпєштєп коёт.
Бала аары деп аябайт. Жамандыгына алса, кечээ
тїнєгїнє келбегендиги їчїн башы кетип калышы
мїмкїн. Кантип кетиштин айласын таппай кєзї тунар-
ган аары кызды жалдырай карады.

 - Аа, кичинекейим, мен сага тїшїндїм. Ашыкча жїк
канатыўы карыштырат. Кел, жардам берейин. Мына,
колума отур.
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 Аары сыр кашыктын кыры аркылуу жєрмєлєп,
сїйрєлгєн бутун Берметтин колуна койгондо, кыз
кїтїїсїздєн кыткылыктап жиберди. Кичинекей жаны-
бардын кыбыраган арымы кїлкїсїн келтирип, тыным-
сыз кытыгылап жаткандай сезилди. Ууртун жыя албай
кыткылыктаган Бермет аарыны терезеге алып барып
койду. Сыдырым жел кєўїлїн сергитип, чымыркана
канат кергенде терезенин экинчи кырына араў илинди.
Бир аз эс алып, кїч жыйнаган аары жогору кєтєрїлгєндє,
баятан кызыга байкап турган Бермет сїйїнгєнїнєн кол
чаап ийди. Ушунун баарын чоў энесине сїйїнчїлєйїн
дегендей тышка ашыкты. «Байкушум, эптеп їйїнє же-
тип алса экен. Аман-эсен жетсе, кайра жолдошторун ээр-
читип келээр бекен?» деп ойлоду.

 Кєп єтпєй чоў энесин бєлмєгє жетелеп кирген Бер-
меттин їстїнєн бир аары тызылдап учуп, сыр кашыкка
келип отурду. Кыз тааныды. Аары да кызды тааныган-
дай, аны алкагандай муруттарын тумшугуна жанып,
канаттарын дирилдетти.

 Бала аарынын соўунан учуп келишкен башкалары
жеўил кирип, оор кайтып жатышты..Бу да болсо таты-
накай Берметтин эмгеги. Кичинекей адамдын кичине-
кей жандыктын курсагына каралап, колдоо кєрсєткєнї
кандай сонун! Кымбаттуу балдар, силер дагы ушундай
кыла алат белеўер?!

АЛКА

Эл быкпырдай кайнаган эски шаар. Кєчєдє кыймыл
їзїлбєйт. Кыйма-чийме зуулдаган автоунаалардан мазеў
куруйт. Коёндой окшош, жагымсыз мелтиреген кєп
кабаттуу тамдар шаарга жарашып да, жарашпай да
тургансыйт. Бирок, ага агылып кирип чыккандар ар-
бын. Адамдар кечки сейилде. Ар ким єз чабыты менен
алек. Тоту куш, мышык, чычкан, ташбака, ит сыяктуу
айбанаттарды асырап жагымдуу кєрїнгїсї келишет. Бул
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жер айрыкча ит жандуу шаар. Кєпчїлїгї їйїндє ит
кармашат. Дїйнєнїн тєрт бурчуна маалым ит дєбє, ит
базар ушул жерде. Шаар, шаар болуп жаралганы кооз,
аземделип жасалган ит дєбєгє канчалаган тєрт аяктуу
асыл тукум достордун издери калбады дейсиў! Ит
жїрбєгєн, ит жыттанбаган токумдай жер табуу кыйын!
Себеби жолдун кире бериш, чыга бериши, кєчє бою,
дарыя жээги дїпїйгєн аў-дєўдє адам досуна багышта-
лып тургузулган ондогон эстеликтердин кашкая кєк ти-
регени анык. Сїйкїмдїї ит тукумун машина тепсеп -
уруп кеткен, кїйїгїп єлгєн, талашып жан таслим бол-
гон жерлерге жаназасын тїшїрїп, элесин таш бетине
чеге бергени кызык! Єз ажалы менен сапарга узаганы
болбоду, бу шаарда. Тиштери тїгєл кїбїлїп, жетекке
жарабай сандалган єлєрмандарды атайын жайларга
тапшырчу. Ал жерден сапары карый тургандыгы бел-
гилїї да. Шаардын бир єзгєчєлїгї ушунда го сыягы…

Бирок башкалардан айырмаланган шаар тургуну
Романовдордун їйбїлєсї бир убакта эў мыкты делген
канчыгы Алканы эч кайда тапшырбай, же карыды деп
кєчєгє кууп салбады. “Єз ажалы менен єлсїн” деп, кар-
мап жїрє беришти го сыягы. Ит дагы дароо эле кош
айтыша койбоду. Жылдан жылды тогоштурду. Беш жан,
бир итке беш бєлмєлїї квартира азырынча кенендей
сезилди. Кожоюндар алмашты.

 Канчык кийинки эки жылдан бери эс тартып, мек-
тепке жашы жетип калган мээримдїї небере Лизанын
жан кыйышпас эрмегине айланды. Алка абдан карыды.
Оозунда бїдїр тиши калбады. Кєзїн шор баскан жер
карама тєртїнчї кабатка тїшїп чыгалбай аяктары та-
лыйт. Жакшы заманда аты урматталган асыл тукум не-
мец овчаркасынын сїлдєрї эле калган. Сїйрєлїп эки маал
сейилге чыгат. Ошондо да сїйрєлїп жїрє бербейт. Бир
сааттан бир мїнєтї жылып кетсе, тыбырчылап жер тыт-
малап кыўшылаган канчык куурчактай Лизаны тогот-
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пой жатагына сїйрєп жєнєйт. Антпесе кєчєдє каўгып
калчудай, каалгадан ары кире албоочудай сезе берет.
Мурдагыдай кїчкє толгон, чарчоо эмне экенин билбеген
аяктары сыздап ооруйт. Кээде Лиза оюнга алаксып кар-
малып калчу болсо, акыйып калат, эшикти сїзїп. Жа-
нын аман алып жїргєн адам экенин сезет, байкуш. Ошон-
дуктан жаза тайып талаада калса єз алдынча оокат кы-
лып кетишине шеги бар. Себеби єзїнчє тамак таап, жа-
шап кетїїгє їйрєнгєн эмес, тїшїнє да кирбейт.

Ойлоп кєрсє табигаттын колунан нан таап жей алба-
ган їй кїчїккє айланыптыр. Жетексиз жарым кадам
басуудан чочулайт. Токой аралап чер жаза чуркап єз
бет алдынча тумшук чийген кїндєр таптакыр жат нер-
се. Кайда барбасын, кайда жїрбєсїн кожоюндун гана
буйругу менен кїн єткєрїп, кол жаўсоонун тїмєн сы-
рынан чыга албаган.

Кай бир убактарда кїйїп-жанган кандайдыр белги-
сиз кїч кєкїрєгїн тээп, итче улугусу, жаагын кере їргїсї
келсе, заматта тумшугуна кап илинчї. Анткени коўшу-
колоў деген бар. Тынчын алат. Бири улуса, айбан го,
акыры миўи улуйт. Анда эле будуў - чаў алааматтан
шаарды карангїн каптабайбы! Бул жер иттер ырылдоо-
чу жай эмес да. Ошон їчїн ит бечаралар буга жедеп
кєнїп бїтїшкєн. Мунсуз алардын жашоосу кыска. Адам
дегендин жини тутса “кутуруп кеткен кєк мээ” дейби,
“сєз тындабаган арамза” дейби, айтор, шылтоо табы-
лып, тактамасы жазылат да жєнєтчї жайга жєнєтїлєт.
Ал жердин жїзїн ары кылсын. Он гїлїнїн бири їзїлбєй
жаны їзїлєт. Айбан да болсо дайыма эки буттууларга
ак кызмат кылуу, буйругун кыўк этпей аткаруу, ун-
чукпоо, тил алуу - илими мээге сиўип бїткєн. Бул илим-
дин зоболосу чоў сыяктанат.

Байкуш канчык тїгїл, шаар иттери итче їргєндї унут-
кан. Жєн эле кожоюндун жытын алганда кыўшылап,
тилин булайтып, тээ кєєдєнїнїн тїпкїрїнєн «арс-арс»
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їрїмїш болот. Балким їйдєн безип ээн талаа, эрме чєлдє
кїнї бою озондосо жарпы жазылат беле? Ким билет?
Бирок ит болуп жаралгандан тыюу салынган. Макул,
итче жойпуланды дейли, ошондо да кандай мїдєє мак-
сатты кєздєйт, маўызы не, башы маў. Кєбїнє тїшїнє
бербейт. Оозун ачкан бойдон былк этпей калат. Жаш
чагында керилип чоюлуп жатчу кїндєрї тїшїнє кирет.
Сєєктєрї кычырап, уюган жамбашы талыйт. Куйругу-
нун жылуусу качып, оодарылган сайын шайы оойт.
Шилекейи талпакка їзїлєт. Кыбыраган жанга єлбєгєн
оокат. Жегени майлуу ботко, сууга чыланган ширин
токоч. Курсагы ачабы, ачпайбы, чал - кемпир, небере
кайда болсо кареги ошоякта.

 Сєздїн толук мааанисинде, Лиза Романова иттин
чыныгы кожоюну. Ал кезикпесе канчыктын кєргєн
кїнїн шайтан билсинби, эмдигиче сєєгї сєпєт болот
беле?. Бактысына Лиза туулуп, ичер суусу бар экен,
минтип сїйрєлїп жїрєт. Кїндє ойноочу эрмеги Алка-
нын айынан бакчага каттабай калган. Їч маал тоют-
тандырат. Жон терисин, куйругун тарайт. Самындап
жууйт. Сейилдетет, кыз да иттин сїйгєн кожоюну, жан
бирге шериги. Ошо себептен кыздын айтканын лам де-
бей жєндєйт. Ойнойт. Бийлейт. Лизанын тїркїн оюн-
чуктарын кыркалекей тизип чыгат, же ары бери та-
шып, шыйпаўдап турат. Кантсе да экєє аябай ынак.
Кыздын мээримдїї ырайы: “Ич, же! Капа болбочу?
Кєўїлїў ачылдыбы? Ойнойлубу, чарчадыўбы? Макул
сен айткандай эле болсун»! – деп эле сайраганы сайра-
ган. Анысы, мунусу да бири-биринин кєўїлїн калты-
рып кєрє элек.

Кыздын наристе сезими тунук, ниети ак экенин жїрєк
кургур сезет. Кайсы бир кїнї Лиза капысынан эки оюн-
чук кїчїк алып келип калды. Оо, ошондо бечара иттин
кубанганын айтпа! Оюнчук кїчїк пайда болгон кїндєн
таптакыр єзгєрїлїп кетти. Кєздєрї балбылдап, кандай-
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дыр эт жїрєгїн элжиреткен жылуу сезим оюнчук
кїчїктєрдї боорго кысууга аргасыз кылган. Кїчїктєрдї
тумшугу менен тїрткїлєп, жыттап-жыттап моокуму
канбаган. Їрпї небак таш болуп каткан эмчеги зыр-
пылдап, дене бою жазыла кыўшылаган. Ошондо Лиза
экєє мынчалык моокуму кана ойнобосо керек. Алка-
нын бирде куурчакты, бирде кїчїктї жалаганын кєрїп
Лизанын жїзїн кїлкї аралап, кубанычы койнуна сый-
баган. Иттин кєўїлїн тапканына маашырланган. Тум-
шугунан «чоп» эттире жыттаган. Жакшы кєргєндєн:

-Алкам, сїйїктїїм, кєўїлїў жайдарыбы? Жїрчї сей-
илдеп келели! - деп кєчєгє жетелейт. Канчык моюн
сунат. Кыйыктанбайт. Лиза чубалгыда карбаластап та-
пичкесин тапкыча, Алка оор денесин жерден їзгїчє,
ашканадан угулган кобур иттин кєўїлїн жыйрыйт.

-Атасы, кандай дейсиў, Алка кєчїгїн кєтєрє албай
калды. Кызганып Лизаны каап албагай эле деп чочуйм.

-Муну менен не айтмакчы элеў. Жоготуш керекпи?
-Ардеменин єз ченеми бар. Лизага башка кїчїк са-

тып беребиз. Азыр англия тукумундагы колли мода
болуп жатпайбы.

-Ошентсе да Алканы аяйм. Єз ажалы менен єлсє болмок.
-Кантели, пешене базар деген ушу.
 Алка баарына тїшїндї. Кєзїнє жаш тегеренди. Жаны

бир кесим коондой кертилет деген ушубу. Жаман сєз
чоў ата менен чоў энени жаман кєрсєттї. Мындай ку-
нарсыз турмушка ушулар гана кїнєєлїїдєй туюлду.
Болбосо кїлгїн курагында коё берсе кєкїрєк кїчїктєрїн
сїйїп, артынан тукум калтырып чымындай жаны чыр-
кырап кетсе мейли эле го! Базардан сатып келип очой-
туп – чочойтуп баккан, акыры сїйрєлгєн чакта жарга
тїртчї кишилер ушулар болобу. Башы маў. Убалы ким-
ге! Агабы?! Же бугабы?! Ажыратып болбойт. Кезегинде
жалаў гана ширин сєзгє шыйпаўдап сайран курсам,
эми минтип карыган чагымда єз ажалым менен кетем
го деген кыялы таш кабабы?
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Алканын кєчїгї кєтєрїлбєй кайра кулады. Єткєн
ємїрї кєз алдына тартылды. Оо, анда Алка деген атагы
чыккан ит дєбєнїн биринчи эркайымы эле го чиркин!
Ит дєбєнї айлана берип албаган сыйы, медалы калба-
ган. Бир сандык. Байкуш, ошолорун шыгыратып кай-
кая желгенде кандаштары тамшана шилекей жутчу.
Ондогон дєбєттїн кєздєрї оттой кызарып, кєз карашта-
ры чагылгандай тийчї эле го… жаныбар! Баса, унута
жаздаган тура. Кезектеги биринчилик колго тийгенде
суйкайган сулуу канчыкты єз тукумундагы килейген
дєбєт ой-боюна койбой жазгырып кетпедиби. Коюу
гїлзарда томолонуп –жумаланып шилекей алышып, оюн
салган дєбєттїн кєз карашы канчыкты багынтып жээк-
ти кєздєй желип жєнєгєндє кожоюну жаны чыга чу-
рулдай чуркаган.

“Каап, деп азыр да єкїнєт Алка. Ошондо биротоло
безип кетсем ойдогудай болмок экен. Мен да єз боор эт
менен тїшкєн балдарымды тумшугунан жалап эркеле-
тип жїрмєкмїн!». Ачуу жаштан Алканын кєзї тунара
тїштї. Лиза таўгала узунунан кайчылашкан буттары-
нын їстїндє кыймылсыз жаткан иттин башын сылады.

-Жакшынакайым, чарчадыўбы?! Мейли, сен ойлогон-
дой болсун. Бїгїн сейилге чыкпайбыз. Їйдє эле ойной-
буз ээ!

Кыз чуркап барып, алып келе койгон кештелїї жаз-
дыкты алдына таштады. Канчык дем чыгарбай ичинен
сызып жата берди. Кыз божурады:

 -Байкушум, мен билем, сен эмнени самап турганыў-
ды. Сенин кїчїктєрїў, бооруўа кыса турган балдарыў
жок. Уксаў Алка, кааласаў мен сенин сїйгєн кїчїгїў
болоюн, аздектеген балаў болоюн! Ушуга ынайсыўбы!
Мынаке, ав, ав, ав! Окшошобу?! Гав, гав, гав!

 Лиза кїчїк болуп їрдї. Бала болуп ыйлады. Тєрт аяк-
тап канчыктын маўдайында ары-бери жєрмєлєдї. Ак бан-
тигин куйрук кылып булактатып, Алканын жанына кол-
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дорун жаздап, кїчїк сыўары жоодурай эркеледи. Кыў-
шылады. Мойнунан кучактады.Эркелетти, эркеледи.

 Бечара жаны ачыган Лизанын кїчїк болуп їргєнї,
бала болуп эркелегени канчыктын демєєрїн кызытып,
кєўїлїн кєтєрдї. Кожоюнунун кичинекей болгонуна ка-
рабастан иттин оюн тапканына, кирдеген кєўїлїн ачка-
нына жетине албай кыялы асмандады. Семирди. Чексиз
ыраазылыктан ушу азыр ал ємїрїндє бир жолу адам-
дын эркинен тышкары иш жасап катуу, катуу єўгїрєп
улугусу келди. Ызасынан ичиндеги бїт бугун, ачуу таа-
рынычын саймедиреп, эч бирєєгє энелик мээрими
тєгїлбєй боздогон ботодой, бу кєр дїйнєдєн так єткєнї
турган заманга кєз жашын кєлдєтїп, баары менен тїбєлїк
кош айтыша тургандай сезим кыстап турду.

Ошентип ит кїтїїсїздєн улуп жиберди, улуганда дагы
адамдын жїрєгї тїшє тургандай катуу улуду. Мындай-
ды туулгандан укпаган кыз селт этип чыўырып ийди.
Татынакай балбылдаган кєздєрї алаўдап аянычтуу тел-
мирди. Ашканадан атып чыккан чоў атасы калтырап-
титиреген небересин бооруна кысып, канчыкты баштан
ары “каўк” эттире бир тепти. Чоў эне шыпыргы менен
ургулады. Бир убакта сыймык, атак алып келген итин
тааныгысы келишпеди. Кагып-силкип, каргап-шиледи.
Бурчка тыгылган ит ойдо жок кїнєєсї їчїн, дїйнєдєгї
бирден бир сїйкїмдїї, эў эле мээримдїї кожоюну Лиза-
дан ичинен миў толгоно кечирим сурап жатты. Суук
сєз, тебилген соккудан чымырканды. Чымыркануу, бу
сапар, бу їйдє акыркы ирет болоорун туйган ит чапчаў
кыймылдады. Куйругун чатына кысты. “Бар, а!” деп
жана улуду. Эт жїрєгї сыздай арсылдады. “Мунусу
эмнеси, шумдугуў кур!” деп чал- кемпир пол сїрткєн
таягын ала чуркаганда Алка оюнчук кїчїктєрдї алууга
їлгїрдї. Ачык турган каалгадан жылт бергенче кїчтїї
тепкиден оўкочук атып, тепкичтерден денеси жанчыл-
ды. Бир топко кїмєлєнїп барып ызасынан араў тєрт
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аяктап карманып калды. Эки-їч силкинди. Канжала-
ган тулку боюн жалап-жуктап, кєчєнї кєздєй жортту.

Байкуш кыздын чыўырган ыйы бет келди безип кач-
кан канчыкка энесин жоктогон кїчїктєй сезилип,
жїрєгїн тикенектей сайып баратты. Ошентип, Алкага
эч кандай эстелик орнотулбай калды. Анткени жакшы
ит єлїгїн таптырбай кетти.

СЕЙИЛДЕ

Кечки сейилге чыккан Адыл кимдир бирєєнї изде-
гендей апасынын кєкїрєгїнєн оўго-солго эўиле берди.
Бирок издегени табылбай кєздєрї жашка толду. Демейде
сїйрєп ойноочу машинасына кєўїлї тартпай, апасын
этектеди. Кежирленгенден кежирленди. Анан адатына
салып ыўаалап ийди. Кой-айга келбеди.

- Карасаў эми, - апасы баласын соорото албай бушай-
манданат, - сыртка чыкса дагы ыйлайт, їйдє олтурса
да ыйлайт. Деги, тїшїнбєй койдум, бул балага. Болду-
чу эми. Тиякта уй келатабы?! Коо-куй, бизди мїйїзї
менен челип кетпегей эле. Жїрчї биякка.

- Мєє-є-є! Мєє-є-є! Мєє-є-є!
Бала башын чулгуйт. Апасы кол жаўсаган жакты

карайт.
- Ыкы! Ыўаа-а-а! Ыўаа-а-а! Ыўаа-а-а!
- Апей ботом, тоо тараптан карышкыр улуйбу? Карасаў,

ээ карышкыр, кет ары! Менин балам жакшы, ыйлабайт.
- Аа-уу-у! Аа-уу-у! Аа-уу-у!
Кєз жашы кєлдєгєн балакай карышкырдын їнїн угуп

тынчый тїшєт. Агарган тоого кєз чаптырат. Карыш-
кыр эмес балакет кєрїнбєйт.

- Ыкы! Ыўаа-а-а! Ыўаа-а-а! Ыўаа-а-а!
- Бїгїн эмне болгон сага. Ыйлап эле калыптырсыў.

Ыйыўы токтот эми, - апасы чыр баланын кєз жашын
аарчыйт. –А балким, ажыдаардан коркуп жїрбє? Ка-
рачы, асмандан ажыдаар учуп келатабы?
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Энесинин сєємєйї кєктї саят. Бала асманга тигилет.
- Ыкы! Ыўаа-а-а! Ыўаа-а-а! Ыўаа-а-а!
Аўгыча маўдайдагы кабаттуу їйдєн бєтєгєй кызын

жетелеп жаш эне кєрїндї. Кызынын кучагында єзїнєн
чоў куурчак.

- Эмнеге короо менен бир болуп ыйлап калгансыўар?!
Адылтай, єзїмє келчи, момпосуй берейин! - Жаш эне
чєнтєгїнє колун салды.

Издегени табылдыбы, бала «тып» басылды. Кубан-
ды. Мурдун «шуу» тартты. Жїзїндє кїлкї пайда бол-
ду. Момпосуйга умтулду. Там-туўдап барып токтоду.
Кайра кайрылып єзїнєн чоў «Камаз» автомашинасын
сїйрєп жєнєдї. Мына-мына момпосуйга колун созот
дегенде кайып єттї. Момпосуй аны кызыктырбаптыр.
Кыздын апасы момпосуюн сунган бойдон катып калды.

Бала кєкїрєгї жарыла кызга бєтєгєй колун сунду.
Учурашты. Кулагына бирдемелерди шыбырады. Шы-
быр сєз кызга жагымдуу угулду. Бири-бирине назик
жылмайышты. Бала кыздын колунан куурчагын алып,
машинасына абайлай отургузду. Кечки сейилдеги кыз-
баланын жолугушуусу жїрєк толкутту.

Машинага олтургузулган куурчакты тартып баратыш-
кан экєєнї акмалашкан жаш энелер балалыктын дїйнє
таануу сезиминин таттуу учурларынан экендиктерин
айттырбай туюшту. Балалык кандай таттуу?!

2004-жылдын 26-октябрь.

БАТИРДЕГИ КЇЧЇК
Согумдун эти баканга илинген. Карышкыр да секи-

рип жете албай турган жерде. Аны билбей напсисин
агыткан Бозбаш аттуу итибиз сугун артканын койбоду.
Секирип боюн таштайт. Иттин бул жоругу бир эсе таў-
калтырса, бир эсе кїлкїнї келтирди. Бирок канчалык
далалат кылбасын жетмек эмес. Бозбаш деп кїчїктїн
атын келинчегим койгон. Анткени кичине кезинде башы
боз кєрїнїптїр. Кийин ит болду.



102

Ага карабай кїчїк кезиндегидей эле жакшы кєрєбїз.
Бєпєлєп эркелетебиз. Короочулугун айт, тимеле. Жат
бирєєгє, коўшу-колоўго, мал-жанга башка-башка їн
салып їрєт. Їргєнїнє карап їйгє ким келгенин аўдап
калчубуз. Багуусу жакшы болуп, итаягы сєєк-саактан
арылчу эмес. Тилекке каршы, ит иттигин кылбай кой-
бойт экен. Согумга асылганын токтотподу. Жадаганда
тим болот го дегем. Жаўылыптырмын. Єчєшкєндєй
асыла берди. Кїндїзї айбыккан болуп, жоругу тїн кара
чапанын жамынгандан башталат.

Ошондой кечте терезеден кєз салсам короодо килтей-
ген эки ит жїрєт. Экєє теў жолбун кєрїндї. Кызык,
желкеми кашыдым. Тегеректе короочу итибиз
кєрїнбєйт. Же кєрбєй калдымбы? Эмнеге їрбєйт? Бал-
ким, жолбун иттер этке кызганышып чайнап коюшту-
бу. Тилиме тибиртке чыккыр, кансырап жаткан итими
элестеткенде жїрєгїм «шуу» дей тїштї. Боорум он тол-
гонуп, итими аяп кеттим.

Аўгыча кєзїмє Бозбаш урунду. Аяган итим чайнал-
баптыр, чарчап-чаалыкпаптыр. Секирсе таман алдынан
чаў чыгат. Шилекейи чууруган селсаяк иттерге кошу-
луп баканга бой таштайт. Экєє секирсе бирєєсї, бирєє
секирсе экєєсї карап турат. Эптеп согумга жетмектин
амалын кылышат. Дїўкїлдєп тынч жаткыргыдай эмес.
Эсим эки болду. Аяк-башымы жыялбай короого
сїйрєлїп чыктым. Кудай уруп, же колума бирдеме илин-
сечи. Караўгыда жер сыйпалайм. Акыры бирдеме урун-
ду окшойт. Уруп калдым. Тийгени каўшылады. Ки-
лейген дєбєттєр селт чочушту. Кирген тешигинен чыга
албай жер тырмалашты. Кыўшылаган Бозбаш артынан
куйругун тїйдї. Ошончодон мен ыргыткан таш биздин
итибизге тийиптир. Тїндїн тынчтыгын бузуп, иттердин
артынан айгайлап, мен калып калдым.

Ошо чуулгандуу тїндєн кийин Бозбаш эл жаткан-
дан кийин келип, таў заардан кетип калып жїрдї. Ита-
як кїндїз мелт-калт туруп, тїнї бошоп калат. Ошо се-
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бептенби, балдарым Бозбашты «батирдеги кїчїк» деп
жоктоочу болушкан. Кечке талаалап жїрїп, тїн бир
оокумда гана итаягын бошоткону келип жїргєн батир-
деги кїчїккє болгон ачуум тараган.

Арийне, жолбун иттерди короого баштап кирген чык-
кынчылыгын кечире албадым. Согумга сугун артып
келген кандаштарына кошуп айгактап кууп чыккан
мени ал кечире албады. Бирок экєєбїздї тїшїнгєн
бирєєсї табылып калаар деген їмїт эсибизди оодарып,
ушул кезгече жїрєгїбїздї тїпєйїл кылып жїрєт. Деги
кантсе болот?!

2004-жылдын 26-октябрь.

ЇКЇ

Жер кулпунуп, кїн ысыды. Кєк чыкты. Адыр-тала-
алар, аска-тоолор гїлгє оронду. Жумуш кызыды. Трак-
торчу жер айдады. Дыйкан эгин септи. Малчы малын
жайды, тєлїн тєлдєттї. Кыр-кырда жайылган козу-улак
куушуп ойноду. Кєпєлєктєр гїлдєн гїл тандашты. Кїн
нуруна бєлєнїштї. Алма, єрїк, мисте, бадам гїлїн ачты.
Жалбырак байлады. Торгой, булбул таўкы їрїлдєн
жаагы жанбай обон созду. Жаўы кїндїн жаўы обонуна
адамдар куштарлана кулак тїрїштї. Кубанышты. Куш-
тардын сайраганы аларды шыктандырды. Кетмен чап-
тырды, суу бурдурду. Дыў буздуруп, бак тиктирди.
Мээнет катуу болду.

Кїн кечтеди. Жумуштагылар їйлєрїнє кайтышты.
–Эх, ушундай керемет кїндїн эрте єткєнїн! – дешти

козу-улак жайыттан келатышып.
–Моокум канганча кєкєлєдїк ээ! Атаганат, дагы ки-

чине тура турса не?! – дешти бутак, шакка жашыныш-
кан кєпєлєктєр.

–Эмеле безелене обон кайрып адамдарга кубаныч тар-
туулай баштаганда кїндїн батып кеткенин карагыла-
чы! – дешти торгой менен булбул єкїнгєндєй.
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–Эртеўки кїнгє чейин, булбул!
–Таўкы жолугууга чейин, торгой!
–Гуу-гуу, гуу-гуу! Менин кезегим келди. Тїн мени-

ки! – деди эби-сыны жок калдайган Їкї.
Тїн коюланды. Чегиртке, чымын-чиркей ызылдады.

Саз боюнан бакалардын чардаганы угулду. Їкїнїн ай
тєгєрєк кєздєрї оттой жанды. Балбылдап кїйдї. Ка-
раўгылык жандїйнєсїн чакчалекей тїшїрдї. Куу тыр-
магын жаш бутакка бїлєдї.

–Гуу-гуу, гуу-гуу! Тїн бакырдыкы! – деп гїїлдєй бер-
ди, уккандын їшїн алып…

ТАРБИЯ

Кєлмє. Кїнгє жекшемби болгондуктан жээгинде эл
кєп. Кєпчїлїктїн арасында атасы менен баласы отурат.
Атасы баласына кантип балык кармоону їйрєтїп жатат.

–Азыр биз балыкка жем таштайбыз. Жемди балык-
тар келип жейт. Анан кайырмакка курт же сєєлжан
илебиз да, моминтип кєлмєгє ыргытабыз.

 А балык болсо баласына суудан кантип оокат таап,
кандай тиргилик єткєрїї керектигин айтып келатып,
токтоп калды.

–Жем таштайбыз, курт, сєєлжан салабыз деп жаты-
шабы? Анда эле биз жыргадык. Куру сєз болбосо кїтє
туралы.

Бала балык: “Каяктан оокат келет?” – деп ойлонду.
Аўгыча їстїнєн жем ташталды. Суудан сєєлжан кєрїндї.
Балыктын кєздєрї жайнай тїштї. Табити сугалактанып,
жемди “лып” сугунду. Бакалоорун учтуу бирдеме ти-
лип кеткенсип “тыз” этти. Ага моюн сунбады. Кыл
жипти ары чойду, бери чойду. Калкыма сууга чєктї.

Атасы баласына “Кєрдїўбї?” дегендей баш жаўсады.
Бала “Кєрдїм” дегендей баш ийкеди. Серпмей тартыл-
ды. Балыкты кєрїп бала аябай кубанды. Балык эми
чоў кєлмєдєн чакага тїштї.
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УСТУКАН

Жайлоонун тєрїндє энеси баласын этке шыкады.
–Кечке ойноп курсагыў деле ачкандыр. Мобу ысык

шорпону ичип, эттен жеп ал, каралдым.
–Эт майлуу экен, жебейм!
–Алда катыгїн! Майлуу, жебейм дегени эмнеси, ыя?!

Сен эми кичине эмессиў, чоўойдуў. Балакатка жеттиў.
– Энеси майлуу жамбашты баласына кайра сунду. –
Жеп ал, каралдым. Кєп жесеў кїчтїї болосуў! Болбосо
карышкырга берип коем.

 Ошол маалда бозїйдїн капшытынан карышкыр єтїп
бараткан. Сєздї угуп “тык” токтоду.

«Майлуу устукан экен. Баласы жебесе, мага берсин.
Єзєк жалгап, жолумду улайын!» – деди кашабаў ши-
лекейин чуурутуп.

Оюнда сєєк мїлжїй баштады. Кычырата сугунду.
Бирок аяк, биягына караса, сєєктїн єзї кєрїнбєдї. Бай-
каса шилекейи суудай эле агыптыр. Анткени ал дайы-
ма ачка жїрчї. Бирок кетирекей баланын мээримдїї
энеси устуканды карышкырга бермек тїгїл, эстегенге
чолосу тийбеди. Балким унутуп калгандыр. А Кашабаў
їмїтїн їзбєй “Эт жейм, сєєк мїлжїйм!» – деп єзїнчє
кїбїрєп кїтє берди. Арийне, жанынан чоў эне кєрїнбєдї,
токой эт жыттанбады. Ортодон итабар убакыт закымда-
ды. Эт эмес, балээ кєрїнбєдї.

–Тїї, иттики! Адамга ишенген мен да келесоо! Чоў
кишинин айтканы ушул болсо, баласы мага сєєк ыргы-
табы?! Кой, андан кєрє бирєє-жарымы байкап кое электе
жоголоюн! – деди карышкыр токойго кирип баратып.

КИМ КЇЧТЇЇ?

Кїн ысык. Токойдогу жалгыз кєлмєнї котолошкон
айбанаттар алыстан пилдин карааны кєрїнгєндє эле жол
бошотушту. Пил їйїрїн баштап келаткан.
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- Мени жер їстїндєгї айбанаттардын эў чоўу , эў
кїчтїїсї деп жасаган сыйыўарга рахмат! Же андай эмес-
пи? Арстан баатыр, єзїў калыс болчу.

- Сиз айткандай, таксыр! Сиз чоўсуз, кїчтїїсїз! Сиз
сулуусуз! Ошон їчїн сизди урматтайбыз! - деди арстан
мырза пилдин каарына калбайын деген тейде.

- Урматтайбыз! Сыйлайбыз! - дешти токой айбанаттары.
Баятан сууга жетпей єлє чаўкаган маймылдын кы-

жыры кайнады. Чоў болгону менен акылы жок пилдин
акесин таанытайын деди. Ким кїчтїї, ким айлакер эке-
нин далилдегиси келди. Дарактан секирип тїштї. Чи-
риген дїмїрдїн коўулунан чыйпылдак чычкан кармап,
пилдин жонуна кое берди. Карап турду. Чычкан туура
эле кулакты кєздєй жєрмєлєдї. Кулак тїбїнєн «чыйк»
їн салган чычкандын їнїнєн селт чочуган пил куйру-
гун чычайтты. Кулактарын чапкылады, тумшугун
кєтєрдї. Єў-алеттен кетти. Эти дїргїдї. Анан бир ба-
кырып алып, алды-артын карабай, їйїрїн таштап ка-
чып жєнєдї. Жардап тургандар таў калышты.

- Келесоолор десе, токой жаныбарларынын эў акыл-
дуусу, сулуусу эле менмин! Биле жїргїлє, жїн баштар!
-деп маймыл гана ууртун жалжайтып турду.

Бирок аны эч ким кїчтїї, сулуу, айлакер деп айтпа-
ды, таазим этпеди. Канткен менен суу баарына жетти.
Кєлмєдєн чоў - кичинеси ыраазы болуп кайтты.

 ***

Чаўкоосу канган маймылды уйку басты. Кєзї жу-
мулса эле чиркей мазесин алат. Тырманды. Желпинди.
Дарактын кылда учуна чыга качты. Кутулбады. Же
мазесин алган чиркей колуна тутулбады. Чиркей аерге
да жетти. Айласы кеткенде бака балчака жалбарды:

- Бака балчак, а бака балчак, сенин їнїў керемет ээ?
Андай керемет їн жок бу чєлкємдє. А мобу чиркей
дегениў ызылдап токой жашоочуларынын мазесин алды.
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Сага теўелем деген немени ашка жїк, башка жїк кыл-
бай жоготчу, бай болгур! Анан калса саздын бир эле
ырчысы болуш керек да! Кандай дейсиў?

 Бака эчтеме дебеди. Кєзїн тостойтуп, карды ачка эке-
нин билгизди. Айлакер маймыл алдына дардайып жата
кетти. Маймылга конгон чиркейди бака «лак» сугунуп
коюп атты. Курсагын кампайтты. Чаўкады. Єзєгїнє суу
алгысы кычап кєлмєгє секирди. Жээктен жылан же-
кирди. Буттары тыбырап саз ырчысы сорулду. Ойт бер-
генче буту жок байкуш крокодилге тоорулду.

- Бу алдуусу алсызын мойсогон куу заманда ашыкча
жаралган эчтеме жок тура! Кїнїмдїк тирилигибиз бири-
бирибизге чырмалышкан экен. Пешенеге жазганы ушу
болсо не кылалы?! - деп маймыл ууртун жыйганча їстїнє
тор жайылды.

- Туура айтасыў, тууганым! Бу жалган дїйнєдє ашык-
ча жаралган эчтеме жок! Бири-бирибизди керектегени-
биз їчїн жашап жатабыз. Ошондуктан сен эми бизге
кызмат кыл!- деди пенде.

- Макул болбоско чарам барбы? - деди жаўы тууганы
башын шылкыйтып.

 ***

Кургакчылык башталды. Кєлмє соолуду. Асмандан
бир тамчы суу тїшпєдї. Суусуз, чыктуу тоютсуз жашоо
кыйынга турду. Єзєгї каткан токой айбанаттары чеке-
ден єлє баштады. Єлїм эки буттуу канаттуу же тєрт
буттуу айбан экендигине карабады. Єлгєнгє кайгы бол-
со, карга-кузгунга майрам болду.

- Єзїмдї акылдуу катары эсептеген мен да табигаттын
бу каатчылыгына айраў болдум. Алсыз экем. Бирок тор
ичинде болсом да кєлєкєдємїн. Курсагым ток, кайгым
жок. Жаным тынч. Балдарым жанымда. Арийне, токой
жашоочуларына кайгы алып келген табигат каатчылы-
гына эч айла-амал табалбай башым катып турат.
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Маймыл чындап кейиди. Їнї кудайга жеттиби эски
таанышы їн катты:

- Кейинбе, тууган! Айласын сен таппасаў, адамдар
биз табабыз. Аз кїндє токой кайрадан кєктєй баштайт.
Керемет жашоо келет. Анын баарына сен кїбє болосуў.

Пенде калп айтпаптыр. Айтканын тезеле аткарды.
Арык казылды. Тоо суусун чєлгє бурушту. Аккан арык-
тан суу акты. Кєлмє толду. Бак-дарак кєгєрдї. Чєп улуу
чыкты. Ач курсак тоюнду. Жайыт кеўейди. Муктаж-
дык азайды. Корукка айланды. Тегереги тосулду. То-
кой айбанаттары тукум улашып, жыргап калышты.
Суусуз єткєн кїндєрїн эстегиси келишпеди. Адамзатка
токпейил карашты.

- Адам деген,- жалпыбыздын тууганыбыз маймыл
колун жайды,- кєрсє, жандуунун жанын азезилдин оозу-
нан алып калган кудаанын жердеги периштеси тура!
Жашасын адамзат жана жанга жагым климат! - деди
биздин сїйїктїї тууганыбыз кєктї карап.

2000-жыл.

УЯТ БОЛДУ

Бир жашар Нурбек чоўойгон сайын кежир болуп ба-
ратты. Єчєшкєнсїп кїндє таўга маал ойгонуп алат.
Апасынын колун байлайт. Уй сааса, їй шыпырса да
кучагынан тїшпєйт. Ошондо да апасы кубанат.

- Нурбегим азамат! Мага жардамдашат!
Ал эмне болуп калыптыр. Кээ убакта атасы жумуш-

тан чарчап-чаалыгып келсе да ыйлап тосуп алат. Алдей-
лейт. Болбойт. Качан колуна алып, єєдє кєтєргєндє тын-
чып калат. Атасы гезит окуйт.Бир колунда гезит, бир
колунда бала. Тоскоол болот. Ошентсе да атасы кубанат.

 - Нурбегим азамат, гезит окуйт.
Атасы менен апасы жумушка кеткенде Нурбекти чоў

энеси карап калат. Ал небересин бешикке бєлєп коюп, жїн
тытат, ийик ийрийт. Ушуну эле кїтїп жаткансып, ал аў-



109

гыча бала ойгонот, чыргоолойт. Терметет. Кєнбєйт. Єўгїрєп
ыйлай берет, ыйлай берет. Ошентсе да чоў эне сїйїнєт.

- Нурбегим азамат! Жїн тытышат, жип ийришет.
Ошентип, селки небере чоў энесинин жонунан кечке

тїшпєйт.
 Жылдар тез эле єтїп кеткенсиди. Нурбек мектепке

келди. Караса класста орун калбай калыптыр. Єзї кыр-
дуу жыйырма тєрт бала отурушат. Жан-жагын элеўдей
атасын, апасын, чоў энесин издеди. Кємєк кїттї. Би-
рок, алардын жок экенин сезгенде, ызасына чыдабай
ыйлап ийе жаздады. Муну дароо байкаган Жусу орду-
нан шып тура калып:

 - Нурбек, кел, менин ордума отур,- деди.
 -А сенчи? - деп сурады эжекеси.
 - Мен туруп эле турам,
 -Кой, сен мына буга отур,- деп эжекеси єзїнїн орун-

дугун бошотуп берди.
 Кїндєр єтє берди. Баласы їчїн апасы кєйнєгїн

їтїктєп, китебин иреттеди. Атасы эсебин чыгарып, бо-
тинкасын тазалады. Чоў энеси тєшєгїн жыйып, тама-
гын белендеди. А Нурбек таза, тыкан бала аталып, баш-
каларга їлгї кылып кєрсєтїштї. Бир кїнї окуучулар
мектептин багына ишембиликке барышты.

 -Ишембиликке ата-энем келеби?- деп сурады Нур-
бек балдардан.

 - Жок. Биз менен эжеке болот. Єзїбїз эле иштей-
биз,- деп жооп беришти классташтары.

 -Кантип?! - Нурбек колуна кетмен-кїрєк, шыпыргы алып,
булгангысы келбеди. Окуучулар аны ортого алышты.

- Кантип, кантип?! Жєпжєнєкєй эле. Качанкыга дейре
ата-энеўди карайсыў. Уят го акыры. Окуучу да сендей
болобу? - деп чурулдашты.

Нурбек кызыл чоктой кызарды. Уялды. Бети чымы-
раганынан баш кєтєрбєй иштеди. Кыздарга жардамдаш-
ты. Тїш оогондо чарчап-чаалыгып їйїнє кайтты. Апасы
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чоргодон суу ташып жатыптыр. Чуркап барып колунан
челекти ала койду. Апасы чочуду, таў кала тигилди.

 - Ой, сага эмне, жин тийдиби? Бас чечин, булгана-
сыў! Єзїм эле ташыйм.

 Отун жарып жаткан атасына жакындады. Балтасын ала
коюп жардамдашкысы келди. Атасы жинин келтирди.

 - Ой, сен эмне соосуўбу? Тур мындай. Бир жериўи
чаап аласыў. Сенсиз эле жетишем.

 « Апаке, мен эле ташый коёюн, атаке, мен эле жыя
коёюн» деп айталбады. Мындай иш башынан єтпєгєн
соў, айтыш кыйынга турду. Чоў энесине чуркады. Чоў
энеси шырдамал шырып, ийнесин учуктай албай кый-
налып жатыптыр.

 - Чоў эне, келиўиз мен саптап берейин,- деди сылык
гана.

 - Кой каралдым, колуўа ийне киргизип аласыў. Єзїм
эле саптап алам.

 Нурбектин эми чындап каўырыгы тїтєдї. Кичинеси-
нен эркелетип, кара жумушка їйрєтпєгєндєрїнє капа-
ланды. Ызаланды. Кєздєрїнєн жаш мєлт-мєлт куюлду.
Коркуп кеткен ата-энеси їйрїлїп тїшїп, тегеректешти.

 -Силер эмне, мени кичине дейсиўерби? Эркелетип,
ак кол кылып тарбиялап... Бїгїн балдардын алдында
єлбєгєн гана тєрт шыйрагым калды. Мындан ары ки-
ришпегиле! Бардык жумушту єзїм жасайм! Єзїм!...

 Эмне кылаарын билбей карбаластап калган атасы,
апасы, чоў энеси Нурбектин алдында катуу уят болуш-
ту. Неге?!

ТАНАПИС

Танаписте балдар коридорго толуп кетти. Чоўураак-
тары салабат кїтїп, кичинекейлери ызы-чуу тїшїштї.
Божурашып сїйлєшкєнї, китеп окуганы, тышка ашык-
каны канча дейсиў. Кетирекей Мыктыбек класстан чыга
берээрде Адан агайды сїзїп алса болобу. Кечирим суро-
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ого їлгїрє албай туталанган шок бала же чуркап кете
албай, же туруп кала албай кызык абалда калды.

 - Эч нерсе эмес, эч нерсе эмес. Этият болуш керек,
бара гой эми,- деди башы салаўдаган Мыктыбекти эр-
келете кєкїлїнєн сылап. Анардай кызарып кеткен ба-
ланы кєп уялтпайын дегендей Адан агай шыпылдай
басып кетти.

«Каап, кетип калды. Кечирим сураш керек эле. Ка-
рачы, какаганга муштагандай танапис боло калганын
кара! Жоругум жолдо калсын. Кайдан да чыга калдым
экен танаписке» - деп єкїндї башын кашып.

Киришке коўгуроо кагылары менен Адан агай кир-
ген класстын эшигин какты. Эшик ачылып, карыя
мугалим баш бакты.

- Аа, бу сенсиўби? Кел баатыр!
Мыктыбектин тамагы буулуп, їзїл-кесил мукактанды.
 - Агай, ке-чи-рип коюўуз. М-мен, ко-ку-сунан...
 - Анан сеники жакшыбы, кишиге урунуп. Окуучу

деген кичи пейил, таза, тартиптїї болуш керек. Кой
эми єткєн ишти унуталы. Келгениўе ыраазымын. Жак-
шы болуу аста-аста... деди чын кєўїлїнєн.

«Кечирген жок. Жооткотуп жатат,- деп ой жїгїрттї,
не дээрин билбей астанада калган Мыктыбек. А кокус,
эртеў окуучулардын жыйынында айтсачы. Улууларды,
агай-эжелерди сыйлабаган окуучу окуучубу? десечи.
Анда кєпчїлїктїн арасында катуу уят болуп калам го?
Кой дагы барып кечирим сурайын»- ичинен ушундай
деп кїбїрєп, бою башын тїзєдї. «Башыўды кєтєрїп,
єзїўдї эркин карма. Айта турган кебиў так, тїшїнїктїї
болсун» - деген эжекесинин насаатын эсине салды. Эшик
тык-тык кагылды. Класс ачыла бергенде кєз айнекчен
агай кєрїндї.

 - Ой-бой, сен дале турасыўбы? - деп сурагыча Мык-
тыбек тїзєлє калды.

 - Агай, кїнєє менде. Кечирип коюўуз!
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 - Ээ, азаматтын шакылдаганын кара! Кечирдим, ке-
чирдим. Бирок, кїнєє сенде эмес. Класс жетекчиўде,
билдиўби? Бар эми сабагыўа!

 Мыктыбек бу сырдана кепке дагы тїшїнє бербей,
узун коридордо ойлуу баратты. Сырдана кептин сыры
эмнеде?

ЭРИНЧЭЭК КОНОК

Бир кїнї карга кумурска менен достошкону келди.
Жаўы досу кучак жайып тосуп алды. Дасторкон жайыл-
ды. Тїркїн чєптїн жыттуу бїрї менен жемиши, ширин
дан менен таўкы щїїдїрїмгє толтурулган чєйчєк коюл-
ду. Шилекей чууруду. Мээнеткеч досу коногунан эчтеме
аябады. Болгон сый-урматын кєрсєттї. А жеп-ичкени
келген карга кєз ирмемге тынбады, оозун жыйбады.

- Урматтуу каргатай, сен ичип-жеп олтур. Эч тар-
тынба. Кээчетен аягына чыкпаган ишим турат. Ошону
бїтїрє салайын, - деди кумурска бир оокумда кабатыр-
лана.

Карга не демек, дасторкон четинде єзї жалгыз кал-
ды. Кулкуну куркулдап, тамактын ширесинен тандап
жеп, мына эмесе деп жамбаштап алды. Курсагы чел-
кейип тойду. Кечке олтурду, кумурсканын иши бїтпєй
койду. Уйку басты. Їргїлєп, кєзї араў эле ачылып-
жумулуп атты. А кичинекей досу бирде кїрєгїн ала
чуркаса, бирде дан, чєптїн бїрїн ташыйт. Буту-бутуна
тийбей чуркайт. Акыбети кайтып, кєптєгєн кампа тол-
ду. Ошондо да тыным албаган кумурсканы карап олту-
руп чарчаган карга керилип-чоюлуп, тїзєп бойду:

- Ээ, кїкєнтай, биртке эс алчы! Арбайып белиў їзїлгєнї
калыптыр, - деп челкейген курсагын сылап койду.

Мээнеткеч кумурска какылдак досу бир жылдык азы-
гын жеп койгонун кєўїлїнє албады. «Макул, эс алса алай-
ынчы»деп коюп кїрєгїн таштап, шыпырынып кирди. Чєп-
чардын кашегин чыгарды. Каптардын оозун бууду.
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- Ыя, досум! Качан жаныма келесиў? Качан чер жаза
сїйлєшєбїз? Качан эс аласыў? Сени кїтє берип чарча-
дым, эриктим.

- Сабыр кыл, каргатай, аз калды. Балта кєтєргєнчє
дєўгєч эс алат. Кїрєктї таштап шыпырынып киргеним
же шыпыргыны коюп кап-кап толтура дан ташый баш-
таганым - менин эс алганым. Биз ошентип иш арасын-
да иш алмаштырып эс алабыз, сен ага таарынба! - деди
кумурска досу мурутун жанып.

А карга оорутпай башты: «Кайда барсам менин ырыс-
кым жолдо тура! Кумурска менен достошуп эригип єлїп
кетпейин. Анан сєзгє сараўдыгын кантесиў! Шаан-
шєкєттї сїйгєн жаным коколой калбасын! Кукентай,
жумушуў бїткєндє дагы бир кайрылып єтєєрмїн. Ага-
че кош бол!» деп караанын їзгєнчє шашты.

Силерге кайсы дос жакты?! Айткыла бачым, оорут-
пай башты!

2004-жылдын 24-ноябры.

КАЕРДЕ МОМПОСУЙ КЄП?

Нурбол айылга тез-тез каттап турат. Аякта кой-ай
деген киши болбойт. Антишпейт да. Ошондуктан ке-
релден-кечке ойнойт. Ат минип, ой-тоону кыдырат.
Короз уруштурат. Сууга чємїлєт. Чуркайт, кїлєт. Ошен-
тсе да оюнга тойбойт. Анын оюнда айылда момпосуй
кєп имиш… Єрїк, карагаттын ордуна даракта момпо-
суй єскєнїн єз кєзї менен кєргєнїн, їзїп жегенин ай-
тып тїгєтє албайт. Бирок айылда узакка туруп калса:

–Момпосуйдан жадап кеттим, шаарга кетем, – деп
кежирленет.

Шаарга келип, айылда калган момпосуюн сагынат.
–Айылга кетебиз, айылга жашайбыз. Аякта момпо-

суй кєп, – деп туруп алат. Жер тепкилейт. Атасынын
айласы куруганда эркесинин ою менен болот. Эртеси
жєнєп калышат. Айылга барып тїшкєндє эле момпо-
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суй кайрадан мєндїр болуп жаай баштайт. Жей берип
тиши ооруйт. Айылдан кызыгы тарайт.

–Шаарга кетем, – деп чыр салат. – Биякта тишим
ооруй берет экен.

Ошентип бала кежирдигин сезбей, быйыл тєрткє тол-
ду. Кєктєм чыкса атасы сїннєт тоюн берем деп жїрєт.
Бирок момпосуйду мєндїрдєй жаадырып, анын ою, жолу
менен болгон чоў атасы менен чоў энеси ошо айылда
жашаарын, Нурбол алардын жакшы кєргєн эрке небе-
реси экенин эмдигиче билбейт окшойт.

А силер билесиўерби, кымбаттуу жаш достор! Билсе-
ўер, чыр баланын атынан чоў атасы менен чоў энесине
ырахмат айтып койгула! Мен силерден суранам. Анткени
сыйкыры кєп жакшы сєздї, ал эми їйрєнє баштайт да.

КУЙМАК

Абдырай менен Салкындын апасы куймак куйду. Ал
абдан таттуу болду.

– Мен куймакты жакшы кєрєм, – деди Абдырай ап-
тыга сугунуп.

– Мен сенден да жакшы кєрєм, – деди Салкын андан
калышпай.

Аларды алдыртадан байкап турган эжеси Гїлайым:
–Жакшы кєрїї аздык кылат. Ал їчїн жардам бериш

керек. Ошондо жегениў таттуу болот! – деди.

ПОРТРЕТ

Аяздуу кыш. Кар сампарлап жаап, айлана аппак.
Терезеден сампарлап жааган карды кызыга караган
балдар коўгуроо кагылганда ордуларына отурушту.
Сабак башталды. Їчїнчї класска сїрєт сабагы болчу.
Эжеке сабактын темасы “Натюрморт” деп жазды. Стол-
дун їстїнє кєз жоосун алган ар тїркїн букет гїлдї, бо-
ору кызыл алма салынган чєйчєктї, кєєкєр менен чы-
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ныны єз єзїнчє койду. Сабактын максатын, сїрєттї
кантип тартуунун жолдорун тїшїндїрїп: «Каалаган те-
маўарды тарткыла!» деди.

 Кагаздар шуудурап кыл калемдер боекко тїштї. Бири
букет гїлдї, экинчиси алманы, їчїнчїсї кєєкєр менен
чыныны тартты. Бир гана Алтынайдын сїрєтї эч ким-
дикине окшободу.

–Алтынай, сен кимди тартып салгансыў? – деди пор-
третти їўїлє караган эжекеси.

- Апамы… Мен апамы аябай сагындым! – деди кыз
каўырыгы тїтєп.

–Апаў кайда эле?
Алтынай їндєбєй апасынын сїрєтїн чиймелей берди.
–Шаарда, ооруканада жатат. Кєптєн бери жакшы боло

албай жїрєт, – деди аўгыча жанаша отурган тапан кыз.
–Кечирип кой, Алтынай, билбепмин. Кєрєсїў го, апаў

сєзсїз жакшы болуп кетет. Келсеў, сен экєєбїз азыр
моминтип койсок, апаўын кабагы ачылып, кїлїмсїрєп
калат. Денсоолугу жакшы гана киши кїлїмсїрєйт эмес-
пи, туурабы? – деди эжекеси сїрєткє кыл калемин тий-
гизип.

–Ой, чын эле… – кыздын ууртуна кїлкї жайылды,
капасы жазылды. Анан кыл калемин колуна алып,
сїрєттїн алдына: “Апа, тез сакайып кетиўиз! Биз сизди
сагындык!” – деп жазып койду.

КИМ БОЛСОМ?
Канат «Чоўойгондо ким болсом?» – деп ойлонду.

Кыялында фермер болду. Мал бакты, жер айдады. Врач-
тыкты тандап, укол сайды. Болбоду. Мугалим болуп,
бала окутту. Учкуч болуп, кєктє сызды. Паровоз айда-
ды. Соода кылды. Бу да жакпады. Бутун учкаштырып,
колдорун кайчылаштыра башына жазданып жата бер-
ди. Кесип тандоо оўой эмес экен? Ал їчїн катуу мээнет-
тениш керек тура! А Канат мээнеттенбей эле май кєл,
сїт кєлгє жеткиси келген. Ошондуктан ага жетїїнїн
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оўой жолун таппай кєгєрїп жата берди. Тємєндєн ата-
сы їн катты:

–Ээ, Канат, ал жерде эмне жатасыў, уулум?
–«Ким болсом?» деп ойлонуп жатам, ата.
–Ошо да болчубу? Алдын билим ал, єнєргє ээ бол!

Билим менен єнєр тїбєлїктїї. Ошондо сен адам боло-
суў. Билимдїї, єнєрлїї адам – чыныгы адам! А чыны-
гы адам сага окшоп там їстїнє чыгып алып: «Ким бол-
сом!» деп ойлонбойт. Тїш бери, сабагыўы оку, мээнет
кыл! – деди атасы. Атанын сєзї – акылдын кєзї эмес-
пи. Кєнбєскє чара жок.

БААТЫРЛЫКТА КИЧИНЕЛИК ЖОК

Дене-боюн балкыткан кїн нуруна далысын салып
жыргап отурган чымын коўшусу качырды кєрїп, утур-
лай басты.

- Жол болсун, баатыр! Кїн чыкпай кайдан шашып?
Качыр жооп кайтарыштын ордуна эчкире ыйлап жи-

берди. Колжоолугун алып чыгып, жаш жууган жїзїн сїрттї.
- Їйдєн, Чыке! Мен сага арыз менен келдим. Жайыт-

ка бараткан жеримен арстан кармап алып тєпєштєп
салды. Бїгїн эле дейсиўби! Кудаанын куттуу кїнї
тєпєштєйт! Чоўдугун салат. Кыскасы, кїн кєрсєтпєйт!
Качан кєрбє, мага сугун артып жїрєт! Эр кєкїрєк жайыў
бар, арстанды тартипке чакырып койчу, бай болгур?! -
деди кудайы кошунасы качыр бугун чыгарып.

Чымындын баатыр дегидей деле тїрї жок, кєзгє араў
илинген эле кичине жаныбар. Бирок кичине болгону
менен качыр айткандай эр кєкїрєк неме. Ошонусунан
уламбы, дароо макул болду. Суу жїрєк кошунасын ээр-
читип алып, арстанга барды. Ток этер жерин айтып,
арстандын жїрєгїнє кол салды.

- Арстан мырза, биз сизди билебиз. Сизди карап бирєє
бышкырбайт. Ууўуз жїрїп турат. Арийне, тєбєўїз кєккє
жетсе да кудайыўызды ойлой жїрїўїз! -деди кашка
чымын мырзаларча каада кїтїп.



117

- Ойлобосом колуўан не келет, кибиреген киўкилдек!
Мобу бакзандай муштум тумшугуўа тийсе быт-чытыў
чыгат, єпкє-бооруў їзїлєт! Ошондуктан экинчи кєзїмє
кєрїнбє!

- Чоў болгонуў менен акылыўыз кем кєрїнєт, мыр-
за! Болгону, менден ыракым кїткєндєргє тийишпей
жїрїўїз деп суранып жатам. Айтканыма кєнбєсєўїз єз
убалыўыз єзїўїзгє. Кактабай каныўызды сором!

Арстандын чыдамы чыркырады. Башкадан кїтсє
кїткєндїр, асти, чымындан мындайды кїтпєптїр. Жини
кайнады. Бакандай оор муштумун ишке киргизди. Урду.
Тиштеди. Ырылдады. Тиштерин тиштерине кайрап ша-
кылдатты. Чымын да бош келбеди. Муштумун тумшу-
гуна мээледи. Алы жетишинче сокту. Тепти. Тызылдата
чакты. Жин кайнаган кєзїнє найза болуп сайылды. Анан
кєрїп ал кыямат-кайымды. Экєєнїн кармашынан жан-
жаныбарлар туш-тарапка чачылды, дыргаяктап їрктї.
Кєп муштумду арстан жеди. Чымынга сокку жетпеди.
Арага тїшїп эч ким келбеди. Жеўилип баратканын ар-
стан тєрє илгертпей туйду. Убакыттан утту. Куйругун
тїйїп чытырман токойго кире качууга їлгїрдї. Кантип
кєкбет чымынга тутулганын билбей калды. Ошон їчїн
караўгы жерге жашынды. Артынан кууп жетпей арман-
да калган чымын токойду жаўырта кыйкырды:

- Арстан мырза, кулагыўызга кїмїш сырга! Мындан
ары менден ыракым кїткєндєргє тийишпей жїрїўїз!
Ошондо кечиримдїї болосуз!

Ушинтип, чымындын эр кєкїрєк экендиги билинди.
Качырга ак кызматын кєрсєтїп далилдеди. Кєрсє, баа-
тырлыкта кичинелик жок экен. Эрдикти качан кылсаў
деле боло берет тура! Ишенбесеў, чымындан сура. Ошол
окуядан кийин арстан мырза чымынды кєргєндє эле
куйругун кыпчып, токойго кире каччу болгон тура. Же
андай эмеспи?!

2004-жылдын 13-декабры.
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ЖАЙЛУУ КОНУШ

Кунаажын ошо кїнї адашып кетти. Їйїнє барчу жол-
ду таппай ары мєўкїдї, бери мєўкїдї. Тєрт аягы тын-
бай тыбырады. Коктудан кокту, мойноктон мойнок кал-
тырбай тинтти. Бакыраў кєз, сїйкїмдїї музоосунун їнї
угулуп калабы деп жерге жата калып тыўшады. Аяныч-
туу мєєрєдї. Караган - черге тилинди.

Тїн каракчысы тоо-ташты кїїгїмдєтє боеой баштады.
Эчтеме кєрїнбєй калды. Їрєй учурган караўгылык кою-
уланган сайын кунаажындын жїрєгїн коркунуч бийле-
ди. Жылгадан чыккан їндєрдєн музоо кезиндегидей кал-
чылдады. Коркконунан ырайым сурай мєєрєп ийип атты.
Тааныш короосунун жытын искей таноосун кєккє кезе-
ди. Ана табылат, мына табылат менен токойдун тїпкїрїнє
кирип кеткенин аўдабай калды. Тыўдай караса жалгыз
кєз булакка жете келиптир. Таўдайы катып турса да
булактын шылдыр їнїн каалабады. Ары басты. Корк-
конго кош кєрїнєт болуп тїбїнєн омкорулган бак-дарак-
тын соройгон дїмїрї, жалама асканын сїрї жалтантты.
Алайган кєздєрї ансайын алайды. Таноосунан буу сы-
зыла кїшїлдєдї. Жадеп їмїтї єчїп баратканда кєзїнє
бїлбїл жанган жарык чачылды. Сїйїндї. Атыраўдап чур-
кады. Жетти. Тїрсїлдєп соккон жїрєгї ордуна келген-
сиди. Каалганы тык-тык какты. Кєп кїткєн жок. Эшик-
ти азууларын айга жанган жолборс ачты.

- Саламатсызбы, тууган? Адашып калдым. Бїгїн сиз-
дин їйїўїзгє тїнєп кетїїгє ыракым кылыўыз! - деди
кунаажын жалдырай тигилип.

- Сарала, сенсиўби?! - кубанып кетти жолборс тїнкї
конокко. –Кел, кел, тєргє єт. Жакшы конок айттырбай
келет. Ушинтип ара-чолодо бириў болбосо, бириў ки-
рип турсаў. Билсеў, токойдогу эў жайлуу, жанга тынч
конуш ушул! Учурунда келипсиў, кєптєн бери казан-
дын бетин кєрєлек элем. Казан асайын, жайланып отур.
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Кожоюн кичипейил кєрїндї. «Бїгїнчє консом, эртеў
музоомун жанында болом. Экинчи алыскы жайытка
чыкпайм!» деп єзїн-єзїн жубатты. Жайлуу конушка туш
келгенине ичинен кудуўдап, кубанып атты. Маалкат-
пады. Сарала кунаажын тєрдєн орун алды. Кєўїлї тын-
чыды.

Бирок єзїнїн жайлуу конушунда отурган жолборстун
кєўїлї тынчыбады. Казанын асышы асты, арийне, аны-
сы бош экенине кєўїлї чапты. Ошондуктан куйругу
бултактап, табитин тамчылаткан тїнкї коноктун бакы-
райган кєздєрїнє жїрєгї элжиреп, шилекейи чууруп-
чууруп кетип атты…

2004-жылдын 29-ноябры.

ИЙНЕЛИК

Кечки салкында ийнелик адатынча кєлмєгє ууга
чыкты. Айланып учту. Олжосун издеди. Дирилдеп кєккє
кєтєрїлдї. Куушурулуп сызып тїштї. Тимеле согуш
учагындай сїрдїї жїрдї. Аны кєргєн чымын-чиркей
кирээрге тешик таппай карбаластады. Тосток кєз
бирєєлєрдїн кєз жашы менен эсептешпеди. Кызыкпа-
ды. Ууга чыккан кычуусун кандырыш їчїн жырткыч-
тыгына барды. Оюндагысын жасады. Алсызын илип
кетти. Алдуусун кууп жетти. Бырча тиштеди. Жумур-
ткасын майкандады. Заматта буркан-шаркан тїшїрїп,
кан кууруп ийди.

Ошо кечте тишине жарытылуу бирдеме илинбей кы-
жыры кайнап жїрдї. Аўдыды. Бирєєсїнїн артынан сая
тїштї. Колунда турган олжосун коколоп, кан кїсєп тур-
ду. Жан ширин экен. Анысы жан далбастап боюн сууга
урду. Жанын куткарды. Канаттуу жырткыч тїнєргєн
суунун їстїнєн жакын учпоо керектигин билет.

Арийне, жадыбалдай жаттаган заў-закїнї уунун кы-
зыгында эстен чыгып кетет экен. Єзї да кантип жакын
келгенин аўдабай калды єўдєнєт. Коркунучту сезгенде
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кайра артка кїїлєндї. Алдастады. Алайган кєзї алай-
ды. Шашты. Дене-боюн калтырак басты. Себеби анын
да душманы кєп. Кїтпєгєн жерден аўдып турушу
мїмкїн. Анда эле ойрону чыгат. Ойрону чыгаарын туй-
ду. Багытын єзгєрттї. Кїчтєнїп єєдє кєтєрїлдї. Дагы
кичине алыстай тїшсє, кутулуп кетээрин ойлоду. Жа-
нын оозуна тиштеп бар кїчїн жумшады. Канаттары
болуп кєрбєгєндєй дирилдеди.

Бирок, байкушту кїїлєнтє койбой, кєлмєдєн атып
чыккан сары жон балык “ап” этип, жутуп койду. Ант-
кени анын да курсагы ач болчу. Кєлмє жыбырчыктап
барып токтоду. Уюлдашкан майда толкундун жарпы
жазылды. Ошентип, тосток кєз жырткыч кєнгєн
кєлмєсїнєн оокат табам деп жїрїп, ошол кїндїн ке-
чинде єзї да башка бирєєгє жем болгонун сезбей кал-
ды. Тагдыр кандай катаал?!

КОРОЗ

Таўга жуук кызыл короз чакырды. Кїн кылайды.
Жерге жарык тїштї. Колу-коўшу, айыл-апа ойгонду.
Чымчыктар чырылдады. Куштар сайрады. Адамдар
жумушка ашыгышты. Чоў эне уй саады. Сїт тартты.
Небереси тоокторго жем чачты. Тандыр кызытты. Тан-
дырга чоў энеси май токоч жапты. Жаўы тартылган кай-
мактан мыкчыма жасады. Ширин кїрїч менен саарлык
ичишти. Чоў ата єзїнє сур жоргону, небереси Досболго
керкашка кунанды токуду. Жайлоого камынды.

–Уулум, даярдан. Миўжылкы жайлоосуна барып,
кымыз ичип, тоодогулардан кабар алып келели, – деди
баланын оюн тапкандай.

–Чоў ата, жайлоого да кїн чыктыбы?! – деп кызыга
сурады небереси.

Чоў ата баланын кубанганын сезип, маалкатпады.
Жообун бачым берди.
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– Короз кыйкыраар менен кїн жарым ааламга нурун
чачты. Кїн чыккан жерде жашоо бар. Турмуш-тиричи-
лик башталат. Завод-фабрикалар иштейт. Адамдар їй
курат, эгин чабат. Аларды догдурлар оорубасын деп
карап турат, – деди жетине албай.

Баланын оюна чоў атасынын айткан жообу тєп кел-
ди. Керкашка кунанын теминди. Карыянын соўунан
жол тартты.

“Демек, бардык жерге кїн тийип, адамдар ойгонгон
турбайбы. Ах, кандай сонун! Эгер менин кызыл коро-
зум болбогондо жарым аалам эмне болот эле?” – деп
ойлоду Досбол чїчїлєп баратып.

Чынында ушундай эмеспи!

АДАМ БОЛОТ ДЕГЕН УШУ

- Ата, ата! Досбол турду! Досбол турду!
Тєрттєгї Нурбол аркы бєлмєдєн чуркап келди.
- Турганына ишенбейм?
- Эмнеге ишенбейсиз?
- Досболдун ушинтип жєнеле тынч турганына.
- Эмнеге?
- Себеби, ал уктаарда аркырап ыйлап, тураарда дар-

кырап турат. Апасын кыйнайт. Бїгїн неге ыйлаган жок?
- Бїгїн анын туулган кїнї да, ата. Їчкє чыкты.
- Аа, ыйлабай турганы ошондон. Адам болот деген

ушу.
2005-жылдын 22-январы.

БАЛАТЫ

Балаты тоо дарагы. Жылдыздар жерге тїшпєсїнє кам
кєрїп, асман челип ємїр сїрєт, калаты. Ал кєк асманды
тиреп турган арча баласы. Жайы-кышы жапжашыл
кєрїнгєн чырайлуу єўїн, жаштык тїсїн кєктєн алган.
Єўїндє жок карасы, оюнда жок карасы. Теўирдин сїйгєн
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дарагы. Жыл бою жашыл кымкап жамынып керилгенин
карачы! Кылымдарды карытып жашап келет балаты…-
Жыл тоскондо, кєк тиреп кооздоп турат аянтты. Анткени
эски жыл, жаўы жыл арасы ансыз єтпєйт! Бутак-шагын
тїркїн оюнчуктар кооздойт. Балатыны тегеренип ойноп,
белек тараткан Аяз атасыз, Аяз кызсыз жаўы жыл єтпєйт.

Президенттик балатынын чыгып даўкы, айыл-апа,
жер-жерлерден чакырылды таланттуу балдар-кыздар,
окууда кєтєрїлгєн баркы. Балакай Досбол ал майрамга
алыскы тоолуу айылдан келди. Анткени президенттик
балатыга жолдомону окуудагы мелдеште жеўди. Жаўы
жыл майрамында кєпчїлїккє ырдап, бийлеп, кут тїшкєн
айылы тууралуу айтып берди, таў калтырып балды.

- Чоўойгондо токойчу болом! Экологияны сактайм.
Жаратылышты коргойм, єнїктїрєм. Кыргызстандын
капчыгай - тєрїн карагай, арчага толтурам! Атажурт-
тун байлыгын арттырып, Кыргызстанды єзгєртїїгє сєз
берем! - дегенде кїтїрєтє кол чабылды. Президент ко-
лун кысты. Маўдайынан сїйдї. Бала кубангандан кєєдєн
керди. Себеби жаштын тилегин берет дейт, жаштайы-
нан ойлогон элди.

Келечек балдардыкы экен го! Гїлдєтїп туулган жер-
ди, дїйнєгє даўаза кылганы Теўирдин кєзї тїшкєн Дос-
бол деген азамат бала атайын алыстан келди. Андыктан
дїйнєнї єзгєрткєнї келген балага жол берели! Ага бала-
тынын єўїндєй жашыл жол, бакубат келечек каалап,
жылдыздай жайнаткан молчулугун кєп терели!

2005-жылдын 15-январы.

КЫШТЫ КИМ ЫЗАЛАЙТ?

Жандуунун кулак-мурдун тызылдатып, кыш каарын
тєгїп келди. Айылдын балдары кышты аябай кїтїшкєн.
Кардын кєз ачырбай кєп жаашын самашкан. Алардын
тилегин орундатайын дегенсип, бир кїнї эле кар опой-
то жаап салбаспы.
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Балдар кубангандан чаналарын даярдашты. Єтїктєрїн
майлашты. Жылуу кийимдерин белендешти.

Кыш їшїтїп келди. Карын сампарлап жаадырды. Кєз-
ачып жумганча талаа-тїздї, аска-зоону, кыштак-шаар-
ды ак шейшепке ороп койду. Теребел кар бїртїкчєлєрїнєн
жомоктогудай сыйкырдуу тїргє келди.

Балдар тоого ашыгышты. Оюн курушту. Тигине, їчєє
чанага чиркелишип, кудум космосто учуп бараткандай
кубанычтуу жылмайышат. Куушуп бараткан лыжачы-
лардын жїздєрїнєн нур тамат. Кыркаар тартып тємєнгє
зуулдап бараткандардын сїйїнїчтєрї коюндарына бат-
пайт. Балдардын шайыр кїлкїлєрїнєн айыл їстїндєгї
адыр салтанат - шаўга чулганган.

Коюн - колтугуна кирген суук аларды їшїтмєк тур-
гай, кайра кєк муштум балдардын таман алдында кєк
музга айланып жатты. Алар їшїгєн колдорун кез-кез
їйлєп коюп, суукту тоотпой жыргай беришти. Ызгаар
суук бети-колду канчалык аймалаганы менен оюндун
кызуусуна баткан балдарды жеўе алчудай эмес. Ыза-
ланган аяз улам єчєшїп жылгаяк тепкендердин жолун
торойт, кулак-мурдун чымчылайт. Аларды їшїтїп,
ыйлатам, ызалантам дейт. Жалынткысы келет. Боро-
шо - куюнун сапырылтып, бир маал боздоп алат. Ку-
дум Пушкиндин “Кышкы кеч” деген ырындагыдай:

Мунарыктап борошо уруп,
Кар тозоўун уйпалайт.
Бирде жырткыч айбанча улуп,
Жаш балача бирде ыйлайт…

Бу ак толкундуу аалам чєлкємїндє “бийлик жалгыз
гана меники!” дегендей тїр кєрсєтєт. Бирок, кєк муш-
тум балдар ага баш ийер эмес. Кайра кыймыл-аракет-
тен бїткєн бойлору дуулдап, жылгаякка алаксышат.

–Баарын жеўип келатам! Дарыя-булакты, кєлмє-саз-
ды алеки саатта тоўдуруп музга айланттым! Аюуну чээн-
ге киргиздим, каркыра-турнаны жылуу жакка айдадым,
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булбул менен торгойдун жаагын бастым… Асти, мынабу
чуру-чуу тїшїп, ойноп жаткан дїйнє капар балдарга алым
жетер эмес! – деди айлананы ичиркенте карап.

–А биз сенден коркпойбуз! Сен ызгаар суук болсоў да
биз сени аябай кїтїп жатканбыз. Сен келип, жылгаяк
тээп жыргап калбадыкпы! Канчалык бизди ичиркент-
пе, биз сенден жалтанбайбыз. Анткени сага жадеп кєнїп
калганбыз, денибиз сак, кєўїлїбїз куунак! Ха-ха-ха! –
деп, балдар таза абаны жаўырта кїлїшєт.

Жылуу сєзгє жибий тїшкєн кыш уялганынан этегин
жыят. Балдардын албырган жїздєрїнє, кїлмїўдєгєн
кєздєрїнє тике карай албай жалтана тїшєт. Коюн-кол-
тугунан качып чыгат. Кызык! Ал жыл сайын ызалан-
там деп келип, кайра єзї ызаланып кайтат. Анткени,
биздин айылдын балдары ушундай чымыр, сергек, чы-
дамкай. Ошондуктан кыш ызгаарын тоотушпайт. А
силердечи?!

КЄПЄЛЄК

Керметоодон кїн кїлмїўдєй кєрїндї. Кїндїн кєрїнгєн
кєзїнє кубанган карга «Каа-ак!», «Каа-аак!» каркыл-
дады. Кїкїк кїкїктєп, короз кыйкырып коштоду.
Кеўдїйнє кыймылга келди. Кїн кереметине кєпєлєк
кушубак керилди. Канат кїїлєдї. Кєккє кєтєрїлдї.
Кєйкєлє кєпкє кєкєлєдї. Кєлкїлдєп кубанды. Кош
канатын кїнгє кактай кєктє калкыды. Кудурети кїчтїї
кїн касиетине киринди.

Капыстан кєзїнє коркунуч кєрїндї. Коркту. Карба-
ластай калдактады. Каухар кєзї кумсарды. Кєрсє,
кєркємї кооз кєпєлєк калдайып кєрїнгєн кєлєкєсїнєн
коркуптур. Кудурети кїчтїї кудай коркок кургурду
коркпос кылып кубултту. Кєкїрєк кїчїн кєбєйттї. Кїчї
кєбєйгєн кєпєлєк каалгып келип кыпкызыл кызгал-
дактын кырына конду. Кызгалдакка конгон кєпєлєктї
кетирекей Карыбек капыстан кєрдї. Кєктємдє келген
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кубанычын койнуна каталбай кубанды. Кєйкєлгєн
кєпєлєктї кармалап кєргїсї келди. Ага кєпєлєктїн
кыймылы кызык кєрїндї. Кочкул кызыл, кара кєгїш
кєрїнгєн керемет кетирекейге карматпады. Кєпкє ку-
балатты. Кичкинтай курбусунун кудуўдай кубалаганы
кєпкє кербездене кєкєлєгєн кєпєлєктїн кєўїлїн кы-
зытты. Карыбекти коштоп каткырды. Кєєдєнїн кере
кєкєлєдї. Кетирекейдин кудуўдаган кабак-кашына,
кебете-кепширине карап, кєпєлєк кичине карматып
койгусу келип кетти. Кош канаты калкылдап, кїлкїчї
курбусунун колуна конду. Кыялы кыйырга кеткен Ка-
рыбек курбу-курдаштарынын катарында кербездене
кубанды. Колундагы келбети кооз, касиети кїч
кєпєлєктї кєўїлдїї карады. Кєкїрєгїндє катылган ке-
ремет касиетти кадырлашынын кулагына кїбїрєдї.
Кєпєлєк кєўїл кєтєргєн кабарды кызуу кабылдады. Кєп
кїттїрбєй кайрадан кєккє канат кїїлєдї. Кїлкїчї Ка-
рыбек калпагын кєккє кєкєлєттї.

2005-жылдын 14-январы.

ТАСКАРА

Теўир таскаранын тагдыр-табитине тарпты тарткан-
бы, таў тїрїлбєй табакташтарын таўдантып тарпка тап
таштады. Табакташтарын табалагандай табити талыган-
ча талпаўдады. Тєбєдєн тоо, талаа-тїздєгї тєрт –тїлїк,
тай-тулак, тоочул теке, топоздор турнабайга тїштї. Тал-
бады. Талаа, тїздї тегерене турнабайын туш-- тарапка
туштады. Тарпты табуудан тїўїлбєгєн таскаранын тыр-
жыйган тамаксоо табити тим тургузбады. Туш - тушка
талпынтты. Тїнєргєн тїркїктїї тоолордон томолонуп,
турнабайы таштуу тектирге тоорулганда талтєєндєй
тарпка табити тїштї. Тамактын татынан торго тїшпєстїн
тейинде таскара тектирдеги тырайган тарпка табитин
тєрт талытты. Табити тамчылап, талаага топоз тырай-
ганын тааныды.
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Тоо тунжурап теребел тамаксоо тарпчылардан таза-
дай тїнєрдї. Тооктун тїшїнє таруу тїнєгєндєй, таскара
тїшїндєгї топоздун тарпынан тїўїлбєй таўзаардан тур-
ган. Тїўїлбєгєн тапты. Тапкан талпынды. Тарпчыл тас-
кара табитин ташытып, тапкан тапалактыкы таризде
тартайган тарпка тоголонуп тїштї. Талпаўдап тїзеле
талыган топоздун тєбєсїнє тасмалын таштады. Тєбєдєн
тыйын чычкан тобурчагын «топ-топ» тємєнгє томолот-
ту. Тарпчы тыйын чычканга тасмалын тарытпай тул-
туйган тилинен тартты. Темир тумшугу топоздун
тєшїнєн тарткылады. Тойгончо тойлоду, таттуу тєштєн
татты. Томукту тоодой тарткан тасырайган турнабай таз-
башын текеберлене тейтеўдетти. Телмире топоздун тар-
пына тигиле тумшугун тїйрїдї: «Тїї-ї, тарптын таты-
мы татык тура! Тимеле…татыктыгын, тобоо!»

Тойгондо токтунун тєшї топуракпы, таскара тарпты
табалагандай тепкедей жерге тепкедей тарп тїкїрдї.
Тукулжуруган текєєрїн топоздун тумшугуна такады.
Тартар тилинен тартар. «Тарс!» Тунжураган тоо-таш,
токой-тегеректин тынчтыгы таз-тополоў тїштї. Тал-те-
рек термелди. Токулгалуу топозун тушап, тектирден
Тургунбай туураланды. Топозчунун текебер тайганынын
турпаты тарп тарапка тайраўдады. Тарсылдак тарпчы-
га тийбеди. Таскара табитин тезинен тизгиндеп, тик-
чийе тємєнгє талпактады. Тїпкїчтєй тїйїлгєн топозчу-
нун тайганынын тилеги таш тиштеди.

Тургунбай тогуз тїн таппаган топозун тапты. Таска-
ра тойгонуна тойтоўдосо, Тургунбай топозуна тигиле
тултуйду. Туталана тамеки тїтєттї. Табияттын, талаа-
тїздїн тазалыгына туулгандан тик туруп, туурундай
тыкан тараган таскара тарсылдакка, так тїйїлгєн тай-
гандын текеберчилигине туталанып - туюкбай, тууруна
тууралана талпынды.

2004-жылдын 29-июну.
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КОСМОНАВТ

Кетирекей Кемелди качантан космоско кєтєрїлїї
кыялы кєкїрєгїн кытыгылап келет. Келечекти кєрє
билген классташ курбусу Капар кыялкеч кадырлашы-
нын космонавт катары калыптанышын кызуу колдоду.
Кубаныч кєктємдє келди.

Курбулар кїндїн кєзї кылайып кєрїнїп, койкоўдо-
гон кызыл короздун кыраан кыйкырыгы кыйырды кап-
таган кезден космос кемесин курууга камбыл киришиш-
ти. Космонавтикадан кабары кєп курдаштар кїйєрман-
дарга космос кемесинин каркасын кагазга керип
кєрсєтїштї. Кызыккан коўшу-колоўдордун, классташ-
курбуларынын кїйгєн каректери кеменин каркасына
кадалды.

«Кайкайып, кадимки космос кемеси! Карасаўар кут
келтирген кереметин! Кєктємдє келген кубаныч кан-
дай кооз!» Кобурашкандар кеменин кєркєм касиетине
казыктай кадалышты. Кемел, Капарды кадырлай ка-
рашты. Каркасы курулган кемени кїндєп кїзєтїштї.
Кїрдєєлдїї кырк кїндє кеме курулду. Кубанышты.
Каракулжалык кичинекей космонавттар курган космос
кемеси кєбїнїн кєўїлїн канааттандырды. Калпак, кеп-
каларын кєккє кєкєлєтїштї. Кєбїнїн кєєнїн кызыт-
кан кемени кєргєнї койтое керилип кїчїгї Кумайык,
коенеги Кесеккулак, Кемел, Капарга кошулуп курбу-
курдаштары, кєптї кєргєн кадырман карыялар, кыс-
касы, кєп кїйєрман келди.

Келгендердин кєз кырына кой кєз, кубакай кыз
Кїлїйпа кїлмїўдєй келип, Кемелге кол кєтєрє кєрїндї.
Карашкандардын кирпиктери керилип, каректер, ка-
ректерге кадалды. Кыз колжоолугун кєтєрдї. Кєєдєн
керген кетирекей космонавт каадалана какайды. Кыз
кїлїмсїрєй карады. Курбулардын кыялын кытыгыла-
ган кеме келген конокторго керемет кєрїндї. Канат-
куйругу кооз космос кемесинин каадасын кылып «Кыр-
гызстан» коюшту.
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Кєптїн кєзїн кызарткан кеме кєккє кєтєрїлїп
кетчїїдєй кєрїндї. Командирин кїттї. «Кыргызстан»
космос кемесинин кадырман командири Кемел Курма-
нов кырына кыргыздын кырка кыялары кештеленген
калпагын кийип келди. Кербездене кабинага кирди.
Курун курчады. Катарга курбусу Капар, кїчїгї Кумай-
ык, коенеги Кесеккулак келип кошулду. «Кыргызстан»
космос кемесинин кєккє кєтєрїлїшїн кїткєндєр кїтїрєп
келишти. Кыргыздын карлыгач космонавттарына ка-
лайык калк кадырлай карады.

Коўгуроо кагылды. Кеменин командири кєўїлї ку-
шубак космос картасын карады. Кєўїл кєтєрїлдї.
«Кана, кеттик!»- командасы кубаттана, кубана коштол-
ду. Кїйєрмандар кубангандан кыйкырышты. Калпак-
тар кєкєлєдї. Кєптї кїттїргєн «Кыргызстан» космос
кемеси кєктї кєздєй кєтєрїлдї. Карасаў кєз кубанат.
Кандай керемет кїндєр!

Кыргызстандык кичинекей космонавттардын кыргыз
кыйырынан кєккє кєтєрїлгєн кабары Кытай, Казак-
стан, Колумбия, Канадага карай кетти. Кечки канал-
дан кыраатын келтире кабарлашты. Калайык-калктын
калыў катмарына кєрсєтїштї.

Космоско кыргыздын калпагы, керемет комузу, кы-
зыл кызгалдагы, китептерден: «Кыямат», «Кєзирмем-
дер», «Кїн кызарып кайтканда…» кошо кетти. Кулаалы
кармап куш кылгандай, кичинекей космонавттардын
кыялынан курулган космос кемеси кїнєстїї Кыргызстан-
дын Каракулжасынан кєккє кєчкєнїнє кєбї кїбє.

Кеч кирди. Кїн конолгосуна кызарып кайтты. Каал-
га кыйчылдай керилгенде Кемел кирпигин кєтєрдї.
Кыязы, кєкїрєгїнє кыттай куюлган космос кумары
кетирекей Кемелдин кыялынан кетпегендей. Кериле,
керебеттен кєтєрїлїп, космос кумарына кєкїрєгї
кєбїргєн кебете-кешпирчен короону кєздєй кадамдады.
Кыйыры кєрїнбєгєн кєккє кєзбакты. Кыялы кєккє
кадалды. Кєздєрїн кашына кымтып, кыялынын кара-
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анын канчалык кубалабасын, куржалак калганына ка-
туу кейиди. «Кєрєсїўєр, каникулда кєктємдє келген
кубанычым—космос кемесин курам! Кыргыздын кады-
рын кылымдар кыйырына кыт куйгандай калтырам!
Кебимден кайтпайм!»

Кемел кїбїрєнє кайра керебетине кулады. Кєктємдє
келген кубанычы, кєєдєн кытыгылаган кыялы кайра
керемет кыялга курчады. Кєєшїлє, кирпиктери кыш
койгондой кыналышкан кыргыздын кичинекей карлы-
гач космонавты кєптєгєн кїйєрмандарын колбулгала-
тып, космоско кєтєрїлїп кетти…

 2004-жылдын 28-майы.

АРСТАН

Акжайда ажарлуу ааламга ай ажатын ачты. Ачка-
лыктан арааны ачылган айбанаттардын айкєл ажосу
атанган азоо арстан алкына арылдады. Айбаты алп ай-
бандын аркарга аўчылыгы алабаталуу адырда аўызга
айланды. Адатта, алдуунун аўчылыгы алсыз айбанга
адистешкен. Андыктан, алибеттїї арстан алыстагы
адырда аўдаалаган аркарды абайлай аўдыды. Артынан
акмалады. Апсайып, албууттанган албарстыдай ажаал-
дана аўкилдеди. Амалдана алкынды. Ардемеге алагды-
ланбай аўдып атсада, алдыдагы аўдын алааматынан
алкы араандай ачылды.

Акыры ажал апкелчї арстандын акмалаган айбаты-
нан адашкан аркар айбыга алдастады. Айлакер аўчы
арыштуу адымдап, алжактаган аўына атырылды. Аты-
рылган арстан алайган аркарды аласалдырып, андыз-
дуу аўгекте алкымдан алды. Алмустактан аздектелген
адатынча, алдуусу азыкка алган аўына аттиштей ар-
кайган азууларын агытты. Астейдил, ачкачылыктын
ажатын ача азыктанды.

Асмандагы аземдїї ай азалуу алоолонуп, айжамал-
дуу ажарын айбандын айбаттуу азуусунан айбыга аз-
гырды. Аялуу аркардын аймагынан алыстай азаланды.
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Антпесе, арстандын алкымы араандай ачылып, аркай-
ган азуусу айды апчычуудай айбаттуу аркырады.

Айлана айгайлап айкырган ачкарак аўчы - арстан-
дын айбатынан аз-аздап аруулана арылды.

 2004-жылдын 2-июну.

ЖАЙЛОО

Жазгы жамгыр жагалдана жаады. Жыбырай жааган
жаандан жер жагымдуу жашылданат, жандїйнєў жа-
шарат. Жазда желиндеген жан-жаныбарлар жашоосун
жаўыртат. Жашаў жайлоо жагалдана жасанып, жашыл
жакуттай жаркылдайт. Жер жайнаган жооогазындан
жандїйнєў жашаргандай жоодурайсыў. Жаз жарлыгын-
дай, жер жагоосундай жалындаган жоогазын, жийде-
нин жыпар жыты жагымдуу жыттанат. Жаздан жайды
жайлата жайлоодогу жашаў жайсаў жашоонун жашыл
жайнамасындай жайкалганычы! Жайлоонун жайлуу
жайытында жайылган жандыктар, жылкы жаныбар-
лар жагалдана жаак жарыштырышат. Жапайы жаны-
барлар жолоочулардан жалтаўдап –жазганбай жїйрє
жалпаўдашат. Жогдор жїндєрї жылтырап, жан-жагы-
на жалкоолоно жїзбагышат.

Жалган жашоодо жайлоонун жашыл жакасында
жондо жайылган жылкыларга карап, жамбаштап
жаткандан жыргал жок. Жайлоодо жамбаштап жат-
саў жарпыў жазылат, жаныў жайлана жыргаганыў
жыргаган. Жамбаштап жатсаў жайлоонун желаргы
жели жашаў жекенде, жийде жалбырагын жїгїнтє
желбиретип, жалындаган жаш жїрєгїўдї жыргата
желпийт. Жакадагы жергиликтїї жетекчилер жер-
жерлердеги жер-жемиштерди жетишерлик жыйнап,
жайлоого жєнєтїшєт. Жайлоодон жылкынын жая-
сын жиберишет.

Жанды жеп, жалган жебиребейин, жакадагы жакын-
дарыў, жоро-жолдошторуў жеген жер-жемишинен же-
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тишерлик жєнєтїшсє жайлоодо жашоо жакшы. Жаныў
жыргагандан жер жаўырта жарыялайсыў: «Жашасын
жан жыргаткан жашыл жайлоо!».

2004-жылдын 3-июну.

КОЁН

 Кїндїн кабак-каш куйкалаган кїчї кайтып,
кїрдєєлдїї коўур кїздїн кезеги кубарган кезеўде ка-
бактан коен кєрїндї. Килеўдеп, карагат-кайыўдын ка-
быгын кажый, кериле «карк-карк» кекирди. Кїїгїм
кирип калган. Кашкарайганда кайгуулдагы кыялы
кїлїк Кумайык котур ташын койнуна катып келгенби,
капыстан курсагы курулдап, кайраты качты.

Кїїгїмдїї кечте коркконго кош кєрїндїбї, кубаласа
Кумайык кїлїк куткарбасына кїдєрї кїдїктєнгєн ка-
барчы карга коркконунан кайсактай каркылдады:

- Каа-ак! Каа-ак! Каа-ач! Каа-ач!
Куугундан кулакдар карганын кесепеттїї кабарына

караганда кєлєкєсїнєн корккон коенек карарган калыў
караганга кире качты. Куугунчу карарган калыў кара-
ганга кирїїдєн караманча корктубу, кыйпычыктап,
кашаттын кабагына камалып калды. Качканды кезере
кїттї. Кашайып, коўулга кыныгып калган коенек кыс-
ка куйругун кєрсєтпєдї. Кылайган кєзї кєрїнбєдї.

Кєптєн кийин кїнгє кактанган керекарыш кулакта-
рын караганга катып, кыбыла кыядан кылайды.

Кыядан кериле кайкаўдаган кызыл кекилик кылак-
тай кырланды.

Коен капылет келген кыямат коркунучтан коргоно,
кыялы кїлїк кїчїккє кыр кєрсєтїїгє камынды. Кай-
ыктын калагындай калдайган как карагайды катуулай
каккылады. Карч-курч, калдыр-кїлдїрттєгєн кыйкуу-
лар коштолду. Калдыр-кїлдїр коркунучтан калбаат
Кумайык калтырады. Куугундан кєўїлї карарып, ку-
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мары кайта кумсарды. Кайчылашкан кесеккулактары
кылтыў-кылтыў калчылдады. Кєєнї кырсыктап,
кєздєрї коюлана караўгыланды. Куугунду коюп, ка-
быргасына кеўешти. Кеўештен кийин кєєнї кырсыкта-
ган кїчїк кылчактабай куйругун кыпчыды.

Кырчаўгысы кармаган кыраан карга куугандын
кєўїлїнє, качкандын кєзїнє карабады. Кычуусу кана
каркылдады:

- Каак! Каак! Каач! Каач!
Кїчїк кємєкєйїндє кїдїктєнє кїбїрєдї. «Куугунга

кепилге келген карганын кєзї кїйдї. Кїйгєн кєз кор-
кунучтуу! Кой, кепилдин кепини кїйгєнчє карынын
кебин капка катайын. Коенго куугунду коеюн! Кардым-
дын кадырына, канталаган кєздєрїмє карабай каптал-
дай качайын».

Кумайык качып кетти. Кумайыктын качканын кєргєн
коен карагаттын кабыгына курсагын кампайтып,
кїлмїўдєй карарган калыў карагандан кылая кєрїндї.
Кулак какса, курсагы кайнаган, кыялы кызык, кара
кїчїктїн карааны кєзгє кєрїнбєй кеткенине кубанды.
Кїзгї кїчїн кїлїккє кєргєзгєн коенек коркпой кайрат-
танды. Кєлєкєсїн карап кумсарбай, кєзї коркок,
кєкїрєгї кайраттуу кайбардын Кумайык кїлїктєн ку-
тулганына кєўїлї курсант.

Кумайык каўкылдай караанын кєрсєтпєй кєздєн
кайым кубулду. Качкан куугандан, кууган качкандан
кутулуп, кєўїлдєрї кєкєлєдї.

Капырай, кєлєкєсїнєн корккон коркок коенектин
кууланган куйтулугу кыялы кїлїк, кууганга кичине-
синен куштар кара кїчїктї коркутуп, кесепеттїї кыр-
сыктан куткарганын кара! Коендун кыйтырлыгына куш-
тарлана кейкеўдей кадам керген карга - кузгун кыраан
- каткы кїлїп калышты.

2004-жылдын 10-июну.
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ПОДСНЕЖНИК

Поутру петух по привычке прокукарекал. Под пение
пятнистого петуха проснулось пёстрое поле. Потом прос-
нулась первоклассница Перизат. Погода прекрасная.
Прелестная первоклассница пошла погулять по плос-
когорью Пишпека. Почва плодородная. Появились пер-
вые пастушки. Парнишки пасли пород парнокопытных.

Просторы, плоскогорье, пахло полынью. Природа пре-
восходна! Повсюду пели певчие птицы. Перепёлка пела
по-перепелиному: «Пить - пирью!», «Пить - пирью!».

Под пеньком появились первые предгорные подснеж-
ники. Перизат полюбопытствовала. Подснежники по-
манили прелестного подростка. Приблизилась. Присе-
ла. Полюбовавшись, понемногу постояла, погладила,
понюхала, поласкала. Потом потихоньку подобрала
пучки. Подровняла, подсушила. Подумала. Планиро-
вала по почте посылку послать. Попробовала погово-
рить по проводу Питера. Приятно поговорила. Посмея-
лись, попрощались: «Пока, Питер!», «Пока, Пишпек!».
Предложение Перизат поддержали первоклассницы.
Плясала и пела прекрасная Перизат.

Потом по почте питерские подружки Перизат полу-
чили посылку – подсушенных пишпекских подснеж-
ников. Парад приятных подарков пишпекской патри-
отки Перизат Парманкуловой понравился питерским
подружкам. Поделили по пучку. Приветливые питер-
цы похвалили, поблагодарили, прислали письмо. Пере-
давали по проводу пламенный привет пишпекчанам!
Прислали памятный подарок – первозданный переплет,
посвященный Петру Первому, подлинное письмо при-
знанного поэта планеты Пушкина.

Пресса посвятила передовую полосу письму пишпек-
чанки. Познакомила публику, приветствовала поступок
пишпекской первоклассницы Перизат. Показывали по
программам Питера, Пишпека.



134

Приятно получать подарки. Поэтому подружки по-
обещали почаще переписываться, поговорить по прово-
ду. Питерцы получили перед праздником Пасхи при-
глашение. Перизат пригласила приехать, посмотреть,
полюбоваться просторами Пишпека. Приятного приез-
да, питерцы!                        2008-жылдын 18-ноябры

ВОЛЧОНОК
Вокруг веет весной. Весенний воздух везде великоле-

пен! Вот вдалеке, во взгорье, взбудоражено взвыла вол-
чица. Вихри ветра валят всё в валежник. Вдали во взго-
рье видели всадника Вову. Винтовка всадника висела
внахлёст. В вещмешке визгливо визжал выводок вол-
чицы. Всадник Вова, внучок ветерана войны Василия
Воробьёва, выстрелив в волка-вожака, взял волчонка.
Волчица выследила, вздумала всем весом выбить всад-
ника. Высматривала всё время винтовку Вовы. Весен-
ний ветер веял весточку всюду. Ворона взлетела высо-
ко, встревожила всадника. Вова вздрогнул. Выволок
волчонка, выбросил в вагонетку.

Вечером, вдруг внутрь вагонетки вмиг ворвалась вор-
чащая волчица. Выжидала время. Визг волчонка взбе-
сил волчицу. Выгрызла веревку вещмешка. Вытрясла
вещмешок. Взъерошилась. Выкатился волчонок. Взмо-
лился взглядом. Волчица вволю вскормила волчонка.
Вместе выбежали в вольные волчьи владения. Волчица
во всем величии вызывала восхищение! Волчонок, вполне
вероятно, вырастет великолепным вожаком.

2008-жылдын 18-ноябры

ПОЛЕТ
Птица прилетела по привычному пути. Почирикала.

Подсела покормить пищащих птенчиков. Питательная
пища понравилась птенцам. Пухленькие пташки, под-
ражая пению пожилой птицы, приятно пищали. Про-
жорливые птенцы проглотили пищу. Птица продолжа-
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ла подлетать, подкармливая птенцов. Плотно подкре-
пившись, пташки по-птичьи похвалили. Преданная пти-
ца послушала похвалу приободрившихся птенцов.

Прошли повседневные прилеты. Подросли покорные
птенчики. Птица подучила пёстрых птенцов полетать.
Повзрослевшие птенчики полюбили птичий полёт. По-
лёты постоянно поощрялись. Преклонная птица поже-
лала питомцам приятного полёта по просторам плане-
ты. Привлекательные птенчики полетели позади пере-
лётных птиц. Приятного полёта, пташки!

2008-жылдын 19-ноябры

ДРУЖБА
Дедушка Дмитрий дал Даше достаточно денег. Детса-

довские друзья девочки делили деньги. Деньги достались
деловому Денису даром. Дружище действовал деликатно.
Добыл дорогого деревянного «дельфина». Доплачивал.
Доставщик демократично демонстрировал дорогого дель-
фина. Драчуны дети дразнили «дельфина», дерзко дёргая
дощечки. Деревянный «дельфин» деформировался.

 Досадно, дело дрянь! Доигрались! Досталось добро-
му Денису. Деяние дошкольных драчунов драматичны!
Деликатного дедушку дети доконали. Докучавших де-
тей дедушка Даши «долбил» достаточно. Драчуны друж-
но дулись. Додумались. Дознались, довели дедушку
дурачиться. Декламировали, дорожили дружбой. Де-
виз доблестных детей: «Динамичная дружба дошколь-
ных демократов!». Дружба детей длилась достаточно
долго. Дедушка добился детской дружбы. Дружба де-
тей - дорогое достижение!

2008-жылдын 12-ноябры

КУРНОСЫЙ КАДР
Курносый карикатурист Коля Казаков купил корзи-

ну коричнево-красных красок, карандашей. Красной
краской красил картинки, коричневым карандашом -
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клевавших куриц. Контраст красок карикатуриста кон-
тролировали коллеги. Как коснётся кисточка курносо-
го карикатуриста картинок - колорит красок крепчал.
«Кончил картинки!» - круто крикнул Коленька. Кон-
куренты крутого крикуна критиковали корректно: «Ка-
кие красочные картинки, какое качество!».

Кстати, Коля коллекции карикатур-картинок кропот-
ливо крепил к корешкам каталожной карточки клуба.
Какой классный кадр!

2008-жылдын 12-ноябры

МАШИНИСТ

Как-то вечером тракторист Толик нечаянно толкнул
бульдозерем товарный поезд. Конечно, от сильного уда-
ра неуклюжего тракториста поезд опрокинулся, сошёл
с рельсов и упал в овраг. Злобно кричали люди, горько
плакали дети. Началась паника. Жители города были
расстроены. Гудели автомобили и все рвались вперёд.
По шоссе мчалась «скорая помощь».

Увидев всё это, тракторист всерьёз испугался. Собрал-
ся было убежать с места происшествия. К сожалению,
тотчас он сам кувыркнулся и упал с крутого оврага.
Появились шишки на голове. Кое-как поднялся. Ото-
всюду слышался шум и гам. Еле дыша, он едва приот-
крыл глаза. Пришёл в себя и даже ущипнул за ногу:
вроде живой. Обрадовался, встал, огляделся вокруг и
услышал знакомый голос своего сына, который недав-
но пришёл из детского сада. Он сказал отцу:

- Папочка, не хорошо падать с дивана! Если ещё так
будешь падать, то ты мой поезд совсем поломаешь! Про-
снись же, наконец! Иди, умойся! Не мешай мне. Я буду
чинить свой любимый товарный поезд, потому что я
хочу стать машинистом паровоза!

Отцу-засоне стало стыдно.
2008-жылдын 12-ноябры
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ЖЫЛАН

Жамгыр жаады. Жазгы жаандан жаратылыш жаўы-
рып жанданды. Жомоктогудай жашылданды. Жоогазын,
жасмин жана жаз жарчысы жалаў жакага жамырап
жайнады. Жайкалган жайлоодогу жан-жаныбарлардын
жашоосу жаўырды. Жашыл жашаў желаргы жерге жай-
калды. Жылгадагы жыпар жыттуу жалбыз жазгы жел-
ге жойпулана желпинди. Жакуттай жайкалган жашыл
жайлоо жан жїрєктїн жарпын жаза жагалданды.

Жаўыланган жазарты жїрїшї жаман жылан жар-
дын жаракасынан жылып жыгачка жармашты. Жый-
рылып жылып жалбызга жакындады. Жалбыздын жа-
касындагы жаракада жагалмайдын жан жыргаткан
жайы -- жумуртка жайгашкан. Жыландын жїрєк жый-
рылткан жайын жетим жїрїп жетилген жагалмай жа-
манга жоруду. Жараланган жаныбардай жаалдана жой-
пуланды. Жыландын жанкечтилигинен жаштайынан
жабырланган, жїрєгї жалккан. Жыланга жалбарып
жалынган жагалмайдын жоругу жадыбалдай жат.
Жыласты жалынып жолунан жазгырды.

Жортулу жондонгон жылан жазганбады. Жыйрыла
жылды. Жазыгы жок жагалмайдын жумурткасы жуму-
рун жибитээрин жактырат. Жашоо жазмышы жексур
жырткычка жалынтты. Жаратылыштын жїлїн жалбыр-
ттаткан жазмышында жїртє жойлоп жалаўкыч жалбызга
жетти. Жети жумуртка жутту. Жуткан жумурткасы
жумурун жибитти. Жумурткадан жук жугузбай жалап-
жуктап, жагалмайдын жашоо жайын жайдактады. Жу-
муру жазыла жыйрылды. Жумуртка жутуп, жумуру
жибиген жексур жашыл жашаўга жуушап жатты.

Жазмыштын жазасынан жалкпаган жылан жаман
жерден жаўылды. Жуушап жатып-жатып жалама жар-
дагы жаракага житип жоголоордо жайлоолоп,
жандїйнєсїн жалындатып жїргєн жетидеги Жамалбек-
ке жолукту. Жуткан жутады. Жашоо жазмышы Жа-
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малбекти жолуктуруп, жети жумурткасын жутуп, жа-
зарты жагалмайды жалгызсыраткан жексур жыланды
жазалатты.

2005-жылдын 14-январы.

КЇЧЇК

 Кыш камыктырбай келди. Каалганы каардана как-
кан кара кїчї кїчєгєндєн кїчєдї. Кыламык кєрїнгєн
кар калыўдагандан калыўдады. Кыркаар керилген Кырк
- Кїўгєй калыў карга карк кємїлдї. Кышорто койчунун
кичкинтай кубаттары кыштын кызыгына кубанышты.
Короону каптаган калыў карды кїрєгєнгє киришти.
Кардан кар каракчысын комдошту. Короого койкоўдото
коюшту. Кебете-кепшири калаты каракчынын колуна
кере кулач келтек карматышты. Кумайык кїчїк кїлкїлїї
каракчынын кебетесине карап кыткылыктады.

Кычыраган кыштын каарынан калтыраган карыш-
кырдын кубаты кемигенден кемиди. Кєгїш кылдуу
кашабаў короодогу кой-козуну кєзїнє карабай кырууга
камынды.

Кырк - Кїўгєйдє кыштаган Кадырберди койчу ке-
чинде коюн короого киргизди. Кумайык кичинекей
Кубатбектин кїчїгї. Кудай колдогондой короочу. Ку-
майык кой кайтарганы короодо калды.

Караўгыдан коркпогон кашабаў кїїгїм коюланган
кезде кыраўдан кылак кєрїндї. Койду короого киргиз-
ди койчунун колунда комузу койкоўдоп, кєўїлї кєктї
карап калат. Комуз кылын кырк кайырган кожоюну-
нун кетирген кемчилигине кїчїк катуу кїйдї. Короону
кїзєтїї кезегинде керемет кїчїн кєрсєттї. Кыштын ка-
туулугунан куйругу калчылдаган кашабаў короого ки-
леўдей кирди. Куудїйнєгє келгенден короого кас кай-
бар кїзєттєгї Кумайыкты кєргєндє кош кулагы какай-
ды. Кїтїрєтє кепшеген кой-козуну кырууга каруусу
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келбей калтырады. Кєкїрєгї кайраттуу кїчїк кашабаў-
дын короого кирген кылыгына кыжырланды. Кулагы
кєтєрїлдї. Корсулдап кїчїкчє кейинди:

-Кашабаў, калыстык кылып короомдон кет! Куйру-
гуўду кыс! Качпасаў, кетпесеў, кекиртегиўден кылтак-
ка керилесиў! Кет! Кет! Кет!

Кантмек, карышкыр Кумайыктын кайтпас кайраты-
нан коркту. Кєп кїттїрбєдї. Каары кїчтїї кїчїк короо-
го кирген кокуйду кеги калгандай кууду. Короодон,
кїзєтчї кучуктєн кєўїлї кєчкєн кєчкїдєй калган каа-
пыр кылчайбай кырланды. Кудай калыс, каа-пырай,
катуу келген Кашабаў канкор кырдан кыр калтырбай
качты. Кїчїктєн качып кїлкїгє калды.

Кийинки кїнї кїн кылайып кєрїнгєндє койчу карда
карышкырдын казтаманы калганын кєрдї. Кардын ка-
лыўдыгына, капканга кармалбаган куулугуна карабай
кїчїк короону кайтарганын, кой-козу кыргындан калга-
нын, кашабаўды катуу кууганын, качканын карда кал-
ган кармаштан кєрдї. Кажыбас короочулугуна кубанган
койчу Кубатбектин кїчїгїн кїмїш каргылуу кылды.

2005-жылдын 15-январы.

БЄДЄНЄ

Береке, байлык - барик байлаган байманалуу бакта.
Бак - бардарчылыктын белгиси, бардын бейиши. Бей-
ишти багбан бєркїндєй багат, бїлдїрбєй баалайт. Бек-
темир бабай баккан бадам, беде, бїлдїркєн, байтеректїї
бакта башынан булбул, бєдєнє байырлай баштаган.
Бєтєгєй барктуулар булуттан башын бултуйткан
бїркїттєн бєжїрєй бекинишет. Бачым бекинбесе, берен
бїркїт бєктєрє безет.

Бектемир багбандын бештеги баласы Барчынбектин
бєдєнєсї бар. Баамчыл бабай баласына бєдєнєнїн бар-
кын билдирип, бапестеп бактырды. Балакай бєтєгєй
бєдєнєсїнє беденин бїрїн, буудай, бєйєн берип бакты.
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Бєдєнєнїн бєєнї бєксєрбєдї. Бабай, бала багбан бапес-
теп баккан бейиш багынын бактылуу булбулу башын
безелене баштайт. Бакма бєдєнє «бытпылдык», «быт-
пылдык», «бытпылдыктап» бїтїрєт. Бєдєнє бейжай,
бейдарек безилдебейт. Башынан бери бекем бекилген
баркын бытпылдыктап баяндайт.

Барктаганга барк берет. Бїгїнкїнїн бїрсїгїнї бар. Бар-
ктуу болсоў багбандай бол, бейиш багын барктаган! Бол-
соў бєдєнє, булбулдай бол, баркын баалана барктаган!

2005-жылдын 20-январы.

БАТА

Борборубуз Бишкектин байманалуу багында булбул
безелене боздойт. Бачайы башбаккан бїлдїркєн буруксуйт.
Бишкектин букаралары бульварда баарлашып баратыш-
кан. Бадамдуу бакта божурашкан баёо балдарды башы-
нан байкаган Балтабай бабай барбалактай башкакты:

– Баатырлар, бери баскылачы!
 Батинкелеринин боолору байланбаган балакайлар

батынкырабай басышты. Бабай беттери балбылдаган
балдардын батинкелеринин боосун байлап, бакубат ба-
кылдады.

- Баракелде, балдарым! Бейчеки бейбаштанбаган баёо
балдардан белемсиўер, бар болгула! Бутак, бадамдарды
бейжай бїлїндїрбєгїлє!

 Бабай бакылдай баштыгынан бадыраў, боорсок
берїїгє батынды. Бишкектин базарынан базарлык бе-
лем, балпайган Бермет байбиче барбалаўдай балдарга
баштыгында болгон белек-бечкегин бїт берди. Балта-
бай бала-бакыраны бапестеп баккан балдарындай ба-
шынан бєпєлєп, бата бере божурады:

– Байыртан бабаларыбыз болор баланын бешикте
булкунганын, бек болорун байкашкан. Баралыўарга
барганда бакубат балдардан болгула! Баўгиликке берил-
бегиле, басыгыўар бараандуу, башатыўар байсалдуу
болсун! Билгенге билим — бакыт. Биримдик болбой
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бакыт болбойт. Билимди билбегендерге билгизгиле.
Баркыўарды билип, бактылууга бєєдє бєгєт болбогула!
Бактысызды бєпєлєгїлє, барктагыла! Береке байыз ба-
баларда, болсоўор Бакай бабаўардай барктуу болгула!

Бабай бата бергенде бешик баласы бек болоорлугу
билингендей кичинекей бишкектиктер бири-бирине ба-
жырая бакырайышып:

– Бабай, бар болуўуз! Биз бабалардын баскан башатын
башынан баалаган балдарданбыз! – деп бакылдашты.

Балдар бир бутактын баригиндей бакылдашты.
Батакєй Балтабай бєкчєйгєн белин бек бууду. Бер-

мет байбиче белдемчисинин бїчїлїгїн бїчїлєй бак-бак
бакылдады:

– Бактылуу балалыктын берекелїї балдарынан бол-
гула!

Батадан баёо балдардын байчечектей бойлору балкып,
бакытка бєлєнїштї.

ЧУРУЛДАБАГЫЛА,
БАЙКЕМ УКТАП ЖАТАТ?

Кыш кийимин чечти. Кїн жылыды. Кар алдынан
кылайып байчечекей кєрїндї. Жаз чакырды. Теребел
кїндєн-кїнгє кєрктєнїп баратты.

 Жайлообай теўтуштарын ээрчип тоого чыкты. Гїлдєн
гїл тандап чуркап жїрдї. Ысыды. Кемселин чечти. Анан
калпагын ыргытты. Жаздын муздак илеби тердеген боюн
карыштырды. Бирок, бала аны сезбеди.

 Кечинде тєшєккє жатып калды. Эти ысып чыкты.
Догдур чакырышты. Догдур келип укол сайып, дары
берди. Анан уктап калды.

 Таў кылайганда кєзїн ачса, єзїн жеўил сезип ка-
лыптыр. Терезенин кєзчєсїнєн угулган таранчылардын
ызы-чуусунан мазеси качты окшойт, ары оодарылды.
Муну байкап калган карындашы Нурай єрїк бактагы
топ таранчыга кайрылды:
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–Эй, таранчылар, эмнеге чурулдап жатасыўар?
–Курсагыбыз ачты, буудай чач! - дешти беймаза чу-

рулдашып.
–Азыр жем чачам. Тооктор менен бирге жем жеп

алгыла. Анан чурулдабагыла, байкем уктап жатат. Си-
лер дагы суук тийгизип албагыла. Апаўардын айтка-
нын уккула! –деди.

Чыгып жем чачты. Таранчылар тооктор менен тала-
ша жем жеди. Курсактары кампайганда Нурайга ыраа-
зычылык билдиргендей «Пырр-р!» учуп кетишти.

ЫРЫСКЫЎЫ КАТЫП КОЁМ
Бекбол жайды жайлата жайлоодо жїрдї. Муштумдай

болгону менен чоў энесине кєп жардам берди. ”Каймак
жейм”, – деп торпокту энесине жолотпой кайтарды. Козу-
улак тосту. Курут тоголоктоду. Отун терди. Булактан
суу апкелди. Бээ саадырганда чымын-кєгєндєн коруду.
Сабаа бышты. Жайлата ак ичип, бети туурулду. Жайло-
онун кара топурагынан колу-бутун чор басты. Эки бети
мантайып, сонун бала атанды. Бирок, сууга такыр жо-
лободу. Суудан корккон небересине чоў энеси:

– Сенин ырыскы - кїчїў ушунда. Андан тїк ажыро-
очу болбо! – деп туурулган бетинен сїйїп, топчудай
мурдунан чымчып койчу.

Жайлоонун кїїсї кайтып, эл жакага кайтканда Бек-
болду апасы болбой жуунтуп койду. Ошондо Бекбол:

– Ырыскы - кїчїмї таап бер, ырыскы - кїчїмї таап
бер! – деп чырланды.

– Ырыскы - кїчїў кайда эле? –деди апасы жан -
жагын элеўдей карап.

– Сууда, сууда! – деп ыйлады Бекбол.
Туурулган бети, чор баскан колу-буту сууда эзилип,

ырыскы - кїчї тепшиде калганына катуу кейиди. Ал-
дыртадан небересинин чырына кулак тїргєн чоў энеси:

– Берекем, ырыскы-кїчїўдї тепшиден таап, катып
коём! Эмки жылы дагы келесиў да. Анан жайлоого чы-
габыз. Ошондо, кайра єзїўє берем, - деп араў сооротту.
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КЇКЇК

Кыш кетти. Кєктєм келип, кєўїл кєтєрдї. Кулпунган
кызгалдактар келишкен келбеттерин кєрсєтїшїп, кыштак-
калаанын карасы калбай кєгєргєн. Кїн кылайганда кый-
ыры кєрїнбєгєн карабак кєйкєлє караанын кєргєздї.
Кєпєлєк кєктє кєкєлєдї. Кєктємдє келген кїкїк кїлмїўдєй
карабакка келип конду. Кєєдєнїн кере кїкїктєдї.

Карабай карыя кїїлєнгєн кежир кушун колуна кон-
дурду. Коркконго кош кєрїндїбї, карабактагы какыл-
даган карга коркконунан канат керди. Коён куштан кор-
кту. Керекарыш кулактарын калдаўдатып, караганга
кире качты. Кїкїк конушунда керилген кичинекей кушту
кетиргиси кычап, кєзї кызарганча кїттї. Капылеттен
кїткєн кушу кокуй кїнгє кабылдыбы, кызыл кекирте-
гине карайлап, курт-кумурска карап кетти. Коюндан
куюлса, кончко. Кєкбет кїкїккє кут конгонсуду. Кєздєн
кетсе, кєєдєндєн кетпегенин кара. Кєєлдєгєн кїкїк ко-
шуна куштун кєўїлїнє карабады. Койкоюп кошунасы-
нын конушуна келип конду. Кєкбеттин куйту кылыгы
кєєдєн керип, кезере кїткєн кымбатын куштун кону-
шуна калтырды. Кымбатына кайта кайрылып келбеди.
Кєртиргилик кылбады. Караанын кєргєзбєй кетти.

Кїндєр кереге кайыктай кїїлєндї. Кїкїктєн кїкїк,
куштан куш кєрїндї. Качан караба, кайнаса каны ко-
шулбаган куштардын кєўїлї караєзгєйлєнє кыйпычык-
таганы кїчєдї. Кашкарайганда кїкїктїн кїкїгї, куш-
тун кушун кызгана конушунан келгис кылып кууду.
Килейгени килеўдеп, кетирекей кушту келбес казатка
кетирди. Кийимдин калыўы кир, куштун калыўы кек
кєтєрїмдїїбї, кичинекей куш кєктємдє кєргєн караче-
чекейин кесирдїї кууралга кетирип, кесепеттїї кокуй
кїкїктїн кубанычын каргышка калтырбай карады.
Кантсин, кайгыга карарган куш кєєдєн кытыгылап
кєктємдє кєрїнгєн кичинекейинен кемиди. Кууралдуу
куудїйнє кїкїккє кубаныч, кушка кайгы кєргєздї.
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Кїз келди. Келгин куштар келген кыйырына канат
кїїлєштї. Куу дїйнєгє куубаш келген кїкїк кїкїктїн
кыйырынан, кїкїктїн кесепетинен кокуй кїнгє кабыл-
ган куш коколой кетти.

ДАРХАН ДАРБЫЗЫ

Дархандык Дайыр даана дыйкан. Дайырдын дарбы-
зы дайыма даамдуу. “Даамдуу дарбыз дартка далил
дабаа”, – дейт даанышман догдур. Дасмиясы дарман-
дуу дарбыздын дайынын дыйкандын достору дїйнєгє
дамбыл даўазалашты. Даўазалуу дарбыздын даўкы
Делиде даярдалган дїйнєлїк деўгээлдеги декадада да
демонстрацияланды. Дыйкандын дарегине дилдери дил-
гир декада делегаттары демдїї даўк дешти.

Декадада дарбыздын дарылыгы далилденгенде дєбє-
дєбє додолонгон Дархандын дарбыздарын дулдул дип-
ломаттар Дания, Даллас, Дагестандын дїр - дїнїйє
дїкєндєрїнє дїўїнєн даярдашты. Дарбыздын даамдуу-
лугун, дартка дабаа дарылыгын дєєлєттїї даниялык-
тар, дармандуу далластыктар, дагестандык достор дил-
граммада дембе дем даўазалашты.

КИМГЕ КЫЙЫН?

Нан сакталган кампа сыртынан тынч єўдєнгєнї ме-
нен ичи майда жандыктардан ызы-чуу тїшїп турган.
Чала буулган каптар иретсиз жыйылган. Айрымдары-
нын оозу ачык. Кампанын ар кайсы тешигинен тїшкєн
кїндїн кєзї кїўїрт нур чачат. Каптан куюлган кызыл
данды каалагандай майкандап, кїндє той-тойлоп
жїргєндєй элес калтырат чычкандар. Макулдашып ал-
гандай кампанын тєрт бурчунан тєрт эне чычкан жа-
рыша чыкты.

–Билесиўерби, курбулар! – деди узун тумшук, би-
ринчи башбакканы берки їчєєнє. – Жылда бизде ток-
чулук. “Кїндє майрам, кїндє той” дегендей, жылда
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кєкїрєгїм сїткє толот. Балдарым жакшы торолот. Кем-
карчты билбей чоўоет. Жашообуз бейиштегидей эле
жыргалчылыкта турабыз, ээ?

–Балакетиўди алайын, кошуна! Аны бир айтасыўбы,
эки айтасыўбы сєз менен жеткире албайсыў! Кызыл
данды каалагандай кечип, оокатыбыз сен айткандай
жыргалда! – деди шалпаў кулак экинчи эне чычкан,
кошуна курбусун кубаттагандай. – Анткени сен
экєєбїздїн кожоюнубуздай бу дїйнєдє берешен, айкєл
кожоюнду жолуктура элекмин! – дегенде їчїнчї эне
чычкан да ынангандай баш ийкеди.

Кєрсє, кептин баары Пирим акеде экен. Ал киши
быйыл да тїшїмдї мол жыйнашын жыйнаптыр. Арий-
не, жалкоолугу, же кайдигерлиги туттубу, кызыл са-
лынган каптарын тїзїктєп сактай албаптыр. Эптеп
кєздєн далдоо кылыптыр. Кампасынын тешик-тушу-
гун алигиче бїтєбєптїр. Їстїн жаўылабаптыр. Мээне-
тине кїйбєптїр. Чачылган кызыл данга ырыскысы ко-
шуларын кїн мурунтан сезген сурамчы чычкан кепке
кошулду:

–Кырман толсун, мээнетиўерди алайын кошуналар!
Менин кожоюнум абдан сараў экендиги баарыўа дайын
эмеспи. Сараўдыгын мындан кєр, бир данын жерге таш-
табай жыйнап алат. Ошондуктан быйыл да бизге кара-
лашпасаўар кыйын болгону турат. Тукумубуз бєєдє
кырсыкка кабылбасын, – деди муўайым їн катып.

–И-и, байкушум десе! Жылда суранып сен жарыба-
дыў. Алсаў ал, андан биздин бирдемебиз кемип кал-
байт! – дешип берки їчєє текеберлене жол бошотту.

Тилемчи чычкан: “Кудай берди, балдарымы бир ку-
бантайын!” – деген маанайда карбаластап, оозун дан-
га толтурду. Ырахматын айта албай, їйїнє шашты.
Ийри-буйру, єєдє-ылдый казылган караўгы жолдо
баратып, минтип ойлонду: “Байкуш, быйыл да тиги-
лердин кожоюнуна кыйын болот. Жазга жетпей даны
тїгєнєт. Балдары ачка калат. Эх, чындап келсе, ко-
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жоюнга бу да сабак болбойт! Сабак болсо, бизге окшо-
гон майда жандыктар эбак сєєгїбїз сєпєт болбойт бе-
лек. Ыя, ботом! Мээме жара чыккыр! Эмне деп жа-
там? Кесирленбейинчи! А кєрєк, ушундайлардын ай-
ынан кєбєйїп жатканыбызга шїгїр дейин, эртерээк
балдарыма жетейин»…Ємїр дегениў татаал да, кере-
мет да экен го!

УЛАР

Узунакматтык Улукбек улар уулады. Уучунун ула-
гадагы уганаак Учары уларды укканда ууктай улуду.
Улар уркуйган улама урчуктан учту. Учкан уларды
узакка узатпай укуругу узун Улукбек учура урду. Улам
учканын узатпады. Уунун учугу ушундай уланды.

Улгайган узунжылгалык Узакбай уудан учу уланган
унаалуу Улукбекти улагадан узатпай утурлады. Улук-
бек улууну урматтап устуканга улардын учасын узат-
ты. Ушинтип, улар уулаган Улукбек уюткулуу узун-
жылгалыктардан урмат утту.

УЯЛЫП КАЛДЫ

Жер тепкен тоокту кызыга караган бала апасына
кайрылды.

– Апа, тооктор качан эс алат?
– Тигине, эс алып жатпайбы.
Бала короону карады. Астейдил байкаса эс алып

жатат деген тооктор чаўдата жер тээп, кїлдєбєдє
кїнєстєп жаткан экен. Ошондо да тим жатпай кай бири
канат - куйругун тазаласа, кай биринин кїлгє оонага-
ны кызык кєрїндї.

– Балам, тооктун кїлгє оонаганы–тазаланганы, жу-
унганы. Алар кїндє кїлгє «киринип» турбаса болбойт.
Анткени кїлгє «киринсе» ар кандай митеден, оорудан
алыс болот. Дени сак чоўоет. А сен болсо балмуздак
жегенде да мурду-башыўды тазалашты унутуп каласыў.
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Шакмар болуп жїрєсїў. Жакшы бала болуш їчїн кїнїгє
жуунуп-таранып жїрїї зарыл, – деди апасы.

Ошо кїндєн бала дайым таза жїрїїгє убада берди.

ТЇЛКЇ

Тоо табият тасмалындай тунжурайт. Тектири тоодак-
туйгунга, тїлкї - топозго толгон. Табиятта тїлкїдєй та-
жаал такмазалар табылбайт. Тїлкї тїндє тїш тыўдап,
табити тып-тып тамчылап, тїшкї тамагына талаа тор-
гоюнун тукумун, табити тарткан ташбаканы тандады.
Таманы тешилгенче тынбаган тїкєў тирмие тостойгон
ташбаканы тектирден тапты. Тїк тутулгустай тууралан-
ган ташбаканы тындырбай тооруду. Тыртайган тажа-
алдан ташбака туш-тарапка тырбалаўдай туураланды.
Тєшїн тосту. Тїкєў тоотподу. Тажаганда тырбалаўдап
тырмышкан ташбаканы тектирден тырайта тїрттї.

Ташбака тоодон топ тепкендей тоголонду. Тємєндє
тоголонгон ташбакалар топтолуп, тосмодой тизилип
турган. Таалайы тайкы ташбакалар тоодон тоголонгон-
до тапан тїлкї тєшїн тырмап, тырталаўдап турду.

Такымы такырайган тїкєў туураланса тозок табын
тоготпойт. Таў тїрїлгєндєн тїйшїк тартпай, теребелди
таў калтыра тыўдаткан талаа торгоюнун тукумун таў-
дайында тарсылдата талкалаган.

Тагдырдын тамашасыбы, тоонун тектиринде топоз
тосуп, тиргилигин тереўдеткен Тургунбай топозчу
тїлкїгє тайганын тукурду. Тургунбайдын тайкїлїктєй
тапталган тайтєш тайганы тозокту тоотпогон, тозоку
тїлкїнї такымынан тиштеп токтотту. Таз таранганча
той таркагандай тїлкї туйлап, так талашпайт. Тасма-
лы тар. Таў тїрїлгєндєн таманы тынбай тойтоктоп, тор-
гойдун тукумун тебелеп таўдайында талкалаган, таа-
лайсыз ташбаканы тоодон топтой тоголоткон тїлкїнїн
талпагын Тургунбай топозчу тїлкї тебетей тиктирди.
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ЖАЛКОО

Жаз жарышта жалкоо жарытпайт. Жайлоонун жай-
калган жашыл жайыгында жаткандай, жазмыштын
жалкоолору жєндїїнї жїдєтєт. Жакшыга жал, жаман-
га жалкоолук жалгангандай жарыбаган жалкоолор
журтту жарыша жамандаса жамбашыў жешилет. Жа-
пакечтен жалкоо жалтанат. Жарыбаган жалкоонун
жарыбаган жармасы жорого жарабайт. Жедеп жалкоо-
лугу жеўсе, желдеўдеп жеке жекирет. Жетесиз жалко-
ону жигердїї жаш жигиттер жемегине жеткидей же-
тик жемелєєсї жєн. Жакшыга жаўсоо жетишкендей,
жалпыўа жарыям: “Жаман жарытпайт. Жакшыга жа-
нашкыла, жакшыдан жакшылык жугат.”

КИМ КИМДЕН ЧОЧУДУ?

Асан африкалык бала Джо менен таанышканда:
“Эмне, апасы жуунтпайбы? Мен кир бала менен ойно-
бойм!” – деп кїлдїргєн.

Экєєнїн таанышканы да кызык. Бири-бирин кєрїп,
“баа-а” чочушкан. Арийне, баланын оюнунан кїчтїї
эчтеме жок тура, бу дїйнєдє. Асандын оюнчугундай кєп
оюнчукту Джо ємїрїндє кєрбєптїр. Ошондуктан бирде
машина ойношсо, бирде паровоз болуп кїшїлдєп, бир-
де догдур оюнун ойноп ымаласы ысык болуп кетишти.
Бирге ойноп, кошуна турушат.

Ойдо жок жерден кїнгєй Алатоосун таштап, негрлер
єлкєсїнє туш келгенин Асан кайдан билсин? Кичине
болсо, мектепке бара элек болсо чочуйт да. “Кир бал-
дар” менен ойнобой жїргєнї да ошодон. Эми жаўы дос
тапты. Экєє эки тилде сїйлєшкєнї менен бат эле тил
табышып кетишти. Себеби оюн алардын эў жакын тил-
мечи. Бир кїнї:

– Менин апам жакшы! – деп калды Джо.
– Меники сеникинен жакшы! Ал балдарды дарылайт,

– деди Асан да бош келбей.
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– Атам тээтиги курулушта иштейт.
– Ал оорукана болот. Аны менин атам куруп жатат.
– Мен сенин атаўы тааныйм. Мистер Маликов жак-

шы киши. Ал биздин єлкєгє жардам бергени келген.
– Аны сага ким айтты?
– Атам айткан.
– Джо, кел андан кєрє апаларыбызга белек камдай-

лы. Бїгїн алардын майрамы эмеспи.
– Макул, – деди Джо да кубанычтуу ырсайып.
– Мобу гїлдєрдї мобу чєйчєккє салып берсек кандай

болот? – деди Асан.
– Сонун болот, – деди жаўы дос.
Аўгыча бєлмєгє Асан менен Джонун апасы кирип

келди.
– Кымбаттуу апа!.. – дегенде эле Асан Джонун апа-

сын кєрїп аз жерден чєйчєктї сындырып ала жаздады.
Ичинен: “Чєйчєктїн сынбай калганы жакшы болду.
Болбосо Джонун апасынын алдында катуу уят болмок-
мун” – деп ойлоду. ”Кир баланын”, “кир апасын” кєрїп
чочуп кеткенин билдирген жок.

Ушинтип Асан Африкага кєнє баштады. Жаўы досу
чоў атасы турган кыштакка мейманга чакырды. Чакы-
руу Асанга майдай жакты.

ЖАМГЫР

Заматтын ортосунда батыштан шамал жїрдї. Кїтїлбєгєн
жерден чагылган чартылдады. Чаў учурду. Кїндїн кєзїн
калкалап асманды сур булут каптады. Тал-терек шуулда-
ды. Куштар їнїн басты. Жїздєрї тїнєргєн тапан балдар
їй-їйїнє кире качты. Кєп кїттїрбєй жаан дыбырап, жаай
баштады. Табигатты кубантып, жолун ачты. Дыбыр-ды-
быр їнїнєн баланын кєўїлї чєктї. Ага карабай жамгыр
челектеп тєктї.

– Ата, мен жамгырды жаман кєрєм. Ал кїрмємдї
суу кылат, їшїтєт, – деди бала тынчсыздана.
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– Кой антпе, каралдым! Сага жакпаса, жерге жагып
жатпайбы, уулум, – деди атасы баласынын тынчсыз-
данганына бушайман болуп.

Анан сыртты карады. Асманга, анан балага тигилди.
Олуттуу айтты:

– Чєп чыгат. Эгин мол жыйналып, жашообузга бай-
герчилик кирет. Сен чоў жигит болуп чоўоесуў, туура-
бы балам? – деди маўдайынан сїйїп. – Ошондуктан сен
сууктан коркпо! Жаан тєгє берсин. Тєгє бер, кєктєм
жамгыры!

Бала атасынын сєзїнє єзгєчє кудуўдап сїйїндї. Жам-
гырдын адамдарга пайдасы кєп тиерин тїшїндї. Кым-
тыланды. Кєєдєнїн керип:

– Анда тєгє берсин! Тєгє бер, жамгыр! – деди бала.

АДАМ БОЛУУ АСТА-АСТА

Турмушта нелер болбойт. Жумуштан чарчап келат-
сам кошунанын баласы короонун алдындагы кумда
бышактап отурат.

– Ой, баатыр, сага эмне болду? – дедим тыпыйган
мурдунан чымчып.

– Машинамды таппай отурам.
– Чоў жигит да ыйлачуубу? Момпосуй жейсиўби?

Ме, мен машинаўды тапканча момпосуй жеп тур, – деп
ээрчитип алдым.

Сураштырсам жетинчи кабатта турган Эркин деген
бала машинасын «айдап» кетиптир.

– Эркинтай, ойноп бїттїўбї? Ойноп бїтсєў ээсине бе-
рели ээ. Анткени элде ээси келсе, бээсин бер деген сєз
бар эмеспи, – десем чырылдап ийди. Момпосуй сун-
дум. Албады. Момпосуйга момпосуй кошуп дагы сун-
дум. Сооронуп калды. Ушинтип Эркинди араў кєндїрїп,
машинасын алып келсем, кичїї уулум менен теў єскєн
Айсулуу даракта жєлєнїп, ыйламсырап атыптыр.

– Айсулуу, сени ким капалантты? Айтчы, бай бол-
гур! – жашын аарчууга бет аарчымы алып чыктым.
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– Такыямы тээтиги тентек балдар ыргытып ийишти,
– деди дарактын башын кєрсєтїп.

– Мен азыр… – карасам чын эле такыясы дарактын
кылда учунда илинип турат.

– Тїшїндїм, сен мен келгенче мурчуйбай, мобу шо-
коладды жеп тур. Такыяўы чымчыктар уя кылып алыш-
пады бекен? – Даракка асылдым.

Такыяны алып тїшсєм, бешинчи кабаттагы
дїкєнчїнїн кызынын жашы он талаа.

– Назгїл, сага эмне болду, ким таарынтты? – деп
апакай бантигин оўдоп колуна момпосуй карматтым.
Жашын аарчыдым.

– Куурчагымды жоготтум. Тээтиги дєбєгє отургузуп
койгом. – Сєємєйї менен кум аянтчасын жаўсады. –
Кийин таппай калдым.

Жєнєп бердим. Сураштырып аны да таптым. Тогу-
зунчу кабатта турушкан Сагынай эженин Сайкал деген
небереси «кыз» кылып алыптыр. Назгїлдїн куурчагын
алдейлеп отурган жерден кезиктирдим. Араў кєндїрдїм.
Кєп шоколад, момпосуй кетти. Эптеп сурап алып ээсине
алып келип бердим. Ырахматын айтты. Їйгє кирсем:

–Тапанча, автоматымды бир чоў бала ойноп берей-
инчи деген бойдон кайрып берген жок. Эми мен согуш
оюнун ойнобой каламбы? – деп єпкєлєйт уулум.

–Ырас болуптур! Єзїўє бышык болбойсуўбу? Жети-
шет, ошого ыйлаган кайран кєз.

Чєнтєгїмї аўтардым. Кєп эле момпосуй, шоколад
салгандай болгом. Бири да калбаптыр. Їйдїн кенжеси
деп дайыма иштен келгенде таттуу алып келип берчїмїн.
Кээде момпосуй, шоколад берип кежирленген эркеми
сооротуп койчумун. Кєзгє сїртєр бирєєсїн таппай ай-
ласыздан кабак чытыдым.

–Тапанча, автоматтын ордуна “Алиппе” деген сонун
китеп алып келип берем. Сен кєп бышактабай китеп
оку, адам бол! – дедим.



152

ТУМАК

Кыш. Экинчи класстабыз. Тєштєн жылгаяк тээп ке-
латканбыз. Жанымда Талант деген бала. Ошо кїнї та-
кай байлоодо турган Абди акемин ити бошонуп кетип-
тир. Иттин аты Азамат болчу. Анын сїрїнєн кээде
кєчєдєн єткєндєн зыркырап турчубуз. Экєєбїз биздин
їйдїн жанына келгенде бєлїндїк. Ал Абди акемин ко-
роосу аркылуу їйїмє єтїп кетем деп бурулду. Аўгыча
кайсы кєрдєн чыкты Азамат килеўдеп келип Талантка
асылды. Ал отура калды. Ит отура калган балага тиш
салуудан уялдыбы, же тапандын тапкан акылына таў
калдыбы, айланып Таланттын жанынан чыкпай койду.
Куйругун чамгарактатып каккан казыктай зыўкыйган
купкуу баланы айлана жїгїрдї. Акыры чыдамы чыр-
кырап кеттиби, баланын башындагы тумакты булка
тиштеп, каап-каап алды. Короодогу ызы-чуудан улам
сыртка атып чыккан Абди акем итин жемеледи. Кар-
гысынан тартты.

– Ой, жаман десе! Жаш балага да катылчу беле! Кет,
ары! Бас ордуўа! Ордуўа бар дейм! У-у, сени десе! – деп
тилдеп калды. Анан Талантты апаптап жиберди. Ко-
лунда пахтасы чубалып, тамтыгы чыккан тумак. Ай-
ласы кеткен чоў киши бирде итин, бирде баланы, бир-
де тумакты карайт.

– Эми тумактын айласын не кылам? Таза уят болбо-
думбу?

Абди акем баланы каруусунан кармап тургузду. Келе-
келе айрылган тумагын кийгизип, короосунан єткєзїп
койду.

Эртеси «Азамат жоголду, їйгє келбей калды» деп
уктук. Тїнї бошотуп, эртеси байлайын деп эле, таппай
калыптыр. Эртеси дагы келбеди. Кийинки кїнї таўга
маал сыртка чыкса, тандырдын алдында тїпкїчтєй
тїйїлїп ити жатат. Алдында кулпурган адырдын
тїлкїсї. Ити таап келген олжого кубанган акем:

– Мына тумак, мына тумак! – деп кыйкырып ийди.
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ЧОРТОН БАЛЫК

Жай чилдеси. Кїн кызарып батып бараткан. Теребел
тїркїн тїстїї гїлдєрдєн аўкып турат. Кїрпїлдєгєн дай-
радан капчыгай ичи жаўырат.

Ушундай жайдын кечинде суу жээктеп, канча уба-
кыттан бери алектенип, кєєдєн кытыгылаган ою ишке
ашпай убара чегип бир бала жїрєт. Азоо аттай туйла-
ган тоо дайрасы балыкчыны кичинесинтип, тоотпогон-
дой кєбїк чачат. Олжосунан кур жалак калтыргандай
ичин ачыштырат. Мокотот. Сырын ачпай миў кубулат.

 Кичинекей балыкчы моюн бербеди. Єзїн-єзї бїлєдї.
Уунун кызыгына батып, эки кєзї калкымада. Ою кыза-
рып батып бараткан кїндє. Же кайырмагына бирдеме
илинсечи? Айласы куруйт. Ыргайдан жасалган солкул-
дак серпмейин бат-баттан серпип, кєбїктєнгєн дайра-
нын кєлкїлдєгєн кєк ириминен дитин албайт. Калкы-
ма сереў эте суу тїбїнє тартылса кєздєрї жайнап, серп-
мейин жээкке серпет. Кургурдун їмїт оту жанат. Кара-
са кайырмагы калып, сєєлжаны жок чыгат. Аны карт
чортон балыкчынын тажрыйбасыздыгынан пайдаланып
кертип алганын билбейт. Сєєлжан илинген кайырмак
кайра кєк иримге чумкуйт. Балыкчынын ууга кумары
артылса, балык ал таштаган жемге тартылат.

Баланын ошол кїнї жолу болбой туруп алды. Кїн
ылдыйлап, изин жашыра берди. Шайтан шаштырып,
кайырмакка тилдирип алган сєємєйїн оозуна салат.
Чыдамы чыркырап, кадактын тїбїнєн сєєлжан алат.
Кайра октойт. Улам октогон жемин жашабагыр чортон
улам мойсоп коюп кєкїтїп аткандай.

Аўгыча эт жїрєгїн элжиретип чабак илинди. Серп-
мей серпилди. Калкыма жээкке ыргыды. Бирок кєптєн
кїткєн чабагы колдон жылбышты. “Чулп” этип сууга
тїшїп, єкїттє калды.

Калкыма кайра калкыды. Олжосун чала чарпыган
ойноок чабак кайра жемге умтулду. Кїтїлбєгєн жерден
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чортон пайда болуп, ажал менен тоорушкан чабакты
май куйрукка чапты. Ойноок аласалып барып оўолду.
Їйїр башчысын жек кєрє тигилди. “Бизге тїшкєн ырыс-
кыны ыраа кєрбєй, ичи тарланып жатат, – деди єзї
кырдууларга кайрылып. – Неге бизди ырыскы олжо-
бузга ээ кылбайт? Калкымага жолотпойт. Эх, кандай
ичи тардык! Эгер макоо чортон болбогондо эмдигиче
бир тобубуздун курсагыбыз кампаят болчу! Эми ачка
жатабызбы?”. – Оозун жыйганча кєк ирим дайранын
тїпкїрїнєн чортон кєрїндї. Ойноок биринчи байкай
коюп: “Балдар, качкыла! Жинди чортон келатат, жин-
диден оолак болгула!” – деди алдастай. Майда балык-
тар туш келди качты. Антпесе чортондун жаалы катуу.

Бала арыбады. Кєгєргєн кєк жайыкты карап отура
берди. Кїттї. Жолу болмоюн ордунан козголбоочудай
єўдєнгєн мїнєзїндє єжєрдїк бар. Аны карт чортон не-
бак тїшїнгєн.

Аўгыча ойноок чабак баштаган їйїргє чортондун кєзї
тїштї. Їйїрдїн тїрї жаман. “Ичээр суумдун бїткєнї
ушубу?” – деп ойлоду. Себеби катарынан жазбай келат-
кан балыктардан чочулады. Кара булуттай тїнєргєн
єўдєрїнє караганда кол салуудан кайра тартпастай се-
зилди. «Келме кезек келген экен, – деди ичинен
кїбїрєнїп. – Эми эмнесинен чочулайын. Болоор иштин
бачымы жакшы». Карт балык їйїрдїн бу кылыгын кїн
мурунтан билгендей “былк” этпей жатты. Чабактар туш-
тушунан каптады. Тийишти. Сынап, чымчып єтїштї.
Їйїргє їйїр кошулду. Чортондун кыймылсыз жатка-
нынан пайдаланып тїз качырышты.

Арийне, алар карт чортон эмне ойлоп, кандай тобо-
кел ишке бел байлаганын билген жок. Чабуулга єтїштї.
Жанын койбой тытмалашты. Ошондо гана жаны ачы-
ган чортон майда толкунга термелген кайырмакты ой-
лонбостон курт-мурту менен кошо сугунду. Илмекей
кайырмак бакалоорун жырып єттї. Эти ооруду. Ач ке-
недей жабышкан ажалдан жанталаша бултактады. Би-
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рок ажал артынан калбай ээрчиди. Калкыма чєктї.
Канча ирет жемин жедирип ийип, ичи ачышып калган
бала уунун ыгына кєнє тїшкєнбї, жээктетип келип
“шап” тартты. Килтейген балык кечки кїндїн нуруна
чагылыша тїштї. Бала кубанычы койнуна батпай ку-
банды. Анткени, ал баланын алгачкы олжосу эле. Олжо
чакага тїштї. Кайырмагын жыйды. Жолу ачылган ки-
чинекей балыкчы кудуўдап їйїнє жєнєдї.

Майда чабактын їйїрї уунун кызуусу менен кєздї кы-
зарткан жемдин, аны “ап” сугунган карт балыктын кайда
житип кеткенине айраў калышты. Чортон єзїн курман-
дыкка чалып, башкалардын ємїрїн сактап калганын эч
кимиси этибар албады. Кызарган кїндїн нурунда кимиси
кєрїнє калар экен деп кїтїштї. Тилекке каршы, анысы-
мунусу да кєрїнбєдї. Кїткєндїн кєўїлїн жайгарбады. Тїн
єкїм сїрдї. Ошондо гана ойноок чабак їйїрїн тїнєгїнє,
эки чоў ак таштын ортосундагы коўулга баштап жєнєдї.
Ар кимдин єз жолу улуу дегени ушу сыягы!

ТАРАНЧЫ

Кыш чилдесинде аксак таранчыга кыйын болду.
Анткени кїн суук. Айлана айран тєгїп койгондой. Бир
тоголок дан кєздєн учат. Тїшкє кирет. Ошондонбу арык-
тап кетти. Жїнї їрпєйїп жашоосу оорлой берди. Бир
кїнї тоўуп “топ” этип, тоўголокко кулаарын ойлогондо
заманасы куурулат. Єзїнєн єзї чочуйт. Тїнєгї уй, ат
байланган бастырма. Ал ачык талаадагы бутак-шактарга
караганда шамалга ыктоо. Кээде катуу суукта терезе-
нин маўдайындагы алманын шагына конуп алат. Сук-
тана бєлмєнї карайт, себеби їй жылуу. Меш улуу жа-
гылган. Кєлдєлєўдє эчтемеден капары жок таргыл
мышык “бырр-бырр” кєшїлєт. Уйкусу канганда кери-
лип-чоюлат. Шыйпаўдап чоў эненин ийик ийриген жиби
менен ойнойт. Болот тырмагын кєлдєлєўгє бїлєйт.
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Таргылды кєргєндє таранчынын жїрєгї “шуу” дей
тїшєт. Бутактан буту таят, себеби, балапан кезинде
тырмактын уусун татып калган. Ошондон аксаган. Эми
минтип сынган буту суукта сыздатып ооруса, жаны
кєзїнє кєрїнгєндєй болот. Анан калса кечээтен наар
ала элек. Канатын араў жан кїїлєйт.

Бар жумушу кїндє эртеў менен соко тарткан чобур-
дун, сїт берген ала уйдун жампасын аўдыйт. Анысы да
оўойлук менен колго тийбейт. Їлгїрсє бир-эки чокуйт.
Тумшугуна бирдеме илинсе єзєк жалгап, їрпєйгєн жїнїн
тарайт. Ошого каниет кылат. Кєп учурда жампаны да
ыраа кєрбєй кызыл короз баштаган кызыл-тазыл тоок-
тор жанына жолотпой кууйт. Жылуу тезектин тымты-
ракайын чыгарып тебишет. Бир жагынан аяз кошул-
ташыл болуп эзелтен кеги бардай сай-сєєгїн сыздатат.
Ушинте берсе аксактын шору бїткєнї. Таўга жетпей
тоўот. Тукум курут болот. Эстесе жїрєгї тїпєйїл.

Ошентип, сарсанаа болгон таранчы кєнгєн шагына
келип конду. Жок дегенде терезеден жылуу
бєлмєдєгїлєрдї карап, єзїн алаксытайын деди. Алак-
сып, кєзїнїн шоросун куюлтуп отура бермек. Бирок
селейген жалгыз буту тулку боюн кєтєрє албай, тайып
кетти. “Топ” этип тоўголокко тїштї.

Кєзїн ачса бєлмєдє жатат. Сенейип каткан буту жа-
зылып, денесине кан жїгїрє баштаптыр. Єўїмбї,
тїшїмбї деп ишене албайт. Кєзїн жуумп-ачат. Чын экен.
Кемпир жип ийрип отурат. Таргыл жанында бырыл-
дайт. Анан жїлїнгє сайгандай чочуду. Канаттары кал-
дайды. Таканчыктады. Кожоюндун уулу Кенжени таа-
ныды. Жаны жай ала тїштї. Бала дан чачты. Саресеп
салса бейишке киргендей эле кєлкїп отурду. Єзєк жал-
гады. Кенже кубанды. Балага ыраазычылык билдир-
гендей чыйпылдады.

Бала экинчи класста окучу. Анын эки-їч сайроочу
кушу жана бир тоту кушу боло турган. Баары єз-єз
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капасында багылчу. Таранчыны да ошондой капаска
салды. Жем-чєп, суу койду.

Кїндєр кїндєргє кошулду. Куштар сайраса аксак да
аларды туурап сайрап, баланы кубантайын деди. Би-
рок кєєдєн жарып чыккан обону алардыкындай кере-
мет чыкпай, чырылдап чыкты. Бала ага деле кєўїл
бурбады. Баарына тегиз карады. Алдейлеп бакты. Эми
ал жылуу бєлмєдє туруп, чыкыроон аязды карачу бол-
гон. Таргылга кєнїп бїткєн. Баланын колунан жем жейт,
суу ичет. Оўолуп, жогдор жїндєрї жылтырай башта-
ган. Курсагы ток, кєўїлї куунак.

Ошентип жаз чыкты. Жер кєптї. Кенже аксагын
кєккє учурду. Таранчы алыска кетпей кїндє кєнгєн
бутагында. Баланы кєрсє жайдарылана канат кїїлєп
алат. Жалгыз жїрчї. Бир кїнї экєє отурат. Качан кєрбє
жанында татынакай боз чымчык. Тїгєйлїї болуптур.
“Тукум улайын деп аткан экен”, – деп ойлоду бала.
Ойлогондой эле ошо жазда аксак таранчы бастырмага
уя салды. Акыбеттин кайтканы ушу эмеспи.

СУУКТЄР

Жайлоонун жайлоосу аталган Суук тєргє качып ба-
рып сары бээ кулундады. Тулпар болоор кулундун жаак
эти чоў болот дегендей, жан казандай башы бар, кыл-
дан ичке мойну бар, кетик айдай кашкалуу туулду. Азан
чакырып ат койбосо да Кутман карыя Сууктєр атады.
Аны эбедейи эзилип, эт жїрєгї кесилип, эрте сєзї кеч
болуп, эки кєзї тєрт болуп, кїлїк чыгар бекен деп, бєрї
атар уулду бєркїнєн тааны дегендей сака бойлуу, тереў
ойлуу Калдар карады. Ортодон кєп суулар акты.

Эзели чєп башылап кєрбєгєн тїгєйї Алдар жумшак
кєлдєлєўдєн, жылуу тєрдєн чыкпады. Жылкыга ка-
рап ышкырбады, алына карап иш кылбады. Аттан кий-
ин жатпады. Мээнет даамын татпады. Бекерчинин колу
бошободу. Ою казандан, кєзї тїндїктєн айрылбады.
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Элдин уучу кур эмес экен. Карысы бардын ырысы
бар тура. Єнєрїў болсо єргє чап дегендей, атпай журт-
ка белгилїї саяпкер, атасы Кутман аксакал ай-эсебин
албай, айда тынып калбай, кїн эсебин албай, кїндє
тынып калбай Сууктєрдї тай кезинен таптады. Уулу
Калдар єєдєдє єбєк, ылдыйда жєлєк болду. Тай ат бол-
гончо ээси ит болот сыўары тай кунан, кунан асыйга
жеткенче ата - бала кыйналды. Бирок иши оўолгондун
ити чєп жейт экен. Сууктєр акыбетин кайтарды. Тай
кезинен байгеге чабылды. Мєєрєй алды.

Чоў сыноонун учуру келип, мамлекеттїїлїктїн 2200
жылдык тоюна биягы Алтайга, тиягы тїпкїргє кеткен
кыргыз тїп кєтєрїлє жыйылды. Он сегиз миў аалам
кыйырынан конок чакырылды. Ак ордолуу Бишкек
шаўга бєлєндї. Улак тартылды, аламан байге айтылды.

Ата-бала урушат, ага-ини чырлашат болдубу: «Су-
уктєрдї байгеге мен чапчумун, байгени мен алчумун!»
деп энесинин этегинен мурда тїшкєн Алдар чырдын
башы болду. Куурай башын сындырбай, мээнеттен жаа
бою качкан кудаанын эркеси тизгин талашты. Тек
жїрсє, ток жїрєт эле. Аны кылбай єлєр эчки ээсинин
таягына сїйкєнєт болуп жаалы катуу тентек кєкїл -
жалы сеўселип, єрдєк мойну койкоюп, табында турган
кїлїктїн мїнєзїн этибарга албады. Сууктєр карыя ме-
нен Калдарды гана таанып, бєтєн кишини жанына жу-
утчу эмес. Ошондонбу жан этин жеп, туягы ойдон кыр-
га, кырдан ойго тыбырап жїргєн кездерде жарма дос-
тукка жарабаган Алдарды эзелтеден єчї бардай жаны-
на жуутпады. Алдардын котур ташы койнунда жїргєнбї,
сїйбєгєнгє сїйкєнбєй койбой желкеси тырышты. Бєрї
арыгын билгизбей жогдор жїнїн дугдуйтат болуп
кїлїктїн башына камчы їйрїдї.

Єткїр бычак кынга кас. Ошо кєз ирмемден кїлїк
Алдарга єчєштї да калды. Бєксє чайнек тез кайнаган-
дай той болор кїн жакындап калганда булкунган ат
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мингенге жакшы дедиби, он сегиз миў ааламдын
кїлїктєрї чабылчу аламан байгеде мєєрєй алчу киши-
мин деп їзєнгїгє бут койду. Кїлїк ойт берди. Аты
кїлїктїн башы айрылат дегендей кєгєргєн кєк муш-
тум Алдар чыўырды. Оору кайда болсо, жан ошоерде
экен. Туяк чийген жерин мыкчып жыгылды. Пейили-
нен тапты. Атты билгенге ай керек, адамды билгенге
жыл керек деген сымал, кулунунда такымга тепкен
Алдар ушинтип жаўылды.

Ортодо ата тїтїнсїз кїйдї. Карга баласын аппагым
дегендей, эгиздерин биринен-бирин єєдєсїнтпєй чоўой-
ткон. Арийне, Калдары жїрєгїнє жакын єўдєнчї. Се-
беби тулпар сїйгєнгє їйїр болчу. Алдардын алты саны
аман калып, болгону жеўил жаракат алды. Буюкканга
жылдыз от болуп, Кутман абышка карылыктын айы-
нан улуган иттей шоўшоюп отуруп калды. Болгон
тїйшїк Калдарга єттї. Єспїрїм кайгыга баткан ата-эне-
синин кєўїлїн кантип аларын билбей башы катты.
Акыры айласын тапты. Кїлїктї атасы айткандай суут-
ту. Жалгыздап отун алды. Ата-эне жетине албай сїйїндї.
Тойдун болгонунан болоту жакшы дегендей, тойдун
шаўы тїгєл кыргызды тїпєйїл кылды. Ар ким алына
жараша даярданды.

Тойго аттанар кїнї Кутман саяпкер жанга жакын
Калдарын жанына отургузду.

- Баш айрылса бєрк ичинде, кол сынса жеў ичинде,
уулум. Тентек да болсо тїгєйїў сага тїбєлїк шерик. Ага
капа болбо. Тїстїїдєн тїўїлбє дейт, оўолоор. “Элде ба-
лам бар деп мактанба, топто бирєє жок болсо” деген
кештелїї кеп бар. Анын сыўарындай, бириў чийден
чыккан тентек болсоў, сїрмє топко кошулган, атка
жеўил, тайга чак, эл багар сен барсыў. Ошондуктан
башка келгенди кєз кєрєт. Жигиттик курагыў келип
турат. Анткени эр ачкадан єлбєйт, ардан єлєт. Андык-
тан кызыл от кысыр калбайт, белиўди бек буу. Эт ме-



160

нен челдин ортосунда болбой элдин уулу бол. Тулпа-
рыў тушунда, намыска жара! Артыўда калдайган калыў
журт турат. Жаш кїчї менен, кары кеўеши менен де-
гендей, менин акыбалым болсо бу. Жыгылсаў нардан
жыгыл, буйласын кармай жыгыл. Эл тынч, журт аман
болсун, бабаў Манас колдосун! Аттан, уулум! Жолуў
шыдыр, жолдошуў кыдыр болсун! Оомийин! – деп бата
тилеген. Ак жол каалаган.

Жамгыр менен жер кєгєрєт, бата менен эр кєгєрєт
дегендей, атасынын, калыў журттун батасына шыктан-
ган Калдар дїйнєнїн кыйырына даўкы кеткен тойго
келди. Ат майдан кылкылдап, элге толду. Калдарды
кудай колдоду. Кєз алдына тартылды, тїшїндє тууру-
на куш келип конгону. Їргїлжї тїркїн тїстєгї колжоо-
лук байланган бир єўчєй балдар керней - сурнай тар-
тылганда бїйрї кызыды. Желектер желбиреп, жол ачыл-
ганда кїлїктєр атырылды. Туяктан жер дїўгїрєдї.
Кїлїктєр жилиги їзїлгєнчє тыбырашты. Мєєрєйгє ум-
тулган кїлїктєрдїн жолдон чыкканы, зоругуп жыгыл-
ганы болду. Тїмєн тулпардын катары суюлгандан сую-
ла берди. Айлампада тандалма кїлїктєр гана калды.
Андай-мындай дегиче, ачып кєздї жумганча Калдар
чабандес чапкан Сууктєр жейренче учуп кетти. Эки-
їчєєнї артка калтырып, мєєрєйгє жетти. Эт жїрєгї
болкулдап, дене бою солкулдап, мєрєй уткан Калдар,
озуп келген Сууктєр кїлїк кучакка тїштї.

Сїйїнїчтїї кабар жайлоодогу атасы Кутман карыяга
жетти. Боор эти толгонуп, кубанычтан жаак ылдый
салаа-салаа жаш кетти. Єчкєн отун тамызып, мєєрєй
алган жолдуусу карыяны катуу тиргизди. Бабасы Ма-
нас колдоп, май кєл, сїт кєл киргизди. Намысты кол-
дон алдырбай, аламан байгеде баш мєєрєйдї алган єткїр
чабандес, Президенттин єз колунан баш байге алды.
Ошол кїн тїбєлїк эсинде калды.

Жеўиш менен журтуна кайтты. Алдынан Алдар то-
суп чыкты. Кєрїштї. Бири-бирин бооруна кысты. Ке-
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чиришти. Тентеги кїлїктїн кєкїл-жалын тарады. Ырай-
ым кїттї. Кантсе дагы ат адамдын канаты эмеспи,
тїшїндї, муюду.

Эгиздер элден бата алышты. Журт кєтєрїлє кубанды.
Кутман карыя эгиздерин кучактап, кїлїктїн маўдайын-
да: “Кїч бирдикте деген ушу, дайыма бирге, ынтымак-
туу болгула!” – деп, кубанычы койнуна батпай турду.

АЙЛАКЕР КАРЫШКЫР

Май айынын сонун кїндєрї. Атактуу Ажике жайло-
осунун Андакул конушуна Дїйшєбай чабандын жайла-
ганына эки аптадай болуп калган. Андан илгерээк ча-
бан жайлаган конуштун мєўгї жаткан чокусундагы
урчуктуу аскага канчык карышкыр байыр алган. Эрте
жазда дєбєтї киши колдуу болуп, Чалма тараптан ооп
келген. Адеп келгенде жалгыз болчу. Эми жалгыз эмес
эне болду. Бєлтїрїктєрї бар. Їчєє. Уялаштар кирип
чыккан ийиндин жака белиндеги кызыл топурактар
басырылып кадыресе тапталган.

Энесинин уусу жїргєн кїнї майрам. Шайдоот оюн
курушат. Ар бири жаш малдын этин сугунуп оўуп ка-
лышат. Сїткє тоюшат. Курсактары кампайган немелер
энесине эркелей башташат. Бири куйругунан тарткы-
ласа, экинчиси кулагынан тиштегилейт, їчїнчїсї тап
бере ырылдайт.

Кєзємєл чабан ушунун баарын кєчїп келген кїнї эле
байкаган. Эртели-кеч карышкырдан кєзїн албайт.
Дїрбїсї колунан тїшпєйт. Дїрбї салган сайын бїйрїсї
кызыйт. Канчыктын терисин тескери сыйрып,
бєлтїрїктєрїн ар кимге тартууга таратып ийейин деди.
Бирок ага дити барбады. Себеби эне канчык бир да жолу
Дїйшєбайдын короосуна тиш салбады. Урчуктуу аска-
га дейре жайылган ак койлорго тийбеди. Кєрїнбєдї,
бєєдє їркїтпєдї. Кызыгы, кашабаў чабанга атайын
кєрїнгєндєй желе-жортуп, їч-тєрт кыр ашып барып тиш
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салып, балдарын багып жїргєнїн билгизгендей сыр
катат. Айтор, экєєнїн ортосундагы “сен мага тийбе, мен
сага тийбейин” дегендей алаканы сезесиў.

Арийне, кандай ысык алака болбосун кашабаў жїргєн
жер бир кїнї чуру-чууга айланарын экєє теў бєркїндєй
туюп жїргєн. Ал кїн бат эле келди. Жок издешкен аркы
беттеги малчы-койчулар Дїйшєбайдын чатырына топ-
толушту. Тай-койлорун жара тарткан кашабаўдын сары
изине тїшмєк болуп сїйлєшїштї. Жер-жерге чабарман
чаптырышты. Шектїї жерлерге капкан коюшту. Ок
куюшту. Тындыра койбой куугун салышты. Тилекке
каршы, кашабаў караанын караандатпай качты. Ойго
келбеген ой-чуўкурларда бїлгїн салып, сайран курду.
Бир туруп Алай тараптан кєрїнсє, бир туруп Алайкуу
тараптан улуду. Ошентип куугунду адаштырып, изин
жашырган айлакер канчык кезектеги жортуулунан нык
тоюп, жаз айынын жылдыздуу тїнїндє кєнгєн тїнєгїнє
айланып келди. Жашынды. Куугун канча кїнгє созул-
са, ошончо кїн жарыкка чыкпады. Балдарын да чыгар-
бады, єзї да їўкїрдєн башбакпады.

Дїйшєбай да кашабаўдын айлакерлигин небак туй-
гандай камырабай жатты. Бирєєгє шыбыт бербеди.
Алакасын бузгусу келбеди. Анткени эне карышкыр
сєзсїз Андакулга кайрылып келээрин жїрєгї сезген.
Себеби ал жерде балдары калган. Бирок кєптєн бери
карышкыр дїрбїгє илинбей калганына жїрєгї дїпєйїл
жїргєн. Ач карышкыр бир кїнї баары бир короосуна
кол салбай койбойт деп ойлогон. Ошо себептенби, ал
кїндє урчуктуу аскадан кєзїн албайт. Мылтыгы такай
жанында. Дїрбї салганы салган, аўдыганы аўдыган.

Чабан ойлогондой, андакулдук карышкыр жырткыч
да болсо ысык жан эмеспи. Саар-кеч табити тим жат-
кырбай, ууга тїрттї. Єзєгї їзє тартып, ичи курулдады.
Кєз алдынан маараган жаш козунун карааны кетпей,
эстеген сайын шилекейи чууруп кетип атты. Анан кал-
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са кактап соргон эмчегинен сїт чыкпай балдары кыў-
шылай баштаган. Заманасы куурулган канчык айласы
эки болуп ары оодарылат, бери оодарылат. Акыры
жырткычтын табитин ачкачылык менен бєлтїрїктєрїн
аео сезими жеўдиби, ичи капшырыла тартылган кан-
чык чак тїштє кылаў эте ийинден суурулду. Дїйшєбай
адатынча кызыл ташта дїрбї салып отурган.

Ошо кезде ууга азгырылган кєк жал їўкїргє жакын
жайылган кєп койдун бирин жара тартты. Эзелтен боло
келген кылыгын кєрсєттї. Койду сєєгїнє чейин мїлжїдї.
Анткени єзї, балдары ачка. Бєлтїрїктєрїн кызыл жаян
канга чакырып нык тойгон канчык чокчое отурду. Чар
тарапка кєз салды.

Дїрбїсїн кєзїнєн албаган Дїйшєбай баарын кєрїп
турду. Жаны ачыды, жини кайнады. Жакшылыкка
жамандык кылган канчыкты балдары менен кошо ту-
кум курут кылгысы кїчєдї. Мурда эле тындым кылбай
деп єкїндї. Атынын басмайылын тартты. Мылтыгын
асынды. Эне карышкыр чабандын кыймыл-аракетинен
жамандыкты байкады. Єзї да жаман иш кылып койго-
нуна жаны кашайды. Єзєк жалгаган байкуштары
бєйтєўдєп келип тумшук жаактарынан жаласа тагдыр-
дын тамашасына зээни кейийт.

Ошондо жандын тынчтыгын ойлоп, алыстан агарып
кєрїнгєн ак элечек тоолорго жер которуп кетїїнї самап
кетти. Себеби, аякта ажал бїркчї таяк, туягы белиўди
сындыра чапчу кїлїктєр жок. Артынан куугун тїшпєйт.
Єзї куугун салат. Азык болчу кайберендер кєп.
Бєлтїрїктєрї да торолуп, узак жолго чыгууга даяр турат.

Арийне, ак элечек тоолор канчыкты канчалык єзїнє
тартпасын, жолго чыгууга шашылбады. Анткени
жїрєктїн толтосунда балдары тїшїнбєгєн дагы бир
тїпєйїл нерсе турган. Оюндагы купуя сырын ишке
ашырбаса адам деген пенде аны эч качан кечирбесин
боолголоду.
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Ошентип жаны жай албай бирде їўкїрїнє кирип,
бирде чыгып аткан мезгилде каш карайган кабактан
мылтыгын асынып, атын дембе-дем теминген чабанды
тааныды. Жїрєгї “шуу” дей тїштї. Жогдор жїнї тик
турду. Тулку боюн коркунуч бийледи. Кыўшылап ийди.
Эгер чабан ушундай жїрїш менен жїрїп отурса отуз,
кырк мїнєттє жетип келээрин ойлогондо жер которуу-
нун амалында кичинекей сїймєнчїгїн желкесинен ат-
кый тиштеди. Куйругун чатына кысып, экєєсїн арты-
нан ээрчитти.

Аўгыча ажалды чакырчу жалгыз атчан узун кыяда-
гы топ ак кайыўдын тушуна келгенде ичинен ыўыры-
лып, атынын тизгинин тартты. Качып бараткан карыш-
кырды кєрдїбї же башка бир нерсе оюна кылт эттиби,
а балким, ырайымы келдиби келген жагына бурулду.
Кашабаў чабандын артка кайтып кеткенин байкап тур-
ду. Опколжуган жїрєгї ордуна келип, жаны жай ала
тїшкєнсїдї. Жалгыз атчандын карааны їзїлгєнчє кєз
ирмебей карап турду.

Ошо кїнї карышкыр таўдын атышын кїтпєй, тїн бир
оокумда ууга чыкты. Буттары жерге тийбей шашты-
рып, эки кыр ашканда Андакул кєрїнбєй калды.

Таў агарды. Дїйшєбай адатынча койлорун арчалуу
бетке жайды. Буруксуп жыт аўкыткан карт арчанын
жака белиндеги урчуктуу таштагы кєндїм ордуна ба-
рып отурду. Дїрбїсїн кабынан сууруп чыкты. Аўгыча
їстїнкї кырдан куу канчыктын башы кылаў эте тїштї.
Дїйшєбай бу кайдан ооп келген карышкыр деп ойло-
гончо таўкы салкында чачыла жайылган беттеги кой-
лордун алды ”дуу” їрктї. Чабан кош ооз мылтыгын
алганча шашты. Бїтїн ок дїрмєттєп, астейдил кароол-
го алса, єзїнє тааныш карышкыр. Кїтїлбєгєн жолугу-
шууга таў кала колун машадан алды. Таштын їстїнє
чыкты. Ошондо мойнуна бєктєрїнє келген козуну даа-
на байкады. Анысы тирїї єўдєндї. Айбан да болсо ка-
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шабаў абайлай козуну жерге таштады. Бир убакта козу
эсине келдиби, тєрт аяктап тура калды. Карышкыр ко-
зуну “їрккєн койлорго кошул” дегендей тумшугу ме-
нен чандырына тїрттї. Чабан кєкжалдын бул жоругу-
на таў калды. Оюна келбеген нерседен пенденин таў
калганын сездиби же коштошконум ушул болсун деди-
би, эне карышкыр бу сапар чабандын сїрїнєн корунуп,
жазганып койбостон, ордо атым жерден желип єттї.
Карышкырдын желе жортуп жєнєгєн багыты –Анда-
кул конушундагы урчуктуу аска .

 Арийне, жаныма тынч деп торолгон бєлтїрїктєрїн
ээрчитип, ошол кїндїн ачык асмандуу тїнїндє канчык
карышкырдын журт которуп кеткенин жайлоодогулар
билбеди. Бирок, аркы зоодон угулган їнїнєн заарка-
нып турушту.

БИР КЄЧЄНЇН БАЛДАРЫ

Кыштак башындагы дїпїйгєн чынар терек кєп жолу
бїрдєдї.Бирок, аны ким отургузганы эч кимдин жадын-
да жок. Карыялардын айтымында чоў аталардын чоў-
аталары чыт курсак кезинде да жайкалып, бой керип
турчу экен. Кийин чек багы дарак болуп, ошондон кєчє
тїшкєн. Кышы-жайы айланасынан балдар їзїлбєйт.
Андыктан алардын эртели-кеч ойногон жайы ушу да-
рактын тегереги.

 Жаз бу сапар єз маалында келди. Кєк-жашыл да-
рактын жалбырагы айдарым желге шуудурап, бир ук-
муш термелет. Ушул кыштактын балдары: Кеўеш,
Чыўгыз, Аскар, Эрбол алтынчы кїнї тїштєн кийин
даракты айланта арык казышып, суу бурушту. Алма,
єрїк, шабдаалынын кєчєтїн эге башташты. Кїн ачуу
тийгендиктен жаш багбанчылардын таноолору барбай-
ып, жїздєрї тїгєл алоолонгон.

 - Эй Эрбол чуўкур казып бїттїўбї? Болсоў, алма
кєчєт апкел! - Кеўеш буюра кол жаўсады. Эрбол кїрєгїн
таштап, кєчєткє жеткенче туурадан Чыўгыз коўк этти.
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 -Эй, сен кайда! Аны коё туруп, бери бас. Мобуну кємє
гой! Мен кармап турайын. Эрбол артына бурулду. Шапа-
шупа топурак шилеп, кєчєттїн тїбїн жакшылап тепти.

 - Минтпесе оюкта боштук калып, кєчєт куурап калат.
 - Ыы-ы, муну сен кайдан билесиў?
 - Атам айткан.
 - Ошондой де. Атаў дагы эмне деген?
 - Атам дагы чоўойгондо кой бак уулум. Элдин баары

чоў болуп кетсе, койду ким кайтарат? Этти, жїндї ким
єндїрєт? Ошондуктан койчу эле бол, балам. Сага окшо-
гондор да єкїмєткє керек деген,- бала тердеп кетти.

 - А мен министр болом. Атам министр болсоў дайы-
ма сый кєрєсїў деген. А сенчи, Кеўеш? - Чыўгыз бер-
килерге текеберлене бой кєтєрє карады.

 - Мен начальник болом.
 -А мени атам чоўго окутам деди. «Чоў болсоў май

жалайсыў. Заманына жараша бєрї болсо бєрї, ууру
болсо ууру бол» дейт.- Аскар чычая тєш какты.

 Ушу тапта алыстан саресеп салып турган Осу аба
балдардын жанына келди.

 - Иш илгери азаматтар! Ап-баракелде, тїзїк иш баш-
тапсыўар. Кудаа кааласа жакшы караса бир-эки жыл-
да эле жетилип калат,- бак-бак унчукту.

 - Бар болуў, аба! Айтканыўыз келсин! Биринчи
мємєсїн сизге їзїп беребиз! - Эрбол аржактан жайдары
кыйкырды.

 - Жаштын тилегин кудайым тез эле берет, айланай-
ындар! Ылайым эле ошондой болсун! - Карыя саамга
ойлоно тїштї. - Деги бу саамалыкты ким баштады?

 - Биз,- їчєєнїн таноосу шенейип кетти. Бозала чаў
болгон Эрбол баш кєтєрбєдї, унчукпады. Їндєбєй ка-
гына берди. «Баштаган їчєє, кылган бирєє» деген кїдїк
ойго баткан карыя балдардын чоўураагына кайрылды.

 - Сен кимдин баласы элеў, кагылайын?
 - Менби?! - Чыўгыз єзїн кезеди. - Канатбектин.
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 - Аа, тиги шаардагыбы? Билем, билем. Айылга кел-
гениў жакшы балам. Сен булардын кїзїрї окшойсуў?

 - Ооба.
 - А мен класскоммун...
 - Мен окуу сектору...
 - Дурус, дурус, а тигил... балачы?
 - Тигиби? Эчтеме эмес,- їчєє жапырт жооп кайта-

рышты.
 - Эчтемке эмес дегилечи. Ым-м... аны да эптеп бир

немеге шайлап койбойсуўарбы? - Осу карыя чындап
кызыкты.

 - Колунан келбейт, эчтеме билбейт,- Чыўгыз ээк
какты.- Балдар жїргїлє кеттик. Эртеўдеп баштап
кїзєткє турабыз,- деди акылдуусуна.

 Карыя «Кїзєтї эмнеси?» деп башы маў болуп тур-
ганда, Эрбол ага бирдеме айтмакчы кейпинде кыўыры-
лып барып токтоду. Тигил їчєєнїн узап кеткенинен улам
шашкалактай тїштї. Кетмен-кїрєктєрдїн бирин
кєтєрїп, бирин сїйрєдї. Осу аба кємєктєшєйїн деген-
дей умтулду. Ага ынабай кете бермекчи болду.

 -Ой мунун кєктїгїн кара! Келе жардамдашайын!
 - Ырахмат, абаке, єзїм эле...
 - Ээ, мурдуўду урайын десе... - карыя кыйраў-кый-

раў кетип бараткан баланы аяй карады.
 Эртеси Осу аба кезїїгє мал айдап чыкты. Кечээги эгил-

ген кєчєттєрдї Чыўгыз, Кеўеш, Аскар - їчєє кайтарып
турганын кєрїп, єзїнє ишенбеди. Балдар жайыттан кач-
кан дейди малды жакын жолотпой ызгытып айдашат.
Колдорунда таяк, єўдєрї сїрдїї, їндєрї бакубат.

 - Эй-эй, сен каяка, ары айдабайсыўбы? Кєчєттї
кєрбєй турасыўбы? - деп бири короўдосо, экинчиси
андан калышпайт.

 - Чоў эне, эчкиўиз кєчєттєрдї кажып коё электе
бачым кыймылдасаўыз. Болбосо менден бирди кєрєт.

 - Ой-ой, сиз кайда? Уюўузду мындайраак «єш» де-
бейсизби! Єрїктї кыйрата турган болду.
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 Кєпкє чейин таўыркаган Осу аба балдарга кеп узатты.
 - Ой силер буерде эмне кылып жатасыўар?
 - Бизби?!... Кєчєттєрдї кайтарып жатабыз.
 Аўгыча ары-бери єткєндєр жабалактап алкап ий-

ишти.
 - Мээнетиўерге кїйсєўєр мал-салдан сак болгула!

Кажып коёт.
 - Ай, азаматтаа-ар! Жакшы иш баштапсыўар,

єркєнїўєр єсє берсин!
 - Ой, тигилерди карагылачы! Минтип отурса бир

жалбырагын да желге учурбайт!
 -Калетсиз, балдардын эрезеге жеткени ушу да! - де-

ген кептерге кудуўдашкан кургурлар кечке суй жыгы-
лышты. Кечиндеси Осу аба мал тоскону келгенде:

 - Баш болбосо буттун шору! - деп ачык кїўкїлдєдї.
 - Ыя?! - дешти каўырыш угуп калган балдар.
 - Тиги торпокту ким айдайт дейм.
 Аябай чарчап, буттарын тарта албай калышкан бал-

дар не кылаарын билбей бири экинчисин їмїттїї карады.
А кєк торпок кєчєттї жыттагылап, жесемби, жебесемби
деген ойдо турду. Бирок, шалдайып отурушкан байкуш-
тарды аядыбы, же чын эле табити тартпадыбы балдарга
алаўдай карегин тигип, атыраўдап ары чуркап кетти.

 Дїйшємбї кїнї Эрбол турмак болгон. «Сен бизден
кыйынсыў» деп балдар аны жалгыз коюшкан. Ал Ороз-
дун таргыл ую, Асандын эчкилери,Камалдин эшектери
кєчєттїн жанынан єтсє дагы курбуларына окшоп, таяк
ала жїгїрбєдї.Саарлап атасы экєє кадаа ташышкан.

 - Ата, мага биртке жардамдашып коесузбу? -деген
тура элек жатып.

 -Албетте, уулум! Бирдеме жасайын дегениў жакшы
жєрєлгє.Камына бер!-деген жылмая ичинен кымыўдап.
Эрбол атасы экєє тїшкє чейин баш кєтєрбєй иштешти.
Даракты айланта кашаа кармашты. Тегерете тосулган
чынар теректин айланасын жумшартып,тїркїн
гїлдєрдїн уругун себишти. Кишилер жандарынан єтє
беришти.
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Эч ким мактабады да алкабады. Иши бїтє жаздап
калганда Осу аба басып келди.

 Їчєє кыйлага дейре аўгемелешип отурушту. Аўгы-
ча каяктандыр шашкалакташып Чынгыз, Кеўеш, Ас-
кар жетип келишти. Салам айткан болушту. Чыўгыз
Эрболду кєз ымдап чекеге чакырды.

 - Эшек арабаўы тезирээк кошуп чык. Кагаз,темир
сыныктарын чогултабыз. Ким кєп жыйнаса Ысыккєлгє
акысыз жолдомо берет экен.

 -Аны, сага ким айтты? - Эрбол болоор-болбос эрдин
кыбыратты.

 - Класс жетекчи эжеке.
 -Силердин деле арабаўар бар го? Таманы жумшак.

Эгер баарыбыз алып келсек дурус болот эле, кєп чогул-
тмакпыз,-азыр эле жєнєй тургандай шедирейди.

 -Таманы жумшак болгону менен «Жаўы немени
сындырып коесуў» деп чоў энем бербей жатпайбы. Бол-
босо апкелет элем.

 - Биздикин деле билесиўер, саар сурасам атам: «Ара-
басы жок эле оокат кылчы» деп койду,- Кеўеш калп
эле башын шылкыйтты.

 - Ийэ, эмне талашасыўар? Буларды їйдєгїлєр урушса
сенин атаў эчтеме дебейт. Же сынып калат деп коркуп
атасыўбы? - Сєємєйїн чычайткан Аскар намысына тийди.
Эрбол «Эмнеге айттым экен?» дегендей ичинен сызып:

 -Жо, жо-ок! Анткен жокмун,азыр эле апкелем,-деди
шашкалактап.

 - Бая эле ошондой десеў болмок. Кєрєсїўєр го,эми
биз биринчи болобуз. Кеўеш менен Аскар ишенимдїї
тєш каккан Чынгызды кудайындай карашты. Эрбол ара-
бага тыз койгондо, Осу аба атасына минтип шыбырады:

 - Ушунуў тїзїк адам болот.
 Темир чогултам менен Эрбол жети-сегиз кїн мек-

тепке барбай калды. Кашайып акыркы чогултканын
алып келатканда сур эшеги кєгєрїп,баспай койбодубу.
Эрбол арабаны тїртїп,тигилер,бири эшекти башы-кєзїнє
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койгулап, бири жибинен тарткылап жатканда жоон те-
мир жылмышып тїшїп,сол бутун басып калды. Эрбол
охулап чыўырып ийгенде беркилер «Ушу сенден кїйдїк,
эптеп єзїўї алып жїрє албайсыў!?» деп акырая караш-
канда «тып» басылган. «Сен акырын жыла бер. Биз
тапшырып келели» деп «кы-кылап» жатышып,эшекти
араў зорго жолго салышкан классташтары.

 Балдар кеткенде Эрбол кадимкидей онтоп, аксаў-
дап атып, кїїгїмдє араў їйїнє жетти. Артынан сур
эшеги арабаны кыйчылдата сїйрєп артынан жете кел-
ди. Ошондо «Мен эмне алардан кем бекем? Кылсам
дайым ашыкча аткарам. Эч качан алардан калыш-
кан эмесмин. Класс жетекчи эжеке да кызык.
Тїшїнбєйт. Ошолорду эле мактай берет. Мени эсине
алган эч ким жок. Же чынеле колундо токочу бар
бала сїйкїмдїїбї?» деп ой чаргыткан. Эртелеп атасы-
нын «Бїгїнчє кое тур балам. Эртеўден барарсыў» де-
генине болбой мектепке сылтып келди. Классын таап
катарга турду. Балдардын бїт дити борбордо болгон-
дуктан Эрболду эч ким деле андоос албады. Мектеп-
тин мїдїрї безеленип сїйлєп аткан экен.

- Кымбаттуу окуучулар! Биздин ынтымактуу жамаа-
тыбызда эл жерин сїйгєн, ал їчїн кам кєргєн алдыўкы
окуучуларыбыз бар экендигине мен абдан сыймыктанам.

Алар айылды кєрктєндїрїїдє,темир сыныктарын
жыйноодо,кары-картаўдарга кол кабыш кылууда баш-
каларга їлгї болорлук жумуштарды аткарышты.

 - Кана, кана,азаматтар, ортого чыккыла! Сїрдєбєгїлє!
- Класс жетекчи эжеке балдарга дем бере артынан
тїрткїлєдї. Мантайып їчєє ортого чыгышты.

 -Мынакей, мен айтмакчы болгон азыркы доордун
жаўы тимурчулары! Чыныгы окуучулар! Эми минтип
кыргыз Артеги болгон Ысык-кєлгє акысыз жолдомо
менен сыйланышып, эртеў - бїрсїгїнї жєнєгєнї жаты-
шат. Эмесе буларга чыў денсоолук, кєп жакшылык-
тарды жана ак жол каалап коелук. Жайкы каникулда-
рын мыкты єткєрїшсїн.!
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Колдор шатырады. Мїдїр ар киминин колдорун кыса
кармады. А буту ооруган баланы эчкимиси оюна алба-
ды. Єзї да ооруксунган бутунун кєйї менен алектенип
отура калганда дїркїрєгєн кол чабуулардан эчтемени
аўдабай калды.

 Кєп єтпєй Чыўгыз, Кеўеш , Аскар – їчєє Ысыккєлгє
лагерге, а Эрбол атасы менен жайлоого кетти.

ТЄГЇНГЄ ЧЫККАН ЛАКАП

Биздин тоо канаттууларга абдан бай. Андагы не бир
сонун куштар чєптїн бїрлєрїнє нык семирген мезгилде
жаратылышынан жарты мїнєт жаны жай албаган ынак
достор - Амир менен Кадыш Кырк кїнгєйгє ууга чыга-
т.Алар келатканда кїнгєйдїн кекиликтери шыбыт чы-
гарбай дымып калышат. Жатканы жаткан,турганы тур-
ган жерде бїлкїлдєп,баштарын чєпкє катышат. Бай-
куш єспїрїм кекиликтер кош

ооздон чыккан «ба-бах!» ты кайдан эшитишсин. Чоўу-
раактарынын дымагына кєнбєй сайрагысы кычап, какы-
лыктап жиберишет. Ошондо «баары бир єлдїк « деп жан-
талпаска тїшїп,тємєндєй жанын куткаруу їчїн бир їйїр
кекилик «пырр- р» канат серпкиче, аўдып калган мер-
генчилер «тарс», «тарс» атып алышат. Кычашкансып бїгїн
тигилерге туш келгенин карачы! Балким, жаш кекилик-
тер сайрап жиберишпегенде,ошо кош ооз мылтыкка ка-
былган бир їйїр кекилик азыркыга чейин кєбєйїшїп тирїї
жїрїшєт беле. Ким билсин! Ажал экен, єлїп тынды.

 Кызыгы, тигилердин балдарынын єзєгїнє паранда-
нин сїр эти биротоло сиўип калганбы, бири дєбєсїн,
экинчиси сан жилигин кїсєп, кышы бою чыргоолонуп
чыгышат дейт. Качан гана тилине «бал» тамганда да-
амдуу этти чалп-чулп чайнашып,сооронушуп калышат
экен.Ошентип балдарга кезек келди.Чоўоюшту. Мек-
теп босогосун аттаганда эле кыргыз жана орус тил са-
бактарын окушту. Жаман адаттан арылышты, кежир-



172

ленбей калышты. Табигатка байкоо жїргїзїштї. А тур-
мак мектепте уюшулган жаратылышты коргоо коому-
нун активдїї мїчєлєрїнєн болушту. Бейчеки уя буз-
гандарды, созмо аткандарды тартипке чакырышты.
Амир менен Кадыш качанкы бир єткєн иштерине
уялып, балдарынын айткандарын эки кылбай: «Мын-
дан ары колубузга мылтык кармабайбыз» деп убада
беришиптир. «Жєжє атасына їйрєтпєйт» лакабынын
тєгїнгє чыкканы ушу эмеспи.

ОРДУЎУ ТАП

Талип бирдемеден кур калгансып мектептен їйїнє
шашты. Бєлмєсїнє кирип-кирбей китепкабын ыргыт-
ты. Кийимин туш келди чачты. Шашып жїрїп нан бур-
дады. Чєйчєктєгї момпосуйдун бирин алып, бирин коюп
тєркї бєлмєгє чуркады. Тїзєбєй келбет-бойду, атыраў-
дап келип телевизор койду. Ырдады. Башкага бурду.
Экран чарбадагы чырга алмашты. Бу берїїнї кєўїлїнє
албады. Кайра умтулду, баскычты басканы. Заводдо
эмгек кайнады. Аны каалабады. Каналдан канал, кы-
зыктан кызык тандады. Талаадан жейрен качты, бир
каналда лєлї тєлгє ачты. Кєўїлїнє тєп келбеди, тыр-
мады башты. Баскычты жана басты. Жарк этип мульт-
тасма кєрїнїп, нурун чачты. Издегенин тапты. Жырга-
ды. Талтайып жатты. Їй тапшырмасы унутулду. Чоўэ-
неси кїндєп-тїндєп жїн тыткан. Былтыр каттырган са-
боосун таппай, небереси мектептен келсе таап берет деп
болжоп аткан. Бирок бала укпады же карынын сєзї
жукпады. Кєркєм тасманын кызыгына батты. Томоло-
нуп-жумаланып, айкырып-кыйкырып кєргєнїнє ара-
лашып атты. Аўгыча сырттан чоўэнеси їн катты.

- Талип, сабоону тапчы, балам!
- Сарайда болсо керек, анан табам.
- Такентай, азырыў тїгєнбєдї же мульттасмаў бїтпєдї.

Бачым кыймылдачы.
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-Чон эне, кичине кїтє туруў, азыр барам. Туруп кет-
сем тасманын аягын кєрбєй калам.

- Апта айланды го айтканыўа.
- Азеле болду, мектептен кайтканыма.
Убакыт кїтпєй атын теминди. Сєєгї сыздап, колу

муздап же небереси тил албай, не кыларын биле албай
байкуш байбичени ой басты. Жемеге кулагы кєнгєн,
куру убадасына каакым єнгєн эрке, карыны кєзїнє
илбей диванга бутун асты. Аўгыча апасы башбакты.
«Кары кишинин кадырына качан жетесиў?» дегени
кулагынын сыртынан кетти.

Ансайын телевизорго ыктады. Колуна гезит кармап
атасы кирди, кєрсєтмєккє бирди.

- Талип, їй тапшырманы качан аткарасыў?
 -Азыр аткарам.
- Чоў энеўдин айтканын таптыўбы?
- Азыр табам.
- Апаў єткєндє гїлдєргє суу куюп кой дегендей болгон.
- Азыр куям.
- Анда неге турасыў?
Башын жерге салды, жыласыў. Кєптє барып атасы

«окуйм», «аткарам» деген убадасын алды. Бирок айт-
кан убадасынан баласы ошоерде эле тайды. Анткени алип-
пе майрамынан кийин жалаў «эки» алып калган. Кїндє
айтып жалган, жанкечтиликке жетип барган. Кєргєн-
бакканы телевизор болуп, мульттасмага їйїр алган. Кїнї
бою тїбїнєн кетпейт, же ата-энесинин айтканын атка-
рып, муратка жетпейт. Жалкоого булут жїк болуп же
карыга кол кабыш этпейт. Байкуш кемпирдин жоголгон
сабоосу кєкїрєгїнєн кетпейт, кїндє эстейт.

Ошентип, тїн кїнгє ооду.Бала шашып бетин жуубай,
чайын ичпей, каалгадан каалга тартты.Кечээ ыргыткан
китепкабын єзї таппай чоў энеси тапты. Дептерин кара-
бады, канча сабак болоорун санабады. Мектепке келип
классын ачты. Отурду. Жанындагы кызга оту жагылды.
Кєз карашынан апкаарыдыбы, колундагы таякчалар полго
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чачылды. Аўгыча коўгуроо кагылды, окуучулар кїтїрєп
класска агылды. Эжей кирип саламдашты, баары менен
амандашты. Эне тилдин бетин ачты. Єчєшкєндєй Талип-
ти доскага чакырды. Бала желкесин кашыды.

- Кечээ жарык єчїп калып окубадым.
Эсеп сабагында «Кечээ жарык єчїп калып таякчам-

ды таппадым», сїрєттє «Кечээ жарык єчїп калып пей-
зажымды тартпадым» деген шылтоо кайталанды бачым.

Мекен таануу сабагында эжейи:
- Кечээ телевизордон сонун мультик болду. Ким кєрдї?

Айтып берсе «беш» коем. Кана, ким айтат? -- деди.
- Мен кєрдїм. -- Талип «шып» колун кєтєрдї. –Ай-

тып берейинби?
- Кечээ силерде жарык єчкєн жокпу? – деди кыраа-

кы эжейи.
- Жок єчкєн жок, мульттасма болду себеби.
Класс «дуу» кїлдї. Кїлбєй турган жорукпу? Жаман

адаттын кесири ушинтип тийди. Классташ-курбулары-
нын шылдыўын башына їйдї. Талиптин ордуна катуу
уялган кыз башын тємєн ийди. Бала аны андабай бир-
бирден айтып кирди. Жакшы айтты. Эжейи єнєрїн
билди. «Беш» койду. Ийгиликтен жїрєгї элеп-желеп
сокту. Бу анын « эў жакшы» деген биринчи баасы бол-
жолу. Билимди жаштайынан албаса, кийин кыйналып
калаарын чоўдордун сєзїнєн тїшїндї. Тїшїнгєнїн кур-
бу-курдаштары, негизгиси эжейи туйду.

Бу сапар куру убадасын бербеди. Убада бербей туруп
деле опол тоодой жумушту аткарса болоорун ойлоду.
Кыз баланын, бала кыздын сезимине арбалды.

Канткен менен телевизор унутта калбады. Бирок окуу
менен достуктун, иш менен оюндун ортосуна бїлїк сал-
бады. Ата-энеси ойлонгондой болду, баары єз орду ме-
нен бїткєнї, ар ким єз ордун тапканы. Ошол кїндєн
Талип эў жакшы окуп, чоў энесине жардам бергенден
талбады.

2004- жылдын 15- декабры.
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